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PAPOS NUNCIJUS AT AUKTAS IS LIETUVOS
Lietuva Taipjau Atšaukė 
Savo Pasiuntinį Vatikanui

Žodis “raid” prohibici 
jos vadams nepatinka

Diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir 
Vatikano tačiau galutinai dar nenu
traukti — paliekami reikalų žiūrėtojai

KAUNAS, geg. 10. (Chicago Tribūne ko- 
resp. Donald Day). — Lietuvos vyriausybė va
kar paskelbė, kad popiežiaus nucijus Lietuvai, 
Bartolini, tapo atšauktas į Romą, o Lietuva at
šaukė savo pasiuntinį Vatikanui. Diplomatiniai 
santykiai tačiau dar nėra visai nutraukti, ka
dangi Kaune pasiliks popiežiaus charge d’af- 
faires, o Vatikane pasiliks toks pat Lietuvos val
dininkas.

Santykiai tarp Vatikano 
ir Lietuvos buvo vėsus nuo 
pat laiko, kai popiežius Pi
jus XI pripažino Vilnių 
Lenkijai, bažnyčios sutvar
kymo atžvilgiu pastatyda
mas Vilniaus kraštą lenkų 
kardinolo jurisdikcijom Vė
lesniu laiku, kilus konflik
tui tarp Lietuvos 'klerikalų 
ir vyriausybės, papos nun
cijus rėmė katalikų kuni
giją, besistengiančią dis
kredituoti vyriausybę. Ry
šy su tuo keletas kunigų 
buvo suimti. Pagaliau buvo 
pareikalauta,* kad popiežius 
savo nuncijų Bartolinį at
šauktų.

Už to konflikto nugaros eina 
intrygos, kuriose dalyvauja ir 
Varšuva ir Maskva.

Prieš 
kunigai 
tai. Jie 
kus už
laike tam tikras pamaldas už 
Vilniaus išvadavimą ir uoliai 
rėmė Lietuvos vyriausybę.

Staiga klerikalai pakeitė sa
vo frontą ir ėmė agituoti prieš 
bendrą prezidento Smetonos ir 
premjero Tūbelio diktatūrą- 
Mat, draugingi Lietuvos vy
riausybės santykiai su Mask
va nepatiko Vatikano diploma
tams, kūne dirbo, stengdamies 
sutaikinti Lietuvą su Lenkija.

Praeitą trečiadienį Lietuvos 
ministeris Maskvai pasirašė su 
Sovietais sutartį, kuria nepuo
limo paktas tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos tapo pailgin
tas dar penkeriems metams. 
Sutartimi Lietuva pasižada ne- 
sidėti j jokias valstybių kom
binacijas prieš Sovietų Sąjun
gą, o. Maskva pasižada laikyti 
Vilniaus kraštą Lietuvos teri
torijos dalim.

keletą metų Lietuvos 
buvo rėksmingi patrio- 
iš sakyklų smerkė len-

Vilniaus pagrobimą,

Prieš šitą sutartį Lenkai at
vejų atvejais protestavo sovie
tų Rusijai, bet veltui. Kiekvie
ną kartą Maskvos Pravda, ofi
cialus sovietų organas, įspėjo 
Lenkus nuo bet kurių tolesnių 
nevydoningų žygių prieš Lie
tuvą. Sovietų Rusija žiūrėsian
ti nedraugingų Lenkį veiksmų 
ir pavartosianti raudonąją ar
miją savo mažam kaimynui ap
ginti.

Pravda pareiškia, kad Sovie
tai mielai pasirašę sutartį su 
Lietuva, nes tai padėsią Lietu
vos vyriausybei jos kovoje su 
Vatikanu, konspiruojančiu pa
daryti Lietuvą “didžios Lenki
jos” dalimi. Ta sutartis, sako 
Pravda, sugriauja visas Vati
kano viltis sukurti gretimų 
valstybių bloką prieš sovietų 
Rusiją.

[Acme-P. H A. Photo] *

Armijos lakūnai korp. Morse ir Įeit. Goddard rodo busimos 
Chicagoj Pasaulio parodos vietos panoramą, nufotografuotą iš 

oro ir fotografiją išbaigtą aeroplane, beskrendant.

Indija reikalaujanti | šeši bastuoliai už 
iš Anglijos 6 milijo 

nų ‘grobio
. mušti traukiniui 

susikalus
10. — Vi- 
Kongresas 
Didžiosios

• VVASHINGTONAS, geg. 10. 
— Prohibicijos biuro viršinin- 
kas išleido /įsakymą visiems 
to biuro valdininkams ir far- 
najitojams, kad niekados ne
vartotų žodžio “raid,” kalbant 
rašant apie prohihicijos agen
tų veiksmus, bet sakytų “scar- 
ches” (kratos). Žodis “raid’ 
(įpuolinias, įsiveržimas), girdi, 
turįs būt išbrauktas iš prohi- 
bicijos biuro žodyno.

Sovietijoje grįžtama 
vėl į šešių dienų 
darbo savaitę

- MASKVA, geg. 10. — Pen
kių dienų darbo savaitė, kuri 
prieš kiek laiko buvo įvesta 
Sovietų fabrikuose,' ir .'kuria 
bolševikai taip didžiavosi, da-

t ’ .vii S 
bar metama ir pakeičiama vėl 
šešių dienų darbo savaite. Pen
kių dienų savaitė pasirodė “ne
praktiška”; .

Dzeržinskio vardo traktorių 
fabrikas Stalingrade, kuris sa
vo gamybos atsilikimu graso 
išmesti • iš krumplių visą pen- 
kerių metų '‘planą, jau grįžo į 
šešių \ dienų darbo savaitę. Tą 
patį padarė * Nižny-Novgorbdo 
automobilių fabrikas ir Char
kovo traktorių fabrikai.

Bedarbių skaičiaus ma
žėjimas Vokietijoje

Ispanijos respublika 
proklamavo tikybos 

laisvę mokyklose
Valstybės lėšomis laikomų mo

kyklų vaikams tikybas pa
mokas nebėra priverstinas 
dalykas.

LIETUVOS ŽINIOS
a 

■ 7 ■ • • ’■Instrukcijos autobusu 
tarnautojams

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

KAUNAS.— šiomis dienomis 
Kauno autobusų stoties direk
torius paskelbė įsakymą auto
busų tarnautpjams, kuriuo įsa
koma konduktoriams, ’prieš aū- 
tob. sustojant, aiškiar ir /balsu 
ištarti vietos pavadinimą; ne
leisti autobusų tarnautojams 
ir eiliniams policininkams užim
ti autobuse sėdimas 
nėra kur kitiems

kuriuo 
laisvė

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
10. — Monarchijai griuvus, pa
lengva bus sugriautas ir am
žių amžiais viešpatavęs ir Is
paniją sloginęs klerikalizmas.

Marcelino Domingo, respubli- sėstis, 
kos švietimo ministeris, išleido 
vyriausybės dekretą, 
paskelbiama tikybos 
erašto mokyklose.

Einant dekretu, valstybės lė
tomis laikomų mokyklų moki
niams tikybos pamokos nebėra 
priverstinas dalykas. Jei tėvai 
nbri, jų vaikai gali būt moko- 
ni tikybos dalykų kaip ir pir
miau. Bet jei mokytojas pats 
nenori tikybos dėstyti, moki
niai gali tikybos pamokų gauti 
iš kunigo, jei kunigas sutiks 
savo noru ateiti į mokyklą, su
sitarus su mokytoju, paskirto
mis valandomis pamokyti vai
kus tikybos. Bet už tai kuni
gas jokios algos iš valstybes 
negau^

Ispanija atsisakė įsi
leisti Trockį

vietas, jei 
keleiviams

iš autobu-Pabaudos paimtos 
sų tarnautojų arba jų savinin
kų įnešamos į baudų fondą, iš 
kurio bus duodamos pašalpos 
tvarkingiems tarnautojams ir 
jų šeimoms ištikus nelaimei.

Šaulių sąjungos choras 
vyksta j Latviją

KAUNAS. — Latvijos dainų 
dienai ruošti komiteto kviečia
mas, kaulių sąjungos choras š. 
m. birželio mėn. 20—22 dieno
mis vyksta į Rygą, kur daly
vaus ruošiamoj dainų šventėj.

Baisus kerštas

Mirė prof. Michelson, 
garsus mokslininkas

PASADENA, Cal., geg. 10.— 
Vakar čia-mirė Chicagos prof. 
Albertas A. Michelson, vienas 
didžiausių šios dienos moksli
ninkų fizikos srity, pagarsėjęs 
ypačiai savo šviesos greitumo 
matavimais. Tokius tyrinėji
mus darydamas jis ir mirė, 
prieš keletą dieni} pusiau pa- 
raližuotas. Jis buvo 78 metų 
amžiaus.

Prof. Michelson kilme buvo 
žydas, gimęs Strelne, * Lenki
joje, 1852 ^netais, bet į Jung
tines Valstybes imigravusių tė
vų atsigabentas, kai jis buvo 
vos dvejų metų kūdikis.

LONDONAS, geg. 
sos Indijos Tautos 
ketina reikalauti iš 
Britanijos šešių bilijonų dole
rių “grobio”, kurį, kaip ap
skaičiuojama, ji zper savo vieš
patavimo Indijoj laiką esanti iš 
to krašto prisiplėšus.

Apskaičiavimą padarė Bom
bėjaus Universiteto profesorius 
K. T. Shah, kuris po apvalaus 
stalo konferencijos pasiliko 
Londone tyčia tų apskaičiavi
mų padaryti.

PUEBLO, Goto, geg. 10. - 
Netoli nuo Pendennis, Kansa- 
se,. vakar susikūlė ištrukęs 1 iš 
bėgių Missouri Pacific 
nių traukinys. Įvykio 
buvo rasti užmušti šeši 
matyt bastuoliai, slapta 
vę įsikibę į vagonus.

i

krovi- 
vietoj 
vyrai, 
kelia-

BERLYNAS, geg. 10. Ba
landžio menesį apie 369,000 
bedarbių gavo darbo. Tuo bū
du bedarbių skaičius Vokieti
joj per tą menesį sumažėjo iki 
4,389,000.

Balandžio pabaigoj buvo 1,- 
888,000 bedarbių gaunančių 
valstybės pašalpas, arba 700,- 
000 mažiau nei kovo menesį.

ISTANBULAS, Turkija, geg. 
10.
vyriausybė vakar pranešė Tur
kų vyriausybei, kad šiuo tarpu 
ji negalinti suteikti Lbonui 
Trockini leidimo atvykti į Is
paniją.
> Jokių paaiškinimų dėl Atsisa
kymo įsileisti Trockį nepaduo
dama.

Ispanijos respublikos

Jugoslavijos $41,000,000 
paskola iš Francijos

Ypatingas Japonijos 
angliakasių streikas
TOKIO, Japonija, geg* 10.— 

Fukuoka anglies kasyklose 200 
darbininkų paskelbė ypatingą 
streiką. Jie užsidarė’' kasyklo
se, pareiškę, kad neisią laukan 
iš jų, iki samdytbjaį išpildys 
jų reikalavimus. -

Sovietai sušaudė 10 
mokslininkų; 45 iš-' 

trėmė

Japonų lakūnas i Ame 
riką sulaikytas Naibo

Rumanija nori atnau
jinti derybas su Vo

kietija

RYGA, geg. 10. -

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

Didumoj debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; vi
dutiniai ir stipresni mainąs! 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 460 jr 530 F.

Šiandie saulė teka 5:85, lei
džiasi 7:58. Mėnuo teka 2:^7 
ryto.

PARYŽIUS, geg. 10. — Ju
goslavijos ir Francijos valdi
ninkai .pasirašė paskolos sutar
tį, kuria bankininkų konsor- 
tiumas su franeuzų Banąue 
Union ’ Parisienne priešaky su
teikia Jugoslavijai 41 milijoną 
dolerių paskolos iŠ 7 nuoš.

Paskola turi būt grąžinta 
dalimis per 40 metų' , ; <•

- --------------------- A

Nižny-Novgorod vandeny
NIŽNY-NOVGOROD, SSSR, 

geg. 10. — Valgos upei išėjus 
iš krantų, kaikurios šio. mie's-' 
to dalys tapo vandens užlietos. 
Tūli fabrikai taipjau užlieti. ■,

* ,

į ..JML.

Madrido tarnautojai tu
rės ilgiau dirbti ,

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
10. — Miesto, taryba nutarė 
pailginti savo tarnautojų dar
bo valandas nuo penkių iki aš- 
tuonių dienoje.

Taryba taip pat gavo 125,000 
dolerių miesto bedarbiams pa
dėti.

Gautais 
čia pranešimais Sovietų val
džia ištrėmė j. tolimas Rusijos 
dalis keturiasdešimt penkis žy
mius sovietų ekonomininkus, 
profesorius ir širtip specialis
tus, kaltinamus* dėl kontrrevo
liucinių darbų ir sabotažo.

Dešimt kitų mokslininkų, pa
sak pranešimų, buvo sušaudyti. 

Tarp ištremtų yra prof. D. 
B. Riažanovas, buvęs Markso 
Engelso Instituto vedėjas; N. 
D. Kąndratjevas, buvęs Žemes 
U|<io Tyrimo Instituto virši
ninkas, ir prof. A. V.^čaj a no
vas, Tyrimo Instituto direkto-

• 1 f> r jnūs.

-

Dinamito sprogimas su
žeidė 11 darbininku

4 . .............. . ' > / .■

LAS VEGAS, Nevada, geg.
10. — Arti Boukler Dajn įvy- 
ko anksčiau nei laukta dina
mito sprogimas, kurio vienuo
lika darbininkų biįyo skau-! 
džiai, du jų turbut mirtinai, 

. ' <:■■■
■

. S*.
• ■ C’ik' '

Arti Bouldei* Dąm jvy-

Studentai dedasi prie 
darbininkų streiko A /

r- ■-■HI.I-lll.Tl- - >

LIMA, Peruvija,' geg. 10. — 
Prie Limos .aųtbbusų vairuoto-^ 
jų streiko prisidėjo ir San 
Marcos Universiteto studentai, 
Streikininkams paremti, kitos 
darbininkų organizacijos taip 
pat sustreikavo.

Ryšy su streiku vakar įvy
ko neramumų. Demonstran
tams išsklaidyti, policija Šovė 
į orą.

NAIBO, Iturupo Sala, Kuri
lai, geg. 10. — Atskridęs į čia 
japonų t lakūnas Seiji Yoshi- 
hara tapo nepalankaus oro su
laikytas nuo išskridimo toles
nei! savo 6,000 mylių kelionėn 
į Jungtines Valstybes. Kurilų 
salose dabar siaučia smarkios 
sniego audros. z r*.1--

” r
Britai išdavė Portugali

jai 22 sukilėlius
FUNCHAL, Madeira, geg. 10. 

— Portugalų vyriausybei pri
žadėjus, kad jie* nebus bau
džiami mirtini, britų kreiseris 
Curlew išdavė jai dvidešimt 
du Madeiros sukilėlių, kurie 
po nepasisekusio sukilimo bu
vo pabėgę į britų kreiserį. 
Portugalų vyriausybė padėjo 
juos karo ligoninėje.

Vokiečių orlaivis DO-X 
užkliuvo Afrikoje

HAMBURGAS, Vokietija 
geg. 10. — r

rJ.'.

— Bevielio pranešimu 
skrendąs į Braziliją . milžiniš
kas vokiečių' orlaivis DO-X 
tebėra Portugalų Vakarų Afri
kos pakrašty. Jo išskridimt 
per pietų Atlanto vandenyni 
kol-kas .trukdo nepalankus 
oras.

VIENA, Austrija, geg. 10. — 
Telegrama iš Bucharesto pra
neša, kad Rumanijos vyriau
sybė pasiūlius Vokietijai at
naujinti nutrauktas derybas 
dėl prekybos sutarties.

Ašmintos valsč., Išlaužos km. 
gyv. Kazys Jurkša pykosi su 
Juozu Petrausku. Jis Petraus
kui norėjo atkeršyti už kojos 
sužalojimą. Ir atkeršijo.

Vieną šventadienį Išlaužos 
bažnytkiemy K. Jurkša, radęs 
Gylaičio kluone gulintį girti} 
Petrauską, jį užmušė suduoda
mas branktu keletą smūgių j 
pakaušį ir smilkinį.

Kovo 27 d. Marijampolės apy
gardos teismas Prienuose K. 
Jurkša teisė. Jis “kaltu nepri
sipažino.

Buvo apklausta 58 liudinin
kai.

Teismas teisiamąjį Kazį Jurk- 
šą 29 met. amžiaus pripažino 
kaltu ir, einant 453 str. bž. st., 
nubaudė 8 met. s. d. kalėjimo. 
Be to, iš jo priteisė Onai Pet
rauskienei 1,000 lit. nužudytojo 
Petrausko laidojimo išlaidų ir 
po 500 lt. ^asmet mokėti jos 
išlaikymui, pradedant nuo 1930 
metų rugpiučio 3 d. ligi jos gy
vos galvos.

Lietuvon
v

X

Siunčiame Pinigus Paštu ir
5 Telegrama. Patarnaujame

Greitai, Pigiai ir Saugiai.
> iįB|» ’ , ,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ĮLL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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/Mūviu Auditorija vėlt plyšta 
nuo triukšmo.

Bimba su policija ir detektyvų 
pagalba prakeikė opoziciją.

Penktadienio vakarą, gegu
žes 8 d. Andriulis pasikvietęs 
iš Brooklyno patį Bimbų sti 
jnlriti bimbistų, surengė Lietu
viu Auditorijoj viešas prakaL 
bas, kur Brooklyno kardinolai 
turėjo karštomis kalbomis at
vesti j tikrąją “vierą” Chica- 
gos atskalūnus.

Matvt buvo iš kalno, kad 
*‘žertų” nebus, nes atėjus j sa
lę apie 7:30 vai. jau abudu 
sparnai buriavosi, tai biinbi- 
niai, tai pruseikiniai, ir ūbieji 
karštai kokosąvo. Barnesnieji 
elementai palengva žvalgyda
miesi sėdosi į kėdės. Išgirdau 
kalba, kad gali būti smarkiu 
muštynių, nes Bimba esąs at
sivežęs savo “defense korpu
sų" suvaldyti tiems, kurie pa
norės priešintis prieš jo dikta
tūrų !

Susirinkusiųjų ūpas be tipo* 
veiduose ryškus nesmagumas. 
Kaikurie vaikščioja darydami 
biznį: bando parduoti "Daily 
AVorkerį”, niekas neperka; siu
to "Darbininkių Balsų", taip 
pat neperka/ Girdi atrėžiau!, 
"Mums tokių Brooklyno pyragų 
nereikia. Tegul sau Bimba su 
savo pusbroliu Gasiunu skai
to; mums jau užtenka skaityti 
jų šmeižtų spaudų!” Viena mo
teris garsiai kalbėjo: “Anų 
dienų kai atėjo "Vilnies” agen
tas, kad atnaujinčiau prenu
meratų, tai išbariau gerai pa
sakiau, kad man daugiau to 
Bimbos-Andriulio šlamšto ne- 
siuntinėtu, ir uzsirasiau “Nau
jienas”. Ten tai dar nors ži
nių ir tcisvbes randi”. ± *

Prakalbos prasidėjo tik apie 
8:20. Andriulis užėmė pirmi
ninko vietų; ant scenos pasi
sodino Brooklyno čyfus: Bim
bų, Mizarą ir "Laisvės” mana- 
gėrį. Pirmų perstatė Mizarų. 
Mizara bandė pasakyti grau
dinga bolševikiškų pamokslų, 
kad visi paklydėliai savo kal
tes apraudoję sugrįžtų po Bim
bos skverno ir pabučiavę rau
dona jo pantaplį, vėl butų iš
tikimi jo sūnūs.

Mizara baigė be incidentą

Mizara savo poterius atva
žiuodamas, matyt, gerai išmo
kęs, nes iškalbėjo visus ištisai, 
nuo pradžios iki galo. Pra
dėjo nuo Kinijos, per Moroko, 
Pietų Ameriką, Suvienytas 
Valstijas ir kalbos gale įgavęs 
įkvėpimo, mintimis nužengė 
į Sovietų Rusiją, kur ir nuty
lu. Mizara, matyt, turėjo tikslo 
viską daryti, kad opoziciją už- 
glosčius, nes stengėsi kuošvcl- 
niausiai tebesti opozicijų. Pa
reiškė "pasigailėjimo", kad 
kaikurie draugai nuklydę nuo 
tikrosios šviesos kelio, tačiau 
ir jie pamatysiu savo paklydi
mus ir grįšią prie vienintelio 
pasaulio išganymo, kurį gali 
suteikti titkai vienas Bimba ir 
jo ištikimieji, kaipo originaliai 
Maskvos pateptiniai.

Chieagos opozicija pasirodė 
pakankamai kultūringa. Visą 
Mizaros prakalbų išklausė ra
miai, tik ant galo, kai tas pra
dėjo liesti “atskalūnus”, kai
kurie pradėjo savo tarpe šnibž
dėtis. Ar tai taip buvo su
tvarkyta, ar tai taip išpuolė* 
bet tuo pačiu laiku į salę jlttar- 
šavo keli kepurėti Ir lazdoti 
policistai su dar keliais storais 
detektyvais. Žmonės sužiuro 
į tuos, rodos, neprašytus sve
čius ir dar labiau pradėjo 
šnibždėtis. Viena moteris, ne
beišturėjusi, visu balsd pasa
kė: “Matote, SLA. seime Ge
gužis su policijos pagalba lai
kė seimą ir mus stumdė dėlto,

—. ................ ............. ... ............... „

kad Bhiiba su Andriuliu buvo 
mums liepę triukšmą kelti. 
Dabar tie patys Bimba su An
driuliu užsiordino policiją!” 
Kita atsakė: “Žinai* darbi
ninku organizacijų griovėjas 
negali be policijos apsaugos 
apseiti”. Tačiau Mizara baigė 
be Incidentų.

Aukos ant komisarų intencijos

Andriulis perstatė kitą 
Brooklyno čyfų—Buknį, tų iš 
"Laisvės”. Buknys tai pats 
nieko nežinojo pasakyti, tik 
tarnavo "loudspykeriu” Mua
rai, nuolat kartodamas jo žo
džius ir išsireiškimus, kai]) tai 
“anot drau Mizaro”, “taip ta
rė draugas Mizara’’, “įsidėkite 
draugo Mizaros žodžius” ir lt. 
Galop ir Bubnys, lyg * as \ . 
lovo asilas paspyrė liūtų — 
“mandagiai” iškeikė Pruseikų 
su Strazdu už atsimetimų nuo 
Brooklyno komisarų valdžios. 
Bukniui taip jau nieko blogo 
neatsiliko.

Po vėl atsikėlė Andriulis ir 
padaręs iš savo veido kolck- 
toriškų fizionomiją, labili 
graudingu balsu ėmė kalbėli, 
kad girdi, aukų reiks duoti; 
mat, sako kad ir ėmėme po 
dešimtuką įžangos, bet, drau
gai ir drauges, suprantate, to 
nepakanka. Na, žinoma, kų 
tu darbininkas žmogus darysi. 
Kai aukų reikia, vadinasi rei
kia dėti, ir niekam neprotes
tuojant, tuojau paleido biteį 
komunisčių su kepurėmis, ku
rios prikratė net $18 su cei|- 
tais.

Bimba žino savo cibulius

Andriulis po graudingos .in
trodukcijos, labai dievobaį* 
minga balsu pasakė kad dd- 
bar turėsite pasiklausyti pa
ties Bimbos. Bimbos ilgai ne
reikė j o prašyti. 'Tas Maskvos 
pateptiilis iš anksto Užsidėjęs 
tokius storus akinius, kad jo
kia gėda jo nesusarmatytų. At
sistojo, susikišo rankas į abie
jų kelnių kišenius, atėjo į 
avansceną, pasiraivė, pasiral-
ve ir pradėjo žiopsoti. . Ąr 
jis norėjo kalbėti ar taip sair 
grimasas tampė, sunku, butų 
pasakyti, nes vos tik Bimba 
prasižiojo, kaip visa salė suai
dėjo storiausiu “biiuuuuuu**, 
“buumtu”! Iš to ausis kurti
nančio “bu” girdėjosi spiegian
tis Švilpukai, moterų klyka
vimai, jaunų vaikų juokas, 
rankų plojimai raketomis pa
sipylė. Bimba, lyg Katatohi- 
jos bulius prieš kovą, panari
no kaklą, truputį pabalo, ran
kas dar giliau sumurdė į kel
nių kišenių dugnus, ir stovi., 
Andriulis verksmingai rėkė 
ir rankomis sklaidė. Mizara 
išsiskubino į užkulisį- ir pušę 
galvos iškišęs pro plyšį nervin
gai smaukė cigarefą. Sūdria 
diena!

Dauguma atsistojo, išėjo Iš 
sėdynių ir apstojo salę pusra
čiu. Vienas storu bosu Pet
rukas atsistojęs salės pryšaky 
rėkė, kad Bimba tuojau pasi- 
šluostytų nuo estrados ir papy
lė ant BrooklvUo komisaro 
galvos labai riebių žodžių. 
Pribėgo keli “defense korpu
so" agentai, kuriuos Bimba 
buvo dėl visa ko atsivežęs! ir 
bandė senį nutildyti at griebti 
už pakarpos* bet Ir tie, matyt, 
išsigando. Iš visų pa kumpiu 
tik rėkia kiek kas begaliu “Ktir 
tu Bimba dėjai Lietuvos kali
nių tuksiantį dolerių?” . 
Bimba 1022 metais Brooklyno 
išprovokavai ir numarinai 
“Darbininkų Tiesų”; “Tu, Bilį* 
bk, pagrobei “Laisvę” ir tų pi 
f į atėjai padaryti su Vilnim

Choristai baubia savo Mh 
kytojui ■ ■' į

Netoli manęs vienas LKM* 
choro dainininkas — žvaigžte 
pakeltu tenoru rėkė 'dainavo į 
Bimbą atsisukęs; kita to pa* 
ties choro dainininkė, atsfoų*. 
kus į dainininką šaukė ‘‘ty
lėki Nemaniau, kad LKB 
chorisai taip gerai duetų <jaį- 
niidtip Solistas atsakė solistei* 
kad* girdim Bimba pats mus i$r 
mokino baubti; jau senai bad* 
biame kitą susiripkimuosp, 

»r

dabar mes jum pečiam pa* 
baubsimaI” Kita vėl moteris, 
turbuf choristė, šaukiu: “Ne* 
norime Bimbistų diktatūros, 
nei “Vilnyje”, nei LfcM. chore,

mus, turėsime su negrais dai
nuoti, nes jau virš metų laiko, 
kai Bimba verčia į musų cho
rą negrus priimti!”

Tuos pasikalbėjimus buvo 
galima girdėti tik iš tų, kurie 
arčiausiai sėdėjo ar stovėjo. 
Šiaip visa sąlė buvo tikrus 
bedlamas. \ Scenoje dėjosi tik* 
ra karikatūra: Andriulis kry- 
Žiavojasi, Bįmba kažką žiop
čioja, Mizara cigaretę maukia. 
Karts nuo karto susikišę nosi
mis pasišnibžda ir vėl vienas 
kryžiavojasi, kitas “valgo” ir 
trečias ruko.

Tačiau, matyt, Brooklyno 
komisarai gerai pažįsa savo Ų- 
;kinčiųjų psychologiją. Jie ži
no, kad emocijos vis tik kada 
nors turėsi baigtis ir žmones 
nuvargę aptils, lodei visi ant 
scenos nachališkai laukė ir nė
jo šalin.

Prakeikė ir žadėjo pasigailėti
Policija ir detektyvai vis gi

liau artinosi į perėjimą, ir lau
kė gando. Galop žmonės pra
dėjo kiek aprimti, ir Bimba 
vis tankiau ėmė kąsnątį. Pro
tarpiais galima buvo nugirsti, 
kad tai Bimba kalbu. , Baubi
nui!, kojų bildesys, rankų tra
tėjimas, įvairus švilpukai tų jo 
kalbą turavojo. Pagavęs ra
mesnį momentų Bimba ištarė 
savo dekretą prieš opoziciją, 
paskelbdamas juos visus “bal
tais šovinistais”, “pardavikais” 
ir '^‘renegatais”. Tačiau bim- 
bos širdis neturį pasigailėji
mui dugno. Ištarė, kad ir tie 
be vilties žuvusieji dar turi 
progos grįžti į vienintelę vie- 
rą, jei viešai apgailės savo kal
tes ir prižadės daugiau nebe
galvoti individualiai, o pasi
duos “kolektyviam protui”.

Kažkas papeš paklausė, kas 
yra tikras komunistas? Pape 
Bimba atsakė, kad. tękjtąs ko- 
muhistaS yra 'tas, lętiVs patinka 
s Vi partijos diklatfjta, pildo jos 
discipliną be galvdjinio, nešio
ja propagandos lapelius, au
kauja į “centrų” (Bimbos iž
dą) ir tiki į “partiją”. Kitas 
paklausė, ar pasiturintis dar
bininkas gali būti komunistu?

sakymus, kaip viršui išdėstyti, ir šėrininkai gausite pakviesi
41 "''i ' " I* ‘ ■■■■.■X—— .......Ji,.*...

i KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti j Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išverigkite <ĮMtfig^idifft$. JįS

įvažiuosite kartu su daugeliu savo viė,įinčil|. • ■ ■ \i J." i

■</■ ■ MSI' SDidžiausia Ekskursija
IŠVYKS IŠ NEW YORKO /

Gegužio 15
Laivu United States

VAŽIUOJANTI* SU $IA EKSKURSIJA TUftfiS SMAGffosiĄ^KELIO
NĘ, NES TAI YRA RENGIAMA LIETUVIŲ AGENTU SUSfVmNIJIMO

SOANDINAVIANvAMERtOAlt UNE
LIETUVOS PASTŲ VALDYBOS KONTRAGENTp PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Saite Street. CMtCApO, ILL.
248 Washington St., Bostoti, Mass.-x 27 VVhitdMl St;, Yotk. N. Yi

’ ajtv. p j ■.•y.v.į , . , , , ■     . iį^h.ljliiiiiiiAidi«ilL*itiMll ^*1**''' '

Si Ekskursija yra Autorizuota Visų Lietuvių Agentų/
Čikagoje> kreipkids ptriei “Naujienos", 17.^9 So. Halstcd Stii V. M. Stulpl*’ 
nas. 3255 So. Hdsted St., Jdhn J. Zblp\ .4550, ;So. PauįlffaySL, P. V. Bab 
tutis, 3327 Sb. HiĮlėbd St. arba prie trftė iiarid Lietuvį AŠcl>tą Sdsivlėnljiittc»<

*1 iirt>Ii iii m imi

“ROTTERDAM”

' Iš New Yorko
į Klaipėda (per

Rottcrdatną)

Tai pirmutine
Amerikos Ifetuvity

istorijoj tokia
Ekskursija/ •
Ketliri' įetkmingidtisi Amerikos lietuvių laikraščiai — “Naujicnoš”, “Dirva”, 

“VienybS” ar “Amerikoj Lietuvis”, — susitarę su Lietuvių agentų sąjunga rengia 
; • didžiąysią. Ekskursiją ^Lietuvon kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydo* 

vai prašalys visus jūsų rūpesčius kelionėje, kaip .su dokumentais, taip ir bagažais. 
Klaipėdoje’ Spdoiališkl Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleM
iy ?šžtvitrkyij^kefibnę ' Lietuvos geležinkeliu ar busais- į j ūsą kaimus ir miestelius*

Be atideilo/imo , kreipkitęs - prie Naujienų
inforinaeijų. —■ Užsisakykite kambarius iškali 
laivo vardo Ir dienos atvažiavimo, privalo tu

r milo isugryž+mui,----< * V;. • a . 4. x , i ' 9 ■ t
a 1 Kreipkitės ypatiškai arba laišku

Be atideifo/imo , kreipkitęs • prie Naujienų arba savo artimiausio agento dėl 
inforhiačijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos, piliečiai, kurie nežinote 
laivo vardo r Ir dienos atvažiavimo, privalo tuojaus atsjkreipti prie Naujienų, kad 

** buity- užtektinrtf. laikof sujčškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti ptr- 
' - .NaiijiCnų Ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto Iki'8 vakaro,

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St.,
:L. .-i..'; "'į,‘t. "... ■

; Chicago, III

NAUJIENOS, UMcagO, m
gali# gi jei ne ta|* kaip pats 
Leninas yra pdsukįs, kad visj 
bižnieriai, profesionalai ir Vi
sa pasiturinti k les a tegul eina 
Į kėpių!'

Taip Bimbos-Ąndriulio kciv 
mošius pašlbtilgė. • Nors krttit* 
jai buvo įkaitį, liej policijos 
grabnyčinės žvakes prijdikč 
abi puses nuo susiporavimo 
frontais. Galbūt ką'd tik bau
bimu baigsis, o giilbut ir kitai 
geresnei progai tapo atidėtas 
lemiantis mušis;

Eksbimblstas.

Paveiksluotos pas
kaitos apie svęikatą

„ -------------------- -- ę

Gegužės 12 cįieną, vakare 
7:30 Tautiškos^iarapijos sve
tainėj įvyks nepaprašai didelė 
paskaita.apie Švėikatą ir slap-^ 
tas ligas, kur prelegentais bus: 
Dr. Karalius, Raehellc Tarroš, 
M. D., ir dar vienas specialis
tas iš Health Dčp.'

2 . . '• ’•

Pastarieji du kalbės a 
kai, tai grU/n proga jaunimui, 
kurie geriau .supranta tą kai* 
bą, ir kurįcms rupi sveika atei
ties karta, ir jų pačių gerovė.

įtaikė paskaitos bus rodo-, 
ma vaizdingi paveikslai, kurie 
patvirtins kalbėtojų žodžius.

Vyrai ir moterys, nepamirš
kite los dienos, nes tai yra 
svarbus darbas.

— Ilganosis.

Roseland
D, N. B-vės šėrinlnkų 

susirinkinras

Metai auvirš atgal, L. D. N. 
Bendrovės šėrininkai nutarė* 
kad bendrovė botų inkorporuo
ta ir visas darbas pavesta tei- 
sių' komisijai prigelbstint ben
drovėm ■ valdybai. Nežiūrint visų 
pastangų, kaip geriaus ir grei
čiaus šavo darbą atlikti, tai vis- 
tiek kas noris turi sutrukdyt 
arba užkenkti.

Taip ir .bendrovės inkor^ 
poravimu atsitiko; tuojaus iš 
tų' pačių š&Hriirikų pasirodė 
skundai ant bendrovės. Ką tas 
skundikam manė atsiekti, tai 
nežinau, Bet kaip ten nebūtų, 
viską patirsite šėririihkų susi
rinkime* kurfeįvyks gegužio 
pabaigoje. Vie’ta ir diena susi
rinkimo bus pranešta včliatfs 

Į>1* . . ’
31* . I */
“»• I

mą per atvirutę. Tai ŠSrinin- 
kai pri«irenfkit Vidi su gerais 
ą«manyAiate. Taipgi tifriu pri
minti draugijoms ir kuopoms, 
$irios dar'neturite išrinkusios 
delegato į bendrovėm šėrininkų 
Susirinkimą, paslstengkit išrin
kti, ir tie tiktai gali būti ren
kami delegatais, kurie turi ben
drovės šėrą. Jeigu yra išrink
tų delegatų, kurie neturi ben
drovės šėroį tai privalote per
rinkti, nes toks yra šėrininkų 
turimas. • '

P. Ražanskas* Sekretorius.
i—.    . ■-n A -.i* i '

Pašalinkit
• ■ • /-

tą skausmą

Jus visudrttet galite pašalinti ta gėti- 
ar skausmą be žalos su Baiycr Aspirift. 

Net ir tūta .giliai įsisėdusius skausmus, 
kurie, padaro kiekvierif žmogaus kaulą 
skaudantL Net sisterrtatinitis skausmus, 
kuriuos keučia tiek daugelis motetų. Jos 
pasiduos šioms tabtetžmst Tikras As- 
piiin turi daug svArbių Vartojimu. Per
skaitykit ištirtus nurodymus kiekviena
me pakelyje tikto Bayet Aspirin ir nę- 
bekeskite bereikalingus skausmus rtuo ne
uralgijos, neufitis, reumatizmo.

Laikykite bohkutt šią tabletėlių na
muose; hešiokites blekinukę kišeniųjc, 
jeigu jums užeina u mus galvos skaudė
jimai, netikėti šalčiai. Greita pagelta, 
be jokids žalos; Bayer Aspirin beveikia 
Širdį. Tik kiekvieną kartą žiūrėkite var
do Bayet -- it Žodžio ‘"įenuin'/’ išspau- 
sdiiitO raudonomis raidėmis ant kiekvie
nos dėžutės.
• i ' J . .

Kiekvienas aptiekiūinkas turi tikrą 
Bayer Aspirin it jeigu jus gausite tikras 
tabletėms, jus tikrai gatlsit^ pagelbą.

® skaityto.
ir skgdįrtoM praiomi 

pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

L J Iii,,;,!-, ,■ .......... 1..—.1 ,mi ...U!.
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Didžiausia Lietuvių Laikraščių

BIRŽELIO
,1931
Hollandų 
Amerikos

Linijos 
laivu

JOi e.WLRtl

Pirmadienis, geg. 11, 1931

I
Nauji Modeliai Visų Žinomą Išdirbysčiy

V

R. C. A. VICTOR, 
ATWATER KENT,

PHILCO,
ZENITU, .

SPARTON, 
GENERAL 
MOTORS

Elektrikines Ledams General Motors
FRIGIDAIRE

MAJESTIC ir SERVILL

Jus daug sutaupysite ant maisto turėdami 
' • elektrikinę ledaunę.

4

Pirm negu pirkaite, pamatykite pas

Jos.F.Budrik,1“
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8167 ir 4705

W. C. F. L. Radio Programas Nedėliojo nuo'l iki 2 
valandų po pietų.

W. H. F. G. Radio Programas Kctvcrgais
• nuo 7 valandos vakare.

* . X ■ <
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Pirmadienis, geg.

“Savas Pas Sava 4* 
— sako biznieriai

miesČio

AMERIKONIŠKOS DŪMOS
gyventojas, pamatęs 

amžius prabėgo lyg še* 
kaip jis, lyg-kurmis-iii* 
akmenyse ir mūruose 
nepajuto, kaip gyvėni-gyveni

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal * 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS ’ » 
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

BAVARSKO MALT
EXTRACT CO.

A. F. SH1LLIM. Sav.
Šauni Lietuvių Užeiga

3202 S. Halsted St.
Pbone Victory 1039

/ 
galėtų žuvauti, arba, kai šalta 
žiema ateina, kui’ jie galėtų 
čiuožti, ir kad jie tų teisę tu* 
rėtų l^ike visos savo vaikys
tės. Ir' visas lankas su dobilų 
žiedais jose ir plaštakėlėmis 
virš jų, girias su jų šniokštč- 
siu; voveres ir paukščius ir 
garsus ir visokius keisjtus ai- 

testamentą, su tikslu teisingai dus, ir visas tolimas vietas, ko- 
kaip tik galima, padalinti ma- kjaa galima yra pasiekti ap-
no interesus šiame pasaulyje lankyti, kartu su visais prie- 
t’arpe po manęs sekančių žmo- tykiais, randamais tenai. Ir aš 
nių; dėl tos mano• interesų da- atiduodi? teisę kiekvienam vai- 
lies, kuri yra apsaugota įsta- ]UIį turėti jam priklausomą vie- 
a • • _ i_______ ___ X _ _ * .

Negyvenusio Žmogaus 
Testamentas.f ——I—

“Aš, Charles Loungsbury,( 
jausdamas protų ir atmintį ny
kstant, šiuomi darau . ir skel
biu šį savo paskutinį norą ir

su gyvenimu,

lizacijos gyventoji 
kad beskubėdami,

Sėlis ir 
rausęs 
nė pats 
mas pro jo
jau laikas 
daugelis 
miesČių ei 
pasijunta, 
bebėgdami, dirbtinas vertybes
begaudydami, patys visai ir gy
venti negyvepę. Daugelio tokių 
žmonių pervėlaf suprastas ir ki
tiems siūlomas gyvenimas yra 
atvaizduotas šiame testamente.

rytų, duotų darbų savo tau
tiečiams. Jau dabar ateina va
sara, atsiras visokių darbų ir 
daug bedarbių iši?yktų»iš lietu
vių tąrpb, jeigu darbas butų 
atiduotas savo žmonėmą. Vin
cas Nainis ię Vincas Rykias 
abu yra linkėtai ir užganėdin- 
ti.

Beje p. Nainis dar prisirašė 
prie Liet. Savitarpinės Pašal
pas Draugijos.

SPECI ALE 
EKSKURSIJA

P. BALTUTIS & CO
LAIVAKORTĖS IR
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St
Tel. Yards 4669

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
TeL Boulevard 9336

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me* 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.
2952 WEST 69th STREET

Tel. Willow Springs 46

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St. 

Priešais Tautiškas Kapines

W. B. JUČUS
BUČERNE IR GROSERNB 

Valgių produktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir tenduojam

alsted SL
Tel. Yards 6894

3335 S

S. P. KazwėU and Co.
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tek Republic 8899

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

• ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. Roowv.lt 8887

Alex Kuchinskas » .
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

Kean Avė* ir 82nd St
JUSTICE PARK, ILL.

tymais ir pripažinta apdaryto
se knygose kaip mano piiosa- 
vybė, kadangi ji yra nesvarbi 
ir’neturi reikšmės, dėl jos aš 
nedarau jokio parėdymo šiame 
savo testamente. Mano teisė 
gyvėnti yra paties gyvybės 
nuosavybė ir nuo manęs nepri
klauso, tai išskiriant .šį daly
ką, viską kita pasaulyje pa- 
skirstau ir palieku paveldėji
mui:

Atiduodu geriems tėvams ir 
motinoms, jų nuosavybėn, vi
sus malonius pagyrimo ir pa
drąsinimo žodžius, ir visus 
švelnius vardus bei meilius pa
sakymus, jų vaikučiams; ir aš 
perspėju minimus tėvus ir mo
tinas, vartoti tuos visus malo
nius žodžius teisingai ir nuo
širdžiai, kaip jų vaikučiai rei
kalauja. AŠ palieku visiems 
vaikams imtinai, bet tik tol kol 
jie bus vaikai, visas laukų .gė
les ir medžių žiedus, su teise 
žaisti juose laisvai, kaip vaikų 
papročiai reikalatija, perspėda
mas juos tuo pačiu laiku, sau
gotis dyglių ir erškėčių. Aš 
skiriu vaikams visų upelių 
tvenkinius ir auksines smiltis 
tų upelių dugne po vandeniu, 
ir pievų kvapsnius, kurie jose 
(Įveikia, ir baltuosius debesius, 
kurie-.plaukioja. ^viršum, < milžk 
niškų medžių galūnių. Aš pa-- 
lieku vaikams ilgiausias dienas 
būti linksmiems ir gėrėtis jo
mis tūkstančiais būdų, ir nak
tis ir šviesųjį Paukščių Taką 
stebėtis juomi, tačiau su išim
tim, kad paskui ir įsimylėju
sieji galėtų visu tuo gėrėtis. 
Paskiriu vaikams, bendrai, vi
sus naudingus bet nenaudoja
mus laukus ir viešąsias sąvas- 
tis, kur jie galėtų lošti bolę; 
visus tyrus vandenis, kur jie 
galėtų maudytis ir plaukioti; 
visus sniegu apklotus kalnus, 
kur jie galėtų kopti, ir visus 
upelius ir ežeriukus; kur jie

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propt. 

Siutus darom ant užsakymo 
Valom, dažo m, taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct., 
CICERO, ILL.

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRV) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
tc—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th SL
Tel. Boulevard 9122

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
804 W. 31 SL Victory 1694

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamas Mašinas, Pečius, Registerius, 

Svarstykles ir tt. , 
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

— už prieinam) kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

F. MICKAS 
SIUVĖJAS • 

Siuvame vyrų robua ant orderio, 
taipgi valome ir prosiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

_____  C :

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ
6725 So. RockveU St

Pbone Republic 3713-3691

tų prie ugniavietės nakties me
tu, su visais vaizdeliais, mato
mais kada medžiai pečiuj dega; 
gėrėtis jais niekam netrukdant 
ir nedraudžiant ir be mažiau
sio suVaržymo ar priežiūros.

Įsimylėjusiemš-aiš palieku jų 
vaizduotės pasaulį, su visu, ko 
tik1 jie reikalauja, kaip tai dan
gaus žvaigždės, raudonos rožės 
palei sienos, jurginų žiedai, 
muzikos saldžios meliodijos ir 
visa kita, ko tik jie įsivaizduo
tų ir linkėtų vienas kitam, kad 
jų meilė butų kudilgiausia ir 
kuogražiausia. Jauniems vy
rams visiems sykiu, palieku ir 
užrašau visokius drąsius, ūpą 
keliančius ir lenktiniupjančius 
žaislus, ir aš palieku jiems ne
mėgimą silpnos valios ir nevar
žomų pasitikėjimų savo pajė
gomis. Nors jie yra dar neta
šyti, aš jiems palieku teisę ir 
galių daryti tarpe savęs pasto
vias draugystes ir smagias 
kompanijas, ir tokiems išimti
nai aš atiduodu visas linksmą
sias dainas ir skambius cho
rus, kad galėtų dainuoti iš vi
sų savo balso pajėgų.

Ir tiems, kurie nebėra dau
giau vaikai, nė jaunuoliai, nė 
įsimylėję, aš paljeku atsimini
mus; ir paskirstau jiems Burns 

tų tomus, ir visokius kitokius, 
kokių tik dar yra, kad jie ga
lėtų dar \sykį pergyventi savo 
senas dienas, laisvai ir pilnai, 
be skolų ir be trukumų. Musų 
mylimiesiems seneliams su 
sniego karūnomis ant galvų aš 
skiriu seno amžiaus palaimą ir 
jų vaikų meilę ir dėkingumų 
taip ilgai, kol tik jie amžinai 
užmigs”...

Tai yra daug pasakantis do
kumentas. Vienas Chicagos proi 
fesionalas, Charles Loungsbury, 
gimęs, augęs, mokslus baigęs 
ir visą gyvenimą praleidęs did
miesčių mūruose, neturėjęs pro
gos nei laiko pagyventi tikro 
žmogaus gyvenimu,’’ ąmžiaus 
gale nusilpęs fiziškai ir protiš
kai, galop patekęs j ligoninę 
baigti savo dienas, prieš pat 
mirtį atgavęs pilną sąmonę 
apgailestaudamas didmiesčio civ 
vilizacijoj pražudytą gyvenimų, 
užrašė savo nepasiektus troš
kimus “testamente”, linkėda
mas, kad iš jo gyvenimo pasL. 
mokinę kaip negalima gyventi, 
nors kiti gyvieji grįžtų prie 
gamtos ir,pasidžiaugtų tuo tik
ruoju gyvenimu, kdkį gamta, 
laukai, miškai, saulė, dangaus 
mėlynė teikia.

Tai yra testamentas, kokį 
parašytų, veik /kiekvienas did-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

________  - 1___________ . .. ,

Bridgeportas
Pam oldniinai; Padėka, 

areštavo.
Šunį

eina

Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 
Laikrodžių taisymas 

4148 Archer Avenue 
Pbone Lafayette 3847

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.'
Netoli Richmond

Pbone Projpect 8816

A. PAVILIONIS 
Hardware, Malevos, VarniJiai, 

Stiklas, šepečiai 
6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. Mes pristatome.
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Aną dienų policija “arešta
vo” p. Virbicko bučerio 3657 
So. Halsted St. didelį rudų šu
nį, kuris buk kokiam tai vai
kėzui įkando į kojų. Atvažia
vo policija su dviem žmonė
mis, tižmoyė kilpų ant kaklo 
Šuniui ir nusivežė įsidėję ve
žiman.

Išvažiuoja Lietuvon
Pirmadienį gegužės 11 d., 

apleidžia Cbicagų ^Valteris 
Kavaliauskas ir Pranas Kaire- 
lis. Apleidžia Dearborn sto
tį kaip 11 vai. ryto. Gegužės 
12 d. sėda į laivų “Brenien”/

Naujienos linki geriausios 
kelionės.

Pamokos, kurios dabar 
kas antradienis Lietuviškos 
Tautiškos parapijos svetainė
je, rengiama jjer mokslo drau
gus, atrodo gana sėkmingos.

Pirmos įvyko pereitų antra
dienį (vien vyrams); sutraukė 
virš 60 publikos.

Penktadienį —- vien mote
rims, irgi geros.y t

Ateinantį antradienį vėl įvy
ksta pamokos, čia kalbės Dr. 
A. J. Karalius apie džiovų. O 
svetimtautis daktaras iš Illino
is Hygienos draugijos kalbės 
angliškai. Be to bus paveiks
luotos lekcijos ir visicins kartų 
t. y. vyrams ir moterims.

Po pamokų* ir jeigu publika 
norės, ^alės pasišokti, nes ąye- 
tainėj yra didelis naujas Phil- 
co radio su fonografu su dai
liais rekordais, lietuviškų šo
kių muzika.,,

Visiems yra svarbu sveika* 
tos stovis. Nėra nieko pasauly
je brangesnio kaip sveikata; 
todėl jĄ reikia saugoti ir dau
giau jų* pažintį, į’odėl lankyki- 
mės į pamolca^Į. ——-----XXX.

P-nas Vincės Nainis, turin
tis bučernę ir didelį namų prie 
šiaurių-rytų kampo 37-tos ir 
Wallacc ' gatvių, r pastaromis 
dienomis suteikė p. Vincui 
Rymui darbo—dekoruoti kam
barius. Vincas Rymas, kuris 
yra žinomas kaipo vienas iš 
geriausių d^korėtprių, Jjįuvo 
be darbo; o musiį tautiečiai p. 
Nainiui reikėjo valyti ir de
koduoti ir jis tų darbų pavedė 
p. Rymui. ,1 Y.

< Darbas jau baigtas. Gražus 
darbas artistiškai atliktas. 
P-nas Nainis džiaugiasi ir dė
koja p. Rymui, o p. Rymas 
taip pat atsilygina p. Nainiui.

Tai yra tikras tautiškas su-

M Greitas Laivų Patarnavimas.
■ ■ J Europą ■
W Per Hamburgą Musų Moderniniais Laivais •
■ HAMBURG DEUTSCHLAND
Į AJfERT BALLIN/ NEW YORK

Išvažiuoja, reguliariai kas savaite. Taipgi reguliariai I 
iŠplSukimai musų populiariais kambariniais laivais: 

ST. LOUIS, MILWAUKtĖ IR CLEVELAND
1 . Prieinamos Kainos

' Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva
' Y..........U, - Del*infortnactiii

Garsinkitčs “N-nose”

Mes PERKAME
I . ; ' f

Lietuvės Laisvės Paskolos 
Bolius ir MOKAME BRAN
GIAUSIA, negu visos ki
tos įstaigos Amerikoje — 
$80.00 už $100 vertės Bo
nų ir $4d.00 už $50 vertės.

' ■» * > ' ■

Atsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskite regis- 
truotame laiške, tuoj gau
site bankos Čekį.

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam, parduodame laivakot- 
tęs ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 Sę. Paulina Street 

CHICAGO, ILL.

Lietuvių Drabužių
Krautuve flb

DIDELIS PASIRINKI-
MAS PAVASARINIŲ ir

VASARINIŲ " /JT
DRABUŽIŲ.

VYRAM, MOTERIMS, [H I 
MERGAITĖMS IR Hm i 

VAIKAMS. ’ Jį 0
Geriausių1 išdirbėjų tavorai už 

žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS
2945 W. 63rd St.

ąrti Richmond St.
i Tek Grovehill 0989 '
Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki Įmai 

vai. po pietų. f ‘ .

musų agentus .

Hamburc-AmericanLine
'<*177 N. M^CHIGAN AVĖ., CHICAGO

FIRST STAGE 
APREARANCE 

AT '^IGHTEEN 
hAONTHS

' LATER, 
DANCEC* V/ITH 
THE GERTRUDE 
ROFFMAN TROOPE

FektuRed 
WITH 

CHAUNCEY 
oLcott

SOON IN 
PICTuRES 
WITH OL-D 
8IOGRAPH

I LIETUVĄ
Išplaukia iš New Yorko 

laivu PRESIDENT ROOSEVELT 
Birželio 24 d.

Per Hamburgą;
J ■ *

Trečios klasės laivakortės
$107.00
$181.00

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

New York į Klaipėdą....... ........
New Yorkas—Klaipėda ir atgal

Nepriskaitant taksus.
ši ekskursija oficialiai rengiama vadovaujant.

LIETUVIŲ AGENTŲ ASOCIACIJAI « - \ 
KELEIVIAI i Lietuvą bus po priežiūra ir vadovyste gerai 

žinomų ekskursijų vadų, parinktų dėl jų prityrimų ke
lionėse. Tai didelis palengvinimas keleiviams- uostuos, ke
lionėje ir laive; ;

Informacijoms apie laivakortes ir tt. kreipkitės j vie
tinius lietuvius agentus, kurių adresai Čia nurodomi.
AMBRAZIEJUS. J. 

168 Orand Street 
Brooklyn, N. Y. 

"AMERIKOS LIETUVIS" 
14 Vernon Street 

VVotceiter, Mass.
BALTUTIS, P. P.

3327 So. Halsted Street 
Chicago, III.

BARTKEVIČIUS, P. 
678 No. Main Street 

Montello, Mas*. 
BOGDEN. J. G.

432 W. Long Avenue 
Du Bois, Pa.

"DIRVA"
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio 
GENDROLIUS, N.

361 Broadway 1 
So. Boston, Mass.

KAŽEMEKAS, K. CH. 
797 Bank Street 

W«terbury, Conn.
MOLIS, P. 

1730—-24th Street 
Detroit, Mich. 

MIKOLAINIS, P.
188 Sands Street 

Brooklyn, N. Y.
RAUKTYTE, J.

123 Millbury Street 
Worcester, Mass. 

SEKYS, J.
226 Park Street 

Hartford, Conn. 
SIDABRAS. K.

875 Cambridge Street 
Cambridge, Mass.

"NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 

Chicago, I1L 
STULPINAS. V. M. 
3255 So. Halsted Street

Chicago, IU. 
"SANDARA" 

3236 So. Halsted SL 
Chicago, IU. 

TREČIOKAS, A. S.
197 Adams Street 

Newark, N. J. 
URB4AS, J. J.

187 Oak Street 
Lawrence, Mass. 

“VIENYBE"
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
VASILIAUSKAS, J.

814 Bank Street 
VVaterbury, Conn. 

VELEČKIS, A. •
502 South Avė.

Bridgeport, Conn. 
VAIŠNORA, K. J.

Franklin Savin gs Bank & 
Truat Co., Pittsburgh, Pa. 

VARA8IUS, A.
So. 12th and Carson Streets 

Pittsburgh, Pa. 
VITKAUSKAS, J. T.

2701 E. AUegheny Avenue 
Philadelphia, Pa. 

VIESULĄ, K. J.
1128 Washington Street 

Norwood ,Mass.
ZOLP, J. J.

4559 So. Paulina Street 
Chicago, UI.

UNITED STATES LINES
I
 CHICAGO OFFlCH 

Chnrlen Krcilęk, Gen. Aąt< 
210 No. MichlKun Avė.

GENERAL OFFICES 
45 Broadvroy 

Jiew York City

25 METAI KAI ATGAVO • SPAUDĄ
Bet tik pirmą kartą įsigijom tikrai kultūrišką “NAUJO ŽODŽIO” 

leidžiamą dvisavaitini spalvuotą jumoro Žurnalą

“VAPSVA”
Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbas,
K. Alijošius, J. Herbačiauskas, PivoŠa, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A. 

Smetona, J. Martinaitis, K. Kalpokas ir kiti.
PRENUMERATA su priedais metams 10 litu,- trims mėnesiams 2 lt.- 

50 ct. Dabar iki metų galo tik. 7 litaL
• Rašykite: •

“Vapsva”, Kaunas, Maironio 6.

NAUJOS KNYGOS
. Y; Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE.' Išleistą 1926 metais. Apdaryta-------- ---------
1,054 .patarimai kaip virti įvairius valgiai

MAISTAS IR,VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro-----
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams. - ' :

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS-----------------------------
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- 

? vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS -------------- ------------- --------------------
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuoąe tomuose
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ____ ......2.________________

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista
1926 metais. . . \ v

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ...... ............................ .............. .... .55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

v* * M-a v w M ■

$2.50

$1.50

$8.00
. 1

. .50

$7.00
_ .54

193 Street Brooklyn, N. N.

■* ■
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VER.Y POPUUAR 
Receiveo MUCH 

comment

GOOO IN SIIENT 
VERSION OF 
' ANNA 
CH'RISTIE/

ONCE MARRlEOTO 
MARSHAL NEH-AN - 
KAS DARK bloe 
EYES -PLAYED IH 

1' THE WOMM RACHET

Roowv.lt


»'F.
s*1 't-■“■■.'■'.r1.11".. .■

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News .

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street
Telephone Rooaevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copv________________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the ąct of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

PABUDO SOCIALe SĄŽINe

D/?. 4.

a . ah JL.
MONTV/DAS

Krikščioniško Susivienijimo Nacionales Tarybos 
(National Council of Christian Assn.) ekonominė ko
misija išleido savo metinį raportą. Tame raporte ji 
pasmerkia Republikonų ir Demokratų partijas ir pa
sisako už rėmimų Socialistų partijos arba naujos par
tijos su socialistiniu programų. Dabartiniu gi laiku 
raporte reikalaujama apdraudos nuo nedarbo, senat
vės pensijų, muitų mažinimo, aukštesnių mokesnių nuo 
pajamų ir paveldėjimų ir kooperavimo su pasauliu.

įdomus reikalavimai, ar ne?
O ar žinote, kas yra ta Krikščioniško Susivieniji

mo Nacionalė Taryba, kurios komisija pagamino tokį 
raportą ?

Tai yra organizacija, kuri kontroliuoja Y. M. C. A. 
ir Y. W. C. A. — dvi dideles krikščioniškos jaunuome
nės sąjungas. Kiekviename Amerikos mieste Y. M. C, 
A. turi savo skyrius ir namus (didmiesčiuose net po 
kelioliką savo namų).

Šitų milžiniškų krikščioniškų sąjungų vadai, tuo 
budu, pasisakė už socializmą. Tai yra labai įdomus 
reiškinys dabartiniame Amerikos visuomenės gyveni
me.

Pats gyvenimas juos prie to atvedė. Mat, Y. M. C. 
A. ir Y. W. C. A. darbuotojai veikia tarpe paprastų 
žmonių, daugiausia tarpe darbininkų jaunuomenės. Iš 
kasdieninio patyrimo jie žino, kiek vargo turi pakelti 
darbininkų sūnus ir dukters dabartinėse sąlygose, 
ypač šio skaudaus ekonominio krizio metu. O valdžios 
politikoje nematyt nė šešėlio susirūpinimo tos jaunuo
menės vargais ir ateitim.

štai delko tie krikščioniški jaunuolių organizuoto- 
jai viešai išreiškė savo įsitikinimą, kad Amerikai būti
nai reikia stiprios partijos su socialistiniu programų.

Socialė sąžinė, supratiriias savo atsakomybės vi
suomenei, Amerikoje pabunda.

TERORU NEGALIMA SUKURT PRAMONĘ

Vienas Amerikos korespondentas, Mr. Henry 
Wales, atsiuntė iš Maskvos įdomų straipsnį apie pasė
kas to baisaus teroro, kurį sovietų valdžia vartoja 
prieš savo inžinierius ir kitus* “specus” (specialistus) 
pramonėje.

Už civilius ir kriminalius nusikaltimus Rusijoje 
mirties bausmė panaikinta. Bet baudžiama mirtim už 
nusikaltimus prieš valdžią ir valstybę. Tečiaus, kadan
gi valdžios rankose Rusijoje yra viskas — ne tik poli
tinė galia, bet ir pramonė, prekyba, žemės ūkis ir t. t. 
— tai kiekvienas žmogaus nusidėjimas gali būt išaiš
kintas, kaip nusikaltimas valstybei, kaipo “išdavystė”. 
Apsileidimas darbe, neapsižiūrėjimas, klaida, neteisin
gas apskaičiavimas, nepramatymas vieno ar kito daly
ko — visa tai gali būt priskaityta prie “sabotažo”, prie 
sąmoningo kenkimo valstybės tikslams, ir nubausta 
sušaudymu.

Sovietų valdžios “teisingumo” organai faktinai 
taip ir daro, žvalgyba nuolatos areštuoja atsakomin- 
gus technikos vedėjus, apkaltina juos,* kelia jiems 
triukšmingas bylas dėl “sabotažo”, ir jie būna priver
čiami “prisipažinti”, būna nuteisiami ir nubaudžiami 
kalėjimu, ištrėmimu arba mirtim.

Bolševikai daugiausia dėlto veda šitą žiaurų Karą 
prieš specialistus, kad jie jų bijo ir jais nepasitiki. Sa
vų kompetentiškų inžinierių ir pramonės vedėjų so
vietų valdžia dar nesuspėjo išauklėti. Jai 'tenka statyti 
j svarbiausias vietas pramonėje senuosius inteligentu^ 
kurie buvo išėję mokslus dąr carizmo laikais, paugelis 
tų inteligentų yra kilę iš turtingų buržuazinių šeimy
nų, iš dvarininkų ir senosios biurokratijos sluoksnių. 
Valdžia žino gerai, kad retas kuris jų bolševizmui uto* 
patizuoja. Ji žiuri į juos, kaip j savo prjėšus, ir nepra
leidžia progos juos “pamokinti”. ’ ?

Minėtas korespondentas butų turėjęs pastebėti da 
ir tai, kad Stalino diktatūra dažnai apkaltina “specus” 
už savo nepasisekimus. Jeigu diktatoriaus arba jo pa
tarėjų planas pasirodo gyvenime netinkamas, tai juk 
valdžia negali prisipažinti, kad ji suklydo, Diktatūros 
prestyžas turi būt palaikomas, kad ir čia dar taip, "Gę* 
neralė lihija” negali būt klaidingai Už diktatūros nuo-

tlIdmMrmn kaina:
Chicago je — paštu:

Metame $8.Q0
Pusei metų ~ •*«m»***»<*«ww**«*< ...... 4.00 
Trims mėnesiams .......__ __ a. 2.00
Dviem miaetiaĮiis •<nne«|«« eey ••••••••• 1.50 
Vienam iplnearei ___ _ .75

Chicagoj per iSnešiotojus:
Viena kopija' 3c
Savaitei ...... • •toa***«***«»«o«**e«e»**«***M*« 18c 
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose. ne Chjcagoj, 
paštu:

Metame $7.00
Pusei ..........——.....- 8.60
Trims mėnesiams ...............* 1.75
Dviem tnCnesianu --------- 1.25
Vienam mėnesiui _______ __ _ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) .

Metams ......................   $8.00
Pusei metų ..................... -............ 4.00
Trims mėnesiams  ...... .......... 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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dėmes turi atsakyti kas nors kitas. Na, ir atsako savo 
kailiu “buržuaziški specai”.

Bet rezultatas to koks? Kiekvienas inžinierius, 
kiekvienas fabriko užveizda, kiekvienas pramonės ša
kos vedėja^ jeigu jisai neturi artimų bičiuolių dikta
tūros viršūnėse, visuomet dreba dėl savo kailio. Jie bi- 
jo, kad žvalgyba juos apkaltins už tą arba kitą nepa
sisekimą, ir dėlto jie vengia visko, už kiį, ant jų galėtų 
pulti atsakomybė. Todėl iniciatyva sovietų pramones 
vedėjuose yra užmušta.

Aiškus dalykas, kad tokiose sąlygose sovietų pra
monė negali tarpti. Jeigu bolševikams ir pavyktų pra-: 
vesti savo “piatilietką”, tai su tokia prislėgta, nugąs
dinta, iniciatyvos neturinčia pramonės valdovybe jie 
vistiek negalėtų nieko gero pasiekti.

Teroras smaugia Rusiją ne tik politiškai, bet ir 
ekonomiškai.

I
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slė-
so-

se darbo butų kuomažiausia. 
Kuomet tarnaitės dirbo už 3 ir 
4 dolerius savaitėj ir buvo vie
tos jom miegoti, kuomet mo
ters neruke, nekoziravo, nepri- 
klausė kliubams, nedalyvavo 
politikoj ir visuomeniniame 
veikime, kuomet jos neuždar
biavo, nereikėjo virti “munšai- 
no” ir nebuvo automobilių ir 
radjo, jos dirbo namuose kai 
verges. Nors dabar turime ma
šinų skalbimui, šlavimui, pro- 
syjimui ir ‘kitiems namų dar
bams; nors visur Įtaisoma gazo 
arba elektros pečiai, elektros 
Šviesos ir kiti patogumai, vie
nok namų darbas nėra masi
nantis. Viena, moteris neturi 
laiko jį dirbti; kita, jos atsi
sako kankintis^ kaip jų moti
nos kankinosi. Tiesa, architek
tai sumažino virtuves ir įren
gė jas taip, kad virėja gali vi
ską lengvai "pasiekti, bet jie 
neatėmė iš namo vidaus dau
gelio kitų nereikalingų dekora
cijų ii* nepatogumų. Durys tu
rėtų būti ištisai plokščios, kai 
ligoninėse, kad an^ jų dulkės 
nesirinktų. Statkos 'arba lentos 
aplink duris ir langus turėtų 
būti lygios su'. siena, o ne at
sikišusios ir rieišraivytos figū
romis. Langai turėtų siekti 
grindis arba pąjąngėj siena tu
rėtų būti taip išriesta, kad su
silietų su langu, tuomet nerei
kėtų nuolatos šluostyti palan
gių. Kadangi žmonės seniau 
mėgdavo apkarstyti sienas pa
veikslais ir visokiais licituci jo
se! nupirktais niekniekiais, tai 
palubiai buvo apkalinėti lent
galiais tų daiktų pakabinimui. 
Tui buvo gera vieta dulkėm, 
blakėm ir tarakonams. Visaip 
išskuoptais medgaliais dar ir 
šiandien puošiami namų pasie
niai ir sienos. Tai nesudaro jo
kio grožio, o padaugina moters 
darbą.

Galų gale, kam gi namas 
yra reikalingas, t. y. kokia jo 
funkcija?

Senovėj, kol žmonės turėjo 
daug žemės ir šiek-tičk tur-. 
to, namas ,buvo j ų pasididžiavr-. 
mo tvarinys/ ašrięnybes jšraiš; 
ka^ Jo funkcija buvo liekaninė, 
o puošimą^ begalinis. Senovinis 
Amerikoj . n$n?as ne tik kad 
turėjo daug kambarių, bet lu
bos buvo už 15 pėdų nup grin
dų, kampai jų išlenkti, ąnt sie
nų visaip išdrožtas ir išskuop- 
tas medis, durys pilnos visokių 
figūrų',-langai ;maži, kad šilu
ma neišeitu' ir tie patys ap
dangstyti, ktl įsaplę spn’vuotų 
dailių rier.’ablukhitu. Siepos 
prikaltos stirnų’ ir, briedžių ra
gų, apkabinėtos paveikslais ir 
surankiotais nfricriekiais, kuri 
buvo vadinami dailės produk
tais. Tokiais pat nonsensais bu- 
yo apkrautos lentynos' pasie- 
slėnįaisį iy prhtatifU visuo
se karipiiąse. Kiekvienas sfei> 
gėsi šitokiu' pakabardų pasi
rinkti kųodaugįausia. Rakandai 
buvo stąmbųs, visaip Ukraipy- 
to medžio, kad daugiau vietos 
užimtą • ir dulkių surinktų.,

Ne mano reikalas kištis į ar
chitektų reikalus, bet kad jie 
apsileidžia ir nespėja sekti ga
dynės reikalavimų, patarimas 
bus vietoj. Nekalbėsiu apie 
bažnyčių, kalėjimų, mokyklų ir 
kitų viešų Įstaigų statymą, ku
riuose net ir paprastas gyven
tojas mato stambiausių ydų. 
Jeigu Amerikos protestonų baž
nyčios su jų aukštais ir smai
liais „buokštais, neturinčiais jo
kios proporcijos su pačia buda- 
vone, neišrodo bepročio dar
bas, tai aš ne ekspertas proto 
ligose. Jeigu Amerikos farme- 
rio keistai pastatytas ir rau
donai nudažytas tvartas ir dar
žinę ir ne Į šį, ne, Į tą, panaši 
grjčia neerzina kieno skonio, 
tuomet reikia pasakyti, kad es
tetika yra miręs dalykas. Ame
rikos miestuose namai yra sta
tomi Įvairios rųšies ir įvairaus 
stiliaus. Kiekviename mieste 
kuri nors viena rųšis predoml- 
nuoja. Chicagoj ir artimųjų 
vakarų valstijų miestuose pri
statyta daugybe. taip vadinamų 
bungallowų, kurie laikui bė
gant apšempa ir ištisas apie- 
linkes paverčia 4 skurdžių bu
veines. New Yorkas yra paskel
bęs savo tamsiais, pašvinku
siais tenementais. Philadelphi- 
joj žmonės gyvena lyg nuo 
šuns bėgusio zuikio išdraiky
tuose be tvarkos kambariuose. 
Bostono namai su jų laiptais 
iš lauko, su jų tarpduriais iš 
lauko, apdraikyti skalbiniams 
džiauti piazomis iš užpakalio ir 
kartais iš priešakio, su erdvio
mis virtuvėmis ir urviniais 
miegrumiais dar ir dabar su
daro didžiuma, žemei visuose 
miestuose pabrangus sugalvota 
statyti apartmentinius namus. 
Ant mažo jos sklypo pastato
mas narnąs sutalpinimui dau
gelio šeimynų. Pirma šeimynos 
turėjo didelį vaikų skaitlių ir 
reikalas vertė gyventi erdvia
me name. Ne tik jis turėjo bū
ti erdvus, o ir atskiras, nes 
valkų bildesio ir rėkavimų kai
mynai nepakenčia. Kuomet šei
mynos vaikų neturi visai arba 
turi vieną bei du, jos susitai
ko- po vienu stogu ii- nereika
lauju daug vietos, šeimynai da
bar užtenka dviejų, trijų arba 
penkių kambarių. Tai nereiš
kia, kad ji gali juose paten
kinti visus savo reikalavimus. 
Kiekvienas žmogus yra socia
lia gyvulis ir jis ieško draugų. 
Apartmentiniuo.se kambariuose 
pokilių ir sueigų negalima'tu
rėti, todėl yrą būtinas reikalas, 
kad kiekvienas tokis namas tu
rėtų sueigą ir pokilių kamba
rius, kur žmones galėtų rėkau
ti, dainuoti ir gerti be prohi- 
blcijpa agentų'Įsimaišimo. Sve
tainės sociąlėms funkcijoms 
pasidarė pavojingos uvnemasi- 

. minėjos prohibieijos laikais, to
dėl namai turi užimti jų. vię- 
tą. Architektą} turėtų’ suprasti- 
gadynės reikalavirtus, .

Kitas svarbus dalykas tai 
tarnaičių stqka ir ją brangu
mas.'.Todėl statant. narius rei
ketų kreipti domesio, kad juor Apie namo parankamą, šva-

■

|Acm<-r. W A. Fnotoj _

Cranbrook, Mich. — Cranbrook Foundation trobesys. Už jo 
planą suomių architektas Eliel Saarinen gavo aukso medalj,

• pripažintą jam New Yorko Architektų draugijos.

rūmą ir jo paprastą gražumą 
nepaisyta. Vienok jame buvo 
apščiui oro kvėpuoti ir jis tu
rėjo poetiško gražumo, nežiū
rint kad jis buvo pripildytas 
visokio balasto. Dabar žmonės 
namuose nereikalauja šito ba
lasto -ir visokių iškraipymą. 
Saulėtas, su šviesiom sienom, 
tinkamai Įdėtom šviesom, ma
žai rakandų ir be jokių apkar- 
stymų ant sienų, išimant vie
ną kitą paveikslėlį, 
dienų reikalavimas.

todel jie ej
1 <

yra šių 
Stambus, 

grubi joniški rakandai užima 
daug vietos, apdulka ir dažnai 
yrax nepatogus,' —- 1 
na iš mados. • <• • ■ •>/..««

Senovinis, poetinis namas 
yra dingęs. Jame gyveno vie
na šeimyna, jis neparsidavė. 
Pabėgę ,sunųs ir su vyrais su
sibarusios dukros grįžo į tė
velio namus. Daug gražių ei
lių apie juos ^prirašyta, jautrių 
melodijų . sukurta.. Dabartinis 
mechaninis' narąas, kuris yra 
samdomas ir po vienu stogu 
gyvena daugelis šeimyną, pri
ris netoli visuomet yru išstaty
tas ant pardavimo, neteko po
etiškumo.; Dabar j namą nėžiu; 
rimą jokiu kitu žvilgsniu kaip 
tik patogumo ir sveikatos. Gai
lėtis senovinip namo gali tik 
sentimentalistai. šildymas ga
ru aroa ,vandeniu kūrenant a- 
liejų aiba anglis, kas gali bū
ti autdmatiškais prietaisais re- 
gųliuojama, yru didelė palai
ma. Mašinos šlavimui, prosyji- 
mui, aliejuvimui, telefonas, ra- 
dio, žaidimui maisto prietaisos, 
gazo ir elektros pečiai ir švie
sos ir kiti mechaniniai Įrankiai 
darbo palengyinimui • padarė 
namus lengvo darbo vieta,. iš
rišo. tarnaičių gavimu klausi
mą. Vieta namuose susitraukė, 
bet kas-nori, valyti u* vaškuo
ti plačias grindis, kas nori toli 
bėgioti prie telefono ir įibėgid* 
ti- mylias po virtuvę? Mechą- 
niški Įrengimai pradedu kaiš
ti ir namų formą.

Ištikro, kokiam tikslui yra 
namas?

Senovėj valdovui nartas bu
vo jo tvirtovė l^aro laike. Pi* 
niguočiiii jis buvo pisigarsini- 
mus, ‘kad jis tvirtai laikosidr 
Ha nebankrutuos. Komersan
tas savo x name tų^ę j o sandėlį 
ir raštinę. Siąip Žmogui namas 
yra vietą maitintis, pasilsėta 
sveikatą užlaikyti, veistis ir 
v&ps auklėti/; '-Pfl-
durti,, kad namas yra vieta 
p^isvęėĮayimui, pavadinimui, 
pąsidraugavimui, s bėt Šitie da
lykai yra antraeiliai name.. Tie-. 
saV žmogus gali pavalgyti val
gykloj, gąli gydytis ligoninėj, 
gali pasilsėti 1 viešbuty j, bet 

milionai žmonių neištęsėtų šito 
padaryti ir niekur jie tokio pa
tenkinimo nesuras, kaip savo 
namuose, ir už daug pigesnę 
kainą. Dabartiniame Amerikos 
mieste name jau daug kas pa
tobulinta. Virtuve • ir prausi
mosi rymas jau netoli pilnai 
tobuli, bet seklyčiai, stalinei ir 
miegruimiąms daug ko da trū
ksta. Svarbiausia, jie yra visi 
permaži. Kuomet šeimyna ne
turi vieno didelio kambario pa
sėdėti, pasivaikščioti, šokiams, 
svečių burini, yra didelis ne
patogumas. Miegojimo kamba
riai paprastai yra taip maži, 
kad pro rakandus negalima 
praeiti ię neužtenka- juose orą. 
Po lovps prisirenka eibės dul
kių. Kuomet mažoj arejoj no
rima Įtaisyti daug kambarių, 
visi jię neparankus. Toje pa* 
čioj vietoj galima būti pada
ryti vieną platų kambarj ir at
likti jame keliatą funkcijų. Sa
kysime, seklyčia galėtų patar
nauti ir valgymui, - ir miegoji
mui, ir šokiams, ir sėdėjimui 
ir svečiams.'Nėra reikalo lovos 
kišti Į šieną, kaip dabar daro
ma. Taip Vadinamos dieninės 
lovos ir studiją sofos jau tiek 
ištobulintos, kad dieną gali 
tarnauti sėdėjimui, p naktį 
miegojimui. ' Miegamųjų kam
barių rakandai nėra reikalin
gi. Išmintingas architektas j- 
taiso šėpas sienose ir stalčius 
drabužiams jose. Duryse guli
ma Įtaisyti veidrodis ir atlen
kiamą kėdę moterų pasidabini* 
muį, Viena pusė kambario gali 
turėti atstumiamą sieną, užpa
kalyj kurios visi drabužiai ir 
daugelis’ kitų reikmenų tilptų. 
Vietoj }š sienos išlenkiamų lo
vų, galima padaryti išlenkia
mus stalus, kėdės, radio, fono
grafą Ir kitus retkarčiais rei
kalingus daiktus. Jau pradėta 
dirbti stalai, kuriuos lengva 
sulankstyti ir • šepon padėti. 
Taip sakant namas vis labiau 
apvalomas nuo bąldų, kad ja
me butų daugiau vietos. Tai 
nereiškia, kad rakandų turi 
stokuoti ir. kad jie neturi būti 
grąžąs. Gražumas ne didumą 
pasireiškia, o artistišku pada
rymu. Rakandų 
nepadaro

prikrovimas 
namo patogesniu, 

Juos reikia padėti ten ir taip, 
kad jie kaip galint mažiau vie- 
tos užimtų.

Kądangi stiklas yra pigus ir 
vįenasfkitp langų jau nelaužo, 
tai sveikatos - žvilgsniu z langus 
^įkiaj;d|ti nėmažuslir daug jų, 
Negana ?to., - K^kyjęnas namąfnegana yio., . ivwKvjęnas narnai 
privalo fi4 tureli f saųįihyįią; ku* 
ripj nuogas žmogus įgalėtų nu* 
sišvitĮnti saule, kuomet oras 
nėra vėsus. Saulės šviesos mic-

eto gyventojas gauna menkai. 
Per drabužius ji šildo, bet ne 
švitina, špacieruoti ant stogo 
arba gatvėj nuogam draudžia
ma. Kiek tai žmonių sveikata 
pagerėtų, jeigu kiekviename 
name butų vieta išsirėdyti 
nuogam ir savaitėj porą treja- 
tą sykių saule nušvitinti visų 
kūną!

Gyvenimus be pabegiojimų, 
pasimankštinimų, žaismių ore 
yra ne tik nesveikas, o ir 
giantis. Miestai turi viešus
dus. Vienok ar gali žmones su
sirinkti ten kas dieną mankš
tintis ir žaisti? Jokiu budu jie 
nesutilptų. Vaikams yra Įtaisy
tos vietelės prie mokyklų žais
ti. Jos toli nuo namų ir mažos. 
Jeigu butų statyba kitaip tvar
koma, nėra reikalo kiekvienam 
turėti kiemą užpakalyj namo, 
kur pastatomi garažai. Tuos 
kiemus galima butų sujungti 
skersai ir išilgai, apsėti žole ir 
šiek-tick papuošti medžiais. 
Pasidarytų erdvi vieta žaidi
mui, pasivaikščiojimui, pasi- 
mankštinimui ne tik vaikams, 
o ir suaugusiems. Nereikėtų 
gatvėse lakstyti nuo automo
bilių, kad gyvybę išnešus..

šiais prohibicijos laikais na
muose tarpsta žymi industrija 
alkoholio, vyno ir alaus dary
mo. Tokiam svarbiam reikalui 
architektai turėtų parūpinti 
tinkamą vietų namuose. Laiks 
nuo laiko žmones nori pasi- 
liuosuoti nuo visokių suvaržy
mų ir susirenka skiepą n ]>rak- 
tikuoti anarchiją. Kas gi lame 
blogo? Visur kitur jie ujami ir 
varžomi. Dabartiniai skiepai 
nėra tinkami šitam tikslui. 
Balsingos kalbos, muzika ir 
dainavimas trukdo kaimynų 
miegą. Skiepe turi rastis dide
lis, švarus kambarys, su sieno
mis, kurios neperlcidžia garso. 
Jame turi būti tinkamas san
dėlis.

šiame straipsnyje aš palie
čiau tik keletą dalykų. Ne ma
no tai sritis. Architektai turėtų 
apie tai daugiau pagalvoti.
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No. x7 KOVOS tik ką 
atėjo. Kaina 10c. Ga
lima gauti Naujienose.

C. JOSEPH
NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 

AGENTAS

Dabar lankosi po lietuvių ko
lonijas Springfield, III., apielin- 
kėse užrašinėdamas “Naujie
nas”.

Kur jis atsilankytų, mes pra- 
špme “Naujienų” skaitytojų 
pagelbėti jari, kad jo darbas 
galėtų būti sėkmingesnis. Per 
jį galima ir atnaujinti prenu
meratą. —N-nų Administracija »

COOK
icith

KRAFT 
American

... . . - ■ ■

. lt melui to a smooth and crcamy 
sauoe. And what flavor! Arich, 

. timc}-mellqwed flavor that only
“ęavecurfag”canghy. '

Try it for rarebits, sauces for 
’ vegetable*, bakeddiahea, toaated 

«andwicho8. Vour^ocerhasKraft 
American Cheese. Ordcr today.

Apartmentiniuo.se


Graboricl

S. D. LACHAVICHkas

Lietuvės Akušerės

9252

HELEN DOMBROWSKI

CHICAGO, ILL

TRUM

John Kuchinskas
Duokite savo akis išegzaminuoti

r-,. .

Nam

Seserys

2 iki

003(J

__________________________________

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

prie 
duodu 
electric

ryte 
me-

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

j “NAtt 
bite kam

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulcvard 5203

Boulevard 8413

Pasirodė, kati per tris mene
sius šių 1931 metų daug nau* 
dingo darbo atlikta šelpiant be
darbius. Praeitų pirtnadienj Ge
gužės 4 d. bedarbių susirinki
me komisija išdavė raportų. 
Pasirodė, kad per tris mėnesius 
laiko į Bedarbių Fondų, pinigų 
įplaukė $288.81. Sušelpta 22 
šeimynos bei ypatos, tik mai
stu, kur suma pinigų kainavo 
$293.90, o drabužiais sušelpta 
52 ypatos su anglimis. Aukų 
įplaukų viso $316.48. Praeitų 
balandžio 19 d. buvo surengtas 
balius bedarbių naudai, taipgi 
girdėjau kad1 pelno liks apie

LAURYNAS
Persiskyrė su 

gožės 9 dieną, 
piet. 19)1 m..

Phone C^nal 6222

suteikti ja 
Satardavimą ir atsišver 

uliudę liekame,
Dukterys n 1502 

EMPLE BLDG.
77 W. frashington St. 

Cor. Wasbington and Clark Sts. 
Ofiso* Tcl. Central į97S

Namų Til. flydt Park >399'

JIENAS
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas, lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei. /

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nuliūdę liekame,

Motina. Tėvas, Brolis 
ir Giminės. %

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Syrcwiczc, Tcl. Cicero 294.

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

f Victoty 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki

9 tai. vakare

Tel, Central 6890 > Vai. 0—4 
Rezidencija 0158 S. Talman Av.

Tek Prospect 3525

uliudime moterį 
tėvais Valienaitę, 
Oną, Gabrielę it 

Antaną ir Jo- 
seserį Julijoną Palšre- 

Gabrielę Kb-

Bedarbių korespondentas, 
' A. Pažarskas, 

10501 Edbrooke Avė.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
f kartipas Halsted St.

Valandos rttto 10—“4, nub 6 iki 8 
Negiliomis nuo 10 iki 12.

Išrodo, bimbininkai 
laimi

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Bouletatd 6487

=====,".m>ww‘ete=i

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal 'statartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 tyUivaųkea Avė. 

(kampas North ir Damen Avės) 
Tel. BrUnswick 82Š1 

Utatn., Kętv. if Subatomis 
Ofipo valandose 1-3 ir j 7-8 p. m. 

Nedeliomis pagal susitarimą

fayette Avė. Paėjo iš Lietuvos 
Gendviliškių parapijos, ši a u-; 
|ių apskr,, po tėvais Ona Nor
kui te. Be to paliko Amerikoj 
savo vienų seselę Nastę Pek 
rduskienę ir Įeitus gimines ir 
daugybę draugų po visų Chi- 
cagų. )

Bedarbių Šelpimo Komiteto 
Pranešimo

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

2400 IV. Madison S U
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 valu

Tel. West 2860 l *
Namų telefonas Brunswick 0597

i dalyvauti 
jam pasku- 
atslsveikini-

1120.09 dolerių* tai geras 
•šidarbavimas komiteto dėl 
darbių, o ypatingai. gerbs 
jautimas iš biznierių pusės 
link bedarbių. Vaistirtinkas A. 
Jonaitis jau yra paaukavęs dėl 
bedarbių apie 50 dolerių. Su 
Smulkesnėm aukom yra prisi
dėję sekami biznieriai: &arkki- 
naš, Bielinis-Bauža, Latvėnas, 
Roseland Bottling Works, 
Kraujalis, Valaitis, P. Ivanaus
kas, v Petkus, Spetila, Tomonis, 
Telksnis, Krausas, Blobas. Da
bar bedarbių komitetas nutarė 
surengt piknikų Washington 
miškely bedarbių andai, birže
lio 14 d. Taipgi nutarė mitin
gus permainyt iš nedeldienio j 
pirmadienius, kas mėnesio pir
mas ir trečias panędėljs, kaip 
7:30 vai. vak. Strumilo svetai-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 rytd 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė, 

Telefonas Republic 786#

Vilnies” Šėrininkų susirinki 
mas laikomas po policijos 

apsauga.

BUTKUS 
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitc St.’ 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Scrcdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Daugely atsilikimui akys atitaisomos be 
akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 -

___ CHIRURGAS
63rd St., Suite 3 

Tel. Prospėct 1028
Rez. 2359*>5. LeaviU St. Cdnai 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 
Nėdelibj pagal sutartj

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 Vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
' x Valandos: ' 2-^-4' pd ' ‘ piet * *' 

Phone Lafayette 0098

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILt.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą. ir rami}

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Phone . Boulevard 8L483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Musų patarnavimas lai' 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui skyui, laikytos po policijos ap

sauga.
Po policijos apsauga yra 

laikomas ir šėrininkų suvažia
vimas. Suvažiavimas eina 
triukšmingai, Bet kad Bimba 
atsivežė visus savo “korpu
sus”, kiek tik jfl turi, tai, 
kaip išrodo, jis ir laimės. Nors 
rašant šiuos žodžius, suvažia
vimas dar nėra baigtas, l>et 
jau viskas rodo bimbinių lai
mėjimų. Jau pirmam susikir
time laimėjo Limbiniai: suva
žiavimo pirmininku tapo iš
rinktas Mizara, apie 40 balsų 
daugiau surinkęs ne opozicijos 
kandidatas.

Opozicija nors ir kertasi, bet 
didelių pastangų laimėti neda- 

anot jos, padėtis yra 
Tų patvirtino ir ra- 
Darbi n inkams algos

J. Lulevičius
Graborius ir 

BALSAMUOTOJAŠ 
Patarnauju ' laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St 
Chicago, Ilk 

Tel. Victory 1115

LIETUVIS/ GRABORIUS 
’atarnauju laidotuvėse kuopigiausta.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu bfasite užganėdinti.

Tel. Roosevdt 2515 atba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1489 S. 49 Court, Cicero, 1D.
Tel. Cicero 5927

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatmertt ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterims ir 
merginom 'patart
inai dovanai.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 Sė. AHiland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RocktAell St, 
, Td. Republic 9723

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 vai. ryto iki 9 
vakare. Nedaliomis pagal sutartį

4847 West 14 Street 
CICERO* 1LL.

Vakar, M. Meldažio svetai
nėj, jvyko metinis “Vilnies” 
šėrininkų susirinkimas. įžanga 
šiam susirinkimui buvo triukš
mingos Bimbos prakalbos Liet.

Iki *3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Sukatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė.

Tel, Pullman 5950—namų Puti. 6377 
Miešta ofise pigai sutartį 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Phone 
Hemlock

r o, nes 
beviftė. 
portai.
esu nemokėtos jau kelintų sa
vaitę ir tuojaus esu reikia su
kelti mažiausia kelis tuksian
čius dolerių, kad laikrašti pa
laikyti. Kas tuos pinigus duos? 
Opozicija sakosi neduosianti, 
o Limbiniai nėra pratę duoti, 
jie moka tik imti. Todėl tai 
opozicija ir sakosi, kad ji ne
norint i laimėjimo, nes tada jai 
tektų rūpintis sukelti pinigus, 
kas prie dabartinių aplinkybių 
esųs visiškai negalimas daly
kas.

Platesnių žinių apie .tųr “Vil
nies“ šėrininkų suvažiavimų 
suteiksime rytoj.

Senas Petras.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physicil Therapy B Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland lAve.
Tel. Boulevard 7589

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

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS r-

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
tf akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų įt vaikų pagal naujausius 
metodus X-ltay it kitokius elektros

ADVOKATAI 
11 South La Šalie Street 

Room 1934 Tcl. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vietoj 0562 

iLi«..-*.Valandoa — 7 iki 9. takam 
Ofiš—Utarn., Ketv. ir Subatot Vak. 
Vasalte—Pan., Sėr. ir Pėtnyčios vak.

JONAS ZUBRYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 9 dieną, 4:30 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs 51 metų am
žiaus, gimęs Alytaus apskr., Sim
no parapijoj. Gluosnykų kaime. 
Amerikoj išgyveno 28 metus. Pa
liko dideliame 
Magdeleną. po 
3 dukteris — 
Mortą, du Simu 
ną, vioną 
nę, dvi pusseseres 
mavičienę ir Bronislavą Mališke- 
vičienę ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 4838 S. Koštner 
Avė.

Laidotuvės įvyks utarninkė, ge
gužės 12 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo P^ft. 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sietą, o iŠ ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Zubrio gimines, 
draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Vaikai, Sesuo, 
Pusseserės ir Giminės. ' 

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tius Budrikis, tel. Yards 1741.

Paul M. Adomaitis 
Advokatas

• Ofisas VldUfmiėstyje 
Room 2414f 

One North ka Saldi Bldg,
One North La Satte St. , 

(Cor. La Šalie and Madisom Sta.)- 
Ofiso Td. State 2704; 44 U

. Ofiso Tcl. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464^ South Halsted Street 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Rez. Tel. Kenwood 51071

Poni Kiaudiene prigulėjo 
prie Susivienijimo Liet. Ame
rikoj ir prie Šviesos draugys
tės, kurioj uoliai darbavosi 
per šešis metus, ar tai baliuo
se, piknikuose if visur kitur. 
Ji būdama draugystės sekreto
re sųžiningai reikalus vedė kol 
liga paėmė? Baliuose ji turė
davo visuomet užėmusi sun
kiausi darbų. Ir galiu drųsiai 
pasakyti, kad poni Kiaudienė 
buvo viena smarkiausių dar
bininkių prikelti šių draugys
tę iš grabo porų meti), atgal, 
o šiandie po viso savo sun
kaus darbo pati turi apleisti 
visus narius, kurie jų visi la
bai mylėjo. Sunku bus suras
ti kilų lokių narę užimti jos 
paliktų darbų toliau taip tin
kamai vesti. Todėl nariai la
bai lindi netekę savo darbščios

TVERIYONAS 
Šiuo pžDauliu ge- 
3:30 valandą po 
sulaukęs 4/ metų 

amžiaus, gimęs Lietuvoj. Aniėti- 
koj išgyveno 24 metus. Paliką 
dideliame nubudime moterį Zofi
ją, po tėvais Gunteraitę, dukterį 
Evelyn, sūnų Lawrence, dvi sese« 
ris — Kazimierą Blažiene, Domi
cėlę Smith ir gimines. Buvo na' 
rys SLRK. 160 kp.

Kūnas pašarvotas, randasi 2937 
W. Pershing Road.

Laidotuvės įvyks seredoj gegu
žės 13 dieną. 8:30 vai. ryte iš na
mų į St. Agnės parapijos bažny
čią. 39 St. ir Washtertaw Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero Rapirtes 

Visi a. a. Lauryno Tvefijono 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinj patarnavimą ir

JŪSŲ GRABORIAI
Didysis Ofisas 1 f 

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

re mirė poni Ona Kiaudiene, 
viena iš darbščiausių Dramos 
ir Dainos šviesos draugystės 
narių. Mirė ligoninėj po sun
kios širdies ligos. Poni Kiau- 
dieno paliko nuliūdime savo 
mylimų vyrų Juozapų Kiaudų 
ir savo dukrelę Betty, kuri ir-* 
gi kų tik sugryžusl iš ligoninės 
po sunkios operacijos apturi 
kitų didclj smūgį pakenkti jos 
sveikaai, kad jos brangiausia 
motinėlė persiskyrė su šiuo 
pasauliu. Poni Kiaudiene iš
gyveno Amerikoj arti aštilo* 
niolikų melų, visų laika Engle- 
woode, adresu 6026 S. La-

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

KAZIMIERA SHIMKIENĖ 
' po tėvais Kučinskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gūžės 9 dieną, 6 valandą 
1931 m., sulaukus apie 39 
tų amžiaus, gimus Lietuvoje, 
šeinių apskr., Kvedainos parap., 
Kukauskių kaime. Amerikoj išgy
veno 24 metus. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Augustą,, 2 duk
teris — Bronislavą ir Emiliją, 2 
sūnūs, Augustą ir Kazimierą, se
serį Emiliją Matuzevičienę, pusse
serę Emiliją Balčiūnienę, ciocę Oną 
Barauskienę ir gimines Amerikoj. 
Kuna? pašarovtas, randasi 2612 
W. 47th St.

Laidotuvės įvyks antradieny, ge« 
gūžės 12 dieną, 7:30 vai. iš ryto- 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės^ sielą, o iš teri 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.,

Visi a. a. Kazimieros Shimkic- 
nf?s giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse 
paskutinį 
kinimą.

Vyras, Dukterys, Stirtai, Sesuo,K 
Pusseserė, ClocS ir Giminės. > 
Laidotuvėse patarnauja grab. 

A. Masalskis, Tcl. Boulevard 4139

4 k 6 iki 8

Tękphonai dieną it naktį Vitginia

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

* Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
nc?u kiti tpdcl, kad 

frTfe priklausau prie gra- 
b** ’šdirbystės.

OflSAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
ĮntSafefr SKYRIUS: 
sfclF 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
y arti 3 Ist Strfet

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. \6th St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10-*-12 pietų If 
nuo 6 iki “7:36 vai. vakart

Td. Canal 3110 
Rezidencijos -telefonai

Hyde Park 6755 at Randolph 6800

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 8 dieną, 6:00 valandą ry
te 1931 m., sulaukus 14 metų 9 
mčn. amžiaus, gimus Chicago, 
Illinois. Paliko dideliame nubu
dime motiną Heleną, tėvą Liudvi
ką. brolį Williamą, dėdę Joną, te
tas — Petkevičienę ir Syrevvyczicnę 
ir'dėdę Syrcwiczių ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3016 
W. 47 St. Tel. Lafayette 5197.

Laidotuvės įvyks utarninkė, ge
gužės 12 dieną, 2:00 vai. po piet 
iš namų bus nulydėta Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Helen Dombrowski 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini-

ONA KIAUDIENE 
po tėvais Norkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 8 dieną, 9:10 valandą vak. 
19 31 m., sulaukus 37 metų am
žiaus, gimus Šiaulių apskr., Pa
pilės parap., Gendviliškių kaime. 
Amerikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Juozą, dukterį Oną. seserį 
Anastaziją Petrauskienę ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas* randasi 6026 
S. Lafayette, Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienyje, 
gegužės. 13 d. dien^. *8 tfal. ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažiąyčią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Onos Kiaudienės gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame,

Vyras. Duktė, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse ' patarnauja grabo
rius Eudejkis. Tel. Yards 1741.

PraktikuOjar 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland 2 lubos 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T, STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

Nuliūdę liekame.

i Moteris. Vaikai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rlus Eudeikis. Tel. Yards 17d L

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ii* Chirurgas 
3147 So* Halsted Street 

Tel? Calurriet 3294 
NttO 9 iki 12 sval. dieno* ir 
lino 6 iki 9 valandos vakare 

MaįLi ,n4nM.>iu H-*"*“'i'“**' ' i

Rezidencija Tel. Midway 5512 it 
Wilnntte 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

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

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 1

3319 Auburn Avenue

S. M. SAUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai '

718 W- 18 St
Tel. Roosevclt 7532

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS .

. Ofisas vidurmiestyje 
Rooi 

CHICAGO 1

DR. T. DUNDULIS 
,' gVdYYOjAs ta čhirurGaS 

4142 Archer Avenue :
: ,v’' * ■ ■ v < ' ' •'?

Valandos 11 tyto iki 1 po pietų,
4 ir 6 iki 8 vak. Nekėliom nuo 
’ ' ' ■ iki 2 diėAąi

JOHN B. BORDEN 
(John BagdŽiunas Bordėft) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 IV. 22nrf $f. nuo 6*9 
Telephone Roosevclt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Repatfc 9600 
*. a * . i * į ■—„■■!>■ fc. »» h i. ■ ■ —

V. W. RUTKAUSKAS 
. ADVOKATAS
29 S. La Šalie St, Room 730

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro. Nedek nuo 10 iki 12 V. dieną 

Phone Midway 2880
>, ....... ' ............ ..... ■ —■I—' ■■■■■■

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

4930 W. 13th St. Tel. CfcetO 49 
Dole! alinkių laikų kainos nupigintos

Sidabro Flllingat
Parctjllanif Fllfinj
Ąultslute ’CroivnB

$6.00 už danl
______________ $20.00 ir augi 
Traukimas be akauemo

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

nud 9 /Iki 11 valandai ryte:
nuo 6 iki ® valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS

2403

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Aveniu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 do. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deaėbotn St., RoOm 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

' vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

•Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Offke, 1724 So. LoOmis St. 
katnp. 18 it Blae Island Avė, 

Valartdoil 10 td 11 A. M., 2 to 4 
« 7 to 8:10 P. M. 

Res. Phone Fairfaz 6353

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, Ilk

—■!! I I IIR—    .Ii ■Mi.. 1    1.1 hi>bii

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

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

• Tek Boulevard 7820 
Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tek Prospect 1930 

ii.., ..ii ii... ,.i . i........  ,

A. K. Rutkauskas, M. D. 
444^ South Western Avenue

< ■*"' • ,
Tel. Lafayette 4146 

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

Li*1
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CLASSIFIED ADS

nežinia

Naujienų Ekskursija

PRANEŠIMAI

South

Prieš taksas

yra.

Phone. Humboldt 8559

CLASSIFIED ADS

PAINT

SUmFASH10N\^

Berkshire

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

IŠMALĖ VOK SAVO 
NAMUS VASARAI

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Personai 
Asmenų Ieško

Šepetys ......... 
Sienų popiera

Real Estate For Sale 
NamąĮ-žemB Pardavimui

* ’ • , v v r • 11 3' b* • 1 • •

NAUJIENOS” TU! 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

Pirmadienis, geg. 11, 1981

visokiais ja- 
su tisais pa-

staku

šioj šaly. Kita bus 
Enoch Ardcn”, linksma

buming stati makos Hfe 
unbearable, ųuiekly apply Zemo/the

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicago sulaukė dar 32 
“probišenus”

to draw out local infection and re*

Zemo has been clearing upnkin, re- 
lies, rash and other skiri 
lever bewithout it. Sold

LISTER1NE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

. apie žemas kainas 
alęvų ir sienoms popie- 

Kątik gavom naują šlaką. At-

Devyni iš 10 automobi 
lių pagedę

Capone labdarybės at 
skaita

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą 
■ - skutimos 

namie

tuoli sekančiam susirinkimui. 
Nutarta turėti viešą didelį su
sirinkimą', Šauktą palaktais, vi
sų tautų. Susirinkimas bus ve
damas anglų kalbą. Vedėjas ii 
raštininkas p. J. J. Kimbark i.». 
L. W. Kizas. Susirinkimo ti
kslas smulkiui išdėstyti baisa 
vimo reikalą gegužės 23 d. dėl 
išleidimo ‘$600,000 vertės bonų. 
Siisirinkimo vieta' Lietuvių 
bažnyčios svetainė. 49 Ct. ir 15 
St. Bukite, kas gyvasi Kolek- 
tų nė įžangos nebus.—D.

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

Milžiniškas motoristų 
vakaras

PARDAVIMUI gasolino stoti., arba 
mainysiu ant mažos prapertės. Prie ge
ro kelio. Archer Avė. ir lllth St., Sag 
tiltas, Lemont, III.

Daleiskit suteikti jums sufprizą jūsų 
gyvenime 
puikiausių 
rių. ..
silankykft į musų krautuvę

S. HELMAN 
PAiNTstore 

1411 S. Halsted Street
Phones Canal 5058-5063

Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk: 

INTERNATIONAL BARBER 
ČOLLEGE, 

672 West Madison Street

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plautių. Inkstų ir pūslės, nžnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės' skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja 
dykai. *. C____ -____________ — _ _____
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo^lO jyto iki *1 yal. 
4200 West 26 St.<i

svefim- 
supranta 

Pirmas svečias 
_ • v ais-

. Room *704-705 . ’
1608 MIL^AUKEE AVĖ., CHICAGO

Devynios dešimts automobi
lių, kurie važinėja gatvėmis, 
yra pagedę ir neatsargus, trūks
ta kurių nors atsargos įrengi
mų, kas bile valandą gali būti 
akcidentų priežastis, paskelbė 
Chicago Safety Council, ištyrus 
1,000 automobilių laike pasku
tinių 4 dienų. Tik 10 nuošim
tis iš visų ištirtų automobilių 
šviesas, ragus, viedrodžius, vai
rus, brekus ir kt., gavo arba 
“O. K.”, arba buvo rasti ne
tinkami.

Iš tų 90 nuošimčių karų su 
defektais ir atstinka visos au
tomobilių katostrofos, nusprem 
<iė safety council.

dar naują high achool’ ir šia mę- 
nesio 28 d. skelbia balsavimus 
dėl išteidimb < $600,000 vertės 
bonų. sTai tik pradžia, o jei 
jonų leidimas bus priimtas, ta
da galo nebus; tad kalbėtojas 
pataria eiti ir balsuoti prieš bo- 
ių leidimą; jei<Berwyn ariffto- 
kratdi to nori, tegul patys pasi
stato sau kokią tik nori.

Antras svečias Mr. Beker ka
daise buvo mokyklų prezidem 
as, tad gerai žino apietuos 

reikalus; jis taipgi patarė bal
suoti prieš bonų leidimą ir ne- 
daUsyti politikierių ,ir pareiš
kė, kad laikas Cicero gyvento
jams atsibusti, organizuotis ir 
padaryti tikrą, didelį valymą 
(clean up).< *

Prie to dar keletą žodžių ta
rė Kizas/Kimbarkas; tiedu lie
žuviai tinka į bilą vietą, nes čia 
augę ir mokslus baigę, tai bran
gus žmonės vietos lietuviams.' 
Tad, lietuviai, daugiau vienybės.
.. “ / * > . < u i . • ■*. . j

šauks masinį susirinkimą
, ■ _ J1 1

Dar buvo pora dalykėlių. Iš
rinkta komisija ištirti ir rapor-

Penkiolika tūkstančių moto- 
ristii žada dalyvauti Coliseum 
kitą šeštadienio vakarą, gegu
žės 16 d. Tai bus Motorists 
Corporation 29 aukštų namo 
pamatinio akmens dėjimo iš
kilmės. Namas statomas ant 
Michigan avė. ir 24 st. Iškil
mės Coliseum prasidės 8 vai. 
vakaro; bus puikus programas 
ir paskui šokiai, dalyvaujant 
4 orkestroms ir visai eilei ar
tistų, dainininkų, juokdarių ir 
tt. įėjimas dykai. Tikietus 
galima gauti' per korporacijos 
narius.

RE^TAURANTAS parsiduoda ar iš 
simainp ant automobiliaus. Kas pir 
mas, tas laimes. Pasiskubinkh. F. G 
Lukas « Co., 4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

nortbsidiečių malonu 
Laukiąs.

Sekanti didžiausia ekskursi
ja. Lietuvon, rengiama per 4 
didžiausius lietuvių laikraščius 
Amerikoje, kartu su laivakor
čių agentų susivienijimu, iš
plauks birželio 6 d. laivu “Ro- 
tterdam”. Be jokio rūpesčio su 
bagažais iki Klaipėdos.

Nors laiko' jau nedaug, bet 
Naujienų laivakorčių skyrius 
turėdamas gerą patyrimą su
tvarkys jūsų dokumentus ir 
suspės viską prirengti. Tuojau 
kreipkitės dėl informacijų į 
Naujienas, 1739 S^JIalsted St.

“Busimas karas bus tiek bai
sus, kad aš bijau ir pamanyti. 
Tą karą ves nematomos naiki- 
nįjno mašinos ankštai virš de
besų. Musų tvirtovės bereiks 
tik tiek, kiek kortų žaislai. Tai 
bus galutino išnaikinimo karas,, 
atkreiptas nebe tik prieš tvir
toves, bet prieš miestus, ir to 
karo aukos, kurių gyvybės bus 
užtroškinamos nuodingais ga- 
zais, bus beginkliai žmonės— 
moterys ir vaikai ir seneliai”.

Tokį tai busimo karo vaizdą 
nupiešė majoras generolas Ge
orge O. Squier, kurs didžiojo 
karo laike buvo Su v. Valst. oro- 
laivių pajėgų viršininkas, apsi
lankęs Chicagoj šiomis dieno
mis į Tarptautinę patentų eks
poziciją.

Išrado pigų radio
Mr. Sųuier yra išradėjas nau

jo radio aparato, vadinamo mo- 
nophonc; tai yra mažutis apa
ratėlis, kurį galima' pritaisyti 
prie kiekvieno telefono ir yra 
galima gauti visokius radio pro- 
gramus be jokių kitų radio se
tų ar aparatų pagalbos; tas iš
radimas yra paskelbtas tiek re
voliuciniu, kad jei jį paleistų į 
rinką šiandien, tai visos Ame
rikos radio industrija subank- 
rutytų. Todėl radio industri
jos magnatai to išradimo ne
prileidžia gaminti. Jei žmonės 
tokius radio aparatėlius prigau
tų, kiekvienas galėtų turėti sa
vo radio su kuomažiausiomis iš
laidomis ir nereiktų pirktis tų 
brangių radio setų, kurie užima 
daug vietos ir nėra galimi ne
šiotis su savim. Tokių muzikų 
aparatukų, sako, kiekvienas ga
lėtų įsirengti kiekviename kam
bario kampe ir net savo lovo
je. Visa ko reiktų, tai kas mėT 
nesį primokėti mažą sumą te
lefonų kompanijai. Viena laimė, 
sako pats išradėjas, kad Rusi
ja tų radio kompanijų neklau
so ir ten tokie aparatėliai nepa
prastai plinta, tačiau Amerikoj 
iš to jokios naudos,"nes čia jų 
vis tik negalima platinti.

Radio “klausys” žvaigždžių
Mount Wilson observatorija 

praneša', kad yra statomas ypa
tingai stiprus radio setas, kurį 
bus galima “tunyti” į tolimiau
sias žvaigždes. Sako, muzikos 
iš Marso, žinoma, nesitikima 
girdėti, bet jei tas darbas tik
rai pavyks, tai astronomai tijfc 
rai išgirs viso pasaulio muzi
ką; tai yra radio primtuvas, 
aprūpintas photo-elektrine cele

‘‘AUŠROS” KNYGYNAS 
,, 3653 So.i Halsted Street

; Tęl. .Yatdš 4)54 . f ;
Marąuette Park . 
TUBUCIO APTEEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R, I’IETKIENVICZ

' 2608 W. 47th St.
' Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES B.:O9. CORP.

52 E. 107th St. ■
. Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar u ž s i r a š y t i 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi'atstovą.
** t .i * ‘

HARDWARE biznis parsiduoda 
su namu ar be namo, arba mainy
siu ant ką turite. 2622 W. 69 St. 
Prospect 0883.

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS 
, NAMŲ STATYMO;

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell Sb 

’ CHICAGO, ILL.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos susirinkimas atsibus utar- 
ninke, gegužės 12 d., Masontc Temple 
svetainėj, 1547 N. Leavitt St., 7:30 v.i 
vak. Nariai malonėkite susirinkti lai
tu. • X. Saikus.

GREITAI IR PIGIAI 
. IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos,1 knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja- sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo 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, Mokytoja, 

3106 So. Halsted St.
> CHICAGO. ILL.

FARMOS! FARMOS! .
Aš turiu tris farmas ir dvi parduosiu 

su ;ąuažu įmokėjimu. z
80 akęų. juodžemis, su geromis trio- 

bomis, gražus sodnas, lietuviai kaimynai.
40 akrų, pačiame Scottville miestely

je, geriausia žemė, ap ‘ 
vais. 8 kambarių nąi 
togumais. i? ( .

Parduosiu šias dvi farmas 
ar be stako. ' .

Rašykite angliškai.
, A. J. SLAMKOWSKI 

Scottville, Mich.

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 greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
. 12th STREET

Tel. Kedzie 8902 M

Prohibicijoš biuras paskelbė, 
kad iš 500 naujai kongreso pri
imtų sausųjų agentų (“snupe- 
rių”), 200 jų jau apsiųsti į vie
tas, ir iš to skaičiaus Chicago 
gavo 32 agentus. Avykę “snu- 
perrai” tuojau gaupa instrukci
jas pradėti lankyti “sausųjų” 
mokyklą, kur juos išdresiruos 
būti agentais.

Liatacija is pašto neatsiimtų siunti* 
nių įvyks gegužės 12 ir 13 dd., pašto 
sandelyje, 1304/ Indiana Avc. Apie 
1,000 įvairių dalykų bus parduota: 
drabužių, čeverykų. automobjliQ /dalių, 
tairų, knygų, indų, vaistų, visokių reik
menų ir tt. Pradžia 9 v. ryte. Apžiu4, 
rėti bus galima šiandie licitacijos vįefo- 
je, nuo 9 iki 4 v. po piet. Licitąciją 
ves patys pašto darbininkai.

» Arthur C. Lueder, Postmasteris.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus, kaurus, 
elektrikinį radio, lętnpas ir tt. su dide
liu sau nuostoliu is priežasties perskirų. 
Rakandus vartojau 4 mėnesius. Vei
kite greitai. 6334 So. California Avė

North Side. Jaunuolių draugijėlė Bi
jūnėlis rengia puikų įvairumų vakarą su 
perstatymu linksmos komedijos “Jonuko 
Liga“ ir daug įvairių pamarginimų: dai
nų, baleto, monologų, muzikos ir tt. Po 
programo šokiai. Atsibus Šeštadieny, 
7:30 vai, vak., Gegužės 16 dieną, Ma- 
sonic Temple svetainėje, 1547 N. Lea
vitt St. netoli North Avė.

• > —Kviečia . Komitetas.

Mes pristatome bile kur.

S.H.WIDMAN 
3405 So. Halsted St

< Telefonas Boulevard>3998 Abbott Lurnber Co., 
1321

Rridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
Šelpos KHubo susirinkimas įvyks utar- 
ninko.vakare apie 7:30 vai. gegužės 12 
d., Lietuvių Auditorijoj. Draugai ma- 
onėkite -\ atsilankyti, kadangi turim 

svarbių reikalų dėl kliubo 'labo aptarti. 
Kviečia visus Valdyba.

įsodintas 69c

Nežiūrint, kad einant Illinois 
įstatymais Al Capone yra skai
tomas valkata, kurs daužosi be 
užsiėmimo ir minta iš išmaldų, 
šiomis dienomis Capone valgyk
los bedarbiams manageris išda
vė atskaitą, kuri susarmatino 
stambiuosius Chicagos milijo- 
neirius ir filantropus. Pasirodo, 
kad savo valgykloj, kuri veikė 
per 164 dienas ant 93 
State St., išduota vetlui pietų 
bedarbiams viso 330,000. Nors 
(Japone nesigiria savo išlaido 
mis, bet apskaitliuoja, kad jo 
tie pietus duoti nuo spalio 25 
<1. 1930 metų ligi balandžio 10 
d. 1931 m. jam kainavo virš 
$50,000. Kasdien jis pašerdavo 
po 2,000 žmonių, o laike Kalė
dų pašėrė 2,500 ir Padekavonės 
dieną 3,000 žmonių. Valgyklą 
Capone uždaręs dėlto, kad ant 
galo tik vieni bomai beateidavę.

boŠdiioloeriąi — savi
ninkai bonų Lcxington Apt., 
kampas Karlov Avė. ir 5th 
Avė., išduotų Schiff Trust & 
Savings Bank, yra prašomi 
tuojaus atsilankyti ir paduoti 
savo vardą ir adresą advoka
tui I. Hiininclstein, 127 North 
Dearborn St., nes tolimesni 
mokėjimai nuošimčių bus da
romi tiesiai bonų savininkams 
— bond holderiams.

WISSIG,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

dėl deteetor t ube, kurk regist
ruos šviesos bangąs, aUinan, 
čias iš žvaigždžių milijortus my
lių atstu, tokiu budu bus gali
ma observuoti žvaigždžių tem
peratūrą. s “

• f , ■' > / -j,. J*

Mr. St|uier, kurs yra ir moks* 
lininkas, sakosi netikįs, kad ka
da nors žmonoms pavyktų susi
kalbėti su Marsu arba nulėkti 
raketomis į Mėnesį, nes, grei
čiausia, niekur hera kilų tokių 
gyvūnų, kaip, žmonės ant že
mės. • • . ,

Pasaulį kažkas prižiūri
“Žmonių gyvenimas”, jis sa

ko, “yra tik prietykis, akciden- 
tas. Jų yisa ekzistencija pri
klauso nuo plono atmosferos 
sluoksnio. Labai daug butų da- 
leisti, kad toks pat aksidentas 
butų atsitikus kur nors kitur 
tarpplanetinėse sferose, ir ma
no nųofnohČ yra tokia, kad vie
na tik žemė tėra apgyventa.- ,

* ■. • • • - V z

“Tačiau, kas nors yra tpks,, 
kas visą tą spektaklį tvarko. 
Juo daugiau gilinsies į ipokslą, 
juo ^labiau pradėsi įsitikinti, 
kad pasaulis ųėra Sutvertas ne
tikėto priepuolio. Vadink tai 
Dievu, magnetizmu ar kuo tik 
nori, fakto begalima išvengti, 
kad koks tai sentimentas kon
troliuoja pasaulį”. į

Išras miglų peršv^timą

G.uglįelmo Mąrconiy garsus 
Italijos mokslininkas ir radio 
telefono išradėjas, ruošiasi pa
skelbti naują stebujdą-vadina- 
mųjų ultra-violetinių bangų su
naudojimą radio reikalams. 
“Nieko nėra negalima” paręįš- 
kė išradėjas. “Ultravioletinės 
bangos, atrodo, turi kaikiirias 
šviesos bangų ypatybes j jos 
negali pereiti per- budinkus, bet 
jos lengvai pereina per miglas, 
rukus, durnus ir tamsą; tad jos 
butų galima sunaudoti orlaivių 
ir laivų prožektoriams ir signa
lams”. Marconi sakosi dirbąs 
kaip tik ton linkmėn.

PARDUOSIU Lietuvoje ūkę, 29 hek
tarus. prie Šeduvos miesto, už teisingą 
pasiūlymą. Be jokio maino, už casb. 
Jurgis JaraŠiunaą, H16 Market St. 
DeKąJb, III.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti ant mažos farmos. Knygynas. 
3210 So. Halsted St.

.Specialistas gydyme chroniškų ir nauju Ik 
gų. Jei kiti negalėjo jumis iftgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas ifccgzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikra ligą ir jei a6 apat
ini siu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ
Dutch BoV White
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse 
ed Oil, gąl. ?

$1.00

sį žiemos sezoną 
kodėl, Northsidėj pasireiškė 
kaip ir apsnūdimas/ Būdavo, 
kitais metais per žiemą įvai
rios organizacijos čia sureng
davo įvairiausių pramogų, bet 
šįmet apart Savitarpines .di
džiulio vakaro ir SLA. kuopos 
baliuko rodos daugiau' nieko 
įr nesurengta. Tik musų Bi- 
funčlis s nes^ąu^žia. šis 
au kelintą parengimą iš eilės 

duoda nortlisidicčiams. O vie
tiniai lietuviai mėgsta pramo
gas ir vistiomet /gausini atsi
lanko. Tai ir. ateinantį šešta
dienį vėl tiirčsimc Iptogą sa
vo kolonijoj susirinkti ir liiik- 
smar laiką 
bus 'Bijunelto .sezono darbuo
tės baigtjiyę^ rengiamos, gegu
žės 16 d., iŠ. vai. vakare, Maso- 
nic Templė-‘svetlMnėj, 1547 N. 
Leavitt St. čia erdvioj salėj, 
ir prie įvairaus programo bus 
malonu susirinkti išsiilgusioms 
pramogų ir pasisvečiuoti, pasi
šokti, pąpžti. Gerai kad BL 
junėlįs nepatingojo pasidar
buoti 
nnfi.

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo.^ Hąlitosi?, (dvo-\ 
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, kurios niekas neat
leidžia, ■ buvo . ..priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
halitosis. Gerklės plovi
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokianti kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pharmacal Co., St, Louis,

gĘADV 

MlXgD. 
?AINT.

Gold Coast Theatrc 
praneša, kad Civic Arts Thoat- 
re.i 1358 North Clark Street, 
pradedama duoti serija veika
lų iš naujų autorių kiekvieną 
pirmadienio ir antradienio va
karais. Publika leidžiama vel
tui. Pirmoji premjera biis 
“Strangc Giri”, ’ gerai žinoma 
komedija, turėjusi pasisekimo 

“Mrs. 
kome-

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 .iki £300 

Neimanti komiso 
Nuošimtis mokamas int neišmokėtos 

sumos 

Finanče Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 

3804 . So. Kedzie Avė.

SMUIKO LEKCIJOS 
■Klega iš keturių, 75c kiekvienas. s 

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Ptace

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2« METUS.

ŠpėciaHškTi gydo figas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau- 
j__  __ " ? ‘__ ----------- -•——-T-

roję, koiiijimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne*

|a per daugeli metų ir išgydė tuksiančius ligonių/ Patarimas 
OFISO VALANDOS: Kaidie nuo 10 valandos ryto jkl J

ipaa Keeter Ayt.» TeL Cravford 5573

HCn SKIl'MED'
If itchlni 

noothing. čd’oling,' irivisible family 
antiseptic. Thouaands find that Žemo 
bringoevvift relief froip Itching, helpa
J ______  ________ ____ _

store the skin to nofrnal. For 20 years
P* - -* • • • '• • •

lievin 
itritat_______________________
everywhere-*85c, 60c and $1,00,

Chicago turi nemokamą 
teatrą

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas, po 6 

kambarius, naujausi įtaisymai, vertas 
$16,500, bus parduotas už $12,500, 
arba priimsiu morgičių ar lotą į mainus. 
Namas randasi arti Marųuette parko.

Savininkas
‘ Telefonas Republic 55 51

Radio bus žmonijos 
išganymas ar 

pražūtis

Kiekviena moteris kuri 'nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų/ 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MĄDŲ KNYGĄ nusipirkus pat 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą? MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, 6 paternas kur| išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

>Taip bus pigiau ir smagiau.
Rašykite tuojaus į

? Pattern Departamentą s x 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

y t ■■ -y

Exchange-~Mainai
MAINYSIU mažą mūrinį nameli į 

šešių kambarių bungalow, vienuolyno 
apielinkėj. Morgičių ant namelio nėra. 
Priimsiu bungalov su morgičiais.

BEN. WAITCHES, 
52 E. 107th St.

Tel. Pullman 5950'

Financial
, „ _ * _ _ _. ^jaaĮ^t;F>^pĮęjĮi_

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

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St. .

■

NAUJIENOS, Chicago, UI 
liorth Side

bonus;ir naujas
i 1 '-V " ... z.

Liet. Improvement l^liubo mė
nesinis susirinkimas įvyko tre 
čiadienį vakaro Lukštiehės sve 
taineje, s Narių buvo vidutiniš
kai. Buvo įr svečių 
taučių, kurie gerai 
taksų reikalus 
Mr. Sener, vietos pilietis, 
kini apibrėžė vietos reikalus ir 
davė valdininkams* vėjo už to
kias aukštas .takais, kurie da
bar nori dai* ’ aukštesnes už
krauti; .mat, \Bęrwyn’as nori 
priversti Cicerai kad statytų

■ 1■ '.t--' . i ■ r '1 ■ 1 « .i«u—■

JUSU PATOGUMUI

Farms For Sale
________ Uldai Pardavimui__________

PARDAVIMUI farma 130 akrų, yra 
privatiškas ežeras, ant gero kelio, netoli 
Kankakee upės, 50 mylių nuo Chicagos. 
Priimsiu mažą mainą. šaukite Frank 
Ridlauskas, Republic 1861.

Auiotnobiles_______
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

a.’ IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai 

irašąp atsilankyti ir pamatyti naujus 
931 NASH automobilius su vėliau

sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
rengti už tokias prieinamas kainas. 
BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

Business Service 
_ _ _ z/BĮniip JPĮĮtąrnąvi^g,.

L U MBER1S30iJki50%diskonta 
Wall board 3c., stogams $1, durys $1 
garažo durys $2. Naujas ir senas lum< 
beris. Išmokėlim ‘ ’
dėliomis 9 iki 1 
5201 W. Grand Avė

Help Wanted—Malė
_________ Darbininkų reikia

REIKALINGA keletas gerų vyrų prie 
pardavimo automobilių. Geras uždar
bis.

Atsišaukite 10 vai. iš ryto arba po 
5 vai. vakare.

M. J. KIRAS MOTOR SALES ’ 
3207 So. Halsted St.

PROBAK

( PROBAK BLADF)

i
«... • *




