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ar Daugiau Neramumu Bažnyčiose Lietuje
i

Parapijiečiai protestuoja 
prieš kunigų politikavimą
Dauguos, Alytaus apskrity, kunigas pri

verstas slėptis bažnyčioj nuo pasipikti
nusių žmonių—Kiti svarbiausi Įvykiai 
Lietuvoj

Kauno “Lietuvos žinios” bal. 
14 d. praneša:

Be Alytaus, praėjusi sekma
dienį [balandžio 12 dienų] bu
vo panašių įvykių [parapijie
čių neramumų dėl politikaujan- 
čių kunigų] ir kitose Alytaus 
apskr. bažnyčiose. Antai, Dau
giuose kunigas Sabaliauskas 
pradėjo žmonėms po pamaldų 
aiškinti, kad valdžia persekio
janti katalikus ir siūlė pasira
šyti po prašymu, kuris busiąs 
pasiųstas Respublikos Preziden
tui. /

Publikoje kilo triukšmas ir 
kunigas buvo nustumtas.

Tada valdžios šalininkai pri
ėmė savo rezoliuciją, kurią pa
siuntė vyskupui, prašydami, kad 
kunigams neleistų bažnyčioj 
poli ti kauti.

Analogiškas įvykis tx pačią 
dieną buvo ir Pivošiilnų bažny
čioj, Alytaus apskrityj.

Parapijiečių rezoliucija 
prieš klerikalų KAK-o 

rezoliucijų
Apie įvykius Dauguose val

džios laikraštis “Lietuvos Ai
das” kiek plačiau praneša ši
taip:

Pereitą sekmadieni Dauguose, 
Alytaus apskrity, kun. S. [Sa
baliauskas] per pamokslą lie
pė žmonėms susirinkti tuoj po 
pamaldų šventoriuje. Čia jis su
sirinkusiems pradėjo sulig K. 
A. K. [Katalikų Akcijos Komi
teto] instrukcija pasakoti* da
bartinius katalikų “vargus” ir 
piešti jų persekiojimą. Kaip 
paprastai tokiais atvejais pri
imta daryti kun. S. pasiūlė su
sirinkusiems pasirašyti tam tik
rą žinomą rezoliuciją Respubli
kos Prezidentui dėl katalikų 
“persekiojimo” ir civilinės met
rikacijos.

Baigus skaityti rezoliuciją 
minioj pasigirdo balsai: 
f “Kunigo vieta bažnyčioje, o 
ne politikoj 1”

Tada kilo triukšmas. Kunigas 
S. pasislėpė bažnyčioje. Kuni
gui pranykus, susirinkusieji iš
nešė tokią rezoliuciją •Kaišia
dorių vyskupui:

“1931 m. atvelykio sekma
dienį mes, Daugų parapijos 
žmonės, susirinkę išklausyti 

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

Iš viso gražu; truputį šilčiau 
po pietų; lengvi ir vidutiniai 
mainą si vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 37° ir 43° F.

šiandie saulė teka 5:51, lei
džiasi 7:44. Mėnuo leidžiasi1 
4:06 ryto. * . ,

bažnyčioje šv. Mišių, girdime 
kurstymą prieš valdžią ir vals
tybės tvarką. Tuo papiktinti 
kreipiamės i Jūsų Ekscelenciją. 
Pastatėme namus Dievo garbėj 
ir be jo ^Aukščiausios valios jų 
nesugriaus.. Prašome 1 musų 
Ganytoją savo valdžia neleisti 
Dievo rūstinti politine prekyba 
bažnyčioje; kad jo apveizda iš
laikytų musų valstybės tvarką, 
prezidentą ir musų vienybę!”

šią rezoliuciją pasirašė dau
giau, kaip 100 žmonių. Kunigas 
S. išbėgęs iš bažnyčios kleboni
joje paruošė rezoliuciją Repub- 
likos Prezidentui taip, kaip to 
reikalauja. K. A. K. instrukcijos. 
|ią rezoliuciją pasirašė šeši as
menys—klebonijos gyventojai. I

KAK-o rezoliucijas pa
sirašo “ir susipratę 

piliečiai”
Kaune kunigų “Rytas” pra

neša iš Šiaulių, kad ir ten bu
vo Katalikų Akcijos Komiteto 
instrukcijos vykdomos nusta
tyta forma. Sako:

“Balandžio 12 d. Šiaulių šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios šven
toriuje buvo katalikų susirinki
mas, kuriame kanauninkas Sa- 
rapus paaiškino dabar esamąją 
padėlį. Susirinkime buvo pa
teikta raštas p. Respublikos 
Prezidentui. • Po rezoliucija — 
prašymu pasirašyta buvo labai 
daug, tame skaičiuje daug su
sipratusių miestiečių ir kamie-
Čhi”. i

Kauno arkivyskupo lai
škas “Jaunosios Lie

tuvos S-gai”
Kauno arkivyskupas Skvirec

kas išleido i tikinčiuosius laišką, 
* į *•

kuriame apibudina bei kriti
kuoja tautininkų “Jaunosios 
Lietuvos” jaunimo organizaci
jos ideologinius pagrindus.

“Jaunalietuvių” organizacijos 
ideologinius pagrindus toj da
ly, kuri liečia religijos reikalus, 
arkivyskupas randa nesuderin
tus su katalikų bažnyčios mo
kymu ir juos pasmerkia.

Japonų darbininkų 
bado streikas

TOKIO, Japonija, bal. 27. — 
Del to, kad Japonų dažymo ir 
audimo kompanija .Hašibaše, 
Tokio priemiesty, praeitą ant
radienį pašalino vieną darbinin. 
ką iš darbo, likusieji šimtas 
darbininkų, protestuodami,, pa
skelbė bado streiką. Dvidešimt 
šeši badaujančiųjų šiandie nu
alpo ir tapo nugabenti į ligo
ninę. Likusieji, užsidarę kom
panijos sandėly, pareiškė, kad 
jie nepaliausią bado streiko^ iki 
pašalintas darbininkas bus at
gal priimtas.

Niceto Alcala Zamora (centre, baltais plaukais), naujos Ispanų respublikos prezidentas su savo 
draugais, kai jis karaliaus Alfonso buvo paleistas iš kalėjimo. Dabar pats karalius tapo išgili

ntas iš, Ispanijos.
.. - • A • Jr . *

Kaip GPU išgauna iš 
“sabotažninkų” kal
tės prisipažinimus
MASKVA, bal. {27. — Sirco- 

vo grupės vardu išleistuose ne- 
legališkuose lapeliuose, kurie 
buvo slapta paskleisti Maskvos 
fabrikuose ir įmonėse, papasa
kojama apie priemones, kurių 
GPU (slaptoji sovietų policija) 
vartoja, kad priruoštų žymius 
“kenkėjus” duoti reikiamų liu- 
dymų ir prisipažinimų eiliniuo
se “kontrrevoliucininkų” proce
suose. Priemonės tokios:

Iš anksto numatyti “kenkė
jai”-staiga areštuojami ir pa
dedami centraliniamę GPU ka
lėjime. Kiekvienas jų izoliuo
jamas taip, kad nieku budu ne
galėtų tarp savęs susisiekti. 
Mėnesiui ar daugiau praslinkus 
nuo suėmimo, kiekvienas atski
rai šaukiamas pas specialų 
GPU tardytoją, kuris -supažin
dina juos su kaltinamuoju 
materijom ir priima jų parody
mus. ' /

Dar dviem trim savaitėm 
praslinkus, tas pats tardytojas 
vėl šaukia kiekvieną atskirai 
“kenkėją” ir praneša jam apie 
neva jau padarytą OGPU kole
gijos sprendimą, kuriuo jam 
skiriama aštriausia socialios ap
saugos bausme—sušaudymas.

Po to tardytojas dar paste
bi, kad pasmerktajam dar lie
kąs vienas vienintelis būdas ąa- 
vo gyvastį išgelbėti, būtent: 
prisipažinti kaltu visais kaltini
mų punktais, o tada jo byla bu
sianti perduota' teismui. Bet jis 
turįs dar šventai prižadėti, kad 
teisme patvirtinsiąs savo nusi
kaltimus toje formoj, kokia jam 
bus nurodyta kalfinamąj'a’me 
akte.

Čia pat tardytojas paaiškina 
“kenkėjui,” kad visvien, koks 
teismo nuosprendis busiąs, jis 
visados busiąs sušvelninta ka
lėjimu, arba kalėjimo termino 
sutrumpinimu.

Apsisvarstyti “kenkėjui” duo
dama 24 valandos laiko. Kai 
po to tardytojas vėl prisistato, 
jis beveik visados gauna, iš 
pasmerktojo “kenkėjo” ‘reikia^ 
mą sutikimą ir atitinkamą pa
rašą.

[Acme-P. U A. Photo]

Galvy medžiotojai For- 
mozoj nuėmė 184 galvas

TAIHOKU, Formozos sala, 
bal. 27. — Salos viduriuose 
tarp , nuožmių galvų medžioto
jų giminių kilo naujos skerdy
nės. Gautomis čia žiniomis, bū
rys tautsuą giminės nuožmių
jų puolė kitos- nuožmiųjų 
giminės ka'iminus ir pasker
dė 184 jų gyventojus, kurių nu
plautas galvas* puolikai nusine
šė.

Įvykių vieton salos vyriausy
bė pasiuntė stiprias policijos 
jėgas.

Tobolsko kalėjime nusi
žudė žymus gruzinų 

komunistas
PARYŽIUS, bal. 27. — De

šiniųjų franeuzų komunistų 
pranešimų, Tobolsko , (Sibire) 
kalėjime nusižudė žinoma’s gru
zinų komunistas V. Ganušidze.

Pranešimas gauta iš Tifliso, 
kur dešinioji komunistinė opo
zicija savo slapta leidžiamame 
laikrašty paskelbė smulkme- 
ningų žinių apie Ganušidzes 
nusižudymą.

Turkų prezidento lai
mėjimas rinkimuose
STAMBULAS, Turkija, bal. 

27. — Galutinis balsų suskai- 
tymas parodo, kad penktadienį 
įvykusiais naujo Turkijos par
lamento rinkimuose laimėjo vi
si 287 prezidento Kemalio par
tijos kandidatai.

Trys mokiniai prigėrę 
laivelei apvirtus

MOBILE, Ala., bal. 27. — 
Upėj, netoli nuo čia,1 laivelei 
apvirtus prigėrė trys vaikai, 
pradžios mokyklos mokiniai, 
dalyvavę mokyklos piknike. 
Penki kiti mokiniai buvo išgel
bėti.

Charltbn, koncertų ran 
govas, nusižudė

STAMFORD, Conn., bal. 27. 
—Savo namuose &a dėl nežino
mos • priežasties nusižudę žino? 
mas koncertų rangovas Lowden 
Charlton, 45 metų amžiaus.

Sovietų čekistų žvė
riškumai su tremti

nėmis moterimis
PARYŽIUS, bal. 27. — Gau

tomis čia. žinomis, Nižne-Udins- 
ko rajone (sdvietijoje), parti
nių opozicionierių tremtiniams 
griežtai reikalaujant, prokura
tūros tapo suimtas 2-ros poli
tinių tremtinių nuovados virši
ninkas, čekistas Gomožanko, 
kuris tremtines moteris versda
vo turėti su juo santykių ir bū
ti jo sugulovėmis.

Arešto metu, 1 čekisto bute 
buvo rastos dvi moterys, ku 
rios vyriausybei pasisakė, kad 
jos, bijodamos Gomožanko kers 
to, buvo priverstos gyventi su 
juo ir kartu' būti jo tarnaitė
mis. Ūž atsisakymą visadęs 
gresia areštas šaltoj patalpoj, 
plakimas, atėmimas viršutinių 
ir apatinių drapanų ir nedavi
mas maisto per dvi-tris dienas.

Keturiasdešimt dvi 2-ros 
tremtinių nuovados a moterys 
pasipasakojo apie sa‘vo privers
tiną santykiavimą su Gomožan
ko, apie jo žvėrišką elgesį su 
atsisakiusiomis pasiduoti jo 
užgaidoms ir apie mokytojos 
Makarovos ir agronomės Putni- 
kovos nusižudymą dėl to, kad 
nebegalėjo pakęsti žvėriškų Go
možanko persekiojimų ir kanki
nimų.

Kartu su Gpmožanko buvo su
imti dar trys prievaizdai-mili- 
cionieriai, taip pat naudojęsi 
tremtinėmis moterimis.

Herriot vėl išrinktas 
Lyono burmistru

LYONAS, Francija, bal. 27.-* 
Buvęs Franci jos premjeras Ed
uardas Herriot, liberalų vadas, 
vakar vėl buv<K miesto tarybos 
išrinktas Lyono burmistru.-

Del nesutikimų su socialis
tais, kurie taryboje turi stip
rią atstovybę, Herriot buvo ko
vo 28 dieną atsistatydinęs.

FORT MADISON, la., bal. 27. 
Vėlai vakar vakarą netoli 
čia pasažiėrinis traukinys užgaį 
vo vieną automobilį ir užmūsė 
keturis juo važiavusius asme
nis: E. Shrevesą, jo žmoną ir 
du vaiku.

Visuotinis gyventojų su-| 
rašymas Britanijoj I

LONDONAS, baland. 27. — 
vakar Didžiojoj Britanijoje 
įvyks visuotinas gyventojų j 
surašymas. Per praeitą visuo
tinį surašymą 1921 metais Did. 
Britanija turėjo 42 milijonu 
gyventojų. Manoma, kad per 
dešimtmeti tas skaičius padi
dėjo 2% milijono.

Brounšteinas esąs 
dar gyvas Mask

vos kalėjime
BERLYNAS, bal. 27.—Mask

viškis leidžiamo Berlyne Rusų 
socialdemokratų laikraščio “So- 
cialističesky Viestnik” kores
pondentas praneša, kad Broun- 
šteinas-Valerianovas dar gyvas 
ir esąs laikomas Maskvos kalė
jime. ,

Garsioje keturiolikos sovietų 
valdininkų “menševikų” byloje 
Maskvoj, Brounšteino vardas 
dažnai buvo minimas kaip žmo
gaus, kuris buvęs atvykęs iš 
Berylno vadovauti socialisti
niam darbui sovietų Rusijoje. 
Teisman tačiau jis nebuvo at
gabentas nei kaip apkaltintasis, 
nei kaip liudininkas, •nežiūrint, 
kad buvo žinoma, jogei prieš 
pi:ąsidėsiąnt bylai Brounšteinas 
buvo atgabentas į Maskvą. Po 
to apie Brounšteiną’nieko nebt^ 
buvo* girdėt*!b,BuVb įtarimų, kad 
Brounšteinas buvęs- slapta so
vietų “čekos” sušaudytas, juo 
kad į visus užsienių socialistų 
viešus paklausimus apie Broun
šteino likimą Maskva ligšiol 
nieko neatsakė.

Francija nori prekybos 
sutarties su SSSR

PARYŽIUS, bal. 27. —Fran
cija pradėjo portraktacijas su 
sovietų ambasada dėl naujos pre 
kybos sutarties, kuri duotų ge
resnių šansų franeuzams eks
portuoti savo prekes į Rusiją.

OAKLAND, Cal., bal. 27. — 
San Fra'ncisco įlankoje vakar 
rado plūduriuojančią apvirtusią 
motorinę valtį Chickie, kuria 
penki žymus 'Piedmonto gyven
tojai, trys vyrai ir dvi mote
rys, buvo išplaukę pasivažinėti. 
Manoma, kad jie visi prigėrė.

Lietuvon
# ' - f

Siunčiame Pinigus Paštu ir 
, Telegrama. Patarnaujame 

Greitai, Pigiai ir Saugiai.
• s , '

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

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

Pranašauja r e p u b- 
likonus vėl nominuo

siant HooverĮ
y/ASHINGTON, bal. 27. — 

Laikraščio Washington Post pa
daryta republikonuose ankieta 
parodo, kad prezidentas Hooye- 
ris bus nacionalinės repnbliko- 
nų konvencijos 1932 metais vėl 
nominuotas prezidento vietai, 
greičiausia dagi pirmu balsavi
mu per aklamaciją.

Laikraštis buvo pasiuntęs 
laiškus visiems arti 1,000 bu
vusių 1928 metų nacionalinės 
republikonų konvencijos dele
gatų, klausdamas, kas jų nuo
mone turėtų būt nominuotas 
ateinančiais metais. Apie pusė 
davė atsakymus. Balsai pasi
skirstę šitaip:

Hooveris—487.
x Dwight Morrow—13.

Calvin Coolidge—12.
Lovvden, Dawės, Borah ir In

dianos senatorius VVatson gavo 
po vieną balsą.

Sovietų Rusų miškas 
Įsileidžiamas i J. V.

WASHINGTON, bal. 27. — 
Iždo departamentas įsakė įsi
leisti krovini sovietų Rusijos 
miško, suomių laivo Anversoi- 
se atgabento į Providence, R.

- Dapartairfentaš išsprendė, 
kad tas 'miškas nesąs kalinių 
darbu gamintas.

7 pasažieriai sužeisti 
autobuso kolizijoj

WASHINGTONAS, bal. 27.— 
Praeitą naktį netoli nuo Clays- 
ville apvirto, susidūręs su kitu 
autobusu, St. LouisNew York 
autobusas. Septyni pasažieriai 
buvo sužeisti.

Štutgarto rinkimuose 
fašistai palaidoti

ŠTUTGARTAS, Vokietija, 
bal. 27. Per vakar {Vykusius 
Štutgarte rinkimus nacionalis
tai (fašistai) buvo skaudžiai 
supliekti. Jų kandidatas į bur
mistrus Dr. Stroehlin, gavo vos 
25^814 balsų, tuo tarpu kai Dr. 
Kari Laudenschlager, dabarti
nis burmistras, tapo vėl išrink
tas 115,178 balsais.
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Valdovų irMtr Gabumai
Kaso Di> Ai Montvidas

' Po Rusijos . revoliucijos po 
;viso pasaulį- išsimėtė jos kuni
gaikščiai, grovai ir baronai; 
generolai, pulkininkai ir oficie- 
rai; valdininkai, turčiai ir baž
nyčios galvos. Didžiumos šitų 
Žmonių gyvenimas užsieniuose 
yra vargingas ir tragiškas. Ku
nigaikščiai ir kiti didikai din- 
jba valgyklose, šokių svetainė
se, agentais apdraudos kompa
nijose ir net paprastuose fa
brikuose. Ne sykį buvo rašytą, 
kaip buvusieji generolai ir ofi- 
cierai tai blynus pardavinėja, 
tai batus šveičia. Didikų pačios 
irgi tai kabaretuose ir viešbur 
čiuose dirba, tai iš kokio kito 
paprasto patarnavimo pragyve
nimą užsidirba. Man yra žino
ma, kad vienas Rusijos konsu
las Amerikoj, kuris prieš revo
liuciją buvo didelis žmogus, 
taip nususo, kad ir dabar iš 
butlegeriavimo tebegyvena. Ir 
yra tik smulkus žmogelis sa
vo naujame amate. Tiesa, dau
gelis Rusijos didikų, valdovų ir 
turčių buvo spėję išgabenti sa
vo turtus į svetimus kraštus, 
todėl ir šiandien jie puošniai 
ir sočiai tebegyvena.

Ką aš noriu šituo įrodyti?
Sumušti klaidingą manymą, 

buk privilegijuoti žmonės turi 
kokius tai specialus gabumus 
ir yra tobulesnės veislės as
mens. Kuomet karalius sėdi ant 
sosto ir jo pavaldiniai garbina 
jį kaipo nepaprastą žmogų,, jis 
jiems išrodo stebuklingu. Ro
dos, kito žmogaus nėra visame 
krašte, kuris galėtų jam pri
lygti. Rašoma ir kalbama apie 
jo kiekvieną nusičiaudėjimą, 
apie jo vaikus, šunis ir kates. 
Ne tik apie karalių vidurių už
kietėjimą rašoma, o ir apie vi
sų didikų, turčių, aukštųjų ku
nigų. Pasako kokį nonsensą 
Fordas, Rockefelleris, vyskupas 
Cannon arba Dr. Hoover, už 
kurį paprastas, žmogus gautų 
iškolioti arba ir . mušti, , ir tuoj 
spauda rimtai ir garbingai dis- 
kusuoja šitus plepalus. Ameri- 

’ koj yra dideli. žmonės tie, ku
rie turi daug* turto. Europoj 
buvo dideli tie, kurie 
didelį žemės'< plotą ir 

. žmonių skaitlių valdyti, 
meno ir mokslo genijai 
ir Europoj buvo ir yra
tik mažam gyventojų skaitliui 
ir mažai kas kreipia dėmesio 
į jų filosofavimus ir gyvenimo 
būdą. Cenemos aktoriai, publi
kai yra labiau garbingi ir svar
bus, negu gilus galvotojai ir 

. studijuotojai. Kad tokią , nuo
taika butų vien, tik gaujoj, mi
nioje, nieko keisto, nes minia į 
niekad protauti nemoka ir gy
veną momento impulsais, upu. 
Pet keista, kad didžiuma ir tų, 
kurie pretenduoja esą protau
jančiais ir šį bei tą žinančiais, Į 
ima matyti stebėtinus gabu- ' 
mus ir išmintį karaliuose, tur
čiuose, karininkuose, diktato- 
riuose.

Vokietijos kaizeris buvo ži
nomas kaipo nepaprastų poten
cialių gabumų žmogus. Jq gar
bintojai laukė iš jo kažko virš- 
Žmogiško. Dabar jis sau ramiai 

-gyvena Ilolandijos prieglaudoj 
iš gatavų pinigu. Jeigu jis ir 
kiti* nukąrunavotieji karaliai 
tokių pinigų neturėtų, o ban
dytų .užsidirbti. taip* kaip kiti 
žmonės užsidirba, dar ir badas 
pagązdintų. .

Rusijos caras ir carienė, kaip 
jų pačių korespondencija ir die
niniai užrašai rodo, net rašyti 
tinkamai nemokėjo. Palocių 
puošnumas ir tvarka juose, bu-, 
vo trądiciniai arbakitų žnąo- 
nių paruošimas. Visi didikai 
yra apsistatę. patarėjais, sekr#-. 
toriais ir kitokiu štabu. Neži
nia, ar Ilooveris pats savo prą.-. 
kalbas pasirašo, ar kas kitas 
jam paruošia, )jet apie, Goolidgc 
buvo net žurnaluose išmetinė
jimų, buk jo pati jam prigelb- 
sti. Netoli visų karalių kalbos

ir manifeątai yra.. diplomatų ir 
advokatų priruošti. Keisteny
bėmis ir kvailumais, už ką pa- 
prąątas . žmogus, gautų mušti 
ąr.bą„. latsidiu'ty. v. beprotnamy j, 
karaliai visuomet pasižymėda
vo; gi sumanumo ir išminties 
yra parodę tik keli.

Nuverstų nuo sosto karalių, 
karalienių ir jų vaikų dabar tu
rime didelį būrį. Buvusių pre
zidentų pasaulyj , irgi gyvena 
dar apsčiai. Jau ir išspirtų diR- 
tatorių skaitlius auga. Kuomi 
jie pasižymi? Laiko ir pinigų 
turi ganėtinai, progų daug. 
Tikrinu, kad jei vos tik..pabė
gusia Ispanijos karalius nors 
barabaną tinkamai išmoktų 
mušti, jis tuoj taptų garbės 
nariu visų muzikališkų organi
zacijų ir vienoj Chicagoj į sa
vo koncertą sutrauktų bent 
šimtą tūkstančių klausytojų. 
Jeigu Voldemaras butų buvęs 
gabus žmogus, jam nebūtų rei
kėję nakties laiku veržtis prie 
valdžios vairo. Buvo tapęs la
bai galingas, išmintingas ir ga
bus vyras, kurį visi fašistai ir 
jonvaikiai garbino. Bet viskas 
tas taip greitai sunyko, kaip 
tik jis gavo iš valdžios išspir
ti. Pasiliko, kaip ir pirma, pa
prastas pleperis, intrigantas ir 

j smulkių aferų žmogelis.
Aš resakau, kad be 

ir valdininkų žmonija 
sieiti. Bet pastebėtina, 
dininkavimu paprastai 
užsiimti žemos rųšies 
Padorus žmonės
kodėl tai nenori užsiimti. Ka-

rąli^kns. šeimynos dar ng^da^ 
vusios pasauliui ne, vienų, tikimi, 
žymaus mokslininko, vąlątybi-, 
ninku, menininko, rašytojo, fi
losofo. , Išrodo, lyg valdymo 
amatas ir artimi ryšiai su tais, 
kurie valdo/ sugadiną žmogų. 
Valdovai ir jų šeimynos, tur
čiai ir jų šeimynos turi bega
linės progos lavintis ir pasi
reikšti nepriklausominingai. Iš 
jų galima butų laukti didelių 
žmonių ir genijų. Bet kur jie? 
Kiek, jų?*Numovei karimą, at^ 
ėmei titulą arba neteko turto 
ir buvusia' , viršžmogis tampa 
mizernas protu ir gabumais 
žmogelis.

ĮVAIRENYBES
Koks skirtumas tarp 
augalų ir gyvulių?

valdžios 
gali ap- 
kad vah 
siekiasi 
žmones,

šituo amatu

šis klausimas, lig šiol buvo 
gana neaiškus. Tik paskuti
niuoju laiku po gausių tyrinė
jimų Berlyno universiteto pro
fesoriui dr. Gottlibui Haber-i 
ląndtui pavyko tas dalykas, 
nuodugniai išaiškinti fiziologi
nių, atžvilgiu. Jis įrodinėja, kad 
nėra skirtumo tarp- medžiagos 
pasikeitimo tieks gyvulių, tiek 
augalų organizme, ^ugąlai, 
kaip ir gyvuliai, maitinasi taip 
pat organine medžiaga.. Be abe* 
jo, augalai gali, jei tik jie tu
ri chlorofilo, patys pasigamin
ti maisto medžiagos, pay., bal
tymų, cukraus ar krakmolo. 
Kvėpavimas fiziologiniu atžvil
giu yra ne kas kita, kaip de
gimo vyksmas — chemines en
ergijos pakeitimas į šilimų ir 
mechaninę - energiją bei darbą. 
Toks kvėpavimas kaip tik ly- 

o r

lįUi augį^Sv b^R^triei^MR 
vyksta, kaip. augalu,. pa v. med-r 

i žiu, ątąąu^yj ;
se ir šaknyse yra tam tikrų : 
statomojo audlpįpkžidinių^ikUT): 
riuose ir vyksta augimas ce
lėms diniiginantišr^o. tuo tąrpu^ 
gyvulių, tuojau po etor i jono 
stadijos, visi ir. aųdį-

gą. Buvo manomą, kad. did
žiausias skirtumas tarp auga
lų ir gyvulių/ fiziologiniu at
žvilgiu yra tąs, kad gyvulių 
organizme, yra harmonų4 kurię 
clerina orįąnij'i yęi|<imą, o au
galai harmonų neturi. Nors jau 
1888 m. ’ olandų botanikas Bei- 
jerinckas pastebėjo, kad auga
lų tulžies • sudarymui ir audi
niu ir organų yąugimui turi di
dinęs reikšmės tam tikras har- 
nįonas, bet tu$" daug kas ne-, 
no^e j o tikėti. ^įk nesenai dr.' 
G. I-Iaberlandtas šitų harmonų 
buvimą augalijose' bandymais 
įrodė. Jis įrodė, kad - augalai

bęsjis, žiųomę, ka^4ebę^s,;pa- 
t$$j į š.altęsnęs .<^iisr^^,(vir- 
sta lietumi, tuo maloniu ar ne- 

imąlpnįįi, pągąl, musų reikalą, 
gamtos prajovu. Tačiau gali 
kilti ir tokių klausimų: kiek, 
pavyzdžiui; laiko Jiątąps; lašelis 
keliauja, ligi iš debesies nu
krinta ant žemes, arba vėl — 
kiek sveria lietaus lašelis. Ap
skaičiuota, jog lietaus lašelis, 
kurio. . storis , yra . penktadalis 
milimetro, krisdamas,, pavyzd
žiui, iš 1500 metrų aukštumos, 
nukrinta knt žemės tik po va
landos ir 18 minučių.; Tačiau, 
jei lietaus lašelis dar. mažes
nis, jis tą patį kelių gali, ke
liauji net ligi 5 valandų. Smar
kaus, stambaus lietaus lašai, 
bent % centimetro skersinio 
piuvio, iš 1500' metrų aukštu-

mos nukrinta ir per 3 minu
tes.

Lietaus lašeliai sveria nuo 
milijoninės gramo dalies ligi 
ketvirtadalio gramo. Kubinis 
debesies metras, turįs 4,2 gra
mus drėgmės (vandens) gali iš
lieti apie tūkstantį milijonų 
smulkučių lietaus lašelių, o 
stambių lašų apie 8 tukst. Lie
taus lašai ore sugeria smulku
tes dulkeles ir kitokius fiziš
kus kūnelius, kaip sakoma, orą 
apvalo. Todėl tat kartais atsi
tinka ■ įvairiaspalvio lietaus. Jei 
lietaus lašai krinta per iškilu
sius į orą didelius ugniakal- 
nius pelenų debesis — lyja jUv-

das kaip rašalas lietus, jei 
krinta per iškilusias raudonas 
Sacharos arba Sudano dykumų 
dulkes — lyja raudonas, kaip 
kraujas, lietus. Ugniakalnių pe
lenus ir dykumų raudonas dul
kes vėjas gali nunešti kelis 
tūkstančius kilometrų, todėl 
įvairiaspalvio lietaus gali būti 
ir tose šalyse, kur nėra ugnia
kalnių ir dykumų. Musų kraš
te įvairiaspalvio lietaus tur būt 
niekad, nebuvo, tačiau Italijoje, 
kur dykumų nėra, gana daž- 
naį> lyja raudonas “kraujo” lie
tus,. o kartais ir raudonas snie
gas sninga.

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RASTINĖS 

DARBININKUI

“Kai mąno vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 

turi ir daugiau hąrmoąų/ lygiąi/joviduriukai buvo smarkiai 
tokių pat, kaipįir gyvulių. Nau- užkietėję nuo mano pieno“ 
ji > fiziologįniąi patyrimai rodp, ko Nebraska motina. “Jis tiek 
ka<Į skirtumas ta;-p gyvulių ir mus laikydavo t>e miego, kad 
augalų dąbBbmažas.; Augąląį tur- 
ri net ir'jąiĮ^ų. organus, ■ pay., 
jie, jaučią .-i meęhąnįpį į trynimą, < 
spaudimą ir šviesos^ spindulių 
veikimą. [“T/’ j

”, sa-

Kiek' sveria lietąys»
( -.Į ■ « l l ■ l» .IBĮĮMJH

Lietus, bent; niųs,ųi.' krašto, 
yra toks dažnas ..ir įprasjtas (j- 
vykis, jog niekad,, tur būt, apįe 
jį giliau nepajgąlyojame. . žino
me, kad upių, ežerų, jūrių ga
rai, iškilę į viršuj sudaro de-

mąno vyras beveik. miegodavo 
prie savo, deskos:. ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutj Gastoria ir se
kamą dieną Jis buvo daug ge
resnis. Jo/.skilvis i< viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” šalinkis 
imitacijų Castoria, Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai, visur pataria 
nuo / kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

(Angarsinimas)

Iki- Gegužės 15 Dienos
NAUJIENOS duos visiems NAUJIENŲ 

SKAITYTOJAMS, kurie užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo drau

gams bei giminėms

Visai Dykai Knygų
Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

$2.50Pusei Metų už

No.

24

25

26

28

Pasirinkimas tik grupėmis
« Kaina

Grupė I. $2.50 -
J. VIŠKOŠKOS Tikti Juo- 
kai ................................................80
DR. KARALIUS Barbora.

Ubryka arba klioštorius ir
Jėzuitai ...................................
MARIJOS KONOPNIC-

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

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

Grupė II. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS
LIETUVIU ....................... $1.75

-----  25

.75

.75

No. • ; Kaina
66 KARLO KAUTSKIO Kas

72

7
8

yra Socializacija ....................... 20
W. SHAKESPEARE’O 
Macbbeth .................................. .75

Viso .......   $5.00

Grupe V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija........25
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą šiaurę ............. 40<
A. OLSZEWSKIO Pasaka 
apie Kantrią Akn? .................. 35
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ................................... 15
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai  ...........   .35
DR.* E. LOEB- Kultūra ir 
Spauda  ................   .60,
DR. A. J. KARALIAUS

Kmas .........
as Išganys

.20
31F"—“""
38

37

40 50
56

75
60

68

84

.25
palankūs

..>T—■ ............... .
jūsų gerklei

54

50

35 35

80

82

22

9

35i

2,0

.15

.75

25

35

75

15

2.0,

.25

.20

.50

49

5*3

40

41

20

75*

galėjo 
didelį

Proto, 
ir čią 

žinomi

75

25'

20;

40

75

MINTIES 
............. $1.00

20

20

mokslų priekyn ..................... 40
31 OBSZEWSKIO Pasaka apie m • -ia

45

50

nija ...... ........... .......................
JOHN M. WORKS Kąs yra
Taip O kas ne Taip?
ŠARŪNAS <• Gruodžio 
dienos Perversmas ...... .

35

44

^21

30 
r
39 A. J-TIS , KaipŽmęnės su.

40

■5,

7& J. A. FRBDRO CONGIL-
LIUM FACULTATIS ....

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

70

25

26

64

l

O

4,

1

/•

14

$ .. 
ui<

!’ y- ■ 
fe

d71
73

78

29

30

36

42

M

®BBE?!5E2B ■"

7 
nį.,

5 . . ■ I .I-. ,/ ,

visuomet

Kiekvienas žino, kad saule 
nokina - dėl to “SPRAGSIMO”. pr<* 
ceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu
liai. > LUCKY STRIKE - pagaminti iš. 
geriausių tabakų - Derliaus Grietinės - 
DAR - IR “SPRAGINTO’ - ir extrą 
slaptas šildymo procesas, gerkle erziną ■. —.
aštrumai, kurie, yra visokiame žaliame 
tabake “SPRAGINIMiU” pašalinami. Jie, 
parduodami kitiems. Jų nėra jūsų 
LUCICY STRIKE cigąretuosę. Nęnuo- 
stabu, kad.LUCKIES visuomet palankus 
jūsų gerklei.

C1 1531, The Aaiiricau Tobacco

SI
u®-::M|

&

J.

6

7 JANULAIČIO Airija .........
8 S. MATULAIČIO Dvi Ke-

lioni į Tolimą Šaurę .........
14 DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno

vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumęjimui Gamtos 

mokslų priekyn ..........

Kantrią Aleną ......................... 20
R. J. STEVENSOS NAK
VYNĖ ...................................... .35
SOCIALIZMO
BLAIVUMAS
LIERUKO Peklos Kančios.
Dainos .....................................
VIŠKOŠKOS Gyvybė —
Poemos ..................... ...............
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ...................................

j ft s ų gydytojaus 
patarimąs. yra: Būk 
1 atike, atvirame ore,’ 
kvėpuok giliai; fi
ziniai, .maukštinkis 
nūnštinančiuose sa
ulės spinduliuqęc ir 
laikas, nuo laiko 
patikrink 1 savo 
no sveikatą.

kū-

Viso ...................................... $5.0<Į

Grupė III. $2.50-
KL. JURGELIONIO Mislių 
Kpyga ................................. $1,00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai)

, , »- ----  - Ji'
Ponais kovojo .......................

FRANK HARRISO Pasako
jimas; Apie Jėzų ........  .
J. ABĘNO. Kaip Žmogus 
Mąsto ....................... ..............
KL. JURGELIONIS Gludai 
Liūdi ........................................

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

Grupę IV. $5.00 r
M.. PETRAUSKO. Iš Mu< 
zikps sryticę ............................
BARBORA UBRYKA ar
ba Klioštoiius ir Jėzuitai .... 
MARIJOS KONOPNIC- 
KGS.' Pagal Įstatymus .........
P. MERIME. Lokis. Lie
tuvių legenda ...................... .
V. GARŠINO. Karės lau- 
kupje .... ...»
V. KOROLENkįj"’ Makaro' 
Sapnas ......................................
DR. A. J. KARALIAUS 

pasikalbėjimas Amerikpno su 
su Grinorium ...................... .

48 S. K. KRUKOWSKIS. Chi-.

52

Liaudį?
Milukijada, D4uko Viršžmo- 
niški Nuopelnai ir Juodesnis 

už Plrigaro Pavydas ......
KL. JURGELIONIO! Dckle^ 
matomus ................................
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos . Daktaras ..............—

93 . H. ISBENO Šiąurės Karžy
giai 4 veiksnu. Tragediją ...

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

Grupe VI. $2.50.
ŽEMAITĖS RAŠTAI. K»- 
rėš Metu, kaina .......................
SIMUKAS ir MAGDUTĖ 
Graži pasakaitė ....... .z..............
DR. A. J. KARALIUI Pa
gavimasis < pas- ■ įvairias Tau-.. 
tas ............................ ....................

61. LAUKIO P. Kropotkiho — 
Ko anum^ reikia pirmiausia .

93 H. IBSENO Šiaurės. K»Wt 
giai ..... - .35

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

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

Viso ......................    $2.5,Q

Grupė VII.' $5,00
NAUJAS PILNAS ORĄ- 
KULAS: Visokių Taslapsčių 
Knyga, kaina .................. $2.50
ROBINZONAS, KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka . ............ 45
gyvenimo vaizde-/ 
’ - 50

20

25 
95 J. S. TURGENEVO Pini-.

.10

.20 .

.20

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

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

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

gų Nėra.,.................................
9$ BALČIKOWSKIO Pono. Fe

likso Atsilankymas kam. - ...
97 J. GURAUSKIP. ŠaJapųtrįs

Komedija .................................
99.A, N,< ASTRADSKĮO Vy-

69

17 . 
.......... 2Q

Naujienos. Chipagoj© R kitur'
Metams $8.00

Naujienos Apierikoją?
Metams $7.00

. “ ■ I.-'.-
Kam nemalonu bus.įgauti tokias dovanas

Rašykite tuojaus ir siuskite, savo'.
užsakymus

1739 Su. Halsted St. ChicagOjIU



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

je” nebėra ko jėšk< 
kurių vienų apsėdo 
tą jo samdinys Ar

teisybės, 
Bimba, ki-

Pasikalbėjimas s u 
“Vilnies” Šėrininku

Šonas Petras susiliko vieną 
“Vilnies” šėrininką. Tai yra 
vienas iš nedaugelio, kurs pro
tauja nuosaviu, ne kolektyviu 
protu, šėrininkas pats prašo, 
kad “Naujienos” įdėtų daugiau 
žinių apie jų, komunistų, karą, 
nes, sako “Vilnyje” ar “Laisvė-

“Savas Pas Sava”c
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE 8 PIANO MOV1NG 

Local & Long Distance Removai 
3244 S. Halsted St.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408 .

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

P. BALTUTIS & CO 
LAIVAKORTĖS IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St.
Tel. Yards 4669

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

W. B. JUČUS 
BUČERNĖ IR GROSERNfi* 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894'

• Paklausus apie Strazdo išme
timo priežastį, šėrininkas sako, 
kad “jokių nusikaltimų” prieš 
Strazdą nebuvę, Strazdas ištilo
miausiai . tarnavęs ,ir jei jau 
jėškoti nusikaltėlių, tai toks' 
ex-Gaidys Aimanavičius turįs 
neapsakomai ’ daugiau griekų 
nes ligi pat 1928 metų šmeižęs 
bolševizmą, ir šiandien esąs ge
ras tik dėlto, kad ėmęs pusti i 
Bimbos dūdą.

Strazdo išmetimo priežastis 
buvusi tokia: “Vilnyje” buvę 5 
redaktoriai. Bizniui ėmus silp
nėti, board direktoriai nutarę 
vienų redaktorių pašalinti ir to
kiu numatę Gasiuną, kaip visų 
silpnįausj ir didžiausį ignoran- 
tą, kurio “raštus” pats Straz
das turėdavęs tiek taisyti, kad 
visas Gasiuno rankraštis likda
vęs raudona’8. > j ,

Gasiunas, pajutęs neteksiąs 
sendvičių, tuojau atsikreipęs į 
Bimbą, na o Bimba esąs Gasiu- 
no pusbrolis, To užteko. Gą- 
siunas su Bimba pasikalbėję 
užsidarę kambaryje, ir po to 
Strazdas turėjęs lėkti iš lizdo 
sulig aukščiausio Bimbos parė
dymo.

Del Butkaus grupes išleistų 
pamfletų po “Laisves” šėrinin- 
kų suvažiavimo, “Vilnies” šėri
ninkas sako, kad Butkus ir jo 
grupė yra teisingi ir tai pripažįs
ta net patys Bimba su savo vie
tininku Chicagoje, Andriuliu, 
tik per “Vilnį” jiedu rašančiu 
taip, kaip jų diktatūros reika
lai liepia. •

Bimba’ su Andriuliu žiną ir 
tai, kad Amsteris, pasislėpęs 
“Daily Workery” išnaudoja, lie
tuvius komunistus savo bizniui 
ir verčia lietuvius rinkti aukas 
neva . “D. Workeriui” ,o tą 
“Workerį” baigiąs bankrutinti, 
praradęs jau vieną didelę val
gyklą New Yorke ir dar vieną 
didelį namą, “žinau, Amste
ris moka iš svetimtaučių daryti 
gerą gešeftą, na tai ir “Lais
vės” spaustuvę jau pasiėmė”, 
sako šėrininkas.

Kodėl gi jūsų 
nieko neatsako į 
ninku daromus 
klausiu šėrininko.

“žinai, draugas’, sako šėri
ninkas, “diktatūros disciplina 
yra toks daiktas, kad rašyti ir 
kaltinti turi' teisę tik tie, kurie 
tą diktatūrą įvedę ir palaiko, 
bet ne opozicija ir ne opor
tunistai; jiems burnos yra už
darytos. “Vilnies” redakcijoje 
guli raštai tokių bolševikų kaip 
Seno Vinco, Paukščio, Prusei- 
kos, Strazdo, Stilsono ir eilės 
kitų komisarų, o dedami yra 
tokių, kurie net supratimo ne
turi apie ką jie rą£o ir dauge
lio tų raštų patys tie negirdėti 
autoriai visai nerašo: už juos 
parašo patys Andriulis ir /jo 
kompanionas, o pasirašyti duo
da' tokiems, kurie net pasirašy
ti nemoka. Tai ir bus aišku, iš 
kur tie nauji “rašytojai” atsi
rado. šerininkai negali nė žo
džio beįdėti į “Vilnį”.

Kaip matyt, tai priežodis, kad 
lazda turi du galu, tebėra tei
singas, nes dabar antrasis laz
dos galas krinta ant nugarų 
tiems patiems, kurie per ilgus 
metus taip atkakliai mušė ir 
šmeižė kitus.—Senas Petras.

oportunist'ai 
jiems bimbi- 
kaltininmus?

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St,

Tel. Republic 8899

MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St
Tel. Canal 1678 ir 1679

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav« 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliu,
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubus ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

r RAMOVA LAUNDRY " 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th’St.
Tel. Boulevard 9122

»■ i

BERNARD PETKA’S 
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų 

4171- Archer Avė.
Netoli Ricbmond

L
...  „ - A 
Pbone Prospect 8816 •

A. PAVILIONIS 
Hardware, Malevos, Varnišiai, 

Stiklas, Šepečiai 
6825 S. Western Avenue 

^Patenkiname visus. Mes pristatomu/

LIBERTY TAILORS"
T. BRAZIS. Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Valom, dažom, taisom ir prosinam 

1403 S. 49 Ct., 
CICERO, ILL.

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
< Phone Republic 3713^369|^.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

A
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kitas dalykas1, žmonių buvo pu- 
i,—beveik pilnas teatras.sėtinai

Kaip du broliukai 
krenkino Fordą

šeštadienio vakarą apie 10 
valandą ant Halsted st. neper- 
toli nuo 16 gatvės du vyrai be* 
važiuodami forde “sustakino” 
ir pradėjo jį “krenkiuoti”. Be- 
krenkiuodamu žodis po žodžio, 
pradėjo ir muštis. Besini,ušanl 
kas kitas, bet Fordas daugiau
sia nukentėjo:
langai. Kai automobilis j ari bu
vo nugalėtas, mušeikos pradėjo 
vienas kitą skalbti: susikruvi
no, sudirbo marškinius. Kaž
kas mušeikų pasigailėjęs pa
šaukė policiją. Atvažiavo visas 
patrol vežimas. Vienas, pama
lęs kad nemokama nakvyne 
čia pat, ųiabėgo, o kitas 
karštyje nebepamatė ir

išbirėjo visi

tame 
tapo

nes . “Kieno karas?’ 
no brolio”-

- “Ma- 
“Važiuok namo”. 

Imtinys nė ačiū nesakęs pasi
šalino. Policijai liko sužeistas 
fordukas, kurį prisirišę prie 
savo patrol vežimo ir nusive
žė i stotį.

—Senas Petras

Kazys Pažerskis, Raganius
Baritonas Kazys Pažerskis yr^ vienas iš nedaugelio geriau- 
lietuvių dainininkų, pastaruoju laiku pasižymėjęs dainuoda

mas per radio Jos. Budriko duodamuose lietuvių valandos ir lai- 
mėjęs pirmaeilę dovaną kadio dainininkų, konteste. Gegužės 3 
d. jis dainuoja Birutės statumoj operetėj “Raganius” paties Ra
ganiaus rolę.

šių

Ką mate ir nugirdo 
Senas Petras

Pereitą nedėlios vakarą 
čias bevažiuodamas išilgai 
nos lietuviškos - gatvės, klau
sausi iš vieno basemento plau
kia daina:

“Kur banguoja degtinėlė, 
Kur alus putodamas plaukia, 
Tenai mano tėvinėlė, 
Ten ir širdį mano traukia. 
Ten kalbelė daug gyvesnė, 
žiūriu, ant gatvės kampo tos 

dainos ir Jonas besiklausąs. 
“Tai,” sako, “kaip lietuviai 
linksminasi”. — “Liūdna”, sa
kau. Tik mums beliūdint, žiū
rime, jau vežimas su skambalu 
ir atskamba. Keli angelai sar
gai spritniai iššoko ir medinė
mis žvakėmis nešini,z nusileido 
į basementą. Daina nutruko, ir 
nieko nelaukę angelai pilnas 
rankas išsivedė dainininkų: ke
turis vyrus ir vieną moterį. Jo
nas ir sako, “JfJabar jau turbūt 
ir patį Jurgį veš į stotį, nes 
pas jį . perdaug pasidarė “links
ma”...—Senas Petras.

pes- 
vie-

Buridano Asilas
“Buridano Asilas” tai trijų 

veiksmų komediją1 iš franeuzų 
gyvenimo. Tušti komedija vaiz
duoja visiškai tuščių žmonių gy
venimą. C) su tuštuma ką nori, 
tą daryk,—višvien pasiliks tuš
tuma. Komedija nei rimta, nei 
juokinga,—žodžiu, nei žuvis, nei 
mėsa. Toks bent pas mane pa
siliko įspūdis.

Statė tą komediją “Margu
tis” balandžio 26 6d. trijų metų 
sukaktuvėms paminėti. CiVic 
teatras, kur įvyko vaidinimas, 
tikrai gražus ir jaukus. Publi
ka susirinko graži ir užsilaikė 
tiesiog pavyzdingai. Tatai, pa
stebėjo ir teatro darbininkai. 
Tame teatre esą turėjo paren
gimų ukrainiečiai, lenkai ir ki
ti, bet, girdi, iš visų lietuviai 
pasirodė geriausiai.

Dabai* apie patį vaidinimą. 
Man geriausia patiko J. Olšaus
kas, Luisjen Dc Versan rolėj. 
Jis sukurė gana vykusį diplo
mato tipą, kuris viską iš kalno

Policijai viskas įdomu 
ti, tai pradėjo suimtojo

apgalvoja, ir pa’skui jau šaltai 
ir diplomatiškai eina prie savo 
tikslo.

Svarbiausią rolę teko vaidinti 
A. Vanagaičiui. Jis buvo žorž 
Bulen, kurį visi vadina asilu. 
Tai savotiškas Don žuanas, 
tiksliau sakant’, Don žuano'ka
rikatūra. Jis prie visų moterų 
meilinasi, visoms nori įtikti, vi
soms pasakoja vienus ir tpos 
pačius nudėvėtus komplimentus. 
Na, o dėliai to susilaukia daug 
visokių nemalonumų ir “trobe
lių”. tRolė, tiesa, gana kvaila. 
Bet Vanagaitis ją visiškai “su
menkino”, sukurė tiesiog vode- 
vilišką tipą. Kas jau per daug, 
tai nesveika.

Mišelinos rolę vadino p-lė žil- 
vičiutė. Iš pradžių ji lyg tru
putį nervavosi, bet tai greit 
praėjo ir ji vaidino ga’na ge
rai.

N. Gugienė sukurė visai gerą 
Odetos, diplomąto žmonos, tipą. 
Palyginti neblogai vaidino ir 
kiti,—P. Milerienė, A. Zavis- 
taitė, A. žemaičiutė, etc. Išėmi-. 
mą gal reikia padaryti S. Rim
kui, kuris atrodė “sustingęs” ir 
turėjo bėdos su savo rankomis, 
—nežinojo, kur jas padėti. ;

Bendrai imant, vaidinimą rei
kia skaityti pavykusiu. O įtad 
veikalas nekoks, tai, žinoma, čia

’ Naudokite išlaukiniai truo £
> Skaudamų Muskulą J
>, Peršalimų

Skausmų Krutinėjo
Sustingusio Sprando 4 
Pečių SkaudSjlmO 
Išsinarinimų k

Išsitempimų 4
Neuralgijos J

FeralUkrlnklte. kad gaunat* tik- d 
r<H! INKARO val.biLnUla ant 1 
pakelio pagelbės Jums apsisaugoti. |

Knygute, kurioje paduodama pilni j 
nurodymai naudojimui PAIN-BX- " 
PELtERIO daugely atsitikimų, pri- < 
dedama prie kiekvienos beirote*.

Parsiduoda visose vaistini** ’ į 
po SSo, ir 70c. bonka.

Arba galima ulslaakyti staHai U

BRCOKUVH, H»M

KILI S PAIN *
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įneš nesimuščme, aš nešimu* 
šiau, tvirtina kruvinasis.— 
“Tai kodėl tavo marškiniai 
kruvini ir netvarkoj?” intere
suojasi policija. “Tai buvo tik 
fones”, sakosi imtinys.— “Kur 
tu pasigėrei?— “O, aš gėriau 
tik truputį near-bear”.— “Kur 
gyveni?” —“Ant Racinc ave-

Išsigelbčkit nuo Kons
titucijos Šiuo Lengvu

Budu
,,!f'Kotfstipacija yra vienas 

tankiausia užpuolančių 
žmonija kenčia. Betgi ją 
Ietį kada ateina pagelbon 
daktaras pasakys jums, kad įprotis var
tojimo paprastų liuosuotojų padarys di
delį žaizdą jūsų sveikatai ir smagumui. 
Dr. A. G. Charnes, gerai žinomas gydy
tojas, kuris praktikavo mediciną kaip 
Europoj, taip Amerikoj per virš 50 me
tų, surado paslaptį sujungimo nieku- 
rių gydančių žolių, žievių, šaknų ir la
pų; gydymui konsti^acijos ir pašalini
mui kitų žmonijos ligų, kaip reumatiž- 
masu nerviškumas ir kitų pakrikimų, 
paeinančių nuo prasto kraujo. Taip sėk
mingas buvo šis slaptas junginys, kad 
jis nuolatos jį vartojo savo privatinėje 
praktikoj. Tą slaptą medikalį receptą 
jus dabar galite gauti aptiekose tiktai 
^aprašydami VIZ. Tai yra puiki šeimy
ninė gyduolė. K. Kissane, 608 S. .Dear- 
jorn St., Cbicago, rašo: “Mes vartojo
me VIZ musų šeimynoje per keletą 
metų ir randame jį labai veiksmingą ir 
skaitome jį labai gera gyduole.” Jeigu 
jus vargina konstipacija, ar kokie kiti 
virškinimo kanalo pakrikimai, arbg jau
čiatės visiškai suniegalėję, nueikite pas 
savo aptiekninką ir gaukite $1.00 bon- 
ką VIZ. Išbandykite jį sulig nurody
mais; jis yra labai 'malonus imti. Jeigu 
pabaigoj 10 dienų jus nepasijausite 
kiekvienu žvilgsniu geriau, tiktai su
grąžinkite bonką aptiekininkui ir gau
kit savo pinigus atgal. Tai yra jūsų ga
rantija nuo Herb Tonic Corporation, 
savininkų VIZ, Cbicago.

iš aršiausių ir 
ligų, kokias 
lengva nuga- 
Gamta. Jūsų

I.i.i ii ni hgrtlii iV- it

ĮGALIOJIMUS
(Dotieraasth)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

■ negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų ’ 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Užsirašykite “Mu
su Vilnių”

Po prof. M. BIRŽIŠKOS prakalbo^ 
kovo 28 d. susirinkime, daugelis r|iš 
kė norp išsirašyti Vilniui Vaduoti 
Sąjungos organą

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

“Musų Vilniaus”
prenumenatą.

Adresus ir pinigus prof. Biržiška 
atsiėmęs pristatys

“Musų Vilniaus”
administracijai.

Garsinkites “N-nose”

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas. 

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Place

CLEANEOfPRESŠED

79«
3 dienų 

PATAHNAVI- 
MAS • ■ >

Puikiausias H___ a
Valymas w L ll
Chicagoje EffiSr A ■

visi Mr mBKT 
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI ■

40% Nuolaidos ant Drapes •' 
Vyrų siutai ............ 70c Saukit
Moterų skrybėles 315c Randolph 0028
Vyrų skrybėles ...... 00c dėl pristatymo
Dresės nudažomos $2.00 patarnavimo 
SECURITY MASTER CLEANERS 

159 N. Stato St. kampas Randolph, Roorn 1012 
MGR. MII. KŪLES

Vericose Gyslos 
Išgydomos $15

Jus negalite turėti padidėjusių ko
jų gyslų ir .išlaikyti tą paslaptyje. 
Tūli jūsų draugai tikrai apie tai su
žinos. Ir jie stebėsis kodėl jut ne- 
jšsigydote. Dabar beveik kiekvienas 
žino kaip lengvai ir greitai galima 
jas išgydyti. Aš gydžiau tas gyslas 
nuolatos ir sėkmingai per tryliką me
tų. Jeigu jus kenčiate nuo šios že
minančios ligos, kodėl neateiti pas 
mane ir kodėl nepadaryti jūsų kojas 
tiek pat švelnias ir lygias kaip kū
dikio, be skausmo, greitai ir aht vi
sados? Atdaros žaizdos, skausmai, 
nuovargis i^ sutinimai išnyksta kartu 
su didžiosiomis gyslomis.

> SPECALI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ?

Ruptura Išgydoma
$25

Aš taipgi Jšgydau rupturą be pei
lio, skausmo ar išlikimo iš darbo. 
Šimtai liudijimų išgydytų, patenkintų 
pacientų randasi raštinėje. .

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Dr.E.N.FLINT
32 No. State St. 

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

• , ■- . •< ' J, *

Valandos nuo 9 ryto ikj 4:00 po 
pietų. Panedely ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.

% PLAYĖO IN -
' THE GIRŲ
BE H t NO The.

COONTER, x '
W»TH

RAYN10ND HlkHCOCK

Paint
Ready MixeJ 

Galionas už $1.65

Fiat 
Paint

. Vertės $2.40

Galionas už $1.85

Varnish
Vertes $2.50

Galionai už $1.49

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą

Galionas už $2.50

HARDWARE & WALL PAPER
WHOLESALE IR RETAIL

200 Įvairių rusių nuo 5c iki $2.75 už rolę.
Taipgi užlaikome, patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

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

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

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

parašytą knygelę.
TURINYS J.

I. Kryžiuočiū politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
‘ jie neapsikrikštytų. ,

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

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

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

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. '‘Ponus gerus ir nekaltus j* nevalę ima”. į

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

X. Tajp klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI.

Išleido Naujienų Bendrovė.
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neioe 

Published Daily £xcept Sunday by 
che Litbnanian Neva Pub. Co.,

1739 South Haltted Street 
Teįephone Rootevelt 8500
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Ine

' Editor P. GRIGAITIS 
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Snbscription Rateaf / 
$8.00 per yeat in Canada 
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$8.00 per yeat in Chicago 
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TRIUKŠMAS BIRŽIŠKOS rBANKIETE
• > 1111 I* 1ĮĮI

Aprašydamas prof. Biyži^kos išleistuves Atstor 
kotelyje, New Yorke, Broųklyno “Vienybės” reporteris, 
be ko kita pasakoja: - <

“Reikia pastebėti ir >xietikslyiųų<fiš .-rengimo ko
miteto pusės. Komitetas v pastatė ,'vięųu oficialių 
kalbėtojų p. A. B;^^ Striųiaitį,įjūris nei iš šio nei«iš* 
to atsistojęs grubi jogiškai, ..net pasišokėdamas, prar* 
dėjo reikalauti, kadi Profesorius, sugrįžęs į; Lietu
vą, Lietuvos valdžios reikalautų ^Demokratijos į ir 
Seimo’... Pasipiktinusios pųbkkos protestai nutrau- 
kė jo netaktišką kalbą. Tas svečiui sudarė nemalo 
numų.”
Vadinasi, dėl p. Strimaičio kalbos ’ babkięte 4)uyį 

pakeltas triukšmas, taip kad kalbėtojas negalėjo net 
savo kalbą pabaigti.

Suprantama, kad svečiui tatai .padarė nemalonu
mo. Ne tik prof. Biržiškai turėjo bųt nemalonus 
toks incidentas, bet ir visiems susirinkusiems. Tiesą1 
pasakius, net ir nebuvusiam ..tame bankįete yra koktu 
girdėt, kad keletui šimtų žmonių, susirinkusių gražiam 
New Yorko Kotelyje pasisvečiuoti, teko būti liudinin
kais skandalo,, pakelto prieš, kalbėtoją, kurį buvo pa
skyręs rengimo komitetas. -Argi norima šitokiu budu 
“išgarsinti lietuvių vardą” svetimtaučiuose ?

Bet ko tie triukšmadariai skandalino, kada p. Stri
maitis kalbėjo?

Reikalavime “demokratijos ir seimo” nėra nieko 
blogo. Ir nieko blogo nėra tame, kad; tas reikalavimas^ 
buvo iškeltas sąryšyje su Biržiškos-išleidimu. Juk prof- 
M. Biržiškos atvykimo tikslas buvo ne asmeniškas, bet' 
visuomeniškas. Jisai norėjo papasakoti Amerikos lie
tuviams, kas yra daroma Lietuvoje Vilniaus vadavimo 
reikalu, ir. išgirsti, ką tuo reikalu veikia amerikiečiai,. 
Bet visiems yra žinoma, kad daugelis žmonių taip Lie-. 
tuvoje, kaip ir Amerikoje, yra giliai įsitikinę, jogeįbe 
demokratijos atsteigimo nepriklausomoje Lietuvoje 
Vilniaus vadavimas yra neįmanomas.

Tai kodėl gi tą mintį negalima buvo pareikšti prof. 
M. Biržiškos išleistuvėse?

“V.” reporteris sako,* kad • p. Strimaitis kalbėjęs- 
“grubijoniškai, net pasišokėdamas”. Jei taip, tai, žino
ma, galėjo būti triukšmui .pamato. .Bet( Brooklyno tau
tininkų teisingumu šitokiuose dalykuose ne visuomet 
galima pasitikėti. Tas laikraštis, kada užeina kalba 
apie Lietuvos politikos klausimus^ nesidrovi , kartais net 
per akis pameluoti. Prieš kiekJaįko, pavyzdžiui, paduo
damas prof., M. Biržiškos, kalbos turinį,: pasakytos per 
radio Philadelphijoje, .- jisai; sąmoningai padarė biaųrią 
falsifikaciją: Biržiška buvo pasakęs, kad po gruodžio 
perversmo Lietuvoje’ susidarė valdžia, kuri panaikino 
politines teises; o “Vienybė”, tuos,-jo. žodžius -iškreipę 
taip, kad Lietuvoje, girdi,v tapo suvaržytas “politikavi
mus”. Kas nesisarmatija. šitaip falsifikuoti svetimą^ 
kalbą, tas galėjo prasimanyti ir p. Strimaičio “grubi- 
joniškumą”. .

Faktas tečiaus/pasilieka .faktu, kad fašistiški ^ele
mentai, sulig pačios fašistų “Vienybės” pranešimu|$kė- 
lė triukšmą viešam bankie te, surengtam Biržiškos ^iš
leidimui. Tai, vadinasi,* jie “pagerbė”^Vilniaus darbuo
toją! Vadinasi, jie parodė,h kąip'ręįkia “vienyti taMtą” 
ir “atmesti partijas”! - M ,

Girdi, “pasipiktino publika”, kai buvo pareikšta 
apie demokratiją Jr .seimą, rYra-gerąi' žinomas '*#itąs 
“argumentas”. Kai bimbininkai arba “sklokininkai”, 
arba koki? kiti bolševikiški -skandalistai . padaro šunų 
koncertą viešam susirinkime, >4aL jie* visuomeLpaskųr 
pasigiria, kad tai atlikęs “prolętaįiątas, kurisrpąsipik- 
tino kalbėtojo išvadžiąjįipąį^”. . ' į

Nuo bimbizmo tiki fasfenjo, ^pasirodo, netoli šąukjil * 
r i

yymusybė pučiasi .,turinti,.žmonių.
yimų veikti , tiktai iki to laiko, kada susirinks Steigia
mieji Rūmai (Cortes), kurie nustatys krašto tvarką. 
Per šį laikotarpį laikinoji vyriausybė turi rūpintis dau- 
giausja tuo, kad jai pavesta galia nepatektų į niekieno 
kito rankas, kaip į žmonių, kurie ją laikinai vyriausy
bei suteikė. . j

; Bet tam provizoriniam statute paskelbta: kelętas 
principų, kurie yra .reikšmingi. Laikinoji vyriausybė 
.užtikrina jsąžinės, tikėjimo ir religijos apeigų laisvę 
visiems piliečiams, ir taip pat asmens laisvę. Tą pripa
žindavo < visos dki šiol įvykusios, nuo 184oi šimtmečio i 
iii dabar, revoliucijos (nors ne visos,jos savo prižade- 
jimus išpildydavo). Bet laikinoje Ispanijos -respublikos 
konstitucijoje yra ir naujas prinęipas, kuris ją skiria 
nuo grynai buržuazinių revoliucijų: joje deklaruojama 
naujos sociales,nteisės pripažinimas,..kurios pamatą su
daro-organizuotų darbininkų teisė reikalauti, kad vai-, 
stybė saugotų darbininkų reikalus.

Ne be reikalo is šešių svarbiausiųjų laikinos vy
riausybės narių, trys yra socialistai. j

4.Ispanijos respublika, toliau, meketina naikinti pri-J 
-Vatinę nuosavybę. Bet aųkščiaus, .negu- privatinio, savin 
ninko teisę ji stato reikalus visuomenes, į kurios-labui 
privatinis turtas . gali būt ir nusavintas (su atlygini
mų).

viTąigi Ispanijos revoliucija yra ne vien politinė, bet 
jr^sosialė. \
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Mokslo ir švietimo Draugija Kaune ėmė leisti mėnesinį vi- suomenės, kultūros ir pasaulėžiūros žurnalą “Vaga”. Jį redaguoja prof. V. Kubas.Mes tik-ką gavome antrą “Vagos” numerį. Jame įdėtas trumpas straipsnis Dr. Jono Šliupo 70 metų amžiaus sukak-, tuvėms paminėti; j be to, prof. J. Vabalo-Gudaičio “Pasaulė- žyalgos reikšmė”, J. B. Dvasios atsiradimas, A. Vanagaus- ko “Velykos”, B. M. “Lietuva ir Europos status quo revizijos klausimas,“ D-ro J. šliupo “Materializmas ir jo laimėjimai”, V. Kvieskos “Katalikai ir demokratizmas”, »A. Rondomans- kio ‘^Apdūmojimai”; pagalinus, kronika ir. Bibliografija.-Žurnalui “Vaga” dar nepradėjus eiti, Lietuvos klerikalų spaudoje buvo skelbiama, kad to žurnalo ... leidėjai sudarysią “naują partiją”, kurioje vai. liaudininkai .susijungsią su tautininkais. Iš to “Vagos” numerio, kurį mes gavome, nematyti kad butų atsitikę kas nors panašaus. Tai yra, greičiaus,- laisvamanybės, negu kokios

■ • inors politiškos krypties, organas.• žurnalas redaguojamas rimtai. Straipsnių kalba lengva ir gyva. Metine “Vagos” prenumerata Lietuvoje 20 litų. Adresas: 16 vasario g-ve 2, Kaunas.

respublikines israsuo^pri¥<W^
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«. • i ■ ■ OKitoje vietoje ■ ‘.‘Naujienose”; šiandie paduota Ispa
nijos laikinos konstitucijos -tekstas. Tai yra •; trumpas 
dękumentas, susidedąs iš m.ą?os.-3žąę^s<ir’'šešiu strąip- 
sriių. Kuklus, paprastais .Ažodžjfcis sufQrrjĮuJw?tas ' pi- 
j'eiškimas, kuriame išdėstyta, $augįhJS/ prirtoipąi, ku
riais laikinoji Ispanijos ireaBpublikpst^yiJiąiisybė yra pa-

sis ją išplėsti ir apginti, suteikdama , atatinkamų garantijų. Laikinoji vyriausybė laikos moderniško teįsės supratimo principu, kad,darbininkų są- dMngos (unijos) veikia, kaipo teisėtas darbininkų reikalų Reiškėjas, ;\-kas sudaro naujos socialės- teisės pagrindą.Straipsnis 5.t Kalkino j i vyriąusy bė pripažįsta privatinę nuosavybę, kai- ,po įstatymu garantuotą. Todėl niekieno nuosavybė, nebus atimta,, jei tai nebus, reikalinga visuomenės Interesuose. Bet tokiame . atsitikime ,už nusavintą turtą bust/atlyginta. Be -to, . išeidama iš, to -f. sumetimo, kad .milžiniškos [ Ispanijos sodžiaus gyventojų .masės ir že-

“KARŠTAS VANDUO VABALAMS” IR KITIEMS OPORTUNISTAMSVienas V. Lienius “Laisvėje” rašo apie Vabalo-Prusęikos vadovaujamus oportunistus ir. “sklokininkus” komunistų judėjime ir sako, kad juos reikią “valyti” iš partijos be pasigailėjimo — taip, kaip patarė Zinovjevas.” “Kuomet Zinovjevas kalba apie sugedusius elcmetnus Partijoj,” ,rašo Lienius, “tai jis juos lygina su ‘tarakonais’ ir sako: ‘Kada grįčioje: atsirandą tarakonų, tai kad pasiliuosudti nuo tų parazi-> tų, žmogus naudoja karštų’ vandenį aiba kokias nors ki- tas priemones prieš vabalus.” '• , . , 'Biedhas Vabalas! Tik dabar jisai patiria, ką apie jį mano jo “broliai Lenine”, su kuriais jisai dirbo 12 metų, šmeižda- mas socialistus. Bimbininkai dabar rengiasi jį; kaip tarakoną,. plikinti karštu vandeniu!
»——.i . ... .... ..    —    . ——     .... --r"?-—;—*-

Ispanija Laikina Konstitucija
ri josios nariai duos atskaitą iš savo udarbų ; steigiamajam Cortes (seimui), i kai tik, ateis laikas perduoti jam galią.Strąipsnis .2. Kąd bųtų išpildytas /teisingas ir iki šiol dar nepatenkintas Ispanijos noras, •vyriausybė nutaria, tikslu nustatyt rat- sakomybę.ir Visuomenės interesuose,;: ištirti .^apystovąs, -.kuriose 1923 m. buvo paleistas ųar- ,lementas.; Tas !?pat ;įbu^ Padaryta s a visais įvykusiais ųuo to laiko x veiksmais. Bus. -ištirta ioficialinėse eivilėse. ir karinėse įstaigose, visi žinksniai, atlikti per tą laiką. Vyriausybė tą tyrinėjimą padarys; kad nusižengimas .pareigoms* ir sauvaliavimas,, kuriais pasižymėjo senoji valdžia, butų iškelti viešumon.'Straipsnis 3 ;Laikinoji .vyriausybė ^viešai pareiškia gerbsianti sąžinės laisvę, tikėjimo/laisvę ir reik ginių apeigų ląjsvę. Jį atsisako nuo suteiktos ^alstybęi gabmy* .bes reikalauti, ;,kad piliečiai da- rytų pąreįBįrąus apie saMo ręi Ilginius įsitikinimus.^traįpsnis 4t Laikau j i / 'Vy.<ia usybe { akmens

Laikraštis x “Gazeta de Ma- drid” paskelbė Ispanijos rėš-; publikos vyriausybės provizorių' hį /(laikiną) statutą, kuris j skamba taip:Laikinoji vyriausybė, dėl savo laikino pobūdžio kaipo vyriausias organas, pasiima aukotą ir sunku uždavinį veikti, kaipo pilnai įgaliota valdžia; Ne; jos yra darbas suskaityti piliečių teises, kurių prinęipį- nis nusistatymas ir sureguliavimas palieka atlikti konstittį- ! ciniam vseimui.-'a Bet’ kadangi įgalioyimas, • kuriuo remiasi .vyriausybė, , nieku... budu. ..neleidžia, kad valstybės reikalai butų ^vedami sauvališkai, tai vyriąusybė iškilmingai , pareiškia; .kad savo.'veikime ji vadovausis teises principais, kurie reiškia vyriausybes -vyeįkimo apribayimą.; ir kartu vaizduoja kraštui ?, ir vąlįžios ,įstaigoms tas - pagrindines mintis, . kurios nudarys ; pamatą vėlesniems dėkotam8. Tpdel vyriausybe pareiškia:
■ ’ • . . ■ <’ Straipsnis 1 >Al s įžvelgiant | / demokratinę <savo galios kilmę Ji‘ laikantis atsakomybės dėsnio, ikųriuo turi vadovautis vvąHybės; ųrgą-<iLnai,i visa vyriausybe^ wAlatekkwai$yę ;ine. tik -g^rbs,,bet sfenfe

A... A, TŲ LYS.

'Vienuole Marija

.. —————  .......... * !«■■■ ■ ■ ■ ■ lyim » .. .m .i.. »»■ ■ . .n.- ..- mės ūkis, iki šiol buvo apleisti,^sime kovos lauke ir pamatysi- laikinoji vyriausybė laiko prin-: cipialiu dalyku, kad dėl socia- lės reikšmės, kurią turi žemė,i žemes ūkio įstatymams turės būt. pavesta ypatingo ..dėmesio.Straipsnis 6Laikinoji vyriausybė pareiškia, kad ji yusidėtų kraštui, kuris davė jai įgaliavimą, jeigu ji neapgintų besikuriančios, respublikos nuo priešų, kurie gali jos stiprėjimą trukdyti. Tuo tarpu ji pasilaiko sau teisę Straipsnyje 4-am pripažintas asmens teises laikinai pa- sfatyti po teismiška valdžios kontiple. Vyriausybė tačiau. paskirtu laiku duos iš to atskaitą steigiamajam Cortes. ..... 
■ ■■" . ..............
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■ i.r i’.i'mJ''i.. a'Ji išėjo, į yienuolyną, baigr.Į dailia dvidešimt pirmus me^ lūs, palikus už savęs visokių kalbų ir pasityčiojimo. Lig ,tqi liai ji vadinosi Ona Žayįtąiie ir buvo nepaprastai linksmą, ’ gyva, apsukri ir draugingą mergina. Paskui ji tapo Vienodą tnukirsti >tą galvą pirma, nuolė Marija—visada susiraur kųs, pikta ir. ąsketiška. Ta ne-, paprasta ir baisi jos gyyenįmo permaina įvyko dėl jos . nepavykusios meiles. . Trukus jos meiles, ryšiams, sų Juozu Min- gęla, ji metus t įškenlėjo užsį7 darius, savo- namuose irt ne|si- lęisdama dr-aųgų, neį pažįstai .mų. Jos sveikata, buvo ląikiųai suįrus, o, jos išbujotos ..viltys, džiaugsmas, bendrai, visa ąteir tis, kurią, ji turėjo nųsitiesųs, apleido,ją ant visados,, Ji nučį jo į vienuolyną , tyliai, nepasii iKidžįus daugiau žmonėse. Jau-, trųs.^nončs iš karto kalbęjo, kad jos siela yra sudraskyta, kad > vienuolyne, ji, numetus menkus „.Žemės rūpesčius, troš-j kimus,-.pąvydą, ieškos sičiai poilsio, laukdąma paskulįnes dienos x nublpkštii kūną ir siela , nuskristi į amžinąjį gyvenimą, kuris vienas tėra tikras gyvenimas. Bet buvo, priešingai. Ji nuėjo į konventą ,duui giau prisirišus prie žemėsj ir, ątkakliai pasiryžus vesti keršto kovą. Ir lig paskutinės sayp; dienos, Vienuole Marija gyveno išdidžia viduramžių triumi fuojaučio vienuolyno dvasia, sapnuodama apie, klestėjusią • ipkviziciją, degusius laužus, bandas vienuolių ir, kryžiokų, žygiuojančias> į kruvinas kovas ir laiminčias^ Ne nulaiduinas, ramybės geisi nias, bet jczuitjškas pąsiryži- mąs, jėzuitiškas sųakmenČjk maS ir ątkąklumas dęge įjos veide, Jos vardas gręįtai iškilo yįehAolynuose ir net pąsiė* kc viešąjį gyvenimą; Ypač aui: gančiubse laisvamanių r.ąte- liupsc buvo viešai * kalbama apie, ją, kaip ąpiėjkdkį juodą šešėlį, kuris slankiojo po yiėi nuolyno, kambarius ir karido- rius, visada jėzuitiška i rdikluor damas, ne vien vienuolėms, bet,ir kunigams. * Ji pykdavo žiūrėdama vienuolyne į,bu-i rius ’ slankiojančių vienuolių, kurios užsivedė nulaidžiai, doroje ir artimo , meilėje ieškodamos savo tikslui atsakynip ir dedaluos visą yiįtį, ir dižiau- ?gsmų į aną vgyyęjiįmą-. —Ęt, šiandie vienuolyne! Tik ^edą/dąro L Jie nustoję są- vo prasmės. {Mcą Mlebeįsiuome vienuolynų užduoties, dpąspš, ; kovų! šiandie vienuolynai^

ją-^mps sustingome ir paskui patrūnijome savo .apsileidime. Anais laikais svietiškiaį, (drebiojo, jžiuredaini į vienuolynus; o, dabar, juokiasi. ,štai laisya- manybe iškišo, jraudoną galvą, o įneš nemokame paimti kar-negu tas siaubas visas išlys ir praris mus pačius,—rjnokino vienuoles t Vienuolė Marija.Tąią. metais, kada jį dar vaikščiojo su Mingėla, jau triukŠ- mmgaįj plėtojosi ir triumfayo Amerikos lietuviuose ,Dr^.:$liu^ p o • jskleįdžiama ląis v ąmąnyb ė. VŽplųdę, iš, Lietuvos Jaunuoliai; j pilni. žingeidumo,, energijos,. alkani mokslo, . kimšosi į svetaines klausyti* visokių kalbėtojų. Taip jau Tvėrėsi, pašal- pjnės;. draugijos,; įvairus rateliai ir( chorai. Ta, liepsnoj auti veiJęinio. sriove pačiupo, į'savo sūkurį ir .Juozą. Mingelą—rjis įsirašė į Jaisyamanių .ratelį. Jo sužadėtine negynė ; j am, , nes lig šiol ji neturėjo aiškaus nusistatymo j link ątęinąnčios laisyamanybes. Bet paskui, kada Mingėla susidraugavo, tam ratelyje su,,jaugiau patraukiančia mergina ir. greitai paėmė ją; už žmoųą>; ji plyšo, pa- giežaį dėl. toslietuviams Jnaųjo- ;yes.—Laisvamaniai mpka .į įtik draskyti ęjąunų merginų gyve- mimą« —i$ karto griežė jijdan- tį (dengiau pati sau, „jiei kam tyie£ai., Laike, metų, kuriais . Opa kalbėjo , namuose užsidarius, ląisymnanybė, pažengė dar »to- <įiau—- liko jau rimta, nebeišvengiama, buitis. Jos yplątiptojai dygo yi^ose koliųnijose, ;Be .Dr, .$lįupo buvo jau, keli kiti kalbėtojai, kaip Ręrkunas,, ku- fri^ ii? ^įąndieJebeguli inyalįdų mmmpse, katalikiškų fąiiąiikų suląų^y,tomis ęt^uomĮs,< J3ago- čius;iękiti.. Ir pąts/jMingela jau rėžė bedicyįškasf pprnknlliąsj i ir [platino jokias, patj,brošiūras; O .kalbos1, plįtoi kjąd greitai - turės iužaidavyli ^prasidėjusios lietuvių Im&nyčiosh iif kad ta Ląuga pasieksianti ir Lietuvos; sienas SU Jęmią ūpą t /pa sėkmėmis^ Ta- Jiąu? > iš Buropoą.įic-
tųyįąms., .kunigams. ir lietuviųjaunimui, dygo naujos lietuvių bąžnyčips,, o ;kąląlįkįškoji iyi- suompne* i pradėjo anklėti tautišką sąmonę ir organizuotis, žinoma, skatinama nė tiek pačios, idėjos, kiek įgeidžių laikytis prieš laisvamanybės Įrangą ir kartu keršyti jai. Netrukus pradėta organizuoti ir parapijines mokyklos, dedant j r' vąikus ateities mileinimo vjltį< Taigi, aršėjanti kova tarp dytea Viępuolynai su- ąį^kill ir laisvamanių ir ypač: s Juozo Mingelos pasirodymas viešojo gyvenimo (priešakyje paskatino Oną eiti į vienuoly?, Sų.merangmu0‘ Ne, musų Hiks-. ną. t Darydama paskutinį £iu- ’ *’ ’ J spręndimą savo ateičiai, ,jjŠiaip galvojo, turėdama N£in- gelą omenyje: “Tu dirbi lųijį (yumanybci, lodei aš pradėsiu dirbti krikščionybei. Kądij nors, kur nors gal mes susitik

yięųuolyjm- 3 ' .kuopia, mus į dideles kilpas (ne tųpų kad čia bendrai puti, (pąsmbldusiąis kūnais dėl mWlas ^privalo buli orgąnizuęlK kova; Svietįškiaų žmones .7pra- dėjų Įiurėti į mus, kaip į kokias išpiatas, sušluotas, į; -vienuolynus. jfas yra; dėl ,lo# Jęad šimtmętįįai ą.lšaldę,tmųsų kraų-

me, kuris išeisime laimėtoju.” Matomai, ji nuėjo į Vienuolyną ne atlikti tam tikrą pareigą iš pašaukimo, bet dėl noro pasirodyti, ir tai pasirodyti tik vienam žmogui, ku- ps tada vargino jos galvą. Bet, nuėjus į vienuolyną, ji greitai išaugo iš to gan (asmeniško pobūdžio pasiryžimo. Greitai ji pasuko plačiuoju vieškeliu, net apriepdama sava vaizduotėje viso pasaulio dvasiškiją, jos kovas ir santykius su viešųjų gyvenimu ir jausdama asmeninę atsakomybę už vienuolynų klaidas bei apsileidimą. Mingėla, kaip asmuo, greitai nebeturėjo prasmes jos pasirižyme. Įėjus į vienuolyną, ji liko Vienuolė Marija ir greitai užsirašė sau po akių: “Vienuolė Marija atėjo čia valdyti, mo- Ūiptį ir kariauti prieš plintančią - będievybę, pasiėmus vie- puolyno kardą.“ Apsivilkus vienuolės ; rūbais, ji palydėjo drauge su savo vardu ir savo asmęnybę, ; kuri buvo pavyz- djiigai .graži viešam gyvenime. Nieks paskui nebematė ją nu- sišypsant, arba linksmai ištariant žodį.-Augaluota, stati, be lankstumo, visada paniurus, tarytum stabas, dar baisesnė UŽ pašvinkusius vienuolyno kąridorius, ji slankiojo dvasiškių gyvenime ir jėzuitišku pasiryžimu, inkvizicijos laikų atsiminimais planavo prieš laisvamanybę kovos budus ir nuolat ujo savo drauges už apsileidimą. Jos vardas metams bėgant išsišakojo erškėčio spigliais, tarp kurių žydėjo praeities vienuolyno rožės. Taigi, ji kartu ir traukė prie savęs ir stūmė nuo savęs vie- * n uolyno gyventoj us. V ien uo- lės, ypač tos, kurios buvo patekę į konventą iš dvasiško pašaukimo, ieškodamos čia ramybės ir, (tinkamo prisirengimo , į pomirtinį gyvenimą, drebėjo, prieš. Ją, tyliai pildydamos jos fgrieštus įsakymus, žodžiu, jei tada buvo kas dar gražaus ir vbrto pasižiūrėti vienuolyne, lai buvo Vienuolės Marijos atkaklus; pasiryžimas ir generoliška diktatūra.(Bus daugiau)
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Marąuette Park 
TUBUCIO APTIEKA •. 2832 W.t63rd S t.

^Brightoir Park;^260S^W/47th St., Tel. -Lafąyette 1083
Roselapd ,>ir PullmanVVAITCHES JB.:OS. CORP.52'' E v ■ 1071 h S t.

?r{Ęe)0 Puiliuair <5950
Kai, jums reikės pa- , 

duoti' “classified” skel
bimą.,ar? užsirašyti 
‘■‘Naujienas”,,, kreipkitės 
į, artimiausi atstovą.

fesinkitės “N-npse”
. .11 ■■■■■-                 — '■■I'—*.  .'J. i , ’ .h 1 . » . .... .

- Gyla* ir mus

Visoee ąpH«koM~SSc ir <Sc puodukas ir 
dudeli. ChUdren’s Muoterole (lengves- 

ai forma) 3k. ‘ *’
Geresnis nei Mušta r d PIsster.



J.,--

Birutė

Graboriai

Požėlos> i risty nes Plliladelphi jo j,

tėvais Eismontaitč

9252

Cicero 3724

4442 South Western Avenue
Akių Gydytoj

Eight Eighty Five Rush Si.

Iki 3 vai. kortuose

Phone; Boulcvard 75;89iA

Lietuviai Gydytojai i

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

nuo

CHIRURGAS 
Loomis St.

prie 
duodu 
clectric

J. P. WAITCHES
Lietuvis -Advokatas

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

šiaudini Coljseume įvyks dU. 
dejės rįstynės t risis ĘĄ,- Lfcim 
šų,: Kanados francuzų, LeDaus.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Telefonai
Boulcvard 5203
Boulevard 8413

that of a 
pugilist, 

the opening, 
formai?” TedPblurted

JONAS ŽILVITIS

1646 W. 46th St.

Kovo 24., d.* Karolis,5 Požėla 
ritosi Phijadelphijoj su Sandor 
Szabo, vengrų čempionu. Szabo

vai. po* pietų- ir nuo 7 iki 8:30 • va|. 
vakaro. Nedėk 

f* Phopc

PAULINA s
KLAPATAUSKIENĖ

Looking at the prices 
m the menu, we all de-

nugalėjo Georgę’ų, tai kai ku
rios valstijos jį skaito pąsa'ulif) 
čempiopu>*-r-N;s

CHIRURGAS 
South Halsted St. 

nuo 10 iki 2 po pietų.
6 ik? 8 vai. vakare

Užsimokėti 1929 metų užsi
vilkusias taksas esąs geriau-

PR^TIST 
4930 W. 13th St. .

Pelei h i niki U laiku kai 
Sidabro ' FiliU1K(1 i  -----...
Purefliunę, FUliugul. -------
AukW»* “ ....
Briihm 
Plutas

šiandien .risis Ęd Lewis. su 
Jean DeDaux

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22ild St.

. Artį . Leavitt St.
Telefonas CanaL 2552

Valandos 9 ryto iki> 8 vakaro. 
Sercdoj'irPėmyčioj nuo >9 iki- 6

12 ryto.
Rezidencija 664 0»' Sq. Maplecvood Avė.

W|$£ 78£8

Knock! Knock! Knock! A 
slidė in the door opened and a 
face, likę that o f a heavy 
—weight pugilist, jpecred
throught

“Is. it; 
out.

Musų patarnavimas Jai 
(įotuvčse ir kokiamerei 
kalę visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to. 
dėl, kad neturime-iš 
laidų užlaikymui , sky

Taksas geriau esą užsi 
mokėti,.

Phone Armitage 2822

PR. W. F. KALISZ
1145. MiliVaukee Avenue

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

J, Lulevičius
GRABORIUS IR;

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ■ ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

į3.103 S. Halsted St.- 
O Chicago, Ilk", ■ 

Tcl. Victopy 1115

*1327 So. 49th 
r f ' ’

Telefonas

JOSEPH* J.'. GRISK
Lietuvis Advokatas i

4631 <$o- Ashland Avė.
Te|.. Boulcvard »28Q0

Rez, 6515 tfo., Ropkufcll St.
TeL .Republk - 9723

“Raganius”, an operetta that 
is not only romantic and pic- 
turesque, amusing and weired, 
būt highly fantastic, is to be 
presented for the first time 
before a Chicago. audience in 
the Lithuanian version, May 3, 
at the Chicago Lithuanian 
Auditorius#.

Sunday evening you will un- 
doubtedly be of the opinion that 
there was no acting, there was 
no- smgijig, ar < speaking, there 
was no directing, būt rather 
there wa’s a story in which the 
characters lived and walked be* 
fore our eyes, a page of the 
life of many decades past 
snatehed from, its place and 
laid before u s so carefully and 
so perfeetly that the deception 
was complete.« In this operetta 
there are no stars, būt rather 
there are none būt stars, who 
need* not . limit themeselves to 
“type” parts būt are able to 
enaęt artd create their eharacb 
ers.

If you wish to see the devilish 
associates of “Raganius” ,the 
sorcerer who -will. come to life, 
if you wish to witness the 
amusing affeets of “harmless” 
tea on young and< old-,if you 
wish to be>‘ , transfered to a 
commnnity wherc at first there 
is happinęss and rejoicing and 
later there is mystery, join. us 
Sunday evening, May 3, at the 
Chicago Lithuanian Auditorium, 

—Genevieve.

Lieką' nuliūdę,
Klapatauskių ir Petkevičių
Šeimynos. v

-V-****-—-**~w*'1

Phone - Boulevard 4139 
A.-MASALSKIS?-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd S 

įlA 1— 3 ir 7—~8 r Nfed. * 10

Duokite savai akis išegąajųiaųpti

Dr. A. Rj BMJMĘNTHAL 
optometrist

Praktikuoja virš 20 m. 
-4 64 9 <$• Astiand. Av^. 

" kampas 47th St.
Tcl. Boulevard 6487<

Phone Canalv 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

41'93 Atchee Avė.
Valandos:- 2-rr-4 po pietr 

Phope Lafayctte 00?8 t

[ Praktikuoja,.20 mdai

4729 South Ashland Aite., 2 luhps 
CHICAGO, ILL. /

SPEGJAUSTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vailęų ligų 

OFISO VĄkĄNDOSjv
Nuų 10 iki, 12 vai, ryte,. nuo^ 2 iki 4

10 iki U y. dictių

sias ir vienintelis išėjimąs,.- ir, 
mokėti reikia dar prieš gegu
žės 15 dienų, su kuria prasL 
deda pabaudos už taksų nemo
kėjimų,* taip pataria Chicago 
Ciyię. Federatięn sekretorius 
Douglas Sutjierland.

Kurie taksų mokėtojai' tik
rai mato, kad jiems taksos, yra 
uždėtos» peraukštos< ar,.- neteisė* 
tos, reikia,-eiti: pas. gerų .bąmt 
k i 11 i n k ų pasiklausti i r j ei ba-n* 
kininkąs;;patars, - taii imt>i. advo
katų ir. dapyti žygius,- beta ir 
tuomet i, nesu tikra/; ar ? taksų1 
piokętojuii neteks mokėti ir 
įąksas, ir pabaudų -ir advokato 
išlaidas.

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

v. Tcl. Calumct 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakarei

'Patarnauja 
gimdymo, 

į massage,
treatmeųt ir mąg-
netie blankets. i

I ■ "» ,

t. t. Moterims ii 
' merginom patari 

L-mai dovanai.

Dr..Ai.B* Kazlauskis
Dentistas ■ 

4712 South Ashland i Avė.,-
Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro. 
Rcjidence. Phone Hemjock 7691

\vas the gruff reply 
we come in?”

Praneša, kad Chicago Post 
Office namus pradės statyti 
nuo birželio 1 d. Tie namai 
bus statomi prie Union gelžke* 
lio stoties ir kainuos $20,000,- 
000. "

Phone 
Hemlock

Liucinai atminčiai musų bran
gaus. Tėvelio bus laikomo? Šv. 
Mišios., Šv. Jurgio bažnyčioje 29 
dieną balandžio mčn. 1931 m., 
7:30 vai. ryto. Kviečiame .visus 
gimines, draugus ir pažįstamus at
silankyti j pamaldas.. j >

Mesi Tave Musų brangusis . Tė
veli, niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus - jau nebesugrįši, bet mes 
ankščiau ar. vėliaus--pas Tave atei

sime. . Ląuk m u? ateinant,!.
; Ntiliųdj.,liekame,

Dukterys, Supus, Seserys, • 
Gimines ir Paf.įsfami,

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

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

Tek West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Phone Boulcvard 8483

DR. MARKERIS
GYDYTOJAS

3421
Valandos:

nuo
Sekmadieniais nuo i 10 Iki 12

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T: STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.
/ Nedčlioj pagą| sutartį 

Tel. Boulevard 7820 
Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930-

O.'nsd 
ROS.

DR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valamloą. ll ryto i|ri 1 po pietų, 2 iki 4 |r 
0 iki 8 vakaro. Nerišliom nuo 10 iki 12 die

nų, Namų ofisas North Sido 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS l AKIŲ SPECIALISTAS

Palcngyįns akių .iįtepipinią, kuris; esti 
priežastim? galvos skaudėjimo, - svaigimo, 
akių aptemimo, ; nervuotumo, skaudamą 
akių, karštį, nuima .. kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir . tojiregysfę. Prirengiu 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas - daroma? su elektrą, paror 
ejančia mažiausias klaidas,- Spęcialčiiatyda 
atkreipiama- į mokyHloso.yaįkus. Valandos 
nuo 10 iki .,8 vai. sNėdęlįdj. huo 10 iki 
12 vai. po . pietų. ■.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU- NAJ&JUk IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų, aky^ atifaiso/nos be 

\ akinių. Kainos pigiau , kaip j kitur.

Mrs. ANĖLIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midvvife- 

Naujoj iyietoj
6109 South Albany Avenue

nuo 3 iki 9
S ubą tomis nuo 9 iki 9

52 East 107th St. , 
kampas Michigan Avė.

Pullman 5950—namų Pulk .6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St.
Kctvergais ofisai uždaryti.

LIETUVIS GRABORIUS
Patąrnauju .laidotuvėse kuppjgiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt .2515 arjįuiĄ3516 .

2314 W. 23rd PI., Chicago
j SKYRIUS.-;
1439 S. 49i Court, Cicero, 111.

Ofisas ir -Akipiųi, Dirbtuvė

kampas ; Halsted ,Stu 
Valandos nuo JO—4, nųp 6 iki 8 

Nedėlioqiis ^nuo 10 iiKih 12. i

Ofiso . Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. Ai ROTH

LietaviaI Gydytojų!
, Z • t . : • \ - »
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tcl. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. i

[Acme-P. A. Photo]

Fred J. Blumer, Monroe, Wis., 
bravorninkas, kurį neseniai bu
vo banditai pagrobę ir reikalų* 
vo iš jo didelės- sumos pinigų 
išsipirkti. Jis buvo paleistas, 
kai policija susekė .'banditų pę-

Antradienis,, tai. 28, 1931

JŪSŲ GRABORIAI
1 f \ Didysis Ofisas

4605*07 South Hermitage Avenue
Visi Tttfa/tai, YARDS 1741 ic I7f2

TcL/ Yards 1829. ,i

DR. SERNER i
LIETUVIS AKWŪ SPECIĄLISTAS

.. n- -

B U T K U S 
Undertaking, Co.

Wm> A. Pakorny 
Koplyčią dyįąi 

710 West 18th Street 
Tel. CanalJ3161

telefonas Virginia 0030
Tel. Van Burcn 5858

T. DUNDULIS

-b.-,' ..........................  1,11 - « i .iiyii I filiui I

Namų - Tel. ? Ravenswood; ‘ 1664
Dr: J.- P. Ashmenekas
Jj GYDYTOJAS, IR, CHIRURGAS - 

15.88 Milu2aukca Avė.
(kampas North ir Dąmcn Avcs)

; i Tel. ,Brunswick 8281
A. Utarm, Kcty. ir Subatumis

• Ofiso valandcjši 1-3 At '7-8 p. m.
. i: Nedegiomis.1' pagalį susitarimą

was dermined to find out whųt 
mysterious eoneoetion it con- 
tained. In the decanter there 
was *a hot, viscous, yellow 
substance that smelled of but- 
ter. Thereupon ? everyone pro- 
ceeded to pony melted butter 
on his sandwich. Finishing the 
“meal”. Al asked. the waiter 
for the coffee. “It’s on. the ta? 
ble’.’ we had sat.urated our 
sandwiches with the buttery 
cuffce.

After paying a dollar a 
piece, we six filed out, with 
out even carrying away any 
souvenirs for our money.

—Magda.

AMBULANCE PATĄRNAVIMAS DIENĄ ir NĄKTlh 
Mes vispomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 

? patarnavipĮų, kuomet Jią yra labiausiai reikalingas.

^persiskyrė su šiuo pasauliu ,29 die- 
^ną, balandžio mėn.j 1930 m., gi- 
<»mfs Panevėžio apskr.. Naujamies

čio vaisė., Mazgailių kaime.

Paliko dideliame nubudime 2 
dukteris — Oną Mankus, Stclla 

^Kobler, sunų: Juozapą, 4 seseris 
ir žentus.

PIGIAUSIAS \ LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ, 

Laidotuvėse- patarn.au- 
,, ju geriau ir pigiau, 

- nc8U idtj todėl, kad 
priklausau v. prie- gra- 

' bų išdirbystėsiAS-’ OFISAS: 
668 W.v 18th Street

Tel. .Canal 6174 
SKYRIUS:

323 8 S. Halsted St. 
IMHPfF Tcl. Victory? 4088

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulcvard 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.

Simon M.< Skudas
Graborius, ir 

Balsanuiotojas
Patarnavimai sąžiningas, greitesnis* i 

pigesnis negu kitų. Didelė, 
graži koplyčią ( dykai.,

. 718 W. 18 St 
Tcl. Rooscvclt 7532 

CHICAGO, ILL.,

Ofiso Tcl. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASHi 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų i 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. Tcl. Kenwood 5107

A. A. OUS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Šalie Street
Rdom .1701 Tcl. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

^Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—-Utarų.. Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan.i Ser. ir Pėmyčios vak.

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette Ų195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčiorais 1 iki 4 v. v.

Graboyial

S. D. LACHAVICH

VALANDOS:.
į nuo.. 9 iki 11 vahndaL xyre;

- 6 iki 8 valakai.Jvakąre 
įįtnioi if ketvirtadienio

Phone Canal 6222

Telefonas Yards 1138

Stanley B. Mažeika 
' I .

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems rcika- 

larns. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO,. ILL.

Įvairus Gydytojai___
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS

OHice 1724
kamp. 18 ir Blue Islapd Avė.

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

Res. > Phone Fairfax 6353

Td. Cicerą 49

______ _ * :j.oo 
_ ____ .... o.oo 

$0.00 Už rtųlilt 
....... __     $*40.00._ir ausi. 
TrauldnuMl bc . tJrajųauio.

M M SiA'KIS" 

ADVOKATAS » ’ »'ir" ' •
Ofisas vidurmiestyje 

Rčom 1502
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 IV. Washingtofi St. .
Cor, Wašhįngton ahd . Clark Sts. 

. Ofiio, T4« -Central 297^ • 
Namų'Tcl.:Hyde Park 3395

• Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Ncdčl. nuo 10 iki 12
Rez. Tclephone Plaza 3202

STEFANIJA MIKĄDAIT

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 25 dieną, 3 :00 valandą 
rytpc 193'1 m., sulaukus .31 me
tų amžiaus, gimus Kauno rėd., 
Telšių: mieste. Amerikoj išgyveno 
21 metus. Paliko dideliame nuliu,-, 
dime motiną Anelę, tėvą Adolfą, 
seserį Stanislavą Mikėnas, dėdienę', 
Barborą Stulpinas, o Lietuvoj te
tą Petronėlę Sitavičaitę, du dėdes s 

i——-iLcpną ir Tamošių. Sitayičiuą; ir ( 
'gimines. Kurias pašarvotas, ran
dasi 2231 W. 23rd St.

Laidotuvės įvyks scrcdoj, ba
landžio 29 dieną, 8:30 vai. ryte? 
iš namų į Aušros Vartų parapijos s 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kaži- f 
micro kapines.

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

Nuliūdę liekame,
. Motina, Tėvas, Sesuo 

•ir Giminėse
,x Laidotuvėse patarnauja grabo- 

'•rius Lechavicz, TęL Rooscvclt i 
2515.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas-. 3102 . So. Halsted St., Chicago 

arti 3 Ist Street
A-

Valandos: 1—3 po pietų,: 7—8 vak.
Nedaliomis ir šventad. 10^—12 dieną.

s A^idikasn
S Lulevičienū 

AKUŠERKA
^3103 S. Halsted. St. 

Telefonas
v ■ Victory 1115 

Valandos: _ 
nuo 8 iki 2 po pic- 
f tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Tel. Lafayctte 4146

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

d;ri him an
— IŠ RUSIJOS —'

Gerai lietuviams.-žinomas per . 25 ’me
tus kaipo patyrus, gydytojas, chirurgas 
ir akušerjs».

1 Gydo 'staigiau ,ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal napjausiu? 

.metodus Xr&ay.i ir Kitokius elektros 
prietaisus,,:.

Ofisas- ir V Lajbąrato4ją;z.
4 netoli Morgai • St.

Valandoj! nup.J 0^-12 piptų ir 
nuo},>.p ikb 7:50 '. vai. r,vakare.

T^i CanaLJILO't 
Rezidencijos^ telefoną i 

HydeArPackK^755 ar Randolph 6800

JOHN B> BOKDEN 
(Jobus Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 VV. Adams St., Room 2117 
. Tclephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 IV. 22nd St.'nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rytė. Tel. Rėpųblic 9600

1". ....... ....... *. *

V. Ws RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie-St. Room 730 
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6K8>S. (talman Av. 

Tel. ProkiRipt, 3525

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

uzių, kapinėse, Lietuvoje.

i Paliko dideliame nuliudimc .su- 
vnų Juozapą, marčią Justiną, duk-i 
terį Olesią ir žentą Aleksandrą 

'Petkevičius ir šešįus 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, draugūs 
ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Phone Boulevard 7042

DRi C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So.. Ashland Avė. 
Virš Marsball Dr.ug, store, arti 47 St. 

DR; J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS > IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt S t. Canal 2330 
Ofiso\ valandos 2 ikiu 4, 7 iki* i9 •

NčdČljoj pagal sutartį

Advokatai

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 

Tcl. Boulevard 1310 
Valandoj: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedčlioj nuo 9 iki 12 ryto

Paul M.- Adomaitis
Advokatas 

Ofisas, vidunmiestyje 
Room 2414„ 

OnejNorth La Salld Bldg,. 
On^ J^oHb. Šalie i St.

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Glito Tel. <State 2704; 4412

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

Pašto rumus statys bir 
želia mčn.>

* IĮ'"—< 
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POVEIKIS 
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėųift;; Bąųkiętajjis ir PaoVaR 
Vaiiųkfiii

3316 S.1 Halsted St, Tęl.- Boulevaid 7314

't T

Philadelphijoj . ir" apįelinkpse 
laimėjo 64 ristynes, kol, ant ga* 
lo, . susitiko su Požėla. Prieš 
Požėlų Sandor neatsilaikė ir Ii? 
kę paguldytas. Ęitosi j uodu 
svarbiausioj poroj.; ‘ ;

‘‘May
The slide was shut and we 

waited. Finally, after we had 
mud.e up our minds to leave, 
the dopr opened. The waiter 
who truly did look quite capa- 
ble of annihijating anyone, led 
the gr.oup of six ųuivering 
high school students into a 
largo, dimly-lighted, front 
room filled with tables. There 
was no one in this room būt in 
one opening off it, we.could 
see people in booths lined along 
both wallls.

The waitcr, after handing us 
the menus, suggested a ręst- 
auraitf aeross the Street where 
we could dance and get very 
good dinner for a nominal sum. 
No, we would remain where we 
were I 
listed 
cided that it vvotild hr.ve been 
better to have left \vhen we 
could. We ordered the cheap? 
ėst* sandvviches on the menu— 
Denv.ec and sandwich - eighty 
cents. Tommy and I ordered 
milk while the ręst had coffce> 
After much waiting, our.. sand? 
wich.es came— brown . dirty
lookįpg pancakes - on .. stale 
toast. The milk was served ancĮ 
the coffee eups were sėt on the 
table. With the sandwiches thę 
waiter had placed on the table 
a durk, green dącorated botile. 
Būt, whcre was the-coffee? 
Ted-, the į>oldest aUthje group,

. ■ . ------------ 11 ...... ...  ■■■................  11 . *t -r —T1
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wich.es


r ir mosto s 
Gegužės 
šventė

|yo A. Pažarsko automobiliu, 
'.tokių bolševikiškų susirinkimų 
pas į). Slančūuškų nubuvę, to
dėl pirmesnio. korspondento 
R. aprašymas n eolą tinkąs tik
renybei, arba turėjęs piktos 
tendencijos.

Apvaikščiojime daly 
vaus du chorai

Mai-ųuęite Park
■ -A.

Mirė Marijona žekonienė

Pirmosios Gegužės apvaikščioji- 
mas bus penktadieny, Lietu
vių Auditorijoj

Tarptautinės darbininkų 
šventės—Pirmosios Gegužės — 
apvaikščiojime, kuris įvyks at
einantį penktadienį, gegužės 1 
<L, Lietuvių Auditorijoj (di
džiojoj svetainėj) bus labai 
turtingas ir įvairus programas. 
Jau dabar galime pranešti, kad 
apvaikščiojime dalyvaus du 
chorai:

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn, vienas didžiausių ir ge
riausių lietuvių chorų Chicagoj, 
vedamas p. K. Steponavičiaus.

Ir Bijūnėlio Choras, augan
čios musų jaunosios gentkartės 
choras, vedamas dainininkės 
Anelės Salaveičikiutės-Steponą- 
vičienės.

Nors Chicagos Lietuvių Cho
ras Pirmyn dabar yra labai už
imtas ir visą laiką turi pašvęsti 
prisirengimui prie “Gegužės 
Karalaitės”, kurią choras sta
to gegužės 9 d., o taipgi turės 
dalyvauti ir Kapinių Puošimo 
dienos apvaikščiojime gegužės 
30 d., bet nuo dalyvavimo Pir
mosios Gegužės apvaikščiojime 
neatsisakė, nes tai yra tokia 
šventė, kurioj kiekvienas sąmo
jingas darbininkas privalo da
lyvauti.

Bijūnėlis irgi rengiasi prie 
savo vakaro, kuris įvyks gegu 
žės 16 d., bet irgi mielai suti
ko dalj’vauti darbininkų šven
tės apvaikščiojime. Nors to 
choro nariai yra jaunučiai ir 
jie dar nejaučia siaučiančios 
apie .j uos kovoS, bet praeįs kiek 
laiko, jie suaugs ir jiems 
pakelti visas tas kovas; 
tų kovų sūkuryje, kurių 
busime nespėję užbaigti.

Be šių dviejų chorų, apvaikš- 
čiojime taipjau dalyvaus solis
tų, muzikų ir kalbėtojų.

Visi ir visos yra kviečiami 
ateinantį penktadienį, 8 v., v., 
būti Lietuvių Auditorijoj—Pir 
mosios Gegužės apvaikščiojime!

Vakar, balandžio 27 d. šv. 
Kryžiaus ligoninėj pasimirė vie
tos kdlonijoj gerai žinoma veik
li lietuvė moteris Mrs. Marijo
na Žekonienė. Mirties priežas
tis smarkus inkstų uždegimas 
ir širdies liga. Velionė buvo 
kilimo iš Lietuvos, šakių apskr. 
Pašarvota savo namuose 7011 
South MapplewQOd Aye.

CHICAGOS
ŽINIOS

A

Teatruose

būti
įneš

Roseland
Plėšikai apiplėšė p. Slančaus* 

kq ir pavogė automobilį

Chicag°s teatre, “Tarnished 
Lady, dalyvaujant naujai sce
nos sensacijai Tallulah Bank- 
head, prasidės nuo gegužės 1 d. 
Dramos turinys: mergina ište
ka dėl pinigų, be meilės; pa's- 
kui gailisi, bet apsipranta ir 
viskas yra gerai. Taip kaip su 
dauguma materų.

United Artiste, “Indiscreet”, 
dalyvaujant Gloria Swanson. 
Turinys yra, kaip moderniška 
moteris nori išbandyti ant savo 
vyro kaikurias savo moderniš
kas idėjas ir intrigas, bet ga- 
lop viskas paaiškėja ir • išeina 
negerai.

Roosevelt, “The Prodigal”, 
dalyvaujant Lawrence Tibett; 
paveiksle matomas “sunūs pa
laidūnas”, kurs nusivylęs savo 
pačia išeina padaužomis ir bas
tosi po kitus kraštus .

McVickers, “Strangers May 
Kiss” su Norma Shearer jau 
eina ketvirtą savaitę. Kaip mer
gina, žinoma, pioderniška', ver
čiasi bučiniais.

Oriental, “Daybreak” su Ra- 
mon NovaTro prasideda su ge
gužės 1 d. Filmas iš šių dienų 
Vokietijos, su vynu ir roman
sais. 7

Movie Bali, gegužės 4 d. nak
tį Trianon Ballroom, dalyvau
jant daugeliui movie teatro 
žvaigždžių iš Chicago Motion 
Picture Operators^ Union. Be 
kitų dalyvaus Frankie Masters, 
Paul ir kt. Radid-Keith-Orp- 
heum Circuit duos vodevilius ir 
daug artistišką bei muzikalių 
dalykų, šokiai griežiant teatrų 
orkestroms.John Slančauskas, 9921 Ya- 

le Avė., atitaisydamas “Nau
jienų” 92 numery iš balandžio 
18 d., korespondenciją iš Ębžių 
žemės, praneša kas seka t

Balandžio 6 d. 7 vai. vakaro 
šeimynai bevalgant vakarienę 
įpuolė trys banditai su revolve- 
riaisr rankose, sustatė ^įsus 
prie sienos, iškratė kišenius, 
paimdami apie $50, iš A. Pa
žarsko atėmė automobilio rak-, 
tą, numovė žiedą, paėmė p. 
Slančausko moters laikrodėlį, 
ir po to visiems surišę rankas 
ir kojas pasišalino ir nuvažia- taip pat i visus vietinius ofi-

i. . , r

Progresyviai republiko 
nai prieš Hooverj

Rengias smarkiai kampanijai 
1932 m.

Illinois valstijos progresyviai 
republikonai pradėjo mobili
zuotis busimai 1932 metų poli
tinei kampanijai ir žada sta
tyti savo kandidatus į guber
natorius, į United States sena
torius ir kitas valstijos vietas,

•I -‘ K,,;> < NAUJIENOS, Chicago*,' III.
■■...i......... .............. ........ •,i-'r>>..;.ti.- ii

DALYVAUS PIRMOSIOS GEGUŽES APVAIKŠČIOJIME

yra.

St.

/■? įf Xyy■ MALEVŲ

po 
Nedė-

SpecialiHtnR sydyme ehroniSki) ir naujų li
trų. Jei kili ncKaliijo jurniH išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. .Mano pilnas ifteirzaminavi- 

1 mus ati<lene-.s jūsų tikrų liga ir jei a& apsi
busiu jus ir.vd.vli. sveikata jums sturryš. Ei
kit pas tikr;) speeialista. kuriu neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po (ralutiiio* JAeirzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po .pietų/

2Ai|iDruviieiiia? uai, 4,0,

Cl ASSIFIE G ADS
Business Service

t Biznio Patarnavimas

■i
t

i .

Didžiulis Chicagos Lietuvių Choras Pirmyn, p. K. Steponavičiaus vedamas, kuris ateinanti 
f' v *ę* *pęnktacbenį, gegužes 1 d., dalyvaus dideliame Pirmosios Gegužės šventės apvaikščiojime. Vi

si bukite šiose darbininkų iškilmėse, pasiklausyti šio didelio chc^p.

sus 102 apskrjčiuOsc. Busimoj 
republikonų konferencijoj jie 
tikisi gauti daugumą ir laimė
ti pozicijas, kurias buvo pra
radę nuo pat Roosevelto laikų. 
Progresyviai yra ’ nusistatę 
Hooverio nebenominuoti į pre
zidentus.

Progresyviams republiko- 
nams vadovauja Nevvton len
kins, kurs 1924 m;( buvo lai
mėjęs 115,000 balsų ir metai

.. . ..... ........ ............ ........ ... .
atgal 160,000 balsų kaip pro
gresyvūs kandidatas į United 
States senatorius.

“Illinois visuomet buvo pro- 
yra Jenkins 

m. rinkimuo- 
gavo 386,000 
kai preziden-

klaidų; jo reakcionieriai rengė
jai esą kalti visos tos depresi
jos bedarbes ir aukštų valdžios 
išlaidų, pajėgų monopolijos ir 
visokių bankų krachų.

SPECIALIS IŠPAR 
DAVIMAS
Dutch Boy White 
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse- 
ed Oil, gal.

$1.00
4 colių į ruberį 
šepetys ...............
Sienų popiera 
rolė .....................

Ream
Įnixed 
SaintL

Red. Atsakymai

gresyvi valstija”, 
nuomonė: z“1912 
se Rooseveltas 
balsų, tuo tarpu
tas Taft gavo tik 253,000 bal
sų.” Taip ir kiti progresyviai 
gaudavę žymius balsų skaičius. 
Hoovcris padaręs nepataisomų

MADOS MADOS MADOS

Kipšui. Pirmas dalykas, pra
šome pasirinkti kitą slapyvar
dį ; kitas, pastabos prie patai
symo nedėsime, nes pataisyme 
reikalas, rodos, buvo pakanka
mai išaiškintas.

įsodintas 69c
10c

Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 3998 
....................................... ii ■■■imu i——

IŠMALEVOK SAVO
NAMUS VASARAI

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

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

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

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442

PERDIRBU senus namus ir pataisau 
kas reikalinga prie namų. Duodu anr 
lengvų išmokėjimų. 5 348 So. Halsted 
St. Tel. Yards 2773. '

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKLIAMS 

IR SAVINĮNK
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
193 1 NASH automobilius su vėliau
sios thados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais. kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti UŽ tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Furniture & Fixtures
-U-u--

ESU PRIVERSTAS parduoti savo 3 
kamb. rakandus. Galima matyti kas- 
die. Priežastį patirsit ant " vietos. Gera 
proga ir kas pirmas tas laimės. 1980 
Canalport Avė., 3 floor, Room 5.

For Rcnt
MARQUETTE PARKE

Pasirenduoja arba parsiduoda storas 
tinkamas bile kokiam bizniui, su 5 pagy
venimui kambariais, 2 karų garažas. Na
mas naujas su visais įtaisymais, prie 
West 69 St. Atsišaukite pas

L. LAPINSKĄ 
6635 South Sacramento Avė.

BRIGHTON Parke rendon štorelis. 
tinka aptiekai. groseriui ar kitam biz
niui, vandeniu šildomas, nebrangiai. 
3970 Archer Avė. Savininkas

2957 W. Pershing Rd.

Partners WantedPRANEŠIMAI

4414 So. Rockwell St

$1.90

X

V ■

A.M.Butchas
PILSEN MALĖVOS — VARNIŠIAI

HARDWARE IR NAMŲ 
REIKMENYS

■t

Teatras ir Balius Bedarbių naudai ren
gia sujungtoms spėkomis M. Dundulie
nės artistų grupė ir Spietilos Orkestrą, 
gegužės 3 d., 7:00 vai. vak., 1931 m., 
M. Meldažio svetainėje, bus sulošta 
trumpas veikalas 3 aktų tragedija 
“Kerštinga Meilė“.

Rengimo Komitetas.

PAVASARINIO . PRATUŠTINIMO 
,; , IŠPARDAVIMAS , v

VARTOTŲ KARŲ

h
;i2835'

Skelbimai Naujienose 
duoda fiauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. -

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

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
• : Phones Canal 5058-5063

X

2548
Atmink Savo Naudai,

kad vesdamas visus reikalus per

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0S11 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

ČEVERYKŲ DIRBTUVĖ 
paieško partnerio, nemokantį galėsiu iš
mokinti. Kas nori gali ateiti mokirt- 
ties. Su mažu turtu gali šį amatą iš
mokti. 210 W. 4 7th St.

Help VVanted—Malė
Darbininku reikia

REIKALINGAS jaunas, patyręs bar- 
berys, darbas ant visados.

7858 Ebcrhart Avė.

Help AVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moterų patyrusių sku
durų sortuotojų.

1109 W. 38 St.

REIKALINGA suaugusi moteris prie 
plovimo indų. Frank Chopske, Rand 
Tower, Mount Prospect, UI. Tel. 
Arlington Heights 15 80.

Perkam Mortgečius it Bonui.
Skolinant pinigas ant Namų.
Parduodam it išmainom visokį turtą.
Inšiurinam namus it viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei 

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

REIKALINGA mergina ar moteris. 
Turi kalbėti gražiai angliškai. Turėkit 
kambarį, praleiskit vasarą ūkyje. Trys 
Šeimynoje. $5 į savaitę. 3318 Poto- 
mac Avė. Tel. Ęelmont 2416.

REIKALINGĄ paarusių minkštų 
vilnų skirstytojų. J. Chapman and Sons 
25 3 1 W. 18 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Garsinkites “N-nose”
PARDAVIMUI bučernė su groserne 

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

Fiat Wall paint gal.
Geros rūšies gatava maleva, gal. 1.25
Varnišius, gal. ............................ L00
Dutch Boy White Lead

100 svarų ...........   11.25
Geriausios rūšies alyva, gal. .... 1.00 
4 colių geras brušis .................. 50c
Nerūdijantys peiliai ir šakutės 

(Stainless Steel)
setas .....  v.............. 2.48

Ir visokių kitokių namams 
reikmenų.

CLASSIFIED ADS
PARDAVIMUI bučernė ir groserne 

išdirbtas biznis lietuvių apielinkėj.
4201 S. Maplewood Avei

Educational
Mokyklos

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

GASOLINO STOTIS. 6.000 auto
mobilių, pravažiuoja į vieną valandą. 
Pilnai apgyventa vieta. Visi permitai 
išimti ir apmokėti. Pigi renda. Par
duosiu pigiai. Savininkas 

5200 So. Western Avė.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO ♦

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison StreetRusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Šių Kainų Negali 
ma Nuveikti

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

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Kr a jaus
GYDO VISAS LIGAS, VYRŲ IR MOTERŲ .

NEŽIŪRINT KAIP VŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pnslčs, užnuodijimą krau- 

. jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, k^ jis Jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė rūkstančios ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: . -
valandai Ir nuo 5-8 valandai vakąrė.
4W0 W«t 26 St., ‘ '

e nuo 10 valandos ryto iki 1 
w tluo 10 ryto iki 1 vii. 

TeL Crawford 5573 
riti K >____ .u_

Tirikatis vakarai siu’telis, iš lengvesnio šilko arba sunkesnes vilno- 
’ Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36,^40 .ir^ 42 colių per

'■ ' į;i', ■'

Gražiai ištodys jeigu bus pa-
> 12, 14, 16, 18.ir 20 metų

3003 — ' 
nes materijos. Sukirptos mieros 16, 18,
krutinę. ; .• • f,

2548 — Mokyklon eiti suknele ar ofisui.' Gražiai ištodys jeigu bus pa
siutas iš vienos spalvos materijos. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ,ir 20 metų 
amžiaus panelėm .' Vi

Jūsų mažutei mergaitei suknele. Sukirptos mieros 1, 2, 4 ir2835
6 metų amžiaus. 

f • ■

Norint gauti vieną 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, Pattera Dept., 1739 
So. Halsted St. Chicago, III. -

Visų išdirbysčių 
ir modelių.KAINOS - ----

$45
IKI

$995

Financial
Finansai-Paskolos

Skoliname Pinigus ant pirmo mor- 
gičiaus ant 3 metų ir 6 menesių. Ant 
6 metų ir 3 men. ir ant * 12 metų, už 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO restaurantas ant automo- 

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

ir modelių.

Kiekvienas 
Karas

, PIRMOS
KLEŠOS

STOVYJE

CASH
AR 

y IŠMOKĖ
JIMAIS

KAINOS
$45

IKI

$995

Archer Biuck Co
KAMPAS ARCHER IR 

KEDZIE AVĖ.
Telefonas VIRGINIA 2400y r -.o .Ų* -r - n ...

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

Laisvės
norite

Naujie-

Real Estate For Sale
Namni-Žemė Py davimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, bizriius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455PINIGAI

✓

Mes skolinam nuo $50 iki $300 
Neimant komiso

Nuošimtis mokamas ant neSmokitos 
sumos ‘

Finahee Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

DOWNERS GROVE
4 karabinų namas, geriausiame sto

vyje. pusės akro . lotas, visi pagerinimai 
sudėti — gatvė, suros, vanduo, gasas. 
$2,250. Išmokėjimais.

J. MILKEVIČIUS
Ogden Avė, 1 blokas į vakarus nuo 

Belmont Road
Tel. Downtrs Grove 2192




