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Madeiros Sukilėliai 
Kapituliavo
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Daug didesnių Portugalijos jėgų apsiaus
ti iš visų pusių, revoliucininkai pamatė, 
kad ilgiau priešintis butų tik bergždžias 
kraujo liejimas

L1SABONAS, Portugalija, ge
gužės 3. — Madeiros sukilėliai, 
kurie per keturias savaites bu
vo Portugalijos karo laivų už
blokuoti Funchale, o per pa
staras kelias dienas iš visų pu
sių portugalų juros, sausumos 
ir oro jėgų apsiausti, vakar 
pagaliau kapituliavo.

Portugalijos juros ministeris 
Magalheas Correia, ekspedici
jos prieš sukilėlius vadas, ofi
cialiai pranešė, kad gen. Souza 
Dias, vienas žymiausių Portu
galijos karininkų ir Madeiros 
sukilimo vadas, pasidavė be 
sąlygų.

Amerika padeda sve
timiems kraštams 

ginkluotis
WASHINGTONAS, geg. 3.— 

Prezidento Hooverio adminis
tracija nutarė leisti Baltimo- 
rės Glenn L. Martin kompani
jai parduot* Jugoslavijos val
džiai tris karo aeroplanus.

Valstybės sekretorius Stim- 
son buvo p riešingas*'tam, • sa
kydamas, kad pardavinėjimas 
karo aeroplanų ir kitokių karo 
pabūklų galįs būt užsienių pa
laikytas ginkluotės ugdymu, 
bet jį nusvėrė kiti kabineto 
nariai. . x

Už leidimą pardavinėti karo 
aeroplanus stojo ypačiai laivy
no sekretorius Adams, kuris 
argumentavo, kad, girdi, da
bartiniu depresijos metu tatai 
prisidėsią prie Amerikos avia
cijos biznio pakėlimo.

Prieš keletą mėnesių, kai so
vietų Rusijos valdžia norėjo iš 
tos pačios kompanijos pirkti 
keletą karo aeroplanų, Wash- 
ingtono vyriausybe tuomet 
kompanijai užgynė parduoti.

šeši angliakasiai užber
ti Belgų kasyklose

MONS, Belgija, geg. 3. — 
Anglies kasyklose, netoli nuo 
čia, viršui įgriuvas tapo urve 
užl>erti šeši darbininkai. Daro
ma pastangų juos atkasti, ta
čiau maža vilties, kad pavyk
tų dar gyvus pasiekti.

Studentų streikas
CANTON, N. Y., geg. Su

protestuodami prieš universi
teto vyriausybės nepatinkamus 
jiems patvarkymus, St. Law- 
rence universiteto studentai 
vakar paskelbė streiką.

O R R
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotumas; šil
čiau; lengvi ir vidutiniai mai- 
nąsi vėjai.

Vakar temperatūros buvo Vw 
dutiniškai 47° F.

šiandie saulė teka 5:43, lei* 
džiasi 7:51. Mėnuo teka 10:23: 
vakaro.

Sukilėliai nutarė pasiduoti 
i dėl to, kad matė, joge i prieš 
daug didesnes portugalų jėgas 
negalės atsilaikyti, ir kad il
giau priešintis butų tik bergž
džias kraujo liejimas.

Gen. Dias ir kiti jo draugai, 
sukilimo lyderiai Funchale pa
sislėpė Britų konsulate.

Susikirtimuose tarp portuga
lų jėgų ir sukilėlių, kurių įvy
ko per pastaras dvi dienas, 
nuostoliai vis tik buvo nedide
li. Trys sukilėliai buvo nukau
ti ir apie dvidešimt kitų su
žeisti.

Beduinų kautynėse 
dėl vandens tyruos 

80 žmonių krito
LONDONAS, geg. 3. — Iš 

Jeruzolimo praneša, kad Siri
jos tyruose ties vienu šuliniu 
įvyko kruvinos skerdynės dėl 
vandens tarp beduinų ir kitų 
arabų giminių ir kad aštuonias
dešimt asmenų buvo užmušti 
arba sužeisti.

Kruvinos vokiečių ko
munistų fašistų kau

tynės Berlyne
BERLYNAS, geg. 3. — Ko- 

munistams puolus čia nacionaB 
socialistų (vokiečių fašistų) 
mitingą įvyko muštynių ię 
šaudymų. Vienas asmuo buvo 
užmuštas, antras pavojingai 
sužeistas. Vienuolika asmepų 
suimta. i

Už kurstymus prieš valdžią, 
vyriausybe Miunchene, Bavari
joj, suspendavo keturioms sa
vaitėms komunistų laikraštį 
Neuc Zeitung.

88 komunistai nužu
dyti dėl neramumų

Kinuose
SVATOV, Kinija, geg. 3. — 

Ryšy su didelėmis komunistų 
'riaušėmis, kurios čia įvyko Ger 
gūžės pirmą dieną, daug as
menų buvo suimta. Aštuonias
dešimt aštuoni jų tapo pa
smerkti mirties bausinei ir nu
žudyti.
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Britų lakūnai išlėkė ke
lionėn į Australiją

LYPNE AERODROMAS, An- 
glija, geg. 3. — žinomi britų 
lakūnai, kap. Stack ir J. Chap- 
lain, vakar išskrido iš čia ke
lionėn į Australiją. Pirmesni 
du jų bandymai sukeliauti iš 
Anglijos į Australiją ir atgal 
per 21 dieną nepavyko dėl ne
palankių oro sąlygų.

Bandė išsprogdinti Ja
ponų ministerio namus

• TOKIO, Japonija, geg. 3. — 
Vakar buvo bandyta išsprog
inti, Japonijos finansų Yninis- 
,terip Inuje namai. Namai bu
vo sprogimo apdraskyti, bet 
žmonių niekas nenukentėjo.

Ispanai bodisi karališ
kų vardų dagi gatvių 

pavadinimuose
MURCI^, Ispanija, geg. 3.— 

Keletas miesto gatvių, turėju
sių Princo Alfonso ir kitų bu
vusių Ispanijos monarchų var
dus, miesto tarybos nutarimu 
tapo perkrikštytos vardais as
menų, pasižymėjusių respubli
kiniame Ispanijos judėjime.

Rumanijos vyriausy
bė užgynė priešrin

kiminę agitaciją
BUCHARESTAS, Rumanija, 

geg. 3. — Rumunijoj kilo di
džiausia pasipiktinimo audra, 
kai premjeras Jorga, paleidęs 
parlamentą ir paskelbęs naujus 
rinkimus birželio 1 dieną, pa
skelbė, kad ikb rinkimų, užgi
nami visoki politiniai susirin
kimai, visokia priešrinkiminė 
kampanija, išskiriant tik mi
tingus sekmadieniais;/

Bet ir sekmadienių mitinguo
se kalbėti turės teisę tik as
menys, kurie turės tam tikrą, 
vyriausybės jam duotą, raštiš
ką leidimą. ’f,

Kadangi iki rinkimų liko tik 
penki sekmadieniai, tai Tauti
ne Ūkininkų Partija, kuri iš 
370 vietų parlamente dabar tu
rėjo 320, iki rinkimų sugebės 
atlaikyti nedaugiau kaip aštuo
nis devinys susirinkimus.

, ' y- -V > •- ■ * —

Žmonių giminė dar 
tebesanti laukinę

Taip sako anglų mokslininkas. 
Kažin, ar daug kas su ' jo 
nuomone sutiks.

LONDONAS, geg. 3. — Ne
žiūrint, kad ir dar taip toli 
žmonių giminė yra pažengus, 
kad ir taip daug ji pasiekus 
moksle, žmonės vis dar tebėra 
laukiniai, — sako anglų moks
lininkas, prof. Robert H. 
Lowie.

Pasak jo, biologiškai žmo
gus šiandie esąs toks pat, koks 
jis buvęs prieš 20 tūkstančių 
metų. .Jo smegenys nė trupu
čiuką nėsančios geresnės už 
pleistoceno briedžių medžiotojo 
smegenis. Jo mokslas buvęs 
tik pašalinis prisitaikymo gam
tai produktas, o jo sociali san
tvarka buvus kaip ir atsakas 
į paprastesnes sąlygas. Biolo
giškai, nesą nė kokios priežas
ties, dėl ko žmogus turėtų elg
tis protingai.

/

Nužudė 3 savo vaikus ir 
pats nusižudė . 

t ——————
PASSAIC, N. J., geg. 3. — 

Susikrimtęs dėl blogo biznio, 
John Lubic, saldainių krautu
vėlės savininkas, nušovė tris 
savo vaikus, amžiaus nuo 4 iki' 
12 metų, pankui pats nusišo
vė.

V. armija užsisakė 
$1,920,510 aeroplanu

Pernai aviacijos nelai
mėse .žuvo 608 asmenys

WASHINGTONAS, geg. 3. 
— Karo departamentas užsakė 
kariuomenei 64 bombarduoja
mus aeroplanus, kurie valdžiai 
pareis $1,920,510.

JVASHINGTONAS, geg. 3.
— Prekybos 
praneša, kad per
1930 metų pusmetį Jungtinėse
Valstybės aviaoijęs
žuvo 258, O peiy iš
~~ 608 asmenys,. įskaitant pi 
lotus, įgulų narius ir pasažiė 
rius.

departamentas
paskutinj

nelaimėse

Atmetė motery balsavl 
mo įstatymą Bermudoj

* ai ' * • •

\HAMILTON; ’ Bermuda
3. —- Po karštų ginčų, Bermu- 
dės seimas vakar 21 balsu 

kuriuo
suteikta moteriins

I . . • <

Augščiausias pasauly 
trobesys

[Acmę-P. & A. Photo]

Empire State Building, lai
komas augščiausiu pasauly tro
besiu, kuris buvo andai atida
rytas New Yorke. Trobesio 
augštis yra 1,250 pėdų. Turi 
86 augštus, be to dar viršūnė
je 16-os augštų stiebą dirižab
liams sustoti. Trobesys turi ,63 
elevatorius, 6,400 langų. Buvo 
pradėtas statyti praeitų metų 
kovo mėnesį.

$494,683,410 automobilių 
gazolino taksų per 

vienus metus
WASH1NGTONAS, geg. 3.— 

Vieškelių biuro pranešimu, au
tomobilių vartotojai Jungtinė
se Valstybėse praeitais 1930 
metais sumokėjo valdžiai tak
sų už gazoliną $494,683,410.

Bendrai automobilistai per 
■tuos metus suvartojo arti 14,- 
752 milijonų galonų gazolino.

Del neramumų Lisa- 
bone vyriausybė vėl « (y </

pasislėpė tvirtovėj
LISABONAS, Portugalija, ge

gužės 3. — Gegužės pirmą die
ną Portugalijos sostinėje kilo 
tokių smarkių neramumų, kad 
respublikos prezidentas Kar- 
mona su savo kabinetu, išsi
gandę, vėl pabėgo į Trečiojo 
regimento kareivines slėptis už 
akstinuotų vielų tvorų ir kul
kosvaidžių, kaip kad per pra
eitus, įvykusius prieš savaitę 
laiko, neramumus.

Užsidarius tvirtovėj, vyriau
sybė davė įsakymą policijai ir 
kariuomenei tvarką padaryti. 
Tvarka buvo daroma su pagal- 
va šarvuotų automobilių, šau
tuvų ir atkreiptų į minias kul
kosvaidžių. Du žmonės buvo 
užmušti, daug kitų sužaloti.

šeši ispanų kunigai 
deportuoti laukan 

iš Meksikos
\ "C -
MEKSIKOS MIESTAI, geg. 

3. — Iš Vėra Cruz1 H praneša, 
kad vietos vyriausybė deporta
vo į Ispaniją šešis ispanų ku
nigus, kaltinamus laužymu pa
matinių Meksikos įstatymų, 
kuriais svetimšalių kunigams 
užginta eiti kunigo pareigas 
Meksikoje.

Am. Raudonasis Kry
žius siūlo pagelbą Už- 

kaukažio nukentė- 
jusiems 1

WASHINGTONAS, geg. 3.— 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
per savo pirmininką Ppyne, par
siuntė Maskvai telegramą, ku
ria pareiškia užuojautos dėl 
žemes drebėjimo nukentej vi
siems Užkaukazio žmonėms ir 
siūlosi jiems padėti.

Skiria 2 milijonu rublių 
dėl že.mės drebėjimo 

nukentėjusiems
. MASKVA, geg. 3. — Liau- 

dies komisarų taryba nutarė 
paskirti 2 milijonu rublių (nuo- 
minaliai $1,000,000) dėl žemės 
drebėjimo pietiniame Kaukaze 
nukentėjusiems šelpti.

Kaip paskiausi pranešimai 
sako, per įvykusius praeitą pir
madienį žemės sukrėtimus Na- 
chičevanio krašte, kur daug 
miestelių ir kaimų buvo su
naikinta, apie 500 žmonių bu
vo užmušti, apie 2,000 sužeisti 
ir daugiau kaip 20 tūkstančių 
palikti be pastogės ir be mais
to.

■' •!f ' | 

Vadinas, nereikia mušti 
žuvių^ dinamitu

: ■ -i j irirn-m. nm frinir i-|iyl

WAKEFIELD, Neb., geg. 3. 
—Paupy,'* netoli nuo čia, va
kar dinamito sprogimo buvo 
užmušti du vyrai. Dinamito 
jie buvo pasiėmę žuvims muš
ti, nežiūrint, kad toks žuvavi- 
mo būdas yra aštriai užgin
tas.

Žemės drebėjimas
MEKSIKAS MIESTAS, geg. 

3. — Iš Ayutlos, Guerrero val
stijoj, pranėša, kad ten buvo 
jaustas stiprus žemės drebėji
mas.

prieš 11 sĮtniet& bilių, 
turėjo J> 
balsavimo tėisė

Lfeabone, Portugalijoj, iv*yk( 
politinių studentų' neramumų 
Trys studentai policijos pašauti

Mekkos mieste dar 
tebežydinti vergų 

prekyba
LONDONAS, geg. 3. — Mek- 

ka, šventas musulmonų mies
tas, esąs, pasak anglų rašyto
jo Eldono Rutterio, paskutinė 
vergų prekybos tvirtovė.

Rutter, kuris Mekkoj pralei
do devynis mėnesius, šako, kad 
miesto gatvėse matyt ant ilgų 
akmens suolų vergus, laukian
čius pirkėjų ir parduodamus 
tam, kas daugiausiai įsiūlo. 
Vergai esą daugiausia afrikie
čiai. Jie parduodami po nuo 
$150 iki $400. Už moteris ima
ma brangiau nei už vyrus.

Pačiame Mekkos mieste su 
vergais, pasak rašytojo, elgia- 
mos žmoniškai. Dauguma* pir
kėjų laiką vergus kaip savo 
šeimos narius. Jie valgą, tą pa
tį maistą, dėvį tokiomis pat 
drapanomis, kaip ;r kiti šei
mos nariai. Tačiau užumiesty 
ir kitose krašto ualyse su ver
gais elgiamos blogiau. •

Michigano valstijoje 
prasidėjo pavasario 

“Žiedų šventė”
ST. JOSEPH, Mich., geg. 3. 

— Michigano vaisių auginimo 
juostoj dabar vėl stebuklingas 
reginys ir kvepėjimas. Viskas 
pilname žydėjime. Neapmatuo
jami plotai virto vienu milži
nišku žydinčiu sodnu, ir mies
tų gyventojai; kurie tik gali, 
automobiliais iš visų pusių 
plaukia Jpasigėrėt; vaizdų. ,

Kaip kas metai, Mičhigane 
dabar švenčiama vadinama pa
vasario žiedų šventė, kuri tę
sis nuo pirmadienio, gegužės 4, 
iki ateinančio sekmadienio, ge
gužės 10 dienos. Visų iškilrhių 
centras bus St. Joseph’e -* ir 
Benton Harbore — gretimuose 
paežerio miestuose, kuriuos 
viena nuo antro skiria upė, bet 
jungia tiltas.

Iškilmėms šiemet karaliaus 
■‘Žiedų Karaliene” Miss Jane 
Filstrup, gražiausia mergaitė, 
išrinkta iš daugelio kitų Michi
gano gražuolių.

Pasipiovė skustuvu
KAUNAS.— Balandžio mėn. 

2 d. Veršvų kaime, Raudondva
rio vai., pil. Kotrina Asovskie- 
nė persipiovė skustuvu gerklę. 
Nukentėjusi nuvežta Kauno li
goninėn.

Lietuvon
♦ ■ ,

' ' • t / •

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

x t ■ 1 1 •' ■. ’■*> ' ’

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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LIETUVOS ŽINIOS
Užsienis įdomaujasi, ko

dėl Lietuva pakele 
muitus

KAUNAS.— Netikėtai visai 
eilei įgabenamų Lietuvon pre
kių muitus pakėlus, kai kurios 
valstybių atstovybės, kurių 
valstybės tą muitų pakėlimą 
pajus, šiomis dienomis teiravosi 
musų oficialiose įstaigose, ku
riais, būtent, motyvais muitai 
pakelti ir tam tikrų procentu 
mažinamas importas.

Plėšikas savo revolve
riu nukautas

Kovo mėn. 19 d., pas pil. 
Daukšą Vincą Bernotiškių km., 
Tauragės vals., vakare atvyko 
nepažįstamas asmuo ir prašė 
nakvynės, bet Daukšas jo ne
priėmė. Kovo mėn.- 21 d. apie 
7 vai. rytą pas Daukšą vėl bu
tai! atvyko tas pats nepažįsta
masis ir drąsiai kambaryje kaž
ko pradėjo ieškoti. Daukšui 
paklausus—“Ko jus čia ieško
te?”, nepažįstamasis tuojau at
sigrįžo su revolveriu rankoje ir 
isakė Daukšui kelti rankas au
kštyn. Daukša, keldamas ran
kas, kaire ranka išmušė iš jo 
rankos ginklą ir tuojau prade 
jo grumtis. Besigrumiant, 
Daukšai pavyko paimti nuo 
grindų revolverį, kuriuo besi
gindamas jis buvo priverstas 
šauti į nepažįstamąjį. šūviai 
pataikė į dešinį šoną ir vietoje 
užmušė.

Pas nukautąjį jokių doku
mentų nerasta, bet vėliau pa
aiškėjo, kad jis yra Ignas Kaz
lauskas, apie 40 metų amžiaus, 
buvęs žinomas recividistas-plė- 
šikas, du kartu už plėšimus sė
dėjęs Šiaulių s. d. kalėjime. 
Kazlauskas kilęs iš Telšių aps. 
ir buvo ieškomas Šiaulių apy
gardos teismo.

Policijai terminas įsigy
ti mokslo cenzą -

KAUNAS.—Piliečių apsaugos 
departamento aplinkraščiu po
licijos valdininkams mokslo 
cenzui pristatyti terminas pas
kutinį kartą atidėtas iki 1932 
m. sausio mėn. 1 d. Vėliau »šis 
terminas galės būti atidėtas tik 
policijos valdininkams, atsi
žvelgiant į tai, kaip jie atlieka 
savo pareigas, 1928 m. pil. aps. 
d-tas buvo nustatęs policijos 
valdininkams ne mažiau, kaip 4 
klasių gimnazijos mokslo cen-

.H;
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‘‘žentai iš Amerikos” gerai 
pavyko

CHRYSLER
NAUJAS MODELIS “6”

KURIS YRA SKAITOMAS ŠIANDIE GERIAUSIU IR PIGIAUSIU VI
SŲ AUTOMOBILIŲ SKYRIUJE. JIS YRA STIPRUS IR PUIKUS 
AUTOMOBILIUS. CHRYSLER GALIMA NUPIRKTI SU $340.00 

ATVAŽIUOK, PAMATYK IR PASIVAŽINĖK.

M. J. KIRAS MOTOR SALES, Ine.
Didelis Pasirinkimas CHRYSLER ir PLYMOUTH Automobilių

3207-09 So. Halsted St x Calumet 4589

KORESPONDENCIJOS
u ,i . ............... n iŠ

• - ,, - 1 . r />, *• - 4 r. ........... ..... 11 * ■ 
antriems, nes, mat, skirtingas 
išauklėjimas ir gyvenimo ap
linkybės tlarydavo kokį tai 

i skirtumų ir atstumdavo vienus 
nuo kitų.

Bet dabar jau kas kita: jau- 
i nimas iš Lietuvos atvažiavęs, 
Į (nors labai mųžai jo atvažiuo
ja) jau iš pirmos dienos tinka 
prie čion augusio jaunimo.

į sų senesnieji ateiviai jau 
i jo save “aptašyti”. Kurie 
spėjo, tie jau ramiai gali 
į “užpečkį”, jau viešajam 
venime randasi naujų spėkų— 
ir pasidėkavojant musų atle
tams, Šarkiui, Požėlai ir ki
tiems, manau, kad musų lietu
vybei nėra lemta išnykti.

Kiek mano yra pastebima, 
musų jaunuoliai myli su mumis 
dalyvauti musų lietuviškame 
judėjime, — tik duokime jiems 
pradžią — užveskime juos ant 
kelio, o tolimesnė lietuvybė 
musų išeivijoje bus užtikrinta. 
Turiu dar pridėti, kad garbe 
yra tiems tėvams, kurie iš ma
žens augina vaikučius lietuviš
koje dvasioje. Pašaliniam daro
si gėda ir smagu, kada užkal
bini jaunuolį “brokintai” ang
lišku, o jis pradeda šnekėti lie
tuviškai.

Balandžio 26 d. Lietuvių Sve-1 
tainėj buvo surengtas teatras 
ir balius. > Scenoj buvo pasta
tyta komedija “žentai iš Ame
rikos”, kurią parašė “Dirvos”' 
redaktorius K. Karpavičius. ■ 7 
Komedija buvo vaidinama pir
mą kartą. Vakarą rengė kartu 
“Dirvos” bendrovė ir SLA. 14 
kuopa.

Reikia pasakyti, kad komedi
ja “žentai iš Amerikos” yra 
gana juokinga ir vykusiai pa
rašyta. Ji parodo, kaip iš Ame
rikos parvažiavę senberniai 
puola Lietuvoj prie jaunų pa
nelių, o paskui papuola į’ bėdų, 
iš kurios labai sunku yra iš
eiti.

Mes galime pasididžiuoti, 
turime gerų aktorių. Visi 
dintojai atliko 
rai, nežiūrint į 
darbo žmonės, 
mai yra daug

Po lošimo buvo šokiai. Šo
kiams grojo geras Luizos or
kestras. Jis grojo amerikoniš
kus ir lietuviškus šokius. Norr 
bedarbė mus ir laiko prispau
dusi, bet publikos susirinkę 
pilna svetainė. Programo vedė 
j u buvo J. V. Michcll.

— Jonas Jarus.

[Acme-P. U A. Photo] 

ką geriau, kaip “H.ooveria hotely”. - 
juje žmones gyvena šitokiuose

Gudauskaitėą Velykų pirmųjų 
dienų turėjo būti vestuvės.

Kratosi elektrofika 
cijos

KAUNAS.—Pasirodžius spau
doj žinioms, kad projektuoja
mas sudaryti fondas Nemuno 
kilpai prakasti ir Lietuvai elek- 
trofikuoti, ir kad fondo iniciato- 
ųjai tikisi gauti vyriausybės 
pritarimo, valdininkai visose į- 
staigose apie tai tik ir šneku ir 
baukštaujas, kad po 30—40 lt. 
iš jų algos kas mėnuo nebūtų 
išskaityta. Ypačiai susirūpinę 
žemesniųjų kategorijų tarnauto
jai.

i

- Sovietų Rusijos ro- 
“nunuiose”.

U! .

Pirmadienis,, geg 4, 1931

dieriiams Velykinę pašalpų. Pa- nuj), žaliajame kalne, Alekšo- 
šalpa mokama nuo 4 iki 40 lt. te, Viliampolėj ir Šančiuose.

Pašalpos buvo mokamos Mies
to valdyboj (Senamiesčio rajo-' dienioms išmokama 17,000 lt.

Iš viso Velykų proga varg

kad 
vai- 
ge- 
yra

savo roles 
tai, kad jie 
Pas juos mato- 
pasišventimo. /

— J. S—as, '

Kenosha, Wis
Dailės Ratelis

Rockford, III
Perspektyva

balandžio 26 d. 77 kp 
SLA. parengimo gavau įspud 
žius, kurie ilgai neišdils iš ma 
no atminties. -Per daugelį me 
tų man dalyvaujant progra- 
muose šioje kolionijoje, gal pir
ma sykį man teko dalyvauti su 
čion augusiu jaunimu, — ku
rią* buvo dauguma išpildyme 
progi-amo. Ar gerai jis- buvo iš
pildytas, ir kas jame dalyvavo 
apie tai palieku kam kitam pa
rašyti, — tas man visai ne
svarbu. Bet štai kas man svar
biausia: Jeigu paimsime ir su
lyginsime 10-15 metų atgal ir 
dabar, tai pamatysime didelę 
permaina ir didelį skirtum? 
tarpe čion augusio jaunimo 
Anuose laikuose būdavo nauje
nybė gauti vieną kitų čion au
gusį jaunuoli, kad dalyvautų 
programuose, chorose ir 1.1. Ir 
jeigu nekurto ir nekurį laiką 
ir dalyvaudavo, tai jausdavo
si lyg suvaržyti — ir pasitrauk
davo — “suairišėdavo” arba 
“sumt karonedavo”. Bet dabar 
jau kas kita. Nekurtos dides
nes kolioniios turi jau net čie- 
lus chorus ir jų vadus vien iš 
čion augusio jaunimo.

Todėl kyla klausimas, kodėl 
tada buvo taip, o dabar kitaip? 
Tame gal rastumėm daug at
sakymų, bet svarbiausia tai,— 
visos tautos abelna apšvieta. 
Anų metų jaunuolis tol buvo 
lietuvis, kol gavo, biskį mokslo 
ir pradėjo maišytis su svetim
taučiais, o paskui tai jau ir su
diev. Pamatęs lietuvį iš tolo 
traukdavosi iš kelio, nes žino
jo, jeigu užkalbins lietuviškai, 
tai musų lietuvis, kad užbliaus, 
tai net visų praeivių domę at
kreips.

Nenorėjo su lietuviais daly
vauti daugiausiai dėl to, kad 
daugumoje musų lietuvių savo 
storžievišku apsiėjimu gadinda
vo jo nervus, o kas nežino, mu
sų lietuvių paprotį
daugiau apie kitus, kaip apto 
save, — susi vedžiojimai, plėt- 
kai ir 1.1, ir t.t. f

Tuo laiku iš‘Lietuvos atva
žiavęs jaunimas irgi daugumo 
je būdavo tik nuo žagrės arba 
dalgio atimtas, be mokslo—be 
apšvietos ir sų čion Augusiu 
jaunimu jokiu budu negalėda
vo sugyventi. Kartais net ir 
antausius apsidaužydavo vieni I

rūpintis

gal bMes kenoshiečiai tikrai 
me pasididžiuoti savo Dailės 
Ratelio choru. Muzikos žinovai 
sako, jog jis drąsiai galėtų pa
sirodyti ir prieš Chicagos pu
blikų, ir gėdos nepadarytų. Rei
kia pasakyti, kad Kenoshoj 
randasi būrys lietuvių, kurie 
su didžiausiu pasišventimu dir
bti Dailės Ratelio naudai. Ačip 
jų energijai, Ratelio choras ir 
pasiekė dabartinės aukštumos. 
» Bet atsiranda žmonių, kurie* 
dėl kažkokių asmeniškų išroka- 
vimų bando drumsti ramybę. 
Pavyzdžiui, neseniai Dailės Ra
telis statė operetę. Ir štai tuoj 
Kenoshietis parašė korespon
dencija, kurioj visai bereikalin
gai užsipuola ant vieno vaidin
tojo. Parengime buvau ir aš, 
ir galiu pasakyti, kad' .tas as
muo savo rolę atliko visai ge
rai. Bet nežiūrint į tai, Kepo- 
shietis jį išniekino. Visi, ^ir- 
di, vaidino gerai, išėmus tą. 
vieną.

Kadangi tai jau ne pirmuti
nis kandžiojimas, tai reikia įga
nyti, kad Kenoshietis tari prieš 
tą asmenį kokį tai asmeniškų 
piktumą ir prie kiekvienos pj’o- 
gos bando jį nužeminti. Tai 
atrodo labai pigu. Šiaip ar taįip, 
bet korespondentams reikėtų 
daugiau bešališkumo prisiįa- 
kyti.

geras ūpas ir po kiekvienos dai
nos tęsėsi triukšmingas delnų 
plojimas. Vakaras užsibaigė s ii 
šokiais, kuriems griežė vietinis 
lietuvių dūdų orkestras.

Šis parengimas sutraukė ne
mažai publikos, nors vietiniai į 
fanatikai ne tik tarpe lietuviu/ 
varė biaurią agitaciją, bet ir 
per savo “apšvietus duodan
čius raudonlapius visaip šmei
žė šį parengimą ir jo rengė
jus. Bet jie tuo nieko neatsie
kė. Gerai sako priežodis: “Kad 
šuns balsas į dangų nenueina”. 
Toronto lietuviai (išskiriant 
apie tuzinų fanatikų) yra 
vai protaujanti, ir jie, bet 
no parengimus, jeigu jie 
įdomus, įvertina.

Kaip girdėt, po šio pasise
kusio parengimo choras žada 
vėl greit pasirodyt scenoje dai
nomis, solo ir duetais. Lauksi
me. Antras parengimas įvyks 
gegužės 23 d. Vietiniams lietu
viams vertėtų būtinai jį maty
ti, nes gal bus Toronte pirmas 
toks parengimas.

Ko.respond.

kie-
yra

LIETUVOS ŽINIOS
Baisi nelaimė Kinde- 

riškiuose
Elektra užmušė tris moteris

— Vietos pilietis.

Toronto, Ont
Vakaras — Koncertas,

->. ..................................................... . ................................ .  .i »..................

pat Aleksoto, Kauno .priemies
čio) rinko kaulus. Berinkda
ma, ji prisilietė prie vielos, ku 
ri buvo permesta per vienų 
elektros laicių vielų ir momen- 
tąliškai tapo elektros nutrenkta.

Tuo metu, ties nelaimės vie-
i ta ėjo pil. Maikauskiene ir Ėle 
na (ludauskaitė. Jos ėmė gel
bėti Neneitytę, bet nemokėda- 
mos elgtis su elektrą, o gal ir, 
nesuprasdamos nelaimės prie
žasties, palietus nutrenktų Ne- 
neikytę, jog taip pat tapo mir
tinai ' nutrenktos. . -

Visų trijų kurtai smarkiai ap
degė. Kas pėrntotė per elekt
ros laidus vielų kol kas ddr ne
nustatyta, ■

Balandžio 4 d., Kauną api-‘ 
bėgo baisi žinia: esą Aleksote 
elektra užmušusi tris moteris 1 
—motina su dviem dukterim.'"

Vėliau paaiškėjo nelaimėj 
smulkmenos, kurios yra sekan
čios: .

šeštadienį, balandžio 4 d. apie 
1 vai. pil. Mare Neneitytė Kin- 
deriškių dvaro laukuose (pyto

t

Vargdieniams išmoka 
pašalpas

Kauno miesto savivaldybė 
pradėjo išmokėti Kauno varg-

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.

Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite
A

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
• CHICAGO, ILL.

1*KIEKVIENAS žino, kad patogiausias ir . TIESIAUSIAS KELIAS i LIETUVĄ YRA 
per KLAIPĖDĄ

»«

-

Padėtis, gerėja, bet depresija vist^dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? KeSttkite patogiai ir išyengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu sąvo yiėųgcnHų. '

Didžiausia Ekskursija

Iki Gegužės 15 Dienos
NAUJIENOS duos visiems NAUJIENŲ 

SKAITYTOJAMS, kurie užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo drau

gams bei giminėms

Visai Dykai Knygų
Metiniems Prenumeratoriams už $5.00
Pusei Metų už $2.50

Pasirinkimas tik grupėmis
No.

24
80

25

28

6

7
8

14

.75

.75

.20

Kaina
Grupė I. $2.50

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

Ubryka arba klioštorius ir
Jėzuitai ...................................

26 MARIJOS KONOPNIC- 
KOS Pagal įstatymus .

ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai

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

Grupė II. 55.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIŲ ....................... $1.75
JANULAIČIO Airija ........
S. MATULAIČIO Dvi Ke- 
lioni į Tolimą Saną ....... .
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno 
vės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo pastumėjlmui Gamtos

.25

40

: mokslų priekyn*.     .40 
31 OLSZEWSKIO Pasaka apie 

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

VYNĖ ..... . ..............................
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS    ........ $1.00
LIEFUKO Peklos Kančios.
Dainos ..........................................20
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ................................... .20
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos  ........... ................... 25

45

50

71

73

78

21

30

39

40

.35

Balandžio 25 d- K. L. J. S- 
ga surengė koncertinį vakarą, 
Kuris visais atžvilgiais pavyko 
gerai. Pradžioj buvo neblogai 
suvaidinta vieno veiksmo, ko
medija ‘Susitikimas miegkriių- 
jame kambaryje”. Vėliau Šėke 
“Vaikų spektaklis’’, vaižduo 
jantis pavasarį, kada visa gąm 
ta atgyja ir užeinanti žiema 
kada viskrs numiršta. Už Šio 
spektaklio scenai parengimų 
reikėtų išreikšt padėkų keliom: 
moterėlėms* kurios ne tik pa 
sįšvėntč savo darbu, bet" ir pi 
nigiškai prisidėjo. Toliau seke 
“Gyvieji paveikslai”. Del rięhi- 
rejimo tani tikrų elektros ^le
sų, žiūrėtojams nesuteikė bei* 
kiamo vaizdo. Paskutinę pro
gramos dali išpildė nedidęįis, 
bet genu organizuotas K. J 
S-gos choras, kuris sudaipgvo 
6 lietuviškas 
Laike dainų

gražias 
publikoje

' i mm...

No. Kaina
66 KARLO KAUTSKIO Kas 

yra Socializacija ................ 20
72 >V.., SHAKESPEARE’O

Macbbetb ..........  .75

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

Grupe V. 55.00
A. JANULAIČIO Airija ........ 25
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom į Tolimą šiaurę ........... 40
A. OLSZEWSKK) Pasaka 
apie Kantrią Aleną ........  .35
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ........    .15
OLIVER SCHREINERIO 
Sapnai .............. *.......  .35
DR. E. LOEB Kultūra ir 
Spauda .............  60
DR. A. J. KARALIAUS 
Moralybes Išsivystymas ------- .50
K. ŠEŠTOKO Kas Hganys 
Liaudį ....................................... ’.75
. , •- e
niški Nuopelnai ir Juodesnis 

už Pragaro Pavydas ...........15
KL. JURGELIONIO Dckle- 
matorius  .................................75
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ................. .25
H. ISBENO šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija .... .35

Viso

Grupė VI. $2.50 
ŽEMAITES RAŠTAI K«- 
rčs Metu, kaina ........  75
SIMUKAS ir MAG0UTĖ 
Graži pasakaitė ...... .. ...........
DR. Ą. J. KARALIUS Pa
gavimasis . pas įvairias Tau
tas. —........................................
LAUKIO P. Kropotkino ~ 
Ko mums reikįa pirmiausia 
H. IBSENO Siaurės Karžy- 

m" GRlGONid 
Gintarai ........................  20
UR. VARGŠO Milijonai

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

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

Grupė VH. $5.00 
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių Paslapčių 
Khyga, kairia .........    $2.50
kOBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka ,...... 
GYVENIMO VAIZDE
LIAI .......................................
J. A. FREDRO CONCIL- 
LĮUM FAęULTATIS .... 

GOGOLIO Piršlybos, Ko
medija, ..... . ..............
J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra ..... ..................... .....
BALČIKOWSKIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom............20
J. GURAUSKIO Šalaputris

>.20

7
8

31

38

37

49

53

56
Liaudį/ .................................

6G'Mitntbada Eta u ko VhJžmo

68

84

93

... $5.05

40

.35

«20

41

54

61

93

80

15

50

57 82U

70
50

$2.50..i

KELIO-
,22

9
20 35

25
75

75
20

94
30

95

20

$5.00Viso

F •

r

o Lictu- 
kainiai,

25

10

44

76

36

42

26

29

.45

.50

dainas^ 
jUitUsi

.40

.75

20

48 S. K. KRUKOWSKIS Cbi

52

64

96

97
f Komedija ....*...... .................

99 A. N. ASTRAUSKIO Vy

69

35

35 
Katriutės

•25

.20

rų Vergija, komedija  ...........25
f. K. RAČKAUSKO £ilė- 
nifa ir Proza ..............  35

JjĮįiįį;. ' .,,

de

tojų

Didelis smagumas

Pypkes ir
Cigaretų

Rūky

ATSIKRATY- 
KJT LIGŲ PE- 
ĮįTT nosyje, bartoje 

® ir gcrhtdje 
y ■ -i/
Leiskite Zonire išva
lyti susikimšusias at
matas, išnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raginantis plėves

C ' fŠVVKSJ 1$ NEW YORKO

Gegužio 15
Laivu United States

VAŽIUOJANTI SU ŠIA ĘK^KUKSUA TURĖS SMAGIAUSIĄ 
NŲ, NES TAI YRA RENGIAMA LIETUVIU AGĖNJŲ. SUSIVIENIJIMO

SCANDINAVIAN4MERIGAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS; KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

, i . , llO’ Noth La Salk Stttct, CHICAGO. ILL.
248 \Vasbington St., Boston, Mass.*—■ 27 Wbitehall St., Ncw Yęrk, N. Y.

• < 'i,T, i       .   t.r
Ši Ekskursija yra Aulorizllbta Visų Lietuvių Agentų.

Chicagaje kreipkitės prie: “Naujiepoįs”, 1739 So. Halsted St‘„ V. M. Stulpi
nas, 3255 So. Halsted St., Johh J. Zolp, 4559 So. Paulina St., P. P. Bal
tutis, 3327 So. Halsted St. arba prie bilc nario Lietuvių Agentų Susivienijimo.

—......... 9 F*"................................................. L-T— L -nrj-. II..LIL.-I. u. . ■MMMnnr ....... i. .j.uii. ... .. .

--------------- r... ------------- - ---------- ----- --------- ta.---------------- r—------------------- -------------- ---------------------------  

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. Išleista 192.6 metais. Apdaryta ...........................
J.' 1,054 patarimai kaip.virti Įvairius vąlgięi.

MAISTAS IR VALGIŲ GADINIMAS. Df. J. Kvedaro .......
,, Mokykloms bę §eiminink3ms vadovėlis in jiamokynlai,

> kaip gaminti Šveikus Tr skanius valgius sveikiems, 
LIETŲvSs11APCY^ENT0S vietos ............... ..........

" Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmi fe’

KAUNO ALBUMAS j......... .............. .....
' Knyea.pavųikslu Ir fo.tdgridiju Kauno midsto. 

VINCO KftfiTCS.KACTAT : Se&ynluose,tanuose 
LIETUVIŲ KALBOS RASVBA

Rašybos Vadovėlis su rašybos ^odynSŲu. Išleista 
1926 metais, z • • ' .

NAMŲ RUOŠOS VĄDOVflLIŠ .............. ................ ,....7.....................55
Nąmu ’daį’bai, nambte saskaitybč ir Hudžctap. Kaip

. pigiai Šeimyną užlaikyti., • r . . '

$2.50

$1.50

$3.00

. .50

$7,00

193 Grand Street Brooklyn, N. N

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

Grupė III. 52.50 
KL. JURGELIONIO Mislių 
Knyga ................................. $1.00
V, GARSINO Kates Lau
kuose (kareivio atsiminimai) 
A. J-TIS Kaip Žmonės su 
Ponai? kovojo .................

FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų .......... ........
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto .................................. .
KL. JURGELIONIS Gludi 
Liiidi 

Viso .

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

Zįikos ąrydes ...............
BARBORA UBRYKA ar
ba Klioitorius ir Jėzuitai ... 
MARUOS KONOPNIC- 
KOS. Pagal {statymus .......
P. MERIME. Lokis. Lie
tuvių lęgeųda ............................25
V. GARSINO. Karės Lu
kuose  l.................................. 35
V, KOROLĘNKO Makaro 
Sapnas  ................ t,.r....... ,20
DR. A. J. KARALIAUS

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinorium .......................
? “ "r.™:“ 
nija .....................;....................
JOHN M. WORKS Kas yra 
Taip O kas ne Taip? ..... .
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas .................

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kain nemalonu bus gauti tokias dovanas.
Rašykite tuojaus ir siųskite savo 

užsakymus .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St ■■■■ Chicago, III.



Apie Kalbas
Ra&> Be, A. Montvidas

Gal gerai, kad ne visi žmo
nės vartoja vieną kalbą. Pran
cūzas anglui yra mažesnė ar di
desnė misterija. Misterijas 
žmonės šick-tiel^ gerbia: jos

-----  .s. ............. -

“Savas Pas Savą” 
— sako biznieriai •

\ _

r BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408 J
PETERBARSKIS

Mes parduodam rakandas ir radios 
pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St. 
T«l. Ya«ta 5069

P. BALTUTIS & CO. 
LAIVAKORTES IR 
SIUNTIMAS PINIGŲ 

3327 S. Halsted St 
Tel. Yards 4669 L J

Goodeonai Broliai'
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 SVest 34th St.
Tel. Boolevard 9336

W. B. JUČUS 
BUČERNfi IR GROSERNfi 

Valgių produktas parduodam pigiau 
nega didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168 

k ------- --------9

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojatn 
namus

3335 S. Halsted St 
Tel. Yards 6894 .............. ..................../

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tel Republic 8899

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. S»t. 

Parduodam ,
OAKLAND ir pontiac 

Automobilius
808 W. 31 St. Victory 1696 

k.____________ /
r F. MICKAS

SIUVĖJAS 
Siuvame vyrų rubus ant orderio, 

taipgi valome ir prašiname 

4146 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 9832 L *

‘ RAMOVA LAUNDRY ' 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boolevard 9122

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas 

4148 Archer Avenue 
Phone Lafayette 3847

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond 

>................- ...................

Phone Prospect 8816

A. PAVILIONIS 
Hardware. Malevos. VamiŠiai, 

Stiklas, šepečiai 
6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. Mes pristatome.^

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Propr. 

Siutus darom ant užsakymo 
Valom, dažom. taisom ir prašinant

1403 S. 49 Ct., 
CICERO, ILL.

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
„ Republic 3713-36^1 . M

galėjo įvykti 
dėl susikalbėji-

žvilgsniu kalbų

yra masinančios ir žavejan- 
čios. Paprastai kiekvieną sveti
mos tautos žmogų, su kuriuo 
negalime susikalbėti, įvertina
me daugiau, negu reikėtų. Mat, 
nelengva ištirti jo inteliktuališ- 
kumą ir <la sunkiau su juo su
siginčyti ir susipykti. Net 
kuomet jis tiksliai ir sužiniai 
ką blogą mums padaro, aiški
name sau, kad 
nesusipratimas 
mo stokos.

Ekonomijos
skirtingumas irgi yra naudin
gas. Tūkstančiai vertėjų ir per- 
kalbėtojų užsidirba pragyveni
mą ir gauna pasaulį pamatyti. 
Yra reikalas juos siuntinėti į 
svetimus kraštus, iš ko seka 
susipažinimas ir susiartinimas 
tarp atskirų rasių ir tautų. Be 
to, kiekvienai kalbai atspausdi
nama eibės niekam nevertų 
knygų. Labai gerai, kad kitos 
tautos apie j ar nieko nežino. 
Visi geresni raštai išverčiami į 
kitas kalbas.

Kiek galima patemyti, kiek
vienos tautos kalba atatinka 
jos geografinei vietai ir tautos 
temperamentui. Pav., pietų Eu
ropos gyventojai (ispanai, ita 
lai ir graikai) turi sparčias 
kalbas. Slavų, lietuvių, skandi
navų ir anglų kalba pusėtinai 
lėta. Chiniečių, .japonų ir tur
kų labai monotoniška. Kaip ga-

Mes PERKAME

regis-

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN
GIAUSIA, negu visos ki
tos įstaigos Amerikoje — 
$80.00 už $100 vertes Bo
ną ir $40.00 už $50 vertės.

Atsilankykit 
arba prisiųskite
truotame laiške, tuoj gau
site Lankos čekį.

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam. parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO. ILL.

Lietuvių Drabužių
Krautuve A

DIDELIS PASIRINKI- fSŽA
MAS PAVASARINIŲ ir V

VASARINIŲ ZfLLjA
DRABUŽIŲ.

už

VYRAM, MOTERIMS, 
MERGAITĖMS IR 

VAIKAMS.

Geriausių išdirbėjų tavorai 
žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS
' 2945 W. 63rd St.

arti Richmond St. 
Tel. Grovehill 0989 

Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki Imai 
vai. po pietų.

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iš keturių, 75jc kiekvienas.

Taipgi prtvatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Plaee

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMU STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Ro c k įveli St. 

CHICAGO. ILL.

temperamen-

yra įsitikinę, 
kalbų moki,

Įima išsivaizduoti italą kal
bant lėta ir šalta lietuvių kal
ba? Ji neatatinka jo temper
amentui.

Kalbos yra natūralia dalykas. 
Jų niekas nepadirbo, o išaugo 
jos sykiu su kiekvienos tautos 
augimu. Niekas prievarta jų 
ir nepanaikins. Jos miršta sykiu 
su tauta, kada pastaroji žūva 
arba pilnai patenka į kitos tau
tos įtaką. Nors nelengva butų 
surasti įrodymų, vienok aš ma
nau, kad ir lietuvių kalba pasi
liko gyva tik todėl, kad kitos 
kalbos, kurios j ją įtakos darė, 
neatatiko lietuvių 
tui ir ausiai.

Musų žmonės 
kad juo daugiau
tuo geriau. Gyvenimo kartus 
patirimas išauklėjo šitą many
mą. Lietuva — šalis maža, gy-r 
ventojaiB neskatlinga, be pre
kybos su svetimais kraštais 
apsieiti niekad negalėjo; jos 
sienas visuomet siekė kelios ki
tos skirtingos tautos, ir da 
kartais tolesni kaimynai (toto
riai, švedai, franeuzai) įsiverž
davo. Pačiame krašte apsigy
veno daugybė žydų ir įvairių 
tautų žmonių. Kuomet Lietuva 
pateko j Rusijos ir Vokietijos 
rankas, atsirado būtinas reika
las daugeliui išmokti rusų ir 
vokiečių kalbas. Lenkijos kata
likybe proteguojama nuo carų 
užsimojimo ją sunaikinti masi
no ir lietuvius katalikus mo
kintis lenkiškai. Lenkiškoji 
Lietuvos »bajorija ir bent pra
džioj kunigija irgi prisidėjo. 
Taip kad lietuviai be mokėji
mo svetimų kalbų kaip ir nega
lėjo apsieiti. Ir dabar da ne
apsieina. Todėl retas lietuvis 
nemoka dviejų, trijų arba, dau
giau kalbų. Rusų, lenkų, vokie
čių ir latvių kalbos, dalinai ir 
žydų, jau beveik reikalingos, 
franeuzų ir anglų kalbos irgi 
naudingos. Kalbų žinojimas 
lietuviams pasidarė ne 
dijų ir pasididžiavimo 
o gyvenimo reikalas.

BesirrfOnkindami 
kalbų, jie pusėtinai 
savąją. Inteligentija
jo tinkamai susikalbėti be išsi
reiškimų svetimose kalbose. 
Da ir dabar, kuomet kalbą vi
saip gryninama ir gaivinama, 
Lietuvos ir Amerikos laikraš
čiai neįstengia apsieiti be to
kių išsireiškimų. Pastudijavus 
musų visų rašybą, atrandi, kad 
musų literatinė konstrukcija 
yra vertimas iš vienos ai- kitos 
kalbos. Tokio Jakšto raštai, 
kuris giriasi žinąs daugiau kal
bų už kitus lietuvius, lietu
viams visai yra. neartimi ir pai
nus. Net Vaižgantas, kuris ma
žai kitų kalbų temoka ir bene 
geriausiai lietuvių kalbą varto
ja, nėra liuosas nuo “griekų”. 
žemaitė temokėjo tik vieną 
svetimą kalbą ir jai sekėsi aiš
kiau rašyti negu kitiems.

tik stu- 
dalykhs,

svetimų 
sudarkė 

nebegalė-

nė vienoj jų jis nebegale jo tin
kamai išsireikšti.

Nelengva man pačiam iš
spręsti kaip tobula yra dabar 
mano lietuviška kalba, bet at
simenu, kad mano tėvas vienu 
laiku jau reiškė baimes ir maž
ne ištraukė mene iš gimnazi
jos dėl jos ųžrhiršimo ir pai
niojimo. Išmokęs- rusų kalbos 
ir besimokindamas vokiečių, 
franeuzų ir lotynų kalbi), jali 
negalėjau liuosai lietuviškai 
kalbėti, šita ypatybė nebuvo 
mano vieno, o visų, kurie dau
giau negu vieną kalbą žinojo. 
Paimkite kud ir Amerikoj au
gusius lietuvius, tūlus kUHų 
net laikraščių reporteriai pa
garbina už mokėjimą gražiai 
lietuviškai kalbėti. Tai yra gry
nas melas. Man da neteko nė 
vieno čia augusio lietuvio, net1 
ir reporterių išgarbinto, girdė
ti kiek nors tvarkiau lietuviš
kai kalbant. Nors žodžiai lie
tuviški, bet dažnai vartojami 
ne vietoj, ir jų skaitlius men
kas. Beto, sakinių konstrukci
ja ir kitos jų ypatybės visur 
kvepia vertimu iš anglų kalbos. 
Kada jie kalba arba rašo anglų 
kalboj, lietuvių kalbos įtaka ir
gi dažnai kyšo. Vadinasi, žino
jimas daugiau negu vienos kal
bos veda prie nežinojimo 
tinkamai bent vienos.

w Linkolnas žinojo tik vieną 
kalbą ir niekas neginčys, kad 
jis mokėjo išsireikšti aiškiau ir 
už xDr. Ayilsoną, ir už Dr.Coo- 
lidge, ir už Dr. Hoover. Kuo-

met Maksim Gorki nė su ita- ; 
lais, hė franeuzais net apie 
vodką da nemokėjo susikalbėti, 
jo rusiški raštai dvelkė gyvu
mu ne vien dėl jų turinio, o ir 
kalbos.

Aš neturiu tikslo varyti agi
tacijos prieš kalbų studijavi
mą. Filologija yrą vienas įdo
miausių mokslų. Kas šitoj sri-- 
tyj specializuojasi, tam reikalin
ga žinoti kiek galint daugiau 
kalbų. Perkalbėtojai, vertėjai, 
visokie pasiuntiniai į svetimus 
kraštus irgi turi jas studijuoti. 
Bet stebėtis reikia, kiek pini
gų išmetama ir kiek laiko gai
šinama svetimų kalbų studija
vimui mokyklose. Visi aukš
tesniųjų mokyklų ir universite
tų mokiniai verčiami yra bent 
poros kalbų — gyvų arba miru
sių— mokintis. Rezultatai taip 
blogi, . kad beveik ne vienas 
Mokykloj kalbos neišmoksta. 
Svetimų kalbų gramatikos ir 
sintaksės studijavimas da ne
tiesioginiai > sudarko gimtinę <
kalbą.

Jeigu svetimos kalbos butų 
studijuojamos tiksliai, t. y. jų 
mokintus' tik tie, kuriems gy
venime jos bus reikalingos, ir 
išmoktų nors tinkamai skaityti 
ir versti, jeigu jau ne aktua
liai kalbėti, butų tame senso. 
Dabar mokyklose jokios tvar
kos nėra: svetimų kalbų moko
ma tai kad protą išlavinus, tai 
kad savo gimtąją kalbą patar
timis. Reikalui atsiradus aš ga
lėčiau įrodyti, kad proto kai-

Greitas Laivu Patąrnavimas 
j Europą

Per Hamburgą MJusų Moderniniais Laivais
HAMBURG DEUTSCHE AND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė. Taipgi reguliariai I 
išplaukimai musų popultariiis kambariniais laivais: I

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND 
Prieinamos Kainos

Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 
Del informacijų krtipkitės į lokalinius 

( musų agentus

H amburc-American Line
177 N. MICHIGAN AVEu- CHICAGO

Chicagos lietuviai da neuž
miršo vieno labai inteligentiš
ko, aukštai mokyto latvio gy
dytojo, kuris kalbėjo ir lietu
viškai, ir rusiškai, ir lenkiškai, 
ir vokiškai; kuriam gimnazijoj 
reikėjo per kelis metus studi
juoti lotynų ir graikų kalbas. 
Kalbų žinojimas jam buvo pa
daręs tokio keblumo, kad jau

’STARDUST

OLIVER
hardy

Saugumas dėl 
Depozitų

Banko pirmutinis rupesnis Biri bpti saugumas, i

šiame banke depbziloriai yra' apsaugojanii didelio tur
to ir patyrusios, konšervatyvęs vadovybes, kuri niekad 
neatsitolina hito išmintingo bankininkavimo principų.
Jus turite atidaryti sąskaitą’šiandie ir įgyti pasitenkini-' 
mą ii* apsaugą, kurie paeina nuo susirišimo su šiuo stip
riu, naudingu banku. ‘

• ’ 6 ♦ . 5 t I * ' ‘ ’

šiame banke depozituoja savo pinigus
Illinois Valstija . ;
Cook Pavietas • ‘

“ ♦ , 1

Chicagos Miestas,
• ' • ' , ' '■ . ' . '■ ■ U. ' ,

Central'^S^Bank 
atrustcompany

IHOVfertMtli Street
A State Bank • * • • A Cleariąg Urate Bank

TRUST KOMPANIJA
Valstijinis Bankas Clearing House Bankas

Copyright Midwe»t Peature Sstvfen^

BORN 
ATLANTA 

<5A. 
48^2-

EDUCATED 
FOR THE, 

BAR

TURNEDTOTHfc 
STAGE-TROUPIHė 
IN MINSTRĖL.V 
AND VAUDEVILLt

30INEO 
FiLMŠ" i 

ItįiS

bų studijavimas nelavina, pro
tavimą trukdo ir gimtąją kal
bą sudarko. Norintieji su ma
nim ginčytis lai perskaito prof. 
West “Bilingualism” Chicagos 
Universiteto profesorių Charles 
H. Judd ir Guy T. Buswell 
“Silent Reading, a study of 
the various types”, ir Columbi- 
jos Unversiteto prof. E. L. 
Thorndike “The Mental Discip- 
line in High School Studies”. 
Prof. I. Epštein, kuris tyrinėjo 
dvikalbius ir daugkalbius Švei
carijos studentus, priėjo prie 
išvados, kad svetimų kalbų ži
nojimas veda prie 1) tarmės 
gadinimo, 2) vienos kalbos žo
džių brukimo į kitą, 3) grama
tikos fcfrmų painojimo, 4) ne
tinkamo žodžių sustatymo .ir 
5)- klaidų minties išreiškime.

Garsinkite “N-nose”

Šį Vakar
Radio

Programas
ir kiekvieną

Panedelio Vakara fe, 
nuo 7 iki 8 vai. vak.

Iš WHFC STOTIES, 
1420 kiloc.

DUODAMAS

LIPSKY’S MUSIC 
& RADIO STORE

VICTOR Radio Screen Grid, 
mic Speaker 
už .......................... .
MAJESTIC Radio 
8 tūbų ..................
LYRIC Radio, 
8 tūbų .......................
ZENITE Radio, Screen 
Grid, 1931 Modeliai ......
PHILCO Screen Grid, 
Dynafnic, Speakeriai ............
ALL-AMERICAN 7 tūbų 
radio ...........................
STEINITE Radio, 
elektrikinis ................

Dyna-

$39.50 
$59 
$99 
$99 
$59 
$23 

$19.50
BREMER TULLY Mektri- CIO 
kine? jėgos šešių ..... .............. s* I O

$10 
$25 

$5
1 METŲ DYKAI APTAR

NAVIMAS

kmes jėgos šešių ...............
WURLITZER be tūbų. • 
elektrikinis .............................
VICTOR Radio ir Fono
grafo Kombinacija ............
FONOGRAFAI Vieton 
Columbia. Brunswtck ir ,tt,

T

Atsineškite savo tūbas nemokamam 
išbandymui (iŠtestinimui) su nauju 
mokslišku tūbų bandytoju

“Acremeter”

LIPSKY’S MUSIC
& RADIO STORE

LIETUVIŲ SANKROVA

4916 W. 14th St
■ Tel. Cicero 1329

CICERO. ILL.' 
—i i... ................... ii Ii .......... ■■■

EKRLY TRAining 
\NITH SENNETT

TEAMED 
V1ITH

SPECIALIAI
BltE DRESĖ

IŠVALOMA
SUPROSINAMA IR UŽBAIGIAMA

Moterų ir CJO#, 
Vyrų SIUTAI
Mes išvalome viską. Cash and Carry 

Garantuotas darbas.
DREIPSAI. UŽLAIDOS, PORTIE- 
ROS, BLANKETAI IŠVALOMI UŽ 

ŽEMIAUSIĄ KAINĄ MIESTE.
Atsineškite su savim šį apgarsinrma.

D0WNT0WN
French Dry CIeaners

159 N. State St., Room 13 23 
Tei. Dearborn 8746

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iž pažiūros 
daiktu.

\ ** rpAI yra piuku jeigu gali taip 
L J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikak gali neleisti jums riti 
pirmin..'

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra netvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs iitiloro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė iubai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co4 Saint 
Louis, U. S. A.

Buy gloves with what 
it savęs

N6ra reikalo mo»SU UlOc ar 
daugiau, kad rauU serą dantų 
kotely. Uetertne Tooth Pa«te, 
dideliu tubaa paraiduoda n« 
25c. JI valo Ir apeausro daa- 
tie. Be to salite rutaupintl 
$3. ut kurtuos salite nusipirk, 
ti piritinaitee ar ka kita 
Lambert Pbarmaoal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

buvo priežastis, 
nėra reikalo turėti 

Gerklės plovi-

Jie niekad jos 
nekviečia

J 
Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujamai Ji pa
ti nežinojo. Halitosiš (dvo
kiąs kvapas). draugijos . 
klaida, kurios niekas neat- ‘ 
leidžia. 
Jums
balitosis. 
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą > ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite ) jį kasdie. Lambert • 
Pharmacal Co„ St. Louis, 
Mo.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

BY WESTPHAL\

stan um 
IN

NOW STAR
WITH

HAL ROACH
STUDtoS I

COMEDY relief
IN —’

THE ROGUE'
SONG - IS 
MARRIED- ,
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Naujitnoa eą 
nadienioa. L«i 
ei 1739 S* __ 
Patefonu Rooacfth 1500

kaaditn. ifakirum « 
> ‘Naujiena’ Bendi 
lited Su Cnicagn

f Bteietto, nepaprasto, pasisekimo'prisidėjo, žinoma, 
įžangos pigumas ir labai-gražus programas. LSS. Cenit- 

kįtdpą išmiptingai. įasięlgS, atsižvęlgdąpia j tai, 
kad dabartiniais blogais laikais yra ir daug bedarbių, 
noripėių 'dalyvauti darbininkų šventės minėjime, ir 
nu8tatyd^mąv tik dešimtukų jžangęą j svetainę.

TOį? ■ Ifyet jpigu ^ęlžipjj.' Auditorijos salė buvo kupina 
wj' Įffli^yjįįOjS; tąi’ yisgį labiausia pasidėkavojant tai pasikei- 

itMfH musų žmonyste uuptąikaj, kuri reiškiasi pasta- 
ii moju lįikm Ėiabavijj mas^ paaiĮdąrė pąlapkioą socia- 

' »* Ratiniam judėjimui. Pirmiaus jas buvo dalinai užhyp- 
'hi$>^avtusĮ tįmerikonįška “prospęrity”, dalinai joms bųr

<<

KM

’ '» V* * ■ < A .
lM»eeik t» vinto 

IAhMNMU yęj, ąųsadįnęp ugft demagogiškas komunistų skeryčioji- 
ma.^į Beiį, dabjųr'ta. reakcija jau, matyt, praeina ir į>vą- 
^i<te4a njųpų, 4»K’oiniiikįš)«os visuomenės atgijimas.

wlami.išgerti pusčtiųąi visai buriant neištroš^usiam. Čia pravartu pastebėti, jog pa- traukiųias prie alkoboliškų gėrimą neria tikras troškulys. AJkol;oliznias visai kitaip pasireiškia, .negu troškulys.Žmoguj, taip sakant, yra “vandęns vaikas.” Jis yra tikra ta žodžių prasme “šlapias." Gamta jam suteikė tam tikrą mechanizmą, kuris reikalauja vandens. Be vandens jis jokiu budu negalėtų gyycnti

Viąfc žino. jog g^lūnn, &ranuQlft0 fUlvfeaj palinldip 
usčtipąi daug alaas ij; 0 Y Viii d UJO U4IjtM*I Iduramžh

• W . Vf « • * ! • <

tas prie riebumo vi- l I duramžluose Žmonėse yra žiu- rimap kajjio nąturalis ir nciš- vengUnas dalykas, bet, tai labai nelaiminga ir klaidinga
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D.A.R VIENĄ DIKTĄVIIRA PĄV<MU1E.

Eina, revoliucmis’ judėjimas Portugalijoje Gegužei 
1 dieoą Lisaboną,. ĘortugaŲjpg. sogtiaęjfb, 
demonstracijų, kuriose rųinfos' saukė:

Policija šaudė į demonstrantus mušini.n.ęmis, ka*- 
nuolėmis, ir daug, žmpnių buvo suzęįsta. M^stįeriiį 
binetas pasislėpė tyi^tpvėjp. Įvykoj
lįęijps u* deipohstrantų tajp pat ir kitame Portugalių 
djdmiestyję,/(^oj;t< . ‘

Portugaliją valdo, diktatorius Osear Gavmona. 
saldis yTa- niąžąį api£ jį girdėjęs, nes ta Šalis gulį nw* 
saliai nuo Europos politikos centrų. P91 prasidėjus 
ig.aišt3ms ir ‘ riaušėms Ptft||$M v 
salose ir pačioje! Portugalijoje, ėmė pasigėdyti spaupge. 
je daugiau^ žinių apie tą šalį ir jos. valdžią.

Diktatorių^ Carmonąį įsteigė, tokį pat despotizmo 
ir korupcijos režimą, kaip Mussolint Italijoje, Stalinas, 
Kurijoje. axba kaip, buvo įsteigę* Ispanijoj^ karalius Ąir 
fonsa^ ir generolas Prhųo de Rivęra, Jisai valdo šalį 
ginkluota armijos jėga ir s.ų pagelba didelį policinin
kų bąj žvalgybininkų gaujos. Portugalijos žmonės, ku
rie anąmet išvijo savo karalių Manuilą, susilaukė. Car- 
monos asmenyje despoto, kųrfe Ifrąi&ui ne
mažiau kenksmingas, kaip ka$ ta& Pfevų gatep- 
tls” valdovas.

Žmonijos kovoje dėl lajfev,^ i 
kai vienas liaudies prispaudė^

Apie Įvairių^ Dalykus ; k
TO^*^*-*f**a*:‘‘***?*‘>t<tl*T*T!n****'***",*******^i
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TROŠKULYS
*. - ; ’ * ’ ’■ I

Aro/p Hycd žiniogiis ųali išgfb
I v enti U a vandens?*— Tvos*

kūlys ir temperatūra*—Tras-
» kudib, senMctja.-^llrys teori:

joh.—"Troškulio centi’as.,,—
į Seikės: ir. troškulys

duotas vanduo* ir minJcšli
i gtfiluah — Troškulio apetir 

fa*

Visti

<

ie karalius Ab
risai valdo šalį

, Ąpi& 70 nųpšimčių žmogaus ‘kūpo sudaro vanduo, ?P|Pr ganą sveikatai ir net gyvybes pąlaikymuį yamiuo yra labiau reikalingas, negu maistas. Sveikas žpmgus bp maisto ga7 li išgyventi nuo 30 iki 60 dienų. Bet jeigu tas pat žmogus visiškai negauna vandens, tai, po. dviejų ar trijų di^uų, jįs pradeda jaustįs labai prastai, o, j.au penktoj dienoj ima klajoti. Bendrai imant, be vandens žmogus gali išgyventi
& tai

ja kauke. Tečiaus laisvės ųąąiĮSto-

Portugalijos žmonės, sę&fch wo
diktatorių. Juos daigiausią re
voliucija Japonijoje, kur guliąjįvtfyejetą šavąijčii^ tapo 
nuverstas karaliaus sostas. Ispanija ir Portuįgąlijia ^ra 
dvi kaimyniškos valstybės gautame Europos pieta 
karų kampfc. atskirtam npa l^tų Europos šalių PSr^e- 
jų kalnais. Perversmas Ispanėje negalėjo pasilikti bę 
įtakos į Portugalijos gyvęi$Q^

Reikia tikutis/ kad sis naujas- laisvės jų^ė^nąs 
Europoje likviduos |ar vienį diktatūrą,

ąiS!»»NSWRACUA.

Kaip išsigimė darbiijįnkiglįps ųęyųlw$pą SQr
vietų Rudoje, labai ryškžįį p|tro<jlė gegiįęięšS; 
stracijos ^askvoję. Tose: dąmprWaeųose: ava^iaųrią 
vietą užėmė "raudonoji” arujųa. Iš ų2sipj|įo4 korespon
dentu aprašymu gauni įspų^b Maskva pąyeję^ 
bininkų šventę tikra kariuomąnės paroda. Per tris vą? 
landas Raudonoje sovietų sostinės, ąikštėjo ipąršąyo 
bolševikų armijos pulkąį blizgėjo (Virtuvai, dundėjų 
tankai, ore ūžė; kariįiai lėktuvai; :

Tik kuomet paribaig-ą armijos paradas, tat įv^J^ 
ciyijių žmonių ąi$ęnOs gą<Įx$nusv..

Bolševikai demonstravo savo ginkluotą jėgą nąyą 
tam, kad butų nugąsdinąs “ką^^ajįštiškąs. pasaulį 
kuris, anot Maskvon pro^ągandistų, rengiąsis užpultu iij 
sunaikinti "proletariato ^et,’ nie^ąą,.
ir nesvajoja apie Rusijoj l
karą prieš Sovietų, Sąjungų, kitos." 1 stenąif^i; ganf
rinką savo prekėms Rusioje ir d^ro su ja^ prekyboą 
sutartu. ' V .■ '

Šayo 
planus ir kazokų■ visų~pirma
savo vridjnjąms: ~ Mbąskvoš gyventojams, idant ‘ jie ži-

stracijos Maskvoję.. Tose: d

lio centrui” duodama žinoti, o jau pastarasis pasirūpina pagimdyti troškulio jautimą. Blogumas su ta teorija yra tas, kad ji* neišaiškina sensacijų, kuri burnoj ir gerklėj, teorijos šalininkai troškulį pagimdo
troškulio pasireiškia Trečiosios sako, jog košelės apa^moš (trūkčiojimai). O tos fįpMĮsnms pareina nuo kraujo koncentracijos. Vienas tyrinėtojas pastebėjo, kad pas ištroškusį žmogų koseres spazmps visuomet padidėja. Bet «gal tai yra tik troškulio pasėka, o ne jo priežastis. uTroškulys skiriasi nuo višų- kilų sensacijų. Nežiūrint į taį kokiu budu jis yra pagimdo- mas, jo jautimas visuomet par sirciškia tam tikroj smagenų dalyj. Ta smagenų dalis gali- būti pavadinta “troškulio centru.”

Įdomus dokumentasBygoje leidžiamas lietuvių socialdemokratų laikraštis “Darbininkų Balsus” savo 3 nuip. dėjo šitokį Laiškų Redakcijai:Gerbiamoji redakcija!Maloniai kreipiuos į Tamstas ir prašau paskelbti “Darbininkų Balse” nesenai man -prisiųstą, Kretingos apskr. slapiosios policijos viršininko Jakio provakacinj laišką. Aš noriu parodyti Lietuvos visuomenei, kaip žvalgyba nori išprovokuoti užsieny j gyvenančius Lietuvos politinius emigrantus.šiame laiške f ‘ JakioSu ir

Apie širdįNors širdįes ligos dažniau-1 Pft^““'„^^“įing.'Ls... ™b šiai esti priežastimi daug mir čių ir priduoda daug skaus . . ,yt .mo, vienok galima dąng padą- aiškia, ryŲ, kad jų išvengus. ;dąu(}>au valgo, negu jp kūnasširdis tai pompa, sudaryta *£ kad neužtektum1ns Jo,,,. mikliuasi. ’Beguhans, vikrusjįįiĮyinimas ir taupps valgymas daug pagelbės, kad sulaikius nuo riebumo ir įvairių Į nesveikumų, kurie su juomi rišąsi. Re guli a ris miklinimas daugiau, negu ’ kas kitas, su7 tvirtina širdies raumenis ir
I * -- . I d*i palaiko kitas kuųo dalis svei-

Didelio kraujo, spaudimo at- Isitikimuose reikia vengti pro- i tinio ir fizinio pavargimo, rūpesčio. Vidutiniai pasilsint ir pasilinksminant daug pagelbės stovio pagerinimui.. Kada širdis, jau sužeista,

mas visuomet yra nepageidau- 
jųmas, ir pavojingas. Pap- kad žmogus

• Troškulio intensyvumas žy- mijpį priklauso nuo tempera taros, ir oro drėgmės. Kiekvienas žįap iš savo patyripip, jog. krintą vasaros dieną daug gįltįijčiau pasireiškia troškuly^. Oi taį tojįjl, kad žmogus daug v/mjdpns išprakaitųoj ai Kitas į- domus dalykas yra tas, kad žmogus be vandens daug 11; !giau gali> išgyventi, jeigu jis tuo pačiu laiku nieko nevalgo, ypač jeigu jis nevalgo sauso maįfilty ^ai pareiną nuo to, kadi maisto* atmatų pašalinimui yra reikalingas vanduo.Kuomet mes jąuįianie troškulį, tai musų burnpj ir gėlelėj pasireiškia kokia tai deganti se)^ący/|; ir -ąąusimia& Kuomet troškulys pasidaro la- baį intensyvus, tai, nies jį jap- Ičiame yisw savo kimu, žmogus pasidaro labai* neramus. Jis jotįipi kt^štį Takųjį tik vandenį, bet taip pat įleidžiant vandenį tiesiog į kraują, didžiąją žarną arba skilvį. Burnos ir gerklės troškųlĮp, se^ saciją galima laikina), pa^alip- ti pavilginant lu^ąą. ir burmį vandeniu.Kokiu budu vandens trukų; teoMulį1?/ Tas ]!į$a' da$ g»AMljnaį išspręstas, ir niol^Ui^jiĮtkų ųųo- mones skiriasi. Gajįųųįjį.tįį,. iįįęk pasakyti, jo^ -ąg^tųpjĄ W teorijos, kurios susiveda prie kraujo koncenbraęjijps. IJap yra įrodytas faktas. Kai kraujas toJt7kai<savybės pakitėja. Kraujo plaz- fnibj* ateiuaiida daugiaa druskos. Druska ištraukia iš ląsta* lįų vandenį, 7) tai savo keliu veda prie permainų ląstelėse fir 'Ituhb ” aųd^įųpsc. Scilių,
demonstraciją. r' ■' ■

Penktadienio pgakaMa ir 'W
tuvių Auditorijoje buyų 
žinių parengimų visoje Cbicųgos lietuvį socialistų is
torijoje. Nef 
vykę pfitjį-ąuhti, j Pą-mį^i0% ■’įM^a^š dkū-
glaus publikos, negu- šp kartų. •v>

do sausumas burnpj, kuomet nėrg pakankamai sęilįų, yra gana tiksli. Ją patvirtina ir kai kurie faktai. Sakysime, žmogus, kuris paima atropino, jaučia troškulį. O atropinas, kaip žinia, sulaiko seilių bėgimą, Tačiau jautimas sausumo burnoj ir gerklėj po paėmimo atropino arba ilgo kalbėjimo nėra tikras troškulys. Tokios nuomones laikosi prof. Anton J. Carlson. Jis sako, jog žmogus jaučia troškulį ir tąme utvejyj^ kuoniet jo burna nėra isdžiuvUsį ir ršpilių kiekis nėra sumažėjęs. Taip, pavyzdžiui, atsitinka, kuomet žmogus valgo sūrų'maistą. Tos rų- šįes troškulys yra nemalpfiuą. ir kutenantis, nors burna įi; nėra sausa. Sausumas geęklejį pasireiškia tik\vėliau, jei troškulys nėra patenkintas.Žmogus, kuris per kelias, dienas negauna <vaųdens, prar deda, jausti /karštį, kuris, vyriausią, pureina, nuo suma^ėji- mo prakaitavimo. Taip pat yra žinoma, jog dėl kraujo koncentracijos nervai pasidarą, labai jautrus. O kadangi smegenyse yra spcčialis centras, kuris reguliuoja kūno temperatūrą, lai galima pri- ilpisji, kad kraujas, tiesioginiai akstinu ir tį cgulrą- ■ 'troškulį gali pagimdyti bilp įvigjją tų sąlygų, dėl kurios, lęip nelęnka daug vamiens.Sakysime, didelis |>rakaiiąyi- maą, inkstų pakrikimas urbi
i fi ’ • ’ ■ v ’ ivėmimas.Tyrąs aiba disfiliuotas vanduo ^neturi jokio skonio. Todėl. Jryšy.ji su tyru vandeniu ir •troškuliu negali būti jokio apetito faktoriaus.. Bet žmoųės paprastai retkį tegeria tyrą arlpi dišHHuotį yąndeųį. T9r .del dąs juos als,įęaud:a m pįgrV-
jnęraŲjįiy, yiuijdei^ Žfiionfis su
ko, jąg <li»lįliiĮaUis vautluo 
•m

laiške, prisiunčia laišką-originalą. aukšta pagarbaKazys želvys.Laiško nuorašjasGerbiamas Tamsta.žinodamas kad Tamsta esate sunkioje padėtyj ir/turite trsųjr kytis po svetimus kraštus i$r riu tamstai padėti iš šips- par dėties išeituBet man rodos kad Tamsta esi lietuvis ir nori juo būti. Visą amžių tokioje padėdyj neišgyvensi ir galų gale prisieis ar vėliau ar anksčiau grjžr ti į savo kraštą pas saviškius ir ramiai gyventi.
t ' ■ 1; Toks zuikio gyvenimas nusibos, o gaL ’ir nusibodo. Gerąj žinau, kad Tamsta jauną SUr klaidino blogos vajios žmonės ir privertė apleisti savo gimtinę*. Gal tamsta manai, kad Lietuvoje politine padėtis- pasb keis, visi emigrantai sudarys Lietuvos" rojų, — ne, geriąu. nelaukite, nes bus pervėlu. Ąk noriu Tamstai patarti ir padėti grįžti. į savo tėviškę ir ramiai gyventi, bet noriu/ ką^l ■tamsta butumęi atviras ir pa- !darytumai visų darbų atgailą, inęklausytumei tų saulės brp- hįų, kurie Lietuvai kasa duobę.. Tamria tarnąvai Lietuvos tkariuomenėje ir esi atsargos .ka^ys, gerai suprunri^ ka turi geras lietais, daryti, Taigi greit ir apvirai i tą laišką atsakyk ką manai dėl šio laiško. (JeJ, nori: grįsti k savo> tęyyną Lietuvą ir utitaiayti savo, kląį- jdiyn aą Tamstai pądęaiu iv jokia bąųfmė. tamstai nebus už praeities darbus^ kurie taip pąt buvo nesąmoningi ir neapgalvoti. . •,Gavęs nuo. Tams,tęs atviru atsakymą, tuomet iš Tamsta ’liųško darysiu išvadą ir ųena- >dęs jokių šunybių, kurias ąš •greit pastebėsiu, duosiu Tarpsta! atsakymą ir patamsiu kąs toliau: 'darytu ApĮe Sj tamsta neprivalai pasakoti 5^- vo draugams. Ir jei kij darysir me, tai 'niekas neturės žinoti. Jokių ap®j|yįys$(j aš, ųei^riy jr nedarysiu1 jų.
I ■ w. i® jw-| Kas aš tųks, esu.
(turbūt žinai. —dfe-
, l^retinsfl, . 'Birulis, Ną ‘

M, gerUlU.
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keistokas?/ * .—Ą” torčjąU; panjųpso-niąsmagiuj^’*-K$j; ^įtikpį?„ ■ -—Uošvė pasimirė.

iš raumeningų sienų, tujinta plonus plevuotus dangtelius; susitraukdama arba mušdama, ji varo kraują per kūno gyslas, tuomi sudarydama riją? kupaciją. Sužeidimas širdies gali baigtis sužeidimu ramne- ningų sienų ar švclpių dajjgtp- ,lių. Apsaugojimo klausimą sprendžiant, pavojingiausia^ ‘širdies ligas galima padalinti į tris grupes — pirma, tos kurios, atsiranda kūdikystėje ar: ba anksti užaugusiems; antrą, tos kurios pasirodo viduramžy — daugiausia nuo keturįa^- . . ,. . . . . ..dešimtų iki keturias dešimt k\I1a kl®u“ penktų melų — gale,, tos kurios pasirodo po ši m t s. metų.v Rirmoje grupėje los, kurios I prasideda anksti — priežąs- t48. yra kokia nors, reųmatią- mo forma, ir apsisaugojimais nup jų daugiausiai priklauso] nuę apsisaugojimo ir saugaus pafies reumatizmo gydymo. ‘ -Liga žinoma kaipo reuma- tiškas. karštis paliečia daugiausia vaikus įr jaunus užau- gųsius. Apsireiškimai tųojaus pasirodo po gerklės skaudėjimo, kaipo, jo pasekmės. Kadangi kiekvienas gerkles skaudėjimas. gali užsibaigti reuma- tišku skausmu, kuris gali būti priežastimi širdies sužeidimo, labai svarbu, kad kiekvienas gerklės skaudčjin|ąs turi būti rimtai gydomas, ir ligonis turi gulėti mažiausiai dvi ar tris dienas, kol karštis pranyksta.’ Taip-pat vaikų ir jaunų žmonių sąnarių sutinimas, ypač' karščio lydimas, turi būti žiūrimas, kaipo širdies sužeidimo pradžia ir reikalauja poilsio gulėjimu ir sumanaus gydytojų gydymo.Vaikuose: kuriuose yra kokie reumatizmo ženklai ar ku- ,ric turi Širdies? dangtelių, są- žeidimą, nesveiki liežuvėliai ir ądęnoidai tjuri būti išpiąųįiį įr idantys ir burna Sąžiningai pri- žiuriųia. Tčvųf m^ylojų ir a- bęlnos visuomenės geresnis supratimas, svarbių ryšiiį kuriuos turi gerklės, skaudėjimai (jį įvairus reumatizmo pasi- rodyipai- vaikuose sų šifdiąs ligą,; apsaugotų daug. vaikų nup širdies ligos aiškumo._ Ta širdies ligų grupė, kuri užpuola viduramžinius žųio- lics (dąugiąusiąi vyrus), tupi svarbiausią prięžastį gerai ži- nomojfvengriškoj kraujo ligoj, šios kraujų ligos ypatybė pąsį- .žytui Uw. kad pirMcji šjidięs sužeidimo apsireiškimai pari-(V- taj^ d,yidęšjM}Ueft ax dvųlę- >šimt4)enkių<) j°8 iSemu prunyl fe l>Ki-klauimj nųo„ smuanaus, ilgo, ir pikią. origiyalos kraujo, ligąs gydymo (įąr diųi£ metiį p^ięš kirmės ligok apsireiškimą.• , Trėčiająi, ril?diąs ligų grupei .prikJ&uso tos Ugos, kurios pasireiškia pas senus žmones* ’įįažniausiai po šešių dešimttį 'įmetu, ir kurių širdies sužeidį-, apas yra iš priežasties kuųo jiykijiĮjO’ priklausančio tani ji^nž^Uf, ypač jeigu žmogus y(ąa llįuvęs labai riebus. Nekuriųp- įąc atitikimuose didelis krąu- pp spaudimas lošia svarbią rų- įję? Ir šiems seniems žmonėiąs galųnii daug padaryti, kąd panaikinus arba ir sulaikius, širdies ligos pasirodymą. Vis- ?kas kąs prigelbsti tvirtos svei- katos palaikymui, ves prie tp, kad sulaikius širdies silpnumo priartinimą. Didžiausias šios jjgos išsivystymo faktorius yęa *tjas, lyid dauguma žmonių, ei-* naų,t senyn, žymiai riebėja. šįs

- *_| reikia susilaikyti nuo fiziško dZ judėjimo, yra ®Yarbus- žin°- • pna, tai priklausys daug nuo Itp,. kmk širdis yra sužeista ir I nuo ligonio amžiaus. Senesniems žmonėms širdies išgalėjimas prisitaikinti prie sužeidimo yra daug mažesnis, negu jaunesniems, kuriems su- I žeidimais paprastai esti, širdies dangteliuose, kurių raumenys turi nepaprastą gabumą susi- stiprinimui taip, kad pergali tą širdies dangtelių sužeidimą.hDa.uguma, vaiku ir jaunų žmonių, turinti lengvus širdies dangtelių sužeidimus, ’ reikalauja mažai ■ sulaikymo nuo judėjimo ir greičiau sveiksta, jei jiems leidžiama užsiimti visokiais miklinamais. Lygiai tiek pat blėdies galima pridaryti vaikams, neleidžiant jiems mikliniis, kaip kad ir perdaug miklinantis. Tiktai gydytojas tegali pasakyti, kiek Lkuriam. ligoniui galima tuo užsiimti. Tokie apsireiškimai, kaip širdies drebėjimas, kartas nuo karto mušimą*. praleidimas, ir skausmas apie širdį, ypač žmonėse,’kurie dar neturi keturiasdešimts metų, yra paųrastaL iš priežasties nervų -išnirimo, ir ne nuo kokios širdies ligos. Rūpinantis apie tai, padarys aršiau. Kartais šie apsireiškimai yrą priežastimi daug rūkymo. Gydytojui ^peržiurėjus ar gavus nuo jo raminantį' žodį, paprastai užtenka prašalinimui skausmų.
\ T t rw
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po piriiiutipio ’o^mo ir visi ženklui yra jaju

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

AMERIKOS

Ęnjipa i«į lafoąi. pagd- 
bipga knygelį tiems, ku« 
rje nori tjptt šios šalies 
pih^UU. Pamokinimai 
apie, šios šalies tvarką, 
apie jos virfininkų rin- 
kūnas ir vi>lq kas reika- 

' linga. prie ėmimo, egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių it anąlų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

■ \ CHĮCAGO, ILL.

Siųskite money otjeri arba ktasoi 
* ženklelius.

G I M 3 J J A ». >- t

Užsirašykite “Mu
są Vilnių’’

i i Po prpf. M. BIRŽIŠKOS prakalbos 
■ kovo 28 d- sujirinkįmc, daugelis rciš- 
: lį noro išsiplyti' Vaduoti

Sąjungos org>n%

, “Musu. YUnius”
. ($1.50 kaS- 10 djcnib
gausiai iliustruotas Vilniaus krašto 
yaizdais). Tad '^Naujienų0 admini
stracija, susitarusi su profesorium; 
apsiima ligi balandžio 20 d. priimti

‘fMusų Vilniaus” ’
prcnuincul.!.

? Adresus ir pinigus prof. Biržiška 
atsiėmęs pristatys

“Musų Vilniaus”
aduiinisltacijai, ’ \



Pirmadienis,, gėg t 1931 ________
iririkimtis, reU^Jąs — Yhkare- 
lio Ir apkalbėjimas naujo mo
kytojaus, nes jj-lė Kvielkaus-

■ kaitė apleido Chicagą neku
riam laikui — išvyko į Zicg- 
leh IU« plis gimines svečiuotis. 
Pasikalbėjimai vedami su 
Viktoru Dambrausku, žinomu 
muziku-vargoniriinku. Jeigu p. 
Dambranskks nesibrangins, tai 
berods jąrti klius vadovati- 
inds “Aušreles”. Visi tėvai la
bai prašomi dalyvauti.

1 l’ai bene bus ketviras moky
tojas “Aušrelei”. Pirmuoju bu
vo Petras Sarpalius; antruo-

■ ju p-lė Verną Bigeliutė; tre- 
1 čiuoju Francus Kvietkauskai-

tė; o ketvirtuoju?
i

-- ------ - —

Tarp Chicagoa 
Lietuvių

*

Jaunimo Problema
t Amerikoj visi yra suširnpi- 
nį CioiRds augusiu jąuniinu. 
Laikraščiuose rašoma, susirin
kimuose diskusuojania it šiaip 
privatiškuose pasikalbėjimuo
se, vis kalbama apie čia ghnib 
šio jaunimo ištautėjimą. At
bodo, kad visi yra tuoni ūžia- 
teresuoti ir pasirengę toje sri
tyje ditbti, kad pagelbėti jau
nimą išlaikyti nuo ištautejimo. 
Bet, deja, taip nėra. Daugu
ma tik plepėti apie tai mėgsta, 
o kaip reikia tą judėjimą pa
remti ,tai ranka numoja. Vie
toj tuščių diskusijų paremkite 
jau gyvuojančias jaunuolių 
organizacijas, lankydamiesi į 
jų parengimus.

Šitai ateinantį šeštadienį bū
rys jaunuolių padedami kele- 
tos suaugusių, kurie susibūrę į 
Chicagos Lietuvių Chorą “Pir
myn” rengia vakarą, Lietuvių 
Auditorijoj. Pamatysime, ar 
daug sueis tų taip jaunimu su
sirūpinusių?

Juk šis choras susitveręs ne 
dėl savo naudos. Čion susiė
jęs jaunimas lavinasi dailės 
srityje, mokydamasis lietuviš
kų dainų; be to ir patarnauja 
musų visuose viekuose paren
gimuose.

Be šio choro neapsieina ap- 
•vaikščiojimai kaip tai Nepri
klausomybės šventė, vasario 
16 <L, Biržiškos atsilankymas 
ir daug kitų parengimų, kul
be choro ir orkestros neapsei- 
natna. Klausimas, ar butų ga
lima pritraukti tą jaunimą į 
kokį nors lietuvišką judėjimą, 
jeigu ne choras ir orkestras? 
O tokia organizacija palaikyti 
reikia lėšų, apmokėti niokyto
juj, praktikoms, svetainei ii- tt.

Iš kur tokia organizacija 
gaus lėšų, jeigu plati visuome
nė jos neparems, nesilankys i 
jos parengtus vakarus? Todėl 
vardan lietuvybės ir sulaiky
mo jaunimo nuo ištautejimo, 
privalo visi atsilankyti į Lietu
vių Auditoriją gegužės 9 d.

Rėmėjas.

Brighton Park
Ar saugu pinigai komodoje?

Hm, man rodos kodėl gi ne 
— vienas kįtas doleris, o'dar 
nuosavoje komodoje ir po rak
tu, tai visgi visa nėra taip jau 
pavojinga. Matyt, kad tokios 
minties prisilaikė ir ponia Ma- 
travičiene, 2418 W. 46th place; 
pereitą trečiadienį pakavojus 
30 dol. komodoje ir užrakinus 
išėjo krautuvėn ir už pusės va
landos sugrįžus rado komodą 
išverstą ir 30 dolerių išneštus. 
Taigi šis įvykis mumis pilnai 
įtikina, kad pinigai komodoje 
nesaugu. Raidas.

CHICAGOS ŽINIOS
Progreso šimtmetis
“Progress”, specialus laik

raštėlis busimai pasaulinei pa
rodai 
“Jau 
tybės 
va uti
Parodoj, Chicagoj. Tos valsty
bės yra: Grekija; Eųuador, Hon
dūras, Guatelama, Lietuva ir 
Norvegija.

Cicero
Painokos. Tėvų susirinkimas. 

Naujas mokytojas?

Ateinantį pirmadienį gegu
žės 1 d. įvykstii painokos dai
nų, Jaunuolių draugijėlės, “Au
šrelė”. Mat gegužės 9 d. jie 
rengiasi pasveikinti savo mo
tutes, nes 10 gegužės pripuola 
“Motinų diena”. “Aušrale” 
tokį motinų paaveikiuimą tu
rės jau trečią iš eiles. Reiš
kia, treti melai amžiaus “Auš
relei”, įvyksta Stasės Lukšie
nės svot., 15 ir 49 Avė., gegu
žės 9 d;, šeštadienį.

Čia bus taipgi ir tėvų susi-

Štttys, kurio principe priėmė 
pąkviętimą, yra ČėkČoslovakija, 
Suomija, Švedija, Austrija', 
L enki j a ir Jugoslavija.

Parodai prirengti tam tikri 
komitetai jau veikia Francijoj, 
Anglijoj, Švedijoj ir Vengrijoj.

Dearborn fortas atidaromas 
gegužės 16 d.

Šeštadienį, gegužės 16 d. 2 
vai po pietų Įvyks atidarymas 
naujai pastatyto Dearborn for
to. Tai yra tikra reprodukci
ja to forto, kurį pastatę pir
mieji ateiviai ir kurio įgttlą 
1813 metais indionai išskerdė. 
Fortas 
medžio 
keistai 
raižius.
gan ežero kranto, ties 26 gat
ve.

Industrijos muziejuos Jackson 
parke jau baigias remontuoti. 
Tai bus vienas gražiausių kla
siškos struktūros rūmų Chictt- 
goj. Jį galima apžiūrėti bile 
kada važiuojant paežerių per 
Jadkson parką.

Maya iinyčlos reprodukcija

Pąe^ery, į pietus nuo Forto 
Dearborn greitu, laiku pradės 
statyti keistą namą, reproduk
ciją prįešistoriškos Maya žiny-» 
čios, vadintos Uxmal Vienuoly
nas, Yucatan valstijoj. Parvež
ta daug daiktų, dekoracijų ir 
sienų gabalų iš to vienuolyno 
likučių. '
—u.—k

Graboria^

■—-a

...__ Graborhii

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgtausia.

Reikale meldžiu atsilaukti, o mano 
darbu busite užganėdintu 

\ Tel, RobseVelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

4P

Liefaviiit GydytoĮal
66
Phone Pro«peęt 

Ofiso Tel. Cana

00 South Artesian Avenue

Janai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

įvairus Gydytojai __
Office Phone Ganai 1SĮ12

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St. 
kimp. 18 ir Blue Island Avė.

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

Res. Pbone Fairfax 6353

pastatytas iš netašytų 
rastų ir atrodo labai 

priešais plieno dango- 
Jis randasi prie Michi-

Garsinkite “N-nose”
SO. MILWAUKEE, WIS.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGĖMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3421 South HattUd St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietį}, 

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

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 M U iv aukse Aveniu

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

Nedėlioj pagal sutartį

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 Iki 

9 vai. vakare

Ofiso Tel. Boulevard 5913 _ , t .Telefonas Yards 0994

n^.Ad; |Dr. MAURICE KAHN
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po piejų ir 

nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Rez. Tel. Kenvvood 5107

Telefonas Yards 0994
w

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis • 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physiical Therapy & Mtdwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albaiiy Avenue

Pbone 
9252

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

2400 W. Madison SL
Valu 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. W«it 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

Rezidencija Tel. Midvay 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

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

Pitnyėiomis 1 iki 4 ▼. v.,, Telefonas Bouleyird 1939

DR. .S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

t QfilO Tęl. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas; 3102 So. Halsted SL, Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pittų, 7-^-8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Hemlock

Ct.

prie 
duodu 
eleetrie

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag-
neti'c blankets ir 
t. t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai
■^»**ws*M^>*wM5ew^?W***M*»**

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

i ' Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospcct 1930

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724
KAZIMIERAS MATUZEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 1, lygiai 12 valandą dieną 
19}1 m., sulaukęs 70 metų am
žiaus, gimęs Gcgužynčs kaime, 
Pumpėnų parap., Panevėžio ap. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Elzbietą, dukterį Rozaliją, žentą 
Motiejų Mirką, švogerį Mykolą 
Orlauską, žentą Leoną Jaruškevj- 
čių, o Lietuvoj seserį Marijoną, 
švogerį Juozapą Jusiuną Smilgelių 
kaime ir švogerį Juozapą Kastra- 
vieką Praibių kaime. Kūnas yra 
parvežtas į Kenoshą ir pašarvotas 
randasi graboriaus Thomas Han- 
sen koplyčioj, 6019 — 7th Avė., 
Kenosba, Wis.

Laidotuvės įvyks pancdčly. ge
gužės 4 dieną, 2 vai. po piet iŠ 
koplyčios bus nulydėtas į Hillcrcst 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Matuzevi- 
čiaus giminės, druagai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą 
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, 
ir Giminės. <

I. —- JU__ M - ■ .Į-l ■» Į Į ■ III '■ • ^.HII . T TIII r-—r r—"—■—

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
J27 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: riuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ke t vergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina piieinama

r 3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. M.’ SKUDAS
' Lietuvis

GRABORIUS JR BA^SAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt.. 753-2 < • »

ir atsisvei-

Žentai

Laidotuvėmis rūpinasi duktė Ro-

iš Sister of
vienuolyno, Erie, Pa., ir

reklamuoti rašo, kad 
septynios svetimos vals- 
priėmė pakvietimą daly- 
1933 metų Pasaulinėj

JUOZAPAS STRIPEIKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 1 d., 6 vai. vakare. 1931 
m., sulaukęs 5,4 metų < amžiaus; 
gimęs Telšių apskr., mieste ir pa
rap. ‘ Amerikoj išgyveno 27 me
tus. Paiiko dideliame nuliudime 
motelis Pranciška, po tėvais Ge
čaitė, 4 sunai — Juozapas, Sta
nislovas, Adomas ir Antanas, duk- 
tė-sesuo Florencija 
Mercy 
giminės. Kūnas pašarvotas randasi 
6129 S. Ttby St.

Laidotuvės įvyks panedėly, ge
gužės 4 d., 8 vai. ryte iš namų į 
Užgimimo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi i. a. Juozapo Stripcikos 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsjąvęikipuną.

Nuliūdę liekama

Moteris, Vaikai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eųdeikis, tel. Yards 1741.

Nitai

RACINE, WIS

MYKOLAS VIJŪNAS

Staigiai, nesirgęs, pasimirė ba
landžio 30 d., 12 vai. naktį, 
1931 m., sulaukęs 41 metų am
žiaus, gimęs Kunigiškių kaime, 
Žemaitkiemio parap., Vilkmergės 
apskr. Paliko dideliame nuliudime 
brolį Justinu, pusbrolį Vladą Vi- 
juhą, o Lietuvoj tėvą ir seserį. 
Kūnas pašarvotas randasi Christen- 
sen koplyčioj. 1728 Washington, 
Avė, Racine, Wis.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gegužės 4 d., 2 vai. po piet i$ 
koplyčios bus nulydėtas į kapines.

Visi a. a. Mykolo Vijūno gi
minės, draugai ir pažįstami esit 
nUbŠirdžidi kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

ir Pusbrolis.

Undertaking Co,
Wm., A. Pakorny 

Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel' Cibai 3161

-------- ------------------- 1 .■ ......N.........................    , .į .

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių;, įtempimą, kur|s esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
ąkių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzariunavimas daromas su elektra, pąro- 
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj riuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ ,SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelį,įsitikimų akys afitaitombi be 

akinių. Kaihos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashfeind Avė.

Phbtte Boulevard 7589

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

Tel. Lafayctte 4146 

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Hahted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė.
. Valandos: 2-y«4 po piet . 

Phone Ldfayette 0098
_ __ - - I- -- - --- - - - - - - - * . -

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Saite Street 
Ręom 1701 u Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vat vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

r Valandos — 7 iki 9 vakare 
<piis—Utarri., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle—pan., Ser. Ir Pėtnyčius vag.

J. LuleVičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laid0tųve 
są vijose niię^o ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
vėltųL

Habnd St. 
Įb, M 
įry 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUMĄS lietuvis 
GRABORIUS CHICAGOJ

T<|. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas, Ir Akinių Dirbtuve 
756 Wėst 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandas nuo 10—4. nuo 6 Iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
TeL Boulevard 7589 

Ofiso valandos 10 ryto iki *8 vakaro. 
Residence Phorie Hemlock 7691

Lietuvis Advokatas
Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 

Subatomis nuo 9 iki 9

Pullm^9?(T^£^Apull. 4377 

Miestio ofise pagal sutartį 
127 K. Dearborti SL 

Ketyecgab dHUd Uždaryti.
■i. z .'.'i ■■■.;; ■ ; i į t« —

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 Wcst 22nd St.
Arti Leavitt Są. 

Telefonas Canal 2552 
9 lyto iki 8 vakaro. 
Fitnyčioj nuo 9 iki 6

TekPbone Boulevard 7042

DR. C Z< VEZELLS
Dentistas

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

.. ............. *... ........ ■■■-"! ... . ■■ ..... —.tr—'ta—
................. i— ....į...............    ■ i.... ......  ", 

Duokite savo akis išegzaniiftuoti

Dr. Ai R. BLUMENTĮLAL 
optometriSt 

praktikuoja viri 20 m, 
4649 S. Ashland 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

===== , . „ j 1.1.1U
Lietuviai Gydytojai

DR. J. 1KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Stiite 3 
Tek Pros^ect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį •
Šen

I

Laidot^včsę patarhaib 
jų ŠccUų ir pigiau, 
riegti Rifu todeb kati 

• priklausai) prie gra^ 
bų išditbyscės.

OFISAS:
668 W. 18th Strtct 

l'cl. Canal 6174
. SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4ų88

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

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

Tel. Calumet 3294
( Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
i nuo 6 iki 9 valandos vakafce

Antanas Rendokas
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 1 d„ 8:10 vai 

ryte 1931 mb sulaukęs ąmžtaiis; gimęs Kvedainty 
parap., Raseinių apskr. Paliko dideliame nuliudime. gimi- 
nafėiUs MARIJONĄ MOLIS, :Juyg| Puleikį ir žmoną, Wil-
liam Puleikį ir žmoną, Margaretą Paulauskienę ir vyrą, 
Francis Kvans ir vjtą. Laidotuvėmis 'rūpinasi Marijona 
Molis, 110 S, Harlem Avė. Kūnas pašarvotas randasi S. 
P. Mažeikos koplyčioj* 3§19 Auburn Avė.

Laidotuvės jVyks puhedely, gegužės 4 d., 2 vai. po 
piet, iš koplyčios bus n uždėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Bęnddfco giminės, dratigai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę'liekame

-«C<* - v* įž.
V''i'u, . M

,1 i. ' I I. w i . - ■ .1 hiiH,i».—

A. L taftoms, M Jk 
4&10 Sb. Michigan Avenuė 

Tel. Kertivood 5107 
VALANDOS: t 

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
, ųuo 6 iki 8 valandai vak^te 

apart šventadienio ir ketvirtadienid • 
X.

Phdne Canal 6,222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Cicero 1260
DR. GUSSEN '

LIETUVIS DENTISTAS
Vak: kasdien niio 10 vai. ryto ikj 9 
,al-

CICERO, ILL.
i.r ir -y i, iii/i... .■.'■-■■l'mj.-.uį

Ivairąs gydytojai
^^p^^MMM^MM^MM^**^*******1^^^**^**1^^*^***^***^*

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo palytis gydytojas, chirurgas 

f Ir akušeris.
Gydo starkis |r chroniškas tigas vy 

rų, motei 
metodus 
prietaisii

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

’ Ofisas vidumiiestyj< 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St.

Cor. Washiagtoo and CUtk Su. 
Offco TeL Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 2117 
Tehphone Randolph 6717 

Vakarais 2151 W. 22nd St. ąuo 6-9
J Telephoną Rooscvek 9090 

8-9 ryte. Tel. RepuHfc 9600
staigus Ir chroniškas ligas vy
ru Jįt vaik4 pagal haujauslus 
X-Ray ir kitokius elektros

j025 1 St.?anrtoH°j

Vatahitos: riuo ID—12 1
6 Iki 7:3|0 vak 
TU? Canal 3110

•Rezidencijos tėlefon
Hięįę R<w4pQ>A W0

■ , ;
raktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

speciauat*as' &VOS
li8'-

NUO 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. P9 pietų ir nuo 7. iki 840 JML vakaro. Nedėl. nuo Io J2 v. dieoą 

‘ Phone .......
■ 11* aavil »U i>i> *i<i mumi n Mimam a

DR. a L. MARGE
- DENTISTAS

49įQ.,W« l?tb Sį; Tel. Cicero 49
.00 
.00

otyan St. 
2&eU'

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Koom T30 
Tel. Central 6390 ‘ Vai. »—4 
Rezidencija 6158 S. Talman A v. 

Tel. Proepect 3525
-- -------------------- ---------- -—-----------------------------.... ...■■-liii.imad'»irw

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidjumiestyje 
. Room 2414 

Oim Ndrtft La SMb Rldf. 
One North La Sal St.

(Cor. U Salk ahd S«0
Ofiso TeL State 2>04|

-t. A..,. Hi»'t r»-i ■ if

JOSEPH J
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Aehland Av* 
Tel. Boulevard 2800 

Ret. bSU So-
Tel. Republic 9723

Vai.: 1—3 k 7—8; Ned. 10—12 rytb
Rezidencija 66.40 So. Mapletpood Aoe.

Telefonas Republic 7868, 
......................... . ............. i -..........■■■■I ...........  ...I! m.-.K'-.iĮM*. 

Ndmtj Tol. Ratenswdoį 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
gydytojas jr chirurgas 

1588 Mihoaukee Avė.
(kampas North ir Damen Avės) 

cTel. Brunšwick 8281 
Utarn.., Ketv. ir Subatomlą 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.
Nedėliomis pagal susitarimą 

.'i. i ,ii i p i1 ......     'i"**

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos H ,ryto ikE 1 po pietų, 2 iki 
43ir 6 iki 8 vak- Ncdėliom riuo 10. 
// iki 12 dieną.

Tclcphonai dieną ir naktį Virginia 0036

J*

&Giminaičiai.
LaidotuvCse putariiauja graborius S. P. Mažeika, tel. 

Yurds 1183.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
— Mes visuomet teikiame $irdingą, simpatingą ir ramų Į 

patarnavimą,. kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUBEIKIS & 00.
JŪSŲ GRĄBORIAI \ 

■ ’ ' didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai YARDS 1741 it t>42 gfrtęjjrd

***» -nKjBKsrvrrtJKK
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmos Gegužės Ap 
vaikščiojimas

žmonių prisirinko pilnutėlė 
Lietuvių Auditorija

Pamoki nancios prakalbos 
pavyzdirujas koncertas

Palyginus su keliais metais 
atgal, Amerikos lietuviai yra 
nebepažįstami sukulturėję ir 
susipratę, šiandien jau ar lai 
butų grynai meno, ar politikos 
ar kitokio visuomeniško tikslo 
parengimas, žmonės renkasi 
skaitlingai ir susirinkę užsilai
ko kuopavyzdingiausioj tvar-

ir

Toks buvo pats pirmasis 
įspūdis ir pereitų penktadie
nio vakarų, Gegužės Pirmųjų 
dienų atvykus į Lietuvių Au
ditorijų, kur LSS. Centraline 
kuopa rengė pasaulinės darbo 
žmonių šventės apvaikščioji- 
mų. žmonių ne tik buvo už
imtos visos kėdės salėj ir di
džioji dalis galerijoj, bet gera 
šimtinė pasiliko sėdėti ir sto
vėti pasieniais. ' Tarpe suau
gusių, pažįstamų iš įvairių 
Chicagos miesto dalių, daugy
bės nepažįstamų, buvo gana 
daug ir jaunųjų, ar tai su tė
vais ar su sax*b jaunais drau
gais, chorų dalyviais atvyku
siu. Publikos užsilaikymas 
buvo labai tvarkingas. Be 
komplimentų reikia pasakyti, 
kad parengimai, kurie “Nau
jienose” yra plačiau paskel
biami. visuomet yra verti dar 
daugiau, negu žadami, todėl 
publika jau pati žino, kad juo
se lankytis yra ir naudinga ir 
apsimoka. Dar vietoj bus pa
stebėti, kad kaip visa eile pas
kutinių parengimų, taip šis 
Gegužės Pirmosios apvaikščio- 
jimas parodo, jog Amerikos 
lietuviai, ir lame skaičiuj p||į- 
cagtečiai ypatingai, pradeda 
daug labiau domėtis rimtais 
kultūros ir politikos klausi
mais. Tai yra daug gera ža
dantis apsireiškimas ir į tai

*
it

X
e jįfr ikr-*

JOS. F

Būvėtų musų visuomenės, 
draugijų ir abelnai kultūrinio 
gyvenimo vadai atkreipti kuo- 
rimčiausio dėmėsio.

Prayrama gerai parinkta
Programas buvo ir įvairus 

ir gražus. Pirmiausiai geros 
nuotaikos sudarė Northside 
•jaunučių dainininkų, Bijūnė
lio choras, vedamas Anelės Sa- 
laveičikiutės - Steponavičienės. 
Tam priaugančiam gely nei iui 
reiktų neskusti ne tik gerų žo
džių, bet ir širdingos paramos. 
Gana lik pasižiūrėti, kaip 
skaitlingame būrely mergaičių 
ir berniukų apie 10-14 melų 
amžiaus, lyg pumpuriukai įsi
maišę “dainuoja” sykiu kele
tas visai mažyčių “leidžiu”, 
pavyzdžiui p. Rypkevičių du
kryte kokių 4 motų amžiaus! 
Taip, dabar tie kūdikiai musų 
veiduose smagių šypsenų iš
šaukia, bet reikia dar atsimin
ti, kad jie-jos paaugs, ir pra
dėję lietuvių kultūros gyveni
me “veikti” beveik nuo vys
tyklų gadynės, tokie gali iš
augti stipriais ir stipriomis 
naujosios gadynės vadais. Juo 
jaunesni pradeda, juo labiau 
turi būti branginami! Ir už 
tad kaip tėvams, taip mokyto
jams priklauso didelis 
menės ačiū.

kino svečius, kokios svarbos 
turi musų lietuviški chorai. 
Tai yra choruose išsiauklėjusi 
’aunutė dainininkė, ir jau (la
bai greit,guli būti tikrai pagei
daujami musų koncertuose 
kaip solistė. Savo kėlės dai
neles sudainavo tiksliai, atsar
giai ir tikrai gerai. f

Kazys Pažerskis, kaip keli iš 
publikos išsitarė, greit nebotu-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Automobiliai užmu
šė 384 žmones

visuo-

Po lo išėjo mažiukas
nusilenkė

kieno tai eiles,

vaiku- 
ir kai

padeklamavo
su tokia artistiška gracija, taip 
puikiai ir drąsiai laikydamasi 
scenoje, laisvais gestais, aiš
kia dikcija, kad klausytojai 
tikrai nustebinti ne tik smar
kiai nuplojo, bet privertė iš
eiti ir dar kartų padeklamuo
ti, ką jaunutis delklamuotojas 
mielai padare. Kažkas sakė, 
kad lai p. Matelių iš North- 
side sūnūs.

P-le Sofija Paškevičiūte bu
vo kitas siurprizas. Jos pui
kus, drausmingas balsas, jaus* 
minga interpretacija, geras pa
sirodymas įtikino, kad tai dar 
viena iš retesnių deimantukų, 
kuriais malonu butų kuotan- 
kiausiai pasidžiaugti. Ona 
Berkiutė bene pirtną sykį išė
jusi koncerte dainuoti solo, įti-

GARS1NK1TES 
NAUJIENOSE

Naujas radio, 9 tūbų, gra 
žus valnut kabinetas, kaina 

su tūbomis

$49 t ’ •
Padarytas General Motors

BUDRIKJnc
3417-21 S. Halsted St

5

✓ Pirmadienis,. ; geg 4, 1931

eagoje. Tai tikrai gimęs būti 
baritonu, ir artistu. Jį reikia 
girdėti ir išgirdus, norisi kad 
niekuomet nėbesustofų I Jam 
panašus buvo ukrainiečių ba- 
ritonas-bosas Maksim Kosti- 
liuk, ypatingai puikiai padai
navęs dvi ukrainiškas dainas, 
vienų apie Dniepro upę, kilų 
iš kokios tai ukrainiškos ope
ros. • j .■

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn visame sustatė padai
navo koletų dainų, pačiam K.

forte gerą susirtainavimą ir dis
cipliną. Taip pat dainavo to 
choro kvartetas. Tuo koncer
tinė rtalis baigėsi.

Kalbėtojais buvo du: drg. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius ir Mr. Koop iš Am. Soc. 
patrijos centro. Pirmininkavo 
dr. Montvidas. Kalbos, ypač 
drg. Grigaičio, buvo pamoki
nančios, pritaikintos Gegužes 
Pirmosios tikslui. Laike per
traukos parinkta aukų Lietu
vos socialdemokrams; surink
ta $24.44. Po dolerį aukavo 
Pr. Žemaitis, F. Stanionis ’ ir 
dar vienas nežinomas.

Joseph Milkus mirė nuo 
sužeidimų,

Joseph Milkus, 17 molų am
žiaus, iš 2018 Cullcrlon avė., 
gegužės 1 d. mirė cdufily ligo
ninėj nuo sužeidimų, gautų 
balandžio 13 d. jo automobi
liui apvirtus. Tų pačių dienų 
Englewood ligoninėj įnirę The- 
dorc Bradsky,, 6 metų, sužeis
tus automobilio bebėgant sker
sai gatvės. Trėčias mirė nuo 
sužeidimų John Johnson.

Balandžio 23 d. tapo užmuš
ti 5 jauni vaikinai jų automo
biliui susidūrus su traukiniu 
ant Soo linijos pervažiavimo 
21. Antioch koronerio jury iš
nešu sprendimų, kad vaikai 
žuvo dėl blogos tvarkos prie 
gelžkelių, nesant tinkamų sig
nalų. Nuo sausoi 1 d. ligi šiol 
jau užmušta automobiliais 384 
žmones.

15439 South Halsted 
Krank Styka

15043 South Halsted 
Adolph Krajevski

564 Kast 1551h 
neina

15613 South
Jonas Kraucunas

320 Rast 157th
Boursky

15641 South 
Stanley Rugis.

si., .John

Hillsted

Halsted

si

st.,

Ve-

st

Joc

si.,

Ekskursija Gegužes
15 dieną

Kas norite greitai išvažiuoti 
Lietuvon, galite rengtis ant 
gegužio 15 d. laivu “U. S.”, 
kuris eina tiesiai ’ j Klaipėdą, 
be jokio persėdimo. Tuojaus 
priduokite. dųkumentus Naujie
noms ir užsisakykite vietą ant 
laivo. 7

Mes užtikriname visiems C* 
smagią kelionę.

Naujienų Laivakorčių
Skyrius. *

CLASSIFIED ADS
Help Wanted—Malė

PRANEŠIMAI
REIKALINGAS porteris, blaivas* tik 

turis nori dirbt, negirtuoklis, ne jaunes
nis 55 m., valgis ir kambarys, mokestis 
$15 ir aukščiau mėnesiui. Turi būti 
nevedęs, 1458 W. 15 St. Geo. Ciži- 
nauskas.

Pranešimai Kriaušiams, — Tapo 
organizuota kriaučių kliubas. Antras 
brinkimas [vyks gegužės 6 d,, 8 v. v. 
tamova 
37 St. Nariai ir dar 
malonėkite atsilankyti, 
manymų ir reikalų aptarti.

Lietuvių Moterų Dr-joi 
mėnesinis susirinkimas įvyks antradieny, 
gegužės 5 d,, 1931 m., 7:30 vai. vak., 
Sandaros svet., 3236 So. Halsted St. 
Visos narės atsilankykit, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Sekretorė.

North Side. SLA. 226 kuopa lai- 
lys savo mėnesinį susirinkimą antradie
ny, gegužės 5 d., 7:30,vai. vak. Asso- 
ciation house, 2150 North Avė. Visi 
kuopos nariai privalo atsilankyti. Ku
rių duoklės yra užsivilkę turi ateiti ir 
sumokėti jas. Sekretorius.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks gegužės 5 
d., 8 vai. vak., Mark White Sųuare 
Parko svet., ant 29 ir S. Haltsed St. 
Malonėkite visi atsilankyti ir užvilktas 
duokles apsimokėti.

A. Zalayėnei, rast.
-----------------/

Sus. Liet. Namų Savininkų pietvaka
rinės dalies miesto, mitingas 
gegužės 4 d., M. Meldažio svet., 
W. 23 PI. Valdyba prašo visus 
gus atsilankyti ir atsivesti naujų 
dėl prisirašymo, bus labai daug 
reikalų apsvarstyti.

Rast. Felix Karvalis.'

su-
su-

Čleaners 8 Dyers, 1 338 W. 
nepriklausantys 

turim daug su- 
• Valdyba. 

‘Aptirtėta"

a

Help Wanted—Female
parbininkig ReifcAa

REIKALINGA lietuvė moteris ar 
mergina, 30 iki 40 metų amžiaus, pri
žiūrėti vaikus ir savystoviai vesti visą 
įaspaditiystf. Su pirmu laišku prisiųs
iu ir savo paveikslą. Platesnes 
suteiksiu per laišką. Esu našlys, 
tarus galėsiu atvažiuoti parsivežti, 
lit.

WM. PRELGON, 
771 Agate St., ,St. Paul,

---------O---------

žinias 
Susi- 

Rašy-

Mino.

—o-----
REIKALINGA moteris patyrusi in

dų plovėja.
4169 So. Halsted St.

įvyks 
2244 
drau- 
narių 
naujų

Areštuoti Rugis, 
Kraucunas ir kiti
Prohibicijos agentai gegužes 

1 d. vėlai užpuolė aštuonis sa
liomis Phoenix apylinkėj ir 
areštavo 10 žmonių. Saliunai, 
kuriuos iškratė* ir žmonės, ku
riuos areštavo, yi*a šie:

511 West ,154th placc, John 
ir Walter Bieliūną

15509 South Halsted st., 
John Kvahsny ir Tomasy Mroz

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

MADOS MADOS MADOS

, --------O--------
REIKIA jaunų moterų, ne senesnių 

25 metų, indams plauti. Turi būti 
darbščios ir norinčios išmokti. Kai pra
moks bus pakeltos į v y rėjas. Kreipkitės 

162 N. Wabash Avė.
utaminke, gegužės 5 d., tarp 10 vai. 

ryte ir 1 vai. po piet. 
JOHN R. THOMPSON CO.

REIKALINGA jauna mergina leng
vam namų darbui mažoj Šeimynoj. Turi 
kalbėti angliškai. 1405 S. Harding Avė., 
tel. Rockwell 3069.

REIKALINGA patyrusių minkštų 
vilnų skirstytojų. J. Chapman and Sons 
253 1 W. 18'St.

REIKALINGA atsakanti moteris pri
žiūrėti mažą vaiką dienoms.

5348«So. Halsted St., 2 fl.Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ K^lYGĄ 'nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už. pigią 
kainą. MADŲ- KNYGA kainubjh tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į 

‘ S * • '
Pattern Departamentą 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

REIKIA lietuvių moterų ir vyrų, 
kurie nori pasidaryti pinigų pardavinė
jant' geros kokybės anglis, liuosu ar pil
ną laiką. Didelis komisas. šaukite 
Lafayette 9456.

Chicago, III

yra,

St

1

Mes

po 
Nedė-

Jaunutei panelei vasarinė suknelė. Kad gražiau išrodytų reiktų

t ' Rl GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojas 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Business Chances

PARDAVIMUI grosernė ir lotai. Ge
rai išdirbtas biznis, arba mainysiu į na
mą, 6239 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui Hard- 
ware Store. Galima pirkti vieną biznį 
ar su namu. 2622 W. 69 St. Tel. 
Prospect 0833.

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.

For Rent

Financial
FiĮiąns^i-PaskpĮoB

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

NAUJIENŲ SPULKA 
r 1739 So. Halsted St.

Specialistas gydymo chroniškų Ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis ifigydyti, atsilan
kykit pas mane. Mano pilnus Iftegstpninavl- 
mus atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aft apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kUr ir kas jums skauda,' bot pats pasakys 
po galutino iiegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

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

RENDON 5 kambarių flatas, moder
niškas. šviesus, 3933 S. Rockwell St. 
Tel. Lafayette 5277.

PASIRENDUOJA namas priemiesty, 
4 kambariai již $20.00. furnasu šildo
mas, elektra, gasas, vanos, garažas, visi 
parankumai ir daug vietos aplinkuj. —- 
galima laikyti paukščių ir karvę.

6944 Archer Avė. 
arba pašaukite 

Crawford 6604.

jĖkchange—Mainai
IŠSIMAINO restaurantas ant automo- 

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

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

PINIGAI
skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

s^umos 

Finance Corporation 
of IHinois 

Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

Real Estete For Sale
I NamaLžemi Fardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

Business Service
... Biznio , Pątarnavimaa

LUMBERIS 30 iki 50% diskonto. 
Wall board 3c., stogams $1, durys $1, 
garažo durys $2. Naujas ir senas lum- 
beris. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne- 
dėliomis 9 iki 1. Abbott Lumber Co., 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321

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

S. HELMAN
PAINT STORE . 

1411 S. Halsted Street
Phone, Canal 5058-5063

TEL. BOULEVARD 8167—4705

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 '

3514-16 Rooievett R<1 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

WISSIG 
■ Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus
Daktaras

Kapitonas

Specialistas iš 1
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ T A MOTĘRŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau-. 
Jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 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 padarytu 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai.

r 4200 Wnt 26 St., kampas Keeler Tel. Crawford 5573

• ''J

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
bungalow. karštu vandeniu šildoma, 
randasi South Sidėj, arti 71 st St. Bar- 
genas. Kreipkitės 4450 S. Wood St., 
2nd floor.

3008 - ........ .. r................ ...........     ,
pasisiūdinti iš margo šilko su balta bliuzka. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 36, 38 colių per krutinę. ! >

2987 Vienas iš gražiausių rūbų kokį galima įsivaizdinti jaunai mergaitei. 
Gražiai išrodys jeigu bliuzka bus balta, o suknelė mėlyna, raudona arba žalia. 
Sikirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

2956 — Suaugusiai moterei suknia. Tiks iš bile materijos. N6rs jeigu 
norėsite kad suknelė butų madni, reikia ją pasiųti* iš juodo į t balto materijolo, 
arba iš juodo su baltu margo Šilko, ir padabinti baltu mattrijolu., i

Norint gauti viehą ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mietą 1r aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa- 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus' arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dępt,, 1789 
So. Halsted St., Chicago, UI.

SPECIALIS IŠPAR 
DAVIMAS
Dutch Boy White
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linsę- 
ed Oil, gal.

$1.00
4 colių į ruberį įsodintas 
šepetys  ....................... O v v

Sienų popiera 10c
Mes pristatome bile kur.

S.H.WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Telefonas Bonlevatd 3998

MALEVŲ

Mjxgr>
Bant,

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS .MOTOR SALES 
4030 Archer Avė, 

Lafayette 2082

TURIU paaukoti savo $30,000.00 
biznio propertę už $23,500. Nepriim
siu mainų. 2750 W. 63rd St., 2 floor.

SAUGIAUSIAI PINIGAMS
čia yra proga nupirkti namą už 

$1200 cash, 2 * flatų po 5 kamb., ant 
2 lotų ir 4 mašinom garažas. Morgi- 
čius iš bankos $4000. Kaina tik 
$5,500. Randasi ant Homan Avė., prie 
95 St. j

Mainys 3 flatų mūrinį namą, 3 fl. 
po 6 kamb. maudynės, elektra, cemen
tuotas beismantas ir elė. Morgičio 
$5800. Randasi prie 33 gatvės, ant 
Bridgeporto.

Mainys 4 fl. narna su 2 lotais, 2 fl. 
po 5 kamb. ir 2 fl. po 6 kamb., mau
dynės, elektr., cement. beis m. Randasi 
arti 114th St. ir Halsted, tai yra gra
žiausioj daly Roselando. Moraičius tik 
$7000.

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St.

Boulevard 0611 ar 0774

Partners Wanted
Pusininkų Reikia________

WMWWW*W****A»**^**A«***A«A*«***'««»

ŠTAI KUR GERA PROGA
Reikalingas partneris prisidėti utie road 

house biznio: vieta randasi netoli Cbi- 
cagos. Patogi vieta privažiuoti iš visų 
kraštų, arti vandens ir prie didelio miš
ko, arti tos vietos steigiama šaltinio 
vandens maudynė, šokiams salė dėl pasi
linksminimo. Gera ir pelninga vieta. 
iVenam yra gera proga pridėti.

Platesnias informacijas suteikiam ypa- 
tiškai. Atsišaukite tuojaus.

M. ROZENSKI » CO. 
6812 So. Western Avė.

PARDAVIMUI; namas su bizniu ar 
įmainysiu i mažesnį namą. 74 ir South 
Paulina St.

t
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