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Lietuvoje Karo Padėtis 
Busianti Panaikinta
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KAUNAS, bal. 12. ,[Chiča- 
gos 'Tribūne Press Service].— 
Po konferencijos tarp krašto 
apsaugos ministerio Giedraičio 
ir vidaus reikalų ministerio 
Rusteikos [ar ne Aravičiaus?] 
tapo pranešta, kad karo padė
tis Lietuvoje netrukus bus pa
naikinta.

Karo padėtis viešpatauja 
Lietuvoj nuo' pat nepriklauso
mybės atgavimo. Per visų tų

Portugalija paskelbė 
apsiausties padėtį 
sukilusiose salose

Carmonos vyriausybė nutarė 
taip pat likviduoti sukilusius 
Madeiroj ir Azoruose kariuo
menes vienetus.

LISABONAS, Portugalija, 
bal. 12. — Portugalijos vyriau
sybė vakar paskelbė apsiaus
ties padėtį ir suspendavimų vi
sų konstitucinių garantijų San 
Miguelio ir Terceiros salose, 
Azoruose, • kur garnizonai pa
darė sukilimų prieš Portugali
jos prezidento Carmonos dik
tatūra.

Dekretas, kurhi>-huvą pa
skelbtas uždarymas'. .Tųnchalo 
uosto Madeiroj, dabar išplečia
mas taip jau į visus abiejų 
Azorų grupės salų uostus.

Vyriausybė ’ paskelbė, kad 
valstybės ir miestų tarnauto
jai visame krašte, kurie šiokiu 
ar kitokiu budu rems maišti
ninkus prieš valdžių, busią 
tuojau iš vietų pašalinti.

Vyriausybė taip pat nutarė 
likviduoti kariuomenės viene
tus Funchale, Madeiroj, ir 
Pontoj Delgado ir Angroj de 
Heroismo, Azoruose, ir paša
linti iš armijos gen. Albertą 
Sousą Diasų, pulk. Fernandų 
Freirų ir šiuos karininkus: 
Carlosą Vilhenų, Manuelį Ca- 
moesą, Sebastiao Costų, Fra- 
zao Sardinhą, Joao Carvalha ir 
Lobo Pimentelį.

Portugalijoj ramu, sako 
pasislėpęs diktatorius
LISABONAS, bal. 12. — 

Diktatoriaus Carmonos vyriau
sybė, kuri vis dar laikosi įsi
tvirtinus Trečiosios artilerijos 
kareivinėse už akstinuotų vielų 
ir kulkosvaidžių, išleido komu
nikatą, kuriame sako, kad 
Portugalijos krašte, esą viskas 
ramu.

Tuo tarpu sostinėj viešpa
tauja stipri karo padėtis ir 
griežčiausia cenzūra praneši
mams iš Azorų ir Madeiros, 
taip kad apie dalykų rutuloji-

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

Gali būt lietaus; nedidele 
temperatūros atmaina; vidu
tiniai mainosi vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 71° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 6:27. Mėnuo teka 3:41 
ryto. i 

laikų, išskiriant šešis mėnesius, 
kai Lietuvos valdžia buvo so
cialistų [socialdemokratų ir 
liaudininkų] rankose [1926 me
tais], miestų gyventojams bu
vo užginta vaikščioti gatvėmis 

' po 1 valandos nakties.
Ligšiol Lietuvos vyriausybė 

tvirtino, kad karo padėtis bu
vus reikalinga dėl nenusistoju- 
sių santykių su Lenkija.

mąsi tose salose nieko negali
ma sužinoti.

Visi pramogų namai Lisa- 
bone uždaryti. Piliečiai nuola
tos ginkluotų kareivių sulaiko
mi gatvėse, kvočiami ir doku
mentų reikalaujami.

Anglija siunčia karo lai
vą į Lisaboną

LONDONAS, bal. 12. — Iš 
Gibraltaro praneša, kad britų 
karo laivas Curlew gavo įsaky
mą tuojau išplaukti į Lisaboną.

Nikaragiečiai . nukovė 
Jungtinių Valstybių 

laivyno oficierą
WASHINGTONAS, bal. 12. 

— Laivyno departamentas ga
vo pranešimą, kad netoli nuo 
Logtowno, apie 12 mylių nuo 
Puerta Cabezas, Nikaraguoj, 
susikirtime \farp nikaragiečių 
sukilėlių būrio ir krašto sargy
bos kuopos buvo nukautas tos 
kuopos vadas, Jungtinių Vals
tybių laivyno kapitonas Harlen 
Pefley, o vienas sargybinių su
žeistas.

Kubos nacionalistai 
reikalauja reformų

HAVANA, Kuba, bal. 12. — 
Kubos nacionalistai, jų tarpe 
buvęs prezidentas. Menocal, pri
ėmė programą, kuriuo, be kita, 
reikalaujama konstitucijos re
vizijos, arba atsteigimo seno
sios (1901 m.); esamų politi
nių partijų reorganizavimo ir 
sukūrimo naujų; greitų visuo
tinių rinkimų ir naujo rinkimo 
cenzo.

Managuos žemės drebė
jimo nuostoliai siekia 

$20,000,000
MANAGUA, Nikaragua, bal. 

12. — Apskaičiuojama, kad 
pastarojo žemės drebėjimo pa
daryti Managuoj materialiai 
nuostoliai siekia apie 20 mili
jonų dolerių. Sunaikintas tur
tas buvo apdraustas ne dau
giau kaip $2,000,000.

Danijos premjeras at
vyksiąs j Ameriką

KOPENHAGA, Danija, bal. 
12. — Premjeras Stauriingas 
planuoja šią vasarą padaryti 
vizitą Jungtinėms Valstybėms 
ir Kanadai. St. Paul, Minn., 
gyvena jo pusbrolis A. K. 
Stauning, o Calgary, Albertoj, 
yra jo sūnūs Holgeris.

Amerikoj premjeras Staun- 
iftg mano skaityti eil$ referatų 
įvairiose vietose ir ta progą 
padaryti vizitą prezidentui 
Hooverhii.

[Acme-P. K A. Photo]

Nicholag Longvvorth, federalinio kongreso atstovų buto pirmi
ninkas, miręs praeitą ketvirtadienį, balandžio 9; našle likusi 
jo žmona, Mrs. Alice Roosevelt Longworth, ir duktė Pauline.

Sovietai leido Ame
rikos aviatoriams 
skristi per SSSR

Leidimu gautas senatoriui 
Borah jįa&int " 

t ’ /

WASHINGTONAS, bal. 12.
— Sovietų Rusijos vyriausybė
pagaliau leido dviem Jungtinių 
Valstybių lakūnam, Hugn 
Herndopui ir Clyde E. Pang- 
hornųi, skristi per Rusiją jų 
projektuojamoje kelionėj Ap
link pasaulį. i

Leidimas gauta senatoriui 
Borah paprašius, kuris kable- 
grama kreipėsi į Maškvą ir 
vakar gavo iš ten atsakymą.

Pirmiau sovietų • vyriausybė 
buvo atsisakius leisti amerikie
čiams skristi per sovietų žemę.

Albanijos ministęrių 
kabinetas griuvo

TIRANA, Albanija, bal. ; 12.
— Del nesutikimo tarp minis- 
terių kabineto ir parlamento, 
premjeras Pandėlį įteikė kara
liui Zogui savo ir viso kabine
to rezignaciją. Ji buvo Zogo 
priimta.

Motina ir trys dukteris 
traukinio užmuštos

- MT. CARROLL, III., bal. 12.
— Chicago, Mibvaukee & St. 
Paul traukiniui užgavus jų au
tomobilį, vakar -netoli nuo čia 
buvo užmuštos Mrs. Stephen 
Mitchell ir trys jos dukters: 
Doris, 24; Ruby, 18, ir Altą, 8 
metų amžiaus. Jų kūnai buvo 
išblaškyti geležinkelio linijoj 
per 200 mastų. Abidvi vyres
nės dukters buvo mokytojos.
. v

Jugoslavija nori gauti 
$60,000,000 paskolos
PARYŽIUS, bal, 12. — Jugo- 

slavija rengiasi paskelbti $10,- 
000,000 vidaus paskolą, o taip
jau gauti paskolos užsieniuose 
apie $50,000,000.

Laukiama netrukus tuo Rei
kalu .atvykstant į Paryžių Ju
goslavijos finansų minis'terį.

Išradėjams sovietijo- 
je gresia mirties 

baUsmė
MASKVA, vai. 12. — Einant 

nauju įstatymu, ~ sovietų teis
mai gali mirties bausme bau
sti tuos išradėjus, kurie savo 
išradimų nepristato vyriausy
bei, ypačiai išradimų, naudin
gų krašto apsaugai.

Sovietų vyriausybė projek
tuoja taip pat panaikinti pri
vatinę išradėjų patento teisę.

Kova už Indų laisvę 
bus dar smarkesnė, 

sako Gandhi
AHMADABADAS, Indija, 

bal. 12. — Kalbėdamas Tautos 
Universitete, kurį jis čia įstei
gė 1920 metais, Mahatma 
Gandhi pareiškė, kad jei civi
linio priešinamos kova tek- 
sianti atnaujinti, tai ji busian
ti smarkesnė, ne kad buvus.

“Aš visomis savo pajėgomis 
stengiuos dėl nuolatinės tai
kos,” pasakė Gandhi, “bet ma
tau, kad prigimtis eina prieš 
mus; Laimėti svaradžą (savi
valdybę) trims šimtams mili
jonų žmonių yra nelengva. 
Tie, kurie buvo nardomi ver- 
gybėje, neveikiai' pabudina
mi.”

Moteriškė, bijodama de
portavimo, nusižudė 

_____V--------------- i____________ ' •

BOSTON, Mass., bal. 12. — 
Gavus žinią, kad jai gresia de
portavimas j1 Kiniją ir atsisvei
kinimas su savo vyru ir treje
tu vaikų, Mrs. Minnie Moy pa
sikorė. Jos vyras, kinietis Sa- 
muel Moy, yra baigęs Massa- 
chusetts Technologijos Institu
tą ir dabar dirba Tarpvalstybi
nės Prekybos Komisijoje Wa- 
shingtone. •

III ■fcli I». W

Mirė Gibran, arabų po
etas filosofas

\ 'i : ..... ii. ‘ .. .' ‘ I,

NĖW MORKAS, bal. 12.
Vidurių skauduliu mirė Čia 
Kahlil Gibran, žinomas arabų 
filosofas, poetas ir tapytojas, 
47 metų amžiaus.

Vokietija leis Gegu
žines demonstracijas

BERLYNAS, bal. 12. — Va
kar buvo paskelbta, kad Gegu
žės Pirmąją bus* leista darbi
ninkams laikyti savo šventės 
demonstracijas Berlyne.

Esamasis nepaprastos padė
ties įstatymas, kuriuo visokį 
susirinkimai yra užginti, Gegu
žės Pirmosios šventei bus su
spenduoti. Gegužinėje procesi
joje, kuri' įvyks- prieš : pietus, 
dalyvaus ne mažiau kaip šim
tas tūkstančių profesinių są
jungų narių.

Rinkimai Ispanijoje
MADRIDAS, Ispanija, bal. 

12. — šiandie Ispanijoje ema 
rinkimai r-- pirmi per paskuti
nius aAtuoiierius metus.

Nors tai tik vietų rinkimai, 
o ne nacionaliniai, ne rinkimai 
į parlamentą, vis dėlto jie tu
rės mažiau daugiau parodyti 
jėgų santykį tarp monarchistų 
ir respublikos šalininkų.

Motina ir penki jos vai
kai sudegė

ST. JOHNS, Newfoundland, 
bal. 12.— Gaisre, kuris Shears- 
towne sunaikino jų namus, žu
vo Mrs. Sarah Powell ir penki 
jos vaikai, amžiaus nuo* 22 iki 
6 metų.

Tėvas, William Powell, kurį 
kaimynai rado lauke ties na- 
maiš/ buvo Apkvaišęs it nieko 
negalėjo pasakyti, kaip nelai-. 
mė atsitiko.

Pardavė rusų bolševi
kams vokiečių paslap

tis; 12 suimta
BERLYNAS, bal. 12. — Vos- 

sische Zeiteng praneša, kad 
suėmus vieną komunistų dar
bininką cheminėj I. B. Farben 
įmonėj buvo susekta, kad tam 
tikros slaptos formulos buvo 
parduotos sovietų prekybos de
legacijai.

Ryšy su tuo policija arešta
vo vienuoliką kitų komunistų.

<e. ... •Kova su svaigiųjų gėn- 
r /sjųų kontrabanda

NEW ORLEANS, La., bal. 
12/ — Federaliniai agentai va
kar suėmė čia du Kanados deg
tinės varyklų agentus, tris ta
riamus butlegerių karaliaus Al 
Capone atstovus ir vieną trum
pų vilnų radio stoties operuo
tojo ir savinigką. Radio stotis 
tapo: xkonf iskuota.

Be to, išduota varentai areš
tuoti dar daugiau kaip šimtą 
kitų asmenų, jų tarpe keletą 
didžiausių New Orleans butle
gerių.

Bulgarija amnestavo 
Velykoms 350 kalinių
SOFIJA, Bulgarija, bal; 12.

— Del ortodoksų bažnyčios Ve
lykų švenčių, karalius Borisas 
vakar pasirašė dekretą, kuriuo 
amnestuota ’ daugiau kaip 350 
kalinių, daugumoj politinių nu
sikaltėlių.' >■ '

k

Italijoje jaustas žemės 
drebėjimas

BOLONIJA, Italija, bąl. 12.
— čia ir apielinkėje vakar ry
tą' buvo jaustas žemės drebė
jimas. Ar buvo kur padaryta 
žalos, žinių nėra. '

Komunistas nuteistas 2 
—4 metus kalėti

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
12. — Komunistas Israel La- 
zar, kitaip * vadinamas William 
Lawrence, 23 metų amžiau, va
kar čia buvo nuteistas kalėti 
nuo 2 iki 4 metų ir pasimokėti 
$250 pabaudos.

Jis buvo kaltinamas prieš
valstybiniais darbais ir laužy
mu špionažo akto, išleisto pa
saulinių karo metais.

11-os mėtų mergše 
ištekėjo už vyro 40 

metų amžiaus
OMAHA, Neb., bal. 12. — 

čia buvo areštuota jaunave
džių pora: Albert Bryan, 40 
metų amžiaus vyras, ir Rose- 
tta Copling, 11 metų amžiaus 
mergaitė, jo žmona. Jų vedy
bos įvyko prieš keletą dienų 
Council Bluffs mieste, Iowoj.

Darant tyrinėjimus pasirodė, 
kad mergaitė ištekėjo už Brya- 
no su savo motinos, našlės 
Berthos Copling, pritarimu. 
Dar daugiau. Kartu su mažos 
dukters vestuvėmis įvyko ir 
motinos vestuvės, ištekėjusios 
už Lewiso Frenkerio. Dvigubo
se vedybų ceremonijose moti
na ir Frenke,ris buvo liudipin- 
kai Rosettai ir Bryanyi, o Ro- 
setta .ir Bryanas buvo liudinin
kai motinai ir Frenkeriui. Mo
tina liudijo, ir pati Rosetta sa
kėsi, kad ji esanti 16 metų am
žiaus.

Iškilmingos • Lon g wor- 
tho laidotuvės

CINCINNATI, Ohio, bal. 12. 
—Pargabentas į savo gimtąją 
vietą, Nicholas Longworth, mi
ręs atstovų rūmų pirmininkas, 
vakar čia buvo iškilmingai pa
laidotas Spring Grove kapuose. 

• Laidotuvėse dalyvavo prezi
dentas Hooveris su žmona, 
viceprezidentas Curtis, kabinę*- 
to nariai, abiejų kongreso bu
tų vadai ir daug kitų augštų 
valdininkų.

Lenkų pramoninkų de* 
legacija į Maskvą

VARŠUVA, bal. 12. — Ry
toj išvažiuoja į Maskvą lenkų 
delegacija, susidedanti iš Len
kų Pramoninkų Draugijos at
stovų. Delegacijai vadovauja 
tos draugijos pirmininkas Vier- 
zbickis. \į

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

•’ .’ ■ i ,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

chicago, ięl.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 

Šventadieniais nuo,9 iki 1 valandai.

Jungtinių Valstybių 
valdžia mažina algas 
savo darbininkams

Karo departamentas neboja da
gi kongreso priimto nutari
mo dėl algų valdžios kon- 
traktuotuose darbuose.

WASHINGTONAS, bal. 12. 
— Kongresmenas La Guardia 
(N. Y., rep.) vakar iškėlė į 
aikštę, kad vienas prezidento 
Hooverio departamentų, būtent, 
karo departamentas,.’. mažina 
savo civilių darbininkų algas, 
nors pats Hooveris graudeno 
samdytojus, kad jie dabartinių 
algų darbininkams nemažintų.

Kongresmanas La Guardia 
kaltina karo departamentu kąd 
jis neboja dagi pastarojo kon
greso priimto nutarfįa^Įf kad 
firmos, kurioms valdžia duoda 

^kontraktų, turi mokėti darbi
ninkams tokias algas, kokios 
yra mokamos unijiniams ati
tinkamos vietos darbininkam?;.

Tokios gilios žiemos ir 
musų seneliai neat

mena
KUPIŠKIS. — Musų provin

cijoj šią žiemą tiek prisnigo, 
kad dėl sniego daugumo, žmo7 
nės nevisur begali įvažiuoti. 
Kaimuose pusnys siekia kloji
mų stogų šelmenis, šimtame
čiai seneliai, kurie dar gerai 
prisimena, kaip Kupiškio cent
re buvo karklynas ir jame lau
kinei antyą perėjosi, pasakoja, 
kad tekios Šienrt>s hu tiek snie
go dar nėta* buvę. > *

Jei staiga bus palaidinys, tai 
nevieną tiltą srovė nuneš į Ne
muną. 

|| Į Į Į , —■■ IĮ I I ■ CiM
“Visuomybū” teisme
ROKIŠKIS. —Visuomio įga

liotinis C. Juška išleido atsi 
šaukimą: “Lietuviai meskite 
žydų sutvertą krikščionybę, nes 
ji yra pasenusi, pilna prietarų 
ir stebuklų, priešinga protui ir 
mokslui. Laikykitės savo ge
riausios pasauly tikybos —“Vi- 
suomybė”. Šie atsišaukimai iš
leisti be karo cenzūros žinios. 
Todėl viena byla perduota Ko
mendantui, o antra taikos tei
sėjui.

. LIMA, Peruvija, bal, 42. — 
Vyriausybė nutarė visuotinius 
rinkimus 'Peruvijoje 1 laikyti 
ateinantį spalių nienesp Mies
tų rinkimai įvyks anksčiau.
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kambro j labai šaltą. Reikia 
vengti kraštutinumų. Jei sėk- 
. . -n '• i

mingas darbas yra savo rųšies 
menąs, tai ir mokėti pailsėti 
nuvargus; y ra irgi didelis me
nas. Reikia, mokytis dirbti su 
valia ir taip pat ilsėtis sąmo
ningai, su valia. Taisyklingas 
darbo ir poilsio paskirstymas 
yra svarbus įdėlis į žmogaus 
gyvenimo rumus. [“T.”]

JJIJBJINUO, ĮH.
...... . 111

esi peidar^s’, b ta|p pat ne- 
turi aiškinti kitiems savo pa
sielgimo priežasties. Apie tai 
neklausk ir kito asmens, kode! 
jisai yra viena i p, o ne kitaip 
pasielgęs. ' ■> < - /
''' '' , . .. -1-' ..i

Tu niekam neturį sakyti, 
kur, kurio reikalų d'ęljąi ir paš 
ką eini. Niekad nesakyk, kodėl 
vienaip, o ne kitaip esi pasiel
gęs. Taip pat niekad kitam, 
patark,. ■ •••' ■ ' -.... . . ....■? ■ .....

Visais gyvenimo ątsitikiipąis 
•turi bątį, kantrus.

Visada ir su visąis buk syęlr

' Vįaąęją ir. visur buk 
krąujis. Niekad nęsikąrsčinųk.

Kartą pęr dieną turi išsižar 
dėti dalyko ar darbo, kuris tau 
malonumo teikia.

Jei vargas, ligos, neapykan
ta ar blogas ūpas tave, kaukiu- 
tų, nąpr,asįti^< , įtitigms apie 
taiį ir stęnkįĮ|ąpįę tuos, daly
kus negąlVųįi* ^Tpiįlais atvejais 
imk tokią, kny^ą, kurį tau vi
siškai nepatinką -ir ją atsidė
jęs skaityk. Atmink, kad tavo 
likimas yra. tavo.; pasielgimų ir 
tavų minčių rezultatas.

Kaip matome...; taisyklės yrą 
ganą įdųmįųs, 0 įįį. to ganą sa
votiškos. Jos . įęikalątija iš ją- 
popo, kad jis dąptų pareigos 
žnįpgįrimi it V5rk^tą; p^voies 
šaltai, nesid įlodamas jausmų 
įtakai. Charakteringas yra šal
to kraujo viąąią gyyepipio. at
vejais reikalavimas, kurio 
mums, lietuviams, dažniausiai 
labąi ir ląbai stinga.— J. V-is...

m ■ ■ --- r~- M

stebėti, kaip ungurys greit už
muša savo elektra sodo kniauk
lį ar kitą mažą gyvuliuką — 
kirminą. Iš kur ta jiems elekt
ra? Tos srities žinovas prof. 
Pappenheimas aiškina, kad žu- 

priklauso nuo jų 
Visos elektri- 
labai didelius

kos pąjtąniflyihias tięmą skvo 
ginąhiięns tentams.
Spicbnkų Respublikos Pilietis.

ĮVAIRENYBES

?i su
visai 
Kas-KORESPONDENCIJOS

•• ai , .lm1 1 ■ ■■■*
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Smetonos ir drįsta žodį Uitą pa
sakyti prieš ‘‘tautos vado” dik
tatūrą. Tai- musų Pittsburgho 
sandariečiams nepatinka. Bet 
jei vienybininkai ’ ‘ laižydami 
smetoną ir garbindami dikta
tūra bei niekindami demokrąJ 
tiją nekliudytų sandariečių,-tai* 
musų Pittsburgho sandariečių^ 
supratimu, viskas butų “O.K.” 
ir vienybininkai butų geri sąn-j 
dariečlai. Dirvininkąi irgi butų 
geri sandariečiai, jei tik “Dir-., 
va”, nevažiuotų pertoli kritikuo
dama Gegužį ir Vitaitį.

Pittsburgho sandariečių su
pratimu, vienybininkai ir dirvi- 
ninkai visi gali sutilpti “San
daroje” ir visi bendrai dirbti. 
Bet aš turiu pasakyti, kad 
Pittsburgho sandariečiai, pasi
rašę po tuo sąvo manifestu, 
demonstruoja savo politinę ig-j 
noranciją ir pasirodo, kad ne
žino nė savo “Sandaros” prin-( 
cipų, nė platformos, kaipo po
litinės ir demokratinės organi
zacijos.

“Sandara” skelbia, kad ji 
stojanti už “Laisvą nepriklau-t 
somą demokratinę Lietuvos 
Respubliką”. Vyriausia šalies 
valdžia yra pati tauta, išreiš^ 
kianti savo valią slaptu ir tei
sėtu balsavimu visų pilnamečių 
ir pilnateisių gyventojų — vy
rų ir moterų.

O už ką “Vienybė” ir “Dir
va” stoja? Kiek galima supra-i 
sti iš tų laikraščių nusistaty
mo, tai štai už ką stoja: už 
Sipetonos diktatūrą, už italijo- 
nišką fašizmą, už “tautos va
dą”, už smurtą ir net už lie
tuvišką karalių. *

O Pittsburgho sandariečiai 
jokio skirtumo nemato tarp 
virš minėto- dvejopo nusistaty-j 
mo tų savo “tautiškų” ląikraš-į 
čių. Jiems tik nepatinka, kam 
“Vienybė” puolanti Vitaitienę 
ir sandariečių vadus ir kapj 
“Dirva” pęrtoli valiuojanti krtj 
tikuodama Gegužį ir Vitaitį. 
Jei “Vienybė” nepultų Vitaitie-? 
nūs ir sandariečių vadų ir “Dir
va” nevažiuotų pertoli kriti
kuodama Gegužį su Vitaičiu^ 
tai Pittsburgho sandariečiamtf 
nebūtų reikėję nė manifesto 
rašyti.

Bet jei “Sandara” pritariu 
Pittsburgho sandariečių nusi
statymui, tai kuriems galams 
dar ji skelbia- tą savo demo
kratinę' platformą, jei sandarie
čiai jos tik tiek tesilaiko.

a—

Pittsburgh, Pa
Pittsburgho sandariečių 

manifestas.
Iš japonų gyvenimo

Pittsburgho sandariečiai, 
dovaujami J. Virbicko ir P. 
vari u no, paskelbė “Sandaros” 
No. 13 savo manifestą, po ku
riuo pasirašo visi tikrieji Pitts
burgho sandariečiai, būtent: 
Juozas Virbickas, .Jonas A. Kat
kus, Petras Pivariunas, John 
A. Bukas, Frank Pikšris ir 
Ben. Lapeika.

Pittsburgho sandariečiai sa
vo manifeste pirmiausiai apta
rę “Sandaros” reikalus, kalba 
ir apie, kitų tautiško (Smeton- 
laižiško) nusistatymo laikraš
čių taktiką, kaip tai “Vieny
bės”, kuri bando organizuoti 
federaciją ir kam “Vienybė” 
puolanti šandariečius ir Vitai- 
tienę. Pittsburgho sandariečiai 
nepagirta nė “Dirvos”. “Dirva” 
esą irgi pertoli nuvažiavus be
kritikuodama Gegužį ir Vitai-

va-

Mat, “Vienybė” organizuoja 
tikrų smetonlaižių federacijų ir 
norėtų, kad visi sandariečiai lai
žytų smetoną ir garbintų dik
tatūra. Kol kas ne visi sanda
riečiai laižo smetoną ir garbi
na diktatūrą, tai “Vienybė” 
kaip kada ir krimstelėja tiems 
sandariečiams, kurie nelaižo

Bušidos nurodymai

Bušida yra vadinamos japo
nų doroves taisyklės, kuriomis 
vadovaujasi japonų tauta. Bu
šidos žodis yra kilęs iš “buši” 
arba kitaip japonų ritierius, 
karys. Bušida yra ritierių ko
deksas, kuris šiandien yra vir
tęs visos japonų tautos kodek
su. Štai svarbiausi bušidos nu
rodymai žmogaus kasdieniniam 
gyvenimui:

Tu neturi daryti pastabų nei 
kitiems tais atsitikimais, kurie 
tau yra nemalonus, o taip pat 
tu neturi matyti to, kas yra 
negražu, negera; turi nekalbė
ti blogo nė apię ką; lygiai žo
džiu, lygiai raštu turi nutylė
ti visa, kas daro nemalonumą 
kitam.

Tu neturi pasirodyti kitam, 
kad esi apviltas, turi blogą 
nuotaiką, ar kas tau skaudė, 
ar esi pagautas neapykantos.

Neturi j įžeidimą įžeidimu 
atsakyti; jei kas butų tave 
įžeidęs, turi mandagiai, nusi
šypsoti, vieno žodžio į tai ne
prataręs.

Neturi matyti tavo, draugų 
klaidos.
’» Niekad 
čytis. Jei 
nuomone,
jo nuomonė 
apgalvota, 
su ja negali sutikti.

Kalbėdamas su kitais, neturi 
savo asmenį daryti pasikalbė
jimo tema, bet išimtinai kal
bėti apie tavo draugo intere
sus.; taip pat neturi kalbėti 
apię trečią; asmenį, nei girda
mas jį nei peikdamas.

!^ot>venįm.* praktika $do,; 
kad vienas Žmogtls greičiau 
A^įrj|staj;o kiįą^ — dSjlė vė
liau, dirbdami' tą' patį - darbą. 
Tddeh yya labai svarbu, kad 
kiekvienas mokėtų tikrai nu
statyti nuovargio pradžią, nes 
tai yra sveikatos pagrindu. 
WU»..’7Rftsakyj:i,.. kad daug

vų elektra 
smegenų svorio, 
nes žuvys turi 
smegenis.

Tyrinėjimai

a

neturi su kitais gin* 
nesutinki su 'kito 

paaiškink jam, kad 
teisinga ir gerai 

bet šiuo kartu tą

RAKANDŲ
Išpardavimas!

LIETUVIŠKAS^

Nuovargis ir poilsis
Didžiausia žmogaus kūno or- 

' i «, ■ > , i • A ' ’ ’• ’

ganįzmo ypatybė. yrą; ta, kad 
jis pats savaime, prašalina nuo
vargį ir vėl virsta tinkamu 
darbui. Tačiau pėra taip leng
va, kaip kad iš pradžių atrodo, 
nustatyti nuovargio ribą, t‘. y. 
tą momentą, nuo kada žmo
gaus organizmas jau negali be

• ’ ■ /• "J1 d *' 1 '■ ’ p U L '* ' ■ ' ' ■

v Niekad neturi apgailestauti, poilsio tinkamai’ ’• dirbti. Kiek*

kuriems atrodo, kad .jie pa
vargsta po - nuĮŽiaų^p jėgų 
itMPiihp* ’i’Įk pra^jp M 4irb: 
ti, jie tuoj eina “ilsėtis”. Toki 
žmonės yi’a, verti pasigailėji
mo, nes jie jpjki^m dątbui ne
tinką. Bet yra ir tokią žmpnių 
Kategorija, kurtę pradžioj dir
bą, nežiūrėdami savo jėgų, be 
jokio poilsio, Ii; toki žmones 
hera darbui naudingi, nęs, pra<- 
4|įpjj daug padarę, jie, vėliau, 
pavargę darbo dirbti, kaip, rei
kia, negali. Tad ir yra labai 
svarbu, kad intensyvus darbas 
eitų pakaitomis su ppilsiu.

Gerįąusiąs poilsis po darbo 
yrą miegąs. Tačiau lygiai kaip 
valia reikalinga darbui dirbti, 
taip ji , yra būtina ir norint pa
ilsėti. Yra daug, žmonių, kurie 
nęgąįį tinkąn|ai pailsėti, neš 
jiems tam trūksta valios. J fe 
iėškp PpiUio suęr25inti, susimąs- 
tę, nviąfįiįinę. yrą didelė 
klaidą, žmogus, norįs savo 
ątįpstpgijĮi ipętii kąįp ’reikią pa- 
iięėt^4ęHąU8ią padarys, jei nuj> 
vykęs į atostogų vietą pirmį 
pąrą prąieis lovoj. Tik po to 
jis gali pradėti nprmalį atosto
gų gyvenimą. Bet reikia at
minti iš kitos pusės, kad ato*. 
stogos, ilgesnis poilsis, negalį 
būti absoliutinis nieko neveU 
kimas. liūnas ir protas ir poilf 
šio metu reikalaują darbo. Yrą 
tiesiog žalinga po smarkaus 
darbo ilgiau nieko neveikti. 
Toks tinginiavimas kenkia kuį 
nui ir dyasiai beveik taip paf>, 
kaip perėjimas iš labai karštų’

Elektrinės žuvys
galiYra tokių žuvų, kurios 

paleisti elektros srovę. Iš mu
sų žuvų tik vienas ungurys 
elektriškas. Dažnai galima pa-

parode, kad 
elektrinių žuvų smegenų mole
kulės lygiai taip pat sutvarky
tos, kaip elektros baterijos da
lys.

Garsinkitčs “N-nose”

NAUJIENŲ DOVANOS
’ . • ' ...

Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas
NAUJIENOS duos visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už-$5.00
$2.50Pusei Metų už

No.

24

. 25

26

28

į !»■

6

i l
14

u

Pasirinkimas tik grupėmis

.80

.20

No.
66

72

7
8

PROGRAMAS
Pavasaris atėjo, paukšteliai liz

dus sau sukasi, gamta atgijusi 
puošiasi savo gražumu — visi 
linksminasi ir dabinasi, idant iš
didžiai patikti visų laukiamą va
sara. Sūnūs žmogaus yra visų 
gamtos gyvūnų karalius, privalo 
save ir savo gyvenimo vietą iš
puošti kuogražiausia. Gražios 
drapanos puošia žmogų išlauki
niai, nauji gražus namų rakan- 
dai-fornyčiai, puošia žmogų vidu
jiniai. Papuošti kambariai nau
jais gražiais rakandais daro j- 
.;pudį malonumo i atsilankius] 
svečių ir pačiam daro smagumą, 
kad namu reikmenys yra sulig 
tavo skonio. Mes dabar, šiame 
pavasariniame musų rakandų iš
pardavime darome didžiausių nu- 
piginimų pirkėjams. Būdami tik
rais lietuviais norime savo bro
liams lietuviams pasitarnauti ne 
vien savo pfiošnių rakandų kai
nos pigumu, bet taipgi duodam 
lietuviškus radio programus pa
gedėlio - vakarais iš stoties WHFC 
i 120 kilocycles nuo 7 iki 8
a kare.

vai.

Pittsburgho sandariečių ma
nifesto tikslas yra ne tie,k “San
daros” reikalais, kiek SLA. rei
kalais. Tik matomai nedrįso 
viešai pasisakyti, kad Pitts* 
burgho sandariečiai, taip kaip 
ir “Sandara”, stoja už Geguži

>1

'I

/

4 ’

Didžiausia Lietuvių Laikr<xščių
<

■3!

45

8 50

Ekskursija i Lietuvą
lįggggįįgįgigĮtiiggg^^K^iiiįĮįiiiiiiniįįį^įįgffįįįįįiįįįįĮįįįįįįgįįgiii .mirziwwjiBiBisjiTAri)r4Knt».»»m/wwmx

1'7

71
{

73

78

Kaina
Grupė I. $2.50

J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo
kai .; ................................. 
DR. "KARALIUS Barbora 

Ubryka arba klioštorius ir
Jėzuitai .......................................75
MARIJOS KONOPNIC-
KOS Pagal įstatymus ............ 75

ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai

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

Grupė II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ .....................  $1.75
JANULAIČIO Airija .........• .25
S. MATULAIČIO Dvi Kc- 
lioni į Tolimą Šautf .........
DR. J. ŠLIUt’O Kiek Seno 
Ves Graikai lt Romėnai pri
sidėjo pastumėjimui Gamtos 
mokslų prickyn

Kantrią Aleną ...............
R. J. STEVENSOS NAK
VYNE ................. :..................
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS ..................
LtEPUKO Peklos Kančios 
Dainos ...... ......... ....................
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ......................... ••.........
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ...................................

40

mokslų zpriekyn ...... ........ .40
OLSZEWSKIO Pasaka apie r., r v

„35

$1.00

.20

.20

.25

31

38

37

49

53

M ubų bargenai tarpe daugelio 
tu yra dar sekami:

1. Parlor setas kaina
$150, parduodam už ■ v

2. Bedruimio setas kaina C!CQ
$150, parduodam už

3. Dining-room setas kai- CAQ 
ni $85, parduodam už

ESAM TIKRI. KAD NAUDOSI
TĖS ŠIAIS MUSU BARGENAIS 

— LAUKIAM.
MUSU RADIO VALANDA 

Lietuviškas Programas
Kiekvieno panedėlio vakarų

stoties WHFC 1420 kilocycles nuo 
7 iki 8 valandai vakare. Kvie
čiam klausytis — M. P. JAVA- 
RAUSKAS ir J. BERTULIS — 
savininkai

ki-

iš

CITY
UFHOLSTEHED
FURNITUREM,

2311-16 Wk Roosevclt Rd.
Tek WEST 5743

Pa bar i a savo tautiško nusi
statymo laikraščius, kam pęr* 
toli važiuoja kritikuodami Ge
gužį su Vitaičiu, pagrasina ir 
"Naujienoms”, kad jei jos ne
siliausiančios skandalą kelti, tai 
gausiančios tokį užmokestį; 
kaip kad yra gavę “Vilnis” ir 
“Laisvė”, — tik nepasako kokį 
užmokestį Pittsburgho sandą
riečiai yra paskyrę “Naujie
noms”. Mano patarimas Pitts
burgho sandariečiams, kad nę 
“Naujienoms” duotų tą savo 
paskirtą užmokestį,* ale atiduo
tų savo “Sandarai” ir pagelbė
tų atsiteisti su savo buvusiu 
redaktorių, o “Naujienos” ge
rai gyvuoja ir be Pittsburgho 
sandariečių užmokesčio.

Kas link SLA. reikalų, tai 
Pittsburgho sąndariečiai irgi 
bereikalingai sau galvas kvar
šina, nes SLA. 3čio , Apskričio 
pusmetinis susivažiavimas^ ^ąįi 
.tars sąyo žodį SLA.š-reikMa^s 
ir tik tada bus galima matyti 
kokio yra nusistatymo daugu
ma SLA. veikėjų Pittsburghe. 
ir apielinkūje, Sandariečių ad-. 
VokataVimas Gegužiui su Vitąį;. 
Čiu kartais• gal būti tik męs*"

j

BIRŽELIO
6,1931

Hollandų 
Amerikos

į - f. «,• '» ,’V ,*f- i-‘ •

Linijos 
laivu

“KOTTERDAM”

Iš N.ew Yorko 
į Klaipėdą (per 

Rotterdamų)

9

)

€

,.Ti.

Tai pirmutinė
” Amerikos lietuvių

istorijoj tokia
Ekskursijų ♦

Kėtliri įclkiningiausi- Amerikos lietuvių fdaikra^Čiai — “Naujienosį”, “Dirya’?,
“Vienybė” ir “Amerikos Lijįt.U.vis”, — su|4t$^ ą&eĄįį Sąjupgą, rengia
didžialisią EkskUt^iją Lietuvoj kokią kadą- yra : buvus. Patarę Įaikrąstipinkų pąlydČ-. 
vaį-prąšaįys visus jųsų. rąpę^čius/Ueliphęję,'dąkųrfiėntaisį taip ir bagažais. 

, Kląipedoje pąsitiįęs ’ Specialiai KoMiįetai ii Bė jokio Vaigo ir'bagažų^ kratęę praleis 
■ ir sutvarkyt kelionę .•Lietuvos gelėžinkėlid-ar -basais į jūsų kaimui ir miestelius.

■ į T , 1 ' j1’’ • ‘•‘'•y ■■ , ... <

atidclįojimo kręipjcitęs, DPP /arbat/sąyo'-drŲtniausib^ agento dėl
iiiforniącijįj. ■— Užsįsąkykit’e kąĄĮjąrtu^i:įSkaįb^.-r’iiiętiivos piliečiai, kurie nežinote 
ląivb vardo ir dienos atjvdžiavimb, :>tltdjhus ątšįlĮręipti. p$ę^Nauįipmj, ka4; 
butų užtektinai laiko siųėškpti .rekordai įyąžiąvih|j};' ’ pe td ..negalėsit^, gąjįų peį- 
mito sugryžįmui. — Naujjiepųrpfįsąs atĄarjįS., kasdieną lino 8 ryt6 iki 8 vakaro

' ................‘

21

30

39

40

i 57

70

.35

.20

.25

.20

.50

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

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIONIO Mįslių 
Knyga ........... ............... .... $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) 
A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo ..............

FRĄNK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ................ „
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ................................
KL. JURGELIONIS Gludi 
Liūdi .d.....';........ i;..............

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

Grupė IV. $5.00
M. PETRAUSKO. Iš Mu- 
zikos sryties ............................
BARBORA UBRYKA ar
ba Klioštorius ir Jėzuitai .... 
MARIJOS KONOPNIC- 
KOS. Pagal Įstatymus .........
P. MERIMĖ. Lotys. Lie
tuvių legenda ...................
V. GAIŠINO. Karės lau- 
kuose
V. KOROLENKO Makaro’ 
Sapnas ......................................
DĖį. A. J, KARALIAUS 

Pasikalbėjimas Amerikono su 
. su Grinoriihn

48. S» KRUKO5VSKIS Cbį-
5 2 JOHN M" WORKS Kas yį 

Taip O. kas ne Taip.?",
_ . —____ ______;|o

dienos PėtVersmis .......

9

25

26

?29

> 30

20

.75

.74

36

42
!į

25

35

20

Laip O . kas ne Taip 
64 ŠARŪNAS Gruodi) 

f.’ ■ 
H :

f.20

.40

. ,75
17
...... 20

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija ....................... 20
W. SHAKESPEARE’O 
Macbbetb ................  75

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

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija .... 
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom j Tolimą Šiaurę .........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ..............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas .......  ....
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .....................................
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda ...'..................................
DR; A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas .........
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys

25
40

35
.15

.35

.60

50
*-*<•« , -r?............................. 7 5
Milukijada Dzūko Viršžmo-

. ųi$ki Nuopelnai fir Juodesnis ( 
už Prąg«o_ ^yydą3»L5 

matorius .....'.......... ......  .75
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ....................... 25
H. JSBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksni. Tragedija ........ 35

Viso ...‘............................ $5.05

Grupė VI. $2.50 
I ŽEMAITES RAŠTAI K»- 

rėš Mėtų, kaina ........ .......
SIMUKAS ir MAGDUTJB 
Graži pasakaite .....
DR. A. J. KARALIUS Pa- 
čavipiaris pas įvairias Tau
tas i:.................................. .
LAUKIO P. Kropotkino 7- 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO šiaurės Karžy
giai ...----- „i.....:.............. .....

80 M. <
Gintaf.n ........................ ......... .

82

56

60

68 KL. JURGELIONIO Dėkle-

84

93

40

41

54

75
15

50 

35

Si? GRIGONIO**’IČ’atriutčs
..T.:.......................... : .20

BR. VARGŠO Milijoną}
Vandenyje ...................  20

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

Grupė VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORA- 
KULĄS Visokttj Paslapčių 
Knyga, kaina ................... *
ROBINZONAS KRUPIUS 

Labai Graži Apysaka .........
GYVENIMO VAIZDE
LIAI   i..:..!.....:,

76 J. A. FREDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS .....

94 GOGOLIO Piršlybos. Ko
medija ........ ..................... .

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

96 BALČIKOWSKIO, Pono Fe- 

97 

99

61

93

22

35

44

69

$2.50

45

50

.20, i * - 1
.25

.10

likso Atsilankymas kom.......... 20
J. GURAUSKIO Šllaputris 
Komedija  ...... ......... . .20
A. N. ASTRAUSKIO Vy

rų Vergija, komedija .—.. .25
V. K. RAČKĄUSięp, Eili- 

mįs ir Proza ........ ...............-35

Viso

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienoj visąr Amerikoj^ 
Metaiąs $7.00

$5.00

Kam nemalonų bus gauti tokias dovanas. Sis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuo jaus i ir siųskte savo 
, užsakymus

i.
■ Į7JE) Halsted St į^Į Chicago, III. 1739 So. Halsted St . Z'll •’ ■ “111Cnicago, III.



Verte M. Šileikis

vi*”

į *7 ' f

A. 'Čechovas

žmones

nu

SKAUDĖJIMAI
pašalinami

tuojaus

Atlikote savo

Su manim

NAUJIENŲ Skaitytojams
liūs

dalykas ken VILNIAUS
Vieton paprastos to Albumo kainos $4

$2.50

$1.50

$3.00

Brooklyn, N. N,193 Grand Street

TOM MOORE RBt

NEDALIOMIS 
KETVERGAIS

HAS ANEMOPE 
TO MIS CRBDIT "į,

Pypkės ir 
Cigprety 

Rūky
tojų

GARSINKITES
NAUJIENOSE

Born - 
counTy heATh 

IRELANO 
MAY 1.1887

Didelis smagum

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tek Canal 1678 it 1679

RADIO IR MUZIKOS KRAUTUVĖS 
3417-21 S. Halsted St., 

Tol. Boulevard 8167-4705.,

ANO 
CONTRAtF- 
W IT 

MfeTąo 
STUDIOS

The fellows 
thcrt cause

Patikrinimas

LATfiR 
ConTRAcTvaoTh 
henry dufpy, 
PACIFIC COA9T

HOLO YOOR 
HORS6S *

BECAME A 
STAR -THEN 
DECioeo To 
GIVE UP THS 
cinkmas * 
BŪT COULDN‘T 
STAY ĄWAY,

SIUSKIT PER 

naujienas 
PINIGUS LIETUVON

ę AME TO 
u. s.

AND
ON TH6

STAGE

THE WOMMi
RACKET *;
W I.TH- 

iLAHtHft' SWSET 
TOM WA6 'i»NCE

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNE 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168 •

Aspirin pašalins Bile kokį skaus
Neabejokite apie tai. Viena tab

>. Nurykit ją. Skaus
Pagelba yra tokia papra

played in* 
OFflCER 

ANO —.Į, 
ONB OF THE.

FINEST ' 
W '9X2.

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

lo prašo Lietuvos žmonėstr 
taip pataria Lietuvos bankai

Atminčiai Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
pirmininko profesoriaus Mykolo Biržiškos 
lankymosi Amerikoje, "Naujienos” teikia 
savo skaitytojams puikųjį

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderioi 
taipgi valome ir prašiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafųyette 9832

pamanė 
ūkininkas, eidamas laukan. Su
stojo jis ir nusišluostė skepe
taite prakaitą nuo kaktos.

Galas.

. suteikia 
barzdaskutyklos 
—i komfortą 
Mg skutimos 

namie

šypsodamasis. Atrodė, jog "jis 
kiekvieną valandėlę yra pasi
rengęs patarnauti kiekvienam 
vizitoriuf. Voldirevui pasidarė 
lyg nesmagu. Jis, jausdamas 
kokį tai vidujinį privalumą, iš
siėmė iš kišenes rublinę ir pa
davė ją valdininkui. O šis nu
silenkė pVieš jį ir pasiėmė rub
linę kaip komedijantas, kuri 
magiškai sutirpo iš Voldirevo 
akių....

Šių albumų turime tik nedidelį skaičių ir 
tik kol jų išteksime, galėsime pardavinėti 
už šią žemą kainą. Todėl norintys įsigyti 
šį gražų albumą pasiskubinkite, patys as
meniškai užeidami į “Naujienas,”z ar per 
paštą užsisakydami, prisiunčiant kartu ir 
pinigus. : •

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local B Long Dištance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

1931

VIsom aptlekoM—35c ir <Sc puodukas Ir 
dudeli. Childjhaa't M u» t e role (tampres

ni forma) 35c.
Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

KAUNO ALBUMAS

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. ■ £
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu.
1026 metais* * * Ti * 1

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...........
Namų darbai, naminė sąskaįtybė ir biudi
pigiai šeimynų užlaikyti. ■

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI , 

Petkraustom i farmas arba į kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
A „ J*<1. Republic 7950

, ĮĮffi^.šn Tr.

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 
1748-50 W. 47th Št 

. Tel. Yards 5069

' Voldirevas susiraukė ir be- 
viltingai pažiurėjo i visą tą ne
draugišką atsinešimą.

“Rašo! — pamanė jis atsi
dusęs. — Rašo, kad juos visus 
velniai paimtų!”

MILDA AJJTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

Viši, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO r

PLATINA IR
' REMIA

r [Acme-P. B A. Photo]

BERNICE OLOVECKI 
chicagietė baleto šokėja, nelai
minga mirtim mirusi Now 
Yorke. Ji. iškrito pro langą iš 
9-to',viešbučio augšto ir užsi
mušė.

Šis albumas bus kiekvienam brangiausia 
atmintis ir gražus namų papuošimas, įdo
mus parodyti kiekvienam atsilankančiam 
svečiui.

Bayc 
mų. 
letele tai įrodys 
mas išnyko. J 
sta.

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųsies ir / 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Tai yra didelio formato stora knyga, at
spausdinta ant lakai geros popieros, ku
rioji teĮpa Vilniaus istorija, senovės Vil
niaus zemlapis ir Virš dviejų šimtų pą- 
vėikslų gražiausių istoriškų vietų Vilniuje 
ir jo apielihkese. 
yra spalvuoti.

Pirmadienis, bat
raukė, o po tam nusišypsojo.

— Ak,... ko jus norėjote? 
— užklausė jis.

— Aš norėjau patirt kas 
link mano giminaites reikalo... 
Aš Voldirevas.

— Labai malonu! Reiškia, 
dėl Gugulinskos reikalo? La-, 
bai gerai! Tai kasgi jutus, — 
tikrai sakant ?,

Voldirevas išdėstė jam savo 
reikalą. r >■ .

Valdininkas atsigavo, tikrai 
pagavo ji ūpas: Jis suteikė jam 
reikiamas žinias, sutvarko taip, 
kad parašytų kopiją ir pada
vė atėjusiam prašytojui krės
lą — viskas, ėjosi greitai. Ji
sai dagi pasikalbėjo apie, gerą 
orą ir užklausė: ar geras der
lius buvo. Kai Voldirevas ėjo 
laukan,, jisai palydėjo jį žemyn 
laiptais, mandagiai ir maloniai

1920 -

Kaina metams 2 dol„ pusei metų 1 dol. 
Adresas laiškams ir pinigams: 

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Buvo vidurdienis. Kaimietis, 
Voldirevas, augštas,-laibas vy
ras, apkirpta galva, išverstomis 
akimis, nusivilko plosčių, šilki
ne skepetaite nusišluostė kaktą 
ir nedrąsiai įėjo į teismabutį. 
Tenai girdėjosi bruzdėjimo at
garsiai.

— Kur aš galiu čia kreiptis 
su patikrinimo reikalu?—krei
pėsi jis į šveicorių, kuris ne
šė iš teismo posėdininkų kam
bario tacą su stiklinėmis.—Aš 
noriu atlikti savo reikalus^—pa
imti kopiją iš tvarkaraščio.

— Prašau eiti čia! štai, pas 
šitą poną, kuris prie lango sė
di!—pasakė šveicorius, rodyda
mas po nosia į kairįjį langą.

Voldirevas sukosėjo ir nuėjo 
prie lango. Tenai, prie žalio 
stalo, kurio popierinis užtiesa
las buvo rašalu sudomėtas, sė
dėjo jaunas žmogus su ketu
riais kuodais ant galvos; šla
kuota nosia, su pusiau nusišė
rusiu mundieru, prikišęs savo 
ilgą- nosį prie popieros rašė. 
Aplink kairiąją nosies pusę bė
ginėjo musė. Del tos priežas
ties jisai tampė savo apatinę 
lupą ir putė sau po nosia; iš

RADIO PROGRAMAI
LIETUVIŲ MUZIKOS
W. ę. F. L.. 970 kilocydes, nuo 1 iki. 2 vai. po pietų

s W. H. F. C., 1420 kilocydes, nuo. 7 iki 8 v. vakaro
■ ’ ' * ' ’ ■ ‘ Į*.

Duodami, > ■ > ,

šūk
terėjo valdininkas, lyg nepaste
bėdamas Voldirevo. — Pasakyk 
pirkliui Jalikovui, kai jis ateis, 
kad kopiją su pranešimu po
licijai paliudytų! Tukstant] 
kartų aš jam sakiau!

— Aš kreipiuosi dėl savo by
los patikrinimo su giminaičiais, 
kunigaikštyte Gugulina, — su
murmėjo Voldirevas. — Daly
kas aiškus. Labai aš jus pra
šau atkreipti dėmesio į mane.

Vis dar nepastebėjo valdinin
kas Voldirevo. Pagavo musę 
ant lupos, su ypatingu dėme
siu pažiurėjo į ją ir numetė. 
Ūkininkas sukasėjo ir garsiai 
atsikrankštė į savo šilkinę ske
petaitę. Bet ir tas nepadėjo. Jo 
laukimo neklausė. Dvi minutes 
tęsėsi tyla. Voldirevas išsiėmė 
iš kišenės rublinę monetą ir pa
dėjo ją priešais valdininką ant 
atidarytos .knygos. Valdininkas 
suraukė kaktą, pasitraukė kny
gą arčiau savęs su nudžiugu
siu veidu ir uždarė ją.

— Mažytis reikaliukas... Aš 
norėjau tiktai sužinot, kokiais 
motyvais giminaitė kunigaikš* 
tytč Gugulina... Ar aš galiu jus 
sutrukdyti?

Valdininkas, užimtas savo 
mintimis, atsikėlė ir kasinėda
mas savo alkūnę, ko tai nuėjo 
į spintą. Greitai sugrįžęs prie 
savo stalo, jis ir vėl atsidarė 
knygą: ant knygos stovėjo ru
blinė.

— Aš sutrukdysiu jus tik
tai vieną minutę... Man reikia 
sužinoti tiktai vieną dalykėlį...

Valdininkas negirdi. Jis pra
dėjo ką tai perrašinėti.

turi ir kitokių nau-
— viskas aprašyta iš- 

nurodymuose prie kiekvienos 
Dėžutė ir tabletės turi Bayer 
Žiūrėk Bayer vardo ant dė- 
kiekvĮi«W / kartų kai perkate

neveikia šir 
apie šių tab

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

veido buvo matyt, kad jisai la
bai užsiėmęs.

— Ar aš galiu čia...pas jus, 
— kreipėsi Voldirevas: — pa
daryti patikrinimą? Aš Voldi- 
revas...Butinąi man reikia pa
imti kopiją iš knygų tvarka
raščio nuo antro kovo.

Valdininkas įkišo plunksną 
į rašalinę ir žvilgtelėjo, ar ji 
prisisėmę rašalo? Supykęs, kad 
plunksna neprisisemė, jis pąsi- 
purtė. Jo lupa išsitempė, 
pusti jau nereikėjo: musė 
tūpė ant ausies.

— Ar galiu aš čia atlikti 
kalą? - 
d i rėvas 
ninkas..

—Ivan Aleksiejič

Buy gloves with what 
it savęs

NSra reikalo moKfitl BOo »r 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košele. Lleterlne Tooth Pa«te, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c, JI valo ir apsaugo dan
tis. Be to salite sutaupĮntl 
$8, už kuriuos galite .nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitą. 
Lambert Pharmaoal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bayer Aspirin. Jis niekad 
dj, ir jums nereikia abejoti 
letėlių' vartojimų.

Todėl yra bereikalingas 
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau
dėjimo ar neuralgijos. Sciatica, lumba
go, reumatizmo ar neuritis skausmai 
visiškai išnyksta į valandėlę laiko. Per- 
riodiškas moterų kentėjimas gali būti 
suramintas; šalčio nemalonumai gali bū
ti išvengti.

Tikras Aspirin 
dingų vartojimų 
tirtuose 
dėžutės, 
kryžių, 
žutės - 
šias tabletes

SORE 
TURO AT 
Colds and sore throat 
are inftfctions caused 
by germs. The above 
are, •treptococcus 
germs. Help natūra 
jambai them by gar- 
gling every day with 
full strength Llsterine. 
lt kilis germs Imssec- 
onds and hęals tlssue. 

Gargto with

LISTERINE
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO

Jisai nuėjo nuo ^talo ir at
sistojo vidury kambario. Nete
kęs jokios vilties, nuleido ran
kas. Šveicorius vėl su stiklinė 
mis praeidamas, matomai, pa 
stebėjo nepasitenkinimą jo vei
de. Priėjo arčiau prie Voldire 

užklausė:

r ei
greitai atsiliepė Vol
- Aš Voldirevhs, ūki

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta .............  .....
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams. 5

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..4.................. ...........
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ukiniųkų, kaip * toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas^ < , -
. _ __ _ „„ „J •••••.•••••••.••••••••.i..... ’ .50
Knygą paveikslų ir fotografijų Kauno miesto. .

Septyniuose tomuose $7.00

Išleista

vo ir patylomis
— O, kaip? 

reikalą?
— Atlikome! 

kalbėt nebenori.
— Jus duokite jam tris rub-

— šnebžtelėjo šveicorius. 
Aš jau daviau.
Jus dar duokite.

Voldirevas sugrįžo prie sta
lo ir padėjo ant atidarytos kny
gos žalią popierinę monetą.

Valdininkas, kaip ir pirmiau, 
pasitraukė knygą į save ir pra
dėjo skaitliuoti puslapius. Tuo 
tarpu, lyg netikėtai, pakele 
akis į Voldireva, Jo nosis iš
sipūtė, : Jai’audo1?.„veidas, ...susi- ALBUMĄ

Tiktai už s2^

PROBAK

(PROBAKBIAOM

Bayer-Tablets

, i į«.»■ *’‘

• ■ /j-’ ; -■ *v'« p'v \



NAUJIENOS
Fh» Lithuanian tyaiĮy flew» 

Publįshed Daily Except Snnday by 
<he Litbuanian' Newi Pub> Co„ Ine.

1739 South Haltted Strett
Ttlepbont flooseve/t 8500

Editot P. GRIGAITIS

Subscripdon Rateli
JB8.00 per year Jn Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 
18.00 per year in Chicago

Entered as Secąud Clan Matter 
March Į9147 at che Rok 6ffic« 
of Chicago, 111.. ander the act of Marcb 
Ird 1879 < '

- : ..... . 'i " ..................... » '
« «» > w t e

* Naujienoj eina kasdien, iiskiriant lek- 
madienjns. Leidžia ^Naujienų” .Bendro
ve. 1739 So. Hahjed StJ ČhlOgoJ UL 
Telefoną* Rooievelt 8500. *

Užjiukymo lutfhat
Chicagoj* paltai

Metama ______ _- -- . _____ _
Pusei meni ------- -
Trim* tnėntsiama ------ -----\L;rL
Dviem inėneaiami -r—n-nr.-p
Vienam mėnuiui _______

Chicagoj pet Uneijotohui 
yien.a .KpPU*

poniui .....

$8.00 
. 4.00 
. 2.00 
„ ;1.50

NĄŪ<ĮIffNOS, Chicago, Iii.
I» ll< II ■ l ■ HI I ■...........................

bar, ir vadovautis tuo, kas bus 
už daugelio metų, — negalima. 
J Politikoje socialistai kovoja 
ne už tautų rubežių pdnaikim- 
mą, bet ųž tai, kad rubežiai 
butų pravesti teisingiau.

18c

IfOj.

Metisu ,W,B„ V.PO
Pnid .metD ■ ----- ^.3JD-
Trinu  įl.75
Dvf«m  *V25
yirftito ^intaiai------- --------------- 75

Lietuvon ii iųcoi ^nžiienmos*

JMctims 
Puiei
Trim* mtaeiiąąu
Pinigai ccikii »qnl .pilto Monev 

Orderiu karto «u ntukynin
'. "■..'{■'■'m......... n .'^.'rh.*;*>,:**^,*rč’

A^JT DyiJE^Ų iKEDŽJŲ

ViehaTO mincaiai ........

- (Aepifora)
$8.00 
14.00 
2.^0

Illinois valstijos gubęypatorius dar vis tebesvars; 
to, pasirašyt, ar pppasirašyt O’Grady-McDermott bilių, 
kuriuo atšaukiama valstijos prohibicijos yykipipio įs
tatymai. Jo padėtįs keblj. Čhicagos miestas yra “šla
pias”, o mažieji miesteliai ii' sodžius dar iki šiųĮ daugu
moje tebėra °sausi”. Gubernatorius Emmerson norėta} 
įtikti ir vieniems, ir antriems.

Ši ant dviejų kėdžių sėdėjimo politika tečiaus prie 
nieko gero neatveš. Pasirinkimo šiandie jau nebėra. 
Gubernatorius turi arba pasirašyt bilių, arba jį vetuoti.

Čhicagos republikonų vadai bijosi, kad biliaus ve-, 
tavimas reikš mirtiną smūgį ji} partijai, todėl jų dele
gacija, nuvykusi į Springfieldą, karštai ragino Emmer- 
soną padėti savo parašą po bilium. Bet gubernatorius 
neturi drąsos užpykinti “sausuosius”.

Mat, kaip yra negerai, kad legislaturos priimti bi- 
liai turi būt patvirtinti gubernatoriaus. Vienas .asmuo 
dabar gali pądiktuoti savo valią daugumai piliečių. Įs
tatymų leidimo klausimuose paskutinis žodis turėtų 
priklausyti legislaturai arba visiems piliečiams, bet ne 
administracijos galvai.

SLA. SUI&KTUVĖS

Lapkričio mėnesio 22 d. 1886 m. Plymouth’ę, Pa., 
įsikūrė Susivienijimas Lietuvių Amerikoje. Taigi šie
met rudeny Susivienijimui sukaks lygiai 45 metai.

1901 metais SLA. skilo, atsiskyrus nuo jo kunigu 
vadovaujamai “katalikų” frakcijai ir susiorganizavus 
jai į “Rymo-Katalikų • Susivienijimą”. Taigi šiemet su
kanka 30 metų nuo to taiko, kai SLA. pasįliuosavo 
bažnytinės globos. „J'

Gaila, kad į tas dvejas sukaktuves iki’ šiol nebuvo, 
atkreipta prideramo dėmesio. Jos turėtų būt tinkamai 
pažymėtos ir spaudoje, ir kitokiais budais.

' i ■

Artinantis vasarai, dabar rengti sukaktuves >butų 
nepatogus laikas. Bet reikėtų daryti planus rudeniui. 
Kuopoms, apskričiajns ir SLA. centrui butų ne pro šalį 
pradėt jau apie tai galvoti.

Apžvalga
•• , _ . "»--t i . r . . J

“IŠVĄLD” D, G- JUSIU

Komunistų spaudoje prane
šama, kad partija išmetė iš 
narių sąrašo vvoi’ęesterietį D. 
J. Jusiu, kuris ^ūlaužė dis
cipliną”, per keletą mėnesių 
nesilankydamas į partijos su
sirinkimus.

Tikroji Jųsįaųs pąšalinirno 
priežastis veikiausia bus ta-, 
kad Jųsįųs grię^tai išėjo prieš 
bimbininkųs “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažavime.

Jusius buvo lab.ai veiklus Su
sivienijime, “garsioje” 57 kuo
poje. Atvykęs į SJLA. seimą, 
kartu su buriu kitW bplševikų, 
busu iš VVoręesterip j ^ęjijcagą, 
jisai čia dalyvavo skandalo kė
lime ir buvo išprašytas kartu 
su kitais triukšmadariais iš sa
lės. Ėmus ktirtis “raudonam” 
susivienijimui, jisai patapo šios 
organizacijos pildomos .tarybos 
nariu.

Dabar už savo pasidarbavi
mą bolševikams Jusius gavo — 
“atlyginimą”.

“I’ALAlbOS MINTYS”

Giraitės žentas savo “Palai
dose: mintyse' apie soci£B?mą.” 
(“Naujienų” u balandžio ^TT d. 
laidoje) patiekė ne tik palaidų, 
bet ir ne visai teisingų minčių. 
Jisai, pavyzdžiui, rašo:

“Tikras socialistas tautą 
rubežių nepripažįsta. Jam 
visos tautos lygios. Rubežiai

.Bet ..sociąli^mąs y.Vą pe tik Te
orija, ne tik idėją; jisąi yja 
taip1 pat ir politinis judėjimas. 
Socialistai šiandie yra galinga 
politikė jėga pasaulyje, o poli
tikoje .įęnbyuoti tą, .kas yra dA 
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valdžia kišasi į jų asmeninius 
reikalus. Ški'epijimu nuo raupų 
neapsaugotas žmogus yra pavo
jūs' visuomenei, o ji Turi gar 
lios ir pasiima teisęs nuo jo ap
sisaugoti, priversdama jį skie
pytis. ’

•Karštligė arba šiltinės išžu
dydavo dešimtis ir Šimtus tūk
stančių gyventojų kiekvienoj 
šalyj, Amerikos kareivių karę 
su Ispanija išmirė daugiau nuo 
šios ligos, negu tapo užmušta. 
Netoji visose šalyse kariuomę- 
fnėj tąųo įvestas verstinas skie
pi jim»š rit mio karštliges. Re- 
isultatąi stebėtini. Civiliai gy
ventojai apsaugoj ami nuo šitos 
ligos kitokiais budais. Ištyrus, 
kad ji gaunama iš apkrėsto 
maisto arba, vandens, atatinka- 
męs vąldžios įstaigos ėmė rū
pintis, kad 'karštligės gaivalais 
sųteršfąs maistas ir vanduo ne- 
pąsieųtų vartotojų. Chicagoj,i 
kur gyvena virš trijų milijonų^ 
pępųliąėiją, karštlige apserga 
vos keli žmones metuose, ir 
greitai gal nebus ne vieno ap- 
sirgimo. Pirma sirgdavo ir mir
davo tūkstančiai kas metąi.

Maisto ir vandens priežiūrą 
apsaugoja ne tik nuo karštli
gės, o ir daugelio kitų ligų: 
choleros, dezenterijos, -žarnų 
įdegimo, pavojingo gerklės įde- 

dalinai nuo difterijos, 
ir * tūlų kl-

tarp tautų kelia nesusiprati
mus, palieja kraujo upelius. 
Sociahsto tėvynė ten, kur jis 
galj/bent kiek geriau gyven
ti?’’ . 7
Tai yra ne tikras socializ

mas, bet — tikrąs anarchizmas. 
“Nepripažinti tautų rubežių” 
reikštų — ųepripąžiųti valsty
bių. Socialistai valstybes ne 
tik pripažįsta, bet ir dalyvau
ja jų kūrime (pav. Lietuvos), 
jų tvarkyme ir gynime.

Iš to, kad tautos yra lygios, 
visai neišeina,skad r neva .ir ne-: 
privali būt rūbelių fąrpp ,tau-t 
tų. Iš to tik išeina, kad viena 
tauta (stipresnioji) neprivalo 
pavergti kitą (silpnesnę), t. y. 
kad kiekviena tauta turi teisę 
spręsti savo likimą.

Kai bus pilnai įvykintas gy
venime tautų aps)|pj$p$ima 
principas ir tautos paliaus vie
na kitą skriaudusios, tai iš
nyks tie priešingumai, ,jkųrie 
šiandie yra tarp tautų. Tuomet 
rubežiai nebus tarytum aukŠ- 

sienos, skiriančios- vieną 
valstybę nuo kitos. Valstybės 
įms dėtus į federacijas (sąjun
gas) ir galų gale susidarys vL 
so pasaulio jungtinės .valstijos^ 
Padidėjęs susisiekimas gal lai-, 
kui bėgant prives prie to, kad 
tautos išnyks.

AlfP-įo. Į

Rašo Dr. A. Montvidas
... -M- . Į-

Atskiri asmens nori būti 
svęiki ir kaip galint ilgiau gys 
venti. Netoli kiekvienas rūpi
nasi sužinoti kaip sveikatą pa
gerinti ir kaip apsirgimų iš
vengti. Šituo tikslu žmonės 
Įapkosi pas gydytojus, klauso-.., 
ši paskaitų apie sveikatą, skai
to apie ją ir teiraujasi viejias, 
yas kitą. Nemaža jie jau lipo 
apie tinkamą maitinimąsi, pa
ilsį, tyro oro ir saulės švięsos 
naudingumą, budus išvengti 
apkrečiamų ligų, moka misi-5 

’kratyti stulų ligų arba tuoj 
kįeipįąsi į . gydytoją abejonei 
apie sveikatą atsiradus.
•S* • ■ ‘ ! i ! * ” ’ /11 . 1 • •

Tečiaus visos pastangos ^vei
kai ir ilgai gyventi dažnai .nu
eitų vėjais, jei žmonės hęko- 
peruotų šitame reikale. Tųląiš 
žvilgsniais sutartinai koperuo
ja visi ir net paveda valdžios 
įstaigoms rūpintis tuo ar kitu 
sveikatos reikalu. Tečiaus yra 
nemaža atsitikimų, kuomet as
muo labai rūpinasi savo svei
kata ir gyvybe, vienok apie ki
tus visai neatboja, čia jau pri
sieina patvarkymais ir įstaty
mais jį versti, kad jis nesta
tytų kitų sveikatos ir gyvybės 
pavojun.
Limpamos ir apkrečiamos ligos

Išrodo, kad šioje gadynėje 
neturėtų' būti sveiko proto žmo
gaus, kuris nežinotų, jog ligo
nis galima apsikrėsti. Tūlos įi- 
goą, pav., timai (blusinės), 
skarlatina, raupai, kokliušas 
•lengvai perduodamos kitiems. 
Difterija, slogomis, influenza, 
sifiliu, džiova, gonorėja ir dau
geliu kitų ligų nesunkų apsi
krėsti. Tečiaus esama dar tūk
stančiai ighęrąntų, kurie išdidi* 
žiai tvirtina, kad ligos nelimpa, 
kad jomis nėra galima apsikir
pti. Tikrinu, kad šitie drąsuo
liai nepasiduotų įtikinimui, jei-* 
gu jiems butų pasiūlyta ateitį 
ir ištirti, ar juos galima ap
krėsti, ar ne. Aš mylėčiau juos 
matyti nebijant džiovininko, 
kuris kosėtų ir čiaudėtų į jų* 
veidą. Kiekvieną galima yrą 
apkrėsti drugiu, šiltinėmis, si
filiu ir tūlomis kitomis ligomis. 
Kas netikį, nesunku surasti bu-' 
dą persitikrinimui. Tikrinu, ne 
vienas persitikrinti nesutiktų, 
nors ir taip daug pliauškia, buk 
ligos nelimpančios, buk jomis 
nėra galima apsikrėsti.

Gydytojams ir apšvieątęs^ 
niems žmpnėms yra žinoma vL

V \ '

sa eilė limpamų ir apkrečiami 
ligų. Mažiau žinantieji sutįn-i 
ką, kad tame yra tiesos, ^vįe4i 
nok jie vaduojasi savo siąu-į’ 
rais asmeniniais panirimais ir' 
obzervacijomis ir išskiria tylas 
tų ligų kaipo nelimpamas ir jie-; 
apkrečiamas. Pav., jei vienas 
Vaikąs šeimynoj sirgo raupais, 
o kitas neapsikrėtė, daromą iš; 
to išvada, kad raupai nelimpa; 
ŲŽmįrštama arba nežinoma, 
kad prieš tūlas limpamas ir,ąp- 
.kręčiapias ligas.žmogus gąli įtu- 
rėti įgimtos arba paveldėtos at
sparos, imunitetu vadinamos. 
Tokį imunitetą gąlimą sukur
ti daine, pav., skiepijimų nuo 
^ąiyjų, šiltinių ir kelių ;kitų 11- 
^ų?' - ? '■ ‘ ■

yįąųopjenė shauyžįai yra pa-.
- tyruli, kaiį sveikatos reikaluo
se ignorąntų nuoųionių negali- 
ma ^paisyti. Nuo raupų išmir-, 
“ ^I^i inię^ąi, fjnąto^i (čielos

'I skiepi ji^ip

gimę, 
skarlatinos, džiovos 
tų ligą.

Atskiras asmuo 
J * V ' 1

apie sveikatą viską ir pildyti 
visus* reikalingus dėsnius jos 
užlaikymui, bet kiti jam gali 
pakenkti. Reikia ne tik savimi 
rūpintis, o susitarti ir su vi
sais kaimynais, kad jie vieni 
kitų sveikatos ir gyvybės pa
vojui! nestatytų. Mažas būrys 
gali susirinkti ir susitarti, bet 
milionai žmonių to negali pada
ryti,-todėl jų valdžia arba iš
rinkti atstovai daro susitari
mus ir patvarkymus. Visuose 
civilizuotuose kraštuose vietų 
valdžios ir viso krašto yaĮdžia 
daro vis •tobulesnių patvarky
mų, kaip užkirsti kelią limpa- 
moms ir apkrečiamoms ligojus. 
Draudžiama ligoniams turėti 
kontaktą su sveikaisiais. S.v.ei- 
kiesiams draudžiama lankytis 
pas limpamomis ligomis sergan
čius ligonius. Ųaromą įįiįSokie 
patvarkymai, kad liga neišsi- 
nešiptų tarpe sveikųjų. Spiau- 
dymas viešose vietose draudžia
mas visuose Amerikos miestuo
se. pžiovininkųi draudžiamą 
gyventi su jaunais vaikais, dir
bti prie maisto. Bendri Andai 
vandeniui gerti ir bendri rank
šluosčiai viešose vietose drau-. 
džiami. Vabzdžiai (musės, vim
dai h kurie ligas išnešioja, nąi- 
kįpąpiiJ- Vieni įmonės nyriai 
koperuoja, kad sunaikinus lim
pamas ir apkrečiamas ligas, ki
ti dėl. nežinojimo, apsileidimo ar 
egojizmo jas platina ir prisi-. 
■eina juos sudrausti arba ir nu
bausti. Išsivaįzduojdte džiovi
ninką dirbant prie karvių mel
žimo arba pieno pilstymo. Nuo 
džiova užteršto pieno gali kas 
diena apsikręsŲ yįs -paųji JyL 
dikiąi ir -jauni.-vaikai.

Įvairius limpamų ir apkrečia- 
w šaitjrijįjjs aMinkajjips

Jjftntięji jomis įmonės rlųŽĮijaų-

gali žinoti

Idej^. ttesaJy»itailtų z rų^Ži^ 
n^inO. Einšteino teorija, sa
kysime, yra taip pat teisinga 
(jeigu ji yra teisinga) Berly
ne, kur ji*gimė, kaip’ įr Paryv 
ži u j e, Kaune ' arba * Chicagoj e.

kad 
šioshar netoli i^i^šjčfeitįjlsli'be jo; 

kios’ prievartos. Didžiulio  j -,kra- 
štų y ra/įpatyatkymai ir ^įstaty
mai velianti'^ię^vįiėną,"*kad ‘ir 
ignorarįtą, skiepytįs. Fgnatikai 
protestuoja ir škundžiasi, kad netiki, kad galima kitą apkrė

-mos. Tas pajs
ti apie daugelį .kįtų Jigų. Jas 
plauna patys žmonės. yieni

[Acme-P. » A. Photo]

Knųte Rcckne, Notre, Dame Universįtęto futbolo treniruo.tojąs, 
žuvęs andai aeroplano katastrofoj kartu su septyniais kitais 

asmenimis. Likus jo našlė ir sūnūs. 
. , .... .
sti, kiti .nežino ligą turį, tre
ti nepaiso. Ęad apsaugojus 
sveikuosius ir kad užkirtus ke- ( 
lią ligų platinimui, įstaigos, ku
rioms yra pavesta rūpintis vi
suomenės sveikata, reikalauja*, 

ukad kiekvienas apsirgimas lim
pamomis ir apkrečiamomis li
gomis butų joms praneštas. 
Pranešti gali bile kas, bet gy
dytojai net verčiami įstatymais 
tai padaryti. Ųž mepranešlmą 
gydytojai baudžiami didelėmis 
piniginėmis pabaudomis ir tū
lais atvejais net uždraudžiamą 
jiems gydymų užsiimti. Dalei-, 
skipie, vaikas apsirgo differi- 
ja ir gydytojas neraportavp 
sveikatingumo departamentui. 
Kiti vaikai lanko ligonį arba 
tėvai atsiveda juos. Avba kiek 
nors pąsyeikęs yąikas ima vėl 
lankyti mokyklą ir maišytis su 
kitais vaikais, nors ligos gai
valus jis dar tebenešioja. Kiti 
vaikai nuo jo apsikrečia. ir kar
tais miršta. Ką jus manytumė
te apie tokį gydytoją, kuris 
patvarkė taip, kad jūsų vaikas 
galėjo apsikrėsti ir mirti? Ai
šku, vadintumėte jį kriminali
stu, žmogžudžiu. Bet kada jū
sų vaikas apserga limpama li
ga, ar jus noriai sutinkate, kad 
gydytojas duotų žinią valdžiai;
kuri tuoj patvarko, kad liga 
Toliau niekur neišeitų? Visai 
ne. Nenorite kortos prie durių, 
kuri pasako ligą ir draudžia bi- 
•le kam pas ligonį įeiti. Neno
rite, kad kiti šeimynos naciai 
butų atskirti nuo ligonio. Ne
norite, kad miesto sanitaras 
lankytųsi ir tyrinėtų, kuomet 
ligonis nebus pavojingas ki
tiems. Ir prašote 'gydytojo,- kąd 
jis “miestui” nepraneštų. Pyk
state, jeigu jis praneša.

Jis praneša, nęs vengia bau
siuos. Praneša ir todėl, kad jo? 
pareiga yra apsaugoti kitus 

<ųųo ąp^iųretimp ir mirties. 
Pranešdamas apie jus, jis pa- 

, ^itąįnaują .yisįems kitiems. Pra
nešdamas apie kitus, jis pasi
tarnauja įųsų vaikams ir jums.

il?av., atėjusio pas mane li
gonio išęg^ąminavimas parode, 
kad jis turi plaučių džiovą. Jis 
Jirba prie maisto, kuris par
duodamas tūkstančiams žmo
nių. 'Jis' .turi darbą šiuose blo
guose laikuose. Darbo, neteki
mas įvarys jį vargan ir liga 
gali dar,pąbJogŠti. Yra ^tvąr-. 
kymąs, kad' d|ibviųįnkųi ‘ prie 
.mąistp ųųyalįą O®' JpK Jai 
geraą ir išmintingas .patvąrto- 
mas. Jejgįį aš užtylėsiu, o lįgp- 
jniš' diąpėnsąrijoj arba kitam 
jggri^toilLjl pasisakys kada nors,4 
kad as suradau jį džiovininkų 
esant, manęs laukia pabauda/ 
Bet tai dar menkniekis* Savo 
įiįtyKųimu aš / leisčiau sfatyjti 

spąyoj un tųksstančiils gy.vybių? 
kuriostą'^maistą k vartoja.4* Del 

.viįepo.: žpio’gaus t<Jaįbo,V <Tel f jo 
jųiąnkos .algos, argi, galima sta- 
,'tyii. kitus J&vojun ? ' O< laiA tik 
ligonis netenka darbo dėl .gy
dytojo pranešimo miesto depar
tamentui apiedžiovą, kiek 1 bus

Pirmadienis, bal. IŠ, 1931

Inteligntas apie Lie
tuvos “inteligentus”

iš Lietuvos vic- 
rašo man laišką, 
savo asmeninius 
sako:

kad parašyčiau

. i; a ,i * ■"■«!» a ♦■r .'rr-c- ■

pykimo, pasikoliojimų ir net 
grąsipimų, kąd °yi§ięms Žino- 
mėms pasakysiu, kad pas tąye 
neitų. Aš džiovos neturiu- Ge
riausias ‘specialistas išklausė 
krutinę ir pasakė, kad aš džio
vos neturiu. Tų mane Suėdei! 
Tu man darbą atėmei! Nursė-‘ 
mis apsiundei!”

Kad vienas kitas šitaipbar
tųs!, bet visi džiovininkai taip 
daro. Jais valdžia rūpinasi la
biau negu kitais ligoniais: vi
sai gerų ir vidutiniškai gerų 
sanitarijų be jokio apmokėji
mo pakanka netoli visiems. Gy
dytojui reikėtų pądėkuoti ųž i p 
mokėjimą ligą surasti ip pata
rimą kitus nuo jos apsaugoti. 
Džiovos buvimo sužinojjpias ir 
ankstyvas pradėjimas skrupu
lingai sveikata rūpintis ' duoda 
progos pasveikti.*

Apsirgįmųose staigiomis Il
gomis, pav., s^arjątina, dįfte- 
rija, hipiais, vėjaraųplėm,. kar
tais galima apsieiti be jpi7ųie- 
šimo. ^<mįestuiJ.^eĮgu‘ .šeipiy^ 
inteligentiška, jeigu ligoųį sį't- 
skiria nuo kitų šeimynos n,ariu 
ir apart vi^no si Augy to j o nie
ko kito .prie jo neįsileidžia, jąi- 
gu gydytojui pilnai pavedamą 
visas reikalas tvarkyti ir ligo
nį išleisti kuomet jis nėya dau
giau kitiems pavojingas, jeiįų 
yra tikrai numatoma,' kad jjs 
nemirs.— tokiuose atsitikimuo
se . gydytojas ,gąli patylęti* jBųt 

(ir tai nų yįsai gerai. yaĮf}ži<>s 
įstaigos stengiasi sužinoki, kiej< 
kokiomis ligomis 'žmonių apsa
gą. Kaip tik kokios ligos pą^ 
sireiškia daugiau, ieškoma j^š 
šaltiniu. \Vįepu ' Jąiku Chicagoj 
vaikai buvo prądęj’ę sirgti pik
tuoju ^e'yMės ^dęgjmu. Net;ir 
suaugusiųjų tarpe uis prapliko. 
Nemažas skaitlius mirė. Tuoj 
šoktAsi tyrinėti, is kur liga 
gaunamą. gųrąsĮą, kad vieiįos 
kompąųijojs pięųųs buvo kaltas. 
Po .tinkąmų patvąrkymų liga 
dingo? Jeigu gydytojai nebųtų 
pranešę' apie’ šituos apširgimųs, 
nebūtų buvę nė tyrinėjimo.

Li$ sveikatm-

Nepersenai 
•nąs draugų 
Apkalboj ęs 
reikalus, jis

“Gal nori,
ąpie ųiusų ponus inteligentus? 
Taigi klausyk. Dauguma tų, 
kurie pas mus save skaito in
teligentais, daugiau nieko ne
moka, kaip tik baltą “manyš- 
ką” užsidėti, fokstrotą nevyku
siai pašokti, apie, atostogas pa
svajoti ir prie pirmos progos 
pasigerti. (Kas toji “manyš- 
ka”? Lietuvoj tokių viršinių 
marškinių, kaip Amerikoj, ne
nešioja. Ten marškiniai gali 
būti ir paprasti, nes jų niekas 
nemato todėl, kad ir karščiau
sią dieną Lietuvoje vaikščioja 
su liemenėm ir apsivilkę žipo- 
nais. Matosi tik krūtinė, todėl 
'Lietuvos ponai ant krutinės 
užsideda padoresnės medžiagos 
/‘mąnyšjką”, nelyginant žydai 
“eicęĮiųs”).

“Įr gę.ria visi dėl visokių m- 
.jtencijų. .Viepi neyą dėl ergelio, 
kiti Jei faso
no įr taip .toliau. Kiekvienam 
miestely būtinai yra “kliubas 
mtąligęntams”. čia kartais iš- 
►rašoma koks laikraštis, yra 
viena kita gnyga dėl mados, 
gurios nieks neskaito, ir vaka
rais tokiuose kliubųose susi
renka “‘inteligentai”, pradedant 
prabašeium ir baigiant vals
čiaus pisoreliu. Na, ir čia pa
prastai eina kortų lošimas ir 
stikliuku linkčiojimas. Ir taip 
darumu L^sdįen, už tai, Žino
ma, nieks nepeiks, o kai kam 
besitriiiant tokiose kompanijom 
se ir karjera pasiseka padary- 

' ’ •
.Tai vąt l<uo Lietuvos “švie- 

suomenė” užimta. Prie dikta
tūros joks visuomeninis kultu- 

, rinis darbas neįmanomas, todėl 
; laikas leidžiamas tokiuose ur

vuose. —J. Krukonis.

J(JSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

2832 W. «3rd St,

B.UriĘTKlEWICZ 
2608 W. 47th St 

Tėi: pafayette 3,Q83

Roseland ir Pųltaian
VVAITCHES BAOS. CORP.

"52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kąi jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
p a d u d t i “classified” 
skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės

*
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sveikatos p ir gyvybės apsaugo
jimui. . ■■ ‘’
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No." 6 -KOVOS tik k:} ajt- 
ėjo. kairia RAįinia gątt- 
ti Naujienose. ~
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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” ad^iini4- 
scracija> susitarusi su > profesoriupb 
apsiima ligi balandžio ^}0/d. prjimti

“Musų Vilniaus”. ’
prenumeratą.

Adresus ir pinigus prof. Biržiška 
atsiėmęs pristatys 4

“Musų Vilniaus”
administracijai.

ĄjL’įEjp Pąyjas numeris 
^Kultujoą” r N P- 3. Galųna 
gauti “Naujienose”. Kaina 
45 centai-

- . - . - - M -T-

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naiįjįępos 
yra hatfdingos.

TF—■
■TMritiiriffiinrftra.ai.įĮi iiiiw

(Doviernastii)

mus pigiau Ar grnau 
nėgu'kitur.

. NAUJIENOS
1739 S©: Aląlsted St.



Sakoma

Graboriai
Advokatai

mrm

Akiu Gydytojai

JONAS TAMOŠIŪNAS

Graboriai

CHICAGO, ILL-
4, nuo 6 iki

Ijetuyiąi. Gydytojai

■>., ■■

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graboriuš Chicagoj

9 iki II valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

dėlto, 
aujienos

visame 
Mokos- 
mokėti

Vidikas- x 
Lulevičiene

Skelbimai Naujienose 
duoda naud 
kad pačios 1 
yra naudingos.

MODERNIŠKOS KCPLYCl 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

prie 
duodu 
eleetrie 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

patari-

f GRISK 
advokatas
thland Aw,

Boulevard 5 2 03, J
Boulevard 8413 

i

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero 372^

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 
dek kad neturime iš 
laidų užlaikymui «ky

1646 W. 46th St

Telefonai

ADVOKATAS 
Room 2117

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos;
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki
9 vai. vakare

vis dar atidėlioja. Tam 
komisijos apsilankę 
įtikinti gubernatorių,

Sudaužę Caponės $1 
000,000 sindikatą

terį Oną, du sunu
Bailie, marčią Bronislavą, pusbrolį Povilą Liaugminą, 
anūkę Barborą Urbonienę ir anūką Kazimierą Jurkaitį 
ir gimines. Kulias pašarvotas randasi 4821 S. Honore St. 

laidotuvės 
ryte iš namą į

Rytoj 'Slapias įstatymas” įeina 
galioti

Adomas Widzes atsi 
laikė

tl

Darbo įstatymas legis 
raturoj

CNKAGOS 
ŽINIOS

I., 7:10 vai. 
sulaukus pu^iauamžiaus, gimus Tauriages

<} J. Lulevičius
GRABORIUŠ iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuye- 
ae visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo- 

. derniška koplyčia 
A veltui.
ik 3103 S. Halsted St. 
O Chicago, III. z

Tek. Victory 1115

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

VALANDOS: 
nuo 
nuo

New Orlcans federalinė val
džia suteikė skaudų smūgį 
vienam stambiausių butlege- 
rių sindikatų, areštavo 8 geng- 
sterius, radio stotį ir galybes 
prietaisų. Patirta, kad Gaponc 
buvo vienas stambiausių šeri-

■ ■ ■ ( 1 ’ ’

ninku tame sindikate, kurs ga
beno gėralų trafikus skersai ir 
išilgai visos Amerikos.

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 730
Tek Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tek Prospect 3525 *

ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausai prie gra- 

bį išdirbystči.
OHSĄSt

668 W. 18th Street 
Te|. Canal 6174 1

' SKYRIUS:
8238 S, Halsted St.

Td. Victory 4088

500 motoristŲ jau 
areštuota

Mirė Kotryna Šidlaus 
kaitė

Rezidencija Tel. Midway 5512 b 
Wilmett» 195

Nuliūdę liekame.
Moteris, Tėvas, Seserys. Broliai.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

. 3147 So. Halsted Street , 
, Teį. Calumet 3294

Nuo 9 iki 12 vaL dieno* ir
■ nud 6 iki 9 valandos vakare

CHIRURGAS
Oakley it 24 St. Tel. Canal 1712-024) 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergei* 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkait i*

Pėtnyčiomi* 1 iki 4 v. v.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatčmis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų PulL 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearbom St 
Ketvergai* ofisai uždaryti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Wcst 22nd St 
Arti Lėavitt St 

Tel f fantu Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 

Seredoj ir PetnyČioj nuo 9 iki 6

šeštadienį jau tapo pristaty
ta į Municipal teismą virš 500 
automobilistų, kurie nesuspė
jo ligi tol išsiimti karams lai- 
snius. Dalis jau apsimokėjo 
po $10, kiti pasiliko beįaukią 
savo eiles.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 1B-— i 5.1 
Nedaliomis huo 10 iki .12.

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

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

Tel. West .2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Paul M. Adomaitis 
Advokatą* 

Ofisas vidnrmiestyje 
Room 2414, 

One North La Šalie Bldg* 
One Nortį La SaUe SL / 

’i (Cor. La Salia and Madison St*.);’ 
Ofiso TeL Šiam 3fr04: 4413

Ona Milkerienč 
po tėvais Rumaaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 11 d 
ryte, 1931 m., ! .X \ f ; Į n- r - -
apskr., Vainutos parapijoj ir mieste. Amerikoj išgyveno 
27 metus. Paliko dideliame nubudime vyrą Juozapą, duk- 

1*— Stanislovą ir Kazimierą, žentą S. 
marčia Bronislava, pusbroli Povilą Liąiigminą,

Balandžio 15 d. Bance 
vičius risis su 

latviu

DR. J; J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
' Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 3 lubos 

CHICAGO, ILL. .

AMBŲLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet . teikiame širdipgą’^ simpatingą. .ir; raųių 
pątariiavimąf kuomet jis, yra' labiausiai fręikalipgas.

Lietw
4631

Tel. Bonlevard 28P0
Rez. 6515 Sę. RockunU St, 

. ' - Td. Republic 973k

Pasirašys gubernatorius
- ar ne?

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

4556 So. Rockwell St., 
CHICAGO, ILL.

URBONIENĖ
su šiuo pasauliu ba- 
dieną, 6:15 valandą 
m., sulaukus 
Šimonių 

Panevėžio

reikia už tai ątidtioti^kreditą, 
nęs prieš “(Uųj^ą’’ tiek laiko 
pastaruoju laiku neatsilaikė 
nei vienas lietuviu ristikas.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

ąuo? 9 iki 11 valandai ryte;
ntto 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Balandžio 10 d. UniversaJ 
Atletikos Kliube “dzūkas” Ban- 
cevičius ritosi net su trimis 
ristikais. Du ristiku jis be jo
kio vargo paguldė ir tai gana 
į trumpą laiką. Atėjo Adonio 
eilė. Per pusę valančios “dzū
kas” turėjo jį paguldyti. Bet 
Adomo sumanumas ir vikru
mas išgelbėjo jį: jis atsilaikė 
paskirtą laiką nepakliuvęs į 
“dzūko” žabangas. Adomui

Phone Canal 2118 
Valandoš: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

> ' Namų Tel. *Ravenswood 1664
Dr. J. P; Ašhmėnckas
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 iMUtvaukec Ape.
r (kampos North ir Damen Avės) 

TfeK. Bruhswick 8281 
Utarn., Ketv. ir Siibatomis;

Ofiso valancjos; 1-3 ir 7-8 p. m.
x Nedeliomis pagal susitarimą

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

Phone 
Hemlock 9252

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

Phone Canal 6222 ’

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

Vai.:TL—S k 7—8: Ned. 10—12 ryto

Telefoną* RbųbHc.7868 f .

Simon M. Skudas
Graboriuš ir

Balsamuotojas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis ir 

pigėsnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai,

Tel. Rčosevelt 7532 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822 

bR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

s utarninke, balandžio 14 d., 8 vai.
B Ki’yžląu^ paiupijos bažnyčią, kurioj^ 

atsibus gedulingos pamaldos už velipnęs sielą, «q iš ten 
busi nulydėta j šy. Kazimiero kapiries.\ , v , ;

<t' Visi ’a. a, Ojms^ MįJkenenės giminės, < draugai ir pa- > 
ž|stami esfat puoąitdŽiai^kviečiami "diąlyvaųti-"laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

. Nubudę Įlekiame . ...
* - • - F - • ’

Vyras, Duktė, Sunai ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja graboriuš Eudeikis, telefonas

Yards 174L i ’

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

Aštuonioliktos parapijos sve
tainėj balandžio 15 d. įvyks 
įdomios ristynės: Banęęvįčius 
risis su latviu Andrcw (Ah- 
droff)? kuris nesenai atvyko iš 
Rygos į Ameriką 
kad Andrew yra labai tvirtas 
vyras — jis galįs nulaikyti du 
arkliu. Bet gal jam. “dzūką” 
bus sunkiau nulaikyti, negu 
arklius. Well, pamatysime.

Beje ,tą vakarą ' risis dar 
Adomas Widzes su indi jonu ir 
D. Bložis su Tony Ačas. — N.

Dr. A. R. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tet Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
Resideiice Phone Hemlock 7691

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaiiomot be 

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Raudonos Rožės 
Pas. KĮiubo Valdyba.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Cfoas. Syrcwicze, Telefonas 
Cicero 294.

Springfielde Šį trečiadienį 
legislaturoj bus svarstomas bi- 
lius, patiektas Reuben J Son- 
derstrom, Illinois Federation 
of Labor prezidento, dėl nau
jo darbininkams atlyginimo, 
sulig kurio darbdaviams tek
sią mokėti iki 83 nuošimčių 
daugiau už darbininkų susi- 
žeidimus.

Legislaturoj ir senate bus 
svarstomas bilius dėl moterų 8 
valandų dienos darbo; bilius 
komisijose jau atliktas. Ma- 
nufaktorių asociacija rengiasi 
priešintis šiems abiem įstaty
mams.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N.* Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 9 dieną. 9 valandą vaka
re, 1931 m., sulaukęs 45 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apslcr., 
Indrioniškio vals., Sodeikių kai
me. Paliko dideliame nubudime 
broli Antaną Tamošiūną, tris pus
brolius — Antaną ir Adomą Ju- 
delius ir Kazlauską, dėdę Adomą 
Kirtiklį ir pusseserę Domicėlę Ju- 
zinienę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Chas. Syrewicze koplyčioj, 
1344 S. 50 Avė., po globa Rau
donos Rožės Kliubo.

Laidotuvės įvyks utarninke, ba
landžio 14 dieną, 2 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Z *

Visi a. a. Jono Tamošiūno gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

' Pereitą savaitės galą Spring- 
fieldc buvo smarkus judėji
mas dėl prohibicijos įstatymo 
pasirašymo, kurį gubernato
rius 
tikros 
stengėsi 
kad nuo to įstatymo pasirašy
mo pareina likimas visos rc- 
publikonų partijos Illinois val
stijoj, kadangi ^prohibicijos 
modifikavimo įstatymas legis
laturoj priimtas, pasiremiant 
gyventojų referendumu. Gu
bernatorius tačiau niekų neat
sakė, pasirašys ar ne. Jei pa
sirašys, tai su ta pačia diena 
įstatymas įeis galiom Jei ne
pasirašys, tai nuo šio antra
dienio įstatymas taip jau įeis 
galion, nes šiandien paskutinė 
diena gubernatoriui pasirašyti.

Tas įstatymas reiškia, kad, 
jei gubernatorius jo nevėluos, 
nuo šiol Illinois valstijos val
džia nebedarys kratų namuo
se dėl gėrimų, ir degtinė val
stijoj tokiu budu bus kaip ir 
pilnai legalizuota. Tik fede
ralinė valdžia pasiliks gėrėjus 
ir gėralų tiekėjus bei parda
vėjus gaudyti.

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso vz ūdos: -

9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 ikf9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i 

Nuo 10 iki, 1^ vaL ryte, .nuo 2 iki 4 
vaL po-pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo /10 iki 12 v, ditną

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunaa Botden) 
LIETUVIS

105 W. Adams St<
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6r9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ‘ ryte. TeL Republic 9600

' Cook county 1930 metų as
meninis turtas, ant kurio bus 
uždėta mokesniai, Riekia $945,- 
850,840. Tai yra prieauglis 
apie 40 nuošimčįų viršum 1920 
metų turto, kurs tada sieke 
$675,907,083. Iš tos . 1930 me
tų sumos pačioj Chicagoj yra 
turto $868,474,013, ir 
county tik $77,376,227. 
čiai nuo šio turto teks 
gruodžio 1 dienai.

ONA
Persiskyrė 

landžio 1 l 
vakare 1931 m., sulaukus pusam- 
žiaus, gimus Šimonių miestely it 
parapijoj, Panevėžio apskr. Ame
rikoj išgyveno 20 metų. Paliko 
dideliame nuliūdime vyrą Augu
stą, du sunu — Kazimierą ir Jur
gį, dukterį Julijoną, du broliu — 
Kazimierą ir Antaną ir brolienę 
Anelę, seserį Adelę Laučienę ir švo- 
gerį Domininką, Lietuvoj brolį 
Adomą ir brolienę Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 1058 
W. 5 7 St.

Laidotuvės įvyks utarninke, ba
landžio 14 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų į §v. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Onos Urbonienės gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervu otų nw, skaudamą 
akįų karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
,trumparegystę, ij. toliregystg. . Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose

J. F. RAMUS 
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUŠ CHICAGOJ

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South V/estern Avenue 

Tel. Lafayette 4146

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Simai, Duktė 
ir Giminės.

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

WESLEY J. HOGLE
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 1 1 dieną. 2:30 valandą 
po piet. 1931 m., sulaukęs 22 
metų amžiaus. A. a. We$ley gi
mė balandžio 17, 1908, Chicago, 
III. Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną. po tėvais Zawetskai- 
tę. tėvą Fred A. . Hogle, 3 sese
ris — Mrs. A. J. O’Leary, Mrs. 
H. Pincus. Mrs. A. Anderson, 4 
brolius — Fred. William, Henry 
ir Burke L. Hogle (pastarasis gy
vena Bloomington. III). Kūnas 
pašarvotas, randasi 6611 South 
Washtenaw Avė.

Laidotuvės ' įvyks seredoj, ba
landžio 1,5 dieną. 8:30 vai. ryte 
iš namų į 'Užgimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio'sielą. o iŠ ten bus 
nulydėtas į Holy Sepulchre kapi
nes.

Visi a. a. V/esley, J. Hogle gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus. '

Ofisas ir Laboratorija:
1025 V/. 18rh St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

įlydė Park 6755 ar Randolph 6800

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563

• Valandos — 7 iki 9 vakar*
Olis—Utarn., Ketv., ir Subato* vak 
Vasalle—Pan., Ser. ir PėtnyČios vak

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj* 
Room 1502 ’ 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Cor. Wasbington and Clark St*.
Ofiso TeL Central 2978 •

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

4930 W. 13th‘ St. Tel. Cicero 49
Dėlei nnnklTi laikų kainos nupigintoji ~ 

Sidabro Fillinirai -- --------------------------— 52-00
Pareeįiano Piningai ........  ■ , - ------ 2.00
Aukįm^a Crow#s 4.
Plaf

s Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO RAHN
♦631 South Ashland Avenue 

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

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

Physical Therapy U Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue
. ■ J ' ■

Ofiso TeL Victory 6895 
Rez- TeL Drexel 9191 .

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St,. Chicagv 
arti 31tb Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 rak 
Nedėliotais ir šventad. 10—12 diena

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graboriuš ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue •

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

'' ’’ 4 v 3 atĮ’ u ’ '•/

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas .

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai-. YARDS 1741 it 1742

bt. Etikes ligoninėj po sun
kios ligos mirė Kotryna Šid
lauskaitė, gyv. 4538 S. Honore 
Street.

Velionės kūnas yra pašarvo
tas Eudcikio koplyčioj, 4605 
S. Hermitage Avė.

Draugai ir . pažįstami kvie
čiami atsilankyti į namus ir 
padėti aprūpinti laidotuves, 
kurios įvyks ketvirtadienį, ba
landžio 16 dieną, iš Šv. Kry
žiaus bažnyčios į Šv. Kazi
miero kapines.

7^7^^ ■ .1 --......................... ----------------

Lietuvės Akušerės

t vairas Gydytoj a j___
Office Phone Carfa) 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue Island •*.

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

Re*. Phone Fairfaz 6353

Lietuviai Gydytojai
R*x 6600 South Artesian Avenu* 

Phone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiek asmenininių ver
tybių bus taksuojama

SVARBI ŽINUTE .
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 

Namai: .

6641 So. Albany Avę.
Tel. Prospect 1930

Ofiso telefonas Virginia 0080 
Be*. Tel. Van Buren 6888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. NedSliom nno 10 iki 12 die

vą. Namu ofisas North 81d* 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 Iki 0:80 vakaro

Graboriai ____

S. D. LACHAVICH 
UETUVIS GRABORIUŠ

Patarnauju laidotuvėse kųopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

dirbu busite užganėdinti. 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

* Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
’OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
A649 S. ^Ashland Ava.

kampas 47 St. 
TeL Boulevard 6487

$6.00
_________________ $20.00

Traukimą* be skausmo



Pirmadienis,
--------- ................ -c

bal. 13, 1931

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Profesoriaus Biržiš
kos vizitas North- 
western Universite

tui
Rašo Nora

musIš visų iki šiam laikui 
lankiusių svečių iš Lietuvos, 
manau, kad nė vienas asmuo 
taip nesudomino visus, jaunus 
ir senus, lietuvius ateivius kaip 
ir Amerikoje gimusį jaunimą, 
kaip Profesorius Biržiška. Ka
dangi tikslas, kuriuo prof. Bir
žiška atvyko Amerikon, yra ge- 
riaus ir arčiaus suprantamas 
senesniems lietuviams, lietu
viams iš tyietuvos atvykusioms, 
tad jie daugiausia ir rūpinosi 
rengdami priėmimus, vakarus, 
etc., kviesdami jaunimą prisidė
ti prie visų šių iškilmių* atiduo
ti savo pagarbą Prof. Biržiškai 
dailės formoje.

Chicagiečių tarpe šiandien 
randasi nemažai Amerikoje gi
musio lietuvių jaunimo, kuris 
lanko ‘aukštesnes mokyklas ir 
universitetus, ir studentai, lan
kantys Northwest^rn Universi- 
tetą> su p-le Valerija čepukai- 
te priešakyj, ir jos kolegomis 
panelėmis Ona Kairiu,te ir Al
dona’ Genai te ir ponu Albert 
Lidikevičium, norėdami padary
ti pažintį ir ryšius tarp Lietu
vos Universiteto, kurį niekas 
tinkamiaus negali reprezentuoti 
kaip Prof. Biržiška, ir North- 
western Universiteto, padarė 
Prof. Biržiškos Northvvestern 
Universitetui vizitą, kuriame ir 
šių žodžių rašytoja turėjo ma-, 
lonumo dalyvauti. Ta diena 
paliko ir minėtų studentų i|’ 
mano mintyse gilaus įspūdžio,
P-lė čepukiytė sutvarkė dienos 

programo pradžią supažindinti 
su Universiteto Prezidentu, p. 
Walter Dili Scott, kuris labai 
nuoširdžiai priėmė mus, išreikš
damas didelio malonumo pažin
ti Prof. Biržišką ir susipažin
ti su Lietuvos Universiteto į- 
staiga. šis pasikalbėjimas bu* 
vo iš tikrųjų įdomus. Buvo pla
čiau kalbėta, apie priėmimą į 
Northwestern Universitetą pro
fesoriaus iš Lietuvos Universi
teto lietuviškai skaityti lekci
jų principaliai iš Lietuvos isto
rijos ir literatūros, ir mainytis 
leidiniais tarp šių dviejų uni
versitetų, su kuo p. Scott ma‘ 
loniai sutiko.

Po pasikalbėjimo aplankėm j- 
vairius skyrius universiteto, su
sipažindami su dekanu Hib- 
bardu (Liberal Arts), kuris su
teikė Prof. Biržiškai jamį įdo
mių informacijų apie sistemą ir 
■tvarkymą šios universiteto’ da
lies, kuria Prof. Biržiška: ypa
tingai domisi. 1 L ‘

Ir taip nepajutom l^aip pra
bėgo visas rytas besivaikščiO- 
jant Evanston Campus, ir mu
sų studenčių tėveliai, ponai če- 
ĮJukai. ir Kairys, pakvietė mus 
pietų. , , « ■ '• »

Po pietų apl'ahkėm šio uni
versiteto dalį Chicagoje, vadi- tikslo arba atbaidyti darbi-

namą 
randasi 
nos, teisių 
tetai, čionai Prof. 
re j o malonumo 
nu pažįstamu 
sel’iu, kuris profesoriavo Mask
vos Universitete Prof. Biržiš
kos studentavimo metais.

Ir taip apžiūrėję Viską įdo
mesnį šioje didžioje mokslo įs
taigoje, kurią lanko suvirš 
12,000 studentų, ir turėję di
delį malonumą, kurį 
proga suteikė mums 
Susipažinti su prof. 
visi išsiskirstėm, su 
tnu ir pasididžiavimu 
kad Northwestern Universiteto 
prezidentas, p. Scott, ir įvairių 
fakultetų dekanai ir proleše
riai turėjo progos pažinti pir
mą iš Lietuvos atvykusį moks
lo vyrą, ir turime viltį, kad ši 
pažintis duos geistinų irz lau
kiamų rezultatų.

Atminimui šio vizito minėti 
studentai įteikė prof. Biržiškai 
mažą

dentisterijos^ medici 
ų ir komercijos fakul 
tonai Prof. Biržiška tu 
>numo pasimatyti su se

dovanėlę.

Cicero
Apsiaustų Siuvėjų 

atsakymas

ši vizito 
arčiaus 

Biržiška-, 
džiaugs- 
širdyse,

Ladies Gar- 
Union, Chica- 
manageris M. 
“Naujienoms”

International 
ment Workcrs 
go Joint Board 
Bialis atsiuntė
atsakymą į Arlaucko ir Zaka
ro firinos raštą, tilpusį “Drau
go” dienraštyje. x

“Draugo” dienraštyje buvo 
įdėtas pareiškimas Arlaucko 
ir Zakaro, prieš kuriuos Ghi- 
cago Joint Board, Internatio
nal Ladies Garment Workers 
Union paskelbė streiką.

Mr. Arlauckas pareiškė, kad 
jis moka savo darbininkams 
geras algas ir kad jis nevertė 
savo darbininkų dirbti ilgas 
valandas. Gerai, mes labai 
dėkingi p. Arlauckui už prisi
pažinimą, kad jo darbininkai 
dirba ilgas valandas. Jis jų 
nevertė. Iš tikrųjų, jis botago 
nevartojo, bet jis mokėjo tiek 
mažai, kad žmonės buvo ver
čiami dirbti vėlybas valandas, 
kad galėti) užsidirbti keletą 
dolerių. Jei jie\ tedirbtų rc- 
guliares valandas, jie uždirbtų 
greičiausia nedaugiau kaip po 
$10 į savaitę.

Be to. p. Arlauckas perspėja 
visuomenę nepasiduoti Unijos 
klaidinimams šiais bedarbės 
laikais. Gerai, malonu girdė
ti, kaip draugiškai jis atsineša 
link savo darbininkų. Bet 
mes norime pareikšti, kad 
darbininkai supranta tą jo ne
tikėtą draugiškumą. Jie žino, 
kąd darbininkų tikras draugas 
yra Unija ir jei kas nori dar
bininkus suklaidinti, tai yra 
grėiČiau ne kas kitas‘kaip pats 
p. Arlauckas.

Toliau, jei jis simpatizuoja 
darbininkams šiais bedarbės 
laikais, tai kodėl jis nesutaria 
sus Unija ir neatstato darbinin
kus į darbą?

Mr. Arlauckas toliau pareiš
kia, kad tai esąs tik svetim
taučių pavydas ir noras atimti 
iš jo šapos darbą. Musų ma
nymu toks pareiškimas turi

ninkus arba sukelti tautinę 
neapykantą. Todėl mes pa
reiškiame, - kad musų organi
zacija yra internacionale Uni
ja. Musų organizacija yra su
kurta-iš visų rūšių tautybių ir
joje kiekvienas naudojasi ly
giomis teisėmis. Streikuojan
tieji supranta tą savo darbda
vių skintą, jie žino kad strei
kas buvo paskelbtas su vienu 
tikslu, tai yra nustatyti žmo
niškas darbo sąlygas; jie žino, 
kad jie veda kovą prieš pra
kaito šapą ir jie yra griežtai 
pasiryžę laikytis kovoje, kol 
jų darbdaviai supras, jos jie 
nepajėgs sulaužyti darbininkų 

klaidinančiaisvicnynes savo 
pareiškimais.

Streikas eina 
bus pasiektas 
susipratimas.

M. Bialis, manageris

ir eis tol, kol

Marąuette Park
Griciaus vaikas neužmuštas

šeštadienio liūdną žinią 
šiandien galima atitaisyti link- 
smene žinia, būtent, kad p. 
Griciaus vaikas . Albertas, 8 
metų amžiaus, nebuvo užmuš
tas, tik tapo sunkiai sužeistas 
vieno kaimyno vaikezui su au
tomobiliu pervažiavus.

Albertas, nors tap'6 hūtomo- 
bilio numestas 30 pėflų ų šalį 
ir gavo tris -gilias žaizdas į 
galvą ir vieną į rąnką ,tačiau 
sužeidimus pakels ir Šv. Kry
žiaus ligoninėj suteikus pirmą 
pagalbą, dabar randasi namie 
2452 W. 69 St. Vaikas kalba 
ir jaučiasi tvirtai. Pavojaus 
gyvybei nėra.

Puslapėdis.

Šiurpus reginys 
gatvekary

Užmuštas žmogus, norėjęs 
perbėgti gatvę

Važiuojant gatvekariu 
sted pro 53 gatvę staiga 
gatvekary sujudimas ir 
diiktoriūs toj vietoj* sustabdė 
gatvekarį. žmones pradėjo 
lipti prie langų, kiti bėgti lauk 
iš'karo. Išlipęs žiuriu, skersai 
gatvekario vėžių guli žmogus, 
negyvas ir veidas kraujuose.

Mačiusieji pasakojo, kad tas 
žmogus bego skersai vėžių tuo 
pačiu momentu, Vada gatveka- 
ris visu smarkumu buvo nuo 
jo per kelis žinksniūs atstu. 
Konduktoriui nebesuspėjus su
laikyti gatvekario, žmogus ta
po vietoj užmuštas. Kas jis 
toks, neteko sužinoti. Atrodo, 
apie 50 metų amžiaus, darbi
ninko rūbais apsirengęs.

Konduktoriai išlipę užmuš
tąjį pakėlė iir rįdėj ę 'į pasitai
kiusį troką pasiuntė į ligonbu- 
tį, o gatvekarį tuŠčįa nuvežė^ į 
garažių. Sakė, tuo karu Žmo
nių tuo tarpu nebevažios.

Hal- 
kilo 

kon-

Cicero
1---- -T-------------

demonstravo savo 
kinimą ' išrinkimų 
Čbicągos -‘majoru
Tlioinpsbnb,' kurio majoravi 
mo laikais ir Capone ture 
jo gerą šienapiutę. Dabar Ca

nepasiten- 
Cerhiako 

vietoj

pone savo bedarbius atidavė 
Cermakui, žinokis sali.

Balandžio 11 d. Senas Petrus 
eidamas proi šalį pažvelgė į 
Caponės' turtėjančią valgyklą.

III. pastate vasarinį namą. Sta- 
lyti namą davė bedarbiams. 
Bedarbiai užsidirbę nekurie 
net po šimtinę —džiaugiasi.

Antanas Bielinis turėdamas 
kelis namus ir darydamas juo
se didelius pataisymus taip

gerų katalikų, nenori nė kai

ir darydamas juo-

pat bedarbiams davė daug 
darbo; pas^Bielinį nuo pat ru
denio per visą7 žiemą dar ir 
dabar nekurie dirba. Gražus 
pavyzdys minėtų biznierių.

bėtis su buvusiais savo gerais 
draugais ir net giminėmis pa
tekusiais į bedarbių eiles, o ne
duok Dieve paprašyk pasko
linti nors kiek, nu jau tada ne
norės nė susitikti tavęs. Drau- 
gučiai, nebūkime tokie išdidus, 
nežinome, kas ir kada gali ir 
kitiems atsitikti. Koresp.

CLASSIFIED ADS

pat lango stovi pečius ir ant 
to pečiaus kreida išpaišytas 
naujų majoro .Gerinako pa
veikslas, su užriesta nosim ir 
lašančiomis didelėrnjs ašaro
mis. Pp karikatūra net koks 
tai paši epi antys parašas padė
tas. ■ ’ Senas Petras

Roselando Žinios
Jonas Noryainis 10733 Wa- 

bash avė., senas Rosčlandę 
gyventojas v ir plačiai žinomas 
kaipo plufti^ęris,sunkiai su
žeistas: perlaužtas kojos kau
las. Norvdihis dabar randasi 
County Hošpital Ropių 34, 
draugai kvieįidmi ailankytį.

?' . ' 'l ■ ■' l' /

'■C ' ....
P e j ra)Į C jiilir džtyh as už p u s i- 

dėjįriią i :pyįę^‘ brdhibičiją nu
teistą^ mėnesiams į kalėji
mą. Vitais A:į Gapone, kuris 
milijpnuš pęlnoJ-daro iš tos ne- 
la i m i h^gos < pif ėViįbici j os' tokiam 
nėra; 'Kalcji^P'.^'h’ GeVa tvarka, 
ar rife? 'L'-■ H,

Anįahąs; '$įišįis išbuvęs 5 
metus įr 7 meripsius kalėjime 
Pontiac, III., tia^rįžd; džiaugia
si, kad s veik ąę išliko; sako la
bai daugęlis iš 4ch išeina gavę 
džiovą.

u—7^----
Seni j į Rošęlahdo biznieriai 

Antanas^ Rięlinis ir Ad^ffas 
Baužiu, <šiaiš į bedarbės laikais 
nemą^F^^^n)5jp\ “ bedar
biams^ 'įMųddaiui; jiems užsi- 
dirbtiu'ž^į■ ■ 

Adolfai .įtūžis Momence,

Bet yra ir darbininkų ge
ros širdies, pavyzdžiui^ Albinas 
Laurutėnas . turėdamas gerą 
darbą, yra paskolinęs- bedar
biams net po kelis šimtus.

Bet ne visi toki yra; daugu
ma, gerai dirbančiųjų ir extra

PRANEŠIMAI
Naujienų Sptilkos nauja serija prasi

deda su pirma dieųą balandžio. Da
bar laikas įstoti ir sutaupanti užtektinai 
dėl .senatvės arba kokios nors nelaimės.

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

Atsiliepkite
Kas užmokėjote taksus $32.05 

Naujienų čekiu ir užmiršo 
pridėti taksų Bilą? Miesto 
kasierius čekį sugrąžino ir 
jūsų taksos liko nemokėtos. 
Atsilankykite į Naujienas 1739 
So. Halsted St.

Bridgeport.-^— Ch. Liet. Auditorium 
B-vės, direktorių ir draugijų atstovų su
sirinkimas'įvyks balandžio 13 d., 8 v. 
v., Csavoj svetainėj. Prašomi visi susi
rinkti, nes yra svarbus reikalas. Kovo 
30 d. extr»v .jusirinkime tapo nutarta 
leisti laimėjimui automobilių piknike 
birželio 29 d. Tai pasiimkit parda
vimui tikietų (kaina tijktai 15c.). Dirb
kime visi dėl Auditorijos labo, o darbas 
duos naudos. -— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos susirinkimas atsibus utar- 
ninke balandžio 14 d. Masonic Temple 
svetainėj, 1547 N. Leavitt St. 7:30 v. 
vakare. Nariai malonėkite susirinkti lai
ku. —- X. Saikui, sekret.

12th STREET 
‘ Tel. Kedzle-6902 .

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louit Avė. 
CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Board of Educatioi^ išrinkta 
>’ ? ■? ’ f

' Pereitą * šeštadienį įvykus 
rinkimams į thokykliį tarybas, 
Cicero Board rof Education 
naujai išrinktas sąstatas jau 
paskelbtas. Išrinkti: < Prezi
dentu Frank J. Petru* Board 
nariais-: Charles J. Burba, Jo- 
seph Carney ir John Ęlazek. 
Eietirvis Louis W. Kizas liko 
nei^rinktas. J . s ■

2943
Tinka pavasariui

Specialistas, gydymą chroniškų ir nauju U 
*ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsflaM- 
kykit pas. mane. Mano pilnas iSegzamlnavl- 
Sas atidengs jūsų tikra ligą ir jei aS apši

lsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikra specialistą, kuria neklaus jutų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino /IBegzaminavlmo—kas jums yrapo galutino ISegzainlnavlmo—-kaa jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. t* 

liol nuo 10 ryto iki 1 po pietų

St

[ po 
Nedė-

nei^rinktas.

Capone prieš Cer- 
maką!

Daktaras
Kapitonu

Specialistas iš

Naują majorą išrinkus Capone 
uždare valgyklą bedarbiamsWlSSIfi,

PamUnlami Esm
Seno Krajau*

BYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 
NE1IŪRINT KAIP ŪSSISENftJŪSIOS ir NEIBGYDOMOS JOS YRA 
Spedallikai gydo Ilgas pilvo, plaučiu, inkstą ir pūsles, utnuodijlmi 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklių skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką' 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metą ir ligydė 
tnkmnčiu* ligonių. Patarimu dykai. OFISO VALANDOS: Ka*di* ' 
■no 10 ryt* iki 1 v*L it nuo 5-8 vak. Nedčlioaia nuo lO ryt. iki l v.

26^,8^ ^iM^paz K—lj»

<

Kitą dieną po majoro išrin
kimo, balandžio 8 d. Al Capo
ne, Chicagos gengsterių, gem- 
blerių ir prostitucijos valdo
vas, uždarė savo valgyklą ant 
935 so. Statė Street, kurioj nuo 
pat pernai rudens veltui mai
tino tūkstančius ’ bedarbių, 
duodamas valgyti po tris kar
tus per dieną.

- Graži išečjtmui suknelė.
atima v ■

Sukirptos’mieros 36 ir 38, 40, 42 
ir 44 colių /per kaltinę.

Norint gauti vieni ai? daugiau viri 
nurodytą pavyzdžių, prdlome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
ailkiai paralyti savo tardą, pavardę 
ir adresą. Kiekviend pavyzdžio kaina 
15 centą. Galimi fcriėįųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. LaiSkus reikia adresuoti:

Naujieną: Patterri De^pt., 1789 So. 
Halsted St., Cbicago, III.

NAUJIENOS Čatterti Dept.
1739 S. Halsted Št.» Cbicago, III.
Čia įdedu 15 centą ir prašau at- 

siąsti man paVyzdĮ fe

Mieros «•••••••«per krutinę Į

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

Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiškai arba 
prisiųskite registruotame " 
laiške. Tuoj gausi banko 
^ekį. • v

Prirengiame dokumentus ke- 
liduninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursiją rengiamą 
per Lietuvių Laivakorčių Agentą 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon. v

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdama* visus reikalu* per

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

CHICAGO
TeL Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų
Perkam Aortgečiu* ir Bonu*. 
Skolinam pinigu* ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namu* it viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

V* t 9 a, • IŽYfl — Ya.

(Adresai)
» ii liiiimit,iiniiė'

Siunčiam Pinigus it Laivakorte*.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
MES GVARANTUOJAM SAVO

Atliktą darbą.

PATARIMAS
Patartam visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5832 So. Long Avė.

' Reikalingi agentai

CLASSIFIED ADS
Ulini..... .... i i i imi............———.. . ........................

Educational
Mokyklos -

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų lauk arba raly k:

INTERNATIONAL BARBĖS 
COLLEGE, 

672 West Madison Street.
1 -------- ------------- Z,    ■

Furniture & Fixtures
Rakandal-įtaisai ___

JAUNAS daktaras yra priverstas par
duoti 4 kambarių rakandus, naujo sty- 
liaus ir gražumo. 3 šmotų rankomis ap
muštas seklyčios setas, pilnas franeuziško 
dezaino riešuto miegamojo kamb. setas, 
8 šmotų, stiprus karvmto riešuto medžio 
valgomojo kam. setas, occasional table, 
5 šmoti| pusryčių setas, lempos, veidro
džiai, Viskas parsiduoda už trečdalį ori- 
ginalės kainos, priimsiu $400 cash, par
duosiu ir atskirai. Atsišaukite po 9 vai. 
ryte. 1743 East 78th St., telefonas 
Saginaw '9786.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės. aritmetikos, 
knygvedystls, stenografijos, ir kitų 
ąiokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
oradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių Įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo lakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. HA
Financial

Finansai-Paskolos

ir

Skoliname Pinigus ant pirmo mor- 
gičįaus ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 mėn. ir ant 12 metų, už 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

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

Laisvės 
norite 

Naujie-

PINIGAI
Z Į ' " • ■ ’ . ‘

Mes skolinam nuo $50 iki $300 
Neimam komiso i 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kėdzie Avė.

KAM REIKALINGI 
x PINIGAI?
Skolinu ant pirmų mortgačių; 

mažas komišinas, teisingas pa
tarnavimas.

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678-1679

Business Service
Biznio Patarnavimas

PAUKŠČIAI
(Poultry)

FOX RIVER VIŠ- 
TUKAI

50,000 viŠtukų išperinama kas savaių. 
Visų geresniųjų veislių.

Kainos nuo $7 už 100 iki $12
* už 100.

14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

Musų

Vištukai Gali Suteikti
Jums Uždarbio

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesruteis

58 S. Spring St, 
telefonas 1537

Perykla 
713 Grace St.

i telefonas 5410 
FOX RIVER 
HATCHERY 

Elgin, III.
Partners Wanted

 Pusininkų Reikia -
IEŠKAU partnerio arba partnerkos į 

Kotelio biznį. Biznis išdirbtas ir vie
nam persunku apsidirbti. Paul Varnas, 
2318 W. Wasbington Blvd. Tel. 
West 5970.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGA agentų su automo
biliais, turi būti* švarus ir teisingi. 
Darbas nuolatinis, geras uždarbis. 
Atsišaukite nuo 10 iki 6 vai. vak.

2839 W. 63rd Street
------ 0------

—o----
REIKALINGAS darbininkas ant ūkės. 

Del platesnių žinių kreipkitės adresu: 
Joe Zubriski, Goodman, Wis.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių skudurų sortuoto- 
jų. Kreipkitės adresu 5835 So. Loomis 
BlvdJ Klauskite Mr. Louis Dray.

vFumished Rooms
GERIAUSI, KAMBARIAI 

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

NEW WASHINGTON HOTEL
x Sav. Paul Varnas

2318 W. Wašhington Blvd.
Tel. West 5970

O --—

PASlRENDUOJA kambarys dėl šva
raus vaikino, su Visais parankumais, prie 
mažos šeimynos, antros lubos.

834 W. 35 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDUOSIU savo dalį kotelio ir 
lunch runi biznį, 36 kambariai. -— Ge
ras, pelningas biznis. Išvažiuoju Lie
tuvon, F245 ''So. Michigan Avė? Tel, 
Calumet 2021.

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

riai yiškose, 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 1321 Vakarais Capitor 1442

Fanhs For Sale 
Ūkiai Fardavimzl

PARDAVIMUI 80 akrų farma, 3 
mylios nuo Scottville, Michigan. Gera 
žemė, taipgi geros triobos, Parduosiu 
labai pigiai. Del platesnių žinių ra
šykite Peter Weston, 2252 Ainslie St. 
(4900 North)> Cbicago.

.... ■■ =
Real Estate For Sale 

Namai-žomė Pardavimai 

u 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

Paul M. Snuth & Co. 
REAt estate 

LOANS « INSURANCE 
Perkate, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšics. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra as 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
lt parūpinant 1 it 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

Tel Lafavett* 0455

ŽINOTI AUTOMOBILISTAMS
Didžiausia ir gerbusia ^automobilių 

dirbtuvė ant Bridgeporto. Taisom vi
sokios išdirbystės automobilius, taipgi 
partraukiant sudaužytus iš visur.

MORGAN STREET AUTO 
REPAIR SHOP.

PARDAVIMUI 2 augŠtų medinis, 
namas, mūrinis basementas, prie Wallace 
ir 44 gt., 6 ir 7 kambarių, pilnai iš- 
renduotas. Morgičiaus $3.J)00. Par
duosiu labai pigiai, jei pirksite bėgyje 
7 dienų. Priimsiu $500 cash ir ma
žus mėnesinius išmokėjimus. Matykit 
savininką, 2708 S. Avers Avė., tel. 
Rocktvell 1966.

Tel. Boulevard 9421 
Naktį pašaukit Yards 0422

VILLA PARK
Turtu tuojans parduoti savo 5 kamba
rių medinę bungalov. didelis lotas, gat
vė ištaisyta. 3 blokai iki C. A. and E. 
R. R. Kaina $5,250.00. $200 cash, li
kusius mažais išmokėjimais..

533 S. Vilią Avė.
Tel. National 0637, arba Vilią Park 2293




