
The First
?;..«■? LA ?. įjLl.l.l*l'‘Ai-1»■niū^»■Rtmui 11 i-aiiėiww^w>mg».r > it ■ 

and Greatest Lithiiahian Daily m America
.............r ■ - - ,- '- ------------------ ----------------- ---------- -- ■■..l~---------........................

NAUJIENOS
Ths Lithuanian t)AH.Y Nbw3

PUBLTSHĖD BY THE LITHUANIAN ^EWS ,PUB. CO.. INC. 
1739 South Halsted Sttėet, Chicago, Illinois

Phone Rooievelt 8500

Pirmas ir Didžiatisias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
----- ----------- ---- -------- — - ----- ......................

VOL. XVIII Kaina 3c

30 keleivių žuvo 
laivams susidūrus
Nelaimė atsitiko per tirštą rūką Tarpuže- 

mio juroj—Visi žuvusieji buvo pietų 
Europos išeiviai, grįžtą namo iš Argen
tinos

MALAGA, Ispanija, *bal. 2.— 
Francuzų konsulas praneša, kad 
per tirštą rūką Tarpužemio ju
roj susidūrė pasažierinis frail- 
cuzų laivas Florida su britų 
aeroplanų gabenamuoju laivu 
Glorious, ir kad trisdešimt as
menų buvo užmušti, o penki ki
ti rimtai sužaloti.

Visi užmuštieji ir sužalotieji 
buvo tarpdėnio pasažieriai— 
emigrantai, daugiausia italai, 
ispanai, francuzai ir graikai, 
grįžtantieji namo iš Argenti
nos.

Pirmos ir antros klasės pa
sažieriai išliko neužgauti.

Smarkiai sužalotas, garlaivis 
Florida buvo britų karo laivų 
pargabentas į Malagą. Visus jo 
pašažierius pargabeno į Mala 
gą laivas Glorious.

Garlaivis Florida plaukė iš 
Buenos Aires į Genują su 208 
pasažieriais. Susidūrimas su 
Glorious Įvyko juroj apie 60 
mylių į rytus nuo Gibraltaro. 
Pasirodžius, kad Florida buvo 
rimtai dviejose vietose pramuš
tas, visi pirmos ir antros kla
sės pasažieriai ir tarpdėnio su
žeistieji buvo perkelti į Glo- 
riuos’a. v
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Bedatbių skaičius Ang
lijoje ima mažėti

LONDONAS, bal. 2 — Darbo 
miuišlerijos pranešimu, ••‘bedar
bių skaičius Anglijoj per pas
kutinę kovo menesio savaitę 
sumažėjo 59,515. Savaitę prieš 
tai buvo sumažėjo 52,104 asme
nimis. Viso bedarbių Anglijoj 
yra dar 2,580,118.

Plungės miestelis 
dar tebedega

4 tūkstančiai miestelėnų be pa
stoges-
milijonus litų

Nuostoliai siekia 5
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Vokiečių fašistų eilė 
se kilo revoliucija

Augšti fašistų vadai, nepaten
kinti Hitleriu, atsimeta — 
Daugelis persimeta į komu
nistus

No. 79

LIETUVOS ŽINIOS
Automobilizmo ir keliu 

•jam pritaikimo klau
simais

5.20; kaklaraištis, 3.50; tūbai 
(veltiniai batai), 17.50; kai
linė kepurė, 19.00; kavos sva
ras, 0.70; bulvių svaras 0.20; 
makaronų, 0.30; muilo svaras, 
0.34; ryžių svaras, 0.23; arbat
žolių svaras, 3.28; kruopų sva
ras, 0.15; cukraus svaras, 0.35; 
duonos svaras, 0.10; sviesto 
svaras, 1.56; pieno litras, 0.25; 
dėžė silkių, 1.10;’ jautienos ar
ba avienos svaras, 0.48; keli
nės, 9.00; marškiniai, 8.00; mo
teriški marškiniai, 9.00; bliuze, 
8.00.

[Acme-P. Si A, Photo]

KAUNAS, bal. 2. (Associated 
Press).—Gaisras Plungės mies
te dar tekėsiančia.

Per dvidešimt keturias valan
das keli šimtai namų buvo ug- 
nięs sunaikinti ’ ir 4 tūkstan
čiai gyventojų palikti be pasto
gės.

Padaryti nuostoliai, kaip ap
skaičiuoja, siekia apie 5 milijo
nus litų..,"

Gaisro plitimo nebuvo galima 
sulaikyti, nesant tinkamų 
kovai su ugnim priemonių.
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Managuoj, sako, žu 
ve iki 2,000 žmonių

4 t

Senjorita iAnna Custodio ir senjorita' Carmen Larrabeit,, ispa- 
nu artistės, kurios dabar1 atvyko i Ameriką. Keliauja į Holly-

* . , wooda vaidinti filmoms. f

4 asmenys užmušti 
traukiniui užgavus 

automobili

Kaliniai prisipažino 
padegę kalėjimą, 

kur 320 žuvo

Darbininkų uždar
biai sovietų miškų 

darbuose šiaurėj
Chicago Daily Tribūne ko

respondentas Rusijoje, Henry 
Wales, savo telegramoj iš Ar
changelsko praneša, kad sovie
tų miško kirtimo darbuose ir 
piovyklose žiemiuose., yra įves
tas akordinįs "darbas (aį>iece 
work”). Vienas stambių so
vietų valdininkų, darbo prie
vaizdas Nikalojus Romanovas, 
korespondentui papasakojo 
taip:

“Mes mokam 15 kapeikų 
kiekvieną nukirstą medį; 
kap. už medžio nugenėjimą;
kap. už supiaustymą į 14 pėdų 
rąstus.”

Iš darbininkų sąskaitos kny
gelių matyt, kad medžių kir
tėjai uždirba vidutiniškai po 
21/* rublio per dieną. Jie nau
dojasi nemokamais butais ba
rakuose. Maistas pareina apie 
80 kap. dienoj.

Miško piovimo įmonėse Ar
changelske dirba ne tik mote
rys ir merginos, bet ir jaunuo
liai amžiaus 15—16 metų. Jau
nuoliai, už pusketvirtos va
landos darbo dienoj, per mėne
sį užsidirba 22 rublius. Viduti
niškas moterų uždarbis tose į- 
monėse yra 41 rublis per mė
nesį. Maksimalinė moterų alga 
mėnesy siekia ne daugiau kaip 
160 rublių, o vyrų—230 rublių. 
Tokią algą gauna tik kvalifi
kuoti darbininkhi— mašinistai 
ir mechanikai.

Darbininkai su šeimomis gy-» 
vena atskiruose kambariuose ir 
moka už juos po 12 rub. mėne
sį. Kooperatyvuose yra mais
to produktų ir įvairių kitokių 
prekių. Kainos tokios, skaitant 
rubliais:

Dėžutė pudros, 2.16; odeko
lonas, 0.84 ; buteliukas perfumų,

600 kūnų jau iškasta iš trobe
sių griuvėsių—.30,000 pabė
gėlių gyvena lauke

MANAGUA, Nikaragua, bal. 
2.—Iš žemės drebėjimo sunai
kinto Managuos miesto griuvė
sių jau atkasta šeši šimtai žu
vusių žmonių kūnų.

Vyriausybės apskaičiavimu, 
užmuštų skaičius siekia apie du 
tūkstančiu.

Užmiesty greitomis buvo į- 
steigtos stovyklos, kuriose da* 
bar vargsta daugiau kaip 30 
tūkstančių likusių be namų ir 
be mantos gyventojų.

Tuo tarpu žemės drebėjimai 
atsikartoja. Praeitą naktį įvyko 
vėl du stiprus supurtymai.

Vokiečių karininkai su
imti kaip komunistų 

sąinokslininkai

.ORFIS,

BERLYNAS, bal. 2. — Fu- 
erstenwalde, netoli nuo Berly
no, tapo suimti septyni 9-to rai
telių pulko karininkai ir dešimt 
komunistų agitatorių. Jie kai 
tinami dėl revoliucinio sąmoks
lo.

Vyrfausybės žiniomis, komu
nistai bandę įsteigti revoliucinį 
raitelių “branduolį” Vokietijos 
armijoje. , ,,

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

Lietus; nedidele temperatūros 
atmaina; vidutiniai, kartais 
stiprus pietų ryįų vėjai.

Vakar t»|nperątura įvairavo 
tarp 32° ir 44° F.

šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 6:15. Mėnuo teka 7:23 
vakaro.

Keliauja Orinoko upės 
versmių tyrinėti

NEW YORKAS, bal. 2.—Dr. 
Herbert S. Dickey, žinomas ty
rinėtojas, vakar išplaukė penk
toji savo ekspedicijon į Pietų 
Ameriką Orinoko upės versmių 
ieškoti. ■ ’ ' '

Tyrinėtoją lydi jo Žmona ir 
penki kiti ekspedicijos dalyviai.

... TOLEDO, '01^ bal. 2.— Pa- 
sažieriniam <New York Central 
traukiniui užgavus ties Lime 
City automobilį, buvo užmušti 
keturi asmenys: Thomas Par- 
rishj'.jo žmona ir žmonos tė
vai Davenportai, visi iš Perrys- 
burgo.

Nelaimė atsitiko per stiprią 
sniego audrą/ ?

• ; /, ■ ——----------------------

Bandė maudyti “beibę”, 
kaip mama kad daro, — 

prigirdė
NEW YORKAS, bal. 2. — 

Adela Hellman, 5 metų mergy
tė, bandė nuprausti savo sesu
tę, 7 mėnesių “beibę,” kaip ji 
matė mamą darant. Bet kai 
mama parėjo namo, ji rado kū
dikį vonioj prigėrusį, o Adelę 
palindusią po lova’ ir verkiančią.

Ispanijos karalius su ka
raliene plovė ubagams 

kojas
MADRIDAS, Ispanija, bal. 2, 

—Einant sena Didžiojo Ketvir 
tadienio tradicija, Ispanijos ka
ralius Alfonsas ir karalienė 
šiandie plovė ubagams kojas. 
Ceremonijoj, kurioj kojos buvo 
nuplautos 12 vyrų ir 12 mote
rų elgetų, asistavo ispanų gran
dai.

5 asmenys žuvo tvane 
žiemių vakaruose

PORTLAND, Ore., bal. 2. — 
Dideli potvyniai, kurie buvo ki
lę Pacifiko pajūrio žiemių va
karuose, padarė apie $2,000,000 
žalos. Per potvynius penki as
menys prigėrė.

Pola Negri, filmų akto 
rė, gavo divorsą

PARYŽIUS, bal. 2. — Kru- 
tamųj ų paveikslų aktorė Pola 
Negri vakar čia teisme gavo di- 
vorsą nuo savb vyro kft? iUrt 
gijaus Mdivani. Ji tuojau tą: 
pačią dieną išvyko į Ameriką.

Bankininkas, pavo
gęs $1,000,000, pasi

davė policijai
PIIILAD'ĖLRHIA, Pa., bal. 

2.—Paul Wuppęr,. buvęs Bese- 
mer, Neb., State Banko prezi
dentas, kurio per daugiau kaip 
dvejus metus ieškota; dabai 
pats pasidavė čia policijai, pa
reikšdamas, kdd; jam. jau nusi
bodę slapstytis ir kad; j iš ma
nąs, j ogci anksčiau at vėliau vis 
tiek busiąs sugautas.v . y

■ Wuj)pėr yra kaltinamas pusi • 
savihimu Besemer State Banko, 
kurio jis buvo galva $1,000,000. 
Del to tas bankas bankrotąvo. 
Wupper taip pat yra kaltinamas 
dėl turėjimo dviejų pačių.

29 Peruvijos kareiviai 
nuteisti Už dalyvavimą 

sukilime
LIMA, Peru vi ja, bal. 2. — 

Kaltinami dėl dalyvavimo 5?to 
pėstininkų pulko sukilime kovo 
23 dieną, šiandie karo teismo 
buvo nubausti kalėjimo termi
nais, nuo vienų iki 20 metų, 
dvidešimt devyni kareiviai ir 
puskarininkiai. v

Penkiasdešimt keturi: kiti 
buvo išteisinti.

Fedaraliniai agentai su- 
ėmė toną narkotikų
NEW YORK, bal. 2. —Fede- 

raliniai agentai, darydami' kra
tą Greenwich ViHage, vienoje 
įstaigoj suėmė daugiau kaip 
vieną toną narkotikų. Kontra
banda, kaip apskaičiuojama, 
verta $1,120,000.
.. Abraham Goodman, Trucking 
koippa'nij'os galva, kurio įstai
goj narkotikai buyo rasti, tapo 
areštuotas. I

Vienuolyno viršininkas 
mirtinai padurtas

............................. .. ■»

BELGRADAS, Jugoslavija, 
bal. 2.—Syrmoje tapo * mirtinai 
padurtas Glavos vienuolyno vir
šininkas, mopsihjoraš Subptįč. 
Sako; kad jį š^dgįsąvUnąa vie
nuolyno darbininkus, kuris: bu-
vęs iš darbo pašalintas

COLUMBUS, Ohio, bal. 2.— 
PTokurora's Hoskins pranešė, 
kad katastrofiilgo Ohio valsti
jos kalėjimo gaisro, įvykusio 
praeitų metų balandžio 21 die
ną, kuriąųae .320 kalinių žuvo, 
kaltinnika’i buvo1 du kaliniai: 
Clinton Grate ir Hugh, GibsOn.

Pasak prokuroro, abudu da
bar prisipažino padegę kalėji
mą. Jie pasipasakojo prokuro
rui apie savo planus ištrukti, 
o kai .pabėgti nepavyko, jie nu1 
tarė kalėjimą padegti.

BERLYNAS, bal. 2. — Adol
fas Hitlėr, Vokietijos nacional
socialistų (fašistų) vadas, ku
rio partijos dominavimui Tiu- 
ri n gi joje vakar buvo smogtas 
smarkus smugis pašalinimu iš 
vietos fašistų vidaus reikalų 
ministerio Fricko, turės dabai 
dar daugiau vargo sulaikyti sa
vo partiją nuo suskilimo ir su
griuvimo.

Skilimas jau plačiai pasireiš
kė. Nuo Hitlerio atsimetė kap. 
Stennes, vyriausias fašistų ko
vojančių burių šiaurinėje Vo
kietijoj vadas. Jis nebesutin- 
ka su Hitleriu, kuris fašistų 
judėjimą nori išlaikyti įstatymų 
ribose.

Berlyno f fašistų laikraštis 
Der ’Angriff išspausdino srai- 
psnį, Stenneso ir kitų sukilusių 
prieš Hitlerį fašistų vadų pasi
rašytą, kuriame pareiškiama’, 
kad partijos vadyba esanti taip 
prirugus buržuazinių liberali 
nių tendencijų, kad daugelis pa
čių veikiausių fašistų kovotojų, 
nusispiovę, eina pas komunis
tus.

Berlyno fašistų partijos va
dyba taip pat Stenneso ranko
se. Hitleris bandė Stėnnesą 
pašalinti iš vyriausios kovojan
čių burių vadybos, ir jo vieton 
paskyrė Įeit. Schulzą. Bet kąi 
pastarasis atvykę užimti 
tęs, tai jis notaivę mi į- vidų 
įsileistas. !

/. ————

KAUNAS.— Lietuvos auto
mobilių kliubas pakvietė Ame
rikos automobilių prekybos rū
mų atstovą p. John W. Law- 
rence, kuris dabartiniu metu 
lanko įvairias Europos valsty
bes, kad jis pademonstruotų 
savo filmas Kaune.

Demonstravimas bus lydymas 
p. J. Lawrence paaiškinimais. 
Filmų pažiūrėti pakvietsti visų 
ministerijų, savivaldybių, Pre
kybos ir pramones ir žemės 
ūkio rūmų atstovai, Universite
to ir Augštesniosios ‘ technikos 
mokyklos profesoriai ir lekto
riai, Inžinierių ir architektorių 
sąjungos ir Lietuvos Automo
bilių klubo nariai ir spaudos at-

Burtininkė čigonė eis i 
kalėjimą

Mahatma keliauja 
indusų musulmonų 

taikinti
KARAČI, Indija, bal. 2.—Ly

dimas savo kabineto, Mahatma 
Gandhi šiandie išvyko į Delhi, 
kur jis bandys nesutikimus tarp 
indusų ir musulmonų išlyginti.

28 brangus šunes žuvo 
šunidžių gaisre

SIIREWSBURY, Mass., bal. 
2.—Gaisras sunaikino čia Wel- 
wires Kennels, D-ro Ilomet 
Gage laikomas šunidės su bran- 

Dvidešimt aš-

New Yorke per vieną 
tik kovo mėnesį buvo 

41 žmogžudybė
NEW. YORKAS, bal. 2.—Po- 

licijos rekordai parodo, kad per 
praeitą kovo mėnesį New' Yor- 
ko mieste įvyko keturiasdešimt 
viena žmogžudybė.

To skaičiaus 19 asmenų bu
vo nukauti gengsterių tarpusa
vio kovose; 10 asmenų nukau
ti plėšikų arba naketerių, o 12 
likusių žmogžudybių parėjo iš 
asmeninio pykčio, pavydo ir ki
tokių priežasčių.

giais šunimis.
tuoni prizo šunes, visi “wire- 
haired terrier” veisles, žuvo ug
ny. Nuostoliai apskaičiuojami 
iki $60,000.

Francijos parlamentas 
išsiskirstė atostogų

PARYŽIUS, bal. 2. —Senatui 
priėmus atstovų rūmų biudžeto 
pataisas, Francijos parlamentas 
paliovė posėdžius iki gegužės 5 
dienos.

Galutinai priimtu biudžetu 
numatoma 50,643,485,395. fran
kų pajamų ir 50,640,509,352 
frankų (apie $2,024,900,000) iš
laidų.

Varšuvoj užsimušė 
lenkų aviatoriai

du

Tai bent vyras — 6 pa 
čios, 8 medaliai!

NEW YORKAS, bal. 2. — 
Kaltinamas dėl bigamijos, Bob 
Gooding, buvęs Sousos orkest
ras saksofonistas, prisipažino 
turįs šešias pačias įvairįuose’ 
įpiesfuose: Braoklyne, Wash- 
ingtone, Montrealy, Btaten Is
lande ir dvi Anglijoje.

Gooding yna aštuonių karų 
veteranas ir aštuonių svetimų 
valstybių apdovanotas meda-r 
liais už narsumą.

Bankas žlugo, bankinin
kas pasiskandino -1

KENDALLVILLE, Ind., bal. 
2.—šokę$ į Bixel ežerą pasi
skandino Lauren McCartney, 
buvęs bankrotavusio Nobfe 
County Bahk & Trust Co. sek
retorius. ‘ L

-Prieš husižudymą jis parašė 
laišką koroneriui, pranešdamas, 
kur reikia jo kūno ieškoti.

MARIJAMPOLĖ. — Vasario 
6 čL Marijampolės apygardos 
teisme* buvo nepaprasta apelia
cinė byla’.

Tūla čigonė, pasivadinusi čir- 
vinskienė iš Prienų, gydė burtais 
Armoniškių km. (Marijampo
lės apskr., Liudvinavo vals.) A. 
Griežtaraitienę ir M. Lastaus
kienę. Pirmiausia joms įkalbė
jo ligą, o paskiau paėmė kiau
šinį ir* kažką kalbėdama, Grie- 
žtaraitienei trynė krutinę. Iš 
pramyšto kiaušinio pasirodęs 
vabalas, kuris, anot čigonės, ir 
buvęs pfiė^astiihi If^os;

M. Lastauskienei krutinę try
nė vašku. Be to, dar jai nu
kirpo plaukų ir tuos plaukus vė
liau atrado kiaušinyje. N

Taip parodžius keletą “foku
sų”, paėmė iš jų įvairių daiktų, 
pinigų ir valgomų produktų. 
Kryžių bučiuodama visus daik
tus prisiekė grąžinti, nes jie 
esą reikalingi tiktai tolimes
niems burtams, nuo kurių jos 
pašvėiksiančios.

Bet moterėlės čigonės grįž- • 
taht nesulaukė. Tik policija ją 
sugavo ir paiaiškėjo, kad ji yra 
jžlena Kasperavičienė iš Seiri
jų. Seniau bausta 4 mėn. ka
lėjimo už vogimą, šį kartą Kal
varijos nuov. taikos teisėjas už 
minėtą sukčiavimą nubaudė 3 
mėn. kalėjimo; tą patvirtino ir 
Marijampolės apygardos teis
mas.

Ji kalėjime atsėdės, bet virš 
700 lit. nuskriaustosios nieko 
negaus, nes ji yra beturtė.

isi Lietuviai
Norime Vilniaus
taip sako Prof. M. Biržiška 

ir mes, amerikiečiai, 
pritariam jam,

taigi —
SKAITYKITE TIK KĄ IšfiJU- 
SlĄ Iš SPAUDOS TUO KLAU
SIMU KNYGELE

■ f

AR J4ES NENORĖTUMĖM 
ŽINOTI KODĖL JI PRARADO- 

' MEL SUŽINOJUS TĄ, MES 
GALĖSIME NĖ TIK PASIMO
KINTI, ' BET APSISAUGOTI 
IR ŽINOTI SAVO PRIEŠUS

, . '' Galima Gauti 

NAUJIENOSE 
KAMUOJA TIK 25 CENTAI

“Kodėl PRARASTAS VILNIUS?”15,000 lt. pavargėliams
* • , 1 . ' ’ . ;' •

■ '! V1 ■

Kalino miesto valdyba Veiy*
VARŠUVA, bal. 2

čia užsimušė ’du lenkų aviači*
jos oficieriai, žebrovąkis ir U-Įkų varį*
kovskis, jų aeroplanui nukritus dienių vaidykloms paskyrė 15.- 
aikštėn netoli nuo karo minis- 000 lt.; 10.300 lt. krikščionių

šiandie

terijos valgykloms.
\ . 'V-*:' f.. «į

. .-Mii ■< ' N'AvtiijS
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KORESPONDENCIJOS

Grand Rapids, Mich
Tai bent meile

*

šeštadienį, kovo 28 d., vė
lai vakare Antanas SijaučKas, 
52 metų amžiaus, peiliu su- 
piauste savo meilužę M. Vm- 
gilienę, 44“ metų amžiaus mote
riškę. Vingilienės vyras da ne
labai seniai mirė, bet našle 
jau susirado sau jaunikį ir ta
rėsi greitu laiku apsivesti. Ne
žinia dėl ko susipiko, — sako 
girti buvo. Ir meilužis peiliu 
perdūrė jai vidurius. Dabar M. 
yingilienė ligoninėj, o meilu
žis belangėj. Kokią bausmę jis 
gaus, da nežinia, bet laikraš
čiai rašo, kad našlės gyvastis 
pėra pavojuje. Mat, kokia mei
lė!

♦

Jaųiu, kad baUucrtojai balsuohj 
prieš tokį sumanymą. Beikia 
tikutis,' kad dauguma piliečių 
pasisakys prieš sumanymą. 
Stebėtis reikia*, kad ir musų 
Vadinami bolševikai šūkauja, 
kad girdi, tai butų didžiausias 
smūgis darbininkų- klasei, jei 
sumanymas' butų priimtas. Kad 
mirties bausmė yra nežmoniš
kas įstatymas, tai tą mes visi 
gerai žinom, bet kodėl bolše
vikai nešukauja, kai Rusijos 
budeliai skerdžia žmones lyg 
gyvulius? Dažnai jie -tokiu Ru
sijos elgesiu pasididžiuoja.

iinin J- iRr'įi i ibi>
t i I
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MichigaiK) valstijoj bus bal

savimai balandžio 6 d. Bus bal
suojama ir dėl įvedimo 
ties bausmės, 
ganizacijos ir 
yra susirūpinę, 
tą sumanymą
rengiama prakalbos ir agituo-

Kada aktoriai kokią komedi
ją gerai suvaidina, tai publika 
delnų plojimu kelis kartus ak
torius iššaukia ant scenos. Bet 
kuomet SLA. prezidentas su 
sekretorium lošia komediją dėl 
dingusių $25,000, tai nariai ne 
tik rankomis neploja, bet lau
kia, kad tie komedijantai grei
čiau pasitrauktų 

» »
Balandžio 12 

kuopa suvaidins
— komediją trijuose aktuose 
“Divorsas”. Tai bus gana juo
kingas veikalas. Veikalą sta
tys tie SLA. 60 kuopos nariai, 
kurie nieko nedirba dėl Susi
vienijimo labo... —Pipiras,

nuo scenos.

d. SLA. 60 
gražų veikalą

mir-
Todel visos or- 

šiaip piliečiai 
kad kaip nors 

atmesti. Visur

Chroniški Ligoniai
Giria Šį Naują 

Stebėtiną Maistą
kurie kentėjo per daugelį

Ratine, Wis

Taiu
l

Chicagos 
.ietuvių

1

■

Mano Spaktyva
. Rašo Nemunas

Velionis Pėlrits D'edyhas

“Dę niortuis nil nisi bo- 
num” — kalbėkite vien gerai 
apie mirusius. Tai senas prie
žodis, bet tikrinybėje pas mu
mis ir lieka priežodžiu, 
bama 
gyvus 
m e 
Petrą
pažinti 1914 m. 
siejo

Kal- 
liuosai apie mirusius ar 
— kaip mos juos žino- 
bei žinojome. Velionį 
Dėdyną, iii a n teko gerai 

- bendrai pri
veikti Worcester, Mass.

Daugelis.
metų nuo įvairių ligų praneša apie pa
stebėtinai greitą atgavimą sveikatos po 
vartojimo naujo stebėtino maisto Colo- 
naid. 
žarnų 
puvimą 
gamtai atsteigti normalį vidurių 
mąsi. * 
perų storojoj žarnoj, kurie, 
bar autoritetai pripažįsta, yra 
daugiau kaip 80% visų musų 
yra nepavaduojamas gydyme 
inkstų ir kepenų pakrikimų, 
skaudėjimų.

Pranešimas

česteryje. GyVenimu buvo nė- 
pd^nkiPWr susikčitaęs’ 
tWjo^;‘ ^usiiftuktL sėknnh^eė< 
nio biznio. Viltis geresnių 
laikų* belaukiant užgeso sykiu 
šų* juo pačiu;

Iki L. S. S. skilimo velionis 
Petras buvo nariu, bet vėliau 
apleidęs L, S. S. liko artihiaš 
progresyvinius tautinihkapT^, 
įsirašė į “Sandarą”, buvo ga
na

į 
buvo ga- 

ąktyvus jos reiriejaš* Bėf 
'su socialistąis ryšių* irgi nepef- 

vadiftGBiv 
tankiai rašinėdavo į

Keleivį”. Dar prieš 
t ek O'

traukė, socialistu

jose. Tada dar jis buvo jau
nuolis, neperseniai atkeliavęs 
iš Lietuvos, pačiame savo žy
dėjime, pilnas energijos ir pa- 
sišvėntimo kultūriniame dar
bo lauke. Dėdyno vardas, ro
dosi, lietuvių spaudoje pras
kambėjo 1912 m. — jis pasiro
dė kaipo vienas sėkmingiausių 
laikraštinių agentų. Laike 
vienų metų jis užrašė virš 
vienuolikos šimtų prenumera
tų — daugiausia “Laisvės” ir 
“Keleivio”. Negana to, jis vie-

atgavimą

Ši nepaprasta gyduolė permaino 
turinį, sustabdo gasus. rūgimą, 

ir savęs nuodijimą ir pagelbsti 
vaty- 

Coloaid sustapdo perinimąsi ligų 
— s.---- kurie, kaip da-

ka’ti už 
ligų. Jis 

skilvio, 
galvos 

colitis ir panašių ligų.
Jeigu jus norite atgauti savo sveika

tą ir ją palaikyti — pabandykit Šį ne
paprastą naują maistą šiandie, 
steigė tūkstančiams ir turėtų tą 
daryti ir dėl jus. Paprašykit 
tickininko Colonaid Šiandie, 
geriausias sveikatos 
jus kada nors esate padarę.

Jis at- 
patį 

savo
Tai bus 

investmentas, kokį

pa-
ap-

suSLA 100 kuopa kartu 
jaunuolių 369 kuopa rengia 
lykų vakare, bal. 5 d., Union 
Hali svetainėj linksmą šokių 
vakarėlį, į kurį kviečiami tau
tiečiai' atsilankyti. Nuo seno 
pas mus lietuvius yra įprotis 
atgimstant gamtai, auštant 
linksmam pavasariui daryti 

I minėtu vės gamtos iš numirusių 
prisikėlimo, štai ftio vakarė
liu tą tautinę šventę švęsime. 
Bus protarpiais tautiniai Šo
kiai, ir kuris atneš gražiausi 
Velykų margutį, tas gaus dova
nų

iki 600 narių; S. L. A. kuopo
je per daugelį metų buvo pir
mininku, bet vėliau tarpe kuo
pos narių ir jo buvo įvykęs 
mažas nesusipratimas. Savo 
jsubudavotą ir viertą iš skait
lingiausių kuopų S. L. A. bu
vo priverstas apleisti, bet tuoj 
suorganizavo naują S. L. A. 
kuopą, kuri irgi gana greitu 
laiku išbujojo; Nemažai dar
bavosi ir T. M. Draugijoje ir 
kitose vietos organizacijose. 
Nuo 1916 motų buvo biznyje, 
bet biznis ne kaip jam sekėsi. 
Tas darbštų Dėdvna moraliai 
pradėjo stelbti.

n a s” ir 
praeitas Kaledkis man 
gauti draugišką* laiškutį — nuv 
sislhinde, kad tarpe sanderiė- 
čių ir socialistų nesą sutikimo’ 
S. L. A. reikulUis ir tt. Škttliv 
dės, kad labai užimtas, nega
lįs pašvęsti daug: laiko kultūri
niam darbui* užrašinėjimui* 
laikraščių ųjardavinejimuf 
knygų ir tĮv

Tiesa,. DėdyiVus 
stambios sprdgos abehiaine 
A i n er ik os liet u vių 
bet Worccsterio lietuviai iiū^ 
teko vieno savo geriausių- 
darbuotojoj, kuris j,lį reikąltims 
savo jaunystės spėkas yra* pui
kioj ęs dirlidamns kūitttTlilĮi
darbą /*iet6Š liefūviamSi J:ėigU 
kitos liėtiivių kolonijos tųrcfų* 
lokius nudši'l’d^iųšč tlbriyuotov 
jus, kaip kad buvo* Velionis 
Dėdyiias, niusų- Aniėrikos' lie
tuvių kultiiriniš dūūbds sttov^ 
tų Šimtu1 nūdšfUičiU' aitkšČittūl 
Worcestci’io lietuviai' ilgai' pa
siges Dėdino; pasiges to; ku^ 
rio1 nenuOalfeus Veikibias Žadii- 
no vietosTiųtuiViuŠ ji kidlūriiiib 
darbo lauką! Mirė DėdynttS 
sulaukęs vos 39 metų, mirties^ 
priežastis persidii'bimas, taip 
bent daktarai pripažįsta. Ži
li a n t D ed y n o bu d ą, ta S b Čr a' 
stebėtina, Worcesterio lietu- 
viai juokaudavo ,kad Dedynas 
vaikščioti nemoka* -- mokft 
vien- bėgioti'. Jis savo gyveni
me bėgo* ir bego kolei pribė
go —karstų; Taip^ užbaigė

gyvenimo dienas vienas

iš- tfefAffiJ^os 
dafblfrdO'jų. Gęsta laipsniškai 
po- vie musų lietuvių gyve-

TTififcai, gęstd ir neilsų 
kaiturimis -judrumas.

lUŪcfitia Naujiena1 ne 
W or cesĮerįo lietuvi a m s, 
žiau 
lietuviams, kad Worcesterie- 
čiai neteko savo darbuotojo. 
Liūdna moteriai ir vaikams 
.netekus savo mylimo vyro ir 
į^iiiryiios’ auklėtojo;
} 1 'V "A rr ’• / ... i '

Atneškite' taksą Bilą
....... .u.,

| Mbteris, kuri pasiuntė “Nau- 
jjiėnoms^ Čekį už taksa's $32.05, 
malonėkite atsilankyti į “Nau- 

* pienas’/
‘ : Kadangi miesto kolektoriai 
^avo čekį be taksų bilos^ tar ne- 
$n6 kam tą* Čekį kredituoti. Jū
sų? namas gali’ būti’ parduotas 
iuž taksus; jeig^tr n'epfiduosite 
jiems taksų: bilą'.—lfeių-jienog.

darbi-
pats

vien 
neina- 

liudna ir kitų kolonijų

važiuokime i Bridgeportą, Lie* 
tuvių Auditorijom kur įVyks 
visos Chicagos lietuvių masinis 
susirinkimas. Tame susirinki
me kalbės busiantis Chicagos 
gaspa'dorius, p. A. Cermak it 
kiti lietuviai ir amerikonai kal
bėtojai/ Taipgi bus gražūs 
programas.;

* Taipgi kviečiam fl4arquette 
Parko ir apielinkės lietuvius 
atsilankyti į kliubo susirinki
mą balandžio 3 dieną vakare, ir 
prisirašyti prie kliubo. Įstoji
mas ir metinė mokestis tik 50 
centų. Bus pateikta po susi
rinkom nariams veltui gėrimų

Vr užkandžių.—Kliubjetik,

netvėrė

gyvenime;
i Iš politikos lauko
; . skyriuj’ dtedūmt raš
tai’ iš’ pblfcių organizacijų ju- 
idėjimo ėta^ivelgiant į jų ūu- 
.’sistatymų glUrtiumusy.
l . . . . ■ . •• ' ■ 
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’ Mohstkt Mttbo surinkimas

į rhritimaii miestb’gas-
iV kitų svarbių val- 

hž Mių dienų; įvyks, 
tad; kliubas šaukia
nepaprastą susirinkimą, kūris 
■įvyks1 balandžio (April)’* 3 d., š. 
imv Mp; ^:30’ v. vatkarė; po ant- 
rašti 681'2 S. Western Avė.

j Tikslas šio susirinkimo iš
rinkti darbininkus, kurie pasi
darbuos rinkimų dienoje prie 

ibaišaviitio vietų ir prisirengti 
galutinai prie balandžio 5 die
nos, lies tą dieną po pietų, kaip 
1:30 vai., visi susirinks su au- 
tomobiliais po antrašu' 6812 S. 

AVestėrn Avė. Ten 'aprengsime 
škūlbaiiiu^V automobilius ir pa- 
į važinėsi^ visi iii’ korpore po

$2.40 

už $1.

Varnish
Vertes $2.50

Galionas už $1.49

Paint
Ready Mixcd.

Galionas už $1.65

Fiat 
Paint

Vertes

Galionas

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą 
Galionas už $2,50

Miivica

? HARDWARE & WALL PAPER
J1 WHOLESALE IR RBTA1L
, V». , .\.fr • *<. ,

j 200/įvairių rusių nuo 5c ikk$2.75 už rolę.
' Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

Z s. RAMANČIONIS,
31^7 SOUTH HALSTED STREET, TEL. VICTORY

~L»»L!Doti
HtiUuur

RADIO Ilk
Pasiklausykite 
ir smagiai 
■Iltie Rlbbon Malt Juokdariu 
kiekvienų 
visu

“ Jest for Puri” 
pasijuokite IS 
2_‘l __ 2 ‘ j

Utarninko vakarą 
Colultibla Močių tinklu.

WMAQ 
9:15 P. M. 
(Central Time)

PAINT

7261e apielinkę, vėliaus visi;
' f i ' 'UH B į?V’ p 1L - L-r . * ’■ .• JĮ t i a/ i J. >

K°mitetas.

dėl M

Jūsų Aldermanas

2920

>

indbr-

i

»;

pasidarbavo 
maudynės. 

Ta maudys

pasKi- 
parko' 
34 ir

suteikė jums
gatves, elts

> *) $ <•' ir
’f fc 'V1

NOVAKO SKILVINEI LAŠAI

1928 (m^ ipan savo 
,',.1 II.U I. I..a. ■ . ...b I, .HM,

«v .-Vvj, f ...V, ■ »• ’-j

"In the
ofan eyeVELYKI)

•Jus galite įsigyti gerą radio 
už mažą kainą ir galėsite 

’ klausytis gražius prbgramus 
jūsų naciu namuose.

-ii «

Lt-

•a:iš

-s

ii 'f

t* ii

s

NAUJAS MIDGET RADIO
Scrcėn Grid vertės

.$68.00. už ..........
Naujas Atwater 
Kent už ................

' Naujas' R C A
• Radiola ..................
Naujas Music
Master už ............

$29.00
$69.50
$78.50
$49.50

Nauji gražus radios Philco. Victor. 
Brunswick. General Motors . ar At- 
w.uer Kent vertės ^70 fllrt 
$150.00.po _  glfv.UU
Lengvus išmokėjimai;

LIETUVIŲ WCFL (970 kiloe.) 
RADIO PROGRAMAS.

Nedėlioję. Balandžio^ 5 d.. ■ 
pradžia 1:30 po pietų.

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

CHICAGO. ILL. ’
Telefonas Buulevjrd 4705 ir 8l6j7

John P. Wilson
Jis gimė ir augo Bridgcporte ir 

dabar gyvena su savo šeimyna, 
Lowe Avenuc.

Aldermanas Wilson išgavo 
rimą pinigų įrengimui mažo 
ir žaismavietės, kuri bus prie 
Mospratt gatvių.

Aldermanas Wifson tapo' 
suolas kiekvienos darbininkų' orga 
nizacijos Chicagoje.

Aldermanas VZilson 
daug pagerinimų: švarias

i ir tr. s
Aldermanas V/ILSON 

prie įrengimo publiškos 
32 St. ir Ratine Avė. 
nė vadihasi “Wilson Public Bath.”

Aldermanas Wilson yra geras tie
du draugas.

UTARNINKE, 
BALANDŽIO 7
Balsuokite už

W’.LSOH
'■MSkttmr

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON
IiMLieMžnfdW

livery movė 
counts when 
y ou ūse K it ch- 
ėn Klenzer and 
clėanihgworries 
a're sooo ovet«

ĮlHllf ii it t

UAitoauM

TIKRAS ŠEIMYNIŠKAS BUDAS
Ant visų nesveikumų skilvio.

Kiekvienom name turi1 rastis visados' po ranka, 
kokis gerais nekenkiantis būdas kad tuojaus galė
tum pavartoti atsitikus reikaluh Kiek,vienoje' . 
šeimynoje kokia ūma liga gali’greitai atsitikti, 
Daugiausiai ligiį atsitinka i§ skilvio. Greitas V«tl<-’ 
gyrtias, per'šivalgymas, o kartais ir pats maisfS's" 
padkrO’skilvį nesVeikn, suteikdamas aittnfašixh$ 
gurguliąvimą, skausmą, gazą.skilviditpir .t,t., kad 
ir mažas nesveikumas vienok reikalauja page- 
i'inimb, pataisymo. , '

yra seniu budu, kuris per daug metų. vartdjitHo' 
pasidarė geriausiu greitinu prašalintihpi skausmą

, paeinančiu iš priežastie;^ kaip virbui pąduo'fa. 
Jie yra Vartojami per 46 metus ir paliko šaltiniu 
užĮįanččlinimo ncsujikaitbmų' šsitnyhų, kurių iŪ*- 
muose jie buvo prilaikomi. Davimas buvo visai 
bcpavoįinjjas kaip dideliems, taip ir vaikams vi
sokio amžiaus. Pirma mislis kad kuris šeimy
noje nesijautė gerai buvo: ’ r

NOVAKO' SKltVIlUEl LAŠAL?' 
------------------------ .................................................. . ............................. n M .... ........ ............ ■

Kaina/riąžoButeliuko/ 350
; j ^/Kąįp^ydideliojbuteOp^e .

— . . J ■ I lį Į.. .. ........... Į III 1^ ^.11^ I lF<

litkaiiičiidii'iiiatlibi , ir - PatdUuddfi
JOHN NWAK’S:PHĄRMAGY'

i

■

W

£.......

f
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'> ’h
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

SLA. 139 kp. susirinkimas

Sekmadienį, balandžio 5 d. 
2 v. po pietų Palmer Parko sve
tainėj, 111 St. ir Indiana Avė. 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 139 kp. laikys mėnesinį 
susirinkimų. Nariai, dalyvau
kite susirinkime ir užsimokėki
te mėnesinius mokesčius. Taipgi 
prašome atsivesti savo draugus 
prirašyti juos prie SLA.

Org. A. Narbutas.

Kas iš narių norės švęsti Ve
lykas, tai turės da*r gerokai lai
ko prieš ir po susirinkimo tai 
padaryti, o susirinkimas turi 
būtinai įvykti, nes randasi svar
bių reikalų, bus įvairių komisi
jų raportai. Apie ligonius ra
portai ir kiti neatidėliojami rei
kalingi pranešimai bei nutari
mai.

Per mėnesį laiko kliubo ei-, 
goj susidaro daug ir atsako- 
mingo darbo, kurį tik susirinki, 
mas gali tinkamai atlikti ir vi
suomet atlieka, nes kliubas gy
vuoja gerai, tai ačiū didžiumai 
kliubo narių, kurių tarpe ran
dasi sprendžiamoji jėga.

—Anton Jusas.

Valio “Vytauto” te
atrališkam kliubui

Brighton Park
Keistučio Kliubo susirinkimas

Lietuvių Keistučio pašelpįnio 
kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, balandžio 5 d., 
pradžia lygiai 12 vai. pietų lai
ku, Liberty Grove svetainėj, 
4615 So. Mozart Str. Nariai ir 
kurie nori prisirašyti prie Kliu
bo, prašomi atvykti laiku.

“Savas Pas Sava”c
— sako biznieriai

' BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removai 
3244 S. Halsted St. 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

PETERBARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Pereitų verbų sekmadieni 
Brighton Parko parapijos sve
tainėj ‘‘Vytauto” teatrališko 
kliubo artistai (mėgėjai) su 
savo pirmu vaidinimu labai 
šauniai pasirodė. Pirmiausiai 
buvo atloštas dialogas: “Kumš
tė ir Vėbra’, parašytas paties 
“Vytauto” T. K. režisoriaus p.
J. Kareivos su pritaikintomis 
tam dialogui dainomis: Aš mer
gytė kaip rožytė ir Aš berniu
kas, kaip spurgiukas, komp. A. 
Vanagaičio. Dialogų išpildė, la
mai mums gerai žinoma daini
ninkė p-lė J. Gricaitė ir N. T.
K. pirm. K. Šimkus. Dialogas 
buvo labai gražiai ir tinkamai 
suloštas. Kaip toko girdėti, 
publikai labai patiko, kad p. J. 
Gricaitė ir p. K. Šimkus tikrai 
kaip reikiant komiškai atliko 
savo partijas, ir publika užtek
tinai juoko turėjo.

Po to sekantis ant programo 
buvo drama “Lietuvos likimas”. 
Veikiantieji asmenys buvo šie: 
Lietuva, p. Jakimavičienė; Jo-

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNC 

.Valgių produktus parduodam pjgiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168

- ---- -----• ..u.... .... .

vute, jų tarnaitė, p. J. Gricaitė ;< 
Lenkija, p. N. Ambrozivinaitė; 
šv. Mykolas Arkangelas^- p. L. 
Gritis; Mirtis, p. T. Bukauskai
tė. Rusų kareiviai: J. Lapeikis 
ir K. Šimkus ir Kipšas-Velnias, 
J. Kareiva, T. K. režisierius.

Visi virš minėti artistai (mė
gėjai) tikrai stebėtinai atliko 
savo roles, nes visi matyt buvo 
gerai prisirengę šiam veikalui. 
O Kipšas atrodė tikras nuo pa
ties licipieriaus atsiųstas, ir ste
bėtinai stebino publiką su savo 
judėjimais ir kalba, net mane 
patį pradėjo šiurpas purtyti pa
žiurėjus i jo gestiją ir mimiką.

Pertraukos metu dąinininkė 
J.* Gricaitė padainavo koletų lai
bai gražių dainelių ir pagiedojo 
giesme Avė Maria. Publika la
bai dėkojo didžiu rankų ploji
mu. Visą laikų prie piano 
akompanavo gerai žinoma pia
nistė, p. Ivaškevičiūtė.

Paskutinė programos dalis 
buvo komedija “Tai Politika”, 
kuri publikų nemažai prijuoki
no, nes tai buvo ištiesų juokin
ga komedija, kad ir man pačiam 
pradėjo diegliai šonus ramstyti 
iš to didelio juoko. Lošėjai 
buvo šie: N. Ambroziunaitė, F. 
Bukauskaitė, J. Lapeikis ir- p. 
J. Kareiva, V. T. K. režiseriš. 
Ir tuo baigėsi visas progra
mas. Publika labai patenkinta 
išsiskirstė namo.

Teko girdėt, kad, V.T.K. su 
tuo pačiu veikalu pasirodys ir 
kitose lietuvių kolonijose. Taip
gi patarčiau visiems pamatyti 
gražų teatrų. Tris kart lietuviš
ką “Valio” “Vytauto” teatrališ
kam kliubui, ta'ipat jo režisie
riui J. Kareivai už tokią gražią 
režisūrų šių vaidinimų, ir pir
mininkui K. Šimkui už uolų pa 
sidarbavimų kliubui. Ir dar kar
tų “valio” visiems “Vytauto” 
teatrališko kliubo artistams- 
mėgėjams už tokį šių metų 
pirmą gražų pasirodymų.

—Viską Matęs.

Iš politikos lauko
(šiame skyriuj' dedami paš

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

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S.'Halsted St.
Tel. Yards 6894

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prašiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Charles Wirshels 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba j kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65 th Place 
’ . Tel. gepublic, 7 950. „

DAKTARO 
PATARIMAS 

Del atkaklių vidurių
“Išgerkit mažiausia šešis 

stiklus vandens kasdieną — 
geriausia prieš valgį. Valgy
kit stambesnius valgius, kaip 
daržoves, vaisius ar rupią 
duonų. Vartokite švelnius 
liuosuotojus reikalui esant”.

Tokis yra Dr. Gakhvell pa
tarimas žmonėms su atkak
liais viduriais. Jis specializa
vosi vidurių srity; gydė tūk
stančius nuo konstipacijęs ir 
jos blogumų. Receptas, kurį 
jis nuolatos vartojo savo 
praktikoj, patapo populiariš- 
kiausiu pasauly liuosuotoju. 
“Syrup Pepsin” kaip jis da
bar yra vadinamas buvo iš
bandytas per daugiau kaip 47 
metus praktikos.

šiandie jus galite gauti Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin kiek
vienoje aptiekoje Amerikoje. 
Jis yra visuomet tokis pat; 
padarytas lygiai kaip origina- 
lis receptas, iš liuosuojan- 
čių žolių, tyro pepsino ir kitų 
vertingų priedėlių. Nėra nie
ko jame kas galėtų pakenkti 
net kūdikiui. Jis negnaibo, 
nesirgdina ir nesuteikia jokio 
nesmagumo. ' Bet jis* paliuo- 
šuoja vidurius; jis pašaŲna iįs 
jų visas rugstančids atmatas, 
kurios užkemša sistemą; ku
rios iššaukia aitrumą/ galvos 
skaudėjimą, gasotumą, išpūti
mą, silpnumą, liguistumą. 
Daktaras privalo žinoti kas 
yra geriausia viduriams. Sy
rup Pepsin yra garsaus dak
taro pasirinkimas saugaus, 
malonaus, veikmingo liuosuo- 
tojo dėl vydurių, moterų, se
nesnių žmonių, kūdikių ir vai
kų.

Illinois Republikonų rezoliucija

Illinois Republican Party tu
rėjo savo mitingą kovo 30 d. 
Sherman viešbutyj Chicagoj, 
kur po daugelio kalbų ir dis^ 
kusi jų tapo priimta rezoliucija, 
kalbanti, kad DeiPokratai nori 
paimti į savo rankas» Chicago 
ir įsteigti ką nors panašaus- į 
Tamany Hali New Yorke, tad 
dėl tų ir daugelio kitų prie
žasčių Illinois Republikonai tu? 
ri baahidžio 7 d. balsavimuose 
laikytis saVo partijos* tikieto ir 
balsuoti už Thompsoną, į majo
rus, Patrick gmith į miesto 
klerkus ir James Kearns į iž
dininkus, ir visus kitus repub- 
likonus. /

Iš politikos lauko
(šiame skyriuj dedami raš

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

Thompson tikisi būti išrinktas

Ateivių grupes dirba už iš
rinkimą William Thompsono 
į Chicagos, majorus. Iš visą 
Chicagos kampų ateina jo 
endorsavimai į kandidatus.

Tarpe tų ateivių grupių yra 
226 vokiečių draugijos, daugy
bės ‘skandinavų organizacijų, 
Vengrų republikonų kliubas įr 
kitokios biznio ir politikos są
jungos tarpę žydų, rusų, len
kų, italų, ukrainiečių, slova
kų, jugoslavų, grelčų, olandų^ 
kroatų, serbų ir slovėnų.

Daugelis Thompsoną re
miančių grupių yra nepoliti- 
nėš, žymi dalis tų, kurie rėme 
teisėją Lyle; net Demokratai 
kurie nori kad 1933 m. paro
da turėtų "pasisekimą, eina už

> Dr. W. B. CaLowell's

SVRUP PEPSIN
A Doctofs Family Laxative.

III i Iliri' n' i Ii ,11 - -ik. I

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

■ .t . : r, 'r.-.

NAUJIENOS, Chicago, III;'
■...............-1 '■""111 ■ ■■■' ..... f ■Ąr*»eį!

Uaukę l^aip ir viduj žmonės 
ištempę ausis Įgausės, ką kaL 
Mėtojai pasakoja ir, žinoma, 
tie paklusnus “loud spiskeriai” 
davė didesnę galimybę pa
siekti tūkstančius lauke besi
klausančių žmonių, negavusių 
progos įsibriąuti vidun. Spren
džiant iš tokio milžiniško va-

* C*1* ' '

Thompsoną, ‘ iš Demokrrttų, 
remiančių Thompsoną, žy* 
minusios yra National Demo* 
eratie Party ir Irišh American 
Democratic Club. / 

į Darbo organizacijų vadai 
niekuomet dar nerėmė 
Thompsoną tiek energingai, 
kaip dabar, nes jąme visuo
met malė savo gerą drąugą. 
Jų obalsis yra “Kova už 
Thompsoną yra kova už jus 
pačius”. Turėdamas tokios 
paramos Thompson yra tikras, 
kad jis bus išrinktas balan
džio 7 d.

,Z. V. Houghtaling.
I

Thompsonas, žmonėmis už
tvenkė. Chicagos Stadinhi

Chicagos „ Stadium prie 
Wood ir Madison gat. utar- 
ninko vakare įvyko majoro 
Thompsono milžiniškos masi
nis susirinkimas.

Apie 8 vai. vakare audito
rium buvo perpildyta — už
kimšta žmonėmis kaip juodu 
purvu;' neužilgo ir visos sto
vinčios vietos užsikimšo kol 
galop visas milžiniškas budin- 
kas, talpinantis savyje apie 
30000 žmonių, buvo prikimš
tas kaip sardinkų. 
žmonės neatbodami 
prievartą murdesi 
.vidun, tol kol policijantai įr 
ugnagesiai nepastojo kelio, už
darė duris, dėl apsaugos.

Tai buvo republikonų “gala 
day” — istorinis , masinis mi
tingas sutraukiant tiek daug 
žmonių.

Patį S’tadiumų užplūdo mi
nios iš lauko per keletą blokų 
— kvartalų, manytum, "kad vi
sos Chicagos piliečiai susirin
ko pamatyti įsavo majorą. Au
tomobiliai, trekai, stritkajęiai, 
užkimšo gatves per mylią įr 
tolinus. Aplink stritkariaį su
stojo ėję, žodžiu sakant, stlpa- 
raližiavo transportaciją iki 
vėlyvai valančiai.

Vienok 
to per 
murdesi

N

3
karo, kur dalyvavo 50,000 
žmonių, duodasi suprasti, jog 
entuziazmas buvo ant tiek di
delis, jei balsavimai butų įvy
kę tada, tai majoras 
sonas raitas ant savo 
butų sugrįžęs į rot ūžę.

Viduj, Stadiumas,
tas Amerikos vėliavomis 
tam tinkamomis

Thomp- 
ašiliuko

papuos- 
ir 

iškabomis

■■ ..... .... ,ul y.,,,,, . „

“banners”, kurių buvo begali
niai daug; vien darbininkišku 
unijų suskaityta netoli 100, ku
rios bustina ir remia Thompso
ną, o reikia žinoti jog Chica
gos darbininkų unijos vien su
daro apie 200,000 narių.

žiūrint bešaliai į abelną po
litiką, matosi kad žmonės link
sta už Thompsoną. AŠ.rnrIRI

“MANDALAY” 
Rayon Kombinacija 

t 

Gražiai pasiūta; puikinusios 
kokybės nebėgančio audeklo: 
dvigubo storumo brassierei batui 
apačia; didelis įtusset sėdynėje 
dėl didesnio patogumo: sustip
rintos labiau tempiamos vietos. 
Didumo—82 iki 38. brassiero 
mieros. Kūno spalvos. 

175 vraperiai 
kiekviena, 
arba 55 
vraperiai 
ir (10c 
pinigais

ŠILKO
KOJINĖS

šefiių 
naujų 
pavasa
rinių 
spalvų

CANNON TURKIŠKI 
ABRUSAI 

Didumo——20x48 colių 
Balti su spalvuotais pakraš
čiais; apverčiami. įvairių spal
vų. Puikiausios kdkybės.
105 vraperiai kiekvienas, arba 
4 5 vraperiai ir 35c pinigais

GRYNO
BOBOLINK

Fųll fashioned gryno šilko siutų; 
francuzlška užkulnis hu kojos iš
lenkimu • puikus niOrcerlzuotas 
viršus. Dūli baigimo: puikalis au
dimo; pilno 30 colių ilgio.

200 vraperių už porų, arba 
00 vraperių ir 05e pinigais

“QUEEN ANNE° 
PARCELINUOTOS GELEŽIES 

• DVIGUBOS NAUDOS 
SPIRGINTU V f:

gilumo, platumo,
12” ilgumo

spalvos kombinacijos kepi- 
padavimo indas plataus vai -

“GALWAY”
Dalies Bovelnoš Virtuves 

Abrusai
Didumo—10x31 colių

AugStos sugeriamosios kokybės; 
gerinąs! nuo vartojimo. Balti, 
su jvairių spalvų pakraščiais.

25 vraperiai kiekvienus

Iv ory 
ino ir . ____ ___
lojimo. Užlenktos briaunos. 

75 vraperiai kiekviena.

DVI PR.EMIJŲ
Viduriniesčio Sankrova 

230 N. Dearborn St. 
biskuti j žiaurų nuo 

Lake S t.

SPECIAL 
PREMIUMS
APRIL

25 Ik 
inclusive

nuo American 
taipgi kupli

au America.i 
yra dabar iš- 
preniijų mvi-

Visi vraperiai 
Family Muilo, 
nai duodami 
Family Flakes. 
mainomi musų
krovose — vidurmiesėio san
krovoje 230 North poarbo.n 
Street, bisk| | šiaurų nuo 
Lake Stį.; North Side s: n 
krovoj 1232 W. North Avė. 
prie tilto.

Štai .yra penkios sn.ecialės premijos—dvigubos veri s 
—-teikiamos tiktai- pbr 16 dienų. Jeigu jums trūksta 
reikalingų vraperių, kad gauti vienų ar daugiau Šių 
premijų, telefonuokit savo panlavėjui prieš balandžio 
25 d. dėl extru užsakymo aut AnuTican Family Muilo 
ar Flakes. . v ;

Mes turime tik aprybotų kiekį šių vertingų premijų 
ir visos moterys, kurios veiks greitai, galės dalyvauti 
šiame nemokamame išdalinime. Skubėkite! Mes pasi. 
laikome teisę apryboti kieki.
SVARBU—kada siunčiate vraperius paštu, pridėkite 
25c apmokėjimui supaicavimo ir persiuntimo.

American Family Flakes
9 *

švelniai valančios, greitai 
išplaukiančios putos pada- 
ro jas saugiausiu muilu ju- . ,

1 s ų puikiausiems lininiams, 
švelnioms linžerijoms ir plo- ' 
noms šilkinėms kojinėms. 
Švelnios jūsų rankoms in» 
dus plaunant.

AMERICAN FAMILY 
MUILAS

Tyras, švelnus mui *Wv|t|f|FA n,
las. kuris prailgina ■ "'■vAnj
am ž i ų drabužių, w ” km'
blanketų, paklod- |. vį-yl
žiu ir visų skal- 
biamų dalykų. *Hnt**i
Tai DVI GUBOS F|
PUTOS ir padaro 
visų skirtumų.

SANKROVOS

Nori h Sido Sankrova
1232 W. North Avė. 

Prie tilto

American Family Soap 
American Family Flakes

Kode!
William Hale Thgmpsoii
TutįButi Išnaujo Išrinktas

CHICAGOS MAYORU

1. Apie jo teisingumą ąfisę niekad nebuvo abejojama ir net aršiau
si jo priešai sako, kad Mayorąs Thompsonas yYa teisingas.

2. Kaipo Mayoras jis nieko bendra neturėjo su pakėlimu ir reassess-
mentu taksų, už ką pilnai atsako Ęoard of Revievv ir Board of As- 
sessors. y •/ ž ■ ' ' '

3. IJis priešines Šilas Strawn ir Tony Cermak jų pekliškame suo
kalbyje, kuris suinažiųo taksų assesmentus vidurmiesčio triobėsių sa
vininkams. Jis kovoja News ir Tribūne, kurie patarė mažesniems taksų 
mokėtojams pagelbėti reassesįmentųi taksų, kad vidurmiestis butų pakel
tas, o pakraščiai nupuldyti.

4. Jis perėmė Chicago iš sayo pirmtakuno su $7,000,000 deficitu, 
valdė miestą per dvejus metus be jokių taksų, delei reassessmento orde
rio, ir dabar turi ižde $1,500,000 perviršį.

5. Prife Thompsono administracijos Sveikatos Departamentas suma
žino mirtingumo ratą iki į 0.4 ant tūkstančio — geriausias rekordas 
Chicagos istorijoje, kuriam prilygti galiYtik visai mažas skaičius miestų 
visame pasaulyje.

6. Jis išrišo gatvekarių klausimą įr prie jo administracijos tapo pri
imtas požeminių kelių (subvvay) ordinance. Darbas bus pradėtas taip 
greitai, kaip greitai vidurmiesčio nuosavybių savininkai bus sumušti 
teismuose.

7. Jis pereitą lapkričio mėn. vetavo telefonų ordinance su jo 
$40,000,000 grobiu ir tuo apsaugojo žmones.

8. National Board of Urideriyriters sako; kad nėr$ geresnio už Chi
cago Ugniagesių Departamentą ir kąd tik keli kiti miestai gali prilygti.

9. Jisli sumažino 50 nūosimęių mirtingumo ratą kūdikių iki vienų
metų amžiaus. ' ‘ 1

10. Chįcago turi rūpestingiau prižiūrimą ir tyresnį pieną už bile 
kurį kitą miestą pasaulyje. Mayoras pagelbėjo pereitą sausio men. nupi
ginti pieną po 1 c už kvortą.

11. Dėlei jo ekonomiškumo ir tvarkingumo ir pagelbos Miesto Ta
rybos, municipalių departamentų užlaikymas ’į metus kainuoja tik tiek, 
kiek kainuoja vien policijos departamento užlaikymas New Yorke.

12. Prie Thompsono pastatytą 7& nuošimčiai visų esančių tiltų ir 
15\tz mylių gatvių tapo prąplątinta, kas bendrai su kitais atliktais vie
šais darbais pakelė real estate vertę Chicagoje Vienu Bilionu Dolerių.

13. Pereitą' vasarą pageibą viešųjų darbų, Mayorįis palaikė prie dar
bo 150,000’žmonių už pragyvenamąją algą.

14. Mayoras nuolatos kovojo ir toliau kovos už pragyvenamąją al
gą ir apsaugojimą masių, nežiūrint jų tautybės, spalvos ar religijos, 
prieš organizuotų turčių oligarchiją.

15. Jis atsteigė tokį pasitiksimą į Chicagos ateitį, kad pasauliniai 
investoriai suteikė pusę visų pinigų, kuriuos sunaudota pastatymui pui
kiųjų triobėsių, kurie dabar taip puošia Chicagos padangę.

16. Po Thompsono vadovybe, piktadarybės Chicagoje mažėjo, pro- 
porcionaliai palyginant su kitais miestais, nuo 1915 m., išėmus tuos 
keturius metus, kada jis nebuvo Mayoru. Federalinė Valdžia parodo, 
kad Chicago yra 68-tas šios šąlies miestas su 100,000 ar daugiau gy
vento jų i piktadarybių mažumu ir tik Į3 kitų šios' šalies miestų turi ma-

. žiau piktadarybių/ ‘

i

vidurmiestis butų pake.l-

WILLIA'M HALE THOMPSON
17. Jis davė Chicagai didžiausj Policijos Komisionierių ir geriausį 

reorganizavimą, šio Departamento, kokį žmonės turi nuo kelių metų.
18. Jis suteikė Chicagai užtektiną aprūpinimą , vandeniu, nes netik 

išpumpuojama vienas bilionas galionų vandens į 24 valandas už že
miausią kainą, negu kuriame kitame mieste pasaulyje, bet ir atsižvelgė 
į Chicagos ateitį, parūpindamas 800,000,000 galionų dieninį perviršį, 
kuris gali būti paleistas į vandens pervadas J dvi sekundas vien atida
rant penkis elektriktnius svįčins, jeigu Chicagai kada grėstų, labai dide
lis gaisras.

19. Mayoras Thompson išlygino Chicagos upę.
20. Jis sutaikė I. C. *— South Shore ginė), kas padarė galimu elek

trifikuoti I. C. Geležinkelį ir sukurti ir ištaisyti Padidintąjį Grant 
Parką, Field Muzejų, Sbedd Akvariumą, Ądler. Planetariumą. Soldier x 
Field stadioną ir parūpinti vietą PasXųWn<i PaVpdSi. »

21. Per savo Mokyklų Tarybą jis'lajke jšastarųjų keturių metų atė- r* 
mė 73,000 mokyklų vaikų ,iš -portables ir ’parupino jiems patogias vie*^L 
tas moderninėse mokyklų triobose. Jam vaikų gerovė visuomet yra afti 
širdies.

22. Jis yra jūsų Mayoras .ne dėl asmeninės naudos, bet kovoįa, kad 
visi visuomenės palankumai reikalingi dalykai — gajas, elektra, telefo
nai, gatvekatiai it tt. — butų teikiami už žemiausiai galimą kainą, 
aptarnautojams gaunant teisingą uždarbį ant savą investmento.

w.

G.
J.
L.
G
P

DELEGATES
MALINAUSKAS 
DUOBA 

WALSKIS 
W. RADOMSKI 
MELDĄ ZIS 

S. MISIŪNAS 
" J AUKŠTIS 

RADZUKINAS 
pursms . 
SMITH
RUKŠĖNAS 
MILLER 
G.>PETRAITIS

ERINGIS
ALEXANDER 
SNOW

f

MUV

MĄYORAS THOMPSON, YRA JŪSŲ TARNAS, O NE JŪSŲ “PONAS'
. ORGANĮZATIONS

Brldęeport Lithuanian I’olitlcal «.n<l Benevolent Club 
Soųth-WeHt American LftbM?nį»n Politlcal Club 
Lithuanian Republican Orėąhi&tion of llth Ward 
Lithuanian American' Republlcan Club of Cook Connty 
Humboldt Park Lithuanian Politlcal Club 
Lithuanian ^Cltizenu Worklnginens Benevolent Club 
21»t Ward Republican Club of Cook Connty 

a Lithuanian Čiužens Ęrotberbood Of America 
13th Ward Lithuanian American Republlcan Club 
20th Ward Lithuanian Politlcal and Benevolent Club 
Lithuanian American Republican Club of West Šitie 
12th Ward Lithuanian Republican Club of Brighton 1 
American Lithuanian Citlzeųę Club of 12th Ward • 
South West Property O'vners Assoclation 
Azukas Lithuanian Republican Polltlča! Club 
9th Ward Political Club 
Lithuanian. Cltizens Club of 21ct Ward 
Lithuanian Cltizens Club of West Side 
Marauetto Pąrk ^itljiųąpĮ^p ĄtpęrĮean Cltizens Club

____i ... ’ ./z- J! ’ , . .1:'/ : i •
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Club

C. OBRMJNAS 
J. GRAKAUSKAS 
M. WAB0L
C. KAIRIS / 
A. C. NAUGZEMIS 
J. M. AZUKAS

* W. J. KAREIVA
J. J. LINK <•
J. WINGEL

'V. P. PIERZYNSKI 
J. F. RADZIUS i 

. K. LAUCIUS 
A. ZELLON 
J, J. GRISK 
F. BAKUTIS
D. PROTOPAS
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NUO kO GliROVe?

matemė’, 
nūd darbininkų gerovės įiaV'eina- taūtos gerovė. Bet 
darbininkai turės užtikrintą gerovę, tik pakeitus da- 

ekonominę tVarką $ padarius visuomenę krašto 
Įiufctų

iie Įvairius D
• ,, ..drJrĮ.tAhT- , * >*

talvkus :

Yra dvi viena antrai frieŠing'o’s mirityk- Viėh'a 
kad nuo tautos gerovės pareini gerovė;
antra — kad ituo darbininkų gerovės tautos
gerovė.

Pirmoji mintis yra senesnė. Šimtai, gal fiet tūks
tančiai metų, kai ji yra skelbiama.' Mes jį girdime 
nuolatos ir šian’die. darbininkams sakoYna: jūsų pareik 
ga rūpintis, kad jūsų kraštas būtų turtingas — fuoiftėt r 
ir jums bus geras gyvenimas. Jeigu šalis turės daug 
kapitalų, jeigu valdžia turės daug įplaūktf, bus 
didelė jūsų krašto pramonė ir prekyba, taT jūūl'S, dar
bininkams, bus užtikrintas darbas ir geras atlyginimas.

Bet ar tai tiesa? istorija rodo, kad ne. Pradedant 
nuo senovės gadynių iki dabar, buvo labai turtingų ir 
galingų šalių, kuriose darbo žmonės kentė neapsakomą 
vargą ir skurdą. Galingoje Romos impėfijbjė> sakysi
me, buvo tiek daug lobių, kad turtingosios klasės,- ku
rios tuos lobius valdė, nežinodavo nė kaip’ jūos praleis-, 
ti. Turtuoliai laikydavo dideles armijas statyda
vosi puikiausius palocius, keldavo puotas, rengdavo 
milžiniškus teatrus, barstydavo pinigus minioms. O 
žmonės tuo tarpu gyveno purve ir badavo. Tie turtuo
lių lobiai buvo įgyti vergų darbu ir svetimų šalių plė
šimais.

Panašią padėtį randame ir turtingosiose viduram
žių valstybėse. Karaliai, kunigaikščiai, popiežiai ir Vys
kupai krovėsi neapsakomus turtus, o masės žmonių, 
susidedančios iš valstiečių, ėjo baudžiavas ponams. 
Juo ponų lobiai labiau augo, tuo žmonių skurdas da
rėsi aršesnis, iki pagaliau išbadėję betūT’Čisd ėmė kelti 
maištus ir žudyti savo: skriatrdikūs.

Kapitalizmo šistėmojė sąlygos daūgetiu’ atžvilgių 
yra visai kitokiom, nėgu vergijos if baudžiavų 
Pasikeitė du svarbiausi dalykais darbo žriidti&š pada
rė laisvi, ir pasitaisė materiafėš gyVėWt<y šįfygoš ma
sėms. Mat, šių dienų pramenė reikalauji ap^Skrių fr 
išlavintų darbininkų, ir V

Gj-vi iiabašrtiitkai
Ūdas.--

Pąišak<ąjiiM apie gyvą žmonių 
- pal^ddįjlmą. —r Rūsty dakta

ro sūfliaūymas. Anglijoj 
AūriM išleisti specialis įsta- 
fyri^aš; — Atseikimai, ‘ kada 
gyvi Žiūoūės BuVo palaidoti. 
~ Siurpąs pavyzdžiai. — Ge- 
nėnoto Ėobett E. Lee moti
ni.

Šerfiatf ttifįfe! žmėnių buvo 
daug- įvairi^ legendą; pasako
jančių kaip buvo palaidojama 
gyvi- ir kokias kanky
nes, ič baimę prisieida- 

:vo tokiems “gyviems nabaš- 
ninkamS” perkąsti, užkastais 
žemėn, arba! tūpus gyvais pa- 
laidofiėMš. »

Rodosi tas Viskas gali būt 
(tik pasaka, O' Vienok tai tiesa, 
kad čfatrg žmonių, apmirusių 
letargu, ar panašiai nusilpusių 
ir galutinai nenumirusių, ne 
tik senovėje būdavo palaidoja
mi, bet ir šiandien, musų ga
dynėje, nemažai tokių atsiti
kimų yra ir tai turbūt toki at
sitikimai pasitaiko dažnai, nes 
mokslo žmonės pastaruoju lai
ku pradėjo ieškot budo, kuriuo 

žmogui, 
tik ka- 
atgiju-

etteai arba baudžianrtinkai 
tam netinka. ttf, sfafli'bic^l Šfofidfe

tffg stt laidojamų numirėlių 
grabais, kad atgijęs numirėlis 
gidėtų kvėpuot ir šaiiktis pa- 
gėlbos. — Rupus.

NAUDAS numeris aKo- 
vos” No. 5 atėjo, kaina 10 
centų. Galima gauti “Nau
jienose”.

joj Victorlne Lafourcade ište
kėjo už turtingo bankininko 
Rėnelle, Po kelių metų gyveni
mo ji nūmirė ir tapo. palaidota8 
parapijoj kapuose Mille. Pary
žiaus žurnalistas Julius Bos- 
suet užsigeidė nuimt jai nuo 
kasą auksinę sagutę. Nakties 
'metu nuėjęs į kapus, atkasė 
kapą, atsidarė grabą ir siekė 
prie sagutės. Tuom tarpu nu
mirėle pradėjo kvėpuot, pražiu- 
'rėjo ir paklaU'se koks čia gerar 
d'Čj'a's atėjo ją išgelbėt. Kadan- 
igi jiedu seniau . mylėjosi, tad 
dabar abu apsidžiaugę, slaptai 

i išbėgo į Ameriką ir Kanadoj 
susituokė.

Apie prieš 15 metų Paryžiu
je numirė aktorė Rachel. Prieš 
į prirengsiant laidotuvėms, lavo
nas paimta balsamavimui. 
Škriodžiant numirėlė' suklykė 
ir atgijo. Nugabenus ligoninėn, 
ji išbuvo gyva tik dešimts va
landų ir numirė, nes balsamuo- 
tojai buvo sužeidę jai vidurius.

Ne labai seniai Ėondone nu
mirė tūla Konstancijd Whitney, 
kurios lavoną atbildėjus, nuly
dėta bažnyčion'. Vagis, žinoda
mas, kad ant lavono piršto yra 
brangus žiedas, nakties metu 
įsilaužė bažnyčion ir atsidarė 
grabą, kad numato žiedą; mo
teriškė atgijo,- vagis lavono iš
sigandęs pabėgo, o atgijusi mo
teriškė parėjo namo. Jos gimi
nės' pas skulptorius užsakė pa
dirbi marmuro^ paminklą, at- 
vaizdū'ojantį jos- “iš numirus.-ą 
atsikėlimą”.

Salzbūrgc, Vokietijoj, numi
rė tūla moteriškė Zellcr. Pa
laidojus ją, grūboriūs atkasė 
kapą ir atidarė grabą,, kūd l‘a- 
vohūi h'umbvūs nuo' pirštė žie
dą su deimantine akute. Numi
rėlė atgijo ir tūlą laiką gyve
no. Jos iš numirusių atsikėli
mo atminčiai, ant namų (ku
riuose ji gyveno) sienos šian
dien yra didelis auksuotas kry
žius; jį gali matyt kas tik nu
keliauja *■; Salzburgą ir nueina 
į i)reifaltigkeitšbiatz gatvę — 
No. 1'. ; v?

Virginijos Valstijoj savo lai
ku numirė moteriškė vardu 
Carter Lee. Palaidojus ją, už 
trumpo laiko jos vyras nune
šė ant jos kapo gėlių paso!- 
dint; prisiartinęs prie kapo, iš
girdo silpną dūsių balsą “gel
bėkit, gelbėkit!” Vyras greitai 
atkasė kapą, atidarė grabą ir 
jame rado, nbrs silpną, bet gy
vą savo žmoną; po 15 mėne
sių iš jos gimė Robertas E. 
Lee, kūris1 civiliškos karės mė
tų1 būvo konfederatų generolu'.

PenhšyiVania geležinkeliu at
bėgusio- f- Washingtoną trūkio, 
Piilmano' va’gon’o lovoje atrasta 
negyvą Yolko ligoninės 
slaūgę, tūlą Marę True. Pa
šauktas daktaras lavoną pripa- 
žiiio mirusiu, tad jis atiduota 
graboriui. Ruošiant lavoną lai
dotuvėms, lavonas pradėjo at- 
sileist, krutino pamažėlį kilno
tis.^ Nugabenus ligoninėn, po 10 
valandų' “numirėlė” buvo galu
tinai sveika.

Tai tik keletas pavyzdžių 
iš atsitikimų, kuriuose “gyVi 
nabašninkai” likosi išgelbėti

nuo’ palaidojimo, o kiek jų H’ 
kosi žemėn užkastais, niekas 
negali suskaidyt, bet abejot ne
reikia) kad tokių palaidota am
žinai, yra labai daug.

Todėl dabar Anglijoj ir pa- 
geidauj&Md, įstatymo, verčian
čio hūmičėlius laidot kapuose', 
turinčiuose kaminėlius, sujung-

aa.a.v-i - r,t.

Dar Yra Proga
ĮSIGYTI GERA

R ADIO
iKelioMs' dienoms praslinkus, 
i j Oš vyrui prisiminė, kad jo 
Į žmona turėjo histeriją ir todėl 
įgalėjo pai'aidota atgyt. Pasita- 
Irė jis su giminėmis ir vieti- 
Įniais valdininkais. Kapas at
kasta, grabas1 atidaryta’, ir...

; reginys! GfabO langelis išmuš- 
-tas< lavonas Apsivertęs kniups-; 
^Čias, drabužiai, kur tik buvo 
pasiekiami, sudraskyti ir kd- 
na’š, kur tik pasiekta; nagais, 
beveik iki kaulų subraižytas. 
Tas viskas liudijo, kad mote
riškė buvo atgijuš ir tūlą lai
kų desperatiškai kamavusis, 
užtroško.

Prieš kelis metus Burgundi
jos miestelyje Rue de Tonnel- 
liers, Beaune, “numirė” duktė 
turtingos našlės Madame Lali- 
gand. Mergaitė turėjo 18’ metų 
amžiaus; Lavonas pašarvota ir 
budėjimo laikui pasibaigus, 
riulydėta. bažnyčion. Po pamal
dų lavonas lydėta į kapus. Ne
toli1 kapų; lydimam grabe pa
sigirdo bildčsi's ir išgastinga's 
klyksmas. Procesijai apšištojūš, 
nupiešta grabo dangtis ir atra
sta mėrgaitę atgijušių. Ji vė
liau' ištekėjo ir gyveno' 18 me
tų. Pasakojo ji, kaip grabe gu
lėdama, girdėjo motinos garbL 
stymą ir poškai kokį tai ūžimą, 
o grabą uždferi'gu's, ji skaitė 
dan’gtin kalamas vinis; priskai
tė jų’ iki aštuOnių; paskui ją 
apėmė/didėlė baimė, bet nega
lėjo sudaryt balso šaukimūisi 
pagelbos. * 1 •

1896 m. Graikijoj, Lesbose, 
numirė ortodoksų bažnyčios vy
skupas Nicephorus Glycas, 81) 
metų senelis. Ląvonas apreng
tas bažnytiniaiš/ rūbais, įdėtas 
graban ir katedroje užkeltas 
.ant katafeliO; sulig Vietinių pa
pročių, atvirame grabe, lavonu1! 
gulint, • kunigąiįjiurėjo budėt 
pėr dvi paras, ^prie katafeiio. 

i Antrą budėjimo ’ naktį, vienas 
kunigas patėmijo lavoną nežy
miai krutant; nusigando j iš, 
bet kitiems nieko nesakė, kaa 
nesukėlus paniką. Ne ilgai truL 
kuš, vyskupas smarkiai sujub 
dėjo, atsisėdo ir' apsidairęs ap
link, paklausė budėtoją, ką jie 
či’tt veikim Paskui’ jis gyveno 
,dar arti poros mėtų.

Paryžiaus arcivyskupas Doii- 
;net, dar būdamas kunigu, sa
kydamas pamokslą, nualpo ir 
numirė, ir tik iš bažnyčios į ka
pus lydint, nudengus grabą pa1-4 
skutimam atsisveikinimui su 
pafapijonais, gavęs oro, atgijb 
ir gyveno dar 40 mėtų; buvo 
kardinsiu ir Francuzijos senato 
nariu. Jis pats pasakojo, kaip 
“nttmiręs,, girdėjo šalę savęs 
kunigus kaibaiU “De Profun- 
di’š”, bažnyčioj girdėjo gieda
mas egzekvijas ! ir laidotuviį 
psalmes, bet šauktis gyvųjų 
pagalbos nėgalejo' sudaryt rei- 
kalingAs spėkas; . .

felkūtoj, Indijoj,' numirė 17 
mėtą, mergina Marė Best. Mi
rė ji riii'b choleros, ir daktarui 
'pripažinus mirusia, užmūryta1 
savo motinos gimimų rūsyje', 
frančužą kapuose. Palaidota ji 

• pušiniame grabe, kurio dangtis 
prikalta kėliomis yihtmis. Pra- 

, slinkus, iO metų, atidaryta rū
sį',- kad paiai'dbjitš j'oš dėdę. 
.Pirmutinis rusini įėjo daktaras 
■R. S. Chew, kuris persigandb 

; pamatęs pidęs save netikėtą rė- 
gihį^ Marės Bėšt grabo dang- 
<š igulijl’i nutrenkta^,

‘ akt įg|įiridų.vBųw1 
šbrėhMiąma; kad, atgijus jį ’ 

inėgaiėdama* is rūsio išeit, susi^- 
’rfąb^ė galVą į cimęntines gri# 
di^ -ir tmp galutinai užbaigė' 
gyvybę saVm

Napoleono

r

Rusijoj

VELYKŲ ŠVENTĖMS

Už Puse Kainos
PĖOPLĖS FUHNITURE KRAUTUVĖSE

Labai pledus pasirinkimas visų gerųjų išdirljysčią, 
fadi6 arba kombinacijos radro* su gramalofiu.

Puikuš radios pilnai įreiigH dailiuose kabinetuose su 
tūbom ir viskuo, vėrti daugiau kaip JbĮ jį f* rtk 
$100.00, tik pčieš Velykas V /I H / | \
* t <|rr u.uU

Gražiausio padarymo kombinacijos jU f* |“ 
radio su gramafonu, pilnai įrengti M U 1% I III 
dėl vartojimo verti $175.00 už ....  V ■ Kr V

paskendusios skurde, ta stambioji pramonė neturėtų 
rinkos ir negalėtų gyvuoti. Teėiatto tfžtifcfinfos gerovėš 
žmonių masėš d# ir Šiandie neturi

štai kraštą ištinka ekonomin'is krivis? fe*s paša
ro? Dirbtuvės atleidžia Šimttfe tUfcštUttėlų, pasktd 
lionus darbininkų. Jie pasiseka be uždarbį- pwtyš» 
ir jų šeimynos kenčia vargą. Sumažėja pirkimas krau
tuvėse; jos atleidžia dali tarnautojų. Sfaiftų savininkai 
negauna randų už bnfūs; sustoja namų Statymą^.ir’ 
dar daugiau darbininkų netenka Uždarbių, fe’ t&ip to-‘ 
liau. Krizis plečiasi, apimdamas vis plate'snįns Ir pfe- 
tesnius visuomenės sluoksbiUS. Visi Ima dėjdotiy kad 
atėjo “blogi laikai

Bet ar jie atėjo dėlto, kad kraštas nubiedn^/ kad 
nebėra žmonėms kas valgyti ir kuo apsirengti? Visai 
ne. Krizis kapitalizmo sistemoje ištinka visuomenę kaip 
tik dėlto, kad susidaro pramonės pagamintų prekių 
perteklius: kad atsiranda per dattg visokių gėrybių, 
skiriamų žmonių suvertojimiii-f FasiVodo, kūrf dideli 
turtai dabartinėje visuomenės sistemoje — lygiai, kaip 
ir vergijos ir baudžiavų laikais — anaiptol netižtikri- 
na gerovės masėms. Ne tik neužtikrina, bet tiesiog iš
šaukia skurdą ir badą visuomenėje.

Taigi matome, kaip klaidinga yra t A mintis, kad 
darbininkų gerovė pareinanti nUo tautos Urbą krašto 
gerovės. Teisinga yra priešinga mintis, būtent, kad 
nuo darbininkų geroves parėkia tautos gerovė.

Bet grįžkime prie aukščiais!' UurO'dytd pt^#>pės 
. krizio pavyzdžio, fcas ■ šiandie nwtpr#ntū, jogėi križi# 

galėtų būt išvengtas, jeigu visoje pramonėje būtų žy*-. 
miai sutrumpintos darbo valamdos dr pakeitęs durbji- 
ninku algos? Bet šiandie . nėra gąlimW<r<tą ivykįntil 
Nedarbo laikais praųk^ininkay ) tik ■ t a m',-
kad darbininkų uždarbiai butų ’nukapoti?ir dąrbo’ va^ 
landos prailgintos. Visuomenę yra bejėgė pakeisti šįtaŠ 
sąlygas, kol ji pripažįsta pramonės savininkams 1 teisįl 
elgtis su dirbtuvėms ir fabrikais, kaip jiems geriausiai 
patinka, nors delei to’ ji pati kenčia.

Užtikrinti sau gerovę tauta arba kraštas galiy tik-

• fygiati, kaip

jutų galima išsigelbėt 
tapusiam palaidotu, ir 
puošė tapus užkas®, 
sWfi!. .

Metų dar nėra, kaip
yietia# įMofeliŪiūkas, bene dak
taras Izmailovič, nurodinėjo 
rėTkMų, ka’d ant numirėlių ka
pų butų statomi stulpeliai, ant 
tų pridedama varpeliai, sujung
ti varinėmis vielomis su nūūii- 
rėlio, grabe gulinčio lankomis, 
idant atgijus numirėlis galėtų 
š^Ul^tiS ^yvųj’ą ^agėlbbs, skam
bindamas varpelį.

Dabar Anglijos medicinos 
dakfarų draugija, vedama pfi- 
vatiškd? daktaro karaliaus .ror4- 
gio V, įtėike parjamentui rei
kalavimą išleisti įstatymą, ap
saugoj antį žmones, idaiit nebū
tų laidojami ^aldtinai nenūmi- 
rę, o jei* dėl1 kokio’ riėStsargti- 
mo butą palaidoti, tai kad gai
lėtų prisišaukt pagelbą, jei ka
puose atgytų1,- Sir Thomas Ėar- 
der, kūHs gydė karalių Jūtgj 
pastaroje jo ligoje, yra pasiry
žęs pravedimui šito įstatymo 
dirbt parlamente visomis išga
lėmis.

Kad skaitytojas aiškiau įsi
vaizduotu atsitikimus/ kuriuose 
palaidojama galutinai nenumi
rusius, o tik apmifušids ir ap- 
alpusius žmones,- 'tėAka čia pa
minėti keletas tokią atšitiliti- 
mų. 1896 m. anglas W Tcbb ir 
Š^ivieriytą Valstijų pilfėtiš F. 
P. Vollumi Ėondoūe besimau- 
dydami, pateko validolis suku- 
riti ir GTėlW iš
griebta jiiodu, bet abūdii būVo 
jau be imtasi' ruoštis juos 
palaidoti ir graboriūs Tebb’ą 
jalt bUVo5 įdiėjęš/ gMba^į- kuo^ 
met skenduoliui per buTrią pra- 
simifšė Vandūd; jo krūtinė ėmė 
kilnotis, ir • gailaus f skend uolYš 
atgijo. Taip atstt-i'kūš, pašauk
ta daktaras, kuris atydžiai fy- 
rinėdamas VdlltĮ,rtiIfą,‘ pefšiti'ki*i-* 
no, kad kraujas uors nežymiai,- 
takiau dar rtWšfbj$s gahttin^i, 

i ir .YolluHVui ūž Valandėles gy- 
vybč sugrįžo, fcaįp matome, ši
tie du vyrai vos tik rtfefapū pK- 
iaidoii; kapuose ližkašti; jiėdū 
butų atgiję, j?r feįft

?uį892 metais ?
mas PennsylvaPijbs valstijoj, 
J^orris kaimelyje^ arti Whito 
Haven. Mare Boge/ šu&frgo’* h* 
“numirė”. Daktaras J. WrHa! 1̂ 
apžiurėjo lavon’į, i'Šd'&Vč ‘ pWtt- 
dij4mfk ir mpteriškė palaidota.
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NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Virgiriia’ Polfo ............... Marcinkonių Čolka...............
Worccstcrio Lietuviška Orkestrą 

Ėiva, Ėoba Pupų Kult ............... Seni Duok Tabokos ...............
Jonas ButčnaĮ, Baritonas v

Pabaigei Panele ....... Gegute ir Našlaitė ........ .
Mahan’ojaųs' Lietuviška Maincriij Orkestrą 

Paklausykit Jus Lietuviai .............. . Kelias Vieškelis ...............
Olšauskas ir Vatiagaitiš, duetais 

Vaikiniį' Bėdos ............... Mergintį Bėdos ...<........
Olšauskas ir Vanagaitis, duetas

Mergytės Išėjimas .......  Mahariojaus Moterėlės ...............
/ •J'ut'gis Aranlskas, Tenoras 

Vestuvių Vairas ..........  liauja Gadynė ...............
Jorfo Dirvelib Orkestrą , 

ihnikšn/žis ........... . Kaimietė Polka ......;......
P. HUmcniuko Orkestrą

Marytės ir Jonuko Polka ..........  Žcttiaitėlių Polka" ...............
Mah'aridja'Us Lietuviška Mainerių Orkestrą

Trauk, SiMriiški,* Polka ............... Ėjo Mikas, Polka ...............
Jono Dirvclio Orkestrą

Tamošiaus Polka ............... Panelės Patogumas ...............
‘ Anglekasiai it Aranskas Tenoras .

Vyfąi, Moters Negirtaukit f............. Kad Pavasaris Ateina ...............
Pautas ir Antanėlis duetas

Rutfigunda Ėolka .........  Pelėda Polka ...............
Worceštefio Lietuviška Orkestrą

Vyras Pijokėlis Daina ........ Pasakykie Panaitėlė Daina ....... .
MabalrtOjauS EiėtuViška Mainerių Orkestrą

Prūsui Užpuolimas ............ Vaikelio Polka .....................
.... z Penn. Angliakasiai < ir Aranskas

Vilkai* Pilkas Polka ............... Liudvikas Polka ...............
Jono Dirvelio Orkestrą

Laukiti Tavęs ........... M^2U Polka ...............
MaHanojads Liėt.uviškaf Mainerių Orkestrą

Pd Močitftės Vaitais1 Visi iš Vien ............... Mefgužėlės Kodėl
Nedainuojat .......... Pauras ir Antanėlis su orkestrą

Saba'S Gili., Polka ....... . ...... Lakštutė Polka ...............
xWorėėštėri6 Liėtuviška Orkestrą

Vištyčio Valcas ........ Kybartų Polka ....................
Penn. Angliakasių Orkestrą

Šaut? Leidžia# .J..'........ Pčir^dino Šerti Žmonės ...............
. _ t . . McnkeUtmiutė i# Velička su1 orkestru 

16176 Muzikantai Rėfkit Kazoką ............... Atsimeni Tą Dieną ........... .
, , 1 Patinas if Antanėlis

1'61’72!*. Eihik Polka A..;........... Lietiivos Kareivių Polka •
. Wprcesrerio Lietuviška Orkestrą

16171 SVajofrė ir Meile ....... Sudiev Sesutės ...............
• Pantai Barito'h’aS* ir Antanėlis Tenoras 

16170' ŠiaUčinUs Polka ........ ...... Ievutes Polka ...............
Mahąnojąus Lietuviška Mainerių Orkestrą 

61005 LirtuViŠka* Vėšėlija Dalis Penkta ir Dalis Šešta ' 
; MlafttfrtOjtftls lįietu^iška Mainerių Orkestrą 

16153 Onytė ...........   .Oi Dainos ..........  Smrys PaUlitfkoniutės, duetas

N’ l’iilą ibiMfų užSakyniiis išpildomo voikiiri ir norokuo- 
jdntč už pčisiū'iii’imą.
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Graboriai

Graboriai

Lietuvės Akušerės

Grabciriai

ONA JANUTIS

Advokatai9252

CHICAGO, ILL

Lafayette 4146
Akiui Gydytojai

03 3¥

056?

Ona M. Jokubaitiene

John Kuchinskas

2330

2724 West lllth Street

Įvairus Gydytojai

Lietuviai Gydytojai

DR. CHARLES SEGALVincenta ir Aleksandrą, vieną dukterį An . • .** • *?<**« V* V-% 1 V *W. T

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

randasi
4605

Telefonai

Cicere) 3724

Teismas atsisakė 
grąžinti išmestus; so
cialistą kandidatus

Vidikas- 
Lulevičienė

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj Patarnauja 

gimdymo, 
massage, 
crėatment 
netic 
t t. 
merginom 
mai dovanai

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokianpe rei
kale visuomet eiti «ąži 
ningaS it rtebrangui to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui, eky

OPTOMETRISI
Praktikuoja virš 20 m 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
TeL Boulevard 6487

bet, sakoma 
nebesuspės iš
ilgi rinkimų 
kandidatų iš-

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 .So. 49th Ct,

Skelbimai Naujienoj 
duoda naudą,’ dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

Jei nori išmokti 
gerai rašyti •*- 
nusipirk typevvriterį

Skyrius priešais didžiuosius vartus Holy Sepulchre kapinių.

“Amžių Akmens” paminklai. Aukščiausia kokybė. Žemos kainos. 
Didžiausias paminklų pasirinkimas-Chicago je Tel. BEVERLY 0601

J, Ltifevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuves 
»e visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
| Chicago. III.

Tel. Victory 1115

AKUŠERKA 
3103 S. Halstėd St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: . 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

VALANDOS: 
nuo 
nuo

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631' So. Ashland Ava. 
Te!. Boulevard 2800 

R«r. 6515 So. Rockmetl St 
TA Rtprtlk 9723

Alfonso Dalubausko 
esat 

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikinį-

subatoj
2:00 va

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A, J. BEĖTASH 
3464 South Haltted Street

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Vai.: 1—3 ir 7—-*-8; Ned. 10——12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Maplevvood Aite.

Teleforiar Republic 7868

Ofiso valandos nuo 1 iki" 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. Tel. KentVood 5107,

Plione Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milutaukee Avenut 

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

» « Medelio j pagal sutarti

prie 
duodu 
eleetrie 

mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

patari -

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730 
TeL‘ Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av. 
, TeL Prospect 3525

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

Patarnauju ' laidottivėsi kuopigiausia'. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

TeL Rooievelt 2513 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Iki f Vii kortuose - nuo 3 <k» V 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avė 

Tel- Ptff!man 5950—namų Pull 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Deatborn St 
Kervergais ofisai uždaryti.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavttr St 
telefonai Canal 2552 

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

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

Tol. Čalumet 3294
Nho 9 iki 12 vai. dienos" ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Tokiu budu nuo balsavimų 
yra atstumti šie kandidatai: 
John M. Collins, Socialistų par
tijos kandidatas į majorus; Ęr- 
nest Stout nuo Am. Nat. par
tijos ir John Sankstone nuo Bet- 
ter Gov. grupes, ir dar trys ki
ti kandidatai nuo Socialistų, 
Balandžio 7 d. balsavimuose bus 
tik du kandidatai: Cermak nuo 
Demokratų ir Thompson nuo 
Republikonų.

Visi šeši išmestieji kandida
tai apskundė board į Illinois 
Supremc Court, 
kad tas teismas 
nešti sprendimo 
Kalbamųjų šešių 
metimas padarytas vien tik pa 
siremiant kaikuriais teknišku 
mais.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO. ILL.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Radžius, Tell Victory 4088

Phone Cinai 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7

Phone 
Hemlock

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadlėy tie. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

■Visi k
pažįstami esat nueiši^džiRi kviečiami

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

priežastimi galvos/'skau'dėjimo svaigimo, 
i kių aptemimo,o Įpervuotumo, skaudamą 
ikių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
-rumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
eisingai akinius. Visuose atsitikimuose 

••gzaminavimas daromas su elektra, paro- 
lančia mažiausias klaidas Specialu atyda 
^kreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
mO 10-iki 8 vai. NedėliOj nuo 110 iki 
• 2 via. po pietų;
<REIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM 
,»Ą LAIKA; SU NAUJU IŠRADIMU. 
'daugely atsitikimų akys atitaisomos be

akinių. Kainos pigiau kaip kitus 
1712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7*580

Musų pastatytas paminklas Šv. Kazimiero kapinėse

HAYES .MONUMENT COMPANY

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

1712 South Ashland A ve. 
Tel- Boulevard 7589

Ofiso valartdos 10 . ryto iki 8 vakaro. 
Residenci Photo* ttetftioek 7691

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Marijona Navickienė 
po tėvais Miečaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 2 d., 5:30 vai. ry
te, 1931 m. Gimus Lietuvoj Varnių miestelyj, Telšių aps. 
Amerikoj išgyveno 29 metus. Paliko dideliame nubudime 
du sūnūs — Vincentą ir Aleksandrą, vieną dukterį An
taniną Maggenti, žentų VVilliamą, morčią Petronėlę Na
vickienę, anūkus ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 
dukters namuose, 2058 W. 23rd St., tel ‘Roosevelt’ 1925.

Laidotuvės įvyks pirmadienyj, balandžio 6 d., 8 vai.- ' 
ryto iš namų į Dievo Apveiždos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten* bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Mąrjjoiips į Navickienės giminės, ^draugai ir j.
v* ’ 1 dalyvauti* laiddttfvė- 

ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame

ALFONSAS DALUBAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 1 dieną; 5:45 valandą 
po' piet 1931 m., sulaukęs 50 
metų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr.. Vabalninku parap., Svilių 
kaime.

Paliko dideliame nuliūdime se
serį Malviną Flbridoj. gimines ir 
draugus, o Lietuvoj moterį ir su 
nu.

Ntfliudę liekame,
Sesuo, Giminės ir Draugai. 

9 
Laidotuvėse patarnauja grabo 

rius Eudeikis, Tel. Yards 174 1.

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —«

1 Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo' patyręs' , gydytąją*, chirurgai 
ir i akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai vy
rui; moterų ir vaikų pagal naujausius 
irietodus X~Ray ir kitokias elektras 
prietaisus.

Ofisas it Laboratorija:
1025 W. 18tb St., netoli MoĄaii St. 

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

. Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 at Randolph 6800

Teisėjas Thomas Taylor iš 
Circuit court vakar atsisakė 
priversti board of eleetion ko- 
misionįerius, kad jie padėtų at
gal ant balotų- išmestus kandi
datus nuo socialistų partijos, 
American National party ir 
Better Government grupės. At
sisakymą teisėjas pamatavo 
tuo, kad norint uždėti išmes
tuosius kandidatus, reiktų per
spausdinti iš naujo visus balo
tus, ir tai kainuotų $30,000. 
Jau esą atspausdinta 6,088,900 
balotai, kaip’ komisionieriai pa
aiškino.

Simon M. Skudas 
Graborius ir 

Balsamuotojas
Patarųavimas sąžiningas, greitesnis ir 

pigesnis negu kitų. Didėlė, 
graži koplyčia dykai.

718 W. 18 St.
i Tel. Roosevelt 7532 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte': 
nuo 6 iki, 8 valąndai vakare 

.' apart Ivtnttidiehio it ke^ittdįiienio.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6---8 vakar* 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1000 So Halsted Si 
Rezidebcija:

4 193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Pbone Lafayette 0098

Del platesnių žinių prašom? 
telefonuoti.

Kūnas pašarvotas 
Eudeikio koplyčioj. 
Hertnitage Avė.

Laidotuves įvyks 
landžio 4 dieną, 
piet iš koplyčios* bus riulydčt 
Tautiškas kapines.

Visi 
giminės, draugai ir pažįstam 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir

DoROTHY MORRIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 31 dieną, 11:45 valandą 
naktį 1931 m., sulaukus .3 Vz 
metų amžiaus, gimus spalio 1 1, 
1927. Chicago, III.

Paliko dideliame rtuliudime mo
tinu Oną. po tėvais Klimanskai- 
tę, tėvą Petrą, brblį Robtrc, ciocg 
ir dėdės ir giminės. Kubas pašarvo
tas, randasi 3142 S. Auburn Avc.

Laidotuvės įvyks pariedėly, ba
landžio 6 dieną, 8 vai. ryte is 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž-i 
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Dorothy Morris gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis, Ciocė,' 
Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAIS

Mirė balandžio 2 d., 6 vai. ryto, 1931 m., sulaukus 
58 metų amžiaus; gimus Panevėžio apskr., Klovainių pa
rapijoj, Balsių kaime.

Paliko dideliame nubudime mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Kazimierą, 3 sūnūs, Simoną, Kazimierą ir Petrą, 1 
dukterį Oną, pusseserę Uršulę Jonaitienę, o Lietuvoje 2 
broliu — Jurgį ir Kazimierą, 2 seseris ir gimines. Dabar, 
randasi prirengta į paskutinę kelionę namuose 3240 So, 
Halsted St., tel. Victory 3899;

Laidotuvės įvyks panedėly, balandžio 6 d., 8:30 vai. 
ryte iš namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Jokubaitienės gimines, draugai ir pa
žįstami ir taipgi draugai likusių nubudime jos, mylimųjų 
esat nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame Vyras, Simai, Duktė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Kadžius, telefonas 

Victory 4088.

Snpreme Court spren 
dfihas įvyks tik po 

rinkimų

< VASILIAUSKAS» 
ADVOKATAI 

I1 South 
Room 1701 
Valandos nu 
3 24 1 S. Halsted 

Valandos 
OliH-’-Utarn.; 
Vasalle—Pan

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso v* odos:

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 ▼.
4608 South Ashland Avfi.

Netoli 46cb St. Chicago. III.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nėdėliomis nuo 10 iki 12.

9 • t ,

. .... .

Duokite savo akis išegzaminuoti

K. GLIGIS
ADVOKATAŠ 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room I1H 

Telefonas Central 4411 
Valandbs: nuo 9 ryto iki 4 po p:erw 

Gyvenimo vieta
*123 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rrto

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius Visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue

0600 South Artestan Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted 8tfdet 
CHICAGO, ILL.

Mis. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Ofiso Tel. Victory 6891 
Rez T ei. Drcrel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos; I—3 po pietų 
Nėdėliomis ir iventad 10

DR. G. L. MADGE
DANTISTAS 

4930 W. 13tb St. Tel. Giceto 49 
Dole! rahklu laiku kairio*' nuplilntoj

Sidabro Fllliniral     , .ni ur $2.00
PairceilahO Fillirij 
AukeiuOl Cro-Nn# 
Brklgo 
Pliku

Rezidencija Tel Midway 5512 fa 
Wilmett» 195 

Ralph C. CuplerJVLD. 
CHIRURGAS

OdkUy ir 24 St Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedeliais ii Kervergais 

3 iki 8 vai. vak., Utarninkaii ir 
Pctnyčiomis 1 iki 4 v. y.

Simai, Dukt? ir Giminės-.
Laidotuvėse patarnauja graborius Radžiui, telefonas 

Canal’ 6174.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

įvairus Gydytojai___
Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomit St. 
katfip. 18 ir Blue Island ’fc 

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

Res. Phone Fairfar 6353

A. A SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidUrmiestyjt 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Cot. Washington and Clark St» 
Ofiso TeL Central 2978 

Namų T et Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borderi) 

' LIETUVIS ADVOKATAS t 
105 W. Adams St», Room 211'7. 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 VV. 22nd St. nub 8*41 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

A. K. Rutkauskas, M. D
♦ 442 South Western Avenus

pįml M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurtkleitf  ji 
Room 2414 

0ne North La Sotie Bldg. 
Ond Nortb La Solis St.

» (Cot. La Šalie and Madison Sta.)

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 31 dieną; 7 valandą vakare, 
1931 m., sulaukus 22 metų am
žiaus, gimus Chicago, III.

Patiko dideliame nubudime tris 
brolius — Kazimierą. Petrą' ir 
JudZapą. vieną seserį — Moniką 
ir švogerį Stanislovą Kačiušius, 
brolienę Eugeniją ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3559 
S. Emetald Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. ba
landžio 4 dienąt 10 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčiai kurioje atsibus gedulingos 
pamaldbs už' Velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. ,

Visi a. a. Onos Janutis gimi
nės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Broliai, Sesuo, Švogeris, 
Brolienė ir Giminės.

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South Ashland Avon 2 fabot 
CHICAGO. CLL. 

SPECIALISTAS DŽIOV0S 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 fld 4 
vžl po pietų ir nuo 7 iki 8:30 fžL 
vakaro Nedėk nuo 10 ilcit l. 3-dienf 

Pbone Midvay,. 2880
_ u.A ___ .i.-.     > » r »--* f-  *—

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

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

Rdz. 2359 S. Leavitt St. Canal 
Ofiso valatids 2 iki 4, 7 iki 

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
♦ 63* South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nito 10 iki 12 dieną 2 iki J po piet

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 13 
Rez Telepbon* Plaza 3203

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnav 
ju geriau ir pigiau 
negu' kiti todėl. ka< 
priklausau prie gra 

bų iŠdirbystėi.
OFISAS:

668 W. L8th Streei 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halstėd Si 

Tel. Victors 408 P

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš Marshall Drug store, arti 47 St.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą^' simpatingą ir raimi 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai ; reikalingas. J. F. Oo I £0.

1 - JŪSŲ GRABORIAI
, ■■ Didysis Ofisas '

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai'. YARDS , 174 L 17A2'

Sali t Vtreei
I. Randolph 

9 ryto iki 5 »al 
":. T el. Victory 

7 iki 9 vakare 
Ketv. - ir S abato* rak
Sėt. ir Pelnyčio* vak

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Otleo teleiona* dirginu 0030 
Bet. Tel Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 lt 
a iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 13 die- 

«ų. Mamų ofisu* Nortb Sidi 
3413 Franklin Blvd.

Valančio* 8:30 iki 0:80 vakaro
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COLISEUM : Pradedant nuo
Wahash prie 16 gi. BALANDŽIO 11 d. Tarp Chicagos 

Lietuvių
I RCUS

TOM MIXI
' (IN PERŠON )

AND TONY
.........THE vvomoep. horse

• POSIT1VELY AWEaR1NG AT 
EVERY PERFORMANCE/

AN ENTIRELY NEW PRPGRAM

-^200 '
DIDELIŲ 
jAKTŲ

• 5 bandos 
Stonių

.3 Ringai 
2 Estrados 
470 Arklių 

1165 Žmonių

(tN PERSONŲ

Ukrainiečių radio 
programa

Sokrnadįcnį, balandžio 
iš radio stoties WEDC, 
kc., nuo 8:30—9:30 vai.

TWICl ).opn DOORS 1-7 p U 
DAILY 2 O HM- QpENI 1 ' h'Vb

Paskutinis perstatymas Balandžio 26 d

5 d. 
1210

__  . ryto 
bus duodama ukrainiečių ra
dio programa. Bus originalių 
koncertinių numerių - dainų, 
muzikos, kalbų ir k t. Progra
mą tvarko ukrainiečių veikė
jas Andrėj Dzivakovskis.

.v r

Rytai . 
Ir 
Vakarai 
Giria 
Trinerio 
Kartųjį 
Vyną

Visu vienu halsu giriama gyduolė 
“Cleveland. Obio, sausio 13. — Trinerio Kartusis Vynas 

yra geras dėl senų žmonių, taipjau ir dėl vaikų. — 
Frank Papelka”.

"St. Louis, Mo., sausio 19. — Aš vartoju Trinerio 
tųjį Vyną per ilgą laiką ir jis man daug gero 
— Mrs. Mary O’Lear’’.

"Camden, N. J., sausio 20. — Jau bus du metai
imu Trinerio Kartųjį Vyną, kuris sutvarkė mano 
skilvį, taipgi jį ima ir visi mano gimines. — John 
Kokrszyn”.

Baltgudžių radio 
programa

Kar- 
daro.

kaip

Trinerio Kartusis Vynas 
yra pripažintas kaipo užtikimiausias skilvio tonikas ir liuosuotojas, tų žmonių, 
kuriems-jis reiškia daugiausia: vartotojų, kenčiančių, tų kurie ieško pagelbos. Jis 
išvalo skilvį, palaiko viduriui veiklius, pagelbsti virškinimui, atsteigia sveiką ape- 
titą^ir sutvarko visą sistemą. Jis pašalina konstipaciją, nevirškinimą, galvos 
skaudėjimus, gasus,' atsiraugėjimus, prastą kvapą, nerviškumą, bemiegę. Daktarai 
rekomenduoja jį. Pas visus aptiekininkus, mažos ir didelės bonkos, su kupo
nu viduje.

Tą patį sekmadienį, balan
džio 5 d. iš tos pačios stoties 
WEDC, J210 kc., po pietų nuo 
4:30—5 vai. duodama baltgu
džių programa. Dainuos žy
mus artitstas Maksim Kasty* 
link, dainininke Marija Diak, 
bus muzikalių numerių, kal
bu ir kt. J. J. Vorėnko kalbės 
apie baltgudžių literatūrą. 
Programą duoda ląikraštis 
“Bialoruskaja Tribūna”.

Kriaučiūno 
koncertas

sve-

White Sox Motor Salos
• •

Willys' Knight-Willys Six- 
Willys Eight-Whippet

Balandžio 5 d. Meldažio 
tainėj įvyks Kazio Kriaučiūno 
koncertas. Po koncerto bus šo
kiai. Tai bus, taip sakant, Ve
lykinė pramoga, kur publika 
turės progos linksmai laiką pra
leisti.

P-as Kriaučiūnas yra gana 
pasilaVanęs dainininkas^ Muzi
ką jis studijavo per kelis me
tus Amerikoj, o vėliau savo 
balso patobulinimui buvo nuvy
kęs Italijon. /

610 West 35th Street
Telefonai Yards (M>99 ir Boulevard 8642 

Sayininkas S. RUMCIIAKS 
Pardavėjai A. JANKAITIS, J. BAGDONAS

Lietuvių Bedarbių 
šelpimo reikalai 

r'.' ‘ r v | .

Velykų linksmi pietus— * 
našlaičiams

PASIKALBĖJIMAS JURGIO SU JONU.
— Kur tu bėgi, Jurguti. Atrodai taip supykęs, 

boba išvijo iš stubos, kad neatnešei anglių?
— Ne, Jonai. Ne tame dalykas. 1-----

gerai pati anglimis pasirūpina, 
karu — tegu jį kur paraliai. 
gana; net ir ranką užsigavau, 
ryti.

— Klausyk, Jurguti.. Aš žinau vieną didelę ir teisin
gą lietuvių įstaigą, kur, aš pats esu pirkęs karą ir esu 
pilnai patenkintas.

— Kas jie per vieni, tie žmonės?
— Palauk, duok man pabaigti kalbą. Kai aš pas 

tuos žmones pirkau kąrą, jie pripilė man pilną tanką 
gaso, vieną sykį alyvą išmainė ir vieną sykį gerai ištepe 
ir šriubus suvaržė, viską už dyką. Jie tą daro kiekvie
nam savo kostumeriui. k '

— Tad bėgkime, Joųuk, gal ir aš tą savo padlą i»; 
mainysiu. Kur gi ta vieta yra?

— Apie ją pusė Chicagos šneka. Tai White Sox 
Motor Sales, 610 West 35fh Street.

.. ..... .'/■., 1 ‘ . —1

Mano boba yra 
Aš turiu trobelj su savo 

Ot negaliu užstarduoti, ir 
Nežinau ką reikės da-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET -------

TeL Kcdzle 8901

3514-46 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 
CHICAGO. ILL.

\WISSIG,
J Parir11"1*™* į1**

Seno Krajaus
Daktaras

Kapitonai
Specialistas iš \

GYDO TISAS UGATvyRO IR M0TĮK0 mqTBANEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS ir NEISGTDOMOS JOS YRA 
Spedallikai gydo ligai pilvo, plaučiu, inkstų ir puslčs, užnuodLpn** 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvoi skausmus, ig» 
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptį^ 
Jeigu kiti negalčio jui Hgydyti, ateikite Ha ir periitita^kit®* 
jis jums gali padaryti- Praktikuoja per daugelf “ 
ntkttaflčitu ligonių. Patarimai dykai OFISO VALANDOS 
om 10 ryt< iki 1 vai ir nuo 5-8 rak. Nedėliomii nuo 10 
42M Wsrt M BU kumpas Keeler Am, Tel. Crawford

Raymond Ch*apel savininkai 
leido vietą veltui, kad musų šel
piamus našlaičius ir kitas mu
sų šelpiamas šeimas, Velykų 
dieną, bent gerais pietais pa
linksminus.

Suprantama, vietos veltui da
vėjai, jokio maisto neduos. Mu
sų L. B. š. Komitetas darbuo
tojos tikisi, kad musų geros va
lios žmonės sugabens, kas ką 
gali aukoti į musų L. Bedarbių 
šelpimo Komiteto ofisą, Bridge- 
port Furniture Co„ 3225 South 
Halsted St., iki balandžio 4-tos 
dienos gana įvairaus maisto, 
bent kapai burnų pasotinti. 
' Jeigu kiek butų perviršis pa
gaminto maisto, tai pavaišinti 
namo eidami, likučius ;namO 
nusineš. Ton VELYKŲ PIETŲ 
pupton bus tik pakviesti maži 
vaikai ir bedarbės -motinos, ku
rie iki šiol buvo musų Komite
to. jšelpiami-šelpiamos. Pavieniai 
vyrai nors ir bedarbiai, į ' šią 
“Velykų Puotą”, nebus įleidžia
mi.

Dabar, vėl maldavimas, vėl 
aukų—maisto prašymas iš tų 
geradarių lietuvių, norinčių al
kstančius bent Valykų dienoje 
vieną kaytą gerai pavaišinti.

Kaip butų malinu, kad mį^ų 
L. B. Š. Komiteto j; darbuoto
joms nėrėįkėtų pėr ■. kraut uyęs 
lankytis’ ir visokių kalbų, iŠ- 
ftiėtinėjimų klausyti, bet liudsa 
valia, patys geradariai, į musų 
ofisą, savas aukas atgabentų.

Visi labdariai kviečiami ap
silankyti ir patys pamatyti al
kanus... valgant Velykų pietus. 
Kviečiami ne valgyti, bet tik 
matyti, kaip alkani valgo ir 
džiaugiasi gavę bent Velykų die
noje skaniai pasisotini. Tie 
LBš. Komiteto, pakviestiems 
vaikučiams ir moterims Velykų 
Pietus, prasidės antrą valandą 
iRaymond Chapel, 816 W. 31 St., 
Chicago, balandžio 5-tą .dieną, 
t. y. Velykų dieną, 1931,. Sa
koma, kad sotus alkano heat-

Penktadienis, balau —. 3. 1931
aacfcn rtarr. Jž^^.:h?l^ih^ra^u.-až^r^aeet-Xft;.>

>. rezoliuciją 
.Teig-u norėsite ką 

žinoti apie šį repgimą 
te patarimą; patelefom 
ateikite jz Lietuvių H 
terš 155 N. Clark St 
nas Dearborn 1515 I

jaučių’. Daugelį senovės nekąl-ĮmaĮkui savo 
gurinių papročių 
t4m kuliUrini({is, 20-iafn atnžįtil 
pritinkamais, .■ pavyzdin: mo
narchijas' pavertėm į (temokta:- 
tijas,. taip ir. sotaus pono ty-

jaučia

čiojimai iš alkano, pavergto ku
mečio, atmeskime kaip medis 
meta rudens lapą, o pavasarį 
puošiasi naujais , žaliais lape
liais: ląip ir mes, šotųs būda
mi, atjaųskimo tftiisų Pašlai
čių liūdną likimą, ir bent Vely
kų dienoje juos tinkamai pa
linksminkime maįstu iki sočiai.

Visiems geros valios lietu
viams, alkanų našlaičių vardu 
tariu ?šimtą kartų ačiū.

A. K. Rutkauskas, M. D.
L. B. š. Komiteto pirmininkas.

Iš politikos lauko
(šiame skyriuj dedami raš

tai iš politiniiį organizacijų ju
dėjimo neatsižvelgiant f jų nu
sistatymų skirtumus).
■ . X ' . ■■ * ■ į ' ’ ■ • ■ '

Lietuvių • mergaičių ir moterį:
domei

Lietuvaitės! šeštadieny, ba
landžio 4 dieną, visų tautų mo- 
tėrįs, .vadovaujamos Mrs. Fair- 
banks, turės didelį mitingą ir 
demonstraęiją parodymui, jog 
jos stovi už Chicagos apvalymą 
ir nori > Chicagai- .. švaresnės ir. 
geresnės 
mitingas 
kampas 
gatvių1; •

tikrinti su savo oponentu. Lai

8, ii 
nes arba

daugiau 
ar turi- 

uokitė ar 
ų Headųuar- 

Clark St., tclefo- 
1515 Extension 

skite EI. Satkauskie- 
J. Norkienės.

VAžIUOJANTlES LIETUVON

Visi, kurie yra pasirengę iš
važiuoti Balandžio 24 laivu 
“Statendam”, taipgi Ekskursi
ja Gegužio 2 d. laivu “Euro- 
pe”, malonėkite tuojaus atsi 
lankyti į “Naujienų” ofisą.

kas ir 
linu.

Naujo ristiko iššaukimas
šiomis dienomis į Chicago at

vyko iš Davenport, Iowa, Kari 
Andrevv, latvių ristikas. Ameri
koj apsigyveno jis dar visai ne
seniai ir todėl nelabai temoka 
amerikoniškai ristis. Bet jis 
gerai ritasi greko-romanų sti
lium. Jis daro iššaukimą vi
siems lietuvių ristikams persi
tikrinti su juo greko-romanų 
stilium. Jis yra' pasirengęs ris
tis už šimtą ar daugiau dole
rių. Kas atsišauks?—N.

vė- ĮCiaSSIFIEŪ ADS.Į
Financial

.-Finansai-Paskolos

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

——o•—

Laisvės 
norite

Naujie-

SPORTAS
Mingela risis White City arenoj

. ’ . Y.

, Balandžio 6 d. White City 
arenoj bus profesionalų kumš
tynės,' o pamarginimui turės ir 
ristikų.- Risis ir Louis Minge- 
la. Jo oponentu bus Tucker.

— o ■■■■>

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 So. Kedzie Avė.
.............U..............................  I M,,,,,

Automobiles

valdžios, šis moterų 
\ bus Auditoriume, 
, Congress. ir Wabash ,,Į . ... ,.

Mes lietuvės, moterys turime
dalyvauti jame. Yra pagei
daujama, kad ^mergaitės ir mo
terys •ateitų pasirėdžiusios lietu
viškais tautiškais rūbais. Dau- 
gelis kitų tautų moterų bus 
savo tautiškais rūbais pasirė^ 
džmsioš.1; Sudarykime savo, lie
tuvaičių diviziją. '/r.

Kiėkvieną, kuri tik turite 
tautiškus rubu^, ateikite Ąu- 
ditorium.' Bet jeigu ir neturite, 
ateikite. Svarbu,“ kad turėtume 
didelį butų. Šilkite ant kampo 
Michigan ir; Congress gatvių 
šeštadienį, biilapdžib 4 d., 2 vai. 
po'pietų; "

Po mitingo ^Isos moterys su
darysime parodą ir mąršuosime 
Micliigan ’ bo’iilVaiUi ir kitomis 
gatvėmis į Codk Qounty buil- 
dingą, kur įdubsime A. J. Cer-

teatras / Artisto karužo
4 didėli aktai

Ar matėt tokį žmogų, kuris mintį jus 
ir ateitį pasako ir bUs kiti žingeidus ak
tai, Velykų dienį, 7:30 valandą vakare, 

AUŠROS VAĮUTŲ PARAP. SVET, 
Apriliaus 12 d. W. Pullman '

'' Parapijos svetainėj
--------------—- ---------- -------- -—------------------ -

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS

: Iš Radio \yCHI Stoties 
1490 kilocycles

Nedelioj, Baland. 5 d.
nuo 3 iki 4 vai. po pietų 

Kalbės
S. J. BENECKAS

Temoje:
“ VELYKOS”

P. S. IčškOkite WCHI Stor 
ties prie pat krašto jūsų atim- 
tuviji ! > /f- ‘ ;

Kiekvieną sekmadienį nuo 3 
vai. po pietų.

-------------- ;---------------------------------------------------------■■ J

Skubina Gamtą 
Velykoms

Jau buvd rašyta, kad Ado
mas Widzes pralaimėjo risty 
nes Lou Tallaberui. Pasirodo, 
kad Adomas besirisdamas labai 
skaudžiai užsigavo petį, ir dau
giau nebegalėjo ristis. Kiek te
ko girdėti, po Velykų Lietuvių 
Auditorijoj bus surengtos ris- 
tynės ir Adomas vėl eis persi

Specialistai gydyme chroniškų ir nauju U 
gi). Jei kiti netaiko jumis Ugydyti, ateilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ilegzamlnavl- 
mas atidengs Jūsų tikra ligi} Ir jei afi apal- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums, sugryl. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino i&egzaminavimo—kas Jums yra

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082 ,

PRANEŠIMAI

PAUKŠČIAI
(Poultry)galutino ifiegzaminavimo—kaa jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietn. nuo 5 iki ?:30 vakaro. tT 

lioi nuo 10 ryto iki 1 po pietų

20 St.
FOX RIVER VIŠ- 

TUKAI

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

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

S. L. A. 260 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks balandžio 5 dieną, 2 v. 
po pietų, K. J. Mačiuko rast., 6812 S. 
Western Avė. Visi nariai ir narės esate 
kviečiami dalyvauti, nes yra daug svar
bių riekalų. taipgi nepamirškite atsivesti 
naujų narių prisirašyti prie S. L. A. 
ir kuopos. Sekt, M. Paljokaitis.

Jaunų Liet, Am. Taut. Kliubo ber- 
tininis susirinkimas įvyks penktadieny, 
balandžio 3 d., 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. Visi na
riai malonėkit l^iku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būtinai 
turime aptarti, taipgi randas padarytos se- 

; rijos, malonėkit kiekvienas pasiiitnti.
• , Rast. S. Kunepičia.

Butnside S. L. A. 63 kp. mėnesinis 
susirinkimas bus 3 d- balandžio, 7 vai. 
vakare, Tuley Park svet., 90 St. ir 
St. LaWrencc Avė., nariai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti. Valdyba rapor
tuos apie sąlygas kuriomis galima butų 
susitaikyti, kad atgavus dalį turto, kurį 
laiko ilęi šiol atsiskyrę nuo 63 kuopos, 
taipgi bus .pranešta kaip galima bus atlan
kyti Lietuvą su S. L, A. ekskursiją ir 

/daug kitų dalykų svarstoma.
P. Pivorunas, sekr.

S. L. A, 238 kupoos mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadiey, 3 d. ba
landžio, 7:30 vai. vakare, K. Graman- 
to svetainėje, 453 5 So.. Rockwell St. 
Vi$i nariai ir narės kviečiami atsilan-< 
kyti ir užsimokėti mėnesines duokles, yra 
ir kitų reikalų aptarimui musų kuopos 
reikaluose. Rašt. j. Povilaitis.

Bridgeportas. — Sirnano Daukanto 
Draugija laikys mėesinį susirinkimą sek
madieny, -balandžio 5 d., 12 vai. die
nas, Cb. Liet. Auditorijos svėt. Visi 

'nariai būtinai malonėkite dalyvauti, nes 
randasi svarbių reikalų svarstymui taip
gi nepamirškite apsimokėti savo duokles 
į draugiją. • P.. K. nut. jrašt.

j Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas lai
kys mėesinį susirinkimą penktadieny, ba
landžio 3 d., 1931 m., Ch. Liet. Au
ditorijoj, 3133 So. Ha’sted St., 7:30 
v. v., visi kliubiečiia kviečiami atsilan
kyti į susirinkimą. A.- Kaulakis, rast.

Bridgeportas.

1 po 
Nedė-

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

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

Pranešimas
B. and M.

A. J. BERŽINSKIS ir 
MASULIS

5200 S. Western Avė
Tel. Republic 4544

įfes mokame
r* *,

už Lietuvos Laisyės Pas
kuos Bonus brangiausia, 
neįįu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertės.

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

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam* parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 

* per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

Musų 14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis

58 S. Spring St. 
telefonas 1537

FOX RIVER 
HATCHERY

Elgin, III.-

Perykla
713 Grace St. 
telefonas 5410

Help Wanted—Malė
ParbininltŲreikia__

REIKALINGAS vyras į boi
lerių ir veldinimo biznį. Rei
kalingas mažas investmentas. 
Gera proga pasidaryti pinigų 
žmogui, su ar be patyrimo, šau
kite Canal 3820 dėl susitarimo

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS nevedęs vyras, kat
ras moka kalcimainuoti ir popieriuoti 
kambarius. 1007 E. Marųuette Rd. Tel. 
Dorchester 7193.

Furnished Rooms
W*WW*WWW^WW****W^^W^*^W***^*X^*,»^*WX^**^(*»*X^**«« 

Tel. Roosevelt 2725 

LIETUVA HOTEL
Ruimai $1.50 ir aukščiau savaitėje.

Patogi vieta pakeleiviams.
1606 So. Halsted St.

Chicago, III.

Chicagos apielinkčse yra šimtai viso
kio didumo kvįetkinyčių, nuo visiškai 
mažyčių iki' užimančių daugelį akrų že
mės. Jos visos'verčią gamtą skubėti, kad 
visos gėlės žydėtų ' kuograŽiausia ant 
lykų. 1 Budai žmonių rupęstingai pri
žiūri kiekvieną gėlių krūmą, jį nuola
tos laisto, !žiuri, k^ gėlė turėtų užtek
tinai saulės šviesos!,: ir šilumos. Gėlių 
(raškytojai, tiek pat rūpestingai žiuri tam 
'tikros valandos, kada bus geriausia nu
skinti gėlę, kad ji butų painiausiame pra- 
žydime ir kuogteič(ausios išvaizdos. Ne
žiūrint žmonių rūpestingumo, betgi la
bai daug priklauso-ir nuo pačios gam
tos, nes Jei saulė švieš ir JVelnus ve jai iš
pus, gėles pramerks savo akis ir pasakys 
visiems, kad Velykos jau atėjo,.

Kvietkininkai ir augintojai pranašau
ja, kad šiemet Velykoms bus gražiausių 
gėlių istorijoj, bet kad kainos toms gė
lėms bus irgi žemiausios istorija j, taip 
kad kiekvienas, kuris tik pageidauja gra
žių gelių Velykoms^ savo norą pil
niausia galės patenkinti.

Velykos yra linksmioji pavasario 
šventė, visur skleidžianti džiaugsmą ir 
liksmumą. Atsiminkite tą dieną * savo 
draugus ir artimuosius ir pasiųskite jiems 
Velykų dienai gražiųjų gėlių. Tai pa
darys juos, linksmius ,4r laimingus ir 
privers juos .užmiršti savo kasdieninius 
vargus, o ir jums patiems bus nėtaažai 
džiaugsmo it pasitenkinimo.

, Pasakykite tai gėlėtais Velykų dieną.

- -f-.r ■

PATARIMAS
Patariant visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuo jaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

t Reikalingi .agentai

Užsirašykite “Mu
su Vilnių”

Po prof. M. BIRŽIŠKOS prakalbos 
kovo' 28 d. susirinkime, daugelis reiš
kė noro išsirašyti Vilniui Vaduoti 
Sąjungos organą ‘ \

“Musu Vilnius” 
($1:50 metams—eina kas 10 dienų, 
gausiai iliustruotas Vilniaus krašto, 
vaizdais). Tad “Naujienų” admini
stracija, susitarusi su profesorium, 
apsiima ligi balandžio 20 d. priimti

“Musų Vilniaus”
prenumeratą.

Adresus ir pinigus prof. Biržiška 
atsiėmęs pristatys

“Musų Vilniaus”
administracijai.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visut reikalui pet

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

CHICAGO
Tel. Boulevard OSU arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonui. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą 
Inšiurinam namus ir viską vertingą 
Padarom davemastts ir Pirkimo bei

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

ATLIKTĄ DARBĄ

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTŽS 

AMATO.
Dienomis ar vakarais. Del tefor 

madjų lauk arba rašyk:
INTERNATIONAL BARBĖS 

COLLEGE,
672 West Madison Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai, visus sykiu arba atskirai. Labai 
giai. 7007 S. Maplewood Avė.

Pi-

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

NEW WASHINGTON HOTEL 
S a v. Paul Varnat 

2318 W. Washington Blvd.
Tel. West 5970

RENDAI kambarys, šviesus, patogus, 
garu apšildomas, tinkamas pavieniui ar
ba vedusiai porai. J. Shimbel. 3301 
Wallace St. Phone Boulevard 7963.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kendžių, smulkme
nų ir mokyklų reikmenų krautuvė. Se
niai išdirbtas biznis. Parduodu, einu į 
kitą biznį. 2225 S. Western Avė.

PARDAVIMUI šiaurių šapa — iš
dirbtas biznis. Gera vieta geram žmo
gui. 1805 W. 51 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimo!

Paul M. Smith & Co.
•. REAL ESTATE
LOANS 8 INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namui 
lotos, farmas, biznius viaokioi rųšiet 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgagi 
ir parupinam 1 it 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

Tel Lafavett* 045?

PARDUOSIU arba mainysiu puikų 
murini namą, garu apšildomi. 2 flatai 
po 4, vienas 7 ir storas, 2 karų gara- 
džius. Priežastis pardavimo, palikau 
našlė, vienai sunku užlaikyti namą ir 
biznį.

9320 So. Cottage Grove Avė.
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