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Milžiniškas Respublikonų 
Laimėjimas Ispanijoje
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Miestų rinkimuose Ispanijos žmones pa
sisakė už respubliką—-Respublikonų 
vadai reikalauja, kad karalius Alfon
sas tuojau atsisakytų sosto—Kabinetas 
rezignuoja

MADRIDDAS, Ispanija, bal. 13. 
—Vakar įvykę. Ispanijoj mies
tų rinkimai pasibaigė milžiniš
ku rcspublikininkų laimėjimu 
prieš monarchistus.

(Monarchijos šalininkai visa
me krašte buvo sumušti, ypa
čiai šiek tiek didesniuose mies
tuose. Madride, dagi pačiame 
karaliaus Alfonso rinkimų dis- 
trikte, laikytame 100% monat- 
chistiniu, miesto tarybos na
riu tapo išrinktas respubliki- 
ninkas.

šie miestų rinkimai aiškiau
siai parodo, kad jei tai butų 
buvę rinkimai į parlamentų, ar
ba į steigiamąjį seimą, daugu
ma butų buvus išrinkta respub- 
likininkų.

Bet kadangy in šiais miestų 
rinkimais krašto žmonės pa
sisakė už republiką, Atcala Za- 
mora’, į kurį žiūrima kaip į bu
simą respublikos prezidentą, 
bendrai su kitais respubliki- 
ninkų vadais šiandie išleido ma
nifestą, kuriuo formaliai, reika
laujama, kad karalius Alfonsas 
abdikuotų ir pripažintų Ispani
jos respubliką.

Manifeste sakoma, kad jeigu 
karalius nenusilenksiąs žmonių 
pareikštai valiai, tai “mes esa
me prisirengę padėti jiems pa
tiems respubliką įsteigti.”

Trys Ispanijos kabineto 
nariai rezignavo

MADRIDAS, bal. 13. — Ryšy 
su milžinišku respublikonų lai
mėjimu vakarykščiuose rinki
muose, trys kabineto nariai — 
valstybės ministeris Romano- 
nes, teisingumo ministeris Al- 
hucemas ir švietimo ministeris 
Mariu—šiandie atsistatydino.

Karaliui įteik toj rezignacijoj 
jie pareiškia, kad ilgiau pasilikt 
valdžioj nebegalį.

Girdėt, kad ir visas premjero 
Aznaro kabinetas tuojau rezig
nuosiąs.

Ką dabar darys karalius Al
fonsas, galima tik spekuliuoti. 
Pasikalbėjime su gr. Romanone- 
su dėl rinkimų rezultatų, kara
lius buk pasakęs:

“Faktai aiškiai parodo, kad

^ORR S.;
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, nors iš' da
lies debesiuota'; vėsiau; viduti
niai žiemių ir rytų krypties vė
jai.

Vakar temperatūros mini- 
mum buvo 55°, 5-6 vai. ryto; 
maksimom—80°, 2-3 vai. popiet.

šiandie saulė teka 5:12, lei
džiasi 6:28. Mėnuo teka’ 4:01 
ryto.

Ispanjia pasisakė prieš mane. 
Aš nenoriu gramzdinti Ispaniją 
į pilietinį karą. Suprantu savo 
pareigą.”

Klerikalų suėmimai 
Lietuvoje

KAUNAS, bal. 13. — Praei
tą šeštadienį Kaune buvo su
imtas vienas kunigas ir du 
studentai, Katalikų Veikimo 
Centro komiteto nariai. Jie kal
tinami dėl skleidimo proklama
cijų, kuriomis žmonės kurstomi 
laikyti susirinkimus ir atitin
kamomis rezoliucijomis remti 
vyskupų ir. kunigų kovą su val
džia dėl kontrolės valstybės mo
kykloms.

Lenkų pramoninkų 
delegacija atsižadė
jo kelionės, Maskvon
Įtūžo dėl sovietų prekybos ko

misariato pranešimo apie vi
sišką Lenkijos pramonės su
griuvimą

VARŠUVA, bal. 13. —Lenkų 
pramoninkų delegacija’, kuri 
šiandie buvo besėdanti trauki
nio išvykti į Maskvą rusų fab
rikų apžiūrėti ir sukurti geres
nių prekybos santykių tarp 
Lenkijos ir Rusijos, staiga sa
vo kelionės atsižadėjo ir iš va'g- 
zalo grįžo namo.
Mat, vagzalo petrone, prieš sė- 

siant traukinin, delegacijos na
riai perskaitė ką tik išėjusiuos 
Varšuvos laikraščiuose telegra
mą iš Rygos, kurioj praneša
ma, kad sovietų prekybos ko
misariatas savo išleistame ko
munikate sakąs, jogei lenkų 
pramonininkų vizito sovietų 
Rusijai priežastis esanti visiš
kas lenkų pramonės sugriuvi
mas, pareinąs iš ekonominio kri- 
zio visose kapitalistinėse vals
tybėse.

Sovietų prekybos atstovybės 
galva, kuris buvo lenkų dele
gaciją atlydėjęs stotin, ddrė 
didžiausių pastangų įtikinti, 
kad tai turįs būt koks nors ne
susipratimas, bet jo pastangos 
nuėjo niekais. Lenkų delega
cija, vadovaujama Lenkų Pra
monininkų Sąjungos pirminin
ko Vierzbickio, susiėmė saVo 
bagažą ir ^J’ižo namo, pareiš
kus, kad į Maskvą važiuosianti 
tik tada, jei pasirodysią, kad 
pranešimas buvęs neteisinga’s.

$1,000,000 gaisras
(MENOMINEE, Midi., bal. 13. 

—Didelis gaisras, kilęs čia’ Wells 
Lumber kompanijos įmonėj, 
pabarė, kaip apskaičiuoja*, ( $1,- 
000,000 nuostolių.

[Acme-P. y A. Photo]

Visa, kas- liko iš kalėjimo-Managuoj, Nikaragvoj, įvykus žemės drebėjimui. Apie 300 kalinių 
» buvo užmušti kalėjimo trobesiui sugriuvus.

Sovietai išvijo ameri
kietę už anekdotą 

apie Staliną
Jos vyras, sovietų parsikvies

tas inžinierius ekspertas, taip 
pat deportuotas

BERLYNAS, bal. 13. — Iš 
Maskvos atvyko į (Berlyną ame
rikietis inžinierius -AVilliam- H. 
Grady ir jo žmona, Mrs. Eve 
Grady, abudu išvyti iš sovietų 
Rusijos.

Jų išvijimo priežastis buvo 
ta, kad vienas Amerikos žur
nalas išspausdino Mrs. Grady 
straipsnį iš Rusijos, pavardytą 
“Pasižiūrėk Rusijos ir leipk juo
kais.” Tame straipsny Mrs? 
Grady, tarp kita ko, papasakojo 
anekdotą, kuris, pasak jos, pla
čiai esąs pasakojamas Maskvoj. 
Anekdotas toks: ‘

Vienas jaunas žydukas iš
gelbėjo nuo paskendimo kažko
kį nepažįstamą vyrą. Dėkingas 
nepažįstamasis tad klausęs sa
vo gelbėtoji, kad jis pasakytų, 
ko norįs, ir visi jo norai busią 
patenkinti. * .

“Aš esu labai galingas žmo
gus. Aš—Stalinas,” pasakęs iš
gelbėtasis.

žydukas baisiai nusigandęs. 
Drebėdamas, jis ėmęs maldau
ti:

“Susimildamas, tamsta, jeigu 
tamsta iš tiesų esi Stalinas, tai, 
meldžiamas, niekam nesakyk, 
kad aš tamstą išgelbėjau.”

Sovietų užsienių reikalų ko
misariatas įžiūrėjęs tame anek
dote Stalino garbės užgavimą ir 
liepęs Mrs. Grady iy . jos vyrą 
tuojau deportuoti laukan/Be to, 
inžinieriai Grady, kuris buvo 
sovietų vyriausybės parsikvies
tas kaip ekspertas, buvo įsaky
ta žiūrėti, kad jo žmona nebe
keltų kojos j sovietų žemę, ‘ s , ,1 i—
Meksika uždaro duris 
ateiviams, norintiems 

darbo gauti
z MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

13.—Vidaus reikalų departa
mentas instruktavo visus Mek
sikos konsulus neduotj jpaspor- 
to vizų asmeriims, norintiems 
keliauti j Meksiką darbo ieško
ti. , \ .

Įsakyta taip pat neduoti vi
zų kunigams, horintiemš at
vykti Į Meksiką gyvent}.

Trys Honduraso kabi- 
neto nariai -pasitraukė

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
bal. 13'. — Del nesutikimų mi-‘ 
misterių kabinete, trys jo na
riai—užsienių reikalų, karo /ir 
valstybės darbų ministeriai — 
atsistatydino.

Galimas daiktas, kad dėl to 
ir visas kabinetas atsistatydins.

• ' ■ '

Praš0 GeneVą ištirti 
Austrijos Vokie

tijos sutarti
CtENEVA, Šveicarija, bal. 13. 

—Anglijos užsienių reikalų de
partamentas kreipėsi į Tautų 
Sąjungos sekretoriatą, ■ prašy
damas, kad projektuojama Aus
trijos Vokietijos muitų unijos 
sutartis butų padėta ateinančio 
Tautų Sąjungos tarybos susi
rinkimo svarstymų programai!, 
ištirti, ar ta sutartis neaįsilen- 
kia su Genevos 1922 metų pro
tokolu.

Bernard Shaw siūlo 
panaikinti partijų 

sistemą
i

LONDONAS, bal? 13. — Nau
jame Įvado žody j į savo ką tik 
išleistą knygą “Fabian Essays 
in Socialism” Bernard Shaw 
siūlo panaikinti partijų sistemą 
ir grįžti į senesnę municipalinę 
sistemą visiems valdomiems or
ganams Didžiojoj Britanijoj.

“Partijų sistema, kur opozi
cijos ‘biznis’ yra visur oponuo
ti,” sako Sh'a’w, “vis daro ob
strukcijų taip efektingai, kad 
biliams,. kuriems niekas nėra 
priešingas ir kurie galėtų būt 
priimti per pusę valandos, pra
leidžiama taip pat mėnesiai lai
ko, kaip kad iš tikro ginčija
miems įstatymų projektams.”

Kun. Spudą nuteisė 2 
metams vienuolynan
KAUNAS-.—-Telšių dvasiški- 

jos tribunolas nuteisė kun. Spu- 
dą dviem metam vienuolyne už
daryti, už tai, kad įkalbėjo tris 
liudininkus duoti Jo byloj mela
gingą parodymą, šioj byloj už 
tokį pat nusikaltimą nuteisė 
kun. Birutavičių vienais ihet. 
vienuolynan.

“Religijos opiumas” 
Rusijoj, kaip prohi- 

bicija Amerikoj
Nežiūrint '“bezbožnikų” kampa

nijos prieš religiją, cerkvės 
pilnos maldininkų

MASKVA, bal. 13. — Nežiū
rint antireliginių “bezbožnikų” 
paradų, tyfoskvos cerkvės pęę 
stačiatikių Velykas vakar buvo 
kimštinai prisikimšusios maldi
ninkų. »

Jaunų “bezbožnikų” būriai 
laikė Maskvos gatvėse apeigas 
bažnytinėms apeigoms ir pa
maldoms pajuokti. Jie dainavo 
religijos pajuokiamas dainas, 
stumdami per miestą senus 
tramvajus, aptaisytus kaip ka
rikatūriški cerkvių altoriai, bet 
žmones vis tiek grūdosi į cerk
ves, kurių Maskvoj, iš- “sorok 
sorokov” šiandie beliko apie 
penki šimtai.

6'1 (

Sovietų vyriausybe ne tik 
nedarė kliūčių bažnytinėms ti
kinčiųjų apeigoms, bet dagi už
gynė “bezbožnikams” sakyti 
bedieviškas kalbas arti cerkvių. 
Tik cerkvėms buvo užginta 
skambinti varpais, kurių, antra 
vertus, beveik nei neliko: var
pai buvo valdžios konfiskuoti 
ir suvartoti sovietų monctofns, 
variokams, lieti. 

■

Suėmė 47 svetimšalius 
deportuoti

DANBURjY, Conn., bal. 13.— 
Imigracijos vyriausybės 'agentai 
suėmė čia 64 svetimšalius, dau
giausiai ispanus ir portugalus. 
Medžioklė buvo padaryta vakar 
anksti rytą, ir tie žmonės bu
vo 'a’gentų tiesiai iš . lovų iš
traukti.

Padarius kvotą, keturiasde
šimt sęptyni jų buvo išdangin
ti į Bostoną, iš kur jie bus de
portuoti. Sako, kad tie sve
timšaliai buvę slapta atgaben
ti į Jungtines Valstybes.

—-------------—
Zeppelinas grįžo iš ke

lionės i Egiptą ’
FR1EDRICHSHAFENAS, Vo

kietija, bal. 13. —Didžiulis vo
kiečių dirižablis Graf Zeppelin 
šiandie grįžo namo iš savo ke
lionės į Egiptą ir Palestiną.

Girių gaisrai šiaurės 
Wisconsine sunai

kino miestelį
Pavojus gresia kitiems tų sri

čių kaimams, miesteliams ir 
atskiroms farmoms

MILWAUKEE, Wis., bal. 13. 
—šiauriniame Wisconsine ir 
viršutiniame Michigane siaučia 
dideli girių gaisrai, sunaikinę 
Wallace, Mch., miesteli ir daug 
f ar merių namų ir kitokių tro
besių. Walace miestely tik trys 
namai išliko sveiki. Visi to ma
žo miestelio gyventojai buvo 
priversti bėgti, palikę liepsnoms 
visą savo mantą. ■

Gaisrai tebesiaučia ir gresia 
pavojumi kitiems tų sričių kai
mams ir miesteliams.

Japonijos premjeras 
ir jo kabinetas 

rezignavo
TOKIO, Japonija, bal. 13. — 

Japonijos premjeras Hamagu- 
či ir visas jo kabinetas šiandie 
atsistatydino.

Hamaguči atsistatydinimo 
priežastis buvo nesveikata. 
Praeitų metų lapkričio mėnesį 
jis buvo vieno jauno “patrio
to,” Tomeo Sagoya, rimtai pa
šautas.

Beveik yra tikra', kad nauju 
pj;emj|rnr. bus, paskirtas buvęs 
premjeras Vfteidžiro Vakatsuki. *

Suėmė kunigą už par
davimą $20,000 vertės 

bažyčios lango
FLORENCIJA, Italija, bal. 

13.— Casola Elboj, netoli nuo 
Sienos, buvo suimtas tos para
pijos bažnyčios kunigas ir ke
letas kitų asmenų, kaltinamų 
dėl pardavimo brangaus XIVto 
šimtmečio bažnyčios rožės lan
go. Langas buvęs parduotas 
New Yorko Brum galerijai už 
20 tūkstančių dolerių.

Mirė prof. Nyrop
KOPENHAGA, Danija, bal. 

13.—- šiandie čia mirė prof. 
Kristoffcr Nyrop, plačiai žino
mas lotinistas, 73 metų am
žiaus.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street r 

chicago, ill.
I

Ofisas atdaras kasdie nito 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

Emmerson palaidojo 
Illinois legislaturos 
priimtą įstatymą
SPRINGFIELD, III., bal. 13.— 

Gubernatorius Louis L. Em
merson šiandie vetavo legisla
turos priimtą O’Grady-McDer- 
mott bilių, kuriuo turėjo būt 
panikintas Illinois valstijos 
prohibicijos vykdymo įstaty
mas ir kratų bei suėmimo ak* 
tas.

Valstijos prohibicijos įstaty
mo atšaukimo bilius buvo prieš 
arti trijų savaičių valstijos at
stovu buto priimtas 91 balsu 
prieš 56, o senato—26 balsais 
prieš 24.

Jei gubernatorius nebūtų bi- 
liaus vetavęs., Illinois butų bu
vus jau šešta valstija, panaiki
nusi prohibicijos vykdymo įsta
tymus.

25 Jungt. Valstybių 
jūreiviai užmušti

Nikaraguoj
PANAMOS 'MIESTAS, Pana- 

ma, bal. 13. — Vietos laikraštis 
Panama’ American savo ekstra 
leidiny praneša, kad. kruviname 
susikirtime tarp Jungtinių Vals
tybių j urfciTių; irxnikaragiečių 
sukilėlių dvidešimt penki jūrei
viai buvę užmušti.

Susikirtimas įvykęs netoli 
nuo Puerto Cabezas, Nikara’-, 
guoj.

Jungt. Valstybės siučia 
karo laivus i Nikara- 

‘ guos vandenis
WASHINGTONAS, bal. 13. 

—Laivyno sekretorius Adams 
pranešė, kad dėl atsinaujinusių 
Nikaraguoj neramumų, į Niką- 
raguos vandenis siunčiami ka
ro laivai, Memphis iš. Guanta- 
namo, Kuboj, ir Asheville iš 
Panamos Kanalo Zonos.

Karo sekretorius sako, kad 
jo departamentas negavęs nė 
kokių žinių, kurios patvirtintų 
pranešimus apie tariamą dau
gelio Jungt. Valstybių jūreivių 
kritimą kovoj su Nikaraguos 
sukilėliais.

I 
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KORESPONDENCIJOS
ARGENTINA

Lietuviški celibatavi sen
berniai įsiuto.

’ Lietuvos valdžios lėšomis 
Įsisteigę “Hogar Lituano” 
(blusinyčią, kaip ją buvusia 
konsulas Skinkis vadina) celi
batavi senberniai “kunigai” 
Bumšas ir Janilionis užsimanė 
pasidaryt Argentinos lietuvių 
vadais.

Bet tas darbas jiems/ tik pa
sigyrimuose vyksta, o faktinai 
.—blusinyčią visuomet stovi 
tuščia, niekas jon neužeina, 
tik Bumša su savo gaspadine 
po jos kambarius eina skiniu-

“Argentinos Lietuvių Balse,” 
Štabinskas pakritikavo kuni
gus, tat Bumšas pasakė: — 
Konsulatas mano rankose, o 
jis žino kelius policijom..

Ir koco 10 dieną “ALB” 
leidėjas štabinskas tapo areš
tuotas, sakoma, už šundakta- 
ravimą. Čia pažymėtina tik 
tai: kad Štabinskas buvo gar
bes svečias konsulate ir konsu
las Daučys su raštininku Ste
ponaiti ku pas jį trejas clevyne- 
res gerdavo, per pirštus žiūrė
dami i jo “profesiją”. Dagi sa
vo skelbimus konsulatas į laik
raščius dėjo. Vytauto paminėji
mą Gaučys su štabinsku drau-

RAKANDU 
Išpardavimas! 

LIETUVIŠKAS

PROGRAMAS
Pavasaris atėjo, paukšteliai liz: 

dus sau sukasi, gamta atgijusi 
puošiasi savo gražumu

didžiai patikti visų laukiamą va
sarą. Sūnūs žmogaus yra visų 
gamtos gyvūnų karalius, privalo 
save ir savo gyvenimo vietą iš
puošti k negražiausia. Gražios 
drapanos puošia žmogų išlauki
niai, nauji gražus namų rakan7 
dai-fornyčiai, puošia žmogų vidu- 
į’niai. Papuošti kambariai nau
jais gražiais rakandais daro į- 
spudi malonumo j atsilankiusį 
svečią ir pačiam daro smagumą, 
kad namu reikmenys yra sulig 
tavo skonio. Mes dabar, šiame 
pavasariniame musų rakandų iš
pardavime darome didžiausią nu- 
piginimą pirkėjams. Būdami tik
rais lietuviais norime savo bro
liams lietuviams pasitarnauti’ ne 
vien savo puošnių rakandų kai
nos pigumu, bet taipgi duodam 
lietuviškus radio programus pa
gedėlio vakarais iš stoties WHFC 
I 120 kilocycles nuo 7- iki 8 vai. 
vakare.

visi 
linksminasi ir dabinasi, idant iš-

Musų bargenai tarpe daugelio ki
tų yra dar sekami:

1. 1‘arlor setas kaina ^7^1 
$150, parduodam už m* f w

2. Bedruimio setas kaina
$150, parduodam už

•?. Dining-room setas kai-
ni $85, parduodam už

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSI
TĖS ŠIAIS MUSU BARGENAIS 

— LAUKIAM.

MUSU RADIO VALANDA 
Lietuviškas Programas

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

CITY 
UPHOLSTERED 

TtIRNITURE'ęO.
2311-16 W. Roosevelt.Ild.

Tek WEST 5743 ,

bruderšaftą

nesneišeina, 
kalėjime. Gal

ge rengė, paskui 
gėrė, o dabar...

Dabar “ALB.” 
Štabinskas- sėdi
perims leidimą jo draugas ir 
bendradarbis exkonsulas Skin
kis ?

Prabasčiai ir ją pakalikai iš 
konsulato 'gardo daro oficialius 
pranešimus “Eltai”, o ta kiša 
“Lietuvos Aidan”, “Trimitai!” 
etc. nebūtus dalykus apie ku
nigų ir Gaučo darbuotę.

Pasigyrė, kad Argentinoje 
veikia lietuviška mokykla vai
kams ir suaugusiems, bet jos 
nebuvo ir nėra nė sliedo. Drau
gijų Centras neįvyko, nes nuo 
blusinyčios ir 
Argn. atsimetė, 
dybos Janilionis
buvo išgavęs įgaliojimą Lietu
von važiuodamas pasipinigauti 
iš valstybinių ėdžių. Blusiny- 
čion tik vien škaplierninkai 
renkasi ir tai ne visi, nes bu- 
vusis konsulas Skinkis nuo jos 
atitraukė savo susvertą drau
giją “Lietuvą” kuri taipgi at
šaukė .Janilioniui duotus įgalio
jimus.

O valdžios. 
mas 
rys” 
rius
simokėjusių. Spausdina jo pu
santro tūkstančio ir konsulatas 
išsiuntinėje sulig turimų adresų. 
“Švyturryje” pagiria ir Smeto
ną, nes jis jį leidžia, bet pri
vačiai kun. Bumša davatkoms 
pasakoja, kad dabartinė Lietu
vos valdžia persekioja katali-

Susiv. Liet, 
iš kurio val- 

apgaulingai

lėšomis leidžia- 
brostvininkiškas “švytu- 

turi tik 97 prenumerato- 
ir tai tik po puspezį su-

kUs ir dėl to reikia rinkt ge- tojo sumiš. Piiįiią kartą jo le
vas pastebėjo tą keištą savo 
s.maus ypatybę, kai puspenk
tų metų amžiaus jį pradėjo mo
kyti skaityti. Koks buvo tėvo 
nusistebėjimas, kai jis pama
te, kad jo sūnūs gali skaityti’ 
raides iš užvbštos knygos. Per 
storus aptaisus jis skaitė taip 
pat gerai, kaip kad knyga bu
tų atversta. Tėvas iš Jjrądžių 
manė, kad vaikas anksčiau vi
sa išmoko atmintinai ir buvo 
patenkintas jo darbštumu. Bet 
greitai jam vaiko elgesys pa
sirodė labai nesuprantamas. 
Kartą jam dingo saga ir jis 
ėmė jos ieškoti. Tada mažutis 
Benito ėmė juoktis iš tėvo ieš
kojimo, nes, esą, saga esanti 
tėvo portsigare, kur esą dar 
keturi papirosai. Tėvas ištrau
kė iš kišeniaųs portsigarą ir, 
iš tikrųjų, rado jame sagą ir 
keturis papirosus. Paklaustas 
vaikas paaiškino, Jkad jis vis . 
ką matąs, kas yra portsigare f 
Tėvas padarė kelis mėginimus 
su papirosais ir įsitikino, lęad 
vaikas kiekvieną kartą pąsaky- 
davo papirosų t skaičių portsi- ’ 
gare be klaidos.

Negalėdamas Sau paaiškinti 
tokio sunaus regėjimo gabu
mų, tėvas nuvežė jį Madridan 
pas gydytoją, kurs palikęs vai
ką pas save, ėmė jį' tyrinėti. 
Akių sudėjime gydytojas nieko 
nepaprasto nerado: akys atro
dė visai .normalios. Toliau ty
rinėdamas vaikąi gydytojas ’ ra
do, kad vaikas gali gerai ma
tyti daiktus uždarytoj metali
nėj dėželėj. Taip pat lengvai 
jis gali skaityti laiškus, įdėtus 
į kelis vokus. Nesuklysdamas 
vaikas pasako, kas yra kieno 
kišeniuj. Jis net gali pasakyti

ležinius kapitalus kovai prieš 
jį... -. . • ’

O savo- durnais pasigyri
mais kunigai ir Gaučas Lietu
vos spaudoje nori nuduoti vieną 
iš dviejų: arba visus' Lietuvos 
ponus laiko durniais, arba pri
silaiko anos patarlės — kas 
šunims uodegą kels, jei ne 
pats.

Tik Kauno “Musų Rytojus” 
jų nepripažįsta, nes informa
cijoms apie Argentiną gauti 
nurodo 
Paliuko 
laikraštį 
gal tai 
Sąjungos likviduotojų ir P, A. 
Naujienų pavogė jų vizitus pas 
konsulą ir pas kunigus...

Bumša sakosi, kad ir konsu
latą jis neoficialiai valdąs ir už 
riebius šliubųs dalį nuo Jani- 
lionio gaunąs ir gastrolėse po 
provincijas pasipelnąs, taigi, 
esą, “ojo” visiems, ne§ kas pa
sipriešins tai arba bus depor
tuotas arba eis belangėn!...

S-s.

komunisto Miščiko ir 
nuosavybėje esantį

“P. A. Naujienas”. O 
kompensacija už šių

įvairenybes
Vaikas, kurs per viską 

mato
Vienas Madrido akių gydy

tojas neseniai paskelbė einan
čiam Paryžiuj medicinos laik- * 
rašty pranešimą apie nepapra
stą vaiką, kurs turįs nepapra
stą ypatybę matyti per visus 
daiktus, išskyrus medį, tartum 
jo akys gamintų Rentgeno 
spindulius.

Tas nuostabus vaikas, vardu 
Benito Paz, yra liaudies moky-

I I I UI

pMhtyjy, bet jam matomųjų, 
daiktų, spalvą, kas yra ypač 
iiųoatabti. Mokšlininkams šis 
visas dalykas atrodo nepapras
tas ir ligšiol nepaaiškinamas, 
nes čia yfta tikras fizinis maty
mas, bėt ne spelibj imas spiri- 
tizhio budu. Kad vaikas tikrai 
mato per metalus ir kitas me
džiagas, įrodo tas faktas, kad 
yąik(?š gali perskaityti laišką, 
įdėtą tarp dyiejų metalinių len
telių, bęt jis nieko nemato, jei 
raštas yra padengtas medine

..... .. ' ...

Šis tas apie žaibą
žaibas ir' lig šiol yra gana 

paslaptingas dalykas. Taip, sa
kysim, žaibas niekad neina 
kampuota laužtine linija, kaip

Pašalinkit Nevirškini
mą Pačios Gamtos 

Gyduolėmis
Dr. A. G. Čharnes, garsus Kontinen

to gydytojas, 50 metų Atgal surado, 
kad pati Gamta parūpino lengvias gy
duoles puo pilvo pakrikimų, kurie pri
veda prie 'rimto nevirškinimo, aitrumo 
ar blogesnių pasėkų. IŠ žolių, šaknų, 
žievių iit lapų—surinktų iš daugelio 
kraštų -— jis padarė savd malonaus 
skonio privatinį receptą. šis receptas 
dabar yra žinomas kaipo VIŽ ir galima 
jį gauti aptiekose. jo daugelio metų 
pasisekimą patvirtina daugelis laiškų, 
gautų hito pradžiugusių žmonių, kurie 
Atiduoda VIZ kreditą už atnaujinimą jų 
sveikatos. C. CuerVo, Chicago, sako: 
44VIZ visiškai išgydė mane nuo daugel 
metų Čdtisio mane aitrumo ir aš noriu 
paliudyti, kad kiekvienas žmogus, ku
ris kenčia nuo tos ligos, gali, mano 
nūomone, rasti tą pačią beveik tuojauti- 
nę pagelbą ir išsigydymą, kokio aš su
silaukiau.” VIZ yrą garantuojamas su
lig 10 dienų bandymo. Nusipirkit bon- 
ką VIZ už $1.00. iš bile kurio aptie- 
kininko. Imkit kaip nurodyta per 10 
dienų. Jeigu jus nerasite lauktosios pa
gelbės, arba nesijausite, kad VIZ pagel
bsti jums, sugrąžinkite bonką aptieki- 
ninkui ir atsiimkite . s£vo pinigus. Tai 
yra jūsų garantja nuo Herb Tonic 
Corporation, savininkų VIZ, Chicago.

(Amrarsinimasl
' 1, •;> '■' ; Iv .t ; r .

Saules Spinduliai Minkština
• • <» i

Jūsų gydytojaus patarimas 
yra : Būk lauke, atvirame,ore, , 
kvėpuok giliai; fiziniai mank- 
štinkis minkštinančiuose sa
ulės spinduliuose ir laikas nuo 
laiko patikrink savo ; kūno 
sveikatą. «, y •

1V31. The Ameriism Tcfeca Cd.,'įfts. '
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kad mes jį matom, bet be aš
trių kampų. Antras įdomus da
lykas yra tas, kad žaibą mes 
matom daug ilgiau, negu iš tik
ru j M jis tęsiasi^ Einant nau
jausiais tyrinėjimais pasirodė, 
kad žaibas nesitęsia ilgiau kaip 
vieną keturišimtąją dalį sekun
dės. Jei žaiba mes matome il
giau, tai tik dėlto, kad žmo
gaus akis turi ypatybę išlaiky
ti suerzinimą vieną aštuntą 
dalį sekundes. Fotografuojant 
žaibą, buvo* išspręstas senas 
ginčijamas klausimas, ar žai
bas eina iš viršaus į žemę, ar 
nuo žemės j viršų. Pasirodo, 
kad žaibas eina kartu iš vir-

šaus ir apačios ir abu žaibai 
susitinka aukštai ore. Norint 
apsisaugoti nuo žaibo perkūni
jos metu, reikia vengti būti 
lauke, bet eiti trobon. Jei arti 
yra kelios trobos, tai reikia ei
ti į didžiausią ir aukščiausią. 
Trobos viduj nesėdėti priė, sie
nos. Jei audra užtinka lauke, 
kur nėra trobų, tai reikia veng
ti atskirai stovinčių medžių, 
bet atsisėsti kur pakalnėj. Ne
reikia bijoti sušlapti, nes tada 
mažiau pavojaus yra būti žai
bo nutrenktam. Miške per au
drą reikia stoti po žemesniais 
medžiais, bet ne po eglėmis ir 
pušimis.

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

NAUJIENOS ‘duos visiems . NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie 'dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi

nėms
VISAI DYKAI KNYGŲ

Motiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už $2.50

Pasirinkimas tik grupėmis

24

25

26

28

6

8

14

iluma
t • \ . u •

l

Švarina 31

45

50

Kaina
Grupe I. $2.50

J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo
kai ....................................................80
DR. KARALIUS Barbora

Ubryka arba klioštorius ir
Jėzuitai ......................................
MARIJOS KONOPNIC-
KOS Pagal Įstatymus ..........

ERKMANO ŠATRIJONO
Laikrodininko Atsiminimai

No. 
66

72

7
8

- Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas
yra Socializacija ....................
W. SHAKESPEARE’O
Macbbeth .........................................75

.20

palankūs 
jūsų gerklei

Kiekvienas žino, kad saule nokina dėl to 
“SPR AGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai 
Spinduliai. LUCKY STRIKE-pagaminti iš geriausių tabakų 
- Derliaus Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra

. '■ į1'į-'..: :'T-. -'.A 1
slaptas šildymo procesas, gerk|ę erzinų aštrumai, kurie yra 
Visokiame žaliame tabėke “SPRAGINIMU ” pašalinami. Jie .. ....... ..I....*.. .fiHiR I. III lįj||- iiiįiįpĮiiMy ' -I i jį Įipi) »i(įįiiiįii>.įi ... iii I įmE.ĮR, . ’ ■ v - - „ • 
parduodami kilieita£ Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigare-
tuose. Nenuostabu,, kad LUCKIES visuomet palankus jūsų 

. iit s i. .r ' 1;‘ “ ‘ ...........£

$ o f ; ■w

Jūsų Gerklės Apsauga — Prieš knitejimus — prieš kašuli 
..  .jum, ...... ... ; . .y*'.'?'. "T t-"-1 c

R IWI IBI ■ 11 11II III

73

78

21

30

Viso ......   $2.50

Grupė II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ .............   $1.75
JANULAIČIO Airija .............25
S. MATULAIČIO Dvi Ke- 
lioni į Tolimą Šaurę .............40
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumėjimui Gamtos 
mokslų priekyn .......................40

OLSZEWSKIO Pasaka apie 
Kantrią Aleną .................

R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ .......*..............................
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS .................... $1.00
LiEPUKO Peklos Kančios. 
Dainos .............................................20
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ......................................... 20
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos

20

39

40

31

38

37

49

53

56

60

68

84

93

40

41

54

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

Grupe V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija .........25
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą šiaurę ..........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ...............
L. TOLSTOJAUS Pragaro
Atgimimas .................................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .35
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda ..............................................60
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybes Išsivystymas .............. 50
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys 
Liaudį? ............... ;............... .......
JJilukijadą Dzūko Viršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis

už Ptagaro Pavydas . .........
KL. JURGELIONIO Dekle- 
tnatorius ............. . ..................
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ....................
H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija .... .35

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

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka
rės Metu, kaina ....................
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė ................ ......
DR. A. J. KARALIUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas ......    .....
LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO šiaurės Karžy
giai .......................M.....................
M. GRIGONIO Katriutės
Gintaru ..................  i.
BR.

Vandenyje

Viso ...........

Grupė VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORĄ- 
KULAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaina  .......   $2.50
ROBINZONAS KRtHZIUS 
Labai Graži Apysaka ...............45
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ..........  50
J. A. FREDRO CONC1L-
LIUM FACULTATIS ..........20

GOGOLIO Piršlybos. Ko
medija ............. i..........................
J. S. TURGENEVO Pini- 
8ų Nėra ........ .. .........................

ĄLČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom.........
J. GURAUSKIO Šaiaputris 
Komedija ......................... ..........
A. N. ASTRAUSKIO Vy

rų Vergija, komedija . ......
V. K. RAČKAUSKO Eilė

mis f r Proza —................35

15 .

61
35

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

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIONIO Mįslių
Knyga ............................   $1.00
V. GARSINO Karės Lau-

~ kuose (kareivio atsiminimai) .35
A. J-TIS Kaip Žmonės su '
Ponais kovojo ...........  20

FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jė^ų ...................
J. ABENO Kaip Žmogus
Mąsto ..................... ...................
KL. JURGELIONIS Gludi
Liūdit ............................................

57

70

9

25

26

29

30

36

42

93

80

82
20

VARGŠO Milijonai 
20

$2.50
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. MERIME. Lokis. 
tuvių legenda ............ ..
V. GARSINO. Karės 
kuose J...............................
V. KOROLENKO Makaro 
Sapnas ........... .............................
DR. A. J, KARALIAUS

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinorium .........................
S. K. KRUKOWSKIS Cbi- 

. nija ...............................................
52

Lie

lau

48

64

22

35

44

76

94

95

.20

97

99

JOHN M. WORKS Kas yra
Taip O kas ne Taip? ...__
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas ..................... 20

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos' visur Amerikoje 
Metams $7.00

69

Viso $5.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuojaus ir siųskte savo 
užsakymus 

■ p t ■ ifi
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

bet ir chicagiečiams. Per vasa
rą vėl piknikams reiks daug 
sūrių.

—

Cicero
Visko po biskj

skleistis 
mus me- 
oras ma- 
kaimynai 
oras at- 

da-

Liet. Kareivių Dr-jos unifor
mos skyrius turi 23 vyrus pui
kiomis uniformomis apsirėdžiu
sius. Kuo toliau, tuo labiau 
musų kareiviai tobulinasi, ir 
daugiau simpatijų įgauna, ypa
tingai pas biznierius. Velykų 
naktį svetainėn apsilankė pas 
Kareivius su dovanomis ponia 
Lukštienė, J. Samoška, A. Mi- 
čiulis,, S. Grublis ir parapijos 
trustistai ir dar vienas kitas. 
Buvo ir Kareivių eks-vadas.

ant tyro

tą puikią
ant gra-

Pavasaris pradeda 
visais pumpurais. Pas 
džių netrūksta, tad ir 
Jonus ir gražu. Musų 
chicagiečiai, kaip tik
šilsta, pradeda čia plūsti, 
bar jau sunku ir kambarių be
rasti. Kol kas dar galima. Tad 
kas nori iš stokyardų pabėgti, 
skubėkite, mes priimsime. Mu
sų namų savininkai netingi sa
vo namus puošti ir švarinti. 
Ypatingai tie pavyzdingai gy-
vena, kurie priklauso prie Tm- 
provement Kliubo.

Visi čia pažįsta Antaną Am- 
brozaitį, kurs užlaiko gerą pie
ninę 1437 So. 49 Avė. Bet už 
vis labiau visiems tinka jo gar
dus sūriai, tai tikri jurbarki- 
niai. Prieš velykas išleido labai 
daug sūrių ne tik vietiniams,

“Savas Pas. Sava”
— sako biznieriai

r BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURE 8 PIANO MOVING

Local 8 Long Distance Removal
3244 S. Halsted St.

Office TeL Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

v_ ..... ...... ........... ........ —9

PETERBARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis ^kainomis 

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

BALTUTIS & CO.
LAIVAKORTĖS IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St- 
Tel. Yards -4 669 — _________ —------------- A

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose % 

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168

r M. J. KIRAS
REAL ĖSTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894 >

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899 k—_______ —------- -Z
r J. MACKIEWICH

MORTGAGE BANKER 

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

' MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696 

>. ... . ■ —,z
r F. MICKAS

SIUVĖJAS
Siuvame vyrų rūbas ant orderio, 

taipgi valome ir prosiname 
4146 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9832 k. /
r RAMOVA LAUNDRY ” 

(WET AND DRY) 
Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmondv-------------- —............

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba į kitus 
miestus, patarnaujame teisingai • 

3604 West 65th Place 
,Teb Republic 7950 

.. ........ ........ . i n ' i. i

Lietuvių Spulka, kuri turi 
ofisą 4917 W. 14 St. su pir
ma balandžio pradėjo naują 
seriją,1 antrą bertainį. Dabar 
laikas įstoti, pradėti taupinti. 
Nelauk rytojaus, nes praėjęs 
rytojus nebegrįš. Taip pat su 
praleistais sunkiai uždirbtais 
skatikais. Kol nepradedi tau
pyti, rodos kad ir negalima ir 
juo daugiau uždirbi, juo rodos 
daugiau reikia praleisti. Taip 
žmogus save apgaudinėja, kol 
galutinai apgauna. Tad reikia 
taupyti. Įstoti į Spulka galima 
kas ketvergei vakarą Spul&os 
ofise.

zęnškis, tad reikia pasakyt, kad 
Čikagos lietuviai susilauks dar 
vienos puikios vasarinės lietu
viškos įstaigos dei pasilinksmi
nimo vasaros metu 
oro.

Pavaikščiojus po 
apielinkę, susėdom 1
žaus kelmo, o prieš akis stovė
jo .puikus šakotas aržuolas, iš
rodantis kaip kokis girių kara
lius. Joe Budrikas, žiūrėdamas 
į tą aržuolą pareiškė: “Kuris 
iš čia esančių trijų, ‘asabų” 
įlips į to aržuolo viršūnę, tam 
duosiu pryzą $15”. .Pirmutinis 
suplastėjo sparnais Vanagaitis, 
ir bandė įlėkti į aržuolo viršū
nę, bet jo 200 svarų buvo ne
pakeliami nuo žemės paviršiaus 
nė keturis colius. Antras ban
dė p. Rozenskis, bet tas vos 
vieną koją pakėlė apie pėdą 
aukščio nuo žemės, o apie įkė
limą savo kimo į aržuolo-vir-: 
šunę negalėjo b u t nė kalbos.
Paskutinis liko p. K. "Liutkus, 
kuris su geru pasisekimu kuo
pė į pačią aržuolo viršūnę ir 
laimėjo $15 pryzą. Mat, singe- 
lis

iago, III
...... ......i >1 i H ! I'U — 
pagalba
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rinkti
Miestelio valdininkai ir turtin
gieji kontraktoriai finansa’vo jų 
propagandą. Taip buvo ir bus 
kol žmonės nesusiorganizuos į 
stiprią politinę organizaciją. Iki 
1932 m. rinkimų turėtų žmones 
susiprasti ir susiorganizuoti.

Butų labai reikalinga, kad 
kas nors išmokintų žmones kaip 
balsuoti, nes per savo nežinoji
mą labai daug balsų sugadina. 
Tai turėtų atlikti komitemenai, 
^nes.jie turi daugiausia patyri- 
mi ir pažįsta žmones.

Musų p. Kizas nors ir ųelai- 
mėjo rinkimų,' tačiau nėra nu
siminęs ir taria didelį ačiū sa-

mašinerijos

1

vo tfRitiečiams už paramą. Ypa
tingą aęiu Liet. Improvement 
Kliubui ir jo nariams. Ateity 
mokėsime geriau dirbti ir rin
kimus laimėsime. Tikrai taip 
bus, nes mums didelę paramą 
duoda dienraščiai “Naujienos” 
ir “Draugas”.—D.

• l

Vericose Gyslos
Išgydomos $15

Ir $2 
Šis gydymas 
kimo metodu, 
moksliniais pagrindais ir pilnu supra
timu kodėl ir kaip pilnas 
šių negražių gyslų yra 
pagelbos peilio taip, kad 
daugiau nebepasirodytų, 
yra be skausmo, 
mas yra tikras, 
giau 20,000 
ruosius 13 metų, nuo laiko kaip aš 
suradau šį metodą, 
pas daktarą, kuris turėjo ilgiausį pa
tyrimą su šiuo metodu?

SPECALI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

už kiekvieną treatmentą. 
yra moderniniu įčirš- 

Yra paremtas grynai

pašalinimas 
galimas be 
jos niekad 

Gydymas 
saugus ir išgydy- 
Aš padariau dau- 

treatmentų per pasta-

Kodel neateiti

RADIO PROGRAMAI 
LIETUVIŲ MUZIKOS

NEDALIOMIS iš W. C. F. L„ 970 kilocycles, nuo 1 iki 2 v,al. po pietų 
KETVERGAIS iš W. H. F. C., 1420 kilocycles, nuo 7 iki 8 v. vakaro

Duodami

JOS. F. BUDRIK
RADIO IR MUZIKOS KRAUTUVĖS 

3417-21 S. Halsted St, 
Tel. Boulevard 8167-4705.

Fiat 
Paint

Vertės $2.40

Galionas už $1.85

Paint
Ready Mixed

Galionas už $1.65

Vąrnish
Vertės $2.50

Galionas už $1.49

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimu
Galionas už $2.50

PAINI

HARDWARE & WALL PAPER
WHOLESALE IR RETAIL

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

J. S. RAMANČIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET, TEL. VICTORY 7261Hack Wilson

The Home Run King (IK PERSON) 
r will assist the ■'/ 
Blue Ribbon Malt Jester

RichyCraigJr. 
ot the “Mike”

ŠĮVAKAR 
9:15 Certtral Time 

WMAQ

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo ,ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų išgydytų, patenkin
tų, pacientų. randasi mano . raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

vis našesnis. —Apuokas.

Cicero
Kaip praėjo rinkimai

a
PRESENTED BY

Lock-Port, III

16198F

16190F

16193F

16188F

16185F

t

ir
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PAIN-EMPEIJLFK

i

P/\l N *

16046F
16072F
16083F

16195F

16192F

16186F

■

žinau, 
ir kom- 
jsteigti

Gražus aržuolynas ir Budriko 
$15 pryzas

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 

3856 Archer Avė. 
netoli Rockwell St.

Telefonas Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

16145F
16154F
16163F
16044F

Tamstos galite gauti dabar visus 
naujus rekordus musų krautuvėje.

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

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

America’s 
t Su Biggest

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

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL. 

s

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

iki 8:00 vai. vak.

R DUST Copyright. Midwest*Pėature Servlcti

- Pilkas”, Polka 
’ Polka

Merginų Bėdos

LIETUI

/ JI t

M

Kadaise buvo rašyta apie fo
tografo Krušinio studijos sude
gimą. Keletą savaičių stovėjo 
uždaryta. Buvo daroma planai 
statyti naują. Dabar jau su
tarta ir bus baigta apie gegu
žės 1 d. Studija bus pirmos 
rųšies ir bus galima fotogra
fuotis didelėmis grupėmis.

Kor.

Pereito šeštadienio rinkimai 
buvo nepaprastai gyvi. Dalyva
vo labai daug žmonių. Lietu
viai pasirodė labai gerai. Deja,- 
vis tik toli gražu ne visi daly
vavo. Galėjo būti geriau. Mu
sų jaunasis kandidates į Board 
of Education p. Louis . Kizas 
gavo 1250 balsų ir liko 8 vie
toj. Tarybon tapo išrinkti trys 
čekai. Atrodo, žmonės jiems 
pritaria? Atrodo, ne. Jie iš-

FlB®Y,UMatt1>On 
™.T GARSINKITE 

NAUJIENOSE

Antra Amerikos 
Lietuvių Laikraščių 
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga 

EKSKURSIJA

Balandžio 9 d., kuomet pa
vasario skaisčioji saulutė savo 
spinduliais kaitino nuo žiemos 
atšalusios žemės nugarą, neti
kėtai nusirista apie 30 mylių 
nuo Čikagos, į Lockport, kur 
randasi tikrai gražus kalnai, 
kalneliai su puikiais' gražiais- 
šakotais aržuolais.

Ši puiki vieta, kiek 
priklauso p. Rozenskui 
panijai, kurie rengias
čia puikų pasilinksminimo dar- 
žą ir maudynes, nes čia randa
si tyro vandens šaltiniai, iš 
kurių teka sriaunus upelis. Jei 
šita vieta bus kada nors įsteig
ta, kaip kad proponuoja p. Ro-

Raudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų 
Skausmų KrutinBje 
Sustingusio Sprando 
Pečių SkaudBjhno 
Išsinarinimų Ir

Išsitempimų 
Neuralgijos

BRCOKLVM,

SI INKARO v«labai«nkH> ant 
ello pagelbės tuma apaiMugotL

Knygute, kurloję paduodama pjtol 
nurodymai naudojimui PAIN-®X- 
5BLLERIO daugely ataitlklmų. pri- 

ėdama prie Idckylenoa bokutoa.
Parsiduoda visoae ▼aistinBae 

po 35o. ir 70c, bonka.
Arba galima uialsakyti aUHai ii

Naujausi Lietuvis- 
ki Rekordai

Columbia

16199 Pabaigiai Panelė 
Gegutė ir JMašlaitė 

Paklausykit Jus Lietuviai 
Kelais — Vieškelis 
Kad Pavasaris Ateina 
Vyrai, Moters Negirtaukit 
Žemaitelių Polka 
Marytės ir Jonuko Daina 
Vyras Pijokelis Daina 
Pasakykie Panaitėle Daina 
Mergų P'olka 
Laukiu Tavęs 
Vestuvių Vakas 
Nauja Gadynė Mazurka 
Trauk, Simniški — Polka 
“Ėjo Mikas” — Polka 
“Vilkas - 
“Liudvikas1

1619F Vaikinų Bėdos 
Merginų Bėdos

Lietuviška veselija pilnas setas, dalys:

16187F
1, 2, 3, 4, 5 ar 6 
Prūsų Užpuolimas 
Vaikelio Polka 
Muzika-Muzika 
Munšainukas 
Vestuvių Polka 
StumbriškitĮ Polka 
Pragėriau Žirgelį 
Velnių Šimtas 
Storų Bobų Polka 
Kalinio Daina

^.General.

CĄNAOA.

v BORN

GĄOSOY

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvcngkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių...

Didžiausia Ekskursija
IŠVYKS IŠ NEW YORKO

Geg'užio 15
Laivu United States

VAŽIUOJANTI SU ŠIA EKSKURSIJA TURĖS SMAGIAUSIĄ KELIO
NĘ, NES TAI YRA RENGIAMA LIETUVIŲ AGENTŲ SUSIVIENIJIMO

SGANDINAVIAN-AMERICAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ VAIDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Notb La Šalie Street, CHICAGO, ILL.,
248 Washington St„ Boston, Mass.— 27 Whitehall St., New York, N. Y.

Si Ekskursija yra Autorizuota Visų 'Lietuvių Agentų, 
Chicagoje kreipkimės prie: “Naujienos”, 1739 Šo. Halsted St., V. M. Stulpi
nas, 3255 So. Halsted St„ John J. Zolp, 4559 So. Paulina St„ P. P. Bal
tutis, 3327 So. Halsted St. arba prie bile nario Lietuvių Agentų Susivienijimo.

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu
“AQUITANIA”

Birželio-June 16,1931
* Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 

bus proga vąžiuoti su šia Ekskursija.

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone
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1739 South Halstod Street 
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reikalauja sau tokios pagarbos, kaip ka
ralius. ‘‘Majestoto įžeidimas” yra baudžiamas nusidę 
jimas monarchijose ir sovietų Rusijoje.

Editor P. GRIGAITIS
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Prperiu karto sa apsakymo.

ISPANIJA Už RĘSPUBLIKĄ 
X T

Sekmadieny visoje Ispanijoje įvyko municipaliniai 
(miestų valdžių) rinkimai. Tai buvo pirmi balsavimai 
nuo 1922 m. ir pirmas atsitikimas visoje Ispanijos istot 
rijoje, kuomet valdžia nevartojo, bent didesniuose ceib 
truose, prievartos prieš piliečius. Ir Ispanija šiuose rin
kimuose milžiniška balsų dauguma pasisakė už res- 
publiką.

Tiesa, valstybės formos klausimas tiesioginiu budy 
nebuvo balsuojamas. Bet piliečiai visviena aiškiai pa
rodė savo nusistatymą, išrinkdami į didelę daugumą 
miestų tarybų respublikos šalininkus. Pačiam Madri- 
de, sostinėje, respublikininkų vadas Alcala Zamora 
buvo išrinktas didesne balsų dauguma, negu kada nors 
buvo tame mieste gavęs kuris kandidatas. Nepasiseku-.. 
šiam pereito gruodžio mėnesio sukilime prieš karalių 
tasai Zamora buvo paskelbtas “laikinu prezidentu”.

Kartu su Zamora tapo užvakar išrinkti ir visi ki
ti sukilėlių “laikinos valdžios” nariai.

Monarchistai, vadinasi, tapo sumušti, nežiūrint to, 
kad už jų nugaros stovi ne tik aristokratija, bet ir ka
talikų bažnyčia, kuri Ispanijoje yra be galo galinga, 
Katalikų bažnyčia Ispanijoje buvo iki šiol, tiesą pasa
kius, galingesnė ir už valstybę. Pasaulinė valdžia tenai 
buvo tik bažnyčios tarnaitė. Bet ir bažnyčios autorite
tas dabar jau neįstengė atversti sustiprėjusi revoliuci
nį sentimentą Ispanijos' žmonėse.

“Dievo pateptas” karalius Alfonsas keletą kartų 
sugebėjo tai jėga, tai jėzuitišku gudrumu atsilaikyti 
prieš revoliucines audras. Bet pasirodo, kad po visų jo 
laimėjimų jo priešai yra stipresni, negu jie buvo kada 
nors. Ką toliaus tas Bourbonas darys?

Ispanijos valdžia žadėjo, po municipalinių rinki
mų, šaukti visos šalies parlamentą. Dabar iš anksto 
žinoma, kad rinkimuose į parlamentą pergalės respub
likos šalininkai, kurie su Alfonsu ceremonijų nedarys. 
Taigi išgelbėti savo sostą karalius gali, tiktai vėl su
laužydamas savo žodį ir Valdydamas toliaus kraštą be 
žmonių atstovų. Tečiaus, šituo keliu eidamas, Alfonsas 
susilauks anksčiaus ar vėliaus tokio žmonių sukilimo, 
kuris ne tik nušluos monarchiją, bet gal nepaliks svei
kos ir pačios “vainikuotos galvos”.

Ispanijos žmonių neapykanta prieš karalių "kilo 
daugiausia dėlto, kad jisai 1923 metais sutrempė kraš
to konstituciją ir užkorė Ispanijai Primo de Rivęros 
diktatūrą. To niekšiško darbo negali žmonės karaliui 
dovanoti.

Jo dabartinės bėdos bus pamoka ir kitų šalių des
potams bei diktatoriams.

JO DIDENYBĖ STALINAS

Stalinas”.

Nepamatuoti Kaitinimai
Del p. Račiūno Dovanos Susivienijimui

nomos p. Bačiuno dovanos Su
sivienijimui. Nęjaugi tai da
bar tokia. gadyne, kad by kas 
ir by ką gali išbarti-iškolioti 
kada tik užeina tokis noras?

Man.au bus pravartu prisi
minti ir tai, kad tokios Susi
vienijimui dovanos vienas SLA. 
Prezidentas ‘negali nei priimti 
neį atmesti. Net visa Pildomo
ji Taryba negali nutarti tekią 
dovaną priimti ar atmesti. Jei 
tokis pasiūlymas tikrai butų, 
tai Pildomoji Taryba galėtą jį

Viena amerikietė žurnalistė yra ištremta iš sovie
tų Rusijos už tai, kad ji savo straipsnyje, tilpusiam 
Amerikos žurnale, pasijuokė iš diktatoriaus Stalino, Ji 
parašė tokį anekdotą:

Žydukas išgelbėjo skęstantį žmogų. Pastarasis ža* 
da savo išgelbėtojui atlyginti, išpildydamas ką tik šis 
pareikalausiąs. Klausk, ko tik nori, sako jisai žydukui: 
“Aš — galingas, aš •

Išgirdęs tai, vaikiščias nusigando ir tarė jam: “JeL 
gu tu iš tiesų esi Stalinas, tai nesakyk niekam, kad aš 
tave išgelbėjau.V •
; Reikia pripažinti, kad anekdotas yra labai sąmo

ningas. Jisai keliais žodžiais nupiešia Rusijos žmonių 
nuomonę apie diktatorių Staliną: žmonės jo, girdi, taip 
neapkenčia, kad biednam žydukui grasintų pavojus, 
jeigu butų žinoma, kad jisai išgelbėjo Staliną nuo Riiiv 
ties! ' . ,

Suprantama, kad pačiam Rusijos diktatoriui arba 
jo nužemintiems pakalikams negali būt rpalonu tokį 
anekdotą skaityti. Bet už “džioką’j 
tai jau' vis ^įk'įęj- į 1 - sa|^
sime, telpaAmjerijcOs ! laikraščiuose į prezidentą 
Hoovėrj, bet dar nebuvo atsitikimo, kad bepf vienąs* 
rašytojas butų už tai buvęs nubaustas arba patrauktas 
tiesom Jeigu prezidentas imtų persekioti juokdarius, 
kurie iš jo krečia šposus, tai jisai save pastatytų, žmo
nių pajuokai. „a - .J '

—T-rr-’-r-
Kai kuriuose • laikraščiuos 

yra daromi man priekaištai ir 
net eau piktai baramas ir kal
tinamas, l<adį buk tai aš atme
tęs p. J. Bačiuųo siūlomų Su
sivienijimui dovaną, kuri susi
dėjusi iš 10 akrų žemės ir ku
ri buyo duodama įsteigimui 
SLA. Prieglaudos Namo. Iš 
kur šitas išdygo, tai aš neži
nau, Bet kadangi ir šiame laik
rašty ’šituom klausimu, tai yya 
šito paskąlo kaitoj imu buvo 
rašoma, tai pasitikiu, kad gerb.
Redakcija leis man pasiaiškių-1 perduoti sekamam SLĄ. Sei- 
ti ir pasisakyti, kiek aš žinau 
apįe tą Susivienijimui siūlytą 
dovaną, dėlei kurios aš esu 
taip baramas įr kaltinamas.

Pirmiausiai trumpai ir aiš
kiai pasakysiu, kad apie tą p. 
Bačiuno siūlytą . dovaną Susi
vienijimui ir iki šiai dienai ži
nau tik tiek, kiek tai skaičiau 
“Sandaroje” ir kai kuriuose ki
tuose laikraščiuose. Jokio par
ties p. Bačiuno pasiūlymo čja 
kalbamu reikalu nežinau ir ne
mačiau, taip, kad duodasi ma
nyti, jog tai kas nors tyčiomis 
ir su tam tikrais išrokaviinais 
šituos paskalus leidžia. Buvo 
man užmesta, kad p. Bačiunas 
pereitam SLA. Seime Aian to
kį pasiūlymą padaręs ir aš 
esu labai prasikaltęs, kad to 
pasiūlymo Seime ne,iškėlęs ir 
dar, girdi, buk tai aš tą daręs 
kokiais ten piktais sumetimais 
vaduodamasis. Gi tuo tarpu 
nei pereitam SLA. Seime, nei 
jokiu kitu laiku p. Bačiunas 
man tokio pasiulymo nei raštu, 
nei žodžiu nėra įteikęs. Tiesa, 
p. Bačiųną laike pereito. SLA. 
Seimo Chicągoj sųėjąu kelis 
kartus ir turėjau įvairių pasi
kalbėjimų, tačiau apie šitą jp 
siūlomą Susivienijimui dovaną 
p. Bačiunas mųn nei vienu žo
džiu neprisiminė.

Be to, turiu pnžymętt kud 
jei žodžiu kam nors ir butų 
tokis pasiūlymas padarytas, 
tai juk nei Seimas, nęi Bjldor 
moji Taryba tokio žodžiu pa
daryto pasiulymo svarstyti ne
galėtų. Tokioj atsakomlngoj už 
savo darbus organizacijoj, kaip 
musų Susivienijimas, visokie 
reikalai vedami tik raštu, kad 
pasiliktų neabejotinas doku
mentas. Todėl netenka abejoti, 
kad tokio pasiulymo nėra ga
vęs nei vįenas kuris kitas SLA. 
Pildomosios tarybos narys, peš 
šitos p. Bačiuno dovanos rei
kalu niekuomet nebuvo kalbė
ta nei Pildomosios Tarybds su
važiavimuose. čia rodosi gali 
būti kiekvienam aišku, ką galiu 
be jokio svyravimo užtikrinti, 
kad Pildomosios Tarybos ma; 
riams nėra jokio reikalo slėpti 
tokį dalyką, kaip siūlymas Su
sivienijimui dovanos, Jei bent 
kuriam Pildomosios Tarybos X
nariui p. Bačiunas butų raštu 
įteikęs tokį siūlymą minimos 
Susivienijimui dovanos, tai ne
abejoju, kad šitas klausimas 
butų iškilęs ’Pildpmosips Tary
bos suvažiavimuose. Galimas 
daiktas, kad SLA. nariai SLA. 
Prieglaudos Naino reikalu, nė
ra visi vienos nuomonės, ta- 
čiaus, kad aš slėpčiau nuo SLA. 
narių' ir pagalinu nuo paties 
Seimo tokį dalyką kaip siuly-? 
mas Susivienijimui * dovanos, 
tąixiš tiesų yra daugiau pegų 
juokingą.

Taigi, kas liečiasi manęs, no* 
Tiu pasakyti, kąd dėl tęs man 
jųeži^oiiįas. p.< Bačiuno Sųriyfc*

$iįgąį keliama audra rn^butu ■ ir 
nęjesžfmu < reikąlu. Todėl ir man 
daromi visi priekaištai'.ir kak 
tinimai yra nepamatuoti ir 
juos grąžini tiems žmonėms, 
kurie teikėsi mane išbarti ir 
net‘ iškolidti dęl tos man nežh

pvųi ąpsvąrstyti ir savo nuo
sprendi išnešti.

Badosi, visiems SLĄ.v na
riams tupėtų būti žinoma, kad 
keli metai atgal SLA. nariai 
visuatinu balsavimu net panai
kino Prieglaudos Namo įkyri
mo klausimą ir tuo metu susi
dariusi rodosi' gerokai viršaus 
šešių tūkstančių dolerių suma 
iš Prieglaudos Namo. Fondo ta
po pervesta į SLA. Našlįų ir 
Našlaičių fon<Ją. Akyvaizcįoje 
tokio narių balsavimo, aš abe
joju, ar net pats Seimas pąno-z 
retų iš naujo įkurti Prieglau
dos Naino Fondą, arba' nutarti 
įsteigti Prieglaudos Namą be 
visuotino SLA. narių balsavi
mo. Tuomet tąi ką jau ir kal
bėti, kad vienas SLA. Prezi
dentas galėtų tokį reikalą at- 
mestį ar priimti. Nors šitas to
kio tiesioginio reikalo ar" ryšio 
su čia apkalbamu reikalu ne
turi, vienok galima prisiminti, 
kad tūli apskričiai kalba, apie 
įsigijimą tokių Prieglaudos Na
mų savose apielinkėse. Tokiu 
bud^u, cenfraliam Prieglaudos 
Namui neprįtaria, nes randa 
daug keblumų ir neparanku
mų-

Reikią pąsignilūti, kad musų 
gyvenime įsigalėjo tokis pa
protys, kad net spaudoje be 
jokiu fąMų patyrimo tuojaus 
svaidomą visokiais kaltinimais 
ir priekaištais į organizacijos 
prieky stovinčius žmones. Juk 
kiekvienas gali suprasti, kad 
kiekvienas klausimas turi dvi 
pusi ir kaltinti ką nors, išgirp 
dys ar išklausius tik vieną pu
sę, tai yra neteisingas ir ne
sąžiningas dalykas, šitokį da
lyką praktikuoja tik ten, kur 
žmonės neturi balso. Ameriko
je tas yra smerkiama. Taigi 
kuomet musų laikraštininkams 
prisieiną bent kokiu klausimu 
mane kaltinti Susivienijimo 
reikalais, tai ai\ nebūtų visa
pusiai ir visiems geriau, jei jie 
atsiklaustų ir mano pasiaiški
nimo pirmiau negu aš išbartas 
ir iškoliotas ? Rodosi, pats tei
singumo ir žmoniškumo prin
cipas to reikalauja. Man yrą 
žinoma, kad !seniaus musų laik- 
rašei/ redaktoriai taip daryda
vo, Kodėl dabar Amerikos lie
tuvių laikraščių redaktoriai ne
praktikuoja šios gražios tai
syklės, tai palieku patiems 
gerb, Redaktoriams išaiškinti.

S, Gegužis, 
SLA. Prezidentas.

Mielai duodami vietos “Nau
jienose” šitam p. S. Gegužio 
pasiaiškinimui, mes tečiaus tu
rime pastebėti, kąd p. J. Ba
čiuno pasiūlymas žemės sene
lių prieglaudai nėra paskalas. 
Pasiūlymas buvo tikrai duotas, 
ir tai pe žodžiu, bet raštu. 
sirodžiys spaudoje žinioms apie 
tą dalyką, mes prieš kiek lai
ko pasirūpinome gauti to raš- 
fo ' nuorašą,J ry;tQ i •paskelbsi-

į Akėtjaį1
•, ‘ ' J. ;
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ATĖJO įaująg numeris 
‘WhlK>S” No, i. Galiuia 
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Patricia Detering, kitaip Sari Maritza, ' anglų aktorė, 
sako, Charlie Chaplinas “jsispitrėjęs”
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NUSIDĖJĖLIS
Audra, šiaurys kaukė it ai- : 

kanas žvėris. Sniego supustyti ; 
pusniai baltavo apdengę juodą 
žemę. Elektros, šviesą, skverbė
si pro sukuri sniego rodydama 
praeiviams kelią, žmonės įsi
vilkę į šiltus kailinius skubėjo 
į namus. Automobilių ūžesys 
susiliejęs su • šėlstančia audra 
pripildė orą nemalonia harmo
nija. Didelės ir plačios gatvės 
tuštėjo, žmonių minios retėjo, 
audra ‘nepaliovė siutusi, libdy- 
dama sniego gabalais praei
viams akis. (Langai namų, krau
tuvių ir reštorąnų buvo išmar
ginti baltomis gėlėmis gudraus 
darbininko šalčio rankomis. 
Praretintos minios žmonių vi
sai sumažėjo, tik retkarčiais 
pasirodydavo po viena, kita ne
laimingosios moters, viliodamos 
įtartiną žmogeli, kuriuo tikėjo
si pasipelnyti. Nesugriebusios 
aukos nelaimingosios skubėjo į 
priemiesčius, kame apgriuvu
siose alinėse medžiojo draugų 
nakties, puotai. Skersgatviuose 
stovėjo sargybiniai įsivilkę i 
didelius kailinius, stebėdami 
tvarką ir ramumą.

Siauroje apytamsįoje gatvė
je, prie vieno aplūžusio namo 
sienos, sukniubusi juodavo gy
va būtybė. Apiplyšę skarmalai 
dengė jos sustingusi kūną. 
Rankose, suvyniotą į skarma
lus, ląikė kūdikį, kurį glaudė 
prie savo krutinės, šis nelai
mingas kūdikėlis, tartum, su
prasdamas nelaimingąją savo 
motiną, tylėjo, tik retkarčiais 
it mažas kačiukas sukniaukęs, 
vėl nutildavo. Vargšė nelaimin
goji moteriškė vis labiau spau
dė kūdikį prie savo krutinės* 
leisdama iš burnos kvapą ant 
sušalusio kūdikio veidelio. Ret
karčiais iš sušalusių, pamėlynL 
jusiu lupų girdimi buvo duslus 
žodžiai:

— Pasigailėkit, geri žmonės, 
to nelaimijigpjo. kūdikio!

Šiaurys ardė jos skarmalus 
ir &avo adatomis badė pamėly
navusį veidą ir sugrubusias 
rankas. Gailios ašaros nelaimin
gos motinos rėdūjo pęr skruo
stus, krisdamosąpt sušalusio 
kūdikio veidelio, iękas negir
dėjo, jos aimanavimų ir me|Ji- 
m^įilp audru savo įšėlusiu 
sėsiu“ slopino .'LMS’.; duslų; balsąf 
Sukaukusi pįšj/ųtmes jėgas nę- 

 

laipinai V 
Uėt išsekusias $ėgos buvo * pjr7 
sijpnbs. a Magino duris daryti, 
b.eU sugrubusias rankos buvo 
naštoj usįos j utinio. Dabar“ j į 
atsidavusi likimui, prisišliejo

žmonių pa-

iau,

prie sienos, laukė 
galbos.

Šūkaudami ir 
ėjo gatve apsvaigę 
lio keli vyrai, lydėdami taipo
gi gerai įsitraukusias, bet iš 
rūbų ir šiaip iš išvaizdos, įtar
tinas moteris. Vargšė moteriš
ke išgirdusi- prisiartinančius 
žmones prašė pagalbos, bet juo
ko ir keiksmo balsai nuaidėjo 
audros sūkuryje. Durys sugirg
ždėjo. Apsvaigę nuo alkoholio 
įsibrovė į tvankų kambarį nę* 
laimingieji valkatos, čia jie ti
kėjosi linksmai praleisti nak
ties puotą. Nė kiek negalvojo 
kas bus rytoj, kas jų laukia? 
Gal nė viena šeipa alksta, ne
turėdama kąsnio juodos duo
nos. Jie nesirūpina savo nelai? 
mingais vaikais, kurie bado 
marinami ir šalčio kankinami, 
miršta.

— Gyvenk, kolei gyvenasi ir 
jaunas būdamas nesnausk, gir
dimi buvo balsai žemos doros 
moterų, šiems išmintingiems 
žodžiams pritarė suvargę nuo 
<įarbo žmonės. Prasidėjo link
sma puotą. Meilužės išdažyto* 
mis lupomis, veidais ir ant
akiais, kabinėjasi ant kaklų są- 
vo draugams. Kame gali būti 
didesnė laimė ir ' džiaugsmas 
apsvaigusioms nelaimingoms 
aukoms? Keiksmai ir apmau- 
dos žodžiai veržėsi iš jų krūti
nių. Dūmai pripildė tvankų 
kambarėlį, it debesys audros 
metu apdengia mėlynąjį dangų. 
Šią valandą jie visi jautėsi lai
mingais. Nepajuto kaip valan
dos gręit slinko ir laikas puyo 
skirstytis, nes svečiai buvo iš- 
leįdę šįai puotąi paskutinį pra
kaitu uždirbtą centą. Dabar 
reikėjo keliauti pas savo šei
mas. Kas jų laukė? Gal ne vie
na nelaijning-oji, bado ir šalčio 
varginama, per naktį liejo aša
ras, ne vienas-nelaimingas kų- • • ■ ?
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Užsirašykite “Mib 
su Vilnių”

Po pęof. M. BIRŽIŠKOS prakalbos 
kovo 28 d. susirinkime, daugelis reiŠ- 
ke n pro išsirašyti Vilniui Vaduotįi 
Sąjungos organą

“Musų Vilnius”
{$t.5O metams—einą kas 10 di<nų, 
gausiai iliustruotas .^Vilniau# krastp 
vaizdais). . Tad s “Niujienų’^ adtnini- 
Stracija, r susitarusi >* su; profesoriuj, 
ąpsįinia ligi* balandžio \20^d. prijmti

■ ^MiisųyilniaUs”
prcnupicratą. '

‘•Adresus ir pinigus prof.' Biržiška 
atsjenųs pristatys

“Musų Vilniaus”
Administracijai.

koliodamiesi 
nuo alkohor

dikis miršta neturėdamas prie-, 
glaudes. Audra nustojo siutusi, 
bet nelaimingųjų girtuoklių ir 
paleistuvių sielose augo pyktis. 
Jie suprato savo blogus dar
bus, bet ramino save tuo, buk 
jie yra apvilti šiuo pasauliu. 
Kiekvieną dieną dirbtuvėse pri
valo dirbti sunkinusius darbus, 
nuo kurių jų raumenys pailsę. 
Todėl, kad savo kasdieninius 
vargus pamirštų, privalo dali 
sąvo. sunkaus uždarbio paau
kuoti vienam, kitam stikleliui 
degtines, kuris suteikia malo
numą permirkusiam alkoholy
je nuvaifgusiąm nusilpusiam kū
nui. Draugai išsiskirstė jausda
miesi nekaltais.

Plonu apiplyšusiu švarku grį
žo iŠ linksmos puotos į namus 
jaunas, bet išblyškęs ir permir
kęs alkoholio nuodais, žmogus. 
Jis eidamas keliu ką tai mur
mėjo. Priėjęs vieną aplužusj na
mą, prisiartinęs prie durų, ko
jomis pradėjo spardyti jas ir 
koliotis įvairiais žodžiais. Suša
lusios rapkelęs vargais nega 
lais įstengę ątidaryti pakrypu 
sias duris, Su trenksmu įsibro 
ve Į vidų girtuoklis, baisiomis 
akimis žvąlgydąmasis j visas 
puses. Prieš ji stovėjo mažas, 
penkių metiį kūdikis. Per jo 
išblyškusį ^veidelį iš įdubusių 
akyčių riedėjo ašaros. Jo iš
džiuvęs kūnelis buvo apdeng
tas suplyšusiais skarmalais, ku- 
rie dengė įdubusią krutinę ir 
gerai įskaitomus grobus. Varg
šas drebančiu, dusliu balsu mel
dė tėvą, kad pasigailėtų mirš
tančios badu motinos. Nedoras 
žmogus neklausė kūdikio mal
davimų, prisiartinęs prie kam
pe stovinčios hovos, nutraukė 
skarmalus nuo mirštančios mo
teriškės ir it žvėris puolė prie 
savo aukos. Pastebėjęs, kad 
niekas nedrįsta jam priešintis, 
ką tai numurmėjęs, numetė ke
purę ant stalo ir parvirtęs į už
stalę užmigo. Mažas kūdikėlis 
prisiartinęs prie tėvo, palietęs 
savo sugrubusiomis rankelėmis 
sudribusį kuną, meldė pagal
bos. Silpnas šviesos žiburėlis 
savo spinduliais glostė nekaltą 
kūdikėlio Veidelį, šis kūdikėlis 
pilnas vilties , meldė nedorą 
žmogų pasigailėjimo, bet tėvas 
negirdėjo tų maldavimų. (B. d.)
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Sekmadieny visoje Ispanijoje įvyko municipaliniai 
(miestų valdžių) rinkimai. Tai buvo pirmi balsavimai 
nuo 1922 m. ir pirmas atsitikimas visoje Ispanijos isto
rijoje, kuomet valdžia nevartojo, bent didesniuose cen-r 
truose, prievartos prieš piliečius. Ir Ispanija šiuose rin
kimuose milžiniška balsų dauguma pasisakė už res-. 
publiką.

Tiesa, valstybės formos klausimas tiesioginiu būdų 
nebuvo balsuojamas. Bet piliečiai visviena aiškiai pa
rodė savo nusistatymą, išrinkdami į didelę daugumą 
miestų tarybų respublikos šalininkus. Pačiam Madri- 
de, sostinėje, respublikininkų vadas Alcala Zamora 
buvo išrinktas didesne balsų dauguma, negu kada nors 
buvo tame mieste gavęs kuris kandidatas. Nepasiseku-, 
šiam pereito gruodžio mėnesio sukilime prieš karalių 
tasai Zamora buvo paskelbtas “laikinu prezidentu”.

Kartu su Zamora tapo užvakar išrinkti ir visi ki
ti sukilėlių “laikinos valdžios” nariai.

Monarchistai, vadinasi, tapo sumušti, nežiūrint to, 
kad už jų nugaros stovi ne tik aristokratija/ bet ir ka
talikų bažnyčia, kuri Ispanijoje yra be galo galinga, 
Katalikų bažnyčia Ispanijoje buvo iki šiol, tiesą pasa
kius, galingesnė ir už valstybę. Pasaulinė valdžia tenai 
buvo tik bažnyčios tarnaitė. Bet ir bažnyčios autorite
tas dabar jau neįstengė atversti sustiprėjusį revoliuci
nį sentimentą Ispanijos ’ žmonėse.

“Dievo pateptas”’ karalius Alfonsas keletą kartų 
sugebėjo tai jėga, tai jėzuitišku gudrumu atsilaikyti 
prieš revoliucines audras. Bet pasirodo, kad po visų jo 
laimėjimų jo priešai yra stipresni, negu jie buvo kada 
nors. Ką toliaus tas Bourbonas darys?

Ispanijos valdžia žadėjo, po municipalinių rinki
mų, šaukti visos šalies parlamentą. Dabar iš anksto 
žinoma, kad rinkimuose į parlamentą pergalės respub
likos šalininkai, kurie su Alfonsu ceremonijų nedarys. 
Taigi išgelbėti savo sostą karalius gali, tiktai vėl su
laužydamas savo žodį ir Valdydamas toliaus kraštą be 
žmonių atstovų. Tečiaus, šituo keliu eidamas, Alfonsas 
susilauks anksčiaus ar vėliaus tokio žmonių sukilimo, 
kuris ne tik nušluos monarchiją, bet gal nepaliks svei
kos ir pačios “vainikuotos galvos”.

Ispanijos žmonių neapykanta prieš karalių "kilo 
daugiausia dėlto, kad jisai 1923 metais sutrempė kraš
to konstituciją ir užkorė Ispanijai Primo de Rivęros 
diktatūrą. To niekšiško darbo negali žmonės karaliui 
dovanoti.

Jo dabartinės bėdos bus pamoka ir kitų šalių des
potams bei diktatoriams.

JO DIDENYBĖ STALINAS

Viena amerikietė žurnalistė yra ištremta iš savie* 
tų Rusijos už tai, kad ji savo straipsnyje, tilpusiam 
Amerikos žurnale, pasijuokė iš diktatoriaus Stalino, Ji 
parašė tokį anekdotą:

žydukas išgelbėjo skęstanti žmogų. Pastarasis ža^ 
da savo išgelbėtojui atlyginti, išpildydamas ką tik šis 
pareikalausiąs. Klausk, ko tik nori, sako jisai žydukui; 
“Aš — galingas, aš — Stalinas”,

Išgirdęs tai, vaikiščias nusigando ir tarė jam: “Jei* 
gu tu iš tiesų esi Stalinas, tai nesakyk niekam, kad aš 
tave išgelbėjau.’’

Reikia pripažinti. Kad anekdotas yra labai sąmo
ningas. Jisai keliais žodžiais nupiešia Rusijos žmonių 
nuomonę apie diktatorių Staliną: žmonės jo, girdi, taip 
neapkenčia, kad biednam žydukui grasintų pavojus, 
jeigu butų žinoma, kad jisai išgelbėjo Staliną nuo ipįr*1 
ties! r z . j

Suprantama, kad pačiam Rusijos diktatoriui ąrba 
jo nužemintiems pakalikams negali bųt malonų tokį 
anekdotą skaityti. Bet už “džioką”^ri|tre^ąių^ į 
tai jau ’ vis ^ik,1 \
sime, telpą f Amerikos * Jaikrašči^įse į apie prezidentą i 
Hooverį, bet dar nebuvo atsitikimo, kad bent vienas5

Nepamatuoti Kaltinimai
Del p
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Bačiuno Dovanos Susivienijimui
. .■g.-.'n'.y.t1.",..r1

‘laikraščiuos 
priekąįštai ir

Kai kuriuose 
yra daromi man 
net esu piktai barakas ir kal
tinamas, kad buk tai ąš atme
tęs p. J. Bačiuko siūlomą Su
sivienijimui dovaną, kuri susi
dėjusi iš 10 akrų žemės ir ku
rį buyo duodama įsteigimui 
SLA. Prieglaudos Namo. Iš 
kur šitas išdygo, tai aš neži
nau, Bęt kadangi ir šiame laik
rašty šituom klausimu, tai yra 
šito paskalo kaitoj imu buvo 
rašoma, tai pasitikiu, kad gerb. 
Redakcija leis man pasiaiškin
ti ir pasisakyti, kiek aš žinau 
apįe tą Susivienijimui siūlytą 
dovaną, delei kurios aš epu 
taip baramas įr kaltinamas.

Pirmiausiai trumpai ir aiš
kiai pasakysiu, kad apie tą p. 
Bačiuno siūlytą . dovaną Susi
vienijimui ir iki šiai dienai ži
nau tik tiek, kiek tai skaičiau 
“Sandaroje” ir kai kuriuose ki
tuose laikraščiuose. Jokio pa
ties p. Bačiuno pasiūlymo čia 
kalbamu reikalu nežinau ir ne
mačiau, taip, kad duodasi ma
nyti, jog tai kas nors tyčiomis 
ir su tam tikrais išrokavimais 
šituos paskalus leidžia. Buvo 
man užmesta, kad p. Bačiunas 
pereitam SLA. Seime fnan to
kį pasiūlymą padaręs ir aš 
esu labai prasikaltęs, kad to 
pasiūlymo Seime ne,iškėlęs ir 
dar, girdi, buk tai aš tą daręs 
kokiais ten piktais sumetimais 
vaduodamasis. Gi tuo tarpu 
nei pereitam SLA. Seime, nei 
jokiu kitu laiku p. Bačiunas 
man tokio pąsiųlymo nei raštu, 
nei žodžiu nėra įteikęs. Tiesa, 
p. Bačiyną laike pereitor SLA. 
Seimo Chicągoj suėjau kelis 
kartus ir turėjąu įvairių pasi
kalbėjimų, tačiau apie šitą jo 
siūlomą Susivienljįiuuį dovaną 
p. Bičiūnas man nei vienu žo
džiu neprisiminė. •

Bę tą, turiu pažymėti, kad 
jei žodžiu kam nors ir butų 
tokis pasiūlymas padarytas, 
tai juk nei Seimas, nęi Pildo^ 
moji Taryba tokio žodžiu pa
daryto pasiūlymo svarstyti ne
galėtu- Tokioj atsakomingoj už 
savo darbus organizacijoj, kaip 
musų Su&ivienijįmas, visokie 
reikalai vedami tik raštu, kad 
pasiliktų neabejotinas doku
mentas. Todėl netenka abejoti, 
kad tokio pasiūlymo nėra ga
vęs nei vįenas kuris kitas SLA. 
Pildomosios tarybos narys, nes 
šitos p. Bačiuno dovanos rei
kalu niekuomet nebuvo kalbė
ta nei Pildomosios Tarybos su
važiavimuose. čia rodosi gali 
būti kiekvienam aišku, ką galiu 
be jokio svyravimo užtikrinti, 
kad Pildomosios Tarybos ha7 
riams nėra jokio reikalo slėpti 
jokį dalyką, kaip siūlymas Su
sivienijimui dovanos, Jei bent 
kuriam Pildomosios Tarybos \
nariui p. Bačiunas butų raštu 
įteikęs tokį siūlymą minimos 
Susivienijimui dovanos, tai ne
abejoju, kad jšitas klausimas 
hutų iškilęs Pildomosios Tary
bos suvažiavimuose. Galimas 
daiktas, kad SLA. nariai SLA. 
Prieglaudos Naino reikalu, nė
ra visi vienos nuomonės, ta- 
čiaus, kad aš slėpčiau nuo SLA. 
narių1 ir pagaliau nuo paties 
Seimo 'tokį dalyką kaip siuly-r 
mas Susivienijimui • dovanos, 
tai x iš tįesų yra daugiau negu 
juolęmga. •; •

Tąlgį, kas liečiasi manęs, no* 
riu pasakyti, kad dėl tos man

rašytojas butų už tai buvęs nubaustas arba patrauktas 
tieson. Jeigu prezidentas imtų persekioti juokdarius, 
kurie iš jo krečia šposus, tai jisai save pastatytų žmo
nių pajuokai. _ s . . . ... ... •

nomos p. Bačiuno dovanos Su
sivienijimui. Nejaugi tai da
bar tokia, gadyne, kad by kas 
ir by ką gali išbarti-iškolioti 
kada tik užeina tokis noras?

Manau bus pravartu prisi
minti ir tai, kad tokioj Susi
vienijimui dovanos vienas SLA. 
Prezidentas 'negali nei priimti 
neį atmesti. Net visa Pildorno- 
jį Taryba negali nutarti tokią 
dovana priimti ar atmesti. Jei 
tokis pasiūlymas tikrai bjųtų, 
tai Piklojnoji Taryba galėtų jį 

f perduoti sekamam SLĄ. Sei
mui apsvarstyti ir savo nuo
sprendį išpešti.

Rodomi, visiems SLAo na
riams turėtų būtį žinoma, kud 
keli metai atgal SLA. nariai 
visuotinu balsavimu net panai
kino Prieglaudos Namo įkyri
mo klausimą ir tuo metu susi
dariusi rodosi"' gerokai viršaus 
šešių tūkstančių dolerių suma 
iš Prieglaudos Namo. Fondo ta
po pervesta į SLA. Našlįų ir 
Našlaičių fondą. Akyvaizcįoje 
tokio narių balsavimo, aš abę- 
joju,- ar net pats Seimas pąno-z 
retų iš nauju įkurti Prieglau
dos Namo Fondą, arba' nutarti 
įsteigti Prieglaudos Namą be 
visuotino SLA. narių bąlsąvi- 
mo. Tuomet tąi ką jau ir kal
bėti, kad vienas BLA- Prezi
dentas galėtų tokį reikalą at- 
mestį ar priimti. Nors šitas to
kio tiesioginio reikalo ar'ryšio 
su čia apkalbamu reikalu ne
turi, vienok galima prisiminti, ( 
kad tūli apskričiai kalba, apie 
įsigijimą tokių Prieglaudos Na
mų savose apiėlinkėse. Tokiu 
bud^u, centraliam Prieglaudos 
Namui neprįtaria, nes randa 
daug keblumų ir neparanku
mų.

Reikią pasigailęti, kad musų 
gyvenime įsigalėjo tokis pa
protys, kad net spaudoje be 
jokių faktų patyrimo tuojaus 
svaidoma visokiais kaltinimais 
ir priekaištais i organizacijos 
prieky stovinčius žmones. Juk 
kiekvienas gali supranti, kad 
kiekvienas klausimas turi dvi 
pusi ir kaltinti ką nors, išgir
dus ar išklausius tik vieną pu
sę, tai yra neteisingas ir ne
sąžiningas dalykas, šitokį da
lyką praktikuoja tik ten, kur 
žmonės neturi balso. Ameriko
je tas yra smerkiama. Taigi 
kuomet musų laikraštininkams 
prisieina bent ; kokiu klausimu 
mane kaltinti' Susivienijimo 
reikalais, tai ai\ nebūtų visa
pusiai ir visiems geriau, jei jie 
atsiklaustų ir mano pasiaiški
nimo pirmiau negu aš išbartas 
ir iškolįotas? Rodosi, pats tei
singumo ir žmoniškumo prin
cipas to reikalauja. Man yra 
žinoma, kad ‘seniaus musų laik- 
raščią* redaktoriai taip daryda
vo, Kodėl dabar Amerikos lie
tuvių' laikraščių redaktoriai ne
praktikuoja šios gražios tai
sykles, tai palieku patiems 
gerb, Redaktoriams išaiškinti.

S, Gegužis, 
SLA. Prezidentas.

Mielai duodami vietos “Nau
jienose” šitam p. S. Gegužio 
pasiaiškinimui, mes'tečiaus 'tu
rime pastebėti; kąd p. J. Ra
čiūno pasiulymae \žemčs sene
lių prieglaudai nėra paskalas. 
Pasiūlymas buvo tikrai duotas, 
ir tai pe žodžiu, bet raštu- ’Ra- 
sirodžlus spaudoje žinioms 4Pie 
tą dalyką, mes prieš kiek Mi
ko, pasirūpinome

neesamu t reikąlu. Todėl ip man 
daromi visi priekaištai'.ir kai? 
tjijintąi yrą n^ąmatuotį ip 
Juos grąžinu tiems žmonėms, 
kurie teįkesj mane išbarti ip 
net iškolioti dėl tos man neži-
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ĄTĖJQ liaująs nųflieris 
“KlUturus” N&, 3. Galima 
gauti “Naujienose”. Kaina 
Ą5 pęųtai. .... ___
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Patricia Detering, kitaip Sari Maritza, ’ anglų aktorė, kurią, 
sako, Charlie Chaplinas “jsispitrėjęs”
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NUSIDĖJĖLIS
Audra. §iąurys kauke it al

kanas žvėris. Sniego supustyti 
pusniai baltavo apdengę juodą 
žemę. Elektros šviesa, skverbė
si pro sukuri sniego rodydama 
praeiviais kelią, žmonės įsi
vilkę į šiltus kailinius skubėjo 
į namus. Automobilių ūžesys 
susiliejęs su . šėlstančia audra 
pripildė orą nemalonia harmo
nija. Didelės ir plačios gatvės 
tuštėjo, žmonių minios retėjo, 
audra ‘nepaliovė siutusi, libdy- 
dama snįego gabalais praei
viams akis. ^Langai namų, krau
tuvių ir reštorąnų buvo išmar
ginti baltomis gėlėmis gudraus 
darbininko šalčio rankomis. 
Praretintos minios žmonių vi
sai sumažėjo, tik retkarčiais 
pasirodydavo po viena, kita ne
laimingosios moters, viliodamos 
įtartiną žmogelį, kuriuo 'tikėjo
si pasipelnyti. Nesugriebusįos 
aukos nelaimingosios skubėjo į 
priemiesčius, kame apgriuvu
siose alinėse medžiojo draugų 
nakties puotai. Skersgatviuose 
stovėjo sargybiniai įsivilkę į 
didelius kailinius, stebėdami 
tvarką ir ramumą.

Siauroje apytamsioje gatvė
je, prie vieno aplūžusio namo 
sienos, sukniubusi juodavo gy
va būtybė. Apiplyšę skarmalai 
dengė jos sustingusį kūną. 
Rankose, suvyniotą į skarma
lus, laikė kūdikį, kurį glaudė 
prie savo krutinės, šis nelai
mingas kūdikėlis, tartum, su
prasdamas nelaimingąją savo 
motiną, tylėjo, tik retkarčiais 
it mažas kačiukas sukniaukęs, 
vėl nutildavo. Vargšė nelaimin
goji moteriškė vis labiau spau
dė kūdikį prie savo krutinės* 
leisdama iš burnos kvapą ant 
sušalusio kūdikio veidelio. Ret
karčiais iš sušalusių, pamėlynL 
jusiu lupą girdimi buvo duslus 
žodžiai:

— Pasigailėkit, geri žmonės, 
to nelaimingojo..kūdikio!

Šiaurys ardė jos skarmalus 
ir &u¥o adatomis badė pamėly
navusį veidą ip sugrubusias 
rankas. Gailios ašaros nelaimin
gus motinos pėdpjo per skruo
stus, krisdamos ant sušalusio 
kūdikio veidelio. Niekas negir
dėjo jus aimanavimų ir meldi
mo', tik audra savo įšėlusiu ūž
ėsiu slopino į jos į duslųbalsą.

pąš^utihes jėgas 
laipjįngoji ^įiii^įįoifi^
bet išsekusios 'jėgos buvo per- 
silpnbš. ?■Magino durię daryti,, 
bęį- sugrubusios rankos buvo 
ndsįo jusios jutį mo. Dabąr~ j į 
atsidavusi likimui, prisišliejo

•• •’* • t . ....

sugrubusias rankos buvo

žmonių pa

koliodamiesi 
nuo alkoho

prie sienos, lauke 
galbos.

Šūkaudami ir 
čjo gatve apsvaigę
lio keli vyrai, lydėdami taipo
gi gerai įsitraukusias, bet iš 
rūbų ir šiaip iš išvaizdos, įtar
tinas moteris. Vargšė moteriš
kė išgirdusi prisiartinančius 
žmones prašė pagalbos, bet juo
ko ir keiksmo balsai nuaidėjo 
audros sūkuryje. Durys sugirg
ždėjo. Apsvaigę nuo alkoholio 
įsibrovė į tvankų kambarį ne
laimingieji valkatos, čia jie ti
kėjosi linksmąi praleisti nak
ties puotų. Nė kiek negalvojo 
kas bus rytoj, kas jų laukia? 
Gal nė viena šeipa alksta, ne
turėdama kąsnio juodos duo
nos. Jie nesirūpina savo nelai? 
mingais vaikais, kurie bado 
marinami ir šalčio kankinami, 
miršta. <

— Gyvenk, kolei gyvenasi ir 
jaunas būdamas nesnausk, gir
dimi buvo balsai žemos doros 
moterų, šiems išmintingiems 
žodžiams pritąrė suvargę nuo 
darbo žmonės. Prasidėjo link
sma puota. Meilužės išdažyto- 
mis lupomis, vaidais ir ant
akiais, kabinėjasi ant kaklų S£- 
vo draugams. Kame gali būti 
didesnė laimė įr džiaugsmas 
apsvaigusioms nelaimingom^ 
aukoms? Keiksmai ir aprau
dos žodžiai veržėsi iš jų krūti
nių. Durnai pripildė tyąnkų 
kambarėli,’ it debesys audros 
meįg apdengia mėlynąjį dangų. 
Šią valandą jię visi jautėsi lai
mingais. Nepajuto, kaip valan
dos greit slinko ir laikas buvo 
skirstytis, nes svečiai buvo iš- 
leįdę šiai puotąi paskutinį pra
kaitu uždirbtą centą. Dabar 
reikėjo keliauti pas sąvo šei
mas. Kas jų lauke? Gal nę vie
na nelaimingoji, bado U šalčio 
varginama, per naktį liejo aša
ras, ne vienas-nelaimingas k u- • •
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Užsirašykite “Mu
su Vilnių”

Po prof. M. BIRŽIŠKOS prakalbos 
kovo 28 d. susirinkime, daugelis retšr 
ke n pro išsirašyti Vilniui Vaduotįi 
Sąjungos organų

“Musų Vilnius”
($1.50 metams—eina kas i 0 dięnų, 
gausiai iliustruotas . Vilniauj kraity 
vaizdais).. Tad į “Niujicnų”* adrųini- 
ttracij^, / susitarusi su. profesorinių, 
apsiima ligi* balandžio \ 20...d. priimti

“Musų Vilniaus”
prenupieratų. \ ■■

Adresus ir pinigus prof.'?Bitžiška 
atsiėmęs pristatys

“Musų Vilniaus”
Administracijai.

Antradienis, balan. 14, 1951

dikįs miršta neturėdamas prie-, 
glaudes. Audra nustojo siutusi, 
be.t nelaimingųjų girtuoklių ir 
paleistuvių sielose augo pyktis. 
Jie suprato savo blogus dar
bus, bet ramino save tuo, buk 
jie yra apvilti šiuo pasauliu. 
Kiekvieną dieną dirbtuvėse pri
valo dirbti sunkiausius darbus, 
nuo kurių jų raumenys pailsę. 
Todėl, kad savo kasdieninius 
vargus pamirštų, privalo dali 
sąvo. sunkaus uždarbio paau
kuoti vięnam, kitam stikleliui 
dęgtlnęs, kuris suteikia malo
numą permirkusiam alkoholy
je nuvaygusiąm nusilpusiam kū
nui. Draugai išsiskirstė jausda
miesi nekaltais.

Plonu apiplyšusiu švarku grį
žo iš linksmos puotos į namus 
jaunas, bet išblyškęs ir permir
kęs alkoholio nuodais, žmogus. 
Jis eidamas keliu ką tai mur
mėjo. Priėjęs vieną aplužusį na
mą, prisiartinęs prie durų, ko
jomis pradėjo spardyti jas ir 
koliotis įvairiais žodžiais. Suša
lusios yaųkelęs vargais nega 
lais įstengę ątidaryti pakrypu 
sias duris. Su trenksmu įsibro
vė į vidų girtuoklis, baisiomis 
akimis žvalgydamasis į visas 
puses. Prieš jį stovėjo mažas, 
penkių metą kūdikis. Per jo 
išblyškusį veidelį iš įdubusių 
akyčių riedėjo ašaros. Jo iš
džiuvęs kūnelis buvo apdeng
tas suplyšusiais skarmalais, ku
rie dengė įdubusią krutinę ir 
gerai įskaitomus grobus. Varg
šas drebančiu, dusliu balsu mel
dė tėvą, kąd pasigailėtų mirš
tančios badu motinos. Nedoras 
žmogus neklausė kūdikio mal
davimų, prisiartinęs prie kam
pe stovinčios hovos, nutraukė 
skarmalus nuo mirštančios mo
teriškės ir it žvėris 'puolė prie 
savo aukos. Pastebėjęs, kad 
niekas nedrįsta jam priešintis, 
ką tai numurmėjęs, numetė ke
purę ant stalo ir parvirtęs į už
stalę užmigo. Mažas kūdikėlis 
prisiartinęs prie tėvo, palietęs 
savo sugrubusiomis rankelėmis 
sudribusį kūną, meldė pagal
bos. Silpnąs šviesos žiburėlis 
savo spinduliais glostė nekaltą 
kūdikėlio veidelį, šis kūdikėlis 
pilnas vilties . meldė nedorą 
žmogų pasigailėjimo, bet tėvas 
negirdėjo tų maldavimų. (B. d.)

/p'jj.r ........ ... ■J

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

X 
. —t-------------------

Marąuette Pąrk
TUBUcIO AFTIEKA

2832 W. 63rd St.
Brighton Park 

B. R. PIĘTKDSWICZ 
2608 W. 47th St.

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B.'.OS, COKP. 

52 E. lOTth St.
Tek Pullman 5950

Kai jurpg reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified” 
skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiąusi atstovų.

No. 6 KOVOS tik ką at
ėjo. Kaina 10c. Galima gau
ti Naujienose.

ĮGALIOJIMUS
(Doviemaatii)

galite padaryti pag 
mua pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami ;■ jnfprjpacį-

NAUJIENOS
CHICAGO, 1LL.

i
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Graborial

Lietuvės Akušerės

Prohibicija pasilieka po senovei

9252Graboriai
Advokatai

Phone Boulevard 4139

Graboriai

John Kuchinskas

CHICAGO, ILL.

JONAS TAMOŠIŪNAS

{vairus Gydytojai

Traukimas be

Gubernatorius veta
vo šlapiąjį įstatymą

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

Vidikas- 
Lulevičienė

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas

IGN. J. ZOLP 
Pigiausia? Lietuvis 
Graborius Chicagoj

yra 
ma, 
no, 
bas 
yra

Valandos:
Nedeliomii ir šventad. 16—12 dien%.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

O<M<.
. Valandos: Panedėliais ir Kttvcrgais 

5 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 
Pėtnyčiomi* 1 iki 4 v. v.

prie 
duodu 
eleetrie 

ir rnag- 
blankets ir 
Moterims ir 

patari-

kui įsakyta išvalyti visus de- 
partmentus ligi padugnių. 
Daug kapitonų žada paduoti 
specialei komisijai tardyti.

Musų patarnavimas lai 
dotuvese ir kokiame rei
kale visuomet esti «ąži< 
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime ii- 
laidų užlaikymui aky

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct, 

Telefonas

Cicero 3724

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
•9 vai. vakare

Pirmadienį temperatūra pa
siekė 82 laipsnių šešely. Tokia 
pat šilta balandžio 13 diena bė
ra buvusi tik 1887 metais.

ILGAS MIEGAS PADARE 
VAIKĄ VeL LINKSMĄCapone padeda jėškoti 

gengsterių!

Vakar buvo šilčiausia 
jliena

CNKAGOS
ŽINIOS

Prof. M. Biržiška jau 
apleido Chicago

VALANDOS: 
nuo 
nuo

8; Ned. 10—12 ryto

Išvažiavo į Benton Harbor ir 
Clcveland^ tęsti savo maršrutų

Prašo padėti jėškoti 
pirmo žmogaus

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Ne dėl io mis nuo 10 iki 12.

Cliicagos mokslininkai atsi
kreipė i biznio ir industrijos 
žmones, prašydami išmokinti 
darbininkus, kad kasdami že
mes ir radę ka nors keistesnio, 
neužverstų, bet tuojau praneš
tų. Norima jėškoti naujų da-

Pbone Armitage 2822

. DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvauket Aveniu 

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

Nedėlioj pagal sutarti

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ,4 ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame šii’diiįgų, ^simpatingų ir ramų 
patarnavimų*, kuometJjisį yra labiausiai įrbikaĮįngaslj?

vinių apie pirmuosius šiaurės 
Amerikos gyvenusius žmones.

Kol kas yra patirta, kad 
šiaurės A Amerikoj pirmieji 
žmonės atsirado prieš 50,000 
metų, tuo tarpu kai Europdj 
jau yra rasti pirmųjų žmonių 
pėdsakai iš prieš 300,000 me
tų, ir Kinijoj iš 500,000 metų. 
Manoma, kad tolimesni kasi
nėjimai ir tirinėjimai .gal ir 
Amerikoj suras senesnių žmo
nių liekanų.

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto it 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.
| Chicago, III.

TeL Victory 1115

DR. VAITUSH, OPI'.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Sperialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

BUTKUS 
Underiaking Co.

Win. A. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 Wcst 18th Street
Tel Carui 3161

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St.
Telefonas C anai 2552 

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

.Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos

Phone Lafayette 0098

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Chicayos "Pirmasis Pilieti 
veikia su "Slaptuoju 

Šeškomu”

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
. Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. neto 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Repnblic 9600

Tel. Cicero 49 

-------- —-- -  . g.oo 
, ■ . . 6.00
. $8.00 ui dataU 
. $20.00 ir auti.

Mokesnio nuo uždar 
bio bilius

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

■ “Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktj, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra Ant pa
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų.

( ApRarsinimafA

v. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 8525

Vakar, pirmadieni gubernato
rius Emrrierson vetavo įstatymą 
dėl pakeitimo proliibicijos Illi
nois valstijoj. Gubernatoriaus 
veto remiamas tuos, kad pri
ėmus toki įstatymą, gėralai bu
tų pardavinėjami šalę mokyklų 
ir vaikams ir saujelė federalių 
agentų negalėtų to sustabdyti.

Veto palieka progą įnešti ki
tą įstatymo sumanymą, ir šla
pi ej i rengiasi greit tai padaryti. 
Tas prohibicijos pakeitimo i- 
statymas buvo praleistas per 
senatą 26 balsais prieš 24 bal
sus ir legislaturoj 91 balsu prieš 
56 balsus. Įstaymas buvo pa
gamintas pasiremiant pernai 
lapkričio mėnesio referendumu, 
kur Ilinois piliečiai didžia bal
sų dauguma išsireiškė prieš pro-

Phone 
Hemlock

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
rietic 
t t. 
merginom 
mai dovanai.

Valymo darbas tebe 
eina

Simon M. Skudas 
Graborius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai. 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532 

CHICAGO, ILL.

Prof. Mykolas Biržiška, Vil
niaus Vadavimo S-gos pirmi
ninkas, kuris tos Sąjungos rei
kalais darbavosi Chicagoje nuo 
kovo 25 d., vakar vakare ap
leido Chicagą ir važiuoja atgal 
i rytus toliau tęsti savo marš
rutą.

Pirmas sustojimas bus Ben
ton Harbor, Mich., kur šiandie 
pasakys prakalbą Vilniaus 
klausimu tos apielinkės lietu
viams. Pernakvojęs pas p. Ba
čiūnus, bal. 15 d. prof. Biržiš
ka išvažiuoja j Clevelandą.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ao* 
Tel* Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvett Stt 
Td. Rejpublk 9721

Sekamas bus ijicome tax 
bill (pajamų mokesnių įstaty
mas), patiektas Illinois Agri- 
cultural asociacijos. Sulig to 
įstatymo $30,000,000 mokesnių 
bus nuimta nuo nuosavybių 
(properties) ir uždėta ant už
darbio pajamų.

Ligi $2000 pajamų per me
tus asmuo turės mokėti po 1 
nuošimtį ir po 6 nuošimčius 
nuo pajamų virš $25,000. Ne
reiks mokėti taksų singelianis 
kurie gauna pajamų liki $1000 
ir vedusioms, kurie gauna ligi 
$2000. Kas turi vaikų, tam 
virš $2000 pajamų dar nereiks 
mokėti taksų nuo $500 viršiau, 
skaitant kiekvienam vaikui po 
$500 pajamų.

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

Tol. Lafayette 4146

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

MARTINAS STAKĖNAS

Mirė balandžio 13 dieną, 1931 
m., 10 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžio. Kilo iš Panevėžio apskr., 
Vaduoklių parapijos, Gelažių kai
mo. Amerikoje išgyveno 30 me-

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 ii kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 13th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110“ 
Rezidencijos telefonai

Hyde Pdrk 6755 ar Randolph 6800

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Thcrapy SJ Midwife 
' Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue

Naujas majoras, kaip tikra 
nauja šluota, kol kas smarkiai 
tebešluoja Tliompsono sąna
šas iš visų miesto departmen- 
tų. Policijos komisionieriui 
Alcok duota įsakymas tuojau 
pat atskirti policiją nuo politi
kos ir skiriant naujus ar pa
keičiant netikusius į jokias 
protekcijas nežiūrėti. Alūoc-

A1 Capone pakviestas Asso- 
ciation of Goinincrce “Secret 
Six” komiteto padėti surasti 
slapta dingusį adv. Benjamin 
McWilliams, \62, Titlc & Mort- 
gage kompanijos advokato. 
Paskutinį kartą McWilliams 
matytas restorane ant 914 So. 
Haltscd st., kur jis turėjęs su 
savim daug pinigų 
savaitės kaip dingt

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ • 
Laidotuvėse patarnau- 
ja ®criau ’c P‘2»au, 

7: 'VI ncgn kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

5ų išdirbystčs.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

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

Lietuvių Raudonos Rožės 
Pas. KĮiubo Valdyba.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Chas. Syrewicze, Telefonas 
Cicero 294.

Lietuviai Gydytojai

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

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

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. kiekvien* 

vakarą, išskyrus ketvergi 
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 apskr., 
Indrioniškio vals., Sodeikių kai
me. Paliko dideliame nuliudime 
brolį 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. Syrcvvicze 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.

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

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
’ 4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 Št. 
TeL Boulevard 6487

WESLEY J. HOGLE
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 11 dieną, 2:30 valandą 
po piet, 1931 m., sulaukęs 22 
metų amžiaus. A. a. Wesley gi
mė balandžio 17, 1908, Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliudime 
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 
ar Burke L. Hogle (pastarasis gy
vena Bloomington, III.). Kūnas 
pašarvotas, randasi 6611 South 
Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ba
landžio 15 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų į Užgimimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionto sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Holy Sepulchre kapi
nes. * ' •'

Visi a. a. Wesley J; Hogle gi
minės, draugai ir pažįstami' esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, c mano 

darbu busite, užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

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

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė

Pullman 5950—namų PulL 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St
Kecvergais ofisai uždaryti.

Rezidencija Tel. Midway 5512 b 
Wilmett» 195, 

Ralph C. Cupier.M.D. 
CHIRURGAS 

ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj* 
. Room 1502 

CHICAČO TEMPLE BLDG.
77 W. Waehington St. 

Cor. Washington and Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

9 iki 11 valandai rytės 
6 iki 8 valandai vakare 

apart ivtntadienio it ketbirtadienio.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va odos:

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

Netoli 46cb St. Chicago. III.

naujie- 
sušukęs “čionai kažkas 
sumaišyta!” Iš to spėja- 
kad Capone pats nebeži- 
ar lai jo gengsterių dar
au kas kiti.į jo teritoriją 
įsimaišę.

Paliko dideliame nuliudime 2 
sunu — Bronislovą ir Stanislovą, 
dukterį Oną, brolį Antaną,, žen
tą Povilą Levicką, brolienę Anelę 
ir gimines, o Lietuvoj seseris ■— 
Marijoną ir Uršulę ir švogerį 
Juozapą Baltušką ir kitas gimi
nes. /

Kūnas pašarvotas 2301 South 
Leavitt St..

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ba
landžio 17 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią .kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines,

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: . , L,
Sunai, Duktė, Brolis, Žentas, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus 55 Co., Telefonas 
Canal 3161.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tųrin automobilius visokiem* reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

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 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakar*
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatoo rak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pelnyčio* vak.

Pbonc Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

KATRINA STRIMIENĖ IR 
SŪNŪS ADOLPHAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 12 dieną, 12:17 valandą 
iš ryto 1931 m., sulaukę 34 m. ir 
sūnūs 3 l/z metų amžiaus, gimę, 
motina Panevėžio parapijos, Ber
natonių kaime, sūnūs — Ameri
koj. Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 2 sunu — Bene
diktą ir Tamošių. 2 broliu — 
Kazimierą ir Motiejų, 1 seserį Ve
roniką Raurinaitienę, 2 pusseseres 
— Petronei? Rimas ir Marcijoną 
Langienę- ir gimines. Kūnas pa
šarvotas. randasi 3512 South 
Union Avė. Tel. Boulevard 2516.

Laidotuvės įvyks balandžio 16 
dieną, 8:30 vai. ryte iš namų į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionių stelą, o iš ten bus 
nulydėti į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Katrinos ir Adolpho 
Strimų giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jiems paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę. liekame,
Juozapas S t rimas, su Visa 
šeimyna, Giminės ir 
Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauji grabo
rius Radžius, Tel. Victory 4088.

{vairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 it Blue Island *e.

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

» Re*. Phone Fairfaz 6353

Ofiso Tėl. Victory 689^ 
Rez. Tel. D rezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų it visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 'So. Halsted St., Chicago 
arti 31tb Street

3 po pietų, 7—8 vak

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Tėlefona*Rtpųblic,7868 f

Tel. Yards 1829

DR. GrSERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ko. Bijomasi, kad yra “kid 
nupintas” ar paimtas “ant rai

A.LDavidonis,M.D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

LOVEJKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai : f

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventu 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Męteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 VaL ryte, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30, vaL 
Vakaro. Nedęl. nuo 10 iki 12 f. dietų

Pfcon* Midway 2880

DR. G. L. MADGE 
DENTISTAS

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
t Delel imnkin -laikų kalno* nUnirtdtoe „

Sidabro FiUingal _ 
Porceliano FHlinrai 
AukUhda Crowh* - 
Brltųe 
riale*

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmieityje 
Room 241* 

OtU 'North La Šsdh Aid* 
Ons North Ld SeUto St. 

(Cor. La Šalie and Madison 
Ofbo TeL State 3704« ?4412'/

Namų Tek Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltoaukee Avė, 

(pampos North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswi£k 8281 

Utarn., ■ Ketv. ir Subatomis 
Ofiso valandos: 1-3 ir ’7-8 p. m, 

Ncdeliomis pagal susitarimą

. Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avensu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

I

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Nedėlioj 'pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

z Tel. Prospect 1930 
....—....... ....... ................. ... ...... .....

OU»o telefoną* Vlrglnla 0080 
Be*. Tel. Van Buren 0858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pieta. 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedfillom nuo 10 iki 12 die- 

M. Namų ofisas North 8id* 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro

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

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

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

Tel. West.286O
Namų telefonas Brunswick 0597

Nulįudf liekame.
Moteris, Tėvas', Seserys, Broliai 

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudęikis, Tel. Yards 1741.

.. ....________ * ; . ■ .,. . ...... .. _____ JS
A
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Strimienė ir vaikas 
užmušti automobilio

Mrs. Kotrina Strimienė su 
savo 4 metų sunu Adolfu per
eitą šeštadienį vakare apie 12 
\&1. eidama skersai Union Aye. 
ir 35 gatvę tapo pervažiuoti au
tomobiliu. Mrs. ^trimiene pa
simirė bevežama į ligoninę, o 
sunus Adolfas, kuriam nulauž
tos abidvi kojos, mirė G,erman 
Deaconess ligoninėj pirmadie 
nio rytą.

Strimienė, kuri gyveno 3512 
Union Avė., su vaiku grįžo na
mo iš Lietuvių Tautiškos pa
rapijos parengimo ir rado mir
tį ties piaeiais savo namais. Už
mušėjai su visa mašina sulaiky
ti ir areštuoti; tai buvo Harold 
J. Roldan iš Columbus, Ohio, 
Areštuotasis laikomas Deering 
policijos stoty, kol praeis tar
dymas. Policija sako, kad Rol
dan buvo girtas. Iš kitų šalti
nių teko patirti, kad Roldan esąs 
lietuvis.—Rautas.

Tautiškų Kapinių lo
tų savininkų susirin

kimas
Bolševikų armija sugniužo

i*

tas Dr. Bieži^ pripažino apęn- 
dicitis. Nuvežta ligoninėn, pa
daryta operacija ir ligonė jau 
geęiąu jaučiasi. Randasi Dr. 
Biežio priežiūroj.—Raulas.

. z 't \

Nurengė Kampiko 
automobilį

P. Kampikas, 3213 S. Pamcll 
Avė., pereitą ketvirtadienį par
važiavo su savo “ševiu” namo 
ir palikęs jį gatvėj, pats užėjo 
ant kelių minučių į vidų, o kai 
išėj^ lauk, jo “ševio” nebebth 
vo. Pranešė policijai, kad au
tomobilis pabėgo, tai pereitą 
šeštadienį policija pranešė, kad 
jo automobilis randasi prie 35 
gatvės ir Union Avė., visai nu
rėdytas, be tajerių, su išimto
mis baterijomis ir be sėdynių.

—Raulas.

Apiplėšė Ručo 
krautuvę

Vakar apie 7 vai. ryto atėjo 
į K. Ručo krautuvę, 3301 Lo- 
we St. 3 jauni vaikėzai, itali- 
joniškos išvaizdos. Vienas at
sistojo prie durių daboti, o 
kitu du uždarė p. Bučą į ice 
box ir nuėję į kambarius išver
tė ką galėjo ir išėjo palikdami 
krautuvninką uždarytą ledau- 
nėj. Tik po poros valandų, at
ėję kostumeriai paliuosavo iš 
nelaisvės peršalusį p. Ručą* 
Pranešta policijai, bet tuo tar
pu viskas tuo ir baigėsi.

—Raulas.

paliete daktarų reikšmę lietu 
vių visuomeniniame judėjime, 
primindamas tokius daktarus 
kaip Basanavičius, Kudirka, 
Staugaitis, šliupas, ir daugelį 
kitų stambių pionierių ne tik 
liaudies sveikatos kėlime, bet 
jos švietime; susipratimo kėli
me ir Lietuvos politinės nepri
klausomybės iškovojime. Taip 
pat pažymėjo, kad daktarų 
vaidmuo nėra baigtas ir dabar 
ir kad daktarai ne tik Lietu
voj, bet ir čia Amerikoj dau
giau daro liaudžiai negu kai- 
kurių kitų profesijų žmonės ir 
galėtų dar daugiau padarytį. 
Taip jau kvietė domėtis Vil
niaus kraštu, manydamas kad 
ir ten daktarai galėtų būti arti
miausi liaudies kėlėjai', jei ten 
tokių daugiau turėtume.

Po vakarienės kurį laiką sve
čiai dar šoko. Banketas baigėsi 
po pusiaunakčiui.—Feliksas.

------------------------------------------ !'

Miesto atleistieji 
darbininkai grįžta 

darban
Gatvių valymo skyriuj 19 

warde prieš rinkimus Thompso- 
nas buvo atleidęs iš darbo daug 
darbininkų, buk tai dėlto, kad 
nesą pinigų algoms mokėti. 
Warde 19, kur Senas Petras 
vergauja, tapo paleista apie 30 
darbininkų ir ištisas'tris savai
tes buvo be jokio darbo. 
Thompsonas buvo juos nužiū
rėjęs kaip netinkančius darbui, 
bet tikrenybėje jis juos buvo 
nužiūrėjęs kaip nepatikimus jo 
politinei mašinai.

*V**MW*4^J^ Vi, ( v .

Nors gegužės 10 d. bus tįlc 
pirmas jo i koncertas Ghicago- 
je, bet šis ■ p. Petraičio .čia at
silankymas yra nė pirmutinis.

Daug iš inušų turėjome 
progos pasigerėti jo. balsu ir 
vaidinimu 1 du metu atgal ka
da jis buvo vienu iš Sliubert’o 
trupės artistų, Great North- 
erii teatre, operetėj “Mųsio ir. 
May”, šešias savaites jis tada 
buvo Chicagoj apsistojęs ir su 
tuo veikalu važinėjp po diL 
džiuosius Amerikos miestus. 
NVav York, Pi|iladėlphia, Bos
ton, Detroit, Clėveland, Pitts- 
burgh ir kiti miestai buvo šios 
operetės maršrute,

Taigi nėra abejones, kad 
musų svečias-artistas yra ver
tas visų lietuvių, ypač dainą 
mylinčių, simpatingo ir skait
lingo pasitikimo. ^-Adomas.

Vyrų Vaidylų Choras
Balandžio 19 d. rengia vakarą

* l • > . *■ ■■ ,'

suotojų dėl musų aldermano J. 
P. Wilson ir majoro Anton J. 
Cermako, lafyai didelis ačiū pri
klauso visiems darbuotojams, 
rėmėjas , ir balsuotojams už taip 
didelę -paramą, suteiktą musų 
kandidatams ir laimėtojams.
V. M. Stulpinas ir B. J. Jakaitis.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija prasi

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

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

. ATSILIEPKITE
Kas užmokėjote taksus $32.05 

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

Antradienis, balan. 14, 1931

[ČotdadI)
Educational 
 Mokyklos' ,

MOKYKIS BARBERYSTU8.
AMA^p.

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

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE, 

672 West Madison Street.

Financial
Finansai-Paskolos

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

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

——-O•—
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CLASSIFIED ADS.
V

Help Wanted—Malė 
Parbininkų reikia

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

2889 W. 63rd Street

Sekmadienį po pietų Lietuvių 
Auditorijoj įvyko labai skait
lingas ir gyvas Tautiškų Ka
pinių susirinkimas. Kaip ir 
reikėjo laukti, bolševikai atė
jo su visomis pačiomis ir pra
dėjo rikiuotis į ‘mūšį”. Komi
sarai atsisėdo pryšaky, mote
ris pasisodino užpakaly ir nie
ko nelaukę užkomandavo rankų 
pilnojimą. Bet kai išrinko su
sirinkimo pirmininką p. Tom- 
kevičių, Kapinių Direktorių pir
mininką, taip visa raudonoji 
armija atsisėdo. Susirinkimas 
ėjo labai tvarkingai. SušiHii- 
kimas patvirtino Gegužės 30 
d. 'apvaikščiojimo komisijos 
programą. Bolševikai rėkdami 
vertė, kad programą butų su- 
bolševikinta, bet jiems buvo 
aiškiai pasakyta, kad čia yra 
lietuvių kapinės ,ne bolševikų, 
tad ir programa bus lietuviška, 
ir kad bolševikai jau bolševiki
no tautiškas kapines per kelis 
metus, ir nuo šiol jiems ganą.

Nutarta įrengti mikrofonus 
ir garsiakalbius gegužės 30 d. 
apvaikŠČiojimui. Bolševikai ir 
čia norėjo ncdaleisti, šaukdami, 
girdi, jei jau garsiakalbius, tai 
ir kunigus pasikvieskite, bet 
jįems buvo atsakyta, kad ku
nigų tai ne, o p. Grigaitis tai 
tikrai bus pakviestas, ir bolše
vikai galės jo kalbą aiškiai gir
dėti, kada' garsiakalbiai bus į- 
tengti. žodžiui susirinkimas 
buvo gyvas ir praėjo su geriau
siu pasisekimu.—.Lotas.
į; ------------ ; ’
. Serga Cepauskaitė

' 1 / XI
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į P-lė Kristina čepaūskaitė iš 
Marąuete Park pereitą ketvir-

Chicagos Daktarų 
metinis balius

Prof. Biržiškos išleistuvės

Gražiame viešbuty Del Prado 
pereitą sekmadienio vakarą į- 
vyko Lietuvių Daktarų Draugi
jos Chicagos skyriaus metinis 
banketas. Svečių prisirinko ar
ti pusantro šimto. Tai buvo 
tradicinis pasisvečiavimas pas 
daktarus, kur matėsi daug pa
žįstamų profesionalų, biznierių, 
finansininkų, kaip tai 'advokatų, 
aptiekorių, slaugių (nursių), 
reąlestatininkų, bankierių, keli 
laikraščių redaktoriai, ir, žino
ma, dauguma daktarų ir jų šei
mynų.

Vakarą vedė Daktarų Drau
gijos pirmininkas Dr. Strikolis. 
Vakarienė prasidėjo prieš 8 vai. 
Kalbėti buvo pakviesti Adv. 
Olis nuo 'advokatų, p-lė Daukšai
tė, šv. Kiyžiaus ligoninės slau
gė; Dr. Drangelis nuo Lietuvių 
Ratelio;'vienas aptįekprius ir 
dan kas.

Buvo ir nedidelė programa, 
kuriai pašoko p-lė Juozaičiute 
bei Van'a'gaitis su Olšausku šį 
tą padainavo iš “nerimto me
no’. Beje, Mikas Jozavitas su 
visa savo orkestrą griežė laike 
vakaro ir šokių.

* . • ? J ■ V

Daktarų reikšme liaudies
.. . kėlime , 
■>

Prof. Biržiška tą dieną turėjo

Rinkimus laimėjus majorui 
Cermakui, visi Atleistieji darbi
ninkai tapo atgal sugrąžinti į 
darbą. Nuo balandžio 13 d. vi
si 19 wiarde gatvėse dirbusieji 
bedarbiai vėl .dirba po 2 dienas 
savaitėje.—Senas Petras.

tadienį staiga susirgo. Pašauk-

prakalbas Racihe, tad negalėjo 
laiku sugrįžti ir tik parvažiavo 
apie pusiau dešimtos,. kuomet 
j'ąu buvo po vakarienės ir ėjo 
programa. Tad prof. Biržiškai 
teko paskutinė kalba, kurioj jis

3514-16 Roosevelf Ra* ( 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL. x

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

•—- — .....................— —............................. .......... ....................................... . ■ ......................... .... , ,,

Daktaras AA VVISSIG,
Kapitonas vHBB HV Pasauliniame Kare

Specialistas iš _ Jr Šerio Krajaus
GYDO VISAS LIGAS V?RŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga-, 
roję, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo .10 valandos ryto iki T 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo.10 ryto iki, 1 vai.
<200- West 26 5raw^or<^

Patėmijimai
Lietuviškas numeris trylik

tas, pralaimėjo rinkimus dėl 
pono Tamsonę. Kaip tik laik
raščio paveiksle pastebėjau, ša- 
ė pono Tamsonb iš&Hntį lietu

vių numerą tryliktą, taip ir 
spėjau, kad tas ponas tikrai 
nelaimingas, jeigu teko jam No. 
13. Rinkimų diena taip ir pa
tvirtino.

Sekmadienį 12. bal. Chicagos 
Tribūne tilpo žinutė iš Lietuvos 
pranešanti, kad žadama arti
moj ateityj panaikint karo stę- 
vį, kuris gyvuoja nuo paskel
bimo Lietuvos nepriklausomy
bės, išskiriant šešis mėnesius, 
kada buvo socialistinė valdžia. 
O “Draugo” redaktorius, pra
nešdamas apie tą žinutę per 
savo radio programą, užtylėjo 
šiuos žodžius. Matosi, kad jam 
šis paaiškinimas yra nemalo
nus.—Žinius.

I

Atvažiuoja Petras 
Petraitis

Žada duoti koncertą ge- . 
gužio 10 d.

H . u---------- i------—

Philadelphijps žymus daini
ninkas, Petras Petraitis,: duos 
koncertą Chicagos, Lietuvių 
Auditorijbj, Motinų Dieną, ge
gužės 10 d. šis gražiabalsis 
baritonas, nors yra Amerikoje 
gimęs ir augęs ,turi nepapras
tai gražią lįetuyišką tarmę ir 
stebėtinai aiškią dikciją. Be- 
to , pilnas r ^aųtižnęs ,dvasios ir 
išsilavinęs aukštai piuzikaljš- 
kume jis interpretuoja lietu
viškas dainas tikrai artistiškai. 
Savo'gražiu dainavimu ir ma
loniu budu įstengia jis pa
traukti kiekvieno klausytojo 
širdį.

Jo vadovavimas vieno me
ninio Philadelphijos choro 
gauna karščiausių komplimen
tų visuose rytuose. Tas cho
ras vadinasi “Daina” ir visur 
jis yra begalo mėgiamas ir 
laukiamas. Rytiečių laikraš
čiai duoda choro vedėjui ne
paprastai daug kredito. Tai
gi iš visko matytis, kad >ehica- 
giečių . laukiamas svečias tur 
savyje daug gabumų.

i
Vyrų Vaidylų choras, vado

vaujant p, J. Sauriui, vėl ren
giasi palinksminti chicagiečius, 
tai ypi balandžio 19 d. minėto 
choro rįvyks linksmas, gražus 
vakaras, kur išpildys progra
mą Vyrų Choras ir visiems ge
rai žinomi artistai; A. Vana
gaitis ir J. Olšauskas, kurie 
daug juoko padarys ir gražių 
dainų padainuos. Kurie atsi- 
atsilankys į tą rengiamą vaka
rą, tą viską gąlės pamatyti ir 
išgirsti, o ir nemažai juoko tu
rės. Jau daug kartų teko gir
dėti Vaidylų chorą dainuojant 
per radio ir gėrėtis jų gražiu 
dainavimu. ; Taippat daugumui 
iš musų teko dalyvauti jų su
rengtuose vakaruose ir klausy
tis gražių koncertų, išgirsti su
tartinai, linksmas lietuviškas 
dainas dainuojant' Taigi ir da
bar sulaukę minėtos dienos, 
visi ir jaunesnieji ,ir senesnieji, 
kas tik myliųift .fjąiną ir muzi
ką, skaitlingai .susirinkę į Lie
tuvių Auditoriją, 3133 Š. Hal
sted St. Basildąųsius dainų, kas 
nprės, galelį prie geros muzi
kos smagiai pą^išpkti. Tad vi
si eikime į Vyrų. Vaidylų choro 
rengiamą , vakarą, o užtikrinu, 
kad gabiam , muzikui p. J. Sau
riui vadovaujant, šis choras 
tinkamai programą išpildys ir 
visiems daug ęąalpnumo suteiks.

. /, VĮ 7->Gilb°niukas.

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

■Ak>i i
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PERKAME Lietuvos 

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

Laisvės
norite

Naujie-

REIKALINGAS darbininkas ūkės dar- 
— turi mokėti milšti karves ir tea- 
dirbti. Kreipkitės šiuo adresu: 

BIG TONY (RAIBUŽIS)
• Germaų Church Road, 

Willow Springs, UI.
blokų nuo Willow Springs į West ’ 

arti vokiečių bažnyčios

Furnished Rooms
GERIAUSI KAMBARIAI 

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

NEW WASHINGTON HOTEL 
Sav. Paul Varnas

2318 W. Washington Blvd. 
Tel. Wcst 5970

bui 
mu

10

X. Saikus, sekret.

PATARIMAS
Patariam visiems lietuviams, pirkti 

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

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

statysime tuojaus.
Tel. Republic 8402

CRANE COAL CO.
5332 So. Long Avė.

Reikalingi agentai

---o— 
PINIGAI

Mes skolinam nuo $50 iki $300 
Neimam komiso 

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois • 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

-Business Chances
Pą1,day i pąĮni Bizniai

PARDAVIMUI buČerrtė ir grosernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780
--------O--------

----- o-----
PARDAVIMUI 2 krėslų 

>izttfs išdirbtas per 15 metų, 
cit greitai, atiduosiu pigiai.

Naujienas? Box 1288.
i ..

barbernė, 
Atsišau- 

Kreipkitės

■o-
-o-

Roseland
"i „

Antaną Grebelį aplankius

Business Service ' 
Biznio Patarnavimas

Akų ir nauju U- 
. ________  iftgydyti, ataflaii-
i. Mano pilnas iSegzamlnavl* 
sq tikru liga ir jei aS apsi-

Specialistas gy> 
gq. Jei kiti negi 
kyklt pas mane. ___ r_ ____ _____ ______
mas atidengs jusq tikrą Ilgą ir jei afi apsi- 
itnsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur , ir kas jums skaiųla,. bet pats pasakys 
po galutino ISegzanunąylmo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS ,
Ofiso valandos: nuo 10 tyto iki 1 po 
pietų, pno 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

įioi nuo 10 ryto iki, 1 po pietų

KAM REIKALINGI 
PINIGAI? *

Skolinu ant pirmų mortgačių; 
mažas komišinas, teisingas pa
tarnavimas.

—.——o-----------
PARDAVIMUI gerai išdirbtas restau- 

ranto biznis, tirštai apgyventoj apielin- 
cėj, nebrangiai-

10819 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė, 
vėliausios mados. Geroj vietoj. Priimsiu 
carų į pirmų įmokėjimų.

3131 So. Halsted St.

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678-1679

DIDELIS BARGENAS. Pardavimui 
unčruimis ir grosernė. Geri fixturiai. 

Turiu parduoti į trumpų laikų už tei
singų pasiūlymų. 3552 S. Halsted St.

Fanus For Sale 
Ūkiai Pardavimai

20 St.

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

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

TIK $5 ĮMOKĖTI
>ile kuriam darbui. Likusius' lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

PARDAVIMUI 80 akrų farma, 3 
mylios nuo Scottville, Michigan. Gera 
įėmė, taipgi geros triobos. Parduosiu 
abai pigiai. Del platesnių žinių ra

šykite Peter Weston, 2252 Ainslie St. 
(4900 North), Chicago.

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Nori taisyti karus atliekamu nuo dar
bo laiku, jūsų namuose, už pigių kainų. 

Tel. Lafayctte 1329

Antanas Grebelis bal 1 die
ną tapo sunkiai! sužeistas auto
mobiliui su troliu susimušus. 
Dabar A. Grebelis randasi Ent 
glewdod Hospital, adresu 60 St. 
ir S. Green Str; Kambario nu
meris 201. Aš buvau nuvažia
vęs aplankyti A. Grebelį. Kaip 
matyti, ligoniui reikės ilgai pa
būti ligoninėj, nes labai sudau
žytas. Todėl ir kitus A. Gre- 
belio drg. kviečiu jį aplankyti, 
nes draugų ‘aplankymas ligonį 
suramina ir daug ligoniui ra
mumo' suteikia.

1 Aiiton Narbutas.

Iš politikos lauko
(šiame' skyriuj dedami raš

tai iš politinių orgąnizaciją ju
dėjimo neatsižvelgiant‘į jų nu
sistatymų skirtamus). r ,

. PADĖKA .

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $30.00 už $100 
vertėsįBoną ir $40 už $50 
vertės.

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

. Prirengiame dokumentus ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungų. ’

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 . So. Paulina Street 

ICHICAGO, ILL

W. J. BENECKAS
POPIERUOJU IR 

MALEVOJU
Darbą garantuoju

Šaukite Lafayette 7554

5 KAMBARIŲ naujas bungalow, 
elektra, 9 akrai žemės, 25 medžių sod- 
nap, 1 karvė, 70 vištų, 300 vištnkų. 
’usė mylios nuo miesto Three Oaks, 

prie cementinio kelio ir netoli leikos. 70 
mylių nuo Chicagos. Kaina $4,900.

Gasolino stotis ir standų. 6 kam
barių naujas bungalow, nauji vištinih- 
cai, 100 vištų, garažas, 4 mylios nuo 
didelio miesto Niles, Micb. prie M-40 
kelio. 87 mylios nuo Chicagos. Kai
na $6,500.

Turiu ir daug kitų bargenų. 
JOE SHIMBEL.
R. 3. Box 150a 

Three Oaks. Mich.
Tel. 43F3 Three Oaks

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 tai£ gali įrengti už 
tokias prieinamas kainas. /

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Exchange—Mainai
3tž METŲ senumo bungalow, 6 

kambarių, 2 karų garažas, mainysiu ant 
farmos nuo 10 akerių iki 80, netoliaus 
kaip 150 mylių, Michigan arba Illinois, 
savininkas 6336 S. Keeler Avė.

MAINYSIU $10.000.00
Pirmo morgičiaus, gold bonds, Zeigler, 
Illinois, ant Chicagos mažo namo be 
morgičio, arba ant 4 ir 6 flatų ar biz
niavo namo su vienu morgičiu.

JOS. POVILONIS, 
5656 Princeton Avė. 
Tel. Englewood 0988

Real Estate For Sale 
Namai-Žcmė Pardavimui

ŽINOTI AUTOMOBILISTAMS
Didžiausia ir geriausia automobilių 

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

MORGAN STREET AUTO 
REPAIR SHOP 

3407 S. Morgan St. 
Tel. Boulevatd 9421*

Naktį pašaukit Yards 0422

Paul M. Snuth & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

PAUKŠČIAI
(Poultry)

- T«L Lafavette 0455

t/*--. 1 ' / j. /j' v ’ 1 ' *

Dėka 11 ^ar^os. lietuvių .pi
liečių balsams, Aldermanas 
John P. Wilson laimėjo prieš 
savo oponentą Joseps Sikorskį 
su 1222 balsų dauguiria. John 
P. Wilson gavo 7,768 balshs, o 
J. Sikorski 6,546 balsus. Tokiu 
budu galima sakyti, kad John 
P. Wilson likosi išrinktas išnau- 
jo 11 Wardos aldermanu pasi
remiant lietuvių balsuotojams.

11 wardos balsai dėl Chica
gos majoro pasiskirstė sekan
čiai: Anton J. Cermak 8,973 
balsus, Bill Thompson 6,233 
balsus; A. J. Cermak didžiuma, 
virš Thompsono 2,740 balsai. .

Atsižvelgiant į labai žymią 
paramą 11 wąrdos lietuvių bal-

Atmink Savo Naudai, 
kad vesdamas visus reikalus per 

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0311 arba 0774 

Visad sutaupysi daug iSlaidų
■ • -------- —a

Perkam MortgečiufĮ ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų. „ 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davė r nas t is ir Pirkimo bei 

(Pardavimo Notariališkus raštus.
StanHam Pinigus ir Laivakortes. , 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.
k - -■ ................................ ..............

——/n, • ■ < :• ■ ■■ _ -------------- ■' ,

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves* kurios skelbiasi 
Nau j ienose.

FOX RIVER VIŠ- 
TUKAI

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

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

Musų 14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salęsrumis Perykla

58 S. Spring St. 713 Grace
- telefonas 1537 telefoną?

FOX RIVER 
HATCHERY 
- Elgih; III.

Partnets Wanted
Pusininkų Reikia

St. 
5410

PAIEŠKAU partnerį, kuris norėtų ei* 
tt su manim į vištų ir kiaušinių biznį. 
Rašykite Naujienos, 1739 Sv Halsted'St. 
Box 1287. ' '

VILLA PARK
Turiu tuo jaus parduoti savo 5 kamba
rių medinę bungalow, 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

Tirštai ap- 
— 1713-19

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda ant 4 lotų nau

jas mūrinis garadžius. Dide
lis Show Room. 
gyventa apielinkė
W. 35th St., vienas blokas nuo 
Ashland Avė. ir daugiau gara- 
džių arti nėra. Mainysiu ant 
4 ar 6 flatų namo ar ko kito

k Savininkas 
JUOZAS VILIMAS 

4556 So. Rockwell St. 
Tel. Virginia 2054'

PARDAVIMUI 13 flatų apartmen- 
tas, vertas $50,000. Aš negaliu at
laikyti, todėl atiduosiu už $2,500. Ren- . 
da $700 į menesį.

J756 So. Cafpenter St.




