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AMERIKA PRIPAŽINO ISPANU RESPUBLIKA
Jungtinės Valstybės 
laukė Angliją, Fran- 

ciją pripažįstant

Vokietija ištrėmė tris 
francuzų karininkus
BERLYNAS, bal. 22.

Italija taipjau pripaži
no naujos Ispanų res

publikos valdžių

Vo
kiečių vyriausybės Įsakymu, iš 
Vokietijos tapo išsiųsti trys 
francuzų karininkai. Karininkai 
buvo suimti Karaliaučiuje, kai 
jie fotografavo vokiečių kariuo
menės pratimus.

\VASHINGTONAS, bal. 22. 
—Jungtinės Valstybės šiandie 
formaliai pripažino naujos Is
panijos respublikos valdžią,

Valstybės sekretorius Stim- 
son pranešė, kad jis instrukta
vęs Amerikos ambasadorių 
Madride, Irvvįną D. Laughliną, 
apsilankyti ispanų užsienių rei
kalų ministerijoj ir suteikti 
formalų pripažinimą.

Pasirodo, kad Jungtines 
Valstybės susilaikė nuo tokio 
žingsnio, iki Ispanijos respub
lika bus Didžiosios Britanijos, 
Franci jos ir kai kurių kitų vals
tybių pripažinta.

Italija pripažino Ispani
jos respubliką

ROMA, bal. 22. — Italijos 
vyriausybė šia’ndie oficialiai 
pripažino Ispanijos respublikos 
valdžią.

Vokietija Lenkija pripažino
Associated Presą., ^įeje^ama 

iš Berlyno Varšuvos' prane
ša, kad Vokietija ir Venki ja 
taip pat pripažino naujos Is
panų respublikos valdžią.

Mokslininkas skiriamas 
Ispanijos ambasado

rium Amerikai
bal.
am-

Mokslininkų areštai 
sovietijoj nesiliauja

Beprasmiškas stalinieči'u klikos 
siutimas prieš rusų inteligen
tijos likučius

M-ask-

MADRIDAS, Ispanijoj 
22.—Ispanijos respublikos 
basadorium Jungtinėms Vals
tybėms bus Salvador de Mada- 
riaga, mokslininkas, internacio
nalistas ir žymus rašytojas, bu
vęs Tautų Sąjungos valdinin
kas, o dabar profesorius Oks
fordo universitete, Anglijoje.

Alejandro Lerroux, valstybės 
ministeris, šiandie paskelbė 
diplomatiniai tarnybai paskirtų 
asmenų sąrašą^. Dauguma jų 
yra žurnalistai ir intelektualai, 
žymus respublikiniame judėjime 
žmonės.

De Madariaga yra 44 metų 
amžiaus, kilęs iš aristokratines 
šeimos. G<erai moka ispanų, 
francuzų ir anglų kalbas. Ame
rikoj žinomų jo knygų yra: 
“Disarmament,” 
Giraffe” ir 
Frenchmen and

Nuo 1922 iki 
Madariaga buvo Tautų Sąjun
gos sekretoriato nusiginklavi
mo skyriaus pirmininkas. Jis 
iš tos vietos rezignavo, kai Is
panija pasitraukė iš Taptų Są
jungos darbų. . »

“The Sacred 
“Englishmen, 

Spaniards”. - 
1927 metų De

ORRS;te
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, nors iš dalies 
debesiuota; nešilta; daugiausia 
vidutiniai

Vakar 
tarp 39° 

šiandie 
džiasi 6:38.
12:48 ryto.

žiemių vakarų ir žie- 
vėjai.
temperatūra įvairavo 
ir 43° F. / . ' 
saulė teka 4:58, lėi*

Mėnuo leidžiasi

BERLYNAS, bal. 22. 
viskis Koelnische Zeitung ko
respondentas, Just, praneša:

Praeitą vasarą prasidėjilsie
ji skaitmeningi, ypačiai moks
linas ir techninės inteligentijos 
tarpe, areštai, kurių prasmė pa
aiškėjo tik po neseniai įvykusių 
Maskvoje didelių politinių bylų, 
ligšiol vis dar nesiliauja. Pa
duoti užsienių skaitytojams su
imtųjų vardas pavardes nėra nė 
kokios prasmės,—sako Just, — 
kadangi suėmimai daromi be 
jokio pamato. Be to, įvardiji
mas jų galėtų patiems areštuo
tiesiems pakenkti: galėtų duoti 
sovietų vyriausybei pamato ap
kaltinti juos turėjimu “nelega
lių santykių su užsieniais ”,

Pašalinimas Rįatanovo iš 
partijos ir iš Markso ir En
gelso instituto parodo, kad nė
ra nė kokių ribų, kurios galėtų 
Sulaikyti beprasmišką staliniečių. 
klikos siutimą prieš likučius in
teligentijos, nepriklausomai nuo 
jos kilmės ir pa'žvalgų. Apie 
vieną atsitikimą vis dėlto reikia, 
paminėti. }
Akademiko Lazarevo suėmimas

Kovo mėnesio/pradžioj buvo 
suimtas vienas žymiausių rusų 
fizikų ir geologų, akadepiikas 
Lazarevas, kurio vardas yra ži- 
nomas visiems pasaulio specia
listams. Akademikas\ Lazare
vas niekados politika neužsi
ėmė, tačiau visados savo poru 
duodavo savo parašą mokslinin
kų pareiškimuose apie lojalumą 
sovietų valdžiai. Praėitais me
tai savo tyrinėjimais Murmans
ko apielinkėse jis milžiniškai 
patarnavo sovietų ukiui, suras
damas ten turtingiausius fosfo
rito sluogsnius. Jo fizikos in
stitutas Maskvoj yra viena rer 
gėtiniausių įdomybių sovietų 
sostinėj. ‘

Sako, kad akademiko Lazare
vo suėmimo priežastis buvo jo 
atviri ir drąsus pareiškimai — 
augščiausių sovietų valdininkų 
akivaizdoj— apie verstiną ap
krovimą mokslininkų įvairiau
siomis politinėmis ir “socialio
mis” pareigomis. Oficialiai apie 
suėmimo priežastis nieko neži
noma.

Buenos Aires provinci
joj laimėjo Yrigoyeno 

“radikalai”
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. 22.— šiandie įvykusiuose 
^Buenos Aires provincijoje ,rin 
kiniuose laimėjo nuversto pre- 
zidėnto Yrigoyeno radikalų par-

beveik pilnu balsy su^kąity- 
mu radikalai gavo 164,728 bal* 
sus, konservatorių valdžios par
tija— 139,673, 6 socialistai — 
80,890.
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Jungtinių Valstybių laivyno submarinas V-6, vadinamas Nautilus, kuris praeitą savaitę buvo 
nusileidęs juros dugnan 336 pėdas nuo paviršiaus.

Senatas 2-ru skaity
mu priėmę moterų 8 
valandų darbo bilių 

l

Bilius “pataisyta” taip, kad 8- 
ių valandų įstatymas nęlie- 
čią, hotęliy,/ re^tbranų etc.

• darbininkių/ >

SPRINGFIELD,/IH., bal. 22. 
—Valstijos senatas šiandie ant
ruoju skaitymu priėmė moterų 
8-ių valandų darbo bilių, bet j j 
sudarkęs. . •

Bilius buvo papildytas “pa
taisa,” kad astuonių valandų 
darbo įstatymas netaikomas 
moterims, dirbančimos viešbu
čiuose, 
tuvėse

restoranuose ir krau-

25 Buriuos sukilėlių 
krito kautynėse su 

policija
RANGUNAS, Burma, bal. 22. 

—Praneša, kad Thayetmyo dis- 
trikte šiandie vėl įvyko aštrios 
kautynės su 500 burmiečių su
kilėlių būrio, kuris puolė' karo 
policijos stovyklą.

Puolikai buvo atmušti jr pa
bėgo, palikę dvidešimt penkis 
nukautus. . ■>

Anglų milijonieriai 
»dyla, bet dar jų yra 

pakankamai
■ —'■■■! !■ ....... ■. }

LONDONAS, bal. 22. — Di
džiosios Britanijos milijonieriai 
nyksta maždaug po du kas mė
nuo.

> ■. ■»

Dabar Jungtinėj Karalystėj 
yra 487 milijonieriai, — dvide
šimt keturiais mažiau ne pra
eitais metais.

Britanijoje milijonierium lai
komas asmuo, kuris per metus 
turi nemažiau kaip $250,000 
pajamų. .,■*

Bendros tų 487 milijonierių 
pajamos praeitais metais siekė 
$238,673,908. • ‘ 'f

(Milijonierius Anglijoje, kurio 
pajamos per metus siekia $750,- 
000, beveik pusę tds sumos tu
ri sumokėti valdžiai kaip paja- 
mų mokesčių (taksų). -

Bendrai, mokesčių, mokėtojai 
Britanijoj praeitais metais su- 
mokėjo iždui $3;377,807^86.

Vėl žemės drebėjimas 
Naujojo! Zelandijoj

’WELLINGTONAS, Naujoji 
Zelandija, bal. 22. —Hawkes į- 
lankos srity šiandie vėl buvo 
jaustas stiprus žemės drobėji- 
mas. Napiere, kuris neseniai 
Įvykusio žemės drebėjimo bu
vo iš dalies sunaikintas, daug 
sienų sugriuvo. .

Fašistai esą surinkę 
5 mil balsų Prūsijos 

, seimui paleisti 
t »

LIETUVOS ŽINIOS
Velykinės pašalpos bie- 

duomenei

Prancūzai suėmė taria 
, mus vokiečių šnipus

ŠTRASBURGAS, Francija, 
bal. 22.—Francuzų vyriausybė 
suėmė keturis 'alzatus, kaltina
mus šnipąvimu Vokietijos nau
dai. ,

Pasak policijos, trys suimtų
jų prisipažinę. išdavę Vokietijai 
francuzų sienos fortifikacijų 
planus. - Tolesni tyrinėjimai pa
rodę, busią konspiratoriai ban
dę pavogti naujų francuzų kul
kosvaidžių modelius ir išduoti 
vokiečių reichsvehrui.,

Kubos atstovų butas 
priėmė politinių am
nestijos įstatymą
HAVANA, Kuba, bal. 22. — 

Atstovų butas, posėdžiavęs per 
visą lląktį, priėmė įstatymą, ku
riuo suteikiama visuotinė am
nestija; politiniams nusikaltė
liams, išskiriant tuos, * kurie 
buvo suimti ryšy su įvykusiu 
vasario 25 dieną pasikėsinimu 
nužudyti respublikos prezidentą 
Machado.

Pasigenda anglų 
garlaivio su 18 
įgulos žmonių

Buvęs Paraguajos pre 
, zidentas ištremiamas

HULL, Anglija, bal. 22. -—čia 
labai susirūpinta anglų garlai
vio Ca'ldcr of Goole ir jo aš
tuoniolikos įgulos žmonių liki
mu.

Garlaivis plaukė iš Hambur
go ir seniai turėjo atvykti Į 
Hull, tačiau ligšiol nieko apie jį 
negirdėt.,

- Vakap buvo pasiųsti devyni 
aeroplanai ieškoti, bet grįžo, 
niekur nieko nepastebėję.

Pakrašty netoli* nuo St. Le
onardo buvo rasta viena gar
laivio Calder of boole Valčių. Bi
joma, kad garlaivis su žmonė
mis'nebūtų žuvęs.

ASUNGION, Paraguaja, bal. 
22.—Ryšy su įvykusiais praeitą 
sekmadienį (revoliuciniais nera
mumais Luąiye, , vyriausybe į- 
sakė Eduardui Schaereriui, bu
vusiam respublikos prezidentui, 
tuojau palikti■ Paraguają.

Darbo Pasaulyje
Geležinkeliečių ir samdytojų 

derybos dėl algų

Gaisras sunaikino 104 
namus Rumanijos 

, miestely
BUCHARESTAS, Rumaniją, 

bal. 22.—Didelis gaisras, siau
tęs Oknos miestely, Transil 
vanijoje, sunaikino 104 namus. 
Kęli šimtai žmonių liko be man
tos ir pastogės.

i . ........ a

Bedarbiu muštynės su 
policija Berlyne

BERLYNAS, bal. 22. —
Ii šimtai bedarbių šiandie puo
lė miėsto rotušę, ir dėl to įvyko 
susikirtimų su policija. Minia 
buvo pagaliau išsklaidyta. ■

Ke

Francuzų, italų, britų 
jurų derybos

LONDONASriaT 22. — Lon- 
done šiandie tapo vėl pradėtos 
Fraucij os-ltaji j ps-Anglijos lai
vynų apribojimo derybos.

■:0'. ' A

NEW YORKAS, bal. 22. — 
čia prasidėjo; konferencija tarp 
geležinkelių viršininkų ir gele
žinkeliečių unijų vadų. Dery
bos vedamos dėl algų. Samdyto
jai nori sumažinti algas, nes, 
girdi, geležinkelių pajamos esą 
sumažčjusios.

' ; * r ■ . ' ' 1 '
Belgų IiaikraŠčių spaustuvių 

darbininkų streikas
BRIUSELIS, Belgija, bal. 22. 

—Čia kilo visuotinis laikraščių 
spaustuvių darbininkų streikas. 
Streikininkai reikalauja dides
nių algų ir trumpesnių darbo 
valandų.

Streikas buvo paskelbtas, 
nežiūrint, kad unijų pasirašy
tas su samdytojais kontraktas 
baigsis tik ateinančio birželio 
mėnesi.
• Dienraščiaik. vis dejto išeina, 
bet mažiukai ir sii daugybe 
klaidų. Kaikurie spausdinami 
rašomos mašinėlės šriftu.

________________________

NEPONSET, iii., bal. 22. — 
Du ginkluoti banditai šiandie 
čia' puolė Whaples and Farmers 
State banką ir automobiliu pa
bėgo su $5,0‘Q0

> k » ■
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BERLYNAS, bal.- 22. — Vo
kiečių fašistinė nacionalistinė
“Plieno šalmo” organizacija 
skelbia, kad jai jali pavykę pri
kalbinti reikiamą vieną penk
tąją dalį visų Prūsijos balsuo 
tojų, vadinas, daugiau kaip 5 

, pasirašyti 
^Prūsijos 

paleidimo

milijonus piliečių, 
peticiją plebiscitui 
landtago (seimo) 
klausimu.

Prūsijos seime šiandie yra 
stipriausi socialdemokratai. Pats 
seimo pirmininkas yra socialde 
mokrątų vadas Otto Bra’un. 
Reakcininkai—fašistai, naciona
listai ir kiti respublikoš prie
šai—reikalauja, kad seimas bu
tų paleistas, tikėdamies, kad 
naujais rinkimais • socialdemo
kratai ir kitos * demokratines, 
partijos bus nuveikti ir Prū
sijos valdžia pateks į jų, 
akcininkų, rankas.

KALNAS.—šiuo laiku mies
to savivaldybės išlaiko penkias 
valgyklhs Kauno biedųuomenei, 
kuriose maitinasi apie 2.60d* as
menų. Tame skaičiuje yra 
1.750 krikščionių ir 850 žydų. 
Velykų švenčių proga, nuo ko
vo mėnesio 31 d. iki balandžio 
mėn. 9 d. šios valgyklos bus* 
uždarytos. Užuot gaunamo 
karšto viralo biednuomene? bus 
išduota pagerinti maisto pro
duktą!. Vienas, asmuo gaus po 

į 1 klg. lašinių, 2 klg. mėsos ir 
po 6 klg. duonos, žydų tauty
bės biednuomenė 'gads maisto 
pagerinimą per savo bendruo
menes.

Be minėto maisto pagerinimo, 
biednuomenei šiemet yra skir
ta ir piniginės pašalpos. Krikš
čionims yra paskirta apie 10.- 
300 iit., o žydams—4.415 lt. 
Vienam asmeniui išeina’ apie 4 
—6 lt.

Gyvatė nukirto karvę, 
moteris iš gailesčio mirė

i

j

re-

Ateinantį sekmadie 
nį prasidės “Day- 

light Savings”

Kovo mėn. 17 d. Bendriškių 
km. (Imbrado vals., Zarasų ap.), 
aušint, ^ąsąląkįenė, Saliomėja, 
55 %fetų amžiaus, nuėjusi gur- 
ban pamelžti karvės, ją rado 
pastipusią, ! Grįžusi pitkion su
riko “nebėrą karvės” ir po to 
vėl pasakius, kad jai galva 
skauda, ir ištarusi “dabar ma
nęs jau nebėra”, apie 11 vai. 
tą dieną mįrč. Masalskienė gy
veno su savo vyru, turinčiu 70 
metų amžiaus, labai skurdžiai, 
be pastipusios karvės jokio tur
to neturėjo, pragyvendavo iš 
kasdieninio uždarbio pas vie
tos ūkininkus. Spėjama, kad 
pil Masalskienė staiga mirė iš 
didelio susijaudinimo. Karvė, 
manoma, pastipo nuo gyvatės 
Įgėlimo, nes, nuėipus odą, ant 
kaklo rasta i sutinusi ir pamėly
navusi mėsa.

/i

Nuo ateinančio sekmadienio, 
paskutinię ,h,ąląądžio mėnesį, 
kaip paprastai, prasidės vadi
namas “DayĖght savihg time” 
sezonas, kuris tęsis iki pasku
tinio rugsėjo mėnesio sekma
dienio. *

Chicagoje ir visur kitur* kur 
yra Įvestas tas “dienos šviesos 
pailginimas,” laikrodžių rodyk- 
lai biis pasukti visą valandą 
priekin. Oficialiai, laikrodžiai 
nustatomi sekmadienio 2 va
landą ryto, bet žmonės savo 
laikrodžius paprastai nusistatė} 
šeštadienio vakarą, prieš ęidą’- žuvo, o septyniolika kitų buvo

GAISRAS NEW YORKE

NEW YORKAS, bal.'22. — 
Gaisre, kuris šiandie sunaikino 
čia vienus penkių augštų gy
venamus namus, vienas asmuo

mį gulti. ? sužeisti.
L'’.w . ■ : . J..: y ............ -...................Y ----1- - - -T -- —,
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Siunčiame Pinigus Paštu ir
Telegrama. Patarnaujame

. . •

Greitai, Pigiai ir Saugiai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

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



» ..........
—-       linu II I I     n ■»■■ ■   

KORESPONDENCIJOS
<*■

<

—

Svarina
Eagle River, Wis

Ultimatumas

Paieškojimas N r. 40

20
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NORTH WEST

Sheboygąn, Wis.

Dabar pasimirė ir pats Da* 
mėlius. &ai šiomis dienęmis 
susilaukiu netikėtų svęčių. A V 
važiavo trys lietuviai. Jie be 
niekur nieko pradėjo ant ma-

radio vertybių pasiuti
mas!

A i!

šie asmenys gyvena Ameri
koje vra ieškomi:

TOLECKIENE, Julė 
ųavičaitc
Kazio Steponavičiaus 
1923 m. gyv. sulig 
1402 South Water SL,

eks-U. S. kareivio
sesuo, 

adreso:
Phila-

......................... ‘"urbu

SLA. Dešimtas apskritis ruo
šia prakalbas ir programą ba
landžio 26 d., 2;30 vai. po piet;

835 Indiana Avė.. She-

i už neva apšmeižimą Phelps 
apielinkės lietuvių. O tas ap-

Peoples
FURNITURE CO.
Dabar Galite Pirkte Naujų
, 1931 Metu Mados

c

vąys Ap»ky, ęrgąnizato- 
‘ įs ; ir sekretorius. Prakalbos 

įdpmios, programas geras.

'ketvirtadienis, tat 2S,

Svarbus pranešimas *

—i—

KIMBALL 
VICTOR 

GOLUMBIA 
BRUNSWIGK 

ZENITU ir kitų.
Geriausia ir saugiausia vie
ta įsigy ti gerą radio-iiž ma
žą. kainą ! iš atsakomingų 
krautuvių. ;

PEOPLES FURNITURE*

NAUJIENOS,Chlcaio,nr.
■iriu > *wį........ iRwwr1 ii«»iih'<iUii>i iii mšiimiM; 1111 *■» ' "*^>***,r7**

hoygan, W.'KTmram<X ĮMm ir panelį Ęąg<jWaitė, ii. b 
fe maMau 'prakiš ir’Daly- rašyti

.......... ...
narys p, Juozas
y. Dailiuos daih’afejš Kenosha / ~
Dailės Ratelia sulįstai. —. Sykai., Ęvie4iaWe' vieti-
Marija BalžUitiėnŠ, Tadas Bag- nius lietuvius skaitlingai susei-

-i-

Viętor

•*r

Sol Ellis & Sons.
NORTH SOUTH

O ■
ra ■v iVS'.jw;

III M

r
_____

muiįui ir cKina ran- 
Gerai nikeliuoti. L*-

;į«fc

3 Šmotų Maudynės 
įtaisai

4177-83 Archer Avė, 
LAFAYETTE 3171 

2536-40 W. 63rd St.
HEMLOCK 8400

. ...SBIC AQ9.4U</-
I—,■■^■111 III.   I III. /

įsi veskite Apšildymą 
Dabar

Boileris, radiatoriai ir visa medžiaga dcl 
kambarių karštu vandeniu apšildymo. Pui
kiausios medžiagos, vįąps pilnai COJĮK 
garantuotos už ..........................

Padėjus tiktai mažą depozitą mes parūpinsi
me visas medžiagas, arba įvesime jutus ap
šildymą pilnai. Mes suteiksime pienus dėl 
jūsų sistemos, ir jeigu norėsite, paskolinsime 
jums įrankius be ,cxtra mokesties.

Pašaukite mus dcl nemokamo apskaitlia- 
vimo.

4U06-08 W; 22nd St
Lawudale 2151
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Gražiai ųžbąigtos golden oak 
ar mahogany baigimu, su bar 
zoviėškais.’ "Kairia CM “7C 
labai žema po ' gH oj 53
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KETURIOS DIDELfiS SANKROVOS
Atdari Vakarais iki 9: Utarnibkais, Kelvergais, Subalomis

MUSŲ PARDAVĖJAI KALBA 
. -Z LIETUVIŠKAI

Maudynė, Prausykla, Klozeto AK
Autfitas ............ ......... ..................

Visos yra kokybės pęc^čs ir geriausio darbo. Maudynė 
pilnai su kranais ir visais reikalingais

Toileto autfitas, pilnai stf puodu, tanku 
ir trimingais ......      S VaUU

Prausykla pilnai su kranais ir ;rap, kaip f) 
parodyta ......................... B Vevv

- 1 T,

Jeigu juis pęrite, mes parūpinsime laisensuotą plurn- 
berį atlikti jums darbą.

Su indu
kenomis.
bai specialiai $3.49

$132.00 Vertės Model 15 
Radio, naujos 1931 mętų mados su 

L-bora......................... $65:00
$152.00 Vertės Model 34 ar 35 
Victor radio, naujos 1931 motų

su..... . $89.50
$206.00 Vertės Model 39 Viętor 
Radio naujos 1931 metų mados su 

5,?°*L................... $110.00 
$189.50 Vertės Model 17 1931 
metų mados kombinacijos radio ir 
gramafonas sp tūbom $95.00

Taipgi panašiai žemos kainos ant 
kitų modelių ir kitokių radio įšdir- 
bysčių kurių tik Peoples Krautuvėse 
galite rasti didžiausią pasirinkimą: 
ATVVATER
PHILCO
KENNEDY 
MAJESTIC 
CLARION
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J Pittsburgh, Pa.
Iškilmingas priėmimas prof. 
J/. Biržiškos. Kupiškėnų Klia- 
L bo organizatoriaus Jono 
« Kulio veikimas.

atva

18 metų lietuvių laik- 
platintojas ir dabar 
įsteigto Kupiškėnų 

organizatorius. Kupiš-

Kelias dienas prieš 
Biržiškos apsilankymą 
žiavo į Pittsburghą chieagie- 
tis p, Jonas Kulis, pasižymė
jęs per 
rašei ų 
naujai 
Kliubo
kėnai Amerikoj parodė vieną 
iš gražesnių pavyzdžių, kaip 
reikia veikti tautinei kultūrai 
kelti. Jie susiorganizavę pasi
ryžo įsteigti Kupiškyje, Lietu
voj, Liaudies Namus su viešu 
knygynu, kuriuo visa apylinkė 
galėtų veltui naudotis ir švies
tis. Tam sumanymui pravesti, 
cbicagiečiai pasiuntė p. J. Ku
li organizuoti kupiškėnus ir 
kitose kolonijose.

Prof. Biržiška pagyre tokį 
kupiškėnų darbą, velydamas, 
kad ir kitos kolonijos jų pa
vyzdį . pasektų ir pagelbėtų 
Lietuvos žmonėms įsigyti sa
vo liaudies namus, mokyklas, 
ligonines, pavargėlių namus ir 
taip tolinus.

Jonas Kulis yra Kupiškėnų 
Kliubo įgaliotas generaliu a- 
gentu į visas kolonijas orga
nizuoti K- B. K. A. 
nų Bendrą Kliubą 
je). Clevelande jau 
zavo antrą kuopą;
ganizuojama Pittsburghe tre-

Ameriko- 
suorgani-’ 

dabar or-

Balandžio 26 d. 2:30 vai. po 
pietų Lietuvių Kliube, 142 Orr 
St. įvyks Kupiškėnų Kliubo 
kuopos steigiamasis susirin
kimas, kur bus išrinkta valdy
ba ir bus išaiškinti Kliubo už
daviniai. Susirinkusieji bus 
nufotografuoti ir paveikslas 

(bus pasiųstas į Kupiškį, Lietu* 
voj, kur bus iškabintas pasta
tytuose Liaudies Namuose, 
kada juos pastatysime. Susi
rinkti kviečia — Komitetas.

CIeveland, Ohio
Kaip elevelandieėiai pasiliko 

prof. Biržiškų.

Balandžio 15 d. Stonio val
gykloj buvo surengta vakarie
nė pagerbimui prof. Biržiškos. 
Vakarienėj dalyvavo nemažas 
būrelis vietos veikėjų. Į vaka
rienę buvo užkviesti dalyvau
ti ir ukrainiečiai, kurie yra 
artimi lietuvių draugai.

Ant rytojaus, balandžio 16 
d., Lietuvių Svetainėje įvyko 
prakalbos. Prakalbas rengė 
bendromis jėgomis katalikai 
su tautininkais. Pasisekė ge
rai. Publikos buvo pilna sve
taine, — kai kuriems teko net 
namo grįžti nes negalėjo į vi- 

Vedėju buvo P.

pasaulis žino, kad Vilnius pri- nęs šaukti ir grasinti areštu 
klausa Lietuvai* a ue lenkams.

Ant galo, kalbėjo kitas uk
rainiečių kunigas ir tuo pačiu šmeižimas esąs toks: aš para- 
laiku buvo renkamos aukos 
padengimui išlaidų, nes jo
kios įžangos nebuvo . imama. 
Baigiant programą vargonin
kas Nakrošas sudainavo kelias 
dąinas solo ir, publikai prita
riant, Uetuvos himną. Tuo 
viskas ir paaibaigė.

—Jonas Jarus.

♦’* Bus progra nupigintai Jsi- 
i ir tapti didžiulės orga

nizacijos SLA. nariais.
—SLA. lOto Apskr. organ.
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Garsinkitės “N-nose”

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. N edėl dieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Korespondentams tenka viso-, 
kių nemalonumų susilaukti. 
Štai šiomis dienomis ir aš su-» 
silaukiau, taip sakant, kumšti
nio ultimatumo. Iš manęs buvo 
pareikalauta, kad atšaukčiau 
korespondenciją, kurioj buvo 
aprašytos Danielienės laidotu
vės. Ta korespondencija tilpo 
dar gruodžio mėnesyj ir ten 
be kita ko buvo pasakyta, jog 
jei ne aš su kaimynu iš Eagle 
River, tai laidotuvėse butų da
lyvavęs tik jos vyras. • >Vyras 
sakė man, jog jis prašęs daly
vauti laidotuvėse kaimynų iš 
Phelps miestelio apielinkės, bet. 
tieji atsisakę. Tas reiškia, kad 
tarp jų buvo kokie nors nesu
sipratimai.

šiau, kad tos apielinkės kaimy
nai nedalyvavo Danielienės lai
dotuvėse, nežiūrint i tai, kad 
jų buvo prašyta. Gi jie tvirti
na, kad jų į tas laidotuves 
niekas nekvietęs.

Gal taip ir buvo, — aš ne
žinau. Į “Naujienas” aš para
šiau tai, ką man papasakojo 
nabašninkas Danielius. Tie vy
rai, kurie man įteikė tą keis
tą ultimatumą “Naujienų” ne
skaito, ale tiki, ką jiems kiti 
papasakoja.

Kad nuraminti juos, aš pa
žadėjau dar kartą apie tas lai
dotuves parašyti j “Naujienas”, 
Tą savo prižadą dabar ir pil
dau. Jeigu ir šis mano paaiškb 
nimas tiems vyrams nepatinka, 
tai tegul jie patys parašo'apie 
tą įvykį,

Beje, vienas tų vyrų žadėjo 
nėt “Naujienas” užsirašyti ir 
tūmyti ar tilps mano atšauki
mas, Jei, girdi, atšaukimo ne
bus, tai aš busiąs į “sūdą” pa
trauktas. Ot, tai matote, kaip 
kartais su korespondentais at-. 
s įtinka. Vargas, tikras vargas!

J, Sharka.
—. no. ■! ■ r"".,! IIR l'm1 fF

Saulės Spinduliai Minkština

LUCKIES visuomet 
palankūs jūsų gerklei

Kiekvienas žino, kad saule' nokiną - dėl to 
“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai 
Spinduliai. LŪCKY STRIKE - pagaminti iš geriausių tabakų 

- Derliaus Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra 
slaptas šildymo procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra 
visokiame žaliame tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie 
parduodami kitiems. Jų nėra jūsų LUČKY. STRIKE cigare- 

tuose. Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palankus jūsų 
gerklei.

* haįtRnnMg

RADIO
arba V I C T O R
KOMBINACIJOS RADIO 

Su Gramafonu
UŽ PUSĘ KAINOS

Tai yra didžiausias šių die
nų

ŽEBELIS, ’ Vincas. Kilęs iš 
Tauragės miesto. Pirm karo 
gyveno Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
yj e n as k as ką! nors • al>i« j uos 
žinotų yra pri^oiyi suteikti 
žiųiųb Bent kokia žinia bus 
brangiai įvertinta.

Lietuva s Konsulai < r s, 
Room 1904—201 N. Wells 

’ St., Chic.ago, III.

Apšildymo Plantai

Jūsų gydytojaus _pątariihas yra: 
atvirame ore, kvėpuok giliai; fiziniai mauk 
štinkis minkštinančiuose saulės spinduliuose ir 
laikąs nuo laikę patikrink savo kūno sveikatą.

Būk- laukeIt’s toasted
' ' . • ‘ ’1 ' ' 4 * ■ J .

Jufų Gerklės Apsauga 
Įll.llll.l.-li»l' IR . l .....

■ , , ■< f . v

Y <0 1931. The. American Tobacco Cp., ftifrs.

Prieš knftėįimus — prieš kosulį
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Kombinacija 
Sinkos Kranų

VIRTUVES SINKOS

Maliolirf.
Pirmuoju 

cių kunigas. Jis kalbėjo savo 
prigimta kalba. Po jo kalbėjo 
kunigas Steigmanas. Jis pa
brėžė tą mintį, kad lietuviai 
Vilnių gali atgauti tik suvie
nytomis jėgomis. Buvo prista
tytas kalbėti inžinierius P. 
Žuris, kuris pasitenkino trum
pa kalba, kadangi mažai lai
ko tebuvo.
prof, Biržiška 
merjką visai 
kad pinigų 
bet tam, kad 
vius bendram 
vai dėl atgavimo iš lenkų Vil
niaus krašto.

Po žurio kalbos ukrainie
čių muzikos profesorius sudai
navo kelias dainas, ir iš eilės 
tapo pristatytas kalbėti prof. 
Biržiška. Jo kalba buvo labai 
įdomi, nes jis Vilniaus klausi
mą apibudino istorijos Švie
soj. Savo kalbos pabaigoj jis 
pabrėžė, jog Lietuva nenurims 
ir nebus tikrai nepriklausą* 
ma tol, kol Vilnius nebus iš 
lenkų atvaduotas. Juk visas

kalbėjo ukrahue-

Jis nurodė, kad 
i važinėja pa A- 
i ne tuo tikslu, 

pasikolektuoti, 
suvienyti lietu-’ 

- ko-

5 
i- 

?s...pilMi $245

3945-47 Lincoln
Lakeview 8200

................. ii ii nu

.....  '* 11 H.

Toiletiį Sėdynes

Wholesale Plumbiųg
& lUating Supplies

GASINIS VAN
DENS Šildytojasf 
Dvilinkų 
dūdų gasinis van
dens 
bai | 
tas

varinių

; šildytojas la- 
geras. Isbandy- 
ir užgirtas 

Tiktai

PEČIAUS BOI
LERIAI. Galvani 
zuoto plieno pe
čiaus boileriai. 30 
gal. įtalpos, tiktai

$6.50
Kojos extra 50c.

Baltai enameliuotos virtuvės sinkos. 
Tikrai geriausios kokybės.
42 tol. nulenkta briauna vieno šmo
to sinka ...............    $14.95
42 col. apron sinka ............ 18.75
52 colių nulenkta briauną

sinka ...............................   m7s
52 coliu apron sinka ........ 27.75

Kitchinette Sinkos

col.x30col baltai enameliuaca 
nulenkta briauna sinka, \pilnai kaip 
parodyta, su kranais O K
ir trap .................... .......

2118-32 S. State St. 5912-26 W. Grand
Victory 2454 National 0066
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Išvažiuoja Lietuvon

Po truputi

apsigy

apsigy

Barbora Bartkus

Tikras nuotykis

Pavasarinis Marąuette Tark
apsi

nnnni

Kode! Prarastas VilniusPašaiinkit
parašė UNTŪLIS

VIII
mintis pasikalbėti

UPHOLSTERED 
FIIRNITURE CO.

Musų bargenai tarpe dange 
lio kitų yra dar sekami:

Katarina Jušiene 
pasimirė Lietuvoj

Pranokus—atlankyti 
Pranokus (sūnūs) -

ti< ir mirštančiu balsu pasakyti 
sudie* njylimieji aiit visados...

RAKANDŲ 
Išpardavimas!

IŠleįdo Naujienų Bendrobė
Siųskit money orderį

LIETUVIŠKAS
* ■ ■'•5* į ■

RADI 0 
PROGRAMAS

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

Ketvirtadienis, bal.’ 23

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

M6ra reikalo 
daugiau, kad 
koSele. Liete 
didelio -t-—
2Bc. Ji valo ir apsaugo dan
tie. Be to galite sutaupinU 
$8, už kuriuos galite nusipirk*

MUSŲ RADIO VALANDA
Lietuviškas Programas 

;• ' t, >'• fe
Kiėkvieno phnedėlio vakarą 

iš stbties WHFC 1420 kilo- 
cycles nuo 7 iki 8 valandai 
vakare. Kviečiam klausytis 
—M, P. JAVARAUSKAS ir 
J. BERTULIS—savininkai.

baudžiava ir dangus, 
silpnina valstybę.

ir atlieka tai
Simptomai pranyksta

atlankyti, 
apsi

Kai jus pradeda kankinti 
rėmuo, gasai, ar nevirškinimas 
tai paprastai 
kad viduriuose 
rūgščių. Geriausias 
greičiausias būdas — 
ti jūsų 
Phillips Milk of Magnęsia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose 
tuoj aus.
į penkias miputes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnęsia. Ir

1. Parlor setas kaina ’ 
$150, parduodam už

2. Bedruimio setas kaina 
$150, parduodam už

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

tai būna kaltė 
yrą perdaug 

būdas — 
sustabdy- 

nesmagumus'yra su 
Milk

Tarp Chicagos
Q B ■ OLietuvių

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNfi 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

Charles Wirshels.
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba i kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
... ■ ... , Tel. Republic 79

TĖVAI SUPRATO ŠIO KUDI 
KIO KALBA

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

parašytą knygelę.
TURINYS

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

S. F.’ Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tel. Republic 8899

F. MICKAS 
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

Nerviškumas pr; 
nyksta -- greitai, 

maloniai

Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

ESAM TIKRI, KAD NAU
DOSITĖS ŠIAIS MUSŲ BAR 

GENAIS—LAUKIAM.

Vincento Juso, kuris yra'gerai 
žinomas to krašto . žmonėms, 
nes dar caro laikais per daug 
metų buvo vaitu (staršina). 
Taigi paliko didžiai huliudusius 
vyrą, keturis žentus ir penkias 
dukteris: Elzbietą Šatienę Lietu
voj ir keturias čia Chicagoje, 
jutent, yietos Moterų progresy- 
viškuos rateliuos žinomas kai
po nuoširdžias darbuotojas: 
Katarina Katkevičienė, Alena 
Buchinskienė, Magdalena Viš- 
čiulicnė ir Ona Viščiulienė (naš
lė) ; be to dar paliko daugybę 
artimesnių ir tolimesnių gimi
nių kaip Lietuvoj taip ir Ame
rikoj. Del mirties pfiežastieš 
vyriausioji duktė Ona greitu 
laiku apleidžia Chicagą ir vyks
ta Lietuvon, kad aplankyti mo
tinėlės kapą ir suraminti savo 
seną tėvą bei pati rasti susira
minimą. Kokios keistos musų 
žmonių gyvenimo aplinkybės, 
kad jie turi gyventi išsiblaškę 
po visas pasaulio dalis ir dagi 
tikrai motinai, kuri savo kūdi
kius augino, glaudė juos mažus 
prie širdies, nėra galima pas
kutinėj gyvenimo valandoj dar 
kartą ištiesus rankas apkabin-

Bronisė Bartkus, duktė 
atlankyt

Pcter

te kentėti puo rdgščių pervir
šio. Jį daktarai, pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
deširnt metų. • .

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnęsia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kjek-, 
yienam-e pakelyje. ' Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas £ali neatlikti *to paties.

(Apgarsinimas) •

JOSEPH
NAMŲ STATYMO

Phone Prospect 8816 ■
A. PAVILIONIS

Hardware, Malevos, Varnišiai, 
Stiklas, Šepečiai

6825 S. Western Avenue
Patenkiname visus. Mes pristatome.

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 0 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

vienų bulmislrą, 
vieton atsisėdo 
mieto, kita

nuo to gerai, 
gai: virš

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

pateptą Andriulio “kabinetą 
ir jo premjerą Gasiuną, tu 
jau įdomesnę žinia.

S. Bašinskas — apsigyventi 
Antanas .lašu lis — apsigy

venti.
Jųe Ragauskas, 

venti.
Stanley Bartkus — atlanky

“Mes manėm, kad mes netek
sime kūdikio, dantims dygs
tant”, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la
šai padarė jį ramų, o po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoja grynai augalų, ne
kenksmingą Fletcher’s Castoria 
nuo šalčių, konstipacijos, dieg
lių ir kitų kūdikių ir vaikų F* 
gų, o milionai motinų žino, kati 
jos švelnus veikimas yra ge
riausias. šalinkis imitacijų. 
Fletcher parašas yra ženklu? 
tikros Castoria.

3 (Ape-arsinimas)

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Čalis, kaip visada taip ir 
šią dieną rūpinosi apie suradi
mą darbo, nes gaspadinei bu
vo jau skolingas už dvi savai
tes rendą.

Galiui užėjo į galvą mintis 
eiti į „gatvę nusipirkti laikraš
tį. Žiūrėdamas 
teini j o, 
siuvej as 
toks amatninkas 
tą vietą 
buvo paskelbtas 
reikalingas siuvėjas 
klausia žmogaus 
kuris turėjo 
ves savininkas 
žmogus, buvęs krautuvėj 
našus į ilalijoną. Čalis 
džiaugė, kad pasisekė gauti 
darbą; apie užmokesnį pamir
šo ‘ir klausti.

Jo naujas darbdavis pašau
kė čalį į kambarius užpakaly 
krautuvės, kur rado brolį juo- 
(iuką; jiems <huvo liepta pilti 
iš bačkos ' < į' galionus vyną ir 
kitokius skystimus, bet čalis 
nepaisė ką jis dirbs, bile dar
bas. Nepraėjo nė valandos 
laiko, prieš Čalio akis stovėjo 
(rys guzikuoti dėdės, kurie lie
pė eiti sykiu1 su jais. Čalis ir 
juodukas buvo už geležinių 
grotų; jų bosas paspruko. Ka
dangi-čalis ir juodukas nega
lėjo sudėti kaucijos, tai turėjo 
nakvoti šaltojoj. Ant rytojaus 
Čalis su juoduku stovėjo prieš 
teisėjo ' akis, kuris teiravosi 
kuom jie užsiima, čalis pasi
sakė, kad jis yra siuvėjas, o 
juodukas preseiis, bet teisėjas 
jų žodžiams nepatikėjo; pa
merkė su viena akim ir pasky
rė sumokėti po $60.00, o kada 
nei vienas iš jų neturėjo pini
gų užsimokėti, tai turėjo eiti 
į kalėjimą. Kada Čalis išgirdo 
teisėjo nuosprendį, net akys 
iš kaktos išvirto.

laikraštį pa- 
kad yra reikalingas 
Čalis kaip tik ir yra 

Čalis ciną j 
kur reikalavimas 

Ar Tamištai 
Čalis 

krautuvėj, 
būti tos krautu- 

Taip,” atsako

HARDWARE, t>AINTS, GILS 
AND GLASSES

1421 So. 49th Cou r t
CICERO, ILL.

Phone Cicero 2725-R

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

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus. 
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams 
Kunigų fanatizmo politika
V argas migino! V argas lenkino.
Velniai, Raganos ir Teologai.
“Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.
Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvdfrą, 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.

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

vai. po pietų. Gclžkėlio atsto
vas pasitiks visus New Yorke 
ir busti pristatys ant laivo. 
Laivas “Statendam” išplauks 
kaip 12 Kai. nakties.

Naujienų Laivakorčių Sky
riaus Vedėjas T. Rypkevičia.

2314-16 W. Roosevelt Rd

—. y— ... ., ■

Chicagiečiams ne tiek 
bu, kas dedasi kituose pasau
liuose, kiek yra svarbu, kas 
girdėti aplinkui. Kad kur tai 
Ispanijoj piliečiai nuvertė pa
ties Dievo patepliotą karalių, 
tai nieko nauja, bet kad čia 
pat Chicagoj Strazdas su Pru- 
seika verčia paties • Bimbos

P. BALTUTIS & CO 
LAIVAKORTĖS IR . 
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St.
, Tel. Yards 4669

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

Chicagos piliečiai 
nuvertė 
kitas jc 
k a nuo 
Kaikam 
visai bl 
bulmistro prietelių 
ryla ii 
mislro 
ton atsisėsti 
ryšys iš to nejaučia 
permainos, būtent 
riai pasilieka savo 
piliečiai pasilieka taksas 
keti kaip mokėję.

liks len
inis Rojuos 

Smetona po- 
nepriemė ir 
davė. Kaip 

bet man gailą 
broliukų; juk tai

Cbicdgos Lietuvių Tautiškos 
Kapines ( šiemet apvaikščios 
savo gegužės 30 dienos iškil
mes su lietuviškais chorais, 
kalbėtojais ir lietuviška publi
ka. Ligi šiol gegužės 30 dieną 
programą pildydavo Maskvos

Čalis su juoduku važiuoja 
į kalėjimą. Čalis keikia savo 
likimą. Kalėjime duoda uni
formą. Čalis sakosi, kad jis 
yra sirgęs ir dabar neišgijęs 
nuo džiovos. Čalį .siunčią į li- 
gonbutį, ten neranda janie pa
vojingos ligos, duoda jam 
darbą ligoninėj.

Čaliui buvo gerai, jis išeida
vo į krautuvę pirkti nekuriu 
produktų. Čalis galėjo eiti, he- 
toliau kaip vieną bloką nuo 
ligoninės, bet į namus nega
lėjo eiti, nes ta prakeikta uni
forma neleido toliau eiti. Ča- 
liui užėjo 
su krautuvininku, kuris mato
mai buvo žydas.

Krautuvininkas prižada Ča
liui civiles drapanas ir visu 
kuom kitu kas Čaliui Reika
linga. Vieną dieną Čalis nuei
na į krautuvę, nusirengia uni
formą apsirengia civilėm dra
panom, o uniformą numeta į 
y ardą ir leidos kur jį kojos 
neša, bet jau negrįžo pas tą 
siuvėją nei tą gaspadiiię, ku1- 
riai liko

Buy gloves with what 
it savęs

mortU B00 * M 
rauti retą dantų 
___ Toutii Pašte, 

tūbas parsiduoda ui
Be’"to JraUte"’rutaųpihti

Įritinsite* ar kit«.

kaip 
šar- 

į vietą, 
kaikam 

1,000 senojo 
jau pava- 

tick pat naujojo bul- 
draugų laukia jų vie- 

dvi žmonių 
jokios 

butlėge- 
vietose ir

mo-

Amerikos biznis visur pa
remtas konkurencija. Kas tik 
susirado kaip “duonos kąsne
lį” užsidirbti, žiūrėk tuojau 
konkurentai bando iš jo tą 
kąsnelį paveržti lokiu pat biz
niu. Pavyzdžiui, Vanagaitis 
pradėjo “juokais” verstis. Žiū
rėk, zokoninkų “profesorius” 
Kampininkas to palies amato 
ėmėsi; ir gi svietą “juokina.” 
Pasibarė, apsipyko, dabar a- 
budu vienodos profesijos 
draugai. “Dirvos” redaktorius 
p. Karpavičius pasirinko asilą 
savo juokų simboliu. Dabar ir 
Vanagaitis asilą pasirinko. 
Matvt, bus konkurentai.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
...... .namus

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894

Pranokus — atlanky

Kovo 27 d. dieną šių metų 
Lietuvoj Mariampoles apskri
ty, Gavaltuvos" kaime, pasi
mirė Katarina Jusienė, sulau
kus 78 metų amžiaus, žmona

Teklė
Pcter 

atlankyt
Elzbieta šepkienė — apsi 

gyventi.
Domicėlė Lukas-
Kazim. Varanius

venti. ,
Juozapas Ralanis — atlan

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Valonu dažom, taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct,
CICERO, ILL.

skolingas.
•— KapitonąSi

.Phone Virginia 2054 
JOSEPH > VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

4556 So. RoėkuMl St.,
■ CHICAGO, ILL.

Čia manau bus neprošalį 
prisiminti, kad Marųųette 
Park turime ' vieną darbštų 
biznierių, tai yra vaistininkas 
Grigaliūnas, turi vaistinę ant 
69th prie Wcstern avė. Griga
liūnas pasidarbavo tuom, kad 
jis 
sudėtų lempas —Stop and Go” 
ant Westėrn ir 69th St.

Per keletą metų ten buvo 
gana pavojinga vieta, daug 
žmonių tapo užmušta ir kaip 
reikdavo pereiti, tai gana bu
vo sunku; kąrtais reikėdavo

artistai, o lietuviai tik tylėjo 
ir žiurėjo ir klausinėjo, “kas 
čia bus?”

šiandie, balandžio 23 d„ 11 
vai. ryto iš Dearborn stoties, 
Derborn ir Polk gatvių, per 
Naujienų patarnavimą išva
žiuoją į Lietuvą sekanti asme- 
nVs:
Antanas Jasutis

Joseph Gulbinskas 
gyventi.

Frank Palekas — 
venti.

Gasparas Grinius — atlan

Jus visuomet galite pašalinti ta gėli
mą ar skausmą be žalos su Bayer Aspirin. 
Net ir tuos giliai įsisėdusius skausmus, 
kurie padaro kiekvieną žmogaus kaulą 
skaudantį. Net sistehiatinius skausmus, 
kuriuos ke"čia tiek daugelis moterų. Jos 
pasiduos šioms tabletėms! Tikras As
pirin turi daug svarbių vartojimų. Per
skaitykit ištirtus nurodymus kiekviena
me pakelyje tikro Bayer Aspirin ir ne- 
bėkeskite bereikalingus skausmus nuo ne
uralgijos, neųritis, reumatizmo.

Laikykite bonkutę šių tabletėlių na
muose; nešiokitės blekinukę .kišeniųje, 
jeigu jums užeina umųs galvos skaudė
jimai, netikėti šalčiai. .Greita pagelba, 
be jokios žalos; Bayer Aspirin neveikia 
šir#. Tik kiekvieną kartą žiūrėkite var
do Bayer — ir žodžio “genuine” išspau
sdinto raudonomis raidėmis ant kiekvie
nos dėžutės.

Kiekvienas aptiekininkas turi tikrą 
Bayet Aspirin ir jeigu jus gausite tikras 
tabledks, jus tikrai' gausite pageltų.

davai per Western Avė. Gri
galiūnas tuom reikalu buvo 
ir pas miesto merą, bet galų 
gale pats Grigaliūnas surinko 
tam tikrą skaitlių parašų ir 
dabar jau turim vadinamas 
“Stop dnd Go”. Reiškia, pavo
jus jau pusėtinai sumažėjo *ir 
yra pararikumas pereiti sker
sai gatvę. Tai galima pasakyti 
ačiū Grigrtliunui, nes dar ne
būtume turėję ir po šiai die
nai. — Pustapėdis.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Du žymiausi Amerikos lakupai, pulk. Charles A. Lindbergh ir 
Miss Ameba Earhart. Sako, kad jie labai vienas į antrą ' 

panašus.

Romos papunis norėjo pa
pirkti Lietuvos prezidentą 
ir per savo išvytą atstovą Rar- 
taloni atsiuntė p. Smetonai 
keletą savo naujų pinigų, tikė
damas, kad tuo viskas ir bus 
“okci”: ir Vilnius 
kams ir Lietuva 
pąpuniui. Ret p. 
pįežiaus kyšio 
Rartaloniui nosį 
ten' ir bebūtų 
“Draugo 
tikras nervų suirimas.

—r Pustapėdi

Greičiausi ry ąL ilk 
v'«'I*asaųly-‘.IjAivaIi</;I< y,
BREMEN į|WH 
EUROPA HM
MAŽIAU KAIP 5 DIENOS ant VANDENIO, 

per Cherbourg —— 6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Specialis Trukis iš Bremerhaven • 

ekspresiniu laivu COLUMBUS 
iESĮ?Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai gerai 

žinomais Lloyd Kabininiais Laivais ICSl _ Berlin-Stuttgart-Gen. von Steuben-Dresden 
* y Informacijų klauskite pas bile vietinį 

\ agentą arba
»' 130 W. Randolph* St., Chicaggo

I®** 1
Milijonai ( | 
Jūsų 

pačių žmonių kalba 11 
nln Idto tiokio linlmentoi in»> įfl 
ti. veiktų taip urnai. pa- I

tna. Skaudami} Muskulų, 8uati»> 3 e Sąnariu, lialnąrinįmt}. Na- A 
ž-srjt t 

rurilaukla neįkainuojamos po- fi 

ant pakelio yra jutų apmugotoh. A 
Savo turiniu brangi ir iĄoml tay J 
guta yra įdedama au Uekvlana 1 FaU4KXPK1JLBRIO bonk*. j 

Parriduoda vIsom vaistintsa 
Talpa 3S Ir 70 centu bouka« t’

RAdL RICHTER tr CO. J 
oiaaYANo South rtrm ere.

BROOKLYN,

Maliaya ir Sienoms 
Popieros

Aukštos rūšies C 1 A £
pentas ...............   ■ unrO

ir aukščiau, cask pirkėjams 5 % 
, nuolaida.

Ant visų kitų namams reikmenų 
nužemintos kainos.

Visus orderius pristatom į namus, 
nepaisant tolumo.
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Tht Lithaanian Daily Newc 

Published Daily Except Sūnday by 
che Lithuaniao Newa Pub. Co.. Ina 

1739 South HaUttd Strttt 
Ttlephont Rooaavalt 8500

Editos P. GRIGAITIS

Chicagoje — pairas
Metama .............  88.00
Pumi aut?
Trim* minoiama , : d,..
Dviem minniama
Vienam ųalneaial

Chkagąj pm flneiintojitft

f
iliu iHiHiiiUii.ilH i yi i mii.iM....

Apžvalga
r it . Lį' j

Snbscription Rate* f
88.00 per year in Canada
87.00 per year oatside of Chicago
88.00 per year ia Cbicago

3e per copy

* 
3c

—---r--------------------------------------v--- ---- 18C
IManM ------ --- 75c

tyiYtaOTOM VaMJm M Chlotoj.

MttAĮoi <■.......r“
Prad meto

Eniertd
March 7tbt _____ _____ __
of Cbicago, III., under thc act of M*rch 
Ird 1879.

riet

— 17.00 
___  3.50 

1.75 
l’?J 

—- .75

Naujienot cfaa kaidien, ibkiriant ttk- 
ma dieni u*. Leidžia “Naujiena” Bendro* 
rė. 1739 So. Habted Su Chicago. UI 
Telefoną* Rooervtit 8500.

o ypatingai 
Savo “virye-

Vknam minėtini
Lietuvon it kitM užrieniuoM

Metama .4.^* >J« «■ I u įi.M**R^»'J»»WĮ» 8M0 
Pncei metu 4.00
Trisaa mlnmaųii Z»50
Pinigu reikia aiųtcĮ palto Ifaey 

Orderio katra ra mitakymu.
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MAŠINA, PADARIUSI DAUG GERO 
DARBININKAMS

/ ' 
, , n . 11 f'--'—

Išimant žmonių žudymo prietaisas, visos mašinos 
yra žmonijai naudingos. Mašinų išradimas ir jų nuo
latinis gerinimas yra viso šių dienų progreso pamatas.

Bet mašinų vartojimas turi ir blogą pasėkų. Jos 
paveržia darbų darbininkams. Kiekviena nauja mašina 
reiškia žmogaus jėgos sutaupymų, t. y. uždarbio atė
mimų tam tikram skaičiui žmonių, kurie gyvena, par
duodami savo jėgas arba savo darbo vaisius. Įvedus 
daug naujų mašinų pramonėje, palieka be uždarbio 
šimtai tūkstančių darbininkų, kurie su savo šeimyno
mis netenka duonos kąsnio.

Tai yra tečiaus ne mašinos kaltė, o visuomenes, 
Jeigu visuomenė kitaip tvarkytusi, • tai, technikai pro-* 
gresuojant, butų trumpinamos darbo valandos, bet ne
būtų metami į gatvę darbininkai.

Bet yra viena mašina, kuri net ir dabartinėje ka
pitalistinėje sistemoje atnešė daug gero darbininkams. 
Tai —- automobilius.

Apskaičiuojama, kad nuo 1900 iki 1920 metų auto
mobiliai suteikė darbo kokiems 4,500,000 žmonių Ame
rikoje.

Del automobilių, tiesa, subankrotavo račiai, pa
kinkių dirbėjai, arklidžių laikytojai, ir daug žmonių, 
to dėka, paliko be uždarbio. Bet nepalyginti didesniam 
skaičiui žmonių atsirado naujas uždarbio šaltinis.

Tiesioginiam automobilių gaminimo darbe šiandie 
yra užimta gal 500,000 darbininkų, ir gal kokie 200,000 
darbininkų užsiima automobilių dalių dirbimu. Bet, be 
to, automobilių gamyba ir vartojimas palietė, galima 
sakyt, ’ kiekvieną pramonės ir biznio šakų. Sakysime, 
80 nuošimčių viąo pagaminamo kaučuko (gumos) ir 
gasolino yrą suvartojama automobiliams; o kiek su
vartojama plieno, aliumini jaus ir stiklo; kiek nutiesia
ma cementinių kelių automobiliams važinėti; kiek nau
jų hotelių ir kitokių-biznio įstaigų pastatoma prie tų 
kelių.’..

Apskaičiuojama, kad Amerikoje yra apie 350,000 
gasolino stočių, apie 50,000 automobilių agentūrų, 50,- 
000 viešų garažų, 180,000 taisymo dirbtuvėlių ir auto
mobilių reikmenų krautuvių. Nesunku įsivaizduoti, ko
kia milžiniška armija darbininkų yra rėikąJinga toms 
visoms įmonėms.

Taigi automobilius labai daug prisidėjo prie dar
bininkų gerovės kėlimo, Ir jisai ne tik sutęikė milio- 
nams žmonių uždarbį, bet taip pat įvedė aukštesnį at
lyginimų už darbų. Juk tai nebuvo pripuolamas atsiti
kimas, kad 
lyje, Henry 
didįjį karą, po penkis dolerius už dieną savo darbinin
kams. Jam 
nas, o tos masės susideda iš darbininkų. Automobilius 
Amerikoje pavirto masinio prašmatnumo daiktu — tife. 
dėlto £i pramonė ir galėjo taip milžiniškai išsiplėtoti.

Darbininkas, kuris šiais nedarbo laikais yra linkęs; 
žiūrėti su baime ir neapykanta į technikos progręsę, 
žino, kad bent ši naujos gadynės mašina, automobilius, 
nepasirodė jo neprietelium. Jeigu pramonė 'butų visuo
menės rankose 
o ne skurdų.

didžiausias automobilių fabrikantas pasau- 
Ford, pirmas pradėjo mokėti, dar prieš — * «k * k..' -M — — ' * *

rūpėjo, kad žmonių masės*pirktų jo mai

IR KAPSUKAS SUBURBĘ JO
1 T-

Iš sovietų Rusijos Kapsukas 
ątaiųnte “draugo Bimbos” var
du bevielinę telegramų, ragin
damas visas Maskvos davat
kas Amerikoje kovoti prįeš 
“oportunistus”, 
psrieš Pruąeikų.
gramoje” Kapsukas tarp kitko 
sako:

“Pilnai pritariu partijai ir 
Lietuvių Centro Biurui, pa- 
skelbusiem griežtų kovų 
Pruseikai ir jo šalininkams, 
kurie, išsigandę kapitalo 
puolimo ir aštrėjančios kla
sių kovos, bėga iš kovos 
lauko, ardo darbininkų ei
les, eina prie visiško ryšių 
nutraukimo su Komunistų 
Partija ir Komunistų Inter
nacionalu.” ž 
Vadinasi, Kapsuko pozicija 

šitame Amerikos kom-davatkų 
ginče yru tokia pat, kaip ir 
Angari^čio. Pirma Kapsukas su 
Angariečiu varžydųvosi dėl va
dovybes, bet dabar Angariętįs 
jau visiškai Kapsukų nugalėjo.

Taigi biednas Pruseika vįsai 
neturi užtarėjų Maskvoje, jei
gu jisai nori, kad Maskva ne
atskirtų jo nuo “vienintelės 
dūšių išganančios komunistų 
bažnyčios”, tai jisai turi pasi- 
klonioti Rimbai, Diktatūra tai 
diktatūra! “ i /

gųftę, fui Įęų jau bekalbėti apie 
hma varguolius. Mat, ten turi 
pusti į tam tikrą dūdų.

Nęhurįe nariai, matyt, ap- 
Mtitulavę ^tautiečiais”, duocja 
velnių, kam karštuoliai su 
^Naujienomis” bando sukelti 
revoliuciją Susivienijime. Jei
gu tai sakytų kokie molio 
Motiejai, tai nereikėtų atkrei
pti domės. Bet dabar matyt, 
kąd tąi sako apsitrinę vyrai, 
nes ir straipsnį gali parašyti 
Tik gaila, kad jie rpano, jog 
tik vien sąve tituluojantys 
♦‘tautiečiai” gali apie Susivie
nijimo reikalus svarstyti, o 
kitiems nevalia. Dar vaikas 
būdamas mečiau karikatūrų, 
vaizduojanti “tautietį”, tai 
vyras didelio kūno, bet su la
bai maža galvute. Matyt, kad 
tai tiesai

■r

Nekurie vėl “rimti” nariai 
lyg per sapnų kliedėdami šau
kia: “Naujienos”, socialistai, 
revoliucija... ir, ant galo, grau
dena narius, kad skirstomas! j 
frakcijas ir kad gali kilti to
kie ergeliai, kaip su bolševi
kais. Na, ir suprask ko jie no
ri?,

čių cigaretę. Nėra reikalo aiš
kinti, dėl to pagerjnimo 
tūkstančiai darbininkų atsidū
rė'gatvėje.

Paimkime dabar kitų sritį,— 
gatvių valymų* Miestas nu
perka mašiuų už šešis tūks
tančiu? dolerių. Mašinai ope
ruoti pasamdo vienų žmogų, 
kuriam moka apie ašhięnioii- 
kų šimtų per metus. (Įazoli- 
hųs, aliejus, šepečiai ir kiti 
dalykai kaštuoja apie penkio
likę šimtų. Paprastai mašina 
atlaiko apie septynis metus. 
Per tuo^ septynis metus ma
šina ir darbininkas miestui at
sieina apie 30,000 dolerių. 
Jeigu tų patį darbų reikėtų at
likti be mašinos, tai turėtų 
dirbti dešimts darbininkų. 
Jiems mokant pp keturis do
lerius per dienų, reikėtų per 
septynis metus darbininkams 
išmokėti apie $80,000? Prieg- 
tam jų įrankiai kainuotų apie 
desėtkų tūkstančių. Tokiu bū
du susidaro $90,000. Reiškia,

nusipurdamas mašiną, mies
tas sutaupo per. septynis me- 
tus$60,000, bet tuo pačiu lai
ku išmeta“ iš ‘darbo^ 9 darbi
ninkus. z

Aš, žinoma, yisai nesakau, 
kad mašinos ir visokie page
rinimai yra prastas dalykas. 
Kaip tik priešingai, — maši
nos ir išradimai paliuosuoja 
darbininkus nuo visokių sun
kių darbų. Bloga yra tik tai, 
kad prie dabartinės santvar
kos išradimais pasinaudoja 
darbdaviai. Jie susikrauna dar 
didesnius turtus, kuomet tūk
stančiai darbininkų tampa iš* 
mesti į gatvę. Jeigu butųkL 
tokia sistema, tai išradimas 
visokių mašinų turėtų page
rinti ir darbininkų būklę su
trumpinant jų darbo valandas.

Štai kodėl visiems darbi
ninkams reikia stoti į socia
listų eiles, nes socialistai ko
voja už sistemos pakeitimų ir 
už darbininkų būklės pageri
nimą. —Jonas Jarus.
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ZIONO MIESTAS
Rašo DR. A. MONTVIDAS

VAJE, KOKS ATRADIMAS!

Man skaitant “Naujienas”, 
ne vienų kartų neteka paste
bėti, kad jose butų užkabinta 
nors viena partija svarstant 
Susivienijimo., reikalus. Tai 
kas-gi, po šimts karabinų, 
skirsto narius į frakcijas, jei
gu ne organas .ir jo rašėjai, 
kurie nė vieno rašinio negali 
parašyti neužkabinę socialis
tų? Patys muša, patys rėkia.

Yerta šis

Jo levas, • 
advoka-

“Draugas” rašo:
“Pasirodo, kad lietuviškie

ji socialistai vis labiau pasi
tenkina tautininkų diiktatu- 
ra Lietuvoje.” 
Paskui:

“Reiškia, Brooklyno fašis
tai ir Chicagos socialistai 
vieni kitiems paduoda rankų, 
pritardami Lietuvos dikta
toriams, padėdami smaugti 
(1 — ‘‘N.” Red.) persekioja
mus katalikus,,Jįr ragindami: 
■dar griežčiau ir skaudžiau 
prislėgti jau ir taip biaųriai 
kankinamų katalikų visuo
menę.

“Tuo nauju socialistų ir 
fašistų sutarimu mes nei 
kiek nesistebime. Bent piu- 
sų, lietuviškų socialistų ir 
fašistų siekiniai yra vieno- 
di." 
Ar 'ne gudruoliai redaguoja 

tų Marijonų organų, jeigu jie 
atrado tokių “Amerikų” ?

Mums nėra reikalo aiškintįs, 
kiek “Naujienos” “pritariu”, 
Lietuvos tautininkų diktutprųi 
arba, Brooklyno fašistams. Bet 
mes ve ką pasakysime “Drau
gui”, kuris šiandie graudžiui 
verkia apie “katalikų 
mų” Lietuvoje:

Kur buvo jo sąžinė, 
Lietuvos tautininkų »
šimtais areštavo ir baudė sun
kiųjų darbų kalėjimu ĮJctųvos 
socialdemokratus ? 1

Kodėl Marijonų organas ant 
sienų kabinosi ir džiaugsmo, 
kuomet ginkluoti “pučininkaį’’ 
nuvertė teisėtų, Seimo pastaty
tų Lįetuvos vyrįausybę ir iš
vaikė. patį Seimą? !

Demokratinę Lietuvos vai? 
džia klerikalai prakeikė, o dą-. 
bar jie vėl pasigenda demo
kratijos. Pasirodo, neišmintin
ga yra spiaudyti į šulinį, nes 
Kartais tenka.’įš joj atsigerti! 
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Qal kok? Susivienijimo 
“tautieti?” perskaitęs šias 
“kięiįkjtki’V• saM 
kam trtkįe dalykai yra rašomi 
į pašalinę spaudų; juk turime 
sųvo orgaąų ir ten turčių lįu- 
ti rašoma. Bet ačįu už patari-’ 
miių^jau organo malonę esu 
Į^gurtęs kokie ųštuoni metai 

Ispanijos revoliucijos vadai, reikia tikėtis<PRj^ gg1 Jjejga jau

Pas mus, lietuvius, jeigu 
nori pagarsėti, tai užtenka tu
rėti didelę gerklę ir daugiau 
drąsos, negu- proto. Daugiau
siai ;
pas komunistus.
sau, kad ir D. J. Jusius. Kįek 
man yra žinoma, tas žmoge
lis tai jo visas mokslas tavo*—, 
išmokti prisirikti “naktaizą”, 
o dąbar, pašidekavojant drą
sai ir gerklei, laikraščiai rašo 
apie jį kaip apie kokį stambų 
veikėjų. Tai likimo ironija, 
tai pavasario sniegas.

Jeigu CIevelando “Dirva” 
pustų į tą pačią birbinę sįi 
Gegužiu, Vitaičiu ir Ko„y tai 
butų tautiš^š, rimtas, bešalis 
ir, vienu žodžiu, košer laik
raštis. Bet dabar taį netąutiš- 
kas, nerimtas zir vienpusiš
kas’. Vadinasi, matei-nematyk, 
Žinai—nežinok, jeigu šiokį to
kį protą turi, — apsimesk 
durnium, tai busi palaimintas 
ubagas dvasioje ir karalystė 
dangaus “garantin.”

\ — Dailulė.

rasime tokių didvyrių
Padėkime

smaugi-

kuomet 
valdžia

tai ir kitos mašinos neštų jam ląųnę,

BRITANIJA IR AMERIKA REMIA ISPANUOS 
REVOLIUCIJA

Užvakar Britanija su visomis savo dominijomis su
teikė ’ oficialj pripažinimų revoliucinei Ispanijos vąb 
džiai. . . * .

Vakar tą patį padarė ir Aiperikos Jungtinės-VaL 
stijos.

Pripažindamos taip palyginti greitai Ispanijos res
publikų, šios dvi šalys parodė są,vo pritarimų Ispanijos 
revoliucijai. Kai kurie diplomatai (pavyzdžiui, Afri
kos) galėjo simpatizuoti karaliui Alfonsui, bet žnOįųg 

. užuojauta nuo pat pradžios buvo respublikos pusike, '
Turėdami moralę didžiųjų pasaulio valstybių jpąf a-

“tautiete”

savo kraštų apsaugoti nuogtų pavojų, kuriuos teko 
, gyventi kitų šalių revoliucijoms. '

tokio žymaus ųųrio, kaip 
valo, raštams nęra vietos or-

i ....... i,'.'i. ■...į.i.i,, jįjį .

Nedarbas ir mašinos

< Kiekvienas musų žino, jog 
mašinos išmeta darbininkus į 
.gątvę, nes viena mašina pada
ro daugiau darbo, negu galė
tų padaryti keli darbininkai. 
Darbininkas, neturėdamas 
darbo, nepajėgia pirkti gami
namų produktų. Tokiu budu 
per trumpų' laikų pasidaro ga
minių perviršis.

f Nuo pasaulinio karo tapo iš
rasta įvairių įvairiausių ma* 
šinų. Ir juo technika buvoige* 
rinama, tuo daugiau darbinin* 
kų neteko darEp. Paleistiems: 
iš darbo darbininkams kitur 
susirasti sau užsiėmimo nuo? 
ląt darėsi sunkiau. Sakysime^, 
anf gelžkelių1 įvesti mechaniš
ki aparatai išplėtė iš darbo 
septypiolikų tųkstančių pečku- 
rip. Deliui naujų, išradimų 
mm m- gelžkelių 
njjos paljupsayo( iš darbo du 
Šimfu ^keturias dešįmis tųks- 
laųčįų darbininkų. Pųnųšiai 
atsitiko ir su telegrafų ppe- 
ra tori a i s. z

Pažiūrėkime dabar j cigarė? 
ty mamopę. Sjeiuaų vieims ge- 
ras darbininkas per dienų ga
lėjo padaryk du tuksiančių ir 
du žirniu cigarętų. Dabar trys 
darbininkai su mašipa ; per 
dienų padaro b’ ^VRekmoja, 
Žimtų šešias, dešimts tūkstan

45 mylių (amerikoniškų) 
atstume i šiaurę nuo Chica- 
gos, netoli nuo Waukegan, 
randasi miestelis, turintis apie 
8 ar 9 tūkstančius gyventojų, 
kuris yra žinomas kaipo Zion 
City. Apie jį žino visa Ameri
ka ir tūli žmonės kitose šaly
se. Chicagos automobilistai 
dažnai pro jį. pravažiuoja ir 
išmeta ten. nurūkytus cigarus 
ir papirosus, nes bijo tapti 
suareštuotais už rūkymų. Ta
bakas šiame miestely yra pa
skelbtas velnio žole, alkoholis 
velnio . išradimu. Keikti ir 
flirtuoti čia uždrausta; mote
rims nevalių dėvėti trumpų 
sijonų, žemų apykaklių, kirp
ti plaukus. Jų čeverykai aukš
tom kulnim ir šilkinės pan- 
čiakos čia yra draudžiamos. 
Gydytojo šaukimas ir vaistų 
vartojimas, ligoj , yra nusikal
timas. Yra tvarkoma, kada, 
gyventojai turi neišeiti iš na
mų ; šventadieniais jie turi 
lankyti bažnyčių ir. niekuo 
kitu neužsiimti. Nevalia valgy
ti kiaulienos ir tūlų žuvies ru
siu. Pats miestelio viršyla 
skelbia ir jo sekėjai tiki, kad 
žemė yra plokščia, kad saulė 
sukasi apie žemę, kad saulė 
yra mažas kūnas ir arti že
mės. Visi čia tiki į Bailųjį 
Dievo Teismų, į antikristo atė
jimų, į nemirtinumų, pragarų 
ir kitas Laikas.

Istorijos ir psichologijos 
studentams Ziono miestelio is
torija yra įdomi, ir nors trum
pai noriu jų pabrėžti.

Įsikūrė jis 1896 metais, t. y. 
35 melai atgal. Jo steigėju bu
vo tūlas škotas John Ale^an- 
der Dowie, kuris nuo pat kū
dikystės jau kovojęs su velniu 
ir vaikęs jį po įvairius kraš
tus, kol galų, gale neatsivijęs 
į Amerikų. Keliavo jis ir mai
tinosi . iš gydymo tikėjimu, 
Chicagon atvyko be skatiko. 
Jo laimei, už trejeto metų čia 
atsidarė '.pasaulinė Barzda, 
kuri sutraukė daugybes žmo
nių ir padarė netpažo judėji
mo,. Velnio neapkenčiantis 
Dovyde pastatė arti Jųckson 
Parko didelę medinę bodų ir 
ėmė joje sakyti pamokslus. 
Klausytojų sueidavo tiek daug, 
kart jie turėjo išnomuoti porų 
erdvių svetainių ir keletu tuš
čių namų savo misijoms- Ne
užilgo jis jau įstengė nupirkti 
vienų bažnyčių ir keletu na
mų dieviškam , gydymui nuo 
ligų. Pinigai plaukė taip spar
čiai, kad jis pasijuto galįs nu
pirkti 6,500 akrų žemės toje 
vietoje, kur dabar Ziono mies
telis. randami. Už žemę jis už
mokėjo $į,350,000, nors ir ne 
visus pinigų? vienu sykiu. Ant 
jos jis sumanė išstatyti die
viškų miestų ir savo sekėjams 
pardavinėjo jos sklypelius ap
sigyvenimo vielai, Nors jie 
sumokėjo pelningas jum kak 
pas, vienok jis neaprašė jos
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jiems,' o tik išnuomavo il
giems metams. Reiškia, pini- 
gus ėmė kaipo už parduotų 
nuosavybę, o savininku pats 
pasiliko, šita legalė teisė ir ! 
religinė intaka davė jam pro
gos tapti ir pasilikti miestelio 
viršyla. Iki pabaigos 1901 m. 
Zion City pusėtinai išbujojo: 
pastatė religinėms apeigoms 
būdų, kurioj galėjo sutilpti 
7,000 žmonių; įsteigtas tapo 
bankas, Vilties Namas Pakly
dusioms Moterims; mokykla; 
knygoms ir laikraščiams spau
stuve; pridygo namų ir krau
tuvėlių, Krikščioniškos katali
kų bažnyčios sekėjai Zione 
jautėsi laimingi. Bet 1905 m. 
Dievo apveizda kažin kur 
dingo ir prasidėjo baisi pani
ka. Bankas vos tik išnešė gy
vybę,’/visa industrija ir biznis 
susmuko, nnstreęio miliono 
dolerių bažnyčios turto irgi 
kur tai nusjydo. Vyriausias 
Dpwie pasiuntinis Wilbųr 
Gleen Voliva, kuris dabar val
do Ziono miestelį ir apie kurį 
toliau kalbėsiu, tuomet buvo 
išsiųstas į Australiją su velniu 
koyoti. Jis ūmai tapo pakvies
tas namo būti laikinu Dpwie 
vietininku, o šis išvyko į Mek
siku Rojaus Plantacijų įkurti, 
kas jam nenusisekė, Dovvic 
nesant namie ir panikai nesi
baigiant, pradėta tirineti jo 
padarytieji darbai. Pasipylė 
kaltinimai, kad jis buvęs hi- 
pokrita?, pinigų šyaistytdjas, 
melagis, tjronas,, platinęs daug
patystę, Dowie grizo Ziono 
miestelin 1907 metais — ra
mus, tylus, nusiminęs ir nu
sivylęs, Užsidarė jis savo šven- 
tinyįjioj ir nesirodė gyvento
jams iki mirties; Viršylos 
vieta dabar teko Volivai. Bū
ti viršyla .pilnai nubapkrotijtį
sio miestelio, kurio visos įstai
gos ir visi gyventojai už sko
lai buVo po teismus tąsomi, 
nėra pyragai. Miestelis pateko 
į valdžios globėjo (receįve- 
rio) rankas. Voliva derėjosi 
su valdžios atstovais ir grie
bėsi , mięstejį atpirkti. Kur 
gauti pinigų? Pasamdė jis ūkį 
artį Zion City ir pastatė ten 
būdų pamokslams ir pamal
doms. Nlisamdė muzikantus 
su pučiamais instrumentais, 
išleido vežimus* atvežti dova
nai visus, kas nori klausytis 
muzikos ir pamokslų, žmo- 
įles ne tik patys važiavo, o ir 
pinigus atsivežė. Po trejeto 
pamaldų pavyko surinkti 
$3,500. Pinigai plaukė ir vė
liau. Valdžia sutiko jam, par
duoti miestelį periodiniais at- 
mokėjįmaįs^ Ųž ketverių metų 
jis jau jstepgė nupirkti* iš val
džios bažnyčių ir krautuves už 
$200,000. Vėl prasidėjo gyvu
mas: krautuvių, dirbtuvėlių 
įr uanių statymas su Volivos 
vardu. Žemės jis niekam ne
pardavė, o išųuumavo ant 
l,10Q metų. Dalį žemės aišky-

re nuo miestelio ir pardavė 
sklypais, iš ko uždirbo apie 
$1,600,000. Jis yra kiekvienos 
staigos galva ir jo turtas sie
na $10,000,000. Jis turi savo 
misionierius kituose kraštuo
se, kurie prisiunčia jam $1,000 
tas dieną. Jis pats giriasi, kad 
jo pelnas kas metai siekia 
$6,000,000. Išrodo, kad jis yra 
turtingiausias iš šventųjų, 
urtingesnis ir už popiežių.

Apie šitokį žmogų 
tas žinbti.

Gimė jis 1870 m. 
James Voliva, buvo
tųs, bet, matyt, ir jis turėjo 
pašaukimą prie Dievo ir su
manė prakaitu užsidirbti sau 
duoną. Nusipirko jis ūkį In
dianos valstijoj arti Covinglo- 
no ir/ apsigyveno ten, kad da
vus progos sunui be miesto 
griękų augti. Wilburas, kaip 
jo ' biografas rašo, nemėgo x 
žaismių, o dirbo sunkiai ir 
rimtai mąstė. Gaudavo nuo 
tėvo ir į pasturgalį už tingė
jimų, bet tai .nebuvęs tingėji
mas, o mąstymas, kaip pada
rius rojų ant Dievo sutvertos 
žemės. Jau 16-kos metų vai
kėzas pradėjęs mokinti India
nos farmerius" apie dangaus 
karalystę ir Dievo rūstybę. 
Būdamas 19 metų jis įstojo į 
Union Cbristian Collegc India
noj ir įsiskverbdavo pamoks
lus sakyti taip vadinamoj 
krikščionių arba Naujos švie
sos bažnyčioj. Po penkerių 
metų jis jau įstoja į semina
rijų Standfordsville, N. Y., ir 
pradeda sakyti pamokslus Al- ! 
bany bažnyčioj. Užbaigęs se
minarijų jis gauna pastoriaus 
vietų Krikščionių bažnyčioj 
York Harbor, Maine, ši vieta 
yra pajurys ir vasarnamių, 
kur suvažiuoja žmones mau
dytis. Moterų kūno tūlos nuo
gos dalys jį erzino ir jis ėmė 
sakyti prieš jas karštus pa
mokslus. Jįs pradėjo abejoti, 
ar krikščionių bažnyčia yra 
tinkama Dievui įstaiga ir per
sikėlė pas Kristaus Mokinius. 
Kad geriau susipažinus su jų 
mokimu, jis įstoja į jų semi
narijų. Jo ugniniai pamokslai 
į kitus mokiiiius neveikė, to
dėl jis ir vėl grįžo pas krikš
čionis, gaudamas pastoriaus 
vietų Ohio valstijoj. Nepai
sant, kad jis velnių svilino sa
vo karštais pamokslais, para-/ 
pi jonai buvo buki. Jis jautėsi 
taip nusivylęs, kad jau ketino 
mesti kunigavimą ir imtis 
advokatūros. Giliai susirūpi
nus šitomis abejonėmis klebo
nijos durys atsiveria ir laiš
kai ir laikraščiai padedami 
ant jo stalo. Tarp jų “Lcavcs 
of Healing”. Tai Ziono mieste
lio oficialis organas.

(Bus daugiau)

Na 6 KOVOS tik ką at
ėjo. Kaina 10c. Galima gau
ti Naujienose.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

r . f

To prašo Lietuvos žmonėsir
taip pataria Lietuvos bankai

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pagel> 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios šalies tvarką, 

? apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta. <'

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Siųskite money orderį arba kratos 
ženklelius.



Graborial

Lietuvės Akušerės
ryte į šv. Kazimiero

nes

Graboriai

Advokatai

937

ma
Akių Gydytojai

John Kuchinskas

4, nuo 6 iki

Duokite lavo akis išegzaminuoti

mo

Visi Telefonai; YARDS 1741 it 1742

908
910
926

Mirė Petras 
Pretkelas

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius* Chicago j

Vidikas- 
Lulevičiene

J. P. VVAITCHES 
Lietuvis Advokatas

ryte 
am*

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame tei< 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 
dek kad neturime iš 
laidų užlaikymui skr

’ AKUŠERKA 
3103 S. Halsted St

Telefonas 
Victory 1115

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie 

tų ir nuo 6 iki 
9 vak vakare

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

būti “Loto 
už publiką 

kurias bol- 
susivcdė, ir

1 S. D. LACHATO 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvine T _ 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

‘ OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St. 
Tek. Boulevard 6487

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuvių Tautiškos 
kapinės

Tel. Pullman 5950
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

Tarp Chicago* 
Lietuvių

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakaro

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nędėlioj pagal sutarti

Kūnas pašarvotas randasi 
Endeikio koplyčioj, 4605 S. fler- 
mitage Avė. iš kur įvyks laido 
tuves balandžio 24-tą dieną, 9 
vai. įš ryto j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nabašninko brolis Konstan
tas, 9437 Vernon Avė. Tel. 
Commodore 0508, rūpinasi lai
dotuvėmis. —J. Zymont. ■'

J, Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto it 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
Į Chicago, III.

Tel. Victory 1115

VALANDOS: 
i nuo

nuo

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

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

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

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

Pbone Boulevard 7589

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

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avė

_ __ 2** “3—namų Pulk 6377

Paul M. Adomaitis 
Advokatas '

Ofisas vidurmiertyje 
Ropm

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St, Room T30 
TeL Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Ay,

(Mirė širies liga, Pcter Pret- 
kelasK 48 metų dirbdamas kar- 
penterišką darą savo namuose, 
4614 S. Paulina St:

Dr. Brenza buvo pašauktas 
| pagelbą, bet žmogus jau buvo 
miręs.

kuopigiausia. 

darbu jusite užganėdinti.

Tel. Rooievelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI,, Cbicago 
SKYRIUS t

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

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

Detroit, Mich., balandžio 14 
d. staigiai pasimirė Juozapas 
žilius. Jo kūną graborius Ęu- 
dejkis šiandie parvęš iš Det
roito Chicagon ir bus pašar
votas Endeikio koplyčioj, 4605 
S. Hermitage Avė. Laidotuves 
įvyks pėtnyčioj, bal. 24 d., 8 

kapt-

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nędėlioj pagal sutartį

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

2400 W. Madison St.

V^J.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak
Tel. West 2860

Namų telefonas Bronswick 0597

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO. ILL.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 1588 Miltvaukee Avė.

(kampos North ię Damėn Avės) 
Tel. Brunswick 8281 

Ųtarn., Ketv.- ir Subatomis 
"Ofiso, valandos: 1-3 ir 7-8, p. m.

Nedėliotais pagal susitaųmį

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Central 4411

Valandbs: 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 

Nędėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. AsMonrf 4l** 
Tel. Boulevard 2100 

R«. 65J“ “ ' "

Simon M. Skudas 
Graborius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dyka,, 

718 W. 18 St. 
Tel. Rooseyclt 7532 

CHICAGO, iLL.

šie laiškai yra atč.le iš Europos 
Kam jie priklauso, te#ul nueina | 
vyriausi jį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia kląusti prie 
langelio, kur padėta iškaba °Adver- 
tised Winde>w” lobej nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERĮ, įcaij 
kad Šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštaą laiko tam, tikrą ląįką, o pas
kui sunaikina.

Bruzgulis Auna 
Cingenei Lidvina 
Degutene Augustina 
Kasparaitis Mrs Fra neės 
Kavalauskas Vincas 
Masulenei Zofisai 
Masinauskas Anton

JOHN B. BORDEN
• (John Bagdžidna* Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Aoom 3117 

Telepbone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. aną 6-1 

Telepbone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte* Tel* Repubtic #600

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

Tel

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

942 Narusas getras
947 Partųhata's Szipinis
952 Povilonui Jozapiu
958 Razmimio Ontanui 

r z ■ l
968 Stąnkus John
968 Valančiunui Apolinarui
969 Vilkas Kazimieras
971 Walincius Antanas

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 apsk^. 
Pąliko dideliame nuliūdime vyrą 
Mykolą, dukrelę Onutę, sūnų My
kolą, brolj Juozapą Dragūną, švo- 
gerj Klemensą ir brolienę -Aleną, 
Pavilion’us, o Lietuvoj du bro
lius Anicetą ir Antaną ir seserį 
Marijoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4020 
So. Rockveli St.

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

Visi a. a. Uršulės Pavilionienės 
giminės, draugai ir pąjįįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
dotpvėse ir suteikti jai paskutiųį 
patarnavimą ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Brolis, 
Švogeriai, Broliene 
it Giminės.

Ląidotuvėse patarnauja jyrabo- 
rius J. Lulevičius, Tel. Victory 
1.H5A •

Bal. 17-tą “Vilnies” num. 
91-mę tilpo straipsnis tūlo “Lo
to Savininko” apie L. T. ka
pinių susirinkimą, kuris įvyko 
bal. 12-tą d. L. S. kaltina Tam- 
kevičią už betvarkę, kuri buvo 
tame susirinkime sukelta gry
nai per bolševikus. Ar tai čia 
ne. juokingas dalykas? Patys 
betvarkę kele, o pirmininką 
kaltina! Pirmininkas paskyręs 
balsų skaitytojus A. Masiulį ir 
Stuparų; publikai pareikalavus, 
kad butų balsų skaitytojai iš 
lotų savininkų, tai ir liko iš
rinkti A. Masiulis, M* Liubi- 
nas. A. Masiulis, girdi, sukęs 
balsus, o M. Liubinas skaitęs 
teisingai. Tai tur 
Savininkas” skaitė 
bolševikų mamas, 
ševikai į svetainę 
ant vieno loto turėjo du balsu. 
O kas yra A. Masiulis ir Stu- 
paras, jei ne lotų savininkai? 
Žinoma, tiktai ne bolševikai. 
A. Masiulis sukęs balsus, bet 
jeigu jisai butų bolševikas kaip 
kad yra M. Liubinas, tai dėl 
L. S. butų likęs teisingu.

L. S* verkia krokodiliaus 
ašaromis, kad buk tai visi bal
savimai buvę nclegališki ir 
prieš norą lotų savininkų, 
ba didumos. Bet kiek aš 
čia u, kad skaitymas balsų 
vo teisingas, tiktai ,bolševikų 
noras varyti politiką kapinėse 
liko didumos lotų savininkų at
mestas. Bet ar L. S. atmena 
pereitais metais lotų savininkų 
susirinkimą bal. mėn., kada 
tai dienai pirmininku buvo iš
rinktas komisaras Andriulis ir 
kada Katenas paprašęs balso 
pradėjo kalbėti, jog yra reika
linga prašalinti visą propagan
dos literatūrą nuo kapinių var
tų geg, 30-tą d., komisaras 
Andriulis priebė nutarimų raš
tininko knygą, mušė į stalą, o 
jo pasekėjai rankomis plojo ir 
kojomis trypė, kad visa svetai
ne užū. Pivoriūnas, Chepulis ir 
kiti prašė balso ir nei vienas 
negavo; bet bolševikai nei 
žiopt nesakė, kad tai betvar
kė butų buvusi. Nuo to susi
rinkimo rimtoji - dalis lotų sa
vininkų, kurių yra diduma, pa
matė, kad bolševikai jau per 
tob nuėjo, pradėjo lankytis į 
susirinkimus. Metiniam susirin
kime, kada buvo rinkimas 
trustisų, iš penkių tiktai vie
nas liko, kuris dalyvavo tame 
kačių koncerte, ir tai gavo ma
žiausiai balsų, kaip kad kiti iš
rinktieji į trustisus.

L. S. sako, kad trustisai vi
si tylėję, kaip silkės bačkoje. 
Argi L. S. nežino, kad tie trus
tisai, kurie varė raudonų poli-

1646 W. 46th St.

Telefonai f x 

Boulevard 5203.

Bonlcvącd 84,13

1327 So, 49tl> Gt.
i • t

Telefonai
< . -u ■ i '

Cicero 3724

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Repnbiic 7868

MYKOLAS BALTRUKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu b. 
landžio 23 dieną. 10 valandą 
1931 m., sulaukęs 38 metų 
žiaus, gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėtį Marijaną po tėvais Eskaitę. 
dukterį Almą, sūnų Mykolą, pus
brolį Petrą Valionį ir gimines 
Amerikoje.

Kūnas pašarvotas, randasi 4209 
So. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
balandžio 25 dieną. 1 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Mykolo Bąltriikaičio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutiių 
patarnavimą ir atsisveikinimą.'

Nulįudę liekame,

Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis. Tel- Boulevard 
4139.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

Pbone 
Hemlock 9252 

a, . -i ., Patarnauja put 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

PETRONĖLĖ STATKIENĖ 
po tėvais Kundrotaite

Persiskyrė s,u šiuo pasauliu ba
landžio 20 dieną, 2:30 valandą 
po piet 1931 m., sulaukus 42 me
tų amžiaus, gimus Kauno rėd., 
Papilės parap. Amerikoj išgyve
no 21 meuts. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Juozapą, dukterį 
Oną, 16 m., sūnų Juozapą, 10 
m., tris brolius — Kostantą, Pet
rą ir Liudviką, dvi seseris — Sta
nislavą Gababepę ir Juzefiną Moc
kienę, švogerius Juozapą Gabalį it 
Konstantą Mockų ir kitus švoge
rius ir švogerkas, o Lietuvoj tėve
lius, brolius ir seseris. Kūnas pa
šarvotas, randasi 10711 S. 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 velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėtą į Šv. Kazimiero kapines. 
' Visi a. a. Petronėlės Statkienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteiktu jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Vaikai, Broliai,
Seserys, Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Dr. A. P. Kazlauskis 
, Dentistas

4712 South Ashland Ąve.
Tel. Boulevard 7589

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

Ofiso Tel. Victory 68SD
Rez. Tel. Dcexd 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistai moteriškų, vyriškų. 
. vąikų it visų chroniškų ligų

Ofisas t 3102 So. Halsted St., Chicage 
arti 31 cb Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak' 
Nedčliomis ir švencad- 10—12 dienų

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso v.V edoj:

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

Netoli 4 6cb St. Cbicago, III.

įvairus Gydytojai___
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St.
kamp. 18 ir Blne Island 'e.

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

Rea. Phone Fairfaz 6353

DANTISTAS
4930 W. 13th St. Td. Cicero 49

Delel eunklų laikų kainos Muplftatoa
Sidabro Fillintrai _
Parcellano Fillinsral 
Auksinto Cėowns -

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 15Q2 

chicago Temple bldg 
7 7 W. Wasbipgton St. 

Coę. Wąshiogtw» aųd Clark Sta.
Ofiso TeL Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Specialistas gydyme chroniškų Ir nauju U - 
ru. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, ateflan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iBegzamlnąvi- 
mas atidengs jusu tikra ligą ir jei afi apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryš, Ei- 
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra

Rezidencija Tel. Midway 5512 
Wilmetu 195

Ralph C. CuplerJMLD.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliaii ir Ketvergais 

3 iki 8 vai. vak., Utatoinkaia i> 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

įvairus Gydytojai 
4^www^*>S>w^<»w^r>*w-^v*^******s*»zs**^**s*^***>^*^n»^*»^***

DU HERZMAN
- IŠ RUkSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tas kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai vy
rų, moterų it vaikų pagal ųaajansias 
metodus X-Ray it kitokius elektros 
prietaisus*

Ofisas ir Laboratorija:
1025 18th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10-r-12 pietų ir 
&U9 6 iki 7:3tt yaL yjtem 

TėL Canal 3110
Rezidencijos telefonai • *

Hyde Park. 6755 ar Randolph 6800.

po galutino išegzaminavimo-—kas jums

Dr. J, E. Zaremba
20 W. jackson Blvd.^ netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO*. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:3Q vakaro* Ne<$ 

Ooi nuo 10 ryto iki 1 'po pietų

Tėl. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue

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

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

_________ 6.00
S6.00 uf da»Ū

______________ $20.00 ir amti.
Traukimas bū skausmu

-Ūks, Ūko lotų savininkų pra-* 
šalinti? Trusitisų priedermė yra 
kapinių reikalus rimtai ir są
žiningai tvarkyti, o ne politi
kų varyti. Aš manau, kad trus
tisai neskirsto lotų savininkų 
į blogus ar gerus, kaip kad L, 
S. rašo, bet tiktai patys lotų 
savininkai skirstosi į dalis ir 
vieni kitus 'šmeižia. Ir jeigu 
dalis lotų savininkų, kurie gar
bina bolševizmų, ir jų randasi 
mažuma, laikytųsi tvarkos, pri
stotų prie didumos nubalsavi- 
mų, tai viskas butų ramu. Pa
ėmus pavyzdį iš praeito susi
rinkimo kaip bolševikai apsėjo 
svetainėj susirinkimo laike, ra
mumo tarpe jų visai nesimatė, 
visi' judėjo, krutėjo, sėdynes 
trynė su dugnais, žiūrint iš ša
lies išrodė tikra panika bolše
vikų arini joj; bėgiojo iš vienos 
vietos į kitų, ėjo lauk iš sve
taines ir už durų sustoję kei
kė savo priešus visokiais žo
džiais, kai jų porai varyti rau
doną politiką po kapines liko 
atmesti diduma lotų savininkų 
balsų. Ar tai ne keistas <įMy- 
kas? “Loto Savininkas” ir jo
jo pritarėjai, kadangi raudo
nos politikos nebus ant kapi
nių geg. 30 d., tai reiškia visi 
jie stovės už tvoros. Jie turi 
pilnų teisę stovėti, kad ir už 
tvoros. Programai buvo ant 
L. T. kapinių geg. 30 d. dar 
tais laikais, kada niekas nei 
sapnuoti nesapnavo apie bolše
vizmą, ir bus toliaus. šalin 
raudona politika iš kapinių!

—I. D.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L, YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I9OQ So. Halsted St. 
Rezidencija: 4 19 3 Archer Av». 

Valandos: 2—4 po piet 
Phon^ kafayette. 0Q98

AMBULANCE PATARNAVIMAS D JENĄ jr NAKTĮ 
Mės visuomet teikiame širdingų, sijppatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0
JUSŲGRĄBORIAI 

’ " Pi4ys*s Ofisas '

■u»r»■»■■■■ • ii      »i     h 11 ..................  ......... ■ ii 

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Thėrapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Lietuviai Gydytojai

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

TeJ. Cąlumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

T >■"' F11> R’l* f", I II    ......................t    

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

Tct KcnwoQd 5į07
VALANPOS:

t. nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nno 6 iki 8 valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

J. F, RADZ1US
PIGUŲSIS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnan- 
«eriau if P»8ian’ 

»««« kiti todėl, kad 
'^,4 priklausau prie gra- 

bų išdirbystės.
OFISAS:

' 6681 W. 18th Street 
) . Tel. Canal 6174 

' SKYRIUS:
8238 -S. Halsted St, 

T«lt Victory 4088
' :vi i ■   ——

4i!jgaMu.. t!IL .,'.1.11.1. . f.f.Ai .1 gili .... ■gr--.

LOVEiniS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Vidas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietąms ir Pagrabams

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai valT 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos —,7 iki 9 rakate 
Plis—Utarn,. Ketv. ir Sabalo* vai 
Vaialle—Paul. Sei. ir Pelnyčio* vak

SVARBI ŽINUTEDR. M. T. STRIKO!
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. « 

Nędėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Ofi<w tolefona* Virginla 003C 
Roz. Tel. Van Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valando* 11 ryto Iki 1 po plotu, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Netoliom nno 10 iki 12 <tte- 

>*4- Namų ofisas North Bito , 
3413 FranŪin Blvd.

. * ' Vaiando* 8:80 iki 0:U0 vakaro

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Aehland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

Nuo iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų it nuo 7 iki 8:30 ▼»!« 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieni 

Phone Midway 2$80

_________ Gyaboriąi __
Telefonas Yątdi U38

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem* reika
lam!. prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Atteeian Avansu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmoji Gegužės
Tarptautinę darbininkų šventę 
apvaikščiosime gegužės 1 die

ną, Lietuvių Auditorijoj

lin » 1^-■ ’ ■—■ ■ - ■'».« ■ .■

bas padaro savo paskutinį pa
rengimą su parinkta programa 
ir kuogeriausia nuotaika, kad 
suteikus savo tautiečiams kuo- 
didžiausio malonumo ir drau
giškumo.

Smulkiai nėra nė reikalo dės
tyti Joniškiečių kliubo banketo, 
kaip jis bus surengtas ir kojeio' 
ūpo sudarys. Kurie yra buvę 
Joniškiečių pavasariniuose pa* 
rengimuose kitais metais, tie 
pilnai paliudys ir įtikins tuos 
draugus bei drauges, kurie dar 
to nežino, kaip reikalinga ir 
naudinga yra dalyvauti su Jo
niškiečiais. Joniškiečiai, pa
prastai, visuomet daugiąu duo
da negu žada. Balandžio 25 d., 
tai yra ateinančio' 'šeštadienio

Debiutante

Pirmoji Gegužes yra tarp
tautinė darbininkų švente, ap
vaikščiojama visame pasauly
je, kur tik yra organizuotų, 
darbininkų. Kitose šalyse tą 
dieną darbininkai nedirba, bet 
renkasi į mitingus ir deinons-!vakarą, visi gražiai pasidabinę 
tracijas, išreiškimui tarptauti-,trauksime, ne .į mišparus, bet Į 
nio darbininkų solidarumo ir 
apkalbėjimui savo reikalų:

Joniškiečių Kliubo metinį ban
ketą.—šimkunietis.

kovos lauke ir 
ta, bei už ką 
kovoti.

ši šventė

kas pralaimė-
reikia toliaus

tarptautiniame 
darbininkų judėjime sulošė la
bai svarbią rolę, nes ji akstino 
darbininkus kovon, net ir ten, 
kur darbininkai dar nebuvo 
įgiję teisių (pa v. Rusijoj), 
skatino organizuotis ir siekti 
naujų laimėjimų. Pirmoji Ge
gužes yra KOVOS, darbininkų 
solidarumo ir laisvės šventė.

Mes, Chicago^ lietuviai dar
bininkai, irgi apvaikščiosime 
šią šventę jbendrai 
pasaulio 
kadangi 
nėra susilaikoma nuo darbo, 
tai mes apvaikščiosime .šią 
šventę vakare. Turėsime kele
tą gerų kalbėtojų, taipjau di
delį muzikalį programą, kurį 
išpildys chorai ir solistai. Ap- 
vaikščiojimo programas bus 
paskelbtas kiek vėliau.

Mes kviečiame’ visus lietu
vius darbininkus-es rengtis 
prie šio apvaikščiojimo. Jis į* 
vyks "penktadieny, pirmąją 
gegužės, j didžiojoj Lietuvių 
Auditorijoj. Kad kiekvienas 
darbininkas-ė galėtų šiame 
apvaikščiojirųe dalyvauti ir 
pareikšti savo solidarurpą 
viso pasaulio proletariatu, pa
dengimui lėšų bus imama vi
sai maža įžanga — liktai 10c. 
Kviečiame kiekvieną raginti 
ir kitus darbininkus-es, kurių 
kitaip šis kvietimas nepasiek-

/Apvaikščiokime Pirmąją 
Gegužės! —Socialistas.

Gegužės Karalaitė 
Chicagoje

Chicagos Lietuvių Pirmyn Cho
ras rengiasi gegužės 9 dienai

su viso
darbininkais. Bet 
Amęrįkoj tą dieną

Joniškiečių banketas
Kas metą baigiantis žiemos 

sezonui Joniškiečių L.; K. Kliu-

IŠMALEVOK SAVO 
i NAMUS VASARAI,

Daleiskit suteikti jums surprizą ju$ų 
‘gyvenime . . . apie žemas kainas 
puikiausių malevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gavom naują staką. At- 

• silankykit į musų krautuvę

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Pbones Canal 5058-5063

V—.................    I

PAINT
e

Simfonijos orkestrai pade
dant Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn rengia Chicagai dar 
vieną didelį siurprįą šiam sezo
nui. Tai bus pačioj sezono už
baigoj, gegužės 9 d., šeštadie
nio vakarą Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

Choras ir Orkestrą rengiasi 
prie naujos, labai muzikališkos 
operetės “Gegužės Karalaitė”. 
Tai bus sezono užbaigtuvės, ir 
po tų chieagiečiai- jau galės va
žiuoti, kas maudytis, kas ato
stogauti, kas vasaros darbų 
dirbti. • : ,

Seniai bebuvo Chicagoj buvę 
tokie milžiniški metai,, kaip šis 
sezonas. Juo labiau jaunuome
nė rengia, juo gyvesnis kultū
ros judėjimas darosi. Gal patys 
to nepastebime, kad jau musų 
parengimai darosi vis ir vis kla- 
siškesni. Visa tai yr& neįkai
nuojama mokykla, kurioje jau
ni ir seni pratinasi jausmų švel
numo ir širdžių gerumo, nes 
niekas kita pasauty tiek neto- 
bulina žmogų, / kaip muzika ir 
daina. Muzika su daina yra 
suprantama*, prieinama ir sava 
tiek inteligentui,.. tiek papras
čiausiam darbo žmogui, tiek 
jaunam kunu ir dvasia, tiek 
seneliams. Dar į ką būtinai 
reikia kiekvienu sykiu ‘atkreip
ti skaitytojų dėmesį, kad šian
dien jaunuomenė yra, kuri mus 
pradėjo vadovauti ir iš užpeč- 
kių, iš biznio užustalių ir iš ofi
sų traukti į ^koncertus, vakarė
lius su programomis, į opere
tes, ir įvairiausius kitokius pa
rengimus. .. >

Taip dar neseni laikai, kuo
met senesnioji karta rengdavo 
ir skųsdavosi, kad jaunieji jų 
parengimų nelanko. Dabar jau
nieji-rengia*/įr jau girdime, kad 
senesnieji jų parengimus mažai 
telanko. Tuo apsireiškimu rei
kia susidėmėti kol laikas. Da
bar geriausia gadynė iŠ abiejų 
kartų, jaunosios ir senesniosios 
sudaryti vieną garmoningą lie
tuvių šeimą, s<Sdu veikiančią ir 
siekiančią kultūros ir švieses
nės ateities.—Pusamžis. 

...... . ... . .... ........ ................... .

NAUJIENOS’, ’chieago, III.
.  ..... ........- -........... ‘>'1' '

Kas valdo Chicaga?
. • ■ ~—"**“

.Joe Fųsdo ųž.ėnnįĮ vielą gengs. 
lęrįo Franli: Nitt^ .Capone ka
binete. . Kitas stąjmbiausiąs šu
las Capone . kabinote yra jo 
brolis, Cicero, valdovas, R'a'lph 
Capone, kury prižiūri priemies
čiuose sindikato i reikalus; to
liau yra Jake Gųzik, Caponcs 
interesų general menagęris; to
liau Ted ; Newberry> ęapone Į- 
galiotinis Northpidęi, kurią Ca
pone atėmė iš Morano; po to 
kai Zuta ir Jęe Alelio tapo su
šaudyti ir M oran išvytas; to
liau Frank Rio, papone gink
luotų pajėgų <! viršininkas, ir 
Dennis Cbdney, visokių urvų 
prievaizda ir ^turtingiausias 
ra'keteris. • ' <

Virš 50 karų vaikui 
Pavogė

z r

Ketvirtadienis, bal. 23, ’31

Lillian žilvičiutė
Balandžio 26 d. Civic Teatre 

vaidins Mišelinos rolę komedi
joj “Buridano Asilas”. P-lė L. 
žilvičiutė keli metai atgal bu
vo viena veikliausių darbuotojų 
Muzikos ir Dramos Draugijoj 
“Birutėj”, kurios sekretorių bū
dama per keletą metų daug pri
sidėjo prie Birutes pakėlimo 
kokybiniu ir kiekybiniu atžvil
giu. Ji taip pat buvo viena iš 
vadovaujamų lošėjų Liet. Dra
mos Batelyje, vaidindama su 
geriausiu pasisekimu tokias ro
lės kaip Marės (Sorės) dramoj 
“Iš Meilės”, Janinos dramoj 
“Mirtų Vainikas”, Undinės — 
“Paskendusiame Varpe” ir dau
gybėse kitų mažesnių veikalų.

Susižeidė Šarkių 
sūnūs

Edvardas šarkey, 12 .metų 
berniukas tapo sužeistas jodi
nėdamas ant arklio Washington 
Parke, kur jis buvo išvažiavęs 
su savo draugais “Boy Scouts”.

Arklys pasibaidė ir Edvahdhs 
nukrito ir f>erlaiižG koją. Ark
ly^ dar užmynė jam šoiią. Jis 
tapo nuvežtas į University Li
goninę, ir kadangi išrodo, kad 
pavojaus nėra, tai Edvardas va
kar parvažiavo Eudeikib vago
nu (ambulance) namo, 4559 S. 
Hermitage Avė. Motina nori 
pati prižiūrėti' savo vaiką. :

Manoma, kad jis bus; , visai 
sveikas į apie tris savaites lai
ko.—J. Z.';’ ; '

CHICAGOS ŽINIOS
—_______ -U_____

Vakar netikėtai areštuotas 
vienas jaunas valkata, pasivijus 
pusantros mylios; patirta*, kad 
jis važiuoja vo^tu automobiliu. 
Jį areštavus susekta visa gen- 
gė jaunų yeikėzų nuo 17 metų 
pradedant, kurie laike paskuti
nių 3 rii^ięsių pavogė virš 50 
a'utoipo.|)iiĮųį daugiausia. iš 
north^sfJsMęs, ,..  ,.,.

Geng§. bįiivo tięk drąsi, ir tik
ra save/ bizniui, kad iš aukšto 
imdavo’ užąak^rhlis , iš kostume- 
rių, kas kiki^’ automobilio no
rėjo,; ir orcįerjits visuomet greit 
išpildydavo/1 u/a

' • Į’”'" ?
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, Ist<>ri|^^įristį4ies

Užvakartikrai "Įsjioriš- 
kos ristyjiyės^ /Išoriškos tuo at
žvilgiu, kad tiek publikos dar 
niekuomet; ■ iicbUVO šlĮlsirinkę. ris- 

\ 'r- ■. ■

tynių pažiūrėti. Chicagos sta
dionas, kuris talpina apie 23,-: 
000 žmonių, buvo beveik pil
nas, tik kųr-ne:kųr matėsi tuš- 

’čių vietų. Oficialiai paduoda
ma, kad buvo 17,250 žmonių. O 
kur dar darbininkai, reporte
riai, visokie valdininkai, ku
riems įžangos nereikėjo mokėti.

' Ritosi net šešios poros risti- 
kų. Svambiausi pora, žinoma, 
buvo Jim Lortdos su Kola ta
rnui už pasaulio čempionatą. 
Londos išėjo laimėtoju. Po pen
kių dešimčių ir septynių minu
čių ristynių jis pasigavo Kwa- 
riani koją ir užlaužė ją. Kwa- 
riani įurėjo pasiduoti. Antras 
susirėmimas tęsėsi vos tris mi
nutes : Kwariani su pažeista ko- 
jo ilgai nebegalėjo laikytis.

Požėlai teko ristis su Charlie 
Fox, Clevelandp poliemonu. 
Kaip tik Požėla pasirodė, tai 
visą publika šuužė ir pradėjo 
delnais ploti. ' Ristynes tęsėsi 
apie tryliką minučių, —Fox ta
po priplotas prie matraso.

Rezultatai kitų ristynių buvo 
tokie: McMillen paguldė Grob- 
maeirį, Rudy Dusek paguldė 
Evansą, Brunovich gavo “refe- 
ree decision” aąt Zaharias ir 
Smith ristynes su Bauėru išėjo 
lygiomis.—N.

Nekapos algų Richman 
dirbtuvėse

t —-------------

Drabužių siuvimo firmos pirmininkas 
nurodo blogumus algų kapojimo.

"Buridano 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.

Am. Liet. Daktarli ■ Dr-jos mėnesinis 
susirinkimas įvyks Dr. M. T. Sirikolio
ofise, 464 5 So. Ashland Avė., penkta
dieny, balandžio 24 d., 8:30 v. vak. 
Meldžiu gerb. kolegų nesivėluoti. nes 
randasi išsprendimui nemažai svarbių rei
kalų.' Prieg tam, Dr. M. T.' Štriko- 
lis skaitys referatą: “Anesthesia”. Dišku- 
santai paskirti Dr. S. Biežis, Dr. V. S. 
NaryaUskas ir Dr. J. P. Poška.

Dr. A. L. Graičiunas, sekr.
. . z ~ 7 1Joniškiečių L. K. Kliubo vakaras su 

vakariene ir šokiais atsibus 
vakare.- balandžio 25 d., 7
Lietuvių Auditorijoj, abiejose mažose 
svetainėse. Gersime, valgysime, šoksime 
ir dainuosime tol kol diena išauš.

Kviečia visus Komitetas.
--------------- •

Chicagos Lietuvių Choro "Pirmyn” 
praktika įvyks šiandie kaip 8 vai. va
kare, Meldažio svet., 2242 W. 23 rd 
PI. Visi dainininkai-ės susirinkit, nes 
turim gerai prisirengti, prie savo Vaka
ro, kuris įvyks gegužio 9 d. Valdyba.

Birutės Choro generalė repeticija įvyks 
šiandie vakare, lygiai 7:30, Lietuvių 
Auditorijoj. Visi choro dalyviai ir prin- 
cipalai-veikėjai, būtinai laiku pribukit.

— Valdyba.

CLASSIHED ADS
PAUKŠČIAI 

(Poultry)-—_

F0X RIVER VY
TUKAI

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

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

14 metų patyrimas išmokino mus 
kaip išperinti kaip galima 

geriausius vistukus.

Musų

šeštadienio
vai. vak., Vištukai Gali Suteikti 

Jums Uždarbio . 
Leiskite mums parodyti kaip.

Salesruinis
S. Spting Su 

telefonas 1537
F0X RIVER 
HATCHERY 

Elgin, III.

58
Perykla

713 Grace St. 
telefonas 5410

Lošt and Found
Rasta Pamesta

RADAU siutkeisį pamestą ant Halsted 
St. ir 36 gatvės su drabužiais ir kito
kiais daiktais vertes apie $20. Kas pa
metei, atsišaukit pas T. Karulsky, 

3634 So. Lowe Avė.

Atmink Savo Naudai,
kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO
Tel. Bonlevard 0S11 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgečiua ir Bonus.
Skolinant pinigus ant Namų.
Parduodam ir Hmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.,.

For Rent
PASIRENDUOJA mūrinis bungalow, 

6 kambariai. Del rendos susitaikysime. 
6444 So. Washtenaw Avė.

MARQUETTE PARKE
Pasirenduoja arba parsiduoda štoras 

tinkamas bite kokiam bizniui, su 5 pagy
venimui kambariais, 2 karų garažas. Na
mas naujas su Jisais įtaisymais, prie 
West 69 St. Atsiša&kite pas

L. LAPINSKĄ
6635 South Sacramento Avė.

h

CIASSIFIEB APS. į
Educational 

Mokyklos__________

Help Wanted—Malė 
Darbininku reiki*. ..

REIKALINGAS patyręs kriaucius prie 
bas ant visados.

7858 Eberhart Avė.

REIKALINGA patyręs kriaušius prie 
senų ir naujų rūbų. 4905 W. 1.4 St. 
Tel. Cicero 0709.

Business Chances

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

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

> I

Dienomis ar vakarais. Del* infor
macijų iauk arija rašyk:

„ INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE.

672 West Madlšon Street

fMį

t-'s
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BARBER Shop, turiu parduoti šia 
savaitę. Gera vieta ir gerai išdirbta. 

5456 Wentworth Avė.
.......... ... ■ — ■ ■< " "i -

PARDAVIMUI groserne ir Delicates- 
sen, tvirtai apgyventoj apielinkčj. Išva
žiuojame į kaimą. Pigiai.

2521 W. 38 St.

J?? ‘; ■ 'i':'1 ■; ■. " I

N. G. Riinmaų, T^jybos pirmininkas
_ __ • - j t’ . i'
PAREIKŠDAMAS saVo priešingumą 

algų kapojimų^ kadąngi tai įnažina per
kamąją* publikos, pajėgą.' N. G. Richman, 
pirmįnjnkas direktorių tarybos Richman 
Bros. .Po., gaihitnojų vyrų ir vaikų 
drabužių, Šiandie paskelbė, kad abi kom
panijos dirbtųvęsį, . Clęyejande v ir ;Lo- 
rain, dirba visu .smarkumu, viršlaikio 
pamatų.’.. . , ' v i .■; • : i ■,

"Biznis yra geriis ’del Richman Bros. 
Go. ir i abi> dirbtuvės ^^jrba v‘su smarku
mu viršlaikio’ pamatais”, ( sako Rich- 
man’o pąjrėiškį'ii^aįš.^^' *’i■ ■' j .'

"Richįhan: <Btos. ;Co. mąno, kad ge
ras biznis/-.į>;teina delei i^laikjmo ir ge
rinimo kokybės , ir vertybės » staihdardo 
tuo laiku, kai kiti prastina kokybę tiks
iu patraukti publiką kainomis. <

"Dabartine publika yra perdaug gu
dri, kada galima butų ją pavilioti pras
tesnę kokybe. ’ " iS.l'įj'' ’ ■ ‘ ;

“Jokių permainų ilgose Richman dirb
tuvėse nebuvo“. ; •

Richman Bjos. Cov’-tųri 60 sankro
vų 55 miestuose, htaiuja'sankrova tapo 
atidaryta kovo 14 d. St. Louis ir kita 
Bostone kovo 19 d. Richman sako, kad 
abiem sankrovom gerai sekasi. Beveik 
visi Richman darbininkai yra kompani
jos šėrininkai. Stako išdalinimas dar
bininkams daromas, pdriodiškai.

Kalbėdamas apie algų i/ukąpojimą, 
Richman pareiškė, kad A nežiūrint kas 
kapoją algas, įprotis persimeta ant kitų 
dirbtuvių ir tuojaus būna pastebimas vi
suose pirkimuose.

Richman •> Bros. Co. samdosi 
3,000 
prie E. 55 St. ir Luther Avė. ir apie 
1,000 žmonių Loraįn dirbtuvėje.

‘ ' Į* ”, ’’ ’ ' . L . ' ■

PRANEŠIMAI

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

5708 So. Morgan St.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groserne, 
su namu arba atskirai.

6001 So. Carpenter St.

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

PARSIDUODA šiaurių šapa, noriu 
parduoti pigiai. • Geras biznis, išdirbtas 
per 7 metus. ^108 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė su groserne 
ir 3 flatų namas. ' Gražiausia visoj 
South Sidėj. Turiu parduoti iš prie
žasties kito biznio. 1753 W. 63 St.PINIGAI .

skolinant nuo $50 iki $300 
Neimant komiso

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

Kapitonų pelnai auga 
ligi $100,000 

4 ii ’
- 4------ f----------i.

Vakar, ’ toliau betyrinėjant 
Chicagos policijos kapitonų įdė
lius bankuose, ^.speciaT grand 
jury rado, kad vienas kapitonas 
beturįs keliuose bankuose pasi
dėjęs virš $100,000. Reikia ži- 
»noti, kad ^policijos kapitonai 
gauna metinės algos po $4,000. 
Patirta, kad atsargesnieji kapi
tonai savo turtus depozitave 
kituose miestuose. Grand jury 
žada pajėškoti ir ten, ir sako, 
jau daug svarbių- faktų turi. 
Užvakar surasta keletą kapito 
nų, kurie “susitaupę” po $25,- 
000 ir $50,000 per metus.

l'. ' ‘

Jaųnąi panelei mokyklon

. ... . apie
žmonių Clevelando dirbtuvėje,

Mes
Farms For Sale
llkiaiPardavimui

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

Excliange—Mainai
IŠSIMAINO restauranas ant automo- 

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

KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

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

2694 ' . , , s
eiti suknele; ' *! Ttrilca^ iš bile kokios vie
nos spalvos \ materijos. ' ' /

Sukirptos/riite'’ros/8,'--'T0,'.12 ir 14 
metų panelėm. ,'A'’ J

Norint gauti .tiėnį' ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdHų» prašotne iškirpti 
įduotą blankutę ,atba priduoti pa
vyzdžio numeri, /.pažymėti mietą ir 
aiškiai parašyti ąąttardą, pavardę 
ir adresą. Kiekviehb pavyzdjio kaina 
15' centų. Galimą prisiųsti pinigus arba Ksos ^etffilžs įtartu su 
•akymu. Laįškus ręllda adresuoti:

Naujienų: Pattetn Dept, 1739 So. 
Halsted St., ChicagO, UI.

NAUJIENOS Patt«t» Dil»t. ;
1789 S. HalaUd St, ChteM nL 

- Ola |dedu 18 eėntij Rtaiau at-
siųsti man pavyzdi Na
Mieros P»r krutinę

TURIU MAINYTI mažą namą j 
bungalow arba į 1 po 6 kambarius. 
Noriu gauti Marųuette Park apielinkčj. 
Turiu pridėti pinigų. Rašykit laišką 
arba kreipkitės ypatiŠkai po 6 vai. va
kare. beizmante.

912 W. 19 St.

ATSILIEPKITE >
Kas užmokėjote taksus $32.05 

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678-1679
1 Real Estate For Sale 

NamaLžomė rardavimnl

Paul M. Smith & Co< 
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųlies. 
Nėra skirtumo apielinkčs ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis ulygomis. Teisingai ir greitai 
patarnavimas.

Rusiškos ir Turšikos Vanos 1 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Capone papigins alų

3514*16 Roosėvelt • Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas
GYDO 

NEŽIŪRINT KAIP_______ ________________ ____ .
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti* ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kaidie ntio 10 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

1S
VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

, WISSIG,
Pasauliniame Kate 

Seno Krajaus
UŽSISENfiJUSIOS U NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

• • • • k _ ____'V   1? •• t 

■ Patirta', kad naujasis Al Ca
pone interesų general menage- 
ris Joe Fusco, kurio žinioj yrą 
visi bravarai, alkoholio ir alaus 
manufakutra, transportacija' ir 
kitoki reikalai, taip gerai susi
tvarkęs alaus industriją, kad 
greitu laiku Capone parduos 
alaus bačką po $35 vietoj $55, 
kaip ligi šiol buvo mokama, ir 
gėrėjai mokės po 15 centų stik
lui vietoj 25 centų kaip ligi 
šiol. ... ... .....  .... Y’.

Kainų numažinimas daugiau
sia' daroma dėlto; kad ‘valdžiai 
sudraudus' policijos kapitonus, 
dabar mažiau bereikėsįą mokėti 
kyšių 1 policijai ir kitiems įuž 
protekcijas, kas ligi šiol ir lai- 
kė brangią gėrąlų kainą.

■

(Vardai ir >fttardl)

<Adrt.M) ’
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...... .......   įr.tfriiM Iiriiii m ■■

į GERB. Naujienį rikaityto- 
ios ir skaitytoji Prašomi 
pirkinių reikalais eiti ( tas 
krautuveSi Įtoū^oM skelbiasi 
Nau jię*0i|i»; <

Business Service 
Biznio Patarnavimas

/— ..................... . 1
SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ
Dutch Bpy White
Lead 100 svarų

$10.98
MlXEDPure Boiled Linse- 

ed Oil, gal. , *

$1.00
Augštos rūšies Vami- 
šius ............................. . gal. M> I
6 pėdų Steplede- $1.19

Mes pristatome bile kur.

S. H.WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 3998

STATYK DABAR IR SUTAUPYK 
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

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

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

ZELEZNIK ČONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitof 1442
Tek Lafavette 0455

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.

BĄLZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

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

2 FLATŲ muro namas, 6-6 kamba
riai, karštu vandeniu šildomas, arti 
vienuolyno. Namas vertas $16,000. sa
vininkas parduos už $12,500.

Tel. Republic 4544

BARGENAS 3 augštų mūrinis na
mas, 7 kambarių flatai, garu šildomi, 
modemiški. Randasi prie 54 PI. ir 
Peoria. Kaina $13.900. 
Miller,, Boulevard 7181.

šaukite R. R.




