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PARAPIJONYS APLAMDĖ KUNIGĄ LIETUVOJ
Didelės muštynės Alytaus

bažnyčios švetoriuje
Kiti svarbiausieji pastarųjų dienų Įvykiai 

Lietuvos gyvenime

su-

po-

KAUNAS, bal. 13. (LŽ). 
— Vakar, balandžio 12 die
ną, Alytaus bažnyčioje po 
pamaldų kunigas Paulaus
kas paskelbė, kad žmonės 
iš bažnyčios dar neišsiskir
stytų, nes busiąs perskaity
tas vienas raštas.

Tuojau bažnyčios tarnai 
ant bažnyčios laiptų pasta
tė staliuką, ant kurio užšo
kęs kunigas Paulauskas 
pradėjo skaityti K, A. K. 
(Katalikų Akcijos Komite
to) instrukcijas.

Klausytojai tuojau-pasi
dalino į dvi dalis. Vieni no
rėjo leisti kunigui Paulaus
kui kalbėti, kiti — neleisti. 
Pirmiausia kilo didelis 
triukšmas, o paskui ir muš
tynės.

Kunigas Palauskas' buvo 
nuo staliuko nuverstas, ap
stumdytas ir purvuose su
voliotas. r

Yra daug apdraskytų, 
plėšytais rūbais etc.

Septyni žmonės buvo 
licijos suimti.
Kas yra tas naujas “Ka

talikų Akcijos Komi
tetas” Lietuvoje

Kauno “Lietuvos Aidas” ra
šo:

Kriminalinė policija patyrė, 
kad kunigas-studentas š., stu
dentai ateitininkai M. ir G. su
sitarę pasivadino “Katalikų 
Akcijos Komitetu” ir veikia 
Kurijos vardu. Jie išleido kele
tą atsišaukimų šmeižiančių vy
riausybę ir juos siuntinėja 
provincijon. Paskutiniu metu 
buvo išaiškinta, kad tas komi
tetas paruošė politįiško turinio 
pamokslą, šmeižiantį vyriau
sybę ir kurstantį neklausyti 
jos nurodymų; pradedant nuo 
atvelykio sekmadienio tokie pa
mokslai turi būti sakomi baž
nyčiose, šventoriuose, susirin
kimuose kaipo kalbos, prie pa
mokslo iš anksto paruoštą re
zoliuciją paskaityti klausyto
jams ir po to siųsti Respubli
kos Prezidentui. Tą viską ko
mitetas opolografavo ir siunti
nėja kurijos vardu vysku
pams ii* klebonams vykdyti.

Paaiškėjus šiems daviniams 
kriminalinė policija padarė

kratą pas “Vytauto” klubo 
studentą ateitininką Joną Kar
pavičių, kur rado kalbamą 
priešvalstybinį pamokslą, ir re
zoliucijas. Vedama kvota.

Klerikalų pavasarinin
kų mitingas susikirto 

su policija
KAUNAS, bal. 13. [Lž], — 

Vakar 16 vai., kaip praneša 
oficiališki šaltiniai, Zitiečių sa
lėj buvo pavasarininkų [kleri
kalinio jaunim6] susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 200 
žmonių. Kunigas Adomaitis su
sirinkime laikė paskaitą.

Baigiantis susirinkimui atėjo 
15 policininkų ir paklausė lei
dimo, kurio pavasarininkai ne
turėjo.

Policija, susirinkusiems liepė 
išsiskirstyti, o paskaitininką 
kunigą Adomaitį ir, pirminin
kaujantį pil. Bernotą x jx)licij.a 
pakvietė nuovadon protokolui.

Tačiau susirinkusieji polici
jai pasipriešino. Kilo triukš
mas ir stumdynės. Keletas ap- 
maigyta ir keletas suimtų.

Krikščionys sako, kad tai 
buvęs susirinkimas eūcharisti- 
ninkų, kurie renkąsis grynai 
religiniais reikalais ir susirin
kimams daryti leidimų nepra
šę. •

Areštuotas buvęs Savi
valdybės Departamen

to direktorius
KAUNAS, bal. 13. [LŽJ. - 

šeštadienį, balandžio 11 dieną, 
kriminalinės policijos valdinin
ko lydimas buvęs savivaldybių 
departamento direktorius Ja- 
siukaitis 11 vai. atėjo pas 
ypatingai svarbioms byloms 
tardytoją p. žalį ir apie porą 
valandų Jasiukaitis buvo 
kiai tardomas.

Ištardžius, Jasiukaitis 
jau buvo areštuotas ir
bentąs į Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimą.

Kalėjime sėdėjo trys pasų 
bylos dalyviai: Zubrickas, Re- 
pečka ir Segalis; dabar paso
dintas Jasiukaitis, kuris taip 
pat suimtas kaip tos bylos da
lyvis. «

Vilkickas, šaulių są
jungos narys ir Lenkų 

šnipas, sušaudytas
KAUNAS, bal. 13. [LŽ], — 

Šaulių Sąjungos nario Stepo 
Vilkicko, šnipinėjusio ‘ Lenkijos 
naudai, byla buvo ilgokai už
sitęsusi, ,bet visiškai jai paaiš
kėjus, ji tapo išspręsta Vilkic
ko nenaudai.

Kariuomenės teismas jam iš
nešė mirties sprendimą, o Vy
riausia tribunolas tą sprendi
mą patvirtino.

Malonės prašymą atmetus, 
vakar rytą teismo sprendimas 
įvykdytas, t. y. Vilkickas su->. 
šaudytas.
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Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, bet vėsu; dau
giausia vidutiniai mainąsi vė
jai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 41° F. 1

šiandie saulė teka 5:53, leL 
džiasi 7:43 daylight saving 
laikrodžiu. Mėnuo leidžiasi 3:41
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Ispanijos karaliaus rūmai Madride, iš kurių paskutinis Burbonas, Alfonsas XIII ir jo 
turėjo bėgti į užsienius, kai Ispanija tapo paskelbta respublika.

.............................................................................................................  ........ -.......... ...... ..................į,-----------------------------------\-------------------------

Baltrušaitis, Lietuvos 
atstovas Maskvoj, pa

sitraukia iš tarnybos
KAUNAS, bal. 13. [Lž]. — 

Šiomis dienomis' atvykęs Kau
nan Lietuvos atstovas Maskvo
je, Jurgis Baltrušaitis, kaip te
ko patirti patikimuose šalti
niuose, tuojau^ /po atvykimo 
įteikė vyriausybei 'atsistatydi
nimo prašymą.

Diplomatinėse sferose jo at
sistatydinimas buvęs visiškai 
nelauktas ir todėl sukėlęs jose 
didelio susirūpinimo.

P. Baltrušaitis buvo vienas 
iš seniausių Lietuvos atstovų 
užsieniuose ir jo pasitrauki
mas iš tarnybos ir dar tokioje 
opioje vietoj’e, kaip Maskva, 
keliąs didelio susirūpinimo.

Hondūras sukilėliai 
apiplėšė du miestus

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
bal. 26. — Laikraštis EI Pueb- 
lo praneša, kad 400 sukilėlių, 
gen. Romano Diazo vedami, 
puolė ir apiplėšė nedidelius Pi- 
mienta ir Villanueva miestus 
San Piedro Sula apygardoje. 1

Oficialiu vyriausybės prane
šimu, sukilėlių armija, atmuš
ta nuo Chamelecono, traukiasi 
i kalnus, idurmu federalinės 
kariuomenės genema. Vienas 
sukilėlių vadų, gen. Mariano 
Gonbalez, buvęs nukautas.
Kaltina komunistus dėl sukili

mo Hondurase
Del sukilimo Hondurase kon

greso narys Plutarco Lunoz 
verčia kaltę komunistams, at- 
burbėjusiems iš; Kubos.

Pasak jo, sukilimo dugne 
esą ne gen. Ferrera [sukilėlių 
vadas] i ne ekonominiai sveti
mųjų interesai ir ne naciona
listai, bet bolševikai iš Hava
nos, kurie, jo mąnymu, turį 
santykių su gen. Sandino, Ni- 
karagūos sukilėlių vadu.

800 tekstilės streikinin
kų grįžta į įmones

PHILADELPHIA,' Pa., bal. 
26. — Praneša, kad apie 800 
miesto tekstilės įmonių, darbi
ninkų, kurie streikavo 
starus tris niėnesius, 
grįžti dirbti

a

i A 
į.'kl

Kinų banditai pagrobė 
4 misijonierius

FUČAU, Kinija, bal. 26. - 
Gautais čia pranešimais kinų 
banditai pagrobė keturis ka
talikų kunigus misijonierius, 
jų tarpe vyskupą Pratą, kelia
vusius Į Fengtingą naujos baž
nyčios pašventinti.

Negrai sakosi neno
rį komunistų pagal
bos 8 pasmerktiems
Tarptautinio Darb. Apsigynimo 

maišymasis bylon esąs 
noras pasigauti negrus į 
munistų organizaciją.

tik 
ko-

bal.

Sovietų valdininkai 
neimą iš amerikiečių 
sovietų banknotų

Juodosios juros uostų miestuo
se sovietų popieriniai pinigai 
liakomi visai menkos vertėt

Ispanija protestuoja 
papai dėl kardinolo 
keiksmų respublikai

■ / ' v *....... ' ■ >■ . ■■

Įspėja Vatikano pasiuntinį, kad 
vyriausybė nepakęs kunigi- 

J jos atakų įsfieš, : naują res
publiką.

bal.
Rios,

MADRIDAS, Ispani j a, 
26. —‘Fernando de los 
respublikos i -teisingumo minis
teris, vakar padarė aštrų pro
testą papos nuncijui prieš To
ledo kardinolo arkivyskupo, Is
panijos primato, pasakytą, To
ledo katedroje pamokslą, per 
kurį jis, pasak pranešimų, pa
sakęs: “Tegu bus prakeikta Is
panijos respublika. /Tegu ji 
niekados nesusitvarko.”

’ \ . . • t

Ministeris De los Rios tvir
tai pasakė nuncijui, kad jis ti
kįs, jogei Romos bažnyčia, ku
ri atkartotinai yra pareiškus 
savo nusistatymą klausyti įs
teigtos valdžios, to ir laiky
siantis, įspėdamas, kad respub
likos vyriausybė žiūrėsianti, 
kad nė vienas klero narys, ku
riuo ligšiol buvo pasitikėta, to 
pasitikėjimo nelaužytų.

siu-

vy-

Perdaug karininkų; jiems 
loma pasitraukti

Armijai reorganizuoti, 
riausybė išleido du dekretu.
Vienu jų užginama kariškiams 
stoti į karo akademiją; antruo
ju — visų laipsnių karinin
kams siūloma visai geros są
lygos per 30 dienų pasitraukti 
iš armijos.

Karo ministeris Azana savo 
išleistame ilgame dokumente 
sako, kad dėl šimtamečių civi
linių ir kolonijų karų armija 
per daug pritvinko generolų, 
viso 258, ir kitų karininkų, ku
rių yra 21,996. Be to, Sarago
sos karo akademijoj dar* yra 
523 studentai, kandidatai į ka
rininkus, ir 339 įstojusieji į 
specialias karo mokyklas.

Viso to yra per daug Ispa
nų respublikos armijai. Karo 
ministeris Azana tad siūlo ar
mijos- ofįcierams pasitraukti , j 

ir prie-
per pa- 
nutarė rezervą su pilna alga

Amerikos koresponden
tas apie Archangelsko 

miesto įdomybes
Chicago Daily Tribūne ko

respondentas Henry W'alcs, 
neseniai aplankęs Rusijos žie
mių sritis* praneša, kad Ar
changelske vagzalas esąs 5 
mylias nuo -miesto; pats mies- 
t as turįs' M40$00 - gy ven t o j ų. 
Archangelsko < Įdomybės to
kios: karo kalėjimas; šiaurės 
elnio stovyla ir medinis vieš
butis. Viešbuty yra ir telefo
nas, bet neveikia. Mieste yra 
du krutamųjų paveikslų teat
rai, apie 30 lentpjūvių ir 78 
automobiliai.

Romos fašistų stu
dentų demonstracija 

prieš belgUs
ROMA, bal. 26. — Fašistų 

partijos iniciatyva, vakar Ro
moje, Įvyko universiteto stu
dentų triukšminga demonstra
cija prieš Belgijos studentus ir 
universitetų žmones, ėmusius 
rengti visame krašte protesto 
demonstracijas dėl suėmimo 
Italijoje belgų ‘profesoriaus 
Leopoldo Moulino.

Prof, Moulin buvo areštuo
tas Milane balandžio 10 dieną, 
kaltinamas de! neva ' anti-fašis- 
tinių darbų, f ‘ F i ' -

Fašistų studentų demonstra
ciją, atvykusią į Palazzo Vene- 
zia, pasveikino pats diktato
rius Mussolini, kuris savo kal
boj pasakė, kad, girdi
dentų Italija visados yra pasi
rengus ginti revoliucinį fašiz
mo režimą nuo paikų antifašis
tų šmeižtų.” .z

Demonstracija t po to bandė 
žygiuoti j Belgijos ambasadą, 
tačiau policija neleido. \

Suėmė $5,000,000 narko- 
tų kontrabandą

. BIRMINGHAHM, Ala., 
26. — Astuoni negrai, kurie 
yra laikomi čia kalėjime, pa
smerkti mirties bausmei už 
dviejų mergaičių užpuolimą 
netoli nuo Scottsboro kovo 14 
dieną, ir kukiuos komunistai 
nori išgelbėti nuo mirties, pa
reiškė, kad jie komunistų pa
galbos neprašą. w

Tokį savo pareiškimą jie 
davė vietos ir Chattanooga, 
Tėnn., negrų bažnyčių kuni
gams; ir savo gynėjui, advoka
tui'Stenphenui Roo'dy.

Adv. Roody, kųh. L. Whitten 
ir kun. H. Terrel turėjo ilgą 
pasikalbėjimą vsu pasmerktai
siais ir po to kun. Whitten iš
leido pareiškimą, kuriame sa
ko:

“Pietų negrų kunigai ir iš 
viso negrai nesimpatizuoja su 
komunistų Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo maišymą
si Į tą bylą. Mums atrodo, 
kad tuo jis bando tik privilioti 
Pietų negrus Į savo organizaci
ją. Mes visai netikime, kad 
jo (komunistų Apsigynimo) 
atstovams nuoširdžiai rūpėtų 
padėti tiems pasmerktiems ne-( 
grams.” ' • ,

Mirties nuosprendžio įvyki- 
nimas pasmerktiems nustaty- 
t 1 • -4 1 • '*

Chicago Daily Tribūne iš
spausdino vieno amerikiečio 
laišką iš sovietų Rusijos. Ame
rikietis dirba Odesoje kaip 
specialistas. Jis rašo, kad Juo
dosios juros uostų miestuose 
valdininkai atsisaką imti iš 
amerikiečių sovietinius pini
gus. Tai esą1 dėl to, kad po
pieriniai sovietų pinigai pra
radę savo vertę. Sovietų vy
riausybė leidžianti visą bank
notų seriją su tuo pačiu nu
meriu. Laiško autorius sako- 

didclę kolekciją “kre- 
turinčių tą pati nu-ditkų” 

meri.
Amerikietis savo laiške sa

kosi gyvenąs viešbuty “Lon- 
don” ir jšleidžiąs po apie $50 
dienoje. Viešbučio valgykloje 
nustatytos šitokios kainos: Du 
kiaušiniai, $1.25; vienas apel
sinas, $1.25; porcija jautienos, 
$3; porcija ledų (ice cream), 
$0.60; butelys rusiško šampa
no, *$16; porcija duonos, $0.30; 
gabalėlis sviesto, *,$1; salotos, 
$3.00. ' . / ‘ _ ;

Rinkimai Ispanijoje 
gal bus anksčiau nei 

birželio 21 d.

stu

NBW. YORKAS, bal. 26. - 
Muitinės agentai vakar suėmė 
Hudsono upėž prieplaukoj 17 
dėžių narkotikų, vertės, kaip 
apskaičiuoja, $5,000,000.

Kontrabanda buvo Ham- 
burg-American garlaivio Mil- 
waukee atgabenta.

Alaskos butai nutarė 
atsaukt prohibici jos 

Įstatymą ... t
JUNEĄU, Alaska, bal. 26.— 

Alaskos senatas < vakar vienu 
balsu, 7 prieš 0, priėmė bilių 
panaikinti teritorijos prohibici- 
jos įstatymą.

Atstovų butas, tokį bilių pri
ėmė praeitą savaitę 10 balsų 
prieš 5.

Jei gubernatorius Parks tą 
bilių pasirašys, j į'turės dar par 
tvirtinti kongresas, 
Alaska nėra valstija, 
teritorija.

kadangi 
bet 'tik 
i

Sprogimas kasyklose 
užmušė 8 žmones

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
26. — Praneša, kad Companią 
de Penoles Providęncal kasyk- 
lose, šiaurinėj Zacatecas Vai- 
stijos daly, įvyko sprogimas, 
kurio aštubni žmonės buvo už
mušti, jų tarpe amerikietis 
kasyklų superintendentas Man- 
ddrfield. -

MADRIDAS, Ispanija, bal.
26. — Kalbėdamas kabineto 
vardu, Marcelino Domingo, 
švietimo ministeris, pasakė, 
kad jeigu vyriausybė suskubs 
paruošti visa, kas reikia bal
savimams, tai visuotiniai rin
kimai į Steigiamąjį seimą bus 
paskubinti ir įvyks ne birželio 
21, kaip buvo nustatyta, bet 
birželio 14 dieną. *

Ministeris Domingo prana
šauja, kad iš viso 400 atstovų 
skaičiaus, „respublikininkų bus 
išrinkta 300.

Ispanų nacionalistų va
das areštuotas

MADRIDAS, bal. 26. — Vy
riausybės įsakymu tapo suirti-' 
tas Dr. Albinana, ispanų na
cionalistų vadas. Jį kaltina pa
sisavinimu 70,000 pesetų ($7,- 
000).

Tie pinigai buvo Visuomenės 
suaukoti generalui Martinezui 
Anido, bet pastarasis atsisakė 
auką priimti. Sako, kad Dr. 
Albinana tuos pinigus pasidė
jo banke savo vardu.

Išsprogdino duchoborų 
vado Verigino kapą
NĘLSON, B. ’C., bal. 26. -4 

Praeito ketvirtadienio naktį 
buvo dinamitu išsprogdintas 
rusų duchoborų vado, Petro 
Verigino, mauzoliejus, prieš 
šešetą metų pastatytas ant jo 
kapo. Sprogdintojai . kol kas 
nesusekti.
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BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 26. —' Annjullono provin
cijoje vakar buvo'jaustas stip
rus žemės drebėjimas.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
26. — Praneša, kad Oaxačos 
miestas vakar vėl buvo stip
raus žemės drebėjimo sukrės
tas.dais už dekoracijas

1
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t, Pittsburgh, Pa.
ĮT' ------------ '

Lietuvių Mokslo Dr-jos ba
lius įvyks balandžio 29 <1. va
kare, L. M. D. narnu. Įžanga 
maža. Bus ir laimėjimų. Visus 
pittsburghiečius kviečiame 
Jyvauti. —Komitetas. ,

Kenosha, Wis
. -----------------

L. Kliubo ir per kelis metus 
buvo’ to kliubo pirmininku.

Laidotuvės įvylSo balandžio 
25 d. Iš namų (2906 — 52 St.) 
tapo nulydėtas į miesto kapi
nes. Nabašninkas paliko mote
rį, vienų brolį, kuris, rodosi, 
gyvena Springfield, III. Paliko 
giminių ir Lietuvoj, — brolius 
ir seseris.

Koks yra skirtumas tarp ge
ro gydytojo ir šundaktario?

Sekdami medicinos istorija 
nuo Hippocrates laikų iki šių 
dienų, matome, kad šiandien 
medicina tvirtai stovi, ir pra
deda nauja gadynę, kurioje nuo 
ligų apsaugojimas pradeda už
imti svarbiausių rolę.

Taip kaip mes šiandien sam
dome advokatus apsaugoti mus 
nuo visokių apgavikų, ateityje 
gydytojas turės užlaikyti kli- 
jentus sveikais.

Prieš penkiasdešimtis metų 
medicinos studentas praleido 
vienus metus skaitydamas me- 
dikališkas knygas praktikuo
jančio gydytojo ofise ir pralei
do du metus medikališkoje ko
legijoje ir jau buvo prisiren
gęs praktikuot. Su mokslo iš
sivystymu nuo studentų vis 
daugiau ir daugiau reikalauja
ma. Šiandien studentas turi tu
rėti nors du metus paprasto 
kolegijos darbo, turi per ketu
ris metus lankyti medikališką 
kolegija ir per vienus arba 
dViejus metus praktikuoti ligo
ninėje, ir tik tada jisai skai
tomas kaipo gydytojas ir gali 
pradėti savo profesinį gyveni
mą. Dabar aišku, jog tam, kad 
pasirašyti “M. D.” po pavarde 
teikia praleisti daug laiko, en-
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sius ptiUrMvĮmiis,.ėinąnt į ofi- puses, šundaktariai visuomet 
sų. Kai kurte H tų žmonių ||e- pirmyn stumia sayo pretenzi- 
galėjo tau užmokėti, bet nau- jas. ,
jasis reikalauja ant syk‘ Visi gydytojai neturi lygų
Mti ptoig«s, ir žmon®s-j^m ilž-: ag.jav?ni b
moka. Kazin at-> pasveikintum 
tokį su 
nes nesustoją} papustyti apie 
tas sistemas, ir nepamųsto, jog 
jeigu tokios sistemos tyrętų 
kokios nors vertės, tai butų į- 
vestos į medicinos kolegijų- mo
kslų. - - • :

Medicinos profesija apsun
kinta todėl, kad gydytojai pa
tys mano, kad garsinti savo 
biznį butų neetiška ir kad tik
ras gabumas turi 'stovėti ant 
savo pamatų. Kuomet iš kitos

iPirmadienis, 'fal-27, 1931

paramą viešos sveikatos dar
bui dėl išnaikinimo tų ligų, dėl 
kurių gydytojai reikalingi.

i (FLIS.)

Kaip ir Įeitose profesijose, ran
dami ir Čia tokių, kurie nėra 

'teisingi. Su gydytojais turime 
atsiminti svarbų faktų, kad gy
venimo ' metų ilgumas yra 
trumpesnis gydytojų tarpe, ne
gu kitoje profesijoje. . Retai 
daktarai miršta . turtingi, ir 
daugelis1 jų, kurie pašventė il
gus metus vesti gerų darbų 
tarp žmonių,/ nepalieka pinigų 
aprūpinti savo šeimynas, ir jas 
nuo bado apsaugoti. Medicinos 
profesija visuomet davė pilna

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KQNTRAKTORIUS 

4556 So. Roc/ttvdl St. 
CHICAGO, ILL.

f

Buy gloves with what 
it savęs

25c. Ji valo ir apiauro 4m. 
tii. Be to rallte •utaupintl 
$3, u* kuriuo* salite nusipirk.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25c

Antra Amerikos 
Lietuviu Laikraščių 
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga 

EKSKURSIJA

Iki Gegužės 15 Dienos
NAUJIENOS duos visiems NAUJIENŲ 

SKAITYTOJAMS, kurie užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo drau- 

,r gams bei giminėms

; Balandžio 19 d. pastebėjau 
apgarsinimus, kad SLA 212 
kuopos Dailės Ratelis statys 
operetę “Beprotnamis” Šv. Jur
gio parapijos svetainėj. Nors 
ir prasti laikai, bet su savo 
drauge nutariau pamatyti tą 
keistų operetę. Juo labiau, kad 
įto veikalo niekuomet nebuvau 
matęs.

Atvykome 3:30 vai. po 
tų, nes tuo laiku turėjo 
šideti vaidinimas. Tačiau 
dar gerokai palaukti, kol 
sidėjo lošimas. Ant galo,
no j pasirodė tvarkos vedėjas 
ir pradėjo kažkų kalbėti. Jis 
kalbėjo taip negarsiai, kad net 
trečioj eilėj sėdant nebuvo ga
lima girdėti jo kalbos. Publika 
ėmė nerimauti ir saukti, kad 
kalbėtų garsiau.

Kai vedėjas pabaigė savo 
kalba, prasidėjo ir lošimas. 
Veikale vaizduojama pamišėlių 
ligoninė. Kas tų veikalų para
šė, nežinau. Turiu pasakyti, 
kad vaidinimas man nepatiko, 
nes negalėjau suprasti, kas no
rima atvaizdinti. Šiaip vaidin- 
fojai, matyti, buvo gerai išla- 
vįnti ir gerai lošė. Išėmimų 
gal darė ligoninės daktaras, 
kuris vaidino be jokio gyvu
mo. Atrodė, kad jis yra surai
šiotas. Gana gerai lošė K. 
Druktenis, jaunikaičio . rolę. 
Nebloga buvo ir p-lė Jocius bei 
T. Bagdonas. '

Antra programa, dalį iš^ild^:orgijos ir pinigų. Gydytojas tu

[Acme-P. y A. Photo]

Miss Sasah Jenkins, išrinkta 
Radcliffo (Cal.) kolegijos se
njorų pirmininku.

save gydytojo vietoj; praleidai 
eilę metų sunkiam mokslui ir 
tūkstančius dolerių įgyti medi- 
kališkų mokslų ir patyrimų; 
bile kas, pasivadinęs gydytoju, 
kuris tik pasimokino per ke
lias savaites, atsidaro ofisų ta
vo mieste. Matai ligonius, ku
riems tu esi davęs kuogeriau-

Sk elbimai N au j ienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Visai Dykai Knygų

LIETUVAfa ■ fa n v w n
Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už ...... $2.50f i

Pasirinkimas tik grupėmis
No.

24

25

____ jrnmrrnB

• .'r

26

28

6

7
8

14

Dailės Ratelio choras po va
dovyste K. Steponavičiaus iš 
Chicagos. Koncertas buvo gana 
puikus. Choras turi nemažai 
narių ir gerai dainuoja. M. 
Balčaitienė padainavo solo ke
lias daineles, o paskui kartu su 
Butėniene duetų. Išėjo gerai. 
Taipgi turėjome ir chicagietį 
P. Jakavičių, kuris, sudainavo 
net tris daineles. Dainavo ge
rai.

Trumpai sakant, koncertinė 
programo dalis buvo gera, bęt 
lošimas man nelabai tepatiko. 
Tačiau vargu yra toks daly
kas, kuris visiems patinka: vi
suomet atsiranda nepatenkin-

Publikos buvo mažai, — tur Į 
būti, dėl bedarbės.

« S £•
Balandžio 20 d. aplankiau 

savo seną 
naujienieti 
kuris turi

ri praleisti dėl savo mokslo nuo 
dviejų iki penkių tūkstančių 
dolerių, ir kartais turi labai 
sunkiai dirbti, kad per kelis 
metus atgauti tuos pinigus, ku
riuos praleido dėl medikališko 
mokslo ir prasilavinįmo.

Prieš trisdešimtis ar ketu
riasdešimtis metų beveik visos 
šeimynos turėjo savo šeimynos 
gydytojų. Ligų atsitikimuose 
jo atvykimas atnešdavo nura
minimų ir linksmumų, nes jis 
ne tik buvo šeimynos gydyto
jas, bet ir šeimynos patarėjas. 
Jis pašventė savo gyvastį tar
nauti kitiems, ir kuomet mirė, 
jis palikdavo mažai, išskiriant 
gražių atminimų. Tulas garsus 
rašytojas uždėjo sekantį para
šų ant akmens, kuris apdaili- 

. no kapų jo “senovės gydytojo’’, 
r “didesnės meilės žmogus netu- 

pažįstamą ir gerų ri, kaip padėti savo gyvastį už 
Shimanauskų, savo draugus.’’ Kuomet tas ra- 

gėrimų šytojas buvo paklaustas, ar jis 
krautuvę po No. 1361 — 52 ištikro pažino tokį gydytojų, 

Jis nusiskundė man, kad kuris taip save užmiršo, rašy- 
jį nakties tojas atsakė — “ne vienų, bet 

laiku apkraustė. Tuo laiku, kai daugelį’’. Šiandien dėl daugelio 
jis su savo pačiute saldžiai priežasčių santykiai tarp gydy- 
sapnavo. ant antro aukštos koks tojo ir ligonio nėra toki arti- 

įsibriovė į jo ini kaip buvo seniau. Dabar be- 
pinigus iš veik liizniškas reikalas. Bet 
tik dešim- vistiek randasi gydytojų, kurie 

vis užima vietų patarėjo ir ku- 
musų ris gerai apsipažinęs su-šeimy- 

miestų pradeda lankyti- nepa- nų visokiomis bėdomis, 
geidaujami svečiai, kurie dar
buojasi 
miega, 
saugoti 
čių. ,

barzddskuiykW 
komfortą 
skutimos 

namie

W*0MK buoe)

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu 
•‘AQUITANIA” 

Birzplio-Jun8lG,1931 
’• kurie/. nesuspės sii pirma, įiėnis

btis proga važiuoti sti šią Ekskursija.

’ LAIVAS «AQUITANIA” 
Sustos Cherbottrge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUI
1 . ...... .

...... . „-y.fc ...

31

45

50

71

73

78

Kaina
Grupė I. $2.50

J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo
kai ................................................80
DR. KARALIUS Barbora 

Ubryka arba kliošlorius ir
Jėzuitai ....................................... 75
MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus ............ 75
ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai .20

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

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

mokslųJpriekyn  .......... 40
OLSZEWSKIO Pasaka apie 

Kantrią Aleną  ............... .20
R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ ...........
SOCIALIZMO 
BLAIVUMAS 
LIEPUKO Peklos Kančios. 
Dainos .................................. ...
VIŠKOŠKOS Gyvybė —• 
Poemos ...................................
BR. VARGŠO Gadynes 
Žaizdos ...................................

................. ,35
MINTIES 
.............. $1.00

.2d

.20

25

$5.00

21

30

39

40

57

No.
66

.72

7
8

31

38

37

49

53

56

60

68

84

93

P.
minkštų

St.
prieš kelias dienas

jis su savo pačiute

tai nevidonas 
krautuvę ir išėmė1 
registerio, — paliko 

.tukų “čeneiui”.
Pastaruoju laiku ir

tuo laiku, kai kiti 
Patartina .labiau apsi- 
nuo tų nakties^ paukš-

» a a .• <:
Balandžio 2 d. pasimirė Wal-I 

trr J. Chekas, vos tik 39 me
tų amžiaus tesulaukęs^ Paėjo, 
kaip vietos laikraštis praneša, 
iš Kauno miesto. Amerikon jis 
atvyko 1913 m. Laike pasau
linio karo tarnavo. Amerikos 
kariuomenėj, 1922 m. apsiye- 
dė su Agne Mockiene, po tė
vais Beilo.

Chekas priklausė prie A. P.

Savininkas “didžiausio cirko 
pasaulyje” sake, kad ameriko
nai mėgsta būti apgauti, ir dau
gelis žmonių išnaudoja tų ame
rikoniškų- ypatybę. Jie pradeda, 
visokias tikybes ir visokias si
stemas, kurių vienintelis tiks
las yra keisti žmonijos ligas į 
pinigus. Taip kaip didelė alka
na žuvis nurija mažesnę, taip 
ir žmonės seka- viliojimų, ypa
tingai kuomet pasirodo pasiū
lymas gydyti ligas kokiu nors 
nauju budu. '

Kuomet gydytojai bandb iš- 
paikinti šundaktarius, žmonės 
ant jų užpuola. Įsivaizduokime

The fellows 
that cause

SORE
THROAT
Colds and sore throat 
are infections caused ’ 
by germs. The above 
are streptococcus 
germs. Help natūra 
combat them by gar- 
gling every day with 
tūli strength Listerine, 

. lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue.

Gargle with

LISTERINE

. $5.00

Kaina
KARLO KAUTSKIO Kas 
yra Socializacija ......................20
W. SHAKESPEARE’O 
Machbeth ..........  75

Viso

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija ....
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą Šiaurį .........
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ..............
L. TOLSTOJAUS Peagato
Atgimimas ..............................
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai   ......................«...
DR. E. LOEB Kukura ir
Spauda .................................. —
DR. A. J. KARALIAUS
Moralybės Išsivystymas .........
K. ŠEŠTOKO Kas Išganys
Liaudį? ■ .......... .
Milukija^a Dzūkę Viršžiuo- 
ni&i Nuopelnai Ir Juodesnis

už Pragaro Pavydas
KL. JURGELIONIO Dekte- 
matorius .................................
J. KURZEMEWSKK) Me
dicinos Daktaras ................. .
H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija ....

* Viso ........... u................... $5.05

Grupė VI. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI Ka- 
rėš Metu, kaina ..................
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė .....................

25

40

.35

,15

.35

60

50

75

15

.75

.25

.35

40

41

54 DR. A: J. KARALIUS Pa-

75

15

61

93

80

82

čavimasis pas įvairias Tau
tas .............................................
LAUKIO P- Kropockino — 
Ko mums reikia pirmiausia 
H. IBSENO Šiaurės Karžy
giai .-•..........................

Z II. UI.    I>l. <■■!!        Į II ilyillH|IW iwiv>- » ■! 'l'lll . ........................ ... ......... ..................................

25 METAI KAI ATGAVO SPAUDA
f Bet tik pirmų kartų jsigijom |ikrai. kultūriškų “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro Žurnalą

> '■ /‘‘VAPSVA’’' ■ ■
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato* A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, ^iyoša, Jul-Bbks, J. Kulakauskas, Ą. 

Smetoną,, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA $u priedais metams 1,0 litų, trims mėnesiams 2 lt. 

50 et. Dabar iki pietų , gale tik 7 litai.
. . Rašykite:

( “Vapsva”', Kaunas^ Maironio 6.
U.,       UI filiui III ...... ....
......... ..................„yi , I,,!. I Il'i .»-■

b y _____ „ r _______- A. ——- M— ■   ■—.v—— ————.*• r •• ■ #.n.i_-u«.-.^.. . j- 1 • fT- - ^7-r--.

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE.. Išleista 1926 metais". Apdaryta .................
-1,054 patarimai kaip virti Įvairius valgiu ' .

, MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro 
MokykVtoPs )r šėimipinkčms vadovėlis ir pameikymąi, 
kaipt gutphti sveikus it ^kapiusi valgius' sveikiems*

Viso

Grupė III. $2.50
KL. JURGELIONIO Mįslių 
Knyga ................................. $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) .35 
A. J-TIS Kaip Žmonės su •
Ponais kovojo ........  20

FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ........  25'
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto .j............ u............... . .20

70 KL. JURGELIONIS Gludi- 
Liudi ..................................... 50

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

Grupė. IV. $5.00
S M. PETRAUSKO. Iš Mu- 

zikos sryties ........................
BARBORA UBRYKA ar
ba Klioštorius ir Jėzuitai .... 
MARIJOS • KONOPNIC- 
KOS. Pagal Įstatymus .........
P. MERIME. Lokis. Lie
tuvių legenda .......................
V. GARSINO. Karės Jau- 
Ienose • k 
V. KOROLENKO “ Makaro 
Sapnas ......................................
DR. A. J. KARALIAUS

Pasikalbėjimas Amerikono ^u 
su Grinorium .......... .............
S. K. KRUKpWSKlS Cbi- 
niia ....................................... .
JOHN M. WORKS Kas yra 
Taip O kas ne Taip? a.......
ŠARŪNAS Gruodžio 17
dienos Perversmas ............  20

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti- tokias dovanas.
Rašykitė tuojaus ir siųskite savo 

užsakymus .

22

25

26

29

30

36

42

48

' 52

64
c

20 35

$2.50
$1.50

.75,

.75’

.25

44

76

35

94 
i
95

.20

20

40

75

96

97

99

169

35

35
M. GRIGONIO Katriutės 
Gintam ...........    20
BR. VARGŠO Milijonai

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

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

Grupė VH. $5.00
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokią Pasbpsčhl
Knyga, kaina ..........   $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka .........
GYVENIMO VAIZDE
LIAI _______________ ___ _
J. A. FREDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS ....

GOGOLIO Piršlybos. Ko
medija-   '........................
J. S. TURGENEVO Pini-

50

.25

.10

.20

.20

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

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

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

|VčIKOWSKK>’ Pono Fe
likso Atsilankymas kom........
J. GURAUSKIO šahputris 
Komedija ................. 
A, N. ASTRAUSKlO Vy-

$3.00L/IlJj 1 U V.Ujp X J- VU ............ ........... . ......... *-->**'—*•
Šioje 73fe it>ušlaW Wgo> telpa-daviniai pfrmo Liet 
vos žmdtiių stitfąšyjno. Sulyta* visi Eietūvos' kaim .

, vljenkifiSitų h* miestejlar, : akaWw RYveiitojų/ kiek 
/ yra ukminfcų, kaito toli goležinkelia stotie! to arčiau- •

’ KAUsrcnWąM4s, ............ 1
’ Knyga paveikslu ir fotografui Kauno; miesto.
20 KRi’ŠVSS RAŠTAI.: Septyniuose tomuose
TUVIU KALBOS RAŠYBĄ

Rašybos vadovėlis su ‘rašybos žodynėliu.
1026 metąiš.' ’ ‘

NAMU? RU(W>8 VAWVfiLIS ........ . .1.:...... .55
.. Namu daubai, naminę, saskųitybė ir. biudžetus. Kaip 

plgnaP Šelmyn»‘užlaikyki’.■'„■ Š/: f;, ■■VLEtNYB-E '
i9ŽUraiWi;Str^t Brooklyn, N. N

0tu-' 
ial„

ri
f. •

50

$7.00
...••«» *50

< Išleista

uurErES 
Night arM Mornina to. lU;cp 
thetn Clean, Clcar and Healthy 

Write for Utie 1tBye
• or “Eye Ifeauta” Book 

•’MMiiie Cd,. Dfeęt. H. 8.,9
1739 So. HalstedSt.
OUHOOS

ano. III
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Brighton Park
Gal bus kam žingeidu

Pastebėjęs laikraščiuose apie 
Įvykusią didelę nelaimę tune-

“Savas Pas Sava”c
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Lotai B Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Galumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

kur Litvvin giliai atjaučia nelaimin- 
žuvo šeši lietuviai, o kiti dide- guosius.
liu vargu išsigelbėjo .nuo mir
ties, visų žuvusiųjų šeimynoms 
reiškiu užuojautos žodį.
dangi vieno žuvusio ir antro 
išsigelbėjusio pavardės yra lie
tuviai, tai man buvo žingeidu 
žinoti, ar kartais nėra artimi 
giminės čia mums gerai žino
mo Z. Litwin-Litvino, kuris už
laiko čcverykų taisymo dirbtu
vę, adresu 4400 So. Campbell 
Avė., ir yra stambus dalinin
kas vietinės lietuvių finansinės 
įstaigos “Mid-West Home Loan 
Association”, taipgi Keistučio 
Kliubo narys ir nuolatinis 
“Naujienų” skaitytojas.

Man nuvykus ir su juo be
sikalbant paaiškėjo, kad tie 
nelaimingieji Litvinai nėra jam 

ir tik vieną jų <(na- 
šiek tiek pažinojęs, 
to musų Zenonas

ly Loomis ir 22 gatvių,

giminės 
bašniką) 
Nežiūrint

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
T«l. Yards 5069

Pavasarinis
P. BALTUTIS & CO

LAIVAKORTĖS IR
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

R’ ' •«!’<
■ • - 

1 ■ . ’

Sales Room, 4400 Archer Avė. 
Susirinkime bus narių priė
mimas ir užtvirtinimas ir nau
jų oficierių instaliacija. Atsi
neškite. savo discharge popie-

4

lopiau, kada jais rūpinasi žmo
nės, su meile ir užuojauta.

Senas Petras.

sim uodegas, b* patį raganių 
užleisime davatkoms, lai jos su
degina jį ant laužo! Tokiu bil
du nusikratysim pavojaus.

Pufitapėdis.

rius, kad gafetumei tanli
•mli. Susirinki"®1 i P • pn' 

*HKiTne, kareiviai!
Kareivis,Iš tikrų šaltinių sužinojau, 

dainininkė Ą. Kal- 
vaičįutė-Zabnkienč jau metė 
komunistų Karklių chorą ir 
daugiau ten nedainuos. Mato
mai dainininkė ilgiau negalėjo 
pakęsti tų visų persekiojimų 
iš diktatūros pusės. Kas tai 
matė, kad koki ten merdan- 
čios “Vilnies” mono nesupratė- 
liai komisariukai galėtų daini
ninkams diktuoti, kokiuose pa
rengimuose dalyvauti ir ko
kiuose ne, kurios.’! dainos • yra 
“košer” ir kurios ne.

Komisariukai dar to nežino, 
kad kiekvienas gerai prityręs 
dainininkas žiuri daug plačiau 
i meno pasauli, , negu bolševi
kiška siaura ir kreiva diktatū
ra jiems gali parodyti. “Free 
country”, ar ne? Na, o kad 
taip Rusijoj arba kitoj dikta
tūros šaly, tai kad ir juokin
giausią dainą dainininkas turė
tų verkdamas dainuoti. .Taigi 
bolševikai jau netenka Zabu- 
kienės, kaip geriausios'/ savo 
dainininkes, bet tas dar nereiš
kia, kad ji visai pasitraukia iš 
menininkų tarpo. Be abejonės, 
mes savo lietuviškuose paren
gimuose turėsim progos ją gir
dėti gražiai dainuojančią. Be 
to, gal būt dainininkė sutiks 
dainuoti ir prie Birutes ar Pir
myn choro. —Ne dainininkas.

Ka- kad gorb.

RAKANDŲ 
Išpardavimas!

LIETUVIŠKAS 
RADIO 

PROGRAMAS
h

Negirdėtas dalykas

Karo veteranams 
žinoti

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 y. p. p.

19 Metų Tarnavimo
Šiai ApielinkeiM

šioje draugiškoje vietoje atlikimui jūsų bankinių reika
lų, jais visuomet galite būti tikri rasti kolnpetentišką ir 
asmeninį patarnavimą. Viršininkai ir darbininkai -- 
daugelis Ifurių kalba jūsų prigimta kalba, visuomet su 

■ . mielu noru pagelbės jums išrišti jūsų problemas.

... ■ -o

Ua4 V“*

Didelis m^gumaj 
dėl i 

pypkes ir 
Cigaretų 

Ruky. 
tojų

Voterans of Foreign Wars, 
nmfiėris 1569 iš Brigiiton Park 
Post turės savo susirinkimą 
trečiadienį, balandžio 29 d. 8 
vai. vakaro . namuose Brick

[Acme-P. B A. Photo]

Mrs. Dorothy Russell Calvit, 
nabašninkės Ųillian Russell 
duktė, ieškanti savo patėvio, 
Alexandro Moore, $60q/)00 pa
likimo. 1

Senas Petras pas 
graborių

Tai yra saugi vieta pasidėti pinigus, užtikima iš metų 
į metus. Ateikite šiandie. .Tusų sąskaita yra pageidau
jama ir bus įvertinta.

rus

k ATSIKRATY
kit ligų pe
RŲ burnoje

ir gerklėje
Leiskite Zonite ilva 
lytr sbsikitnšusias at
matas, išnaikinti peCENTRArt&^BANK

ATRUSTCOMPANY 
1110 West35*h Street

A State Bank • • • ♦ A Clearing House Bank

peprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėvės

—--------

Tunelio nelaimei įvykus Se
nam Petrui kaip “Naujienų” 
repotreriui teko užsukti ir pas 
graborių p. .T. Eudcikį, 4605-07 
So. Hermitage Avė.

Jo erdvioj koplyčioj buvo 
padėti a. a. šeštoko ir Litvino 
kūnai. Žmonių gana didokas 
būrys tylėdami žiuri į nelaimes 
aukas. Įspūdis jaudinantis. 
Įspūdį gilina pati koplyčios 
apystova. Kambarys labai erd
vingas. Vish^išvaizda mistiš
ka. Rodos, jautiesi nebe šia
me pasaulyje.*/Tai tikras prie* 
angis į amžinybę. Ruimingas, 
tylus, pasląptingas.

P. s EiidSciki^ -ir
maloniai atsakė į mano pa
klausimus. Tai moderniškas 
Gharitonas, kuriam lemta lie
tuvių vėles kilnoti per tyliąją 
Letos upę į šešėlių pasaulį. Vis 
tik ir įnirusiems turi būt rna-

I
)

4

NAU-

1

1. Parlor setas kaina 
$150, parduodam už

2. Bedruimio setas kaina 
$150, parduodam už

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

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St. 
Tek Canal 1678 ir 1679

2314-16 W. Roosevelt Rd 
Tel. WEST 6743

It melta to a smooth and creamy 
sauce. And what flavor! A ridi, 
time-mellowed flavor that only 
“cave curing” can give.

Try it for rarebits, sauces for 
vegetables, baked dishes, toasted 
Bandwiches. YourgrocerhasKraft 
American Cheeae. Order today.

W. B. JUČUS
BUČERNB IR GROSERNB 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St. >
Tel. Boulevard 9122

Phone Prospect 8816
A. PAVILIONIS 

Hardware, Malevos, Varnišiai, 
Stiklas, Šepečiai 

6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. Mes pristatome.

F. MICKAS 
SIUVĖJAS 

Siuvame vyrų rubhs ant orderio, 
taipgi valome ir prašiname 

4146 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9832

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE *
2839 W. 63r<tSt. ‘

Tel. Republic 8899

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Valom, dažom, taisom ir prOsinam

1403 S. 49 Ct
CICERO, ILL.

REAL ESTATE 
Parduodam, mainom ir renduojam 

namus
3335 S. Halsted St. .

Tel. Yards 6894

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

Musų bar genai tarpe dauge
lio kitų yra dar sekami:

Chicagos lietuviai thrėtų ap- 
sisaugot, nes gręsia didelis pa
vojus. Taigi aš tą pavojų iš 
anksto sužinojau ir pranešu vi
siems, tik meldžiu niekam ne- 
pasakyt, nes aš tuomet atsidur
čiau keblioj padėtyj; , Trumpai 
pasakysiu, kame dalykas. Ge
gužio 3 dieną pasirodys Lietu
vių Auditorijoj Raganius su 
visa savo armija. Su velniais, 
su aniuolais ir su kunigais. Ęaip 
girdėjau, visi moka lietuviškai 
kalbėti, ne tik aniuolai, bet ir 
velniai. Kas norėsit pamatyti, 
tai bukit atsargus, nes kartais 
raganiaus velniai gali bei vieną 
apsėsti, tuomet trečią gegužio 
vakare ateikit kuoskaitlingiau- 
siai i Lietuvių. Auditoriją, o su
siorganizavę visi išvien nulau- 
Šime velniams ragus ir ištrauk-

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA

per KLAIPĖDĄ

■iii

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Aaromobilias
806 W. 31 St. Victory 1696

Charles Wirshels 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

' Perkraustom j farmas arba i kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
Tel. Republic 7950

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Phone Republic 3713-3691

$75
$69
$49

ESAM TIKRI, KAD 
DOSITĖS ŠIAIS MUSŲ BAR- 

GENAIS—LAUKIAM.
MUSŲ RADIO VALANDA

Lietuviškas Programas
Kiekvieno panedelio vakarą 

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

CITY 
UPHŪLSTERED 
FURNITURE CO.

Laimėkite $3,700.00
arba Buick Sedaną ir $2,500 Cash <

AR JUS GALITE RASTI 5 VEIDUS? 
žmones, kurie važiavo šiuo automobiliu, išlipo iš karo. Jų veidai yra parodyti 
įvairiose vietose visame paveiksle. Niekurie . veidai yra amrštyn kojomis, nlekurie 

, žiuri šonu, niekurie žiuri tiesiai į jus. Jeigu jus galite surasti 5 ar daugiau, veidų, 
pažymėkite juos, iškirpkite paveikslu ir prisiųsiu te man kartu su jūsų vardu ir 
adresu, žvalios akys juos .suras. Ar jus galite rasti? *

Mes duodame daugiau kaip $1*4,900 išdalintus j , 103 prizus, kaip''naujų dideli 
pienų garsinimo musų biznio. Taipgi. tūkstančius dolerių cash dovanomis. Pir
mesnėj kampanijoj Mr. C. H. Essig, farmeris iš Argos, Ind., laimėjo $3,500: Mrs, 
Edna Ziler iš Ky laimėjo $1,950. Daugeliu kitų ' laimėjo didelius piniginius prizus. 
Dabar dar geresnė kampanija su dar daugiau prizų. Alušų naujoj kampanijoj kas- 
nors laimės $3,700 — kodėl ne Jus?

$1,000 Extra 
u.z Greitumą

•*’’" /r '
Jeigu jus busite greitus, 
aš duosiu jums $1,000 
extra jei jus laimėsite 
pirmų prizų. Nesiųskite 
pinigų. Nereikia nė cen
to jūsų pinigų, kad lai
mėti.

/ Jeiįfii jus prisiusite savo atsa- 
kymų dabar ir aktyviai daly-

x e vausito, Jus tikrai galėsite
1 e* f a gauti cash dovanų. Jus

galite laimėti , Buick 8 
Sport Sedanų, kuri pristatys artimiausias jums parda
vėjas, ir $2,500 — arba $3,700, jeigu jus.
norite visus cash. Jeigu atsitiktų lygtis skai
čius, bus išduoti du prizai. Nežiūrint kur jus gyve
nate, jeigu jus norite laimėti $3,700 pirmo prizo pi
nigus, prisiųskite atsakymų šiandie dėl smulkmenų. 
Ar jus galite rasti 5 veidus paveiksle?
Thomas Lee, Mgr. 427 Randolph St. Dept. 2141, Chicago, Iii.''

Padėtis,gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patpgiai ir išvengkite susigrudinto. Jqs 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių. ' ‘ '

Didžiausia Ekskursija
, ’ ' . ’ IŠVYKS IŠ NEW YORKO

Gegužio 15

Laivu United States
VAŽIUOJANTI SU ŠIA EKSKURSIJA TURĖS SMAGIAUSIĄ KELIO
NĘ, NES TAI YRA RENGIAMA LIETUVIŲ AGENTŲ SUSIVIENIJIMO

SGANDINAVIAN-AMERICAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIČTI 

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

Ši Ekskursija yra Autorizuota Visų Lietuvių Agentų, * 
Chicagoje kreipkitės prie: “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., V. M. Stulpi
nas, 3255. So. Halstcd St., John J. Zolp, 4559 S o. Paulina St., P. P. Bal
tutis, 3327 So. Halsted St. arba prie bile nario Lietuvių Agentų Susivienijimo.
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Brighton Park

19 Metų Tarnavimo
Šiai Apielinkei

IMI

Pavasarinis

M

NAU

COOKGENAIS

Extra

P1ĄYEDATT E N DE D

V/INOSOF KANSAS

Musų bargenai tarpe dauge 
lio kitų yra dar sekami:

Pastebėjęs laikraščiuose apie 
įvykusių didelę nelaimę tune-

UPHOLSTERED 
FURNITURE GO.

0ORN 
OUATHEL/ 
HANSAS 
AUG.I3/

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 y. p. p.

1. Parlor setas kaina 
$150, parduodam ,už

2. Bedruimio setas kaina 
$150, parduodam už

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

RAKANDŲ 
Išpardavimas!

It melts to a smooth and creamy 
sauce. And what flavor! A riek, 
time-mellowed flavor tha t only 
“cave euring” can give.

Try it for rarebite, aauces for 
vegetables, baked dishes, toaated 
sandwiches. YourgrocerhaaKraft 
American Cheeae. Order today.

maloniai 
klausimus 
Charitonas, kuriam lemta lie

LIETUVIŠKAS 
RADIO 

PROGRAMAS

Litvvin giliai atjaučia nelaimin 
guosius.

SOPPORTEO 
MARY PICKFORD

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Lcavitt St. 
Tek Canal 1678 ir 1679

Mrs. Dorothy Russell 
nabašninkes Lillian 
duktė, 
Alexandr 
likimo. '

ON HtS 
OAD’S PAP6R

kKT6R 
RECElVEO 

MUCH 
c.ommbnT

C AME OFFER 
y/iTH 

PARAMOUNT 
€TuO»oS

Chicagoje kreipkitės prie 
nas, 
tutis

W. B. JUČUS 
BUČERNĖ IR GROSERNE 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

CHARLES~^5^1 
(budoy) Rogėms

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th' St.
Tel. Boulevard 9336

sim uodegas, o" patį raganių 
užleisime davatkoms, lai jos su
degina jį ant laužo! Tokiu bū
du nusikratysim pavojaus,

Pustapedis.

Letos upę į Šešėlių pasatilį. Vis 
tik ir įnirusiems turi būt ma-

, r............:------------- ------ ■ ■ ■ - -

lopiau, kada jais rūpinasi žino 
nčs, su meile ir užuojauta.

Senas Petras.

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

Sales Room, 4400 Archer Avė 
Susirinkime bus narių priė
mimas ir užtvirtinimas ir nau
jų oficierių instaliacija. Atsi
neškite. savo discharge popie-

Senas Petras pas 
graborių

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63r<LSt ‘

Tel. Republic 8899

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

ir tik vieną jų <(na- 
šiek tiek pažinojęs, 
to musų Zenonas

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

Charles Wirshels 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

Perkraustom į farmas arba j kitus 
miestus, patarnaujame teisingai 

3604 West 65th Place 
Tel. Republic 7950

22 gatvių, kur 
kiti dide-

with 
KRAFT z 

American 
Cheese

F. MICKAS 
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubbs ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

Šioje draugiškoje vietoje atlikimui jūsų bankinių reika
lų, jus visuomet galite būti tikri rasti kolnpetentiškų ir 
asmenini patarnavimą. Viršininkai ir darbininkai -- 
daugelis If tiriu kalba jūsų prigimta kalba, visuomet su 
jnielu noru pagelbės jums išrišti jūsų problemas.cme-P. ūf A. Photo]

Calvit, 
Russell 

ieškanti savo patėvio, 
o Moore, $600,000 pa-

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removai 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Galumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Didelis smagus 
dėl 1

Pypkes ir
Cigaretų

Ruky- A
tojų

Tai yra saugi vieta pasidėti pinigus, užtikima iš metų 
į melus. Ateikite šiandie. .Tusų sųskaith yra pageidau 
jama ir bus įvertinta.

PiAYS IN - 
HALF TO 

, heaven * t 
YouNG BAGLES 

' |l_LUS»<5N * 
AHO hAANY <frHERS 
- iŠ SlNGkB^GlRLS, 

GO TO 
PRElS,**“

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

P. BALTUTIS & 
LAIVAKORTĖS IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ 

3327 S. Halsted 
Tel. Yards 4669

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Valom, dažom, taisom ir prOsinam

1403 S. 49 Ct.,
CICERO. ILL.

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų 

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ '

nkime, kareiviai 
Kareivis.

Ghicagos lietuviai t Orėtų ap- 
sisaugot, nes gręsia didelis pa
vojus. Taigi aš tą pavojų iš 
anksto sužinoj’a’u ir pranešu vi
siems, tik meldžiu niekam ne- 
pasakyt, nes aš tuomet atsidur
čiau keblioj padėtyj, .‘Trumpai 
pasakysiu, kame dalykas. Ge
gužio 3 dieną pasirodys Lietu
vių Auditorijoj Raganius su 
visa savo armija. Su velniais, 
su aniuolais ir su kunigais. Kaip 
girdėjau, visi moka lietuviškai 
kalbėti, ne tik aniuolai, bet ir 
velniai. Kas norėsit pamatyti, 
tai bukit atsargus, nes kartais 
raganiaus velniai gali bei vieną 
apsėsti, tuomet trečią gegužio 
vakare ateikit kuoskaitlingi'au- 
siai į Lietuvių. Auditoriją, o su
siorganizavę visi išvien rudail
sime velniams ragus ir ištrauk-

Phone Prospect 8816
A. PAVILIONIS 

Hardware, Malevos, Varnišiai, 
Stiklas, Šepečiai 

6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. Mes pristatome.

MUSŲ RADIO VALANDA
Lietuviškas Programas

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

$1,000 
u.z Greitumą

Jeigu jus busite greitus, 
aš duosiu jums $1,000 
oxtra jei jus laimėsite 
pirmų prizų. Nesiųskite 
pinigų. Nereikia nė cen
to jūsų pinigų, kad lal- 
mSti.

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CH1CAGOJ

6725 So. Rockwell St.
Phone Republic 3713-369,1

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas it radios 

pigiomis kainomis 

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

2314-16 W. Roosevelt Rd
Tel. WEST 5743

Iš tikrų šaltinių sužinojau, 
kad gerb. dainininkė Ą. Kal- 
vaičįute-Zabukienė jau metė 
komunistų Karklių chorą ir 
daugiau ten nedainuos. Mato
mai dainininkė ilgiau negalėjo 
pakęsti tų visų persekiojimų 
iš diktatūros pusės. Kas tai 
matė, kad koki ten, merdan- 
čios “Vilnies” meno nesuprate- 
liai komisariukai galėtų daini- 
nįnkams diktuoti, kokiuose pa
rengimuose dalyvauti ir ko
kiuose ne, kurios;dainos • yra 
“košei*” ir kurios ne.

Komisariukai dar to nežino, 
kad kiekvienas gerai prityręs 
dainininkas žiuri daug plačiau 
į meno pasauli, negu bolševi
kiška siaura ir kreiva diktatū
ra jiems gali parodyti. “Free 
country”, ar ne? Na, o kad 
taip Rusijoj arba kitoj dikta
tūros šaly, tai kad ir juokin
giausią dainą dainininkas turė
tų verkdamas dainuoti. .Taigi 
bolševikai jau netenka Zabu- 
kienės, kaip geriausios'/ savo 
dainininkės, bet tas dar nereiš
kia, kad ji visai pasitraukia iš 
menininkų tarpo. Be abejonės, 
mes savo lietuviškuose paren
gimuose turėsim progos ją gir
dėti gražiai dainuojančią. Be 
to, gal būt dainininkė sutiks 
dainuoti ir prie Birutės ar Pir
myn choro. —Ne dainininkas.

Veterans of Foreign Wars, 
nmberis 1569 iš Brigliton Park 
Post turės savo susirinkimą 
trečiadienį, balandžio 29 d. 8 
vai. vakaro .namuose Brick

ESAM TIKRI, KAD 
DOSITĖS ŠIAIS MUSŲ BAR 

LAUKIAM.

atsikraty- 
kit ligų perų nosyje, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite i5va- 
lyti- susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, peprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėvė

ly Loomis 
žuvo šeši lietuviai 
liu vargu išsigelbėjo .nuo mir
ties, visų žuvusiųjų šeimynoms 
reiškiu užuojautos žodį. Ka
dangi vieno žuvusio ir antro 
išsigelbėjusio pavardės yra lie
tuviai, tai man buvo žingeidu 
žinoti, ar kartais nėra artimi 
giminės čia mums gerai žino
mo Z. Litwin-Litvino, kuris už
laiko čcverykų taisymo dirbtu
vę, adresu 4400 So. Campbell 
Avė., ir yra stambus dalinin
kas vietinės lietuvių finansinės 
įstaigos “Mid-West Home Loan 
Association”, taipgi Keistučio 
Kliubo narys ir nuolatinis 
“Naujienų” skaitytojas.

Man nuvykus ir su juo be
sikalbant paaiškėjo, kad tie 
nelaimingieji Litvinai nėra jam 
giminės 
bašniką) 
Nežiūrint

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

Tunelio nelaimei įvykus Se
nam Petrui kaip “Naujienų” 
repotreriui teko užsukti ir pas 
graborių p. j. Eudeikį, 4605-07 
So. Hermitage Avė.

Jo erdvioj koplyčioj buvo 
padėti^ a. a. šeštoko ir Litvino 
kūnai, žmonių gana didokas 
būrys tylėdami žiuri į nelaimės 
aukas. Įspūdis jaudinantis. 
Įspūdį gilina pati koplyčios 
apystova. Kambarys labai erd
vingas. Visa^išvaizda mistiš
ka. Rodos, jautiesi nebe šia
me pasaulyjeįtTai tikras pricx 
angis į amžinybę. Ruimingas, 
tylus, paslaptingas.

P. v Eudeikre^' ihandagiai 4r 
atsakė į mano pą- 

Tai moderniškas

Karo veteranams 
žinoti

M. J. kiras .
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
□amus

3335 S. Halsted St. , 
Tel. Varde 6894

Central^StBank
ATRUSTCOMPANY 

U10West35*h Street 
. A State Bank ♦ • • ♦ A Clearing House Bank

AR JUS GALITE RASTI 5 VEIDUS? 
žmonės, kurie važiavo Šiuo automobiliu, iSliųo iŠ karo. Jų veidai yra parodyti 
įvairiose vietose visame paveiksle. Niekurie veidai yra aupStyn kojomis, niokurie 
zniri Šonu, niekurie žiuri tiesiai i jus. Jeigu jus galite surasti 5 ar daugiau veidų, 
pažymėkite juos, iškirpkite paveikslų ir pfislųskite man kartu su jūsų vardu ir 
adresu, žvalios akys juos .suras. Ar jus galite rasti?

Mes duodame daugiau kaip $1!4,»OO iSdalintUs j. 103 prizus, kaip znaujų dideli 
pienų garsinimo musų biznio. Taipgi ■ tūkstančius dolerių cash dovanomis. Pir
mesnėj kampanijoj Mr, C. H. Essig, farmeris iŠ Argos, Ind., laimėjo $3,500; Mrs. 
Edna Zilcr iš Ky laimėjo $1,050. Daugeliu -kitų lųimėjo didelius piniginius prizus. 
Dabar dar geresnė kampanija su dar daugiau prizų. Mūšų naujoj kampanijoj kas- 
nors laimės $3,700 — kodėl ne jus?

Jeigu jus prisiusite savo atsa- vjlUlSlVltC kymų dabar ir aktyviai daly- 
jc e vausite, jus tikrai galėsite

W v 4*1 -a a gauti cash dovanų. Jus
O1<*IaL11C galite laimėti , Buiek 8 
Sport Sedanų, kuri pristatys artimiausias jums parda
vėjas. ir $2,500 — arba $3.700, jeigu jus 
norite visus cash. Jeigu atsitiktų lygtis skai
čius, bus išduoti du prizai. Nežiūrint kur jus gyve
nate, jeigu jus norite laimėti $3,700 pirmo prizo pi
nigus. prisiųskito atsakymų šiandie dėl smulkmenų. 
Ar jus galite rasti 5 veidus paveiksle?
Thomas Lee, Mgn 42.7 Randolph St. Dept, 2141, -Chicago, III

STAR DUST Copyright Mhfwest Feature Service

Laimėkite $3,700.00
arba Buiek Sedanų ir $2,500 Cash

Pirmadienis, baK 27, 19:

Padėtis,gėrėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbų yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvę dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su, daugeliu savo viengenčių.

Didžiausia Ekskursija
\ ’ IŠVYKS IŠ NEW YORKO

Gegužio 15 
Laivu United States

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

sgandinavian-americaIi line 
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIČTI 
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MUŠTYNĖS BAŽNYČIOS ŠVENTORIUJE

Kova tarp Lietuves klerikalų ir tautininkų totas 
vis labiaus aštrėja. Ji daėįjo jau net iki to, kąd pradėjo 
kilti muštynės bažnyčios šventoriuose!

Lietuvos spauda praneša «,pie tokį susirėmimų tarp 
klerikalų šalininkų ir valdžios šalininkų Alytuje, b a-į 
landžio 12 d. <per Atvelykį). Po pamaldų Alytaus baž
nyčioje kun. Paulauskas paliepė žmonėms nesiskirstyti,- 
nes busiąs perskaitytas vienas rastas. Ant bažnyčios' 
laiptų buvo pastatytas staliukas, ir -kun. Paulauskas,; 
užlipęs ant jo, ėmė skaityti “K. A. K. instrukciją”. To
linus sakoma:

“Klausytojai tuojau pasidalino į dvi dalis ir 
vieni norėjo kun. Paulauskui leisti kalbėti, kiti ne
leisti. Pirmiausia kilo 'didelis triukšmas, o paskui, 
ir muštynės.

“Kun. Paulauskas nuo staliuko buvo nuver
stas, apstumdytas ir purvuose suvoliotas.

“Yra daug apdraskytų, suplėšytais rūbais etc.
7 žmonės policijos suimti.” į
Kas gi yra tas “K. A. K.”, kurio “instrukciją” ban

dė skaityt kunigas Paulauskas ir tuomi iššaukė muš
tynes šventoriuje? į

Apie tai mes patiriame iš valdžios laikraščio “Lie
tuvos Aidas”, kurio Nr. 79-am aiškinama, kad “K. A. 
K.” tai — naujas klerikalų komitetas, sudarytas kovai; 
prieš tautininkų valdžią, “Katalikų Akcijos Komi
tetas”. Oficiozo žiniomis, jisai susidedąs iš trįjų asme
nų: dviejų studentii ateitininkų, M. ir G., ir vieno ku
nigo Š. (kuris taip pat studentaująs).

Tie trys asmens, pasivadinę “Katalikų Akcijos Ko-! 
mitetu” (arba K. Ai K.), leidžia, girdi, šmeižiančius^ 
valdžią atsišaukimus ir siuntinėja po visą šalį. Pa^ku-! 
tiniu laiku jie parašė trumpą politiško turimi pamoks
lą ir nutarė, kad pradedant atvelykiu tas ^amokšlas’” 
butų skaitomas šventoriuose, po mišių, kai Ok išeina 
žmonės iš bažnyčios. O po '“pamokslo” /turi būt per
skaityta iš anksto paruošta rezoliucija, kurioje reika
laujama, kad valdžia ‘“nepersekiotų katalikų”, ir pa
siųsta Smetonai.

Matyt, kad Alytaus bažnyčios šventoriuje per at
velykį ir buvo bandoma surengti to 4<K. A. K.’” supla
nuotą demonstraciją. Bet kadangi valdžia iš anksto: 
apie tai sužinojo ir oficiozas buvo prieš tai įspėjęs sa
vo žmones, tai kun. Paulauskui jo žygis nepasisekė. 
Valdžios šalininkai pavartojo kumščias prieš klerikalų 
agitatorius.

Kaip matome, tai Lietuvoje jau eina beveik karas 
tarp klerikalų ir tautininkų. Kunigai bando šiandie 
vartoti prieš valdžią panašią taktiką, kaip kad vąrtojo 
l£)05 m. socialdemokratai, kurie irgi laikydavo *“pa-| 
mokslus” žmonėms šventadieniais prie bažnyčių., Bet 
socialdemokratų “pamokslų” žmones niekuomet ne-’ 
trukdydavo. ......... j

Ir, žinoma, socialdemokratų kampanija turėjo rim-i 
tą pamatą. Tai buvo kova už žmonių ląhvę. Tuo gi tar- 

/ pu klerikalai kovoja dėlto, kad jie nori' daugiau išnau- , 
doti žmones, žmonių, laisvę jie panaikjbo kartu su tau-; 
tininkais, gruodžio naktiniu “puču” • nuvergdami demo-’ 
kratinę Lietuvos valdžią. Klerikalams pikta, kad tauti-j 
minkai vieni viską valdo ir jų neprileidžia prie lovio, —d 
kaip Bimba^ pruseikinių. Jokio principų klausimo pas' 
juos nėra. ’ ? Z : 5

Tikrumoje ta kova tarpe klerikalų ir tautininkų^ 
Lietuvoje yra labai panaši ,į mūsiškių bimbininkų tą- 
synes su “sklokimnkais”

“IŠVALĖ” *DR. BLOŽĮ ..
' ■ i

Komunistų literatūros .drau-' 
gijai per eilę metų priklausė 
du jauni lietuvių daktarai Chį- 
eugoje, Dundulis ir Bložis. Da-. 
bar kom-partijos lietuvių Cent
ro Biuro raporte, tilpusiam' 
“Laisvėje”, apie juos rašoma:

“Yra tokių (musų.urgąui-

NAUJIENOS, Cbicago, III.

/agitavo už demokratų parti-. kas. -Jisai kovojo prieš Primo 
pereitų Chicagos. de Riveros diktatūrą ir perei- 

i tą gruodžio mėnesį vadovavo 
nepavykusiam sukilimui Valen
sijoje.

ją laįke 
miesto rinkimų.”

ATŽAGAREIVIŲ SŲNŲS
REVOLIUCIONIERIAI

Ispanijos laikinosios valdžios 
vidaus reikalų ministeris yr^U

APIE SOCIALISTUS
MINISTERIUS

Mįguel Maura. Jisai yra *sunuš' % Europos socialistų

vadas Ferrer. Ta Is- 
valdžios piktadąrybė 
buvo sujudinusi visą 
-Grafo Mauros sūnūs,

p^garsėjusio konservatorių va
do, ,grafo Mauros, kuriam bū
nant ministeriu pirmininku, 
daugiau kaip prieš 20 metų, 
buvo .sušaudytas Ispanijos lais
vamanių 
panijos 
tuomet 
pasaulį.
■dabartinis vidaus reikalų mi- 
nisteris, tečiaus yra pažangus 
žmogus. Jisai buvo vienas iš 
pirmutinių buržuazinių poeti
kos veikėjų, pasiryžusių nu
versti monarchiją.

Atžagereivio sūnūs yra taip 
pat ar vice-ministeris Raffael 
Sandhez Ouerra. Jo tėvas irgi 
buvo konservatorių vadas ir 
Alfonso sosto rėmėjas. Bet su-: 
nūs yra griežtas respublikiniu-

spauda 
rašo, kad laikinoje Ispanijos 
valdžioje yra trys <o ne 4) so
cialistai ministeriai: darbo mi- 
nisteris, švietimo ministeris 
ir finansų ministeris. Pirmą 
tų trijų vietų užima Ispanijos 
darbininkų unijų sąjungos pir
mininkas ir Socialistų Partijos 
vice-prezįdentas, Largo Caba- 
'llero. švietimo ministeris Fer
nando de los Ries yra univer
siteto profesorius:; ir finansų 
ministelris — Indalesio Prieto 
\(gyvenęs išti’ėmime Paryžiuje 
ild perversmo).

Respublikinė Ispanijos val
džia paskelbė laikiną konstitu
ciją, kurios tekstas bus paduo
tas '“Naujienose”. Amerikos 
korespondentai apie tą konsti-. 
tuciją kažin kodėl nepranešė.

{domus Parkas
Parkas Afrikas džunglėse. — 

— Gori- 
Paukščiai. — Dram-

Vulkaną trikampis;
lia.
bliy takai. — Klimatas. —• 
Mokslininkų komitetas. — 
Nykštukai. — Parko vyriau 
sias tikslas.

Nacionalis Alberto 
randasi labiausia primityviškoj 
Afrikos dalyj ir netoli nuo 
kontinento centro. Parką sukū
rė Belgijos karalius Albertas 
1925 m. Prieš tai per keturis 
metus pagarsėjęs keliauninkas 
Gari Akėley tyrinėjo tą mažai 
!kam težinomą žemės plotą. Kas 
•metą paikas buvo didinamas ir 
(dabar Jis apima >50Qr000 akerių 
žemės su Edward ir Kivu eže- 
Eaiis. fcr paritą bėga ikelios tro- 
{piišfeos upės. Vienoj pahko da- 
lyj randasi vadikamški balnai 
su nuolat rog’Stančiomis viršu- 
nėmis. <Cari AMey buvo tos 
nuomones, bad tai yra igražiau- 
jsi vieta visame pasaulyj.

Vulkanai Mikėno, Karisimbi 
ir Bishdke sudaro trikampi, 
tarp "kurių randasi didelis že
mės plotas. Klonyj klimatas 
yra tropiškas. Bet juo aukš
čiau einama į kalnus, tuo kli-į 
matas darosi šaltesnis. Tokiu 
budu nedideliame plote galima 
surasti įvairiausios rųšies kli
matą ir daugybę visokių aug
menų. Čia galima matyti mil
žinus dramblius, bizonų burtus 
ir daugybę visokių mažesnių ar 
didesnių žvėrių.

Vienas įdomiausių gyvūnų, 
žinoma, yra gorila. Tai viena
tinė vieta pasaulyj, kur tą 
žmogbeždžionių kiek didesnia
me Skaičiuj galima surasti. Go
rilos gyvena šeimomis, — po 
tris ar keturias, o kartais ir 
daugiau. Didžiausia gorilų šei-? 
■ma, kokia iki šiol teko suras
ti, susidėjo iš 25 narių. Gori
los vyriausia maitinasi bairibu- 

įho ^atžalomis ir kai kurių aug
menų šaknimis. Jos pasidaro 
sau į krepšius panašias lovas, 
kur miega naktimis, o kartais 
ir dieną.

Starke galima užtikti ir leo-! 
par$ų, kurie iš pasalų tyko pa
krauti savo Auką. Per dieną gir- 
į&įsi čiulbėjimas įvairiausių

Parkas

---------------------- .t 
--------------------- --------------------f.------------------------------------------------ '■ T--z 

zacijose), kurie stačiai eina1 
su fašistais, ir mes nesiima- 
me tikumų žinksnių prieš! 
juos. Chicagoję dalfitąraiil paukščių, kurie yra pasipuošę 
Dundulis ir Bjožis eina SU; «liin1r»nnnii« Pnu-

demofcratais, bet jie yra* 
ALPLD. nariais. Tas gru~ 
moja jnusų klasinėms orga
nizacijoms.” 
Kitoje vietoje tame pat “L.”!

numeryje pranešama:
“ALDLD. 104 kuopa, OhH 

cago, i Ilk, išbraukė iš 
AĖDLD. Dr. G. Bfložį. Jis 
kartu -su. Ik., T. Dunduliu,

spądvatomis plunksnomis. Pau
kščių čia įgalima užtikti labai 
dąųg.

Tvirtesni ir drąsesni keliau
ninkai gali jsikopti į kalną. To
kia (kelionė paprastai užima 
apie dvi dienas. Bet visuomet 
(Reikalinga turėti vietos gyveh-< 
tojų, kurie ?su kirviais eina pir
ma ir padaro taką. Nuolatinio 
jtako nėra, kadangi įmonės re/ 

■' ■ ' - . ■ ' - •'

tai kada slanko tas vietas. O 
priegtam džunglėse augmenys 
nepaprastai greit auga: uz Tke- 
lių mėnesių iškirstos vietos vėl 
užauga.

Kelionė nuo 6,000 iki 14,000 
pėdų lygmalos yra neįmanomai 
įdomi. Scenerijos mainosi. Vie
ną valandą tenka keliauti per 
klonį, kur žydi įvairios gėlės 
ir bėga upeliai, o kitą — per 
tankiausi bambukų mišką. Miš
kas yra tiek tankus, kad ne- 
prasimuša nei saulės spindu
liai. Diena staiga virsta nak
timi. Bet neilgam. Už kiek lai
ko vėl pasirodo saule ir milži- 
ni medžiai. Keliaujant per 
džunglės galima pastebėti 
dramblių takus. Atrodo, kad 
siaru ruožų bų^U uraganas pra
ėjęs; ‘ visur Ihatosi išlaužti ir 
su šakomis išrauti nįedžiai?

Kiek aukščiau palipus, pra
sideda dykos, vietos, kur ran
dasi kanjonai^jr kriokliai.* Nuo 
■tos vietos matosi Kivu miškai, 
kur gyvena gorilos. Kai ateina 
naktis, tai visur aplinkui gir
disi keisti garsai. Nepratusiam 
sunku miegoti, žmogus jaučia
si patekęs į kokią tai pasakų 
žemę.
' Jei keliauninkui ir pasiseka 
■porai valandų užmigti, tai ry-1 
to , metą jį išbudina smarkus 
lietus. Bet už kokios valandos 
dangus< pradeda blaivėti ir iš' 
už debesų pasirodo saule. Pra-! 
eina dar kiek laiko ir danguj 
nebesimato nei vieno debesėlio. 
Tik tolumoj galima pastebėti 
įdumų kamuolius, — tai rūk
sta vulkanai.

Kuomet keliauninkas įsiko- 
pia dar aukščiau į kalną, tai 
jis staiga pajunta šalti. Oras 
pasidaro visai vėsus ir pučia 
šiurpus vėjas, čia reikalinga 
užsivilkti storesnį drabužiai. Iš 
•čia matosi milžiniški medžiai, 
kurių amžius,^siekia gal tuk- 
rstantį ar daugiau metų. Tarp 
tų medžių Cari Akėle!y nušovė 
1921 m. gorilą, kuri svėrė 38(1 
svarų. . >. r , . , ,„A 'J

‘ Toj tai pasakingoj vietoj ta
po įsteigtas nacionalis parkas, 
kur bus bandoma apsaugoti Af
rikos žvėris nuo išnykimo. 1929 
m. parko plotas tapo žymiai 
padidintas. Prie parko tapo pri
skirtas ir Eduardo ežeras, ku
rio apielinkėj galima užtikti 
hjpopotamų. Pąrko kontrolė tą- 
po pavesta komitetui, į kurį 
jeina aštuoniolika ‘pasižymėju
sių pasaulio mokslininku.

Prieš kiek laiko Briusely j į- 
vyko mokslininkų komiteto na
rių' suvažiavimas. Suvažiavime 
buvo pabrėžtas tas faktas, kad 
nacionalis pankas sudaro dide
lio įdomumo ne tik geologams 
ir mineralogams, bet ir etnolo
gams ;(mokslinmkams, kurie

Pirmadiesiis, bal. 27, 1931

; '[Acme-P. & A. Photo]'

Japonijos princas Takamatsu su žmona, dabar vieši Jungtinėse- 
Valstybėse

studijuoja įvairias žmonių ra
ses). Parite galima užtikti kei
stų žmonių, kurie pasižymi sa
vo nedideliu ugiu. Jie yra va
dinami nykštukais arba neūž
augomis.

Moksliškam tyrinėjimui joki 
kįta vieta Afrikoj nėra tiek 
tinkama, kaip nacionalis par
kus, kur klimatas baltaodžiams 
yra tiesiog ideališkas; Ten jie 
gali pasirinkti toki klimatą, ko
kis jiems geriausia patinka.

Svarbu ir tai, kad į komite
tą įeina įvairių tautų moksli
ninkai. Tokiu budu parkas bent 
mokslo atžvilgiu yra interna-^ 
cionalis. \ Jokios diskriminacijos 
nedaroma. Ten gali liuosai va
žiuoti tiek japonų, tiek rusų, 
tiek anglų ar kokios kitos tau
tos mokslininkai. Tiems moks
lininkams jokių kliūčių neda
roma. jie ' turi prisilaikyti tik 
tų taisyklių, kurias yra nuka
lęs mokslininkų komitetas.

O nacionaliame parke yra 
daug įdomių mokslininkams da
lykų. Ten jie turės progos pra
plėsti musų žinojimą, —i daug 
ką patirti apie praeitį.

Bet vienas gal svarbiausių- 
parko uždavinių bus išlaikyti 
tropiškos Afrikos žvėris ar 
augmenis. Reikia žinoti, kadį 
pastaruoju laiku to kontinen
to džunglės yra smarkiai nai
kinamos. O kartu su džungūė- 
mis nyksta ir jų gyventojai,' 
— visokiexžvėrys ir paukščiai. 
Imkime, pavyzdžiui, kad ir go
rilas.' Jų visame pasaulyj pri- 
skaitoma vos keli tūkstančiai; 
Mokslininkai yra tos nuomok 
nes, jog su laiku gorilos visįiš-' 
kai pranyks. Sulaikyti įjas nuo 
pranykimo nebebus galima. Ta
čiau Ibus dedama pastangų, kad 
jos parke kaip įgalima ilgiau 
išliktų nuo išnykimo. Tas pat 
ir su' hipopotamais. Jie irgi 
smarkiai nyksta. Nyksta jie 
vyriausia dėl to, kad visokie 
medžiotojai be pasigailėjimo 
juos galabija. Parke jie sus
iras sau prieglaudą ir gal bus 
išgelbėti dar ilgam laikui nuo 
pranykimo. Mat, 'dalykas tas, 
kad parke yra griežtai drąu- 
džiama daryti bent ‘kokias me
džiokles.
___________ —X

Užsirašykite “Mu
su Vilnių” •'

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

!($1.50 metams—eina kas 10 dienų, 
gausiai iliustruotas Vilniaus krašto, 
yalžUais). 7'ad‘.^‘Naųjietių*’A aijipįnU 

stjr^cyaj susitarusi su profesorium, 
apsiima ligi ^balandžio 20 d. priimti

“Musų Vilniaus” ,
prenumeratų.

Adresus ir pinigus prof. Biržiška, 
atsiėmęs pristatys >

■ -“Musų Vilniau^”
administracijai.

Skaitytoju Balsai
Kūrimas pažangios 
Nacionalčs lietuvių 
organizacijos Ame

rikoje
su mano 
tuo klau-

tai liaudies Sąjunga ar kokia 
kita, — vardas svarbos neda

lai pats gyvenimas mus

Ar daugelis sutiks 
nuomone, ar ne, bet 
simu jau senokai kalbama, šį 
klausimą iškėlė liberališki-pa- 
žangųs veikėjai, kuriems nele
pi partiviskamas pirmoje vie
toje, nes būnant patriotu vie
nos partijos, jau kitos esti prie
šai ir neikia jas vengti arba* 
kovoti. Tas gal buvo gerai se
niau pas mus. Mes visi gerai 
žinomu; kad tos politines “au
dringoj”, '“didžios”’ 
gas” organizacijos sunyko, ar-1 
ba kitos baigia dienas gyven
ti. Niekas tame negali būti kal
tas, .jeigu teisingai pažiūrėsi
me į praeitį, nes ateivių -gy
venimo sąlygos vertė taip nu
tikti, ir kuo ilgiau gyvensimą, 
tai... panašių nuo tikiu susilauk-: 
sime.

Dabar kyla klausimas, ar rei
kia ' pasilikti ■ prie senų politi
niu organizacijų ir jas pradėti 
auginti,, kaip mažą kūdikį, aF 
daryti reformos ant plačio ma-: 
štabo. Jeigu kas mano atgai
vinti1 LSS. arba išaugti ALTS. 
— mano manymu, butų bergž- . t ’ I

.džias darbas, žinoma, čia vi
siems' nepatiks šis pasakymas, 
nes, ’kaip sakiau, visur esama 
savotiškų patriotų. Galų -gale, 
ką šios organizacijos gali rim
to duoti Amerikos lietuviams ? 
ką jos nuveikė praeity,—apie 
tai nėra reikalo kalbėti. Sta
tykime klausimą prieš save, 
kas mus latfkia, kokia mjusų 
ateitis? Gal kas mano, kad 
SLA. igifli visus musų politi
nius bei kiflturinius reikalus 
padengti, anaiptol ne. SLA. yra 
pasagos ir labdarybės organi-* 
zacija, todėl ją turime supras
ti kaipo tokią.-

Kad Vėliau ar anksčiau įsh 
kuras nauja organizacija, ar

T* •

ir “garbin- ganizaiciją.

■HR—4—mimui-, i—iww

ĮGALIOJIMUS
(Doviernaitit)

galite padaryti pas 
•mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami ipformaci-

kitu rn i pairi.
rašykite

NAU JIENOS |
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

ro, 
verčia prie to eiti. Gal vienas 
kitas pasakys, -— na, kaip mes 
tą visą .padarysime, žiūrėk anas 
toks, o kitas kitoks. Taip, tas 
tiesa. Reikia žinoti, kad mes 
tuos “toks ir anoks” senai pra
gyvenom ir baigiam užmiršti. 
Gyvenimo likimas vienodina, t. 
y. mokina, o iš to viso ‘mes vi
si pasidarome tobuli ir visapu
siškai puotaujam bei diskusuo- 
jam.

Paimkime ne visai senų pa
vyzdį, Prof. Biržiškos misiją. 
Kode! visi p. Biržišką rėmė, iš
skiriant komunistus? Čia yra 
aišku, kad tikslas, kuriuo pro
fesorius atvyko pas mus, Ame
rikon. O tas tikslas, tai tauti
nis — visos musų tautos rei
kalas. Jeigu lietuvybė mums 
brangi, jeigu bendrai ar atski
rai svarbesnius tautinius klau
simus remiame, tai tarp pažan
gios visuomenes negali būti di
delio tarpo, kad nebūtų galima 
subendrinti. Žinoma, komunis
tams ir klerikalams tokia or
ganizacija ne pokeliui; mat, 
vieniems rupi Maskva — ki
tiems Roma.

Jeigu kada kursis nauja or
ganizacija su -gerai apdirbtais 
tikslais, kurie aprėptų visus 
musų gyvenimo bėgančius rei
kalus, tai nėra abejones, kad 
jai yra galimybė išaugti į rim
tą ir svarbią lietuvių organiza
ciją. Kada, kas ir kaip šį rei
kalą pradės, dabar sunku tikrai 
pasakyti. Bet šis pakeltas klau
simas nėra naujas ir nėra sva
jonė.

Butų gerai ir naudinga, kad 
veikėjai pareikštų savo mintis 
šiuo reikalu. Kuriant kalbamą 
organizaciją, . nėra vieno as
mens reikalas ir vienas tu nie
ko neatsieksi, todėl laisvai kal
bėdami, be fanatizmo ir pyk
čio, galima prie ko nors priei
ti.

Reikia neužmiršti ir omeny 
turėti, kad aš, toli gražu, ne
suminėjau daug svarbių daly
kų apie kalbamų —< busimą or- 

Taip kaip moksle, 
pradedama teorija, o baigiamą 
praktika — realybe.

— K. J. Semaška.

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

JŪSŲ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI

MOSE VIETOSE

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marąuette Park 
TUBUCIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
2608 W. 47th St 

Tek Lafayette 1088

Roseland ir Pullman
VVAITCHES &JOS. CORP. 

, 62 E. 407th St,
Tol. Pullman ;5950

Kai jums reikės pa
duoti '“elassified” skel-

■“Naujienas”, kreipkitės 
Į .artimiausi .atstovą.

Garsinkites “N-nose”

vagele, Ramatizma ir Visas 
Gyla* ir Skausmu* e

Plaster.
dūdelė.

Geresnis .nei



S. D. LACHAVICH

Barkem vėl laisvas!

Graboriai

Lietuvės Akušerės

900 policisty “sutaupos

auto

9252

Advokatai

CHICAGO, ILL

Iki 3 vai. kortuose

dvi dukteri

neturi 
tuojau

ĄMBŲLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ranui 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai rcikalmga?.

$53.00
2.00 
6.00

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatmcnt 
netic

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas

Avenue 
1742

— 7 iki 9 vakare 
Ketv.

kampas 47th St.
T ei . Bo u Ite va.rd 6487

Septyni užmušti
mobilių

Daugelis motinų, kurių vai
kai lanko mokyklas, smarkiai 
priešinasi prieš dayHght saving 
time, kuris tapo įvestas nuo ka
ro laikų ir užsiliko. Sako, laiko 
perkėlimas visa valanda anks
čiau kenkia vaikų miegui. Tas 
dienos taupymo laikas prasidėjo 
nuo šio sekmadienio.

PAULINA

KLAPATAUSKIENĖ 

po tėvais Eismontaitė
1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulcvard 5203

Boulevard 8413

Subatos vak.
Pėtnyčios vak.

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

LIETUVIS' GRABORIUS

IR CHIRURGAS

Halsted St., Chicago

Iš 89 raketų tik 33 
panaikinti

IR CHIRURGAS 
So. Loomis St. 
Blue Island Avė.
12 A, M.» 2 to 4 

8:30 P. M.

Petrą Tre- 
Jokubą Kuliešį ir gimi- 

seną

14,000, mokytojų 
algos

Nesirūpinkite ke 
Ijonėję

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUSERKA

3103 S. Halsted St 
Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Motinos priešinasi laiko 
keitimui

Victory 681)3 
Drexel 9191

A. R0TH

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame re i 
kale visuomet esti yąži' 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

Praktikuoju 20 metai 
OFISAS

4729 South Aehland Avc., % tūbos 
CHICAGO, TLL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS J
Nuo 10 iki 13 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nctfel. nuo liO iki 12 ▼« dwn« 

Phone Midvvay 2880!

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

JOSEPH J. GRISH 
‘Lietuvis Advokatas

4031 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockwett St.
T«L RvpoMfc 9733

Perspėjimas automobi 
listams

Keturiolika tūkstančių Chica
gos mokyklų mokytojų negavo 
algų dėlto, kad miestas 
jiems pinigų. Algoms 
reikalinga $3,775,000.

tęr vehięle 41a sekcijos peyžeu* 
girną, sulig kurio baudžiama 
ligi $200 pinigais ar ligi metų 
kalėjimo, arba bausmės ir ka
lėjimo, kartu už pabėgimą is 
akcidento vietos. Jei nukentė
jęs asmuo nebūtų vietoje, vis 
tik automobilistas, pabaręs 
nuostolį, turi pats apie tai pra
nešti artimiausiai policijos sto-

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

24,00 W. Madison Su
Vai,:. 1 iki 3 po. pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Paul M. Adomaitis 
) Advokatas

Ofisas vidurmiestyje j
Roqm 2414 •

One 'Notth La Salta Bldg. 
Obe Nbrtfr Ltt Saite St.

(Cor. La Šalie and Madison Sts.j 
Ofiso Telf State 2704x 4412

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL SERMENIĮ

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

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

Valandos
OJis-—Utarn., 
Vaisa lle—Pan.,

4605-07 South Hermitage
■ Visi, Telefonai: YARDS 174 D ir

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St. 

Arti Lcavitt St.
Tde fonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki, 8 vakaro. 
Seredoj ir Pčtoyčioj nuo 9 iki 6

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 m.

> Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo’9 ikt 13 vak dienos ir 
nuo 6 iki 9' valandos vakare

’ Kada pavedi savo keliones 
reikalus aprūpinti Naujienų 
Laivakorčių Skyriui, tai gali 
ramiai miegoti pirm iškeliavi
mo; taip pat ir kelionėje, ne
reikės rūpintis. Kas važiavo 
per Naujienas, kiekvienas pa
tvirtins, kad čion viskas pri
rengiama taip rūpestingai, kad 
iš sykio jauti kad pavedei sa
vo reikalus žmonėms žinan
tiems savo biznį.

Dar kartą norime priminti, 
kad norintiems važiuoti su

Lieka nuliūdę, 

Klapatauskių ir Petkevičių 
Šeimynos.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, ‘ nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ’ ir tolitegystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phoric Boulcvard 7589

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedegiomis n-uo 10 iki 12.

Bile akcidentui atsitikus, nors 
nuostolis atrodytų ir labai men
kas, bet automobilistas tai pa
daręs, turi apsistoti ir paduoti 
savo vardą, adresą ir valstijos 
laisnio numerį tam asmeniui, 
kuris tapo akcidentu paliestas, 
perspėja Chicago Motor Club.

Automobilių savininkai pri
valo tai padaryti ne vien dėl 
mandagumo, bet ir dėlto, kad 
apsaugojus save nuo proseku- 
cijos už valstijos akto apie mo-

Septyni žmonės užmušti va
kar dviejuose automobilių akci- 
dentuose. Tuo budu per pas
kutines 24 valandas Chicagos 
apylinkėj užmuštų skaičius pa
siekė—10 žmonių. Penki vaiki
nai užmušti susidūrime su 
traukiniu.

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

prie 
duodu 
electric 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

merginom patari
mai dovanai.

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS.:
riuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

guma organizacijų ir unijų. *
Du metai atgal buvo suskai

tyta 89 pavojingos raketerių 
gangės; pradėjus su jomis ko
voti, dabar esą beliko 53 to
kios genges, vis dar labai 
kenksmingos, ir per du metus 
esą išnaikinta 33 gengės.

Phone 
Hemlock

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy 8 MidXvjfe 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

?atarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsįšaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Jei. Roosevclt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

1439 S. 49* Court, Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1900 So. Halsted St.

Rezidencija:
4193 Archer Avė.

.Valandos: 2—4 po piet
' Phone Lafayette 0098

DARATA SUVEIZDIENĖ 
po tėvais Trečiokaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 23 dieną, 10:30 valandą 
vakare, 1931 m„ sulaukus 41 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Biržų apskr.. Papilio parap., Mal- 
diškių vienkiemyj. Amerikoj iš
gyveno 22 metus. Paliko dide
liame nubudime vyrą Joną, sūnų 
Petrą, 2 pusbroli 
čioką 
-nes Amerikoje. Lietuvoje 
motinėlę, seserį Kotriną ir švoge- 
rį Gavėnus, pusbrolius ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 44? W. 
103 St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
balandžio 27 dieną, 1 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas- kapines.

Visi a. a. Daratos Suveizdienžs 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulcvard 4139.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borrftn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

J&S W. Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 22nd St. meo 6-9
Rooscvclt 9090

Tet RepuMk 9600

Chicagos raketeriai ištrau
kia iš gyventojų kas metą po 
$136,000,000 pinigais. (Raketas 
tai yra vienas kenksmingiausių 
parazitizmų moderniškoje ga
dynėje, kur susidarę tam tik
ros gengės veržiasi į darbinin
kų unijas, i biznio ir amatų 
organizacijas ir įvairiomis te
roro priemonėmis, labai daž
nai ir žudymais priverčia 
jiems mokėti stambias sumas 
pinigų arba nuolatinei kont
ribucijas. Nuo raketo ir ra
keterių čia kenčia bene dau-

Vienas pavojingiausių Chica
gos raketerių George (Red) 
Barker, darbininkų unijų rake
tėm ir gengsteris, pereitą 
penktadienį paliuosuotas iš Pon- 
tiac kalėjimo, kur jis buvo pa
siųstas sėdėti keturis metus už 
vagystes. Be to atgavo laisvę 
dai- trys pavojingi gengsteriai, 
Dauny Stanton, James Forsythe 
ir Simon Giorman, visi buvę nu
teisti į kalėjimą už įvairius kri
minalus.

Du Westchėster vaikai, Donald Kame 
ir Bcn Cėyte, tapo išrinkti atstovAtiti 
savo apielirtkę konkurse už Codk pa
vieto spelinimo ir dęklamavimo čempio- 
notą. ’ , ‘ ‘ ■

Węstcbestcr Cdmmunity Club pasta
ruoju laiku labai žymiai paaugėjo nau
jais nariais. Tikimąsi, kad už kelių 
savaičių kiekviena Wes.tchester šeimina 
priklausys ptie kliubo.'

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

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio it ketvirtadienio

Spccial grand jury vis tebe
sidarbuoja su poljeijos virši
ninkų pelnais, padarytais iš 
kyšių ir kitokių kriminališkų 
papirkimų. Tardoma 35 ka
pitonų, 143 leitenantų ir 586 
seržantų bankų -indėliai. Pasi
rodo, kad praturtėjusių polici
jos ponų surašė randasi ir Al- 
cock, WiHiam Russel ir Michael 
Hughes pavardės. Policija tu
rėdavusi savo tamtikrus “ko
lektorius”, kurie iš spikyzjų ir 
kitokių urvų rinkdvę jiems pa
pirkimų “taksas”.

Ofiso Tel.
Rez. Td.

DR. A.

GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS
2201 West 22n4 S

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned'. 10
Rezidencija 6640 So. Jifapleivood A

• Telefonas Ropubįic: 7868
-L- ■»     » Į *u» » n

Namų Tel. Ravensw©d4- 1664
Dr. J. P. AsJtmencki

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
15 88 Milcvaukee Avė. 

(kampas Norjh u Damcn Avės) 
Tel/Brunswick 8281 

UtarnC KetV. if Subatomis
Ofi§o valandos; 1-3 rir. 7-j8 p. ja. 

Nedaliomis pagal susitarimą

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutaną

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

STEFANIJA M1KADAIT

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 25 dieną, 3:00 Valandą 
ryto, 1931 m., sulaukus 31 me
tu amžiaus, gimus Kauno tėd., 
Telšių mieste. Amerikoj išgyveno 
21 metus. Paliko dideliame nuliū
dime motiną Anelę, tėvą Adolfą, 
seserį Stanislavą Mikėnas, dėdienę 
Barborą Stulpinas, o Lietuvoj te
tą Petronėlę Sitavičaitę, du dėdės 
— Leohą ir Tamošių Sitavičius ir 
gimines. Kūnas pašarvotas* ran
dasi 2231 W. 23rd.St.

Laidotuvės įvyks seredoj', ba
landžio 39 dieną, 8:30 vali ryte 
iš namų j Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už Velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas ’į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a, a. Stefanijos Mikadait 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami'' dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

■

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Sesuo 
ir Giminei

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lechavicz, Tel. Roosevelt 
2515. ' y

nuo 3 iki 9
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė.

. Puliman 5950—namų Pull. 6377. 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

. K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Boulevard* 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: ♦

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Amcri- 
Paliko 

dideliame nuliudime vyrą Donald, 
Heleną ir Oną, 

sūnų Aleksandrą, motiną Antani
ną, švogerį Feliksą Lansbcrgą ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2812 
S. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
balandžio 27 dieną. 8:30 vai. ry
te iš namų į Lietuvių Katalikų 
parapijos bažnyčią, 35 St. ir 
Union Avė., kurioje^ atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimieros Lansber- 
gienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Vaikai, Motina, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Jieva Kazlauskienė
PO ' TĖVAIS KASMAUSKA1TĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 24 dieną, 6:10 valandą ryte 
1931 m., sulaukus 53 metų amžiaus, gimus Pagrybių kaime, Kaltinėnų 
parap. Amerikoj išgyveno 3-5 metus. A. a. buvo narė draugijų — 
šv. Agotos. Šv. Barboros, Tretininkų ir Litewsko-Polska Kroliovva Jad- 
wiga. Paliko dideliame nuliudime vyrą Antaną, sūnų Antaną, dukterį 
Evą, sesers dukterį ir augintinę Violet Hofsteader, brolį Antaną, brolienę 
Oną ir švogerį Joną Janušus, o Anglijoj seserį Oną Plėčkienę ir gjmines. 
Kūnas pašarvotas randasi 3930 W. Marųuette Rd.

Laidotuvės įvyks Antradienį, Balandžio' 28 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Gimimo Panelė* įv. parapijos bažnyčią, M'arųuette Parke, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jievos Kazlauskienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. \
VYRĄS, SŪNŪS, DUKTĖ IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Ęžerskis, Tel, Boulevard 9277.

Rezidencija Tek Midway 5512 ir
• Wilmettc 195

Ralph C. Cupler ,M.D.
CHIRURGAS

Odkley it 44 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedčbais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir

Pėtnyčiomis I iki 4 v. v.

KAZIMIERA LANSBERGIENĖ 
po tėvais Plusnaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio. 24 dieną. 12:35 valandą 
ryte 1931 m., sulaukus 38 metų 
amžiaus, gimus Šiaulių apskr., 
Triškių parap. ir mieste 
ko j išgyveno 28 metus.,

* Telefonas Yatds 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3202

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark Sts.
' Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hydhe Park 3395

Simon M. Skudas 
Graborius ir 

Bąlsamuotojas
Patarųavimas sąžiningas, greitesnis i; 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčia dykai. 

718 W. 18 St. 
Tel. Rddsevelc 7532 

' CHICAGO^ ILL. .

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir , 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems* reika
lams.) Kaina prieinamai

3319 Auburn Avenue

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STR1K0L
. Lietuvys Gydytojas 

ir Chirurgas
Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

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

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
O5iso telefonas Virginia 0030 

Rez. Tel. Van Bumu 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nodčlioin nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Sido
341 3 Franklin Rlvd.

Valandos 8:30 iki 0:30 vakaro

įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS

Office 1724
kamp. 18 ir

Valandos: 10 to
« 7 to

Res. Phone Fairfax 6353
I     » in< .1. ! » i --

Ofiso Tel. Boųlevąrd 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

..... . p į..,. ..

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
ncRu kiti todėl, kad 
priklliusatt prie g ra* 

bų, išdirbystės.
OFISAS:

668 W. I8th Street 
Tel. Canalį 6174 

SKYRIUS: '
323 8 S. Halsted St, 
Tel. Victory 4088

GYDYTOJAS

Ofisas: 3102 So.
arti 31st Street

Valandos:
Ncdeliomis

DR. G. L. MADGĘ 
DENTISTAS

4930 W. 13tb St. Tel. Cicero 49
Dūlei snuki ii laikų kainos uupisriuloM _ 

Sidabro FilUnuai ...........
Parecliano Filnng’at __ __________
AuksittčiP Ci'ow<i8 .J*-----------
Bridže ....j................. .—$6.00 u|
Plateu ....................  $20.00 ir

Traukimui be t&autuno,

......................... r .jf,... ... rf... ■ ...

Ęfcsknrsyęmis Gegužes 2 
Lancastria Gegužės 27, laikas 
tuojaus pradėti rengti doku- 
meldus. f

Naujienų Laiv. Skųrius,

įvairų^ Gydytojai

DR. HERZMAN
' — Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausias 
metodus ir kitokius ^elektros!
prietaisus.

Ofisas rr Laboratorija:
1025 W. I3th St., netoli Morgan St.

Valamfo&: nw> JO—-12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vąk Vakat* 

Tri. Caual 3110 
Rezidencijos telefonai

H yda Park 6755 ar Randolph, 6800

DIt CHARLES ŠĖGAL

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 23 dieną, 1931 m. sulaukus 
87 metų amžiaus, gimus Pašilio 
parapijoj, Lietuvoje. Palaidota 
tapo kovo 25 d., 1931 m. Kra
žių kapinėse, Lietuvoje.

Pkliko dideliame nuliudime sū
nų Juozapą, marčią Justiną, duk
terį Olesią ir žentą Aleksandrą 
Petkevičius ir šešius anukus, Ame
rikoje.

Už jos sielą seredoj, balandžio 
29 d., 8 vai. ryto bus laikomos 
Šv. Mišios Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios bažnyčioj.

Prašome visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

V. W. RUTKAUSKAS
• ADVOKA 

29 S. La Šalie St 
Tel.‘ Centrai 6390 / 
Rezidencija 615B SJ Talman Ąv.

Tel. Prospeet 3525

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6 (į 00 South Artesian Avenue 

Phone Prospere 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Sutte 3
Tel. Prospere 1028 /

Rez. 2359 S. Leavitt S t. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Darbo žmonių švente 
čia pat

Ateinantį penktadienį 
pirma gegužės mėnesio diena. 
Tą dieną viso pasaulio susipra
tę darbininkai švenčia, minė
dami savo bendrus reikalus, 
skelbdami savo tikslus ir stip
rindami savo (dvasių ateinan
čioms, kovoms.
’ Pirmoji Gegužės buvo įsteig
ta prieš 42 metu, kada susi
pratusių darbininkų judėjimas 
dar buvo nedidelis. Niekas dar 
nebuvo tuomet girdėjęs, kad 
kuri nors šalis turėtų socialis
tinę valdžią arba kad politiko
je daug svertų darbininkų bal
sas. Daugelyje šalių darbinin
kai . tuomet dar tik buvo pra
dėję organizuotis politiškai, o 
kai kuriose valstybėse jie dar 
neturėjo nė balsavimo teisės.

šiandie kas kita. Per 42 m e-

bus

PAGELBA
nuo skaudėjimo

0

Daugelis dalykų gali iššaukti galvos 
skaudėjimu ir kitus skausmus, bet yra 
vienas dalykas, kuris visuomet suteiks 
jums pagelbą! Tiktai paimkit vieną 
ar dvi tabletes Bayer Aspiriti. Jūsų 
kentėjimas išnyksta. Pagelba ateina 
tuojaus, nežiūrint kokia priežastis vertė 
jūsų galvą svaigti nuo skaudėjimo.

Bayer Aspirin yra nekėnksmi|tj;ą$ —- 
negali paveikti Širdį. Todėl nėra rei
kalo laukti, kad galvos . skaudėjimas 
“pats išnyks”. Bereikalinga yra kęsti 

'kokį nors skaudėjimą, kuomet jus ga
lite gauti Bayer Aspirin. * Tai yra pa
laima moterims, kurios kenčia regulia
rius sistematinius skausmus; vyrams, ku- 
^ie turi dirbti nežiūrint akių įtempimo, 
nuovargio ar neiiralgijos.

Ištirkit jo greitą pagelbą nuo šal
čių; nuo neuritis, reumatizmo, lumba
go. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrą 
Bayer Aspirin — su »nt dėžutės
ir tabletėlių. Visi aptiekininkai turi 
Bayer Aspirin tabletes. •

tinę, šventę bus atkreiptos į 
tuos pavojus, kurie šiandie 
grasina žmonijos taikai. Ne
prileisti prie naujo karo, vers
ti visas valstybes, kad jos ma
žintų savo armijas ir karo 
laivynus ir eitų prie galutino 
nusiginklavimo, yra tvirtas su
sipratusių darbininkų' pasiryži-

tu darbininkų judėjimas pa
saulyje išaugo į milžiną. Eu
ropoje dabar j a u-ne daug tera- 
sime šalių, kur vienu ar kitu 
laiku darbininkų atstovai ne
būtų dalyvavę valdžioje. Išti
soje eilėje parlamentų socia
listų partijos yra stipriausios. 
Britanijoje, didžiausioje pasau
lio imperijoje, visa Valdžia yra mas visur, ir jisai bus pareikš- 
sudaryta iš darbininkų atsto- tas gegužinėse derhonštracijose 

ir prakalbose.
Pirmoji Gegužės čia pat. 

Rengkimės ir mes ją švęsti!
Lietuviai socialistai Chicago- 

jc rengia penktadienio vakare 
dideles gegužines prakalbas 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
(didžiojoje svetainėje), su gra
žiu programų. Visi, kas turite 
darbininkiškos sąmonės kibirk
štį, ateikite!

sudaryta iš darbininkų atsto
vų. , : X,

Steigiant Pirmosios Gegužės 
šventę, susipratusioms įvairių 
šalių darbininkams rūpėjo dau
giausia šie du dalykai: kad bu
tų tą dieną * demonstruojama 
tarptautinis darbininkų solida
rumas ir kad butų skleidžiama 
8 valandų darbo dienos idejįa 
-masėse. - Užaugus darbininkų 
judėjimui, padidėjo ir tikslas, 
kuriems Pirmoji Gegužės yra 
pavesta.

Pramoningošiose Europos 
valstybėse, kur darbininkai 
yra gerai susiorganizavę, jau 
yra iškovota ne tik darbo va
landų sutrumpinimas daugu
moje pramonės šakų, bet ir 
socialės apdraudos įstatymai, 
kurie apsaugoja darbininkų li
gos atsitikime, senatvėje ir ne
darbo metu. Tuos laimėjimus 
apginti ir juos išplėsti šiandie 
yra vyriausias darbininkų 
davinys tose šalyse.

Ankštai su šituo reikalu 
šasi darbininkų kova prieš 
akcijų politikoje. Tai reakcijai 
vadovauja daugiausia fašiz
mas, skelbias neapykantą de
mokratijai ir socializmui, pa
mėgdžiojant Rusijos bolševi
kus, kurie ant laisvo darbinin
kų* judėjimo griuvėsių yra įs
teigę diktatūrą. Atremti fa
šistų atakas, likviduoti skilimą 
darbininkų judėjime, kurį pa
gimdė bolševizmas; atsteigti 
demokratinę tvarką tose šaly
se, kur ji buvo sugriauta, — 
tai yra artimiausieji darbinin
kų tikslai visame pasaulyje 
dabartiniu momentu. z

Milžiniškas laimėjimas šitoje 
srityje tapo tik-kų pasiektas, 
sugriuvus monarchijai ir dik
tatūrai Ispanijoje, išių metų 
Pirmoji Gegužės sveikins jau
ną Ispanijos respubliką, stip
rindama viso pasaulio darbi
ninkų' viltį, kad neilgai trukus 
gal* ateis darbo i žmonių perga
lė ir tenai, kur šiandie dar 
viešpatauja diktatūros.

Kartu su .tuo, pasaulio dar
bininkų akys per šią tarptau-,

Didžiųjų bankų po 
litika

Pasikalbėjimas su p.
Universal State Bank 

zidentu

Elias, 
pre-

už-

n
re

1:30 iki 11 vai. vakare.’, 
50*.

Industrinės Partijos Maskvoje.
Sensacingi įrodymai apkaltintųjų.' Scenos teisme. Prokuroro kalba 
Demonstracijos sniego užpustytose Maskvos gatvėse. '

t .■ * i • •

Rodymas be pertraukos 'nuo 
, Dienomis

Sugrąžinta Populiariu
REIKALAVIMU
PIRMA KALBANTI FILMĄ IŠ RUSIJOS

(Antgalviai anglų kalboje) • '

“SOVIETU IŠDAVIKU BVLA’

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
gatllįo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite,' ką jis jums gali padarytu 
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 vakare. Nedeltomis uuo 10 ryto iki 1 vai.

Weau26.,St; * ” * “ Crawford 5573 .

CINEMA ART 
THEATRE

Chicago Avenue
J - . , prie pat

Michigan Avenue

J J. Elias, prisiminęs šių die
nų bankų politiką, atkreipė 
dėmesį į tą nesveiką apsireiš
kimą, kaip vidurmiesčio di
dieji bankai traukia iš prie
miesčių pinigus ir biznį ir vis
ką koncentruoja kelių bankie- 
rių ir stambiausiųjų biznįerių 
rankose.

“Vien tik iš Bridgeport, 
Marųuette Park, Brighton 
Park ir kitu tokiu distriktu vi
durmiesčio bankai ištraukia 
kasmet po $73,000,000 tau
pymo įdėlių. . Tai reiškia, 
kad tokios sumos išsitrau
kia iš minimų distriktu biznio 
apyvartos ir persikelia į mies
to centrą. . Jei kiekvienas tų 
distriktu gyventojas turėtų rei
kalus su savo distriktu ban
kais, tai ii* patys turėtų kur 
kas geresnes pasekmes ir vie
tos bizniui labai daug pagel
bėtų, ir visi gyventojai iš to 
turėtų geresnės naudos.

“Ištraukimas iš dist- 
riktų yra panašu, kaip nulei
dimas kraujo; kūnas, netekęs 
dalies kraujo, silpnėja ir ne
gali pilnai funkcionuoti. Dist- 
riktų bankai vartoja pinigus 
tik savo distrikte, ten kur tie 
bankai randasi, ir kadangi 
mažesnieji bankai nesileidžia 
į spekuliacijas, tai juosedr in
dėliai yra saugesni įr iš jų gy
ventojams nauda didesnė.

“Bet kuomet piliečiai savo 
pinigus deda į vidurmiesčio 
didžiuosius bankus, tai tie jalv 
pinigų vietos reikalams hesko- 
lina, išskiriant tik stambiuo
sius fabrikantus. v Didieji ban
kai spekuliiibja^ paskolomis į 
kitas šalis ir šimtais milijonų 
skolina tokioms tolimoms ša- 
lims kaip Kinija, iš kurių dai
nai net nuošimčių per * kelis 
metus negauna. Smulkesni 
biznieriai, savininkai, ir ypač 
darbininkai iš tokių didbankių 
nieko negaus pasiskolinti, ne^ 
žiūrint kad smulkesnės pasko
los šiais laikais yra saugiau
sios”. P. Elias nuomone, >Ghi- 
cagos gyventojai, norėdami 
laikus pagerinti, turėtų savo 
sutaupomis ne, vidurmiesčio 
miliojonierius turtinti, bet tau
pyti savo apylinkių bankuose, 
kurie tikrai prisideda vietos 
gerbūvio pakėlimui ir dažniau
sia yra nepalyginamai sauges
ni už didžbankius.

Pustapėdis.

dama paveiksle pas p. Vara- 
Šauskienę.

Aš ir-gi tokį paveiksią ma
čiau pas p.' Jobą Gasparaitį, 
JPbiškiėčių kliilbo iždininką. 
Tiesa, toje grupėj a nėra p. Bir- 
taučio ir p-les, 'Ančiųtos, bet 
yra Anlahiha ir Eva. Ančiutes, 
Akvilei sesutės (Tuomet dar 
nevedusios). Pridėsiu, tuo 
laiku Ančiutė dar Lietuvoj 
pas mamytę mažti mergaite te* 
bebėgiojo, o ir ButauUs jaunas 
dienas tebedainavo.

■ V ’ . » ... i' •, J, . , v ,

A. B. pasako, kad keliems 
metalus praslinkus jis Joniš-' 
kiečių klįubą atgaivinęs, o ki
tame paragrafe sako, kad dau
geliui metų praslinkus ir Bu- 
taučiui atvykus į Chicago, jis 
suradęs savo pažįstamą Bur- 
nickienę, pasilikusią našle sų 
vaikais, tai Butautis surengęs 
jai vakarėlį ir tam reikalui ta
pusi sutverta Joniškiečių drau
gija- '

Aš niekur pėsu girdėjęs, kad 
pirmiau bąti|> gyvavęs kokis 
nors Joniškiečiu kliubas. Kliu
bas susitvėrė ‘birželio 15 d., 
1925 m., ką pKrįdo ir Joniškie
čių kliubo čįirtėris ir tą patį 
patvirtina p. į, Brijuno pasaky
mas apie Johiškie^ių draugi-, 
jos atsitiko 5-6
metai atgal. į Ą.į',.valdyba bu
vo. išrinktą:>kięk . ąpksčiau ar 
vėliau, tas ne lipk svarbu, taip 
pat nesvarbu, ar Bu tau t is bu
vo taij$ ambicingas. Faktas, 
kad iBųfaųjĮis, bpdąniąS per 5-6 
metus Joniškiečių įlinko pir- 
niininkųrjį/.išaųgįno nariais ir 
turtĮi.;*-'^1'-“'' į "'

Dįr kas-linkįp, Brijuno bro-

i
lio, ar jis tiTcras ar netikras 
(aš to ir nesakau), visgi lieka 
broliu. Apie p. Brijuno tik
rąjį blorį Alfonsų kaip veikėjų 
nieko' negirdėti, o netikras 
brolis Juozas yra geras dar
buotojas lietuvių visuomenėje.

Ar mums ne verčiau butų 
sykiu dirbti ateičiai, kaip, gin
čytis dėl., praeities? k

r Joniškietis.
Red. Prierašas( šiuo reika- 

Įlaš baigiamas.

— Pirmadienis, bal. 27, 1981

Apie p. Brijuno tik-

Iš Birutes
Komiška opera “Raganius ir

Iš Joniškiečių Kliu* 
bo istorijos

WISSIC,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

gai apvaikščios savo ilgo am
žiaus jubiliejų.

Grįžtant prie “Raganiaus”, 
reikia pastebėti, kad tai yra 
vienas sunkiausių veikalų, ko
kių Birute kada nors statė, to- 
dęl Chicagos lietuvių visuome
ne turi ypatingai atkreipti dė
mesį į tą faktą, kad šį sunkų 
veikalą sumokino ir diriguoja 
jaunasis Birutės vedėjas Mikas 
Jozavitas. R. M.

CLASSIFIES ADS.
Educational 

Moky klos

Kaip jau visiems žinoma, 
vietinė Birute gegužes 3 d. Lie
tuvių Auditorijoj duoda ko
mišką operą “Raganius”, ku
riam suvaidinti ir sudainuoti 
sąstate dalyvauja įdomiausiai 
artistų .rinkinys, būtent pp. 
Nora (lugis, Jule Širvaite-Gap- 
šis, p-les Pečiukaite ir T veri o- 
naitėį ir pp. Požerskis, Rim
kus, Juozas Olšauskas, Serse- 
vičius, ir visas Birutes Choras. 
Be to bus daug baleto scenų, 
su fantastiškais kostiumais ir 
figuronMs ir visų operą lydės 
simfonijos orkestras. Visam 
cnsambliui ir orkestrai vado
vauja Mikas Jozavitas, Birutes 
vodėjas.

Tai bus sezono užbaiga
Birutė, šiuo savo perstatymu 

baigs 25. motų garbingo gyva
vimo paskutinį sezonų, apie 
kų teks daug plačiau pakalbėti 
rudenį, kada Birute iškilmin-

........... ....................................i.................. . .......... .. I.— . ■ I-...-- 

MADOS MADOS MADOS

PRANEŠIMAI
i

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn 
Dainų pamokos atsibus panedėly, ba
landžio 27 d., Meldažio svetainėj, 7:30 
vai. vakare. Visi dainininkai būtinai 
susirinkite laiku, nes turime skubiai reng
tis prie Gegužės Karalaitės, kuri bus pa
statyta gegužės 9 d., Lietuvių Auditori
joj. — Valdyba.

Teatras ir Balius Bedarbių naudai ren
gia sujungtoms spėkomis M.\Dundulie- 
nės artistų grupė ir Spietilos 
gegužės 3 d., 7:00 vai. vak., 193 1 m 
M. Meldažio svetainėje, 
trumpas 
“Kerštinga Meilė'

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knyprvedystės, stenosrrafijos. ir kita 
mokslo &akt). Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai rreitai užbaigiama 
pradini mokslų i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslų i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu feijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abeinų mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo lakose apsišvietų.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. IKK

orkestra, 
l., 

bus sulošta 
veikalas r 3 aktų tragedija

•»
4 Rengimo Komitetas.

“Birutės” choro generajė repeticija, 
operetės “Raganius” įvyks panedėlio pa
karę lygiai 7:30, Lietuvių Auditorijoj. 
Visi choro dalyviai ir principalių rolių 
vaidintojai-dainininkai, laiku pribukit.

Valdyba.

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų lauk arba raly k:

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE, 

872 West Madison Street.

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%.

SpeciaUstas gydyme chroniškų ir naujų li
trų, Jei kiti negalėjo jumis iSgydyti, atsilan- 
Uykit pas mane. Mano pilnas išetrzainlnavi- 
rnaa atidengs Juru tikrų lig-ų ir jei afi apsi- 
imaiu jtjH gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

NAUJIENŲ SPULKA 
_________ 1739 So. Halsted S c._________  

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

■ III I

yra.

St.

MALEVŲ

2881

SPECIALIS IŠPAR 
DAVIMAS
Dutch Boy White
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse- 
ed Oil, gal.

$1.00

.•.•.v.:.*.*.*.*.*

4 colių į ruberį įsodintas CQa 
šepetys ................ . .......................
Sienų popiera’ 10c

Mes pristatome bile kur.

S. H.WIDMAN
3405 So. Halsted St. 

Telefonas Boulevard 3998

::;:w
po

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

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Phon^s Canal 5058-5063

j. .

284?. — Kam nepatiks 5i' labai elegantiška ir graži suknele. Tinka iš nau
joviško margaus šilko.. Sukeptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42;co- 

'C■ 1 ■' /' ', ■ ' ' ‘
— Vąsarine patfigi suknelė. / Jai reikės keletą yardų materijos, bet

Paaiškinimas prie paaiškinimo

' “Naujienų” bal. 12 d. laidoje 
p. A. Brijunas, aprašydamas 
apie Joniškiečių kliubp praei
tį, sako, khd “Naujienų” ; 89 
nr. Jonieškiečio aprašymas 
apie kliubo susitvėrimą buvęs 
nevisai aiškus. A. Brijunas 
sako, kad Joniškiečių kliubas 
susitveręs 1911 m„ tik vėliau 
papkrikęs ir nurodo tuos kliu- 
bo narius, kurių grupė randa-

284?.

lių per krutinę. ‘ \ ■
2881 —- Vasaline pat Agi. suknele. / Jai reikės keletu yardų materijos, bet 

ųaudoš bus už šimtų dolerių;-nes ji tokia praktišką, lengyįi pasiųyama ir patogi 
karščiams atėjus. f *’ 
i, 2965 — v 
kio amžiaus sutveriiho. 

* . ’ • . . i i ■ .' ■ • ’c ■

Norint gauti vięną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Pept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

fi. Sukirptos mieros 8, 10, 12, 14,*16, 18 it 20 ^mtų.\ 
Jaunutei panelei suknelė. Tai gal • praktiškiausias modelis, dėl to- 
. SukiUptos mieros 6, 8, 10 ir 12' metų mergaitėm.
'• -''''i", ‘

NAUJIENOS Pattren Depe.
173$ S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia įdeda 15 centų ir prašaa at

siųsti man pavyzdį No .........................

Mieros ............... ............... per kratinę

Reaeu
MIXED

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI 

a

Atmink Savo Naudai, 
kad vesdamas visus reikalas per

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

CHICAGO
TeL Boulevard 0811 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

Petitam Mortgečiui ir Bonus. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir iimainom visokį turtų. 
Inšisrinam namus ir vislų vertingų. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimant komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos 

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
8804 So. Kedzie Avė.

KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Canal 1678-1679

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STATYK DABAR IR SUTAUPYK 
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

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

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

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU Marės Černauckiutės, duktė 
Onos ir Jurgio Černauckų, po vyru Kas- 
parunienė, vyro vardas Alex. Gyveno 
Brooklyn. N. Y. Turiu svarbų reikalų, 
meldžiu jų pačių ar kas apie juos žino
te pranešti sekamu adresu.

ONA VISCHULIS
5333 So. Washtenaw Avė.

Chicago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

PRIE ABELNO namų darbo, paty
rusio^ prie prižiūrėjimo vakių. Geri 
namai. Vidutiniška alga. 2955 No. 
Austin Avė. Berkshire 2150.

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

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

PARDAVIMUI Hardware storas la
bai pigiai. Kas pirmesnis, tas laimės, 
nes noriu parduoti greitai. 535 West 
120 St. Pbone Pullman 3083.

AR JUS norite parduoti savo biznį 
už cash? Šaukite State 2206, National 
Sales System, 10 N. Clark St.

..... . ......
PARDAVIMUI bučernė ir groserne 

išdirbtas biznis lietuvių apielinkėj.
4201 S. Maplewood Avė.

Real Estate For Sale 
Namal-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS » INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

TtL Lafavctte 0455
(Adresas)

Avė.,

(Vardas ir pavardė)

5 KAMBARIŲ bungalow su 3 kam
bariais viršuj. Fumisu šildomas. $6500, 
$2000 cash. 4416 S. Campbell 
Savininkas .2601 W. 47 St.

(Miestas ir Vakt.) 
- k ■ I •
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GARSINKITES 
NAUJIENOSE




