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Nesutikimai Lietuvos Vys
kupų Konferencijoje

‘Lietuvos žinios” ba- 
d. praneša:
[balandžio 8 dieną] 

nepaprasta Lietuvos 
konferencija, kuri,

Rytas”, svarsto

klausimų gyvai diskusavę ir dai 
nepriėję susitarimo.

Konferencija tęsiasi, •
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Kauno 
landžio 9

Vakar 
prasidėjo 
vyskupų
kaip praneša 
“paskutiniais laikais gyvenimo 
iškeltus bažnyčios ir katalikiš
kos akcijos reikalus”.

Kas tie reikalai, nesunku su
sivokti, tai derybos su Vatika
nu dėl ateitininkų uždarymo, 
dėl kunigų traukimo tieson už 
pamokslus prieš valdžią ir pa
našius dalykus, kurie reikia 
aptarti ir dėl kurių reikia KVC 
[Katalikų Veikimo Centrui] nu
sistatyti ryšy su einančiomis 
derybomis, kurios, žinoma, nei
na be tam tikro kontakto su 
vyskupais.

Kiek gffdėt, vieni krikščio
nys su tuo nesutinka, o kiti, 
ypač kunigai, yra linkę eit į 
kompromisą ir su tautininkais 
susitarti.

Del to esą krikščionių tarpe 
kilę nuomonių skirtumų, kas 
duodą atgarsį ir vyskupų kon
federacijai. Vyskupai vakar ta

Derybos tarp Lietuvos 
vyriausybės ir dva

siškuos
“Liet, žinios” paduoda Rygos 

laikraščio- “Scgodnia” praneši
mą, kad Lietuvos vyriausybės 
atstovai vedą derybas su Lie
tuvos dvasiškijos ir popiežiaus 
atstovu Faidutti, kad surastų 
priemonių pašalinti iškilusį kon
fliktą tarp vyriausybės ir dva
siškijos.

Vyskupas Rainys trau
kiamas į teismą

KAUNAS. [L.Ž.]—Už pasa
kytą Vilkmergės bažnyčioje po
litini pamokslą, kuris buvęs 
nukreiptas prieš dabartinę vy
riausybę, vyskupas Rainys trau
kiamas į teismą.

Už tą patį ir kunigas Krupa
vičius esąs perduotas teismui.

Belgų profesoriaus 
suėmimas Italijoje 
sujudinoEyropą
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Belgai ragina visus Europos 
universitetus bengti protesto 
demonstracijas prieš fašistų 
smurtą

PARYŽIUS, bal. 23.— Belgi
jos studentų sąjupga organi
zuoja visame kraštė demonstra
cijas ateinančią savaitę, pro
testuoti prieš suėmimą Italijoje 
belgų profesoriaus Leo Moulino.

Prof. Moulin buvo fašistų su
imtas Milane, tariamai dėl jo 
antifašistinių darbų.' Jis bus 
teisiamas žiauraus “nepaprasto 
tribunolo”, kur, sako, jokių 
teisingumo garantijų nėra.

Belgų Universitetų Federaci
ja kreipėsi į Tarptautinę Uni
versitetų Federaciją, prašyda
ma organizuoti panašias pro
testo demonstracijas visoje Eu
ropoje.

Francijos socialistai Į tai jau 
atsiliepė. Socialistų organas Le 
Populaire šiandie rašo: “šalin 
Mussolini! Lai šis šūkis bus 
girdimas nuo vieno Europos 
galo iki antro!” .

Belgų socialistų vadas Louis 
de Brockere pareiškė:

‘sMes neprašome, kad prof. 
Moulin butų be sąlygos' paleis
tas, bet nenorime, kad jis bu
tų atiduotas nepaprastam tri
bunolui. Jis turi būt teisiamas 
teisme, kur teisingumo formos 
ir pats teisingumas yra respek
tuojami. Mes reikalaujame 
viešumo garantijų'ir priderarho 
teisinio apsigynimo, musų 
draugui, prof. t Moulinui, pa-

čiam pasirenkant advokatus. 
Tam atsiekt, mes turim apeliuo
ti į visą pasaulį, ypačiai į vi
so pasaulio* studentus, univer
sitetų žmones ir intelektua
lus.”

Italijos fašistų spauda, pro
testuodama ]Irieš belgų demon
stracijas, bando Įtikinti, busią 
prof. Moulin atstovaująs, poli
tiniams italų tremtiniams ir 
busią jis rengęs “terorizmo ak
tų” Italijoje.

Rietenos Lenkijos 
seime dėl francu- 

zų paskolos
VARŠUVA, bal. 23.— Nepa

prastoj seimo sesijoj, susą lik
toj išsiderėtai iš frąncuzų 1 
milijardo frankų (40 milijonų 
dolerių) paskolai Lenkijos ge
ležinkeliams patvirtinti, tarp 
valdžios ir opozicijos partijų ki
lo aštrių kivirčų. Opozicijos na
riai pagaliau išėjo iš posėdžių 
salės.

Opoicijai pasišalnius, val
džios partijos paskolos sutartį 
tuojau įteikė komisijai, su in
strukcijomis, kad rytoj-, refe
ruotų plenariam seimo posė
džiui. '

LATVIAI NEPATENKINTI 
MUITŲ PAKĖLIMU 
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Notre Damę universiteto futbolo mokytojo Knute Rockne laidotuvės. Rockne kovo 31 dieną už 
simušė aeroplano katastrofoje kartumu kitais septyniais asmenimis..
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Britų oro apsaugos va 
das žuvo katastrofojAmerikos pasiunti 

nys išniekinęs tęs 
publikos valdžia

Ambasadorius Laughlin išvadi
nęs provizorinės Ispanijos vy
riausybės narius “kalėjimo j- 
namiais”

No. 97

3 užipušti traukiniui 
užgavus automobilį

GARY, Ind., bal. 23.— Penn- 
sylva'nijos geležinkelio trauki
niui užgavus automobilį, šį ry
tą čia buvo užmušti trys žmo
nės: Jesse rJohnson ir Elby 
Mclton, abudu iš Whceler, ‘ ir 
trečias nepažįstamas vyras, 
kaip manoma, Gary gyvento
jas, paimtas -jakeliui pavėžinti 
į American Bridge kompanijos 
įmonę. , , ■ 1

Propbnuoja įvesti 
sovietijoj paspor- 

tus beteisiams

Ispanijos kardinolas 
keikęs respubliką

Toledo arkivyskupas per pa
mokslą palinkėjęs respublikai 
niekados nesusitvarkyti

MADRIDAS, Ispanija, bal. 23. 
Nesutikimai tarp katalikų baž- , 
nyčios ir Ispanijos* respublikos, 
matyt, jau prasidedą,

Kaip praneša, Toledo kardi-. 
uolas arkivyskupas,1 Ispanijos 
primatas, per pamokslą Toledo 
katedroje praeitą sekmadienį 
pasakęs:

“Tegu bus prakeiktą Ispanu 
respublika. Tegu ji • niekados 
nesusitvarko.”

Franbisco de los Rios, teisin
gumo rriinisteris, šiandie pasa
kė, kad kol kas jis neturįs ofi
cialių žinių, ar tikrai kardinolas 
taip pasakęs. Einant provizo
rinės vyriausybės z nutarimu, 
kiekvienas kunigijos narys, ku
ris bus susektas užsiimąs poli
tine propaganda', bus areštuo
jamas.

MASKVA, bal. 23.— “Izves- 
tija,” oficialus sovietų valdžios 
organas, proponuoja, kad So
vietų Sąjungoje butų' įvesta 
pasportų sistema visiems visų 
tautybių beteisiams gyvento
jams.

“Izvestija” sako, kad pa'spor- 
tų sistema esanti reikalinga dėl* 
to, kad daugelis beteisių, pali
kę savo gyvenamas vietas, iš
keliaują į kitus miestus ir, ten 
apsigyvenę, sugebą gauti prof- 
sojuzų knygeles ir įsigzyją dar
bininkų privilegijas. Įvedus tam 
tikrą paspoytų sistemą, sako so
vietų organas, beteisiams butų 
užkirstas kelias . savo socialią 
-politinę padėtį užmaskuoti.

Hondurase kruvinos 
kautnyčs tarp suki
lėlių ir kariuomenės

'. J\ —___ i—/
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SEAHURST P ARK, Susscx, 
Anglija, bal. 23. — Aeroplanams 
susidūrus ore, 1,500 pdeų augš- 
tumoj, šiandie ėja, užsimušė oro 
vicemaršalas FeĮton Vesey Hųlt, 
Didžiosios Britanijos oro ‘ap
saugos jėgų vadas. Jo pilotas, 
Įeit. Henry Moody, taip pat 
užsimušė, bet antrojo1 aeropla
no pilotas išliko sveikas.

Susisiekimas telegrafu tarp 
sostines ir šiaurės Hondura- 

,so nutrauktas; valdžia giria
si laimėjimais ✓ ■

Vilniaus miestui gre
sia potvynio pavojus

VARŠUVA, bal. 23.. — Del 
paleidimo sniegų, kurių kovo 
mėnesio gale buvo stipriai pri 
griuvę, upės- z Vilniaus krašte 
smarkiai 1 patvino ir daugelis 
miestelių ir kaimų atsidūrė van
deny.

Nėrio vandenys ' pakilo vie
nuolikę pėdų ir gresrą' užlieti 
žemesnes Vilniaus miesto da
lis, Ahtakalnio priemiesty jau 
dtftfgėlis namų užlieti.

Minskas patvinęs
MINSKAS, SSSR, bah 23.— 

Smarkiai patvinusios Svislo- 
čiaUs upės vandenys pasiekėjai! 
Minsko miesto verslo dalis. Vi
soks stlsisiekimas sutrukdytas.

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
bal. 23. — Oficialiai skelbiama, 
kad valdžios jėgos laimėjusios 
svarbių pergalių kovose su re- 
voliucininkų armijomis ' šiauri
niame į Hondurase.

Stiprus; sbsikirtimai tebeeina 
ties Chameleconu, netoli nuo 
San Pedro Sula. Valdžios karino- s f - ■ . •
menei siunčiama pagalba.

. Valdžios pranešimu, vakar 
keliuose mažesniuose susirėmi
muose buvo dvidešimt devyni 
sukilėliai Yiukauti, daug kitų 
sužeistų. Kova.San Pedro, Su
la rajone esanti taip Smarki, 
kad nuostolių nebuvę galima su
žinoti. - ;

Sukilėlių puolimas Olahchito 
buvo atmuštas. Supikirtime 
krito devypi sukilėliai ir trys 
valdžios kareiviai. Keletas su
kilėlių buvo paimti nelaisvėn.

Susisiekimas telegrafu ir te
lefonu tarp ■. Tegucigalpos ir 
šiaurės Honduraso buvo praeitą 
naktį nutrauktos .

Chicago Tribūne korespon
dentas Washingtorie, Arthur 
Sears Henhing, savo korespon
dencijoje apie Jungtinių Va'ls-’ 
tybių vyriausybės /<, pripažinimą 
naujos Ispanijos i respublikos 
valdžios spėlioja', kaip dabaFbus 
su ponu Irvvinu B. Laughlipu, 
Amerikos ambasadorium Mad
ride, ar jis ir toliau tėn pasi
liks, ar respublikos vyriausybė 
prašys jį pakeisti? Mr. Henn- 
ing sako:

Ambasadorius Laughlin, ku
ris yra Pittsburgho plieno mi
lijonierius, pasirodo, yra labai 
žemos nuomonės apie respubli- 
kininkus, sudariusius naują Is
panų respublikos vyriausybę, ir 
tos savo nuomonės visai nesle
pia. Jo pastabos, piktai užgau- 
nančios prezidento. Zamoros mi- 
nisterius, pateko ir į Madrido 
spaudą,.. Vienas Madrido laik
raščių, EI Crisol, įdėjo straips
nį antrašte: “Kitas žmogus, ku
ris. Ispa'njioje nepageidauja
mas,” kuriame sakorha:

“Mes žinome - vieną didelės 
respublikos, ne Europos, atsto
vą, kuris ma*nė dabar esant pa
togų laiką biaurojamais posa
kiais parodyti savo piktą prie
šingumą naujos'- respdblikųs re
žimui, ir kuris, žiūrėdamas į 
fotogafiją, parodančią provi
zorinės vyriausybės narius, pa-, 
sakė: ‘Taip ir atrodo, Tyg ka
lėjimo įnamių galerija.’ Jis 
dar pasakė, kad jis džiaugią
sis, kad jo anfbasados rūmai 
esą aptverti augšta geležine tvo-, 
ra, kuri apsaugosianti nuo ga
limo bolševikų govedos įsiver
žimo. . :

“Patariame tam asmeniui sa
vaime palikti tuos ‘kalėjimo, į- 
namius’ ir grįžti į pittsburgho 
apygardą, o čia tepasilieka kas 
kitas, kuris bus tinkamesnis 
tam postui užimti?’ -

Britai atmetė pasiū
lymą neįsileisti Ru

sijos gaminių
LONDONĄ^,, bal. 23. — Par- 

lamentas, nei nesvarstęs, atme
tė konservatorių atstovo, Lock- 
er-L'a'mpsono, Xi pasiūlytą bilių 
užginti importavimą iš sovietų 
Rusijos priverstino darbo ga
minių.

Pasiūlymas buvo atmestas 
166 balsais prieš 137. \ ;

* G 

žmonių užmušta 
traukinio buso ' 

kolizijoje
' • ■

' ^LILLE, Francija, bal. 28. —' 
Praneša, kad netoli nuo Frome- 
les sįiandie įvyko baisi trauki
nio ir autobuso kolizija, ir kad 
keturiolika asmenų buvo už
mušei vietoje, o dvidešimt kitų 
sužaloti. Traukinio lokomotyvą 
apvirtą.

Nelaimė atsitiko geležinkelio 
linijos šakoj. Pasak, praneši
mo, autobusas lėkė visu , greitu
mu ir'kryžkely trenkė į tuo. 
pačiu laiku -atbėgusį traukinį.
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Malinovas bandys suda
ryt; Bulgarų kabinetų 

. > "■ ■ .,,1,^, .l..,ir,ll....... v »>■

SČFIJA; Bulgarija, bal. 23.— 
Karalius Borisas pakvietė bu
vusį premjerą Malinovą, kad jis 
sudarytų koalicijos kąbinetą.

Kokią dar Lenkijoje 
esama “ntokytoju”
VARŠUVA;—Lenkų laikraš

čiai praneša apie šitokį nepa- 
pra'stą atsitikimą Liublino apy-, 
linkėj.

Vienos pradžios mokykloj 
mokytoja, norėdama nubatįsti 
vieną išdykaujantį mokinį, už
darė jį kamarėlėj mokyklos pa
talpoj. Tamsioj-kamarėlėj už
darytas vaikas, išsigandęs, kurį 
laiką verkė ir prąšes išleidžia
mas. Tačiau po kurio laiko jis 
nusiramino. Mokytoja apie jį 
visai užmiršo ir sugrįžo į savo 
namus., .

Po kelių valandų pas mokyto
ją* lyg’ pikta nujausdama, atbė
go mokinio motina pasiteirau-i 
ti apie jį. Tik tada mokytoja 
prisiminė uždarytą mokinį. 
Abidvr nuėjo į kamarėlę, "kur 
rado atšalusį vaiko lavoiią. Vai
kas mirė iš baimės. -

Nelaiminga motina* didžiau
sios nevilties' pagauta, paėmė 
vaiko kųnelį ir nusinešė namo. 
Netrukuę susirinko didelė kai
miečių mįinia ir greit kilo šū
kis: “užmušt .mokytoją”.

Minia apsupo mokytojos na
mus. Keli kaimiečiai duris iš
vartė. Tačiau, įėję į mokyto- 
jos kambarį rado mokytoją pa
sikorusią. \ ° -

—‘ . -f \■■ ..
Teksas įvedė 3c. mokes

nius cigar et ams
AUSTIN,, bąl./23. — 

GubernatorįuB Ste^ing vakar 
pasirašė le^išląturos priimtą bi- 
lių, kuriuo čigąrętai atriedantį 
mokesniu,, 3 centus pakeliui.

2,040,650 komunistų
Sovietų Sąjungoje

1930 m. svetimšalių ju
dėjimas Lietuvoj 

' ’ ■ . • * ■' 11 ■'. > p '• ■ 1 -I' . , .

KAUNAS.-—- Pernai' Lietuvoj 
buvo įregistruota 18,392 sve
timšaliai^ Jie atvyko; iš Vo
kietijos—393 <žmnoės> iš Latvi- 
jos-r-359, Amer, Jungtr Valst. 
— 153,' Čekoslovakijos ■ 
Šveicarijos-^—11, Anglijos
Dancigo —5, iš kitų kraštų - 
121 žmogus. ' ' . .

Gaisras sunaikino du 
armijos aeroplanu

Ką tik

14 
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FAYETTVILLE, N. C., bal. 
23.— Fort Bragg gaisras su
naikino du. milžinišku Keystone 
armijos aeroplanu, abudu ver
tės po $80,000.' ‘MASKVA,. bal. 23. —Ką tik 

paskelbti oficialus skaitmenys 
parodo, kad visos Sovietų Są
jungos komunistų partija šių 
metų sausio 1 dieną -turėjo 2,- 
040,658 narius, •

Kadangi Sovietų Sąjungoje 
visokios kitos partijos, išski
riant komunįštų, yra griežtai 
užgintos, tai likusieji 165 mi
lijonai gyventojų laikomi' . be- 
partiniais, ■ .

LietuvonRYGA. —“Latvis” - nepaten 
kintas Lietuvos muitų tarifų 
pakeitimu, nes tas pakeitimas 
liečiąs Latvijos interesus. Laik
raštis, kaipo pavyzdį, nurodo, 
kad įvežamieji muitai pakelti 
žuvims ’ ir kitiems Latvijos 
gaminiams, kuriems paskutiniu 
laiku, Lietuvos Latvijos Jpręky- 
bos sutartį sudarius, buvo de
dama' daug vilčių įgyti platesnę 
rinką. “Latvio” pranešimu, 
šiuo metu latvių užsienių ir fi
nansų ministerijos susipažįsta 
su muitų pakėlimais, bet 
‘‘Latvis” abejoja, ar dabar ga
lima bus šiam dalykui bet kuo 
padėti.

Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai.Atgabeno krovinį sovie

tų miško; gal nebus 
įsileistas

v > » ■ ■ > / ■ . . .
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ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras 'šiai- dienai pra
našauja:

Daugumoj debesiuota' ir to
lygiai šalta; daugiausia vidu
tiniai mainąsi vėjai.

Vakar temperatūra 
tarp 35° ir 45° F.

Šiandie saulė teka 
džiasi 6:40.

Lietuvos enciklopedija 
eina spaudon ’

ivajravo

4:57, lei

PARYŽIUS, bal. 23. — Če
koslovakija, kuri pastaruoju 
laiku atsidūrė sunkioj finansų

PROVIDENCE, R. L, bal. 23. 
—Iš ępviėtų Rusijos šiandie at
plaukė suomių garlaivis Anve- 
roise, atgabenęs 4 milijonus pė
dų miško., Kolkas nežinia', ar 
tas krovinys bus įsileistas į 
Jungtines Valstybes, ar ne.;

Praeito Vasario mėnesio 10 
dieną, iždo departamentas pa* 
skelbė embargo prieš tokius 
importus, jei gabentojai nega
lės įrodyti,, kAd tie importai n$- 
ra gaminti kalinių darbu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras ka$dįe nuo 7 iki 8 valandai. 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

.4' KAUNAS.— Pirmasis susiu-' 
vinis Lietuvos enciklopedijos 
raidės “A” šiomis dienomis jau- 
atiduodamas spaudai. Be to, 
teko patirti, kad enciklopedijos 
leidėjas “SpaucĮos Fondas” dėl

i J- -t, 1 . Tr.^d.xi:i..y 
Akademija jau galutinai susita
rė.

nej padėty, kaip praneša, nori bendradarbiavimo su Katalikų
jauti , užsieniuose 50 milijonų 
lolerių paskolos. *:

i
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Musų socialistiško 
į darbo tęsinys po 25 
b metų darbuotės

Kad-tiksliaus tą visą atsiekus, 
kiekvieno draugo prideryste 
rimtai stoti prie darbo. Diir 
bant savo organizacijos darbą 
reikia pi^siminti, kad mes tu
rim suderint ir kartu dirbti su 
šalies Socialistų Partija ir su 
Lietuvos Socialdemokratų par
tija. Reikia pažymėt, kad Lie
tuvos draugai laukia nuo mus 
Kaip moralės, taip ir materia
las paramos savo sunkiam dar
be, kurį jiems tenka dirbti po 
žiauria fašistiškos diktatūros 
letena. Mes be atodairos turim 
padėti jieins, kad jie kuogrei- 
čiaus nuverstų dabartinę dik
tatūrą ir atsteigtų pilną lais
vę ir demokratiją Lietuvoje.

1 Praeituos metuos mes turė
jom progą pažvelgti atgal į, 
savo 25 metų darbuotės davi
nius ir tūo vaduodamiesi pa
tiesti pagrindus tolimesniam; 
Socialistiškam darbui tarp lie
tuvių darbininkų. Perkračius, 
nors ir nepilnai, mus praeities 
darbuotę tarp lietuvių darbi
ninkų klasės, mes radom, kad 
musų darbas, musų pasišventi
mas, nebuvo veltui. Per tuos 
25 metus mes tarp lietuvių dar
bininkų išeivijos Jungtinėse 
[Valstijose išpiėtėm socialistiš- 
ikas idėjas, sukūrėm milžinišką 
socialistų organizaciją po var
du Lietuvių Socialistų Sąjun
ga, su kurios pągelbą buvo 
skleidžiama socialistiška idėja, 
aiškinama šalies socialė ir po
litiška padėtis, šalę socialistiš- 
ko darbo visą laiką buvo dir
bama apšvietos ir kultūros 
darbas; to pasėkos yra tas, kad 
šiandien socialistiška spauda 
stipriaus gyvuoja, v negu kuri 
kita.

Kilus pasauliniam karui tarp 
žmonių prasidėjo ūpo ir idė
jos vystymasis nepaprastu 
tempu. Tas palietė ir musų 
LSS. ir pirmoje eilėje nuo jos 
atskilo dešinysis sparnas su 
patriotiškom-taūtiškom tenden
cijom, iš kurių susitverė San
dara, kaipo patrjotiška organi
zacija. Toliaus kilusios Rusijoj 
ir Vokietijoj revoliucijos su
kūrė viso pasaulio socialistų 
eilėse tvirtą kairįjį sparną, iš 
kurio susidarė komunistiškos- 
organizacijos, kurios pradėjo 
griežtą kovą , .prieš savo^-buvu- * 
sius draugus, jų taktiką 4f idė
ją. LSS. nuo to neišliko liuo- 
sa. Jos didelė didžiuma narių 
pagauta karšto komunistiško 
ūpo tuojau metėsi prie naujos 
komunistiškos idėjos ir užgro
bė LSS. turtą, laikraštį, spau
stuvę ir tuom suardė LSS. Bet 
tačiaus pačią socialistiška idė
ją, kaip ir pačią LSS. nepajė
gė galutinai-pakrikdyti. Pasi
likusi dalis draugų, kaip dirbo, 
taip ir tebedirba tą patį socia- 
Jistiškąjį darbą ir su tom pa
čiam idėjom. Pas musų buvu
sius draugus, kurie nuėjo i 
dešinę ir į kairę, kurie mus 
šmeižė ir kovojo su mumis 
kaip tik jie galėjo, kad musų 
organizaciją galutinai pakrik- 
džius, šiandien mes matom, 
ypatingai kairiąjam fronte vi
sišką suirutę ir dizorganiza- 
ciją. Šiandie jie pasisako, kad 
jų partijoje randasi tik apie, 
100 narių, kurie moka duokles 
į partiją. Vadinasi, faktiškai 
yra subankrutinę. Subankruti- 
nę, ne vien su savo organizaci
ja, bet net su pačia komunis- 
•tiška idėja, nes kaip matosi, 
tai šiandie pas juos kas galva 
tai idėja ir kas asmuo, tai 
taktika, reiškia, tikras chaosas 
ir anarkija. Tai ve, prie ko 
priėjo ir ką atsiekė tie elemen
tai, kurie kitus šmeižė, nieki
no 'ir ardė jų darbą ir jų orga
nizacijas.

Turint visa šitą galvoj, mes 
matom, draugai, kad mus prie
šai mums yra nebaisus ir ne
pavojingi. Mes savo socialistiš- 
ką idėją, su savo rimta ir ap
galvota taktika, pilnai išlaikėm 
ir tuom tik galim pasidžiaug
ti ir pasididžiuoti. Bet tai mus 
negali patenkint ir mes "nepri
valom rankas sudėję snausti,, 
mes turim stoti prie darbo, 
prie galutino sutvarkymo musų- retų rengti kokius nors Pirmb- 
•organizacijos. Darbo pas tnus 
yra labai daug: reikia atgaid 
vinti seniau gyvavusias kuo
pas, reikia tverti naujas kpo-' 
•pas, reikia 
kultūros it politikos dafbRs

Švęsime Pirmąją 
Gegužės

(IŠ LSS. Chicagos centralinės 
kuopos susirinkimo)

CHICAGO. — Pereitą šešta
dienį įvyko bendras LSS. Chi
cagos centralinės kuopos iri 
LSS. Pild. Komiteto susirinki- 
Tųas, kuriame padaryta keletas 
labai svarbių tarimų.

Pirmiausia tapo nutarta su
rengti didelį 'Pirmosios Gegu
žės apvaikščiojimą su turtin
gu muzikaliu ir vokaliu prog
ramų. Tuo rūpintis išrinkta 
tam tikrą komisija. Kartu ke
li draugai apsiėmė parašyti 
straipsnių į Naujienų gegužes 
1 d. numerį.

Antra, nutarta prisidėti prie 
rengiamo išleistuvių vakaro d. 
Antanui Laliui, vienam iš pir
mųjų lietuvių socialistų pionie
rių Amerikoje, rašytojui ir 
'Naujienų. Redakcijos,, nariui, 
kuris pradžioj birželio Tnėn. iš
važiuoja į Lietuvą visiškai ten 
apsigyventi.

Susirinkimas išrinko komisi
ją varde kuopos ir Pild. K-to 
aplankyti sunkiai sergantį se
ną socialistų veikėją d. F. Ska- 
maraką, nuvežti nuo kuopos 
gėlių ir abelnai ligoniui ir jo 
šeimynai teikti tokią pagelbą\ 
kokią komisija ras reikalingą 
esant. M

Abelnuose LSS. reikaluose 
irgi padaryta keli svarbus ta
rimai.

Kuopoms reikalaujant atei
nantį menesį bus pasiųstas 
kalbėtojas į Grand Rapids, 
Detrojt, Clevenland ir,-porą ki
tų miestų (ne toliau Pitts- 
burgho), o j artimesnes vaka
rines kolonijas (Waukegan, 
Kenosha, Racine, Milwaukee ir 
k.) bus pasiųsta organizatorė.

Patvirtintas pirmesnis Pild. 
K-to s nutarimas, nustatantis 
LSS. mokestis $2 į metus.

Nutarta išleisti agitacinius 
atšišaukimus-lapelius, kviečian
čius rašytis į LSS. ir išsiunti
nėti juos kuopoms.

Padaryta ir keli kiti mažes
nės svarbos nutarimai.

Taigi susirinkimas buvo gau
sus svarbiais nutarimais. Ir 
niekurie jų jau vykinami. Jau 
eina stropus prisiruošiipas 
prie Pirmosios Gegužes ap4- 
vaikščiojimo. Jau yra paimta 
didžioji Lietuvių Auditorija, 
kurioj apvaikščiojimas įvyks 
penktadieny, gegužės 1 d. Jau 
yra kviečiami chorai, solistai 
ir kalbėtojai. Tai bus didžiau
sias apvaikščiojimas, kokio ne
buvo jau ntio daugelio metų, 
įžanga nustatytu kuomažiatt- 
sia — tik 10 c., kad tik pa
dengti bent dalį išlaidų.

Kitų mifeS’tų draugai irgi tu-

dirbti apšvietos,

sios Gegužes apvaikščiojimus, 
kokius jų jėgos leidžia. Taipgi 
butų gerai, kad išsirašytų po 
ptindą 'ir, kuoplačiausįa pa
skleistų Naujienų gegužes 1 
JHRtieiį. —Bs.

niiwMi0i ....... ... . .... ..

Keno^a, Wis.
\ r ' ■ • ■ ..'.-''i/ - ■ J ■
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$>oci;alistų «n«irink,imąs

Balandžio 16 diėną„ M&rfcinS| 
Realty'Co. 'ofise ^(*4508 iSbh< 
Avė.) įvyko senųjų 'socialistų 
veikėjų susirinkimas. Apie 8 
vai. vakaro nuvykau ir aš. Ra
dai; jau kelis draugus, kurie' 
laukė manęs. Pasispaudėm, 
rankas ir 'trupiatj pakalbėjome’ 
apie Amerikos ir -Lietuvos reL 
kahis. C po ,to stvėrėmes dar
bo, laukdami 4awgi^i draugų, 
Bet jų Jnepasirode, nors Ir laiš
kai buvo iŠsiMhtiifiSbi.

W<eJl,. a'tidarėfme susirinkimų 
ir lpradėirwie aiškintis, ko.Wes 
čia susiritikome ir ką norime 
padaryti. Ėinpma, -aš pareiš
kiau, kad 'Šio susirinkimo tiks
las yra atgaivinti LSS :5S kilo-į 
pą. Bet pasirodė, kad tai pR-j 
daryti ne taip lengva, kaip 
kariais manai žmogus. Kiek
vienas dalykus savaip stipryn-: 
ta. Vienas sa^ko,'. jog jiedauig; 
musų tėra, todėl neapsimoka! 
savo kuopą turėti, ~ girdi, 
geriau bus prisidėjus prie 
amerikonų socialistų. Kitas 
siūlo tverti naują progresyvių 
partiją. Kai visi 
leista klausimas 
Kaip vienu balsu 
suota atgaivinti LSS 58 kuopą. 
Tuoj po to išrinktą ir valdy
ba, — organizatorius, raštinin
kas ir iždininkas. t

Nutarta trumpoj ateityj su-j 
rengti agitatyviškas prakal-j 
bas. Kalbėti bus kviečiamas, 
drg. P. Grigaitis. Bus dedamai 
-pastangų susižinoti su Racine i 
ir Milwaukee draugais, kad iri 
jie ’atgaįvintų savo kuopas. Ga-: 
na mes ir taip ilgai snaudėme.

Turiu pasakyti, ka^ pas mys 
yra pusėtinai -draugų,. kurie 
persirgo komunizmo liga ir su 
maskviniais visai nutraukė ry
šius. Jie yra kviečiami prisidė
ti prie musų kuopos. Sekamas 
susirinkimas įvyks gegužes 7 
d. 8:30 vai. vakaro toj. pat vie
toj L t. y.j MąttiikHiį^lty Co. 
ofise. Paskui gal nutarsime su
sirinkimus laikyti kur nors ki
tur.

čia turiu nuo savęs pagirti 
drg. Joną Marcinkevičių, kuris 
per ilgus metus sugebėjo iš
laikyti tvarkoj prdtokolų kny
gą ir kitus kuopęs dokumen
tus. Už tai jarh garbė ir sykiu 
ačiū. . y

Organizatorius 'C. K. Rraze.

J

išsikalbėjo, 
balsavimui, 

tapo nubal-

Iš Socialistų Jndejl 
mo Ameriko je

SOCIALISTV LAIMĖJIMAI 
WISCONSINE . '

u-Sf)/- X-* -

il'l.Įi i bi'Riu u ii'

%aWT dMis bitai
Wrinktųz ‘ M'i'lV aUkee1 
fe^klų 'tai^bos tanditaas ifcrj

M Jtšrinkiįmas; išrinki*I 
mkš, socialisto mąyoro Rącine, 
affiitro didžiatfšio miiešVo W&-i 
consine ir naujas išri.nkinąasj 
Mąnįtowoc ir lola mayorais 
Georgenson ir Anderson, yra 
įrodymas kieį daug darbo .ga
li atlikti Socialistų bartįja,Jjoi-^ 
;gu ■..ji.. .^asfcdaii^fcųf.''>i 
įpa‘s'i®ta,tiddtjų 
miiis; progomis. . ■';• 

’*Wwftčs . <0riį;
(apie ^odalizmą, ^jįei tik mesi 
‘gaištumėm ;pą*a$bi®iti
W ir ii'ų Wi^ar^iws įitauko’ti: 
lužbektipai pinigų, tkad ipadeng-; 
ibi išlaidas išleidimo . liberaitu-; 
ros, rpasamdymo; salių ir -pa-; 

iemfeiamzaliorių. J^ie <lai-i 
meįjimai Nurotų ‘paakstinti kiek; 
vieną priteė ją < ir kiek vieną i 
kuopų narį tuo jaus pasiųsti j 
savo auką iį 'a^ftačijos iįbbdą,] 
Wp !ka| JWešv Jbdrėtumėm IČšųį 
foęšbi tdliau kovą tjž nauj us, lai-

si dx«iemš IftMęsiaiim atvykti į 
AthMkfc, Stfptaikytji sąfoto ^hni-

Kvie&Mnas SbcMtftų WHi- 
,jos jis sutiko pasakyti kelias 
"prakalbas Amerikos socialis
tams. Stauning per ilgą laiką 
buvo narys pildomojo komiteto 
Socialistų Internacionalo.

ši įi'ĮįįiAiMįiii'iMii, iii*»...;..ii.i i,,;.

PERSEKIOJA SOaAOSTUS
- ..........-.......

UŽ laikymą mitingo po atvi
ru dangumi Terre Haute, llnd., 
tąipo Areštuoti dešimt socialis
tų bedarbių. Juos areštuota 
neva M “ vagrancy” valka
tavimą. Viepas buvo areštuo
tas už 'platinimą . literatūros, 
bet kad nerado 'įstatymo prieš 
literatūros platinimą, tai jį 
paleido, p iš kitų pareikalavo 
nžsistatyti po $200 kaųčiijos.

■ ' ■ . . f

' r • ....................... ...........

NORMAlg :W0MAS APSl- ■ 
LANKYS CKICAGOJE

^yClAOSTAl ;
■ NAOMJS ritNlUJiniS 

;■ ...................... ... ............; '
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Socialistų paštahgomis 
New Yorlęo valstijos ;sehato 
po pašalintas šdęmokratas Sa- 
muel H. MiJĮer ir gubernąto-, 
rius Roosevelt (turėjo paskelb
ti naujus rinĮdmus užpildymui 
susidaiTUSios e Vakansijos. So-( 
cialištąi tyrinėjimuose įrodėsį 
kad Millej; tapo . išrinktas tik
tai suktybėmis, pasivogian't so
cialistų nęftiinaciją.1 Įrodymai 
buvo <tįęk aiškus;, kad Milleris 
ir demokratai mė nebando 'gin
ti^ dęl primetam'ų jam kaltini
mų, Balsavimas pašalinti Milte- 
r i buvo grynai parti j ų linija: 
26 republikonai balsavo • už pą-i 
šalinimą, o . > '23 • demokratai į 
prieš. >: . ,rd'iu:.b •• ■ \ ■

Busiančiuose nsenatoriaus rin- • 
.kimuose socialiMai rengiasi; 
pravesti tsmarid^ kampanij ą.»

v APLANKYS AMERIKĄ
• ■■..'..p. :'! ‘ • Syrmiiąi i w'i< į^' i ■■ . ?'

Danijos 'socdabstas: premjeras 
Thoi’nvald. Aj f Stauning rengia-

✓ * J ■ t s ' ( 1
>4^.,t. i'..l^iiVt~i»44iĄ.^į-nn i ■).. i ii/

' . ' ' Ų ' '
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iš 
ta-

page&rimui, gegužės 17 d., 
Workmen’s 1 Circle Lypeum 
svęt., yra rengiamas bahkie- 
tas. [Įžanga . $1. Tikimąsi, kad 
tai bus vienas iš didžiausių so
cialistų bankietų Chicagoje. ■

APVAIKŠČIOS PIRMĄJĄ 
GEGUŽĖS

Socialistų partija ir drau
gingos organizacijos Chicagoje 
rengia didėlį Pirmosios Gegu
žės ap vaikščiojimą Ashland 
Auditorium gegužes 1 d, Dai
nuos keli 'Chorai, kalbės žymus 
socialistų' kalbėtojai.

“PenkMienis, bal. 24, 1931

Auka Soc. Dem. 
Partijai

Naujienų Redakcijai priduo
ta auka.sumoje $5 nuo A. D.

Detroit, Mich.
LSS 116 kuopos susirinki

mas įvyks balandžio 26 d., 2 
vai. po*pietų, pas draugą A. 
Strazdą, 744£ Prairie Avė. Bū
tinai visi draugai dalyvaukite, 
susirinkime ir atsiveskite nau
jų, kurie norėtų j kuopą įstoti.

Draugiškai kviečia,
F, Lapinskas, sekr.

Iki Gegužes 15 Dienos
Sąryšy -su dabar vedama So

cialistų ipąitijos didele agita
cine kampanija, Chicagoje ap
silankys Norman '^hemas. Jo
"iMMM■■M4iirW..i«iliHlii n linUtMIilUlllį^il I IIH li.(HI|-|illlllll». <1

flang mtą yy- 
ratf, žpiona pasiliuosavo 

nuo Pilvo Pakrikimu
Kiekvienas, kuris kentėjo nuo nevirš

kinimo, aitrdmo ir kitokių pilvo pakri
kimo agonijų, tuojau» įvertins pagelbą, 
kurią suteiks VIZ, Dr. A. G. Char- 
nes slaptas -receptas nuo tokių ligų. Pa
vyzdžiui, Aicx Peariman, 3344 Pblk 
St,, Chicago, rašo: “Mano pati ir aš 
tųrčjonie pilvo pakrikimą Jper daugriį 
ni$tų it tiktai* Vienas VIZ įsuteikė ipfcgtl-į 
bą, kurios ,mes taip ilgai ieškojome. Ašį 
širdingai rėkomendupju VIZ kiekvie
nam.” Vardas /Dr. ‘Cha r nes yra pllačiai 
žinoihas. Jis praktikavo mediciną Eu
ropoj ir Amerikoj per virš 50 metų ir. 
nertojo savo 'privatinėj praktikoj kas 
dabar žinoma kaipo VIZ dėl silpnų ir 
sūtaiegalėjusių žmonių ir nuo pilvo*, ke
penų, pūsles ir inkstų pakrikimų. Ka
dangi VIZ yra padarytas iš ekstraktų* 
geriausių gydančių žolių, žievių, šaknų 
ir lapų — Gamtos natūralių gyduolių — 
jis yra labai veikmingas sutvarkymui 
sistemos ir suteikia greitą ‘pagelbą > nuo 
konstipacijos, -kraujo pakrikimų, kurie 
taip tankiai pagimdo reumatizmą, neu- 
ritis, nerviškumą ir kitus rimtus blogu- 
riSUs, pasidarančius nuo užsikimšusids 
sistemos. Pabandykite ,padaryti bandy
mą sti ,VlZ. .(GąUkų^ $1,00 koriką 'iŠ, 
šayo apftii^kiriinko ir ‘inildte per 10 die-^ 
nu, kaip 'nurodyta ant bonkos. Jeigu tam 
laikui, pasibaigus . jus pjausite aiškaus 
pjgarėjimo, sugrąžinkite bonką 'atįJtieki- 
jfinkui ir atsiimkite s^vo .pinigus. Tai 
yra jūsų garantija nuo Herb Tonic Cor- 
poration,, savininkų VIZ, Chicago.

(Apgarsinimas) , v

CLEANING

NAUJIENOS duos visiems NAUJIENŲ 
SKAITYTOJAMS, .kurie užsirašys 

NAUJIENAS sau, savo drau
gams bei giminėms

Visai Dykai Knygų
Motiniems , Prenumeratoriams už $5.00

$2.50Pusei Metų už

Pasirinkimas tik grupėmis

'25

26
75

KONOPNIC- 
75

No. ' Kainai
Grupė I. $2.50 .

24" J. VIŠKOŠKOS Tikti Juo- 
kai .....................j.......... . .80

DR. KARALIUS Barbora 
Ubryka arba kliošiorius ir 

Jėzuitai .. 
MARIJOS
KOS Pagal įstatymus .........

28 ĖRKMANO ŠATRIJONO
Laikrodininko Atsiminimai .20

• /■• - -
Viso ..... .........   $2.50

Grupė II. $5.00
6 ISTORIJA CHICAGOS

LIETUVIŲ ........f.............. $1.75
7 JANULAIČIO Airija ...........25
$ S. MATULAIČIO Dvi Ke-

lioni į Tolimą Šaurę    .40 
DR. , J. ŠLIUPO Kiek Seno
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo paStumėjimui Gamtos 

mokslų- priekyn .».............
OLSZĖWSKIO Pasaka apie

‘Kantrią Aleną 20ĮI
45 *R. J. STEVENSOS NAK

VYNE ...... ...............<........ .. .35
50 SOCIALIZMO MINTIES > ■

BLAIVUMAS ...... ........u.. $1.00
71 LIEPUKO Peklos Kančios. i

Dainos ................................. '.... .20
73 VIŠKOŠKOS Gyvybė —

Poemoj  .................................20
78 -BR. VARGŠO Gadynės

' žaizdos  ................  25

14

31

No.- 
66

72

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

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

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ....
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą Šiaurę ........ .
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ..............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ..............................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai *.......... ................. .......
t)R. E. LOEB Kultūra Ir
Spauda ........;.............  f...
DR. A. J. KARALIAUS
Moralybės Išsivystymas .............50

56 K. ŠEŠTOKO Kas Išganys
• L taudi^i ... —- 4...........ą. *• 75

•60' Milukt^da* Džuko VirŠžmo- 
niski Nuopelnai ir Juodesnis

-už Pragaro Pavydas ...............15
68 KL. JURGELIONIO Dėklė 

. matorius ..........................-
J. KURZEMEWSKIO Me 
dicinos Daktaras .................. .25
H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksiu. Tragedija —. .35

,?$ 5 05

7
8

31

38

37

49

53

.35

84

93

Jau buvo plačiaį rašyta apie: 
didelius socialistų laimėjimus; 
Wisconsino valstijoj, kur ant
rame didirmu mieste Wisconsi- 
no valstijoj, Racine, mayoru 
tapo išrinktas socialistas, -33; 
m. amžiaus darbininkas W’il-. 
diam Swoboda.
> Bet socialistai ton susilaukei 
ir daugiau laimėjimų. Miį-Į 
waukee į mokyklų tarybą tapo 
išrinktas vienas naujas narys 
socialistas, o- kitas perrinkta^. 
Ten betrūksta tik vieno nario, 
kad socialistai mokyklų direk
cijoj sudarytų 'didžiūnių. Dvie-’ 
jų miestui ManitoVvoc dr Idla 
socialistai mayorai, d. d. Mar-: 
tin George,nson ir R. J. Ander-i 
son, tapo išnąujo išrinkti ma-i 
y orais ir tai labai didele di
džiuma balsų. Martin Georgen- 

j son tapo išrinktas Manitowoc, 
mayoru jau aštimtam termi- 
n ui..

Shėboygene du socialistai ta
po išririkti į pavieto komisio- 
"nierių tarybą. Racine pavietais 
irgi, išrinko du sociailistus pa
vieto supervaizotius; 
y , . ■ ■-■■■■■■,?.■ ■ >:

Daniel W. Hoan ipareiskimas
Del socialistų ‘laimėjimų #is- 

consine, Milwaukee mayoras 
(Daniel W. Hoau, -Socialistų 
pdhtijos Pild. Komite^ naTys, 
kleidė sekamą pai'ėiškimą j 
socialistus:

■

4

<juiekM,wu(į

v

OW Valo sti moksliniu tikslumą. Plesktrdtos ir j
plokščius rO D. C. dalelės. :yra ^Btur^lės valytojos. ‘Pur- ' 

vai nekali Išsisaugoti. Net. ir .nematomi mešviaumai nusi
ima ka^tū ’sv matoihais ptiiVais tuo pačiu greitu pabraukimu, 
u; ’>sttekft daliklis hygi^niškus ir sveikus, spin-

Old Dutdh v-alt Grričlaąa ir •sutauplna jums <tlaug Įtaiko na- 
smu valymosi laiku. Old Dutch yra saugus. Jis nebraižo. Ne- 
■tdri Savy ;Wupiifiittdėų žvirgždų; negi, kitokių braižyto-, 
Jų./'iPiS išlaikoogtožę (švelniųjų. dalykų’; *palafkq juos Švelnius./1*. 
Jis ,yra makmus rankoms^ Jųš rasite *0. -D. C. ’bbdfl tgeriau- 
"siū bttdu Valyti Jungtis, ‘mdfeVotas sienas ir medi, grindis, 

’marmuitiy. uite, ip$r<?dtfaiHų, 'Mrtdmefi,* maudynes karibarį, refri- 
fgerątorius. ./penius, virtuvas indus; Bidkučip užtenka ilgam 
laikui.
Pirkite Okteputch Cloanser tris pakelius arit. syM>. Laikykit 
juos. vtfttivęįje, dnaudyriėje ir skaibykloje-^-šiuos patogiuose 
ihtfldtiriuuSb. ' iltie ilengvaj įgalite juos gauti. Del kiekvieno 
holderip. Iškirpkitę ipaneles su malunu 4š tt^ijų Old ddtitch' 

/Čleabser ’leibdftu Ir' pri^lųsklte kaftu su TOc. 'jūsų vardu ir 
Wešti. L•••'• ' -
I----- -------- IŠl’ILOrKM’ ’fVUI’O'Na filANUlK------- ----  . j
I ULL nUTCH ULKANSkn. Dum. S7U • .
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IpnUiųekitc 'man -Dųtoh 'Holdertų. j
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/z®

’fcr

, 'GAWfi ......

! iPtt^Fkla'UHykiH1(kiekvieną tPaneddMb. Se- 
iredos ir Petnyči(»s jrytą visu įOohunbia Broailcasting System
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Viso $5.00

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIONIO Mislių 
Knyga $1/00
V. GARŠINO Katės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) .35 
A. J-TIS Kaip -Žmonės su
Ponais 'kovojo  ........... JS*..

FRANK HARRISO Pasako 
jimas Apie Jėzų   ........
J. A BE N O Kaip Žmogus 
Mąsto . ..v..... ........................ .

•70 KL. JURGELIONIS. Gktdi
Liūdi ................. .................

40

21

30

39

40

•57

.20

J. A BE N O Kaip Žmogus

Viso .

9

.. $2.*ro

Grupė IV. $5.00
M. 'PETRAUSKO.1* Iš Mu
zikos sryeies ........J................

25 BARBORA ’UBRYKA ar
ba Klioštoribs ir Jėzuitai ....

26 MARIJOJ KONOPNIC- 
KOS. Pagal * Įstatymus ........

29 P. MERIME. Lokis. Lie- •
tuvių legenda .......................

30 V. GARŠINO. Karės lau
kuose ................ ................

36 V. KOROLENKO Makaro 
Sapnas ..............................

42 DR. A. J. KARALIAUS 
Pasikalbėjimus Amerikono su 

su Gruiorium .. ...................
48 S. K. KRUKOWSKIS Chi- 

, rija    .... —...........
52 JOHN M. WORKS Kas yra ' 

Taip O kas ne Taip? ..... 75
64 'ŠARŪNAS Gruodžio 17 

dienos Perversmas ........... 20

.25

Viso

Grupė Vi. $2.50
ŽEMAITES RAŠTAI Ka
rės Metu, kaina ..................

41 SIMUKAS ir MAGDUTĖ
Graži pasakaitė ............. .......

54 DR. A. XJ. KARALIUS Pa
gavimasis pas įvairias Tau
tas

61 TJtfUKlO P. Kropotkino —
v Ko mums reikia pirmiausia
93 H. IBSENO šiaurės Karžy-
. giai ..............:...........................

•80 M. GRIGONIO Katriutės 
Gintarai ...........  — -20 ;

82 BR. VARGŠO Milijonai 
"Vandenyje .   .20 '

Viso .

50

35

..... 32.5.0 .
, ; : i

Grupė VH. $5.00
22 NAUJAS PILNAS ORA

KULAS Visokių Paslupsčių 
Knyga, kaina .......... $2.50

35 ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka  . .45

44 GYVENIMO VAIZDE
LIAI ................  : .50

76 J. A. FREDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS .... ..20

94 GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija ...... ........... ........... .25

95 J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra ........  ,.... .10

96 BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom. —, .20

97 J. GURAUSKIO Šalaputris
• Komedija ......... ...............  .20

A. N. ASTRAUSKIO Vy
rų Vergija, komedija ......... .25

V. K. RAČKAUSKO Eilė
mis ir Proza 35 J

99

69

Viso . $5.00

Naujienos Chicagoje ir kitur
,' ’ / Metams $8.00 •

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas 
Rašykite tuo jaus ir siųskite savo 

užsakymus

HAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Halsted St
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“už Dievo pę
ciaus. ,

Dabar gi piliečiai išsiuntė 
jo majestotą patį Alfonsą ant 
ilgo “vikeišino” į - Angliją. 
Išsiuntė, taip sakant,' savo 
galvą, o palys pasiliko be

NAUJIENOS, Chicago, 
■" ..... ........>į...........

TII ■ 11LlirLUUAiJlTVU, uiu
' ' '■ ...........!lfall ■ U«iX..|.l III | ■■ >111 I M

... -
ri kitus, draugus- iškilčint, jir 
sai ot pasakysiu nori vienas 
gaspądpriaut. Aš manau, kad 
jį reikėtų, tiesą pasakius, nti- 
linčiuoti, tai tada mes eili
niai bolševikai galėtume ką 
nors draugams pasakyt.

galvos šalį valdyti. Jie žino, Motiejaus galvoje smagenis 
visiems I subyrėjo

Laimingos kelionės!
Padaužos mato reikalą pa

linkėti laimingos kelionės ne
laimingam jo majestotui Al
fonsui, kuris liko “be galo 
nuskriaustas“ ir išvvtas iš sa
vo viešpatystės.

“Savas Pas Sava” L
— sako biznieriai

' BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removai
3244 S. Halsted St

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

r PETER BARSKIS '
Mes parduodam rakandas ir fadios 

pigiomis kainomis 

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

rR BALTUTIS & CO? 
LAIVAKORTĖS IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ 

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669________-

f .... ’
Goodeonai Broliai

Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus.

' Iki šiol Alfonsas buvo vieš
pats visos valstybės. Visi pi
liečiai drebėjo iš baimės, nes 
visų jų likimas priklausė nuo 
Alfonso. .

Ir iki šiol jis butų tebevieš
patavęs, jeigu ne klaidos, ku
rias Alfonsas darė. Viena klai
da buvo ta, kad Alfonsas ma
ne, jog jis yra galingesnis už 
visą tautą, o tauta manė, jog 
ji yra galingesnė ir už patį 
Alfonsą. Antra klaida buvo - 
tai paskirimas “glauno pamp- 
čninko” diktatoriaus, kuris 
Alfonsui privirė daug košės ir 
sukiršino piliečius prieš Al- 
fopsą.

Taigi matote, gerbiemieji 
Padaužos, kokias dideles 
kla.idas darę “neklaidingas“ 
ir galingas monarchas.

Bet ką čia jau kaltinti Al
fonsą dėl jo galybės ir bosa- 
vimo ant piliečių. Jeigu Die
vas patepė ir pasodino jį ant 
krėslo, tai juk savaime aišku, 
jog jis turėjo oficialį įgalioji
mą valdyti ir paklusnumo 
mokinti. Kai piliečiai neklau
sė jo majestotiškų įsakymų, 
tai, suprantamas daiktas, to
ki neklaužados teikėsi priim
ti iš Alfonso malonės “vikei- 
šiną” užsieniuose arba ir na-

jog šalis priklauso 
piliečiams, o ne-vienai galvai.

Alfonsui mes tikrai galime 
palinkėti laimingos keliones, 
Good bye>! - Pad. Don Pilotas.

Draugas
Draugas
Draugas

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336 

... .. ..... ...........    ..-Z

W. B. JUČUS
BUČERNĖ IR GROSERNfi 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose

3239 S. Halsted St.
Tel. Victory 2168________

M J. KIRAS ’
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam
* namus

3335 S. Halsted St
Tel. Yards 6894 

L. 1

S. P. Kazwell and Co.

Pavasarinis
RAKANDŲ

Išpardavimas!
LIETUVIŠKAS 

RADIO 
PROGRAMAS

REAL ESTATE, SUBDIVIDER 
AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Republic 8899

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

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

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

MILDA AUTO SALES
' D. KURAITIS, S»v.

Parduodam
OAKLAND IR PONTIAC

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

Kolektyvis protas
t' . v '

, Draugas Motiejus šiuo tarpu 
‘partijos liniją nusitvėręs laikė, 
kitaip pasakius, jisai galvą gul
dė už Bimbą ir už Staliną, o 
keikė visus buvusius draugus, 
dąbar virtusius sklokininkais,’ 
renegatais, baltojo šovinizmo 
apaštalais ir kitokiais griešnin- 
kais. Bet gerbiamieji, aš čio- 
nais jums noriu apysakaitę pa
rašyti, tai, vadinasi, reikės, pra
dėt i iš naujo. '' ‘

Pusantrų metų atgal.
Motiejus tėvo Kapucino pa

veikslą savo kambarėly pasi
kabino ir prisipirko šešioliką 
agnosėlių ir pusę tuzino šven
tintų .Ryme rožančių. Išmetė 
iš savo namų bedįevį Karpų, 
parašė laikraščių redakcijom 
laiškus, kad jo namai ne 
kiaulinyčia ir kad jam laik
raščių daugiaus nesiuntinėtų. 
Parašė ir dar prispiovė ant 
savo ' parašo, kad išrodytų 
rimčiau ir griežčiau.

Paskui tarė savo žmonai:
—Žinai, ką, Ąntose, vesk 

vaikus į bažnyčią, tegul ka- 
techizmo pasimokina. . Dievas, 
matąi, nemaršus ir neskubūs, 
vieniems išeidamas, kitiems 
pareidams. Gana tų bedieviš
kų blevyzgų. Pradėsime gy
venti, kaip žmonės.

Motiejaus žmona nė žode
lio. Kad jau nori, tai tegul 
taip ir bus. Duktė pirmą ko
muniją gaus, parėdysim bal
tai ir paveikslus nuimsime. 
Reiškia, Motiejus tikras kata
likas ir pavyzdingas šeimos 
narys. Geras1 dievO-baimingas 
tėvas. O Antosė tai > paprasta 
motina ir jo prisiega, kuri ty
li ir vargelį vargsta.

Motiejus protauja taip, kaip 
kunigas liepia protaut, kaip 
visi parapijonai protauja. Die- 
vas taip liepė ir kunigas taip 
sakė. Tai ko čia daugiaus rei
kia. Užtenka.- Juk tūkstančiai 
kunigų žino ko Dievas reika
lauja ir kas dusiai gerai. Pek
loje kas čia norės degti...

Ir Motiejus gražiai gyvena, 
pavyzdingai elgiasi. Pildo Die- 
yo valią. Keikia bedievius, 
.muštų- juos, jei kunigėlis pa
reik aląutų. - " •

Dabar.
Motiejus nuėjo į bolševikų 

prakalbas, 
jas aiškiai
kalaujam $25 į savaitę ir ren- 
da dykai. Čia, žinoma, tei
singas ir geras reikalavimas. 
Motiejui patinka toki reikala- 
vimair ypatingai kada dabar 
jisai liktai tris dienas tedirba. 
Motiejus, išmetė Kapucino pa
veikslą, visus agnosėlius ir ro
žančius, atėmė vaikus iš sese
rų mokyklos, iškeikė kunigą 
ir Dievą ir prisirašė prie bol
ševikų partijos. Dabar jisai 
sako savo žmonai: <

—Klausyk, drauge pačiute, 
komisaras draugas Kvailins- 
kas ateis šį vakarą, turime 
gražiai priimt, pavaišint ir Jo 
patarimų paklausyt., Draugo 
Lenino paveikslą pakabink ir 
draugo Bimbos paveikslą. 
Matai, turime pasirodyt gerais 
draugais. ,
, Kas reikia tai reikia. Drau
gė žmona išmetė šventųjų pa
veikslus,/© jų vietoje pakabi
no draugu bolševikų paveiks
lus. Trockio paveikslą tai ne
kabino, nes tas draugas jau 
renegatas ir išdavikas.

Draugas ^Kvailinskas pri
valgę, prisigėrė ir sako:

—Drauge gaspadine, aš 
matau, kad čią' viskaš ^erai ir 
jaučiu komunistišką kvapą 
jūsų namuose, s Bet, matai, 
draugas Bimba, tai dabar

__ ) į dulkes, 
draugą nori/ suėsti 
Trockis renegatas.
Strazdaš išdavikas, kuris ko
munistų partiją pardavė ir 
sugriovė, draugas Andriulis 
su Gasiunu koperatyve nige- 
riiis šeria ir juokiasi. Kas čia 
bus? Ir kur čia teisybė?

Motiejus < bando susirinkt 
savo proto likučius,’ Jjct jau 
tie likučiai sutrupėję... Parti- 

U 
kdjnuriija ir visi kiti

jos linija, skloka, renegatai 
pirmoji
galai.. Kas čia? .... 1

Motiejus pajuto, kad proto 
jau nėra ir jo nereikia. Klau
syk ką tau sako, ir daryk taip, 
kaip liepia daryt Avinu gi
męs, avinu ir mirk. Tavorščių 
susirinkime kelk ranką,, cypk, 
bliauk arba snukius daužyk. 
Klausyk, ką draugas spykeris 
sako. —Mat.

Kultūra. ■ • .i • • r >

Gerbiami ir gerbiamos, aš 
apsirgau,’ nuo kultūros, nuo 
jūsų lietuviškos kultūros. Ne
benoriu būti kulturišku. Ne. 
Geriaus vadinkite mane kuom 
tik norite, tik ne kulturišku. 
Geriaus duokite inan kastor- 
kos, tik ne kultūros.

Velnias žino ko jus, kultū
rininkai ir kultūrininkės, no
rite iš manęs ir kitų jums

Senmergei rengia bankietą 
ir 'šokius. Tai kultūriškas dar
bas, paremkite visi. Artistas' 
rengia sau koncertą. Pirk ti- 

l — kul- 
turi remti.

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname ' 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

■RMh
» t

Musų bargenai tarpe dauge
lio kitų yra dar sekami:

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

$75
2. Bedruimio setas kaina 

$150, parduodam už

1. Parlor setas kaina 
$150, parduodam už

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

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

Phone Prospect 8816
A. PAVILIONIS

Hardware, Malevos, Varnišiai, 
Stiklas. Šepečiai

6825 S. Western Avenue
Patenkiname visus. Mes pristatome.

< n . ... .i.i>

LIBERTY TAILORS*
T. BRAZIS, Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Valom, dažom, taisom ir prosinatn

1403 S. 49 Ct„
. CICERO. ILL.

ESAM TIKRI,. KAD NAU
DOSITĖS ŠIAIS MUSŲ BAR- 

GENAIS—LAUKIAM.

MUSŲ RADIO VALANDA

Lietuviškas Programas

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

ir

r
Charles Wirshels

ANGLYS IR MEDŽIAI 
Perk raustom j farmas arba į kitus 

miestus, patarnaujame teisingai 
3604 West 65th Place, 

Tel. Republic 7950 
hia.inm 01111.1 i ii ■[■.■i.............. .  » ..... ..

CITY
UPHOLSTERED-
FURNITURE CO.

2314-16 W. Roosevelt Rd
-Tel. WEST 5743
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steleti guzikėlį ir per yalartdą 
pilnai išsimiegoti. Pertraukai 
skambalas pabudins išeiti pa
sivaikščioti, pasirūkyti, 

Cigarštoriuosc irgi bus ga
lima baliavoti per naktį. Pa
miegojai už nikelį' kokį pus
valandį ar valandą laiko, na, 
ir vėl baliavok iki ateinančios 
nakties* Vadinasi, apsimoką 
turėti tokią mašiną. P. D. P.

P. S.—-Jau y ta išrasta ma
šina'plojimui. Ta mašina su-, 
čedija publikai sveikatą ir 
delnus nuo sudilimo. Kai ar
tistas baigia zdaįhuoti arba 
Idšti, mašina atlįeka darbą už 
publiką. Pats artistas paspau
džia guzikų^ir plojimas auto
matiškai veikia. Jeigu yra 
reikalas, galima plojimą at
kartoti antru kartu guziką 
paspaudus. —

7

........

Rimtas menas

1 <
: . r-5*

‘ .'!!■ J.'!/."/'. ''‘„..z ,• 1 ■

šavimaš išsipildė. Patys mato
te ir patys jaučiate. Tai.kam 
dar čia , burną aušinti. —Mat.

a

rengia sau koncertą, 
kietų, duok skelbimą 
turiškas darbas, 
Susitvėrė bendrovė, pirk Šerų, 
tai kultūrišką darbą paremsi. 
Prisirašyk prie musų kliubdc 
Kulturiškus darbūs mes dir
bame. Paremk. Rengiame va* 
karienę pagerbimui musų ger
biamo ^—prisidėk, kūlturiškas 
darbas..: 7/..

Ir taip toliaus, ir taipto- 
liaus. Galo nesimato ir nė^a. ;

Viešpatie, apšūugok manėj 
nuo kultūros, o mio piktų dar-! 
bų aš pats bandysiu apsisau-į 
goti. Nuo bado, įhąro, pgtlįesi 
ir kulturis apsaugok mane, 
Viešpatie.

O nuo lietuviškos čikaginės; 
kultūros, tai apsaugokite ma
ne visi dievai ir dievukai, Jei-; 
igu jus galite apsaugoti.—Mat.

Amžiną, atilsį rimtas menas 
dar vis spaudoje pasirodo. 
Spaudoje pasirodyti, žinoma, 
lengva,/ bet scenoje, teatre 
kiek v sunkinus. Ir nesveika, k
Dramos tėvas tuščiom kedeni 
spyčių drožia arba apie Keis
tučio mirtį vaikam pasakoja.

Rimtas menas ašaromis 
klausytojus šeria. Ne šypt. Ne
galima nusijuokti, nes tai bus 
nerimta. Kur tu čia juoksies, 
kai ąrtistas verkia' arba tuš
čią kulka savo smageninę 
bando sudraskyti. Paskui krin
ta ant grindų kai pelų maišas. 
Tylėkite ir-verkite. Nė šypt.

Apie nerimtą meną jau esa
me rašę ir šnekėję. Rimtas 
menas, musų nuomonėj yra 
negyvas menas, šaltas, kaip le
das, be jausmų, be dūšios. Be
pigu negyviems menininkams 
rimtą meną garsint. Gyvi / ar
tistai tūri jausmų ir turi dū
šią — jie inus gali palinks
minti, jie moka 
kdinti. — Mat.

N. B. Nuo šio 
meną 
nu.

Buridano Asilas, bus 
rodomas Civic teatre 

■•' ?

Kaip girdėti,; Vanagaitis su
manė atvesti Buridano Asilą j 
Civic Teatrą _įr-užvesti ant est
rados jį parodyti Chięagos lie
tuviams, kokius triksus asilas 
moka padaryti. Nors tai ;r ne
paprastas asilas, bet, sakyčiau 
teatras, tai ne koks, cirkas, kad 
naują gyvulį reikia ant štei- 
džiaus atyesti. Tiesa, eks-majo- 
ras Thompsonas dar nelabai se
nai buvo,- gerai neprisimenu, 
arklį ar mulą vieną kartą atsi
vedęs į City Kali. Taigi lietu
viams Buridano Asilą atsivesti 
į teatrą, nors tai ir naujanybė, 
bet negali būti dideli dyvai. A- 
silas, kaip paprastai, špiria, 
taigi reikės saugotis. Bet p. 
Vanagaitis, reikia tikėtis, mo
kės tą asilą suvaldyti.

ĮLas tį dieną asilą norės mas
tyti, turės ateiti » ateinančio j 
nedėlįoj į Civic Teatrą ir atsi
nešti mažiausia dolerį. Kitaip 
nė į teatrą nebus įleistas. Pa-

dauŽų Respublikos aukšti vy
rai jau rengiasi eiti. Buridano 
Asilo paveizėti,, kaip išrodo jis. 
Tikimasi, ir paprastų piliečių 
atsilankant.

—Pad.

HOL*-ĄND'AMERICA;l-||ųę

ROTTERDAM — VOLENDAM 
N.AMSTERDAM ir VEENDAM 
yra populiariški Šios linijos lai
vai. Tiesus trumpas kelias per 
Rotterdam’S i ir iŠ visų daliu

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

, agentui, arba:: 
HOLLAND AMERICA LINE 
40 N. Dearborn St. Chicago.

ANZ DRESSORSUIT
CLEANEDIPRESSEO

79*
s diknjv y 

PATAKNAVI- ta 
MAS 

Puikiausias ■ 
V alymas ■ 
Chicasoje ■ 

VISI 
drabužiai M----------------.
APDRAUSTI • •

40% Nuolaidos ant Drapes 
Vyrų siutai______ 79c šaukit

Moterį) skrybelSs 3Rc Randolpb 6028
Vyrų skrybėles 60c dėl pristatymo
Dresee nndaftomo* *2.69 patarnavimo 
SECURITY MASTER CLEANERS 
Ii 158 N. State St.

vadinsime

mus pr a j ne

laiko rimtą 
negyvu

j šluotos

me

JONIŠKIECIVjll. K. Kl.lt HO

VAKARAS SU VAKARIENE IR
ŠOKIAIS

atsibus
šeštadienio vakare, Balandžio 25 d.

7 vai. vak.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Abiejose Mažose Svetainėse, 
/ 3133 So. Halsted St.

• Gersime, valgysime ir šoksime kol diena 
išauš. Ura Joniškiečiai į Joniškiečių vakarą.

. . Kviečia visus KOMITETAS.
1 ’ 11 '' . ' .J! 1 • *

Draugas kalbeto- 
pasake: /mes rei-

no-

Mašina miegojimui
t . ■ .-4.- ■

Urrra!!|. .
Dabar nereikės per naktį, o 

nedėlioj nėt iki pusiaudienio 
lovoj vartytis nud vieno šono 
ant antro. Neskaudės šonkau
liai nuo ilgo, miego, sakysime, 
kokias 8-10 valandų laiko. 
Nereikės bereikalingai laikas 
eiltvoti, / 1 -

Padaužų Informacijų ir Pa
tentų Biuras skelbia visiems 
padaužoms labai linksmą ži-

Jau yra išrasta mašina,^ ku
ri už tave miega. Mašina la
bai panėši į paprastą kėdę. 
Atsisėdai ant mašinos, įmetėi 
nikelį, kaip yra metamas 
centas į svarstykles, kada no
rima pasisverti/' paspaudei 
gūžiką, na, ir nori ar nenori, 
užmigsi. Miegoti negalima il
giau kaip vieną valandą. 
Trumpiau galima i /miegoti 
kiek norima, bet ilgiau nega
lima, nes pakanka vienos va-i 
landos ir jautiesi geriau išsi
miegojęs sėdėdamas, ne kad 
butum lovoj gulėjęs 10 valan
dų. Išsibaigus valandai, auto
matiškai skambalas — “barni” 
Tada jau . laikas nubusti.

Prie tokių . patobulinimų 
musų civilidacijai, bus gali
ma sakyti. spyčių per naktį, 
mitingus laikyti, teatrus lošti 
ir tt ir tt. Prie kėdžių; bus ga
lima pritaisyti _ “miegojimo 
aparatas”, Publiką, \sėdėdami 
kedėse, jeigu norės, galės spu-

Padaužų delegacija stipriai 
darbavosi pereituose' rinki
muose, bet nieko gero nepri
jojo kaip tik šaltinėlį. Vienas 
kandidatas iškoliojo ateivius 
ir visus piliečius, pats sėdo 
aūt asilo ir nujojo savais ke- 
liąis. Kitas kandidatas padau
žų delegacijai'

Dabar iš n 
nių sužinojom, 
bunčius 
kių džiabų 
suradome ir 
tuvių... Toni( 
rai šluoja, 
kad mieste 
kių sukels, 
čiaudėt pradės.

Padaužos savo,, kandidato 
dar nestatė ir iki* pasaulinei 
parodai tur būt nestatys.

Paint
Ready Mixed

• >’ ■ ; 'Z,/-'

Galionas už $1.65

Varnish
Vert?, $2.50

Galionas už $1.49

šaįti- 
did'elis

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50
jom, kad did'elis 
arkių nianįrapyp- 
neteko... Jų; tarpe 
r musų brolių lič
io nauja, šluota, ge- 

tik mums išrodo, 
ta šluota tiek dul-

Po rinkimų
... . : v'

Nutilo kandidatai. Vienas 
pyksta, kitas šaiposi ir džia- 
būs savo pakalikam dalina. 
Paprastas pilietis pyksta, ka<^ 
už alų brangiai reikia mokėti, 
o biznis prastas.

Laikraščiai rašo apie kito
kius dalykus. Mažiau trukšmo, 
daugiau bliofo. Teisybės kaip 
nebuvo, taip ir nėra. Ir nebus. 

Y Padaužų atstovas laike kar
štų agitacijų viešai pasakė: 
Tai, vadinasi, už ką balsuo- 
sim, ar už paprastą bliofą ar 
už prastesnį bliofą?

Reiškia, eisi per dvarą gau
si mušt, arba neisi ir gausi 
mušt. Ir musų padaužų prana-

SIUSKIT PER 
naujiena s 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Fiat 
Paint

. Vertes $2.40 ,
• .. f

Galionas už $1.85

HARDWARE & WALL PAPER
' WHOLESALE IR RĘTAIL

200 {vairių rusių nuo 5c iki $2.75'už rolf. '
, Taipgi, užlaikome. patyrusius, malevotbjus ir pppieriuotojus

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

“Kodėl Prarastas Vilnius”
• I ■

/ parašė UNTULIS
■ ■... . . > ~ < *■. " / - "•

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

parašytą knygelę.

TURINYS
' ' f „ / ' A < *

I. . Kryžiuočių polifįka: kaip lietuvius krikštyti, kad
jię neapsikrikštytų. , v /* .

II. popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati- 
'/ v kius, magometonus, protestonus ir eretikus.

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

IV. Kunigų fanatizmo politika — i \
• V. Vargas7 migino! Vargas lenkino.

VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

IX

silpnina valstybę. 
ino- ' <1 F

VĮ. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”. .•*/?•.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 
Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta 
Taip klydo Lietuvos neklaidingieji,

KAINA TIK 25 CENTAI.
♦ ' L , ■ *■' - .

Išleido Naujienų Bendrovė

Siųskit money orderį •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

į. v

J 

■

%



3?.-’ — * ' '
Vi ‘‘JL

' •
'■ \ i,,f ■+, V

Penktadienis, bal. 24, 1931

naujienos
rht Lttbuanian Daily Ntun 

Publisbed Daily Bxcept Sunday by 
rhe Litbuanian Neva Pub. Co., Ine

1739 South Haltttd Strnt.
Tatofihont RooMVth 8500

• X

ttltyftyta tatai
Chicifi»j» — paira*

Metanu _______ _______
Pu»ei matų ----------...
T rime mtneaiams ----- ‘ ,,

it-oo

Editor P. GRIGAITIS
..i.i  i ..ii      

Substrfptfon RatMl 
88.00 per year in Canąda 
87.00 per year oatside ęf Chlcago 
18.00 per year to Chictfo 

3r pet copi
................ ..  ..................... 'f I *■■'* l*l**W» " ■>

Bntered aa Setond Qm» Matttt 
-viarcb 71 h. 1914. ar tbe P®« Office 
>f Cbicago. III., oader tbe act of Mareli 
»rd 1879

■' yry'..X' l ' ' ff ' T .T..... Į

Naujienos eina kasdien. iilkifiant »d|- 
tnadienius. Leidžia “Naujienų” Bendto* 
vė. 1739 So. Habted-Su Cnteago. 10. 
Telefonas RooMveit 8500.

MtatM - ;i ĮI i .■■■KI,

PuHi ------- -----------------
Tnm« minteami -

įtarauti - ------------------
Viraam oitaenui ., , , -

Lieravo* ir kih|t «Mieai»oM

Merams «■ ■n—tee— idetokteskii_____ 88.00
Putei metą .......    4.00
Trinu minėsiant ............ .  8.5 0
Pinigus teikia siųsti paira Mono

i»e« a teknte

*...........

GERI LAIKAI TVARKOS SAUGOTOJAMS
, • K

—..........................................................................................................................................I ■ }

Visi žmonės skundžiasi blogais laikais, bet Chięa- 
gos policininkai vargiai gali skųstis. Pradėta tyrinėti, 
aukštesniųjų policininkų turto stovis ir jau surasta,’ 
kad daugelis jų yra labai pasiturintys žmonės. Kai ku
rie Chicagos policijos kapitonai turi pasidėję dideles 
sumas pinigų įvairiuose bankuose ir varo platų biznį. 
Susekta, kad vienas kapitonas darė per bankus finan-: 
sines tranzakcijas, siekiančias net 300,Q00 dolerių.

Seniai buvo žinoma, kad policininkai ima kyšius- 
Dabar ima aiškėti, kad jie dažnai daug daugiau pinigų 
padaro graftu, negu algomis. Nenuostabu, kad tokiose 
sąlygose tarpsta visokios rųšies kriminalybė.

Kyšininkaujautieji policijos tarnautojai turėtų būt 
be pasigailėjimo iššluoti iš policijos departamento.

1 n IK ■■ ■■—ira■ I—I .|» ■ ■■ <■«■'■> I R* up III

SUDARKYTAS ĮSTATYMAS

Illinois senatas jau antru skaitymu priėmė moterų 
astuonių valandų darbo dienos bilių. Bet prie Juliaus 
pridėta “pataisymas”, kad įstatymas nebus taikomas 
moterims, kurios dirba koteliuose, restoranuose ir 
krautuvėse, šitas pataisymas bilių visai sugadino.

Stebėtina, kad šiandie da yra įstatymų leidėjų, ku
rie nesutinka apriboti darbo dieną astuonioms valam 
doms net moterims darbininkėms. Visoje eilėje pramo
nių jau dirba tik 44 valandas savaitėje darbininkai vy
rai; kai kur net mažiau, kaip 44 valandas. Tokį darbo 
laiko sutrumpinimą išsikovojo sau darbininkai, susi
organizavę, į unijas. *

Kitose šalyse, kur darbininkai turi daugiaus reikš
mės politikoje, darboUąiko apribąyimas pirmiausia bu
vo pritaikintas vaikams ir mbterims, nes to reikalau
ja jų sveikatos apsaugojimas. O Amerikoje yra atbui 
lai. Čia įstatymdavystė yra atsilikusi nuo gyvenimo, 
Darbininkai turi tiek palengvinimų, kiek jie laimi dąr* 
bavietėse. Kadangi moters yra menkai susiorganizavus 
sios, tai ir jų reikalai yra mažiau apsaugoti.

RAGAUJA SAVO VAISTUS

p Darbo Žmonėms nepasidarys ne pėr”hago juodymą 
geriau, jeigu komunistų frakcijų peštynėse paims vir
šų fanatikas Ęimba arba dviveidis “raudonojo biznio” 
mekleris Pruseika. Bet lietuvių darbininkų kultūrinis 
progresas laimėtų daug, jeigu tie visi Maskvos škaplie
rių “pedlėriąi” butų* išvyti iš musų visuomeninio gy- 
venimo, . \ • - ; . . * "

Jų t“prosperity’\ laikai tečiaus jau praėjo. Jų da
bartinės biaurfos • rietenos eina dėlto, kad ^komunistiš
ko” humbugo įplaukos sumažėjo ir ne visiems komisa
rams ištenka vietų “raudonuose” kromeliuose.

* . * •' . , ■ '. ’ \ ę. ' •
. ....................... ............. .................. .■'■i'.'j'iy i. .i', i ’........................................................... .... .... .................... ................ .............. .. ......... ..
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VYSKUPAS RAINYS TRAU 
KIĄMAS TIESON

“L. žinios” rašo, kad už pa
sakytą Vilkmergės bažnyčioje 
politišką pamokslą, kuris buvo 
nukreiptas prieš valdžią, vy
skupas Rainys esąs traukiamas 
tįęspn. 1

Už tą patį esąs atiduotas
Vadas,teisinai ir krikrdemų 

kyp, Krūpayičius. ;
Politiškiems pamokslams, ži

noma, yra ne Triėto bažnyčiose. 
Bet jeigu pi 
kursto žmoriiųS>rie kriminalių 
darbų, tai valdžiai Kųėra< reika
lo prie jo kabintis. Patys žmo
nės turėtų stabdyti politikuo
jančius kunigus.

PAKVAIŠUSI STALINO 
DIKTATŪRA

tofa bažnyčiose, 
okslininkas ne-

Bimbininkų spaudoje pranešamą apie piktą “sklo-» 
kos” sąmokslą. Philadelphijoje, girdi, kojnunistų rene
gatai ir oportunistai laikė savo konferenciją ir nutarė, 
viena, siųsti 9 delegatus į Chicagos komunistų organo 
dalininkų suvažiavimą (tuo tikslu ir aukos buvusios 
dedamos delegatų kelionei), antra, rengtis prie išardyt 
mo Bimbos prakalbų šį sekmadienį. Pranešime skaito-, 
rne:

“Nutarė turėt susirinkiipą ateinantį šeštadieųį 
dėl prisirengimo ardyt Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos' rengiamas prakalbas, kuriose kalbčs 
d. A. Bimba, iš Brooklyno#”
Mes negalime pasakyti, ar ta žinia yra teisinga, 

ar ji yra tik “antis”, paleista frakcinės kovos tikslais. 
Bet tas, ką čia bimbininka? praneša apie “šklokinin- 
kus”, pilnai atatinka komunistų veikimo metodus. Kaip 
dabar kovoja komunistų opozicija prieš oficialę, Stali
ną “pateptą”, partijos vadovybę, tąip jie visi -pirma 
kovojo prieš kitų srovių žmones. y • %

Atsiminkime, ką komunistai darydavo Susivieniji-t 
me Lietuvių Amerikoje: kaip jie SLA. kuopose turėda
vo sudarę savo slaptus ^komitetus”, kaip jie laikydavo 
“kokusus” prieš kiekvieną kuopos susirinkimą* ir atei
davo į susirinkimą, iš anksto susiorganizavę ię • susita
rę; kaip jie sulig Centro Biuro instrukcijomis varyda
vo agitaciją prieš SLA, centrą, stengdavosi pąsiųsĮi 
kaip galint daugiaus delegatų į seimus, rinkdavo tam 
reikalui iš “susipratusių darbininkų” pinigus ir pąąkuiį 
seimuose pagal vadų, komandą skąndalindavo. Ats|*į 
minkime, kiek kartų komunistai ateidavo susiorganiza^. 
vę j socialistų rengiamas prakalbas ir stengdavęsi jajp 
triukšmu suardyti. 1 ’ • . *

Visa tai dabar "‘sklokimnkai” bando daryti ^imb$ 
ninkams, o bimbininkai “sklokininkąms”. Jr jie įsivaįz* 
duoja, kad jie kovoja už darbininkų klasės paliuosavi- 
mą iš kapitalizmo vergijos! ’ ‘ / - / J

Tai yra menaudęlių ir skandalistų darbas, kuris su4 
sąmoningu darbininku klasės judėjimd neturi niekt 
bendro. i

Vokiečių laikraščių praneši
mais, Sovietų Sąjungoje eina 
masiniai areštai. Suimta 30 so
vietų vyriausio teismo Uzbe
kistane narių. Suimtieji kalti
nami tarnavę priešrevoliuci- 
niems tikslams.. Suimtas tejs- 
mo pirmininkas, vyriausias val
stybes gynėjas, 6 teisėjai ir 
11 advokatų. 

» ♦ i ' * L
Pranešama, kad Tiflise 'su

imta daug gruzinų komunistų. 
Jie kaltinami sudarę nejegalę 
grupę, kurios tikslą^ esąs pa
skelbti Gruziją nepriklausoma. 
Taip pat suimta Leningrade 
mokslo akademijos narys La- 
žarevas, --kuris kaltinamas pa
laikęs santykius su nuteistuo
ju ' “sabotažninku” prof. Plato- 
novu. ‘

Bet jz sovietų valdžios tero
rą kartais ir žmonės atsako 
teroru. Taip, Suchumo gatvėj 
tapo nužudytas komunistų Pie
tų Rusijos partijos skyriaus 
Vadas Pačuliai Nužudytojas, 
nesurastas. GPU Suėmė 18 įta
riamų asmenų:

Vis suėmimai ir suėmimai 
komunistų f valdomoje šalyje. 
Ęet jeigu kurioje , “buržuazinė- 
j e,” šalyją policija suima ko* 
munistą, tai kiek triukšmo tuo- 
iųet sukelia visas kominter- 
nas! '.4'- ' '.

DIKTATŪRA IR “PUČAI”

“Vienybė”, deklamuoja:
“Amžinos diktatūros nie

kas nenori. Jos mažiausia 
norį-' tautininkai. - Pati vadi
namą- ‘diktatūrą’ dabar Lie- 

t. tuvoj yra kur kas minkštes’ 
nė .ir laisvesne negu buvu-

-■ stoji .krikščionių neva ‘de
mokratija’. Lietuvoj karinin- 

. kai įsteigę laikiną neva ‘dik
tatūrą’ dėl to; kad numatė.

. tautos Nepriklausomybei ir 
valstybės saugumui gresian
tį pavojų*. Dabar tautininkai 
daro - viską ką gąli, demo
kratiją atstatyti. Juos truk
do lilečkaitininkai ir įvairus 
‘demokratais’ pasivadinę de* 
magogai, įvairiais /politiniais 
šposeHaiš . ir avantįhromiš. 
Apsidirbus --.ąu visokiais pu-

p čįpinkąis ' ir plęčkaitininĮtois, 
jau buvo numatoma galimy-

J b§ rengtis rinkimams ir tas 
’ tauUninHu vyriausy

bės žmonių viešai skelbiama. 
Tuomet išėjo- krikdemų įta
koj esą tūli kunigai ir vys-

v Kupai su savo • kurstančiu 
ganytojišku laišku ir prie to 
jpĮęČkditįninkai vėl parodė

* gyvumo? Tasj žinoma, ir vėl "taiftos

atidėjo demokratijos atstei- 
gimą.”

’ Iš tiesų, biedni tie tautinin
kai! Jįc ‘^procevoja” kiek ga
lėdami “demokratijos atsteigi- 
mui”, bet visokie nevidonai jų 
darbą vis trukdo: tai “plečkai- 
fininkai”, tai įvairus ^demago
gai” ir “pučininkai”, tai, paga
vaus, krikden)iški kunigai ir 
vyskupai. ‘

Tašistų “vienybė” čia bando 
pasakas sekti mažiems kūdi
kiams, bet jį pati pasirodo tu
rinti mažo kūdikio protą- Ji 
neišmano to, kad visi žmonių 
prispaudėjai yra pirmoje eilėje 
melagiai ir apgavikai, kurie 
sa\ o nelemfūs žinksnius visuo
met stengiasi pateisinti, vers
dami kaltę ant kiitų. Atsimin
kime,' pavyzdžiui, nkbašhinką 
Rusijos- carą Mikę: aj* jįsąi 
neskelbdavo, kad jisai norįs 
būti; gerį^ ' tėvas' sąvo valdi
niams, tiktai visokie “kramol- 
ninkai” vertę jį imtis griežtų 
priemonių? To kruvinojo des
poto valdžia Šaudydavo darbi
ninkus, rykštėmis plakdavo 
ūkininkus, į Sibirą tremdavp 
inteligentus, ir vis teisindavosi, 
kad ji tai daranti už “agitato
rių” ir “maištininkų”.nusidėji
mus. ■ f ; ..

Ar ne taip pat šiandie elgia
si barbariškoji Stalino dikta
tūra Rusijoje, kuri per 13 me
tų išlaikė kraštą karo stovyje, 
panaikino yi^as piliečių teises 
ir diena iš ; ųienos, ;kaip stock- 
^yarduose, skardžia “kontrrevo
liucionierius” ? Juk ir-Rusijos 
bolševikai 1' Sakd, jogei < teroras, 
karo stovis, GPU sauvaliavL 
Inas ir laisvės sutrėmpimas tai 

labai “nemalonus” dalykai 
tokiems “proletariato mylėto
jams”, kaip Stalinas ir jo bi
čiuliai, bet ką, girdi, padarysi,; 
kad sąmokslininkai' ir kontrre
voliucionieriai neduodą ramy
bės “darbininkų valdžiai’*’;! '

Panašiai kalbėdavo ir Ispa
nijos Alfonso pastatytieji dįk-: 
tatpriai, aiškindamiesi pasau
liui, kodėl jie' neatsįieigia par
lamentinės tvarkos. Jie saky
davo, kad jie mielu noru pa
skelbtų rinkimus ir suteiktų \ 
žmonėms laisvę, jeigu tik visi 
užsilaikytųi ramiai: jeigu res
publikonai ir kitokie “tėvynės 
priešai” nekeltų triukšmo prieš 
karalių ir nebandytų daryti 
perversmo.

Jeigu Brooklyno fašistai iš
manytų daugiau, negu kūdikis, 
tai jie suprastų, kad despotiz
mas yra priežastis tų neramu
mų,' Slaptų sąmokslų ir pučų, 
kuriais diktatoriai bando pa
teisinti savo neteisėtą valdžią. 
Kur nėra laisvės, tenai nepa
tenkintiems. yaldžia žmonėms 
nieko kito ir nepalieka, kaip 
kovoti prieš ją visokiais bu
dais. Ir. kadangi diktatoriška' 
valdžia trukdo teisėtų organi
zacijų veikimą, tai susidaro 
proga net ir avantiūristams bei 
provokatoriams išnaudoti savo 
tikslams prislėgtą minių nepa
sitenkinimą.

Tik diktatūrą pąnaįkmuš ir 
įsteigus laisvę, tauta gali iš
mokti atskirti, kas jai yra ge
ra, o kas blogai ir' tik tuomet 
teisėtais ir taikiais keliais' gali 
būt sprendžiami ginčai,, kurie 
kyla tarp partiją ir ^visuome
nes sluoksnių.,. . . “ ’’ 

; . čia. nėra ' reikalo svarstyti 
neva geraš intencijas tų, ku
rtę 19?6. m, gruodžio mėnesį 

i j vykipp Lietuvoje perversmą,
Jie atliko bjaurų kiaminališką 
darbą, pakaldami ranką prieš 

išrinktus atstovus, ir

i e •

yra. Visai nesvarbu, kokiais, no
rais jie vadovavosi, nes geri 
norai nepateisina kriminalo. 
Sakysimu, vogti yra uždrausta 
net ir tame atsitikime, kada 
vagis iš anksto yra pasiryžęs 
atiduoti pavogtą, daiktą pavar
gėliams!:

Taip pat7 čia nėra reikalo 
ginčytis su fašizmo pakalikais 
apie dabartinės tautininkų dik
tatūros “minkštumą”. Ji yra 
tokia “minkšta”* kad Lietuvos 
kalėjimai ir koncentracijos sto
vykla Varniuose yra prigrūsti 
politiniais kaliniais!

DIKTATŪRA IR DIKTATŪRA

• “Vienybe” giriasi, kad “Nau
jienos” sutinkančios su jos far 
šistiška, pozicija diktatūros 
klausimu, kadangi “Naujienos” 
pasakė, , jogei ir demokratijai 
gali kartais tekti paskelbti dik
tatūrą. Brooklyno laikraštis, 
matyt, nesupranta arba neno
ri suprasti, kas “Naujienose” 
buvo pasakyta.

Mes pripažįstame tiktai to
kią diktatūrą, kdrią paskelbia 
žmonių daugumos atstovai ar
ba kuri būna paskelbta su dau-

gumos atstovų pritarimu. Tuo 
gį tarpu fašistų (lygiai, kaip 
ir bolševikų) garbinamoji dik
tatūra yra mažumos smurtas 
prieš daugumą.

Diktatūra turi būti laikinas 
dalykas; . praėjus pavojui, dėl 
kurio ji buvo paskelbta, ji pri
valo būt atšaukti. Bet tik dau
gumos valia jsteigta diktatūra 
gali būt atšaukti (jeigu ji ne- 
išsigema į mažumos diktatū
rą, '— kas, deja; kartais atsi
tinka) . O mažumos diktatūra 
visuomet turi tendencija pa
virsti nuolatiniu, pastoviu da
lyku, nes kovddama prieš dau
gumą, ji panaikina piliečių tei
ses ir atima jiems galią suval
dyti diktatūrą.
\ Mažumos diktatūra savo in
teresuose pakeičia valstybes 
goriną taip, kad dauguma ne
galėtų jai priešintis. Ji todėl 
neišvengiamai veda prie demo
kratijos sunaikinimo. Vietoje 
demokratijos, ji įsteigia des
potizmą.

“Vienybės” garbinamoji dik
tatūra ir yra despotiška mažu
mos valdžia. Kas tokią dikta
tūrą gina, tas yra demokrati
jos priešas.
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ZIONO MIESTAS
Rašo DR. A. MONTViDAS

(Pabaiga).
perskaitė jį.

Parašė, kad ir
Pati- 
atei- 
Vo- 

♦. Mel-

Jis 
ko., 
tyje prisiųstų. Prisiuntė, 
lįva skaitė ir gėrėjosi, 
dėsi ir vėl skaitė, kol galų ga
le nusprendė, kad krikščioniš
koji kathHkij bažnyčia yra tiR- 
ra Dievo įstaiga, ir Ziono 
miestelis yra Dievo valios pil
dymui įsteigtas. Surinko jis 
savo pačią, vaiką ir mantą ir 
leidosi į kelionę pas Dowie. 
Tapęs Apaštoliškos bažnyčios 
nariu, jis sparčiai gavo pa- 
augšthiimą ir tapo pasiųstas 
varyti .velnįą iš Chicagos 
Šiaurihės’ nftiicfc," kur turčiai 
gyvena. Apsidirbęs čia? jis iš
vyksta į Cmcinnati su ta pa
čia misija. Praskynęs kėlią 
Dievui Amerikoj, leidžiasi jis 
į Australiją. <Įia gyventojai 
tokių karštų kovų su velniu 
dar neturėję ir nesunku juos 
suinteresuoti, Už penkių metų 
jis parsivežu 500 .vyrų ir mo
terų į Žioji City. v,

Tapęs miestelio vlršyla ir 
mažne pilnu savininku jis va-> 
rė toljn savo pranokėjo Dowie 
darbą. Visos gatves tapo pava
dintoj Bibliškąis vardais, Stul
pai ir tvoros tapo apkabinėti 
lentomis su parašais, kad pra
sikaltimui čia nėra progos ir 
vietos; (kad alkoholis, tabakas, 
švilpsimas, keikimas yra, 
smerkiami; 'pradžioj ir kiaulė 
buvo niekinama tuose parašuo
se, ko dabar besimato* Dar ir 
dabar tūlos lentos , kabo su iš
traukomis iš Biblijos. Vaistai, 
gyduolės ir chirurgų instru
mentai apskelbti pagoniškais 
daiktais. Daktarams uždrausta 
atsilankyti’pas ligonį. Net kuo
met paties Volivos pati sunkiai 
apsirgo, jai neduota medikalės 
pageltos. Jos senus tėvas ban
dė nežiniomis išvežti ją ligoni-; 
nėn, bet jo planas neišdegė. Ji 
mirė be gydymo ir jotį vyras 
vėliau pasirinko kitą gyvenimo 
draugę iš savo parapijonkų. 
Kažin k<5del moterų nuogas kū
nas jį taip erzino ar piktino, 
kad joms įsakyta' apsirėdyti 
iki pat galvos, Ir drabužis ne
turi būti retas arba plonas. Pa
skirti cenzoriai, stypinėja, ir 
dairosi ir jeigu kuri moteris 
nėra ganėtinai savo k imą dra
bužiuose paslėpusi, jie apvynio
ja ją skepetą ir veda teisti. Už 
tabako rųkymą baudžiama $10 
ir daugiau. Vyrams draudžia
ma x avėti rudus bątus, mote
rims čeverykus- aųgštom kul
nim ir .šilkines pančiakas. Vie
nu laiku jis buvo uždraudęs 
net dviem žmonėm susitikti ir 
pasikalbėti gatvėj. Savo kny-

stelis kas metai darosi vis gra
žesnis ir Volivęs galybe nema
žėja. Apart pamokslų savo mie
stelyj, jis važinėjasi po pasau
lį, kad visą žmoniją, išmokinus 
jo tikybos ir įrodžius, jog visi 
mokslininkai yra klaidingi. Vi
sus įrodymus, kad žemė yra 
apskrita jis atmeta. Ji esanti 
kaip blynas ir jos centre esą$ 
šiaurinis ašigalis. Ne aplink 
žemę žmonės apkeliauja, o apie 
ašigalį. Apie saulę jis rašo: 
“Mintis apie saulės milionus 
mylių didumą ir 91,000,000 
įnylių atstumą yra kvaila. Sau
lės aplinkuma susideda tik iš 
32 mylių ir ji nėra toliau nuo 
žemes kaip 3,000 mylių. Kad 
tai tiesa, tam yra įrodymų. 
Dievas sutvėrė saulę žemės ap
švietimui ir todėl turėjo ją par 
dėti taip, kad ji išpildytų savo’

Ką jus manytumėte 
kuris pastatytų

žoles čialpėjas

pareigą, 
apie žmogų, 
namą Zione, o padėtų lempą 
Kenoshoj, Wis., jo apšvieti
mui? Maža lempa arba pečius 
apšvies arba prišildys mažą 
kambarį. Kam tad ją pastaty
ti taip toli?”

Šitokie mokslo aiškinimai 
yra suprantami Ziono gyvento
jams.

Tūli žmonės iš jų juokiasi, 
bet,., pirma negu tai daro, tu
rėtų patys pasižiūrėti į veid
rodį.

gėlėj “Rankvedis ir Vadas į 
Pragarą”, jis aiškina kaip bus 
baudžiami nusikaltėliai; “Kiek
vienas. griešninkas bus baud
žiamas savo grieko perviršiu. 
Tabako rūkytojas bus uždary
tos pilname dūmų kambaryj, 
šitos purvinos
taps įmerktas iki pat kaklo į 
tabako sulčių lovį. Girtuoklis 
bus apvalytos mirkimu jo pil
name alaus, vyno ir degtinės 
prūde, Tabako šeškai ir degti
nės šeškai turės nardytis sy
vuose savo nusikaltimo. O šė
tonas griebs tuos, kurie ruko 
iy gerĮa Ziope”. į

.Šitokia bausmes aiškinimas 
-net ir nuo gero grieko žmogų 
gali nubaidyti, nes ko perdaug, 
tas ir įkirėja ir sveikatai įgali 
pakenkti. Daleiskime, jeigu už 
merginos pabučiavimo po mir
ties vers kokią mergą arba tūk
stančius jų bučiuoti ir bučiuo
ti, tai jau ir aš; nesutikčiau ei- te '
ti pas šėtoną, r

Zio.no miestelio gyventojai 
yra įbauginti velniu ir praga
ru; atiduoda jie dešimtą dalį 
savo uždarbio bažnyčiai; duoda 
ir daugiau. Mokinami jie yra 
pasitenkintj, skurdžiu gyveni
mu, klauso keisčiausių patvar
kymų, tiki savo viršytos teolo
giškiems aiškinimams. Bet lai
kui bėgant tūlį jų išvirto į me
todistus, baptistus ir kt. Pra
sidėjo ąštri kova. Voliva pa
kartotinai skelbia, kad kiek
vienas colis ir žiupsnis žemės 
Zione priklauso jam ir jo baž
nyčiai. Vienam metodistų ku
nigui, Nelsonui, jis buvo užda
ręs vandenį ir viešai jį keikė, 
kėliojo ir šmeižė, už ką teis
mas nubaudė jį. Buvo kruvinų 
susirėmimų gatvėse, Pasipylė 
kaltinimai. Illinojaus legislatli
ra buvo paskyrusi komisiją da
lykų tyrinėjimui. Bažnyčios 
knygvedis liudijo* kad jos pi- 
aiigus Voliva naudoja savo biz
niui. Po nuodugnaus tyrinėji
mo komisija pranešė, kad jis 
vartoja paštą grūmojimams; 
kad Ziono vaikai nėra aprūpin
ti tinkamu mokimu; kad jis 
vartoja religija našlių moterų 
ir silpnų žmonių apgaudinėji
mui. Reikalas turėjo eiti teis
man, vienok kažkodėl tapo už* 
Slopintas. Kųd savo priešus į- 
veikus, jis pastotė murinę baž
nyčią, kuri talpina kelius tukr 
stalčius žmonių. Suorganizavo 
chorą iš 800 žmonių; išstatė 
radio stotį už $30,000; supla
navo pastatyti 15 mažesnių 
bažnyčių su varpais, kad reika
le visose jose galima butų 
skambinti ir nuskandinti kitų 
tikybų varpų skambinimą. Mie-

VAIKŲ

Reikalingi Priežiūros!
Leiskite Dr. Caldwell pagel

bėti kada tik jūsų vaikas jau
čiasi karščiuojąs ar pakrikęs; 
ar yra pagavęs šaltį.
—. Jo paprastas receptas pada
rys turintį aitrumą, galvos 
skaudėjimą, ar piktą vaiką ar 
ar mergaitę, į tik kelias var 
landas, vėl smagų, linksmą, 
sveiką. Jis greitai a (steigia 
vidurius į sveiką norma luiną. 
Jis pagelbsti nugalėti šaltį lai
kant vidurius švarius nuo sar
ginančių atmatų.

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
yra idealis dėl vaikų, 
mėgsta jo syrupo skonį, 
negnaibo;. niekad jų nesusilp
nina. . Jis yra saugus net dėl 
mažiausio kūdikio.

Tai yra yarsaus daktaro žo
dis už ši H uos uoto jų. Dr. Cald- 
well rekordas prižiūrėjimo 
3500 gimimų be vienos moti
nos ar kūdikio mirties, ma
noma, yra vienatinis Amerikos 
medikalėj istorijoj.

Gaukite iš savo aptiekinin- 
ko bonką Dr. CaldweH’s Syrup 
Pepsin ir turėkit jį po ranka. 
Tada jums nereikės rūpintis 
kada kuris iš jūsų šeimines 
narys turi galvos skaudėjimą 
aitrumą, gasus ar konstipaciją. 
Syrup Pepsin yra geras dėl vi
sokio amžiaus. .Jis veikia grei
tai; nesirgdina. Jis pasaldina 
vidurius; padidina apetitą •— 
padaro virškinimą labiau pil
ną.

Dr. W. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Doclor's Faniify Laxative

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

PROBAK-
• suteikia 

barzdaskutyklos 
— komfortą 
■ skutimos 

namie
( PkCbAK blAOf:)
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Scranton, Pa
Priviso daug bomų

kiek laiko mainierys 
gavo savo “pėdę” ir 
ėjo namo. Paskui jį 
bomeliai. Kai Petrai-

Prieš 
Petraitis 
linksmas 
sekė du
tis įėjo į stubą, tai j vidų įsi
veržt ir bomai. Vienas jų tuoj 
už kišenės ir, pagriebęs Pet
raičio 57 dolerius, spruko pro 
duris. Kartu išbėgo ir kitas 
bomas. Tai atsitiko pas Chmil- 
čelj, Clearview St.

Iš biedno mainierio atėmė 
visą uždarbį, taip kad jis ne- 
betuFėjo pinigų užsimokėti 
gaspadinei už kambarį bei val
gi. Spėjama, kad tiė bomeliai 
buvo lietuviai.

Pastaruoju laiku pas mus 
tiek priviso tų bomelių, kad 
juos nebespėja nei į Philadel- 
phiją vežti. Atrodo, kad neuž
ilgo lietuviai plėšimais pralenks 
kitas tautas. Tai gėda. Nėra 
kam tinkamai lietuvių vaikus 
auklėti. Visa ką iš dvasios va
do galima, girdėti, tai tik pie
meniškų kolionių.

Nuo šaltonos kranto.

Detroit, Mich
Lietuvių Svetainės Bendrovės 

susirinkimas

kad susirinkimas, 
tokiu svarbiu rei- 
pritraukti šimtus 
atsitiko visai ki-

Atrodė, 
šaukiamas 
kalu, turės 
žmonių, bet
taip, — atsilankė vos 50. Var
dinas!, tik tie keli desėtkai su
sirūpino svetainės likimu, ku
riai gresia didelis pavojus. Su
sirinko tik šėrininkai,, o paša
linių visai mažai tesimatė. O 
tuo tarpu Detroite priskaito- 
ma iki penkiolikos tūkstančių 
lietuvių. Pravartu dar paste
bėti ir tai, kad Į susirinkimą 
atvyko daugumoj paprasti dar
bininkai ir keli biznieriai, — 
profesionalų nei vieno nebuvo.

Pasirodo, kad svetainės liki
mas profesionalams visai ne
apeina. O tuo tarpu dažnai iš 
jų galima girdėti nusiskundi
mų, kad lietuviai yra tamsus 
ir neša savo dolerius čigonėms 
ir kitokiems prigavikams. Bet 
ar galima juos dėliai to labai 
kaltinti? Aš manau, kad ne. 
Jeigu profesionalai nei kiek 
nebando prisidėti prie kultūri
nimo žmonių ir duoti bent ko
kių patarimų, tai ko geresnio 
galima tikėtis.

Kaip ten nebūtų, bet svetai
nė yra svarbus centras, Apie 
ją sukasi lietuvių visuomeniš
kas judėjimas. Jei jos netek- 
tumėm, tai tas judėjimas žy
miai pakriktų. Buvo žmonių, 
kurie dėjo po šimtus dolerių, 
kad ją pastatyti. Dabar jie 
jaučiasi nusivylę. Per dešimtį 
metų jie išlaikė tą svetainę, o 
dabar gresia pavojus jos ne
tekti. Tai tikrai skaudu.

Kai kurie šėrininkai nemie
ga nei naktimis, kad tik kaip 
galima daugiau užinteresavus 
žmonių svetaines likimu. Bet 
dabartiniais bedarbės laikais 
tai labai sunku padaryti. Ba
landžio 19 d. susirinkime tapo 
nutarta šaukti naują mitingą 
ir bandyti sukelti nors $30,000, 
kad atmokėjus taksus ir mor- 
gičių nuošimčius, 
kėjimą 

. kalbos, 
Per tą 
tacija.

Apie atmo- 
visos skolos nėra nei 
nes ji pusėtinai didelė, 
laiką bus vedama agi- 

Tam tikslui susirinki
mas išrinko komitetą iš 10 
veiklesnių šėrininkų. Tie žmo
nės turės kreiptis Į difcugijas, 
biznierius ir šiaip žmones. 
Kampanija bus varoma iki ge
gužės pabaigos. Pažiūrėsime^ 
kas iš to išeis.
Tą darbą reikėjo pradėti prieš 
trejus metus, o ne šįandien, 
kada jau skolintojai pradeda 
imti už gerklės. Bet, kaip kai 
kurie šėrininkai sako, geriau 
vėliau, negu niekad. Well, gal

gali dar

narys, p.

i . ......................

ką ir laimėsime, gal mums 
pagelbės tie, kurie 
pagelbėti.

Vienas komiteto
Molis, pareiškė, jog jei bus 
galima surasti 500 lietuvių, 
kuriė duos po $50, tai svetai
nę bus galima išgelbėti. Mano 
manymu, reikėtų stengtis įgau
ti po porą šimtų iš profesiona
lų bei stambesnių biznierių, 
tąsyk sukėlimas kapitalo pasi
darytų žymiai lengvesnis.

Svetainės skolos siekia $148,- 
940.8$). Jeigu tarp -lietuvių bu
tų vienybė, tai nebūtų didelio 
sunkumo sukelti pinigus sko
lai atmokėti. Bet visa beda ir 
yra ta? kad trūksta vienybės.

Frank Davinskas.

Tabor Farm, Mich
“Tabor Topics”, kurį leidžia 

p. J. Bačiunas, praneša, kad 
Tabor Farm resortas jau atsi
darė. Pavasarinės atostogos tę
sis nuo balandžio 24 d. iki ge
gužės 3 d. Atostogininkai gali 
atvažiuoti bile laiku praleisti 
“week ends” ar ilgiau.

Gera naujiena golfininkams 
yra ta, kad Tabor Farm golfo 
laukas pereitą rudenį buvo pa
didintas nuo 2370 jardų ilgio 
iki 2911. Dabar ilgiausia sky
lė turi 447 jardų. Golfo lauko 
“par” dabar yra 34.

Gražiausias Micjiigan valsti
joj laikas, tai pradžia gegužės 
mėnesio. Benton Harbor ir apie- 
linkės miesteliai renka “žiedų 
Karalaitę”, žydėjimo savaitė 
tęsiasi nuo gegužės 4 d. iki 
10. Tada būna Michigano lau
kai ir medžiai pasipuošę j- 
vairiausiais kvepiančiais žie
dais. Tai būna tikra tos apie- 
linkės šventė, žiedų karalaitei, 
gražiausiai mergaitei, dalyvau
jant Įvairus programai tęsiasi 
visą savaitę Bęnton Harbore ir 
St. Josephe. Daug Žmonių iš 
apielinkių suvažiuoja Žiedų 
šventėj dalyvauti.

— Michigano svečias. ’

Keliauninkams 
svarbu ,

Vykstantiems per Klaipėdą
Rusiją ir antraip žinotina

Iš Klaipėdos į Obelius ir to
liau j SSSR susisiekimas yra 
patogus. Trumpiausias kelias ir 
važiavimas ir geriausias trau
kinių tvarkraščio suderinimas 
yra per šilutę-Pagėgius. Nuo 
Klaipėdos iki Obelių per Šilu- 
tę-Pagėgius kelionė atliekama 
per 9 vai. 10 minučių. Iš. Klai
pėdos . keleivių traukinys 53 
Nr. išeina 5 vai. 40 min. ryto, 
Pagėgių stoty suderintas su 
greituoju traukiniu 3 Nr., kur 
ris išeina. 8 vai. 10 min. ir į 
Obelius ateina 14 vai. 52 min., 
išeina 15 vai, 8 min. ir eina 
be persėdimo iki Daugpilio 
(Latvių gelež.). Daugpily šis 
traukinys suderintas su einan
čiu i Maskvą traukiniu, kuris 
Maskvon atvyksta 11 vai. 40 
min. (Vidurinės Europos lai* 
ku). Toks pat suderinimas yrą 
ir važiuojantiems iš SSSR per 
Obelius-Pagėgius-šilutę į Klai-

ĮĮ,na\ ’
Pagal veikiančio dabar kėlęi* 

vių tarifo iš Klaipėdos per Ši
lutę j Obelius bilietas kaštuo
ja J klasės— 72 litai, II* kla
ses — 44 litai ir III klasės — 
28 litai.

U. S. A. turistams-automobi- 
listams įvažiuoti Lietuvon yra 
nustatytos šios sąlygos: \ 

4

1. U. S. A. turistai turi tu
rėti savo šalies vidaus doku
mentus (Driving Licence), ku
rie liudytų, a) kad jų automo
biliams techniškai leista važi
nėti ir b) kad juos valdantie
ji asmens tūri teisės automo
bilius vairuoti; - /

2. Kad šie dokumentai kas
kart vykstant v į Lietuvą, butų 
Lietuvos Konsulatų patvirtinti, 
kad jie yra išduoti kompeten
tingos įstaigos ir nenustojo sa
vo galios. .

3. Dokumentų 
mokesnis 1 dol.

4. Automobilio 
Atlantiką ten ir 
apie 200 dol. ir riet daugiau.

Lietuvos Generalinis
Konsulatas

Į5 Park Row, 
. New.York, N. Y.

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Kaip Pustapėdžiui 
viskas atrodo

- reyoliuci-
Brooklyne rrręvoliucija.

v
■ -

» ....... , H».. t...

lėmis ceremonijomis buvo ką 
tik ekskomunikayęs.

Tikra sudna diena komunis
tiškame rojuj. Gyveno- ir buvo 
lietuviški komunistai, angelai; 
Staliną garbino ir jokio grieko 
nežinojo, visi. raudoni lyg kar- 

Minolai. Kas. butų -sakęs, kad 
tokie Pruseika, - Bacevičius, 
Strazdas, šarkiunas ne bolševi
kai. Ir keikėsi kaip tikri bol
ševikai, ir kitus šmeižė kaip 
tikri bolševikai, ir Staliną gar
bino, kaip tikri bolševikai. Bet 
kas tai pakišo pagundos obuo
lį, ir kaip matai visi renega
tais virto! Komunistiškas ro
jus pragaru pavirto. To nega

na. Kiekvieno' komunisto kiče* 
nas dabar — tikra kepla. Jei 
vyras pasitaiko bimbistas, o 
žmona pruseikistė arba ‘ ant
raip, 'tai tarp vyro -ir žmonos 
komuna velniop! Dar Lenino! 
malonė, jei Bimbos sostas ne-i 
sugrius. , Tuomet, tuomet visi’ 
renegatai, oportunistai, prusei- 
kistai bus išvaryti iš rojaus ir 
steigs savo nczaležninkų para
piją. Tai bus fonių!

Pusjbapėdis.

Radio programas

įtfnpmos' stotjes
duodamas labai gražus lietuviu
kas radio programas - .rtfpefenhi 
įr lėšoms Peopleš Furnitūra 
Oo. Dvigubas vyrų ir motery 
kvartetas labai sutartinai dai
navo. Ona ir Elena išpildė du
etus*. Taipgi • “Dviejų Bemdif ” 
gražus ir išlavinti balsai kaip 
tikrų radio - dainininkų ? davė 
malonų pasigėrėjimą kląusyto
jui. Pasižymėjęs dainininkas 
K.' Kraučiunas, dainaVb solo, 
kurio išlavintas tenoro balsas 
traukė klausytojus klausytis.

legalizavimo

vežimas per 
atgal ątseina

MIDWEST|

Ispanijoj revoliucija. Made
roj, toj geriausio vyno šalyje, 
revoliucija. Hondiirase revoliu
cija. Nikaraguoj 
ja-
Bridžporte irgi rrrevoliucijal 
Tikras bolševizmas! Visur, kur 
tik pasisuksi, Bimba. O, di
dis Bimba, kaip viskas aukš
tyn pėdas pastate!

t (

Brooklyne Bimba dar šiaip 
taip išmetė savo nezaležninkus 
už pasipriešinimą “Laisvės” ka
tedrą užrašyti jam, Bimbai. 
Dabar; Bridgeporte prasidėjo^ 
Gtesia. Bimbos provincijai, ir 
nezaležninkai rengiasi išmesti 
arkirėjų Andriuli su pralotu 
Gasiunu, ir vėl įkelti vikarą 
Strazdą,' kurį Bimba, su dide-

Praeitą sekmadieni nuo 2 iki 
vai. po pietų iš lietuviams GARSINKITE NAUJIENOSE

GERIAUSIAS
KĄ PINIGAS
GALI PlRf.ni

MIDWEST

STORES

. Jūsų ApielinkėS' “Midwest Store” Pasiūlo 
Šias Augštos Rųšies Prekes

Už Žemiausias Kainas

Specialis Išpardavimas
; : / . 1 ./ ■: ■

Pėtnyčiojj ir Subatoj, Balandžio 24 ir 25
■ . * * ■ ' \ . I . ■< , ' •- •

SVIESTAS “Elmdale” Gouritry Roll
Šviežias --Tyras ..........

"" " 1!' ■" I '.I'1".......... . . ............................................... .... .......................

sriuba ;ygan iorp’sir“°

.. svaras 28c

...o

TTAPTTOT A T Nauk iš Tęxas JKVFIĄVmI/AI Kietos galvos
r1!1 ■ ' "■ ■H1"",   ■—-   *       ■ ■ milini ■ .m. I

PURITAN M0LTAS ...

kenas
tik

...»'j’' 'M..... . ■ ........ '"I"!
3 10c** svarai h

41c
• MAKARONAI ar ŠPAGETAI 5ę

■ ...........  ■ ■»' ■■      ■ ■ i ■■ ■ ■■ ■ ■ ..n

T?V^TAT “Comet” Rūšies,
Tv X Zilžkl Balti ryžiai  

..... ................................................. . iiiik ■■■•

I svaro 4 "7
C pakeliai ■ ■ **

Milteliai skalbimui
IvAlN OvJ didelis pakelis 1 9c ..........

AGURKAI SntiJWhitc Owl

ŠLUOTOS gera

maži
M pakeliai 

b ...... Į...'Ji

IRrkvorta H
nu,

rJrTT’T A TUTIM’A “Jack U Jill’dėl dezertp. Visą $ko- 4 Qa
ZMiLiAlIlNA nkl. Reg. 10c pakelis ............  -^pakeliai S

PINEAPPLE riekelėmis pjaustyta.
Didelis kenas 23c

Budweiser
y Barley-Malt Syrup r

.HIIIIIM*, Ų.l>y ll. l.|lll|WW».|M glĮ'"........ ....-

“QUICK ARROW”“
MUILO ČIPSAI. Didelis pakelis

DYKAI! Kenas Simbrite Cleanser su Muilo Čipsais

19c

KAD APSAUGOTI JŪSŲ SVEIKATA
• • " į r . .

Visi maisto produktai, pardavinėjami “Midwe$t Stores” sankrovose yra 
pagaminti iš gero maisto Įr prirengti sanjtariškiaųsįose sąlygose.

Į......... .... ....................  Į ................*........     1 ............... ..................... .................... ' ......... .... g

KOOPERATYVAI 226 NĘPRIKLAUSOMŲ SAVININKŲ.
I

k I f
1 kr ’ , »

STAR DUST Copyright"Midvett- Feature' Sėrvfcę\

jone clyde
>ni'n i iiw»iiiįiiwiiiiwi^iiITi

i, ik i ■i|*r|p

■■■■■■■f uju m p i U i F f ■w*1 
........................... .. | >'*—

AT eighT 
FAbĄiLY 

fcĄOVBDTOr 
CALIFORNIĄ

ONE YEfcft LATeR 
FBATUREp

WlX THEKTrRAK
ProducTjonS IN
SAN FRANęiSCO

LIGHTOR DARK—RtCH IN BODY 
—FLAVOR JUST RIGHT

bvsch 1 
fXIRABUX į 
ji Americris 
A finest 
\\ GingerAie

sTuoiec, 
/oice ąn'o 
DAN<UhjQ

lt pays to buy the best 
Ūse quatity productsjrom

theHouseof

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

u 1
//

iL • '
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BY WESTPHAU

AT TEN* 

firsT screen 
Appeąrancb

The seą wolf 
WITh HOCART 

UOSVMORTH

THEN LONG 
engagemenT 

xniTH 
ODNCAN SlSfcRS 
, >N 
TOPSY ANO 

EVA'

MADE GO0D

VJTAPHONE 
siu* JecT .
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NAUJIENOS, Chicago, III. >

Seno Petro pastabos

ba

Dar apie revoliuciją 
raudondvaryje

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ir iš kalno neima nieko. Tas 
numa- 

jis rei-

laimėta

Penktadienis, bal. 24, 1931

Bimbininkų 
landžio 19 d. 
tus” pasirodė 
kas, nes kai 
jas, tai 
gavo 54 
—gavo 
suose.

laimėjimas 
prieš “oportunis- 
visiškai fiktyviš- 
balsavo rezoliuci-

bimbininkų rezoliucija 
balsus, o pruseikininkų 
48/ Skirtumas 6 bal- 
Bet imant domėn, kad

dauguma oportunistų Andriu
lio mitingą ignoravo ir tyčia 
nėjo, tai oportunistai turi dar 
rezervų, kuomet Andriulis bu
vo visus bimbistus susivaręs.

Andriulis daug prakaito buvo 
išlašinęs tai konferencijai su
šaukti; nes iš kitų kolonijų, 
kaip tai Rockfordo ir kitur, bu
vo susimobilizavęs ištikimuosius, 
o kada atėjo reikalas balsuoti, 
tai gavo net dviem balsais ma
žiau, kaip kad buvo balandžio 
17 d. pruseikininkų konferenci
joj. Ten bimbistai gavo 56 
balsus, o pačioj bimbistų kon
ferencijoj, balandžio 19 d. be- 
gavo 54 balsus. Pruseikininkai 
tuomet gavo 123 balsus, tai jei 
dabar tegavo 48, reiškia 75 
pruseikininkai yra atsargos kor
puse. Atrodo, kad bimbininkų 
ateitis yra rusti...

Kaip

da Jukelis nutilo, atsisėdo ir 
,sumurmėjo: “Ali right, aš galiu 
užsimokėti ir busiu partijos na
rys”.
Kaip einasi “Draugo” kontestui

Juodiej-i broliai-zokoninkai tu
ri daug’ klapato.. su kontestu. 
Pasirodo, kad padoriu būdu kon- 
testas nesiseka', kad “Draugo” 
gyrimais įpiršti neeina, tad 
kontestininkai turi instrukcijas, 
vietoj savo “Draugą” gyrę 
“Naujienas” peikti.

Kiek tokia konlesto sistema 
geresnė, nežinia', tik štai pavyz
dys, kad ir su melu netoli esą 
galima važiuoti. Vienas “Drau
go” kontestantas užėjo pas 
žmogų, kurs skaito “Naujienas” 
ir pamatęs “Naujienas” puolė
si jas. peikti. — “Ar tamsta 
skaitai “Naujienas”, paklauso 
žmogus.—“Saugok dieve, nė i 
rąukas neimu!” pa'sibažijo ma
rijonų kontestantas. —“Tai kaip 
drįsti peikti, jei pats nieko ne
žinai?” paklausė jo žmogus. — 
“Tai, mat; man kunigėlis sakė, 
kad “Naujienos” yra negeros ir %
jas skaityti uždrausta po smer-. 
teinu grieku”, sako marijonų 
kontestantas. žinorpa, kontes- 
tantą beliko paprašyti, kad iš
eidamas paskui savęs duris už
darytų. Senas Petras.

Marųuette Parko 
Namą Savinin
kams Žinotina

iB

[Acme-P. 8 A. Photo]

“žiedų •karalienė”. Miss Jane Filstrup, išrinkta Michi
gano “žiedų karaliene” pavasario šventėms, kurios įvyks St. 
Joseph ir Benton Harbore gegužės mėn. 4-r—10 dienomis.

atrodo lietuviškas 
komunistas

draugas Jukelis labai 
girtis komunistišku-

Ponas 
mėgdavo 
mu; girdi, jis esąs ir už patį 
Staliną didesnis bolševikas. Ba
landžio 17 d. pruseikininkų mi
tinge Jukelis ant pirštų skaity
damas oportunistų nusikalti
mus, taip garsiai rėkė, kad nie
kas nebūtų paabejojęs dėl jo 
bolševikiškumo. Bet kažkokia 
nečysta dvasia pakurstė vieną 
komunistą paklausti, “Ar, gir
di, esi, Jukeli, komunistų par
tijos narys, kad taip garsiai rė
ki ir Bimbą garbini?”— “Esu 
raudonas kaip vėžys, kartus 
kaip raudonas pipiras ir šimto 
nuošimčių komunistas!” prisie
kė Jukelis.—“Kaip Jukelis gali 
būti komunistų partijos narys, 
kad antri metai nesi mokėjęs 
duoklių į partiją, ir visos kitos 
rinkliavos tavo nemokėtos?” 
klausia tas pats komunistas. Ta-

Namų savininkai kaip po 
są Chicagos miestą, taip 
Marųuette Parko apielinkėj jau 
gavo taksų bilas už 1929 me
tus. Marųuette Park yra nau
ja kolonija, kur namai yra mo
derniški ir nauji. Kaip jau tak
sų bilos parodo naujose ir se
nose apielinkėse, tai naujos ko
lonijos tapo ant tiek apsunkin
tos taksais, kad didele dalis 
nuosavybių laikytojų atvirai 
protestą organizuoja. Visur ir 
visada girdisi “per dideli tak
sai, per dideli taksai, kas rei-

vi- 
ir

kia daryti?”. Ir taip vienas 
pas kitą teiraujas. Bet tokių, 
kurie turėtų aiškų supratimą, 
kas reikia pradėti, dabar dėl 
pasipriešinimo, mažai randasi.

Todėl, rašytojas šio straips
nio, jausdamas, turis šiokį to
kį patyrimą, mėgina paaiškin
ti ir paduoti taksų specialistų- 
advokatų nuomonę, kas pirma 
reikia daryti ir. kas vėliaus.

Praeituose metuose rašytojui 
šio straipsnio nemažai teko pa
sidarbuoti kovoje prieš aukš
tus taksus, kurie buvo ir yra 
užkrauti ant biznio lotų ant 
,Wcstern Avenue ir kitų biznio

SKILVIO GYDUOLĖ 
DARO M 

SVEIKĄ 
Tex., vas. 12. — Aš 
mergaitė, imu Trinerio 
ir aš esu sveika mergaitė.

esu 13 
Kartųjį 

Mary 
Polansky”. Tai yra naturalė pasekmė.

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

padaro jus sveiką, kadangi jis pašalina 
ligų perinyčią: nesuvirškintą maistą, su
sirinkusį jūsų žarnose ir trukdantį virš
kinimo procesą. Tas iššaukia konsti- 
paciją, prastą apetitą, galvos skaudėjimą, 
nerviškumą ir bemiegę.
tusis Vynas 
liną skilvio 
komenduoja 
kus, mažos 
ponu.

■Wes 
metų

Trinerio Kar- 
išvalo jūsų žarnas ir paša- 
pakrikimus. Daktarai re- 
jį. Pas visus aptiekinin- 
ir didelės bonkos su ku-

Ciceriečių Atydai
Aš nupirkau ' GRANT WORK 
APTIEKĄ nuo J. Malakausko, po 
No. 4847 W. 14th St., Cicero,. III, 
Esu išėjęs augštesnį aptiekorystės 
mokslą ir turiu daug metų patyrimo 
savo profesijoj. Turiu didžiausį 
vaistų sandelį receptams pildyti Grant 
Worke. Pildau receptus su didžiau
siu atsargumu. Patarimus suteikiu 
dykai. Užlaikau pirmos rūšies ta- 
vorą. ' <

Del jūsų parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius. Priimsiu 
gazo ir elektros bilas. Renduoju 
banko dėžes (safe vaults) dėl brang- 
menų pasidėjimo. Taipgi užlaikau 
pasięražinimui ir pasikvepinimui da
lykų. Kviečiu visus atsilankyti •,— 
susipažinti. (

Juozas 
Keserauskas 

savininkas

4847 W. 14th St.
CICERO. ILL.

Telefonas Cicero 39

reiškia, jei advokatas 
žins taksas $30.00, tai 
kalauja $10.00. ,

Kas nuveikta ir kas
iki šiam? Pasidėkavojant po
litiškiems veikėjams teismas 
buvo atidėliotas iki po rinkimų. 
Dabar yra jau ąkundas klau
somas, bot kadangi skundų ran
dasi apie 50,000, tai greito nu
sprendimo Marąuette Parko' 
skundikai nesitiki. I

Ką jų advokatas patarė da
ryti? Tas advokatas, kuris va
ro taksų bylą, patarė dabar 
tiems, kurie nori skųstis į tei
smą dėl aukštų taksų, nemo
kėti taksų šiuom laiku visai, 
kol Illinois Valstijos Aukščiau- 
sis Tribunolas neišspręs lega- 
liškumo 1929 taksų paaukšti
nimo. To tikisi sulaukti (June) 
Birželio menesį. J

Kas dabar reikia daryti? Jau 
nuo senai bėgioja po namus vy- 
liodami žmones prisirašyti j 
tam tikras svetimtautiškas or
ganizacijas. Taipgi ant radio
garsinasi mieste bent kelios or-1 
ganizacijos, kurips , nori, kad 
nuosavybės savihinkai rašytų- 
si į jų organizacijas. Rašyto
jas šio straipsnio nepataria ra
šytis nei į jokias svetimtau
tiškas organizacijas, nei tarpe 
savęs tverti naujų. Marąuette 
Parke apielinkėje yra užtekti
nai organizacijų, kurips aprū
pins tuos reikalus.

Rašytojas būdamas S. W. A. 
Politikinio Kliubo' pirmininku, 
praneša visiems to kliubo na
riams ir tiems, kurie nori eiti ■

su tuo kliubu išvieno, ne klai
džioti po kitus kliubus, bet po 
šio vieno kliubo vardu kovoti 
prieš didelius taksus. Minėtas 
kliubas turės dideli susirinki
mą Gegužio 6, 1931, vakare, po 
antrašu 245Š W. 71st St. ir 
tame mitinge turės taksų spe
cialistų, kurie nurodys kaip ir 
kas reikia daryti. Del infor
macijos čia paduodame žinią, 
kad bausmė už nemokėjimą 
taksų, yra perkelta nuo pirmos

Gegužio iki 15tos Gegužio, taip 
kad po mitingo bus dar laiko 
užsimokėti taksus be bausnfės, 
kurie nenorės teismo keliu ko
voti.

Bus pastangos daroma, kad 
abu Marųuette Parko kliubai 
veiktų iš vieno taksų klausi
me kaip tie kliubai veikia iš 
vien politiniuose reikaluose.

D. B. Pratapas.

lotų. Išbėgiojus visokius ofisus 
ir valdininkus, didžiausia dalis 
lotų savininkų tarpe 71 ir 63 
gatvių ant Westerh Avenue, ir 
nekurie nuo pašalinių gatvių 
nusprendė praeitą pavasarį 
kreiptis į Cook County Tribu
nolą. Surasta gal vienas iš ge
riausių taksų specialistų advo- 
katųr Kartu visi , padavė skun
dą. Sąlygos su advokatu pa
darytos sekančios: Už bylos 
užvedimą — teismo lėšas kiek
vienas lotų savininkas užsimo
kėjo po $.5.60?" Advokatas apsi
ėmė teismą vesti ant trečios 
dalies, kiek jis sumažins taksų

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Daugiau informa
cijų, kainos ir tt. 
teikiamos parei
kalavus pas vie

tinius agentus 
arba pas

SPECIALIAI VADOVAUJAMOS EKSKURSIJOS
LEVIATHAN - - Gegužes 9 d.—27 d.—Birželio 17 d.

Asmeniškai prižiūrint ir vadovaujant Mr. Jos. Turėk
LEVIATHAN r - Liepos 4 d.

Asmeniškai vadovaujant Mr. A. V. Bisca 
(Abi ekskursijos per Cherbourg)

REPUBLIC - - Birželio 3 d.
Asmeniškai prižiūrint ir Vadovaujant pp. Bisca 

ir Condon
REPUBLIC - - Liepos 22 d.

Asmeniškai vadovaujant Mr. H. Condon 
per , Cherbourg ar Hamburg

t

UNITED STATES LINES
CHICAGO OFFICfc 

Chnrles Krcilek, Gen. ArL 
216 No. Michigan Avė.

GENERAL OFFICES 
45 Broadwny 

New York City

AplanKyKite Savo Gimines 
ir Draugus-TanKiai

ir

;sowe

iš Jackson ir Wells 
sustodami sekamose

Tremont
(the Dunes) 

Gary
Aurora 
Elgiri 
Batąvia 
GeneVa 
St. Charles 
Wheatoir 
Glen Ellyn

; C H IC A 60 > _
AND £LGIN 

■B PAI k^OĄD/įįiii|

Aptarnauja industrinę apygardą į 
pietus nuo Chicago. Duneland ir pie
tinio Michigano ežerų rezortų mies
tus.

South Bend
New Carlisle
Hudson Lake
Michigan City East Chicago 

Hammond

Puikiausias i_r____
miestus ir' miestelius 
North Shore 
Milwau!kee 
Racine ' 
Kenosha 
Zion 
Waukegan 
Great Lakęs ' 
Lake Bluff 
Lake Forest 
Fort Sheridan

Specialis Pranešimas
Kiekvienų sekmadieni North Shore 
Line operuoja ekskursini traukini i 
Nilwaukee, išeinanti 16 Adams ir 
Wabash stoties 8:30 v. ryto. Tikietai 
grerl ant bi!e kurio traukinio Krykian
čio ' iki vidurnakčio. - Kaina $3 
round trip.

aptarnavimas į visus 
i palei gražųjį 

Skokie Klonį.
Highwood 
Highland Park 
Ravinia 
Glencoe 
Hubbard Woods 
Winnetka 
Kenilworth , 
Mundelein 
Libertyvllle

Lombard 
Vilią Park 
Elmhurst 
Westmore 
Warrenville 
West Chicago 
Wayne

Tiesiai į gražiuosius priemiesčius į 
vakarus nuo Chicagos ir į Fox Upės
Klonį

Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursija į Lietuvą
B

BIRŽELIO

“ROTTERDAM”

Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai -

j sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per-* 
Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

Traukiniai išeina
St? Terminalo,
Garfield Park Rapid Transit stoty-

, je, tiesioginiai susisįekdami su “L”:
Canal St., Marshfield Avė., Kedzie

; Avė., Laramie Avę., Oak Park Avė., 
Forest Park, Maywood ir Bellvvood 
(išėmus extra greituosius traukinius, 
kurie nestoja Maywood ir Bdlwood).

Del visų žinių tele f anuokite Traffic Dept., Randolph 8200

6,1931
Hollandų
Amerikos

Linijos .
laivu

Iš New Yorko 
į Klaipėdą (per 

Rotterdamą)

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai — “Naujienos”, “Dirva”, 
“Vienybė” ir “AmerikosLietuvis”, — susitarę su Lietuvių agentų sąjunga rengia 
didžiausią Ekskursiją Lietuvon kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydo
vai prašalys visus jūsų rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir : bagažais. ’ 
Klaipėdoje pasitiks ~ Speciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis 
ir sutvarkys kelionę Lietuvos geležinkeliu ar busais j jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvoj piliečiai, kurie nežinote 
laivo vafrdo ir dienos atvąžiavimo, privalo tuoj aus atsikreipti prie Naujienų, kad 
butų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo. x .~t«—•<-
mito sugryžimui. —

Kreipkitės ypatiškai arjba laišku

Traukiniai išeina i6 Roosevelt Rd. sto- 
tlea, sustodami Adams ir Wabash, Madi- 
son Ir VVabash, Randolph ir Wabash ir 
Clark ir Lake viaurmiesčio stotyse; ir 
Grand AveA Belmont Avė.. Wilson Avė. 
(Uptown Central Station) ir Howard St. 
stotyse North Sidčj.

Lakeside 
Union Pier 
New Buffalo 
Grand Beach

.. _ H Randolph St. I. C.
stoties, sustodami prie Van 

Rooaevelt Rd.. C3rd St.
63rd 8t. (Woodlawn) ir

Motor busai Shore Line Motor Coach 
Company iš Michigan City termina
lo nuveža į:

.' fc c- ■" , -i

Bentoh Hafbor
St. Joseph
Bridgman
Sawyer
Traukintai išeina 
auburban ' 
Buren St..
(Hyde Park), voru ou ,.. wuu»wu, ..
Kenainyton (iMmua «xtra greituosius ryt
metinių b ir vakarainiua akrlejikus. kurio 
nestoja prie 53rd 8t., ar Kensington).

Geriausias Aptarnavimas Bi le Kur Chicagos Apielinkėje

1739 So. Halsted St., Chicago, UI

plieniniai traukiniai, akmenimis pagrįstas 
kelias, išlavinti ir mandagus traukinių aptarnautojai, 
daug patogių, stočių, 24 valandų tankus ir ant laiko 
ėjimai, reguliaria susisiekimas su cross-country mo- 
torbusų keliais, valgomieji ir observacijos vagonai — 
tai yra geriausias aptarnavimas elekttikinių traukinių, 
kurie iš vidurmieščio nuveš jus į visas puses, kur 
tik jas norėsite važiuoti. Svarų? -— nėra purvo 

’ '■ r <
į.Hriiįm i ii i i ■■i,—, ................................................................................................................

dulkių, ar cindrų. Atvykite ir važiuokite kada tik no
rite. Nereikia rūpintis susigrūdimais ant kelio, stop 
šviesomis ar parkinimu. Jus galite pasisamdyti va
goną, traukinį, ar motorbusą dėl partijos, jei nori
te. Planuodami kokį nors išvažiavimą kreipkitės į 
Outing and Recreation Bureau (dykai), kad 
pagelbėtų jums, 72 We$t Adams Street, ‘ Telefonas 
Randolph 8200.

«*>



fenktadieTiTs, feal. 24, 1931

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ruošiamas didžiausias
Chicagos jubiliejus

Iškilmės tęsis ištisų savaitę

Chicago Association of Com- 
merce susitarus su įvairiomis į- 
staigomis rengia Visos Chica
gos Jubiliejaus Savaitę (Ali 
Chicago Jubilee Week), nuo 
gegužės 10 ligi 16 d., tai yra 
nuo sekmadienio ligi šeštadie
nio. Skelbiama, kad tai bus 
tokios iškilmės, kokių dar joks 
miestas visoj Amerikos istori
joj neturėjo. -į

Jau pasiųstas pakvietimas; 
preidentui Hooveritii apsilanky-j 
ti ir tikimasi, kad Nikaraguoss 
padėčiai aprimus jis galės at-; 
vykti. Taip pat dalyvaus gu
bernatorius Emmerson. Dau-; 
gelis kitų šalių esu suintere-i 
suota tuo Chicagos prisirengi-; 
mu.

. ........................................ . ........................................................... ............ .... 1 1

to statymas, karas su indio- 
na-is, miestelio Chicago įsteigi
mas 1833 m„ pirmasis gelžke- 
lis, Linkolno nominacija, 1871 
metų, gaisras, 1893 m. pasaulinė 
paroda, ir visoki paveikslai, 
kaip Chicago augo. Miesto cent
ras bus išpuoštas vėliavomis ir 
kt. paraduose dalyvaus 46 tau
tų atstovai, diplomatai ir šiaip 
biznio ir pramonės gyvenimo 
garsenybės.

Antradienį, gegužės 12 d. per 
per visų miestų bus draugijų 
pasilinksminimai, parodos, pa
radai, iškilmės, pietus, Kiwb.- 
nis, Rotarian, Lions ir kt. kliu- 

bokso

mo Temojo iralno. Pasaulinei 
Parodai prie Fo*t Deatborn; 
vakare mokyklų vaikų atletika 
Soldier fielde ir kranivalas 
Grant parke.

Viešos kultūros vietos

Visos savaitės programa:
Sekmadienį, gegužės 10 d. vi

sose bažnyčiose busiu tam tik
ros pamaldos po obalsiu “Chi
cagos Prisikėlimas” (The Awa- 
kening of Chicago) .

Pirmadieni, gegužės 11 d. va
karop bus milžiniški paradai, 
dalyvaujant Illinois
guard, American Legino, Ve- 
veranams iš svetimų . šalių ka
rų, Black Horse trupe, R. O. T. 
C. iš visų aukštesniųjų mokyk
lų ir universitetų, karo akada- 
mijų ir kitų institucijų bei or
ganizacijų; boy skautai ir kt.

national

Paradais su flotais
suParaduose bus vežimai 

paveikslais, kaip tik Chicago ta
po įkurta pirmųjų pionierių Jo- 
liet ir Marquette, Dearbom for-

JONAS VENCKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 21 dieną, 7:30 valandą 
ryte 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., Ba
takių parap., Mišeikių kaime. 
Amerikoj išgyveno 25 urėtus. Pa- < 
liko dideliame nubudime moterį 
Uršulę, po tėvais Šlickaitę, dvi 
dukteris — Oną ir Bronislavą, sū
nų Juozapą, žentą Joną Parkaus- 
kį, marčią Frances, 4 anukus. bro
lį Stanislovą, brolienę Petronėlę, 
švogerį Julijoną ir švogerką Pau- į 
liną Šlickus ir 'gimines. Gyveno 
4347 S. Maplevvood, tel. Virginia 
0835. Kūnas pašarvotas randasi, 
443 6 S. Fairfield Avė.

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

Visi a. a. Jono Venckąičio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- j 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 
. Nuliūdę liekame,

Moteris, Vaikai, Žentas, 
Marti, Anūkai, Brolis, 
Brolienė, Švogeris, Švogerką 
ir Giminės. -

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Endeikis, Tel. Yards 1741.

Art, Institute, Public Library, 
Chicago Historical S-ty, I^ield 
Museum, Adler Planeterium, 
konservatorijos ir’kitokios įstai
gos bus atidarytos per visų sa
vaitę ir tam tikri aiškintojai ly
dės, publikų. Gatvekariai ir 
vežimai bus dekoruoti.. Laik
raščiai ir taip jau daugelis ,ki
tų kalbų laikraščių išleis spe
cialius leidinius.

gandus aj)ie bankas, bus., smar
kiai baudžiami. B Pastarais lai
kais atsiradę tokių, kurie ty&d 
per telefoną ar kitaip paleidžia 
melagingus gandus apie ban
kus, ir žmones,' nieko negalvo
ję, bėga indėlius išsiimti. 
Swansono nuomone, bankai 
verčiasi bendrai ;paėmus gerai 
ir todėl apie gandų Skleidėjus

kais

ję, 
Swansono 
verčiasi 
ir todėl 
prašo

Jei nori išmokti 
gerai rašyti 
nusipirk typewritėrį.

Graboriai

d. iš- 
vieš-

buose. Vakare bus 
rungtynės Soldier fielde.

Trečiadienf; gegužes 13 
kilmingi pietus Stevens
buty, -dalyvaujant 4,000 svečių, 
ir 46 tautų atstovams, -kurie at
vyks iš Washingtono, kur da
lyvaus tarptautinėj Ghambers' 
of Commerce konferencijoj. Pa
vakary bus firewerkai ir poli-' 
cijos paroda Soldier fielde iri 
muzika Grand parke;

Ketvirtadienį, gegužės 14 d. 
Military-Naval diena su spėk-* 
takliais per visų pavakarį Sol
dier fielde, dalyvaujant vietos 
kariuomenei ir karo mokyklų* 
auklėtiniams ir sportininkams.; 
Naktį bus grandžioziška rega t-: 
.ta (laivelių lenktynės) pagal 
Navy Pier ir Planetarium, ga
lybės visokių laivelių, yacht 
kliubų, iliuminacijos ii’ kt. "

Penktadieni, gegužės 15 dJ 
Dienų bus padėjimas kertinio 
akmens Chica'gos istorijos kny
gynui Linkoln parke sti tam 
tikrais istoriškais žaislais; va
kare Soldier fielde visų tautų 
paroda, kurioj dalyvaus sveti
momis kalbomis kalbantieji atei
viai su savo tautiškais kostiu
mais, šokiais, žaislais ir muzika.

šešadienį, gegužės 16 d. per 
diena mokyklų vaikų parodos, 
žaislai, jiems adresai ir pro
gramai apie Chicagos augimų ir 
ateitį; dalyvaus dešimčiai tū
kstančių žmonių prie • atidary

"Pitone Boulevard 4139 
• ' ■ A, ■ MASALSKIS

iš-

Baus už melagingus 
gandus 

X \----------

State attorney !Swąnson
leido pareišRimę, kad visi, to
kie, kurie skleidžia melagingus

Musų patarnavimas z lai
dotuvėse ir kokiame* rei
kale visuomet esti, sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ^iš
laidų užlaikymui sky
rių.' ' ”,

z 3307 Auburn Avė.
■■■ CHK&ęst), Itt. ;i/\.

"11,1      ■ »< «it » II Niį<4 rf

< iGN. j
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Ghicagoj

’ * ' • I
1646 W. 46th St. | '^01 '

Telefonai Į '
Boulevard 5203 : ■
Boulevard 8413

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

‘Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

. ■ Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 4i2i €ourt, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Undėrtaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koplyčia' dykai

710 West 18th Street

Lietuvės Akušerės

3.

Vidikas- 
Lulevičiene 

AKUŠERKA
31'03 S. Halsted St.

Telefonas':ę
Victory 1115

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy Midsvifc 

Naujoj . vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
loįčk 9252

Specialistus gydyme chroniškų ir naujų 11-; 
fru. Jei 'kiti negalėjo jnnųs išgydyti, atsilan- 
kyktt pas mane. Mano pilnas išogzaininavi-i 
tnas ’atidengs jūsų tikiu ligų ir jęi aš nusi
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ęi- 
kit pas tikri) specialistu, kuris neklaus jukų.
Į14.. luistu citzoiizl,* v, • > 4 <_, 1a o c Ir- t.u

PO

g-ydyti,

20

ir kas jums skauda, bdt pats pasakys 
iflihitiuo išegzaininaviino—kas jums yi‘a.(

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., nėtoli 'State ’St.^ 

Kambarys 101‘6 
.Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
valandos: nuo 10 ryto iki 
nuo 5 iki 7:30 vakaro.

1Ofiso
pietų,

' ’lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietlį.

i '•
STANISLOVAS KAČUSIS

po 
Nedc-

1327 So. 49th
5 Telefonas

'Cicero 3724

Ct.

nį 7
t

prie 
duodu 
ėleetrie

Rez. >6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospecc 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS 

1821 So.
CHICAGO, ILL.

IR CHIRURGAS 
Halsted Street

■■■ ■■■■■■■ .. ..........       „g „<g\ 1

. Įvairus Gydytojai___
Office *Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue -Island Avė. 

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

Res. Phone Fairfax 6353

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo*! iki 3 po pietų ir
> nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Rez. Tel. Kenwood 5107

Phone A rm i ragė 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
S e rėdos vakare uždaryta
Nedėboj pagal sutartį

Patarnauja 
gimdymo, 
■massage, 
treatmeht ir mag-
netic iblankets ir 
t. t. Moterims ir 
merginom patari-, 
mai dovanai.

A. MONTVID, M. D.
Wcst Town State Bank Bldg.' 

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

Tel. West 2860
Namų telefoną^ Brunswičk 0597

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. Ncdėl. nuo 10 iki 12
Rez.’ Tclephonc Plaza 3202

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 112, 1 iki 3. d. ir 6x30 iki 9:30 v.
460$ South Ashland Avė.

Netoli 46rh St. Chicago, III.

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Pe’rkėlė ubu savo ofisu į naują vietą .po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal .sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
Of’isu telefonas VirR-inia (1036 

Rez. Tel. Vni) Buren 5358

DR. T DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue

Rezidencija Tel. MtdWay 5512 ir 
Wilmette 195-

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Odkley tr 24 St. Tel. Canal 1712-0241
Valandas: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vad. vak., Utarninkais ir

Petnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Vidtory 6893 
Re;j. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų,’ vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas’, 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 1 st Street 

1—3 po pietų, 7—8 vak. 
ir šventad. 10—12 dieną.

Valandos: 
Nedėlidmis

Advokatai

Valandos 11 ryto iki L po pietų. 2 iki 4. ir 
ikiG 8 vakąro. Nedaliom nuo 10 iki 12 (lic 

n<3. Namų ofisas North Sirtc
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro
L27

STANISLOVAS KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba-,į 

landžio 22 dieną. 4 valandą po 
piet 1931 m., sulaukęs 26 metų 
amžiaus gimęs, Budraičių -kaime, 
šidlavos parap.. Raseinių ap^kr.

Paliko dideliame nubudime mo- - 
terį Elzbietą, tėvą Tamošių, brO-/ 
lį Jurgį, seserį Teresą, >ciocę Nu- 
tautietę, dėdę Juozapą Kazlauską 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1620 
S. 4 7th Court, 'Cicero.

Laidotuvės -įvyks subatoj', ba
landžio 25 dieną, 8. vai. ryte iš- - 
namų į Šv. 'Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Kazlausko 
giminės, draugai ir pažįstanti esat 
nuoširdžiai "kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Tėvas, Brolis,
Sesuo, Ciocė, Dėdė ir ' 1
Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 23 d., 3 vai. po pietų, 
■1931 m., sulaukęs pusamžio; gi7 
męs Raseinių apskr., Liolių par. 
Paliko dideliame nubudime ^mo
terį Moniką, 1 sūnų Tamošių ir 
1 ^dukterį Prancišką, 2 broliu — 
Antaną ir Baltramiejų, 1 seserį 
■Marijoną, 3 ‘švogerius — Kazi
mierą, Juozapą, švpgerką Eugeniją, 

, ir Petrą Jonaičius, brolienę Do
micėlę ir gimines, o Lietuvoje 1 
bęolį Vincentą ir 1 seserį Jadvįgą. 
Kūnas pašarvotas randasi 355 7 S. 
'Emcrald* nve., Blvci. 0935.

i, ■ 1 *

, Laidotuvės įvyks balandžio 27 
dieną, 8 vai. ryte iš namų į ŠV. 
Jurgio parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ‘ten 'bus .nuly-- 
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Kačusio 
giminės, draugai ir .pažįstami esat 

‘nuoširdžiai !kv.iečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir, suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsiveikinimą'.

Nuliūdę liekame i

Moteris, 'Vaikai, Broli 
Seserys ir (Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

' Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Radžius, tel. Victory 4088.

Stanislovas A. Opst
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 22 zd., Q vai. 

vakare 1931 sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Šiaillh ’ 
apskr., Joniškio pa ra p J Amerikoj išgyveno 25 metus. Pa- . 
liko dideliame nubudime moterį Marijona,, po tėvais Rau- I 
donaitę, dukterį Vainutę, .patėvį Pranciškų, dėdę Motiejų 
Stoškų, švogerius, švogerkas ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 4602 :S. Wentworth Avė. -

Laidotuvės įvyks panedėly, ibalandžio 27 d., 8:30 vai.- 
ryte iš namų į šv. Cecilijos parapijos bažnyčių, 45 ir 
Prrnceton ‘Avė., kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ’ 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas. į- šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Stanislovo A. Opst giminės, draugai ir j5a- 
žįstam i esat n uosh'džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

• Nuliūdę liekame ’ ■ ’
Moteris, Duktė, Patėvis, Detle ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas I 
YiirtĮs 1741. „ |

•PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

L.aidotuvėse patarnau
ju geriaii ir pigiau, 
'negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdifbystės. '
/r;- OFISAS: \
668 *W. L8th Street 
•Tel. Canal 6174

‘>7 SKYRIUS: 
323'8 S. Halsted St.
'Tel; Victory 4088

V ‘Tėle^naW#ds 1W

Stanlęy > R. .Mažeika ■
.Graborius -ir. 
Balzamuotojas

Modernišką Kokpįyčia Dovanai .
Turiu nUt6nyJbiltu^i*vi^t>kiėms reika- 

f, ■ įląms. Kaįpą prjėi namą

3319 Aiibiim Avenuę
"■ CHICAGO; ILL." ■

t Akuį Gydytojai
Tel. Yards 1829

SERNER
SPECIALISTAS

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 SoųtĮi Wcstern Avenue

DR.
LIETUVIS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
.;J5§,>^t«l5th.St.. „ 

kampas 1 Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedčliomis nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 .m.Į 
4649 S. Arianti Avė.\ 

‘kainpas 47th ,St. ' 
Tel. Boulevard 6487 :

■ ■ - ■ •■ ■ ■ ■ ■■ - ■’

VALANDOS: * 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo '6 iki 9 valandai vakaro.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėboj nuo 9 iki 12 ryto

ryto

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—-8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidcricija: 

4193K Arčher Avė. 
Valandos: 2—4 po piet

• Phone Lafaų^tte 0098
.......... ...................................

A. A. OLIS 
R A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

’ i i p . Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

ir Subatos Vak.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė,
Tel. Boulęvard 7589

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

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Simon Skujas
Graverius ir 

Balsatttuotojas
Patarnavimas sąžiningas, greitesnis 

pigesnis negu kitų. Didele, 
gr^ži kojplyčia dykai*

Tel. Roosevelt 753Ž -
• ' ICHIC'AGP, ILL.k

' ■ ..f,.

J. Lulevičius
į ‘ jgrAboKius Ir ]
I ^liSAMUOTOJAS;

/ ? Tstafnaūju laidotuve- 
J xše;. '-viiso'se' miesto ir

’ lųieMtelių' <dalyse. Mo- 
detniška . koplyčia j

tr

cftgd,- iii.
1115

'•y' • i •

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

priežastimi gJtvos. skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotutno, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir ,toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
cgzaminavj.mas darpmas su elektra, paro
dančia ^mažiausias 'klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į'mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų. " ■
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

((kinių. 'Kainos pigiau kaip 'kitur.. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
. A .M.>....^M..Mtį..l ,.»l ■ ...........................................................

. Lietuviai Gydytojai

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. V EŽELIS
Dentistas ■ !

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. «3rd St., Suite 3
Tel. Prospect '1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. iCandl 23.30 
Ofiso* valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

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

52 East 107th St
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų PulI. *6377 
Miesto ofise pigai sutartį 

127 N. Dearborn St.
- Ketvergais ofisai uždaryti.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

DR. A. J. KARALIUSi . , i•; ■
Gydytojas : ir Chirurgas
3147 So., Halsted Street

Tel. 'Calumet 3294
Nuo -9 iki '12 vai. dienos ir

■ ;rtuo'6 iki 9 valandos vakare

A. L Davidonis. M.i>.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood s5 107 
VALANDOS;

nuo 9 iki 11 valandai "'ryte;
nuo :6 iki 8 valandai' vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

' JŪSŲ GRABORIĄI
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai'. YARDS 1741 ir 1742

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 Republic 7868 
------------------------ ;---------------- --------------

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1588 Miltvaukee Avė. . 

(kampas North. ir JDamcn Avės)
Tel. Brunswick MSI', 

4Jtarn., Ketv. ir Subatomis
Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. »m.

Ncdėliomis pagal susitarimą

> Phone Boulevard 8483

DR. MARKERIS
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

Įvairus Gydytojai

DR. hekzman:
— Iš RUSIJOS — ■

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy-., 
rų, moterų ir vaikų pagėl naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir įLaboratori ja:
1'025 W. V&th St., netoli Morgan St.

Valattdos: nuo TO-—12jpietų ir 
nuo 6 iki 7:50 vai. vaikare

• Tel. Ganai 3110
, Rezidencijos telefonai

Hyde Patik 6755 ar Randolph 6800.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos

i CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Ncdėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midvvay 2880

DR. G. L. MADGE
DĖNTJSTAS

4930 W. 13th St. Tel. Cicero 49 
. Dėlei Hiinklų Įniki] kainos nupigintos 
kldabro Fillingai .......... ......................... . ..........

r Parcoliano FMlingai ...u.,—j—
AukfeinSs Crowus  ..^.4—^—...........
Bridže .........     $0.00 už
Platės ... tiJOiOO ir

Traukimas be skausmo ,

jsa.oo 
2.00 

'u.eo 
dmili 
augt.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St.
• Arti ’Lcavitt • St.

Telefonas Canal 2552 
Valandoj 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo *9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. Washington St.

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETU VIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117
Trlcphone Rantįolph 6727

Vakarais 2151 IV* 22nd St. nuo 6-*9
1 'Tclephone Roosevdt 9090

Namie 8-9 ryte. Tėl. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. itoom 739
Tel. Central 6390 Vai. 9—4
Rezidencija 6158 S. Taliuan Av.

Tel. Prospect 8525
'MiMNMMH***"*'-"*-****"1''*1*^^

Paul M. Adomaitis
Advokatas -

Ofisas vidurmieatyje 
Room .244«4 

'One North Tm "Šalie Bldg. 
One North La SalU St.

(Got. La Sallb and Madison Sts.) 
Ofiso Tdl. State 4412

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Ava.
Tel. Boulevard- 2800 

Rez. 6515 Ro. Rochutell St.
Tel. Republic 9723 ____

r..' > -7 ' .A - J
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nelaimėj nukentėję 
protestuoja

Ugniegesiai jiems nieko 
negelbėjo

Visi tie, kurie yra nukentėję 
tunelio nelaimėj, tie kurie dar 
išliko gyvi, jie. kuoaštriąusiaį 
ir griežčiausiai 
prieš ugniagesių

protestuoją 
pasigyrimą, 

kad ugniagesiai jiems pagelbė
ję, arba juos išgelbėję. Tuo, kac| 
ugniagesiai neužsitarnavo tų 
pasigyrimų, pp. Litvinas, Pali- 
šaitis, Jurginas, šaukia visų tų, 
kurie nukentėjo kiek nors toj 
pelaimėj, pasirinkimą, kad vie
šai išnešus protestų prieš tuos, 
kurie neteisingai užsitarnavo 
garbės, kuri priguli vien tik 
lietuviams, o kada ji priklauso 
lietuviams, todėl lietuviai turi 
ją ir gauti. Lietuviai išgelbėjo 
ugniagesius, o ne ugniagesiai 
lietuvius. Susirinkimas žada 
būti penktadienio vakare pas p. 
Pališaitj, 3423 S. Emerald Avė. 
Mėginsiu ir aš būti ir “N.” 
skaitytojams pranešti.

St. Rimkus rolėje kun. Daly 
Sersevičius rolėje Aleksio

- Dr. Kliauga rolėje Notaro ;
Opera' '‘Raganius” yra tuo 

nepaprastai gyva, kad joje dai
na ir vaidinimas yra linksmi; 
gyvi ir pilni nelauktų siurpri-Į 
zų. Tai yra visiškai fąnta'stiš* 
kas veikalas, kurio turinys 
toks, kad du jauni, susižieda
vę jaunuoliai Šumano padaryk 
ir visų savo kaimų tokiais pat 
laimingais, kodais jiedu jaučia
si bėsų, ir dėlto paprašo raga? 
nių, kad tas laike jųdviejų ves
tuvių - kaimiečiams užtaisytų 
meilės arbatos. Raganius taip 
padaro, ir iš čia kjla visa tra
gikomedija: siišimyli kas su 
kud bepapuola. Net, pats raga-f 
nius nebegali išsisukti nuo vie
nos bedantės senukes
“grieka's neplaktas nepajeidžia”; 
Aleksis siūlo, kad ir jo Elena 
išsigertų tos arbatos, girdi, jų 
meilė busianti dar* karštesnė. 
Elena galop sutinka ir išgeria, 
ir įsimyli į kaimo kunigą. Alek
sis, kurs visą kaimą sužendi- 
na, pats lieka' bežiopsos.

Girdėjęs. •

žymių kalbėtojų, kokiu budu 
galima, sumažinti taksus.

, A. Margis.
bus

Cicero
Works aptieka Ciceroj

Bet

Grant 
turi naują savininką,

I ‘ . r •’< • /
■ . ■

Nauju Grant Works Aptie- 
kos; kuri randasi ant 4847 W. 
14th street, Cicero j, savininku 
yra Chicagiečiams gerai žino
mas talentingas ir gabus biz

nierius p. Juozas Keserauskąs. 
.Jisai .yra baigęs aukštesnį ap; 
tiekorystės mokslą ir todėl ga
lės gerai ir sąžiningai patar
nauti. Bė to, jifeaį turi ilgų me-' 
tų patyrimą, ir tuomi garan-'^ 
tuojama atsargumas pildyme! 
receptų. Jo asmenyje Cicero 
susilaukė ne tik gero biznie
riaus, bet ir padoraus ir sąži
ningo žmogaus. Galima palin
kėti jam pasisekimo. Cicerie- 
čiai turėtų jį paremti.

Reporteris No. .2.

Iš “Birutės”
Komiška opera ‘‘Raganius 

jos vaidintojai
ir

Muzikos ir Dramos Draugija 
“Birutė” gegužės 3 d. Lietuvių 
Auditorijoj suvaidins nepapra
stai įdomią juokingą operą tri
juose aktuose, “Raganius”. Vai
dintojų dainininkų ir daininin
kių sąstatas yra palinktas iš 
geriausių Chicagos lietuvių mu
zikalių pajėgų, būtent:

Nora Gugis rolėje Lady San- 
gazura *

Julė širvaitū-Gapšis rolėje 
Miss Constance

P-le Pečiukaitė rolėje Elenos
P-lė Tverionaitė r olėj d MVš. 

Partlet
Požerskis rolėje Raganiaus

Marųuette Park
Svarbus pranešimas namų 

savininkams

Kaip žinoma, Chicagoje už 
nuosavybes taksai vis kas me
tai kjla aukštyn. Šiais metais 
gavome nežmoniškus, didelius 
taksus, kurie, daug žmonių, 
ypač Marquette Parke, privers 
prarasti namus. l

Užtat Marųuette Property: 
Ovvners’ Association šaukia 
speciali susirinkimą, kuris i- 
vyks pėtnyčioje, balandžio- 
April 24 d., 7:30 vai. vakare, 
Parapijos svetainėje, 68th and 
Washtenaw Avenue. .

šiame susirinkime bus svar
stoma, kad mums, Marąuette 
Parkiečiams, yra daug augštes- 
ni taksai, negu kitų kolonijų 
Chicagoje. Šiuo susirinkimu tu
rėtų susidomėti visi Matąuette 
Parko lietuviai; nes aukšti tak
sai visus apsunkina.

Tad-gi ateikite, išgirsite iš

.   ................. - ——   —

The ERIE LIMITED
StUF. IR BENDRINIAI TRAUKINIAI

POPULIARIS KELIAS J 

NEW Y ORK A 
PATOGUS I LAIVŲ PRIEPLAUKAS

• < ■ •

Žemiausios Kainos

NEW YORK EXPRESS

Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna į Nevy Yorką (Jersey City Sta)

THE ERIE LIMITED

Išeina iš Chicago (Dearborn Sta)
Pribuna į New York (Jersey City Stą)

ATLANTU? EKPRESS

Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Sta)

11:00 A. M. 
' 3:20 P. M.

8:45 P. M.
9:25 P. M.

, 10:20 P. M.
6:00 A. M.

kreipkitės:Del platesnių žinių ar rezervacijų 
CITY TICKET OFFICE,* 163 WEST JACKSON BLVD.

Telefonas Wąbash 4600

DEARBORN STATION, Telefonas Harrison 9830 

arba

H. T. HARLOW, Gen. Pass. Agent, 327 S. La SalIe^St.
Telefonas Harrison* 4160

ERIE RAILROAD SYSTEM

Rusiškos ir Turšikos Vanos
12th STREET '

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

Gegužes Karalaite
Vieno veiksmo operetė ver

sta iš vokiečių kalbos. Tai gra
žus veikalas, nors ne ilgas, bet 
yra gražių ir juokingų dainų, 
ši opertetė yra’ statoma scenoje 
šeštadienio vakare, gegužės 9 
d., Chicagos Lietuvių Auditori
joj, rūpesčiu Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn po vadovyste p. 
K. Steponavičiaus. >•;.

Kaip žinoma, šiame sezone 
Chic. Liet. Choras Pitmyn daug 
dirbo dailės srityje, turėdamas 
gerus pasisekimus. Aš manau, 
kad ir šis parengimas kaip už
baiga sezono bus atliktas kuo 
geriausia, jies p. K. Steponavi 
čius choro mokytojas, solistai 
ir visas choras dirba su pasi
šventimu. Tik reikia laukt ge
gužės devintos dienos ir tikrai 
matysim gražią gegužės kara
laitę.—Antanėlis.

os. n. 
■ į. •   L.,... ....II „.>■«,    
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Oak Foreste seneliams pietus 
gegužes 24 d.

Oak Forest gyvenantiems lie
tuviams seneliams rengia pro
gramą ir pietus šios draugijos: 
Tėvynės-Mylėtųjų, per. atst. J. 
Goštautą ir. ,K Ežerskį; SLA, 
122 kuopa per, atst. J, Puidą, 
A. S. Kuiziną į$ Sullivan; Lie
tuvišką- Lenkiška : draugystė
“Volnosc*’, J. Počulp, J. Miske- 
viče ir S. ąVaitekaitis; šv. Sta
nislovo draugystė, P. Paleikis ir 
C. MUler; SkA. 260 kuopą, J. 
Grybas, . Mrs. ? .Petraitienė it 
Mps. M. Jasiilevičiene; Lietuviš- 
ka-lėnkišką draugystė “Pšiš- 
losc”, J. Počulp,^ A. Jenkevi- 
čius ir J. Dimbelįs/; Unity kliu
bas, U. J.; Kareiva', F. Vaišvi
las ir C. Štaųkus ;■ D/. L. K.
Mindaugo draugystė,' K. Pet
rauskas, ir Jf?’|Jaginskąs; D. L. 
K. Vytauto; ęyąrdij'a', '.V- šarka, 
ir F.\Vęt^j^Įfe^lį4įjĮės Jad- 
vigos, liethyU]|a»-ikpkiška drau-' 
gystė, Mfts.y.CT. įlapšienė, Mrs. 
E. Skind^įHĮife. ž. Počulp. 
s Draug|$$įį|rSsąvo atstovus' 
suaukavo'i Dalyvaujan
čios komisijo^ė potery s žada j 
paruošti gardžius pietus. Pro-- 
granlo komisija pranešė, kad 
programe žądėjo; dalyvauti Va-' 
namaitis" su Olšaiisku, Mrs. Šir- 
vaitė-Gapšiehė ir daugelis ki
tų. Gailą ^tik,;. kad prieglaudos 
prievaizda jted.Uodą laiko 2 va
landas, nuo 2 ligi 4 popiet. ' 

/ •?—F. T. Puleikis.

Stockyarduose nu
šauta žmogus 

| .... .. .u.«

Prie 43 ir Halsted gatvių, 
Union stockyards 'arklių turgu
je tapo nušautas tūlas Sam 
Kahn, 41 metų amžiaus, iš 3402 
Grenshaw, arklių mainininkas. 
Jis stisiginčijęs su durių, sargui; 
sargas išsitraukė revolverį ir 
peršovė, bet pašautas bėgo j 
vidų ir sukrito negyvas šalę sė
dėjusių lietuvių Jono Gedraičio 
ir kitų ten buvusių jo draugų. 
Pasirodė, kad sargo šautą stą? 
čiai ton pusėn, kur tie lietuviai 
sėdėjo, ir sako, jei nebūtų pa
taikęs į Kahn, tai kulka butų 
pataikiusi į tuos sėdinčius žmo
nes.—žvalgias. ., <

Town of Lake
Laurinų išleistuves

4 ’į-
, *

į\.............. .
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dyką, Atsilankę, galės'.įstoti ir 
sykiu su Joniškiečiais linksmai 
ir draugiškai veikti.
’> —J. B. Artojas.

Westchęster
Nesenai tapo paskelbta, kad jau baig

ti prisirengimai ir neužilgo bus pradė
tas darbas prie iškėlimo kryžkelių Chi
cago, Aurora &' Elgin elėktrikinio gele
žinkelio ir Chicago, Greaf V/estern ge
ležinkelio nuo Indiana Haf-bor Beit Line 
Bellwood'e.

Šią. žinią Westchester gyventojai pa
sitiko su dideliu susidomėjimu, kadan
gi tai reiškia pagreitinimą susisiekimo 
tarp Westchester ir Chicago:

"Mes planuojame darbą pradėti kaip 
galima greičiausia”, pareiškė Joljn F. 
Egolf, gem manažeris elektrikinio ge
ležinkelio. "Šis darbas žymiai prisidės 
prie sumažinimo nedarbo ir tuo pačiu 
laiku žymiai .pagerins patarnavimą iš 
Chicagos į vakarinius priemiesčius ir Fox 
upės klonį”. "

Joniškiečių Kliubo 
.sezono baigtuves
Visokių parengimų turėjom, 

daug dainelių pridainavom, at
simindami tuos ląikus, kada 
dar Lietuvoj -šieną piaunant, 
grėbiant, linus rąųnant ar dar
želius rąv.čjant igojąi dainomis 
skambėjo. r'\'' • ’ <

&ią pęręitą.siu! žiemą lankant 
lietuviškus parengimus galima 
buvo jaustis; panašiai kaip ir 
gimtoj šalyj. Pagirtini tie Lie- 
tuvos sūnus ir dukterys, kurie 
nesigaili $ayavpajėgų ir pasi
šventimo mums dainomis ir mu
zika ; malonumo suteikti.

Joniškiečių. .-Labdarybės ir 
Kultūros kliubas per ■ £ metus 
daro' panašiai kiek išgalėda
mas. Ir. dąbąr^ipį žiemos sezo
nu baigdamas( Kliubas. rengia 
banketą su rhuzika ir dainomis 
ateinantį' šeštadienį, balandžio 
25 d. Lietuvių .Auclitori jo j. čia 
bus priimami nauji nariai už

—----- --------- ,...... ..
PRANEŠIMAI

ATSILIEPKITE r
Kas užmokėjote taksu^ $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.

“Buridano Asilas”, zraiV komedija, 
dalyvaujant žymiausiems musų artistams., 
stato scenoje art. A. Vanagaitis sekma
dieny, balandžio 26 d., 8 v. vakare, 
Civic Teatre, naujame Civic Operos na
me, prie Wacker. Drivė ir Washington 
gatvių. Tikietai $1 ir augs. Visus 
kviečiame atsilankyti. — Margutis.

« :4 ' '''

Am. Liet. Daktarų Dr~jos mėnesinis 
susirinkimas įvyks Dr. M. T. Strikolio 
ofise, 46,455, So. Ashland Avė., penkta
dieny, balandžio 24 d., 8:3Q v. vak. 
Meldžiu gerb. kolegų nesivėluoti, . nes 
randasi išsprendimui nemažai svarbių rei
kalų. Prieg tam, Dr.. M. T. Striko- 
lis skaitys referatą: “AnestHesia”. Disku- 
santai paskirti Dr. S. Biežis, Dr. V. S. 
Naryauskas dr Dr. J. P. Poška.

Dr. A' D. Graičiunas, sekr.

Joniškiečių L. K. Kliubo vakaras su 
vakariene ir “šokiais, atsibus šeštadienio 
vakare, balandžio 25 'd., 7 vai. yak., 
Lietuvių Auditorijoj, abięjose mažose 
svetainėse. Gersime, valgysime, šoksime 
ir dainuosime tol kol dieha išauš.

Kviečia visus Komitetas.

Marųuette Park Liet. Am. Pilįečių 
kliubo įvyks svarbus mėnesinis susįrin- 
kimas, riedėlioj balandžio 26' d;, 2-rą 
vai. po pietų, ŠV. P. M. Gimimo para
pijos svetainėje, Wasbtenaw ir ‘68 gar.' 
Malonėkite visi, atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimą, turėsime apsvarstyti apie 
nesąžiningų taksų didumą ir taip daug 
ką turėsime apkalbėti. Valdyba.

I' Penktadienis, bal. 24, 1931

CLASSIFIED ADS
Educational

j _, Mokyklos_____

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

‘ INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

072 West Madison Street.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon dėl vyro arba 

merginų, su valgiu ar be. Galimą gatiti 
garadžių. Nebrangiai. 6609 South 
Campbell Avė. Hemlock 0010.

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

■ MALEVOSi' — ’ VARNIŠIAI

4357 S. Maplewood Av
‘ TeL Lafąyette 7545

Financial
Finansai-Paskolos

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

NAUJIENŲ SPULKA t 
1739 So. Halsted St.

» REIKALINGAS‘patyręs kriaušius prie 
senų ir nauju rūbų. 4 905 W. 14 St. 
Tel. Cicero 4749.

Help yVantud—-Female

REIKALINGA moteris sortuoti sku
durus. Pastovus darbas. N. Greenberg. 
1020 So. Fairfield Avė.

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

Laisvės 
norite

Naujie-

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 • 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos

sumos 1 .
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

, 3804 So. Kedzie Avė.

KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

• \

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

• Justin Mackiewich
- 2342 So. Leavitt St.

Canal 1678-1679

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS 'i Iš Bailio WCIII Stoties

* 1490 Kilocycįes

Nedčlioj, Balandžio 
April26 d.

nuo 3:30 iki 4:30 po pietų 
(Chicago daylight savlng time) 

Kalbės $. J. BENECĮiAS
; . Temoje:

“KAS YRA DIEVAS”
P. S. Ieškokite WCHI stoties 

prie pat krašto ant jūsų atim- 
tuvų.

Kožną nedėlią nuo 3:30 iki 
4:30 po pietų.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porėtai, Uždarymai, kamba

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

TIK $5 ĮMOKĖTI 
bile kuriam darbui. Likusiu? lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais.

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

J. WELICHKA pigiausias lietuvis 
muveris Chicagoj. 6725 So. Rockwel 
St. Phone Republic p 713-3691.

Automobiles

REIKALINGA jauna mergaitė dirbti 
į restaurantą.

. ’ 804 W. 31 St.

AUTOMOBILIŲ PIRKfiJAMS 
IR SAVININKAMS

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

4030 Archer Avė.
Lafayftte 2082 •

PAUKŠČIAI
(Poultry)

* Business Cjiances
Pardavimui Bizniai

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

5456 Werttworth Avė.
---------O---------

—r°—
PARDAVIMUI grosernė ir Delicates

sen, tvirtai apgyventoj apielinkėj. Išva
žiuojame į kaimą. Pigiai.

2521 W. 38 St.
» —-----O---------

PARDĄVIMUI Barbernė 2 krėslų, 
moderniškai įrengta, 4 kambariai gyveni
mui: tinkama vieta ir dėl kitokio biznio.

5708 So. Morgan St.
--------O--------

• —---- O--------
PARSIDUODA šiaučių iapa.w noriu 

parduoti pigiai. Geras biznis, išdirbtas 
per 7 metus. .4108 Archer Avė.

PARDAVIMUI bucernė su groserne 
ir 3 flatų namas. Gražiausia visoj 
Soutfc Sidėj’ Turiu parduoti iš prie
žasties kito biznio. 1753 W. 63 St.

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė, ar
ba pasirenduoja. Geram barberiui auk
so mainos. Priežastis — pirkau na
mą. Zalagėnas, 1951 Canalport Avė.

......... .................  I ... ' ■ .................

PARDAVIMUI groseris, išdirbtas per 
10 mętų, pigiai, kas pirmas, tas bai
mės, Savininkas turi du bizniu.

5605 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Delicatessen ir Candy 
Store, 4 kambariai užpakaly pragyveni
mui. Gera vieta. 112 E. 103 St.

PARDAVIMUI grosernė ir delicateš- 
sen. Renda $35 su 5 pagyvenimui 
kambariais. 6|58 S. Carpenter St.

Farms For Sale
IJkiai Pardavimii   . 

40 AKERIŲ farnia su budinkais, ge
ra žemė, 35 akeriai dirbamos. Parsiduo
da pigiai. J. Gudelis, 1525 So. 51st 
Avė., Cicero, III.

Ėxchange—Mainai-
IŠSIMAINO restauranas ant automo- 

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

filmu-

f T, I III -.T-

WISSIG, 
7 Pasauliniame Kare ■ 

SenoKrajaus

Trečiadienio vakarą netikėtai 
užėjuh pas p. Laurinus, kurie 
gyvena 4601 S. Paulina St. ir 
turi minkštų gėrimų įstaigą, ra
dau ant viršaus gyvenamuose 
kambariuose susirinkusį žmo
nių būrelį. Klausiu, kame da
lykas. Atsako, . girdi, p. Lau- 
rinas išvažiuoja į Lietuvą, tai 
dabai’ yra jo išleistuvės. Gaila, 
kad negalėjau dalyvauti, nors 
buvau labai plėšytas, tai vis tik 
tariu didelį ačiū. Laimingos ke
lionės. P. Laurinai yra. labai 
malonus žmonės, tad turi daug 
draugų.—F.,T. P.

Pijus Dubickas nau
jame bizniui

GERIAUSIA KOKYBĖ — 
ŽEMIAUSIOS RAINOS

.Varnišjai nuo $2<1O iki $5.00 4gal.
Jewell Wall ^mąleva $£.40 gal.
Jevvell aliejinė malęvą $2.10 iki 
j Z' ' ' •; ';$3;65'l«ąiZ

Tyras Boįled Ęinsęed Alie jus $ Į gal. 
Dutch Boy White Lpad 100 svarų

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ 

-* j——

Dutch Bęy White 
Lead 100 svarų fr^s====:!5vl

$10.98
Pure Boilcd Linse- 
ed Otl, gal.

$1.00
Augštos rūšies Varni 
šių? ............................. .
6 pėdų Sfeplede-
riai .L...,.....,.*....... .......

Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St. 

Telefonas Boulevard .399 8 k—... ....'..n........ ——. .........

I

8^

: gal. $1 .49 
$1.19

... ""

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

' ; ■ ■• '* • 5 ' ■’

Daktaras r
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGATvYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENJĖJUSIOS ir NĘIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, įnkstų ir pūsles, užnuodijamą krau
jo,. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skąudejimą if 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: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakarę. Nedčlipjnis puo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 ^est 26 St.,

žihomas buvęs-senas lietuvių 
veikėjas, kalbėtojas, laisvama
nis ir vėl įėjo į savo biznį. 
Dabar jis turi gavo vietų prie 
1622 So. Halsted Štr. Tie, (ku
rie pas jį lankėsi, dabar galės 
užsikųšti ir pasistiprinti, o pa
rama jam reikalinga, nes senat 
yė. Jis padėjęs daug triūso ir 
energijos lietuvių išeivijai, to- 

»del atsimokėjimui reikalinga' jį

Daleiskit suteikti jųitp? sjąprizą jūsų 
gyvenime . . .• apie žemą? kainas 
puikiausių maĮevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gavom | naują; $taką. At
silankyk it į mųjų ktaųtuyę

S. HELMAN 
u PAINTSTORE .

Atmink Savo Naudai, 
kad vesdama*, visut reikalas per 

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

CHICAGO
Tel. Bąulevard 0S11 arba 0774 •

Visad sutaupysi daug iSlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonai. 
Skolinant pinigas ant Namų. , 
Parduodam ir išmainom visokį tartą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davefnastis ir Pirkimo bei 

Pardavimo Notariališkus raitus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS

paremti Phones Ciinąl §058-5063 ATLIKTĄ DARBĄ

FOX RIVER VIŠ- 
TUKAI

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

Kainos nuo $7 už 100 iki $12 
už 100.

j . * ■;.......................... ■
Musų 14 metų patyrimas išmokino mus 

kaip išperinti kaip galima 
geriausius vištukus.

Vištukai Gali Suteikti
., Jums Uždarbio

Leiskite mums parodyti kaip. 
Salesrumis

58 S. Sprihg St. 
telefonas 1537

Real Estete For Sale
Namai-Žemė Pardavimui ___

Paul'M. Smith & Co.
. REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotas, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgags 
ir parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas,

4425 So. Fairfield Avė.
' TeL Lafavecte 0455

Perykla 
713 Grace 

___ .. telefonas 5410

F0X RIVER 
HATCHERY 

Elgiri, III.
Lošt and Found

Rasta Patnesta

St.

RADAU siutkeisį pamestą ant Halsted 
St. ir 36 gatvės su drabužiais ir. kito
kiais daiktais vertės apie $20. Kas pa- 
metėt, atsišaųkit pas T. Karulsky, 

/ 3634 So. Lowe Avė.

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI penki pilni setai soft 
drink padorų fixturių. Peter Pilitaus- 
kas, .4601 So. Marshfield Avę.

For Rent
PASIRENDUOJA mūrinis bungalovv, 

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

' C < », '

RENDAI STORAS
Naujam bildinge, garu apšildomas, ge

ra vieta dėl dresių, ar kautų biznio, iš
dirbta per 3' metus, taipgi geras ir dėl 
kitokio biznio.

" 3341 So. Halsted St.
Phone Prospect 3938

RENDON 5 kambarių flatas,

2843 W. 71 St.

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

2 FLATŲ mu?0 namas, 6-6 kamba
riai, karštu vandeniu šildomas, arti 
vienuolyno. Namas vertas $16,000. sa
vininkas parduos už $12,500.

Tęl. Republic 4544

BARGENAS 3 ąugštų mūrinis na- 
maSr 7 kambarių flatai, garu šildomi, 
moderniški. Randasi prie 54 PI. it 
Peoria. Kaina $13,900. šaukite R. R. 
Miller, Boulevard 7181.

BRIGHTON PARK
2 augštų mūrinis, devynių metų se

numo, 2 po 4 kambarius flatai.
Specialis bargenas

• $5,750.00
* • *

6 kambarių mūrinė bungalow, karštu 
vandeniu 'šildoma, dviej'ų karų .garažas, 

Specialis bargenas 

$6,300.00
2 augštų mūrinis, trijų metų senumo, 

štoras ir penki kambariai viršuje, base- 
mentas, garu šildomas, turi būti tuojaus 
parduotas.

$11,000.00
Tuščias lotas prie 46 ir California 

Avė. Parduosime, arba pastatysime biz
nio prapertę ar privatinį namą. Ateikite 
pamatyti mus pirmiausia.

Mes - .atliekame visokį remodeliavimą, 
cementinius basementus ir tt.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47th St.




