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Hondurase Kilo 
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Revoliucija
Amerikiečių interesams ginti, Jungtinės 

Valstybės siunčia į Hondurasą tris ka
ro laivus

VVASIIINGTONAS, bal. 20.— 
Certralinėje Amerikoje kilo 
nauja revoliucija, šį kartą Hen
ri u rase.

Revoliucijai vadovauja gcn. 
Grcgorio Ferrara; buvęs Hon- 
duraso karo ministeris. Gau
tais čia pranešimais, revoliuci
ni n kų jėgos artinas į keturis 
svarbiausius krašto uostus — 
Trujillo, Puerto Cortez, La Cei- 
ba ir Tela.

Pranešimas iš Tegucigalpos, 
Honduraso sostinės, sako, kad

ties Tela įvykęs smarkus susi
kirtimas tarp revolTucininkų ir 
lojalių prezidento Mejia’ Golin- 
droso jėgų, ir kad revoliucinin- 
kai buvę atmušti. Koki buvo 
nuostoliai, pranešimas nepa
duoda.

Amerikiečių gyvastims ir tur
tui ginti, Jungtinių Valstybių 
vyriausybė siunčia į Honduraso 
vandenis tris karo laivus, krei
serius Trenton ir Marblehead 
Kubos ir kreiserį Memphis 
Nikaraguos.

iš 
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Ispanijos respublika 
didelių dvarų žemes 
dalins valstiečiams

Dabartiniams dvarų savinin 
kaina už 'nusavintas jų žemes 
bus pamokėtas tam tikras at
lyginimas
MADRIDAS, Ispanija, bak

20. — Respublikos vyriausybė 
netrukus paskelbs dekretus sa
vo projektuojamai Žemės refor
mai, "•

Didžiuliu dvaru žemės bus iš
parceliuotos ir išdalintos žemės 
reikalingiems valstiečiams.

Dabartiniams jų savininkams 
bus atlyginta'. Tam tikslui bus 
paskelbta vidaus paskola.

Madrido Universitetas 
vėl atidarytas

Madrido universitetas, kuris 
dėl respublikonų studentų ir 
profesorių manifestacijų buvo 
monarchinės valdžios uždarytas 
sausio 15 dieną, šiandie buvę 
su didelėmis iškilmėmis atida
rytas, ir mokslas vėl prasidėjo. 
Del sutrukdytų pamokų, visi 
egzaminai bus laikomi du mė
nesius vėliau, ne kaip papras
tai būdavo.

Milžiniškos atmintinės 
socialistų vadui

Vakar, pirmą sekmadienį po 
Burbonų dinastijos nuvertimo, 
milžiniška madridiečių minia, 
daugiau kaip 100 tūkstančių as
menų, padarė procesiją į di
džiules Madrido kapines gar
saus ispanų respublikono ir so
cialistų vado, Pablo Iglesias, at
minimui pagerbti. Manifesta
cijoj dalyvavo visos socialisti-, 
nes ir visuomeninės organizaci
jos, visos darbininkų sąjungos. 
Viršuj tos žmonių juros plevė
savo daugybė vėliavų ir karūnų 
su auksu rašytomis profesijų 
emblemomis.

Ministeriai procesijoj
Procesijos prieky žygiavo so

cialistų ministeriai, Indalecio 
Prieto ir Fernando de los Rios, 
Fra n ei sco Largo Caballero, 
taipjau užsienių reikalų minis
teris AlejandTo Lerroux ir Mad
rido miesto tarybos nariai.

Tvarkos žiurėjo socialistų 
partijos ir darbo sąjungų pa- 
rinktiniai žmonės, kurie kartu 
dalino spausdintus lapelius su 
įspėjimais: “Darbininkai, sau
gokitės tų, kurie gundo jus rei
kalauti negalimi} dalykų. Jie yra 
išdavikai.”

(Minioj viešpatavo pagarbos 
tyla. Buvo girdėt tik stipraus 
vėjo draskomų vėliavų ' plaki
mas ir duslus Iglesiaso atvaizdų 
pardavinėtojų balsai.

200 Kinų komunistų 
krito kautynėse

IČANGAS, Kinija, bal. 20.— 
Tangjange, trisdešimt mylių j 
žiemių rytus nuo Jčango, įvyko 
smarkios kautynes tarp valdžios 
kariuomenės ir 1,000 komunis
tų, kurie bandė pagrobti mies
tą ir jį apiplėšti.

Puolikai buvo atmušti ir pri
versti bėgti, palikę apie 200 
nukautų.

Bulgarų kabinetas 
atsistatydino

SOFIJA, Bulgarija, bal. 20.— 
Premjero Liapčevo ministerių 
kabinetas šiandie atsistatydino.

Manoma, kad nauju premjeru 
bus paskirtas Kančo 'Milanovas, 
dabartinis teisingumo ministe- 
ris ir demokratų lyderis.

Argentina deportuos 
“baltų vergių” pirklius

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

Daugumoj debesiuota; daug 
vėsiau; stiprus žiemių vakarų 
ir žiemių vėjai.

Vakar temperatūra įvairavę 
tarp 65° ir 52° F.

Šiandie saulė teka 5:02, lei
džiasi 6:36. Mėnuo leidžiasi 
10:27 vakaro. • •

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 20. —Provizorinė Argenti
nos vyriausybė nutarė apvalyti 
kraštą nuo “baltų vergių” pirk- 
liautojų. Apie 100 tokių pirk
liautoj ų moterimis, kurie pri- 
gavingu budu buvo gavę natū
ralizacijos popierius, bus de
portuoti laukan iš Argentinos 
kaip pegeistini elementai, prieš 
tai panaikinus jų natūralizacijos 
popierius.

Pirmas Australijos oro 
pašto lėktuvas sudužo

LONDONAS, bal. 20. — Te
legrama iš Sydney praneša, 
kad aeroplanas City df Cairo', 
gabenęs pirmą Australijos oro 
pa$tą, vakar sudužo, nukritęs 
netoū nuo Kupango.

t
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Iowos farmerių maištas prįeš valstijos vyriausybę, atvykusią galvijų tuberkuliozo tirti. Vienas
• / laikraščio reporteris, buvo surhuštas.
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Pasmerkto negro nužu
dymas elektros kėdėj
BELLEFONTE, Pa., bal. 20. 

—Baudžiamajame Rockview ka
lėjime šį rytą buvo elektros kė
dėj nužudytas William Wat- 
kins, 25 metų amžiaus negras. 
Mirties bausmei jis buvo pa
smerktas už nukovimą savo šei
mininko, James Harwardo, far- 
merio.

Sovietai visose savų 
pramonėse įsteigia 

‘piece work’ sistema
Darbo unijos neturės teisės 

kištis į algų klausimą; algas 
nustatys pramonių vadybos
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Dar šeši ūkininkai 
sovietų sušaudyti

Dešimt kitų “kontrrevoliucinin
kų” nuteisti įvairiems kalėji

mo terminams

Vokietija Siūle Lenkijai Užgrobti Lietuvą
' f - • ■

Už Dancigo koridorių ir Gdynę — visa Liėtuva su Klaipėda

EFIRAIMOVAS, Sovietų Ru
sija, bal. 20. — Kaltinami dėl 
kontrevoliucinių darbų, čia tapo 
pasmerkti sušaudyti šeši “ku- 
lokai” (ūkininkai). Dešimt ki
tų, jų tarpe viena moteriškė, 
nuteisti kalėjimo terminams 
nuo trejų iki dešimties metų.

Komunistinė publika, kurios 
buvo prisikimšęs pilnas teismo 
kambarys, teismo paskelbtą 
nuosprendį pasitiko katučių 
plojimu.

Maskva, bal. 20. —Tikėda
mos tuo savo pramonių gamy
bą pakelti, sovietų valdžia nuo 
ateinančio gegužės mėnesio 1 
dienos įveda fabrikuose, kasyk
lose, geležinkeliuose, kolcho
zuose (kolektyviuose ūkiuose) 
etc. akordinį darbą (“piece 
work”).

Nauja algų sistema— visai 
nebe komunistine, bet kapita
listinė—sovietišku žargonu yra 
vadinama “chozrasČiot,” tai yra 
“ekonomine sąskaita.’

Einant sovietų dekretu, nuo 
šio laiko pramonės turės dary
ti su valdžia* kontraktus ir at
sakyti dėl tų kontraktų išpildy
mo. Pramonių vadybos nusta
to ir darbininkų algas. Profsė- 
južai (darbininkų unijos) netu
rės teisės į tai maišytis.
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deda sekančią 
‘Kurjer Czer-
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KAUNAS. [Lž].—Varšuvos
laikraštis “Kurjer Czerwony”, 
atsiliepdamas į Paryžiaus laik
raščio “Paris Midi” sensaciją, 
būtent—kad Vokietija’ Lenkijai 
siūlo Dancigo koridorių su 
Gdynės uostu iškeisti... ant vi
sos Lietuvos, - 
savo sensaciją;
wony” taip rašo: f

Vokiečių -r sumanymas nėra 
naujas. Jis vaikšto po galvas 
vakarų Europos diplomatijos, 
kuri, matyti, mažiausia besu
pranta: pokarinę Europą. Nuo 
kelių metų aiškus pėdsakai, 
konkretus to projekto apibrėži
mai galima rasti daugely profe
sionalinių politinių raštų, išei
nančių įvairiose Europos šaly
se. >

Labiausiai tačiau konkretiška 
ir prieinamą formą tas projek
tas gavo nesenai, nes tik pra
ėjusių metų vasarą Varšuvos 
Europos viešbuty lupose dviejų 
turistų, • kurie turėjo papras
tas, vokiškai skambančias, pa
vardes.

Tų ponų pėdsakus jau tada 
susekė musų politinis -bendra
darbis ir ačiū tam, rašo “Kur
jer Czerwony”, šiandie mes ga
lime absoliutiškai teisingai ir 
tiksliai atidengti vieną įdomiau
sių ii* kuklią vokiečių diploma
tijos pastangų.

Šoko pro langą laukan 
iš sovietų pasiuntiny

bės Helsinky

HELSINKIS, Suomija, 
20.—Vienas jaunas vyras 
pro langą laukan iš sovietų le- 
gacijos Helsinky ir nukrito 
gatvėn. ’ Jis skaudžiai, bet ne 
pavojingai, užsigavo. Policija 
nugabeno jį j ligoninę, kur . Jis 
pasisakė esąs Simo Kajava, in- 
grų studentas, gimęs 1909 m.

Ka j ava pąsipasakoj o, kad, j is 
atvykęs į sovietų legaciją pasi
teirauti apie savo tėvų likimą, 
nes jis bijąs, kad ryšy su pas
taraisiais persekiojimais Ingri
doje jo tėvai buvę bolševikų su
imti ir, galbūt, išvaryti trėmi
mam Bet čia sovietų legacijos 
valdininkai grūmoję jį suimti, 
tad jis išmušęs langą ir šokęs 
laukan. „ / 
' ' ’ i , 4 ' ’ ""s ' • Y • • . ' - »V c

Policija' apie tą įvykį pasiun
tė Suomių užsienių reikalų de
partamentui formalų raportą.

‘ Taigi, tie du ponai pasirodė 
esą privatiškai besivažinėją bu
vę Vokietijos karininkai. Laips
nių jie gana aukštų— vienas 
buvo generolas, antras pulki
ninkas. Sustojo jie Varšuvoj 
pakeliui įš... Maskvos. -

šie ponai, Kaip. turistai uo
rėj o pasipažinti > su keliais žy
miais politikai^.. Tačiau iš į- 
statimdavių nepažino nieko. • 1

Europos viešbuty atidengtas 
plana's, pirmoj savo daly ap
ėmęs tai, ką Vokiečiai norėtų 
iš Lenkijos paimti, beveik su
tiko su sensacingojo “Paris Mi
di” pranešimo duomenimis., 
„ Antroj savo . daly tas .planas, 
apėmęs tai, ką Vokietija Len
kijai davė, labai ir labai ski
riasi nuo to, kurio -versijas 
‘Tąris Midi” “kauniškis” ko. 
respondentas paduoda.

Vokiečiai; Lenkijai Klaipėdos, 
kaip “kondominiumo”, nedavė, 
bet visai atvirai siūlė Lenkijai 
brutališkai pulti Lietuvą ir už
imti (aneksuoti) visą ją drau
ge su Klaipėda.

Puolimą turėjo padaryti Len
kijos kariuomenė.

šį punktą ‘turistai” aiškino 
kaip svambiausią rekompensatą 
(atlyginimą) ir tokią didelę ir 
masinančią, kad išrodė negalima 
jos ir atmesti. ‘

Bet tai nebuvo viskas.
Grįžtantieji iš Maskvos 

ristai tuo pat metu garanta
vo Lenkijai neitralitetą ne tik 
Vokietijos, bet—kas ypač šen- 
sacingai skamba—garantavo ir 
Sovietų Rusijos neitralitetą.

Bet ir tai dar nebuvo viskas. 
Vokiečiai, kąd užtvirtintų ab
soliutišką savof gerą valią, kad 
visiškai užtikrintų Lenkiją 
prieš “neatsakomingumą ir per- 
fidiją Sovietų diplomatijos”, 
žadėjo Lenkijai drauge su So
vietų neitralumo garantija slap
tą karo sutartį su Lenkija 
prieš Sovietus, jei kartais Ru
sija kuo nors Lenkiją paliestų.

Tai butų sutartis, kuri lau
žytų ir visiškai paneigtų Vo
kietijos Sovietų Rapallo sutar
tį. Ir jei kada nors buvo mo
mentas, kad butų sudarytas 
priėšsovietinis' blokas, tai tas 
momentas buvo tada, kai ‘Reich- 
svero (Vokietijos kariuomenė) 
“turistai”, grįždami iš Mask
vos, sustoję Varšuvoj darė savo 
pasiūlymus.

Beje, dar viena smulkmena: 
“Tuirstai”, B. generolas ir B. 
Pulkininkas, turėjo rimtus į- 
galiojimus tartis iš oficiališkų 
atsakingų ir aukštų Vokietijos 
sferų... Taip rašo “Kurjer 
Czerwony”.

“tu
Girių gaisras sunai 
kino miestelį; žmo

nių žuvo

Belgija pripažino Is
panijos respubliką

LONG LAKE, Wis., bal. 20. 
— Girių gaisras vakar sunai
kino Tipler miestelį, 5 mylias 
nuo Long Lake. Iš 31 namų iš
liko ugnies nesunaikinti tįfe 
devyni. Dviejų 'žmonių paši- 
gėndama.t ‘

Netoli nuo Morse buvo rasti 
dviej'ų žmonių kūnai, taip ap
degę, kad nebegalima pažinti.

Pilotas ir Harvardo stu- 
, dentas žuvo ugny

HICKSVILLE, N. Y., bal. 20. 
—Crane, Bostono transporto pi
lotas, ir i Howard Mclntyre, 
Harvardo universiteto studen
tas, žuvo liepsnose, jų aero
planui nukritus netoli nuo čia 
ir užsidegus.

Vengrų grafienės Ap- 
ponyi nusižudymas

VIENA, Austrija, bal. 20. — 
Šiandie čia nusižudė vengrų gra
fienė Dina Apponyj, buvusio 
Vengrijos augštųjų rūmų nario 
gr. Antono Appony žmona. Ji 
užsimušė, šokus pro langą lau
kan.

BRIUSELIS, Belgija, bal. 20. 
—Belgija šiandie formaliai pri
pažino naują Ispanijos respub
liką.

Govėda pakorė negrą
...UUMON CITY, Tenn., bal. 20. 
—\ Bajtųjg govėda vakar puo- 

kauntės kalėjimą, paėmė 
iš ten jauną negrą, George 
Smith, 18 metų amžiaus, ir ka
lėjimo kieme pakorė.

Smith buvo kaltinamas dėl 
bandymo išžaginti baltą mer
gaitę.

Meksikos banditai pwr 
lė miestų; 10 nukauta

Meksika, bal. 
banda vakar puo- 
Juchitano miestą, 
apiplėšti, bet pa- 
miesto sargybos

JERONIMO, 
20.—Plėšikų 
lė nedidelį 
norėdama jį 
galiau buvo
nuveikta ir išvyta. Susikirtime 
šeši banditai, vienas sargybinis 
ir trys civiliai buvo nukauti.

Islandiečiai protestuoja prieš 
paleidimą Althingo (Islandijos . 
seimo). Reikalauja, kad Islan
dija atsimestų nuo Danijos ir 
pasiskelbtų nepriklausoma res
publika.
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FLORENCE, Wis„ bal. 19— 
Gaisras šioje apielinkėje sunai- 
kiho arti 75,000 akrų girių, 
taipjau keletą farmų. trobų.

Kubos prezidentas Machado 
grąžino konstitucijos garanti
jas' Oriente,' Matanzas ir Pinar 
dėl Rio provincijose.

Ex-karalius Alfonsas 
apsigyveno Francijoj
PARYŽIUS, bal. 20. — Iš

tremtas Ispanijos karalius Al
fonsas su savo šeima ketina 
apsigyventi Fontainebleau re- 
zorte, apie 30 kilometrų nuo 
Paryžiaus. Rytoj Alfonsas iš
vyks “biznio reikalais” į Lon
doną, kur subus keletą dienų. 
- Girdėt, kad Paryžiaus poli
cija, bijodama pasikėsinimų 
prieš jo gyvastį, davė Alfonsui 
suprasti, kad jis apsigyventų 
kuriame nors mažesniame mies
te,. kur butų lengviau jis ap
saugoti. * /

■ „ 1,1. .

Belgų profesorius areš
tuotas Italijoje

UI m ■ II-III , ■■

BRIUSELIS, Belgija, bal. 20. 
—Prof. Leon Moulin, kuris bu
vo- išvykęs į Milaną, Italijoje, 
praeitą savaitę misteringu’ {biv 
du ten prapuolė.. Dabar gauta 
žinių, kad jis yra fašistų \poli- 
cijos areštuotas.

Trys vokiečių komunis 
tai užmušti kautynė

se su policija
HAMM, Vokietija, bal. 20.— 

Keturiolika1 šimtų komunistų 
vakar surengė demonstraciją į 
Pelkum kapines, kur yra pa
laidoti 300 jų draugų, kritusių 
per 1920 metų kovo mėnesį 
neramumus. Policija leido 150 
komunistų delegacijai įeiti į 
kąpines. Kiti komunistai ata
kavo policiją akmenimis, plyt
galiais ir peiliais. Policija šo
vė. Trys komunistai krito ne
gyvi, o keturi kiti buvo sužeis
ti. Penki policininkai taip 
pat buvo sužaloti.

Lietuvon
i \

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

« s ‘ *** '

HAtMIEHOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

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



Westville, III
Didelėj nelaime: lietuvių 
vaikas užmušė mokinį

mo- 
To-
ani- 
me- 
kh-

Balandžio 16 d. čia atsitiko 
Jikra tragedija: susipešė 
tinęs aukštosios mokyklos 
[kiniai William Roberts su 
ny Mažutis. Abu vienodo 
Žiaus,—• apie keturiolikos 
tų. Mažutis taip smarkiai
to Robertsui, kad pastarasis 
pakaito ant žemės be žado. Iš 
pradžių buvo manoma, kad jis 
tik kvapo neteko ir todėl tuoj 
iš Dahvillo buvo pašaukti ug
niagesiai, kad atvyktų su spe
cialiu prietasu, kuriuo gaivi
nama pri troškę žmonės. Tačiau

prakalbi; rengti tai-/visai ne- 
mqka. Kitą kartą butų gerai, 
kad jis pasiklaustų Žmonių, 
kurie turi p,a tyrinto, kaip pra
kalbas ręrigti.

—Jurgis iš f avinų

LIETUVOS ŽINIOS
Smulkesnės ž-i n i o s 
apie Plungės mies

telio išdegimą
Gaisras kilo dėl neatsargumo— 

Ugnis momentaliai išsiplėtė 
—Plungės gaisrininkų moto- 
ras buvo užšalęs—Nuostoliai 
milijoniniai—Daugiausia nu
kentėjo žydai

neteko sąmones ne dėl p rį t Len
kimo, o dėl to, kad jam buvo 
sprandas nulaužtas. Reiškia, 
jokios pagalbos jam nebebuvo.

Tony Mažutis yra lietuvių 
.vaikas, o Robertso tėvas yra

—Senas Mainierys

Indiana Harbor, Ind
Prof. Biržiškos prakalbos

musų kolonijoj lictu- 
nėra labai daug, vie
ni es turėjome progos

vių ir 
nok ir 
susitikti su prof. Biržiška. Jis 
sustojo pas mus pakeliui i 
Sodus, Mieli. Mat, važiavo pas 
p. Bachuną, iš kur tęsė savo 
tolimesnę kelionę arba marš
rutą.

Turiu pasakyti, kad dauge
lis musų lietuvių, kurie norė
jo pamatyti nenuilstamą dar
buotoją prof. Biržišką, to tiks
lo neatsiekė. Kas dėliai to 
kaltas, aš nežinau. Aš manau, 
kad kaltininkų nėra. Mat, da
lykas tok iš, kad prof. Biržiš
kai prakalbos rengė vietos kle
bonas parapijos svetainėj ba
landžio 13 d. Publikos buvo 
trejopos: suaugusių senų vylų 
kokie 25, senų moterėlių apie 
35 ir vaikų nuo 3 iki 12 įlie
tų daug-maž 20. Prie viso to 
dar buvo bažnytinis choras, su
sidedąs, rodosi, iš 25 daininin
kų. Net atsižvelgiant ir i mu
sų koloniją prakalbose nedaug 
žmonių tedalyvavo

Prakalbos buvo su progra
mų. Atidarė jas vietos klebo
nas, trumpai nupiešdamas pro
fesoriaus biografiją ir dar
buotę. Po to jis pareiškė, kad 
choras, A Glemžos vadovau
jamas, sudainuos keletą dai
nelių, pradedant Lietuvos him
nu ir baigiant “Mes be Vil
niaus nenurimsime”'. Išėjo ne
blogiausia. Matyti, vargonin
kas nemažai vargo pridėjo, 
kol sumokino savo chorą. Juo 
labiau, kad kai kurie choris
tai tik stovi ir bijo prasižio
ti. Jie, taip sakant, tik skaičių 
padaugina.

Padainavus chorui, klebonas 
pristato prof. Biržišką kalbė
ti. Prof. Biržiška kalbėjo apie 
pusantros valandos. Matyti, 
kad profesoriui Vilnius labai 
rupi ir jis pašvenčia visas.sa
vo jėgas jo atvadavimui. Jei
gu Vilnius taps atvaduotas to
kiu keliu, kaip prof. Biržiška 
mano, tame atvėjyj Vilniaus 
atvadavimas bus jo didelis 
nuopelnas.

Labai gaila, kad daugeliu 
musų lietuvių neturėjo progos 
išgirsti jo prakalbos. Prof, Bir
žiškai reikėjo surengti didžiau
sias prakalbas. Bet ką jau be
padarysi, jei taip išėjo. Rei
kia ir tuo pasitenkinti. Pra-f 
vartų prisiminti, kad pĮieš ke
letą metų klebonas rengė pra
kalbas Lietuvos darbuotojui 
Martynui Jankui ir jo sąiike- 
leiviui Brakui. Tąsj’k publikos 
visai nesusirinko ir prakalbos 
neįvyko. Klebonas su ‘kalbeid- 
jais atėjo į svetainę ir išėjo 
be nieko, kadangi žmonių nėsu- 
širinko. Nors klebonas ir giP 
na smarkus ir rodosi, gabus 
kalbėtojas bei biznierius, bet

Ką tik .gauti Lietuvos laik
raščiai paduoda smulkesnių ži
nių apie Plungės baisų gaisrą, 
apie kuri “Naujienose” jąu bu
vo trumpai pranešta.

“Lietuvos žinios” rašo;
Vakar (kovo 31 dieną) 11% 

vai. Plungėj mediniame Ręsto 
name per neatsargumą kilo 
gaisras. Vos tik spėjo ugnis 
išsiveržti iš namo vidaus, kai 
vėjas ją pagriebęs, sūkuriais 
nešė j apilinkės namus, o dide
li ugnies gniužuliai lėkė vir
šum stogų per ištisus namų 
kvartalus ir priemiesty uždegė 
šiaudiniais stogais namus.

Tokiu budu per keliolika mi
nučių ugnies stulpai pradėjo ro
dytis keliose vietose.

Miestely tuojau kilo didelė

[Acme-P. 8 A. Photo]

Aspirantė j prezidentus. — 
Marle Louise Montague, Ku

ri pasiskelbė kandidatuojanti 
Demokratų partijos nominaci
jai j Jungtinių Valstybių pre
zidento vietą ir jau atidarė sa
vo raštinę Washingtone.

žmonės mėmė laukan iš namų 
j gatvę savo daiktus, kiti bėgu 
gelbėti liepsnose skęstančiu na
mų. Bet gelbėti buvo labai

sunku, nes didelis vejas ugnį 
lankstė į visas puses ir žmonės 
negalėjo prieiti nė artyn.

Plungės miestelio ugniagesiai 
pasirodė bejėgiai, nes jų mo
toro buvo užšalęs špricas ir 
praėjo dvi valandos, kol moto
ras pradėjo veikti.

Telefonu buvo iššauktos kai-, 
myninių miestelių ugniagesių 
komandos ir Plungės gesinti 
atvažiavo: Rietavo, Kartenos ir 
Sąlantų ugniagesių komandos 
su motorais; atvažiavo ir Tel
šių ugniagesiai, bet be motoro,

■ * " "■ ■'■.jy,1' 
■ ■■ ' 'f

QDJIĘNQ^>3g^.Ig.
- ------------------ ---------- ; —■ — T' ------------Į - '■■■-•; - 

nes Žemaitijoj? /^diig siįiegp 'ir 
kėlias tarp, TėlŠita ir Plungės 
šųhkhai išvažiuojamas.---------'
j Nbrs ir daug, suvažiavo g&is; 
rinipkų, tačiau 
apie gesinimą negalėjo būti nė 

kalbos;
ugnis viešpątavo ip Plungės 
miestelį vertė pelenais.

Tada • ugniagesiai it nelaimės 
ištikti piliečiai, • pradėjo iš tolo 

... užkirsti ugniai kęliąd jie griovė, 
sveikų h<nų ;sįe^. ir ndnius, 
ant sięhų -įpylė vįhiieni ir snie
gą, kad, ugnis, tą vietą.. paąię-t 
kųs ,ą'psši^dtų.‘ TM vieiiiiitelis 

> biu/o budas kovai su įsigalėju
sia ugninii. ", p ' ’ g 

Po naršios kovos^ ■pagaliau, 
pavyko ugniai užkirsti kelią, o 
be to, vakarop, ir^vėjas lyg pa-, 
sidarė silpnesnis* 
, Kaip Plungės, savivaldybė 
praneša, jos apskaičiavimu iš 
viso Plungėje ;i • i:; j . 

/ sudegė apįę 1000 namų 
skaitant didėlius.vir mažus su
degusius namus^. sandėlius ir ki
tas atskiras pątąlpas. 

Taip pat įlįingės savivaldy
bės apskaičiąvimii, gaisras pa
daręs Plungei ' 
iipie 3 milijonus litų nuostolių. 

Sudegė; -žydų -sinagoga, vie
nintelis Plungėj buvęs viešBu-. 
tis ir du. didelį, urmo prekybos 
sandėliai. . >;r > • \

Gaisras likviduotas 9 vai. va
karo. 

Ploto atžvilgiu, ugnis sunaiki
no pusę Plungės miestelio. 

Gaisro metu , apdegė viėnd 
nlergaitė.
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Ar jtis ėsatėtevaikė?
Regiiliaris $1.00 treatmentas 
pasiunčiamas dykai 

šeimynai
f - ... . ’ v . y'

“Aš buvau vedus ir kiekvienų, dienų visai
• KUVlUUv... būt-.., .ydlui”. . rašo

Mfs, L. Šekeliui’, indiąua, todėl, uš ihsisius- 
dlnau justi regentų., Imant antrų dėžulę aš

* vienas

notfnięjąu išreikšti 
^avo džiaugsmo. Aš 

\.nėą|rkau nū vienok 
dienos. Aš -likau 

; motina sveiko 8^ 
V.sv. kūdikio.'Tik Die- 

►yaę žino , musu 
Į.džtąąitrsnja. . Aš ti- 
, l^UOH. kųįri kiekviena 

‘‘. niolerip, . kųėi trokš- 
Uta mptluystūs, ims 

jūsų vaisius; ’ Jus ga
lite vartoU M laiškų 
ir paveiltsia dėl irar- 
etninių. Aūlu jums”.

“Vedusi 11 metų 
ir daktarai man sa
kė. Icad flš, niekad 
nclurūsiu ya|kų”, ra
šo Mrs. , Wnitc, Pd. 
“Aš pabandžiau jūsų 

4% 7n6n.7TT%’'"svarų vaistų. Dabar aš busiu, motina spalio 
■m&i; Mano didžiausias troškimas išsipildė”.

. Dr. DePew's treatmentas, nc-fipccifiškas, 
parėmtas ant liaukų veikimo, buvo varto
jamas tūkstančių moterų su tokiomis pa
sekmėmis, kati bėgyje ateinančių 30 dienų 
jis pasisiūlo pasiųsti ,pilnų dolerio treatmen- 
tų,. apmokėtu persiuntimu, be COD., be 
jokių kaštų, be pareigų, dykai kiėkvlennai 
motore!, kuri tik paprašys.

Dr. DoPew šiam mėnesiui paskyrė 1000 
nemokamų treatmcnlų, todėl būtinai para
šykite-šiandie. .Jis taipgi pasiųs dykai kny
gute “Chlldloss Marriages Explained".

Tiktai prisiųskite savo vardų, užteks atvi
rutės, ir vaistai bns pasiųsti uždarytame vo
ke. Dr DePew mano, kad jus nusistebėsite ir 
busite patenkintos. Adresuokite: Dr. DePew, 
Suite EKB, Coatos HOUsc, Hansas City, Mo.

Užsirašykite “Mu
su Vilnių”

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

“MUsų Vilnius” ‘ 
($1.50 metams—eina kas 10 dienų, 
gausiai iliustruotas Vilniaus krašto 
vaizdais). Tad “Naujienų” admini
stracija, susitarusi su profesorium,* 
apsiima ligi balandžio 20 d. priimti

kMusų Vilniaus”
prenumeratą.

Adresus ir pinigus prof. Biržiška- 
atsiėmęs pristatys

“Musų Vilniaus”
administracijai.

IGERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Nau jieiiosfe.

V*...  n,,..——---- -------------------------------------------------------------------

'.ąL..:..------

LIETUVON
Siunčiame Pinigus 
Paštu ir Telegrama. , 
Patarnaujame Greitai, 
Pigiai ir Saugiai ---

NAUJIENOS ■
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

W..a—------------------

Schėller kūdikis

90,% žydu
Plungės savivaldybė praneša, 
nuo gaisro nukentėję 90% žy
dų, ir tįji 10%, kitų tautybių 
piliečių. Mat, Plungės centras 
tirštai apgyventas žydų, kur

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

1b prašoLiėtuvos žmonėsir 
6ip pataria Lietuvos Baniai

GARSINKI! ĖS 
NAUJIENOSE

S PiN du li ai Minkšti n a
I i.

Ši Suma Švari n a

LUCKIES
■■. ■ ■ ■ i

palankus
visuomet

|USŲ “g

■ ■■

v.-z.?

' Jūęų gydytojaus pata- 
rihįds yra: Būk lauke, 
atviram^ ore, kvėpuok 
giliai; fizįhiai' riiąnk- 
stifikis jniftkštinančiu- 
ose saulės spinduliuose 
ir .laikas nuo laiko pati
krink savo kūno svei
katą. i

. ------------------...... .... . r,

Kiekvienas * žino, kach šaule nokina - dęl to 
“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Vibletiniai 

t' ■ 1 ’ U-. r'"'"V- < ... ,6 ” .'L
Spinduliai. LUCKY STRIKE—pagaminti iš geriausių tabakų 
- Dėriiaus GrietinėsDAR -IR ‘‘SPRAAMNTP -ir extra 
slaptas šildymo procesas, gęrklę erziną aštrumai) kurie yra 
visokiame žaliame tabake ^SPRAGINIMU” pašalinami. Jie ■ ••'— m m ■■■■■> i ii* - ■ •■■■■■ m' "*■ ■1 į. (

parduodami kitiems. Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigare- 
, tuose. Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palankus; jtisų 

gerklei. ■

“Ifs toastecF
Jušurgerkles Apsauga — Prieš '/ktiitejintys''

"L ■”.W7 k . t " 1 ’’ » I• - •' t. ■ • i,. - if,-

•F, 
įt

NAUJIENŲ DOVANOS
Dar Niekad Nebuvęs Pasiulijimas

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

, nėms 3
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
$2.50Pūsei Metų už

Pasirinkimas tik 'grupėmis
r Kaina

Grupė I. $2.50
'-!24 J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo- 

kai .......,.........y........................ 80
25 DR. KARALIUS Barbora

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

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

28 ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai .20

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

Grupė II. $5.00
6 i. ISTORIJA CHIC AGOS

, LIETUVIU .......................  $175
7 JANULAIČIO Airija .........
8 S. MATULAIČIO Dvi Ke-

j , lioni į Tpliipą, Šaurę .........
T4;DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno-

...jyjės Graikai ir Romėnai pri^ 
sidėjo jia^tumėjimui Gamtos 

tuoksiu, prieky n .. ..........
OLSZEwSKIO Pasaka apie 

Kantrią Aleną _ ________
R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ .....................................
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS ..........
LIEPUKO Peklos Kančios.

No. No.
66

72

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas . 
yra Socialižacija . ......   .20
W. SHAKESPEARE’O 
Machbeth ....................

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

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ........ 25
S. MATULAIČIO Dvi ke- . 
lioni į Tolimą Šiaure .............40
A. OLSZEWSKIO fl

7
8

31

38 L. TOLSTOJAUS Pragaro

37

Pasaka
apie Kantrią Aleną ...........

i
Atgimimas ...................... .....
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .......... ...........................
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spaudą .

.35

.35

-60,

.50^

49

53 DR. A- J* KARALIAUS 
Mdtaltbės Tšsivyityfaas ..

5.6,Kf. šESTpKO Kis Išganys
60 ^Milu^ijada Dzūko Virižmo- 

niški Nuopelnai ir Juodesnis
už Pragaro Pavydas .........

KL. JURGELIONIO Dekle- 
matorivis. r..... .

J. KURŽEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ................. .

93 H. ISBENO Siautės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija .... .35 f

Viso ................................. $5.b5(

Grupė VI. $2;30: ■
40 ŽEMAITES RAŠTAI Ka

rės Metu, kaina ............... 75
41 SIMUKAS^ ic x MAGQUTĖ ,

Graži pasakaite — ...............15 >
'54'DR. A.“J. KARALIUS Pa- 

čavintiasis pas įvairias Tau- 
tas •

61 LAUKIO P.* K^į'oTkiėb ~ 
Ko mums reikia pinpiaUsia

93 H. IBSENO Šiaurės KarŽy-
'įlU .... ........:..

80,M. GRIGONIO Katriutės 
. Gintarai,..... .T......................

82 BR. VARGŠO Milijonai 
Vandenyje -

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

Grupė VH. $5.00
22 NAUJAS PILNAS ORA

KULAS Visdkių Paslapčių 
Knyga, kaina .  $2.50

3'5 ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaką ..

44 GYVENIMO VA1ZDE- 
U^^I ••

76 J. A. FREDRO/ CONCIŲ- 
LlUM FACUtTATlS ....

94 GOGOLIO Piršlybos, Ko-
medija ....v,..............................

95 J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėrą. .A.....................

96 BAL£IKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankomas kom. ....

97 J.' GURAUSK1O SaUputris

99 A. N. AS^RAUSKIO Vy- 
.; rų Vergija, kčtnedija ... .

69 V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Pr6za .....J.

i Viso • ••■■••■■•••(••••••a*

Naujienos; Chicagoje it kitur 
Melams $8.00

Naujienos visur Amerikoje
. Metams $7.00

Kam nemalonu bus1 gauti tokias dovanas. Šis 
pasiulijimas tik trumpam laikui. Ra

šykite tuojaus ir siųskte-savb 
užsakymus

HUJIĖNOt
I 1739 So. Halsted $t. Chicago, III

■ .n i      r,       u nu 1.11'11   n—

.25

.40

’31

45

50

40

z.20

.35

$1.00

20I

20

25

68

84

.15

.75

.25

73 VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ... .........................

78 _BR. VARGŠO Gadynes 
. Žaizdos ............................... .

Viso ...................................... $5.0Q

Griipe m. $2.50
21 KL. JURGELIONIO Mislių 

Knyga ................ ......  r ™
“ V. GARSINO Karės Liu

kuose, (kareivip atsiminimai)

Ponais kovojo ................ .

jimas jVpie_ Jėzų ......... ....

Mąsto -  ..............rM—»t-
KLl JURGELIONIS Gludi 
Liūdi ....i......;:.......................

4. r '

Viso .........   $2.5q

Gtiipė IV. $5.00
M. PETRAUSKO. Iš Mu
zikos šrytiės ................ .

25 BARBORA U.BRYKA. ar- 
ba Klioštorius ir Jėzuitai .... 

r26 MARIJOS KONOPNIC- 
r. KOS., Pagal Įstatymus .........
29 P. MERIME. Lokis. Lie-

tliyių legenda ............ \..............
30 V. GARSINO. Karės lau

kuose . > .
36 V. KOROLENKo’“-'^’^^^ 

Sapnas ...............................
42 DR. A. J. KARALIAUS 

Pasikalbėjimas Amerikono su
. su Grinorįum ................20

48 S. K. KRUKOWSKIS Cbi-
nija • . 40

52 JQHN M. W0RKS Kas yra 
Taip O kas-he Taip? .75

64 ŠARŪNAS ' Gruodžio 17 ■
dienos Perversmas ..........   20

’30

39 A? J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo ................ .

40 FRANK HĄRRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ..........

57 J. ARENO Kaip Žmogus

70

$1.00

.35

,20

.50
■e

.35;

;35fi;

.2p:

;20:'

9
20 
r | 

.75I 

.75

.2Š:

35

20

♦50j

.20
'• j J.25

’ J 
.10

.20'

.20t.

.25u

Į IMPERFECT IN ORIGINAL Į
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Birutes Sarpaliutės 
pasižymėjimas

Rafo Nora

Pastaraisiais kelcriais metais 
vis daugiau ir daugiau dėme
sio buvo kreipiama į muzikos 
svarbą ir reikalingumą jau
nuolių lavinime mokyklose. 
Duoti daugiau energijos tiems 
viešųjų mokyklų studentams 
kurie specializuojąs vienoj ar 
kitoj muzikos šakoj, yra ren
giami įvairus kontestai, ect.

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

Vienas svarbiausių šių kontes- 
ty yra visų Chicagos augštes- 
niųjų mokyklų piano kontes- 
tas kur laimėjusieji turi gar
bės skalnbihti metiniame kon
certe didžioje Orkestrą Hali 
viduriniestyje. Konteste daly
vauja 24 High Schools ir visi 
kontestantai skambina tą patį 
kurinį, kuris šį atvejį buvo 
Rubinštcino piano conccrto-I) 
Minor.

šiofnis dienomis Lyoiu & 
Hcaly Recital Hali buvo lai
komi dešimties pietų dalies 
mokyklų studentų muzikos 
egzaminai, ir man buvo ypa
tingai malonu matyti, kad vie
nas kvotimų laimėtojų čia bu
vo lietuvaitė, p-lė Birutė Sar- 
paliutė, muziko Petro Sarpa- 
liaus duktė.

Šis jau nebe pirmas p-lės 
Sarpaliutės atsižymėjimas sa
vo piano studijų eigoje, bet 
turbūt vienas svarbesnių, taip 
kad reikia pasveikinti ją ir

ateinantį šeštadienį.

Iš Garfield Parko
BAGDONAS BROS.

FURNITURE 0 PIANO MOVING 
Local 0 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pa
šalpos Kliubo balius

tu-
ir

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

P. BALTUTIS & CO
LAIVAKORTĖS IR
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669

Balandžio 11 d. kliubas 
rėjo puikų balių. Draugų 
pažystamų prisirinko pusėti
nai, nors pirmininkas ir dau
gelis kliubo narių ir neatvyko. 
Vakaro tvarką vedė vicc-pir- 
mininkas G. Medelinskas, kurs 
gabiai vesdamas taip užintere- 
savo publiką, kad ta linksmi
nosi ligi pusiau antros valan
dos nakties. Pelno nuo baliaus

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ '

liko suviš $80. Svečiai dėkingi 
Jokūbui Paulauskui ir jo šei
mynai už liksminimą publikos 
ir netingėjimą grajyti.

Apie pusnaktį šokėjai priėję 
prie muzikantų paprašė, ar ne
galėtų kiek ilgiau pagrajyti. 
Muzikantai atsakė, gerai, ban
dysime, ir tol grajino, kol visi 
šokėjai pavargę- po vienas ki
to atsisėdo.

Balandžio 12 d. minėto kliu
bo įvyko susirinkimas —mi
lingas. Po baliaus, tai ir narių 
prisirinko nemažai. Protokolas 
priimtas vienbalsiai. Priėjus 
svarstymui apie ligonių lanky
mą, dvi lankytojos nepribuvo, 
tik trečio ligonio lankytoja 
pareiškė, kad lankiusi, bet li
gonio vis namie neradusi. Ati
dėta kitam mitingui.

Iš atskaitos praeito baliaus 
pelno likę $84. Raportai ati
tiko. Priimti. Priimti 5 nauji 
nariai. Buvo vienas juokingas 
įnešimas. Naujas narys, Pet
ronis įnešė, kad butų nubaus
tas narys Vaicekauskas už tai, 
kad pereitame baliuje pasigin
čijęs su kuo tenai. Vaicekaus
kas pasakė, kad baliuj jis pats 
save nuštropavęs ant $15, tad 
lai dabar Petronis einąs pa- 
sispavėdoti. Įnešimas, žinoma, 
buvo atmestas. Tarta, ar nu
baust tuos narius, kurie neat
ėjo į balių. Palikta nebausti.

Įnešimas surengti vasarai iš
važiavimą; išrinkta 3 komitetai 
ir paimta daržas Seider Grove, 
Spaičio darže; bus birželio 21 
d. Vėliau bus pranešta smul
kiau ir keliai bus nurodyti.

Kitas susirinkimas bus ge
gužės 10 d. 1 vai. popiet Law- 
ler Hali, 3929 Madison st. Kas 
nori ką arčiau sužinot, prašo
mas kreiptis į raštininką Mr$. 
Medelinskienę, tel. Mansfield 
5134.

tai jis ir surengė jos

atradus savo pažįstamą, Bur- 
nickienę, palikus našlei su vai* 
kais, 
naudai vakarėlį apart kitų ir
mane užkviesdamas. Kada va
karo vedėjas pakvietė mane 
tartį kelis žodžius, tai aš ir pri
miniau savo kalboje apie reika
lingumą tęsti labdarybės darbą 
ir tam reikalui sutverti Joniš
kiečių Draugiją. Po tam buvo 
renkami vardai norinčių prisi
dėti, bet ant vietos nebuvo ren
kama valdybą. Vėliaus aš su 
Bųtaučiu pasidalinome organi-: 
zuotės darbais ir nutarėme 
šaukti Joniškiečių išvažiavimą 
į Beverly Mills miškus, nes at
važiavus p. Rimkui iš Joniškio 
su Šimonio , paveikslais mums 
buvo proga. Bet ir tame išva
žiavime nebuvo nieko dauginus 
nuveikta apart kalbų, nusifo- 
tografavimo ir antrašų rinki- 
mo» Tik rudeniop, 10 d. sau
sio, 1926 m. buvo sušaukta už
simokėjusių narių sueiga Ray- 
mond Chapel svetainėje, kur ir 
buvo išrinkta pastovi Joniškie
čio Kliubo valdyba iš sekančių 
narių: Ant. Brijuno, pirminin
ko; V. Bukniaus, raštininko ir 
J. Butaučio, iždininko.

Bet kadangi Butautis buvo 
labai ambicijingas pirmininkau
ti ir patvaldžiai šeimininkauti 
(nes iš jo nebuvo išgaravus dar 
bolševizmo dvasia pagauta De
troite), tai jis pradėjo važinė
tis po joniškiečių štubas ir nie
kus kalbėti prieš kliubo pirm. 
Ant. Brijuną ir jo darbuotei 
visaip kenkti. Brijunas, neno
rėdamas su plikiu peštis, pats 
pasitraukė iš kliubo dėl šVenr

tos rafriybės. Paskui Jr dauge
lis kitų kliubo veikėjų pasi
traukė, taip kad, jeigu tas “pio
nierius” nepaliaus ponauti, tai 
,iš Joniškiečių Kliubo. paliks tik 
generolas be armijos.^

Toliaus Joniškietis rašo, kad 
ųiano brolis Juozas esąs rimtas 
vyras ir nuoseklus veikėjas. 
Well, well, bet aš tik turiu vie
ną tikrą brolį vardu Alponas, 
o kito neturiu ir jo nežinau. 
Tiek to.

4212 So
A. Brijunas,
Campbell Avė.,

Chicago, III.

Bridgeportas
Vaidylų vakaras nenusisekė

Sekmadienio vakarą, balan
džio 19 d. Vaidylų Vyrų Cho
ras surengė koncertą, p. Sau- 
riui vadovaujant. Koncertas iš 
programos atžvilgio buvo įdo
mus, bet publikos atžvilgiu la
bai nepasisekė^ nes žmonių gal 
buvo apie 100, nedaugiau. Tie
sa, oras pasitaikė labai šiltas ir 
dar lijo.

Programą išpildė pats Vaidy
lų Choras ir kviesti svečiai, 
Vanagaitis su Olšausku. Publi
ka, kiek jos buvo, buvo paten
kintą ir abejiems gerai plojo.

—Senas Petras.

SPORTAS
• ■ < ■

Karolis Požėla Chicagoj

Pereitą šeštadienį į Chicago 
atvyko Karolis Požėla, čia jam 
teks šiandien ristis Chicagos

W. B. JUČUS 
BUČERNĖ IR GROSERNE 

Valgių produktus parduodam 'pigiau 
nega didelėse kompanijose . 

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
namas

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St 
Tel. Republic 8899

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščio j antį kū
dikį ar vaiką1 kuosmagiausį. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti ' tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

(Apsrarsinimas''*

—Kliubietis I
Iš Joniškiečių L. K. 

Kliubo praeities

MORTGAGE BANKER 

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus pnt orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boalevard 9122

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies it 

vertės, paikių spalvų 

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

L- - -------

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Valom,^ dažom, raišom ir prosinam

1403 S. 49 Ct.,
CICERO. ILL.

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba j kitas 
miestas, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
Tel. Republic 7950

. ,, . j.........n

Naujausi Lietuvis 
ki Rekordai 

Columbia

16199 Pabaigiai Panelė 
Gegutė ir Našlaite 

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

16198F

16190F

16193F

16188F

16185F

16195F

16192F

16186F

1619F Vaikinų Bėdos 
Merginų Bėdos

Polka

Lietuviška veselija pilnas setas, dalys:
1 1 A E i- e. '

16187F

16046F 
16072F 
10O83F Vestuvių Polka

Stumbriškių Poli 
16145F Pragėriau Žirgelį 
16I54F ‘
16163F 
16044F

Tamstos galite gauti dabar 
naujus rekordus musų krautuvėje.

Rekordas taipgi siunčiame ir į ki
tas miestas ir už prisiuntinų nieko 
nerųkuojame.

1, 2, 3, 4, 5 ir 6 
Prūsų Užpuolimas 
Vaikelio Polka 
Muzika-Muzika, 
Munšainukas

Polka

Velnių Šimtas”
Storų Bobų Polka
Kalinio Daina

visas

General

■tek

LIETUVIŲ KRAUTUVE

3856 Archer Avė
netoli Rockwell St.

Telefonas Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

iiąiiiiirilirftii i n m u

(Paaiškinimas Joniškiečiui)
Jeigu jau ką rašyti į spau

dą iš draugijų, kliubų ir pa
vienių ypatų praeities, tai rei
kia tą praeitį gerai žinoti, Aes 
kitaip išeina mali-malienė bei 
dalykų iškraipymas.

Taip, “Naujienų” No. 89, tū
las Joniškietis, visai nežinoda
mas Joniškiečių Kliubo praei
ties beveik viską atbulai nu
šviečia, to kliubo veikėjus ir 
pirmtakunus. Jisai rašo:

“Vieną gražią dieną, (apie 
5-6 m. atgal) sugrįžus Juliui 
(Butaučiųi. A. B.) į Chikagą 
kilo mintis, ar nebūtų gera, 
kad sutverus apšvietos draugi
ją labdarybės ir kultūros pa
matais, kad galima butų su
tverti į vieną bendrą organiza
ciją ne vien tik joniškiečių apy
linkės gyvenančius Chikagoje, 
bet taip jau joniškiečių kaimy-' 
nūs.

“Julius (Butautis. A. B.) su
kvietęs smarkiausius joniškie
čius, Antaną ir Juozą (Briju- 
nus), Joną (Paugą) ir Akvilę 
(Ančiutę) nutarė surengti vie
nai jaunai (? A. B.) joniškie- 
tei draugišką vakarėlį. Tai ir 
buvo pirmieji žinksniąi link su
organizavimo Joniškiečių Kliur 
ho. Po to tapo sušauktas susi
rinkimas, kuriame ir tapo su
tvertas kliubas iš 11 narių.’’

Tai visai neatitinka tikreny
bei! Joniškiečių Draugija bei 
kliubas buvo, sutvertas jau 
1911 metais pėr Joną Petraitį 
(dabar Lietuvoje) iš 16 narių, 
kurie nusiėmė ir paveikslą ir 
jį visi gali pamatyti p. Vara- 
šauskienės namuose, 4508 So. 
Troy St.; Chikagoje. Tame pa^ 
Veiksle matysite A. Brijuną, 
MaČirinską, J. Petraitį, Bur- 
nicką, Varašauskių šeimą ir 
daugelis kitų, tik ne Butautj 
ir Ančiutę. Jonui Petraičiui iš
vykus Lietuvon, kliubas pakri
ko ir tik šių žodžių rašė j ui rū
pėjo, jis atgaivinti; ką jis ir 
padarė keliems metams praslin
kus.

Daugel metų praslinkus, Bu
taučiui atvykus j Chikagą, ir

PO VADOVYSTE
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje
NORTH GERMAN LLOYD Ekspresiniu greituoliu

S. S. EUROPA
Greičiausiai plaukiojančiu laivu

KLESOS^ Ncw Yorko į Klaipėdą « $117.50
KAINOS: Į Klaipėdą ir atgal : l 

Suv. Palši. Taksos Atskirai,
$193.00

IŠPLAUKIA 
iš.

NEtfYORKO 
GEGUŽĖS 

2
Specialiai tiesioginiai traukiniai iš Bremeno į Klaipėdą, 

prižiūrimi atsakomingą konduktorių
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Ambraziejus, J.
. . 168 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietuvis”

14 Vemon St.,
, VYoręester, Mass.

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

Chicago, 111.
Bartkevičius, P.

678 No. Malu St., 
Montello, Mass.

Bogden,J.G.
432 W. Long Avė., 

Du Bols. I’a.
“Dirva”

6820 Suporior AveM 
Cleveland, Ohlo

Gendrolius, N.
395 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Kažemekas, K. Ch.

797 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Makarevičius, K.
95 Liberty St., 

Anaonla, Conn.
Mollis, P.

1730 — 24th St., 
Detroit. Midi.

Mikolainis, P.
188 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.

Paint
Ready Mixed

Galionas už $1.65

Fiat
Paint

S Vertės $2.40

Galionas už $1.85

ii
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Patarimų klauskite pas 

NORTH 
GERMAN 
LLOYD

NORTH
GEHAAAN

LLOYD

Rauktyte, J.
12S MiliburySt., 

Wqrcester, Mus.
Sekys, J.

226ParkSt„ 
Hartford, Conn.

Sidabras, K.
875 Cambridgo St., 

Cambrldse, Mus.
'‘Naujienos”

1739 So. Halsted St.
Cbkayo, Iii.

Stulpinas, V; M.
325f5o. Halsted St., 

Chicago, III.
“Sandarą”

3236 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Trečiokas, A. S.
J** * J____ •<»*  

Urbšas, j. L
187 Oak Št., Li

“Vienybe”
193 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
Vasiliauskas, J.

814 Bank St., 
Wat«rbury, Conn. 

Velečkis, A.
502 South Avė., 

Brldgeport, Conn.
Vaišnora, K. J.

Franklin Sav. Bank & 
Trust Co., Plttsburgb, Pa.

Varašius,A.
So. 12th and Carson Sts., 

Pittsburgh, Pa.
Vitkauskas, J. T.

2701 E. Allegheny Ava., 
Phlladelphla, Pa.

Viesulą, K. J.
1128 Washington St, 

Norwood, Mass.
485? So. kaulina St, 

Chicago, III.

1S7 Adams St., Newark, N. J.

>awrenc«, Mmi,

Varnish
Vertės $2.50

Galionas už $1.49

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą

Galionas už $2.50

HARDWARE & WALL PAPER 
WHOLĮESĄLE IR RETAIL

200 jvairių rusių n»9 5c iki $2.75 už rolę. s
Taipgi užlaikome patyrusius malevptojus ir popieriaotojus

J. S. RAMANCIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET, TEL. VICTORY 7261

Musų tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 m. 
“KULTŪRA”,

mokslo/ visuomenės, literąturos iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina žymiai padidintus, pertvarkytas it pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psL su vįyŠųm didelio formato iliustruota knyga.

1‘ l ■'
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žurnalas, eina
susidarys stora 700 psL su vįyiųm didelio

“KULTŪROJ” rafo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
viekėjai, mokslo žmonės, kritikąi, rašytojai ir kt.

Amerikos lietuvi, š| žurnalą pats skaityk ir užprenumeruok jį kam 
Lietuvoj, juo labiau, kad , “KuZturos” žurnalo kaina labai pigi; Amerikoj 
metarts — tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj —- 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” Ž.,
Šiauliai, Audros ai. 15, Lithuania '

Stądiume, 1800 W. Madison St., paprastai buvo užimtas. _ kar
šu Clevelando poliemonu Char
ite Fox.

Tai dar pirmą kartą Chicagos 
istorijoj yra' rengiamos tokios 
milžiniškos ristynės. Tai numa
nu jau iš to, kad stadionas tal
pina 23,000 žmonių.

Vyriausioj poroj šį vakarą ri
sis Jim Londos su Kola Kwa- 
riani už pasaulio čempionatą. 
Viso risis šešios poros.

Požėlai Chicagoj ilgai neteks 
pasilikti, nes jam rengiamos yra 
ristynės keliose kitose vietose. 
Reikia pasakyti, kad per pas
kutinius kelis mėnesius jis ne-

tais jam tekdavo ristis per sa
vaitę po du, tris ir net keturis 
kartus. Kiek atrodo, jis netu
rės poilsio ir per vasarą, ne^ 
yra planuojama visa eilė didelių 
ristynių, kuriose jam teks da
lyvauti.—K.

painekpellefi
•apgu.s. >•, V,

i.

► Naudokite išlaukiniai nuo
► Skaudamų Muskulų

Atgaukite Sveikatą ir 
Spėką Su šiuo Ma

loniu Tonikų
Jeigu jus esate nerviškas, jaučiatės 

suniegalėję, turite konstipaciją, nevirški- 
nifttą, pilvo pakrikimą, arba jei jus ma
note, kad jūsų kraujas yra suliesėjęs ir 
jūsų sistema yra reikalinga toniko, pa
bandykite VIZ, kuris per 50 metų buvo 
slaptas medikalis receptas Dr. A. G. 
Charnes, garsaus Kontinento gydytojo, 
kuris praktikavo mediciną kaip Euro
poj, kaip Amerikoj. Anne M. Poshek, 
10035 Avenue M, Cbicago sako: “Ke
letą mėnesių atgal aš buvau taip sunie- 
galėjusi, kad aš bijojaus visiško nervų 
pakrikimo. Man skaudėdavo dešiniojoj 
ir kairiojoj rankose, bet priėmus pirmą 
bonką VIŽ, skausmai išnyko ir aš ne
pajėgiu užtektinai pagirti jį, kaipo to
niką. Tikrai siunčiu jums savo padėką 
už pagelbėjimą man vėl atgauti norma
lę sveikatą.” VIZ yra mokslinis jungi
nys pačios Gamtos gyduolių. Jis yra 
padarytas vien tiktąi iš ekstraktų ge
riausių gydančių Žolių, lapų, šaknų ir 
žievių, kokias tik žino medikalė profe
sija dėl žmonių ligų, nuo kurių varto
jo Dr. Charnes ir tiek dabg dabar var
toja. Pabandykite padaryti bandymą 
VIZ. Jus galite gauti $1.00 bonką sa
vo aptiekoje. Imkite sulig nurody
mais per 10 dienų. Jeigu jis nepadarys 
dėl jus stebuklų, sugrąžinkite bonką 
aptiekininkui ir gaukite pinigus atgal. 
Tai yra Jūsų garantija nuo Herb Tonic 
Corporation, savininkų VIZ, Chicago.

Skausmų KruttaBje 
j Sustingusio Sprando 
; Pečių SkaudSjlmo 
: Išsinarinimų ir 
i Išsitemphnų 
Neuralgijos

ę®LLERip daugely •taiHMmu, frt 
> d«dain« prie kįokvieaoa bohuii*.
. Parsiduoda vUom TafstialM

po SSo. ir ?©c. beoka.
Art* salima uiahakyti aUfiM U

fcROOKtYN, W.M

KILIS PAIN-

Pavasarinis
RAKANDŲ 

Išpardavimas!
LIETUVIŠKAS

I ATSIKRATY- Į 
f KITLIGŲPE- .

• RU nospje, burnoji 
k v ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at* 
matas, išnaikinti pe- 

L rus, neprileisti ligų.
Labai naikinantis pe- 1 

L, rus. Raminantis plėves ,

PROGRAMAS
Buda*ni 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 
WHFC 1420 kilocycles nuo 7 
iki 8 vai. vakare.

Musų bargenai tarpe dauge
lio kitų yra dar sekami;

1. Parlor setas kaina <E 7 C 
$150, parduodam už 4* I v

2. Bedruimio setas kaina
$150, parduodam už 4*00

3. Dining.room setas kai- CAC1 
na $85, parduodam už 4*“O

ESAM TIKRI, KAD NAU
DOSITĖS ŠIAIS MUSŲ BAR- 

GENAIS—LAUKIAM.
MUSŲ RADIO VALANDA

Lietuviškas Programas
Kiekvieno panedėlio vakarą 

iš stoties WHFC 1420 kilo
cycles nuo 7 iki 8 valandai 
vakare. Kviečiam klausytis 
-^f. P. JAVARAUSKAS ir 
J. BERTULIS—savininkai.

CITY
UPHOLSTERED

FURNITURE CO.
2314-16 W. Roosevelt Rd.

Tel. WEST

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
mmm komfortą 
■■■ skutimos

I namie

JPBOBAK BLAOEl

Įj'RINE-j

YOUiFBrEb
Nisht and Moming td fceep 
them Clean, Clear and Healthy

Write fąr Free “Eye CarS* Z 
or “Eye Beauty“ Book

Pašalink Kasoti, Salti, Gak 
vadele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus •

Plastcr.
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vwęw> žinpmą, kad 
Vokiętijos valdžioje seniai nę-( 
bėra nė viepo socialisto.

Visai teisinga pastaba. Vo
kietijos federalinė valdžia, ku-, 
rios. ppęšakyjp . stovi kancleris 
(premjeras) Bruening, yra su-( 
daryta vien tik buržuazinių 
partijų atstovų, Joje nėra nė- 
vieno socialisto.

Komunistų, atsiprašant, laik
raščiai meluoja, vadindami Vo
kietijos valdžių “socialistinę”, 
daugiausių dej Šių dviejų prie^ 
žasęių: vienų, delįo, kad mela
vimas yra jų “redaktorių” 
antra prigimtis; taip, kąip vil
kas, nęstaugęs, jie negali ap
sieiti nemelavę, O antra prie; 
žjųstis yra ta, kad komunistų, 
atsiprašant,, laikraščių skaity- 
tojui. yra, taij>4 apmulkipti, kad 
jie neguli , atskirti melo, nuę 
tięsęs, ir j visa, kų jiępis koks 
nors. Aųdrjulis. arba, kitas, ko? 
njiųnistų . šarlatanas parašo,, jie 
šventų} ]tikjr;

M* BIRŽIŠKĄ I^JELlAUJĄi
■ BAL. 25,:^

—rr-T-r.-
. Prof, Mykolaę Biyži^ka jau 
baigia savo mįąij.ų .Ąmęrikęje 
ir,.balandžio 25- d.z išplauks,. 
New, Yorko atgųl Europon.,.

alpjaii&> kuratyt f * žmow. - pamokslais bažny-, 
ciose,, ir t. t. Valdžia turėję tai stabdyti... Irtaip kdva 
tąr^ tautininkų valdžios ir kięyikalįzm.o vis aštrėja ir 
faštj:5jįa(%r' /A. ■
11 Tauįjpįąį;ąi),ja^,...sę|ūąi, nusileidę dvą^iškijai,
jątaįj nę^tą ^RtWWtQ Lie-;

Šis, seątimeijtas, ypač . jaunuomenėj 
verčia valdžią priešintis klerikalizmo atakoms, štaiį 

delko net.toks,'lėtas žinojus, kąip Smetona, turėjo drą-, 
&osn įžeisti;' nunčijil Bartaippį, at^išąkydąipa^ sų. Juę- 
pasimatyti.1

, B^Įz .sjjbię, Kauno kivirčai, su (Vatikanu paliks, be; 
reiksipęs,. jeigu. Lietuvos valdžia nesiims griežtų prie-( 
moniųunulaužyti klerikalizmui ragus, kuriuos ji pati 
užaugino. Ji turi panaikinti, konkordatą su Vatikanu 
ir atskirt; balnyčių nuo valsfybč^i ;

tS.OiMetama 
Prąd. ittm 
Trim* mėoeaiama

Pinigas teikia aidėti palto Monev

Į.'.i'.'iiSFŽpfs=5CW=n —x» i
KAUNO K9.NFi4.KTAS SU VATIKANU

Smętona^ka^ prąjįe^i telegrama iš; Kauno,, 
atsisakė priimti ;pąpo^ . nuncijų,. monstrą. .Bartakmi, 
kuris, tik-ka pagryžo,. iš; Vatjkanp ir,. pavežę , do.vąnų, 
nuo pupos,.- '

Šitas, pats savaime ^menk.as, m,cid^ptas padare di-, 
delp ^ępsacija; svetimu šąli» diplomatuose,, kurie,.gyven 
na laikinoje,.Lietuvos sostinėje. W,,yra negirdėtas at
sitikimas, kad. kuri, nors vyriausybė, atsisakytų., kąlbė- 
tis su popiežiaus pasiuntiniu.

Bet p. Smetona vargiai , begalėjo., kitaip pasielgti,, 
kadąpgį Liętuvos valdžią jąja buvo pastačius reikalavi
mų pąpaį, kad BąrtalpDj butų atšauktas, iš , Lįęįųvpų, 
nę§ jisai daug, kartų pažengė diplomatines ri|)as, kiš
damasis į vidujinius Ljetyivos reikalus. Tautininkų 
diktatūra seniai kovpjų 4su Lietuvos klerlĮkųlaish kurie 
1926 m., padėjo jiems,nuversti teisėtų valdžių, o paskui 
perėjo 'Opęzicijon.

Liętuvos tąu.tįniųkai nėra klerikalizmo prįęšąį t Pa
tys kriMępi^į' sakę? /kad Smetona esųs “gera^ katali
kas”, nes jisai einąs į bažnyčių ir atliekųs išpažintį. 
Artimiausi. Smętonos patarėjai ir rėmėjai yra dagi 
kunigai (Mironas ir k.)

Iš stambių tautininkų šulų tik Voldemaras yra 
^bedievis”. Bet kaip tik Voldemaro viešpatavimo lai
kais tautininkų valdžia, atliko didžiausiu patųrųavimų 
klerikalizmui? pasirašydųma biaurų konkordatų su Va
tikanu, kuriuo atiduodama į kunigų .rapkas. kontrolę. 
Lietuvos mokyklose.

Ir; vis dėlto tautinipkų valdžia nesugyvena su kle
rikalais. Priežastis to yra ne tautininkai, bet klerika
lai. Jie yra taip godus, kad jie nesitenkina tomis pri-; 
vilegijomį^ kuriai jiems duoda valdžia. Nors kunigai, 
gąunafalgaų jšLyąlstybeę, iždo ir turi daug kitokių tei-, 
šių, kurių*neturi kiti jpiliečiąi, bet jie nori, daugiau. Jie 
trokšta visų valdžių pasiimti į savo nagus, nes tik to
kiu budu jie tikisi, galėsiu .užtikrinti sau “prospęrity’’ 
ilgiems metamę.

Kada šalį yaldpį.pę .dvariškijos kontroliuojama par
tija, tai kad ir valji^bųtų. dar taip kunigams palankį, 
vis tik kartas nuo karto atsitinka tokie dalykai, kurię 
jiems pųfįaro.. daug, nesmagumų ir nuostolių. Sakyrimę, 
praloto Olšausko byla,' Tas doros mokytojas pasmaugę 
moterį. Na, ir kas čia tokio? Ar mažai, žmonių gyvybių 
yrą kunigija, “Dievo gąrbęį” sunaikinusi?, Kiek jų žu
vo vadinamuose Kryžjąųs Karuose? ĮCiek “heret^ikų” ir 
“nętikėlių” nugalabijo “šventoji >tinl^icija” -Ispanijo
je? Kiek, liųtnyių ir žemaičių išš^ę/^ęickęxMw^ 
joę, kurias Roma kitusyk buvo at^ųntųri-t»Įejįųyų krik
štyti?

Imkime pagalipų^ netolimos .prąęį^ ląįkus. Tąą 
pats augščiaus pąpiinetąsai Olšauskas 1905-6 ’metaię 
padėdavo polięijąi gaudyti priešingus. valdžiai, darbi* 
pinkus. Kiti kunigui skaitydavo bažnyčiose Seinų prąr. 
loto, Antanąvi$ątjs apJĮpkrąš^,. , kuriuo, žmonės, buvo,, 
raginami išdąyjpėti; soęiąlistus. caro žandarams. . Ir visf. 
kas buvo, “katalikiškos,, doros”. atžvilgiu, geriausioje, 
tvarkoje. -

Todėl ir tas. našlės Ustjanąuskiępes. /nųdaigojimąS; 
buvo menkniekis kunigijoj akyse. Bet Lietuvos teisipj 
gurno įstaigos i ztai pažiurėjo;/kitą^ 
kas buvo suimtas, teisĮąm^s ir nutęis|aą kelęttu.jmėtjjĮ 
į sunkiųjų darbų (kalė^ų. ^Skandalas prieš visgt pašaus 
lį! Jeigu valdžia butų, tuorpet buvusi krikščionių demo;, 
kratų rankose, to skandalų nebūtų buvę. Valdžia nųj( 
butų leidusi policijai ir, teismui, .Olšausko “šventų/stejy 
nų” liesti. ’ D ■ ’

Jei krik-demai butiį sėdėję valdžioj^ tai nebūtu 
buvęs nųtęistas už. apgąvysįę nė. prųlęt,^ Ląbąnaųąfcas, 
nė visa eilė kitų sutanuotų ir inęsųfįąnpplų^ “kąta^ikjl"!; 
kų veikėjų^, susiteĮiį^ų.jVįsokiais kriminališkais da^j!^ 
bąįs. ; /] ; '..-u

, Daugiausia^. šitokiem| ^“nemalonu|ngip8” išvengę
^Uiusž'luvo' pŠUefct^;^>e-

/ zoli^eyo^. vįęną,; Bi^b,oą, — absojlę^ai . n|ekę n^vei 
ii
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NĄJJJA r. SPAUPoį BE^DąO, 
■ " VĖ LIETU TO JE

1 ♦/* H-Vv-r* V,

Žinįos” - prąpęšą, kąd.,...
“Atatiakąmpa jstąįgo^ pa- 

tyktino. . sociąrięmokrat.ų 
‘Grandinės’ akcinės, bendro? 
vės įstatus. Steigėjais,- pasi; 
raąę plof; Čepinskis* p. Kai- 

’ rys, p. Bielinis, p. Purėnie? 
ng. ir kiti. Steigiamos bęndj 
rovęs tikslas esąs leisti kny
gas, periodinius leidinius^ 
steigti spaustuves, litografit 
jas, bibliotekas, knygynu^ 
ir kt.”

FAŠIZMO GARBINTOJAMS 
“STRIOKAS”

reįto ^pęųktąjdięąię kęmunįsfiš^ 
kų f rakeij ų . d i s ku si j ošę “opor
tunistai” sumušė bimbininkus 
daugiau, įkaip dviem trečdaliai^ 
balsų.

“KODĖL JIE TAIP 
MELUOJA?”

Vienas skaitytojas atkreipę 
zmųsų. . dęmesj i tai, kad liet, 
komunistų laikraščiai nuolatos 
rašų apie “socialistinę” Vokie
tijos valdžįą, ir jisai klausių, 
mus; “Kode! jie taip ąięluoją?”

Ispanijoje, kur per 7 su vir
šum metus buvo panaikinta 
konstitucinė tvarka ir viešpa
tavo diktatūrų, . dabar. įvyko 
revoliųpij d, nušlavusi,, ne tik 
diktatūrų, bęt,, n* ųu^rchįją.

i Fašizmo garbintojam8 
pęrversmas sukėlė labai ne- 

,linksmu- minčių. Taigi jie ban
dę visaip Ispanijos revyliųcijų 
diskredituoti, Brooklyno “Vie
nybę”, pav, rašo, kad “Ispani
ja dinamito sanjlėįis;'' "Visam ( 
kiįašte neraręumaiįt respublįĮįaj 
gresia pavęjųs...”

< Tuo gi tarpu visi koręspon: 
;dentų pranešimai iš Ispanijos 
rodo, kad tenai jokios, suirutės 
-nėra, bet?; priešingai, žmones 
užsilaiko ramiai ir . naujoji yak 
džia tvarko krašto yeikaĮųs pa- 
sekmipgųi. L

Tas pats. BroQklyno fašistų 
organas šitaip ^įvęr(tina” Ispa-S 
nijos įvykius;

“Ispanijos?, republikonai lai
mėjo, priversdami sayę, kęr. 

' ralių • Alfonsų: abdikuotf so
stų (kažin kokia čia kalba, 

t tik,} ne, lietuviška. “N,”* 
f Red.). LaimČJimąs yra ta^,f 

. kad nuyertė Alfonsų, bet tai 
viskas. Jokio kitokio, laimė
jimo nėra, nes vieton vieno 
karaliaus,' dabar bus net ke
li karaliai, o kiek bus parti-

\ jų sayįtarpinęs .. fiK 
ateitis tai parodys.” (“Vien.” 
No. 47.)
Čia. beveik/pakartotųta pati 

mintis, kur jų } anųdięp., išreiškė 
komunistų “Laisve”,, pąsakųiš; 
kadį Ispanijoj revoliuciją, niękę 
kita nepadarius, kaip . -.tik . įstei
gusi “kapitalistų diktatūrų”.
; ‘ Fašistai ir ‘ kOmun^ta}, kaip 
matome, yra tikri dvasios bro
liai. ....

Lietuvos klerikalai jr? nori. tur|tį; gąĮi$<; sayft ,nag|ios$n 
Ir jie įuostą, ant tautininkų, k$ ,šie ijiefljs , yąWo^ 
atiduoda, Jie atakuoju tajiŲninĮpi valęįžį^ kur tik* ga-r 
lėdami. Kadangi. agitaciją,.prieš,. yal<|^4vi^avp^ gusj-Į. 
rinkimuose .už^fąųgti, ,ta| klerikalai bandė savo tik^j, 
lams pavartoti,moksleivių "oiiganigapijas.; .Kai valdžią; 
šias uždarė, tai klerikalai ėmė leisti slaptus lapelius,

BROOKLYNĘ SAKOSI .LAI-

“Laisvė” girias^ kad disku- 
sijūsę,l'jįųrias/kĮftlųn^io.. 16. d. 
buvo surengę “s kloki n inkai ” 
^Loin-pai-tijos priešai) ALDLD.
1 M
ku laimėję “milžiniška perga-

5 J ; 'N •' t ' 

kurioj rįyyfe
... .... ..1

I ~”"?D7F.a‘ T■ są abiejų frakcijų lyderiai. Pa-

Ispanijos politikę j ( armijavai
dino vadovaujamų rolę,,

Iki pat paskutiniojo laiko 
Ispanijos politikoj armija vai
dino vadovaujamų rolę. Kąi 
kyla koks nors svarbus klausi
mas.. Francijoj, tai visų gyvena 
tojų akys yra kreipiamos į 
parlamentų. Niekąm neateina 
į galvų, klausti, kaip Paryžiaus 
garnįzonas' žiuri į tų reikalu. 
Visai kitaip buvo Ispanijoj. 
Jeigu ten prasidėdavo koks 
nors judėjimas, tai pirmiausia 
kildąyo/ klausimus, — kaip ,į 
tai žiuri kariuomenė, ar ji yra 
ištikima' valdžiai ? -

Per,'daugelį mėtų armija bu
vo: tvirčiausi, polįtinė organiza
cija Ispanijoj. Diktatorius Prj- 
mo de Riverų^ nežiūrint j tai, 
kad. jis turėjo fyisokių nesusi
pratimų su .savo < kolegomis, 
vyriausia. rėmėsi armija. Jo 
įpėdinis generolas Berepguęr 
irgi priklausė nuo. armijoj KU- 
da kildavo vienoj ar kitoj vię- 
toj revoliucinis judėjimas, tai 
valdžių be didelio vargo jį 
tyiuškįndavo,' kadangi joą. 
sįfej buvo armijų.

“Juntas det Delensiai”
' Karininkai turėjo., suo^ganį- 
ža,yę savo klįubus, kurie .buvo 
Žinomi kaipo “Juhtas de De- 
fepsa”. Tie kliųbai ir buvo ne
matoma Ispanijos valdžią^ Jie 
kišosi. į civilius Šalies reįkalus 
ir diktavo vyriausybei, kų ji 
turi daryti. Be karininkų pri- 
tarimo joki vyriausybė negaĮe-( 
jo, pasilaikyti. Tos “juntaį”, 
buvo tiek įsigalėję, kad . dikta
torius Primp de.Rivera^ pri
veistas buvo jas panaikint},., 
ypač po to, kai ^rtįlęrijos ką-v 
rĮpįpkaį pradėjo rengti sukili- 
rią8* <•(

■ r - ■
r Arini ja ? ir Ispanijos

intelektualai

Ispanijos intelektualai su dį-, 
džiausiu paniękaį kalboj o apię 
arjnjj^. Prieš "keletu-metų prqft, 
lyiigpęl d e U namu no, pagarsė
jęs respublikonų i vadas, kuris 

ros buvoi priverstas apleisti su

su
pu-

C

r? ■. < .V v. I

čiągalyi pasipūtėlį, kuyįs savo, 
išlaidumu yęda. šalį .prie finan
sinės katastrofęs. Jis taip pat 
ironiškai pastebėjo, ka^Jspap 
nija,, turi, vienų./, Pųlkinįpkųj 
daugiau, t negu VęHlętija. turėję -

[Acme-P. W A. Photo]
Naujai, paskelbtos Ispanijoje Katalonijos respublikos galva 

pulk. Francesęo Macia su savo žmona ir dukteria.

■f.;v H,1 rV.oTyur ■■■ ■■■—

mų, Geležies ruda, kuri Ispani
joj yra kasąrųa, ir ta išveža
mą Anglijęn apdirbti.

Stambiausių, ekųpęrto dalį 
sudaro apelsinai. Bet už tat 

[ ijąpOętųotį tenka net tabakas, 
medvilnė ir duona. Del blogų 
vedapąo . ūkio ispanams šavoą 
duonęš neužtenka, čia reikią 
dar pfisiipipja tai, kad Ispani
joj laukai per metus valomi, 
po JtęiiĄ kartus. . .

Darbininkų organizacijos

Revoliucingiausias elementą^ 
krašte yrą anarchosindikalistaį., 
Per pąstųrųjį« dėšimtjnętį jų 
organizaęijbs smarkiai siitvir-į 
tėjo ,ir išaugo. Įvykus rusų , re
voliucijai - buvo linkstančių ir 
bolšeyikų pusėn, • tačiau . dele-| 
gatams. nuvykus, ir savo ąk};# 
įpis pąmąčius , .“bolševikų roT 
jų”) Ispanijoj , bolševikiškas 
karšti^ jviųiskąjį pranyko. N erą 
bęlšęyikų, nėį dabar, Pasirodo 
ir} parėkąų j p , nebent, tie,, kur 
tięsiog'iš/Mąskyps pasiųsti ir 
apmokami.

' ' ,' pradžią
Respublikoniškų» , sųj undžio 

aktingų pradžių davė Morofco 
karas, sukėlęs^ .visoj šalyj d}? 
džiausią neapykantų karaliui }r

I monarchijai. Karas su rifąis

^aurią^;,Ispanijos..:y$jįų yrą, 
armija. Ar jus žinote, kad n}^, 
turime daugiau -karininkų, ne-.

kąro pradžioj? Dauguma Jų 
yra rienaiidellai^ dabguma jų

neveikia/ o

Prieš kiek laiko* mžręs isęą- 
ąų. Rytojas Vicentei Blasęo 

phSffftUįprizavo dikta^T 
. PeA

- ■ ■ . ■ ' v.

Butkaus prieš diktatūrų. 
įPirmoji rezoliucijų- v sųrjn^H^ 
(108 balsus, Oj.ąntFVjįA2- M tų.

Dabartinė Ispanijos armija 
1' , «*• < ."I I

* *DųlĮ^ilųę Ispani j os armi j a 
susideda. iš 205,000 kareivių ir 
20,000 karininkų. Vadinas},, 
beveik kį^efl^į^ęsgt^ui .ką- 
rejyjų tenkft. vieną?, karininkas. 
Net Francijos armijoj, kuri 
skaitosi,yiępa geriausių pasau
lyj, proporcionaliai imant, ką-, 
rinin^ų yra, du, kartu, mažiau. 
Nėra reikalo .aiškinti,, kad ..prię 
tokių' sąlygų, armįjps išlaikys 

>mas Ispanija}; atsieidavo labai 
brangiai, kadangi; karininkai 
pasirūpino išgauti sau, riebias 
algas.. ' .

Dabar. kipk plačiau apie ben
drų šalięs padėtį ir revoliucinį 
judėjimų. •Pnėš; jįięki laikę Ber
lyne laikė paskaitų Madrido, 
universiteto z docentas > 0(. Ę.* 
Fernandas, Tos paskaitos, tuT 
rinj .viename laikraštyj V, V. 
atpasakoja sekamai^

Ispaiujos. ekononunė būklė 

į Ispanai dauginusia verčia^ 
'žęmėę ūkių. Šė$įo^; dešimtys I kainavo Jspamjųis labai daug 
nuošimčių visų Ispanijos gy- pinigų ir jame padėjo savo gal- 
ventojų dirba žemę ir iš jos Vas apie 30,000 ispanų kareį- 
mmta. į Likusius r 40^, sudarę l -vių, 
■pramonės darbininkai, pręky-; • Karalius paskyrė nuotykius 
binipkaį, kareiviai Jr , nemažą hr pompų.mėtant} , genėrųlų 
dąugybė tiirtingų. dykaduonių.. tam kai-ui vestjpsšis viskų ne^

■Žepię^ ųkyj^.vieąpąįąujų^tlki garbį^ prąkW., Išpaniją pę 
ra feodaiiška tvųrka. Didžiausi tik pati, karui pralošė, bet ne- 
dyarai < sų. tukstųnčįąįs , hęktą^ tękę,< /ir,,'žępįių Afrikoj. šitokis 
rų (prįkiųųso f(atskirięąąs. žeipęs valstybės tvarkymas sukėlė ša- 
šayininkąmą,if; ir; (ne. tik. įdvarai, lyj did^iausjų,. neąpykantų..Poi; 
bet ištisi kaimai valstiečių, ku- dedant buržuaziniais liberalais 
ne yrą’;, MfertKM W1 ir radikalai,
dirbfi.,. visi rejkalųyo.traukti ats^-

1$, 50 ^iiįįejįjj.,^ektąjf^,.žeij|^ Įnjybžp.kąpo ..prąMno
19 ^niliouų ncapdiibania. Dide- l<us, pirmon eilėn generolus ir 

svarbiausią,Mti!Wlw patį
neaprėpia,., to<įgl.,1/ąįR1;ir Į ralių.’Pastarasis, pamatęs, kąk
Pal^d^iY vięųoj, tik .PorĮu-r jam krą?įą.rBUota;lj,į1yFft. ųępa- 

■gį^ijeis' pągĮenįųrPrpyįnęjjęi..yrą lanki, prad$o„ktjžd$is. su ,ge-; 
407; dyayai,; kįkW'i b<?XvWW nerolais ir visa, karišką, kliką

imktaių. Naujų? Smarkus darbininku 
. PJW»9W jiMimaaj •.......

0 . . . ■ ; ’ b ! v

pajefiri,' W. ap^tjtl..Toįte|'.iii Buvo ir.4»B -dalykąą 
yyąe (iau^. že'męą>,;žiwiųųtir ĮlfflriS-..
4ftjig šmoŠiMį bę, d skelbimų, i— tai. smarkus sin,

; .Mįpet. jiš Ių>ųij0S.i,.eJ|»iS[ri<li^a,istini<>.au«im»ši 
Mįą Į,pw

• žeqęą.4eqd^ųVKftpkųsęA o su-J Opo ^pany, , iki sop.pop ir ve, 
.sisįękimų ,.prjwW: svętlj -M ®u$Rą.miliopą.
■maf kąpi|fe«- • serai- otgftPttUoįUr darl»ininlįų,

ir :MĮKta;fim Nę Jįk.^^^>.,lĮeVir• liurbi, 
o laivynų daugumoj — augiai, azija išsigando.; Juoba, kad 

PrmffllŠ;tė^.Uabąi .silpną sindikali^b .buyp labai aktįn 
;Pas. saviveika sieke,.negamina-,1 «*• Nors Jie parlamente net,u

būtent : paslėp-

r ėjo nė vieno atstovo, — jie 
principialįškai į parlamentų nei
na ir nepripažįsta parlamenti
nės kovos budo, — bet tiek 
gerai pravedė krašte propagan
dų ir tiek sudarė spaudimo į 
parlaipentų, kad jis prieš savo 
norų buvo priverstas priimti 8 
valandų darbo dienos įstaty
mų,,
" Karalius, pritariamas dvari
ninkų, susitarė su karininkąis 
paskelbti diktatūrų ir diktatp- 
rium’ uždėti Primo de Rivcra. 
Šis pirmon eilėn pakeitė kon- 
st įtucij ą,įvedč ..cenzūrą ir ka
lėj iman sukibo visus žymes
niuosius sjndikąliątų vadus. 
Tačiau, laĮ^jvgr^it, visam kran
tui paaiškėjo diktatūros tikras 
veidas, pridengtas kauke — tė
vynę gelbėti -
ti korupcijų, neduoti patrauk
ti atsakomybėn karų prakišu- 
sius “garbinguosius karius”, 
paslėpti įvairias karaliaus da
romas šunybes.

Emigravusių ispiąąų 
oigųnizącija .

Franci j on emigravusių ispa
nų susikūrė organizacija, kuri 
pradėjo rengi • perversmų. Per
versmas atskirose provincijose 
•įvyko, tačiau jis buvo tuoj 
likviduotas ir kaltininkai su
kišti j kalėjimų. Bausmės, pa
lyginti, buvo nedidelės.

Nenusisekęs pirmas sukili
mas parodė kelių naujiems 
mėginimams. 1926 m. Joninių 
nafctį vėl sukilo, šį kartų jau 
ne vieni piliečiai, bęt ir kariai. 
Tapiau ir/šis į sukilimas buvo 
Prjmo de Riveros likviduotas. 
'Čia jau paskirta jo dalyviams 
sunkesnės bausmės. Kariai iki 
kapitono laipsnio gavo 5—8 
metus, kalėjimo, piliečiai irgi 
maždaug liek, o generolai, da
lyvavę sukilime, liko išteisinti.

Po šių nepavykusių sukili
mų įvyko / SanČes Gueros aųki- 

J Iimas. Keletu kartų jis yra bu- 
vęą, Ispanijos ,.ministeriu pirmi
ninku.

(Bus daugiau)

; Nq. 6 KOVOS tik ką at
ėjo. Kaina 10c. Galima gau
ti1 Naujienoj,

v # 4 r 5 . > - . «

ATĖJO naujas numeris 
“Kultūros” Ncu B.. Galima 
gauti “Naujienose”, Kaina 
45 centai.

SIUSKIT PER
NAUJI E N A S
PINIGUS LIETUVON

To prašo. Lietuvos žmonėsir
■“! ■



Lietuvės Akušerės

Majoro inauguracija

9252

Advokatai

Aldų GydytojaiGraboriai

DR. VAITUSH, OPT

CHICAGO, ■ ILL.

Sesuo,

Įvairus Gydytojai
Lietuviai Gydytojai

Hyde Paik

Pagrabams

grabo
7532

Nuo šio pirmadienio prasidė
jo Chicagos miesto svarinimo 
savaitė, kur net mokyklų vai
kai yra įtraukti darban. Patar-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas'

CHICAGO n 
Cor. Wtshf 

Ofišo T
Namų Tel. Hyde Park 3395

Namų Tel. Ravep$wood ’ 1664

+649
kampas '47 St.

Tek Boulevard 6487

p tie 
duodu 
eleetrie 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir■ . v

patari-

10 iki 8 vai. Nedelioj -nuo 10 iki

U TRUM- 
ŠRADIMU.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS 'IR CHIRURGAS

19 dieną, 1:30 valandą po 
gimus Lietuvoje, Tauragės 

Amerikoj išgyveno 30 metų

met: jter pirmus tris niėiiesius, 
Sauši, vasarį ir kovą pavogta 
ajiie 10,000 automobili&riis len
telių. Automobilių saVininkai 
verste užvertė licensijų‘ biurą, 
prašydami išduoti naujas lente
les arba duoti po dvi iš karto, 
kad vieną pavogus, kita liktų.

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

1646 W. 46th St,

Telefonai
’ f, . < 5 <* t ’ ■

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 Sp. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724 •

tina visiems lietuviams savo na
mus ir kiemus kiek begalima 
švariau apvalyti, kad nepasili- 
kus nuo kitataučių.

Balzekas Motors’ s.. ‘ t ,

rekordas pardavime 
Hudson ir Essex

Jau pavogė 10,000 auto
mobilių lentelių

Dar niekuomet nebuvo tokios 
epidemijos Chicagoj, kaip šie-

Tel. Prospect 10Ž8
Rez. 2359 S. Leavitt St, Canal 2330 

Ofisų, valands 2 -iki s4, 7 iki '9 
Nedelioj .pagal sutartį

Valymo savaitė prasi 
dėjo

Naujojo majoro Antono Cer- 
mako inauguracija įvyks balan
džio 27 d., būtent kitą pirma
dienį. Majoras pasakys tam 
tikrą deklaraciją Chicagos pi
liečiams, ir paskirs dar nepa
skirtus savo kabineto narius.

Klausdami informaci 
jų iš kitų miestų 

rašykite

Dr. J. P. Ashmenck 
GYDYTOJAS ir. chirurgas 

• 1588 Miltvdūkee Avė.
» (kampos Nąrth'-ir Damen Avės) 

- - “ • * 8281
Subątomis

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Gydytojas ir * Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. CiHmet 3294 
Nuo 9 iki 12 'f 41. "dieno* ir 
nuo .6 iki -9 valandos j vakare

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nėdilioj pagal sutarti

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

. : [Acme-P. y A. Photo]

Anglų rašytojas Arnoto Ben 
nett, miręs kovo 25 d.

iki i po 
t Nedčr

teisingi
egzami_______ ____________
dančia mažiausias klaidas. Spechlė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo l*t. ~
12 via. pą pietų.
KREIVAS AKIS ATlTAl
PĄ LAIKĄ.SU NAUJU _______
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akipių. Kainos pigidu kaip kitur, 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto it 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
Veltui.

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

29 S. La Saite St Room 73( 
TeL Central 6390 Vai. 9-^4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av 

TėL Prospect- 8525

. Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
-S ubą tomis nuo 9 iki 9

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė 

TeL Pullman 5950—namų PųlL 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St
! Kėtvergais ofisai uždaryti.

Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos Skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervpotumo, skąųdamą 
akiųkarštį,' riiiima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę 5 ir toliregyslę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplyčia dykai
710 West 18th Street

Tel Canal 3161

Utarn.
Ofiso .valandos: 1 »3 ir 7^8: p. 

Nedaliomis pagal susitarimą

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted Su. 

Valandos nuo 10—4, nuo 611 iki' 8 
Nedėlįomis nuo. 10 f Iki 12.

-Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Lietuvis Advokatas 
■2221 West 22nd‘St 

Arti Lėavįtt St 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seęedoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki €

“The Saęred Flaitie” (š vento
ji Liepsna) 4 Goohman teatre 
jau senai eina' ir publikai rei
kalaujant dar netęsta ligi ba
landžio 26 >cL Dranioj vaizduo
jamas gyvenimas dviejų brolių, 
vieno sVcikb,. kfto drldivio ne
laimėj ^uŽėfetb, !ir jų šeimynos.

Chicago teatre “Shipmates? 
nuo ateinančio penktadienio, 
bal. 24 d.* dalyvaujant Robert 
Montgomery; 'vaiždas iš prie
tykių ant laivo.

United krtišts “Kiki”, links
ma komedija', dalyvaujant Mary 
Pickford; meiliški prietykiai.

Rooseveit “The Prodigal”, 
nuo ‘trečiadiehio, bal. 22 d., da
ly v'adjaht Lawrehce Tibbett; 
karštas e pietų, krašto veikalas.

’McVickers “Strangers May 
Kiss’r, dalyvaujant Norma 
Shearėr; paveikslas, kaip atsi
tinka mbterims, kurios mėgsta 
bučiuotis.

Oitiėntal “Tarnished Lady”. 
dalyvaujant naujai artistei Tal- 
hiltjh Eąhkhead, nuo ateinančio 
penktadienio, bal. 24.; drama
tiškas 5 f ilmą s.

kapines.
esat

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 South La Salia Street 
Room 1701 TeL Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 val» vak 
3241 Si Halsted St, Tel, Victory 0562 
. Valapdos — 7 iki 9 vakar* 

Olis—Utarn., Ketv. ir Substųs vak 
Vasalle—Pan., Ser. ir Petnyčios vak

JŪSŲ GRABORIAI 
: Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai: YARDS ‘1741 ir 1742 " '

Tel. Yards 1829
M G. iMBb

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Aoe„ 2 tūbos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų,. VyriSkų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo-10 iki 12 vak ryte, nuo 2 fld 4 
vaL po pietų ir, nuo 7^ iki 8:30 yal. 
vakąro. Ncdčl. m

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

M H ER Z MA N
- Iš RUSUOS -

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

Gydo staigias i< chroniškas ligas vy- 
irų, moterų ir ’ vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray Tr kitokius ekktrdi 
prietaisus.
1625 W ^liihhi^hŠoli'^gan St, 

VaMndps: ntoo 10—12 pietų ir 
Ano 6/iki 7:30 vai, *alca0 

Tel. Canal 3110 ‘ 
Rezidencijos 'telefonai

Randolph 6800

Simon M. Skudas 
Graborius ir.

Balsamuotojas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai.

718 W. 18 St.
Tel. Rooseveit 7532 

CHICAGO, ILL.

Phone Canalt 6222

DR. S. I5IEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

VąL: 1—3 ir 7-—8: Nęd. 10—12 ;r 
Rkiiiėū^įa 6640 So, Mapleu)ood 71 

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Kenwood $1*07 
VALANDOS:

-nuo 9 iki IĮ valandai rjtėi 
. . nuo 6 .iki.:8 valandai vakare 

apart tventadienio it "'ketvirtadienio, j

K. G ŪGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N, Dearborn St„ Room III’ 

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

Gyvenimo vieta 
1323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kettergą 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GVbYTOJAS IR CHIRURGAS

5421 Sohth Halsted St.
Valandos: nuo M0 iki 2 po pietų 

nuo 6 * iki 8 vai. vakare.
Sekmadieniais Auo *10 iki 12

Telefonas ,Yąrdsų 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

Specialistas gydyme cbronlfiku Ir nanjn ,U 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti,. atsilan- 
kyklt pas mano. Manę pilnas i Šegz aini n avi
mas) atidengs jūsų tikra liga ir jei as apsl- 
imslu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Hl- 
kit pas tlkrę specialistę, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Llvd.netoli State S t.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

..CHICAGO, ILLINOIS , , 
Ofiso valandos: nUo 10 ryto 
pietų, nho 5 iki 7:30 Vakaro

lioi nuo 10 ryto iki 1 po pietų

baokit. .avo aki, išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dcntistas 

4712 South Ashland Avė.
Tek Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 rjro iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemločk '7691

[ ‘KASTANTINAS BENEŠEVICH 
Persiskyrė su šiuo- pasauliu ba- 

L landžio 18 dieną. 3:00 valandą 
Į S ryte 1931 m., sulaukęs pusės am

žiaus, gimęs Vertelių kaime, Luo
kės parapijoj, Šiaulių apskr., ilgą 

l laiką gyveno Šiauliuose. Amerikoj 
išgyveno 26 metus. Paliko didelia- 
me nubudime motiną Konstanciją, j 
dukterį Oną Sturbienę, 3 sūnūs, 

F*— Pranciškų, Petrą ir Joną, se- 
sesrį Stelių Jagminienę, pusbrolius 
Ignacą ir Kastąntiną Pikelius, pu- 
seserę Ameliją Mitcellienę ir gimi- 

’ nes. Kurtas pašarvotas, randasi 
■*■4511 So. Spaulding Avė. tel.

Lafayette 1290.
Laidotuvėse įvyks seredoj. ba- 

_landžio 23 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namų į Dievo Apveizdos para- ' 
pfjos bažnyčią, kurioje atsibus gė- 
dfrtlirtgos pamaldos už velionio šie- * 

s !ą, o iŠ tėn bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kastantino Beneševi- 
čiaus giminės, draugai ir pažįsta- 

L. mi esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 

Hpaškutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Duktė, Sunai, 
Pusbroliai, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
pT.riųs Skudas. Tel Rooseveit

DR. G. L. MADGE
DENTIŠTAS

Ofiso Tel. Victory 689^ 
Rez Tel Drexel P1 0»

DR. A. A. ROTU
Rustu Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų 7—8 vak 
Nedėliotai* ir šveatad. 10—12 dieną

JOHN. B. BORDEN, 
(jębn, Bagdžįupa* Bpjdeų) 
LIETUVIS ADVOKATAS.

105 W. Adams St„ Room 21H 
Telephone RandoJpb 6727 

Vakarais 2151 tV. 22nd St. nuo 6*9
Namie 9600

Balzekas Motors, ’Hūdspn ir Essex 
pardavėjai, kurie randasi prie 6012'So. 
Kedzie Ąve., sulošė labai svarbią rolę

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

Tel. Lafayette 4146

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso va cdosi

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

Netoli 46tb St. Chicago. UI.

ganizacijos Chicagoje, kada pardavimų 
skaičius į dvi savaites padidėjo pustrečio 
karto.

P-as Ralph Balžękas yra gerai žino
mas šioje apielinkėje 'ir ypač tarp toje 
aplelinkčje gyvenančių lietuvių. Pa
klausus p. Balzeko apie jo gražų parda
vimo rekordą jis pasakė: "Nestebėtina, 
kad mes padarėm nepaprastą pardavimo 
Rekordą Chicagoje, nes mes paroiŽėm, kad 
Grcater Hųdson Eight ir Es$ex Stiper 
Six yra vertybes sensacijos šiuose sensa
cingų vėrtybiij metuose.

"Essėk turys 48 puikiųjų karų ypa
tybes, kurių neturi jtrkis kitas .pigiųjų 
karų, yra puikiausia veikiantis šėšių, ko
ki Hudson yra kada pagaminęs, krtomet 
Grcater Hudson Eight su savo didelių 
ir stipriu astuonių cilinderių motoru, 
veikimu viršija bilc kurį karą, kainuo
jantį. šimtus. dolerių brangiau.

"Demonstravimas daugelio šių karų 
ypatybių ir gero Subudavojimo, bei kdm- 
forto, ruimingumo ir žemų kainų, įtiki
na žmones, kad tai yra tikrai vertybės 
sensacija”.

P-as Ralph Balzekas kviečia visus lie
tuvius atsilankyti į jo šioruimius, pasi-

Važinėri k dralvlnt: Eisex Super Šlx Jat 
Gęeate^ Hudson Eight ir patys jcąrai. pa-- 
rėdys, kad jie yra žymiausia vertybe iHr 
sd'je autohiobilių ihduštrijojė.

URŠULĖ PAVILIONIENĖ 
Po tėvais Dragūnaitė

Persiskyrė su šiuo 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 suteikt;: jai paskutinį 
patarnavimą ir afsisveikinimą.

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

Laidotuvėse patarnauja gtabo- 
rius J. Lulevičius, Tel. Victory 
1115.

Paul M. Adomaitis 
Advokatas

Ofisas vidurmies|hrJ« 
Room.'MI#, 

om
One North La Šalie St, 

(Cor, La SaM« *ad Madiaoa Sta.) 
■Ofiso Tcl'Stats '27041 +41> 

'"iuT. . ‘r įjiu r'~ -x t V'TĮ'—*—'“hr 

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas

Antanina Krauzienė 
PO TĖVAIS NEVARDAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 
pietų. 1931 m., sulaukus 44. metų amžiaus 
apskr., Kvėdarnos parap., Gvaldų kaime. 
Priklausė prie draugystės Šv. Petronėlės.

Paliko dideliame nubudime vyrą Joną, 2 Šimus — Edvatdą' ir Alek
sandrą. dukterį Elzbietą, žentą Pranciškų ir anūkę Carmebtą Lauers, 3 se
seris — Kazimierą ir švogerį Stanislovą Petrošius, Prancišką ir švogerį 
Vladislovą Maziliauskius. Zofiją ir švogerį Teodorą Montvilas, 
švogerką Oną ir Jurgį Gudlinskius, švogerį Kazimierą Krauzą, (Cincinnati, 
O.) ir gimines Amerikoj. Lietuvoj brolį Juozapą ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3425 S. Einerak| Avė.
Laidotuvės* įvyks Trečiadieny, Balandžio 22 dieną, 8 vai. iŠ ryto 

iš namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero

Visi a. a. Antaninos Krauzicnės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar 
navimą ir atsisveikinimą. Nubudę liekame,

Vyras, Sunai, Duktė, Žentas, Anūkė, Seserys, 
Šuogeriai. Švogerką ir Giminėm

Laidotuvėse patarnauja graborius. A. Masalskis, Tel. Boulevard 4J39.

ittžidė'ncija Fei Midway '512 b . 
Wilmetw 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel, Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketrergais 

3 iki 8 vai vak., Utarninkai* ir 
Pėtnyčiomi* 1 iki 4 v v

Phone Boulevard 4139 
A, MASALSKIS

Phone Boulevard 7042

DR.C.Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš ■ Mąrshall Drug • itpre, arti 47 ’Stj

MODERMlSkOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Phone Canal 2118 
Valandos; 6—8 vakare 

DR. Ai L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So, Halsted St. 
Rezidencija:

; 4193 Archer Avė, 
. Valandoj: 2r—-4 po piet ,.t 

Phone Lafayette 0098

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnaų- 
j« «eria» « pigiaį, 
nc?a todel» kad 
priklausau prie gri4 

b1! išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18ih Streit
Tel. Canal 6174 j 

SKYRIUS:
«238 S. Halsted St 

Tel. Victory 4088

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžia atsišaukti, n mano 

darbą bosite užganėdinti.

Tel. Rooseveit 2515 arba 2516

2314 W. 28rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Buy g!oves with what 
itsaves

Nllra reikalo moKfiti BOo ar 
daufflau, kad gauti gera dantų 
kofeelę. Liritėrirte TootV Pašte, 
dideliu tūbas parsiduoda hž

T
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

A. A. S L A KIS 
ADVOKATAS

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoanat 

Ofisb valandos:
Nuo TO iki 12 dietų, 2 iii i po pih

7 iki 8 .vai. Nedėl ano 10 • iki 12 
Rez Telėpbbn* Plazs 3202

•arceiianę Fjjjingai 
mksinea Crowns _
’lateo

Pb/sical Theraįiy £$ MidvHfe 
Naujoj vietoj

6109 South Albany Avenue
M Phohe

''..''...-./B'.'Hemlock
/' Patarnauja 

gimdymo, 
' massa£*’ 

treatment 
nct*c

KriMBi c *• 
merginom 
mai dovanai.

LOVBIK1S
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miešto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Bdūlėvard 7314

Musų patatnavirŲaSj lai" 
dotnvėsę ir kokiame rei- 
kale visuomet esti oąži- fejįjĮto 
ningas ir nebrangus to- 

ką,di4.netu:įmg iš- t
laidų užlaikymai ijky- BEŽggg

.... ,

3307; Auburn Avė. 
CHICAGO. ILL.

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. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
bflso telefono* Vlrglnla 0080 
. Rex. Tel. Van Burėm 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
»■ 11 ryto iki 1 po pietų, 2 Iki 4 ir 

vikaro. Nedfillom nuo 10 Iki 19 die
ną. Namų ofisas North Rida 

3413 Franklin Blvd.
Valandos 8:80 iki 9:80 vakaro

įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912 

t>R. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Offibe 1724 So, Lodmu St. 
kąmp. 18 ir Blne.Isląnd . 'e. 

Valandos: 10 to 12 A. M., 1 to 4 
« 7 to 8:30 P. M.

Re*. Phone Fairfaz 6353

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Atteęian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

AritraSfente, Bal;

CHICAGOS
ŽINIOS

LAIK%25c4%2584.SU
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Apvaikščios pirmąją 
gegužes

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet chicagiečiai lietuviai 
darbininkai apvaikščios tarp
tautinę darbininkų šventę Pir
mąją Gegužes. Tik šiemet ap- 
vaikščiojimas bus didesnis ir 
iškilmingesnis nė kad buvo ki
tais metais. Jis įvyks Lietu
vių Auditorijoj (didžiojoj sve
tainėj) ir be žymiausių musų 
kalbėtojų bus dar didelis mu
zikalia programas, dalyvau
jant chorams ir solistams.

Įžanga padengimui lėšų 
tiktai 10c. . s

Darbininkai-es kviečiami jau 
dabar rengtis dalyvauti tame 
savo šventes apvaikščiojime it 
taipjau raginti kitus dalyvauti.

ApvaikšČiojimą rengia LSS. 
Chicagos centraline kuopa.

Kontrrevoliucija 
raudondvaryje

Bimbininkai padarė konferen- 
syvą ir sumušė pruseikinin- 
kus. Laukiama naujo pruseh 
kininkų puolimo. Andriuli? 
laukia iš New Yorko Bimboį 
su visu korpusu!

Balandžio 19 d. pačiame rau
dondvaryje, tai yra “Vilnies” 
svetinėje įvyko komunistų par
tijos 8-to distrikto, lietuvių 
biuro šauktas Andriuliui ištiki
mųjų “Vilnies” šėrininkų ir 
šiaip dar tikinčiųjų komunistų 
susirinkimas.

Andriulis, grįžęs iš Brookly- 
no, kur turėjo Bimbos štabe 
konferenciją, išdavė raportą ir 
instruktavo savo ištikimuosius, 
kaip šie turės laikyti? “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimui atėjus

Kadangi pruseikininkai dau
gumoje tą Andriulio raportą ig
noravo ir tyčia nėjo, tai And
riulis turėjo daugumą, kuri vėl 
buvo budriai saugoma dar iš
tikimesnių bimbininkų.

Senas Petras ar kiti, kurie 
ne tiek raudoni, negalėjo įeiti, 
nes kiekvienas buvo leidžiama? 
per šerengą, ir tam tikros leidės 
tyrinėjo ateinančių nusistaty
mą. Nors ir taip buvo apsisau
gojęs Andriulis nuo Seno Pet
ro, bet kur tu tokioj vietoj pa
sislėpsi su teisybe, ir štai kaip

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

Daleiskit suteikti jums stfrprizą jūsų 
gyvenime . . . apie žemas kainas 
puikiausių malevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gavom naujį staką. At- 
silankykit i musų. krautuvę

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Pbon« Carui 5058-5063

tame susirinkime dalykai atro
dė:

Andriulio raportas užėmė 
svarbiausią programos dalį. Tai 
buvo parvežta' iš Bimbos enci
klika, kaip ir ką turi veikti bim
bininkai Chicagoj, kad taptų 
išganyti ir kas laukia tų visų 
renegatų, oportunistų, “parti
jos išdavikų”, 'atskalūnų, kurlę 
nebetiki į Bimbą ir jo vienin
telį pranašą Andriulį.' Nėra 
skirtumo, kiek kuris šerininkas 
yra įdėjęs į “Vilnies” biznį, 
taip jau kiek kuris komunis
tams yra padėjęs aukų jai iš
laikyti: kas tik truputį abejo? 
ja ir šiaušiasi prieš bimbininkų 
diktatūrą, tam nėra išgelbėji 
mo! .

Žinoma, galybes patikrinus, 
iš sykio paaiškėjo, kad prusei
kininkai yra mažumoje, 
Andriulis, eks-barberis 
nas ir ęks-Gaidys 
čius jautėsi pilnais 
viešpačias ir niekas 
nė ąu prieš juos išsižioti.

Kraujas buvo įkaitęs raudo
nai per visą susirinkimo laiką 
ir bile sekundę galėjo ištikti 
nelygi kova' tarpe stipresnės 
bimbininkų ir šį kartą silpnes
nes pruseikininkų “armijų”, bet 
abiejų pusių generolai susitarė 
mūšio vengti, verčiau palaukti 
gegužio 10 dienos, kada įvyks 
pats galutinis susirėmimas, tai 
“Vilnies” šėrininkų suva’žiavi 
mo. Nors, Andriulis to nesa
kė, bet užkulisiais pasakoja, 
kad pats Bimba žada traukti 
iš Broklyno į Chicago su savo 
“defence čorps”. Chicagos 
“oportunistai” giriasi, sako, te
gu tik,—gaus pauostyt tabako, 
kad daugiau nenorės. Senas 
Petras irgi sako, sarmata bu
tų visai Chica'gai, jei kokie 
nors Brooklyno maroderai at
ėję paimti) Bridgeporto raudon- 
dvario krėpastį!

Well, greita ateitis parodys, 
kiek tų “sužeistų” bus, ir koks 
tas “komunistiškas kraujas” be
bus, jei jie ir patys yra rau
doni? Ar nebus ir musų ko
munistams, kaip tiems dviem 
kareiviams apkasuose. Vienas 
sako, “Joske, s'akyka, kaip at
rodo sužeisto žmogaus krau
jas?”—“Nu, ką aš galiu pasa
kyti, aš dar nesužeistas”, atsa
ko Joske. “Ai, ai, jei geltonas, 
tai aš jau senai sužeistas! — 
paaiškina klausėjas Mauškė.

Andriulis turėjo savo rezoliu
ciją iš anksto pagaminęs, kuria 
užgiriama bimbizmas ir dikta
tūra. Board direktorių didžiu
mos dalis, kuri tame susirinki
me' -buvo, turėjo savo rezoliu
ciją, kuria, pasmerkia bimbizmą 
ir jo diktatūrą. Ka'danig bim- 
bistų, kaip sakyta, buvo dau
giau, tai ir Andriulio rezoliuci
ja praėjo keliais balsais dau
giau. ' -

šiaip ar taip tas operetinis 
bolševikų “karas” yra linksmas^ 
Visi vienu balsu garbino per 
dvyliką metų diktatūrą Rusi
joj, o kai tik Bimba, imda^nas 
iš paties Stalino pavyzdį, pa
tiems uždėjo diktatūrą ir už
gniaužė burnas, tai pradėjo 
rėkti, šiuo atveju Bimba, An 
driulis, ir Co. yra teisingi: ne
norėk kitam to, ko pats sau 
nenori! Jei diktatūra gera Ru
sijoj ir “visame pasauly”, ji tu
ri būti saldi ir maloni ir jos

garbintojams. Todėl visi tiė 
oportunistai ir pruseikininkai 
verti yra, kaip heretikai, ne tik 
būti nubausti šiame sviete, bet 
ir nuo paties Lenino jiems tu
rės tekti, kuomet mirę pas jį 
nueis. Vadinas, Senas Petras, 
dogmos atžvilgiu, stovi už bim- 
bininkus, kaipo neabejojančius 
diktaturo? garbintojus!

—Senas Petras.

koti išeigos ir .kada per langei; 
pamatėme, ką<jį jap atrodė, lyg 
matėsi šviesos gabalėlis, 
raginome draugus eiti, 
pagelbos, eiti iŠ mirties

'Z , ■ * ; * , * . ■ ,0

Koks džiaugsmas

ėjome, 
ieškoti
nasrų.

katfts nuo karto šokdami fan 
tastiškus
bus ir pragaras matyti, tai vie
na scena iš operetes “Praga
nius 
akomponuos specialiai 
orkestrą.

šokius. Auditorijoj

iš operetes
Visą operetes vaidinimą

parinkta

ziai išvogti. Pinigų neradę,
nes pinigus p. Mockevičiai bu
vo pasiėmę su savim. Nesu
prantama, kaip vagys galėjo 
prieiti prie šuns ir jį įvaryti į 
skiepą uždaryti.—Senas Petras.

CLASSIFIED ADS
PAUKŠČIAI 

. (Poultry)___

Ką jaučia žmogus 
mirties akyvaizdoje

Negyvas — 4 valandas. Smertis 
po npse. IŠ po žemes išlindęs

Rašo
Juozas Kuzmickas-Ukteris

Rusiškos ir Turi
12th STREET

Tel. kedžie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
■ arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

tad 
Gasiu- 

Ąimanavi- 
padėties 
negalėjo

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGATvYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NĘIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: KasdūJ nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. , 
4200 W<st 26 St., kampaa Keeler Avę., Tel. Crawford 5573

Mano antras aprašymas bus 
pasikalbėjimas su p. Jonu Jur
ginių, 3725 So. Lowe Avev.

Jonas Jurginis, kuris gyeną 
virš minėtu antrašu, labai ma
loniai sutiko man papasakoti 
apie pergyventą laiką įvykusioj 
tunelio katastrofoj.

Negyvas 4 valandas
Pakilęs gaisras mus šaukė 

gelbėti tuos, kurie liko viduj. Aš 
ir penki ugniagesiai-fajermonai 
ėjome žemyn, lęidomės šafta 
35 pėdas gelmėn. Nusileidus 
žemyn, nebuvo progos gelbėti 
ką nors, tik reikėjo savo pa
ties gyvastį gelbėti. Ugniage
siai kokiu tai misterišku budu 
mane užgavo taip kad aš įkri
tau. žemėn be sąmonės. Tas 
atsitiko prie pat saugiosios vie
tos taip vadinamo “Air Cham- 
ber”. Tuo momentu mano 
draugai Antanas > Litvinas ir 
Domininkas 1 Pališaitis, o dar 
DamUlevičius parkritusį įtem
pė už ausų į taip sakant at
sargos oro kambarį. Ačiū ir 
didelį ačiū tiems vyrams mano 
gyvastis tapo išgelbėta. Mat, 
kada priėjome prie atsargos 
kambario, ar tai noroms ar 
nenoroms mane ugniagesiai pa
stūmė, taip kad man kliuvo 
pilna sauja durnų. Ir kada 
mane draugai įvilktu į vidų at? 
sargos kambario, ten as išgulė? 
jau, kaip kiti sako per keturias 
valandas.

Smertis po nose
«• *

Aš išgulėjau mano taip ro
dės, kad trumpą laiką ir pra
dėjau blaivintis. žiuriu, kur 
aš esu ? Pamačiau, kad ta patį 
vieta, kurioje aš turėjau atlik
ti darbą. Bet mano plaukai 
stačiai pasistojo, kada pama
čiau, kad jau smertis po nose, 
kad jau nėra kitokios išeities 
kaip vienatinė mirtis.

Ašaros
čia J. Jurginis su ašaromis 

pradėjo kalbėti ir pasakoti, kad 
savo gyvenime neturėjęs tokio? 
valandos ir savo draugams bei 
neprieteliams nelinkįs to, ką jis 
pergyvenęs. Toj valandoje, ka
da atsipeikėjęs, jaučiausi taip 
kad, kaip mažas vaikas, tik 
ant svieto parėjęs. Kojos vir
pa', negaliu pastovėti, kiek vė
liau jau pradėjau savo spėką 
beatgauti. Visi^ aplink gulėjo 
be spėkos. Ugniagesiai tie tai 
jau visai buvo nusilpę. Kada 
atėjau visai į protą, tai jau 
kada matai, kad smertis pano
se, perbėgo mintys per akis, 
pasimatė visi gentys net iš Lie
tuvos, draugai, pažystami 
tyerods šaukti telefonuoti 
jiems paskutinį z atsisveikinimą 
pasakyti, ištiesti savo ra'riką ir 
paskutinį sudiev ištarti.. Tąip 
mes ieškojome išeigos. Ugnia
gesiai mums nieko, visai nie
ko nepagelbėjo. Jie buvo vi
sai bejėgiai; jie buvo visi daug 
silpnesni už mus. Karštis, ne
apsakomas karštis. Prakaitas 
pilas. Orą sustabdė, tik ačiū 
Elias susipratimui, mes gavome’ 
vėl oro, vandehs ir taip mes 
galėjome vėl tikėtis ilgesnio 
pagyvenimo. y

O kaip su meilužėmis ? įsikirto 
ga'spadinė. Mat, Jonas yra ne? 
vedęs. Gerbiamieji, jis atsakė 
—toje valandoje niekas ne mie
la. Nieko nenori, tik svarstai

suskaitytos Mirtis spyrė ieš

Kada išėjomelapsimaskavę su 
kepurėmis,, švarkais vandenyje 
sumirkytai? kad ne pagavus tų 
prakeiktų durnų, pasiekę keltu- 
vo-elevatOriausl kiekvienas šoko, 
kad būt'; pirmas.- 'Bet reikėjo 
man juos sulaikyti ir vesti vi
sus savo draugus laukan. Taip 
aš iš pradžių buvau silpniausias 
o ant galo teko būti tvirčiau
sių. Ačiū tiem? draugams, ku
rie mane išgelbėjo piadžio aš 
manau, kad aš ’ atsimokėjau vė
liau. IšėjomeĄnąuji žmonės, 
vos berods .'aiit svieto pagimdy
ti. ■ V ■ i •

Tai antras mano aprašymas.

Raganius. Chicago j
• — ..,į

Birutė rengiąsi gegužės 3 dienai

Kai tik. gėlės, sužydės visame 
pilnume, gegužės Š dieną^ lygiai 
7 vai., vakaro ų“ Ėįertivių Audi
toriją triukšmingai įvažiuos, ly
dimas bematytų: :<Įvasių-angelų 
ir velniūkščių, — pąts “Raga
nius”, apie kurį čia keliais žo
džiais ir papasąkpsių.

Kas tas “Raganius”?
’ .U* ■»-. ■, ■

Maždaug mes5 visi turime šio
kią tokią nuomonę apie “Raga
nius”, tačiau kdip tik pradėjo
me emigruoti į Ameriką ir ypa
tingai į Chięago, tai ir- Raga
nius ir raganas pamiršom. Kaip 
pasirodys “Ragąilius” Lietuvių 
Auditorijoj, dar* sunku pasaky
ti „tįek tiek jau yra žinoma, kad 
jis atneš visą audrą meilės, pa
giežos, neapykantos, ir toje 
audroje dalyvaus vėles, angelai, 
velniūkščiai,' d’ainįiodąmi gyvais 
žmonių balšaisp,A^pą,vienia.i, po
romis, kvartetais ir chorais,

II ■ 1 "■■■■■ .............

Vericose Oyslos 
Išgydomos $15

Ir $2 už treatmentą. Tai yra 
moderninis įčitškimld metodas gydyti 
padi4ėjųsia^ kojų pysiąs, kurį aš nuo
latos ir sėkmingai vartojau per pe
reitus tryliką mitų.''' Jums bus sma
gu pamatyti kaip greitai , šios negra
žios gysloš išnyks, • kąd niekad dau
giau nebesugtyšti. Palieka kojos šva
rios-ir lygios kaip, kūdikio. Gyd^? 
mąs yra be skausmo ir saugus, ir iš- 
gyd'ymas '-.yra tikHs, įr jus galite 
dirbti visą- laiką,, kaip paprastai.

Skausthau nuovargis, atdaros žaiz
dos ir sutinimai išnyksta su' išgydy
mu šių negražių »yslų.

SPECALI ĮRENGIMAI DEL 
. MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

Aš taipgi išgydatt ęupturą be pei
lio, skausmo , ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai Jiudijimų išgydytų, patenkintų 
pacientų randasi raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
-VISOSE LIGOSE

Dr.EN.FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO? ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po. 
plettj, PanedMy įr Ketverge 

iki 8:00 vąk yąk.

-7—

—............................. .. I I ' i ■'■■■M........ ...... .... .....
• • •■»/•.< * * ' ’ ' .

Šių Kainų Negali
ma Nuveikti

PAVASARINIO PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

VARTOTŲ KARŲ
> : f ’. '

f 1 / <

Visų išdi.rbysčių 
ir modalių.

Kiekvienas
Kąrąs

BIRMOS
KLESOS 

STOVYJE

CASH
, ar 

IŠMOKĖ^
JIMAIS

■ '' V’: .

Archer Buick Co.
,KAMPAS ARCHER IR

KAINOS

$45
IKI

$995

KAINOS

$45
IKI

v KEDZIE AVĖ.
Telefonas VIROINIA 2400 

liitiliiuiitiiiiaiiiiiiiiim lytti'ij, i ^ąi.Riii.ii.i.

Su vėlėmis, angelais ir vel
niais bus galima susipažinti vė
liau po vaidinimo. Tuo tarpu 
nepamirškite gegužės 3 dienos.

—M. R.

Iš 18 apylinkes
Apvogė L. Mockevičių

Balandžio 18 d. 8:30 vdl. 
karo kažkokie vagiliai užėję 
vogė p. L. Mockevičiaus krau
tuvę, 1430 So. Union Avė., iš
nešdami daug gatavų drabužių.

Mockevičiai išėjo iš krautu 
vės šio to sau pasipirkti, ka
dangi šeštadienio vakaras ir pa
tiems šis tas reikalinga įsigyti. 
Namie* paliko šunį, kurs labai 
gerai mokėdavo namus sergėti 
ir neįleisdavo svetimų atėjūnų. 
Pagrįžę, rado šunį skiepe užda
rytą ir iš baimės drebantį, o 
namuose visi geresnieji drabu-

va- 
ap-

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkoi nauja serija prasi

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

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

- ATSILIEPKITE
Kas užmokėjote taksus $32.05 

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

Extra susirinkimas draugijos Sv. Pet
ronėlės iš priežasties mirties vienos na
rės Antaninos Krauzienės. Susirinkimas 
atsibus utarninke, balandžio 21 d., 7:30 
vai. vakare. Šv. Jurgio parap. svet. Na
rės malonėkite susirinkti ir aptarti apie 
velionės laidojimą. Valdyba.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus per

S.L.Fahian&Co.
809 West 35th St,

CHICAGO
Tel. Boulevard 0811 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Petkam Mortgečiu* ir Bonus.
Skolinam pinigus ant Namų.
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davemastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

2521

- Kiekviena jauna moteris ar-2521 — Kiekviena jauna moteris ar
ba panelė Šią vasarą būtinai pasisius tokį 
rūbą kuris yra labai praktiškas vasarai, 
prie maudynių arba ir šiaip namie dėvėti.

Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
20 metų,, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę. n

Norint gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotų blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerį, pažymėti mierų ir 

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

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia Įdedu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzdi No_______ m
Mieros —.—    per krutinę

(Vardas ir pavardi) 
--- ---------- .— 

(Adresas)

(Miestas ir vali t.)

MALEVŲ

^IKED
Mint.

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS
Dutch Boy White
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse- 
ed Oil, gal.

$1.00
Augštos rūšies Varni- C 4 4Q 
šius ...... ............... gal. I
6 pėdų Steplede- C 1 1Q 
riai ....... ....... ...........

Mes pristatome bite kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St

Telefonas Boulevard 3998L-—. ..J

FOX RIVER VIŠ- 
TUKAI

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

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

Musų 14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis 

58 S. Spring St. 
telefonas 1537 

FOX RIVER . 
HATCHERY 

Elgin, III.

Perykla
713 Grace St. 
telefonas 5410

For Rent
PASIRENDUOJA du dideli, Šviesus 

4 kambarių flatai. Buvo $18 ir $13, 
dabar $15 ir $13. 1912 Blue Island
Avė., 2 flodr.

Furmshed Rooms
RENDAI kambarys dėl vaikino ar 

merginos su maudyne, 2 fl.
* 1710 N. Girard St.

Furniture & Fixtures *
, -j

PARDAVIMUI keturių kambarių 
rakandai, naujas Victrola modelio pe
čius, siuvama mašina, 3 lovos — iš prie
žasties išvažiuojame balandžio 24 d. 
Lietuvon. Atiduosime pusdykiai. 927 
W. 35th PI. 2 lubos front.

Miscellaneous
Įvairus

įCLASSIFiED ADS-I

TIKRA PROGA PASIŪLOMA
Senos ir išsidirbusios kompanijos. 

Pradėsime jus biznyje su $185.00. 
Pasidarysit gerų mėnesini uždarbi. 
Galite atlikti savo basemente ar 
garažiuje. Atsišaukite asmeniškai, 
ar rašykite.

Room 600. 201 N. Wells St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

EducationaI
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

572 West Madison Street.
■ ' . «

ESU patyręs virėjas — galiu gamin
ti lietuviškus, žydiškus ir amerikoniškus 
valgius. 6419 So. Maplewood. 
Hemlock 5450.

Help Wanted—Female 
Darbininkiu Reikia, ____

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
moterų dresių. •’Lipson Bros., 325 W. 
Adams Šri*® ’ * ' > .

Financial
Finansai-Paskolos

Skoliname Pinigui ant pirmo mor- 
gičiąus ant 3 metų ir 6 mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 mėn. ir ant 12 metų, už 
6%, ~

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

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

---------- O——

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės j 
nas, Box No,s1258.

Laisvės 
norite

Naujie-

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

1951 Canzlport Avė.
-------- O--------

PINIGAI
skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Mes

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

KAM REIKALINGI 
' PINIGAI?

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Ganai 1678-1679

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

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

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

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

Automobile^
AUTOMOBILIU 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

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

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

PARSIDUODA storas Malt-Hops, Ci
garų ir Cigaretų. Labai žema kaina. 
6 šviesus kambariai pagyvenimui. Ren- 
da 35 doleriai. 4755 S. Princeton Avė.

PARDAVIMUI barzdasku tykia už 
pigią kainą, biznis gerai * išdirbtas, ge
roj vietoj. 1821 W. 51 St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

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

40 AKRŲ farma Wisconsine su 
triobomis ir gyvuliais. $500 įmokčti. 
likusius išsimokėti per 10 metų. 5212 
Irving Park Blvd. Tel. Kildare 7428.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namu*, 

lotus, farmaa, biznius visokios rųšics. 
Nėra skirtumo apielinkėt ir kur yra ai 
kas yra. Perlęam notas, 2nd mortgags 
ir parupinam 1 ir 2nd mortfage leng
vomis išlygomis. Teisinga* ir greitas 
patarnavimas.

Tek Ląfavette 0455

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis. 5 ir 
5 kambarių, karštu vandeniu apšildo
mas, aliejum kūrenamas. Saulės sekly
čios, miegamieji porčiai, 2 karų gara
žas. Kainą $10,500. Kreipkitės 3531 
W. North Avė.

, SAVININKAS parduoda 5 kambarių 
cottage, pusė bloko nuo 63 ir Craw- 
ford, furnasu Šildoma, $30 pėdų lotas. 
Kaina $4,500, _

. 6226 S. Romensky Avė




