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Ispanijos respublika Atmet'
pradeda konfiskuot
Alfonso nuosavybes
Aristokratai ir kapitalistai Į- 

spėjimi paliauti turtų ir ka
pitalų gabenimą j užsienius

Morokos

ministeris 
tikru ras-

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
21.— Respublikos vyriausybė 
pradėjo konfiskuoti ištremto ka
raliaus Alfonso nuosavybes, 
kadangi.jos yra laikomos no jo 
privatinėmis, bet valstybės 
nuosavybėmis.

'lapo paskirtas tam tikras 
tardytojas ištirti pranešimams, 
kad iš spintų karaliaus rūmuo
se, kurios buvo vyriausybės 
užantspauduotos, pražuvę daug 
brangakmenių, briliantų ir do
kumentų, liečiančių 
karą.

Naujas finansų 
Indalecio Prieto tam
tu atsišaukė į visų ispanų, ypa
čiai aristokratų ir kapitalistų, 
patriotizmą, kad jie paliautų 
traukę pinigus iš Ispanijos pra
monių ir bankų ir gabenę į už
sienius. Jis įspėja, kad jei par 
keturias savaites jie nepaliaus 
tuštinę valstybę, tad bus imta
si griežtų priemonių užkirsti 
tam kelią.

Vyriausybė organizavo tam 
tikras komisijas kiekvienoje 
provincijoje, kad padarytų visų 
Alfonso nuosavybių inventorių 
ir nuspręstų, kurios jų gali būt 
perimtos valstybės iždan. Tokių 
nuosavybių rentos jau dabar ei
na į valstybės iždą.

Iš viso, krašte viešpatauja ra
mumas. Tas ramumas buvo 
kiek sudrumstas Kalalonijoje, 
kur vakar vakarą Sabadelly bu
vo nušautas Perdro Matos, dar
bininkų Libre organizacijos pir
mininkas. Sako, jį nušovę prie
šingos Sindicato Unico organi
zacijos nariai.

Reikalauja, 
sas butų

LONDONAS,
legrama iš Madrido 
kad respublikonų ir socialistu 
organizacijų vadybos išleido ma
nifestą, reikalaudamos, kad iš
tremtas karalius Alfonsas butų 
teisiamas.

kad Alfon- 
teisiamas
bal. 21. — Te-

praneša,

Džazo muzika kilus iš 
Afrikos laukiniu

bal. 
Są-

MEKSIKOS MIESTAS, 
21.—Indo-Lotinų Giminės 
junga—studentų organizacija
—nutarė prisidėti prie Guada- 
lajaros muzikininkų paskelbto 
boikoto džazo- (jazz) muzikai. 
Išleistame savo pranešime indo- 

kad 
iš

lotinų sąjunga pareiškia, 
amerikiečių džazas pareinąs 
laukinių Afrikos žmonių.

Rado nušauta pirty
Kovo 14 d. rastas nušautas 

savo pirty Migonių km. (Pas
valio v.) Rimkunas Petras, 74 
m. amžiaus, žmogžudystėje į- 
tariamas jo sūnūs Rimkunas 
Jonas.
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ORF1S,

cenzu-

ATLANTA, Ga., bal. 21. — 
Miesto taryba vienu balsu at
metu’ pašildytą bilių, kuriuo 
turėjo būt suteikia policijai 
galios cėnzuruoti visus mieste 
leidžiamus ir pardavinėjamus 
laikraščius ir visokią kitokią li
teratūrą. Už - pasiūlymą bal
savo tik pats biliaus autorius.

Sukilimas Hondurase 
pradedąs silpnėti

Valdžios kampanija prieš suki
lėlių burtus šiaurėje einanti 
sėkmingai .

Pedro Sula 
dvidešimt

WASHINGTONAS, bal. 21.— 
Jungtinių Valstybių ministeris 
Tegucigalpoj, Honduraso sosti
nėj, Julius G. Lay, pranešė 
valstybės departamentui, kad 
sukilimas šiaurinėje Honduraso 
daly, ištisai visame pajūrio 
krašte, pradeda nurimti, išski
riant Puerto Cortez srity. t Pa
sak pranešimo, sukilėlių užpuo
limas gresia San 
miestui, esančiam
penkias mylias į pietus nuo 
Puerto Cortez.

Lay sako, kad gaunamos Te- 
gucigalpoj žinios rodą, jogei 
valdžios jėgos tapę žymiai su
stiprintos ir kampanija prieš 
sukilėlius einanti sėkmingai.

To nežiūrint, prezidento Ma- 
jia Colindres prašymu, Hondu
raso kongresas paskelbė dviem 
mėnesiam karo padėtį.

Sako Honduraso žmo
nės remia’ valdžią.

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
bal. 21.—Prezidentas Mejia' Cor 
lindres savo pareiškime spau
dai pasakė, kad sukilėlių būriai 
puolę Sonaguerą, Savą ir Telą, 
bet visur buvę atmušti. Jis 
turįs vilties, kad ramumąs kraš
te greitai busiąs. atsteigtas. 
Honduraso žmonės, be skirtu
mo savo politinių spalvų, remia 
valdžią.

Traukinys nukrito 
daubon; 30 kinų 

užsimušė
HONKONGAS, Kinai, bal. 21. 

—Kauluno-Kantono geležinkelio 
linijoje vieno pasažierinio trau
kinio lokomotyvą ir trys vago
nai nukrito trisdešimt pėdų j 
daubą. Apie trysdešimt kinų 
pasažierių buvo užmušti, daug 
kity sužaloti. Smarkus lietus 
buvo pagraužęs geležinkelio py
limą.

Meksikos pasažierinio 
traukinio susikulimas
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

21.—Iššokęs iš bėgių, susikūlė 
pa’sažierinis traukinys, ėjęs iš 
Meksikos Miesto į Laredo. 
Skaudžiai sužeisti buvo devyni 
pasažieriai, viena^ traukinio 
tarnautojas ir vienas sargybos 
kareivis. .

Nelaimė atsitiko netoli nuo EI 
Candon, 80 mylių į žiemius nuo 
Meksikos Miesto.

400 žemės' supurtymų 
JugoslavijojeChicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, bet'vėsu; vi
dutiniai ir stipresni, daugiausia 
žiemių vakarų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo bėjimų. SupUrtymai buvo nė 
tarp 43° ir 50° F.

Šiandie saulė teka 5:00, lep
džiasi 6:37. Mėnuo leidžiasi 
11:43 vakaro.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
bal. 21. — Guevgeli' distrikte 
per pastabas kelias dienas įvy
ko daugiau kaip 400 žemės dre-

stiprus, tačiau vyriausybė įsa
kė laikinai uždaryti mokyklas, 
iki žemės drebėjimai visai 
rims.

nu-

r. M

į
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Kanados popieriaus fa
brikai atpigino popierių

fabriki-
Canada Power and

LIETUVOS ŽINIOS

Ruošiamasi įvesti visuo
tinį žemės ūkio mokslą

iii■ii : tai

MONTREAL, Kanada, bal. 21.
—Kanados popieriau 
ninkai
Paper, Abitibi ir St. Lavvrence
kompanijos ir Price Brother, 
Ltd.,—paskelbė, kad nuo gegu
žės zmėn. 1 dienos laikraštinis 
popierius bus penkiais doleriais 
tonui pigesnis.

Ligšiol popieriaus kaina fab
rike buvo $55 tonui, o su pri
statymu j New oYrką—$62 to
nui. Panašios kainos buvo ir 
kitose Jungtinių Valstybių zo
nose.

Islandiečiai trokšta 
nepriklausomybės

[Acme-P. £L A.1 Photo] 

Wisconsino nelaimė. — Girios gaisras, siautęs šiaurinėj Wisconsino valstijos daly ir sunaikinęs 
x daug formų, namų.

Galicijos ukrainiečiai 
padarė paliaubas su 

Lenkijos vadais
Lenkai dabar tikisi, kad Tautų

Sąjungai nebeteks
ukrainiečių skundų

■' smurto žygių

svarstyti 
dėl lenkų

bal. 21.—LVOVAS, Lenkija, 
[Chicago Daily Tribūne kable- 
grama]. ■— Tarp lenkų ir Ry
tų Galicijos ukrainiečių vadų 
tapo padarytos neoficialios pa
liaubos. ■

UkrainiėčieSi^z<kuriQ kaltina 
lenkus -dėl žiatiriu represijų, sa
vo skundus įteikė Tautu Są
jungai, kuri turės juos svarsty
ti ateinančiame savo sųvažia 
vime gegužės mėnesį. Bet da
bar abiejų šalių vadai tikisi, 
kad tie tarpusavio kivirčai pa
vyks dar prieš gegužės mėnesį 
išlyginti taip, kad ukrainiečiai 
savo skundus iš Tautų Sąjun 
gos ištrauks.

Svarbiausias ukrainiečių rei
kalavimas yra tas, kad lenkų 
valdžia išpildytų savo prižadus 
ir duotų ukrainiečiams autono
miją.

Dar 1992 metais Lenkijos sei
mas priėmė įstatomą, kuriuo 
tautinėms mažumoms, gyvenan
čioms Lenkijos ribose, turėjo 
būt suteiktos tam tikros auto
nomijos teisės.

Metais vėliau, Paryžiuje su
sirinkusi s ambasadorių taryba 
priėmė rezoliuciją, kad kadangi 
lenkai sutinka’ duoti ukranie- 
čiams autonomiją, tad taryba 
pripažįsta esamas Lenkijos sie
nas, , į kurias įeina ir Rytų Ga
licija.

Bet ukrainiečiai niekados ir 
nė kokios autonominės teisės 
negavo. Lenkų politikai teisi
nas, kad autonominių prižadų, 
nebuvę galima įvykdyti dėl to, 
kad Lenkijoj visą laiką ėjus 
aštri politinių partijų kova, 
kabinetai vienas po kito griuvę 
ir niekados nebuvę tvirtos nu
sistovėjusios valdžios. -Seimo 
priimtas autonominis įstatymas 
niekados nebuvęs prezidento pa
sirašytas, o todėl negalėjęs įsi
galioti. z

Toliau Tribūne koresponden
tas 'aprašo žiaurumus, kurių 
lenkų baudžiamieji būriai var: 
tojo Rytų Galicijoje jos gy
ventojams ukrainiečiams 
raminti.”

nu

ST. JOHNS, Newfoundland, 
bal. 21.—.Finansų ministeris 
čashin pranešė, kad visiems 
valstybės tarnautojams* I^ew- 
foundlande algos apkarpomos

• 10 nuoš.

Visuotinis gyventojų 
surašymas Italijoje

ROMA, bal. 21. — švęsdama 
Romos įsteigimo sukaktuves, 
Italija šiandie pradėjo visuotinį 
są'vo gyventojų surašinėjimą— 
septintą nuo Italijos susivieniji
mo. ,

Lenkų nacionalistų 
studentų triukšmavi- 

mas Varšuvoj
BERLYNAS, bal. 21. — Te

legrama iš Vąršuvos praneša, 
kad lenkų nacionalistų studen
tai padarė ■ d'emdhstraciją ties • 
Vokietijos pasiuntinybe, rėkau
dami: “šalin prusus iš Dan
cigo! Valio lenkų Dancigas!”

Policijos nuvyti nuo vokiečių 
pasiuntinybės; studentų dejmon- 
strantai nuvyko ties Austrijos 
pasiuntinybe, kur jie vėl 
kšmavo, protestuodami 
projektuojamą ekonominę 
trų-Vokiečių uniją.

triu- 
prieš 
Aus-

Rado puodą aukso, gal
būt Hanibalo turtą

MARIBOBAS, Jugoslavija, 
bal. 21. — Netoli nuo čia buvo 
rastas puodas aukso, k'alp ma
nomą, Hanibalo atgabento į 
Jugoslaviją per antrąjį Pupų 
karą. ’ .; - •

Darbininkai, griaudami tro
besį, kuriame buvo gimęs aust
rų admirolas Tegetthofas, rado 
molinį puodą, kuriame keli šim
tai auksinių monetų, pareinan
čių iš antrojo šimtmečio pirm 
Kristaus. Radinys turi didelės 
archeologinės vertės.

Lietuvaitė apdovanota 
Anglu Meno Akade
mijos aukso medaliu
Kauno laikraščiai paduoda iš 

Londono “Daily Herald” žinią, 
kad 19-os metų amžiaus lietu
vaitė, p-lė Lyle, gavo Anglų 
karališkos dramatiško 
akademijos aukso medalį.

‘‘Daily Herald’*, kuris įdėjo 
ir lietuvaitės fotografiją, pažy
mi, kad tas medalis esąs labai 
branginamas.

meno
ii '■

Alfonsas Londone
LONDONAS, bal. 21

vakarą į Londoną atvyko iš Pa
ryžiaus buvęs Ispanijos kara
lius Alfonsas, keliaująs kaip 
Toledo kunigaikštis. Jis atsisa
kė matytis su laikraščių repor
teriais. x

Girdėt, kad jis atvykęs išsn 
derėti paskolos savo didelėms 
nuosavybėms.

Lenkų pramoninkai 
ieško daugiau biznio 

sovietų Rusijoje
Praeitais metais Lenkijos eks

portas į sovietiją siekė $15,- 
000,000, o importas iš Rusi
jos tik $5,000,000.

KOPENHAGA, Danija, bal. 
21.—Islandijoje stiprėja nepri
klausomos respublikos senti
mentas. Gauti čia iš Reykjavi- 
ko,’ Islandijos sostinės, praneši
mai sako, kad ties Danijos le- 
gacija i vyko didelė studentų de
monstracija ir kad demonstran
tai reikalauja, idant Islandija 
butų įmanomai greičiau paskelb
ta nepriklausoma respublika’.

Dabar Islandija, nors naudo
jas savyvalda ir turi nuosavą 
vyriausybę ir althingą (seimą), 
bet priklauso Danijos.

MASKVA, bal. 21.— Mask
voje dabar lankosi Lenkijos 
pramonės magnatų delegacija. 
Tikslas—ieškoti sovietų biznio.

Rusų lenkų santykiai nuo pat 
Rusijos revoliucijos laikų buvo 
visados nedrąiigiški, to pežiu- 
ririV prekybos’’ Santykiai tarp 
abiejų kraštų žymiai pagerėjo.

Pernai metais Lenkija par
davė daug daugiau \prekiu Ru
sijai, ne kaip savo bičiulėms— 
Franci jai ir Rumunijai— daik
tai! paėmus, būtent, daugiau 
kaip už 15 milijonų dolerių, tuo 
tarpu kai iš sdvietų Rusijos ji 
pirko tik už 5' milijonus dole
rių. Vadinas, prekybos balan
sas Lenkijos naudai buvo 10 
milijonų dolerių.

Iš to matyt, kad nauda, pel- 
dažhai nusveria kraują...

Bolševikai šaudo ba
daujančius politinius 

kalinius
, a  , /

Tautinis gruzinų biuras Pa
ryžiuj e. praliČšą, M Baku mies
te, Kaufeažfjoj, 'politiniai' kali
niai paskelbė bado streiką, rei
kalaudami, kad jiems butų į- 
teikti kaltinimai ir kad jie bu
tų atiduoti teisman.

Badavimas tęsėsi 10 dienų.
Komunistinė administracija 

griebėsi žaiurių priemonių prieš 
streikininkus. Trys badaujan
čių kalinių buvo sušaudyti.

Kaunas.—Nuo šių metų žemės 
ūkio rūmai, susitarę su švieti 
mo ministerija, pradeda vykdyti 
visuotiniam žemės ūkio mokslui 
įvesti personalo paruošimo pla
ną. / Pagal tą planą kasmet rei
kės praleisti per atitinkamus 
žemės ūkio kurusus nemažiau 
kaip po 200 pradžios mokyklų 
mokytojų. Atitinkamai pradžios 
mokslų mokytojams žemės ūkio 
srity paruošti jiems ruošiami 
dviejų rųšių kursai: pradiniai 
trijų mėnesių ir kitais metais 
pakartotini dviejų mėnesių kur
sai.
šimet bus suruošti mokytojams 

dveji kursai
Pakartotini kursai šiemet bus 

—vieni prie žemės ūkio akade
mijos Dotnuvoje, o antri prie 
kurios žemės ūkio mokyklos.

Pirmieji pradiniai kursai pra
sidės gegužės mėn. 1 d. ir baig
sis liepos mėn. 31 d., o antrieji 
pradniai kursai prasidės rug- 
piučio mėn. 1 d. ir baigsis spa
lių mėn. 31 d.

Kandidatus parinkti į pradi
nius kursus pavesta pradžios 
mokyklų inspektoriams, susita
riant su apskričių agronomais. 
Parinkti į abejus kurusus kan
didatai turės įteikti žemės ūkio 
rūmams iki balandžio mėn. 10 
d. prašymus priimti į kursus. 
Tuo^ prašymus turės siųsti per 
a^Kričių agronomus. Apie pri- 

, ėmimą j kuinus žemės ūkio rū
mai pnašldsierrfs praneš iki ba
landžio mėn. 20 d. Kursų lan
kytojai Kaune turės patys pa
sirūpinti butu.

Pakartotiniai kursai bus ren
giami mokytojų vasaros atosto
gų metu—nuo liepos mėn. 1 iki 
rugpiučio mėn pabaigos.

/

nas,

Didžioji Britanija 
pripažino Ispanijos 

respubliką
LONDONAS, bal. 21. — Di

džioji Britanija' ir visos jos do
minijos šiandie formaliai pri
pažino naują Ispanijos respub 
Liką.

Šveicarija' pripažino
BERNAS, Šveicarija, bal. 21. 

—Šveicarijos vyriausybė oficia' 
liai pripažino Ispanijos respub
likos valdžią.

Managuoj vėl jaustas 
žemės drebėjimas

MANAGįUA, Nikaragva, bal. 
20.—Managuoj, neseniai įvyku
sio. smarkaus žemės drebėjimo 
sunaikintame mieste, šiandie 
vėl bvuo jausti žemės supurty- 
mai.

Drebėjimas Jugoslavijoje.
BELGRADAS, Jugoslavija, 

bal; 20. —Stiprus žemės supur- 
tymai, kurie tęsėsi apie pusę 
minutės ,pagadino daug namų 
Strumicoje. žmonių nieks ne
nukentėjo. > •

Kinų kariuomenėKinų kariuomenė paėmė 
Kvančangą, komunistų tvirto^ 
vę; i Kia ngsi provincijoj. Pasakvę; < Kia ngsi provincijoj 
pranešimo, 2,000 komunistų 
krito kautynėse.

1

Portugalai paėmė salį 
Azoruose

LISABONAS, bal. 20.—Por- 
tugalijos vyriausybe skelbia, 
kad Terceiros sala Azoruose 
pasidavus Portugalijos valdžios 
jėgoms.

Dvi kitos Azorų salos, San 
Miguel ir Faval, tebėra sukilė
liu rankose.

Argentinos prezidentas Uri- 
buri panaikino visus rinkimus, 
kurie turėjo įvykti Argentinoj.

LIETUVIAI LATVIJOS 
SAVIVALDYBĖSE

RYGA.—Galutinai paaiškėjo 
rinkimai į Latvijos miestų tary
bas. Lietuviai Mintaujoj į t«u* 
rybą pravedė 2 savo atstovus: 
pral. Jasėną ir Erentrautą. Su- 
bate lietuviai tap pat pravedė 
2 atstovus: ligšiolinį burmistrą 
Astrauską ir Meilų. Be to, po 
vieną atstovą išrinkta į Liepo
jos ir Gryvos miestų tarybas. 
Kaip paaiškėjo Rygoj savo at
stovą pravesti lietuviams tru
ko tik apie 40 balsų.

■■■ .......... ...............-T.......... . ........................■-■■■■■■........................ ■
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Siunčiame Pinigus Paštu ir
Telegrama. Patarnaujame

.Greitai, Pigiai ir Saugiai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, DLL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai
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KORESPONDENCIJOS
pcįsitrauks pgs/ 

i sekįfos, rei^fs,.są- 
ant tvoros padžiauti.

H Detroit, Mich.
1^ ________ ■ ’

pasikalbėjimas su iš Rusijos 
(Rišusiu inžinierių

r ..-------j Balandžio 17 d. sėdėjau na- 
Jmie ir skaičiau laikraštį. Kaž
kas pabeldė į duris. Pasiro
dė, kad tai apdraudos kolek
torius. ĄVell, sakau, ar tu vis 
Jrnan negali gauti svetimų ša
lių pinigų. Atsakė, kad jis 
tokių pinigų neturįs. Bet esą, 
jeigu aš tikrai noriu pamatyti 
įkeistų pinigų, lai jis žinąs 
jžmogų, kuris jų turi kelis sva
rus. Tas žmogus esą tik vą- 
įkar sugrįžęs iš Rusijos ir par
sivežęs visokių pinigų. Kolek
torius pasakė man ir to žmo
gaus adresą.

Pavalgęs vakarienę, aš suma
niau eiti į nurodytą vietą. Ran
du moterį su vaiku. Klausiu, 
ar nėra čia žmogaus, kuris ką 
įtik iš Rusijos grįžo. Atsako, 
Kad tai jos sūnūs, kuris vakar 
tik sugrįžęs. Pradėjome dau
giau kalbėtis. Ji pareiškė man, 
kad ir pati ten buvusi, o vyras 
idar ir dabar ten tebegyvena. Ji 
gaunanti $200 per mėnesį, o 
Vyrui moką 300 rublių į mėne
si-

1 Moteris pradėjo savo įspū
džius pasakoti, ką ji per aštuo
nis mėnesius patyrė Rusijoj. 
Per tą laiką jai tekę aplanky
ti Leningradą, Maskvą, Nižnyj 
Novgord ir kitus miestus. Va
žiavusi laivu Volgos upe. Visur, 
sako, didžiausias vargas ir

tą inęįdęntą sų negrų. Visa tai 
jam tekę savo akimis matyti. 
Dalykas buvęs toks: esą ėjo
me gatve trys amerikonai. Vie
nas buvo iš pietinių valstijų. 
Pamatęs negrą, jis jam pagra
sino, bet tai ir viskas. Mušti 
jį jis visai nemanė. Atsitiko 
kaip tik priešingai, negras už
šoko jam ant kupros ir pra
dėjo mušti į sprandą. Po to jis 
dar apskundė policijai. Įvyko 
teismas, kuris tęsėsi per aštuo- 
nias dienas. žinoma, negras 
laimėjo, o tas neva kaltininkas 
tapo į Rygą deportuotas.

Su batais ir drabužiais esan
ti tikra bėda,— jų baisiai

reikia 
nega-

bėda,— 
trūksta. Už batų porą 
mokėti 98 rublius, ir tai 
Įima jų gauti.

Vėl įsimaišė moteris, 
tikėsi manimi, ar ne, bet šta# 
kas su mano siuntiniu atsitiko. 
Kalėdoms aš nutariau savo vy
rui pasiųsti kai kurių dalykų, 
kurie Rusijoj yra sunku gauti. 
Pasiunčiau Gillette britvų, nosi
nių, riešutų. Visas siuntinys 
man kaštavo $22. Bet kai nu
ėjo į Rusiją, tai ten dar reikė
jo užmokėti 198 rublius mui
to. Bet tai vis dar niekis. Su 
žmonėmis, kurie nebūdami A- 
merikos piliečiais nuvažiuoja į 
Rusiją, pasielgiama daug ar
šiau. Jie ten tampa tikri ver
gai.

Tai šiuo kartu tiek iš savo 
pasikalbėjimo. Tas jaunas vyras 
yra inžinierius. Kadangi jis tą 
vakarą laukė savo draugų ir 

tai pasikalbėjimą 
nutraukti. Manau, kad

....................... .■ ...■■T................. ..

[Acme-P. K A. Photo]

JANET GĄYNOR 
krutamu jų paveikslų aktorę, 
ligšiol dar nepasveikus po apen
dicito operacijos.

Sako,

net drysdavo kitokių įsitiki
ni inų žmonių parengimuose 
suirutę kelti, šiandie tai dary
ti jie jau negali, . iv tik tur 
būt dėl to,' kad Šukiams be-' 
laikant darbininkus nuo iš
krypimo, baigia sprukti pas
kutiniai sekėjai iš jų įtakos. 
Da pasiliko pora, kurie aklai 
tikį į šukių vadovavimą, — 
tai A. Daukšas ir fanatikas 
Urbonas, šiaip jau kiti pasi
traukę nuo jų ramiai žiuri per 
pirštus, kaip jie tarp savęs pe
šasi. Kiti sudarė proletarinę 
kuopelę ir bando kai ką veik
ti. Bet visi pasitraukusieji iš 
Šukiu įtakos yra sukalbami 
žmonės. Ką Šukiai darys, kuo-

sekėjai, da nežinia. Bet- reikia 
spėti, kad generolui likti be 
armijos prisieina, tai jam ne
reikalinga ir uniforma, šu-

minėjau, pasi 
sfksįburusie.įi 

pelę yra sukai 
bet jų nusįstaty

kiąms, 
k«ti n iš 
vo idėjas 
' Nors,
(raukusieji 
proletarų 
barni žmonės, 
mas vis tiek phšilieka komu
nistiškas, ir kadangi iš “tik
rųjų” komunistų dažnai girdi
si prim 
kad jie 
priklau raudonajam inter

T“

M1WI

skurdas, žmonės nudriskę, nūs-Į pažįstamų, 
kūrę, gyvena pusbadžiu. Van- teko 
duo biauriausis. Iš Volgos ima- trumpoj ateityj aš galėsiu iš jo 

triskartus patirti ir daugiau įdomių daly
kų apie “bolševikų rojų”.

—Frank Lavinskas

Garsinkitės “N-nose”

, i 11,į,^ ,,, ., jiiį.i .jįįh

nacionalui, ir kadangi 
pi’pjfetąVU kuopeles narini 
vį^ųdjp pašaRpja hpie 
partijos suorganizavimų, 
truty malpnu, kad “Naujie 
redakcija plačiau paaiŠkii 
kas tą prolejrų partija si

ne 
tęs 
tai 

“Naujienų” 
. paaiškintų, 

proteirų partiją suor-, 
ganizavo, kodėl ji tapo suor
ganizuotą ir kodėl ji nepri- 

rąųdonam internacio- j 
ir maždaug, ar daug ji 
tiįri šioj šalyje?

—-S. Naudžius.

n ai ui. 
narių

Užsirašykite “Mu- 
1 su Vilnių”

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

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

“Musų Vilniaus”
prenumeratą.

Adresus ir pFnigus prof. Biržiška 
atsiėmęs pristatys

“Musų Vilniaus”
administracijai.

^Trečiadienis, tat 22, 1931

jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Nau j ienose. 

* ■— i    i ————

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

PASIKLAUSYKITE—
Bltie Ribbon Malt BasebalI 
Raporto kiekvieną vakarą, 
6:30 Central Standard Time, 
iš WMAQ stoties Chicago.

AMERICA'S _
BIGGEST fSELtER-/

KIEKVIENAS ŽINO, KĄD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRĄ 

per KLAIPĖDĄ ’

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

nėms '
VISAI DYKAI KNYGŲ

Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
$2.50Pusei Metų už

2*

25

26

28

Pasirinkimas tik grupėmis
. Kaina
Grupė I. $2.50

J. V1ŠKO5KOS Tikri Juo-
K31
DR. ’’kARALTŪŠ"'Barbora

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

ERKMANO ŠATRIJONO
Laikrodininko Ątsiminimai

$2.50

No.
66

72

7
8

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas
yra Socializacija ..................
W. SHAKESPEARE’O
Machbeth ................................

ma vandeni reikia v »
virinti ir tai negalima gerti. 
Restoranuose valgis bjauriau
sias net duonos negalima val
gyti. Na, o apie mėsą n^ra ko 
ir bekalbėti,— jos labą£.įlin
ku gauti. Jei gauni kur’mčsos, 
tai dažniausia arklienos ar ko
kio kito sutvėrimo. Tokią mėsą 
tiesiog negalima valgyti.
štai pareina jaunas ir aukštas 

vyrukas. Plaukai nukirpti 
trumpai, kaip tai rusuose, daro
ma. Aš pradėjau 
rusiškai, 
zemliak”.
kad jis tik suprantąs rusiškai,]', 
bet kalbėtis jam nelabai tesise- 
ką. Tad pradėjome kalbėtis 
angliškai. Jis man tuoj parodė 
rusiškus pinigus. Pasirodė, kad 
jis tų variokų turi net dvi pan- 
čiakas prisipilęs,— visokų viso
kiausių. Kai kurie jų pusėti
nai dideli ir seni— net nuo 
1630 metų. Parode ir 51 mili- 
oną rublių popieriniais, kurie 
buvo išleisti caro, Lenino ir 
Stalino. Bet tie visi milionai 
dabar nėra verti nei cento.

Pradėjau ir jo klausinėti 
apie Rusijos gyvenimą. Jis 
pradėjo pasakoti man, kad da
bar komisarai šeimininkauja, 
kaip tinkami. Jie esą viską 
bando nuo žmonių atimti. Na, 
o žmonės piauna gyvulius ir 
viską naikina, kad tik komisa
rams netektų. Jie net sodus iš
kerta. Valdžia už tai aštriai 
baudžia,— siunčia Valstiečius į 
Sibirą, o kai kuriuos net su
šaudo.

Paklausiau jo apie darbinin
kų būklę. Sakau, ar darbinin
kai gali ten liuesai darbą pa
sirinkti. Atsako, jog nieko nė
ra. Esą jeigu komisaras pris
tatė tave prie kokio darbo, tai 
dirbk ir tylėk. O jei pamesi tą 
darbą, tai jokio kito negalė’ 
si gauti, nes valdžią išduoda 
geltoną kortą— savo rųšies 
vilko bilietą.

Nustebęs sakau, jog ten dar
bininkai turi save unijas, tai 
nejaugi jos neužsistoja už dar
bininkų reikalus. Jis tik nusi
šypsojo. Sako, tos unijos tai 
tik valdžios įrankis; visi uni
jos viršininkai yra ištikimiausi 
komisarų bernai,

Papasakojo jis man ii’ &pie

Grand Rapids, Mich.
Pruseiką • jau nekomunistas.

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS i -SEKA
MOSE VIETOSE

6

7
8

14

31

į jį kalbėti 
Atsako: “chorošo, 
Paskui paaiškino,

Neseniai bolševikų surengto
se diskusijose, kur »kcH atsi
lankė ir socialistai, buvo svar
stomas klausimas, kuri parti
ja geresnė darbininkams — 
komunistų ar socialistų. Žino
ma, komunistai gyrėsi, kad 

i darbininkams vienintelė parti
ja— lai komunistų.

Bet socialistai įrodinėjo, kad 
dabar komunistų partiją val- 

i do Rusi ja ir ten darbininkai 
pavergti labiau, negu kur ki
tur. Ir pagaliau, pažiūrėkime 
į musų lietuvius komunistus 
čia Amerikoje, jie vienas ki
tą ir meta lauk iš partijos. Pa
vyzdžiui, imkime Bimbos žy
gį prieš Pruseiką. Ar tokioj 
partijoj rimtas darbininkas 
gali priklausyti? Po šito socia
listų pasakymo tuoj draugė

Pruseika nebuvo niekad ko
munistas. Jis juo ir dabar nė
ra. Net nustebau dėl to jos p iš
sakymo. Juk da visai neseniai 
lietuviai komunistai skaitė 
Pruseiką stambiausiu šųįu Rie
tuvių sekcijoj, o jau dabar jis 
jickomunistas. Mat, kaip grei
tai mainosi laikai.

Tik prieš kelis 
apsigyveno šįa- 

Tuo tarpu vienas 
kalbėtojas porya-

lokių permainų ir pas popus 
Sukins yra.
melus Šukiai 
me mieste, 
komunistų
žiavo per Amerikos lietuvių 
kolionijas,
Grand Rapidso. Pabaigęs savo 
maršrutą, jis parašė “Laisvėj”, 
kur kokis darbininkų ūpas. 
Rašydamas apie šio miesto 
lietuvius darbininkus sakė: 
Grand Rapids apsigyveno po
pa musų draugų ir reikia ti
kėtis, kad tie draugai prilai
kys darbininkus nuo iškrypi
mo. Taip pradžioj ir atrodė, 
kad komunistai šiame mieste 
greitu laikų turė^ stipriausią

neaplenkdamas

pažinti, kad tuo laiku, kada 
Šukiai čia ap.ą|gyvq|o, komu- 
nimi buvo gartV^prųs. Jie

Marųuette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIĖWICZ 

2608 W. 47lh St. -
Tel. Lafayette. 1083

Roseland ir Puliman
VVAITCHES B.iOS. CORP.

52 Ę. 107th St.
Tel. Pullmąn 5$5Q

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

Didelis smagumas
dėl v

Pypkes ir
Cigaretę J

R ūky- 
tojų

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pągel- 
binga knygelė ticpis, ku
rie nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimą} 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos • vįršininkų rin- i 
kimus ir viską kas reika
linga prįe ėmimo egza- 
meno rasite šioj kn y gėlę j 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUIIĖNOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Siųskite moncy orderį arba krasos 

\ ‘ ženklelius.,

45

50

71

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

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

mokslų priekyn ...........  ;40
OLSZEWSKIO Pasaka apie 

Kantrią Aleną ....................20
R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ .....................................
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS ........   $1.00
LIEPUKO Peklos Kančios. 
Dainos ................ .....................
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Ppemos ..... .............................

J Gadynes
Žaizdos ...................................

73
Ppemos ..............

78 ’BR. x VARGŠO

31

38

37

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

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ........ 25
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą šiaurę .........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ..............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ...................... . .......
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .........  —
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda ............................. ........
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybės Išsivystymas .........

53

56 JK. ŠEŠTOKO 'Kas Išganys

60

68

84

93

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite ka?tu $u dąųgeliu sąvo viengenčių.

Didžiausia Ekskursija
IŠVYtCS IŠ NEW YORKO

Geg'užio 15
Laivu United States

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

SCANDINAVIANtAMERIGAN line
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth'La Šalie Street, CHICAGO, ILL.
248 Washington St., Boston, Mass.—- 27 Whitehall’ St., Ncw York, N. Y.

-------------------------------------------------------------------------------------—-------------------;■.. T- -............................ ...................... ................ ................ 1 1 ■ ""

Si Ekskursiją 'įjra AUlorizuota(,Visų Lietuvių Agentų.
Chicagoje krcįpkąės prie.: “Naujienos?, 1739. So. Halsted St., V. M. Stulpi
nas, 3255 So. Halstcd St., John J. Zolp, 4559 So. Pauliną St.. P. P. Ba! 
tutis, 3327 So. Hąlstcd St. arba prie Utie nario Lietuvių Agentų Susivienijimo

"R—",1

—S*—

NIEKS ........................
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo 'gimtąjį kraštą Lietuvą.

. Savo. Trieilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti Su ja ryšius.

• Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 
pądaryti malonūtpą sąto giminėms Lietuvoje įr prisidėti prie IJa- 
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėm^ laikraštį. Tolda dovąna 
savų

šitame atsitikime gali ti|c seniausis Lietuvoje laikraftis
“LietuvosUkininkas”

vienintelis demokratiškos minties; tikros Šviesos ir mbkslo skelbėjas.
Savę turimo.rįmtųnau, margumu ir,idomumd “Lietuvos Ūkinin

kas? šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.
“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems nitams tik b Htai, TAIGI 

TIK 50 AMERĮiępNI^Ų CEWŲ.
Tokia pinigu stmia paskirtį. niekam .nesunl^j, reikia tik pasi- 

rengimp. : ; v ‘ ,;'?į ■■ . ■ .

K,adangi 50 -Teptų į Lietuva siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami Ir kartu visi apdovanokite sąvo gimines.

Už 50 centų Jus Padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvi 
įpratinsite skaitytį., gęrą . laikraštį, ir pasįcųj jau jie patyą pemokės 

‘ apseiti bė laiUrdščio!’ z x '
Dar Pr$š siųsite j Tįętuva Ųįeti

50 centų ir savo gimimu adręsųs Lietuvoje, - o jau 
ninkas” mokės tinkamai ištisus, metilą tarhhuti. '

' “£lĘTUV'Č)S adresas:
p. W

kia atsiųsti visi/Mnėty. pfeiitinieratos 2 dėl., pusei metų 1 dol.

uvos Ūkininkui”
“Lietuvos Ūki-

21

30

39

40

57

70

9

25

26

29

30

36

42

48

52

64

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

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

FRANK UĄRRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ..................
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto .....................................
KL. JURGELIONIS Gludi 
Liūdi ........................................

.35

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

Grupė IV. $5.00 
M. PETRAUSKO. Iš Mu- 
zikos sryties ..... •......................
BARBORĄ UBRYKA ar
ba Klioštorius ir Jėzuitai .... 
MARIJOS KONOPNIC- 
KOS. Pagal {statymus ........ 
P. MERIME. Lokis. Lie
tuvių legendą .......................
V. GARSINO. Karės lau
kuose ...................... .
V. KOROLENKO Makaro 
Sapnas ..;...... :..........................
DR. A. J. KARALIAUS
Pasikaįbėjįmas Amerikono su 

su Grinoriutn ........... ...........
S. K. KRUKOWSKIS Ori
ni ja ........... ..............................
JOHN M. WORKS Kas yra 
Tąip O kas ne Taip? .........
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas ................... 20

40

41

54

61

93

80

82

22

35

44

76

94

95

96

99

69

MilUkijacfa Dzūko Vitšžpio- 
niškt- Nuopelnai ir Juodesnis 

už Pragaro Pavydas ......
KL. JURGELIONIO Dckie- 
matorius ..... ...........................
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ..................  .25
H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija —. .35

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

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITES RAŠTAI Ka- 
rėš Metu, kaina ....v...........
SIMUKAS ir MAGDUTfi 
Graži pasakaite .....................
DR. A. J. KARALIUS Pa
gavimasis pas {vairias Tau
tas .............................................
LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO šiaurės Karžy
giai .................... .........
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ...................................
BR. VARGŠO Milijonai

Vandenyje .............  20

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

Grupė VH. $5.00
NAUJAS PILNAS ORĄ- 
KULAS Visokių Pasįapsčių 
Knygą, kaina ............Ą... $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaką .........
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ........................................
J. A. FREDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS .... 

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija ......................................
J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra .................................
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom............20
J. GURAUSKIO Šaląputris 
Komedija ......................................20
Ą. N. ASTRAUSKĮO Vy- .

rų Vergija, komedija ............25
V. K. RAČKAUSKO Eilė

mis ir Proza ........  35

Viso _. $5.00

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

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

šykite tuojaus ir siųskte savo
• užsakymus'

naujienos
1739 So. Halsted St. Chicago, UI
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HICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos majoro 
biografija

Ateivis išrinktas Pasaulio 
rodos Majoru

Pa-

Chicago, svarbiausias Ame
rikoje kosmopolitą n iškas mie
stas, atrodo, bus nusikratęs 
savo blogos reputacijos prieš

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

r BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING

Local 8 Long Distance Removal
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

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

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 VVest 34th St.
Tel. Bdulevard 9336

W. B. JUČUS
BUČERN6 IR, GROSERNB 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168
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REAL ESTATE 
Parduodam, mainom ir renduojam 

namus
3335 S. Halsted' St 

Tel. Yards 6894

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
TeL Canal 1678 ir 1679

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS 
SIUVĖJAS 

Siuvame vyrų rubus arit 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. Bonlevard 9122k___________ ■ ,,.Z

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond 

k .........................  /

Phone Prospect 8816
A. PAVILIONIS 

Hardvvare, Malevos, Varnišiai, 
Stiklas, Šepečiai 

6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. ’ Mes pristatome.

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Valom, dažom, taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct.,
CICERO, ILL. 

k ................. , . , /

Charles Wirshels
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom j farmaj arba j kitus 
miestas, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
Tel. Republic 7950,
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sa- 
žodžius, kaip tai va- 
Cermako tautų “Be
šaukdamas, “Ar hy- 
ateivis (foreighner) 
Chicagos majoru?”

pasaulį ir pajuokos kilų m jos
iu akyse. Naujasis majorui 
M r. A. J. Cermak išrinktas 
beveik 200,000 balsų daugu
ma, parodė, kad Chicago yra 
miestas, kurs žada daug gali
mybių patapti vienu geriausių 
pasaulio miestų bizniui ir gy
venimui.

Cermako išrinkimas reiškia, 
kad Amerika gali būti tikras 
tirpinimo puodas įvairioms 
tautoms taikiai sugyventi ir 
bendrai veikti. Naujasis ma
joras jau pasveikino visų pa
saulį, kviesdamas visas šalis 
atsilankyti į busimųjų pasau
linę parodų, 1933 metais.

Cermako išrinkimas yra į- 
rodymas, kad Amerikoj teisy
bės, lygybės ir pakantos prin
cipas tebėra aiškus. Jo opo
nentas varė savo kampanijų 
visais žemiausiais budais, as
meniniais šmeižimais ir tauti
ne bei religine neapykanta. 
Jis, šmeiždamas Cermaka, 
kė tokius 
dindamas 
hunk” ir’ 
fenuotas 
gali būti 
tuo Įžeisdamas visus ateivius 
ir gimusius iš ateivių tėvų pi
liečius.

Chicagos piliečiai, kurių 75 
nuošimčiai yra gimę iš ateivių 
tėvų, iš kitataučių, nubaudė 
Cermako priešų ir pasmerkė 
jo įžeidžiančių taktikų. Jie iš
brinko žmogų, gimusį Čekoslo
vakijoj, iš labai neturtingų tė- 
vųų kurie jį atvežė dar mažų 
vaikų į Amerikų, ješkodami 
sau ir savo vaikams geresnių 
progų gyventi.

Cermako gyvenimas ir var
gai buvo panašus į daugumos 
ateivių vargus, kurie savo spė
komis prisidėjo prie šios ša
lies progreso, kultūros ir tur
to. Jie ateina iš Europos, atsi
nešdami su savim visa geriau
sia, kų jų tautybės turi.

Atkeliavę čionai jo tėvai ap
sigyveno Ęraidvvood, Illinois, 
kur būnant neturtingiems, 
Cermak turėjo dirbti kasyklo
se kaip mulų varytojas dar 
vos tik sulaukęs 10 metų am
žiaus.

Padirbęs keletu metų jis bu
vo atleistas dėlto, kad jis pa- 
prašė pakelti algų, ir netekęs 
darbo atvyko į Chicago, kur 
pastojo arklių vežiku gatve- 
karių linijoj. Po kurio įtaiko 
jis tiek susitaupė, kad nusi
pirko nuosavų arklį ir mažų 
panešiotų vagonėlį ir pradėjo 
vežioti malkas, ir tų biznį tiek 
išvystė, kad ateity pasidarė 
vienas iš stambiausių biznio 
šakų Chicagoje.

Tik kada Cermak įgavo bal
savimo teisę, jis pradėjo inte
resuotis politika, ir neužilgo 
tapo išrinktas ir perrinktas į 
valstijos legislaturų. Po to jis 
pradėjo sparčiai kilti, Jis tapo 
išrinktas aldermanu keletu 
kartų, buvo svarbiuose komi
tetuose nariu, buvo bailifu 
Municipal teisme ir tris kar
tus kaip prezidentas County 
Board. Per septynis metus jis 
buvo prezidentu Demokratų 
Centro komiteto ir vienas,iš 
įtakingiausių narių Suv. Val
stijų Demokratų partijoj.

bei jo gabumų, jo ištikimu
mo, lojalumo savo partijai, 
draugijai ir kraštui, jis vi
suomet turėjo didelio pasise
kimo kaip tarpe gimusių ame
rikiečių, taip tarpe ateivių, ne
žiūrint kilmės tautybės, įsiti
kinimo. Svetimų kalbų spau
da Amerikoj yra ypatingai pa
tenkinta Cermako išrinkimu, 
ne tik dėl jo gimimo kaip 
svetimtaučio, kiek dėlto, kad 
jis supranta ir padeda Ameri
kos naminio gyvenimo sieki
mams ir ambicijoms.

Žmonių žudymo spek
taklis chicagiečiams 
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Laukiama karo orlaivių ma- 
... neorų.

Gegužes 20 dienų nuo 10 v. 
ryto ant Michigan ežero ties 
Municipal Pier įvyks milžiniš
ki karo 
riuose

orlaivių manevrai, ku- nas beveik kasdien pasidėdavo 
dalyvaus 670 karo or- į bankus po $8,000, kitas kas

NAUJIENOS, Chicago, 111.
--------------- i . • —V U   ‘ ' j .A. 1.♦flL.

Automobilių Užmušimai Smarkiai Auga.

ir šiemet:

šiemet užmušimai nuo automobilių jau užaugo ant 23.9 nuo
šimčių virš to skaičiaus, koks buvo pereitų metų tuo pačiu 
laiku, čia paduodama lentele užmušimų, sužeidimų ir akci- 
dentų per pirmus tris mėnesius pernai

1931:1930:

Viso užmušta ......................  188
Užmušta suaugusių ..............  168
Užmušta vaikų .......................  20
Sužeista suaugusių ............... 2,371
Sužeista vaikų ....... .................. 416
Automobilių akcidentai .... 2,646

Kokių priemonių imtis žmonių gyvybei apsaugoti nuo tokio 
skerdimo, kol kas tik vieną patarimą gauname, būtent saugo
tis... '

laivių! Tuos manevrus rengia 
pats karo departamentas. Prie 
ežero kranto busią vietų dau
geliui tūkstančių chicagiečių 
žiūrėtojų.

Manevrai turės kelias fazes, 
kai]) tai, didieji bombardavi
mo orlaiviai, kiekvienas su 2,- 
000 ligi 4,000 svarų bombų pa
rodys, kaip daromi bombar
davimo užpuolimai; bombar- 
,duotojus užpuls.- kiti orlaiviai, 
puldami didžiuosius oriai; 
vius su 250 ligi 300 mylių per 
valandų greitumu; atakos or
laiviai kiekvienas sy 6 kulko- į
svaidžiais, iš kurių kiekvienas 
šaus po 1,000 kartų per minu
tę ir nešis po 250 svarų šovi
nių. Taip pat bus rodoma, 
kaip orlaivių karas turės vyk
ti ore. z

Kiek yra laimingų 
dusių?

ve

Chicagoj sukasi Mrs. Nellie 
Brooks Stull; kuri prieš 11 
metų įsteigė savo miestely, 
Elyria, Ohio, kliubų viengun
giams žmonėms. Tas kliubas 
greit gavo plačių reklamų ir 
aplikantai pasipylė iš viso 
svieto. Dabar kliubas pava
dintas Našlių ir Našlienių 
(Widow and Widower’s) kliu 
bu ir turi apie 1,500 narių kas 
metą. Daugiausia narių atsi
randą iš didelių miestų, Los 
Angeles, Chicago, New York. 
Net iš Lenkijos yra vienas na
rys. Mrs. Stull kliubas rūpina
si tų narių suvesdinimu. Iš 
praktikos ji papasakojo, kadi 
vyrai, nuo 18 ligi 80 metų am
žiaus ješko moters su daug 
pinigų ir pilnu jaunystės gy
vumu. Moterys gi, ypatingai 
tos, kurioms jau praėjo pir
masis jaunystės karštis, Ieš
kančios vyrų, kurie butų “ge
ri aprūpintojai ir rafinuoti”; 
daug pinigų, nei daug proto, 
nei jaunystės jos nereikalau
jančios. t

Paklausta ar daug yra ve
dusių laimingai, ji po 11 metų 
kliubo gyvavimo, negalėjo nie
ko pasakyti.

Norintiems važiuoti 
Kanadą

Apie 5,000,000 amerikiečių 
automobilių savininkų rengiasi 
šį sezonų važiuoti į Kanada pa
sisvečiuoti, tad Chicago Motor 
Club perspėja, kad kiekvienas 
važiuęjantis turi turėti savo 
statė license registrations carčts, 
kitaip sunku bus Įvažiuoti. Taip 
pat lapskaitliuojama, kad tie 
pusšešto milijono automobilistų 
išleis Kanadoj apie $325,000,- 
000. Pernai metais į Kanadą 
važiavo 5,409,458 amerikiečiai, 
iš kurių 4,110,100 pasiliko Ka
nadoj neilgiau kaip 24 valan
das. Daugiausia važiavo į On- 
tario provincijoj, per Windsor, 
Niagara Falls ir Bridgepurg. 
Pernai metais turistų skaičius į 
Kanadą padidėjo apie milijonu 
žmonių daugiau.

Kiek kapitonai 
dirba”?

“už-
f

SpeciaJ grand jury tęsia tar
dymų 17 policijos kapitonų pel
nų, iš kur jie ir kokiu budu pa
sidarė. Patirta, kad vierias ka
pitonas laike 4 metų pasidėjo 
atsargos banke $56,000; to ne
gana, vėliau dar daugiau susek
ta', būtent, kad vienas kapito
nas beveik kasdien pasidėdavo

233
206
* 27

3,117
563 

'3,303

Padaugė
jimas:
4 5 <
38

7
746
147
657''

Padadg. 
nuoš.:

23.9
22.6
35.0
31.4
35.3
24.8

--- --- ,--- --------- .---- B--- - 
kelintą dienų,padėdavo: po $7, 
000, o dar kitas kasmet s u si tau 
pydavo nemažiau kaip po $25r 
000.---- ’

Dabar jau patraukta tardy
mui 200 'policijos oficialų. Vis 
naujų davinių ateina, kaip po
licija' buvo paperkama įvairiau
sių gengtserių organizacijų ir 
šiaip ' kriminalistų už policijos 
jiems teikiamą apsaugą .

Pramoninkai tariasi ap
sisaugoti akcidentų

Palmer Ilouse vakar susirin
ko 200 fabrikų atstovai pasi
tarti dėl programų, kaip išveng
ti darbininkų nelaimių industrį. 
jos dirbtuvėse.’ Tos 200 dirb
tuvių samdo bendrai apie 100,-* 
000 darbininkų.

Chicagos “linksmybių
. savaitė”

Chicago Agsociation o f Com- 
mercc rengia nuo gegužės 11 d, 
visą savaitę didelių cėremonijų, 
iškilmių ir regyklų publikai, su 
tikslu neva tai švęsti Chicagos 
naujų gadynę industrijos, politi
kos ir civylio gyvenimo. Busią 
paradai, konvencijos, industri
jos produktų parodos, fairver- 
kai, • regyklos dėl1 šimtų tūks
tančių publikos.

Toji “Chicagos jubiliejinų sa
vaitė” turėsianti tikslo pakelti 
pramonę, biznį ir sugrąžinti 
gerbūvi (prospertiy).

Tarp Chicagos
i ■ ■ o “Kodėl Prarastas Vilnius”

parašė UNTULIS

Lietuvių Bedarbių 
reikalai

Lietuvių visuomenė privalo sa- 
jie

Pirmiausia paTeiškiama nuo
širdus AČIŪ Bridgeport Furni- 
ture Compariy, Š224 So. Talsted 
St., už L. B. š. Komitetui lei
dimų savame gražiame name, 
sandėlyj laikyti suaukautus 
daiktus ir musų Komiteto na
riams susirinkimus laikyti iki 
vidurnakčių, vartojant šviesų ir 
visokius patogumus, per fjusę 
metų veltui. Tai yra didžiau
sia auka, kokią L.B.Š. Komite
tas gavo iš Chicagos biznierių. 
Lietuvių visuomenė privalo sa
vus labdarius remti, kad jie 
nesigailėtų ir ateityj panašiai 
saviems vargdieniams pagelbė
ti. Nuo balandžio 10, 1931, L. 
B.š. Komiteto ofisaš jau galu
tinai uždarytas. Ateityj L.B.Š. 
Komitetas, tarp rūbų ir maisto 
davėjų ir priėmėjų rietatpinin- 
kaus.

Balandžio 28, 2931, p. Nemu
no namuose, 4601 S. Paulina 
St., Chicago, antras aukštas, 
bus L.B.Š. Komitetas ir Viekš- 
niečių / Kliubo bendras susirin
kimas 8 vai. vakare.

Pramatoma, kad labdaringas 
veikimas turės būti pakeistas ir 
išplėstos po visų Cook County, 
III. ir pašalpa duod'a'ma pini
gais... Visos liet, draugijos, ku
rios labdarybės tikslams dirba, 
privalo susiorganizuoti į vieną 
centrą, ir veikti kartu; iš Chi
cago Miesto 'Valdžios taip vadi
namus' “Tag-Day” leidimus iš-’ 
rūpinus, visoms mūsų draugi
joms kartu aukas renkant, šita 
idej a yra 1 praktikuoj ama kitų’ 
Chicagoje 
kodėl mes turime 
pasilikti?

Labdarybės reikalas turės rš- 
sirituliuoti į praktišką veikimą, 
nors dabar musų visuomenės 
veikėjai, lyg susitarę, nenori šio 
klausimo diskiisuoti. Viskam 
yra laikas. Gal aš nelaiką ir ne 
vietojė kalbu. Ir aš gkliu nu
tilti, ir leisti organizuoti šitų 
reikalų visai kitiems; jauniems, 
gražiems, sumaniems. Vienas 
žmogus ne talka... Aš tikiu, 
kad dar gyvensiu, kai lietuvių 
labdarybė tautiniais, ne tikybi
niais pamatais bus suorgani
zuota. Kitos tautos, mus išmo
kins progomis naudotis, či^gi- 
miai lietuviai tai gėriau supras, 
negu į visokius antagonistinius 
kliubus susispietę, mokų tik gir
tuokliauti ir vieni kitiems “pa
vydėti”. Kas suorganizuos mu
sų jaunimą į kultūrines draugi
jas, tas ir labdarybės reika
lams, gavimui “Tag-Days”, ras 
pritarėjų, veikėjų be keršto.

Dabar laikas aštriausiai kri
tikuoti mano svajones. Visiems 
tik ačiū pasakysiu. Bedarbių 
reikalai, pavasariais, lengvesni, 
bet ir dabar šimtais kas dienų 
iš butų metami, dėl neišgalėji
mo nuomos užmokėti.

Pavasarinis
RAKANDŲ 

Išpardavimas!
LIETUVIŠKAS 

R A D10 
PROGRAMAS

Budaini 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 W. Vakare.

Musų bargenai tarpe dauge-* 
lio kitų yra dar sekami:

1. Parlor setas kaina
$150, parduodam už I w

2. Bedruimio setas kaina
$150, parduodam už , M*

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

ESAM TIKRI, KAD NAU
DOSITĖS ŠIAIS MUSŲ BAR- 

GENAĮS—LAUKIAM.
MUSŲ RADIO VALANDA

• ■

Lietuviškas Programas
• i r t

f Kiekvieno panedėlio vakarą 
iš stoties WHFC 1420 kilo
cycles nuo 7' iki 8 valandai 
vakare. Kviečiam klausytis 
—JVI. P. JAVARAUSKAS ir 
J. BERTULIS—savininkai.

CITY 
UPHOLSTERED 
FURNITURE CO.“

2314-16 W. Roosevelt Rd. 
Tel. WEST 5743

YOURTYEd
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beputy” Book

Marta® Dept H. S„9 B. Oluo Sl, Clucagv

Visi lietuviai susirūpinkite sa
viems ^bedarbiams pagelbėti dar
bus įgauti, o darbo negaunan
tiems gelbėti kad> nebadąųtų. 
Visiems ačiū. "

A. K. Ruthkauskas, M. D.
' L. B. š. Kom. pirm.

SPORTAS
šiandien Universal Atletikos 

Kliube treniruosis Karolis 
Požėla

šiandien 8 vai. vakaro įJhįver- 
sal Atletikos Kliube (814' W. 
33 St.) treniruosis Karolis Po
žėla, J. Bancėvičius, D. Bložis 
ir kiti lietuvių ristikai. Pasiža
dėjo taip, pat būti ir J. Koma
ras, kuris prieš porų dienų at
vyko į Ghicagų.

AMERIKOS LIETUVIŲ SUSIVIENIJIMO 

Antroji Ekskursija į Lietuvą 
(Kartu su Liet. Agentų Sąjunga) 

CUNARD LINIJOS GRAŽIUOJU LAIVU

DANCASTRIA
Išplauks iš New Yorko Gegužės-May 27, 

o iš Bostono Gegužės-May 28 >
STAČIAI I KLAIPĖDĄ

Be Persėdimo i Kitą Laivą 
Linksma ir greita kelionė didžiausiame lietuvių būryje. 

Mielai priimami ir nepriklausantys į Susivienijimą keleiviai.
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ S-GA: 

AMBRAZIEJUS, J., 168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
“AMERIKOS LIETUVIS”, 14 Vernon St., Worcester, Mass. 
P. P. BALTUTIS. 3327 S. Halsted St„ Chicago, III. 
BARTKEVIČIA, P., 678 N. Main St., Montelio. Mass. 
BOGDON, J. G.. 432 W, Long Avė., DuBois, Pa. 
“DIRVA“, 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
FRANKLIN SAV. 8 TRUST CO., K. Vaišnora, Pittsburgh, Pa. 
GENDROLIUS, N., 395 Broadway, So. Boston, Mass. 
KAZĖMEKAS. Ch. K., 797 Bank St., Waterbury. Ct. . 
MAKAREVIČIUS, K„ 95 Liberty St„ Ansonia, Ct. ' 
MOLIS, P., 1730 — 24th St., Detroit, Micb.
“NAUJIENOS”, 1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
RICHMOND TRUST CO., 2701 E. Allegheny Avė., Philadelphia, Pa. 
RAUKTYTĖ, MISS J., 123 Millbury St„ Worcester, Mass. 
SEKYS, J., 226 Park St., Hartford, Ct.
SIDABRAS, K., 875 Cambridgc St„ Cambridge, Mass. 
STULPINAS, V. M., 3255 S. Halsted St.. Chicago, III. 
MIKOLAINIS, P„ J88 Sands St„ Brooklyn, N. Y. 
TREČIOKAS, A. S„ 197 Adams St., Newark, N. J. 
URBSZO, J. J., 187 Oak St., Lawrence, Mass. 
VASILIAUSKAS, J., 814 Bank St„ Waterbury, Ct. 
“VIENYBĖ“, 193 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
VARAŠIS, A„ So 12th 8 Carso, Pittburgh, Pa. 
WEISUL, K. J., 1128 Washington St., Norwood, Mass. 
ZOLP, J. J., 4559 S. Paulina St„ Chicago, III.

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

parašytą knygelę.
TURINYS

■■■/■•■ . ; • ' '

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
r jie neapsikrikštytų. ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magęmetonus, protestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas niigino! Vargas lenkino,

’ VI. Velniai, Raganos ir Teologai. [ 
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į riėvalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carų ir dvarų.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

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

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

.T ....... ...
' 'Į". . . ... ...'

MARGUTIS
. VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mėnesi nuo 

16 iki 32 puslapių didumo.
“TAS NE BROLIS, NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, III.
Margutį redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Margutį ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos”. h ,

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 pap^astąnlSaiške.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

* CHICAGO, ILL

Bokso rungtynės '
Chicago Stadiume balandžio 

24 d. įvyks bokso rungtynė * 
tarp “Kid” Berg ir Tony Can- 
zoneri. Kova eis už laimėjimą 
čempionato. Canzoneri yra 135 
švarų čempionas, o Berg 140 
svarų. Bet rungtynėms Berg 
bandys “nusiredusinti” iki 135 
svarų, kad paveržti iš Canzone
ri čempionatą.

Padaro Silpnus Or
ganus Stipriais

♦

Nuira-Tone priduoda nauja jčKS ir gyvu
mų fdlpniemB, lAridevrijusiotna organamH. 
Jin pabalina ifi kūno litrų perus, sustiprina 
silpnus inkstus, nugali skilvio pakrikimus, 
galvos skaudėjimų ir kvaitulius. Nura-Tono 
atgaivina silpnus nervus ir raumenis ir pa
daro jūsų rhiegų poilsinrų ir atraivinant'. 
Jeigu jus atakuojate spfkų ir gyvumo. but‘- 
nai gaukite Nuga-Tone ir pasigerėkite g t.i 
sveikata ir veikliais organais. Nuga-Tone 
yra pardavinėjamas aptiekininkų. Jeieu 
aptiekininkas neturi jo. paprašykite jj už
sakyti dėl jus ifi savo urmininko.
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ISPANIJOS SOCIALISTAI 1R REVOLIUCIJA •
■j 

ttiatf irat i............ .. ...................

Amerikos laikraščių korespondentai nedaug terh- 
šo apie partinius pasidalinimus rešpublikiiiėje iSpaiiL 
joje, todėl yra šūftku pasakytų kbkią rolę kliri partija 
tenai Vaidina.

Vis hbi&UB teŽi'aUs aiškėja, kad dabartinėje Išpe
ni jos revoliucijoje Socialistai yFa labili švūrbūš, jei hė‘, 
pats svarbiausias veiksnys. Lafkiii'ėšios respublikos Val
džios ministerių kabinetas susideda, rodos, iš 9 žmo
nių. Keturi Jų yra socialistai: Frantiėco Largo Cdbh-’ 
llero, darbė mihištėriš; FėfhaHdd dė Loš KiOs, teisin
gumo mlnisteris; IndaleCio Prieto, fiitaftsų ministePiš; 
Marcelino Domingo, iViėtiiho mftiiSteiris* Tdi yra labai 
atsakomingos vietos valdžioje.

Dažniau, negu kitų hiinisteHų Vardai, yra minimi 
spaudoje Fernando de Los Riūs ir Indalėcio Prieto.

Kiti penki ministerių kabineto nariai, kartu ir 
laikinasis prežiderttas Nicetė Al&ala Zamora, yra bur
žuazinių respublikoftų atstovai. Revoliucijos pafeisfeki- 
mui yra labai svarbu, kad visi respublikos šalininkai 
mokėtų sutartinai veikti. Tai yra ypač reikalinga da
bar, kol dar nėra pašalintas monarchijos grįžimo pa
vojus.

Reikšmingą paliudymą to, kokios didelės įtakos 
Ispanijos revoliucijoje turi socialistai, davė pereito 
sekmadienio demonstracija Ispanijos sostinėje. Tą die-ę 
ną buvo surengtos didžiulės Madrido kapinėse atmin
tinės socialistų vadui,, Pablo Iglesias, mirusiam 192& , 
m. Procesijoje į kapines dalyvavo milžiniška minia iš 
kokių 150,000 žmonių. -

Šituo socialistų vado atminties pagerbimu Ispani
jos liaudis parodė, kad ji pripažįsta, jogei dabartinė2 
Ispanijos revoliucija tai socializmo idėjų'pergalė!

Pergalė dar, žinoma, negalutina. SOcialiStų tikslas 
yra ne tik įvesti demokratinę tvarką valstybėje, bet ir 
pakeisti ekonominę visuomenės sistemą. Tečiaus be de
mokratinės tvarkos socializmas yra negalimas. Nuver
tus monarchiją ir įsteigus respubliką Ispanijoje, tenai 
susidarys sąlygos, kuriose darbo žmonės galės laisvai 
kovoti už savo teises, laisvai organizuotis ir šviėštis 
ir tuo budu ruoštis prie paėmimo visos galios į BAVo 
rankas. Be šitokio pasiruošimo, darbininkų klasė, kad : 
ir užkariautų Valdžią, heBūgebetų ja tinkamai pasi
naudoti. ; } ,

To pavyzdį mes šiandie matome Rusijoje, kur dar
bininkai, paėmę į savo tankas valdžią, nemokėjo j'Oš 
išlaikyti, bet pavedė ją bolševikų kdmisatams, ir Šie' 
įsteigė Rusijoje aršesnę priespaudos sistemą žmonėms, 
negu kad buvd prie carizmo. /Butų didelė nelaimė vi
sam pasauliui,’ jeigu tokio pat likimo susilauktų ir 
Ispanija. : •

Bet Ispanijos darbininkai yra labiau apšviesti, bė
gu Rusijos, todėl demagogiškos komunistų agitacijos 
jie neklauso. UžpePėitą’ Sėkmadfenį, kai visoje Ispani
joje įvyko municipaliniai, (mięstų valdžių) rinkimajų. 
kurių rezultate sugriuvo karaliaus sostas, tai iš 8CU2Š0- 
išrinktų miestų tarybų narių, komunistų buvo išrinkta; 
tiktai 23. Kai kurie kapitalistinių laikraščių koreSffeA^ 
dentai, gąsdindami pasaulį bolševizmo šmėkla Ispani
joje, sako, kad Katalonijog provincija esanti "komūniž- 
mo tvirtovė”. Tuo gi tarpu visoje Kaialoųijoje būVp 
išrinktas tiktai vienas komunistas "aldermanas”.

Bolševizmo silpnumas Ispanijoje leidžia tikėtis, kad 
darbininkų judėjimas tanai nesūstnuks ir nenusibank- 
rutins, kaip Rusijoje, Italijoje ir Vengrijoje* Socialis
tų vadovaujami Ispanijos darbįniųkai, kovos, kad A^t 
katalikiškos Bourboūų monarchijos/griuvėsių butų 'Su
kurta laisva demokratinė respublika.

. .......... .. •.bjAį ■ ■ «>
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w , . ....ŠūsidBš, ’fciišijos pavyzdžiu, 
įai^ninki} ir*Kareivių tarybos, kurios faktinei dikta- 
Vo valdžios politiką. v , „ |

' Bet bolševikų -pasekėjams Vengrijoje to buto ne 
gana. Jie norėjo, kad visą galią pasiimtų tarybos ir 
lUi Ąudapešte viskas eitų taip, kaip Maskvoje. Demo- 
kratjfĮies vengrų respublikos laikinas prėžidentas, gra- 
fafc Karolyi, turėjo rėžigiiudti ir perduoti valdžią dar- 
bftiiĄftų ifMrėfvių Mt^ftoVų tarybų pildomam kortiite- 
M ;šfe paškelbfe Vė^Ąjdje ‘'Tarybų Respubliką”, ku- 
Bbs įhėsakyje atsistojo uolūs Lenino garbintojas, Bėla 
Kun. Jisai ėmė kraštą valdyt diktatoriškai.
, > LUb&i galimas daiktas, kad bolševikiška diktatūra 

būtų bUVUei likviduota ramiu budu ir de- 
reš^Ublika butų buvusi vėl atsteigta. Yra 

fektas, kad pO kėlėto mėnesių diktatoriaus Bėla Kun 
feę^aiavimo, Vengrijos darbininkų masėse kilo toks 
didelis nepasitenkinimas, jogei tarybų valdžia buvo 
priversta atsistatydinti ir atiduoti krašto vadeles j 
dafbiftinkų profesinių sąjungų ’ėentro ir socialdemo
kratų partijos rankas. Naujoji valdžia bandė įvesti 
tvarką krašte. Bet jau buvo per vėlu. Prie Budapešto 
vartų jau stovėjo Bumanijos kariuomenė.

Darbininkų ir ‘socialistų valdžia, vos išbuvusi ke- 
iibliką ValaūdUj tūrėjo trauktis. Į Vengrijos sostinę 
įmhršavo RUnianijos pulkai, lydimi Vengrijos aristo
kratų, kurie pirma buvo išdūmę į užsienius, o dabar 
sugryžo atkeršinti revoliucionieriams. Tuos Vengrijos 
ponus rumanų karininkai įstatė į Valdžią, ir admirolas 
Horthy tapo paskelbtas Vengrijos regentu. Prasidėjo 
“n&į™ era” Vengrijoje.

Per keletą pirmų mėtų Vengrijos aristokratų val
džia Su admirolu Horthy priešakyje kruvinu teroru 
valde kraštą, bė pasigailėjimo žudydama visus, kas tik 
drįsdavo pakelti prieš ją balsą. Buvo nugalabinta kele
tas žymių socialdemokratų vadų. Visos darbininkų or- 
^anižacijos buvo Uždarytos. Daugelis darbininkų ju
dėjimo veikėjų turėjo bėgti į užsieni. Buvęs diktatorius 
Belą Kun išsinešdino į sovietų Rusiją, kur bolševikai 
davė jam, kaipo "užsitarnavusiam revoliucionieriui”, 
Krymo pusiausalio gubernatoriaus vietą...

Priešakyje ministerių kabineto, kuris susidarė, 
admirolui Horthy patapus 'regentu, atsistojo grafas 
von Bethlen. Jisai ir šiandie dar tebėra premjeras. 
Vengrija dabar yra "monarchija be karaliaus”..

Tai toks, trumpai kalbant, buvo tos nepasisekusios 
proletarinės revoliucijos likimas. Bolševikų suklaidinti, | 
Vengrijos darbininkai he tik neišsivadavo nuo kapita- 
lizmo, bet ir pražudė tą laisvę, kurią jie buvo laimėję 
revoliucijos pradžioje. .
----------- ——------------ ---- — ....
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tuos, kurie aukoja daug pini
gų prfezidehto rinkimų kampa* 
ni jai. Tie aukso maišai dažnai 
neturi jokio išsilavinimo, ir 
moka tik gražiai puoštis ir 
šampaną, maukti.

, t . I. /. .. ' ,

Stda, kad Amerika laiko ši
tokius negabius diplomatus. 
Ambasadoriais į svetimas šalis 
Jungtinių Valstijų Valdžia ski
ria he tuos žmones, kurie su
pranta tarptautinę politiką, bet

Revoliucinis Judėjimas Ispanijoje

htėišlatidinti. Atsisakydamas 
huo sosto, jis tik išsiderėjo, 
kad jam butų garantuotas lais
vas išvažiavimas iš Ispanijos.

žftionių tamsumas

Tokiu tai budu sugriuvo vie
na seniausių Europos monar- 

i čhijų. Bet ims dar pusėtinai 
laiko, kol Ispanija tinkamai su
sitvarkys. Reikia žinoti, kad 
tai Vienas labiausia atsilikusių 
kraštų Europoj. žmonės ten 
tamsus ir prietaringi. Julės 
SaueriVein pasakoja tokį ’ atsi
tikimą. Prieš keletą mėnesių

'■ .“'r/." . . -i’
Tas sukilimas privalėjo įvykti 
pereitų metų gruodžio iŠ dife- 
hą-

Sukilimui viskas kuo geriau- Į tikimą. Prieš keletą 
šia buvo priruošta. Užmegs ta jpfctremadura provincijoj iš vie- 
ryšiai su visomis įgulomis ir kį0 kaimo prapuolė trys asme- 
provincijomis. Be to, pakviesti nys. Prasidėjo tyrinėjimas. Ty- 
sukilime dalyvauti ir sindika- rinėtojai priėjo išvados, kad 
listai darbininkai. Tačiau kai prapUplusiejį liko nugžtlabinti. 
pastarieji pareikalavo 50,000 pradėjo eiti įvairus gandai. Ta- 
ginklų darbininkams apgink“ p0 įžiūrėti du kaimiečiai, 
luoti, respublikonai atsisakė, Juos policija, areštavo ir apkal- 
nors tiek ginklų buvo galima tiho užmušimu trijų žmonių, 
gauti sukilimo sandėliuose. Tie I Teismas pripažino 
ginklai, gal būt, butų Užtikrinę K^ut, ir kada jau buvo eina- 
stikilimui pasisekimą, bet aris- ma prįe nuosprendžio įvykdi- 
tokfatiški respublikonai bijojo, mo* pasirodė, kad tie trys as- 
kad sukilimas nepareikalaUtų menys, kurie neva buvo nužu- 
socialinių reformų. Jie nonejoūdyti, gyvena už šešiolikos my- 

ppttsitenkin'ti vien politinėmis 
permainomis. Jie buvo tiek tik- 

įri savo laimėjimu, kad iš kai-1 
nb šd'darė visą valdžios šąsod- 
tą, paruošė mailifėstūs it rei
kalingus dtšišaūkimus.

Sukilimas turėjo prasidėti 
gruodžio 15 d., bet pulkininkas 
Galenas sukillimą pradėjo Ja- 
cOj gruodžio 12 d. Kodėl jis 
'taip padarė,— ligi šiam laikui 
neišaiškinta. Gal būt norėjo pa
sinaudoti pirmo sukilėlio gar
be. • Bet už tai smarkiai teko 

į nukentėti visai respublikoniš
kai Ispanijai ir jam pačiam. Jis 
buvo sušaudytas. Per anksti 

i sukilimas atkreipė 
I Valdžios dėmesį ir nulėmė suki
limui galą.

Tačiau gruodžio 15 d. Madri-1 
do aviacija vis tiek pakilo, nes ’ 
tai buvo sutartas ženklas su
kilimui. Aviacijos karininkai 
išiųėtė po sostinę ir provinci
jos mieštus laikinosios respub
likoniškosios vyriausybės mar 
nifestą— atsišaukimą. • 

kapitonas Franco

Aviacijai pakilus, privalėjo 
į gatves išeiti Madrido karei
viai ir darbihihkai. Bet hėiš- 
ėjo nėi viehi, nei Idti. Darbi- 
įlinkai .laukė kareivių, 6 karei- 

diniftias : darbfhlnk'ų. O Valdžia, spė-
Po šio hepasišekusio sukili- R tao laiku SUšigriebti ir Už-

md bUVb surengtas kitas, ku- cmlis. mieste pozicijas pradėjo
Chicagos “Tribūne” jau ant- tm buvo įtraukta beveik visa, atakuoti aviaciją..< Kapitonas 

rū kartu įdėjo redakcijos Andalūzijos įgula su visais ge- Franko (Franco) kelioliką kar-
straipsnį, kdriame reikalauja- nėro’lais, Štabu ir kitomis ka- tų aplėkęs ŠU savo eskadrile
ma pripažinimo respublikiilėi riUbmehės dalimis, šib sukilimo miestą, pastebėjo ne darbinin- 
Ispanijos valdžiai. jau butų nepasisekę Užgilittuž- kus su. kareiviais, bet artileri-

Tas laikraštis nurodo, kad ti, nes tai butą Stipriausios j°s dalis atakuojančiast aerod- 
Jungtinės Valstijos yra viena kariuomenes dalies. Karalius romą Tada Frankui paaškėjo, 
seniausiųjų pasaulyje ir pati Aifohso apie, tai sužinojęs grie-; kad .sukilimas jau praloštas, 
stipriausia respublika, todėl bęsi politiško triuko. Tuojau Aplėkę dar jis keletą kartų 
jungtinėms Valstijoms ne,tin- pasikvietė Primo de Riyerą, apieu Madridą. Norėjo ir jau 

Reiškia snati žvaltrvb'i be huikti, iki pasisakys už Is- įsakė atsistatyti, o ministerių buvo pasiruošęs . išsprogdinti 
tpkmn nosmprkė ir sušahdė Ponijos fespublikos pripažihi- pirminihkU pasikviėtė gen. Be< rteapkenčiamiaUsą vietą visoj 
teis ^eležihkelitj tartiaUtojUs. monateiškos, šalys ;(pav. ren^erą, .kitais Wkais fa*“^nijoj^tealiaus reriden-
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liejami KRAViA® “darbi*
NINKU TĖVYNĖJE’’

t-t, y ■

BalaridŽlO meti. t pradžioj e- 
Maskvos spaudoje tapo oficia
liai paskelbta: j

“G. P. U. kolegija (gru
pe) Riazaneje praneša, kad 
geležinkelių tarnautojai Po- 
pov, Šamburski, Škod, Fro^ 
lov, Bikitin ir Platonov tapo 
dėl sabotažo ir kontr-revo- 
liucijos pasmerkti mirčiai. 
Sprendimas vakar buvo įvy
kintas.”
Reiškia, pati žvalgyba 

teismo, pasmerkė ir i

(Pūbėiga).
Diktatūros paskelbimas)

Kai kakalius paskelbė dikta
tūrą, panaikino konstituciją 
bėi pilietiškas laisves ir pra
dėjo krašte sauvaliauti, tai 
GUera parašė karaliui laišką, 
kur įrodė karaliaus neteisėtus 
darbus, ir išvažiavo į Paryžių.
“Toks karalius, kuris blo< 

gam panaudoja liaudies pasiti
kėjimą, negali daugiau turėti 
pasitikėjimo krašte. Jam val
dant aš negaliu gyventi Ispa
nijoj”. Tai žodžiai iš Guerbs 
laiško karaliui.

Svyravimas

Būdamas Paryžiuj, 
(mėzg>ė ryšius su kai 
kariškomis įgulomis, 
įgulomis ir buvo jau beprade
dąs sukilimą. Slaptai laivu iš 
Franci jos nuvyko į Valehcijds 
uostą vietoj aptarti sukilimo 
reikalus. Viskas buvo kuo ge
riausia paruošta. Sukilime bū- 
vo pasiruošę dalyvauti ir VA- 
le,nei jos darbininkai sindikalis- 
tai. Jiems jau ir ginklai buvo 
Išdalinti. Tačiau Guera masinio 
sukilimo išsigando ir paskuti
nę Valandą pareiškė, ’ kad jis 
sukilime nedalyvaūja ir, ben
drai, sukilimui nepritaria.

Bet jau buvo per Vėlu. Įgu-j Padėtas 
la sukilo* Sukilo ir Valencija. 
Tačiau atsisakius nuo sukiliihu 
jo ruošėjui, nepergeriausia 
jautėsi ir kiti sukilėliai. Primo 
de Rivera sukilimas pasisekė 
likviduoti.

Po nepasisekusio sukilimo 
Guerai buvo; pasiūlyta bėgti 
užsienin, bet jis atsisakė. Pa
siliko krašte, •pasidavė policijai 
ir pareiškė, kad už visą sukili
mą jis fcSąš atsakomingas. Ta
čiau teismas jj išteisino. Smar- 

pirmininkavo Maxton. Bet kon- kiai nebaudė nei kitą kaltinin- 
ferencijoje jisai/atsisakė staty- kų.
ti savo kandidatūrą. a . ,,£ Primo de Riveros Atsistaty-

REIKALAUJA PRIPAŽINT 
1 IVANUOS Respubliką

----------- Į . .................... .......  „ 
nei- Brockway, kraštutinis ra
dikalas. /

Pirmiau nepriklausomiečihms

nes

jis iiž* 
kuriomis 
su uostų

lių nedideliame kaime. To kai
mo gyventojai nemokėjo nei 
rašyti, nei skaityti ir todėl nie
ko bežinojo, kas dedasi už še
šiolikos mylių.

Tokių tanisių užkampių Is
panijoj yra nemažai. Tačiau 
prie naujos santvarkos, reikia 
manyti, tie kampeliai pradės 
nykti ir Ispanijos žmonės ims 
sparčiai progresuoti.

eskadrile

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

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

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nofs mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu zmdgaud 
dantis yra Nešvarus, tai jus no
toms ar nenorėtus turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-bul toks pat už
metimas yra daromas i£ jums.

Listerine, dantų tepalas, valai 
dantis nauju budu. Musu che- 
taikai, pagalios surado, sustoto 
Įtart Htikro šveičia nedrasky- 
damas danttt tetnalės *- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo is- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoju tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmucal Co^ Saint 
Lotas, U. S. A.

VENGRIJOS “

Prieš keletą dięfiij VehjįriM>Wi^iB pij'tnitii!n-* 
kas, grafas von Bethlen, aventė savo p^eflijeraviipo Ift 
metų sukaktuves.

To pono valdžia ’ tai —* liudhas paminklas bolševi-, 
kų sudemoralizuotam; ir pAltfMftltam' dar-
bininkų judėjimui. “

Karą pralaimėjusidjė. Vėhgri|c j

; Dabar skaitome : kitą žinią 
(datuotą balandžio .20 d.) iš 
“proletariato tėvynės0:
,, EftaimoVe dėl x kontrrevoliu
cinio darbo tapo pasmerkti su
šaudymui šeši ūkininkai. De
šimtis kitų ūkininkų, jų tarpe 
viena, moteriškė, nuteisti kalė
jimo terminams nuo trejų iki 
dešimties metų.

Situos “kontr-revoliuciohie- 
r|us°, pasirodo, teisė “teismas”* 
žldibje šakdina:

“Komunistinė publika, ku- 
k Tios bUVo prisikimšęs pilhas 

teismo kambarys, teismo pa-
■ skelbtą nuosprendį pasitiko 

delnų plojimu.’” .• .
4. .. . V >l» . .....

. Kur tiek kraujo liejama, kaip 
"4,(į,jeV ir.’tSs Įirąii-.

P ir .‘Auįlti’U

Šešis mėnesius Sėdėjusį kalėj i- ei ją, bet vienas generolas, Su 
me Už sukilimą. ' ‘ skraidęs, savo mal-

Naujas mmisteriū ' kabinetaš | davimais- pasigailėti nekaltų 
įtuoj iŽWo WmiWtijbs įstatys~ 
mą ir pažadėjo kraž'tą a norma
les VČžęš atvėsti. To tokių pa- 

I žadu ir AndalužijOs paruoštas 
Siikiiimaš nurimo.

Gen. Bėffettguer
Gen. Befenguer iš. .

norėjo duoti Iptadžią dorina-U 'mėtogos; laimingai dar 
liam krašto gyvenimui. Jis het įkartu pT.kilb Viršuj Madrido ir 
cenzūrą vienu tarpu panaikino. I nusileido BoftugalljOj.
Bet neįigam. Tik 25 jįienas. Į įUUIdcipalihiai i rinkimai ir mm 
Per tą laika jis pamate, koks narčhijos, griuvimas

Sicaįi'škio jlMkrašČio korės-1 kurie pirma labai deginus bUVpL Taip pasibaidė tas sukilimas, 
maehtas Wasliingtone paša^rdabar traukė smarkiai į kairę. A^t galo, įvyko visoj Isparti- 

J Visas ^^ mtoįpaįiniai rinkim v..
likos ir teišmo karaliui. DiktaJBer tuos rinkimus (krašto pilie- 
turos . tvarka padarė . visusįriai milžiniška tialsĄ dauguma 
(griežtais fešptiblikdhįis. tai beveik višUr j^rirtko r^publl- 

i pamatęs, BerengUer grižo prie 
senų diktatūros prlemofiių. 

1 .... ,

<Jt*uddaio 15 U mikHimas
■ ' ' ‘ g“ / . \ ■

Respublikonai .gi saVo keliu, 
______ rt ........ _ įsitikino, kad gražumuvbėi Hn*- 

Ambasadorius Laughlin kįmais nepasiseks karaliaus su-

Anglį j a) Europoj e.
Reikia Čia pastebėti., kad 

Viena monarchiška. šalis jau 
pralenkė Ameriką šitame rei- 
kalė, būtent, Belgija, kuri su
teikė pripažinimą laikinai Ispa
nijos Valdžiai užvakar.

“Tribūne” pažymi tą faktą, 
kad respublika Ispanijoje atsi
rado ne ginkluoto perversmo 
keliu, bet po visuotino balsa
vimo, kurį Ispanijos žmonės 
atliko balandžio 12 d., rinkda
mi miestų valdžias. Dar hlo- 
harchij ai esant, jau Išpilki ja 
milžinįška dauguma balsų buvo 
pasisakiusi už respubliką.

pbfideiitas Washingtone paša^ 
koja įdomų . datlyklą, kad . Ame
rikos athbasaddriūs * Madride, 
lrwin B, Laughlin, esąs mp- 
harčhizmo šalininkas. * Kara
liaus Alfonso, dvaro, i blizgėj imu

Žmonių, -kurie žūtų nuo bom
bardavimo, sutrukdė Franko 
pasiryžimą. Tuo tarpu buvo 
atidaryta artilerijos ugnis į 
skraidai!^ eskadrilę, o aerod- 
fomąš iš Visų pusių apsuptas. 
Franko Ūdr suspėjo nusileisti, 

tiktųjų I pasiimti Skridimui ir gynimui-

tfbvjėtų
jū IĮ®# •'*' VF
sų-ptaįkOjb išlaukia aplbdis 
mentus! > -

hrockway k to. f 
pirIMninkąs

;V, ,.•>,> A. .uw...1.4.. -

Britų NeprikjaUsomos
Partijos konferencijoje, 
įvyko per Vėlokas, Wo išrink 
tas partijos^ pirmininku Fen-panijos respublikos vadus.

i . '--k v ■ „

9

Darbo 
. ktiri

jisai nieku budu ’ nenorėjęs 
keti, jog monarchija galinti 
griūt i; • ir tokios i rųšies rapor
tus jisai siųsdavęs į Washing- 
taną.
turįs prastą nuomonę apie Įs- ltirąusti bei pasalinti, ir prade

'1 jo ruošti sukilimą

konus ir tilo aiškiai kąrąliuj pa*- 
tote, kad' jfe jo debėnori. Res
publikonų' Vadais Niceto Alcala 
Zalnorą 'pasiuntė karaliaus mi- 
hisicriaihs uftiihatiiihą, kad be
giu valandos biitų pripažinta 
respublika, šį kartą karalius 

' aiškiai pamate, kad jam kita
is nali jo. ki°s išeities nebėra, kaip tik

The fellows 
that cause

SORE
TH RO AT
Colds dnd sore throaf 
ore iftfections caused 
byigėrms. The above 
ore streptococcus 
gerffis. Help fiature 
eottibat thėrti by gar- 
flling every dūy With 
full »trength Literine, 
lt kilis germsin 15 sec- 
onds and heals tissue.

čargle with

LISTERINE

inti.au


NAUJIE^S^hicap^ni.

Lietuves Akušerės

Advokatai

Akių Gydytojai

Gratyoriai

TRUM

Įvairus Gydytojai
Lietuviai Gydytojai

8.00

FUI Traukimai be ikauimo

2 ryto
1 Avė.

Vidikas- 
Lulevičienė

Chicagos lietuvių 
kultūriniai darbai

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

■

Valandos: 
Nedėliomis it Iventad. 10—12 dieni

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingu,; simpatingą ir ramų

1646 w. ^6th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ct 

Telefonai 

Ciceto 3724

AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie 

tq ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo

Lai gyvuoja “Birute”, o sek
madienį, gegužio 3 d. publika 
skaitlingai atsilankius įkainuos 
ir apvainikuos, nes tik “Birutė” 
gali tąją operetę “Raganius” pa
statyti, 'kur ir dainininkų ir ar
tistų kšėjų netrūksta.

Praėjusio antradienio vaka
rų, kovo 14 d., Chicagos Liet 
Draugystė Savitarpinės Pašal
pos laikė savo mėnesinį susi-

Klausdami inform&ci 
jų iš kitų miestų 

rašykite

j. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto it 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
I /Chicago, III.

Tel. Victory 1115

VALANDOS: 
nuo 

> nuo

Tarp Chicagos 
Lietuvių

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

ki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9
Subatorais nuo 9 iki 9

52 East 107th SL 
kampas Micbigan Avė

. Pullman 5950—namų PulL 6377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St

Telefonas Canal 2552
Valandos. 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj it Pėtnyčioj nuo 9 iki i

jus nariųą pppąpiirgtų vado
vautis obalsiu draugijos gero
vės, kad stengtųsi užrašyti tįk 
sveikus, narius, gerovę ir gar- 

draugystei 
' • savo kal- 
aiškino apie 
kokių pasek-, 

galima laukti kas męgs-

tainėje ant Leavitt prie North 
Avė. Narių atsilankė gana 
skaitlingai ir daug draugijai

Volnndoi 11 ryto Iki 1 po plot fl 1W " ‘

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaakee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 jVaL 9—4
Rezidencija 6158 S. Taknaa Ay. 

Tek Prospect 8525

šiuo pasauliu ba- 
7:30 valandą 

sulaukęs puses am- 
gimęs Tauragės apskr.. Ba- 

parap

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel Canal 3161

Simon M. Skudas 
Graborius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai.

\718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532 

CHICAGO, ILL.

hę nesančius 
narius. Antroj' daly 
bos daktaras i 
“munšainą 
mių
tą jį gerti. Kalba buvo labai 
interesinga ir pamokinanti.

si rinkimus, tai yra Masoųic 
Temple, sako pasamdyta abu 
aukštai. Neklysiu sakydamas, 
jog tai yra gražiausi ir paran
kiausi northsaidieciams salė. 
Valio! Bijūnėlis, už jūsų darb
štumą. Puiku bus dar kartą su 
jumis šį sezoną pąsilinksmin- 
ti. — Nosius.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St* 
Rezidencija:

4193 Archer Avė. ! 
Valandos: 2—-4 po piet 

' Phone Ldfayett'e 0098 1' '

Val.i 1—3 Mt-Ii r----------

Telefonai Republię 7868

Paimk į rankas bi kokį nors 
Chicagoj išeinantį lietuvių kal
boj laikraštį ir pažvelk į pra
nešimų skyrių. Tai pirmiausiai 
metasi į akis chieagiečių lietu
vių kultūriniai darbai, kaip tai: 
draugijų susirinkimai, meno- 
dailės ratelių pamokos, ir taip 
begaliniai vakaras iš vakaro ne

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Paul M. Adomaitis 
Advokatas '

One North La Saūe Bifo 
One North La Šalie St, i

svarbių dalykų buvo apkalba
ma, taipjąu buvo patiektą ber- 
taininė draugijos turto apy
skaita kas parodo, kad Savi
tarpinė puikiai yra tvarkomą, 
ir finansiškai ir turtu .gana 
sparčiai auga. Ypač malonu 
buvo patirti šių metų kontes- 
to darbuotė: Praėjusį susirin
kimą buvo priduota aplikaci
jų ąpie 40, o jau šį susirinki-, 
mą net virš 50. Jei visą kon- 
testo bėgį taip seksis, tai gali
ma tikėtis trumpu ląikų Sa
vitarpinė taps Chicagos lietu
vių organizacijų milžinu. Rei
kią pasakyti, kad Julius Mic
kevičius Savitarpines pirmi
ninkas, kaipo susirinkimų 
tvarkvedis, yra e^pertas, nes 
tiek daug dalykų susirinki
mas apsvarstė ir pulką naujų 

I narių priėmė ir 
kantų perstatė ir 
komisijos 
apkalbėjo — visą 
truputį virš dviejų 
Ir viskas rinitai 
draugiškai svarstyta.

Po susirinkimo draugijos 
gydytojas Dr. Biežis buvo pa
kviestas pakalbėti trumpai 
apie sveikatą. Daktaras savo 
kalboje pirmiausiai išreiškė 
pageidavimą, kad nariai kon- 
testo dalyviai užrašydami nau

prie 
duodu 
elecfric 

ir mig- 
blankets ir 
Moterims ir 

patąri-

_____ __ ________________________________

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooievelt 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PL, Chicago
, SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, Dl. 
tel. Cicero 5927

Phone 
Hemlock $

Patarnauja 
gimdymo, 
mašsage, 
treatment 
netie 
t t. 
merginom 
mai dovanai.

Namų Tel. Ravėnswdod 1664
Dr. J. P. Ashmenckas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Mįltvaukee Avė. - 

(kapipos North ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

Ų.tarn,, Ketv. ir Subątomis 
Ofiso • valandos: *1-3 4r 7-8 p. m.

Nedėliomis, pagal susitarimą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

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

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

DR. CHARLES SĘGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS *
4729 South Ashland A Ve., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALĄNDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 M 4

v. diena 7 • ■■■ ■ •u m

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

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotupio, skaudamą 
akių karštį--, /nuima kataraktą, atkaišo 
trumparegystę ir toliregystg. / Prirengia 
(eisingaį ą|ęąąųs. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
dąnčja rpažįausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į ųiokykĮos vaikąs Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Ęoulevard 7589

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 ik: 8 valandai vakare 

apart Iventadicnio it ketvirtadienio.

Rhysical Thcrapy 0 Midwife 
Naujoj vietoj 

6109 South Albany Avenue

JOSEPH J, GRIS
Lietuvis Advokatas 

4631 AtUapd Ąsfe^ 
Tel. Bo'ulevard 2800

•“A'IAfSSf“.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

šita taip gudriai franeuzų 
kalboj parašyta, trijų veiksmų 
filozofiškų juokų komedija, ku
rią tiksliai ir gražia kalba lie
tuvių scenai pritaikė P. Vai
čiūnas, bus suvaidinta 26 d. 
balandžio (April) vienam iš 
gražiausių ir moderniškiausių 
CIVIC TEATRE. Vakarą ren
gia artistai Dzidmdzi Drimdzi, 
paminėjimui “Margučio” trijų 
metų gimimo dienos.

Dalykas dedasi Bretainej^ 
Šen Liunero mieste. Liusjen de 
Versanio ir žoržo Bulen namuo
se. Liusjen rolę vaidina, art. 
J. Olšauskas. Jo moters Odetos 
Baronienės, rolėje dalyvauja 
Nora Gugienė. Mišelį na, jų auk
lėtinė— p-lė Lillian žilvičiutė. 
žorž Bulen, art. A. Vanagaitis, 
kuriam ir tenka asilo vardas. 
Viveta Lamver,—Petronėlė Mi
lerienė. Fernandą Santai, — 
Adelė Zavistaitė. iloranž,— S. 
Rimkus. Baronienė,—A. žemai- 
čiutė. Adolfas, tarnas— Vai
tekūnas (dramos tėvas) ir ke
letas kitų mažesnių veikimo 
vietų. Apie čia pažymėtus ar
tistus ir mėgėjus, daug kas kal
bėt apie jų vaidmenį nebeten
ka, nes tai yra surinktos mus 
scenos geriausios spėkos, ir jų 
vaidinimai nekartą buvo sutik
ti publikos su geriausiu pamėgi
mu. Turint šitą visą galvoj, 
reikia manyt, kad ir šiam vei
kale jie savo užduotis pasistengs 
atlikti kuo puikiausia. O jei iš 
artistų pusės taip dedama pa
stangos tad publika gali ir pri
valo pilnai pasitikėti, kad gaus 
dauginus vertės už savo pini
gus, negu kur kitur, praleidus 
doleri kitą.

Pati komedija susidaro iš 
romantiško nesupratimo ir 
taip, ^.trumpais, juokingais ne
supratimais, kaip kad raudonu 
siūlu išpinta visas veikalas, 
kad po kiekvienos scenos suvai- 
dinimo reikia kristi juoku. Te
kis supinimas komedijos, su 
taip gudriai aprėdytu juoku, da 
tarp Amerikos lietuvių nebuvo 
niekad suvaidintas ir aš manau 
kad suvaidinimas šito veikalo 
dėl čikagiečių bus ne vien sur- 
prizas, bet ir neužmirštinas i- 
vykis.—Kazys.

Phone Boulevard 8483

DK. MAKGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

npo 6 iki 8 vai. vakare 
~ • 10 iki 12

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų it visų chroniškų ligų 

Ofisast 3102 So. Halsted St., Chicsge 
arti 31th Street

3 po pietų, 7—8 vai.

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Room 1701 TeL Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
32f 1 č?. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis^—Utarri.,'Ketv. ir Subatoa vak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčioa vak.

vęs nesuvils. 
po koncerto, 
tenkintas ir 
sielą.

štai ir dabar gegužio 3 d., 
stato opeertę “Raganius”, p. 
Bukšnaičio vertimas iš anglų 
kalbos. Man pasitaikė būti 
sykiu su vertėju ant repeticijų. 
Gerb. vertėjas tuo veikalu tai^ 
sužavėtas tapo, kad prisižadėjo 
specialiai atvykti iš New Yorko 
Chicagon vien £ik pažiūrėti ir 
pasigerėti tikru došimu. Ir aš 
neabejoju, kad “Birutė” nea^: 
vils, nes veikiantieji asmenys 
netik yra dainiar, bet ir artis-

JUSŲ GRABORIAI x ••
- Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
' Visi Telefonai'. YARDS 1741 ir 174Ž

.teko pasikalbėti su 
ais. Su£i- 

jog Bijūnėlis rengiasi

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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 nuliudime 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
liones sielą, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Vyrap, Vaikai, Brolis, 
Švogcriai, Brolienė 
ir Giminės.

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valąndųs nuo 10t—4, nup 6 iki 
Nedėliotais nuo 10 iki 12.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 2^ St. puo f-9
Telephone Roosevęr

Namie 8-9 ryte. TeL 1

Dr. A. P. Kazhuskis
Dentistas • 

4712 Sputh Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. HERZMAN
-- Iš RUSIJOS —

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

ta, tai kita grupė lietuvių, ko 
nors mokinasi-ląvinasi, kad pa
sirodžius visuomenei savo dar
bais.

Iš visų lietuvių grupių, įžy
miausią vietą užima Dainos ir 
Dramos draugija “Birutė”, po 
vadovyste D-ro C. K. Kliaugos 
“Birutė” yra pagarsėjus po vi
są Ameriką, ir teisybė, kitos 
jai lygios dainos fr dramos 
draugijos nėra visoj Amerikoj. 
Bet “Birutė” ir darbšti; jos 
nariai dirba iš peties ir nuo 
širdies-neilstančiai. Kada “Biru
tė” duoda koncertą, ar stato 
kokį veikalą, tai žinok, kad ta- 

Grįžti namo iš 
ar lošimo esi pa- 
pilnai atgaivinęs

'm., tris broli 
rą ir Liudviką, dvi seseris — Sta
nislavą Gabalienę ir Ju?efiną Moc
kienę. švogerį Juozapą Gabalį, o 
Lietuvoj tėvelius, brolius ir se
seris. Runas pašarvotas, randasi 
10711 SL. Homan Avė., Mt. 
Greenvvood.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ba
landžio 24 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Kristyno parapijos 
bažnyčią, 110 ir Homan Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už veliones sielą, o iš tėp Bus 
nulydėta į šv. Kazimierų kapines.

Viši a. a. Petronėlės Statkienės 
giipinės. draugai ir pažįstami esat 
niipširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jąį paskutinį 
patarnavimą ir atsisvęiki’njmą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Vaikai, Broliai, 
Seserys, Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eu<le)kis. Tel. Yards 1741.

PETRONĖLĖ STATKIENĖ 
po tėvais Kundrotaitė

Persiskyrė su šiuo ‘ pasauliu ba
landžio 20 dieną, 2:30 valandą 
po piet 1931 m., sulaukus 42 me
tų ąmžjąiis, gimus Kauno rėd.. 
F'apilės parap. Amerikoj išgyve
no 21 meuts. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Juozapą, dukterį 

sūnų Juozapą, 10 
— Kostantą, Pet-

Telcfonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso v* «idos:

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

Netoli 46ch St. Chicago, III.

JONAS VENCKAITIS
Persisky 

landžio 21 dieną 
ryte 1931 
žiaus 
takių parap., Mišeikių kaime. 
Amerikoj išgyveno 25 metus. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Uršulę, po tėvais Šlickaitę. dvi 
dukteris — Oną ir Bronislavą, sū
nų Juozapą, žentą Joną Parkaus- 
kį. marčią Frances. 4 anukus, bro
lį Stanislovą, brolienę Petronėlę, 
švogerį Julijoną ir švogerką Pau
liną Šlickus ir gimines. Gyveno 
434 7 S. Maplevvood. tel. Virginia 
08 35. Kūnas pašarvotas randasi, 
44 3 6 S. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj. ba
landžio 25 dieną. 8:30 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Pan» Šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iŠ ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Venckaičio gi
minės. draugai ir pažįstami ešat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti; 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

N.Tliudę liekame.
Moteris, Vaikai, Žentas, 
Marti, Anųkaį, -Brolis, 
Brolienė. Svogeris, Svogerka 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius budrikis, Tel. Yąrds 1741.

Duokite sayo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
optometrist

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
JeL Boulevard 6487

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

Tel. Lafayette 4146

A. ASLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisai vidprmiutyji 
Room, 150.2 r 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 V. Vashington St.

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 5395

ĮGALIOJIMUS
(Dovsernastis)

Specialletas aydyi__ ______
erų. Jei kiti negalSĮo jumis 
kyklt pas mane. “___
mąs atidengs jueu tikra 
Imsiu jus gydyti, ____ ___________
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus . jūsų 
kur ir kas jums skauda, t:t “T.ti 
po galutino iSegzaminavlmo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso valandos; ^uo JO ryto iki 1 po 
pietų, ntio 5 iki 7:^0 vakaro. Nejė- 

iioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

___ ĮvairųsGydy tojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J* SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
kąmp. 18 ir Blue Island -e.

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

Res. Phone Fairfaz 6353

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
virš MarshalI Drug store,

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KABN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vaL N e dėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3202

tų,' moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus..

Ofisas ię Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos) nup 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare 

Tel. Cinai 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Phone Boulevard 4139 
A. MAS ALSKIS L

Musų pat4rii|vim^e ląį- \ 
dotuvėse ir kokiame rei- 
kale visuomet eiįi' iKIIlP* 
ningas it nebrangus tp- 
dėt kad neturtine ii- . 
laidų užlaikymui akjr- '

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Beje
Bijūnėlio darbuotoj 
nojau
16 dienai gegužes, tai bus šeš
tadienio vakaras, duoti north- 
saidiečiams gražų pramogų 
vakarų; sako turėsią perstaty
mą, koncertą ir dar kitokių į- 
vairęnybių. Toj pat svetainėj, 

virš 50 apli- kur Savitarpinė laiko savo su- 
ilgą finansų 

aportą išklausė ir 
tai Regyje 

valandų.
nevaržomai,

Rezidencija Tel. Midway 5512 b 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oafdeu ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

3 Iki 8 vai. vak., Utarninkab is 
Pėtnyčiomis I iki 4 v. v.

DR. G. L. MADGE
D?NTISTAS

4930 W. 13th Sc.. Tel. Cicero 49
Skries “52""“ "
Parceliano' PiflingAl J—-
Auksinga GrO^Uf > .ii„r

, Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas

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.

Nedėlioj pagal sutartį
Tel. Bouleviird 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
OflM> telefonas Virgin!* 0080 
Ree. Tol. Vau Buren 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
_________ . _ v » IM 4 te
8 vakaro. Nedaliom nno 10 iki 13 dle 

»ą. Namų ofisai North Sid*
3413 Franklin Blvd.

Vntnndoi 8:80 iki 0:80 vakaro

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street s * .

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 Vai. vakare.
Rez. Tel. Kenwood ,51Q7

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

- 2400 W.- Madison St.
. Vai.: T iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860 
te

Namų telefonas Brunswick 0597

Uetuviai Gydytojai
Ręst. 6600 South Artesian Avebsu 

Phone Prospect 6659 
Ofiio TeL Canal 0257

DR* P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:

vai. po pietų if nuo 7 iki 8:30 yaL 
vąkaro. Ned£|. nuo 10 iki 12 < 

Pbone MIdway 2880

me chronilku Ir-naujų 11 
"• ? j išgydyti, atrflap- 
Mano pilnas leegzaminavl.

■“_.l ligą ir jei 'aš apst 
sveikata jums BUgryš. Et

bet pate paoakya

•r V* V V1'

? ... ’į./ jį,- tii-L
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

tikresnį ir pilhes 
?hnika daug pato 
taipgi pasirodė tu 
įvrtirių reikalo vi 

stiliaus kurinių su

negirdėję, bet žino iš kitų ko 
kių impresijų šis jaunas Ame 
rikietis sugeba padaryti pubji 
k oje, taip < .pat. in teresuoj asi ii 
klausinėja, ) Ypatingai dumi

Valerija Čepukiutė 
universiteto 

koncerte
Rašo NORA.

Praleisti kelias valandas 
universiteto muzikos mokyk
los jaukioj atmosferoj tarp 
žmonių, kurie supranta ir į- 
vertina muzikų iki augšto lai
psnio, ir dar girdėti įdomų ir 
artistiškai išpildytų progra
mų, buvo malonumas, kurį šių 
žodžių rašytoja turėjo praeitų 
savaitę nuvažiavus į North- 
vvestern Universiteto muzikos 
mokyklos koncertų, juo labiau 
kad tame koncerte labai žy
mia vietų užėmė musų lietu
vaitė, p-lė Valerija Čepukiu-

šio kon-

ir asista-

te, smuikininkė.
Nors svarbiausias 

certo artistas buvo 
F. Smith, baritohąs,
vo jam p-lė Čepukiutė, tačiaus 
musų Valerija taip atliko sa
vo dalį programo, kad garbės 
nusipelnė abudu lygiai.

Ponas Smith dar Jaunutis, 
turįs malonių asmenybę ir 
gražų užsilaikymų, vos pasi
rodęs estradoj tuojau gavo 
publikos simpatijų. Balsas nė
ra stebėtinas, bet malonaus 
tembro, gerai pastatytas ir iš
lavintas, o pačiam esant mu
zikaliam ir turinčiam gerų 
dikcijų, nebuvo jam sunku 
piešti aiškius vaizdus kurinių, 
kuriuos jis pasirinko savo 
programai.

P-lė Čepukiutė, kuri iš pat 
jaunučių dienų dalyvauja 
įvairiuos lietuvių muzikališ- 
kuos parengimuos ir savo 
mokyklos, o specialiai muzi
kos, studijas tęsia belankyda
ma Northwestern Universite
tų, sudomino 
mia pažanga 
metus laiko.

Pradėdama 
gramo O n
Mendelssohno, taip ir nunešė 
mus ant tos dainos sparnų į 
muzikos dausas pasisvečiuoti 
ir pasidžiaugti su Ballet mu
zika iš Rosamunde, Schuber- 
to; Cossack, Kroli; ir antroj 
grupėj su Ispanų šokiu, Gra- 
nados-Krcisler ir Kejre Kati, 
Hubay.

mane savo zy- 
padaryta £ef

savo dalį pro- 
Wings of Song,

stambų progresų savo studi-

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI i

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

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Phones Canal 5058-5063

Rusiškos ir Turi 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Daktaras
Kapitonas

nį tonų; 
bulėjusi. Ji 
rinti aiškų 
mų visokio 
pratimų, taip kad jos inter
pretacija visur buvo įdomi ir 
sukėlė publikoj gausių įverti
nimo aplodismentų ir net rei
kalavimų atkartoti.

Jeigu p-lė Čepukiutė ir to
liau taip rimtai ir nuoširdžiai 
studijuos ir progresuos, lai
kui bėgant lietuviai susilauks 
rimtos muzikos, jėgos. Svar
biausia tas, kad p-lė čepukiu
tė muzikų pamatingai studi
juoja.

Negaliu užbaigti nepažymė
jus smagumo, kurio žmogus 
turi būdamas publikoj, kuri 
taip aukštai gerbia muzikų, 
tuos, kurie jų kure ir tuos, ku
rie jų interpretuoja, kad ne
kalbant jau apie tylų, kuri 
viešpatauja laike pildymo nu
merio, bet susilaikymas nuo 
aplodismentų tol, kol pats pas
kutinis akompanimento, —ku
ris taip pat turi ypatingų svar
bų visapusiškam kurinio iš
pildymui, — garsas nuplau
kia...

Gaila, kad šiame taip tikrai 
gražiam muzikos vakare nebu
vo dauginus musų lietuvių 
dailės mylėtojų. Buvo galima 
daug ko gražaus pastebėti, jei
gu kas to nori ir ieško.

Lietuvių Valanda
Malonu yra klausytis gra

žių dainų ir geros muzikos, 
ypatingai kada viskų tų gAuni 
oru, per radio. Taip ir perei
ta sekmadienį klausantis lie
tuvių radio programo iš sto
ties WCFL, 1 vai. po pietų, 
tikrai tokį malonumų teko 
gauti. Jos. F. Budriko krautu
vės duodami programai visa
dos būna geri ir žingeidus, 
taip ir šį sekmadienį gražiai 
ir maloniai dainavo p-le Jad- 
viga Gricaitė— soprano; Juo
zas Olšauskas — baritonas ir 
jaunas, talentingas daininin
kas Stasys Rimkus —• barito
nas. Ypatingai "gražus buvo 
duetai Olšausko su Rimkum. 
Budriko radio orkestrą šau
niai griežė įvairius šokius, kad 
ir nemokančius šokti klausy
tojus vertė kojas kilnoti ir 
‘trypti”. Taipgi buvo pranešta, 
kad dabar Budriko krautuvė
je yra žymiai nupigintos kai
nos ant radių, pianų ir, parlor 
setų. Vertėtų pasinaudoti pro
ga. —Svetys.

Chicagiečiai laukia 
Petraičio

Jš visų pusių matytis įdoma- 
vihųasis Bhiladelphijos artistu, 
Petru Petraičiu; kurs atva
žiuoja į Chicagų duoti Motinų 
Dienos koncertų, sekm. gegu
žes 10 d. Mat, kurie turėjo 
progų klausytis p. Petraičio 
kada jis lankėsi su operete 
“Music in May”, du metu at
gal, skaito šį koncertų kaipo 
tikrų muzikalę puotų ir džiau
giasi, kad atsirado žmonių, 
kurie su pasišventimu dirba, 
kad jį čia partraukti ir jo 
gražių dainų leisti pasiklausy
ti visiems. Kiti gi kurie yra jo

WISSIG
Pasauliniame Kare

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstą 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 metu ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare, Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West; Zd^St..kąm^asr'-Keelęr Tel., Crawford 5573

ninkai ir muzikai šiuo reika
lu žingeidauja, nes turėti šį 
dainininkų savo tarpe yra re
tenybė. Tiesų sakant, nors p. 
Petraitis dalyvavo keliuose 
vakarėliuose ir vakarienėse 
laike pirmo apsilankymo Chi- 
cagoje, šis bus tik pirmas jo 
koncertas.-

šis visų laukiamas svečias 
yra lietuyių amerikiečių pir- 
maelis dainininkas, pažįstus 
savo amatų pilniausiai. Tarpe 
kitų mokyklų jis yra lavinęsis 
savo balsų Curtis Institute of 
Music, toje garsioje Philadel- 
phijos muzikos mokykloje. Jo 
programas visuomet būna j- 
vairus ii’ artistiškai išpildo
mas. Neveltui \daug žmonių 
rengiasi šio vakaro nepraleis
ti, nes gali praeiti daug laiko 
kol ateis kita tokia proga. 
Kadangi girdėtis, kad tų patį 
vakarų bus. suvaidinta trum
pa, bet 
komedija 
meluose” 
ąrtistų, šis p. Petraičio kon
certas vertas tureli musų visų 
širdingos paramos. Beje, po 
koncerto bus dar ir smagus 
pavasariniai šokiai. Viskas-dė
sis Lietuvių Auditorijoj, gcg. 
10 d., 6-tų valandų vakaro.

— Adomas.

šonus mankštinantį 
“Moterims , Neišsi- 

gabių Rūtos Rudelio V-V I • V • • 1

Mrs. Dunduliene 
Bridgeporte

Praeita nedelėdienį Tautiškos 
baž. parapinėj svetainėj gerb. 
lietuvių veikėja, p. Dundulienė 
su savo trupe sulošė pačios au
torės p. Dundulienės veikalų 
Petras Kareivis ir graži Mage- 
liona.

Veikalas nepaprastai gražus, 
daug sentimentalumo, vaizdžiai 
piešiantis senovės didikų pap
ročius ir kartu ‘apsirubežiavima 
duodantis progos visiems, lošė
jams pareikšti sayp guvumus.

Aš čia nekalbėsiu apie pačios 
autorės, p' Dund. kaipo a'ktorkps 
gabumus, nes visi, kas kiek 
nusimano, tai žino ir be pagy
rimo, jog jinai stovi viršūnėj 
scenos lošime ir pagyrimų Jine- 
reikalinga.

Iš veikiančių ypatų daugiau
sia progos pasireikšti turėjo 
Mageliona ir Petras.

Pėiro rolę lošė J. Pukinskas. 
Turi' aiškia dikcijų, laisvai lai
kosi scenoj, judėšiai atatinka
mi turiniui it dvasiai; visai get
rai.

Magelionos rolę lošė p-lė V/ 
Deveikiutė. Ištikrųjų, jei pati 
“Mageliona” buvo panaši sce
nos Magelion'ai, tai visai supran
tama, kode! riceriai .sau sprap' 
dus suko. •

............ V r - ‘ ,

Turėdama puikios progos pja- 
sireikšti scenoje, išnaudojo vi
sų kų turėjo: negalėjai many
ti, jog’tai fiktivė Mageliona. Ji 
nuskrido į anuos praeitus am
žius, ii’ žiūrėtojus su „saviihi 
nuisnešė, kurie’tik ir gyveno su 
ja. Puiku.

P-lė Grigaičiutė lošė motinos 
Karalienės rolę. Ištikrųjų, po
nia Dundulienė
parinko, typus, kurie rodos ir 
padaryti tam 
nieks negalėtų . pavaduoti mp- 
tinds-karalienės typo, kokia 
yra, p-lė Grigaičiutė: aukšta, 
laibų, karališka graciją, ųžši- 
laikjnnas a^atinkamds 1 kaipo

šiam veikalui

lošimui: rodos

galinga^ vąld^vęfd y $ ■ 'f.
Senele-tarnę buvo pareikšta 

ypatoj p-nios Liutkevičienės. 
Daug , smagumo turėjo žiūrėto
jai/ ir gardaus juoko taipgi,

ATSIKRATY 
KIT LIGŲ PE

ir gerklėje
Leiskite Žonite išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligą. 
Labai naikinantis .P«- 
rus. Raminantis plėvės

kuris buvo labai vietoj, nes ma 
tau t tokį nuliUditną, kuris pa 
ei.na išh Migelionos .skaustoji 
čios širdies, žmonės galėjo ii 
gardžiai nušijuokti (? Red*) 
kadangi p-nia Liūtke.vičienė taii

• 4 » < • *sumaniai siida^ė Juokingų sce
nų savo gražioj rolėj tokiam 
natūraliam kaipo senelės loši 
me.

Del trumpesnio1 aprašymą pa
žymėsiu, jog visi kiti puikiai lo
šė, nes po Priiios Dundulienės 
ranka blogai ir negali būti, tik

- į. •, • • I ’ '

kiti neturėjo progos tiek pasi
reikšti, bet tas ib ne persvar 
biausia; artistas atlikęs nors ir 
mažiausių rolę gerai, padaro, tų 
patį gerumų kaip ir 'kuris dau- 
giausai lošia.

J. Stėpyla, Marčelius; karei
vis—A. Daukša’; karalius-tėvas 
—Bagdonas; - Minikas—Sutkus; 
Minikės—M. Jusaitė ir G. Ilavi- 
čiutė. Tarnai—A. Deveikis ir 
K. Deveikis.

Klioštoraius tarnas—A. A. 
Visi dalyvavusieji stėnoj— ar
tistai.—Kipšas. ■

Išvažiuoja Lietuvon
Rytoj, balandžio 23 d., 11 

val. i rytp iš T)ėflfborh stoties, 
Dcrbor^/ir Pblk gatvių, per 
Naujienų; jiat&rhavimų išva
žiuoja į Liętuvų sekanti asme
nys; 3 i- ■

Antanas Jurėrtas — apsigy
venti.

Giilbinska.s — apsi
gyventi.

Frank 
venti.

Gasparas^ ^Grinius — atlan
kyti-

S. Bašinskas' -t- apsigyventi.
An tanas < Jasųtis —- apsigy

venti. '
Joe Ragauskas, — apsigy

venti. ,. / "" ; k
Stanley Bartkus — atlanky

ti* \ ■.

Palėkus - t apsigy-

-■ - y 7- J

3039

mados suknelė.

Barbora Bartkus — a(lan

Bronisė Bartkus, duktė — 
atlankyti.' J ■ ’ -• ' , ■

Peter Pranokus — atlanky
ti.

Teklė Pranokus—atlankyti.
Peter Pranokus (sūnūs) — 

atlankyti.
Elzbieta šepkienė — apsi

gyventi. V
Domicėlė Lukas-—atlankyti.

.Kazim. Varanius — apsigy
venti.; ' 41

Juozapas Balanis — atlan
kyti.

Jurgis Kalenis — atlankyti.
Visi Ncw Yorke pribus 3:30 

vai. po pietų. Gclžkelio atsto
vas pasitiks visus New Yorke 
ir busu pristatys ant laivo. 
Laivas “Statcndam” 
kaip 12 vai. nakties.

Keleviių reikalai 
sutvarkyti, 
pintis savo

yra taip 
kad nereikės ru- 

rankiniais baga
žais; nei didelėmis skrynio
mis; taipgi nereikės Ncw 
Yorke nakvoti. Tuom budu 
sutbupys Viešbučio išlaidas. 

. Keleiviai atėję prie laivo 
privalo susi j ieškoti savo skry
nias, priduoti, laivų koinp. at
stovams ir gauti kvitų. Tokis 
kvitas yra geras iki Klaipėdai. 
“Statcndam” laivas ^atplauks 
į Rotterdamų, o iš ten specia
liu traukiniu į Klaipedų. Viso 
kelionė užtruks 9 dienas.

Naujienos velija visiems ke
leiviams laimingos kelionės ir 
prašo parašyti įspūdžius iš 
kelionės, kuriuos patalpinsi
me Naujienose, kad jūsų gi
minės čionais likę galėtų pasi
skaityti.

Naujienų Laivakorčių Sky
riaus Vedėjas, T. Rypkevičia.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija prasi

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

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

’ ATSILIEPKITE
Kas užmokėjote taksus $32.05 

Naujienų čekiu ii? užmiršo 
pridėti takšij bilų? Miesto 
kasierius čekį šugrųžino ir 
jūsų taksos liko nemokėtos. 
Atsilankykite į Naujienas 1739 
So. Halsted St.

“Bunda no Asilas’’, graži komedija, 
dalyvaujant žymiausiems, musų artistams, 
stato scenoje art. A, Vanagaitis sekma
dieny, balandžio 25 d., 8 v. vakare, 
Civic Teatre,, naujame Civic Operos na
me, prie Wacker Drive ir Washington 
gatvių. Tikietai $1 ir augs. Visus 
kviečiame atsilankyti. — Margutis.

Dr.\ šv. Petronėlės narės malonėkite 
susirinkti į Šv. Jurgio parap. svet., se- 
redoj, balandžio 22 d., 7:15 vai. iš 
ryto, iš tenai in corpore ir vėliavomis 
eisime pasitikti mirusią a. a. Antaniną 
Krauzienę. Visos skaitlingai susirin
kite. Raštininkė.

Strike cigaretai naudoja ekstra violeti
nius spindulius spraginimo metodai dėl 
išdirbimO ęigaretų. Kiekvienas'žino, kad 
saulės šviesa nokina todėl ir spraginimui 
naudojama ultra violietiniai spinduliai. 

(Apgarsinimas)

' .............. ‘ -.... ............... . . ...........

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus pet

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0311 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

Pardavimo Notariališkns raštus. -
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes*
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

CL ASSIFIE 0 ADS.
- ■.................. I

Educational
Mokyklos

MOKYklS BARBERYST1S 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del 
maciju lauk ftrba raly k:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street.

lufor-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedyst&s, stenografijos, ir kitą 
mokslo šaką. Musą mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augfitesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu Įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
Įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytoj., 
3106 S. Halsted St.

CHICAGO. M

Financial
Finansai-Paskolos

ir

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

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Ha|sted St.

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

Ant 
už

Laisvės 
norite

Naujie-

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

CLASSIF1ED ADS.
Automobiles

AUTOMOBILIŲ • PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES
z 4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon dėl vyro arba 

merginų, su valgiu ar be. Galima gauti 
garadžių. Nebrangiai. 6609 South 
Campbell Avė. Hemlock 0010.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠ PRIEŽASTIES moteries mirties, 
parsiduoda 4 kambarių rakandai už labai 
žemą kainą.' Savininką Ignatz Žilinską 
galima matyti nuo 5:30 iki 9 vai. kas 
vakarą, antros lubos iš užpakalio, 4828 
West 15th St., Cicero, III.

---------O---------

PARDAVIMUI grosernės ir lunch- 
ruimio rakandai, visi .gerame stovyje. 
Parduosiu labai pigiai. Randasi Bridge- 
porto apielinkėj. Tel. Victory 7477. 
..................■■■■..... a .....................  ..n.............. . .................

Situation Wanted
' Darbo Ieško

ESU patyręs virėjas — galiu gamin
ti lietuviškus, žydiškus ir amerikoniškus 
valgius. 6419 So. Maplewood. 
Hcmlock 545O.(

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
moterų dresių. Lipson Bros., 325 W. 
Adams St.

Business Chances

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

-------- O---------

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

1 --------O--------

PARDAVIMUI barzdaskutykla už 
pigią kainą, biznis getai išdirbtas, ge
roj vietoj. 1821 W. 51 St.

’——O--------

BARBER Shop, turiu parduoti šia 
savaitę. Gera vieta ir getai išdirbta., 

5456 Wentworth Avė.
----- o-----

PARDAVIMUI grosernė ir Delicates- 
sen, tvirtai apgyventoj apielinkėj. Išva
žiuojame j kaimą. Pigiai.

2521 W. 38 St.
----------o----------

PARDAVIMUI Barbcrnė 2 krėslų, 
moderniškai įrengta, 4 kambariai gyveni
mui; tinkama vieta ir dėl kitokio biznio.

5708 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
su namu arba atskirai.

6001 So. Carpenter St.

3039 — Paskiausios 
šitai suknelei kaip tik ir tiijka margas 
naujoViškas šilkas, padabintas tamses- 
nem, pritaikintom prie materijos stuge- 
Jem.

Sukirptos mieros 14, 16, 18, 2Q, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prąšomė iškirpti

Saulės Šviesa Svei
katos saugotoja 

, - _ . , ♦
Energija iš saulės, , ar saulės šviesa, 

kaip paprastai vadiname, perkeičia da
lykus, pataiso ir perdirba. Augalai su
renka ir sukrauna tą energiją įvairiose 
formose. Kiekvienas žino, kad saulės 
spinduliai mokina^ ir tai yra patyrę ant 
uogų, vaisių, kuriuos nokina saulės spin
duliai. Taipgi kiekvienas žino, kad 
nokinant saulės spinduliams p^erėja sko
nis uogų ir vaisių.

ŠAį laikų mokslas surado ultra vio
letinius spindulius, kurie specialiai sau
go sveikatą. Tie spinduliai vadinami 
ekstra violetiniais spinduliais todėl, kad 
jie, kaip tik puola prie violetinių ir 
todėl neatskiriami paprasta akimi. Moks
las taipgi surado, kaip pagaminti tuos 
spindulius su pagleba tam tikrų mašinų. 
Daugelis tų mašinų duoda 
spindulius negu saulės 
laiku.

Šiuo 
greitą praktiškam 
moksliškų išradimų, 
dustrija juos suranda ir surado mašinas

stipresnius
Šviesa dienos

laiku moderniška industrija 
pritaikymui tų 
Tikrenybėje Įn

iti mierą ir 
dą, pavardeaiškiai parašyti gavo Vi ....____

ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted Št.< Chicago, UI. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at-

siųsti man pavyzdi
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavaldi)

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ
Dutęh Boy White
Lead 100 svarų (

$10.98
Pure Boiled Linse- 
ed Oi!, gal.

$1.00
Augštos rūšies Vami
sius ...............................
6 pėdų Steplede- 
riai ........ L.................... .

Readv
M)XED
Paimt.

< (Adresas)

—»l Ui I i ii H

(Mimus ii nlrt.)
urti, 

: .t.

$1.49 
$1.19 

Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St
-r Telefonas Boulevard 3998

KAM REIKALINGI 
PINIGAI? 

t

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

PARSIDUODA Šiaulių šapa, noriu 
parduoti pigiai. peras biznis, išdirbtas 
per 7 .metus. 4108 Archer Avė.

Justin Mackiewich 
2342 So. Leavitt St, 

Canal 1678-1679

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Fanus For Sale 
Ūkiai Pardavimai

160 AKERIŲ farma su budinkais, 
gera žemė, laukai apsėti, prie gero kelio, 
parduosiu arba mainysiu. 6001 South 
Carpenter St. Tel. Englewood 2116.

/ Exchange—Mainai
IŠSIMAINO restauranas ant automo- 

biliaus,- arba loto. Kas pirmas, tas lai
mės. 4108 Archer Avė.

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

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

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

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

PAUKŠČIAI
(Poultry)

F0X RIVER VIR
TUKAI

50,000 vištukų išperinama kas 
Visų geresniųjų veislių.

Kainos nuo $7 už 100 iki $12

savaitę.

už 100

Musų 14 metą patyrimas išmokino 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vištukus.

mus

Vištukai Gali Suteikti 
Jums Uždarbio 

Leiskite mums parodyti kaip, 
Salesrumis Perykla

Spting St.58 S 
telefonas 1537

713 Grace St.
5410telefonas

FOX RIVER
HATCHERY

Elgin, III.

Real Estate For Sale 
Namai-ĘemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co<
REAL ESTATE t 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
it parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vumu išlygomis. Teisingas it greitas 
patarnavimas. *

TeL Lafavette 0455

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, 5 ir 
5 kambarių, karštu vandeniu apšildo
mas, aliejum kūrenamas. Saulės sekly
čios, miegamieji porčiai, 2 karų gara
žas. Kaina $10,500. Kreipkitės 353 1 
W. North Avė.

63 GATVĖS^ BIZNIO PRĄPERTŪ. 
Apleidžiu miestą, turiu paaukoti. Tirš
tai lietuvių apgyventa apielinkė. Gera 
vieta bile kokiam bizniui.

2640 W. 63rd St.

PARDAVIMUI kampinis akro lotas 
su 5 kambarių namu ir barne. Randasi 
10501 S. Turner Avė. Šaukite savinin
ką Triangle 1788.

2 FLATŲ muro namas. 6-6 kamba
riai, karštu vandeniu šildomas, arti 
vienuolyno. Namas vertas $16,000. sa-

Tel. Republic 4544




