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Potvynis Kaune Padarė 
Milijonus Nuostolių

KAUNAS, bal. 15. (Lž) — 
Vakar dieną potvynio vanduo 
buvo lyg beslugstąs, bet vėlai 
vakare vėl pradėjo kilti. 12 vai. 
naktį Nemune vanduo jau bu
vo pakilęs 6.4 metrus. Apie 11 
vai. nakties sirenos pradėjo 
šaukti apie- pavojų. Gyveną ar
čiau Nemuno žmonės vėl buvo 
neramus, o vandeniui pradėjus

kilo panika.
Jonavos gatvėj vakar vaka

re apie 11 vai. buvo susirinkęs 
būrys žmonių pažiūrėti besilie
jančio vandens, kai netikėtai 
urnai vanduo pradėjo lietis ir 
apie

30 žmonių buvo apsemta
Apsemti žmonės pradėjo šaukti 
ir, taškydamas, bėgu per van
deni į visas puses.

Daugelis žmonių šiandie ir 
vakar iš apsemtų gatvių pasL 
samdo vežiką ir sulipę j vežimą 
pliauškia vandenio pilnomis 
gatvėmis. Kiti kilnojasi laive
liais. z

Kęstučio gatvėj nutrauktas 
susisiekimas

Jau vakar Nemuno vanduo 
liejosi iš Nemuno Kęstučio g- 
vės link, o šįryt Kęstučio gatye 
tarp Daukanto ir Maironio/gat
vių visiškai apsemta. . Vanduo 
plauja Valstybės teatro rumus.

šiandie ‘apsemta ir dar daug 
naujų gatvių.

Tumo bažnyčia — ir aplink 
bažnyčią— pilna vandens: pro 
užkaltas bažnyčios duris van
duo įsiveržė bažnyčion, o be to 
bažnyčios rūsiai pilni vandens.

Toliau nuo Vytauto bažnyčios 
tėvai jėzuitai sulipę ant savo 

stogo žegnoja Nemuną
ir skaito, vaikščiodami ant sto
go verandoje brevijorius. Bet 
vanduo vis tiek siekia jau ir 
jų rumus ir Kauno miesto ligo
ninę. Ir nežiūrint potvynio

Kaunas trokšta.
Mat, dėl potvynio uždaryti šu
liniai, ir tie kvartalai, kurie gy
vena arčiau Nemuno arba Ne
ries, neturi ko gerti.

Vakar 11 vai. ties Kaunu Ne
munas pasijudino ir • -

ėjo ledas 45 minutes
Bet tuojau sustojo, o van

duo pradėjo kilti. Vakar Ne
ries ledas gerokai nuo Jonavos 
paslinko žemyn, bet žemiau vėl 
susigrūdo ir šiandie stovi. Ta
šiau Nery ledas visur esąs su
trukęs ir laukiama kas minu
tę, kada pradės plaukti. Bet jei 
Neris pradėtų eiti, o Nemunas 
prie Kauno vis dar butų užsi
kimšęs, tai, specialistų nuomo
ne, Kaunui gresia didelė kata-

mas.

Lietuvon

/

Guadelupe priemiesty

ti alie-

Vyriausias sovietų tribunolas 
" pripažino teismo nuosprendi 

esant perdaug žiaurų

LIMA, Periivija, bal. 28. — 
Vyriausybe šiandie paskelbė 
dekretą, kuriuo Gegužės 1: die
na oficialiai padaroma Darbi
ninkų švente Peruvijoje.

Dils teisimas dėl sušaudymo 
dviejų Ispanijos sukilimo va
dų ir dėl pragaiščių Morokos 
skerdynėse

MANAGUA, Nikaragua, bal. 
28.—'šiame mieste, neseniai įvy
kusio baisaus žemės drebėjimo 
sunaikintame, vakar vėl buvo 
jausto žemės supurtomai

liuoti į Augščiausį 
teismą
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Chicagai ir apielinkėi federa* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia bus gražu; nedide
lė temperatūros atmaina; dau
giausia vidutiniai vakartį ir žied
inių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 37° ir 68° F.

šiandie saulė teka 5:50, lei
džiasi 7:45. Mėnuo leidžiasi 
4:29 ryto.

strofa, nes Nemunas visiškai 
užsikimštų ir dar labiau pa
tvintų.

Dabar didžiausias ledo susi
kimšimas prie Pyplių kaimo, 
netoli Raudondvario, šiandie Į 
Pyplius nuvažiavo<

kariuomenės dalis

ir minosvaidžiais pradėjo susi- 
klmšusi ledą ardyti.

Nuo Zapyškio ligi Jurbarko 
ledas dar tebestovi; žemiau Jur
barko ledas iau anksčiau buvo 
išėjęs. Tarp1 Aleksoto tilto ir 
Panemunės vietomis ledas vis 
paslenka žemyn.

Nežiūrint apsaugos priemo
nių ir ruošimos! potvynio pa
vojaus išvengti
vanduo Kaunui jau spėjo mili

jonus nuostolių padaryti.

Jau nekalbant apie apsemtus 
rusins ir neišgelbėtą mantą, 
vanduo padaręs nepaprastai di
delių nuostolių Aleksoto pusėj, 
apsemdamas visą eilę kariuome
nės sandėlių Nemuno pakraš
čiais:'tuose sandėliuose buvo 
sukrauta provizijų ii- kiti van
dens biją daiktai.1

šiemet smarkiai kenčia nuo 
potvynio Marvianka.

Marviankoj iš tolo iš už ledų 
kalnų dūkso tik namų stogai/ 

Apsemtuose Marviankos tro
besiuose ir turto nemaža žuvę. »

Grisfupis
irgi smarkiai išsiliejęs ir Pra
monės gatve negalima praeiti.

Iš ryto šiandien j-aU neišva
žiuoja autobusai į Viliampolę.

Prie žaliojo tilto šiandie van
duo išsiliejęs, užpylęs traukinio 
bėgius ir traukinėlis neprava
žiuoja'.

Mairinio gatve vanduo įsprū
dęs netoli Laisvės alėjos.

Iš viso esą vandens apsemta 
apie 30 gatvių ir apie 400 bu
tų, neskaitant sandėlių ir ru
sių.

Jei prie Pyplių pavyksią ledą 
pramušti, tai tikimasi, kad 
šiandie pro Kauną ledas išei
siąs, o tuo pačiu busiąs praėjęs 
katastrofos pavoj us.

Didžiausi būriai žmonių eina 
pažiūrėti kalnų ledų, apsemtų

16 pasmerktų “kulo
kų” gauna naują 

bylos tardymą

MASKVA, bal. 28. — šešioli- 
ka “kulokų” (rusų ūkininkų), 
kurie neseniai buvo pasmerkti 
už “kontrevoliucinius” darbus, 
ir kurių šešiems buvo paskirtos 
mirties bausmės, dabar, Vyriau
sio tribunolo nutarimu, bus iš 
naujo teisiami.

Vyriausias tribunolas rado, 
kad žemesnio teismo nuospren
dis buvo perdaug žiaurus ir, re- 
mianties liudijimais, nenusipel
nytas.

Įsakydamas nuteistųjų bylą 
iš naujo tardyti, Vyriausias tH- 
buųolas primena teisėjams in
strukcijas ir atkartotomis įspė
jimus, kad ūkininkui gali būt 
smerkiami mirties baismei ar
ba ilgiems metams kalėjimo 
"tok už nepaprastai rimtus po
litinio pobūdžio nusikaltimus”.
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[Acme-P. A. Photo]

Tegusigalpos, Honduraso respublikos (centralitiėj Amerikoj) sostinės, vaizdas. — Hondur. 
dabar verdą revoliucija*.

Berenguera, pasku
tinis Ispanijos dik
tatorius kalėjime

MAĘRIDAS, Ispanija', bal. 28. 
—Geri. Damaso Berenguera, 
buvęs ikĘ neesniai t Ispanijos 
prejmęrąs ir diktatorius^, vakar 
tapo ‘uždarytas - kalėjime. Jis 
bus atiduotas į teismo rankas, 
kaltinamas dėl egzekucijos dvie
jų praeito gruodžio mėn. suki
limo Vadų, kap. Garcia Hernan- 
dezo ir kap.( Fermyno Galano, 
šiandie laikomų kaip Ispanijos 
didvyrių, kritusių, monarchijos 
aukomis.

Be to, gen. Berenguera bus 
teisiamas ryšy su baisiu ispanų 
pralaimėjimu Melilloj, Morokoj, 
1921 metais, kur tuomet kru
vinoje skerdynėje su maurais 
krito daigiau kaip 10,000 is
panų kareivių. Gen Berengue
ra buvo vyriausias Ispanų karo 
Morokoj e vadas.

Sovietų OGPU agen 
tas gavo medalį ir 

augštą vietą
BERLYNAS, bal. 28. — Bo- 

ris Rozenman, žinomas čekis
tas, kuris yra įvaręs baimės 
visiems sovietų valdininkams, 
ypačiai sovietų atstovams už
sieniuose, ir kuris bandė buvu
sį sovietų diplomatą Besiedovs- 
kj pardanginti iš Paryžiaus į 
Maskvą, už savo nuopelnus 
dabar tapo apdovanotas Lenino 
medaliu— augščiausia sovietų 
Rusijoje ^ekoracija. Be to, jis 
tapo paskirtas centralinio kon
trolės komiteto nariu.

Prieš bolševikų revoliuciją 
Rozenmanas buvo socialistas- 
sionistas.

----------------- -----------

Sprogimas cukraus fab
rike užmušė 9 žmones

MAGDEBURGAS, Vokietija, 
bal. 28. — šiandie čia viename 
cukraus fabrike įvyko sprogi
mas, kurio devyni darbininkai 
buvo užmušti, o kiti devyni rim
tai sužaloti.

Rašytojas Halliburton 
atskrido į Timbuktu
TIMBUKTU, Senega'lija, Af

rika, bal. 28.—Amerikos rašy
tojas Richard Halliburton ir jo 
pilotas Moy Stephcns, atlėkė i 
Timbuktu, perskridę 2,000 my
lių skersai Saharą. Jie skrenda 
aplink pas'a'uĮĮ, savo kelionę 
pradėję iš Anglijos vasario 22 
dieną.

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

Gegužės 1 Peruvijoje 
paskelbta oficiali 
darbininkų šventė

Roosevelt atmetė 
skundus prieš N. 
Y. merą Walkerį

ALBANY, N. Y., bal. 28. — 
Gubernatorius Roosevelt šian
die atmetė skundus prieš New 
Yorko miesto merą (burmist
rą) Walkerį, kuriuos jam buvo 
Įteikęs vadinamas “miesto rei
kalų komitetas.”

Tas komitetas, su Dr. John 
H. Holmes ir rabinu* Stephenu 
S. Wise priešaky, kaltino merą 
Walkerį nekompetentiškumu ir 
nežiūrėjimu savo priedermių ir 
reikalavo, kad gubernatorius pa
šalintų j Į iš vietos. ,

Gub. Roosevelt atsakė, kad 
kaltinimai- esą' nepakankamai 
pamatuoti, kad jie-galėtų pa
teisinti tokį žingsnį, kaip paša- 
linima miesto mero. ■ -*

Čilės ministerių kabine
tas pasitraukė

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 28. —Telegrama iš San
tjago praneša, kad Čilės minis- 
terių kabinetas atsistatydino ir 
kad prezidentas Ibanez pakvie
tė Antonio Planetą sudaryt 
naują vyriausybę.

Kunigas ir bažnyčios 
choristė pranyko

CLOVER, S. C., bal. 28. —' 
Vietos ■ metodistų bažnyčia pa
sigenda sa'vo kunigo, rev. G. 
Fordo, 31 metų amžiaus, ir baž
nyčios choro giedotojos Miss 
Eugenijos 20 metų
amž. Abudu kažkur dingo pra
eitą penktadienį

ase

Turite manęs klau
syt! popiežius pirštu 
graso fašistu Italijai

ROMA, Italija, bal. 28.—Tarp 
Vatikapo. ir Italijos fašizmo ki
lo vėl aštrus konfliktas. Kon
fliktas kilo dėl Giovanni Guiria- 
ti, fašistų partijos sekretoriaus, 
pasakytos praeitą savaitę Mila
ne kalbos, kurioj jis prikišo 
katalikų organizacijos Azione 
Cattolįca vadams, kad jie ne- 
apsiriboją Vifeh 1‘eligij'os ir do
ros kėlimo darbais, bet bandą 
organizuoti darbininkus į ka
talikų unijas, tuo skelbdami 
kovą fašizmo korporatinės vals
tybės sistemai.

Papa Pijus XI. tuojau atsi
liepė, pareikšdamas, kad fašiz
mas ‘.‘turi klausyti bažnyčios 
ir jos galvos (papos),” jeigu 
fašistai norį būt tikri katalikai.

Laiške kardinolui Schuste- 
riui, Milano arkivyskupui, papa 
Pijus, atsakydamas į fašistų 
pąrlijos vado kalbą, šitaip j- 
spėja:

“Fašizmas sakos esąs katali
kiškas ir norįs būt katalikiškas. 
Bet būti kataliku ne vien var
du, bet ir darbais vienintelis 
tėra būdas, būtent: klausyti 
bažnyčios ir jos galvos ir min
timis būti su bažnyčia ir sujos 
galva.”

Teisėjas atmetė kaltini
mus prieš komunistą.

Kassay
AKRON, Ohio, bal. 28.—Tei- 

sėjas Watler B. Wanamaker 
šiandie atmetė kaltinimus prieš 
Paulą F. Kassay, vengrų komu
nistą, buvusį Goodyear-Zeppe- 
lin kompanijos mechaniką, iš
sprendęs, kad Ohio valstijos 
kriminalinio siųdikalizmo .Įsta
tymas esąs priešingas konstitu
cijai.

Kassay buvo suimtas kovo 19 
dieną, kaltinamas bandymu su
naikint Goodyear-Žeppelin kom
panijos statomą Jungtinėms 
Valstybėms dirižablį. .

'■ Prokuratūra, nesutikdama su 
teisėjo sprendimu, ketina ape
liuoti į\ Augščiausį valstijos

" M '''j /,-
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M •15 žn 
jaus refmerijos gaisre

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
28. —- Guadelupe priemiesty 
gaisras sunaikino Imperial Oil 
ręfineriją. Penkiolika’ žmonių 
buvo sužeisti, jų tarpe astuoni 
gaisrininkai.

Mi svėrę^ 678 sS38’ SvarfeU Chic^0S ir 

visos Cook kauntės 
prapertininkams

NEW YORKAS, bal. 28. — 
Trumpai pasirgęs, vakar čia' mi
rė negrų milžinas James Finch, 
28 metų amžiaus. Jis buvo 7 
pėdų 6 colių augščio ir svėrė 
678 svarus. Jis tarnavo čein- 
štorių kompanijai kaip rekla
ma. Algos gaudavo $12.50 
dienai, bet jo -algą visados pa
siimdavo viena jauna negrė,

SOS sako atšiaurčj 
salas sovietų laivas 
< - ‘Pobieda’

Pagalbos teikti, į Nova ja Zem
lia skubiai siunčiamas ledlau
žis ‘Maly gi n’

MASKVA, bal. 28. — Jau dvi 
savaitės kaip sovieto j oje nuo
latos pagaunami misteri ugi ra- 
dio SOS signalai, kurių lig- 
šiol tačiau nepavyko išaiškinti, 
ar jie yra tikrai kurio nors ne
laimėje atsidūrusio laivo pagal
bos šauksmai, ar tyčia iš kaž
kur, leidžiami apgauliojimai.

Vakar vienas ra'dio amatorius 
pranešė nugirdęs pagalbos šau
ksmą žymėtą “R O R”. Tai lai
vo “Pobieda” bevielio raidės. 
Laivas esąs įstrigęs tarp plūdu
riuojančių ledų netoli nuo No
va j a Zemlia, 76.26 žiemių pla
tumoj, ir nešamas šiaurės lin
kui. šaltis esąs baisus; bet ku
ro laivui pakaksią dar dešim
čiai dienų. Laivas sakos galįs 
girdėt vieną sovietų stotį, bet 
visi bąhdymaį įsteigti Uesiogiių 
susisiekimą buvę bergždi.

Sako, kad “Pobieda” esąs 
ruonių medžiojamas laivas iš 
Murmansko, bet pranešimas iš 
Murmansko sako, kad tuo var
du laivas ten esąs visai nežino- 

“Narkomvoda”— naujas 
sovietų navigacijos komisaria
tas—taip pat sako, kad tokio 
laivo nesą.

To nežiūrint, sovietų vyriau
sybė Įsakė ledlaužiui “Malygin” 
tuojau vykti i pagalbą “Pobie- 
dai.” “Malygin’ yra aprūpin
tas instrumentu ra'dio krypčiai 
susekti, ir per keturias dienas 
turėtų pasiekti Novaja Zemlia.

“Komsomolskaja Pravda” aš
triais žodžiais kritikuoja' navi-' 
gacijos vyriausybę dėl gaišavi- 
mų, tingumo, biurokratizmo ir 
mistifikacijos su pačio laivo 
buvimu.

“Jei navigacijos vyriausybė 
nieko nežino, tai kam, galų ga
le, ‘Pobieda’ priklauso — gal 
Maskvos čein-štorių trustui?” 
piktai kanda laikraštis.

HAUJOEINOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL•J

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
'V' 4
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Užvilkti 1929 metų nuosavybių 
taksai turi būt sumokėti iki 
ateinančio gegužes menesio 
15 dienos

SPRINGFIELD, 
—Gubernatorius 
šiandie pasirašė 
priimtą .{statymą, 
vilktų 1929 metų 
kėjimo laikas

III., bal. 28. 
Emmerson 

legislaturos 
kuriuo už- 

taksų sumo-
Cook kauntej 

pailginamas -iki šių metų gegu
žės 15 dienos.

Jei praperčių savininkai savo 
užpraeitų metų taksų nesumo
kės iki gegužės 15 dienos, bus 
baudžiami nustatytomis pabau
domis.

Tuo pačiu įstatymu, 1930 me
tų taksų sumokėjimo laikas 
Cook kauntej pailginimas iki 
ateinančių metų sausio 1 die
nos.

Snowden proponuoja 
apdėti mokesniais 
žemių savininkus

LONDONAS, bal. 28. — Phi
lip Snowden, Anglijos iždo 
kancleris, vakar pristatė parla
mentui savo pateiktą 1931-32 
m. biudžetą, kuriame numatyta 
803,366 svarų (apie $4,016,830,- 
000) išlaidų ir 803,500,000 sva
rų (apie $4,017,500,000) paja
mų.

■•b Biudžetui suvesti, jis siūlo tik 
dviem pensais (4 centais) pa
didinti taksus gazolinui, taip 
kad viso gazolinų taksų butų 
imama 6 pensai (12 centų).

Be to, socialistų iždo kancle
rius proponuoja apdėti mokes
niais Anglijos dvarininkų že
mes, po 1 peną nuo kiekvieno 
svaro sterlingų (po 2 centd nuo 
$4.86) žemės vertės.

Anglijos dvarininkai, supran
tamas dalykas, tam labai prie
šingi, nes tai stipriai užgauna 
jų kišenę.

Japonų garlaivis skęs
ta; 50 žmonių pavojuj
SEULA§, Korėja, bal. 28.— 

Gauta pranešimas, kad audrin
goj juroj skęsta japonų garlai
viu Tenan Maru, plaukęs iš Če- 
mulpo į Fuzaną. Bijoma dėl jo 
penkių jdešimčių pa'sažierių ir 
įgulos žmonių likimo. Nelaimės 
vieton skubotai siunčiami pa
galbos laivai. Juroj viešpatau
ja tirštas rūkas.

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

■ * J * . - . • .



Didelis smagumas

SUS

Vakaras

Windsor, Ont

Pusei Metų už

Pasirinkimas tik grupėmis

MG-Hj

$5.00
kad

kuopa

Haflimond, Ind.
Viso

IŠVYKS IŠ. YORKO

“džiokų“ 
svečiams

tarpe 
labai

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

labai 
darbi- 
naujų 

dar

AMERIKOS 
PILIETIS

Pypkės ir 
Cigaretę 

Rūky
tojų

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

rus 
to buvo atvykę

KAINA TIK 25 CENTAI

Kast Windsor, 
Ontario

anglų, tai daug buvo svečių iš 
ukrainiečių ir anglų. Vietos 
lietuvių kolonija neskaitlinga 
ir neapsimokėtų rengti vaka- 

bet daug svečių iš Detroi- 
Buuas.

lętą, svetinių .kalbų vietos lie- 
luv.aįtei p-lei Nacipnailei tar* 
nytyos vietų to banko skyriuje 
ant Dronillgrd Roacį, Ęą^ĮJ 
Winds(>r,Qntario. Į^ą^apgi; vi
si Kanados, bgpkai yra tarp, 60 
ir 100 metu šenųmo ir kadan-

Tapo nubausjas lietuvis 
munša ii i o parda vi u ė ji iną

— Darbai.

Visai Dykai Knygų
Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

$2.50

Prof. M. Biržiškos išleistuvių 
vakarienė

ir vienas 
kad “ne- 

paėmus 
(munšai- 

tai vakarie-

Cmęagojc k 
‘nas.3255,;; 

■ tuųs» ‘33 2Ž

Iki Gegužės 15 Dienos
NAUJIENOS duos visiems NAUJIENŲ 

SKAITYTOJAMS, kurie užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo drau

gams bei giminėms

Vienas saugiausiu Kanados 
bankų “Provineial Bank of 
Canada” suteikė baigusiai au
kšta mokyklų ir mokančiai ke-

gafta juo
kui' yra vaiz- 

valsčiaus raštinės 
“veiklumas”. Vc- 

šokiai, griežiant

Padėtis gerėja, ber depresija vis dar tebėra. Ųarbą yni sunkų, gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą . dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite^ kartu sų' daugeliu, sąvo viengenčių.

-Uųyjisht. Suyin.s l’Jme, 
flĄ<Vysf0tięH, Chlciifco. į f •

Np. KmU*
66 KARLO KĄUTSKIO Kas 

‘ yra Socializacija  ..................20
72 W. SHAKESPEARE’O

Machbech

Vijo

« <

gi jų atsargus turtai sįękią net 
ų-up. 500,000^00.00 iki 900,000,- 
OOO.pOy dpjęrių, tpdel visuose 
Kgjiadęs bankuos yr«- visai 
saugu pasidėti pinigus, bet la- 
tyaį ipaloųu butų jeigu vietos 
lįętuyiai duotų pirmenybę mi
nėtum bankui, nes tame ban
ko skyriuje galima atlikti vi- 

reikalus lietuvių kalboje.
j — Gynėjas.

KIMVIENA3- ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
Į: LIETUVĄ YRA

i per KLAIPĖDĄ

inais 
liaus 
dolerius 
laikymų 
kiais budais 
bet sunku 
ForiĮp dirbtuvės 
tos keletui mėnesių 
Fordp kompanija 
a|>rų žemės plotų 
po didelius lotus 
savo darbininkui1 
daržovėms. Dauguma 
ninku tikisi kitų lųėnesį gauti 
darbų, ant gelžkelių. Dar yra 
statomos dvi autų dirbtuvės: 
“Hupmobile” ir “Graliam” ir 
gal šiais metais pradės dirbti.

» —Gynėjas.

[Acme-P. K A. Phųęo]

Mrs. Lęslie Whęelęr, chicagie 
tę, žymi kovotoja su prohibi 
cija. Ofe 1

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. IL,L.
Siųskite money orderį arba krąsos 

ženklelius.

80 M. GRIGONIO Katriutės
Gintarę ........................... ••.........20

82 BR. VARGŠO Milijonai
Vacyje • ......... .

’ Viso ...................................« $2*50

Gruyė VŲ, $5,0Q 
22. NAUJAS HIENAS QRA- 

KULAS Visokių, Paslapčių 
•Knyga, kaina * rW

35 ROBINZONAS KRUPIUS 
Labai Graži Apysaka ,:.....45

44 GYVENIMO VAIZDE-, 
LIAI .... ............... 1 ...............50

76 J. A. F,REDRO, CONCIL-.
LIUM FACULTATIS ...’. .20 

M ęOęOLIp Piršly^, Ko-
95 Š^?"fuR^Ėi«Vo’ Pini-’ ’

96 BkčIKqWSMQ"p;nft Fi’,'. '
likso Atsilankymas kom........... 20

97Jt GVRAV6KIQ Šalaputris.
Komedija      .......  2Q

99 A. N? ASTRAUSKIO Vy
rų Vergija* komedija .25

69 V. K. RAęKAŲŠKO, ĘUė?
mis ir Prozą ........................ ..35

Užsirašykite “Mur

Po, prof. M. BIRŽIŠKUS prakąįtyN 
kovo 28 d. subrinkime, dau^clią reiš- 

i kč noro išsirašyti Vilniui; Vaduoti
Sąjungos organą

“Musų Vilnius”
i—eįna kąs 10 dienų, 

iliustruotas Vilniaus krašto 
Tad ‘^|pjieaųM ad^m'- 

susitarust su profesorium,

($ 1,5'0; metams
gausiai

straciją
apsiima ligi balandžio 20 d. priimti

“Musų Vilniaus”
prenumeratą.

Adlius ir Rinjgitf PJoL bįržnkA 
atsiekęs pristatys

“Musų Vilniau;?”
administracijai.

mi nelegaliai atvykę ateiviai 
iš Kanados. Kanados piliečius., 
Jungtines Valstijos deportuoja 
atgal į Kanadų, bet kurie nėra 
Kanados piliečiai, tai, tuos Ka
nada atsisako priimti ir tie 
ateiviai dęppptpojamj .atgal į 
krųštųs, kur, ateivis gimęs.

Ipauguiųa nelegalių ateivių 
An|ęwkoj, areštuoti ir po, 
“boprf” Paleisti slaptai sugrįš 
t i į Kąnadų ir pasirodę Ame
rikos konsului, kad; jau gyve
na Kanaidojc, atgauna “bond’’. 
Bet Kaųų(Jos vyriausybe dęcja 
visas pastangas, visds slaptai 
sugrįžusius ne Kanados pilie
čius sugauti ir grąžinti atgal 
į Amerika dęportayiinui. šjpr 
mis dienomis ir lietuvių tarpe 
i migracijos ageųtai ieško. sląpr 
tai sugrįžusių ateivių. Tjęįęk 
nepatapųs Kanados piliečių 
neverta apleisti . Kanadą, nes 
nustojama teisę sugrįsti atgąl,

— Gynėjai

Balandžio 23 d. Astor vięš- 
butyj, New Yorke, katalikų 
įr sandariečių veikėjai suren
gė prof.' M. Biržiškai puikių at
sisveikinimo vakarienę, kurio
je dalyvavo netoli 300 svečių 
ne tik New Yor.ko-Brooklyno, 

miestelių

Viso ..........................   $5,00

Grupė III. $2;50
KL. JURGELIONIO Mįslių 
Knyga ................................. $;1.0Q
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareiviu atsiminimai) .35 
A. J-TIS Kaip Žmonės su
Ponais kovojo ..................... 20

FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų  .........   .2^
J. ĄBĘNO Kaip Žmogų?
Mąsto ................ - .20
KL. JURGELIONIS Gludi, 
Liūdi ............  *'.........50

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šaĮies tvarką, 
apie jos viršininkų rin- 
kitpųs ir viską kas reika
linga prie ęmimo egza
mino rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta. ,

NAUJIENOS
1739 So, HaJsted St Chicago, III

Prieš kiek laiko teisėjas, 
Virgil VVhitaker teisė Kazį Sa
vickį, 1122 Copkey Avė., už 
munšaino pardavinėjimų. Sa
vickis norėjo pasiteisinti ir. 
bandė ’ suversti visų bedą, ant 
savo žiųonos. Bet teisėjus jam 
pareiškė, jpg v^rao, negaji liu
dyti prieš savo pačių.

Savickas tapo nubaustą^ 
pamokėti $100 bausmės ir ma
garyčioms. dar gavo šešis mė
nesius kalėjimo. Kalėjimo 
bausnie suspendouta.

Paskutiniu laiku yra 
sunki padėtis visiems 
ninkams. Dirbtuvės 
darbininkų visai neima 
tik atleidžia. Šiaip jokių dar
bų nėra. Taip kad dauguma 
darbininkų dirba pas farme- 
rius vien tik gaudapii užlaiky
mą; žinoma, tik žiemos ir pir- 

pavasario mėnesiais, vė- 
farmeriai mokės po 35 

mėnesiui ir duos už- 
Miesto valdyba viso- 

gelbsti bedarbius, 
visus patenkinti.

tylįs ųždary- 
Victos 

išdirbo 80 
ir išdalino 
ciekjvieham 
pasisodinti

nuo krėslo. Iš karto buvo ma
noma, kad moteris apalpo nuo 
tyąnlęąųs’ oro, l^et kuojnet at- 
sikąr.tojp. tas. pąt aųj;rą ir tre
čią kartų, tai. tik tada dasipro
tėjo ir išvedė moterį pasilsėti. 
Pas svečius jau buvo susida
ręs kitoks supratimas 
kitam kuždėjo į ausį, 
laimingoji” perdaug 
stipraus chemikalo 
no). Antra yda
ne buvo surengta p. B. Balu
čiui, bet ne prof. M. Biržiškai. 
Taip bent buvo galima supras
ti. Susėdę svečiai prie stalų 
ir kartu prof. M. Biržiška lau
ke, kada prasidės tos didelės 
iškilmės. Bešnekučiuojant, vie
nas, kaip Pilypas iš kanapių 
pašoko ir suriko: “Stokim, sto
kim !” Pamanėme, kad praside
da iškilmės. Sustojome. Pasi
rodo, kad p. B. Balutis ateina. 
Jeigu jau rengimo komisijai 
buvo taip svarbus p. B. Balu
tis, tai reikėjo bent pasirūpin
ti, kad abudu kartu su profe
sorium butų atėję. Trečia, tai 
leidimas tam karštuoliui lauki
nio gyvūno balsu rėkti. Tokius 
svečius labai lengvai galima 
nuraminti. Viena, pasakyti 
jam, kad čia ne fašistų ir ne 
komunistų mitingas, bet išleis
tuvių vakarienė visų gerbiamo 
profesoriaus. O jei to nepakak
tų, tai parūpinti guminę pūslę 
su ledais ir tą nenuoramų pa
sodinti bent vienai valandai, 

sumažėtų jo temperatūra, 
geriausias receptas dėl to- 
ligonių.

Pranas Raškinis.

aldeU.vis
$8, nB Irariuot ralite nusipirk-

Buy gloves with what> 
it, suves

šis . ųiipsjelis ,rųiidn^i apie 
šimtas mylių nuo New Yorko 
į rytus, ant Atlaųtiko kranto. 
Darbai eina vidutiniai, ale iš 
kitur. į čia nepatartina važiuo
ti darbo ieškoti. Darbai pas 
milijonierius jų namus apžiū
rėti, gėles ir daržoves augin
ti. Lietuvių randasi apie 12 
šeimynų ir keletas pavienių. 
Neseniai per pasidarbavimų p. 
B. Janiūno ir kilų likos su
tverta SLA kuopa iš 11 narių, 
Centras kuopai išdavė nume
rį 15-tų. Nors kuopelė da jau
nute, ale jau suspėjo surengti 
du baliuku, kuriuodu atnešę 
kuopai gcažaus pelno, — virš 
šimto dolerių.

—B x-C Iii ta y irt i s.

bet ir iš apielinkčs 
lietuviai.

Tokios vakarienės 
merikos lietuvių tai 
dėlė retenybė, ypač 
dalyvavo visokių pakraipų lie
tuviai pradedant dešiniausiais 
tautininkais ir baigiant komu
nistais.

Vakaro vedėju buvo kun. J. 
Simonaitis iš Elizabcth, N. J. 
Pirmiausia pristatė kalbėti p. 
A. B. Strimaitį, kuris trumpo
je savo kalboje apibudino pro
fesoriaus nuveiktus praeityje 
darbus dėlei Lietuvos labo. Bet 
kadangi pirmininko buvo in
struktuota kalbėtojams, kad 
kuotrumpiausia kalbėtų, tai ir 
p. Strimaitis trumpai kalbėjo 
ir baigdamas atsikreipė į pro
fesorių AI. Biržiškų maždaug 
tokiais žodžiais: Vardan Ame
rikos progresyvių lietuvių pra
šau gerbiamo profesoriaus, par
važiavus Lietuvon pareikšti, 
kad mes Amerikos lietuviai 
trokštam ir savo broliams Lie
tuvoj turėti tokia laisvę, ko
kių mes čia Amerikoj turime.

Publika pradėjo gausiai plo
ti, bet visgi atsirado vienas 
asmuo, kuriam p. Strimaičio 
žodžiai nepatiko ir jis suriko 
laukiniu balsu: “Ne vietoj kal
bi!“ Visi sužiuro, kaip į vilką, 
manydami, kas čia per gyvū
nas, kuris nenori savo broliams 
Lietuvoje laisvės. Ir aš žiūriu, 
— lyg ir butų pažįstamas; -Gij&r 
džiu prie kito stalo mano - pu
sėj žmogus suraukęs kaktą sa
vo žmonai rūsčiai sako: “Kę 
tas asilas rėkia, ar nebus tik 
bolševikas“. Bet moteris jį su
ramino, sakydama, — “brangu
ti, tai truputi įsigėręs, o bolše
vikų čia nėra“. Dar kartą dirs
telėjau i tą nenuoramą ir pats 
sau pradėjau netikėti: nejaugi 
tai bus tas pąt asmuo, kurį aš 
gerai pažįstu ir dar turėjau su 
juomi neseniai karštų ginčų? 
Šalę manęs sėdinčio p. Levan- 
dausko, graboriaus, klaupiu kas 
per vienas tas žmogus su di
dele gerkle prie ano stalo? 
“Nejaugi nepažįsti Dr. Ven- 
ciaus, dentisto”, — atsake kai
mynas.

“Dubai 
kiau aš.

Antras kalbėtojas buvo ad
vokatas Bračiulis iš Chicago, 
111. Trumpai kalbėjo. Trečias 
kalbėjo ukrainietis Dr. Myšu- 
ka, — labai karštai. Ketvirtas 
kun. Pakalnis iš Brooklyno, 
N. Y. Penktas p. Balutis iš 
Washington, D. C. Balutis kal
bėjo ilgiaus, pasakė labai gra
žių ir nusisekusių 
kurie labai patiko 
įteikia pasakyti, kiftl p. Balutis 
yra geras artistas ir prakalbi- 
ninkas.

Ant pabaigos kalba ir prof. 
AI. Biržiška arba, geriaus sa
kant,* davė paskaitą musų “pa
triotams“ ir nurodė, kokiais 
keliais mes Vilnių turime va
duoti. Profesoriaus žodžių ne
kartosiu, kadangi “Naujienų“ 
skaitytojams tai žinoma dien
raštį sekant ir iš patięą. profę-. 
soriaus lupų.

Laike vakarienės daj- i|. dai
nų buvo, kurias išpildė ponia 
Strumskienė, panelę Kij&iut^ ic 
Kurkijan. žodžiu sakant, vaka
rienė buvo puiki, išskiriant 
tris ydas, už kurias rengimų 
komisija verta papeikipip* Ylę- 
na tų ydų tai tą, kad ąfude" 
idant svečiams prie stalų sėstį 
yiena senyvą, moterių

/A h
A' .; '
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Viso ..................................—

Grupe II. $5.00
6 ISTORIJA CHICAGOS

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

lioni į Tolimą Šaurę .............40
14 DR. J. ŠLIUPO Kiek Sro

vės ^ląifcąi.ir ą.Qpwwi Pri
sidėjo pastumėjimui Gamto?

mokslų priekyn .......................4-0
31 OLSZEWSKIO Pasaka apie

Kantrią Aleną .......................20
45 R. J. STEVENSOS NAK

VYNĖ .................................... . .35
50 SOCIALIZMO MINTIES

BLAIVUMAS   ........... $1.00
71 LIEPURO Peklęs Kaiuioą.

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

Poemos .................................20
78 ĘR. VARGŠO gadynės 

Žaizdos ................  25

YRĄ RĄNąftMĄ UiąTŪVIV, Ą'G^NTV SUSIVIĘNIJJMp 
< y ‘ 'f''-'' '?? ’ ' .L ' ' j ' . t-

M
---------. -t.A-QĖNT0 PAŠTUI- VEŽIOTI

CHICAGO. ILL.
New York, N. Y.

$2.50,

Grupe ĮV, $5.00
9 M. PETRAUSKO. Iš Mflr

zikos sryties ............................ 20
25 BARBORA UBRYKA ar

ba Klioštorius ir Jėzuitai  75
26 MARIJOS KONOPNIC-

KOS. Pagal įstatymus....... .: .75
29 P? MERIME. Lokis. ųię- 

( tuvių legenda .................... .25
-30 V. G ARŠINŲ1. Karės bu

kuose ............ .............. ........ .35.
36 V. KOROtENKO Makaro

Sapnas ........................................20
4 42 DR. A. J, -KARALIAUS

Pasikalbėjimai* Amerikono su 
f su Grinoriura  ................ .20

48 S. K. KRU£OWSKIS Chi-
nija .............................................40

52 JOHN M. WORKS Kas.yra
t Taip O kas ne Taip? ......... ,75

64 ŠARŪNAS Gruodžio 17
, dienos Perversmas ................ . 20

i Naujienos Chicagoje ir kitur
: Metauis$8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

; Kam nemalonu bus gajiti tokias dovanas
Rašykite tuojaus ir siųskite savo 

užsakymus

Gęąerai American Car kor
poracija pranešė, kad pasku
tinėmis dienomis ji gavo užsa
kymų padaryti 300 vagonų — 
šaldytuvų, kuriais gabenamą 
mąįsto produktai^ Užsakymą- 
davė Swįft kompanija. Gaują’ 
taip pat užsakymas iš St. Loųis 
ir Minpcappli^ padarymui 10() 
prekinių vagonų.

Tai duoda vilties, kad darbui 
čia po truputį pradės taisytu.

— Hamundietis.

paitaNS Ont
*-i< ilgį........ .Ii iĮHĮ|

Slaptį imįprąniaį.

Gegužio 15 ' 
Laivu United States 

važiuojanti sį) šia ękskursija' turės smagiausią kelio ......... ...... . ”

Balandžio 25. vietos A. L. D 
L. D, kuopa surengė vakarų 
Buvo suvaidinta 
kinga komedija, 
duojamas 
tarnautojų 
liaus buvo 
gerani šešių muzikantų orkes
trui. Nors orkestras geram su
stato, gerai išsilavinęs ir gerai 
griežė Foxtrotų, bet tas šokis 
daugiau patiko liktai čia gi
musiam. jaunimui, o kuomet 
tyrkestras užgriežė polkų, tai 
beveik viai išėjo šokti ir šokė
juose buyo pastebiinas dide- 
Jįs gyviųnas ir pasitenkinimas.

Kadangi vakaras buvo uk
rainiečiu salėje, o orkestras

|Wffy|mmijĮiiyį 11 u

KORESPONDENCIJOS

ŲETUVbŽPĄŠT

/248 W.isl;in8(0ll St
;"1. ■' -į?'A-‘ • -.JL-J r--. -

.. EįęMpsįjd MV Ipeluoįų Agentų.
z-. r_.__.-. ‘ ,/‘Nąujk|Ws!CU,739 Spv Hąl^d Sty, V. M. Stulpi-

jjdkęįl Sų, John J. ZoJp, 45.59 So. Paulinai St.. P. P. Bat- 
i.Tlahtęd'St. aibą prie bųe nario Lietuvių Agentų Susivienijimo

nilli.Ul ........ .. II l i.............IHIMIMLIĮI.I IUJ JJIMIIII ..................... .  l Hiliiuii

No. Kaina
Girupė I. $2.50

24 J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo
kai ..........  80

25 DR. KARALIUS Barbora
Ųbryka arbą. klioštorius, ir

Jėzuitai ..........   75
26 MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal įstatymus ............75
28 ERKMANO ŠATRIJONO 

Laikrodininko Atsiminimai .20

$2.50

7 Ą. JANULAIČIO Airija ....
8 S. MATULAIČIO Dvi ke-

lični į Tolimą Šiaurę .........
31 A. OLSZEWSKIO Pasaka

apie Kantrią Alem
38. L. TOLSTOJAU!

Atgimimas .......... .
37 OLIVER SCHREINERIO

Sapnai. ..............  35
49 DR. E. LOĘB, Kultūrą ir 

Spauda.............. ...................... 60
53 pRį. Ą, J, KARALIAUS. a

Moralybės lisįvystyjųąs. ........ .5 Q
56 K. ŠEŠTOKO Kas Bgapya 

Liaudį? .  .75
6.0 Milui ijada Dzuk^ Virsimo- 

niški Nuopelnai ir Juodesnis
už- Pragaro. Pavydas .15

68 KL. JURGELIONIU Dekje- 
matorius ..... r.......j...........7^

84 J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos paktaras ...............

93 H. ISBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija,...» .35

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

Grupė VI. $2.50
40 ŽEMAITES RAŠTAI K*1- „

rėš 7Metu, kainą ......................75
41 Simukas i£ MACPWfi

Graži pasakaite ........................I>
54 D]ą- A. J. KAJtALJVS Pa

gavimasis pas įvairias Taju-,
tas „J........Z..........L................  -50

61 LAUKIO P. I£ropotkipp 7- 
Ko mums reikia pirmiausią .35

y • ■'
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kelkime balsą prieš 
nedarbą!

Jau aštuonioliktas mėnesis, 
kaip Amerikoje siaučia pramo
nės krizis. Tarp penkių ir 
septynių milionų darbininkų ne
turi drfrbo. Tie bedarbiai kar
tu su jų šeimynomis sudaro gal 
kokių 20 milionų žmonių armi
jų-

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB B PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St. 

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

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandas 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 irc 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

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tek Republic 8899

J. MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rūbas ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

' RAMOVA LAUNDRY ' 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

• Tiek žmonių šiandien kenčia 
didelį vargą turlingiafi^joje pa
saulio šalyje.

Bet skursta ne tik fabrikų 
darbininkai. Vargas ir net 
badas plačiai palietė ir Ame
rikos farmerius. Del visuoti
nos biznio depresijos be galo 
pablogėjo ir daugumos smul
kiųjų biznierių padėtis. Kai dar
bininkai neuždirba, tai ir krau
tuvėms sunku verstis, ir pro
fesionalų įplaukos sumažėja.

Tik pačios didžiosios kbrpo- 
racijos šiandie daro milioninius 
pelnus ir stambiemsiems jų sa
vininkams netrūksta pinigų so
čiai ir linksmai gyventi. O mil
žiniška' dauguma žmonių Ame
rikoje vargsta ir dejuoja.

Bet šios šalies valdžia neda
ro nieko, kad tas vargas butų 
pašalintas. Ji tik ramina žmo
nes, kad greitai sugrįšią geri 
laikai. Per pusantrų metų mi- 
lionai alkanų bedarbių laukia 
tų gerų laikų ir nesulaukia; o 
kuomet kyla balsai, kad valsty
bės lėšomis turi būt teikiama 
pagelba bedarbiams, tai valdžia 
atsako, jogei “laisvos šalies” pi* 
liečiams butų pažeminimas imti 
almužną iš valdžios.

Kitose pramoningose šalyse 
jau seniai yra įvesta apdrauda 
nuo nedarbo. Anglijoje ir Vo
kietijoje išmokama kasmet 
šimtai milionų dolerių bedar
bių šelpimui. O Amerikoje ne
tekęs darbo darbininkas yra pa
vestas “Dievo” ir privatinės 
labdarybės malonei.

Kodėl Amerikos valdžia yra 
taip nejautri badaujančių žmo
nių vargui T •

Todėl, kad ji rūpinasi tik ma
žos saujalės lobininkų reikalais, 
o ne milžiniškos žmonių dau
gumos gerove. Sotus alkano ne
supranta. Sočiųjų, turtingųjų 
kapitalistų valdžia girdi tik ka
pitalistų balsą. Kada Amerikos 
milionierių interesus užkabina 
Nicaraguos gyventojai, tai Wa- 
shingtonas siunčia tenai karo 
laivus nepaisydamas, kiek pini
gų tatai kaštuos. Bet jisai pirš
to nepajudina, jeigu čia, Ame
rikoje, ir badu išmirtų pusė dar
bininkų.

šitoks valdžios ir jos bosų, 
kapitalistų nusistatymas linkui 
darbo žmonių yra nepakenčia
mas. Protaujantieji darbinin
kai to negali toleruoti. Jeigu 
darbininkai kitose šalyse jau su
gebėjo iškovoti, kad valdžios 
skaitytųsi su darbininkų reika
lavimais, tai laikas yra Ame
rikos darbininkams pradėt rū
pintis, kad ir čia butų tas pat. 
Ne kapitalo pelnai turi būt pir
moje vietoje, bet žmonių gyvy
bė ir sveikata.

Prieš nedarbą, už bedarbių 
gelbėjimą ir už socialę apdrau- 
dą privalo kelti balsą visi dar
bininkai, kurie dirba ir kurie 
nedirba.

Lietuviams darbininkams 
Chicagoje šituo tikslu yra ren
giamos didelės prakalbos ge
gužės 1 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, apvaikščiojant vi
so pasaulio darbininkų šventę. 
Visi yra kviečiami j tas pra
kalbas ateiti. Įžanga bus tik 10 
centų.—Sąjungietis.

Išvažiuoja Į Lietuvą
Balandžio 30 d. per Naujie

nų patarnavimą apleidžia 
Chicagą gana skaitlingas bū
relis lietuvių, kurių tarpe yra 
keletas chieagiečiams gerai ži
nomų.

Antanas Cukuras
Mrs. Vera Cuklirienė
Miss Elenora Cukurytė, jų 

dukrele. Visa šeimyna antru 
kartu važiuoja Lietuvos ap
lankyti, o jei sąlygos leis gerai 
susitvarkyti, gal ir apsigyvens.

Auna Gailius ir dukterys:
Vera Gailiūtė ir
Auna Gailiūtė, taipgi antru 

kartu keliauja Lietuvos aplan
kyti ir jei aplinkybes leis, ma
no apsigyventi.

Antanas Jomantas su žmona
Stanislava Jomantiene ir gi 

važiuoja antru kartu su tikslu 
apsigyventi.

Vincentas Norkus su žmona 
Auna Norkus ir duktere 
Sielio N orkaite, važiuoja ap-

.7. Adomaitis, apsigyventi.

.7. Gulbinskas, apsigyventi.
G. Mazūras, apsigyventi.
P. Berukštis, apsigyventi.
Visi apleidžia Chicago iš La 

Šalie stoties, išskyrus Norkų 
šeimyną, kuri išvažiuoja iš 
Dearborn stoties, balandžio 30 
dieną 9 vai. ryto. Pribus į 
New Yorką gegužės 1 d. 7 vai. 
ryto, o 8 vai. vakaro sės į lai
vą “Europa”. Gegužes 7 d. vi
si keliautojai jau- bus Klaipc-

Naujienos linki visiems savo 
keleiviams kuolaimingiausios 
kelionės.

('-—Naujienų Laivakorių
Agentūra.

Įspūdžiai iš Joniškie 
čių banketo

baimes, kad vaka- 
atsilankys. Apie 9 
svečių Auditorijoj

Vienoj svetainėj

šeštadienį per dieną dangus 
apsiniaukęs, kartais Ii j a ir šal
ta, tad buvo 
re maža kas 
vai. vaka'ro 
dar nedaug.
jaunimas šoka, ;kitoj šeiminin
kės stalus puošia, valgius gami
na. Mrs. M. Empalienė iš Mel
uose i Park ne tik pati su šei
myna atvyko, bet atsivežė gra
žų būrelį draugių mamyčių su 
dukrelėmis. Buvo net iš Dow- 
nors Grove, Ilk, p. Ben Motuzą 
su šeimyna; nuo Town of Lake 
p. Jorkunas; iš Brighton Park 
Akvila ir Kazys Baltai, iš Mt. 
Greenwood p. Valantinai ir dau
gelis kitų gerų pažįstamų.

Vakarienė prasidėjo apie 12 
vai. naktį. Nors dėl beda’rbės, 
blogų laikų ir pasitaikiusio blo
go oro daugelis net artimųjų 
joniškiečių negalėjo atvyklti, 
vis tik svečių buvo gera šimti
nė ir galima pasidžiaugti.

Buvo programėlis: p. Vairias 
neseniai atvykęs iš Detroit svei
kino joniškiečius, sakėsi per 20 
'metų neturėjęs progos matytis 
su saviškiais; linkėjo kliubui 
gero pasisekimo ir žadėjo stojęs 
į kliubą veikti. P. Varnas yra 
geras teatrališkų veikalų lošė
jas; čia Ghicagoj yra užsidėjęs 
iš 50 kambarių
viešbutį ant 2318 Washington 
blvd. Dr, Dundulis prakalbėlėj 
prisimint kad ir juoda duona, 
kai savo, yra gardesnė už sve
timą kad ir baltą pyragą, tai ir 
joniškiečių būrely jis jaučiasi 
linksmesnis.

P-lė Akvilė Ančiutė šį kartą

apartmentini

Po prakalbų ir skanių užkan
džių sekė įvairus žaismai, kurių 
iniciatorka buvo p-nia Ba'ltienė. 
Taip linksmai bežaidžiant nei 
nepasi jutome, kaip jau ir .vi
dunaktis atėjo ir nenoroms tu
rėjome skirstytis, linkėdami p. 
p. Bardauskams sveikatos, ilgo 
amžiaus ir dar daug sukaktuvių 
švęsti.—Kazys.

Padarys Jūsų Miegą 
Poilsingą

Silpni, nervuoti žnionėfl randa, kad Nuga- 
Tone yra pastebėtini vaistai sugrąžinimui 
naujo stiprumo ir gyvumo ir padarymui jų 
miego polsingu ir atgaivinančiu. Nuga-Tone 
sustiprina raumenis ir organus, nuveikia 
galvos skaudėjimų. kvaitulius, skaudėjimus 
nervuose, raumenyse ir sąnariuose, sustip
rina silpnus inkstus ir kitus sgyvastinius or
ganus, pugali skilvio pakrikimus, ir įfivalo 
liūnų nuo- ligų perų. Būtinai gaukite. Nuga- 
Tone. Jis yra pardavinėjamas aptiekininkų. 
Jeigu nptiekininkns neturi jo. paprašykite jj 
užsakyti dėl jus ifi savo urmininko. '

ĮGALIOJIMUS
(Doytetoastls)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

GARSUS K1TES 
NAUJIENOSE

i A. Cukuras su šeimyna
Mr. A. Cukuras, Mrs. Vera Cukurienė 

Cukuraitė, žinomų chieagiečiams biznierių 
Lietuvon su Naujienų ekskursija gegužės 1
rojpa”. Lietuvoj aplankys savo motutę ir gimines.

ir Miss Elenora 
šeimyna, vyksta 
dieną laivu “Eu-

buvo ne dainininkė, bet orato
rė ir pasakė prakalbą kaip tik
ras prakalbinihkas. Dar pa
kvietė lietuvius* apsilankyti į 
Latvių Darbininkų Apšvietos 
Draugijos vakarą, gegužės 3 d. 
Taip pat įspūdingą prakalbėlę 
pasakė svečias iš New Yorko p. 
Vaškys. šis jaunuolis yra Ame
rikoj gimęs ir iš.profesijos var
gonininkas, vienus metus išgy
venęs Lietuvoj, žada apsigyven 
ti Chicagoj.

Visi svečiai dėkingi šeiminin
kėms pp. A. Kaniušienei, E. Šu
kienei, ir L. Yonkui už puikų 
vakarienės priruošimą. Apiė 2 
vai. naktį vykstant namo, dar 
geras būrelis svečių tebešoko. 
Ligi pas i matymo įpi kilikuose.

Kurvp!išleisKarveliškis.

Woodlawn žinios
T-f

Vestuvių jubiliejus

J.Nedėlioję, bal. 26 d. p.
Bardauskas, plačiai chieagie
čiams žinomas kaipo veiklus 
žmogus ypatingai tarpe draugi
jų ir kaipo geras laikraščių ko
respondentas, šventė penkioli-

kos metų savo ženybinio gyve
nimo jubiliejų. Paminėjimui tų 
taip jam brangių sukaktuvių 
buvo sukviesta gražus būrelis 
jo draugų.

, Pradedant puotauti p. Bar- 
dauskas pareiškė svečių sukvie
timo tikslą. Mat, jis nenorėjo, 
kad jo. draugai pasidarytų iš
laidų pirkdami kokias ten do
vanas, kaip paprastai yra da
roma tokiuose ‘atsitikimuose, 
tad kviečiant nei vienam tiks
las nebuvo praneštas. , Vienok 
nekurie tikslą nujautė ir pa
darė surprise, atnešdami do
vana.

Po,p. Bardąusko paaiškinimo, 
p-nia ; . JBardauskienė pasakę 
trumpą prąkalbėlę, sakydama, 
kad praeityje teko apart šviesių 
daug ir tamsių valandų pergy
venti, bet, sako, dėkui meilei ir 
sutikimui iš visų keblumų išejo- 
me pergalėtojais ir dabar gy 
vename linksmi ir jaučiamės 
laimingi. Tiesa, p. p. Bardaus- 
kai turi vieną sūnų ir dvi pui
kias dukteris, tad yra kuomi 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti, nes 
jų vaikai labai yra protingi ir 
mandagus.

AMERIKOS LIETUVIŲ SUSIVIENIJIMO 

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

CUNARD LINIJOS GRAŽIUOJU LAIVU 

LANCASTRIA 
Išplauks iš New Yorko Gęgužės-May 27, 

' o iš Bostono Gegužės-May 28 
STAČIAI Į KLAIPĖDA 

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

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

AMBRAZIEJUS, J.. 168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
“AMERIKOS LIETUVIS“, 14 Vernon St., Worcester, Mass. 
P. P. BALTUTIS, 3327 S. Halsted Št., Chicago, III. 
BARTKEVIČIA, P., 678 N. Main St„ Montello, Mass. 
BOGDON, J. G., 432 W. Long Avė., DuBois, Pa. 
“DIRVA“,- 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
FRANKLIN SAV. « TRUST CO., K. Vaišnora, Pittsburgh, Pa. 
GENDROLIUS, N., 395 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
KAZEMEKAS, Ch. K., 797 Bank St., Waterbury, Ct. 
MAKAREVIČIUS, K., 95 Liberty St., Ansonia, Ct. 
MOLIS, P., 1730 — 24th St., Detroit, Micb. 
“NAUJIENOS”, 1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
RICHMOND TRUST CO., 2701 E. Allegheny Avė., Philadelphia, Pa. 
RAUKTYTĖ, MISS J., 123 Millbury St., Worcester, Mass. 
SEKYS, J., 226 Park St., Hartford, Ct. 
SIDABRAS, K., 875 Cambridgc St., Cambridge, Mass. 
STULPINAS, V. M., 3255 S. Halsted St., Chicago, III. 
MIKOLAINIS, P., 188 Sands St., Brooklyn, N. Y. 
TREČIOKAS, A. S., 197 Adams St., Newark, N. J. 
URBSZO, J. J., 187 Oak St., Lawrence, Mass. 
VASILIAUSKAS. J.. 814 Bank St., Waterbury, Ct. 
“VIENYBĖ“, 193 Grand St., Brooklyn, N.,Y. 
VARAŠIS, A., So 12th « Carso, Pittburgh, Pa. 
WEISUL, K. J., 1128 Washingron St., Norwood, Mass. 
ZOLP, J. J., 4559 S. Paulina St., Chicago, Ui.

“Kodėl Prarastas Vilnius”
parašė UNTULIS

BERNARD PETKA’s'
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond 

k. . . , ■ /

SMUIKO LEKCIJOS 
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas. 

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH 
1124 ,W. 19 Place

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėlis Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami- giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis

i “Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų i # Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažjstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną. lietuvi 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų mėtų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 dol.

< ‘ i

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

parašytą knygelę.
> TURINYS

Kryžiuočių politika: kaip lietuvius, krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. , .
Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.
Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus. 
Kunigų -fanatizmo politika — silpnina valstybę. 
Vargas migino! Vargas lenkino.
Velniai, Raganos ir, Teologai.

II.

III.

IV.

VI. Velniai, Raganos ir, Teologai.
Vii. “Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIJI. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta, 

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

Išlęido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

' NAUJIENOS
, 1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
'■ 4■ ■

Phone Prospect 8816
A. PAVILIONIS 

Hardware, Malevos, Varnišiai, 
Stiklas, Šepečiai 

6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. Mes pristatome.

STAR DUST Copyright Mktaest Statute Service

LIBERTY TAILORs'
T. BRAZIS, Propr.

Siūtus darom ant užsakymo 
Valorn, dažom, taisom it prosinatų

1403 S. 49 Ct.,
CICERO, ILL.

*

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St.
^’Ph°ne Rep°1,lic
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sbyfcta Tak v&Bimi yrą neužginčijami -fąk/

, 1M nurodo ir kai kurias pnežas-
tis, dejko ‘'taiatilietkos” statyba duoda tokių prastų re- 
zultatų, Viona priežastis ta, kad sovietų įmonės nepri- 
sW>Wku; dipMuvėms, Pavyzdžiui, aukš
čiai J»$Wajfū hydrooWriškai stočiai buvo ugsa7 
kjsUi raiojo d.irotuyėjfe, ‘'Ęnergoeentre”, 25 myliu ilgio 
vi&i.W<tanė dalis, to užsakymo nėra atsiųsta,

' Antra priežastis tai — rusų inžinierių nenorėjimas 
syti Amei'ikos ekspertų patarimų. Rusai pavydi 

kurie; kib;.savo nesi i jų darbą, ir jie

dar. dirbi,' nors, te pilaa laika, manai, kad tu geras-gudrus, Jaet po ryt, gal nęteksl darbo. Prie šios santvarkos netekt darbo yra slįdu? .kelias. Geniausi darbininkai jei ne kir taip, tai neva dėl “senatvės1’ yra iš darbo pašalinami. Sena skaitoma 35 metų amžiaus. Kasmet priauga jaunų, tad ką darbdavis paiso, jei tu geras iri nori dar gyventi.Vienatine darbininko išeiga palaikyt abęlną gerbūvį, yra glaudi vienybė. Nehęjant pažiūrų nė įsitikinimų skirtumo, dirbantiems reikią stot už bedarbių reikalus! Darbinin-

tai turi galią Ir guli tai put- kiai atsiekti, tik jie turi tai žinot. Sakoma, kad jei arklys savo spėkų žinotų, tai žmęgus ant jo nejotų; daugiau tos.tinka žmonių bendruomenei.Ateiną gegužes pirmoji — darbininkų šventė, tai gera proga pasirodyti susipratu- siųi&;Tu< kurs-šiąudien dar dirbj, turi kuom gyventi* kaip žmor gus, nieku nėši, gudresnis nf geresnis už alkstantį bedarbį. Toj pąt Chicagoj iš darbų dar tūkstančiai atleidžiami. Ęaą gali pasakyti kiend eilė buą rvtoi. —kenčiąs bedarbis.

Jungtinių V.alųtthl. senatorius J* Cou^ei^ 
iš Michigano, parašė laišką Jungtinių' Valstijų r Brekj** 
bos Buto pąw<ieųtųį Wjllw J^Wnw
jį ir kitus Amoriko^ kapitalistus prj^š< dąrbiuiukų' al?B 
kapojimą.

Senatorius Cou^ęns nuro^^^. b.fenis šioje salėję 
tegali atsigriebti tifctąįi padidėjus' perkamai publikos 
jėgąi, Bet kaip ta jėga, padidės, jeigu bus- kapojamos 
darbininkų algos ? Michigano senatorius, toliays, kri||4 
kuoja Amerikos Prekybos Buto direktorių tarybos pįr^ 
mininkų» Julius Ęarnęs* kuris nesenai pariulė> kad 
algos, kurias šiandie gauna dirbantieji darbininkai 
butų dalinamos tarpe dirbančiųjų ir bedarbių, kitaip 
sakant, kad dirbantieji darbininkai, dalintųsi su bedar
biais savo ^uždarbiais. Tas planas, senatoriaus Couzens 
nuomone, yra neteisingas, kadangi visą; nedarko naštą 
jisai užkrauna ant, pečių dąrbinįpkams jr. paliimuoja 
nuo atsąkęmybės kapitalistus.

Reikia pastebėti, kad pats Couzens, kajUtaU^ 
tas. Jisai buvo Fordo partneris, kaipo automobilių fąbr 
rikantas. Atsiskirdamas nuo Fordo, jisai pardavė jam 
savo dalį ir gavo didelę krūvą pinigų,.

šis multimilionierius, supranta, kad; kapitalistų goT 
durnas yra pavojingas visai dabartinei sistemai. Kad 
kapitalistiška sistema gyvuotų, ji turi sutrikti nuelafir 
nį uždarbį žmonėms, kurie gyvena iš darbo. Iki šįol 
Amerikos “pramonės kapitonai” tuo nesįrųpinO; ir jU 
neleido Jungtinių Valstijij kongresui; kištis į biznio ręi? 
kalus. Senatorius Couzens stato šitokį klausimą Juųgr 
tinių Valstijų Prekybos Butui, kurio metinė konvenck 
ja tik-ką susirinko; ? v.

“Tegu šitie biznieriai pasako, ar jię. pritariu * 
tai tendencijai, kad; turtas< vis ląbiauj kouęentruęr 
jasi nedąugelio žmonių.t rankose? Iš fedęralio iždo 
statistiškų žinių jie gali pastebėti, kad korporaci
joms tenka vis didesnė dalis grynų pelnų, taip kąd 
beveik 81 nuošimtis tenka, korporacijoms, kurios 
turi daugiau kaip $100,009.- metinių pajamų.”
Nuo to, kaip supras savo pareigą Amerikos bizųie 

vadai, sako Couzens^ priklausys, ar kapitalizmo siste
ma bus išgelbėtą, ar ne. . ,

Kaip milionieriui, kurį kapitalizmas apdovanoję 
visokiomis gėrybėmis, toks WiStuJ<ypW reiktai pripąr 
žinti, yra labai- radikališkas- Bet sępatorius Couzens 
yra ne be reikalo surirupinęs.1 Sunktis nedarbo krizįs, 
kurį šiandie gyvena Amerika kartu su visu kąpitalj$r 
tišku pasauliu, rodo, kąd dabartinė ekonomišką sistęr 
ma turi stambių vidujinių ydų? Ęrotįngęsmrii kapifer 
listai — tokie, kaip senatorius Cauaen^ r^nari, kad jos 
butų pašalinto^, nes jie numano/ kad kitaip tąi kapiU? 
lizmui ateis galas.

kl
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matyti ąfiie darbą nenusima- 
nokfe-ta&tetam gali, Si tie. rusų Jųžjųieriai, i&ėję 
mgMąj W:Wi mokykime,, kurine žvalgybininkas tuT 
ri i daugiau galias., negu4profesorius I;

TroSla,^rigšastla taidarbininkų neišsilaviniuias- 
Daugum darMninkųj aovietųf fabrikuose turi■: visai maT 
žaii liabritoa.. Todėl; gadinimas instrumentų ir. mąte- 
riolė, fabrikuos®'yra; neapsakomai didelis. Stalingrado 
traktorių dirbtuvėj?, pay, sųdaginama iki 90 nuošimT 
čįų, suvartojamos geležies,

Del šitĮi/ir dėl,: kitu priežasčių sovietų pramonei 
pęgaji sektjs,. jeigu. net. ir butų, tenai, su užsienio inži
nierių pagalba, pastatyti., milžiniški, fabrikai, kaip yra 
ąųpja,iiupta “pįatilietkoję”. Neišlavintais darbininkais 
modernišką pramonę vesti negalima.

Taigi, apie tai, kad. “piatilietka” sulygintų. Rusiją 
su pramoningomis Europos arba Amerikos šalimis, nė
ra nė kalbos. ' ; •
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“PiĄTiUĘTKiO^ VAISIAI

Jau buvo rašyta, kąd viena didžiausiųjų įmonių, 
kurios yra statomos sulig penkmečio planu sovietų Ru
sijoje, milžiniška traktorių • dirbtuvė Stalingrade buyp 
pabaigta prieš Naujus JfeŪw ir< ketvirtas mėnesis djtr 
ba. Bet jos darbo vaisiai pasirodė tokie Metike, kgd, 
visoje sovietijoje kilo didelis triukšmas. Į Stalingrado; 
dirbtuve važinėja, visokios- kmįąypsk ir. valdžios, a^ior 
vąj išfirti nepasisekimo, priežastis. ......

Vėliausi raportai, apie tą įmonę sako, kad per pir
mąjį bertainį metusi pagamino tik 1,884 tra^ž&riųs, 
vietoje 4,2dQ, kaip buvo pirmiau skeliama, ką^ ingi 
reiškė didelį atsilikimą n«.o pTOdttkoijųS’, kuri buvo nu-, 
mątyta r‘pjatiiietkojo’.’; T»įp pąti prąwž»ma> kąd!dW 
geliui traktorių, kurie j»u bUMųriąšjųą^į ląųkamą dljk 
ti, trūksta įvairių dalių, fefe ką< Judo Wųiimk 
mai vartoti*. Pagal; pepm«Cio» prograp^ Stąllp^ftfto, 
dirbtųyė dabar turėtų gaminti ką^gp dąųgjąpfl kaip 
po 70 traktorių, bet tikrumoje. ji pagamina tik- dalis 
kokiai penkiolikai ąr dvifim, deŽMaft; '

Bet tai nėra vienintelis “pjatilietkos”’ vaisių pa
vyzdys. Nižniam Novgorode. 8ta$pma; $50,000,000į vertės- 
automobilių dirbtuvė,’, kurlpl Įją^irta-'^kvota” gaminti 
po 14Q»QQO mašiw kasmet,. SnaMiMoMdUtur^ito 
daryti, o pereito kovo mėn. 15 d.'turėjo būt pabaigti

tilpusį Brpokiyup “VKybčje’j prof. M.: Biržiškos' išln|0pyiU, apra- lynbh.knr buvo pasakyta, kad publiką pasipiktino p,. Strimaj- čį.Q - pareiškimu, jogei Lietuvoje. turi būt atsteigta demokratija ir sušauktas seimas, ir nedavė^ jam pabaigti savo kalbą. Mes/išreiškėme nusistebėjimą, kad fašistai nesidrovi kelti triukšmą viešame bankiete ir dagi tuo savo ’ nekulturiškų darbu girtis spaudoje. » *• 'Bet atrodo, kad, “Vienybė’;’ pamelavo. Štai ką rašo apie, tas. pačias išleistuves “Draugo“ korespondentas;:‘Ti, eiles jis. (tbastmaste- ris) paprašė pakalbėti p, A.. B. Strimaitį. P. Strimaitis, savo kalboje karštai pabrėš žė apie dabartinės. Lmtuvoą valdžios autokratiją, ir, paprašė prof. Biržiškų Papešti Lietuvos vyriausybei, kad; Amerikos lietuviai- dabartį-, nio. Lietuvos valdymo budb , pepakenčią. ir, Jaukia, atmainų. ^is PPP° Strimaičio išsi- tarimas kai k,uriw Tašlatų? ktiiT sįįjaudinta b’ vienas net suriko ‘ne vietoj’. Bet daugymą p. Strimaičiui gūsiai plojo.”Musų korespppdontas taip pat palytį,. kad»bąnkiete bąm M trinkimą. Mti tik. vienas fašistukas, būtent, dentistąs Vcnękus.! Apįe p. Strimaičio “grubijo- blčfemų’’, apie “publikos pasL pįktipjĮma” ir apie kalbos sur w viepus šitų kpi ręspųndeptu neu^imena. Prįę-Ha Wio pa reiškimas priteTąįgi t BrookJyno fašistų., ųr* yra . dąr kartų sugautas bęmjliudjant.“Vjenybčą.” redąktorįuš'’ vfe' ląjti^ iŠ.; lįąudinįnkP persivertęs į; fašistą, matyt pardavė m*-tijfeį m “}s|ti|ummMak?, bat ir ^edą. "

Vakar minėjome <<
Darbininkams reik vienybes 

r .I)u su viršum metąi kaip bedm’bę lęšius/ laikai nęgęv^ ją, bedarbių eibės skursta uch apsakomą skm’dą, vienį alks- tanbą<dąuja, kiji lųęrdi žudosi,, tąi bąrii gyvenimo tragedija, Geruose, užąuįUo metuose ir turtiiįgįąųsioj pąsaulįo šaly apie z dešimtys' milionų < bedarbių kovoja tarp mirties- gyvybės, o kiti, dirba vos tiek, kad vargiai gali pat^s išmista Pasėkoje to, verslai, net bai^ kai užsidaro. ,Nedaugelis dirbančiųjų, sy pagerintum mašinom, ilgoip, valandom ir skuba, spėja vh- ko parūpinti, ko bendruoine-; pei reikia. Gerų laikų laukimas yrą lyginai tas pat, ką, burbulais žaisti, Tą dažpąi patys kapitalistai savo laikraščiuose. pastebi.Mašinos yra , geH tarnai gą- įpybps, bet bėAdą ta, kąd jos,. Senąudoja tai, ką pagaminą., nręgri, atyęįstąą įš, datyjo, te k.ą hoicghi ką pirkti, net sayę p^ąikyti: nębegąlį, kori kas ~ šiaipe civilizacijos laipsnyje genantys .žftipgpąjlkętfbc dąjfr bo es|i gyvenimo išmata.Tai liūdnas ir skaudu ręiįh kinys.Prapjomnipkąi mąšinų ir skubos pageli^ padaro dąy- giąp pęlpę, kądą, įpilionai oį darbių badauja-žųdosi, jie žty pp„ kąd vienatinė išeiga darbo valandų sutrumpinimą^, Bet tąi suntąži.ptų. jų įpląukąę. Geruoju jie to nepadarys,Darbininkai turi tai žinoti ir susivienytį; . dirbaDlriji- l>edąrMu§ užjsto^ reikalauti trun^inhno darko vąlaųdų, kad vity iwtynt\8 lėtą gauti darbp, o ne išmari ilopiri ar pąšąJį^Ari gyvenlv^ęmęj wųg& Yriįo pąkUD? ęąpiaij ž|iwityą, nėra pcrdąągv lik tvarte' reik|ą:. khdkiož’ ątiotri; i hcdarhiąį įri skurdžiai. pąliekami dievo vąVaj^. Ęąsdien j skelbiama nu- sižndymai. Priežastis bedarbe, Turčiai taį, aiškiai bet nepaispv,Iš 4goroū,WJips jie šąyo jeigu pen^žįpąri ’|g. ąųąri ppte darbininkai i U W$<- spirutDarbininke, kurs šiandien 1 i j/ •b-

(Tęsinys)Iškilus. Vienuoles Marijos vardui, laisvainąnįai, s.u Min~ gėla priešakyje, sųtvęrė “Ateities. žięcj^” auklėti it ląyinti vaikus. Uraųgųrič/ gręįtai ip sekiuingai augo įr. rępgę pypb grannis. Atkakli Vienuolė Mgn riją, kuri jau uųę sępįąų $ę,- rokaį domėjęsi vaikais, pąves)?. dama jięnis ateitį, tnpjąu* pą^įn lęido ieškoti kelio suadyti “Ateities ž,įedą.” Tam' žygpu bu vo < geroą j ai; visokios pi;įę- nionės. Dabar ji įsibriežė pjie^ savo akis, viduramžių? ję«.uitų šauksmu; “Tikslas pateisiną priemones”. Bet pasirodė ri" bąi rįmtą kova, norą ir PavV" kp jąį ištraukti iš draugijėles nemažai vaikų. “Ateities ^Žię-’ dąs” sparčiai leidę gilyn šąk’ pįs ir skleidę aukas ir pagaliau, labai netikėtai, privedė prie galo Vienuolę Mariją.Tno metu Sitai,nhrių/ ĄJgrir dąst labai .pavyzdingas vięmm-. , likos metų, valkas^ rinke lajinę mokyklą^ Stambriąi iųiyo griešti, aiškus- hažuyli- mai žmmris> Savo laikui, rih da ėją aMęiapsri iT dažnai purvina kova < tajp riisyama- nių ir dvasiški jos, Staiubriaį, įkalbėti Kunigo, nakties, ląįku. išmetė iį .savo namų Stambrie- nės broli ir dar v jeną, vyrą, kurio m’itąrė. iai§yamwbčs įdėjai- Tuo, pasirodė StambriM šeįmaž esanti tikras kririkalri- mo iuagrit ir bėgant metams ta šeima Tokia jau pąsjliko. Ir Vienuolėm Marijų riikl kaip pasidėtųrapk^ akučių,, kų- ri biri kada-gali; pagriebti ri blokšti 11 bedievio veidą^. Bet viepą sekmadienį atsitiko kas nęp^asfe tįęąįog ke|ąUk sp Tekri Silatnbrieuc. Jiy. eidama; su Algirdu iš bažnyčios, susitiko vjęnją. paiįstamąi kuri pri» mriusiąi iwwriw motiuoa•i; T^Algridass auga graitaį. Jib sų >suuua .yrą,4ikrai gražus v«kj --.Geras vaite* klauso, ir nesidaužo, — patvirtino, motina, ribai pąsitenkmus kump-. limentu.Toliau išsikalbėjus*. S.ląiph- rienė pavadino pa^islniną pas save į > viešnagę*. Bet; viešnią nesisveėiavo ilgai.j —Rodę! taip greitai? TaiR šėmąj a mudvi besįinątčme, — Stamkriepė( prašė viešnią dari pabūti.’ —Negaliu, — sakč viešnią,; — “Ateities, Žtiecri^” ^šia ve^ tols • šiandie^ wųb vąįjcal lw.WW.aiue. Wm Ražiurėtl- Mano Anelė i^WQkw: labai .vykusiai deklamuoti,. Gal; oi«iwe kartu,?.i staųų»pt«nė bųyo^ ųmnišjiĮs ,yĄtęi|ię» žiede,”'—Galiųię nyelU,•; --Vęato ir Ą)«U'da( — P“- tąyS jai d?au®S.j —Gerai sakiai. Ątaijdai, susišukuok plautais, eisime,Jau,šiuo melu Hetavini vei, ,kėj«i buvo ,iu»ų siaubi*.,Aiueri- koe lieiųyiy. aieičia — i ; ’ 4štautėjimo. šito atgali*r buyo i su., pasiete it • Slambtieųfei ausis. Todėl, pasirodžius “At-
...

ei ties Žiedui“ esi rudoj e,, Stąm- briepe hęgalp džiUMfitąl- Mąq žn vaitely f varriįam gryną lĮetyyių kalba, vilkejam ri#- tiikri rukai: žadinu 8tąjteicnę. ateities vjHimi.Litente ja dar ir tas, kąd maži vaikai-yrą ■gabiai išsūavjpę,’įsidrąsinę ir Sąya apsiljiipu pripiena net Senių, gudrumus. Taip, jau aV kreipė j 09 domę pažįstamos Anelė, kuri deklamuędajpa tiek sužavėjo publiką, kad dęL pą plpjiiąąs kėlė svetainės lUn bas. “Mataj, kaip Anele pasirodo, . Ir mano Algirdas gale- b«-” —■ H»H»Wię> i> sau-—Žiūrint į “Atęitięs Žiedą,” nenori tikėti, kad lietuviai greitai; išnyks Ąiuerikm — Slambrięne- nusidžiaugi draun gei irs trimati gyviau pridūrė: tt-AL leisiu ir Algirdą prie: ^AleBięą ^iędo”G Algirdas, tuo. pačiu nienUi kreipės į mętiną;A —Manw ir aįs eiąįu; į ■ “Alei’i tlęs., &iedą” mokivlisiSpėjus, programui pasibaigti. ipQterya4 nuejp lU’ie vedėjos įr,įrašė Algirdą) į. “AteitiesUž> kelių savaičių “Ateities Žiedas” vėl išėjo sų l^’Ogrgi Intų kųriąme jąp dalyvavo ir Algirdas- Ęudąmas gabus vah te, jįs išpildė savo galį labai gražiau net, geriau seniau draugi išriję > esančius vaįkųs< Motiną negalėjo tuo ..atsįdžriU’ tau ., —Ąšk, neipapiam . kad tiek galėtą inąno supus, —sąkč ji Ir dčkuojo pažfetamari.] vieppori Marija tik Išgirdo,: kad Algirdas vikriui šp/prie “Ateities ^iedo”. ri karto i ji baisiai uą^js|ębČjQą o paskui labai susiMiplno."Ateities^ žiedas.” leidžri nuo.i dus į puęias musų sakaus t”*-- suriko jį, J| galvojo ir šį ir, tą, bet: b& iwekinią. vJe^jau jią pasigauna tokių šeimyną r vari ter/tai Įiądėtis. yra baisi -r tai musu pamatas durį huti llęsrissmdismiHrisr” — ji gari vojoti Ilgainiui^ Vienuolė. Marija įąikhmpujo bę.vpik į. dess parariją» Tarytum tik dalw kas hutą nukritęs^ j^; ranką, 4— taip p wląi Ji i jautėsi. Ilgą! galvojus .iv. nu sprendė, pasimaį

A"
a ■ .parodžius savo veide mažiausią krislelio primenančio pra- jitį, ji ėjo stačiai prie dalyko, ji iš širdies tikėjo, kad jos pasimatymas su -Mi Ilgei a atpcšJ|gudų bažnyčiai- Vienok pasekmėje. tas, tik- suteikė lais- yamaniams kalbos ir juoko; mat, ji nereikalavo iš Mingėlos palaikyti tų pasimatymą konfidencialiu. Į nuoširdų, ilgą it?* kdpipęuUnUŠkų Vienuolės Marijos; nurodymą, Mingėris atsakč trumpėk bet aiškiai: ? -r-Mes; užpuolėm jus. Su šviesom iri tiesos žibintu, mes atėjom prie jūsų supuvusiu sienų ir. griaunam jas. Mums reikia žmonių. Žmonės yra už jūsų sienų. Tada \prie kokių paliaubų mes galime eiti? O pągąliau tas priklauso visiškai ne nuo manęs, ar ko kijo. Laikas! Laikas yra jūsų priešas. Pabudo kai kuriuose tam tikra sąmonė ir ji šaukia — rėkia, kaip mažas vaikas, ir be’ pąrsiprąšymo veržiasi, knisasi į kįtų žmonių sąmones. Taip, mes pamarime juodus debesis, išgirstame smarkiai Ūžianti, vejų ir tada žinome, kadiąlema audra. Bet ką mes gąlime dąryti daugiau, kaip pasislėpti savo pastogėje?« —Kalbėkime aiškiau, ponas Mingėlav Ęiguratyvė kalba yra gražu bet jos nenuoširdumas ir miglotumas pernelyg ją nustelbia, Paprastos., širdingos kalbos yra galutinai laimėji- nw ir patys vyriausieji laimėjimai.; — Beda yru, kai nenori tuo kląuamiu kalbūtk Ir. nėra reikalo daug kalbėti, kai matosi, kad.mes niekur kalba nenueisime. ’Tuose keliuose žodžiuose aš pasakiau labai daug — liek daug, kad galima iš jų knyga parašyti. Na, tik truputį pažiūrėkime: Aš pasakiau: “mes atėjome prie- j ąsų supurusių sįenų ir griauname jas.“ Žinai, ką aš tuo pasakiau? Aš pasakiau, kad mes nutvėrėm už galvos krikščioniškos idėjos sąžinei, kuri yra šimtmečiais sųjerjiota^ nudėvėta, suvjlla'' ir vyjjis. Žinonjia trūnijo per Šimtmečius gyvendama r eh u p - oracijoje, jausmų ir darini kompromitacijoje. Ir štai pagaliau mes išgirdome balsą, lyg iš. posąyokoa-~Iyg iš požemio, kuris rūsčiai ir nenumaldomai kaukia; “Gana save ža- ginti”! ’—Kaip. jus . kalbate! Tikrai purvinai jų? kalbate.(Bus daugiau)

, No. 6 KOVOS tik ką at- Sją, Kainą,10®, dalim gau- ti Naujienose.
■■ m iv wt" m 1 "'w<' r;1 * "yi^ j'-'JT' .,i-

JUSĘ PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS" SEKA- 
MOSE VIETOSE

misi,- ji j mh i su 'Mingė-la ię lcyhstt jį! Prie, bęndfp suripy«Hwii. Tąi bpyd primąis Wipkims. ribni naivus ir jpųkį^c Karite dar gį pamanai teD rupėjo dar įkartą pasimatyti su buvusiu įavo mylimuoju, o ne kokri rin .ketalrilčki sumetimai. Bęt , 4ai buvo visiškai klaidingą, ‘ h<vmwue- Pasiryžimas ir a|i kuklumas, paskui dar iškilęą vąpdas buvo išstūmę Mim ii jos širdies. Ji dąbar bą* * tik kaip generolą, kųn / iri v^da savo armiją prieš joą ‘ a^inUą ir pamaži laimi. Net ig ridą* Kai jiedu susitiko ^eidaa į vejįdą, Vienuole Marija nę* Jautė, noro prisiminti jį kaip; lmvvw meilužį. Jo pamatymai tmt nesugrąžino Vienuolei Mą.i rijai J atmintį tų seniai buvų* bijotlsj^ri gražių vakarų/saulėtų dięnpų, kada ji vaikščiojo su Miib gelajr turėjo bučkių ir gašlm nio pilną pasitenkinimą. Ne-

Bridgeporta“AUMWT KNYGYNAS 3653 Sot Halsted Street Tek Yards 4754-

atsakė

Bnghton Park
B. R. PIETKIEVVICZ 

260& W. 47th St 
TeĮ, Ufąyėtte 1083 '

. v •• i • - s - ■- <♦ >

' Roseland ir PullmanĮ
WAI'JM1HKS ^OS. CORP.•' sia .iOTth st.- '■,. . Kultam 6350

u r ....... ’ ;

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimų ar u 85 i rašyti 

.“NAujienaB”, kreipkitės 
i artimiausi atstovų.
'■■■■■■■ ■■■ .'twrn *>U‘" ■y|iitci wj" ■

pinigų Siimtinm Skyrių^ at
daras kaadift nuo 8 v. ryto 
Uki ą vąJk vak Nedšldįemąis 

v. ryto iki t v, p. p,
d/



w.r-s'

•f-?

Graboriai

pietų ir

9252

Wood&WR žinios

127

Senas West 'Pullmanielis

Iki 3 vai., kortuose

0- pietų.

IĮ IHW i r"!’ ■■-i'1"

Civic Asociacijos 
metinė švente

p r re 
duodu 
elecfric

" ' : . į < ; '*Š' 1

CHIRURGAS 
alsted S(.

1327 So, ,49th 

Telefonas

Cicero 3724

Vidikas- 
Lulevičiene 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie- 
tų ir nuo 6 iki 

9 vaL vakare

1646 W. 46th St

Telefonai,

Boulevard 5203

Boulevard 8413

7—8 rak. 
-1.2 diepi

labdaringi 
mus išmę- 
veikti...
pryšakyje 

darbuotoja, 
p-nia Dųiir 

grupę;
vakarę

Musų patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
’ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

1502
4PLE BLPG 
idpgfop St.

Koncertą duos Givic Orchestra 
ir vaiką chorai.

J. Lulevičius
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS;
Patarnauju laidotuves 
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mpy 

derniška koplyčia 
veltui*

3103 S. Halsted, St, 
ff Chicago, III.

Tel, Viętary 1115

Phone Armitagc 2822

DR. w. f. kalisz
1145 Ąfihoauket Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvių bedarbių 
reikalai

Vaju I? iki 3 po pięjtųr 6 iki: 8 vak, 
Tek W«ik 2860

Namų telefonai Bcunswick 0597

gydytojas IR CHIRURGAS 
3421 South Kalite ‘

Valąrųkm. *W»o l^ iki, 2
nųp 6 ikj 8, vai, v

Sekmadieniais nuo 10

S. D. LACHAVK'H
UtMVIS GRABORIUS 
kumaujy laidotųv^ . kųopigiausįav

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Milivaukee‘. Avė.

(kampas Noręh ir Damcn Avės) 
Tel. Brunsvyick., 8281 

Utarn., Ketv. ir Šubatotnis
Ofiso, valandos.: 1-3 ir 7-8 p. W, 

Ncdčliomis pagal susitarimų

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmie?(yje 
Room 2414 

One 7|or(h U Soty Bįfa 
One North La Saite St. 

(Cor, ba Šalie aftd Sta).
Qfi»O Tel. 2704j 4112

Ofisą Tel. Viętory 6893 
Rez. Tel, Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

BŪTK U S 
ŲųdektaJ0p& 

Wm. A, Ęakprny 
Koplyčia dykat 

710 Weat 18th Street 
Tel. Canal 3161

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius .Chicago j

I F. KADŽIUS 
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnaut 
jų geriau ir pigiau 

O|1J nepu kiti, todėl, kųc 
priklausau pri<?, gcą.t 

išdirbystčs.
'/Mli OFISAS: 
lIlEhf 668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
. SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

CHIRURGAS
Oakley ir 24 St. Tel, Canal 1712-0241 

Valandos: PanedtHiais ir Ketvėrgais 
3 iki 8 va|, vaĮc.^ Utarnmkais ir

Pėtnyčiomi? 1 lki 4 v. v.

kaipo taiiįhm Yienyhfs šalk 
niąfciį,.. Uska priederme w 
vupąiųp yK raginį!, neužmiršti 
niųąy. feąįlarių,, pirkti savas 
reikmenis pas savuosius. Mes 
bent, čalmai, ufy ją, gerumą: at- 
silyginsimie.

Ij)ą» kartą gerbiamiems ir 
gerbiąmęms, pamenu, atvyki- 
te pBp
2212’ gegužes 3»
7 v. v. p&jįMoMp
tiems aaURtjamSi, kurie lėkdur 
ringą dąrbą dirba,

Rutkąąska?, M- 
įjęt Ęk K.9,m|k Pirm,

Hemlock

Patarpaujų 
gimdymo, 
massąge, 
trgaęmcnt ir mag- 
netic blankets ir 
t. t* Moterims ir 
merginom, patam 
mai dųvaitak

SORA GUGIS 
Dainuoja' operetėj “Raganius" 

Sa^kųzienęs rolę
Mrs. N^a Ougis. yra vienin

telė tarpe Amęrikos lįctuyiy 
rašytoja ■ ir kritikė muzikos 
srityje, jis straipsnius, pasira
šomus ?^>ra» beabejo, visi 
“Naujieną” skaitytojai žino. 
Tai enlifciastiška jaunimo į- 
kvėpėja, švaraus meno rėmė
ja ir gynėja.. Ji yrą gera tlaį- 
nininkė A' puiki artistė. Atei
nantį selįnadicnį,, gegužės 3 ;d. 
ji dainuoja, aristokratės, ^an; 
gazienės Tolę operetėj “Ragą-j 
nius”, kurią p.erstato Mtujk.oą

3307 Auburn Avė
. CHICAGO, ILL.

Ęalandjip 2£ pas Zalatovią* 
buvo surengtos prakalbos pą7 
pei Pruseikai, dėl sustiprini^ 
mo Raudonoj.© spjuzo No. 2. 
Prakalbos, nenusisekė, ne tįk 
kad apsiyyjė kalbėtojais, bet 
ir publikos iš viso tebuvo 20 
galvų, įskaitant 2 kalbėtojus 
tam vakarui.

Papa Leonas Pruseika kaž
ko nesijautė gerai, ar dėl to 
kad mažai davatkų susirinko 
pasikląusyti, o gal tas prakeik
tas ateinantis “Vilnies” šėri-f 
ninku suvažiaviinasv kenkia 
pupės Pruseikos nervams.

Didžioji galva' Saliamonas 
Tilvikas pakvietė pirma, Prui 
seiką kalbėti apie Raudonąjį 
sojuzą. Perstątydamas pasakė 
klausytojams* kad daug nąujo 
pasakysiąs, ir nušvies teisingą 
padėtį soju^o, bet kalbėtojas 
savo tikslo nęatliko, nes niekę

Marijonai ŽuRoniene
PO TĖVAIS GRYBIUTą.

Pt^iskyd šiuo pasauliu bąląųdj&ią. 27. di$nų. 4 valandą po pį«C 
1931 m., sulaukus. 42 metų am/iąus, gimus šąkių, paęap.. Valių kaime. 
(Suvalkų red.). Paliko dideliam^ nuliūdime vyrų Juozų Žukonj, brolj 
Jurgį Grybų, augintinį Antanų Royce, komp. Antanų'Vanagaitį^ kuriam 
ji buvo teta ir gimiųės,

Kūnas pašarvotus, randasi‘7011 S.’Maplevvood Aye.
. Laidotuvės įvyks penktądį$py. gegužes 1 dieną, 10 vai. ryte iš namų 

Hms nulydėta j Tautiškas kapines, .* -
Visi a. a. Marijonos Žukoni<|nės giminės, draugai ir pažįstami esat 

nųošiędžiųi kviečiami dalyvauji; ląidotuvėse ir suteikti jai pųskutinj patar
navimų ię aisisveįkjnimų. '

Nuludę liekame. (; > f ■ ' į r. t

• VYRA6. W>blS. AUGINTINIS? I& GIMINI
. • . / - •

Laidotuvėse patarnauja graborius Radžius. Td.' Victory 4088. .

gydytojas ir chirurgas.
Ofisas; 3102 Są. Halsted Stu ębięfiffo 

arti 31st Street

Valandos: l|r-3 po pietų
Ntdėjįomi? ir šyeptad. !.(

DR. VAITUSH, OPT.
LIET,U VIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurį? eąt| 
ppęžastimi galv.o? skaudėjimo, svaigimp, 
aklų apteniiihb, nervuotumo.. skaudamą 
akįų karštį, nuima, katątaktą, atitaiso 
trumparegystę- ir tolįregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos^ 
egzaminavįnta? darpmf? «U elektra^ pąto-f 
dahčia mažiausias klaidas. Speciajė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo l.QJki 8 vaL Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU^ 
Daugely atsitikimų ' akys aptaisomos bą 

akiniii. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Ayę.

f Phone Boulevard 7589

MODERNIŠKOS KOPtYOlOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Gęgužės. 3 dieną, sekmadie
nį, po pietų nuę 3:30 vąl. Or
chestrą Hali įvykstą didelė 
muzikos šventė, duodama Ci
vic Milėje Associątięn of Chb 
cago. Koncerte dalyvauja. 1,000 
vąįjkų choras, kurs dainuos 
indioniškas, airiškas, švediš
kas ir meksikoniškas daiąas, 
taip pat naujausių Amerikos 
kompozitorių veikalus, Jięųis 
diriguos Felix Borovvski.

Civic Orchestra, diriguojant 
Eric De Lamarter, patieks rin
ktinių simfonįnių kiųrinių, 
kaip tai Thomas overturą iš 
“Mįgnon”, Mendelsohno schęr- 
zo iš “Vidurvasario nakties 
sapno;” Čaikovskio “Slavų 
maršas” ir kL. Bus konilfinacif 
jų su chorų, dainomis, orches
tra ir balętu.

Kaiųęs kaip, ir vįsuęmct, pi- 
gips. Veria išgirsti.

5. L. A, 63 /k'/l ąiėiiesiuis; su
sirinkimas bus penkiadienį, 1 
d. gegužės 7 vai. vak. Tuley 
Bark svetainėje 90 St. ir Stf 
Lawrcnce avė. Nariai kviečia
mi atsilankyti skajtlingai. Na
riai, kurie esate užvilkę mė
nesines duokles ar per ncap-r

R, A. VASALUS 
(VASILIAUSKAS) 

ADVOKATAI 
H- South La Šalie Street 

Room 17,01 Tel, Raųdolpb 0331 
Valandos: nuo 9 ryto iki. 5 vai. vak. 
3241 £ Halsted Sf. Tel. Victory 0562 

j ' Valandos 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn,, Ketv, ię Subatos vak. 
Vasalle-—Pan., Ser, ir Pėtnyčios v^k.

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St.
kampas Mįcbigan Aye. -

ei. Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

j Praktikuoja 20 metai 
GPISAS,

1 4729 $oyth Ashland Ay.e., -2 lųbot 
CHlCAGG. ILL.

SPEęiALI$TA« DŽIOVOS
1 MOttfi>S WaUs:'
Nuo, 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:^0 vji|a 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v, dįepą

Phonc Midway 2880

..■■■■ Gydytojai___
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Office 1724 Sp. Loomit St. 
kamp.' 18 ir B|ue Island Avė.

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

Res. Phone Fairfax 6353

Malonu visuomenei, pareikš
ti, kad lietuvių bedarbių rei
kalais rūpinasi ne pavieniai 
asmens, bet artistų grupės ir 
orkestrų vadai, 
“Kliubai’’. Laikas 

į ■» (,z' • kins bendrai kartu 
P’Šį kartą darbo 

sięją\ nenuilstanti 
teatrų gamintoja, 
dulienė.su savo artistų 
Gegužės 3, 11>31, 7 vai; 
Meldažio syet, 2212 West 23r,d 
Placc, Chięagoj, lietuvių, be
darbių naudai scenęję statę 
trijų aklų, tragediją “Kerštin
ga Meilė”. P-no Spetilos vadę; 
vaujama orkesira. visą vakarą 
grįejš. visokius ...'šokią?. Teatrui 
užsibaigus, bus šokiai ir bus 
prįrųošti visokį patogumai 
svc.č.iapis.

Girdėjau, kad geri). P. Melį 
dažis lietuvių bedarbių naudai 
leido vartoti jo svetainę dy
kai. Tai antras svetainės sąyįf 
mukus, tokią, didelę lįęt. be
darbiams auką teikia. Pirmu
tinis buvo “Mildpą” teatro sa
vininkas. P-liaą Šatkauskas. 
Gruodžio 20, 1930 užleido visą 
3-čią RUgštą veltui.

Labdarybės šalininkai neuž
mirš ir. Bridgeport Furniturc 
€o., 3224 So. Halsted St. Man,

naujo nepasakė; vien tik- prą- 
dfijo su sęinm, paskui kadi tu
rį laikiną čarterį, kvotą esą 
išpildę jau seniai, bet kaip 
greit gausią pastovų čarterį, 
nepasakė, ir klausytojus neuž
tikrino kaip greit gausią, nes 
turį metus laiko. Pasakė, kad 
neturį bijoti, galį organizuotis, 
nes niekas negalįs užginti. Kas 
link išmokėjimo pašalpos ir 
pomirtinių, už tą, sako, mus 
niekas negali areštuoti. Pa
baigęs apie sojuzą, kalbėjo 
apie Chicagęs rinkimus, kad 
Cermaką Jurgelionis išrinko, 
jr dabar gausiąs džiabo ir gal 
kiti už kokią Highway polic- 
moną (bet nepasakė, kad rau
donojo sojuzo No. 2 pirminin
kas Jonas Yakas, kuris rėmė 
Joną Synankewicz ant majoro 
Calumct Pąrk, pralaimėjo rin
kimus, ir dabar ne, tik už po- 
licmoną negaus džiabo, bet ir 
Dog Catcher jabas esąs kitam 
atiduotas). Visoj kalboj at- 
kartotinai priminė, kad pas 
pačius bolševikus ne viskas 
taip jau gerai, esą vaidų tarpe 
savęs, bet už ką ir dėl ko, tai 
nepasakė, žodžiu sakant, ne 
tas Leonas Pruseika, ką aš, esu, 
girdėjęs pirmiaus kalbant; 
mat nežino ar pasilaikys džią- 
bc ai’ ne, o abejojimas veikia 
ant nervų.

Ąųtrąs kalbėjo J. K. šarlGn- 
nas; njeko naujo nepasakė ir 
nęmaųaų, kad ir galėtų pasa
kyti, nes geresnis yra mėsos 
pardavėjas, negu kalbėtoja?, 
graibosi už aukštų žodžių, nors 
ir paprastų mažai težino.

Visas jų “masinis, susirinki
mas” išęjo tikrai sakant “a

į?31£ W.. W ebfcagft
SKYRIUS. .

S., 4& eouRi, B
5927

DR. J, J.KQWĄRSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2.403, W.; 63B St.. Snite 3 
Td-. Proop«ęt 10> 8

Rtz. 2359/ S. OanaL 2360
j vabtaląs 2? iki 7; iki 9

JWll9L
>... 7'.į"įt.’f" ■ . ...........

......... ,I«|J u r II, I i H'.I', I ■ im, UII .......... .
( Phojic Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJ/VS ir chirurgas 
28Wr West 22nd; Street

L lp-į-12; ryto 
Rezidencija, 6640 Sq. Mapletvood Ąye,

ir Dramtp Draugija “Birutė 
Lietuvių Auditorijęj.

DR. (?. L. mPGE 
DENTISTAS; *•

4930 W. 13th St. TeL Cicero 49 
Delel minkiu laiku kainos nupigintos 

Sidabro FiHinaral -------- ------------------- 5^-92
Parcoilano FiJlingai —----------
Auk»fti<5s Crowns ...—1.—....... —
Bridiju ...................   $6.00 Už dantį
Platus ....... :...............- $20.00 ir augi.

‘ Traukinąs be skausmo

/.''j :........ .

Tek Yards 1829 •

DR. G. SĘRNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phonę B.ąųkvard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ąshlapd Avė.
virš Marshall Drugį Store, arti 47 St.

6600 South Artrito Avenue 
Rhotte Pwp«« 6659Qito Tel, Cinai 0357

PR, p. Z. 3ALATORIS 
GyDYTOJĄS IR: CHIRURGAS

IJI I.ĮII HWU

Moję apylinkėje mažai lie
tuvių gyvena. Gyvenantieji 
daugiausia turi nuosavybes, 
kiti turi, užsiėmimus dženito- 
riais. Nors mažai čia lietuvių 
randasi, bet yra ir apsišvietu
sių, turėjo ir sayo. organizaci
ją, tai Janitorių Kliubą, kurs 
buvę pasiekęs jau 1,00 narių. 
Bet kuomet randasi visokių 
minčių žmonių, tai ir kliubas 
negalėjo ilgai gyvuoti,

Kliubo pirmįpinkas p. Ra
kauskas buvo vienas iš veik
liausių žmonių, laisvų pažiur 
rų, susipratęs vyras ir buvę 
išrinįitas kliubo pirmininku 
tretiems metams. Bet buvo ir 
priešų, kurie niekur patys ne
gali priklausyti ir savo ilgais 
liežuviais norėjo kliubui ii’ jo 
pirmininkui užkenkti, ir nors 
p. Rakauskui nepakenkė, bei 
kliubą sugriovė. Gaila, kad 
yra dar tokių lietuvių.

šiandien p. Rakauskas turi, 
kitą nepasisekimą. Jo žmona 
tapo išvežta į ligoninę, kur tu? 
ri sunkią opcraęiją. Jos drau? 
gai ir draugės, linki jai geriau
sios kloties ligą pakelti ir su
grįžti namo prie šeimynos. 
Kadangi p. Ęakauskai turi 
gana daug gerų pažįstamų ir 
draugų, tikimasi, kad tie ne
praleis jos neaplankę. 1< Ra- 
kauskięųe randasi Woędlawn 
Hęspital, kampas Drexęl ir 
Glst strect, kambarys 210.

—Woodlaum Pranešėjas.

Simon M, Skiidas 
Graborius ir 

Balsamuotojas
Patainavi|n?s‘ sąžiningas, greitesnis, i 

pigesnis. n,ęgų kitų. Didele, 
graži koplyčia dykai.

718W. 18SL
Tel. Rooscvelc 7532 

CHICAGO, ILL.

... .....................  n ■aTĮT ""**

Mrs. ANELIA Ę, JARŲSH 
Physięalį Therąpy £5 Midwifc 

Naująj vietoj
6109 South Albany Avenuę

Wįsti Pullman
”y' _

Raudoną sojuzą kelia 
;’t • numirusiu.

■-^^v~?-*fv*f^Y***f*Y^,***!**r**>,S<*^n*yv*?*MM*“

Phone Boulevard 4139
A, MASALSKIS'

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

i Tel. Lafayctte 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai, rytą 
nuo 6 ikį 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos; 6~—8; vakare 

- DR. A. L, YUSKA 
QYDYTQJAS 1 

' 1900 So. .. .
Rezidencija: 

4193 Archer Ape. 
Valancfas; 2—4 po piet 

Phone Lafayctte 0098' 
.................     jĮ.t.jyyyg .

Dit A. p. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Ąve» 
Tek Boulcvanl 7589

Ofiso valandos 1.0 ryto iki 8 vakaro, 
Residencs. Phope. Hemlock 7691

Qfto Tdi Rtmkvard: 5913

Pik A, J> BER^ASH 
34M

nu® 1* M po
8Mb V/1‘ vjojar-

j Węt Town State Ę^k Bldg.

.......................... , 1 1 : 1

Telefpuaj Ęou|evard 19)9

Ifi’JirHrM'A W.» V -y.’-'M'.1."R —

Jobą Kuehinskas
Lietuvis Advokatas 

22^1 West 22nd St 
Arti Leayiu St-

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj, h, Piępyiįoj nuo 9 iki 6

Xpečiadienis, bal. 29, ’ 1931
••Vl'.l" "JI1." I . ..........  "'U. 1 :

tųihp sųw.
klaidinti per kituš, ateikite ir 
užsimokėkite* kad vėliaus ne
reiktų gailėtis. Nariai ragipą- 
mi atsiusti naujų nąrių, no
rinčių pristoti p^ie 63 kuopos. 

—P. Pivoruiias, F. Sekr.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
f. Dearporn St.f Room 1113 
Telefonas Central 4411 

Valandoj nuo, 9 rytp iki 4, po. pjdQ 
Gyvenimo vieta.

3323 South Halsted Street 
Tel, Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarį, išskyrus ketvergį 

Ncdėįįpj nuo 9 iki 12 ryto

lĮpiMIHĮI Įli 11 || Illl IHUPta

. AMBULANCĘ PAJAĘ^AVIMAS DIENĄ .ir, NAKTĮ/ 
Męys visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą*. hupme.t. yrą* labiausiai reikalinga^.

j. F. EUDElKIStOO
JŲSŲGĘABOąiAI • -

Didysis, Ofisas
4605’07 South Ueripitage Avcnuc

Visi Telefonai'. VARDS 17Ąl !h 1742

■ Tdephou6 Randojph 672/z 
‘Vakarais 2151 TV. 22mLSt. nuo 6į-9

Telcphone Roosevylt ‘ 909Q 
Naj^ie 8-9 rhe. Te|. Republkr 96QO

DR. A J. KAKALIUS 
... Gydytojas ii* Chirurgas 

3147 So. Halstedf Street
TeĮ. ęahwfc J?.?4 .

Nuo. 9k ikį, 12 vai. dienos ir 
į ’ nuo 6 iki 9 valandos vakare
■ ir'Ytj.1 ijuu" 1a '.wm..wif»

A,
lyiO .So. Michijjan Avenue 

‘ Tcl< K,en}vood 5107
VALANDOS: .
, ’ nuo 9 iki 14 valandai ryte;. 

nvp ;6, ikį; 8, v^ąędaį v^ta, 
apart šventadienio ię kefvirtttąieniP

..u. u,! 1. ! |■.h,Wlm33gSBiHgMB-

i Įvairus Gydytojai:

DK. HIRMAS
- 1S.BUŠUOS—

Gerai lietuviams žinomas per 25 pie
tus kaipo patyręs gydytoja?, 
jr akušeris.

Gydo staigią? ir chroniškas ligas vy
tų, moterų ir( vaik,ų pagal nąujau^us 
metodus ir kitokius elektros
prietahvs.

VMahdjM; nuo 1Q-~?12 pietų k 
n^o 6 i|d 7:30 vaj. vokite 

Tel. Can»l 3H0 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Randotph 6800 
..Iui u " ' ■!'. '    'I ■ <»!?

•!■■? ■■ V"! * 'f-1»'■ •

Akių Gydytoją!

iį Į.'X»tfy> ■ r'-i Lr-.'-rkfv

Tarp GMcagoi
Lietuvių

V. w. RUTKAUSKAS 
AI) VOKTAS

29.S. Lą.Šalie St, Room 730 
Tel, Contral 6890 * Vai. 9—o4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel, Prpspeat 3525:
- -------m . 1 ■' -i. UP."L'X'.

A. A SUKIS
Qfįm vidurnfiestyje 

Room 1502
CHICAGO T1 

7/' V. TVi 
Cor. Washington and Clark Sts.

' Otifo Teh Central: 2978
Njimu Tįh Hyde Park 3395

.„i w,|Wnl .................... 1 ...........  »"T*

JOHN B. BOBDEN

Ofisas, ir Akinių Dirbtuvė
756 35th st.

l^mps HjbtMi SO, „. o 
Valandos nuo 10—4, nuo 6, iki 8 

Ncdėliqmis$ nuo 10> iki 12*
,.;.>l,,l-....i JĮ Įt, '.1 ■ ■■ •' 'f 'IŽT*.

Puokite. savo ą|qs išegzatni^u

Dk. A. R. BLUMENWAL
, OPTOMETRJST

Praktįkupja vir? 20 irt, 
4649. S. Ashland Avė. 
. kampas 47th St.

I ■. Tel. Bpulevąrd; 6,487’

m, hįį!wi...Hi'i'i'H leiRistmuroj'U ■ 'Vir

JOSEPH X GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ąvo. 
Tel. BoulcvMd 2800 

Re f, 6515 So. Rockutell Si, 
Te!. Republic 9723

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d, ir 6:30 iki 9:30 v. 
4608 South Ashland Ava.

Netoli 46th St. Chicago, III.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė afau'iavo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

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

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

OiSso telefonas V irgi n i a 0036 
Rcz. Tel. Van Buren 585«

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, 4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
U iki 8 Vakarti. Nedoliom nuo 3 0 iki 13 die- 

’ uų. Manių ofisas North Sido 
t 3413 Franklin Blpd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

v.'< ... yru*i; * r

Rezidencija Tel. Midway- 5512 ir 
Wilmętte 195

......................y ,j.■

Telefonas Yards 1138

Stanley P; Mažeika
Graborius ir 

Baizamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius, visokiems reika
lams. Kainą prieinama

3319> Aubųnr Avenue
CHICAGO, ILL.

Telefonas Republic 7868 
!8» rrg">" ;t»iyi

• :*■> - aL1 *

Ui

M

■'-< V-
""‘"t"! y* .

dulien%25c4%2597.su
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įmosios
eguzes 

šventė
Dalyvaus pianistė 
Aldona Briedžiutė

Pirmosios Gegužės apvaikšėio- 
jimas 
t u ui u €

bus penktadieny, Lie- 
Auditorijoj.

Prieš desetką metų vakarų 
lankytojai tankiai girdėdavo 
jaunučius pianistus Briedžiu
kus; —: du sūnūs ir dukterį pp. 
Vinco ir Bronės Briedžių. Tai 
buvo dar maži . vaikučiai, bet 
jau pasižymėję savo gabumu 
kaip pianistai. Po to jau ne
betekdavo juos girdėti, nes at
sidavę rimtam muzikos studi
javimui ir lankydami augėles
nes mokyklas jau nebeturėjo 
tiek atliekamo laiko dalyvauti 
musų parengimuose.

Dabar Briedžiukai jau yra 
suaugę vyrai. Ir pasižymėję 
muzikoje. Vyresnysis yra
nuolatinis akompanuotojas
vienos garsios dainininkės. 
Jaunesnysis taipjau yra su vie
na garsia orkestrą. Jaunes
nioji dukrelė, Aldona, jau ant
rus metus lanko universitetą, 
liet ir muzikos neapleidžia. Ji 
jau kelis sykius yra pasižymė
jusi kontestuose ir yra laimė
jusi brangių dovanų už savo 
nepaprastą gabumą. Mokykla 
ir muzikos studijos atima visą 
laiką ir ji nebegali dalyvauti 
musų vakaruose, taip kad jos 
mums, lietuviams, neteko gir
dėti jau gana senai.

Bet dabar turėsime progos 
ir ją išgirsti. Ją girdėsime 
skambinant Pirmosios Gegu
žės šventės apvaikščiojime 
ateinantį penktadienį, Lietu
vių Auditorijoje. Negirdėjo
me jos nuo to laiko, kai ji bu* 
vo maža mergaite, dar prade
danti, bet gabi pianistė. Tai 
bus jos kaip ir debiutas, pir
mas pasirodymas jau paau
gusios, toli nužengusios pianis
tes. Be abejo, kiekvienam bus 
malonu pasiklausyti skambi
nant musų naująją žvaigždutę.

‘*l'**‘l**T

Ar? ne gražus Gėlių Darželis? Tai. Bijūnėlio choras, vedamas dainininkės Anelės Salaveiči- 
kiutės-Steponavičienės, kai šie jauni dainininkai-ės statė gražųjį “Gėlių Darželį”, šis gražus 
gėlių darželis dainuos Pirmosios Gegužės iškilmėse po ryt, penktadieny, Lietuvių Auditorijoj.

Tragedija lietuviu 
šeimynoj

Klemansas šarkas pferšovė savo 
žmoną ir pats nusišovė

syti kokios nors pagalbos iš 
kito yra sunki ausis dalykas, 
bet aplinkybių priverstas turi 

gyvas po žeme rei-

J. H. Riczkus
MALEVOS

4357 S. Maplewood Av,
T,l. Lafayette 7545

VARNIŠIAI

A
v

t

gal.
gal.
iki

GERIAUSIA KOKYBĖ — 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

Varnišiai nuo $2.10 iki $5.00 
Jewell Wall Fiat maleva $2.40 
Jewell aliejinė maleva $2.10 

$3.65 gal. -
Tyras Boiled Linseed Aliejus $1
Dutcb Boy Wbite Lead 100 svarų 

$11.35

gal.

sirinkimai’ įvyksta kiekvieną 
mėnesį antrą , pėtnyčią. Atei- 
nantią Susirinkimas įvyks ge
gužio 8 d., 7:30 vai. vakare, 
svetainėje 341 Kensington Avc. 
Atsilankjrkit ir prisirašykit prie 
Susivienijimo. Korespondentas.

SPORTAS

it

Karolis Požėla, risis su 
John Peseku

-■ —--------------------------------■

Newarke, N. J., neužilgo
vyks nepaprastai įdomios ris- 
tynės: risis Karolis Požėla su 
John Pesek. Per keletą metų 
su Peseku bijojo susitikti viso
kie čempionai,— tie čempionai 
bijosi jo ir dabar. Bei vienas 
New Yorko brokeris atvyko į 
Newarka ir užstatė už Požėla *• b
$25,000. Pesekui nieko daugiau 
nebeliko daryti, kaip tik sutikti 
ristis.

Požėlos-Peseko . ristynės ne
paprastai .suįdomino sporto mė
gėjus, nes jie nujaučia, kad tai 
gal bus įdomiausios šio sezono 
ristynės.—N.

PRANEŠIMAI
Teatras ir Balius Bedarbių naudai ren

gia sujungtoms spėkomis M. Dundulie
nės artistų grupė ir gpietilos orkestrą, 
gegužės 3 d., 7:00 vai. vak., 193 1 m., 
M. Meldažio svetainėje, bus sulošta 
trumpas veikalas 3 aktų tragedija 
“Kerštinga Meilė”.

Rengimo Komitetas. .

komiška opera, gra-“Raganius 
žus ir piktai žavėjantis muzikalis veika
las, 
lioj, gegužės 3 d.. 
Lietuvių Auditorijoj, 
šokiai prie geros muzikos, 
čia atsilankyti.

Kun. M. X. Mockus kalbės temoj: 
“Velnių Akcija Dangui, o Katalikų Ak
cija ant Žemės”. Mat, kaip dangui 
taip ir ant žemės. Daug akyvumo. Pra

kalba įvyks Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St., ketverge, balandžio (April) 30 
d,, 7:30 vai, vakare. Kviečia visus 
atsilankyti. . Rengėjai.

Perstaiyš. “Birutės” choras, nedė- 
7:30 vai. vakare. 

Po perstatymo 
. Visus kvie- 

Valdyba.

CLASSIFIES ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

STATYK DABAR IR SUTAUPYK
Garažai, porčiai, uždarymai, kamba

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

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

ZELEZNIK CONST. CO. 
5201 W. Grand Avė.

Berkshire 1321 Vakarais Capitor 1442
- --------O--------

Klemensas- šarkas, 44 metų 
amžiaus, turintis savo barbernę 
ant 1539 North Ashland Avė. 
pereitą pirmadienio vakarą apie 
5:30 po pietų peršovė savo 
žmoną Eleną 35 metų amžiaus 
dviem šūviais, vienu pataikyda
mas j kairę ranką, antru į kru
tinę, ir po to vieną šūvį paleis
damas sau į galvą pats nusižu
do

Sulig Mrs. šarkienės pasa
kojimo, ji įėjusi į barbernę ra
dusi vyrą pasigėrusį ir du kos- 
tumeriai laukę nesulaukę, kad 
juos nukirptų. Ji pradėjusi 
jį barti; tuomet vyras paėmęs 
šaudyklę, ir iššovęs į ją du kar
tu, ir po to peršovęs save. Kos- 
tumeriai išėję vos tik barniui 
prasidėjus. Peršauta Mrs. Šar- 
kiene išslinkusi į gatvę, iš kur 
ją ir nugabeno į North Avc. li
goninę. Jos padėtis yra kri- 
tinga.

Pasiteiravus pas kaimynus, 
teko patirti, kad šarkų gyveni
mas jau nuo seniau nebuvęs tai
kus. Priežastis tame, kad - vy- 
ra’s mėgdavęs (išsigerti.

šarkai paliko du vaikus; kiek 
vaikams metų, neteko patirti. 
Ligoninės daktaro nuomone, 
Mrs. šarkienė gali pasveikti.

—Senas Petras.

nelysi.
“Naujienų” 

pora numerių 
jose iš Roselando buvo mini
ma dviejų vietos biznierių 
vardai, kurie daug prisidėjo 
prie tokių mielaširdingų dar
bų kaip sušelpimas bedarbių, 
davime darbo bedarbiams, pa
rengimuose, remiant bizniškai 
ir tt. ir girdėti, kad minėti 
žmonės įsižeidė minėtomis

paskutiniuo.se
korespondenci-

............  . ............................  r-...... .... "■. ... ................ . 

Įėjo mane keikti už durų. Ar
gi man skaudu, kad kas bur- 
nioja už durų. Pasitaiko užei
ti ir gorų žinomų, kurie
kalauja pagelbos ir ar šiaip 
kokie agentai. Pasakai kad nie
ko nepirksi, iš jų ir nueina be 
jokio burnojimo, žino doras 
žmogus, 
prie to 
daiktų 
se. Jau 
galėtų 
Nebėra 
visokiems pedlioriams. —R.

, kad blogi laikai, o 
gali kiekvienas visokių 
nusipirkti ir krautuvė- 
nebe tie laikai, kad ne
susikalbėti angliškai, 
grinorių, prasčiau yra

Roseland
Del bedarbių šelpimo.

Žmogus patekęs į bedarbių 
skaičių, ir pabuvęs ilgesnį lai
ką tokiame padėjime, nustoja 
užsitikėjimo visuomenėje ir 
priėjus reikalui sunku gauti 
būtinos paramos. Suteikiantie-' 
ji pagelbą bedarbiams, . ar tai 
pavidale paskolos, arba duo-! 
darni darbą arba kitokiais bu
dais, užsitarnauja didelės pa-? 
garbos nuo visuomenės ir iš-? 
tikrųjų, tai tik žmonės geros? 
širdies, gerų norų suteikia pas 
gelbą bedarbiams,, vienokiu 
arba kitokiu bildu.

Kiekvienafh aišku, kad pra-į

•/Rusiškos ir Turšikos Vanos 1
12th STREET ’

Tel. Kedzie 8902
.'<4

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

•y/'-’

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstą ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reum?tizmg, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metą ir išgydė tūkstančius ligoniu. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kaidie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 rtto iki 1 vai. 
4£0a.5Vęrt 26 St, kąmpas Keeler Avė., 7 Tel. Crawford 5573

WISSIG,
Pasauliniąme Kare

Seno Krajaus

čiuose rašoma svarbesni įvy
kiai lietuvių gyvenime, o kaip 
šelpimas bedarbių šiuose lai
kuose yra vienas iš svarbiau
sių reikalų. Korespondentas 
rašė atliktus gerus darbus 
viršmiiiėtų žmonių, kaipo pa
vyzdį kitiems, jr ištikrųjų sun
ku atrasti lygus viršminėtiems: 
kur jiė cm a visur parodo savo 
dosnumą, o jeigu kas nepati
ko, korespondentas atsiprašo. 
Korespondentas pažindamas 
kaipo gerus ir donis biznie
rius, visados turėdavo geriau
sius norus dėl jų, rašė ir mini? 
mas korespondencijas su ge
riausiais 
sės.

norais iš savo pu t> _rKoresp^

Roseland
Darbininkai, apsisaugokit nuo 

neprašytų svečių 
! . 1 '

Kartais tokie svečiai, gali 
padaryti nesmagumą. Porą sa
vaičių atgal vaikščiojo po šta
bas svetimtautė moteris. Ji 
duodavo kortas pasirašyti var
dus, pavardes ir antrašus. Tas 
buvo prieš rinkimus. Aš nieko 
blogo nemanydamas ir pasira
šiau. Už savaitėm atėjo du: jau
ni vyrukai, .paskambino^ Išėjau 
už durų, perskaitė mario vardą 
ir pavardę, ' sako tu pora 
savaičių atgal pasirašei, kortą,' 
ant jos laimėjai prapertę pen-i 
kių tūkstančių dolerių.. Kaip 
laimėjau? sakau. )Tik galų, ga
le jie ištraukė popierį, matyt,' 
norėjo eiti į stubąJ Jeiįu bu
čiau įsjleidęs, ; biičiau gavęs 
šautuvą, matyti. ’ 1

Kadangi , mes stuboje buvo
me daugiau ir riairiiškiai ma
nęs nesulaukdami už’ durų ėjo 
vieni pro langą žiūrėti, ką aš 
darau, o kiti pro duris, tie, už 
durų svečiai,f matyt, į pabūgo. 
Jeigu taip bučiau vienas buvęs, 
tai kaip regi butų įsibri.oyę vi
dun. Svečiai eidami nuo durų 
sako, kad tu nenori prapertčs, 
mes kitam atiduosime!

Be to ir daugiau teko susi
tikti visokių agentų. Vieną ry
tą pa'sitaike šalta. Ateina ko
kis agentas, man nežinomas. 
Aš per duris pamojau ranka, 
kad aš nieko nenoriu iš tavęs. 
Kad jis mane pradės keikti vi
sokiais žodžiais, kad aš j į ne
įsileidžia vidun; GaspadinS. sa
ko, reikėjo pasaukti patrol ve
žimą. Nagi sakau, ar. tas sve
čias lauks, kol vežimas atva
žiuos. Aš tam svečiui daviau 
laisvę; kiek jis norėjo, tiek ga-

Kensington
Serga K. ir D. Susivienijimu

> , nariai t

Dar pirmą kartą tarp 
Amerikos lietuvių 

pasirodo

Lietuviška Kava
“Jacobs Star Coffee”
Augštos rūšies išdirbimas. 

Geras skonis ir aromatas. 
Reikalaukite pas savo 

groserninką. 
Blokiniai kenai po 1 ir 

po svaro.
Lietuviai pamėginkite savo 

išdirbystės kavą.

Automobiles

Spfioiallatafl gydyme chroniškų ir naujų Ii- 
gų. Jei kiįi negalėjo jumis išgydyti, atmlan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iSegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei afi apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
Po galutino ificgzaminaviino—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vikaro, 

lioj- nuo 10 ryto iki 1/ po pietų.

yra.

20 St.

1 po 
Nedė-

STaudai
įkalni p«

DAILYDĖ—MECHANIKAS

Siūlosi jums padirbti naujus ar patai
syti senus “sun porch”, numaliavoti 
namus iš lauko ar vidaus. suve
sti elektrą, pataisyti elektrikinius moto
rus, ar fenus, perdirbti ar atnaujinti ra
šomus stalus, knygoms šėpas, 
ar ką jus turite pataisymui, 
aukščiausios rūšies 
šia, nuo dienos ar savaitės, 
žiuoti ir vasarnamių pertaisyti. 

Z. JUCAITIS.
Tel. Beverly 6 389

rakandus 
Darbas 

mokestis žemiau- 
Galiu iŠva-

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royai tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Miscellaneous for Sale

LIGA VERČIA mane parduoti pi
giai Shepherd-Police šunį. Geras sar
gas dėl biznio ar ant farmos. Jeigu 
jus neišsigalite tinkamai užlaikyti jį, 
neatsišaukite.

JOHN LEVON

6201 Rhodes Avė.

Pereitą penktadienį susirgo 
K. Pašakarnis, narys Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo; perei
tais metais jis buvo pirmnin- 
ku. šeštadienyje Community 
ligoninėje d-ras Lipmanas pa
darė. operaciją ♦aklosios žarnos. 
Operacija buvė sėkminga. Iš 
ryto ' - padaryta operaci j a, po 
pietų aplankiau, jau ligonis 
galėjo’ kalbėti. •

Daktaras sakė, kad ligonis 
ligoninėje .turės būti aštuonias 
dienas, o priSktii galės važiuoti 
namo; Community ligoninė 
togi ir 
si rink o 
trečių 
galima 
vai. po
iki 8 vai. Drdugai, 
laikas pavelija aplankykite li
gonį. Veliju draugui K. Paša- 
karniui pasveikti ir stoti Susi
vienijime darbuotis. Jis šiemęt 
yra. pasiėmęs didelį darbą su
sivienijime, būtent, surengti iš
važiavimą sii dovanomis.

MALEVŲ

READV 
mjxed, 
Paimt"

pa- 
pa- 
ant

Jį

paranki. Pašakarnis 
dviejuose kambarį 
lubų, humeris 307.
atlankyti nuo 2 iki 4
pietų. Vakarais nuo 7

kuriems

Teko aplankyti ir V. Norkų, 
to paties Susivienijimo narj. 
Norkus serga blogai; seniukas 
yra, serga kaip ir dėl senat
vės; vienas be pagelbos negali 
išlipti iš lovos. Gyvena 49 E., 
115 gatvės. Draugai aplankyki
te sergantį žmogelį.

Aplankiau ir A. Klaudą, ir
gi Susivienijimo narį. Jis su
sirgo mėnuo laiko atgal, kas
damas sniegą. Naktį gavo su
šalti prie sniego, iš to gavo 
reumatizmą; kalbėti gali, , tik 
pavaikščioti negali, silpnas yra. 
Ligonis serga Illinois Central 
Ligoninėje. Oriems laikas pa
velija, aplankykite: ligonį. Kiti 
d,u nariai — Tarvidienė ir Til
vikas — nevisai blogai serga; 
manome, ilgai netrukus pa 
sveiks.

. . . T ' • t

Dar eąama žmonių, kurie 
niekur nepriklauso; sako, kam 
nian draugijos, kuoihet aš nie
kada nesergu. Drauge, negalL 
iria išsikalbėti, nežinai kada ga
li staigu susirgti, o susirgus 
neturint draugijos ir pinigų 
prastai, niekas neaplankys. 
Sergančiam labai nuobodu,, 
kuomet niekas neaplanko. Tad 
kol dar sveikas, verta priklau
syti prie Susivienijimo. Jo su-

■ ■ i •

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS
Dutch Boy White
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse
ed Oil, gdl; ' t

$1.00
4 colių į cuberį įsodintas 
šepetys ....... . ....................  ........
Sienų popiera ' 10c

Mes pristatome bile kur.

S.H.WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Telefonas, Boulevard 3998

*

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

At-

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

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Phones Canal 5058-5063

A.M.Butchas
PILSEN' MALĖ VOS — VARNIŠIAI

HARDWARE IR NAMŲ 
REIKMENYS

4414 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 4689

Atmink Savo
kad Teidamas visai

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

CHICAGO I
Tel. Boulevard 0811 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų

Petkam Mortgečiui ir E 
Skolinant pinigus ant Nąmų. y. 
Parduodam ir išmautom j'isokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viAą vertingą. 
Padarom davernastis ir įPirkimo bei

Pardavimo Notariališkut raštus. 
Siunčiam Pinigui ir Laivakortei. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJĄM SAVO 
l ATLIKTĄ DARBĄ.

GARSIN 
NAUJIENOSE

nui. 
nų.

CLASSIFIEDADS
Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO J'.

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų s mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo molėtus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abelną 
mokslą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busit abelnaijv visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos

UGHT
FIDOROI

Fiat Wal| paįnt gal. ............... $1.90
Geros rūšies gatava maleva, gal. 1.25 
Varnišius, gal................................... 1.00
Durch Boy White Lead 

100 svarą ........ .................
Geriausios rūšies alyva, gal. .. 
4 colių geras brušis ...............
Nerūdijantys peiliai ir šakutės

(Stainless Steel) 
lėtas ......................... ..................

Ir visokių kitokių namams 
reikmenų.

11.25
1.00

. 50c

2.48

Personai
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU savo tikro brolio Stanis
lovo Radzevičiaus, Kuršėnų miestelio, 
Šiaulių apskr. 18 metų atgal dirbo 
mainose, Hartsorne, Okla., iš ten 
važiavo į Chicago, III. Jis pats ar 
kitas meldžiu duoti žinią.

ADOMAS RADZEVIČIA, 
1513 So. 49th Ct., Cicero, 

Tel. Cicero 263

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

iš
kas

III.

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

-------- O—

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.
-------- O--------

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

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

-■ ----- o ---------

2 ROADHOUSES pardavimui arba 
išrendavimui. Galite pasirinkti iš tų 
dviejų, pirkti arba renduoti. Ant leng
vų išmokėjimų. Abi vietos gerai iš
dirbtos, gera vieta, netoli kapinių.

šaukite po 1 vai. po pietų iki vėlumo.
Tel. Willow Springs 56

Ant Archer Avė., pusė bloko į Westus 
nuo Kean Avė.

PARDAVIMUI kendžių, smulkmenų 
ir mokyklos reikmenų sankrova. 2 pagy
venimui kambariai užpakaly. Parduosiu 
pigiai. 4805 S. Lincoln St.

Fanus For Sale 
Ūkiai Pąniąyinml

80 AKRŲ geros žemės, 70 mylių 
nuo Chicagos, arti miesto, stoties, moky
klų; farma apsėta, gyvuliai, vištos, trak
torius, geros mašinos. - Turiu tuojaus 
parduoti iš priežasties mirties. Mrs. L. 
Wyroski, Ober, Ind., arti Knox.

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

X NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

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

Laisvės 
norite

Naujie-

Real Ėstate For Sale 
Namui-žemč Fardavimvi __.. ................ .... .

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

PINIGAI
■ ■%,. , *

Mes ikoĮinam nuo $50 iki $300 
Neimam komiso

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos
sumos

Firfąnce Corporation 
yof Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

DOWNERS GROVE
4 kambarių 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. Dotvners Grove 2192

CASH PIRKĖJO LAIMIKIS. Nauja 
5 kambarių mūrinė bungalow, lotai 
40x188. Kaina $7.500. Išmokėji
mais 10637 So. May St,

paskutiniuo.se



