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Madeiroj eina kova tarp 
sukilėlių ir lojalistų

Sukilėliai, pagrobę valdžių, davė žinot Li
sabonai, kad jie klausysią tik teisėtai 
sukurtos Portugalijos valdžios

L ISA BONAS, Portugalija, 
bal. 6.— -Gautais čia praneši
mais, Madeiroje eina kautynės 
tarp sukilėlių ir lojąlios kariuo
menės dalies.

Lojaliai kariuomenei vado
vauja kap. Cabecada, civilis 
Funchalo gubernatorius, kuris 
dar prieš sukilimų buvo išvy
kęs į šiaurines salos dalis in* 
spekcijos reikalais ir tuo budu 
išliko sukilėlių nesuimtas.

Pasak pranešimų,' kap. Ca
becada bandąs atimti Fnuchalo 
miestų, kurį dabar kontroliuo
ja sukilėliai. Kadangi sukilė
liai nutraukė visokį kabeliu su
sisiekimą tarp Madeiros ir Por
tugalijos, smulkesnių žinių apie 
situacijų trūksta. Portugali
jos vyriausybė atsisakė turėti 
bet kurių susisiekimų su suki
lėliais bevieliu telefrafu, taip 
pat įsakė cenzoriams nepraleis
ti nė kokių privatinių nei spau
dos komunikatų iš Funchalo.

Tuo tarpu vyriausybė skubo* 
tai pasiuntė į Madeira trans
portą Pedro Gomez su karei* 
viais, o šį vaka’rų išplauks trans-i 
portas Jubango su artileriją, 
kulkosvaidžiais ir amuniciją, 
Siunčiami taip pat*du karo hid- 
roplanai.

Kaip praneša, sukilimui va
dovauja du armijos oficierai,

Įeit. Camoens ir Silvio Penlico. 
Sukilėliai suėmė pulk. Silvo 
Leal, augštų komisarų, kuris 
buvo' pasiųstas į Funchalų va
sario mėnesi, kai ten kilo duo
nos riaušės, ir keletą kitų 
cierų, atsisakiusių dėtis su 
kilėliais. Po to sukilėliai 
yieliu pranešė Portugalijos 
riaUsybei Lisabone, kad jie 
verte Madeiros valdžia ir
klausysiu tik teisėtai sukurtos 
Portugalijos valdžios.
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Del ko Madeiroj įvyko 
sukilimas

. FUNCHALAS, iMadeira, bal. 
6.—Sako, kad revoliucija praei
tų šeštadienį kilo Madeiroje dėl 
pranešimų, kad valdžion busiąs 
grąžintas Jose Maria Freitas, 
buvęs karo gubernatorius.,

žmonės Madeiroje yra pilni 
neapykantos Freitasui, kurį lai
ko praeitą vasario mėnesį įvy
kusių riaušių kaltininku. Iš
girdus, kad Freitas busiąs grą
žintas, kariuomenė sukilo.

Funchalą dabar kontroliuoja 
karininkų komitetas. Jo prieša
ky yra gen. Souza Zias, ištrem 
tas iš Portugalijos tuojau po 
įvykusio Oporto mieste sukili
mo.
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Skaudus ekoiuftninis Y
krizis Lenkijoje

1337 fabrikai ir prekybos įstai
gos užsidarė; 72,000 darbi
ninkų liko be darbo

VARŠUVA, bal. 6. — Gazeta 
Warszawska praneša, kad pas
taruoju laiku Lenkijoje užsida
rė 1337 fabrikai ir prekybos 
įstaigos ir kad dėl to vėl dau
giau kaip 72,000 darbininkų ir 
tarnautojų liko be darbo.

Del nedarbo ir vargo didėja 
nusižudymų skaičius. šiomis, 
dienomis vien Lodzėj nusižudė 
šeši asmenys, daugiausiai be
darbiai.

tenemėnių gaisre
, NEW YORKAS, bal. 6. — t f * ■
Gaisre, kuris čia siautė vienuos 
penkių augštų tehemcntų na
muose sudegė du maži vaikai.

Sako, kad gaisras kilęs, spro
gus bombai italų krautuvėje 
žemutiniame trobesio augšte.

Linčavimai Amerikoj 
žymiai padidėjo

1930 metais devyniose valstijo
se govedos linčavo 20 negrų ir 
vienų baltų

Venezuelos respubli
koj kilo revoliucija

Šaukia neformalią 
nusiginklavimo 

konferenciją

“Šalin karalių”, šau
kia Ispanų respubli- 
kininkai mitinguose
Įspėja Alfonsų, kad jei jis ge

rumu neisiąs laukan iš Ispa
nijos, tai turėsiąs eit ne ge
rumu

MADRIDAS, Ispanija, bal. 6. 
—Ateinantį sekmadienį Ispani
joje įvyks miestų rinkimai — 
pirmi per pastarus aštuonerius 
metus. Del tos priežasties va
kar visame krašte laikyta tūks
tančiai politinių įvairių parti
jų mitingų. Republikininkų ir 
socialistų mitinguose buvo atka
klioj ama monarchija ir šaukia
ma: “šalin karalių!” ir “Valio 
respublika’”, tuo tarpu kai mo- 
narchistų mitinguose buvo gi
nama monarchija.

Policija/Tiiekur nesimaišė, 
maty trišaky ta netrukdyti dę- 
monstracijų. Del to ir Madride 
jokių neramumų neįvyko.

150,000 kandidatų

J arti 10,000 krašto miestų 
miestelių tarybas su bendrai 
apie 50,000 vietų, kandidatų yrą 
apie 150 tūkstančių. Respubli-

kininkai turi pastatę apie 6,000 
kandiatų, daugiausia didesniuo
se miestuose.

Socialistų ir respublikininkų mi 
tinguose kalbėtojai smerė bu
vusią gen. Primo de Riveros 
diktatūrų, sunaikinusią Ispani
jos konstitucijų ir laisvę, ir dėl 
tos diktatūros kaltino patį ka
ralių Alfonsą. Karalius, todėl, 
turįs eit laukan, jai ne gražu
mu, tai kitaip.

Buvo reikalaujama, kad tuo
jau butų paskelbta amnestija 
visiems politiniams kaliniams.

‘ PranaSauja respubliką
Alcala Zamora, respublikininkų 

vadas, kuris neseniai buvo pa
leistas iš kalėjimo, pranašavo, 
kąd respublika busianti įsteig
ta, kai tik respublikininkams 
pąvyks leimėti rinkimus atei
nantį sekmadienį. Monarchis- 
tams pralaimėjus, karalius vei
kiausia ieškosiųs apsaugos žan
darmerijoje.

LONDONAS, bal. 6. —Ar- 
thuras Hendersonas, britų už
sienių reikalų ministeris, pa
kvietė Vokietijos kanclerį Bru- 
eningą ir užsienių reikalų mi- 
nisterį atvykti, į Londoną gegu
žės mėnesio 2 dieną, kad bend-
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rai su kitų kraštų užsienių rei
kalų ministeriais butų neforma
liai aptarti planai busimai nu
siginklavimo konferencijai, į- 
vyksiančiai Genevoje 1932 me
tais.

BOGOTA, Kolumbija, bal. 6. 
—Gautais čia . pranešimais, Ve
nesueloje kilo revoliucija. Vie
tos dienraštis EI Tiempo pa
skelbė žinią iš Arauco, kurioj 
sakoma, kad ^evoįįucininkų va
das, gen. Arevalo Cedena, ,su 
savo jėgomis atakavo ir. pa
ėmė Guasdualitą, miestelį sker
sai sienų nuo Arauęos. Kauty
nėse daug valdžios kareivių bu
vo sužeisti ir revoliucininkams 
pateko nemaža arklių ir ginklų.

Gen. Cedena,i kuris jau pir
miau tris kartus darė sukili
mus, bet nė viename:' neturėjo 
pasisekimo, dabar paskelbė, kad 
jis surinksiąs stiprius revoliu
cines jėgas ir žygiuosiąs j(?Ka- 
rakasą nuversti prezidentų Bau- 
tistą ir karo ministcrį gen. Jua- 
nų Gomezą.

WASHINGTON, bal. 6. —Fe- 
deral Council of Churches pa
skelbtais duomenimis, linčavi- 
mų skaičius Jungtinėse Valsty
bėse praeitais 1930 metais stip
riai padidėjo. Viso tais metais 
buvo govedų linčuoti 21 asmuo, 
jų tarpe 20 negrų ir vienas 
baltas, tuo tarpu kai 1929 me
tais buvo linčuoti 10 asmenų.

Linča’vimų 1930 metasi įvy
ko devyniose, beveik išimtinai 
pietų, valstijose.

Dar apie rusų trau 
kinio katastrofų 
'‘Čeliabinske

Tie “duče-duče, t duče 
duče” jau ir Mussoli- 

niui pagriso

$1,000,000 geresniam 
Amerikos-Vokietijos 

susipratimui

fa- 
tie
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Lietuvos Naujienos
Reikalauja civilinės 

. metrikacijos
ŠIAULIŲ visuomenė nekant

raudama laukia civilinės metri
kacijos įstatymo; su nerimu 
žiūrima į to jst. išleidimo vil
kinimų. Teko patirti, kad tuo 
reikalu paruoštas valstybes ta
rybai plačiai motyvuotas 
reiškimas, kur figūruoja 
šimtai parašų: laukiama 
daugiau, šiomis dienomis
reiškimas bus įteiktas Tarybai 
ir pasirodys spaudoj.

Kiek Lietuvoj gyvento
jų ir koks jų ju

dėjimas

pa
jau 
dar
pa-

Miške rado lavoną
Vasario 26 d. Liubavo vals. 

Bekilijos miškely rasta nežino
mo piliečio lavonas. Lavonų ap
žiurėjus nustatyta, kad jis nu
šautas revolverio šuviu iš už
pakalio. Be to, pas lavonų ras
ta 24 šoviniai, bet dokumento 
jokio.

Katastrofiriga vėjo 
audra Japonijoje
LONDONAS, bal. 6. — Ex- 

change Telęprapho pranešimas 
iš Tokio sako, kad smarki vėjo 
audra, siautusi Kiušiu, sunai
kino kariuomenės ‘aerodromų su 
trylika aeroplanų, ir kad ketu
ri žmonės ,buvo užmušti, o še
šiasdešimt kitų sužaloti.

Audros padaryti medžiaginiai 
nuostoliai siekia apie 5 milijo
nus dolerių.

■ ^ORRS,
Chicagai ir apielinkei federą- 

lis oro biuras šiai dienai prą^ 
našauja:

Didėjųs debesiuotumas; šil
čiau; vidutiniai pietų rytų ir 
pietų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo

Kunigas nušovė kuni
gą; šovikas suimtas
NEVADA, Mo„ bal. 6. —Hal- 

leys Bluff miestely, Vernono 
kauntėj, Krikščionių Vienybės 
bažnyčios kunigas Rev. J. A. 
Brown, 67 metų amžiaus, va
kar nušovė kitą tos pat bažny
čios kunigų, Rev. George Ride- 
rj, 43 metų amžiaus.

žmogžudybės priežastis, sa
ko, buvęs ‘asmeninis pyktis. 
Kun. Brown tapo suimtas ir 
padėtas kalėjime.

ROMA, bal. 6.—-Pačiam 
šistų galvai j'a’u pakyrėjo 
begaliniai garbstymo epitetai— 
‘ii duče,” ‘‘ii duče magnifico.” 
‘ii duče nostro,’^—kuriais kiek
vienas fašistų kalbėtojas, kiek
vienas fašistų rašytojas jį kas 
žodis garbsto. Tad laikrašty 
Gioventu Fascista dabar pasiro
dė įspėjimas, kad tas fašistų 
vado “magnifikavimas” turįs 
kiek liautis. Ypačiai turi pasi
liauti posakiai “ii duče magni
fico” ir “ii duče nostro.”

Japonų laivų statyklos 
atleido iš darbo 8,000 

darbininkų ______ I
TOKIO, Japonija’, bal. 16. — 

Del karo laivynų apribojimo 
Londono sutartimi, Japonijos 
karo laivų statyklos ir arsena
lai atleido iš darbo 3,000 darbi
ninkų. Atleidžiami darbininkai 
buvo pamokėti. 

1

Stiprus žemės drebėji 
mas Pietų Amerikoje

šiandie saulė teka 5:24,. lei
džiasi 6:2Į. Mėnuo teka 1?;34 
ryto.

SANTJAGO, Čile, bal. 6. — 
Praeitų naktį Talkos provinci
joje, centmlinėj Čilės daly, bu
vo jaustas stiprus žemės drebė
jimas. Išsigandę žmonės bėgo 
laukan iš namų.

Ex-karalius Amanulla 
iškeliauja j Arabiją

■' .............................. ■ ■''

ROMA, Italija, bal. 6. —Af
ganistano karalius Amanulla 
vakar japonų laivu išvyko iŠ 
Neapolio į Arabiją. Jis keliau
ja svetimu—Abid Amin Maru 
—vardu. ’ ‘

■ ■1. >

NEW YORKAS, bal. 6. — 
Gari Schurz Memorial Founda
tion praneša, kad Gustave 
Oberlander, vokiečių imigram 
tas, kuris prieš 44 metus dirbo 

York o knygų 
$7 savaitėje, da- 
$1,000,000 fondų 

susipratimui tarp

vienoje' New 
krautuvių už 
bar įsteigė 
geresniam 
Jungtinių Valstybių ir Vokie
tijos kelti.

Per dvidešimt penkerius me
tus fondo pinigais bus aprūpi
nami asmenys, kurie nori stu
dijuoti Vokietijoje, kurie inte
resuojasi tarptautiniais daly
kais ir kurie bus tinkami savo 
įgytas žinias interpretuoti Ame
rikos žmonėms.

Oberlander buvo megs tini ų 
drapanų fabrikįninkas, dabar iš 
biznio pasitraukęs. Jis gyvena 
Readinge, Pennsylvanijoj.

■■■ ■■ ... .......................................................................

Buenos Airese laimėjo 
. konservatoriai

BUENOS AIRES, Argentina, 
Ual. 6.—-Pranešimai rodo, kad 
įvykusiuose vakar rinkimuose 
Buenos Aires provincijoje lai
mėjo konservatoriai, gaVę apie 
70,00(0 balsų daugiau už libe
ralus.

Per. rinkimus buvo ir nera
mumu, kuriuose vįėnas įppliįi- 
ninkaš buvo išmuštas ir. vįe-; 
nas civilis asmuo sužeištąs.

MASKVA, bal. 6.—Geležinke
liečių laikraštis Gudok prane
ša, kad didelėj traukinio katas
trofoj čeliabinske, Sibire, 10 
•asmenų buvo užmušti, 19 rim
tai ir 35 ne taip skaudžiai su
žaloti. Devyni vagonai sukul
ti, jų tarpe vienas pilnas ke
leivių.

Ryšy su tuo, pasak laikraščio, 
vietos komunistų partijos gru
pė tapo likviduota; keletas 
profsojuzų, komunistų partijos 
organizacijų ir geležinkelio val
dininkų gavo aštrų pabarimų, o 
traukinio mašinistas šikunovas, 
vietos geležinkelio stoties vir
šininkas ir dar vienas stoties 
valdininkas suimti: Jie bus ati
duoti į teismo rankas ir, gal
būt, pasmerkti sušaudyti už 
kriminalinį apsileidimų.'

Anatolijoj rado nežino
mo miesto griuvėsius
1STANBUJ.AS, Turkija, bal.

6. —Plynėse netoli nuo Tiro 
miesto, Anatolijoje, turkų ar
cheologai rado nežinomo seno
vės miesto griuvėsius. Iš erdvų 
mozaikos grindų' matyt, 
miesto butą turtingo.

kad

ze

Moteriškė užmušta 
traukiniui užga

vus auto
MUNCIE, lyd., bal. 6.— Pa- 

sažieriniam Big Four trauki
niui užgavus netoli nuo čia au
tomobilį, buvo užmušta Mis. R. 
Yingst. Jos vyras ir dukraitė 
buvo , skaudžiai sužeisti.

Keletas žmonių sužeisti 
traukiniui susikūlus
SIMLA, Indija, bal. 6.— Ne

toli nuo Lalry stoties šiandie 
susikūlė greitasis Simla-Delhi 
traukinys. Keletas asmenų bu
vo pavojingai sužeisti.

Arabai nukovė tris 
, žydus Palestinoje
JERUZOLIMAS, Palestina, 

bal. 6.-—Vienuolikai žydų grįž
tant vežimu į Jąggurų, netoli 
nuo Hjaifos, arabų banda, tyko- 
jus pakeliui, ėmė iš abiejų pu
sių šaudyti. Trys žydai, jų 
tarpe viena moteriškė, buvo nu
kauti.

įregistravo smarkų 
mes drebėjimą

WASHINGTONAS, bal. 6— 
Georgetowno universitete ob
servatorijos seismografas anks
ti šį rytų įregistravo smarkų 
žemės drebėjimų, turėjusį į-, 
vykti kur nors apie 8,500 my
lių tolumo nuo Washingtono. 
Kryptis nenustatyta.

22 komunistų nužudy
mas Kinuose

< TSINANAS, Kinai, bal. 6. -ž 
Pasmerkti mirties bausmei, VĮ* 
kar čia buvo nužudyti dvide
šimt du kinų komunistai, jų 
tarpe viena moteris.

SS

1929 m. 2.200,

daugiau, negu 
5.000. šiauliuo-

KAUNAS. — Oficialiais da
viniais 1931 m. sausio 1 d. Lie
tuvoj buvo 2.367.042 žmonės; 
1.134.410 vyrų ir 1.232.632 mo
terų. Moterų daugiau, negu 
vyrų 98.222. Tas reiškinys — 
Did. karo liekana. Tačiau tas 
skirtumas palaipsniui mažėja. 
Antai, 1928 m. Lietuvoj ber
niukų daugina gimė, negu mer
gaičių 1,800, 
1930 m. 1.800.

Kaune vyrų 
moterų beveik
se apie 3.000, o šiaipjau kitur 
visur moterų daugiau. 1931. I.
I. Kaune gyveno 98.330 žmonių. 
Vyrų 51.534, moterų 46.796.

Šiauliuose 22.996 žmonės;
II. 603 vyrai ir 11.393 mote
rys; Panevėžy 20.384; 9809 vy
rai ir 10.575 moterys; Ukmer
gėj 11.315; 5.898 vyr. ir 5.417 
moter.; Marijampolėj 9.966; 
4660 vyr. ir 5306 moter.; Klai
pėdoj 36.988; 17.373 vyr., 19.- 
615 moter.

Natūralūs gyventojų prieaug
lis pernai buvo 27.000; 13.850 
vyr. ir 13.163 moterys.

Pavasarininkai 
įvesti civilinę 

kaciją

neleis 
metri-

pavasari-. ROKIŠKIS. — čia 
ninku susirinkime vienas šau
kė: Nepasiduokime, neleiskime

. 1. i. .-/„.ąįv. m* *

jeSr-'-Pavasarininkai tiek buvo 
įsikaršCiavę, kad net policija 
keletą sykių turėjo perspėti.

[Pavasarininkai yra lietuvių 
klerikalinio jaunimo organiza
cija.]

Nuodingas actas iš so 
vietų Rusijos

KAUNAS. — Kaip praneša 
patikimi šaltiniai, SSSR ivežusi 
Lietuvon tris vagonus acto, 
nuo kurio piliečiams pradėję 
skaudėti pilvus. Sveikatos d-tas 
ištyręs actą ir radęs jame apie 
vieną procentų skruzdžių rakš
ties, o valgomame acte jos ga
li būti tiktai nežymus pėdsa
kai. Actas su vienu proc. skruz
džių rakšties tinka tik techniš
kiems reikalams, bet jokiu bu- 
du ne maistui. Manoma, kad 
atatinkamos įstaigos darys žy
gių, kad tas nuodingas valgyti 
actas rinkoj nepasirodytų.

Skautai laikys tarptau
tinį kongresą

PRAHA, Čekoslovakija’, bal. 
6.—-Šių metų liepos ir rugpiučio 
mėnesįais Prahoje įvyks pasau
lio vaikų skautų organizacijų 
kongresas. Laukiama kongre
se dalyvausiant apie 10 tūks
tančių , delegatų. ’•

Didina mokesčius i
Kauno “Žydų balsas” rašo, 

kad prekybos departamente 
svarstomas . klausimas įveža
mom Lietuvon prekėm pakelti 
muitus. . Muitas norima pakel
ti ne protekcionizmo sumeti* 
mais, bet £ kad padidintų vals
tybės iždo pajamas

V isi Lietuviai 
■

Norime Vilniaus
taip sako Prpf. M. Biržiška 

ir mes, amerikiečiai, 
pritariam jam,

het— 
AR MES NENORĖTUMĖM 
ŽINOTI KObEL PRARADO
ME? SUŽINOJUS TĄ. MES 
GALĖSIME NE TIK PASIMO
KINTI, BET APSISAUGOTI 
IR ŽINOTI SAVO PRIEŠUS

taigi r
SKAITYKITE TIK KĄ-IŠĖJU
SIA Iš SPAUDOS TUO KLAU
SIMU KNYGELĘ

“KodėlPRARASTAS VILNIUS?”
Galima Gauti

NAUJIENOSE
KAINUOJĄ TIK 25 CENTAI 
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Zeigler, III.
Visokios žinios

mus
ir

Kovo 28 d. pas 
Nurengtas teatras 
Surengė SLA 356 
r i u pasakyti, kad 
buvo gana sėkmingas visais 
atžvilgiais. Kuopai liks pelno. 
Žmonių prisirinko skaitlingai, 
ir visi liko patenkinti.

Musų jaunuoliai yra linkę 
prie, lietuvystės ir ima dalyvu- 
Tną mene. Ir šiame parengime 
dalyvavo beveik vieni jaunuo
liai. Reikia piguti tėvus, 
jie pratina savo vaikus 
meno.

apie ekdconsuĮų Skinkį sako
ma: . .. ,.. ,

‘H^etnvdis valstybė ^rfdo ga
limu uisiųsto >ėionai pirmąjį 
Lietuvos konsulų p. Skinkį.

Nuo jo paskyrimo, rejkejo 
laukti naujos išeivijoje gady
nės. Jau penki metai,' kaip

buvo
balius.

kuopa. Tu-
pai engimas £jetuvos konsnlątas įsteigtas

kad 
prie

Kaip teko girdėti, pas 
esąs susitveręs “sojuzas”. To
kiu bud u dabar turėsime 
kuopas, — SLA 308 ir 356 ir 
naujų “sojuzo” kuopą, kurią 
išperėjo SLA 308 kuopa.

Dabartiniai “raudono sojuzo” 
memberiai per kelis inetus kė
lė triukšmą ir norėjo visą pa
saulį užkariauti. Matydami, 
kad to negalės padaryti, jie

nius

tris

Antradienis, balan. 7, 1931
— X.;.'’ilEiirh ii ‘ f • Yni .W   Ar./mi. ■ 'i..'. I, -- ---y.

O 
Sido^.

W^ąrt;ąs p;
kfti tikrų #k^ifrfę^ų. 
parodo paąą, įš Įkurto aiitspau- 
dos šfek tiėk įAftįzręš ^n^girš; 
galėtų suprasti, /kad plsas su- 
klastuotas. P. Ških'kis vyksta 
į Uruguajų, dalyvauja jo 
“šventinime kunigus”, šventi
ką kąžkoks . bęmoksįis mėsinin
kas, frigorifico darbininkas ry
tų rdsų apergomis; vos vos mo
ka pasirašyti. Ir p. Skinkis, 
kunigo brolis, — Lietuvos kon
sulas, Yies^ėbA, Š'&d^Sti 
čia Kfi^kas !rie?tVAiJkdje.

« -T'L
S; p h 3 fflo, J,Wd

- ki?

.tai į zia
fflNĘ,

YourEyES
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohto St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’• 
Gražios Akys

, Yra Puiki Žmogui Dovana 
burine Valo, Gydo, AtžvieH- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygati “Eye Care” arba Eye 
Beaaty” Dykai

blogai įfąro mesdkma balsias 
suWias “tautiško htfmo” 

Va^flirtamo ftl^ltikinyčia”) 
Užlaikynnti, kurio niekas ne
lanko apart brostvininkų ir 
karjeristų.
, Skinkis taipgi paskelbė, kad 
konsulate yra slapta kriminale 
byla prieš /jo buv, sekretorių 
S. StepOn’altį, kuris kadaise 

mkio našiojo (pa-
štArajam , o abar, pa-
'taTgav6jęs iViįTk^MIs ir kume- 
liY/kii, jau pbšailtrO tūkstan
čio bdifetĮ Ūkio PAbkan pa
siuntė, d Bš. Airėse visas “ma
donas” apglamonej o.

Tai lėki dalykai išėjo
■ a ac u*■- < a t. šumdii To. to, kaip iSTie valsty-

atškaitOiUybe fiestą taip pat lAVin šnviei'i siisilmrčiio
Dabar Skilikis turi dvarų ir 

11 kirpyklų ir ah't senatvės “Ku- 
n ' Yligaikščio Rim^aud^)” dramų 

1 paraše, Jpats kulifgaikštį vaidi
na ir savęs pasirodymui bilie
tus veltui dalina, kad parodyt, 
jogei jis veikia, o Gaučas su

irių “pas kaTd. AKrerdpĮpeši, re
gis popiežiaus ^krdįbyiiį”.

Taip šeimyniškai -iy igno- 
f ant® ai .vės&iiiUK .^jįjfeuš 
lietuvių reikalus, p. Skinkis 
turėjo susijaukti, kad jį ’vy- 
friririsVb’ė ritšatikš.
t Po k (durių metų geraširdiš
ko brit, Imt'
dėjimo jis ^av!6 atšisfaiydiĄti; 
to<t išgelbėtų savo ’pehfeiją.

JUS GIRDITE
Gražius Radio Programas iš Stoties 

WCFL - 970 Kiloc.

* ■ y - •*» • ■ . ;

Argentinoje. Per tą laiką viet 
nok vos tik pradžia padaryta!

P.7 Skinkis išbuvo konsulu 
4 metus. Ir jo veikimo istorija 
trumpai suglaudus — tokia.

Buvo geri norai, bet riėbtivo 
sugebėjimo. Sutvėrė draugiją 
“Lietuva”, svajojo apie įkuria 
mų Tautos Namo. Kiek galėda
mas gelbėjo vargui. Priglaus
davo savo bute nevieną mer
gaitę, neturinčių kur galvos 
priglausti. Nujautė, kad kata
likų kunigo veikimas turėtų 
begalines reikšmes kultūrinia
me gyvenime. Tad apsidžiaugė, 
kuomet pasipainiojo Vifartas 
ir 9 stojo su juom ir už jį 
piesta. Bet visi tie geri norai 
be sugebėjimo pasibaigė liūd
nai. v. ; .

Kažkaip taip įvyko, kad tu
rėjusi suvienyti visus lietuvius 

i draugija “Lietuva” šiiniažėjo 
’ . . . • . • *.««.*• ?• 1 i J « .

Tautos Namui Įgytasis turtas 
ir po šiai dieilai juridiniai pri
klauso privatiems asmenims. 
Gerai, kad jie pasitikėjimo 
verti. Bet jei jie, mirtų, kam 

i tai viskas tektų ? .benamių ir 
vargšų pagalba neišėjo j pla
čias vėžias, paliko taip sakant 
p. Skinkio virtuvėje. O su Vy-

dabar patys pabėgo is Susivie- iriais į Ubai siaurą būrelį.
ni jimo. Laimingos jiems kelio
nės. Džiaugiasi dabar ir SLA 
308 kuopos nariai, nes pagi
li uosavo nuo bolševikiškų 
triukšmadarių.

» « »

Kovo 21 d. išgirdome miesto 
ugniagesių švilpukų. Tuoj į 
galva dingtelėjo, kad kur nois 
yra gaisras. Bėgome visi pa
žiūrėti gaisro. Gatvėj sutiko
me grįžtančius žmones. Visi 
juokiasi. Pradėjome teirautis, 
kas tokio atsitiko. Pasirodė, 
kad įvyko “misteika”. Ugnia
gesiai atvažiavo gaisro gesinti 
ir vietoj ugnies rado lietuviš
ką karą. Biivo duota žinia, kad 
prasidėjo “fight”, o siųSTašta, 
kad “tire”. Ugniagesių vežimu 
Juozukas ir jo antroji pusė nu
vežta į policijos stotį, kad at- 
vėdi'nti jų karštį. Liepa.

Skandalingos istori
jos apie ex-konsulą 

Skinki
“Naujiem}” kore»ponden

pers pė ji nuli pasil virtino

Lygiai prieš 3 metus “Nau
jienų” špaltose pasirodė kores
pondencijos iš Argentinos, ku- 

. riose buvo kritikuojama lep
šiška klerikalo konsulo Skin
kio polilika, pasidavimas viso
kiems andarokuotiems gas
trolieriams ir savotiškas kon
sulato pajamų dorojimas. Del

konsulato nemalonę Kastantas 
Norkus, prieš kurį Skinkis 
oficialius komunikatus piški- 
no lieutviškon spaudon ir or
ganizavo savo šiaurius protes
tų rezoliucijų rašymui.

Bet dabar Buenos "Aires lie
tuviškame konsulate jau kitas 
žmogelis -- JGaučas — šeimi

“garsų” kunigų Janilioni mai
tina. Jie knibinėja Skinkio 
“nuveiktus darbus” ir mažų 
dalelę jų skelbia savo “oficio
zo” “.švyturio” špaltose. Ten

> ' ’ ’ * ’ * & W* r *' ? ’ t J

ĮGALIOJIMUS j
(Doviernastis)

>

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur. >
*

Klausdami inforrtiHti-, 
jų iš kitų miestų i 

tašykite į 

naujienos I 
1739 So. Halsted B’t. Į CHICAGO, ILL. j

kad 
___ ___ _ . ____  Jis iš-?
duodh .JM uWivds dl r n-«? 
liudiji, krfd Vypartaš tai, 
jau tik’r&i litA’igas. AYitru,'ikar-;jį—>p ---r—v—s
tu vėl liWa savo ■attt6rrtett„Haštinė neupsakomoj ntetVar 
kad tas Žmogds tikrai yrA Jie-? 
tuvių ka’tktikVj PąbRpijLs /klebo
nas MontėvM^o. Kuomet Lietti-’ 
voje įtifb. llaridaitis aprAKo 
“Ryte” Visą Vyparto žUlikiškį 
karjdrį, kuomet Kauno vysku
po kurija -prahėša oficialiai, 
kas per vienas tas paukštelis, 
kuomet Montevideo arkivysku- 
pas perspėjo lietuvius per 
spauda, kad nesiduotų' apgau
dinėjimui Vypartui, p. Skin
kis vis dar netiki. Jis rašo 
Lietuvon į spaudų ir vyriausy
bei, kad tai vis esu pavydas, 
netiesa ir tt, O VyRarttii Lie
tuvos konsulas siųsdamas ofi
cialų Lietuvos konsulato raštų 
tarp 
nuo 
v • cių..

dOųg btįrifke'riėiąnVų trftkūYiių. 

k6je, taip, kdd 'iki šioldar ne
galima šiilVarkyti. Piniginė 

'šeiriiyrii^iAi fiytLdu. Žb" 
čai tarp . vyriausybes " x 
Sklųkio dėl ,/p'ei‘iriokęjihrij už 
Laidus, dėl žyminių mbkeŠhių 
ir U. Iki šiai dienai ginčas 
nebaigtas. ;

Mes nesame šitojeL byloje

ir išsiaiškins.. Bet vis Uai tik 
įrodo, kad p. Skink.io;;pašky- 
riinas kOfisulii buvo Tklaida^ 
Ir vyi’iaušybci nemaibįįįjlnų, iį; 
mums išeiviams Įiašidarė L 
metų sugaištis, per tų l$ikų jo
kiam rimtesniam kūrybos dar
bui n'epsaistifiuej ils pirmyn nė 
žingsnio”.

Dabar, kmikitjatas tų ‘‘Švy
turio” numdfį 1yisienis ..dalina 
ir siuntinėją.^; Pilat, kit(), pur
vais nori sa^e išgibaltiiiti. Vie
nok ir apie Gančb “žygius’t 
yra dar prastęsnhį žinių iš jo’^ii 
“Veikimo” su 'AiK-iioTi'n.'is Kii’ipKi

vie

valstvbini iždų tuština.
, — B. K. A.

B

Pataisymas
kitko siunčia labų dienų 
savo žmoneles ir vaiku-

Tikraj šitokį raštų rci- 
dėti į muziejų, nes tur

būt nėra kito pasaulyje konsu
lo, kurs valstybiniame rašte 
siųstų “uklonus” nuo pačios...

Pagal imis Vypartaš pasinau
dodamas koilsulo autoritetu liuku ir kunigais. /Čia žmonės inantas.

Straipsnyje “Prie Lietuvy
bės -PlAblenios Pietinėje Ame
rikoje” “Naujienų” No. 23, pir
moje špaltoje, vieton “1929”, 
turi būt “1929 M.”, o trečio, 
špaltoj Vieton “natūros 
priešų”.,' turi būt “tautos prie- 

i”. Autoriūs —: Beilediktas 
kaTol’iš Afgiinanfas, o ne Alsi-

•f-.

Saules Spinduliai Minkština
r . •: •' '• į

Silumci

Kas Nedėldienį
Jus galite įsigyti šiuos naujus gražius rekordus lietu

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

ANTANAS VANAGAITIS IR JUOZAS OLŠAUSKAS
61006F Plaukia Nemunėlis —zFolk Song

Leiskit į Tėvynę —Folk Song
V. DINEIKA ir J. PETRAUSKAS

Valstybės Dramos Artistai
16204F Polka “Jovalas” — Comic Song

1—2—3—Brr... Kupletai — Comic Song
Armonika Groja J. Petraųskaj, Dainuoja V. Dineika 

Valstybės Dramos Artistai 
PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI

16203F Šiaulių Polka — Instrumentai Polka
Pavasario Polka -y- I n stru dieniai Polka 

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 
FR. YOTKO. Leader

Įdainavo ADOMAS ir JUOZAS
16202F Nelaimingos Dienos — Orch. w. Incid. Sing.

Meilingas Bernelis — Orch. with Incid. Singing 
Įdainavo A. ŠAUKEVIč'IUS 

WORCESTERIO LIETUVIŠKA ORKESTRĄ 
Albina Lietuvnika'itė, Leadepv

1620.Jp ^Yifgjnia Polka .
; * 'jvlarcinkonių Polka

16189F Kunigunda Polka .....

16182F

re h. wąh Incid. Singing

ant

LUCKIES -Vi SU b irt et 
palankūs jūsų gerklei

Kiekvienas žino, kad saule nokina - dėl to 
proceso naudojami Ultra Viole

tiniai Spinduliai. LUCKY STRIKE pagaminti 
iš geriausių tabakų — fiaiits Grietinės — rDAfi — 

IR “SPRAGINTI” - ir extra slaptas šildymo pro- 
<&sa*/g&ldę rer^4yra visokiame 

. jbfemė tabake “S^RAGINIMU” pašalinami. Jjfe 

juiųLUCKYŠTRlKk 

cigaretuose. NenuįstabL, %ad JUOKIES Visdo- 
-mtt pątankųš jtfstf^rkUi.

• Jūsų gj-dytojaus, pata
rimas yra: Būk lauke, 

> atvirame ore, kvėpuok 
giliai; fiziniai niank- 
štinkis minkštinančiu
ose saulės spinduliuose 
ir laikas nuo laiko pati
krink savo kuiio svei
katą.

“It’s toasted"
' • •• • •...<■ ' ' n: .

J&su Gurktos Apsaugo y- knitėjus —kyšuli 
---------- -------- pd......... .................. .....................-...i...... ---------r—• v--.—r.*................... .. . ... ......................... (

i'r- ' > ■ •“/

Pelėda Polka 
Šabas Gud — Polka 
Lakštute Polka

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

JUOZAS OLŠAUSKAS, Baritonas, su kanklėmis 
16198F Paklausykit Jus Lietuviai

Kelias—Vieškelis ,,
Juozas Olšauskas ir Antanas Vanagaitis šu Kanklėmis *

STASYS PAULAS, Baritonas Su Orkestros Akompan. 
16190F Kad Pavasaris Ateina

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

J z. { P. HUMENIUK Ilk JO ORKESTRĄ 
16194F Paukštužis — Polkk > ‘

Taiinietė (— Tolka

16200F

1UK IR 
’Polkk

NAUJAS ČOLUMblA TĘJ.E-FOCAL RADIO 
Modelis C. .20

$145.00
Jus gauna’Je nuolaidos4$66.6o Již savo senų Tadio, gramo
fonų Or pianų, šis nanįšs Čohiftibta radio pasiekia Visas 

"stotis ii’ slaptus prancšiimis.
J'lĮs galite pirklį ąn t lengvų išmok ėjimų įmokant lik 

$io.0(), po tam po biskį kožnų menes],
• ‘J ! ' 1 ' v

JOS. F. BUDRIKJnc.
SL Halsted St. Chicago, III
TEL. BOULEVARD 8167-4705

1620.Jp
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S. Kareiva

Trečias Frontas

Paint

PAINT

metams

Columbia

umbia

Kodėl Prarastas VilniusDIDELE EKSKURSIJA
parašė UNTULIS16198F

16190F

16193F

IŠPLAUKIA16188F JŪSŲ PATOGUMU16185F

16195F

16192F

16187F

REAREO

PHILfcOeiPHlĄ
1893

16046F
16072F
16083F

HS A 
BOY

Fiat 
Paint

VBORN in 
WASHIN6lON

Ready Mixed

Galionas už $1.65

i 9**1 
vanlty * 

OPPoSiTe 
leatrice 
7OY

NEWY0RK0 

GEGUŽES

5INCR FCATUfteO IN 
SEKIES OF WILUIA)A
BOYO C O M EDI ES * 

R E AL NAME ROPOS 
E.OV/ARD MAC.KAHAN
— 19 MARRIEO TO 
GRETCHEN HAR1MAN

Varnish
Vertės $2.50

Galionas už $1.49

Marąuette Park 
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

Vertės $2.40

Galionas už $,1.85

/ fcNTERRO 
\40LLYWOOD FN.M 

COLONY

192.1

■an.iimynuiahftir.rt

Kentėję daug metų vy
ras, žmona pasiliuosavo 

nuo Pilvo Pakrikimų

Naujausi Lietuvis 
ki Rekordai

NAUJIENOS” TUR 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

gruptio j a, j ame (“Tr. Fr.”) da
ly vau j a Jr amerikietis Tūly s, 
įųrip: savo, loštais labai gerai 
Užsirekomendavo.

AMONG OTHERS 
- PLAYED IN 
KTHE fovr

k ANO
THE COYĖHED 

WAG0N *

ton St. 
4a»s.

5$So. Paulina SL, 
Chicago, UI.

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai

, parašytą knygelę.
TURINYS

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.'.OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL. < •

Brighton Park 
!. R. PIETKBEWICZ
2608 W. 47th St. 

Tel. Lafayette 1083

ONE <* mt FIRST 
VTAGE BFPDmU •- 
' HftRtON * 

WITH THE 4-ATE 
MARGARlTUNReNCE

playeo
OLD BIOGRAPH 

COMRANY
AT TtlAB OF 
D.W»GP.IFFi1>1

menininkai susispietę
Fronto” literatūrinėj

Mene irgi tas pats. Kairu
sis menininkas-literatas nesirū
pina grauti buržuazijos meno 
postulatus, jis sako, ka^ pase
nę ir patsai sugrus. .šiandieni
nis gyvenimas iš jo reikalau
ja kovos, todėl jeigu jis nori 
savo literatiniu darbu būti pro- 
letarijato kovotoju, tai' rūpi
nas, kad jo žodis butų kibirk
štis, butų dinamitas, kuris 
sprogdintų. pačią kapitalistinę 
sistemą; “judintų ir neramin
tų, pykintų ir nervuotų” bur
žuaziją, tuo pačiu “džiugintų 
ir drąsintų” kovojantį proleta- 
rijatą, kaip sfikų mušiesi treČia-

Ambraziejus, J.
168 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietuvis’

14 Vemon St., 
VVorcoter, Mass.

Baltutis, P. P.
3327 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Bartkevičius, P.

678 No. Main St., 
Montello, Mass.

Bogden, J. G.
43? W. LongAve., 

Du Bois, Pa.
“Dirva”

6820 Sunerlor Avė., 
Cleveland, Ohio

Gendrolius, N.
395 Broadway,

So. Boston, Mass,
Kažemekas, K. Ch.

797 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Makarevičius,K.-
95 Liberty St., 

Ąnaonla, Conn,.
Mollis, P.

1730 — 24thSt., 
Detroite Mich.

Mikolainis, P.
188SandsSt., .

3856 Archer Avė 
netoli Rockvvell St.

Telefonas Lafayette 6195 
' CHICAGO, ILL.

sistemos 
konstipacijos, kraujo pakrikimų, 
taip tankiai pagimdo reumatizmą 
ritis, 
mus, 
sistemos 
mą su 
savo aptiekininko ir imkite per 10 die
nų kaip nurodyta ant bonkos. Jeigu tam 
laikui pasibaigus jus nejausite aiškaus 
pagerėjimo, sugrąžinkite bonką aptieki- 
ninkui ir .atsiimkite savo pinigus. Tai 
yra jūsų garantija nuo Herb Tonic Cor^ 
poratiflntoa^Wą VIZ, * Chicago, r

jain įmperalistiškam karui, 
daug žiauresniam ir šlykš- 
tesniam už visus/buvusius? 
prieš kurį kelia balsą yistj 
kraštų darbo žmonės ir ge
riausi rašytojai, ir mes jau
čiame pareigą užakcentuoti, 
kad svarbiausias musų eina
mųjų uždavinių yra visomis 
galimom priemonėm kovoti 
prieš šią civilizuotos žmoni
jos barbarybę.

“Mes jau ne kartą pasa
kėme, kad menas mum nė
ra beprasmi,škų žodžių bar
stymas ir votuliavimas apie 
nežemiškas gėrybes. Menas 
mum — įrankis, didžiulis 
buomas, kuriuo verčiam, kas 
supuvo, ir statom kas dyg
sta ir auga.”

frontininkai. Tą Lietuvos kai 
rieji 
“Trečio 
gazietoj užakcentavo ketvirta
me savo gazietos 'numeryje. Jie 
sako: “Mės einame prie to, 
kad musų meno žodis visada 
judintų, neramintų, pykintų, 
nervuotų, džiugintu, drąsintų.” 
Taigi, Lietuvoj, kairiųjų me- 
ninkų kelias, tiesus ir aiškus. 
Reikia linkėti, kad jie ištvertų 
ligi galo, o Lietuvos darbinin
kiška visuomene mokės „jųjų 
nuopelnus įvertinti.

Manau dovanos man mieli 
skaitytojai, jog čia labai ap
graibomis minėjau taip reikš
mingą Lietuvos literatūriniame 
gyvenime įvykį. Ateityje, ma
nau, dar teks išsitarti plačiau 
apie “Trečią Frontą”. Manau, 
įdomu bus ■ kiekvieno '‘Trečio 
Fronto” dalyvio atskirai cha
rakterizuoti jojo kūrybišką dar
bą. Be to, reikia pastebėti, jog 
“Trečias Frontas” ne vien Lie
tuvos kairiuosius menininkus

I. Kryžiuočiųpolitika: kaip lietuvius krikštyti, kad
jie neapsikrikštytų. , *

II. VPopiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati- 
y kius, magometonus, protestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
baudžiava ir dangus, 

silpnina valstybę.
Vargas lenkino, 
r Teologai.

Noriu truputį pasiriausti po 
lietuviškus dailiosios literatū
ros dirvonus. Gal kas stebėsis, 
jog sakau po “dirvonus”, bet 
mano supratimu, kas šiandie
na seka Lietuvos dailiąją lite
ratūrą, kiekvienas privalės su 
tuo sutikti, kad šiandie Lietu
vos dailioji literatūra dar dir- 
vonauja. Ypač dirvonauja tar
pe buržuazinių-klerikalinių me
nininkų, kurie skystu limona
diniu patrijotiškai klerikaliniu 
turiniu nori užpildyti literatū
rinę rinką. Aš čia apie juos ir 
nemanau kalbėti, nes butų 
bergdžias darbas. Aš noriu pa
rašyti apie pirmąsias proleta
rinio meno vagas, kurias išarė 
jaunieji pasiryžėliai.

šiandieninis Lietuvos gyveni
mas yra nublukęs bespalvis. 
Paviršutinis stebėjimas politi
nio, visuomeninio bei kultūri
nio gyvenimo suteiks stebėto
jui labai beviltišką nuotaiką. 
Akyliau stebint, galima paste
bėti ir šis tas raminančio. Tai
gi, aš ir norėčiau su mielais

užjūrio broliais pasidalinti this 
raminančiais žiedais, nekalbėti 
apie pijkų be įvairumo musų 
politinį gyvenimą, bet papasa
koti šį tą ir džiuginančio.

Dabartiniu metu Lietuvos 
literatūrinėj baloj (ištikrųjų 
bala!) sukėlė nerimastį “Tre
čiojo Fronto” grupė. Kas ta 
per grupė “Trečiojo Fronto”, 
daugelis paklaus? Nagi jauni 
vyrukai, kurie nepanorėjo lai
žyti buržuazijos skvernų ir ne
panorėjo Lietuvos darbo klasę 
vaišinti romantiškais bei sen- 
timcntališkais ašarojimais, bet 
pasiryžo savo literatūriniu (lai
bu padėti, pavergtai visuome
nei kovoti už geresnę ateitį.

Vos praeitais metais pasiro
dė pirmas “Trečio Fronto” nu
meris, kaip patrijotiškai nusi
teikę “dėdės” pradėjo ne savo 
gėrkle šaukti apie skiepijimą 
bolševizmo idėjų. Bet nenusi
gando ir šiandien turim litera
tūrinės gazietos “Trečio Fron
to” ketvirtą numerį. Tai džiu
ginantis reiškinys. Ir ištikrų
jų yra kuo džiaugtis! štai pa
skutiniame “Tr. Fr.” numeryje 
skaitom:

“šiandie, kada 
mės rutuly eina 
saulių, dviejų 
žūtbūtinė kova.

Polka
Polka

Pilkas”, Polka 
Polka

HImai Naujienose 
tooda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

karai, o valstiečiams
IV. Kunigų .fanatizmo politika
V. Vargas migino!

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

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI.

Užsirašykite “Mu
su Vilnių”

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

“Musų 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

“Mūsų Vilniaus” 
administracijai.

visam žė
ri viejų pa- 
visuomenių 

ypatingai 
tenka žiūrėti, kad kožnas žo
dis muštų į tikslą, demas
kuotų atgyvenusią visuome
nę ir griautų jų supuvusias 
drebančias kojas.

“Šiandie, kada visam pa
sauly eina, ginklavimasis nau-

Kiekvienas, kuris kentėjo nuo nevirš
kinimo, aitrumo ir kitokių pilvo pakri
kimo agonijų, tuojaus įvertins pagelbą, 
kurią suteiks VIZ, Dr. A. G. Chat-, 
nes slaptas receptas nuo tokių ligų. Pa
vyzdžiui, Alex Pearlman, 3 344 Polk 
St., Chicago, rašo: “Mano pati ir'aš
turėjome pilvo pakrikimą per daugelį 
metų ir tiktai vienas VIZ suteikė pagel
bą, kurios mes taip ilgai ieškojome. Aš 
širdingai rekomenduoju VIZ kiekvie
nam.” Vardas Dr. Charnes yra plačiai 
žinomas. . Jis praktikavo mediciną Eu
ropoj ir Amerikoj per virš 50 metų ir 
vartojo savo privatinėj praktikoj kas 
dabar žinoma kaipo VIZ dėl silpnų ir 
suniegalėjusių žmonių ir nuo pilvo, ke
penų, pūslės ir inkstų pakrikimų. Ka
dangi VIZ yra padarytas iš ekstraktų 
geriausių gydančių žolių, žievių, šaknų 
ir lapų — Gamtos natūralių gyduolių — 

ra labai veikmingas sutvarkymui 
suteikia greitą pagelbą nuo 

kurie
neu- 

nerviškumą ir kitus rimtus blogu- 
pasidarančius nuo užsikimšusios 

Pabandykite padaryti bandy- 
VIZ. Gaukite $1,00 bonką iš

123 MUlbury St., 
VVorcester, Mass.

Sekys, J.
226 Park St., 

Hartford, Conn.
Sidabras, K,

875 Čambridge St., 
' Cainbridge, Mass. 
“Naujienos” 
s 1739SO. Halsted St.

Chicago, III,

Ar tai ne žodžiai; kurie džiu
gina širdį kiekvieno kovotojo 
už geresnę visuomenės tvarką; 
kovotojo, kuris šiandien verčia 
kas yra pasenę-supuvę ir sta
to naują ateities rūmą. Ar tai 
ne raminantieji žiedai Lietu
vos proletarijatui, kuris tiek 
yra ujamas, spaudžiamas ir iš
naudojamas. .Jisai irgi jau ga
li pasigirti ir pasidžiaugti, jog 
atsiranda ir iš jo tarpo žmo- 
nių-menininkų, kurie drįsta to
kiose sunkiose sąlygose- tarti 
teisybės žodį ir savo meniškuo
ju darbu prisidėti prie socia
listinės kovos.

Jeigu pirmieji “Tr. Fr.” žing
sniai atrodę nedrąsus, palaidni, 
daugiau riksmo negu realios 
kūrybos, tai juo tolyn, juo dau
giau duoda vilčių, jog jie eida
mi kartu su darbo visuomene 
labiau bręsta, auga ir nesibi
jo pasakyti ryškesnį ir griež
tesnį žodį. Be, to, jeigu atsi- 
žvelgsim į šiandienines Lietu
vos socialistiniam darbui sąly
gas, kuriose taip sunku yra 
dirbti, pripažinsim, kad ir kai
riesiems menininkams reikia 
įtempti visas .savo jaunas jė
gas, kad galėtų tarti savo me
niškąjį žodi, kuris mokytų, už
degtų pasiryžimą ir priduotų 
energijos ir ištvermės Lietu
vos proletarijatui sunkioj kq*« 
voj už savo teises.

šiandien tą visuomenės da
lis, iš kurios jie yra kilę ir pa
siryžę savo literatiniu darbu 
tarnauti jai, yra neorganizuo
ta. Nenuostabu, jeigu kartais 
tartas žodis nepakliūva ten,

STARRED by pathe 
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Stulpinas, V. M.
325fSo. Halsted St., 

Chicago, III.
“Sandara” !

3236 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Trečiokas, A. S.
187 Adams St., Newark, N. J.

UrbŠas, J. J. z
187 Oak St., Lawrence, Man.

“Vienybė”
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. .
Vasiliauskas, J.

814 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Velečkis, A.
502 South AvOo 

Bridgeport, Conn.
Vaišnora, K. J.

Frankffn Sav. Bank & 
Truat Co„ Plttsburgh, Pa.

Varašius, A.
. So. I2th and Carson Sts,,

■ Plttsburgh, Pa.
Vitkauskas, J, T.

2Wa4?<henjrAVe”
Viesulą, B

1128 Washl: 
NonVood,

Musų tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 m. 
“K U L T U R A”,

mokslo, visuomenės, literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai padidintas, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psl. su viršum didelio formato iliustruota knyga.

“KULTŪROJ” rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk ir užprenumeruok jį kam 
T .......... "io labiau, kad 4‘Kultūros” žurnalo kaina labai pigi: Amerikoj

tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj — 2 doleriai. Adresas:

“KUI.TUROS” Ž., 
Šiauliai? Aušros ai. 15, Lithuania

HALE

16199 Pabaigtai Panelė 
Gegutė ir Našlaitė 

Paklausykit Jus Lietuviai 
Kelais — Vieškelis 
Kad Pavasaris Ateina 
Vyrai, Moters Negirtaukit 
Žemaitelių Polka 
Marytės'ir Jonuko Daina 
Vyras Pijokėlis Daina 
Pasakykie Panaitėlė Daina 
Mergų Polka 
Laukiu Tavęs 
Vestuvių Valcas 
Nauja Gadynė Mazurka 
Trauk, Simniški 
“Ėjo Mikas” 
“Vilkas — 
“Liudvikas” 

1619F Vaikinų Bėdos 
Merginų Bėdos

Lietuviška veselija pilnas setas, dalys: 
1, 2, 3, 4, 5 ir 6 
Prūsų Užpuolimas 
Vaikelio Polka 
Muzika-Muzika 
Munšainukas 
Vestuvių Polka 
Stumbriškių Polka 

1 6145F'Pragėriau Žirgelį 
16154F Velnių Šimtas 
16163F Storų Bobų Polka 
16044F Kalinio Daina

Tamstos galite gauti dabar visus 
naujus rekordus musų krautuvėje.

Rekordus taipgi siunčiame ir į ki
tus miestus ir už prisiuntimą nieko 
nerokuojame.

- ----------------■—

•;PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje
NORTH GĖRMAN LLOYD Ekspresiniu greituoliu

I. J. E U R O P A
Greičiausiai plaukiojančiu laivu

RLESOS^ į New Yorkp i Klaipėdą . $117.50
KAINOS: ) Į Klaipėdą ir atgal : : • $193.00

Suv. Valst. Taksos Atskirai.
' , . - . ■ ■

Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno į Klaipėdą,
• prižiūrimi atsakomingų konduktorių

TIK 7 DIENOS Į LlETUVĄ~Įj<>

Patarimų klauskite pas
NORTH
6ERMAN

HARDWARE & WALL PAPER 
WHOLESALE IR RETAIL x *

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

J. S. RAMANČIONIS,
SOUTH HALSTED STREET. TEL. VICTORY 72«1

........ ..................................... n .. ...i r

kur jis buvo taikomas, betikaip 
jie sako: “laikas slenka, ir mum 
vis labiau aiškėja miisų kelias, 
musų auditorija, ■ musų darbo 
{.laidos ir laimėjimai.” Jie nes 
mano dangstytis kokiu nors šy
du, kuri labai įprastas tarp 
juržuazinių menininkų. Jie no
ri, kad jųjų meniškas žodis bu
tų smūgis kapitalistinei siste
mai, butų agitacija už socia
lizmo idealus, kad butų “buo
mu”, kurio galima butų versti 
išgverusią pasenusią buržuazi
jos etiką, moralę, filosofiją ir 
josios apgaulingą mokslą.

šiandie jau nereikalinga pro
letarijatui šuntakiais keliauti 
prie tikslo. Ant tiek prolętari- 
jatui yra aiškus kelias, ant tiek 
jisai jaučiasi stiprus, jog gali 
drąsiai atakuoti buržuazijos po
zicijas’ir žengti prie socialis- 

i tinęs santvarkos. Matom jail 
■tokioj didžiulėj imperijoj kaip 
Anglija, šeimininkauja Darbo 
Partija, kuri žingsnis po žing
snio eina prie socialistinės san
tvarkos. Vienos (Austrijoj) 
proletarijatas rodo, jog tik jis 
dabartiniu metu yra tikras Kū
rėjas. Kur tik nežvelgsi, ma
tysim, kad darbininkų klasę 
jau yra ne vien grovėja, bet 
yra ir naujo gyvenimo kūrėja. 
Visose visuomeninio gyvenimo 
srytyse rasime tuos pradmenis, 
kuriais darbininkų klasė mano 
pastatyti visuomenini ateities 
rūmą. Buržuazija visa tai ste
bi ir krykščia iš baimės.

General

NORTH
GtR/AAN

LLOYD

16186F

“Savas Pas Sava” c
— sako biznieriai

r BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local K Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calnmet 3399 
Res. Tel. Yards 3408 'V.-..,. ... .J ....... . .... ....... i

PETERBARSKIS
Mes parduodam rakandas ir radios 

pigiomis kainomis

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

' W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROS^RNĖ 

Valgių produktas parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168

r M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St
Tel Yards 6894

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St

Tel. Republic 8899

r J. MACKIEWICH
MORTGAGB BANKER 

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

r 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 prosiname 

4146 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9832

i' 1 1 1...............  1 " ■*

J. Maskaliunas
Nepamirškite savo senovės draugo 

— cigarai ir kitkas.

817 W. 35th Street

r RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas k 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 65th Place
Tel. Repoblic 7950 /
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dieninį gyvenimą, stabe net ra
gus legalių žmonų vyrams ir 
begėdiškai ištvirkavo moterų a 
vienuolynuos*. Be Velnio nebu- 
vO supranta gyvenimas, 
paprastas, kasdien'.ris gyveni-

žmonės prikėlė jį, rado kišeny 
porą žalių kiaušinių ir porą ni
kelių. O dūšios kūne jau nėr 
berado... Nelaimingas atsitiki
mas — laikraštis parašė.

Mat.

Gal viskas bus gerai. Dar tu
zinas kiaušinių ir gądės grįžti 
į miestą ir dirbtuvę. Tik .štai 
atlekia balta boliukė Petrui tie
siai' į galvą.*. Parvirto Petras, 
kraujas išsiliejo iš burnos...

kad už tokiaš prastas masinas mokėti po 1,800 rub
lių yi*a brangu.

Minėtas korespondentas dar praneša, kad 30 nuo
šimčių išleidžiamų traktorių yra visai netikę ir eina 
tažife; kad dėl neatsargumo ir nemokėjimo dirbti su
gadinama apie 80% geležies, suvartotos gamybai; kad 
„per tris mėnesius buvo tiek sulaužyta visokių instru- 
mentų, jogei delei to reikėjo sugaišti 122,500 darbo 
dienas. Pagaliau,1 korespondentas pažymi, kad oficialia 
raportas iš tos traktorių dirbtuvės pripažįsta, jogei 83 
tiuošiitičiai jos darbininkų yra be patinimo.

Tai ver ko valdžia susilaukė iš’pirmos didelės dirb
tuvės, kurią ji pastatė su pagelba užsienio inžinierių 
partrauktomis iš užsienio geriausiomis mašinomis. Sta
linas norėjo, kad ji butų visais atžvilgiais pavyzdinga 
ir nustebintų ne tik Rusijos žmones, bet ir “kapitalis
tinį pasaulį”, o išėjo mei šis, nei tas.

TaS pats veikiausia bus ir su dauguma kitų “piati- 
lietkOs” kurinių, nes pamatinį keblumą — stoką paty
rusių darbininkų sovietų valdžia jokiomis priemonė
mis urnai pašalinti negali. Todėl Rusijos žmonių bada
vimas “piatilietkos” labui yra visai bereikalingas.

VELNIO ISTORIJA
mas, 'tiek paprast*), tiek nepa
prasto žmogaus. Be Vdlnib ne
buvo suprantami ne-’ Bažny
čios egzistenei-ii..^. Įdnmu paž
velgti, kokia buvo to amžinai
dihgiįsio valdovo kilmė, kaip 
jis atsirado, koks buvo jo li
kimas amžių bėgyj?

Velnias pradini buvo labai 
kilminga būtybė. Bažnyčios tė
vo Tertuliano žodžiais, jis (Vel
nias) ,buvęs i šmi n tingiausias iš 
visų angelų prieš tapdamas 
VelhiU, Net Sena n 3 Įstatyme 
Šėtonas laikomas pirmu iš vi
sų angelų. I..aktancijus asr 
daugiau išaukšlr.a Velnią: ši
tam mokytam Bažnyčios tėvui 
jis atrodo jaunesniu žodžio (t. 
y. Dievo) broliu (“Dievas prieš 
sukurdamas pasaulį, . sutvėrė 
dvasią, panašią į save, ir pri
pildė ją Dievo Tėvo dorybėmis” 
ir t. t. (Div. Inst.”; Turim, 
p. 15).

Kodėl tokios aukštos ierar- . 
cjiijos, tokja išmintingiausia 
visų dvasia nupuolė, tapo Vel
nių? Del šitos fatališkos pa
saulio likimui problemos butą 
įvairių spėliojimų. Ir šv. Raš
te, ir bažnyčios tėvų veikaluose, 
ir vėlybesnių teologų kurinuo- 
se galima rasti visokių kalba
mos gilios problemos sprendi
mų.

“Kada žmonių vaikai padau
gėjo,— sakoma šv. Rašte Eno- 
ko knygoj, — jiems gimė tomis 
dienomis gražių ir malonių 
merginų. Ir angelai, dangaus 
vaikai, jas /tas žemės mergi
nas) pamatė, ir užsigeidė jų, ir 
pasakė vienas kitam: Eikim ir 
pasirinkime žmonas tarp žmo
nių vaikų, ir pagimdykime sau 
vaikų”... Vaikai, angelų pagim
dyti, buvę kaip tik demonai, 
Velnio ištikimi pavaldiniai.

Pagal pirmuosius Bažnyčios 
tėvus, Velnio nupuolimas nieko 
bendro neturėjus su piktų an
gelų (demonų) nupuolimu. Pa
sak Tertuliano, Velnias buvęs 
geras iki dienos, kada ėmė pa
vydėti Adomo ĮUrimui— pavy
das buvęs pirma jo nuodėmė. 
Tos pat nuomonės yra šv. Kip- 
rionas. Laktancijus manė, kad 
laikų pradžioj Dievas pagimdęs 
du sunu— žodį ir Velnią. Pas
tarasis pradėjo pavydėti žo
džiui, savo vyresniajam mo
liui— iš čia ir jo nepuolimas.

(Bus daugiau)
■ „n..-—-.............................. ........ i'!........to--------- --- ----

ATĖJO naujas numeris 
“KuftUros” No. 3. Galima 
gauti “Naujienose”. Kaina 
45 tentai.

sakydami pamokslą, 
ar minėti Šv. Raštą ?

Abatas, Turmelis yra vertas! 
papėdininkas XVIII amž. mo
kytų laisvamanių kunigų. Bet 
tie XVIII amžiaus abatai, 
daugiausia vadinami sakmiški’ 
abatai, gan atvirai ir' aristo
kratiškai niekino bažnytines 
dogmas. Tuo tarpu Turmelis 
aistringai, karštai neapkenčia 
religijos ir bažnyčios, liepsnoja 
antiklerikališka liepsna. Jo at
eizmas eina kur kas toliai! už 
bedieviškus XVIII amžiaus 
raštus. Jis galėjo tinkamai iš
naudoti modernišką teologišką 
literatūrą ir visą pagalbinį 
mokslo aparatą. Turmeliui bu
vo kur kas/lengviau išrodinėti 
Dievo nebuvimą, nekaip XVTli 
amžiaus bedieviams.

II
Kaip tik prieš kokius pora 

mėnesių pasirodė franeuzų 
knygų rinkoj Juozapo Turme- 
lio naujas veikalas— Velnio is
torija ( Histoire du diable pa r 
Joseph Turmel, ed. Reider, in- 
16, 296 p., Paris, 1931). Reide- 
rio leidykla yra žinoma savo> 
vad. “Krįkseionybes” ciklu, t., 
y. knygų rinkiniu, kur pozity- 
viškai nušviečiama krikščiony
bės istorija ir krikščioniškos: 
(katalikiškos daugiausia) teo
logijos problemas. Rodos, viso 
išėjo iki laiko apie 40 “Krikš
čionybės” knygų. Garbingą vie
tą kalbamajam Reiderio cikle 
užima buvusio kunigo Turme- 
lio kūryba (apie 15 veikalų).. 
Jau vien buv. dvasinės semi
narijos profesoriaus knygų 
antraštės todo^ ką nagrinėja 
jisai: Nekafoo# Marija; Mi
šios; KetvMa Evangeliją 
švente Povilo raštai (4 daliui);; 
Katekizmas suaugusiems $ 
dalių) ir t. t.

Tas kas apie Turmelį buvo 
žinojęs šį tą iš laikraščių, kas 
buvo girdėjęs apie jo karingą, 
ateizmą, skelbiamą per 40 me
tų po slapyvardžių kauke, bttš 
gal nustebintas perskaitęs to 
autoriaus tik ką išėjusią VH* 
nio istoriją. Tokio rimto, iš
maus, tokio objektyvaus, tokio, 
moksliško tono lyg ir sunkiu 
buvo laukti jš “griežto” ateis
to. Turmelis savo Velnio istori
joj nieko ypatingai naujo ne
duoda— teologams ir visiems 
tiems, kap dėmėjosi Velniu, to
ji istorija, tur būti, yra gerai 
žinoma, Be,t profanas, pasau
lietis galės čionai rasti daug |cą 
naudingo, įdomaus, pamokinan
čio. Kas musų laikais turi su
pratimo apie krikščionybės, 
apie Bažnyčios dogmų šalti
nius, apie Bažnyčios tėvų raš
tus ir panašius dalykus?

Turmelis labai sklandžiai, 
bri 'lengva ir gražia kalba pa
saltojo nuosakiai apie Velnio 
evoliuciją- amžių bčgyj (žino
ma, žmonių gaivoj). Velnio 
torija skaitcana, kaip romanas, 
nors yra kartu,t kaip minėta, 
rimta, moksliška. Be reikalo 
tik autorius — norėdamas, tut 
bųt, atrodyti ultrabešališkas— 
taip maža palyginti paliečia v> 
duramžių vienuolių (ypač mo- 
terų) seksualinius nervozus, jų 
•meilingus santykius su Velnio,.. 
vad. inkubu (ir sukubu) daly- 
ką. » • Ž

III
Deja, reikia tai pripažink 

gau stu širdgėla, Velnias musį

miręs, ;< yrarH visiems 
žįams palaidotas, ir nieks ne^ 
prikels to buvusio pasaulio vąb 
doyo iš jo amžinos ncbuit'eš 
rūkų. Tuo tarpu per tiek amžių 
jis (Velnias) buvo mintyse mi
lijonų žmenių, kišosi į jų kas*

Kovo 15 d. “The American 
Wee,kly” įdėjo straipsnį apie 
abatą Turmelį, kuris dieno
mis per keturias dešimtis metų 
ėjo kunigo pareigas, o nakti
mis rašė bedieviškas knygas. 
Savo raštais jis paneigė visa 
tai, ką dienomis skelbė bažny
čioj. Apie tą < abatą dabar žur
nalas “Vaga” rašo sekamai:

Prieš porą mėnesių užsienio 
laikraščiai pranešė, kad Vati
kano bažnytinis teismas, šven
to tėvo įsakytas, paskelbė aux- 
ščiausią bausmę taikomą kata
likui— excomunicatus vitandus 
—-franeuzų kunigui Juozapui 
Turmeliui (Joseph Turmel). 
Kiekvienas geras katalikas tu
rįs vengti to degreduoto kuni
go, kaip maro— negali gyven
ti su juo vienam bute, negali 
valgyti su juo, nei kalbėti, ne
gali „net jį sveikinti ir t. t. Kuo 
gi nusikalto, ką baisaus pada
rė tasai kunigas?

Franeuzų abatas Turmelis, 
Beno (Rennes) dvasinės semi
narijos profesorius, 70 metų 
senis, labai mokytas ir talem 
tingas teologas, per 40 metų su 
viršum.^ prisidengęs įvairiomis 
slapyvardėmis, rašė ir spausdi
no bedieviškas knygas, brošiū
ras, straipsnius. Kiek jis buvo 
prirašęs tų veikalų, galimą 
spręsti vien iš jo Slapyvardžių 
skaičiaus— jų (pseudonimu) 
butą iki 14 (sak., Coulange, 
Dulac, Perrin, Delafosse ir 
t.t.). ' ■

Prieš 20 metų įtartas para
šęs bedieviškų' dalykų, jis su
gebėjo pasiaiškinti, prisiejkdą- 
mas netgi Dievo vardu. Si kar
tą sugautas antrą sykį /jis tu
rėjo prisipažinti dirbęs bedie
višką darbą per tiek metų.

Savq kuriniuose mokytas 
teologas ir dvasinės seminari
jos profesorius Turmelis pa
prastai puola religiją, kriščio- 
nybę, katalikų bažnyčią, skelb
damas kuo griežčiausią ir nuo
sakiausią ateizmą, bedievybę. 
Apie jo ateizmo griežtumą ga
lima spręsti, kad ir iš šitokius 
jo tezės:

Dievas esąs baidyklė. Tik
riau sakant, jis butų baidyklė, 
jei, bendrai imant, egzistuotų. 
Dievo idėja esanti košmarais, 
beprotystės pagimdytas.

Kodėl aukšto’ mokslo abatas 
Turmelis per 40 metų rašė sa
vo bedieviškus kurinius, ir dar 
kokius kurinius? Kodėl jis ta
pęs bedieviu^ dar veik jaunys
tėj, neatsisakė pats gbruęju 
nuo sutanos? Kodėl šventvagiš
kai jis ėjo per 40 metų savo 
pareigas— krikštino, davinėjo 
šliubą, laidojo numirėlius, šlak
stė švęstu vandeniu, laikė mik 
šias, Sakė pamokslus, mokė 
klerikus? Kodėl jis visa tai da^ 
re ne tik netikėdamas katali
kų bažnyčios dogmomis, bet 
net pačiu Dievu ?

Sunku tuo tarpu kas tikra 
pasakyti. Gal nuošalus, ramušį 
sotus kunigo gyvenimas ge
riausia atitiko j° kąbinetinio 
mokslo darbo reikalavimus. 
Kunigiški tempia serena galėjo 
padėti jam gausingai gaminti 
bedieviškus raštus. Gal jį nesą-; 
moningai kuteno ir svaigino 
kontrasto svaigulys tarp jo 
dievobaimingos profesijos ir! 
pragariškos jo kūrybos. /

Matyti, jį ihaitino nemaža 
senos frąnc.Įl^ų . antireligišku- 
% £ • akti&žp^i^i&b JUrądięi- 
još, rindifeibsP ;d<ifeįš 
amžiaus. Ar JUVIIIn\arižid3.fe-4 
biivo galima sutikti apsčiai, 
ypaš Paryžiuj, mokytų abatų 
laisvamanių, deistų ir net be-' 
dievių, kurie kartais nelaikė 
reikalingd, tiksliau, gėdinosi,

88.0
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1.5{

palto Uonra
--’

“PIATILIETKOS” NEPASISEKIMAS

Naujienos eina kasdien, iiskiriant **k- 
madtenius. Leidžia “Naujienų” Bendro- 
v*. 1739 So Halsced Su Chicago. UL 
Telefonas Roodevelt 8500.

Yra buržuazinių ekonomų, kurie mano, kad RiišK 
jos bolševikų penkerių metų industrializacijos planas 
(“piatilietka”) galįs pasisekti ir tuomet kapitaliniam 
pasauliui butų riesta. Sovietai įsitaisytų milžiniškas 
pramonės įmones, kurios ne tik aprūpintų pramonės 
produktais visą tą didelę šalį, bet da ir darytų koriku*- 
renciją kitų šalių pramonininkams užsienių rinkose.

Mums atrodo, kad šita nuomonė neišlaiko kritikoš. 
Per penketą metų Rusija negali išauginti pramonę, 
kuri galėtų lygintis su senųjų industrinių šalių pramo
nėmis. Tam, visų-pirma, ji neturi išlavintų darbininkų. 
Pastatyti fabrikų trobas ir prigabenti į jas nupirktų 
užsieniuose mašinų yra, palyginti, lengvas dalykas. Rei
kia tik pinigų. Diktatoriška valdžia pinigų gali gauti, 
sunkdama iš gyventojų paskutinius syvus, ir ekspor
tuodama jų darbo vaisius į svetimas šalis, kurios turi 
aukso. Rusijos diktatoriai tą daro.

*Bet daug sunkesnis uždavinys yra aprūpinti dirb
tuves išlavintomis darbo jėgomis. Tam reikia daugelio 
metų. Ir reikia ne tik ilgo laiko, bet ir tam tikrų gy
venimo sąlygų. Tik iš laisvų darbininkų išsivysto geri, 
sumanus ir savo darbui atsidavę mechanikai. Vergai ir 
baudžiauninkai tinka tiktai sunkiam ir nekomplikuo
tam darbui dirbti. Todėl vergijos ir baudžiavų laikais 
pramonė negalėjo progresuoti. Dabartinėje gi Rusijoje 
laisvė yra panaikinta; darbo žmonėms atimta visos 
teisės.

Kas šito dalyko nesupranta, tas tik ir gali įsivaiz
duoti, jogei botagu Stalinas įstengs atsilikusią Rusiją 
paversti per penkerius (ar net per ketverius!) metus 
pramoninga šalim.

Bet, sakysime, bolševikai pristatys didelių fabrikų 
ir, prisigabenę iš užsienių šimtus tūkstančių inžinierių 
ir mechanikų, ims tuos fabrikus varyti. Kas tuomet 
suvartos tos pramonės prekes? Pramonės gyvavimui 
yra reikalingi jos produktų ėmėjai, trumpai sakant, 
rinka. Didžiausios dirbtuvės, pastatytos Saharos tyr
laukiuose, nebūtų vertos nė sudilusio dvylekio. Rusija, 
tiesa, nėra tyrlaukis; joje gyvena 160 milionų žmonių. 
Bet jie yra be galo biedni, ir tolyn valdžia daro juos 
vis biednesnius, kadangi “piatihetkos” tikslams ji ati
ma iš jų viską, ką tik jie turi. Rusijos gyventojai ne
galėjo išlaikyti net tą metiką pramonę, kuri gyvavo 
prieš “penkmečio” pradžią, kadangi per kokius aštuo
nerius ar devynerius metus (Leninui paskelbus “Nepą” 
— naują ekonominę politiką) Rusijoje nuolatos buvo 
tarp vieno ir dviejų milionų bedarbių. Dabar, žmonėms 
dar labiau nubiednėjus, iš ko gi galėtų laikytis didesnė 
pramonė?

Taigi stoka išlavintų darbininkų ir gyventojų bied- 
numas paverčia visą bolševikų penkmečio planą nesą
mone. . ■'•/■

Bet pažiūrėkime, ką rodo patyrimas praktikoje;, 
Prieš keletą dienų vienas Amerikos korespondentas 
telegrama iš Maskvos padavė keletą įdomių faktų apie 
traktorių dirbtuvę, kuri, sulig penkmečio planu, yrn 
pastatyta Stalingrade. Traktorių gamybos srityje žy
mi “piatilietkos” dalis jau, vadinasi, yra išpildyta. Ir 
ką gi mes tenai matome?

O gi štai ką: per pirmus tris mėnesius, kada ta 
nauja, su moderniškiausiais įtaisymais dirbtuvė ėmė 
dirbti, joje buvo pagaminta 1,880 traktorių — o pągal 
planą turėjo būt pagaminta mažiausia 4,260. Taigi pro
dukcija atsiliko beveik dviem trečdaliais nuo to, kas 
buvo “suplanuota”! ’ -, 4

Toliaus. Tuos traktorius dirbtuvė parduoda °kQ|-. 
chozams” (kolektyviems ukiains) po 1,800 riįb&ų už 
kiekvieną. Tuo gi tarpu vieno traktoriaus pagtolųv 
mas dirbtuvei kaštuoja 2,800 rub. Reikia, ^ribtįiyė ant, 
kiekvieno traktoriaus turi 1,000 rublių huo^oįo1<

Bet ar “kolchozai”, gaudami tokius “bargėnus^ 
(1,000 rublių pigiau, nfegu kaštuoja 
rym^s!), yra’ p4er®i^ti 
riai greitai genda. 'Pati dirbtuvė y& Pristačiusi, kad 
jos padarytas motoras-gali,eiti ne ilgiau, Mįip 3Q0< va
landų be paliovos. Vadinasi, geri&usią S-talingradė pa
darytą traktorių “kolchozai ? gali varioti tik keikta 
savaičių, iki jisai nesugriuiva. O dauguma traktorių tu
ri da ir įvairių kitokių defektų (tffflcfirtiiį): SitįOĮit§.-A

Apžvalga
.......—-

SUNKIAI SERGA ST.
KAIRYS

“Lietuvos žinios” praneša, 
kad sunkiai serga žinomas Lie
tuvos Socialdemokratų partijos 
Vadas, inžinierius Steponas 
Kairys. Sako:

“Dr. Kuzma jau padarė 
labai rimtą gerklės operaci
ją. Ligonis paguldytas mies
to ligoninėj.”
Inžinierius Kairys per pasta

ruosius keletą metų buvo už
imtas vandens įvedimo ir ka
nalizacijos darbais Kaune.

POLICIJA KVOTe GRINIŲ 
IR SLEŽEVIČIŲ

Kaunp laikraščiuose praneša
ma, kad kriminaline policija 
kvotus buvusi Lietuvos prezi
dentę, Dr. K. Grinių, ir buvu
si premjerą, Mykolą Sleževičių.

Juodu buvę kvočiami dėl Vie
no aplinkraščio, kuri išleido 
Vai. liaudininkų efentro komi
tetas kuopoms. Kriminalinė po
licija šaukė p. Sleževičių pas 
save, o Dr. Grinius buvo Kvo
čiamas jo namuose.

“Kai kuriose vietose atsi
randa .elementų, kurie jau 
atvirai išstojo prieš darbi
ninkų revoliucinį judėjimą, 
skleidžia melus ir gandus 
prieš proletariato klasės pax'- 
tiją, visaip šmeižia ir nieki
ni musų vadovaujamus (kie
no jie vadovaujami? — “N.” 
Red.) draugus, platina suo
kalbininkų išleistą provoka
torišką aplinkraštį. Tie na
riai sulaužo musų organiza
cijos taisykles, kuriose aiš
kiai pasakyta, kad jos nariu 
negali būti nė vienas, kuris 
yra priešingas darbininkų 
klasės organizuotam judėji
mui. Mes persergstime tiems 
draugams (kodėl Tie, tuos 
draugus? — “N.” Red.) liau
tis varius ardymo darbą vi
duje musų organizacijos, ar
ba Pildomasis Komitetas bus 
priveltas juos pašaukti prie 
tvarkos.”
Bolševikiškoje, A. L. D. L. D. 

pirmiaus vadovavo pruseikiniai 
(“Oportunistai”L todėl joje yra 
daug Bimbos priešų. Bet bim- 
bininkai įsiskverbė į draugijos 
centrą, ir jie greičiaus ją su
skaldys, 
nagų.

'SAULUTĖ
‘ z

negu - paleis iš savd 
į

“SKLOKA” IR BOLŠEVIKŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJOJE

Opozicija bimbininkams pa
sireiškė jau ir komunistinėje 
A. L. D. L. D. šios draugijos 
centras, susidedąs iš bimbinin- 
kų Mizaros, 
įLaškiaučiaus 
taro brolio), 
tną į narius,

šolomsko* ir J,, 
(“garsiojo” dak- 

išleido atšišauki- 
ktiriame sakoma, 

kad daugelis ' jos narių visai 
paliovę mokėti duokles organi
zacijai; o visa eilė kuopų, kad 
jr gauna narių duokles, bet ne
siunčia į centrą. Centro komi
tetas mano, kad tas narių ir 
kuopų nesirūpinimas užsimokė
ti duokles tai — paseka sabo
tažo, kurį oportunistai ir re
negatai darą literatūros driadr 
gijoje. . Jisai savo atsišaukime 
šitaip įspėja dhrius;

“...Tie, kurie bando musų 
spėkas suskaldyti, patys Sau 
politiniai sprandą nusisuks,, 
atsidurdami darbininkų kĮa-j 
sės priešų liogeryje • (reikia 
atsiminti, kad pas komunis
tus “darbininkų klasė” tai; 
— Bimba- ir jo pritarėjajfe 
“N.” Red.).

“Mes perspėjame kuopas, 
kad jos nesiduotų .apgauti 
antipartinių sąmokslininkų 
vadams, kurie tebetęsia fe. 
dymo darbą. Pasirodo, kad 
jie visokiais budais demdra-' 
iižuoja musų veikimą. SkVer-' 

jbiąsi į kuopas ir siūlo Joms i 
reikMauti ‘Ųaisvjes’ naujb-

tų išpiešti > musų 7 otį^iriza- 
cįjos org’aną iš pd revolfe: 
cinių darbininkų vado, Ko
munistų Pąrtijos^, .v^ovybe^ 
ir nuvesti, jį taimatiti dar- 
bįnihteį klasės (t. y. Bimbos 
“f?.” Red.) .priešams.

Petro skylėti plaučiai 
pavasario ir saulutės; 
giedros, laukė žalių krūmų; lau
kėk tos dienos kadą galės išsi
maudyti tyrame ore, toli už 
miesto, už durnų ir už dulkių. 
Dabar sulaukė. Pavasaris ir 
saulės spinduliai.

• Petras išsirito iš purvinos lo
vos, išgėrė vandens stiklą, už- 
sirukė' ir išėjo į orą. Eis toli, 
toli plaučius išvėdinti ir jčgių 
prisirinkti. Išspjaus supuvusius 
plaučius ir užsiaugins naujus. 
Kitokios išeities nebeliko. Dak
tarai taip sakė, ir jisai pats 
taip tikrai jautė. Saulutė da
bar jo išganytoja.

Už miesto išėjęs nusilaužė 
gluosnio šakelę, apsidairė ap
linkui ir susimąstė. Plaučiams 
geriau, bet viduriuose kažkas 
negerai: reikia šviežių kiauši
nių ir pieno. Taip ir daktarai 
sakė. ’ * 1

Kišenius išsila’.atęs Petras 
'Surado pusantro dolerio. Nusi
pirko tuziną šviežių kiaušinių 
įi* viąus. suvalgė. Gal plaučiai 

^greičiau ,pasitaisys. O kai tem
ti pradėjo, kai saulute supy
kusi nusileido, tai Petras su
siradęs tuščią budelę atsigulė: 
tyrame ore gulėti jam visi pa
tarė. .. • •. , . ■■

Ryto metą saulutė jį vėl pr> 
kėlė. Jau rodęs ir plaučiams 
lengviau gal pasitaisys ir ga
lės į Lietuvą išvažiuoti. Dar 
turi pinigų trim tuzinam švie
ži^ kiaušinių.,:: Gal į uzbeką.,.. ■ į

Peties #įe -gėlyno(ir 

iitoš o

lazdomis .žalią pieVą kapoja. 
Petras žiuri, nežinodamas ka
life čia dalykas.
/■ Saulutė .laižo Petro įdubu
sias akis ir

lauke 
lauko

^dnęs rčkAija; % mosikaųjė

valo jo plaučius

NAUJAS numeris “Ko
vos” No. 5 atėjo. Kaina 10 
centų. Galima gauti “Nau- 
jięnosę’V ; 
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SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonės ir 
apjotam Lietuvos banlti



Graboriai
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Cook

Lietuves Akušerės
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Graboriainuo

Brighton Park

Advokatai9252

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Grabotiuš Chitfago j

besbolaa

Brohislavą

1742

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Jonas Jaru 
ChicAgoj

Vidikas- 
Lulevičiėnė

sian-
7 d

OPtdKlETRlST
Praktikuoja virš 20 m
4649 S. Ashland Avė.
, kampas 47. St. v 
Tiek Boulevard '6487

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

J. Lulevičius
GRABORIUS iR , 

BALSAMUOTOJASTose 
taip pat 
Lųtze ir 
balandžio

Mošų patarnavimas lai* 
dotuvėsę ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži 
riittgas Ir ricbriingu* to 
delr kad neturime ii 
laidų užlaikymui ’*ky

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Mes ,.yisy omet. teikiame širdingų, įsimpatiiag^ ir* ramut• 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

■ ■__ -r /_A r#:—i._  __ ___ ■■ __  ■ __  ' . s — "I — 1 *-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKfli DEL ŠERMENŲ

■namų Pulk 6377

Šiandien Chicagos 
joro rinkimai

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Senmergės labiau 
tvarkingos kaip 

senberniai

Balsavitaų vietos atdiaros
6 lyto ligi 4 popiet

7-—— v3.k
1 2 diena

Kervergaū 
Utarninkab b

Balandžio 8 d. .risis Jack 
Ganson

VALANDOS: 
nuo 
nuo

’Ndo ‘0 iki 12 Vai. dienos (r 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Ristynės rengiama Chicagos 
Štadfitafae

ie Vjsose , miesto n 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
. į veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

PIGI AUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
J« geriau ; ir pigiau, 

//'W| ■ ncFu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra* 

bQ išdirbystčs.
OFISAS: 

flpM ♦ 668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

■ /■ SKYRIUS: 
3288 S. Halsted St. 
nTel. Victory 4088

Rezidencijos telefonai
Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 MUmaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

kutis esti
•e ’ ė .. 1 ‘

skaudamą 
atitaiso 

___ Prirengia 
Visuose atsitikimuose

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street•

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

Wo" 
$20.00

Ofisas V
Room 

Ine Notthd 
One North _______
U Šalie and Madison Su.) 

o Tel State 2704: 4413 r 
......... .. '»■—

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška. Koplyčia> Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

latns. Kaina prieinama

3313 Aūbtirn Avenue
CHICAGO. ILL.

Moterys užima vyrų 
vietas

kių ' turėjo savo apmokamas 
.tarnystes. Pereitais metais 
1930 m., jau 30 moterų iš kiek
vienų 100 vedusių - ture j o hc- 
priklausomas ‘tarnybas. Neve
dusių mergihų darbininkių ir 
tarnautojų skaičius nepadidė
jo. Dar 1920 fti. "63.3 nuošim
čiai nevedusių tarnavo ir tas 
pats nuošimtis tarnauja dabar.

1920 metais Chicago turėjo 
956,800 moteris virš 15 metų 
dirbančias įvairiuose darbuose. 
Iš to skaičiaus buvo vedusių 
560,645 ir 396,155 nevedusių, 
divorsuotų arba našlių.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Sėredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6

prie 
duodu 
eleetrie

mag- 
blahkets ir 
Moterims ir 

patari-

b ii t k U s 
Undertalritig to. 

P, 'B. Jfeįlėy Vic.
‘•Kpfpįycia^Kylkki J

0 W>st W1

ĮSUS.
Ofisas ir Laboratorija: 

. ... netoli Morgan St 
12 įlietų ir 

6* iki 7:30 vhl. vakare

Phone Canal 21JI 8 
Valandos: 6—8 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 Bumswick 0597

Velykoms atvyko į Chicagą 
clevelandietis p. Jonas Jarus, 
*‘,Wabjiėhų” korespondentas ir 
žymus Metds darbuotojas. Su
stojo pas savo 'motinų, 4511 
S. Št. Louis Avė. Kartu su juo 
Atvyko jo žmona bei brolis.

£-as Jarus buvo užėjęs į 
“Naujienų” Tėtfakdją. Jis sa
ke, kad 'ČleVė'laAde lietuvių gy
venimas yra pusėtinai apmiręs, 
apatiškas. Darbai vis dar ne
gerėja ir bedarbių yra gana 
daug. Nemažai bedarbių ran
dasi ir tarp lietuvių. Kai kurie 
jų labai suvargę ir tiesiog ne
turi ko valgyti.

Rytoj p. Jarus grįžta atgal j 
Clevelanda.

. Du Žfriomi ir seni Chicagos 
lietuviai bizYiiertai: A. J. Ber- 
žinskis ii* ’Masulis, nesenai ati
darė labai gražiai ir moderniš
kai jritagtų užeigą— Cafe. 
(5200 So. Western Avė.)

šioje Italijoje užeigoje gali
ma sočiai pavalgyti ir gardžių 
gėrimų atsigerti. Patarnavimas 
draugiškas ir mandagus.

Kaip įtaštėbejau “Naujieno
se” jų. skelbimą, užėjau ir aš i 
tą naują ištaigą. Ir nesigai- 

kad padariau vizitą. Kad 
prisivalgiau ir gardžių ge- 

net ir daoar

1930 metais mieste dirbo 
692,064 vedusios moterys ir 
501,150 singeles. Iš tų vedu
sių moterų 91,975 arba 13.3 
nuošimtis buvo, kurios pačios 
užsidirba duoną, gi iš nevedu
sių užsidirba duoną 317,420 
arba tas pats nuošifntis kaip ir 
10 metų atgal.

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Sai’e St. Room 730
Tek Central/U390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tek Prospect 8525

jau
rimų atsigėriau
dar burnoje tebėra gardu/ Kas 
į tų naują Cafe atsilankys, ne
sigailės.

LOVOMIS
kvietkijOAI. . d

NUSKINTOS KVI1ETKOS
Pristatome j Visas Miesto Oaiis 

Vestuvėms, Bankiet&ritib # feąįjBbams

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių .‘Įtempimą, t“/: 

'priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karštį > i- kataraktą, 
tru mparegystę, ir »toli tegust?. , 
teisingai akinius. - -
ęgzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia dužiausias klaidas. Spečialė atyda 
atkreipiama-ų. mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po biet’ų.^ .
KREIVAS AKIS ATITAISO TRUM
PĄ LAIKĄ SU NĄUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų t 

OFISO VALANDOS: K 
Nuo 10 iki 12 vai-: ryte,, nuo 2? 
Vai., po pktųi.ir 
vakaro ' Nedek ’ n 

Phone!

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
creatment 
nėtic 
t t. 
merginom 
mai dovanai.

DR. J. a. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Siute 3 
. .. Tel. Prospect 1028
Rez, .2359 S- Leavitt St. Canal 2330 

Ofiso/valahds 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj 'pjigal sutartj

Socialistų
Courtty CentTalin'iš Koinitetas 
specialiame susiririkime ap
svarstę Skundų kjdmišijos re
komendaciją, vienbalsiai nuta
rė išhiesti iš SociAlištų Parti
jos Louftte Loob rlėnibtirger, 
Socdalistų kandidatę į Kongre
su, ilž tai kad ji indoršavo 
yVm. Hale Thompson į Cliica- 
gos majorus.

A. L Davidbnfc, M. D.
4910 So. Mįchigąn Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

i nub 9 iki 11 val&ndai OTttl 
v nuo , 6 . iki 8 ^alandai vakare 
'dįidri ^iderjtadieh'iP' lr kitvirtadiento.

’ ‘Vedusių moterų skaičius 
Chicagos bizny ir darbuose ro
do žymų didėjimų, kaip prane
ša Chicagos Komercijos asocia
cija.

Dar 1920 metais tik 10 mo
terų iš 100 vedusių šeiminiu-

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy O Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

u. į i MJ3 7 - > .j :i ? J<:„ 4.7, .vy, a

Atsidarė naujas biznis — Cafe

tia. r Be ■ to galite auUuntoti 
$3, n» kuriuos galite nusipirk’ 
a plrStioaltee ar k» kita. 
Lambert Pharmacal Co.

Phone Boulevard 413!) 
A. MASALSKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office Į 724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island *e.

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

Res. Phone Fairfaz 6353

d£°”®rge&1s
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

J421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po piertą, 

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

3307 Auburn AVe.
CHlCAdd. ILL.

000 balšų daugumą. Thoihpsd- 
no šalininkai gi. sako, kad 
Thompson gaus 48,000-125,000 
balsų daugumų. Balsuotojų nu
matoma apie, gerą milijoną 
žmonių. Nuo tų žmonių ii* 
priklausys, kurio kandidato ou- 
ta teisybės.

Mills Baseball kliubas pradėjo 
savo sezonų lošdami su Union 
Giants. Lošimas įv^ko Mills 
stadihme, Lake st. ir Kilpat- 
ric’k. avė. ^lanadžerius Harley 
pristatė naujus lošėjus. .Ren
gėjai paskelbė, kad šį sezoną 
moterys bus leidžiamos žiūrėti 
lošimų veltui. ; . . !

Balandžio 21 d. įvyks risty- 
nės Chicagos Stadiu’me, kuris 
talpina apie 23,‘ČOO žmonių. 
Svarbiausioj poroj risis dabar
tinis čempionas Jim Ld’ndos su 
riesti K61a Ktvariani. Teko ]tau 
tirti, kad tose ristynėse daly
vaus ir musų pagarsėjęs ristis 
kas Karolis Požėla. Jo oponen
tas kol kas dar nėra žinomas.

, įvairus Gydj^tojai, „

OK.UEKZMAN
— Iš RUSUOS

Gerai, lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris. <

Gydo staigias ir chroniškas ligas Vy- 
pų, moterų it vaikų pigai naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 

Išrieta

1025 ^~ lVth St.,
Valaridos: rilio 10

nuo

AMBULANCE PATARNAVIMAS D1ĘNĄ ir NAKTĮ , 
'.j ,.yisyonięt. teikiame šjiĮdingį, įsimp|itiji^ ir' ram'ij

Sirnon M. Skudas
Graborius ir 

Balsamuotojaš
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis ir 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai.

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532 

CHICAGO, ILL.

Duokite savo nikis ‘išegzainitiHioti

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofiso Tel. Victory 6891 
Rez Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas- 3102 So. Halsted St. Chicagt 
arti 31 tb Street

Valandos; 1-*—3 po pietų 
Nedėliomit ir šventad >0

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Asm, 
TtL Bofalevard 280U

Kn. 6515 So. RbtkuMt \ 
Ta. Repubtic

Chicagos majoro ir 
oficialų rinkimai įvyksta 
dien, antradieni, balandžio 
nuo 6 vai. ryto ligi 4 vai. po- 
pietų, visuose warduose.

Balsuotojai gaus po du balo
tu: vienam bus kandidatai i 
miesto majorus, miesto klerkų 
ir miesto iždininką, kitame, bus 
kandidatai į Municipal bench 
teisėjus.

Dvidešimts viename warde 
balsuotojai gaus ir trečią ba
lotą, tai yra išrinkti aldermo- 
nams, kurie buvo likę neišrink
ti iš pereitų balsavimų.

Visi piliečiai, kurių vardai 
yra padėti knygose, turi teisę 
balsuoti.

Abudu kandidatai j majorus 
tikisi laimėti. Cermakas ir jo 
šalininkai sako, kad Cermakas 
gaus 200,000, galbūt ir 300,-

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooievelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
> ’V-- i.l i». f ■

SKYRIUS:
1439 8. 49 Court, Cicero. 111.

Tel. Cicero 5927

Dentistas 
4712 South Ashland AVe 

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 10 ryto iki, 8 vakaro. 

Rėšidėrice PHone Hemlock 7691

K. GU1G IS 
Advokatas 

’ MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room IIP 

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

Gyvenimo vieta
1323 South • Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

VINCENTAS VARKALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

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

Kūnas pašarvotas, randasi 
10564 So. Homan Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, ba
landžio 9 jdieną, 8 vai. ryte iš 
.namų į St. Christina parapijos 
bažnyčią, 1 lOth ir Homan Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, p. iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. •

Visi a. a. Vincento Varkalio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
‘riuoŠirdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Duktė 
ir Giminės.

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

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

Tel. Lafayette 4146

Telefonai Boulevard 1939 ,

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46cb St Chicago, III.

Phone Canal 6222

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

yal.: l-r*3 ir 7~8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija r664’0 J5o, Mapląufood Ace.

TęrAoni, tl'cptoc-7868

Sixty-nfnth Regiment Armo- 
ry įvyks didelės ristyiiės. Svar-t 
blausioj poroj risis lietuvis 
Jack Gansonas su buvusiu čem
pionu Gus Sonnenberg 
ristynese dalyvaus 
Stasiak, Calza, Niek 
kiti. Ristynės įvyks 
8 d.
Pusiau prčfešiohalis 

nedėliotais

'Phone Boulevard 7042

DR. C. Ž. VAŽELIS
Dentistas

4645 So. Ashland AVe. 
virš Marshall Drug store, arti 47 Št.

CHOCOS 
ŽINIOS

Rezidencija Tel Midway 5512 b 
e- Wilmett* 195

Ralph C. CupIerMD.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 Si Tel. Canal 1712-0241
Valandos: Panedėliais 

3 iki 8 vai vak. 
Pėtnyčiomis 1 iki 4

DR. G. L. MADGE
DENTiSTAS

4930 W. 13th St. , Telt Cicero 
Celei annklų laikų italuos nupigintos

Auksines CrowUa
Bridžo
I’latče

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
\ Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
. kampas Micbigan Avė 

Pullman 5950
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South AsMand Avenue 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 diena 7 iki 3 po p:et

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

ktfriihą.. '

Nulitidę liekame.

Moterys. Dukterys, Antikai 
•ir Gimines.

Liildotuvėsc patarnauja gntbo 
nūs Kardžius. Tel. Carini 6174.

A. A. SIAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
M . j Room 1502 

CHICAGO į TEMPLE BLDG 
77 W. Wdshihgton St. 

Cotf Wasbington aud Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Td. Hyde Park 3395
• • į"^ - ' / - - - - :

JOHN B. BORDEN
.CJ oho Bagdžiunas Bordcn) 

^LIETUVIS ADVOKATAS 
1U5 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nao S-9 

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

Buy 91 o ves wifh what 
it savęs

t , JlSra reikalo moKfili 50c ar

■ w
tin. Be to rante
tė’ ptrUŪoai'tee ar
Lambert Pharmacal

L1STERINE
TOOTH PAŠTE

GYDYTOJAS Tfc CHIRURGAS 
1900 /So. Hąlsted St. 

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 

Valandos: 2—4 po piėt 
Phone Lafayette 0098

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL rak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

\ Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utąrn., Ketv. ir Subaro* vak 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak

Chicagos senmergės gy
vena daug netvarkingiau 
kaip bačlioriai Vyrai, skelbia 
The Bureau of Home Econo- 
mies of the, U. S. dept. of ag- 
riculture.

Moterys, kurios dėl asmeni
nės laisvės ar kitokių išrokavi- 
mų, atsiskiria gyventi pavie
niui, turi galimybes daugiau 
išsimiegoti, bet- valgo neregu- 
liariškai. Tai paeiną dėlto, kad 
moterys gyveną labiau intro- 
spektyviškAi (savy užsidariu
sios) ir vieningiau, negu vyrai. 
Moterys tarpe 30 ir 40 metų 
mėgstančios vakarus verčiau 
praleisti namie viehbs ir val
gyti vienos, dažnai iš popie
riaus baksų.

Netvarkingas valgymas yra 
priežastis temperamento, ner
vų ir skilvio netvarkos ir silp
nina atsparumų kovoje už bu-

Tatp fihteigos 
Lietuvių

................  >'■ I *1.—M# 0 » ..!<

Įvairus Gydytojai
Dffice Phone Canal 1911

Akių Gydytojai 
«-r»*w>^»*w**^*wMw*w^*<>^*x^«rf^*www****%-%***w*

KAZIMTER'AS BTAZ'AUŠKAS

įSrisifekyrė su Šiuo pasauliu ba
landžio 5 dieną, 1931 m.,,, su
laukęs 5'0 mėtų amžiaus, /gimęs 
Lietuvoj. JGurbių kaime, Šilalės 
parapijoj, Tauragės apskr. Pali
ko didefiainc 'nuliūdime moterį Bar
borą, v 3 dukteris
Kazimierą ir Oną, 4 ariukus, gi
mines ir 'pažystamus.

Kūnas pašarvotas, randasi Ra- 
džiaus koplyčioj. 668 W. 18 St.

LaidottiVės įvyks baląrtdžio 9 
dieną, 8 vai. ryto iš koplyčios 
į Ąpvejzdos Dievo parapijos ^baž
nyčią. kurioje atsiblis gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapinės. •

Visi a. a. Kazimiero Brazaus
ko gimines, draugai ir pažįstami 
ešht h'uOšFrdžiai ‘kviečiami* \oa|y- 
vhriti- laidotuvėse ,ir/ ^tttėi^tiy jam 
paškutfhį IpaMfhavimą IrL htsisvči-

Lietnvial Gydytojai
Res. 6600 South Artestan Ao*nu» 

Pbone Prospect 6659
Ofiso Tel Canal 0257 ,

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

1646 W. 4*6^8

Tekfrinai . | 

Boulevard Š203 | 

Boulevard 8413 |
1327 So. tt, j

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietu vys Gydytojas 
•ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
OH*o telefoDM "Iryliua 0030 
Ber. Tel Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valančio* 11 ryto iki 1 do pietų, 2 Iki 4 (r
6 iki 8. vakaro. Nedaliom nuo 10 11d 12 dle-

Namų ofiaae North gide 
341,3 Franklin Blvd. 

Vaiandoe 8:80 iki 9:80 vakaro

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

' SPECIALISTAS
Žvairas-Jkreivas akis įšgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė;
Tel. Boulevard 7878

. ,.L 'Xi y, J-'I'U'.'.A,., ,.Ą. : ■ . ■ : J

Lietuviai Gydytojai

v
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

State teatre. Tokią puošnią 
vietą prakalbomis paimti retas 
teišgalėtų, bet politikieriai dpi 
Agitacijos yi^ką^gali ; jiems yra 
užtenkamai ir pinigų. Publika 
buvo leidžiama be įžangos. Ir 
jos buvo pilnast teatras.

• Cicero, III

Apvogė aptieką ir užeigą

West Pullman
Paraginimas grįžti į SLA.

;kuopą
55

Ateinantį sekmadienį 2 vai. 
po pietų West Pullman Pąrk 
svetainėje įvyks SLA. 55 kuo
pos susirinkimas 
rinkime bus visokių 
pranešimų ir bus 
nauji reikalai. Visi 
rėš ir kurie norite prisirašyti, 
•atsilankykite. Dar 1 .... ,
atsilankyti suklaidinti bplševikų 
nariai užsimokėti mokestis, ki
to jums išėjimo nėra, kaip už
simokėti mokestis, jeigu neno
rite prarasti teises sename su
sivienijime. T(^ks paraginimas 
bus paskutinis, nes visi bolše
vikų suklaidinti nariai išsi- 
brauks iš Susivienijimo. Rau
dono sojuzo komunistai nebe
įstengs, viena kad negauna mai’- 
terio, o antra—komisarai susi- 
piovė dėl šiltų vietų. Tos dvi 
priežastys komisarus privertė 
likviduoti raudonąjį sojuzą. Su
klaidintiems nariams dar pusė 
bėdos, kurie nesate visai išsi- 
braukę iš Susivienijimo. Reikia 
būtinai ateiti į busimą 55 kuo
pos susirinkimą ir užsimokė 
ti mokestis. . Kurie jau įmo
kėjote komunistams, vė
liau bus galima atgau
ti, nereikės jiems padova
noti. Komisarai nėra jokie 
ubagai, jie taip pat gali užsi
dirbti, kaip ir tu, darbininke. : 
Kurie dėl kokių klinčių negalite 
atsilanktyti į susirinkimą, tai 
galite tiesiog finansų raštiniu 
kui Andriui Statkui užsimokė
ti mokestis. Jisai jūsų mokes
tis pasiųs Centran. Taip da
rydami gausite sirgdami pašal
pą, o mirę pomirtinę.

Buvusi bolševikų valdyba yra 
didžiausi maklioriai; ji buvo su, 
sidėjusi iš keturių kolonijų, čia 
gyvenanti ant vietos butų sar- 
matijęsi daryti tokius humbu- 
kus, kokius jie padarė gyven
dami toli. Pasigyrė per gazie- 
tą, kad prašvilpė kuopos $200. 
Ilgai netrukus bus pareikalau
ta, kad grąžintų kuopai pini
gus, nes valdyba tebėra po kau
cija. Tada ir tas senis nesi
džiaugs rankas trindamas.

1 —W.

surengtos
Thompsonui. čia 
publika traukė į 
prakalbas. Mačiau 
nekuriais lietuviaisI ■ 

žodžiais
šiame susi-

rapdttų, 
svarstomą

nariai, na
rį JOII il»J kl,

kviečiama ’

Netoli skersai gatvės K. of 
P. svetainėje buvo 
prakalbos 
skirtinga 
Thompsono 
ir teko su
sueiti ir įsikalbėti;
švaistosi savo konkurentui, ra
gino eiti ir paremti Thompso- 
ną. Mat, nekurie lįetUviai tu
ri džiabą gavę iš Jo, todėl jie 
taip ir remia jį. Bet kurie ne
turi jokio džiabo tie bešališkai 
stovi. Pora' mano draugų yra 
susibetinę po penkinę, matysiu 
kuris jų laimės lažybas. Kurię 
turi pinigų, gali parizikuoti.

Nežinau, kodėl niekas iš Ci- 
ceros korespondentų neparašį? 
apie apvogimą Jono Malakaus
ko aptiekos ir Juozo šaulio su 
Juozu Mikuliu užeinamos įstai
gos.

Naktį iš kovo 28 į 29 per 
rūsį įsibrovė neprašyti svečiai 
į Jono Malakausko aptieką, 
4847 W. 14 Str,, Cicero, III., 
išsinešė prekių ir naująjį ra- 
dio.

Į visai trumpą laiką ponui 
Malakauskui jau antru kartu 
apkrausto krautuvę. Tuo pat 
kartu taipogi įsiveržta ir į šo
ninę užeigą. Ten paimta ciga
rai, cigaretai, ir kiek 
Keisti vagys, galima' 
kad
dėtį darbas.

NAUJIENAS Chicago, Iii.
..... , i iii'i'u !■■■■*

1 1 ..jį: - ' ' «

Nemanau, • kad kada nors, lie
tuviai buvo tiek susiįdomįnę P2r 
litika,' kaip - $iųjs mayoro 
lamais.,: 
negeras 
jei ne už demokratų, tai 
publikoną. Kode! neduot 
Žiu” socialistui^- tuomet

jei

nn-
Well, tas negeras, tas 

bet visvien balsuoja 
už re- 
“čen-

čiu” 
permainą

tuomet butų

Kam reikia gero dekoruoto 
jaus, Šaukite Yards 4754, p. Ry 
mas. '

“Aušra”—knygynas, 3653 S. 
Halsted Str., turi 1400 skirtin
gų knygų, yra pilnai iš ko pa
sirinkti. Atvykite, pirkite ir 
skaitykite. . ■

' Universal Bankas,1 kurį veda 
p. Juozas Eliąs, skaitomas vie- 
riasfiš stipriausių bankų' mažes
niųjų tarpe. Juozui kreditas ir 
pliusas. —Reporteris.

II f ilii .1 1,111..*^^—
* . - •’ '

LietuviSka Teatrališka Draugystė Rū
tos No, 1 mėnesinis susirinkimas bus 
3 d. balandžio, 7:30 vai. vak„ Chica- 
jos Lietuvių Auditorijoj. Visi nąriai 
turie nenorite būti suspenduoti už ne- 
užsimokėjimą praeitus 3 mėnesius mėne
sinių mokesčių — atsilankykite.

A. Tamkevičia, sekr.

Antradienis, balan. 7, 1931

CLASSIHE D ADS

, s:kr. Rakandai-Įtaisai

tai gerai žinančio

Roseland

savaitę
Praeitą

pinigų, 
manyti, 
tą pa

garsinkuės
NAUJIENOSE

PRANEŠIMAI
PRANEŠAME, kad ‘moteris 

kų rūbų siuvėjų dirbtuvėj Ar 
lausko ir Zakaro, 4837 W. 
St., Cicero, yra streikas.

International Ladies 
karinėn t W orkers.

14

PARDAVIMUI 3 kambarių rakandai, 
beveik nauji. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą. 939 W. 3 3 PI. front.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakandai 
labai pigiai, 927 W. 35 Pi., 2 augštas, 
iš fronto.

Dar esama ir bedarbių. Kad 
oras gražus ir nešaltas, bedar
biai susirenka' Palmei* Park; 
čia jie pasėdi ant suolų šiaip 
vaikščioja aplink parką.—R.

Illinois Lietuvių Pa 
šalpos Kliubas

Rožių žemėj yra gražiausis 
teatras State. Vieną 
buvo dekoruojamas, 
šeštadienį buvo teatro atidaty-
ipas po išdekoravimo. Michigan 
avė. buvo papuošta vėliavomis 
it* šiaip visokiais skelbimais. 
Publika ruošėsi aplankyti teat
rą. Po pietų poliemonai dabo
jo trafiką, neleido sustoti, au
tomobilių. Publika po pietų 
ant gatvės tiek prisigrūdo, kaip 
didmiestyje. Prisidėjo prie pub
likos padauginimo ir rengia
mos prakalbos A. J. Cermakui. 
Neteko būti , teatre po pietų ir 
vakare, tik buvau ant prakal
bų. Prakalbos buvo surengto^ 
i '. . •

T" H^.I—myli

Illinois Lietuvių Pašaipos 
Kliubas laikė savo mėnesinį su
sirinkimą balandžio 3 d., 1931, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susirinki
mą atidarė# pirm. Jonas Bijans- 
kas ir kvietė susirinkusius kliu- 
biečius užsilaikyti ramiai laike 
tarimo kliubo reikalų.

Raštininkas iššaukė valdypą, 
iš valdybos nebuvo kontrolės 
raštininko Jono Adomaičio; į jo 
vietą dėl to susirinkimo buvo 
paskirtas Frank Bakutis.

Skaitytas nutarimas iš pra
eito susirinkimo, liko priimtas 
taip, kaip skaitytas, venbalsiai.

Ligonių raportai. Juozas 
Bukantis yra sergantis, dabar 
randas Chicago Tuberculosis 
ligoriinėj, nutarta išmokėti jam 
pašalpą kiek jam priklauso.

Susivienijimo Draugijų ant 
Bridgeporto veikimo raportą 
išdavė B. M. Butkus, pranešė, 
kad susivienijimas rengia 25 
metų gyvavimo apvaikščiojimą 
rugsėjo 27 d.,. 1931; nutarta 
dalyvauti tame apvaikščiojime.

Auditorijos Korporacijos di
rektorius išdavė savo raportą 
kas yra veikiama korporacijoj; 
jo raportas priimtas vienbal
siai. ’ •'/ ,

Vakarienės rengimo komite
tas pranešė, kad jau yra viskas 
prirengta, ir kvietė visus kliu- 
biečius atsilankyti ir atsivesti 
svečių į vakarienę ir šokius; 
tai bus šeštadienį, balandžio 18 
d., Lietuvių Auditorijoj; taipgi 
nutarta kas ‘atsilankys ant va 
karienės, galės įstoti į kliubą 
be įstojimo mokesties, išpildy- 
damas aplikaciją tą vakarą. To
dėl kliubieciai nepamirškite at
sivesti naujų narių.

'taipgi nutarta laikyti metinį 
balių gruodžio 26-tą, tai bus 
antra diena Kalėdų 1931.; dau- 
giaus reikalų nebesirado. Pirm. 
Jonas Bijanskas uždarė susi
rinkimą kaip 9:30 vai. vakare.

—A. K. Rašt. (

Atsigavėkime
Tokiu obalsiu kviečia “Aušre

lė” savo draugus, rėmėjus, už
tarėjus į savo linksmą vakarė
lį, ateinančioje subatoje balan
džio 11 d. į ponios Lukštienės 
svetainę, 15 ir 49 Avė., Cicero. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Chicagiečiams jau teko pa
žinti ‘‘Aušrelę” iš dviejų at
vejų: Kovo 28—Biržiškos pri
ėmimo vakare ir Tautiškos pa
rapijos koncerte. Tie kurie 
buvo užganėdinti “Aušrelės” lie
tuviškumu bei jų daina, pra
šomi atvykti pas “Aušrelę” į 
svečius. O “Aušrelė” visus pri
ims lietuviškai. Įžanga tik 25c.

Paremkime jaunuolius, paro
dykime savo simpatiją!

—Reporteris.

PATARIMAS
Pafariam visiems lietuviams, pirkti 

anglis iš Crarie Coal Co., tai yra vie
nintelis anglių yardas, kuris žmonėms 
parduoda geriausias anglis ir apie VIE
NĄ DOLERĮ pigiau negu kitur 
BLACK BAND anglys tonas....... $9.00
POCAHONTAS dėl garo tonis $7.0Q

Niekur kitur negausite taip pigiai.
Telefonuokite tuojaus, o anglis pri

statysime tuojaus. '
Tel. Republię 8402

CRANE COAL CO.
53Š2 Sq. Long Avė.

Reikalingi agentai

...   ■—■■■*■,'   , n 'i; —‘
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
TeL Kcdzie 89Q2

<x. t J
3514-16 Roosevelt Rd. 

arti St. Louu Avė.
CHICAGO. ILL.

1WISSIG
~ . Seno' Krajaus

Daktaras
Kapitono

Specialistas iš
GYDO TISAS LIGAS TYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS ir NEMGTDOMOS JOS YRA 
Spedaliikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslSs, ažnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerklis ikaudžjimų ii 
Jeigu kiti negalėjo jus ligydyti, ateUdto čia i 
Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dau;

OFISO ____ _ ___ __ ,-,~-
Ncdėliomii ano 10 ryt. iki I v.

* 4**^ * Crawford 1578

rakatančiua ligonių. Patarimai dykai 
ano 10 ryta iki 1 raL k nuo 5-8 rak. 
OM M Stj kampas Kealt

metų ir iigydi 
ANDOSi Kaidie

Bridgeportas
Didelis gaisras Lustin krautu

vėj. Išgelbėtą, 14 žmonių.

* ... HĮii'1—■<Į»ė»sniniii*i»!il|W>"'>1 -M
PAVASARINĖ MADŲ KNYGA

J Įsigykite. v';$au .jpavssarinę madų kny
gą. Joje rasite d>iug gražių. madnų 
suknelių, \visai savo šeimai. Taipgi 
apatijų rubų:/ir tL- ,

!,;Kaąia u? ^tėna \<nųmi»r|. 10 centų.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
vininkų ir draugijų atstovų visuotinas 
susirinkimas įvyks septintadieny 12 d. 
Balandžio (April), 1931, Lietuvių Au
ditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. 
1 vai. dieną, ant pirmų lubų. Būtinai 
atsilankykite į šį susirinkimą, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
bus rinkimas darbininkų dėl busiančio 
pikniko Kapų Puošimo dienoje ir atei
dami susirinkiman atsineškite atvirutes, 
kaipo ženklą,, kad esate loto savininkas- 
kč, nes be atvirutės nebusite įleidžiami 
į susirinkimą. Kviečia Kapinių Valdyba

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.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvie- 
ta” mėnesinis* susirinkimas įvyks 7 d., 
balndžio 7:30 vakare, Sandaros svet., 
3236 So. Halsted St. Visos narės su
sirinkite laiku. Sekretorė,

North Side. S. L ,A. 226 kuopos 
susirinkimas įvyks antradienį, balandžio 
7 dieną, 7:30 vai. vakare, Association 
House, 2150 North Avė. Visi kuopos 
nariai privalo atsilankyti į susirinkimą, 
nes yra daug naujų reikalų apsvarstyti.

— Sekretorius.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks antradieny, 
balandžio 7 d., 8 vai. vakare. Mark 
White Square Parko svetainėj, 
ir S. Halsted St. Visi bukite 
užvilktas duokles užsimokėkite.

A. “Zalagėnas,

sa-

ant 2 9 
laiku ir

Specialistas gydyme chroniška ir nauja U 
tnj. Jei kiti negalėjo jumis iftgydytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas ikerzamlnavi- 
mas atidengs jusu tikrą ligą Ir jei afi apsl- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei- 
kit pas tikrą specialistą, kurie neklaus jusu 
kur ir kas. jums skauda, bet pate pasakys 
po galutino Uegzaminavimo—kas jums yra

Automobiles_______
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

po galutino Uegzamlnavlmo—kaa juma

Dr. J. E. Zaremba
20 IV. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro.

Ho» nuo 10 ryto iki 1 po pietų

PAUKŠČIAI
(Poultry)

St. F0X RIVER VIŠ-
TUKAI

Ofiso 
pietų,

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

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 ---------

F0X RIVER 
HATCHERY 

Elgin, III.

Perykla
713 Grace St. 
telefonas 5410

Keturiolika žmonių, du 'iš jų 
vaikai, išgelbėti ugniagesių per
eitą pirmadienį užsidegus dvie
jų aukštų namui ant 3410 So. 
Halsted SLi kur.Lųstigo de- 
partmentinė krąųtuve yra.

Ugnis įsidegė žemutiniame 
aukšte, pačiose Lustigo krau
tuvėse ii* greit pasiekė kitų 
skyrių, ii* prasimušusi pro lu
bas, apsupo viršuj gyvenan
čius žmones durnų debesiais. 
Kol ugniagesiai atskubėjo, jau 
kelios šeimynos buvo apsuptos 
durnų ir liepsnų, įj.* apakinti ne
bežinojo, kur gelbėtis.’ Gaisrinin
kai išgelbėjo 14 žmonių, kurių 
tarpe buvo 2 maži vaikai. Gais
ro nuostoliai apskaitlitiojami į 
11,000 dolerių.

MADOS

sekr.

Bridgeport. — Dr-stčs S. Širdies V. 
Jėzaus susirinkimas įvyks balandžio 7, 
7:30 vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Visi nariai malonėkite laiku 
susirinkti, yra svarbių reikalų ir atsives- 
kit savo draugus prirašyti į draugiją.

Valdyba.

Jįj8

Bridgeport
. “Milda” pasipuošė

: '<} I i . - <
Ponų Statkauskų vedamasis 

“Mildos’’ teatras pasipuošė 
nauja antklode iš lauko pusės. 
Tai $3,000.00 vertės mirgan
čiomis šviesomis antkoldė-iška- 
ba. Amerikonai vadina Marchi, 
tai yra naujas s tylius ir tokios 
antkįoldės jokis apielinkės te
atras neturi. Franas Satkaus- 

-.. i

kas vedėjas sako, kad jis- su 
mielu noru duotų dar visokių 
pagerinimų, bet atsiranda' jaunų 
bernų^ Kurie tyčia daro žalos, 
tfesepiai tapo sudėtos nauju- 
tės minkštosios kėdės ir ar ma
note ilgam? ;Po> kiekvienam 
perstatymui rdikia mainyti-tai- 
syti kddėš, >'nes
jokio ^ęikalo^-be įriezastiės iš 
dykęs jaunimas žalpja.

499?

Be

žaloto* 
jus sunku sugauti, nes tamso
je jie blogus darbus atlieka.

Naujoji antklodė 1200 švie-

Vodevilius. Paveikslai pirmos 
rųŠies. Tai vienatinis lietuvių 
vedamas teatras.

Aną naktį gaisras sužalojo 
Lustig departamentinę krautu

Iš sekmadienio į pirmadienį 
mesta bomba j namus kandida
to Sikorskįp 11 wardo, 324? S. 
Wall Str. Sužeistų nėra1, 
padaryta į 400 dolerių.

žalos

2997 — Pavasarinę suknelė. Ar 
graži? Juk Tamsta busite užganėdin
ta, jeigu turėsite; šią suknelę, ar ne? 
Lengvai galite ją įsigyti ir už mažą 
kainą. >

Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 
38, 40 ir 42 colįų. per krutinę.

Norint gauti vienų ar, daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutų arba priduoti pa
vyzdžio numėrj, pažymėti mierų ir 
aiškifd parafiyti gavo vardą, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laifikus reikia adresuoti:

Halsted Št., Chicago, III.

ne

NAUJIENOS Pattęra Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, UI.
čia Įdedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzdį Np 
Miero#

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)
*»*—«   I lynmyMME

(MlMtu ir ralrt.):

Vericose Gyslos 
Išgydomos $15

Tai, yra {čirškimo būdas. Jis yra 
be skausmo, saugus ir tikras. Jokio 
peilio nevartojama. Jums bus sma
gu pamatyti pastebėtiną būdą kaip 
šios, didelės, - negražios gyslos visiškai 
išnyksta, kad niekad daugiau nebe- 
sugryšti. Sutinimai, skaiismai, nuo
vargis ir atdaros žaizdos, kurios pa
eina nuo padidėjusių gyslų, išnyk
sta gyslas išgydžius. Palieka kojos 
lygios ir švelnios kaip kūdikio. Aš 
vartojau šį metodą nuolatos ir sėk
mingai virš dvylika metų.

SPECALI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Ruptura Išgydoma

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visas reikalas vci

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0511 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų
. ________ i___  •

Perkam Mortgečius it Bonas. 
Skolinam pinigas ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei

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

ATLIKTĄ DARBĄ

Personai
Asmenų

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

------ o------
AŠ. PRANCIŠKUS MATAITIS pa- 

iefekau savo draugų Joe ir Petro Matuzų, 
paeinančių iš Trumpaitelių kaimo. Joe 
Matuzas metai atgal gyveno Chicagoje, 
o Petras Matuzas 12 metų 'atgal gy
veno Brooktyn, N. Y.' Juos pačius, 
ar juos pažystančius, prašau atsiliepti, 
už ką busiu labai dėkingas.

FRANK MOLKE
Meurdale San., Wauwatosa, Wis.

CLASSIFIED ADS

Partners Wanted
Pusininku Reikia

IEŠKAU partnerio arba partnerkos į 
Kotelio biznį. Biznis išdirbtas ir vie
nam persunkti apsidirbti. Paul Varnas, 
2318 W. Washington Blvd. ' Tel. 
West. 5970.

Educational
Mokyklos

MOKYKI 8 BARBERYSTtb 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor 
nacijų lauk arba raiyk:

INTERNATIONAll BARBĖS 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Help Wanted—Malė
Darbininku frikin

REIKALINGAS vyras į garadžių. tu
ri suprasti visą darbą prie automobilių 
taisymo. Mokestis mažas. 840 W. 51 st 
St. Boulevard 9219.

! Aš taipgi išgydau rupturą be pei-
> lio, skausmo, ar išlikimo iš darbo.

Šimtai liudijimų nuo išgydytų, paten
kintų pacientų randasi raštinėje. Šios 
žemos kainos pasiliks per balandžio 
mėesį.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St. 1

kambarys 1105
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. PanėdSly ir Ketverge , 

iki 8:00 vai vak#

Mes mokame
v , • t .

už Lietuvos Laisvės Pas
kolos ?Bonųs ^brangiausia, 
bėgu visos kitoS; įstaigos" 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertės.

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

Prirengiame dokumentus' ke- 
į liauninkam, parduodame laifakor- 
5 ■ tęs aht visų ekskursijų rengiamų 

per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos________ J

Laisvės 
norite

Naujie-

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

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.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STATYK DABAR IR SUTAUPYK^
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

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

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

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 13.21 Vakarais Capitor 1442

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Nori taisyti karus atliekamu nuo dar
bo laiku, jūsų namuose, už pigią kainą. 

TeĮ. Lafayette 1329

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti 3 
paaugusius, vaikus. Peter Vitakavičius, 
4804 So. Laflin St.

Furnished Rooms
GERIAUSI KAMBARIAI 

Miegami kambariai nuo $2.00 į savai
tę. Del ženotų porų sa kiteheneta 
$6.50. Ąrti strytkarių it eleveitorių. 
Parankiausia vieta apsigyvenimai.

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas 

2318 W. Washington Blvd. 
Tel. West 5970

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groserne, 
daromas cash biznis, renda pigi. Šaukit 
Lafayette 4351.

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

barnis For Sale
Ūkiai Pardavimai

130 AKRŲ farma su staku Wiscon- 
sin valstijoj — ant gero kelio — lau
kai apsėti. — < J 
venti arba parenduosiu, 
Campbell Avė. Klauskite farmerio.

Gali tuojaus važiuoti gy-
4213 So.

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųiies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra as 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parapinam 1 ir 2nd 'faortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Td. Lafavette 0455

PARDAVIMUI 8 kambarių cottage, 
6124 S. Marshfield Avė., pirmos kltsos 
stovyje. • Visur kieto medžio grindys, 
ąžuolu trimuota, $2,000 įmokėti. Par-




