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Vatikanas gal nutrauks

[Acmc-P. A. Photo]

Rev. J. A. Brown (kairėj), Halley’s Bluff, Mo., krikščionių bažnyčios kunigas, suimtas už nu
šovimą kito, jo vieton paskirto, kunigo. Vidury — šerifas Butner ir dešinėj — adv. Gibson.

santykius su Lietuva
• — *

Popiežiaus pasiuntinys, grįžęs iš Romoį 
Kauna, Lietuvos prezidentui parvežė 
dovanų nuo popiežiaus, bet p. Smetona 
atsisakė nuncijų matyti ir dovanas 
priimti
KAUNAS, bal. 19. [Chicago Tribūne Press Ser

vice]. — Užsienių diplomatuose čia padarę didelę sen
saciją Lietuvos respublikos prezidento Smetonos atsi
sakymas priimti popiežiaus nuncijų, monsinjorą Bar- 
talonj.

Modernios diplomatijos istorijoje tai dar pirmas 
toks atsitikimas, kad valstybes galva atsisakė priimti 
apdiencijon popiežiaus pasiuntinį.

Lietuvos v^iausybė reikalavo, kad nuncijus butų 
atšauktas iš Lietuvos; sakydama, kad jo maišymąsis į 
konfliktą, kuris eina tarp katalikų bažnyčios ir val
džios dėl švietimo kontrolės, yra nepateisinamas.

Monsinjoras Bartaloni neseniai grįžo į Kauną iš 
Romos. Kaip dovaną nuo popiežiaus, jis parvežė pre
zidentui Smetonai keletą naujų popiežiaus monetų. O 
p. Smetona ėmė ir popiežiaus pasiuntinio su dovanomis 
nepriėmė. ' .

Tai buvo jĄejtdimW diplomatų nuomone, VatL 
kanui dabar belieka a^ba savo nuncijų atšaukti, arba 
nutraukti santykius su Lietuva.

Santykiai tarp Lietuvos ir Vatikano buvo vėsus 
nuo pat laiko, kai Vilniaus arkivyskupiją popiežius pa
vedė lenkų kardinolo jurisdikcijon, tuo Vilnių pripa
žindamas Lenkijai. Tuo tarpų Lietuva niekados neat
sižadėjo savo pretenzijų lenkų užgrobtam Vilniui ir Vil
niaus kraštui.

Kaunas nukentėjo 
nuo potvynio

Daugiau kaip 600 namų 
kinta — Tūkstančiai 
džiai nukentėjusių 
kenčia didelį vargų.

sunai- 
skau- 
šeimų

BERLYNAN, bal. 19. — Te
lefonu gautomis čia žiniomis iš 
Kauno, pragaištys, kurių pada
rė laikinę Lietuvos sostinę pa
lietęs smarkus potvynis, yra 
daug didesnės, ne kaip pirmes
nės žinios skelbė.

Daugiau kaip šeši šimtai na
mų tapo sunaikinti, ’ Nemuno 
upės vandenims išėjus iš kran
tų. Tūkstančiai šeimų buvo pri
versti palikti namus, kai van
dens srautai ėmė j juos verž
tis.

Slabadoj ir Aleksote, Kauno 
priemiesčiuose, dagi svarbiau
sios gatvės patvino. Pačiame 
Kauno mieste potvinio vanduo 
beveik pasiekė Valstybės Teat
rą. L w i

ORR
Chicagafir apielinkei federa* 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; vėsiau; žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatuęos viduti
niškai buvo 59° F.

Šiandie saulė teka
džiasi 6:85. Mėnuo 
9:11 vakaro.

5:03, lei- 
leidžiasi

. Skaudžiai dėl potvynio nu
kentėję gyventojai, daugiausiai 
žydai, atsidūrė dideliame var-
ge.

Bažnyčia Ispanijoj 
bus atskirta nuo 

valstybės'

baž-

pats 
tokį

MADRIDAS, bal. 19. — Fer
nando de los Rios, Ispanijos 
respublikos teisingumo minis- 
teris, kurio žinion pavesta nau
jojo režimo santykiai su kata
likų bažnyčia, vakar pareiškė, 
kad kabinetas pateiks parla
mentui projektą atskirti 
nyčią nuo valstybės.

Ministeris pasakė, kad 
kabinetas nenorįs daryti 
svarbų žingsnį, be krašto žmo
nių atstovybės' pritarimo. Tai 
esąs toks dalykas, kurį tik par
lamentas galįs nuspręsti.

Kolei kas, vyriausybė propo- 
nuoja apriboti kunigus, kad jie 
žiūrėtų vien savo tikybinių rei
kalų, garantuoti tikybos Jaisvę 
visoms religinėms sektoms ir 
sekulerizuoti 
sas kapines, 
vo katalikų 
liuojamos.

(supasaulinti) vi- 
kurios ligšiol bu- 
bažnyčios kontro-

Mažoji Antantė šaukia 
Konferencija

19.
PRAHA, Čekoslovakija, bal.

Del pro j ektuoj &mos 
Austrų-Vokiečių muitų unijos, 
Mažosios Antantės valstybių 
konferencija šaukiama Bucha- 
reste gegužės mėnesio pradžio
je. ■ . ; i ,

Ispanijos respublika 
panaikina Morgano 
60 milijonų paskolą
Kraštas nereikalingas Alfonso 

išsiderėtos paskolos, sako so
cialistas finansų ministeris.

MADRIDAS, Išpanfja,, bal: 
19. -— Naujos Ispanų respubli
kos-* vyriausybė atsisako priim
ti 60 milijonų dolerių paskolą, 
kurią. Amerikos bankininkas J. 
P. Morgan ir kiti tarptautiniai 
finansininkai davė buvusiam 
karaliui Alfonsui netrukus 
prieš Burbonų monarchijos nu
vertimą.

Finansų ministeris Prieto 
pareiškė, kad iždo padėtis esan
ti taip gera, kad jokios užsie
nių paskolos ’ nesą reikalu imti, 
ir kad Ispanijos Bankas pasi
rūpinsiąs padarytą paskolos 
kontraktą tuojau panaikinti.

Respublikonai, dar prieš mo
narchijos nuvertimą,* smerkė 
karaliaus paskolą, sakydami, 
kad ji yra neteisėta, nes viso
kios paskolos turi būt parla
mento patvirtintos. O parla
mento nebuvo.

Aristokratijos bėgimas 
lauk iš Ispanijos

Tuo tarpu ispanų aristokra
tija, matyt, bijodama socialių 
ekscesų respublikoje, nepaliau
ja urmu bėgus laukan iš Ispa
nijos, nors krašte viešpatauja 
beveik visiškas ramumas ir 
tvarka.

Miegamieji traukinių vagonai 
iš Madrido rezervuojami ketu
rias dienas iš anksto. Visi ke
liai žiemių linkui ir į Portuga
liją kimštinai užsikimšę bė
gančių monarchistų. Aristokra
tų palociai uždaromi ir tarnai 
atleidžiąmi. Brangus, paveiks
lai, ' mebliai, briliantaį ir meno 
kuriniai vagonais siunčiami į 
užsienius. A

Respublikos vyriausybė buvo 
‘tižgynus gabenti laukan pini
gus, bet dabar, pamačius, kad 
kapitalas visokeriopoj formoj 
danginamas laukan, ėmėsi prie
monių užkirsti tam kelią.

Ispanų aristokratai bijo 
komunistinio teroro
Bendrai, ispanų aristokratija 

bijo komunizmo.

Alcalos Zamoros kabinetą j ie 
žiuri kaip i “Kerenskio valdžią 
Ispanijoje”. Krašte, ypačiai 
Andalūzijoje, kur žemės klau
simas. ir nedąrbas yra labai 
skaudus, aristokratai bijo anar- 
chihio teroro. «

Komunizmo pavojaus 
Ispanijoje beveik 

nėra
■ iv.. . :■ ■ c-

Bet* komunizmo pavojaus Is
panijoje beveik visai nėra. Tat 
aiškiai parodo praeitą sekma
dienį įvy kasieji municipaliniai 
rinkimai. Iš viso 80,280 išrink
tų tarybų skaičiaus narių, ko
munistų buvo išrinkti vos 23. 
Visoj Katalonijoj tik vienas 
komunistas teišrinktas. Madri
de, iš 150,000 balsų, komunis
tai gavo vos 300, o Barcelonoj, 
pačioj komunistų “tvirtovėj”, 
jie tesurinko 1,000 balsų.

Tuo tarpu Socialistine Dar
bo Sąjunga, tas provizorinės 
valdžios nugarkaulis, su savo 
500,000 narių, turi dar apie 
1,000,000 savo pritarėjų ma
sėse, , '' i ; • ■ i ! 'ž1

Lenkų prekybininkai 
išvyko į Maskvą

VARŠUVA, bal. 19. — Len
kų prekybininkų delegacija j 
sovietų Rusiją, kuri prieš ke
letą dienų dramatingai grižo 
namo iš Varšuvos vagzalo, da
bar jau išvyko į Maskvą.

Sovietų pasiuntinybė Varšu
voje, mat, griežtai nugynė, kad 
spaudos pranešimas apie taria
mą sovietų prekybos komisa
riato' komunikatą dėl visiško 
Lenkijos pramonės sugriuvimo 
buvęs neteisingas.

Alaskos atstovų butas 
priėmė prohibicijos 

atšaukimo bilių
JUNEAU, Alaska, bal. 19.— 

Atstovų butas vakar 10 balsui 
prieš 5 priėmė bilių, kuriuo at
šaukiamas teritorijos prohibi
cijos vykdymo įstatymas. ■ .,

Kartu buvo priimtas memo
rialas Kongresui, kuriuo prašo
ma panaikinti prohibicijos įs
tatymą. 

...ui inmim
LISABONAS, Portug., bal. 

19. — Portugalija vakar ofi
cialiai pripažino naujos

Į preziddnto jos respublikos valdžią.
Isparii*

Alfonsas konspiruo 
ja grįžt Ispanų 

sostan
Is-Išguitas karalius siunčia į 

paniją emisarą, kad bandytų 
laimėti jam armiją ir laivy
bą.

PARYŽIUS, bal. 19. — Pra
neša, kad nuverstas Ispanijos 
karalius Alfonsas, kuris ari
stokratiniame Paryžiaus Hotel 
Maurice viešbuty yra pasisam
dęs ,sau 28 kambarius ir moka 
už juos po, $1,000 dienai, paty
lomis planuoja coup d’etat Is
panijoje, kad galėtų vėl grįžti 
į prarastą sostą. , ■

Sužinota, kad praeitą naktį 
išvyko i Madridą Alfonso den- 
tistas ir patarėjas grovas 
D’Aguilaras, kuris, sako, gabe
nąs, du karaliaus atsišaukimu 
i armiją ir laivyną. Alfonsas 
noris laimėti sau jų ištikimu
mą. »

Geležinės karaliaus skrynios 
su išsigabentomis iš Madrido 
palociaus brangnąenomis, ku
rių vertė, kaip sako, siekianti 
10 milijonų dolerių, vakar bu
vo iš Hotel Maurice po stipria 
sargyba pergabentos į esantį 
Plače, Vendome Morgano ban
ką.

J ungtinią V aisty bių 
užsienių prekyba 

padidėjus

WASHINGTONAS, bal. 19.— 
Prekybos departamento prane
šimu, Jungtinių Valstybių už
sienių prekyba, nors vis dar 
pasilikdama žemiau normalių 
laipsnių, kovo mėnesi padidėjo 
49-iais milijonais dolerių, pa
lyginti su vasario mėnesiu. Ko
vo mėnesį ji siekė viso 448 mi
lijonus dolerių.

Eksportai kov^v mėnesį siekė 
$237,000,000, arB $13,000,000 
daugiau už vasario, o importai 
— $211,000,000, arba $36,000,- 
000 daugiau už vasario mėne
sio.

X

NEW YORKAS, bal. 19.— 
Per gaisrą Bernard Pillow kom
panijos įnjonėj buvo skaudžiai 
sužalotos Šešios darbininkas.

Darbiečių kandidatas 
. laimėjo papildomuose 

rinkimuose

LONDONAS, baL 19. — Pa- 
pildomuose rinkimuose į parla
mentą Woob.vich distrikte lai
mėjo Darbo Partijos kandidar 
tas George Hicks.

Jis gavo 4 tūkstančius bal
sų daugįau už savo oponentą, 
konservatori ų kand i datą.

Sovietijos traktorių 
fabriko susmukimas
“Piiavda” įtužus, kad vietoj nu

matytų 50,000 traktorių fab- 
. tikas per metus neišleidęs 

nei 3,000.

MASKVA, bal. 19. - Kom
partijos organas Pravda pasi
piktinęs rašo, kad sovietų Sta
lingrado traktorių fabrikas, 
vienas didžiausių pasauly, “be
veik visai suiro”, nes praeitais 
1930 metais neišleidęs nė 3,000 
traktorių, kuomet, einant pla
nu, jis turėjęs per metus iš
leisti 50,000 traktorių. Del to
kios, girdi, dalykų padėties 
tenka rimtai susirūpinti. Per 
pirmas penkias šių metų ba
landžio menesio dienas fabri
kas, pasak Pravdos, turėjęs iš
leisti 285 traktorius, o išleidęs 
tik 22.

Per pastarus keturis mėne
sius būvio ne mažiau kaip 2,783 
mašinų lūžimai, ir tai vis dėl 
darbininkų apsileidimo, sako 
laikraštis, o iš 1,586 tonų pa
dirbtų traktorių dalių, 1,196 
tonus reikėjo' išmesti į laužy- 
fcą. *

“Mes turime Amerikos spe
cialistus, bet arba jų patarimo 
nesiklausiama, arba parodymų 
neklausoma. Turime moderniš
kas Amerikos mašinas, tačiau 
vaisiai yra toki, kad traktorių 
situacija ateity atrodo labai 
tamsi. Administracija, matyt, 
užsiima daugiau buhalterija, 
ne kaip tikru darbu”, pareiš
kia laikraštis.

Stalingrado traktorių fabri
ke dirba arti ’ 12,500 žmonių, 
sako Pravda, bet tųjų bent 
1,500 esą nereikalingi.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

Maskva siunčia savo 
agentus į Ispaniją 
revoliucijos kelti

Bolševikams rupi paversti Is
paniją griuvėsiais, lygiai 
taip, kaip kad jie pavertė 
Rusiją.

PARYŽIUS, bal. 19. — Yra 
žinių, kad Maskva daro visa, 
kad įvykusį Ispanijoje pervers
mą galėtų išnaudoti ir tą kraš
tą. paversti komunistine res
publika..

Paryžius virto dabar sovietų 
propagandos centru. Vielos 
tarp Maskvos ir jos ambasados 
Paryžiuje dirba dieną ir naktį 
ir bolševikų agentai skubotai 
siunčiami į Ispaniją.

Eina girdai, kad į Paryžių 
jau esąs iš sovietijos atvykęs 
paskilbęs Dr. Goldšteinas, tas 
pats, kuris prieš keletą metų 
Sofijoj, Bulgarijos sostinėj, iš
sprogdino Sveti Kral baziliką, 
kur tuomet buvo užmušta dau
giau kaip 100 asmenų. Jis esąs 
Maskvos siunčiamas į Ispaniją 
bolševikiškai revoliucijai vado
vauti. < . į
Bolševikų agentai plaukia per

Varšuvą į Ispaniją .

^VARŠUVA, bal. 19. — Kad 
Maskk^, nori pradėti ‘ “big 
dHve" respublikinėje Ispanijo
je, matyt iŠ to, kad dabar kas
dien traukiniais iš Maskvos ke
liauja nepaprastai daug kelei
vių per Varšuvą į Ispaniją.

Vakar pro Varšuvą pravažia
vo komunistų internacionalo 
ispanų sekcijos egzekutyvas, 
susidedąs iš šešių ispanų, ke
turių portugalų, septynių rusų 
ir vieno negro. Visi jie turėjo 
Lenkijos ir Vokietijos tranzito 
vizas. 9

Suėmė 14 komunistų 
riaušininkų Berlyne
BERLYNASI bal. 19. — Va- 

kar vąkarą Berlyne įvyko ke
letas triukšmingų komunistų 
demonstracijų ir susirėmimų su 
policija. Vienas policininkas 
buvo sužeistas ir kai kurių 
krautuvių langai išdaužyti. Ke
turiolika asmenų areštuota.
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Tarp Chicagts 
Lietimų

Bimbinhį' ir PtuseL 
kinių karas Lietu-

i vių Auditorijoj
fiomunislų pat r i jos 8-1 o 

strik to organizatorius 
baustas, — numestas ir 
švilptas nuo pagrindų.

t/Z- 
nil^ 
nu*

^1. Bimba, pravažinėjęs Lietu- 
luuos kalinių fondo $1000.

Andriulio markatna nuotaika
Balandžio 17 d. Lietuvių Au- 

Įditorijoj pruseikiniai sušaukė 
^Vilnies” šėrininkų ir A. L. D. 
L. D. narių viešą mitingą ap
kalbėti, kaip apsigynus nuo 
bimbininkų. Auditorijos ma
žoji svetainė prisirinko visiš
kai pilna, kiti net sėstis nebe
gavo. Iš komunistiškų veidų 
matyt, kad ūpas visų kaip 
prieš didįjį karą. Nuo Bimbos 
matyli pryšakinėse eilėse sė- 
įdi Andriulis ir neramiai dai
rosi į savo armiją, Kitą vėl 
sparną rikiuoja pats Pruseika. 
Susirink usieji klega. Ūpas 
revoliucingas.

Andriulis dairosi, užsirašinė- 
ju, antakius rauko, sėdasi, ke
liasi, vėl sėdasi. Andriulis pa
žįsta savuosius, bet čia nesa
vųjų daug. Bimbos komisa
ras nepatenkintas. Galop pri
eina prie kun. Mockaus, kurs

už skverno, nusiveda į šalį ir 
teiraujasi į mane rodydamas, 
ar tas, kurs šalę sėdi, yra Mar- 
lipkaitis, girdi? Bet ką tu iš 
kunigo sužinosi; nežinau, sa
ko, gal ir Martinkaitis, o gal ir 
ne. “Jei tas yra Martinkaitis, 
lai jis yra “Naujienų” kores
pondentas, lai blogai” sako 
Bimbos komisaras. “Kodėl 
blogai”, nesupranta kun. Moc
kus, “jei korespondentas, tai 
labai gerai, parašys teisybę, ir 
yisi komunistai galės pasiskai
tyti”. Taip ir nesusikalbėjo. 
Kun. Mockus atsisėdo, atsisė
do ir Bimbos komisaras An
driulis, 
tas, kaip 
priešus 
kas bus.

i*»W 111............. ."■>

11^ Galiūnas, Krukaįtfo Ir bu
vęs ekstrinis ‘‘Gaidžid’*1 (Aido) 
^edhktoriųs A. Aimanhyičius, 
kurs vos tik prieš du meįus at
sivertė prie komunizmo ir ga- 
ivo vietą, ir darbą “Vilnies” pa
stogėj pas Gasiuną.

T- ----------- ■ - . . ... .. .. .
’ Briureikos* kontratakai prieš 

bimbiniukus
Salėj kilo tikras jomarkas. 

Niekas nebegali kalbėti. Ūpas 
visai kaip SLA. Seime. Vieni 
ir kili pradėjo ant kėdžių lip
ti, rankas keltij šauktii Kas 
šaukia* ką šaukia* nehesuklau- 
sysi; Strazdas ramina, bet nie
kas jo negirdi. Tik Pruseikai 
įsimaišius, pradeda atšalti. 
Pruseika pats phašo ręzoliuci- 
ją* priiinti: Pkklhuso, priima.

Dabar kalba pats Pruseika. 
Šaltai, rimtai ir nuosekliai 
piešia šių dienų padėtį pas ko
munistus, ir apkaltina’ grupę 
karštų vyrukų, kuriuos ko
manduoja Bimba su Andriulio 
ir Gasiuno genge, ir ta gengė, 
apsidengusi komunizmu, nori 
pasigrobti į sava rankas “Lai
svę” ir “Vilnį” su visais inven
toriais. Girdi, tie žmonės, ku
rie ir gyvenimą ir biznį pa
šventė Marksizmui (? Red.) ir 
komunizmui, dabar yra nieki
nami, šmeižiami ir terliojami 
per jų pačių spaudą Bimbos ir 
jo tarno Andriulio. Paėmęs 
“Vilnį” ir dramatiškai iškėlęs 
Pruseika rodo susirinkimui, 
šaukdamas -“Žiūrėkite, žiūrė
kite, kaip* senieji komunistai 
veikėjai čia yra šmeižiami. 
Kas tai daro? Bimba, kurs 
pats tiek daug žalos darbinin
kams yra padaręs ir 1921 me
tais buvo pabėgęs iš partijos 
pas ekstrinius ir leido komuni
stų priešų laikraštį!

Toliau Pruseika, rodydamas 
į tą. pačią “Vilnį” ir Aimana- 
vičių sako, “Žiūrėkite, šis žmo
gus nesenai pats buvo “Gai
džio” (kairiųjų organo “Aido” 
Clevelande) redhktorius, dh- 
bar, sako* tas “Gaidžio” redak
torius sėdi musų “Vilhyje” ir 
lygiai kaip pirma- komunistus 
terliojo “Gaidyje-^tąip dabar 
juos lertioja “Vįlhyje”. Visi 
susirinkusieji pritaria Prūsei* 

tik Gaidžio, 
ir Andriuiiš

....... I,,....m,
tumėis su negre merginą? Už, 
tai Bimba* RUcJMH
komuRirtų partijos ccntrtiij 
kaip baltąjį Šovinistą> ir po to 
į “Vilhiesl* pąstogę, buvę atsių
sti specialus agentai ištirti* <ar 
“Vilnyje” nesiranda baltųjų 
šovinistų. Pruseika sayo kaL 
bą užbaigė su patosu, taip kad 
visi atsidėję plojo.

Andriuliai paišiuku prakrapštę

Vėl prafšbj žodži Gilbertas* 
8-to distrtkto organizatorius, 
ir tik gavęs balsą pradėjo ata
kuoti Ptuseiką, kaip balčiausį 
šovinistą ir nepataisomą nusi
dėjėlį, prieš Bimbą, ir visą bim- 
bizmąi Bet* neilgai gavo Gil
bertas kalbėtį. Kaip tik tai iš
girdo prUseikiniaU. tai kai* ne
pradės staugti*, baubti* rėkti, 
švilpti* organizatorių ir vytį 
muo* palipimo, 
nė prasižioti nebemoka. Kaž* 
kas dar pasakė, kad Aimaną* 
vičiųs Gilbertui*, versdamas 
Pruseikos kalbą angliškai; 
klaidingai^ jam! išvertęs, ir Gil
bertas dabar šmeižiąs prikaL 
bėtasi Liepia Gilbertui eiti!
sėstis. Tas nesupranta, ką,
jam sako* Tuomet sukįlk< viza 
sale, šeši* vyrai' pribėgę, pra* 
dedU' Gilbertą’ vilkti už apy
kaklės nuo palipimo ir stumia* 
lauk iš svetainės; Andriulis 
pripuola Gilbertu* ginti* GiU 
bertas įsikibo į* stalą* ir ųepasi- 
duodai Kažkas užvažiavo 
Andriuliui per nosį ir su pau 
sėliu nukabino* lupą: Andriu* 
lis šaukia, žiūrėkite, žiūrėkite, 
man ir akinius numušė ir vei
dą subraižė! Gilbertas rėkia, 
kad pašauktų policiją; neina 
nuo palipimo. Stumdynės, tą- 
synės ir lemiąs- apie Gilbertą 
ir Andriulį karštoj a. Svetai
nė pavirto į tikrinusį bedlamą. 
šauksmas, riksmas, isteriką. 
Visi rėkia, kad Gilbertą mestų 
lauk. Gilbertas šaukia, kad 
tik su policija jį galima išme
sti. Pekla nusitęsė apie 10 
minučių. Galop vėl Pruseika 
nuramina* sakydamas, kad 
bimbininkai nori išprovokuot

■ ; I : (H:' -pi

rįeMįįsak^ 
■įnt^ ar nemesi, » vi»i

••• llBi W
ĄndriMHo * samdomas špmižb 
žikas, todėl: jis ^jpZįą^pąręį- 
gą^yįr draugą

pasiliko ncišmektąs,; . ? (
Po to leido, ir Andriuliui 

pašnekėti. Tas pąsą^ kad 
tikras 'komunis|as>^r^'||)i;‘tpįčš,. 
kurs kluuso^BmįbokdrXliv 
įininko Cliicagpfe: Ąi^įųjįof 
kas prieš j uos,* x,
įmerkti be pa^^ięjnili^.^Įl'-v. 
driulis baigę ncbęgąyęseDegti.

Kų ^arkiuncis‘ papasaliįujo.

šarkiunas, kurs yra pats 
board direkįorius, t kai davė 
velnių Bimbai' iy jo gengei* 
Andriuliui' ir GasĮuhu; sako tie 
yra pikčiausi darbo *■ klesos 
priešai; jie, sako, partija prisi- 

kad: Gilbertas!dėn^ nori: pasigyobti musų 
“Vilnį”; jie nori padaryti, kad 
patys šėrininkai- ir direktoriai* 
jokio balso/nebetdrėtų: riet* sa* 
ve apginti* ir jie/siekia. įvesti! 
inąžos klikos; dik^ąttirąi

šarkiunas. pasąke, kąd Bimr 
ha* yra vienas iš tų sutVėrinnp 
kurs Lietuvos kalinią šelpimo 
!fbndąj, praleitįO; besivažinėdu* 
imas, visąj $il>p()0 prašvilpė, ir 
'paąkųiiį stengėsi' Malt^ suversti; 
'aut* ZkBulioiiib; girdi; Bimba 
iprarijo' kaliiįių* pinigų* $L,000 
•Ine Zabulionis, thin, sako* yra 
faktai* rankose. Pastebėtina*, 
kad! šarkiuno ' kaltinimų ne 
Įpats Andriulis, pė vienas iš j o 
igengėsi neuŽginčijpT

Vėliau kalba Bacevičius.
• I i I ■■■ ■;!!•—i—<h—ii««i I u . ............... I

Ta0 kaip? “VŲnie^’ aŲininįs- 
tęatoriųsj atvirai pasako, kad 
■‘Vllnyją4* susisuko, lizdą* tam 

bimbinS’ šaikg, kuri 
(^Bpgdamosi panti j os vardu»sie
kia ųžvajdyii “Vilnies*’ šerinin- 

suvažiavimą ip šerininkus

pirmadienis, 5al. ‘ 20/;1931v

Atsisėdo ir vėl bal- 
snielona, akis varto, 
terorizuoja. Žiūriu,

toliau. “Kinu- 
veik kasdien

Ugnį atidarė bimbiniiikai

V. Strazdas-K. Valonis, šio 
vakaro pirmininkas, atidaro 
susirinkimą, pasako, kam tą 
susirinkimą'šaukę ir pakviečia 
komunistų partijos 8-to dist- 
rikto organizatorių Gilbert iš
sikalbėti. Gilbert angliškai pa
kalbėjo apie gegužės 1 dieną ir 
pradėjo deblyti renegatus, 
baltuosius šovinistus, kontrre
voliucionierius, trockistus, an- 
li-bimbininkus, pmiseikistuš ir 
kitokius atskalūnus. Tai da
vė vėjo, šaukdamas, kadį gir
di, šioje pačioje svetainėje 
randasi kontrorevoliucioilie- 
rių, renegatų, Stalino ir Bim
bos neprietelių, kurie ana 
Brooklyne išleido anafemą- 
nepak lūšnų Bimbai-Stalinui, 
Andriuliui ir pačiam Gilbertui 
pamfletą ir dykai dalina vi
siems tikintiems komunistams 
ir tuo budu juos klaidina ir 
kelia prieš Bimbą. Girdi, ir 
“Vilnis” pilna tų renegatų, 
kontrrevoliucionierių; “Vilnį” 
reikia iš jų atimt ir atiduoti 
Bimbai ir jo ištikimiems drau
gams. Susirinkusieji klausosi, 
prunkščia, bet nieko nędana?

Baigus Gilbertui, ‘Strazdas 
perskaito rezoliuciją dėl daly- 
valy’vavimo komunistinėms or
ganizacijoms gegužes 1 d. ap- 
vaikšeiojime. Rezoliucija ra
šyta Andriulio grupės, t0c|cL 
joje buvo užgauta prusęiUiflląi.

kad susirinkimą ^^Mkyttjr, ir 
prašo leisti Gilbertui tęsti 
šmeižimą, nes, sako, juo bim- 
bininkai daugiau mus pirvihs, 
juo aiškiau bus matyti kokie 
jie patys yra. Leido Gilbertui 
baigti kalbą. Gilbertas pasi
darė, lyg oisteris, ir jau labai 
nedrąsiai baigė savo tiradą.

ką! ir juokiasi^ 
eks-redaktorius 
krampto lupas.

Pruseika varo 
sykite, Bimba.
sieksniniais straipsniais pilk 
pamazgas per “Laisvę” ir “ViD 
nį” ant sau nepatinkamų ko* 
niuništų, o šie negauna ne iš
sižioti. “Vilnis”- nebetalpina 
raštų tokių komunizmo* stul
pų, kaip Seno Vinco, Paukščio, 
Strazdo, Pruseikos ir eilės ki
tų garsenybių. Andriulis su 
Gasiunu melagingai šmeižia 
tuos veikėjus ir skundžia, do- 
nosus rašo komunistų partijai. 
Kaikada draugas Rudaitis Chi- 
cagoj pasijuokęs Bimbai, gir
di, ar draugas Bimba bučiuo- board direktorius pataria pa

Vienas tėra Bimba iif Andriu
lis jo pranašas!

Gilbertui baigus, duoda įne
šimą mesti lauk Aimanavičių 
kaip-šmeižiką ir melagį ir An
driulio leitenantą. Vėl pekla, 
vėl bedlamas. Andriulis susi
statė sit*vo gengę į kojas ir rei
kalauja, kad “Gaidžio” redak
torius liktų svetainėje. Vienas

Saugus Bankas
Vedamas atsakomingų 

žmonių
Central Manufacluring Distbict Kaukas laimėjo publikos 
pasitikėjimą' savo devyniolikos metų stipria, kųnserva- 
tyve vadovybe ir devyniolikos metų nuolatiniu 

f auginiu. • . / .<_•

. Turtas siekia arti $12,(K)6;000.00 apsaugojimui' jųsų pi-- 
' nigii — Direktoriai ir Viršininkai; kurie yra* gerai žino

mi ir gerbiami šioje apielinkėje čiiv yra žinoiiės, ku*
4 rie kalba jūsų prigimta kalba — visą tai sudaro priožas- 

lis, dėl kurių jus turėtumėt štt savo.■ finąDsiiliUis* klausi
mais ateitį į šį stiprų, saugų bankąv < c / r

pareikalavo diskusijų. Tarai
la nurodo, kad rezoliuciįa kbi- 
kuriuos vadina oportunistulsi. 
vadinasi ,užgauna, iv pracįcda 
tarkuoti • Bimbą ir bimbiuiii- 
kus, šaukdamas pakelti revo
liucijų prieš Bimbos mašiną, 
kurią Chicagoje suka Andriu

CENTRArtS^BANK
! ĄTRUCTCQMPANY

AStattBaak****'Adeaia£tįMKBaak

h„ . , . ięUST KP»WAO^
į Valsti j’nis Bankas Clearing- House Bankas

.. ...................... .  .. .........................^I^yiiiiin.r'

karną mitingą šaukia bimbi- 
ninkai. Senas Petras,

driylįs pradėjo rėkti, kad jo 
balsai' pavogti ir turi būti bal
suota iš naujo. Daugelis pa
sipiktino, bet Strazdas sako, 
balsuokime vėl iš naujo ir te
gul pats Andriulis eina balsų 
skaityti. Andriulis susisarma- 

ąjpppy^ paskui valdyti patys tįja ir neeina. Tuomet- skyrė 
Vilnį”įpo du iš pruseikinių ir bimbį- 

nių ir vėl balsuoja. Daugelis 
jau nuvargę ncbebalsuoja vi
siškai. „ Tačiau kada vėl su
skaitė, rado taip: Už board; 
direktorių rezoliuciją 94* bal
dai, o už Andriulio 44 balsai. 
Vadinasi, bimbininkai tapo 
sumušti per pat galvas, nors ir 
taip buvo susiorganizavę. Šė-

yįenį ir “Laisvę” ir “ 
Bįmba, sako Bacevičius, šian
dien BrooRlyne jau valdo 
^Laisvę”, ir niekas ten jau ne? 
begali parašyti rimtesnio rąš-. 

pa-htti, pats Bimba, užpildo* ją.' sa*

3. yie-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PlNIGUSLIETUVON

Teprašo tietuvosžĮnonėsir, 
taip pataria Uętuvos baitai

y© šmeižtais ir kolionėmisi, 
Kad apsigynus nuo tokio patį 
likimo, kokiame atsidūrė* 
Brdoklyno “Laisvė”, Bacevi
čius šaukia visus eiti ir kovo
ti iki gąl°, kad bimbizmą iš
naikinus. Dar daug " karštų 
diskusijų' buvo, bet gana- tiek.
Bimbistus sumušė per galvas

Diskusijas uždarė tik, 12il5 
vali naktį; Po* to* Buvo* bal
suota dvi rezoliucijos, viena 
board direktorių didžiumos j o 
kita Andriulio. Board1 direk
torių* rezoliucija* reikalkvo, 
kad* ateinantis. “Vilhios” šėri- 

’ninkųi sii važią vilnas ’ daryti^. vis- 
Uftį kas gąllma1 Kadi “Vilnis” 
jButų- išvalyta* nuo* BitnBiiiinkų, 
ikad! Stmzdks Butų grąžintas ir 
Radi visi' 14altihinkai*bimBislai 
Butų) nubausti 1. Andriulio* re
zoliucija’gii reikalavo* kad visi 
įjasidtiotų* Bimbos disciplinai 
ir klhusy tų* Bimbos atštovo An
driulio ir kompanijos;

Už board* direktoriuj rezoliu
ciją Balšavp pirmą kartą 123 
balsai, o už Andriulio 56: An-

g S  I, ,,,   

• , Phone Virgiui^ 2054
JOSEPH VILIMĄS

NAMŲ STATYMO 
i KONTRAKTOĘIUS 

45545 5o. RocJįvueH 
CHICAGO, įLL, \

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiūtijimas

NAUJIENOS duos, visiems NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS, kurie, dabar užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo draugams bei gimi- 

nėmn
; VISAI DYKAI KNYGŲ
Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

$2.50Pusei Metij už ....

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS. IR
TIESIAUSIAS RĖMAS Į LIETUVĄ VRA^_

per KLAIPĖDA
f’/ •' '• v". ‘

Padėtis gėrėja* ibęt depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne- 
\a?itą>tiVi Liet^Vą' dabAr? Keliaukite patogiai ir iSvengkite susigrūdimo. Jus 
- valiuosite kartu su.jtapgdiu savo* vienjgfličiąj, 

Didžiausia Ekskursija
i ; . IŠVYK& Iš NEW YORKO . ■

t /. „ • Unit|ėi ;StaiteS’ ■
Įvažiuojanti su: šia ekskursija tur&s smagiausią kelio
nę. NES, TAt YR^ RENGIAMA LIETUVIŲ AGENTŲ SUSIVIENIJIMO

SCANDINAVIAN-AMERICANLINE
LIETUVOS PAŠTŲ' VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI

į 24 8 Washington- St., Boston, MiissS . . - -• Ag 1 ’
; . ................r . .....................................

■ /&' Ekskursiją yra Autorizuota VisųLietuvių Agentų. 
iebieagoje kreiptjitėš'.'prk- “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., V. M. Stulpi

nas, 3255* SO. ĮHlSftd Sl, John J* Zolp, 4559 So. Piulina St , P.' P. Bal- T 
.turis* 3327- Šo, Halsted'St. arba prie bile nario Lietuvių Agentų Susivienijimo. 
’ 7 ' ' ’ 5 ’ . ? ' ‘ ■ I

-----------—-----------------------“-----------------------------------------------------------—

ll l| I I. ,1 l.ill,...^.,,. . I . ,„W ..... , i.................

V 130 Nbth La Salk Street, . GHICAGO, 1LL. 
nAtort.Sto Boston, M^ss.— 27 Wbitehall St., New York, N. Y.

....... . . ' i'"‘ ..... . ..  ................... ......

L «■ ............        1 <i, — -

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...... ... ...^.......
1,054 patarimai-Kaip.virti ivaldųš vąlgiai.

1 MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr, J. Kvedaro .....
Mokyklom^ ir šeimininkams vadovėliu ir pamokyti

„ r : kaįį jęafninti -r 
vaikams i* ligoniams. v . ■

, LIĘT.UVO3 AMGYVENTPS; VIETOS
i i $10je 7$5 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- ,

' . ■ vofi žmojuų. surašymo. Sūrąšyta visi' Lietuvos kainaai, 
' ’ vienliiernifti ir miesteliai, skaičius gyventoją, kiek.

yra^u^^il^ii kaip toli'^eležįnke|la stotis ir arčiau- 
KAUNO? SA§B VM AS .50

k: ■) Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto. , .
Septyniuose tomuose ............ $7iOQ

RIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .... ...... . ................ 5R
c Rašypfls yaduyėha/ sU rašybos žodynėliu. Išleista 

1926..meteis. > u . -
NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...... :.... .................... ........... ............. 55.

Nątnų dai’bai, naminė sųskaitybė ir biudžetas. Kaip 
f pigiai šeimyną užlaikyti. - , . ,

t y JIS M- vtE<YW "• ■' •

4 N

-s

$2.50

$1.50

sveikus ir skanius valgius sveikiems,

$3.00

fotografijų Kauno miesto.
[i ’ Septyniuose, tomuose -v. 
YBA ..

193 Grand Street ' Brooklyn, N. N.
-2.’ r?T *. <v . _S__ .i. -____'______ :__ :__ ._______________________ ’________ u ...................................... •

Pasirinkimas tik grupėmis
Kaina

Grupė I. $2.50
j 24 J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo- 

ledi •
»25 DR. ' KARALIUS Barbora

Ubryka arba klioštorius ir
Jėzuitai   ...........................

26 MARIJOS KONOPNIG-
KOS Pagal įstatymus ............. 75

28 ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai .20

:■ No.

. $2.50Viso

Grupė II. $5.00
CHIGAGOS 
.................. $117.5 

.25
& 

.40

6 ISTORIJA
; LIETUVIU1 7 JANULAIČIO Atrija .........
h 8 S. MATULAIČIO Dvi Keb

liom į Tolimą Šaurę .........
14 DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno 

h vės Graikaj ir Romėnai pri
sidėjo- pastumėjimui Gamtos 

mokslų priekyn
k31 OLSZEW5iaO Pasaka
. ■ f

45

50

71

t

į

73

78

40, 
apie'

, Kantrią Aleną ................... . .201
R. J. STEVĖNSOS NAK
VYNEI ................................... .. .35
SOCIALIZMO MINTIES* 
BLAIVUMAS*.................. $1.00
LIEPUKO Peklos Kančios, 
Dainos ..............£...............1.........20
VlŠKOŠKOS Gyvybė----
Poemos ........... :...................... .20
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ........................................25

Viso

Grupė III. $2.50
, 21 KL. JURGELION1O Mįslių 
įh 
'• 30

... $5.00

Knyga ..... ...........    $1*00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) .35 

39 A. J-TIS Kaip Žmonės su 
r * Ponais kovojo .......... .
į 40 FRANK HARRISO Pasako

jimas Apie Jėzų .........
57 J. ABENO Kaip Žmogus 

70

No, Kaipa
66 KARLO KAUTSKIO Kąst 

yra Socializacija ......... .  .20
72 W. SHAKESPEARE’0;

Macbbetb ...........................  .75

Ybo $5.00

Grupį|V.$5.00
A. JANULAIČIO Atrija .... .25
S. MATULAIČIO Dvi Ve
lioni Ii Tolimą -4— .4U 
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ............ .35- 
L. TOLSTOJAUS Ęragaro 
Atgimimas  ................... .15

37 OLIVER SCHRBINBRIO-
Sapnai  e......... ......................35

49 DR. E. LOEB Kultūrai ir.
Spauda .........  60

53 DR, A. J. KARALIAUS
Moralybės Išsivystymai 50-

56 Kv ŠEŠTOKO Kas Ifeanya 
75 

W MTlūkibda Dzūko Viršžmo- < 
; ,’ mki Nuopelnai ir Juodėsais! 
. Pragaro. Pavydas ,15' 
■68 KU JURGELIONIU BA1<-

mato r i u s .............   .75 1
84 J! KURZEMEWSKIOV Me

dicinos Daktaras .......  .^5'
93’ H: ISBENO Siaurės Karžy-

giai 4 veiksm. Tragedija ...„ .351

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

Grupė VI $&50
ŽEMAITES RASTAI' Ka- 
rėš Metu, kaina ..........  75 *
SIMUKAS ir MAQDUTfi 

54* 1

Žavimasis pas* įvairias Tau* 
tas <50

7
8

31

38

40

41

* Ponais kovojo

jimas Apie Jėzų ...................
i

Mąsto ................ .....................
KL. JURGELIONIS- Gludi
Liūdi ........... .......... .................

20

25

9

Viso r...... ;.............................. $2.50

Grupė IV. $5.00
M. PETRAUSKO. Iš Mu
zikos sryties*........................ ...

25 BARBORA UBRYKA ar
ba Klioštorius ir Jėzuitai .... 
MARIJOS • KONOPNIC- 
KOS; Pagal Įstatymus 

,29 P. MERIME. Lokis. 
tuvių legenda ...

30 V. GARSINO. Karės 
kuose ......................

J 36 V. KOROLENKO; Makaro 
i Sapnas .....................................
’ 42 DR. A. Ji KARALIAUS
) Pasikalbėjimas Amerikono su 

‘ 20

f 26

Lie

la ti-

tas • ••W»tfB£tf»4»y04*«r********»***« *******
.61 LAUKlOP.KropOtkino — 

Ko mums reikia. pirmiausia
93 H. IBSENO Šiaurią Karžy

giai- ..........
80 M. GRIGONIO. Katriutės 

Gintarai ............................
82 BR\ VARGŠO Milijonai

Vandenyje-

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

Grupė VIL $5.00
22: NAUJAS PILNAS ORĄ- 

KOLAS Visokių Paslapsčių 
Knyga, kaipa ... '....^ $2;50

35 ROBINZONAS KRUIZIUS
Labai Graži Apysaka

44 GYVENIMO VA IŽDE-
I-I^LI .j.

76 J. A. FREDRO C0NCIL- 
LIUM’ FACULTATIS

94 GOGOLIO* Piršlybos, Ko
medija ...:..........................

95 J. & TURGENEVO Pini
gų N<ra ..........::.. ..

96 BALČIKOWSK1O Pono Fc- 
lįkso Atsilankymas kum. ....

97 J. GURAUSKIO' šąlaputris
Komedija .20

rų Vergija, koitiedija .25
V. K. RAČKAUSKO Edė-

mh it Proza ................. .....35

Vląo ....

su Grinoriums.......................
S. K. KRUKOWSKIS Chi- 
nija
JOHN M. WORKS Kas yra
Taip O kas ne Taip? ........

64 ŠARŪNAS' Gruodžio 17 
dienos Perversmas ............ 20 viso . ................. ..—$5.00

Naujienos Chicagoje b kitw 
Metams

* ‘ r ' A t ” ' * *
Naujienos visur Amerikoje 

Metams $7.00
Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. Šis 

pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra- 
■ šykite tuojaus’ ir shiskta savo-.. > 

užsakymus- M

MS

■52
40

1.

75

20

99 A. N. ASTRAUSKIO Vy

69

t •”
A ■

NAUJIENOS
€hieago,IU.1739So. Halsted St.
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Milžiniškos ristynčs

Be to Choras yra apsi

Permainos Bizny

Karolis Požėla

mažiau a t

MILK

GISCOVBREO

HERSHolT THONiAi H- >NC6COPEnHAGBN THE House

kad tėvai 
vaikus dė-

Pasikalbėjimas su 
Litvinu ir Linku apie 

16 valandų ugnyje

The fellows 
that cause

BORN 
DENMARK 
3ULY 12, 

1886

C. Pirmyn leidžia 
vėliausios mados,

Pavasarinis
RAKANDŲ 

Išpardavimas!

Chicagos Lietuvių 
Pirmyn Chore

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,. 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

lt melu to * smooth and creamj 
sauce. And what flavor I A rich, 
tlme«mfcllowed flavor that only 
“cave curing” can give. z

Try lt for rarebiu, sauces for 
vegetables, baked dishes, toasted 
sandvriches. Yourgrocer hasKraft 
American Cheese. Order today.

LIETUVIŠKAS 
RADIO 

PROGRAMAS*

UPHOLSTERED
FDRNITURE CO.

FtRSY 
SOCCBS3 - 
THE SEGANT

SCANOihlMAN 
DRAMA 

FOR SEVERAL 
YEAR3

Musų bargenai. tarpe dauge 
' lio kitų yra dar sekami:

SOON 
REC&lVffO 

MUCH 
commbnT

KTeighTeen 
MADE 

FIRST STaGE 
APPEARANCE

Pirmadienis, bal. 20, 1931

7tik atbulai 
ugniagesius 
pusėj durių gulėjo trys ugnia
gesiai mirtinai pritroškę. Mes 
skubiausiai išpuolę juos įvilkom 
pas save ir atgąvinome. Vėliau, 
žiūrime angliškuose. laikraščiuo
se įdėti tų, ugniagesių paveiks
lai ir parašyta, kad tie ugnia
gesiai mus išgelbėjo.

O kas jus išgelbėjo?
Mus išgelbėjo tai ta' mašina, 

kuri apvežta iš Kenosha, Wis.. 
pradėjo traukti tunėlio durnus 
ir gazus lauk. Po neapsakomai 
ilgų valandų, pajutę, kad tar
tum pradėjo lengvėti kvėpavi
mas ir koks tai gaivesnis oras 
atsirado, pradėjome atsigauti ir 
per durių langelį pamatėme, kad 
tunelyje jau galima užmatyti 
žibančias lempas, tai visi nu 
bėgome prie keltuvo. Jei dai 
butų reikėję valandų kitų ken-' 
tėti, nebebūtume gyvi išlikę.

Abudu nukentėję tvirtino, 
kad gelbėjimo darbas buvo ne
tinkamas ir be jokio plano. Vi 
sų pirma reikėjo iš viršaus, pra
dėti kasti skylę į tunelį ir pa
čioj pradžioj pradėjus kasti, tai 
butų labai nedaug laiko ėmę. 
Butų gal visi išlikę gyvi išgel
bėti. Kita* vėl ugniagesiai tu
rėjo gazo maskes ir kiek gali
ma reikėjo mums jų pristatyti. 
Tuo tarpu ne tik mums niekas 
maskių neatgabeno, bet ir pa-

1. Parlor setas kaina 
*$150, parduodam už

2. Bedruimio setaę kaina 
$150, parduodam už

F. . -
3. Dining.room setas kai

na $85, parduodam už

Tarp Chicagos 
Lietuvių

besijutome, ar esam dar gyvi.
Turbūt nė viena's iš musų ne

besitikėjo išeiti gyvas. Nors la
bai norėjau atidarius tunelio 
duris bėgti iš to kambario, bet 
matėme, kad už durių laukia 
baisi mirtis, tai ėdrus durnai ir 
nuodingiausi gazai. Kaikurie, 
neklausydami jokių persergėji
mų pabėgo, ir visi žuvo, berną 
tant už durų perimti nuodų.

Laikraščiai rašė, kad ugnia
gesiai mus išgelbėjo, bet kaip

bėjome. Kitoj

sent by govn'Z 
TOSANFRNKisto 
TO STAGE' 
AHHOAL DANISH 

Pi. AT -

Naujas žaidimas su
• Radio

ESAM TIKRI, KAD NAU
DOSITĖS ŠIAIS MUSŲ BAR- 

GENAIS—LAUKIAM.
MUSŲ RADIO VALANDA

Lietuviškas Programas
Kiekvieno panedėlio vakarų 

iš stoties WHFC 1420 kilo- 
ęycles nuo 7 iki 8 valandai 
vakarę. Kviečiam klausytis 
—M. P. JAVARAUSKAS ir 
J. BERTULIS-—savininkai.

tys ugniagešiai pradžioj jų ne
turėjo, ir visi kas tik durnų ir 
gazų išgėrė, vietoj susmuko už- 
troškinti.—Pustapedis. *

playbd in —
' THfe OLD SOAK

' SO B»G'
'GRekd'

ANt> MANY ©ThBE^ 
ONI ©P LATRR 
FiLMS-THC BRAGGAR?

-13 MARRltD

Bridgėport Auto Sales per
siorganizavo.

Minėta įstaiga. Jau keletas 
metų kaip darė biznį po num. 
3222 South Halsted St., parda
vėjai Peerless automobilių. Da
bar pakeitė vardų, vadinsis 
Bridgeport Nash Co. Dabar jie 
pardavinės, vien tik Nash auto
mobilius, kurie yra dabar gana 
populiarus ir stiprus karai. 
Šios įstaigos vedėjais yra tšie: 
Julius Janeliunas savininkas, 
J. J. Bagdonas — sales mane-

kėstrų, nes tas ir pačius jau
nuolius sukulturins ir abelnai 
bus gražu ir kaip vaikams taip 
tėvams malonu. - '

Nežiūrint, kad Chicagos Lie
tuvių Chorui šį sezonų teko ga
na sunkiai dirbti, ’ taip išpil- 
dant keletu programų, tai da
lyvauti kitų žymesniuose pa
rengimuose, tačiau sezono pa
baigai Choras rengiasi pasta
tyti operetę “Gegužes Karalai
tė”, kuri susideda iš gražios 
muzikos, juokų ir šiaip gyvų 
scenų 
ėmęs dalyvauti Tautiškų Kapi
nių apvaikščiojfme, gėgbžūs 30 
dienų.

Dar būtinai reikia praneštu 
kad C. L. 
išlaimėjimui 
gražų Fordų. Laimėjimai įvyks 
subatoj, birželio 27 d. čemau- 
sko darže. Serijų galima gauti 
pas visus Choro narius. Tad, 
gerb. publika, butų gera, kad 
nė vienas neatsisakytų ištrauk
ti vienų kitų serijų, kurios te
kainuos vos keli centai.

Senas Giesmininkas.

Radio klausytojai, kurie nori pa-, 
siekti tolimas stotis, surado, kad Lucky 
Strike šokių orkestras yra jiems didelė 
pagelba. Tuo laiku, kai šis orkestras 
griežia šokius per radio, jie bando pa
sigauti''' kiek galima daugiausia stočių vi
su • šalies tinklu.

Sulig gaunamais laiškais. < tie klausy
tojai pasirinko Lucky Strike orkestrą 
todėl, kad to orkestro muziko? tempą? 
yra taip ypatingas, kad jie tuojaus jį 
pažysta ir todėl nereikia jiems klausytis

Jaunuomenės vakarėlis. Opere
tę “Gegužės Karalaitė”. For

do išlaimėjimas. ’

Kadangi šių savaitę ištikusi 
nelaimė tunelyje palietė tokį 
didelį lietuvių šeimynų skaičių, 
tai “Naujienos”, norėdamos 
tragedijų ir jos priežastis kuo- 
plačiausiai nušviesti, davė ir 
man orderį nuvykti pas. p. An
tanų Litvinų, 1238 W. 59 St. 
P. A. Litvinas buvo formanas 
tunelio darbams, tad jis galėjo 
daug ką pasakyti. . ,

Nuėjęs radau ne tik p. Lit
vinų namie, bet ir p Ignacų 
Linku, kuris sykiu su Litvinu 
iškentėjo tunelyje laike gaisro 
apie 16 valandų.

Abiejų namuose buvo nelai
mės: tunelio gaisre žuvo Litvi-

šeštndienį, balandžio 11 d. 
Mildos* svetainėje įvyko C. L. 
Choro Pirmyn jaunimo "pasi
linksminimo vakarėlis. Kadan
gi vakarėlis buvo rengiamas 
pačių jaunuolių rir jaunuoliams, 
tai jų ir prisirinko labai aps
čiai. Vakarėlio tvarkos vedėju 
buvo kolegijos studentas p. 
Kežas, o juokdarių vadovu. Bu
vo pasižymėjęs jaunas daini
ninkas p. Jakaviičius. Tokių pa
rengimų Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn jaunuomenė 'jau 
ne pirmų sykį surengia, norė
dami dar daugiau jaunuolių 
pritraukti prie lietuviško dai
lės judėjimo ir pritrauktus pa
laikyti. f

Prie vChbro priklauso vien 
mergaičių apie 50, visos kaip 
parinktos grasios, tartum pra
žydę lelijos. Pažymėtina, “kad 
visas šis jaunimas yra pažan
gių tėVų vaikai, ir kad gerai 
išauklėti eina gerais keliais.

Su bernaičiais yra kiek ki
taip: jų mažiau lankosi į Cho
rų. Tas parodo, kad bernaičiai 
yra linkę labiau šiaip kur ant 
kampų džiguoti. Kiti, žinoma, 
yra darbais užimti, tai ir prie 
dailės ir norėdami 
lieka laiko. . t

Labai patartina, 
patys ragintų savo 
tis prie jaunimo chorų ar or

231446 W. Roosevelt Rd
Tel. WEST 5743'

Būdami. tikrais lietuviais 
norime savo broliams lietu
viams pasitarnauti ne vien 
savo puošniu rakandų kainos 
pigumu, bet taipgi duodam 
lietuviškus radio programus 
panedėlio vakarais iš stoties 
WJIFC 1420 kilocycles nUo 7 
iki '8 vai. vakare.

COOK 
irith 

kiliu 
American 

Cheese

Telefonuokite SUPERIOR 6800

B ()WMAX

stoties paskelbimo. O kad muzika yra 
< uodams visu plačia tinklu po visą 
iialį, nuo Atlantiko iki Pacifiko, tai 
tas duoda progų gaudyti tolimas stotis 
ir klausytis to paties programo ne iš 
savo stoties, bet už už .kelių tūkstančių 
mylių. Rytų klausytojai ypač bando 
išgauti Los Angeles stotį KFI. kuomet 
vakarų klausytoji! bando pagauti Adan
ti ko stotis.

no brolis ir Linkaus švogeris ir 
Litvino namuose buvo pagrabai, 
tad negalėjau daug klausinėti, 
tuo norėdamas išreikšti savo už
uojautų jų nelaimei. Tačiau 
p. Litvinas su p. Linku ' man 
pusėtinai žinių patiekė.

Paklausus, kaip nelaimė atsi
tiko, jie pasakė, kad pradžios 
nei priežasties nežinų, nes dir
bą toliau nuo tos vietos, kur 
gaisras prasidėjo ir pamatę, kad 
dega visi išėję lauk. Bet vėliau 
jiems buvo pasakyta, kad pavo
jaus nėra ir įsakyta eiti prie 
darbo.

Kaip iš antro karto nuėjome, 
tuojau pajutome pavojų, bet 
išbėgti nebebuvo galima, tai 
mes kiek ten buvome, subėgo
me į kita tunelio dalį, taip va
dinama presuoto oro kambarį, 
kur ir užsidarėme dvejomis 
geležinėmis durimis.

Gaisrui tunelyje siaubiant ir 
musų kambariui pradėjus kep
ti, tankiai pažiurėdavome. per 
stiklo langelį į tunelį, norėda
mi nujausti, kas bus toliau, bet 
tunely durnai tiek buvo tiršti, 
kad atrodė, kaip samala tam
su, nors tunelyje ir žibėjo elek
tros lemputė.

Su mumis sykiu buvo ir pats 
tunelio superintendentas. Iš 
karto dar galėjome pakęsti, nors 
juo tolyn juo padėtis pavojin
gesnė. Dar kol kompresas va
rė orą, galėjome nors kiek kru 
tėti ir kvėpuoti, bet kaip kom
presas nustojo oro davęs, tai 
mus visiškai užtroškino. Laimei, 
kad turėjome kiek vandens, tai 
vieni kitiems pylėme ant galvų 
ir gėrėme kiek galėdami. Vė
liau, nebepakeldami, manėme, 
kasti skylę per tunelio apačią 
į laukų, bet jau buvo per vėlu; 
Skylę reikėjo kasti kokias 17 
pėdų, bet visi buvome tiek *pri- 
troškinti, kad patys greit ne-

Garsus Daktarai 

sako apie pieną
Dr. Ariiold H. Kegel sako: “Visos apielinkės svei
kata labai daug priklauso nuo saugumo ir gerumo 
jos pį^į ir taipjati nuo to, kiek pieno . suvartoja
ma. Jei sunaudojamas užtektiname kiekyje, pienas 
apsaugos nuo niekurių ligų, kurios sutrukdo augi
mą ir sulaiko proto ir kūno vystymąsi.”
Ir Dr. H. N. Bundesen sako:' “Pienas ir jo produk
tai yrh reikalingi kiekvienai šeimynai. Pienas gali 
būti vartojamas ne tik kaipo gėrimas ar verdant 
valgį; bet taipjau kaip Smetona, sviestas, suris, ais- 
krimas, egg, nog, maslionkos^ / prieskonis, ' l^umysųs 
ir raugintas pienas?’ c
Duokite savo šeiminai Bowman’s
Pieną ir jąs duosite jai Gamtos ge- 
riausį maistą Jo tyriausioj ir .ska- g V
iriausioj formoj. Geresnis Bow- __
inan’s Pieho skonis paeiną nuo ek- V 
stra rūpestingumo su kokiu jis yra 
atvežamas jums iš farmų. pąban- ■ > "
dykit Bowman’s Pieną ir pamąty- I 
kitę kąjp tikrai geras jis yra. Gan- . j I
kitę bdnką rytoj nuo mandagaus I
Bowman pienininko, kuris prava- 
žiuoja pro jūsų nahią.

i ■ 'ęr ■

Buy gloves with what 
lt savęs

lQBra reikalo mpKfitf SOe ar 
daartau. kad cauU
kojele. Lleterlne Tooth Pa«|e, 
dtdella ttibks parsiduoda ui 
25c. Ji valo Ir apaauęo dan
tie. Be to galite autaupinU . 
$3. ui kurluoa galite nuaipįrk- 
tl pirfitinaltea ar ka kita. 
Lambert Pharmacal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE .

STAR DUST C6pyrlghVMidwest"Feature^ervTcė.

' 4*—> 11 vAtl

SORE
THROAT 
ęolds and iore throat 
are infections caused 
by germs. The above 
ore streptococcus 
germ«. Help natūra 
combat them by gar- 

. gling every day with
full strength Listerine. 
lt kilis germs in 15 seO- 
onds and heals tissue.

Gargle with .

LISTERINE

■-.r.T.-f.-,., .<■ f., i. rt-A

džierius. Vedėjai šios įstaigos 
mano turėti geras pasekmes su 
Nash automobiliais. Jie jau tu
ri dėl parodymo keletą auto
mobilių įvairių modelių.

žvalgas.

Balandžio 21 d. Chicago Stadiume, 1800 AįV. Madison St., 
įvyks milžiniškos ristynės. Jim Londos* risis su Kola Kwariani 
už pasaulio čempionatų. Tose ristynėse dalyvaus ir Karolis 
Požėla, kuris risis su Charlie Fox, Ohio valstijos čempionu. 
Be to, risis McMillen, Smith, Brunovich, ir kiti.

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

r BAGDONAS BROS.
FURNITURE 0 PIANO MOVING 

Local Long Distance Removai 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Re?. Tel. Yards 3408

' PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandu? ir radio? 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards 5069L------------ —--------—/

rp. BALTUTIS & CO.
LAIVAKORTĖS IR
SIUNTIMAS PINIGŲ (

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669__________

■ ■■ ■ ;■■■■'■■ ............. ..
Goodeonai Broliai

Fornyšių ir pianų muveriąį vieloje ir 
toli|, patarnavimas geras ir pigus.

‘ 817 West 34th ŠL”
Tel. Boulevard 9336

r W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 

Valgių produktu? parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168_____

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
> namus

3335 S. Halsted St
Tel. Yards 6894 1—2_______ —----------------/

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St 
________Tel. Repnblic 8899__________

r J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

F MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696 

.     .' . i —/
r F. MICKAS

SIUVĖJAS
Siuvame vyrų rubus ant orderio, 

taipgi valome ir prosiname
4146 Archer Avė,

Tel. Lafayette 9832

' RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY3 

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 Richmond k------------------------ >

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkranstom į farmas arba | kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place
' VVRepubHę.. 795.0.>^w

į ■yc/TVi-r,
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DARBO VALANDŲ TRUMPINIMAS

. 3c 
Ui 
754Mhtriii

Metanu , 87.00
Pueei met<   3.50
Teinu ^Inuinįi ....................... 1.75
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, Nedarbo križis $aJ turės vieną gerą pasėką, tai -* darbo valandą sutrumpinimą. Amerikoje šitam reikale daroma mažiausia, kadangi darbininkai čia visai neturi savo atstovų kongrese ir beveik neturi jų valstijų legislaturtose. Čia nė apdrahndos nuo nedarbo dar nėra.Bet tose šalyse, kur darbininkai. jau. yra iškovoję valstybinę nedarbo apdtaudą, darbo valandų sutrumpinimas darosi visai praktiškas politikos klausimas. Mat, bedarbių pašalpoms tos valstybės išmoka didelius pinigus. Tokiose šalyse, kaip/Vokietija arba Anglija, bedarbių šelpimui išleidžiama šimtai milionų dolerių kasmet. Suprantama, kad tai labai apsunkina valsty-

eų jKįKftęos valstybių pripažino I^atoi>š; respubliką.| Šis Francijos valdžios žinksnis turi didelės tarp- reikšmės. Francija nori pakreipti Ispaniją savo pusėn, atttTaofciant ją nuo fašistiškos Italijos, su teUYfa pastaroji ® $$ palaike artimus ryšius. Kaip> 'gJrcTėt, Ispanijos diktatorius Primo dė RiVėra (jaU hii-j ,rįs) feųvo padaręs w Italijbs Mussolmiu net slaptą su-i it$r& kurtos tikras: turinys nėra žinomas, bet spėjama,! ■k#d ji buvo atkreipta prieš Tranciją. Jei butų kilęs ka-į tarp Francijos ir Italijos, tai Ispanija gal butų puo-® •tote kauciją iš užpakalio.J Ispanijos revoliucija šitą -pavojų Francijai panai-' Jktoo< Dabar Franęija rūpinasi, z kad naujoji Ispanija .ne tik nebūtų -jos priešas, bėt stotų jai talkon kovoje j prieš Romą. Alfonso* pralaimėjimas tuo budu' reiškia? skaudų smūgį Italijos fašizmui.j: Monarchijos griuvimas Ispanijoje gal dar skau- dešnį smūgį reiškia Vatikanui Katalikų bažnyčia jau j neteko savo privilegijuotos padėties Ispanijoje; toliaus . veikiausia prieis ir prie didesnio jos' teisių susiauri- ’Mmov
, ' A. .k- -------- .. ....... * .... „ , ,
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Lpie įvairius Dalykus į{ "C—' -- ---- • —. ■ j ;

’ser s^f0«e augftiah&is gyvu*čiau tokia aukšta, temptet^urū-.^. ---------sunaikina ne tik mikrobus, bet ' liais ateityj, reikia manyti, Jš ir vitaminus,\be kurių aukštesnės rųšies gyvūnai negali nor- mališkai vystytis. Dabar prie virinto maisto pridedama vitaminų ir gyvūnai auga visai nor- mali'škai. 'Visa , tai labai puiku,'^Wtį kokis visų tų eksperimentų tikslas? Kas norima jais atsiek-

spręs ir senatvės problemą. Tie parodys, ar se- nteg&liavimai pareina iš- toksinų, ar ną. Jau <š^ima tiek pasakyti; jog , j gyoy'bė® .palaikymui žarnų mi*■(termasds?&tas, kad Mečniko Ws> buvo teisingas* manyda-fcrbboa1 tėra būtinai reikalingi.
ti? Ar jie turi bent kokią pfrafeHį .
, ,v, , _ < fĮii... ........................ .................tiską vertę? ■ ' >

lĮII IIHMM* >..............  , —i.......... .(Pabaiga).Wvyzdžiui, Kaune yra vadi- nan^foyi čiurlionies galerija. . įEJ!i$ulino atžvilgiu, imant dar » maštabu, tai dalykėlis. Bet joje siOmMft toOuros turtai pada*-., rytų’ geriausiam pasaus lio Mmsejhlik Joje visų pirma yra surita&di Beveik visi čiur>- 
lionies ptfVirikslai. TaPybos niehe W yVa gal genialis*-.šimtnie^

ša daugiau blėdies, negu nau- ioak Jei taip, tai tąsyk mokslininkų uždavinys bus ieškoti ^priemonių* kaip tuos mikrobus pašalinti iš žarną. O kuomet tos priemonės bus surastos,' sako Dr. Wollman, tai tada žmogus pasiliuosuos nuo senatvės nega- Jiavimų ir nuo daugelio įvairių figų/ ' — K. A.
-„^.^■lĮnįl 11 ■>..^1. 11n,.    

Kad palengvėtų bedarbių šelpimo’ našta, tose šalyse pačio® valdžios yra priverstos ieškoti priemonių bedarbių skaičiui sumažinti. Darbo valandų sutrumpinimas yra tam tikriausias ir tiesiausias kelias, štai dėl* ko Vokietijos valdžia dabar svarsto klausimą apie 40 valandų darbo savaitės įvedimą. Gi Naujoji Zelandija ketina žengti dar toliaus: joje jau kito sumanymas įvesti 36 darbo valandų savaitę.Jeigu Amerikos darbininkai butų politiškai susipratę, tai čia tokie sumanymai butų dar lengviau įvykinti, negu kitur, nes šio krašto pramonė yra turtingiausia visam pasaulyje.
it >4 ■ « n 'fc. -■ m.—į

IŠVIRKŠČIAS “REVOLIUCINGUMAS”

tildei i . .................... ........ ■■ *

Ar galima be mikro
bų gyventi?

Miriardai mikrobų. Mikro< 
brai pagimdo įvairias ligas. —* 
Gerieji ir blogieji mikrobai.
— Mikrobai, kurie padeda 
mums pagaminti 
maisto produktus. -
vunas bei augmuo grali be mi-

’ krobų gyventi? — Pasteuro 
nuomone. —■ Aseptiški aug
menys ir gyvuliai.
ji skorbuto ir beri-beri ligos 
priežastis.
ori ja.
jų pašalinimo problema.

įvairins 
Ar gy-

Tikro

Mečnikiovo te- 
Mikrobų toksinai ir

Didelis “revoliucionierius” Trockis nemato jokios naudos iš monarchijos nuvertimo Ispanijoje. S'avo neseniai išleistoje brošiūroje apie Ispanijos revoliuciją tas bolševikų 4trerfitiniš'sako, kad tik komunistai galį padaryti “tikrą revoliuciją* Ispanijoje; o jeigu, girdi, laimėtų “kairysis puržuazijos sparnas*, kuris vadovauja dabartiniam revoliuciniam judėjimui, tai butų tas, kad “monarchinę kamarilę pakeistų tik respublikonų kamarilė”.Visai panašiai kalba ir stalincai, kurie išdeportavo buvusį karo komisarą Turkijon. Jie mano, kad dąjpar- tinė buržuazinė Ispanijos revoliucija esanti “bergždžia” darbo žmonių atžvilgiu. Maskvos balso nusiklausę, šnypščia prieš Ispanijos revoliuciją ir mūsiškės bolševizmo davatkos. Brooklyno “Laisvė”, pavyzdžiui, kitaip rašo: ~ ’“ ‘Revoliucine’ buržuazija su Zamora priešakyje yra galioj Ispanijoj. Zamora jau atsišaukė į viso pašauto kapitalistines valstybes, kad jos nebijotų Ispanijos respublikos ir kad pilnai pasitikėtų naujai valdžiai.Gi naujoji valdžia savo pirmam manifeste pareiškia, kad privatiška nuosavybė bus pilnai apsaugota. .Vadinasi, kapitalistai pasigriebė galią ir varde respublikos įsteigė savo diktatūrą.” Taigi, Ispanijos revoliucija komunistams negera -*• dėlto, kad jf nėnaikSha privatinės nuosavybės. Monarchijos panaikinimas, visų piliečįų teisių sulyginimas, balsavimo teisės suteikimas žmonėms— visa* tai, komu* nistų nuomone, nieko nereiškia.čia aiškiai matome, kad po tariamų, komunistų “revoliucingumu” slepiasi grynas atžagareiviškumas.Niekindami Ispanijos revoliuciją, komunistai nesidrovi net apie ją pameluoti.. Jie kalba apie respublikinės valdžios prižądą saugoti privatinę nuosavybę, bet jie užtyli jos pareiškimą, kad naujoji valdžia eis prie dvarų išdalinimo ir bežemių valstiečių aprūpinimo žeme. ... z. .• • ..... ....... •Komunistų organas, toliaus, prasimano, kad Ispanijoje kapitalistai pasigrobė valdžią ir įsteigė savo diktatūrą. Tuo gi tarpu yra faktas, kad stambusis kapitalas Ispanijoje nesipriešino monarchijai, bet ją rėmė^ Monarchiją nuvertė inteligentai, dąrbfninkai ir smulkioji miesčioni ja, t. y. tie visuomenės sluoksniai, kuriuos kapitalas išnaudoja, v
SMUGIS FAŠJ2ĖMUIPereitam “Naujieną” nwtMB®yje' mes rąžėje apie triukšmingas ovacijas, kuriomis Pairyžiuje buvo pasi

tiktas pabėgėlis Ispanijos karaliuj oVadi-

žmonės ir gyvuliai' nuolat gyvena kontakte su miriardais j- vairių mikrobų. Apie neįmanomą skaičių bakterijų galima jau spręsti iš to, kad kas dieną su žmogaus išmatomais jų pašalinama. 10,000* bilionų. Paprasta musė savo kūne ir ant kūno turi kelis šimtus. milionų įni- krbbų. Akivaizdoj tt|. ^ąktų, gali kilti klausimas, ar tię mikrobai nėra tik reikalingi musų 
gyvasties paTaikymui ?Paviršutiniai žiūrint, tokis klausimas gali atrodyti keistas. Daugelis gal mano, jog mikrobų pranykimas butų tikra pa^ laima< Faktas yra tas, kad, mikrobai paprastam piliečiui primena daug nemalonių dąlykų. Kas, jeigu ne jie, yra priežastimi džiovos, choleros,, difteri- jos, sifilio ir daugelio kitų baisių ligų? ,Tai tikra tiesa, kad mikrobai pagimdo daug įvairiau^ ligų. O visgi nežiūrint į taį mikrobų yra gerų ir blogų- ' ?Laimei, yra mikrobų, kurie su ligomis nieko bendro neturi. Daugelis jų yra labai naudingi žmonėms. Tie mąžyčia:. gyviai Veikia kaipo fermentai ir pagamina daug naudingų (dalykų. Per tūkstančius metų žmogus visai nesąmoningai naudojo juos duonos, vyno, acto, sūrio ir kitų maisto* produktų gaminimui. Duonos rūgimas juk yra. niekas daugiau, kaip tik mikrobų darbas. Be mikrobų pagalbos nebūtų ’galima nei' linų gauti. Kuomet Jinai yra įmerkiami, tai mikrobai tuoj pradeda savo darbą, paliuosuo-, darni slųoksną.‘'Pasakysime daugiau; mikrobai ne tik yra naudingi, bet be i jų žmogaus gy venimas butų neįmanomas. Negyvus kunu^ ir, yiąpjęįas išmatas sunaikina, mi* krobąi, paversdami visa tai to^ ikia;; įhedžįagą, kuri tinka aug* ' menų maistui.. G reikia žmb- ti, kad žmogus ir kiti gyvūną tiesioginiai ; ar netiesioginiai jįiklauso nuo ’ au^menųK Juk* įamVes ir vaidus, Ji bet | taįp į pat ir mėsa tiį gyvuliu, kurie' vyriausią įminta augmenimis; ’ imant, be mikrobų
i?1ti ąurimaš, ar iš tį be \mi-

vunasar augmuo ?*Ar gyvūnas bei. augmuo be mikrobų' pagalbos pajėgtų suvirškinti mal- :stį?'Tik moksliški eksperimentai gali duoti tikslų afeakymą į tą klausimą.Garsusis Pasteur irgi buvo susidomėjęs tuo klausimu. Kalbėdamas Mokslo Akademijoj, jis pareiškė tą nuomonę, jog be ; mikrobų žmogus ir gyvūnai neįgali apsieiti. Bet tuo pačiu laiku jis tuoj pridūrė, kad tai4'® jo nuomonė, kuri gali būti ir klaidinga.Ir reikia pasakyti, kad šiame atvčjyj garsusis Pasteur klydo. Jo paties sukurtame institute, prieš keletą metų Dri E. Wollman ir kiti pradėjo daryti labai įdomius eksperimentus, kad patirti, ar augmenys ir gyvūnai gali be mikrobų gyventi. ■ Cv , (Pirjliiausia buvo daromi eksperimentai su augmenimis. Sėklos tapo nuplautos ąntiseptiš- kais chemikalai^, ‘ kad panaikinus visus mikrobus.; Po To. jos tapo pasodintos sterilizuotoj žemėj, t. y. tokioj |žemėj, kur nebuvo mikrobų. ^Jokiose sąlygose buvo auginama kelių rųšių augmenys. Ir pasirodė, kad jie auga tiek jau gęrai, o kai kuriuose atsitikimuose net geriau^ kaip žemėj, kur randasi mikrobų.Užauginti aseptiškus (liuou sus nuo mikrobų) gyvūnus buvo nepalyginti sunkiau, negu augmenis. Pirmieji eksperimen^- tai pasibaigė nepasisekimu, kadangi. pasireiškė nenugalimos 1 techniškos kliutyjs.Bandymai parodė, jog pradžioj reikia pasitenkinti su žemesnės rųšies gyvūnais. Kuklumas dažnai apsimoka. Po pirmųjų nepasisekimų, ant galo,' buvo gauti pageidaujami rezuK tatai^ tapo užauginti žemesnės rųšies gyvūnai (kaip, pavyzdi -žiui, vabzdžiai).■ Pasteur’o Institute eksperimentai su. tais aseptiškais vab- įž<^iai« jW darbma per paskutinius dešimtį mitų. Stebėjimai rod'o, <kad! net trisdešimtoj gent- kartėj aseptiški tarakonai yra visais atžvilgiais sveiki ir noiJ- mališki. ’ ,Vėliau buvo pradėta. daryti eksperimentai su varlėmis, juros kiaulaitėmis, vištomis it ožkomis. Pasirodė, kad . it tie gyvūnai galį gyventi aseptiškoše sąlygose. Tačiau pravartu pastebėti, kad- su tais gyvūnais i eksperimentai buvo dalomi palyginti pet laikfe todė’ tarti galutiną žodį šiaMe at- ’tįjyf dar nėra galima.Kas be ko, atsitiko W mirčių. Vienoli buvo nustatyta, W miįB he ^ikd į mįrč Vir' sai;jTętfevo’'/au-t ginanti1 aseptiškočę' sąlygose, o' vyriausia dėl maisto. Mat, da* rant tos rūšies eksperimentus, reikalihga maįstą' virinti iki 12f0 ar 130 laipsnių C.y kad su-

,Į tuos, klausimu® tenka sakyti teigiamai. Mokslininkai tuos kOTnplikuotus eksperim$ft*; tus daro ne vien tik tam; kad1 patenkinti savo smalsumą.! į Jiems rupi ir praktiška tO» proĮ' blemos pusė. Reikia pasakyti^ jog eksperimentas, -su* nsteptiSn kais gyvūnais žymiai prisid^ į amerikonišku prie išsprendimo kai lar >ai svarbių prObtemų* čta pakaks privesti Mis pavyzdžius.Pirmiausia M&me skorbutą. Praeityj ta liga daug žmonių nuvarydavo b«, laiko' į kapus. Buvo pastebėtą, jog skor- 3Uto epidemija pasireiškia tokiose vietose, kur žmonės negauna Šviežio maisto. Kai kurie mokslininkai manė, jog dė- liai to sumažėja žmogaus kūno atspara. Na, o kuomet atspara yra silpna, tai lengvai įsigauna, ir ligų perai. Vadina- , si, buvo manoma, kad skorbu- tą pagimdo tam tikri ligos perai arba mikrobai. Dar visai, .neseniai vienas žymus moksli-, ninkas pareiškė, jog skorbutas pareina, nuo toksinų (nuodų),- kuriuos pagamina žarnų mikrobai. ;Laimei, skorbutų serga, ne tik žmonės, bet ir kai kuriė^ gyvuliai, ypač jurų kiaulaites/ Su jomis tad ir buvo padaryti eksperimentai. Pasirodė, kad jurų kiaulaitės, , kurios buvo auginamos aseptiškose sąlygose, tuoj susirgo skorbutu, kai tik pradėta jas maitinti- netin- jkamu maistu. Tuo badu kartą ant visados tapo nustatyta, jog skorbutas pareiga .ne nuo mikrobų, Įj bęt nuo ^netiųkąmo maitinimosi. * < 'Kita liga, kuri yra žinoma .kaipo beriberi, suteikė analogišką pavyzdį. Buvo pastebėta, skad beri-beri platinasi tose vie- Tose, kur žmonės maitinasi baltais, nugrūstais ryžiais. Olandų daktaras Eijkman pastebėjo, jog ir vištos apserga panašia į beri-beri liga, kuomet joms duodama, visiškai nuvalyti nuo luobelių ryžiai.< šiame atvėjyj irgi buvo manoma, jog netinkamas, maistas priruošia dirVą mikrobams, kur ,rie turi progos įsigalėti nusilp- t nėj ilsiame kūne it pagimdyti beri-beri ligą. Tačiau eksperimentai su aseptiškose sąlygose auginamomis vištomis parodė, jog mikrobai neturi nieko bendro su beri-beri. Ta liga, kaip ir skorbutas, pareina nuo maisto. * r i, Baigiant| bus ne pro šalį kelis žodžius tarti apie senatvės problemą. Kaip žinia, garsuš rusų mokslininkas Mečnikovas, sukūrė teoriją, jog senatvė yra toksinų padaras. Esą žarnose gyvenantys mikrobai gamina toksinus (nuodus>r kurie pagimdo sklerozį arba arterijų sukietėjimą bei kitus senatvės i pažy mius.Pats savaime suprantama, •kad Mečnikovas priėjo išvados, jog senatvė nėra natūralūs dalykas. Reikia tik, sakėmis,(sulaikyti kenksmingą rrfikrobų veikimą ir tuo pūčiu fcus pašalintos .savybės, kurias mes dabar vadinAmi senatve.Mečnikovo teorijfa ąusilaukė griežtos opozicijos. Moksle, kaip ir politikoj, randasi konserva-įlįeįuviąms, kurie svetur yra, tyvių žmonių, kuriems “viskas yra gerai" šiame geriausiame iš gu žarnose ^y*a^dasi. mikrobų, ‘ta jię, matomaij/ yra mums rel-■ kalįngk Nelieskite j^ nes kas , gali užtikrinti, fcad jus, sunaikindami mikrobui, Nuteiksite■ meškos patarnavimą”. * *

ineiie Mkiaušiai vfei> XX-točio reiškinys, — tai pripažįsta ir vi$ svetimtaučiai* dalyko žinovai, kmdems tiktai teko'tie paveiksimi fcfegeti. Tai yra ta-niekuo negalimu palyginti. Jeigu tasai Muzejus, tai yra ^iurlionies paveikslai butui kur nOrs Amerikoje, Paryžiuj' ar Berlyne, tai senai visas pasaulis apie tai kalbėtų. Bet Lietuva yra maža, ir dar rė- dann«)ti» visiškai nemoka, todėl maža kas ir težino- apie šiuos dvasios turtus. Ne be reikalo- gi garsusis dabartinis prancūzų rašytojas, ne be pa- grindo vadinamas prancūzų įTolstojąmi, Romatn Rolland (rengiasi ; atvažiuoti j Lietuvą specialiai čiurlięnįes paveikslų žiūrėti, x> Rollandai yra jau .apie 60 metų,Toje pačioje vardo galerijoje yra sukrauti1 ,ii? kiti Lietuvos geresniųjų menininkų paveikslai. Ir šių paveikslų skaičius nors ii’ nedidelis, bet jų vertybe; labai. au- gšta. Pagaliau tame pat muziejuje sukrauta daugybė ir ;liaudies kūrybos kurinių. Dabar dalis tų“,kurinių - tų, žiurstų, audinių, raižinių “smutkelių”(todoms į Švediją, Norvegiją, :Daniją, kių? paroda turi didžiausio pasisekime. .Kaune esamam Karo Muziejuje - atvaizduota visos Lietuvos kovos dėl nepriklausomybės atgavimo. Katino Miesto Muziejuje atvaizduota Lietuvos žiloji praeitis.Lietuvos teatras dabar yrai : pasiekęs labąi aukšto laipsnio.Kauno opera dabar^yra laikoma viena iš geriausiųjų, Europoje, o . Kaupo drama turi konkurentų tiktai Maskvoj Stanislavskio teatruose ir Berlyno Refnhardto teatruose. Be Berlyno teatrų nei vokiečiai kitr kitur, nei prancūzai, nei iTaiat, nei. anglai, nei' ten- 'kai tokio dramos teatro neturi. Tai pripažįsta taip pat svetifiifaUČiai kritikai, atlanH kantys Kauną.Lietuvos sodžiuje dar tebėk ; ta gyvą tautosaka. Lietuviai ir dabat daf sodžiuje visūs savo< žygius palydi daina. ,O vfeieifis ' ‘ yrą žinoma, kad lietuvių, dainos ptiklaUso priė pačių gra^ žiausiirių. pasauly. LiętUvišk# ;daiha Lietuvos gąmtoš apysto^ ?vęse — žydinčiose pievose ar ’ lygiuose vasarojumi šlamančiuose laukuose jaudina žino*; gų iki dvasios gejmių. Tai yra -ĮŠavaimingos kultūros reiškė kuris niekur kitur negali pąkartojas. Ypač tai didelio įspūdžio daro tiems

CiurlionieS*

juoa-yra išvežta pa

giipV ar kurie yra jau senai; (senai Lietuvą apleidę arba kaip vįęnąs ppętas . sako .* * .Prisimink j afunystę, pievą— / Džiaugsmą šokių ir dainų.*■L Lietuva—biznio galimumą, 
kraštas,Europoje apie amerikiečius

M....... .amerikietis, kuris nemokėtų ar nenorėtų sujungti malonumo su bizniu.Jeigu Lietuvos atlankjmas amerik rečiui ž ada d angy b ę malonių pergyvenimų ir grasaus rąniaus poifcio, tai nc- in&žiau tr biznio gaftmumų amerikietis gali Lietuvoje rasti. Reikia atsiminti tiktai, kad. Lietuvn ilgus šimtmečius buvo sudėtinė dalis dideles valstybės; kūriosĮ pramonės centrai aprūpindavo( Lietuvą įvairiais reikalingais dirbiniais. Nepri- klmrsomybe užklupo Lietuvos pramonę, kaip sakoma, lopšy. Netiuostabu, kad dabar daugybė įvairhj smulkių dalykų, nebekalbant apie stambesniuosius, yra įvežama iš užsienio. O daugelis tokių įvežamų dalykų galėtų būti pagaminta Lietuvoje, juo labiau, kad Lietuvoje darbo jėga, palygimi yra pigi, nes gyvenimas joje tabai pigus. Amerikiečiai Lietuvos pramonės srity plačiai galėtų pritaikyti savo žinias ir kapitalą ar z tai prisidedami prie esamųjų pramonės įmonių ar tai organizuodami ir įkurdami naujas^
• -1•Arba vėl tie patys kurortai. Jąu toksai gyvenimo dėsnis, kad’ gyvenimas turi nioderm- zuotis. Turės modernizuoti s ir Lietuvos kurortai. Ateis kapitalas, svetimas ar savas ir Lietuvos pajūrio pakrantėse iš- dygs. moderniškos vilos, n»aų7 dy&s, dą^ing^.i^^kifi.mpj derniško kurorto įrengimai. Kas pirmas ateis — tas geriausią biznį padarys. Kai jau bus užimtos pozicijos paskum jau sunkiau bus beįsisprausti: pabrangs žemės sklypu^ namai, bus sunkesnė konkurencija ir tt. Apie tai amerikie- ėiams reikėtų rimtai pagalvoti. Arba šit ir kur j ozas, jei norite. Lietuvai reikia asfaltuoti miestų gatves ir plentai. Ir šit amerikonišku asfaltu *ame- •situ” Lietuvos plentus ir miestus, rengiasi asfaltuoti... -švedai. Kodėl Amerikos Ajetuviai tai negulėtų padaryti? Jei švedai tikisi J nį, tai-ko^galėtų padaryti Amerikos lie* tuviai?...

ILietuva • kasmet išleidžia daugelį milijonų lygiai valstybines, lygiai privačios statybos reikalams. Kodėl Lietuvos -statybos darbuose gali turėti įvairus vokiečiai, danai, čekai, latviai, estai' pat biznio negalėtų padaryti Amerikos lietuviai‘.T.Nėra šio straipsnio uždavinys apskaičiuoti visus biznio 1,1 galimumus Lietuvoje. Tiktai mes gerai pažindami Lietuvos gyvenimą ir pasiremdami pa- tiriimt viešai tvirtiname:1. Amerikos Lfetumai turi 
Lieluuojė labai plačais biznio 
perspekfgvasr2. ; Arnerikos Lietuoiai, atlan
kydami Lietuvoj savo gimines, 
gati gerai laiką praleisti, pui
kiai atsilsėti, pataikyti sveika
tą, ir prie progos padaryti biz- 
nį: didelį matoimjmį sujangli 
su gera nauda. —M. L.
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ėjo. Kaina 10c. Galima gau
ti' au j urnose.

ATĖJO naujas numeris 
“Kultūros” No. 3. Galima 
gauti “Naujienose*7. Kainanaikinus visus

■Aa^iL
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ŽINIOS

Trys užmušti,? sužeisti 
vakar

Kas bus toliau, niekas negali 
pasakyti. ' '

NAUJI T1L

J .

E

tus. Tuo reįkaĮu bus sudary
tas tam tikras ^komitetas. .

Trys užmušti ir 7 sužeisti 
sekmadienį rytą; keli, kiti mi
rė nuo ankstybesnią sužeidimą. 
Automobilią katastrofos didėja 
diena iš dienos.

Iš Tautiškos parapi 
• jos darbuotės

Capones fabrikus išbu* 
. dėliojo* 

t r* ■* -**>• 
Chicago Hbights pereitą šeš

tadienį federaliniai agentai su
rado didelį- destilacijos fabriką, 
kur ( Gapone, Ine; kompanija 
gamindavo dideles daugybes li
kerio ir kitokių geriamų daly
kų, Paimta 800,000 galionų ai- ligi 122,^00^ žmonių. Dabar pa- 
koholio ir 5 areštuoti. Fabri- 
kas; duodavęs. Gapone kompa
nijai metinių pajamų po $800;- 
000* x / •'

Kitoji vietoj, 2231 East 21* St. 
tie patys agentai* išardė 
destilacijos fabriką, kur 
25,000 galionų alkoholio, 
keliose vietose sunaikinti 
žesni bravorėliai.

Chicago paaugo 62,500* 
gyventojais

Per pereitą metą Chicago 
paaugo gyventoją skaičium 
62,500 žmonių daugiau, o vi
soj metropolijoj padaugėjo znet

kitą? 
rado 
Dar 
ma-

čioj Chicagoj jau skaitoma 
3,438,000 galvą; Priemiesčiai 
greitai auga. Net tokios vietos 
kaip Whiting, Harnmond, East 
Chicago padaugėjo ant 10,000 
galvą.

Klebonas Stasys Linkus ga
vo balslp Mat, jisai savo amžį; 
dar nebuvo kalbėjęs tokiai mi
niai žmonią, kaip Šiuo kartu. 
Tik visa beda, kad jis nematė 
savo klausytoją. Nesijuokit, šią 
gadynę tas labai galima! Mai
tot, jis kalbėjo per — Radio! 
Paklausus man, kas atsitiko? 
jis juokais atsakė, kad, girdi, 
jeigu popiežius gali net iš Ro
mos kalbėti į pasauli, tai aš 
dar geriau galiu iš Ciceros j 
pasaulį I \

Vasarai atėjus liupsu laiku- 
'bus rodoma, moksliško, pobud* 
žio judami paveikslai* Klebonas 
Linkus turi mašiną judamiems 
paveikslams rodyti. Manoma* 
gauti paveikslų iš kitų moks
liškų įstaigų ir rodyti veltui.

■ i ..ii '

Vasarai bus duodama muzL 
kos lekcijos; tam tifeslui atvy
ksta muzikas-: AV. Dambrauskas. 
Jis eis vargonininko pareigas, 
ir turės muzikos mokyklą Prie 
to dar 'bus sutvertą ir abelną 
lietuviška mokykla. Dabai* yra 
valomi ir taisomi žemutiniai' 
klebonijoj kambariai dėl’ moky
klos.

S. D. LACHAVICB
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o maųo 

darbų busite užganėdinti.

TfL Rooiavelę 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, m.
Į Tel. Cicero 5927
t
J   ............. ........ . I - —-  -■ .1 . ■

Lietavlai Gydytojai
Rea. 6600 South Attesian Avomu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO# ILL.

,„w, ..... i

Įvairus Gydytojai
Office Phon/ Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office. 1724 So. Loomie St, 
kąmp. 18 ir Blue Island 'e.

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

Res, Phonc Pairfaz 6353

po
nuo

Siisekta $10,000,000: 
lieijes- grafto

Specialis grand jury 
šios .dienos pradeda tardymą
dek milžiniško grafto, siekian
čio’ virš $10,000,000 kasmet po
licijai papirkti, kad apsaugojus 
kriminalą, degtinę ir gemble- 
riavimą.

Pareikalauta iš bankų 17 po
licijos kapitonų banko knygu
čių ir ją įdėlių; rekordą; 25 
banką oficialai pakviesti j 
speoial grand jury duoti'paaiš
kinimą’ apie policijos oficialų 
įdėlius, kurių algos siekia dau
giausia po $4,000 ligi $12,000 
metams. Taip pat pakviesti 
reah- estate ekspertai, kad iš
tirtų county rekorderio ofiso 
knygas. Taip jau trijų komi- 
sionierių finansiniai rekordai 
bus tirlnėjami. Pašaukta asme
niškai liudyti 17' atstatytų ka
pitonų. Tame tardyme svar
biausia ranka yra federalinės 
valdžios tam tikri valdininkai. 
Sako,, turima aiškių rekordų, 
iš kurių bus galimk apkaltinti 
daugelį' aukštų valdininkų? Sis 
tardymas sukėlė Chicagoj di
delę sensaciją*

Bedarbių* padėtis nė 
kiek negerėja

United Charities praneša, 
kad bedarbią gelbėjimo darbas 
nė kiek nėra palengvojęs ir 
kad džiuginimai su grįžtančiu 
gerbūviu yra perankstybi. Tuo 
tarpu lėšos bedarbią . šeimy
noms šelpti smarkiai mažėja. 
Pernai Cook county taksą mo
kėtojai per kovo mėnesį suda
rė 72 nuošimčius šelpimo lėšų, 
šiemet tik 58 nuoš. United 
Charities per kovo mėnesį šie
met išleido šelpimui $412,000, 
gi Cook county labdarybės biu
ras tuo pačiu laiku yra išlei
dęs tik $285,000. Paskutiniais 
mėnesiais pagelbos suteikta:

Mėnuo šeimynų
February .... 16,874 
October .......  4,556
November .... 7,559 
December.... 13,667 
January i... 16,186 
March ....... 17,655
United Charities perspėja vi

suomenę ncapsigauti ramini
mais, kad geri laikai pareiną 
ir kad sukėlus $5,000,000 be
darbių šelpimui jau daugiau 
nebereikia. Pasirodo, iš tų gu
bernatoriaus ■ komisijos, šukei-, 
tųjų $5,000,000 užteko vos ne 
vos tik ligi balandžio 1 dienai.

Klebonija ir svetainė turi 
vieną radio. Nemanykite, kad’ 
radio reikia nešioti iš vienos 
vietos į kitą? Ne, visai ne! Ma
tote, p. Lipskis iš Ciceros at
gabeno kun. Linkui radio-Cros- 
ley ir įtaise. Bet kunigas neuž
siganėdino, kad jis vienas tik 
girdės, jis nori, kad žmonią 
daugiau kas girdėtą ir paliepė 
įvesti speciali “loud speakerį” 
į bažnytinę svetainę, tuoj šoko 
prie darbo pats p. Mitchell ir 
dar p. Lipskis ir padarė, kad 
tuo pačiu radio girdės kleboni
joj ir svetainėje.

Nesenai komitetas su klebo
nu Linkum turėjo konferenci
ją; prieita prie geix>s santai
kos ir nusitarta dirbti daugiau 
kulturinj, darbą.

Undcrtaking Co.
Wm. A. Pakorny

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
TelCanal 3161

Lietuvės Akušerės
r'

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju 11 
gq. Jei kiti negaiSjo jumis išgydyti, ateftan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi. 
mas atidengs jūsų tikra ligų ir jei aS apši
lta siu jus gydyti, sveikata jums sugryB. Ei
kit pas tikrų speęlallstų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skaudą, bet. pats pasakys 
po L- _ - - -

Vidikas- 
Lulevičienč

AKUŠERKA
3103 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Mis. ANELIA K. JARUStt
Physical Therapy K Midwife 

Naujoj- vietoj
6109 South Albany Avenue

20

Pagelbos 
196,270 
$48,703 

52,414 
104,245 
145,035 
412,980

Kitai* są,vaiteii permatoma Dr. 
Antano Ji Karaliaus paskaita.. 
Apart Dr. Karaliaus, manoma 
kviesti daktarus A. Montvidą, 
Petrą Žala tori, Steponą Biežį, 
V. Šimkus. Advokatus: Kazys 
G ūgis, Jonas Bordcn; B. Ado
maitis ir kitus musą,! inteligen-

galutino Ificffzaminavitno—ka« jums yra

Dr. J. Ę. Zaremba
VV. Jcckson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki. Ii po 

Nedė- 
lidi nuo 10 ryto iki 1 pp pietų

Ofiso 
pietų, nuo 5 iki 7:30. .vakaro.

Graboriai

Phone Boulėvard 4139 
A. MASALSKIS

Graboriai

f
i)

KASTANTINAS BENEŠEVICH 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 18 dienų, 3:00 valandų 
. ryte 1931 m., sulaukęs, pusės am

žiaus, gimęs Vertelių kaime, Lud- 
kes parapijoj, Šiaulių apskr., ilgų 
laikų gyveno Šiauliuose. Amerikoj 
išgyveno 26 metus. Paliko didelia
me nubudime motinų Konstancijų, 
dukterį Onų Sturbienę, 3 sūnūs, 
— Pranciškų, Petrų ir Jonų, se* 
sesrį; Stelių Jagminienę, pusbrolius , 
Ignacų ir Kastantiną Pikelius, pu- 
seserę Amelijų Mitcellienę ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randasi 
4511 So. Spaulding Avė. tel..
Lafayette 1290.

Laidotuvėse įvyks seredoj, • ba
landžio 23 dienų, 8:00 vai. ryte 
iŠ namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus-gė- 

? dalingos pamaldos už velionio sie
lų, o iŠ ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kastantino Beneševi- 
čiaus giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami- daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir atsisvei- 

? kinimų.
Nuliūdę liekame.

Motina, Duktė, Sanai, 
Pusbroliai, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius Skudas. Tel Roosevelt

URŠULĖ PAVILIONIENE 
Po tėvais Dragūnaitė

Persiskyrė su šilto pasauliu ba
landžio 19 dieną, 12:10 valandą 
ryte, 1931 m., sulaukus 37 me
tų amžiaus, gimus Gojaus kaime 
Anykščių vals., Utenos apskr. 
Paliko dideliame nubudime vyrą 
Mykolą, dukrelę Onutę, sūnų My
kolą, brolį Juozapą Dragūną, švo
gerį Klemensą ir brolienę Aleną 
Pavilionius, o Lietuvoj du bro
lius Anicetą ir Antaną ir seserį 
Marijoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4020 
So. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks seredoj, ba
landžio 22 dieną, 8:00 vai. ryte 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a, a. Uršulės Pavilionienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Vaikai, Brolis, 
Švogetiai, Brolienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius J» Lulevičius, Tel. Victory 
1115.

Telefonas Yatdšuliią^

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

. Balzamuotojas
Moderniška. Koplyčia* Dovanai;

Turiu automobilius- visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue- *
CHICAGO.* IĮi,L.

J, lailevičius
, GRABORIUS iR 

BALŠAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se visoje miesto it 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
r Chicago, III.

TeL Victory 1115

Simon M. Skudas 
Graborius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis ir 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai. 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532 

CHICAGO, ILL.

Ofiso T«l. Boulėvard 5913

DR A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street'

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

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

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

Tet West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Phone Ąrmitage 2822

1145 Mihvaukte Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Aoemu 

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

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

<

Telefonai Boulėvard 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 46tb St Chicago. UI

Rczidtflcija Te L Midway 5512 b 
WUmette 195

Ralph C. Cupler.M.D.
CHIRURGAS

Oakley u 24 St Tel. Canal 1712-0241 
Va)acd6s: Panedėliaia b Kerretgab 

1 iki 8 vai- vak., Utaroinkaia b 
Pėtnvčiomb 1 iki 4 v »SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL
Lietuvys Gydytojas 

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

^Nedelioj pagal sutartį 
Tel. Boulėvard 7820 

Namai: ’
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Ofiso telefoną* Vlrarlnla 0080 
Rez. Tel Van Burea 5888

DR T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue • • 
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
O iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 die- 

■8. Namų ofisas North Stds 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 0:80 vakaro 
...........   I...... ........■  .................... ..

Ofiso Tel Victory 689‘w 
Rez Tel Dr«d 910>

DR. A. A. ROTH
Romu Gydytojas ir Chirurgo*

Specialistas moteriškų, vyriškų 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted St.. Chic&g* 
arti 31tb Street

Valandos: l—3 po pietų 7—8 rak 
Nedėliomis ir šventa*!- lik—12 diena

prie 
duodu 
electric

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauja 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets . ir 
t t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

Advokatai

Akių Gydytojai

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai, ryto 
iki 9 valandai vakaro6

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet estV-zųli- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturimu iš
laidų užlaikymui sky-

• ■ ' ' • \ .? ■. U: i' *■
3307 Auburn Avė.

CHICAGO. ILL.

IGN? J: ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicago j

1646 W. 46th St.

Telefonai■ ■ ■ ■ 7 L
Boulėvard 5203 

Boulėvard 8413,

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3.724 ‘ 

___ ______________i-

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau,- 
negu kiti todėl, kadį 
priklausau prie gr^- 

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street' 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel: Victory 408*

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatborn St., Room III? 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverge 
Medelio j nuo-9 iki 12 ryto

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštį, nuima- kataraktų, atitaįso 
trumparegystę tolivgystę. > Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias^ klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama; į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedelioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJŲ IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių, Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashlancb Avė.

Phone Boulėvard 7589

Phone Canal 2118 
Valandos: ,6-—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St 
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098 ‘ *

Dr. A. P. Kazlauskis 
/ Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulėvard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 769!

Tek Yards 1*29

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS:

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St; 

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

Phone Boulėvard 7042

DR. C. z: VEZELIS 
Dentistas

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

■>

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Tėl. Prospect 102Š

Regi 2359 S. Leaoitt St, Canal 2330 
Ofiso valands 2 iki 4, 7 iki H 

Nedelioj pagal sutartį, '

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS* 
ADVOKATAI

11 South La Solis Street
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai rak 
3241 & Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis-4Utarn.. Kecv. ir Subatos <ak 
Vasalje—Pa%,. Ser- . jr, Pitnyčio* <ak> 

? , * ~ , - -________

J. P. WAUCHES
Lietuvis Advokatas

, , ■—, *
Iki 3 vai., kortuose — nuo 3 iki 4 

Snbatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th St
kampas Michigah Are

Tek Pullman 59.50—namų Pulk 6377 
. < Miesto ofise pagal Sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti

... ■ I ,1 .... ........................... ......................... .. >!■*■>■

'■ John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St

Telefonu Cantd 2552 >
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

* -Seredoj ir Pitnyčioj nuo 9 iki Ck
.............................. ............... —— .... uwmyiiiiiii ■■■■■■■ IMI ■■■11—111

A. A. SI AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyjr 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE . BLDG 
77 W. Washingfton St, 

Cor. Wasbin 
Ofiso T<__  .

Namų Tel. Hyde Park 3395

/

Sesuo,
grabo-

Phone Canal 6222

i

Lietuvis Advokatas
na vi m ą ir* atsisveikinimą.

Tel. Boolmrd

grabo-
7532.

:on* and Clark- Su 
Central 2976

■: "!"*..... .....

DR. G. L. MADGE
DANTISTAS

4930 W. 13tb St. TeL C 49 
Dėlėj, snukių laiku kainos* n

-
Auksinės Crovms. 6.00

j Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTRAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m.
; 4649 & Ashland Ava, 

kampas'47 St, 
Tek Boulėvard 6487

i Phone Boulėvard 8483

DR. MARGERIS
1 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

....... ..........................".....I .X.l,..gges

Antanina Krauzienė
PO TĖVAIS NBVARDAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 19 dienų, 1:30 valandų po 
pietų,. 1931 m., sulaukus 44 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr.. Kvėdarnos parap;, Gvaldų kaime. Amerikoj išgyveno 30 metų 

‘ Priklausė prie draugystės Šv. .Petronėlės.
Paliko dideliame nuliūdime vyrų Jonų, 2 sūnūs — Edvardų ir Atek- 

1 sandrų. dukterį Elzbietą,. Žentų Pranciškų ir anūkę Carmelitų Lauers, 3 se
seris — Kazimiera it švogerį Stanislovą Petrošius, Prancišką ir švogerį 
Vladislovų Maziliauskius, Zofiją ir švogerį Teodoru Montvilos, 2 švogeriys, 
švogerkų Onų ir Jurgį’ Giidlicfckius. švogerį- Kazimierų Krauzų, (Cincinnati,, 
O.) ir gimines Amerikoj.,’^Lietuvoj brolį Juozapų ir gimines.

* Kūnas pašarvotas, randasi 3425 S. Emekald AVe.
Laidotuvės* įvyks Trečiadieny, Balandžio 22 diedų, 8 vai. ' iŠ ryto 

' iŠ namų į> šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iŠ- ten- bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos*- Krauzienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami' dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį, patar
navimų ir» atsisveikinimų. , Nubudę liekame,

V^ra*; Sanai, Duktė, Žentas, Anūkė, Seserys, 
Švogeriai: Švogerka ir Giminia.

Laidotuvėse patarnaUja graboriOs A. Masalskis. Tel. Boutevard 4139.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Lietuviai Gydytojai
— - - -i - -į-—~ ir--.—'i.ruir

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 Šo. Halsted1 Street

Tek Caluinet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai; dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakaru

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jjs yra labiausiai ręikalingasJ < 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas

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

Tel. Kenwood. 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki Ik valandai- ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai* vakare 

apdrt iventadienib ir ketvirtadienio.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 2201 West. 22nd. Street 
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So, Mdpleivood Ade. 

Telefoną* Repnblic 7868
■■■« ...... i ‘i* ' -g«.l ** y . .......... . 1 'V.

Namų Tel. Ravenswood 1664 

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Milivaakee. Avė, 
(kampos North ir Damen Avės) 

Tel. Brunswick 8281 
•Utarri.. KetvL ir Subatomls* 

Ofiso valandos: 1-1 ir 7-8 p.
Nedėliomis* pagal ^usitaiimą,

DR. H Et Z M A N
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviam^ Žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias-it chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu! 
metodus X-Ray irs kitokius elektros 
prietaisus.
t Ofisas ir Laboratorija: 
4025 18fo St„ netoli Morgan Sti 

Valandas: nuo- 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800 
j---------------------------------------- --------------- —

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

. , OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligg, 
OFISO VALANDOS: >

Nuo 10* iki. vab ryte> nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėk nuo 1<1 iki; 12"vi dieną 

Phone Midway 2080

JOIffiJ B. BORDEN
(John Bagdžfanas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakaran 2151 VV. 22nd St. nuo M
Telephone. Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tek Republk 960Q 
------ r.------------------ ' . ■ -

ADVOKATAS
29 S..Lą Šalie St. Rqom 730
TeL Centrai 6890 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Talman Av>

Tel. Prospect 8525
' I— '.T—

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room, 3444,



IMseballChicago Civic Operos Ramai
CLASS1FIED ADS

Automobiles

Gimimo dienai paminėti
North Side

CLASSIFIED ADS For Rent

MADOS

Mt. Greemvood
Susitvėrė SLA jaunuolių kuopa

per krutina
kuopos

Tel Lafavette 0455

(Adreiaa)

s e rėdą

men. 
sonic

$1.49
$1.19

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

lankstytis 
Ne Svečias,

Business Service 
^Biznio Patarnavimas

Perykla
713 Grace St. 
telefonas 5410

IŠPAR-
MALEVŲ

Buddy’s * Stationery

The regulars 
lašt year’s' roster ręturn- 

Manager Sthnukas, 
Chuck Rusgis,

DVIEJŲ flatų, po 5 kambarius 
kiekvienas, mūrinis namas ir lotas, 
taipgi ir extra lotas, jei kas norėtų. 
Pigiai greitam pardayimui. 1423 S. 
Harding Avė.

vtĄffęr a dormant pęriod of 
almost totai, inactivity, — the 
basketball team being the only 
active unit — the Mar/juėtte 
Club, SLA. i Gr. 260 hąs come 
bkck to lite with a bang.

sale 
Shoppe, 2419 West 69th St. 
Next meeting Thursday nite, 
April 23rd at Buddy’s Place.

SLA 178 kuopa balandžio 12 
d. vakare turėjo vakarienę jau
nuomenei. Tai buvo SLA jau
nuolių kuopos, sutvėrimo įkur
tuvės, krikštynos. Ta vakarie
nė reiškė jaunuolių pasistipri
nimą, eiti savo tėvų keliais ir 
ruoštis ateičiai, kada teks iš 
senesnių jų veikėjų perimti tą 
lietuvių Amerikoj tvirtovę vai-

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

Perkam Moregėtina ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir vuką vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notarialižkus raitus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MRS GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė, se 
na vieta, sii pagyvenimo kambariais, ar 
ba mainysiu ant baltų barbernės fixtu 
rių, ar automobilio.

1951 Canalport Avė.

kus ir- namą išlaikius ir juo
dukų gyventi nepriėmus.

P. Pilietis.

R®

2956 
suknelė, 
ko, margo šilko.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 
ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vienų , ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
aduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerį, pažymėti mierą Ir 

aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

'Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

FOX RIVER VIS 
TUKAI

REIKALINGA patyrusi moteris prie 
sortavimo vilnonių skudurų.

542 W. 13 St.

priedą, arba paren-
* " $33.00

Priežastis liga.

JONAS GEDRAITIS
3237 N. Nagle Avė.
Tel. Palisade 8034

Tarp Chicagos 
Lietuvių

STATYK DABAR IR SUTAUPYK 
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

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

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

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire-' 13 21 Vakarais Capitor 1442

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Canal '1678-1679

Dr. Šymanskio 
Klinika

Sekmadienį, balandžio 12 d. 
Mr. ir Mrs. BalnAičiai, 4218 S. 
Rockwell St., surengė savo vie
natinei mylimai dukraitei Apa- 
lionijai puikų pasilinksminimą 
trylikos ; (13) metų sukaktu
vėm pažymėti. Nors daugelis 
sako, kad numeris 13 yra ne
pageidaujamas ir reikia jo pa
sisaugoti, bet Mr. ir Mrs. Bal- 
naičių artimi giminūs ir drau
gai visai to nepaįse ir taip 
skaitlingai susirinko, kad gra
žiais automobiliais beveik vi
sas blokas buvo nustatytas. 
Net apie tris didelius stalus 
šeimininkės turėjo užpildyti' su 
įvairiais skaniais valgiais ir gė- 
rymais, kad svečius patenkin-

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES
, 4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortgačių 
mažas komišinaę, teisingas pa 
tarnavimas.

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

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

knygyno, dėkojame “Naujie
noms” už knygas 4r už dėjimą 
korespondencijų apie musų rei
kalus. —Jaunuolių Valdyba.

Naujienų čekiu ik ir 
pridėti taksų bilų? 
kasierius čekį sugrąžino ir 
j ųsų taksos liko ’ nemokėtos. 
Atsilankykite į? Naujienas 1739 
So. Halsted St K

Draugai draugams” baimę 
varo

Dar vienas surprise 
northsidiečiams

. D,ance
The influx of a largo. group 

of new mejnberš justiful hur- 
ried plans for a May Frolic. 
As a result, the dance com- 
mittee announces a dance to 
be held at Carpenters Hali, 
Ashland Avė. near ' Garfięld 
Blvd., Thiirsday nite, May the 
14th. Yes Sir! folks. May the 
14th. (Ted Lewis) We’re sell- 
ing the world’s greatest reme- 
dy. Yes-s Sir! folks; we’re sell- 
ing the sunshine; No, we’re not 
selling it; we’re giving it away. 
Fifty čents the person. Come 
and take, it home folks. Just 
a little sunshine — that’s all. 
Just a little sunshine. Yes Sir

reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 
i. Jeigu kiti ne

išgydė tukstančips ligonių. Patarimas 
Kasdte nuo 10 valandos ryto iki 1 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.
kampas Retler Tel. Crawford ,5573

PARDAVIMUI 160 akerių farma, 
geri 7 budlnkai, 2 mylios Carney, 
Mich. Arba mainysiu ant namo. 

Frank Klimas.
5544 S. Michigan avė., Chicago.

PERkAMĖ Lietuvos Laisves 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės į Naujie
nas, Box No. 1258.

40 AKRŲ farma Wisconsine su 
tnobomis ir gyvuliais. $500 įmokėti, 
likusius išsimokėti per 10 metų. Tel 
Kildare 7428.

Barkauskas pasakė kaip ir 
prakalbą dėl suaugusių ir de! 
jaunųjų. Jaunai p-lei Apalioni- 
jai suteikta, daug gerų linkėji
mų ir dovanėlių, o p-lė Apa- 
lionija svečiams gražiai pagro
jo italioniško styliaus armonk 
ką, įcurią ji gabiai valdo. Be 
to pagriežė sykiu: p-lė Apalio- 
nija (jubiliantė) armoniką; p- 
lė Bronislava Jazunaitė—smui
ką, p-lė Genovaitė Vaitekunai- 
tė—smuiką ir J. Kaminskas— 
vedėjas. Visos trys maždaug 
vienodo amžiaus, tai yra dar 
tik jaunutės kaip pavasarį gė
lės, o jau gabumu muzikoj ne
tik patys tėvai, bet ir kiti ga- 
li pasidžiaugti. Ypatingai p-lė 
B. Jazunaitė; jau man pirmiau 
buvo girdėta, ji kaip smuiką 
taip ir ant piano, kad ir pai
niausias gaidas puikiai išpildo. 
Matomai, įie veltui laikas lei
džiama. Negalima užmiršti ir 
p-lės šimkaitės, kuri minėtoj 
puotoj dalyvavo ir parodė savo 
gabumą visaip 
šokti.

turės pasigerėti. Bijūnėlio cho
ras, turėdamas tokią tinkamą 
mokytoją, ’’ rengiasi publikai 
įduoti tikrai turtingą programą, 
todėl Bijūnėlio choras pasirin
ko ir tokią puikią salę, kad vi
sais atžvilgiais patenkinus sve
čius ir rėmėjus.

Ma sonic Temple viršutinėj 
svetainėj bus programa ir šo
kiai, o žemutinėj bus choro 
banketas, kur bus parengta 
vaišės visiems choro, nariams.

Komitetas.

Atmink Savo Naudai, 
kad vesdamas visos reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0S11 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Business Chances 
Pardavimui Bizniai______

PARSIDUODA lunč ruimis. Barge- 
nas. ■ Išmokėjimais 4456 S. Western 
Avė. Tel. Monroe 7057.

dainų pamoka 4 atsibus penedėly, balan
džio, 20 d., Meldažio svetainėj, 7:30 v. 
yąk. \ Visi daininį^kai būtinai susirin- 

f tęngtis prie ope- 
itė", kuri bus pą- 

/ taipgi 
jame prisidėti prie

— Valdyba.

- Rimtai, suaugusiai moterei 
Gražiai atrodys iš naujoviš-

, ' ■ ---—-.v-■

■ -v4' 1

NAUJIENOS, Chieago, III

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

Samatikos, edntaksis. aritmetikos, 
vervedysUs. stenografijos. Ir kitų 

mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaijriama 
□radini mokslą i devynis mėnesius; 
aukštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu fjrijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietą.

Amerikos Lietuvių 
A Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoją* 
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. IKK

Me« taipgi paskolinsime 
1 reikalingus namus, 
prapertę bile dieną. 
MICKEVIČIA 
W. 63rd St.

Dr. šymanskis atidarė kliniką netur 
tingiems žmonėms ’iir kiekvieną 
dykai gydys tuos, kurie neturi iš ko 
užsimokėti už medikalį. patarnavimą.

Tai yra gera žinia kenčiantiems nuo 
chroniškų ligų, taipgi turintiems hemo- 
roidus, vericosc gyslas, reumatizmą, kbn- 
stipaciją, moterų pakrikimus ir m

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko i bučemes 
biznį, turi būti atsakantis, gabus 
ir savo amatą žinantis žmogus.

319 E. 58th St.

First scall for baseballi! And 
iow. Lašt Sunday at Mar
uti ettd Park a mad mob of ap- 
plicarits were scrambling ąbout 
for positions 
:?rom 
ing were 
Pete, ’ Brdwn 
“Stokes” Gudaitis, Ffank JuY- 
gil, “Wolf” Proncketis, Johnny 
Macas, Teddy Trąndell * and 
Wally Sabbath. A vast horde 
of “goofs” are outf to 011 st the 
regulars and repreęęnt the 
Marutiette Maroons this . sūm- 
mer, namely, Stanley Godlew- 
ski, Frank1 Jaco.bs, Leo Grigo- 
nas, Ale,xander Stang, Adolphe 
Knistoft, Frank Jamrog, Lefty 
Platak, Joex Bųbpis, Otto Riau
ba, Joe Thomas, Joe Gorske, 
aftd Tony Daresch.

Practice game, Sunday. Mar- 
que.tte Park 2 P.\M. Lašt call 
for tickets. If you ’plan to. at- 
tend the premiėr . performance 
of “Buridano Asilas” at the 
Opera House, better . hurry. 
Seats in the rėServed section 
hre goipg fast.

Tickets for May Frolip on

ŽINOTI AUTOMOBILISTAMS
Didžiausia ir geriausia automobilių 

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

MORGAN STREET AUTO 
REPAIR SHOP 

3407 S. Morgan St. 
Tel. Boulevard 9421 

Naktį pašaukit Yards 0422

Aštuoniolika jaunų kuopos 
narių, L8 žvakių žibėjo ant 18 
svarų didumo kėkso, su užra
šu “SLA 178 kpl. jaunuomenei, 
good luck!”

Prieš pradedant vakarienę 
valgyti jaunuomenės kuopos 
pirmininkas W. Lechinskis pa
sakė prakalbą, dėkodamas 178 
kuopos organizatoriui t>. Va- 
lantinui už sutvėrimą jaunuo
menės sporto kuopelės, pri
mindamas kad butų suteikta 
dovanėlė p. organizatoriui ir 
SLA 178 kuopos .pirmininkui 
p. Valaritinui. .

Valantinas juokaudamas pa
dėkojo už gerą velijimą ir sa
vo prakalboj ’ išdėstė jaunuo
menei, delko r reikia i dėtis į 
SLA,X delko lietuviams reikia 
vienybės, ir padėkojo tėvams, 
kurie , leido vaikus prisirašyti 
prie musų organizacijos, kad 
gerai vaikui auklėjo,4 kad pa
deda laikyti vienybę lietuvių 
tarpe, ir kaip dabar džiaugs
minga matyti, kad vaikai tė
vų gerais pavyzdžiais persiima. 
Jaunuoliai ir svečiai p. Valen
tinui karštai niiplojo.

Naujoji jaunuolių1 
valdyba padėkojo p. Marijonai 
Stankįenei už pagaminimą ska
nios vakarienės ir p.t Virkšie- 
nei už atsiuhtimą gardžių sū
rių įr p. A. Mikšiui ijiž^’2 kbi- 
sus papso. Tony Pežis, muzi
kantas, grajino už dyką. Vi
siems ir visai publikai, kuri su 
mupiis drauge dalyvavo, taria
me širdingą ačiū.

Mes, jaunuomene, turime 
garbės pranešti, kad nurins bus 
užsakyta knygų iš “Naujienų”

šioj kolonijoj “bimbinių” 
komunistų yra tik du, tai yra 
O. Remeikienė ir Pečiukas 
(Past). Kiti visi kaip tai Vė
žys, J. Kalpokas, V. Pnisis, 
Bendokaitis, Buragas, F. Ma
tutis, F. Sagadinas. yra “pru- 
seikįniai”. Pastarieji didžiai 
susirūpinę, kaip išgelbėti “Vil
nį” nuo Bimbos-Andriulio-Ga- 
siuno trijukės, ir taipjau gal
voja, kaip būti komunistais be 
Bimbos.

šie visi yra griežti* “bimbi- 
ninkų” priešai ir žada “nė cen
to” nebeaukąuti Bimbos valdo
miems laikraščiams arba kol 
nors vienas “bimblninkas” 
dirbs jų laikraštyje, todėl jie 
mano “Vilnies” šėrininkų susi
rinkime duoti “atstavkas” bim- 
bininkams, padėti Pruseiką, 
“Vilnį” iš “ježednevnos” pada
ryti savaitraščiu ir lai sau ver
čiasi iš skaitytojų ir garsini
mų. Aukų, sako, jau atsibodo 
beduoti, o dienraštį ilgiau ne
galima laikyti, nes ir dabar 
darbininkai dirba be algų.

Bet draugė Remeikienė su 
Pečiuku mano kitaip. Ypatin
gai Remeikienė labai rūsčiai 
bara savo buvusius draugus ir 
mokina juos, kaip reikia supra
sti “komunistiškus principus” 
bei Bimbos patvarkymus ir į- 
sakymus. Bet buvusieji drau
gai ir Remeikienei atsikerta 
savais argumentais.

Kadangi visi aukščiau minė
ti draugai turi po gražų namą, 
kiti net ir kelioms šeimynoms, 
o prisieina rendas kolektuoti, 
kas yra priešinga komunistų 
patvarkymui, be to reikia pa
taisyti namas ir samdyti dar
bininkų, na ir pats namo tu
rėjimas yra ne komunistiškas 
dalykas, tai tie draugai ir bi
josi, kad Bimba kurią gražią 
dieną prisakys jiems j savo na
mus priimti juodukus gyventi, 
nes, sako, ir visas tas ermide- 
ris tarpe komunistų prasidėjo 
nuo juodukų, kada komunistų 
restoranas nedavė jiems valgy
ti. Tai dabar draugai prušei- 
kiniai ir laužo galvas, kaip pa
daryti, kad ir komunistu išli-

r n wissig, J r

A ■Mr Pasauliniame Kare

iš Seno Krajaus
VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

MAŽOS FARMOS PIGIAI
AŠ turiu kelias puikias mažas farmas 

nuo 2 iki 5 akrų, tinkamas vištoms, 
kralikams ir daržovėms auginti. Arti 
transportacijos, mokyklų, bažnyčių ir 
sakrovų. Mažas įmokėjimas ir lengvi 
mėnesiniai išmokėjimai atsakantiems žmo
nėms/ šios farmos uždirbs jums gerą 
pragyvenimą. f “ 
pinigus pasistatyti 
Mes parodysime 

Z. S.
2505

surprise bus gegužės 
16 d. Northwestem Ma- 
Temple, 1547 N. Leavitt 
vai. vakaro.
surprise žvaigždės bus 

jaunimo Bijūnėlio choras. Tai 
bus šio sezono pamokų užbai
gimas., Nors Bijūnėlis per šį 
sezoną ‘ parodė publikai daug 
artistiškų spėkų, bet šis pa
dengimas žada būti visų įdo
miausias, neš ponia Steponavi
čienė pradeda jau tvarkyti 
programą ir sako, bus sulošta 
graži komedija, kuri kiekvie
nam butų verta pamatyti, nes 
tai bus tikras gyvenimo vaiz
delis. Taipgi dalyvaus visi cho
ristai, programo dalyviais. Bus 
vaikinų ir merginų kvartetai 
ir senstu bei muzikalų. Bus vi
sų Bijūnėlio spėkų pasirody
mas.

Taigi, be abejo, kiekvienam 
vertėtų pamatyti musų jauni
mą, teigiantį gražų programą, 
kuriuo ir išlepę suaugusieji

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 2 
karų gartdžius, 50 pėdų lotas. Kaina 
$4,500 ar pigiau. Pusė bloko nuo 
gatvekarių. Įnešti $700.00. Paliksi
me gražų pianą, klijonkes, šildomą pe
čių kaip dovaną 
duosime geriems žmonėms už 
mėnesiui

Daleiskit suteikti jums surprizą • jūsų 
gyvenime . . . apie žemas kainas 
puikiausių malevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gavom naują staką. At- 
silankykit į musų krautuvę

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Pbones Canal 5058-5063

PASIRENDUOJA du dideli, šviesus 
4 kambarių flatai. Buvo $18 ir $13, 
dabar $15 ir $13. 1912 Blue Island
Avė., 2 floor.

PINIGAI
Mes skolinant nup $50 iki $300 

Neimant komiso
luošimtis mokamas ant neišmokėtos

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

READ^ 
MJXET>
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Pirmadienis, bal 20, 1931

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St.,, Chicago, UI.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man. pavyzdį Nq 
Mieros

Pirmą sykį lietuviškas teatras milžiniškame ajneVikoniškame 
dangoraižyje, būtent ateinantį sekmadienį, balandžio 26 d. p. Va
nagaitis čia atves lietuviams parodyti franeuzišką “Buridano 
Asilą”. . i ' ; ■ ' .

SPECIALIS
DAVIMAS
Dutch Boy, tVhite
Lead 100 svarų

$10.98
i ■ . - > ’ ..
Pure Boiled Linse-
ed Oil, gal.

$1.00
Augštoš rūšies Varni
šius ...a......................
6 pėdų Steplede-
riai ........ . ....... ............... .

Mes pristatome bile kur.

SH.WIDMAN
3405 So. Halsted St

Telefonas Boulevard 3998

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas
GYDO 

NEŽIŪRINT KAIP 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnųodijimą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, L 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali j>adaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir 
dykai. OFISO VALANDOS: 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare.
4200 W«t St,

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulko^ nauja serija prasi

deda^ su pirmą dieną ■ Jbąlandžįo. Da
bar laikąs įstoti ir sdtaupintG užtektinai 
dėl senatvės arba kokios nors nelaimės.

Kam reikalingi pinigai ant lmo mor- 
gičio, dabar Naujiehų Spulka turi už
tektinai pinigų padarytį tokią paskolą:

ATSILIEPKITE
Kas užmokėjote taksus $32.05 

Naų j ienų čekiu i* it užmiršo
Miesto

••o—

(Mieataš ir vąUt.)

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET

' Tel. Kedzie 8902 įįĮ

retes "Gegužes Karalaite”, I 
statyti užbaigimui lipt sezono, 
mylinčius dainas kyf 
choro.

Chicagoj susitvėręs Kupiš
kėnų KliuBas rodo nepaprasto 
gyvumo šiems' Ihikams. Pra
neša iš Clevcland, kad Jonas 
Kulis, Kliubo - organizatorius, 
ten jau suorganizavęs Kliubo 
skyrių su 74 nariais. Pastebė
tina, kad į Klįubą rašosi arba 
tam kliubui iš širdies pritaria 
ne tik kupiškėnai, bet ir dzū
kai ,ir žemaičiai^ ir* kapsai, ir 
zanavikai. Kliubas, tiesa, įta
ri gražų tikslą. Tai yra sąvo 
gimtiniame mieste, Kupišky, 
įsteigti Liaudies Nanius su 
parku, knygynu ir toliau su 
kitokiais kultUrps skyriais. 
Musų žmonėsV’inątbinai, geram 
darbui gatavi pritarti ir pa
dėti, nežiūrint "kaip laikai yra 
sunkus. ’: \ f 9 ? . '■1 St.
. ' ■e ■ y' « 

n   m mi mnir. _ wi:iiiiniriuiin    

Marųuettė"Murmurs
Itėorgahizatrou

Musų 14. metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus. s

Vištukai Gali Suteikti
, Jums Uždarbio

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis

58 S. Spring St.
/ telefonas 1537

F0X RIVER 
HATCHERY

Elgin, III.

Real Estate For Sale 
•< , Namai-žemž Fardavimoi

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųiies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
it parūpinant 1 it 2nd mortgage leng* 
romia išlygomis. Teisingas ir greitas

i Financial
_________Finansai-Paskolos________

Skoliname Pinigus ant pirmo mor- 
gičiaus ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant 
j metų ir 3 nūn. ir ant 12 metų, už 
6

NAUJIENŲ SPULKA 
, 1739. So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
.Rcijcia ____

REIKALINGA motinai ' pagelbininkė 
— mergaitė apie 17 m. amžiaus. Geri 
namai. 2318 Thomas St. Armitage 
0122.

Educational

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. infor 
macijų lauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE,

672 West Madisoh Strert.

Farms For Sale 
_______ ĮĮkjal[ gąrtląviingi__ __ 

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

Miscellaneous
----------------------

TIKRA PROGA PASIŪLOMA
Senos ir išsidirbusios kompanijos.

Pradėsime jus biznyje su $185.00. 
Pasidarysit gera mėnesinį uždarbį. 
Galite atlikti savo basemente ar 
garažiuje. Atsišaukite asmeniškai, 
ar rašykite.

Roorii 600, 201 N. Wells St.




