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Reikia tarptautinės akcijos
kovai su nedarbu

Pan-Europos konferencija pąskyrė spe 
cialį komitetą apsvarstyti 13 planų ko 
vai su nedarbu

Hendersonas, Britanijos užsie
nio reikalų ministeris, išrink
tas busimos nusiginklavimo 
konferencijos pirmininku

GENE V A, gcg. 20---- Arthur
Henderson, Britanijos darbo 
valdžios užsienio reikalų minis
teris, pareiškė, kad kovai su 
šių laikų depresija ne viena 
valstybė sėkmingai kovoti ne
pajėgianti atskirai; kad tokiai 
kovai reikia tarptautinės akci
jos.

Pasėkoje jo kalbos konferen
cija paskyrė subkomisiją iš 17 
asmenų, kuriai pavesta tuojau 
imtis svarstyti planai, taikomi 
padėčiai taisyti. Tokių planų 
konferencija yra gavusi 13.— 
pradedant Briando ir baigiant 
sovietų komisaro Litvinivo pro
jektais.

Hendersonas pareiškė, kad 
yra geda matyti milionus žmo
nių, vaikščiojančių be darbo ir

tiesiog badaujančių, kuomet Eu
ropos ir kitų šalių aruodų per
tvarai skečiasi dėl perpildymo 
jų grūdais; kuomet bankuose 
pilna pinigų naujiems turtams 
gaminti.

Analizuodamas depresijos 
priežastis, Hendersonas išreiškė 
mintį, kad viena svarbesniųjų 
iš jų—-tai aukštos tarifų sienos, 
kuriomis apsibudavojo įvairios 
valstybės, ši Hendersono min
tis esmėje sutinka su bolševikų 
komisaro Litvinovo išreikšta 
pirmiau mintimi.

Hendersonas be to nurodė, 
kad jeigu busimai nusiginkla
vimo konferencijai pavyktų su
kelti didesnio pasitikėjimo vie
nų šalių kitomis, tatai irgi žy
miai prisidėtų prie depresijos 
sumažinimo.

Konferencija kaip vienu bal
su išrinko Hendersoną pirmi
ninku busimos nusiginklavimo 
konferencijos, kuri įvyks atei- 
načių metų vasario mėnesj.
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Viena Chicagos įdomybių — milžiniškas Buckingham fontanas Grant parke. Vakarais fontanas 
sužiba puikiausiomis vaivorykštėmis, kai trykštantieji, kriokiantieji vandens stulpai uždegami 

įvairiaspalvėmis šviesomis

Sulaikė kanuolių ga
minimą

VVASHINGTON, D. C., geg. 
20.—Tapo sustabdyta gamyba 
keturiolikos colių kanuolių, kil
nojamų geležinkeliais, šalies 
pakrančiams ginti. Vietoj to 
pirmenybė duota gamybai ka
nuolių, kurios taikoma apsigy
nimui nuo užpuolimo iš oro.

Ūkininkų kova prieš 
, karalių aštrėja

—.......... —fI
Riaušės rinkinių vajuje Rumu

nijoj; valdžia vartoja repre
sijas , .■

3,500 tėtušių 
nubausta.

Siiomiai protestuoja 
rusams

Numatoma neramu 
mų Cuboje

Prezidentas Machada kaltina 
nacionalistų susivienijimą, tu
rintį 300,000 narių, užmačio
mis nuversti valdžią

Žemės drebėjimas 
Lisabone

Paleis Indijos politi 
nius kalinius

t, ■ .1’ * •
Tėtušiams paskirta 'kalėjimas 

dėl streiko mokyklose

BRUNSWIGK, Vokietija, geg. 
20.— Tėtušiai baudžia vaikus. 
Tai priprasta. Atrodo, kad taip 
ir turi būti. Bet kuomet nu
baudžiama tas ar kitas tėtušis; 
tai jau kas kita.

O štai Brunsvvickc nubausta 
kalėjimu net 3,500 tėtušių. Jie 
buvo kaltinami tuo, kad organi
zavę mokyklų > vaikų streikus 
protestui prieš fašistinės val
džios patvarkymus.

Nuteisti kalėjimui tėtušius 
fašistiniams valdininkams buvo 
nesunku. Bet kaip juos sutal
pinti kalėjimuose, tai jau kitas 
klausimas. Nes atrodo, kad 
vietinėse belangėse perm^žai 
vietos tokiam “kaltųjų” skai
čiui. ' j—<

Be to, tėtušiai rengiasi Ape
liuoti į aukštesnes teismo įstai
gas dėl tokio nuosprendžio.

HELSINGFORS, Suomija, 
geg. 20. — Vakar rusai įteikė 
Suomijos atstovui 
protestą deliai to, kad Suomi
joj esanti varoma, su valdžios 
pritarimu, nepalanki sovietams 
propaganda. Veik tuo pačiu 
lataku Suomija įteikė protestų 
sovietams deliai to, kad sovie
tai deportuoją iš Ingrijos sri
ties suomius ūkininkus ir tuo 
būdu laužą padarytą tarp Ru
sijos ir Suomijos 1920 metais 
taikos sutartį.

Maskvoje

Pradėsią organizaci 
nį vajų

Amerikos Darbo Federacija 
ruošiasi organizaciniam va
jui, kad atremti samdytojų 
pasimojimus kapoti darbinin
kų algas.

Reikalauja atšaukti 
merą

DETROIT, Mich., gcg. 20.— 
Paleista piliečių tarpe peticija 
tikslu atšaukti iš vietos Det
roito priemiesčio Ferndale me
rą ir šešis komisionierius.

VVASHINGTON, D. C., geg. 
20.—Amerikos metalo darbinin
kų amaitų taryba kviečia pradė
ti organizacinį darbininkų vajų 
visos šalies plotu, kad geriau 
susiorganizavus galima butų 
sėkmingiau atremti kai kurių 
samdytojų pasimojimus kapoti 
darbininkų algas. Taryba kalti
na bankininkus, kad jie esu 
ragina samdytojus kapoti algas.

Sudegė tvartas su 
vuliais

gy- Vėl pasirodė klerikalų 
dienraštis

Leis kanadiečiams 
dirbti Suvienytose 

Valstijose

Balandžio 20 d. Švėkšnos vai. 
Vilkenų km. gyv. Balčyčio Jo
no sudegė gyv. namas ir tvar
tas su jame buvusiais gyvu
liais, 30 centu, avižų ir 2 veži
mais šieno. Gaisras įvyko nuo 
užsidegusių dumtrauky suodžių. 
Nuostolių padaryta apie 3,000

MADRIDAS, Ispanija, 
20. — Deliai kurstančių 
respubliką straipsnių vietos kle
rikalų įtakingiausias dienarštis 
buvo uždarytas. Dabar, po de
vynių dienų pertraukos, jis vėl 
pasirodė gatvėse. 
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geg. 
prieš

Sviestu ratus tepa .
KAUNAS.—Bękoninių kiau

lių veislei pagerinti, žemės ūkio 
rūmų valdyba nutarė pirkti iš 
Anglijos partiją jorkšyrų, ūki 
ninkai, pirkę jorkšyrų, gaus pa
šalpos 50% nupirktų 
vertės.

kiaulių
t

REGIN, Sask., geg. 20. — 
Imperial distrikto farmeriai, nėr 
gaudami daugiau kaip 10 cen
tų svarui sviesto, Chicago Ttri- 
bune pranešimu, tepą juo farmų 
padargų tekinius. Sviestas, kaip 
tepalas, esąs labai geras.

HAVANA, Cuba, geg. 19. — 
Cubos valdžia apkaltino šalies 
nacionalistų susivienijimą, ku
ris priskaito 300,000 narių, suo- 
kalbiavimu nuversti ją ginkluo
ta jėga.

Slaptoji policija ir prokuratū
ra įteikė teismui į skundą, buk 
studentai ir darbininkai šešių, 
esančių opozicijoj 
Machadai laikraščių, 
reyoliuciją.

Pats Machada 
kongresui įspėjo jį, 
sitenkinimas valdžia 
sai grūmojo panaikinti konsti
tucines teises tose provincijose, 
kuriose matysiąs reikalą, idant 
išvengti nemalonių fįvykių ir 
palaikyti tvarką.

Bendrai, politinė atmosfera 
šalyje yra sunki. Eina gandai, 
kurie pranašauja Cubai suiru
tes.

LISBON, Portugalija, geg. 
20.—Anksti šį rytą vietos gy
ventojai tapo išgąsdinti dviejų 
aštrių žemės drebėjimo kirčių. 
Gyventojai išbėgiojo į gatves iš 
namų naktiniuose rūbuose.

Pirmasis kirtis tęsėsi apie 
dešimtį sekundų. Antrasis kiek 
ilgiau.

Britanijos vice-karalius, lordas 
Willington, Mahatma Gandhi 
užtarimu sutiko paleisti iŠ 
kalėjimo 11,000 indusų.

Iš vilny dirbsią odą
Anglijos vilnų pramone suradu

si būdą gamihti. odą iš vilnų
prezidentui 

planuoją

pranešime 
kad n epą- 
tebėra. Ji-

, LEEDS, Anglija, geg. 20. — 
Britanijos Vilnų Pramonės Aso
ciacija, po metų apsaugoto nuo 
kitų akių darbo, surado procesą 
dirbitniai odai iš vilnų gamin
ti. Naujasis ' produktas atro
do visai panašus tikrai odai ir 
pasižymi tokiu jau tvirtumu, 
kaip oda. Manoma, kad dau
gelyje vietų tikrąją odą galima 
bus pavaduoti šia nauja me
džiaga. (

LONDONAS, geg. 10. — čia 
gauta žinių, kad Britanijos at
stovas Indijoje, lordas Wiling- 
tonas, sutikęs paleisti iš kalė
jimų 11,000 politinių, kalinių. 
Jie, tie kaliniai, buvo kaltina
mi tuo, kad kėlę smurtą arba 
planayę smurtu kovoti prieš 
valdžią., r Ghandi, “šventasis” 
Indijos žmogus, {tikrinęs Wil- 
lingtoną, kad tie kaliniai buvę 
ne smurtininkai, bet ramus 
pasyviu priešinimusi prieš An
gliją kovotojai.

Rusai mokins 1,000,000 
jaunuolių karo muštro

Nic-

Rezignavo senas 
sėjas

tei

Prez. Hooveris planuo
ja sutaupinti $150,- 

000,000
WASHINGTON, D. C., geg. 

20. Prezidentas Hooveris ti 
kiši, kad sumažinus visuose vai 
džios departamentuose kiek 
Įima išlaidas jam pavyks 
taupyti nuo $125,000,000 
$150,000,000.

ga- 
su- 
iki

20,000 banditų terioja

SPRINGFIELD, 111., geg. 10. 
—Illinois vyriausiojo teismo 
teisėjas, William Farmer, įtei
kė gubernatoriui Emmersonui 
rezignaciją. Gubernatorius pri
ėmė ją. Farmer išlaikė tą vie
tą 25 metus, o viso išbuvo tei
sėju ‘34 metus. Abelnai, vi
suomenėse darbus Farmer turėjo 
per 50 metų. Jis yra vienas 
seniausių Illinois valstijoj tei
sėjų.

MASKVA, geg. 20. 
kas tur būt taip garsiai ir taip 
karštai nesmerkia militarizmo, 
kaip komunistai. O betgi patys 
jie kaip ^elgiasi ?

štai nutarta, kad Rusijoj šie
met, atstogų laiku, butų moki
nami kariškojo muštro komu
nijų jaunuomenės organizaci
jos nariai, kurių skaičius sie
kia 1,000,000.

Taigi protestuodami prieš mi- 
litarizmą komunistai ne tik už
laiko vieną didžiausių armijų 
pasaulyje, bet ir jaunuomenės 
atostogas stengiasi paversti mi
litarizmo mokykla.

Republikonai priešingi 
sovietų pripažinimui

HANK0W, Chinija, geg. 20. 
—Chinijos valdžia aplaikė žinių, 
kad apie 20,000 banditų, jų tar
pe keletas šimtų moterų, terio
ja Hupeh ir Anhwel provincijų 
pasienius. Vietos gyventojai 
bėga į saugesnes vietas.

Užgyrė teisę statyti 
Hooverio dambą

Aborto finalas
Marijampolės miesto gyven

toja Paplauskienė padarė Jar- 
mokaitei abortą.

Balandžio 24 d. Marijampolės 
apygardos teismas Br. Jarmo- 
kaitę ir Emiliją Paplauskienę, 
34 m. amžiaus, nubaudė kiek
vieną po du mėnesiu ylgtinio 
kalėjimo.

VVASHINGTON, D. C., geg. 
20.—Arizonos valstija prakišo 
bylą, kurią ji vedė prieš staty
mą milžiniškos dambos Colo- 
rados upėje. Aukščiausias šalies 
teismas atmetė jos skundą.

Suvienytų Valstijų kongresas 
yra paskyręs 'tai dambai sta
tyti $165,000,000. Ji bus vadi
nama Hooverio damba.

NEW YiOĘKAS, N. Y. geg.
• Nacionalis republikonų 

kliubas čia užgyrė Suvienytų 
Valstijų nusistatymą nepripa
žinti sovietų Rusijos.

Kaposią lenkų karino 
menes algas

Fi

Darbietis laimėjo

VARŠUVA, geg. 20.
nansų ministerio Matuševskio 
spiriamas, Pilsudskis pagalios 
sutiko \sumanymui nukapoti 
lenkų kariuomenės algas 5 nuo
šimčiais.

Paleido iš Varnių
Iš Varnių koncentracijos sto-; 

vykios paleisti; Izraelius štei
nas, Sorfi šapiraitė ir Zelda lci- 
kdvičiutfi.

O

balsų

AGjMORE, Anglija, geg. 20. 
— Papildomuose rinkimuose 
lengvai laimėjo Darbo Partijos' 
kandidatas Edwardas Williams. 
Už jį paduota 19,356
kuomet komunistų kandidątas 
tegavo tik 0į,219 balsų. Komu
nistai tikėjosi; kad esant ne
darbui jų agitacija duosianti 
jiems geresnių pasėkų, bet ap
siriko.

Didžiuma kalinių nusidėjė
liai blaivybės įstatymams 
• • t -.— -- - .
MOBILE, Ala., geg. 20.— Pa

sak Jocį R. Moore, Suvienytų 
Valstijų prohibicijos sistemos 
prižiūrėtojo, didžiuma kalinių, 
laikotaų federaliubse kalėjimuo
se, . esantys ten deliai nusikal
timo prohibicijos įstatymui.

VIENA, Austrija, geg. 20.— 
Ateinančios čias iš Rumanijos 
žinios rodo, kad rinkimų vajus 
toj šaly darosi vis labiau įtemp
tas. Pranešama, kad trys as
menys jau tapo nužudyti.

Griežčiausia kova eina tarp 
karaliaus Karolio valdžios iš 
vienos pusės ir ūkininkų par
tijos iš kitos.

Valdžia deliai ekscesų kalti
na ūkininkų partiją. Tai įi, 
girdi, kelianti betvarkę. Tai esą 
profesoinaliai agitatoriai kalti, 
ba agituoją minias neklausyti 
magistratų patvarkymų.

Kadangi valdžia nuožmiai 
persekioja opoziciją, tai nužiū
rima, jogei stipriausia šalyje 
ūkininkų partija rinkimus gal 
boikotuos.

VVASHINGTON, D. C., gcg. 
20.—Užsienio reikalų sekreto
rius Henry . L. Stimson paskel
bė, kad jis užtikrinęs Kanados 
valdžią, jogei Suvienytos Vals
tijos prisilaikys padarytos tarp 
šios šalies ir Kanados immigra- 
cijos sutarties. Ta sutartimi 
Kanados piliečiai, turintys dar
bo Suvienytose Valstijose, bu- 
bo leidžiami nevaržomi įkeliau- 
ti j Suvienytas Valstijas.

Kada, deliai nedarbo, kai ku
rios įstaigų, kur dirbo kana
diečiai, užsidarė, tai iš jų buvo 
atimti pasai rubežiui pereiti. 
Dabar Stimson užtikrino Kana
dos valdžią, kad tie pasai Kana
dos darbininkams busią sugrą
žinti.

Planuojami {statymai 
liečiantys grandines 

krautuves

Savotiškas “reformos” 
būdas

Mergaitės bandė padegti mo
kyklą, kad reformuoti ją

CARTHAGE, N. C., geg. 20. 
—Keturiolika mergaičių, laiko
mų pataisos mokykloj mieste
lyje Samarcand, tapo apkaltin
ta bandymu padegti tą įstaigą. 
Mergaitės prisipažino esančios 
kaltos.

Mergaitės aškinosi, kad jos 
mėginusios padegti mokykla 
protestui prieš esančią įstaigo
je tvarką.

AUCKLAND, Naujoji Zelan
dija, geg. 20. —Duncdiiio ma
žėjus apalikė porą puikiai už
silaikiusių vadinamo “mos” 
paukščičo kiaušinių. Tai yra 
“palikimas” paukščio, kuris bu
vo jau išnykęs, kada baltvei- 
džiai pirmą kartą pasiekė Nau
jąją Zelandiją. Tokių kiauši
nių yra žinoma užsilikusių tik
tai šeši. Išnykęs paukštis dėda
vo apie 10 colių ilgio kiaušb 
nius.

NEW YORK, geg. 20. — 37 
valstijose planuojama įstaty
mai, taikomi specialėms tak
soms ant vadinamų grandinių 
krautuvių (chain stores). Kai 
kuriose valstijose tokie įstaty
mai jau išleisti. Grandinių 
krautuvės kovojo prieš juos 
teismo keliu. Kai kur teismas 
juos atmętė.

Grandinių krautuves mėgino 
teismo keliu panaikinti ir In
diana valstijoj išleistą šiuo tiks
lu įstatymą. Byla pasiekė net 
aukščiausia į šalies teismą, šis 
betgi palaikė Indianos įstaty
mą. y 4 . ■ ” / ; • •,

Sulig kalbamu įstatymu, In
dianoj viena krautuvė turi mo
kėti taksų $3 metams; jei gran
dinini priklauso penkios krautu
vės, tai kiekviena jų turi mokė
ti jau po $10; už kitas grandi
nio penkias krautuves— po 20 
dolerių; už sekamas penkias po 
$20, o už daugiau—po $25.

Suvienytose Valstijose esama 
apie 8,000 grandinių krautuvių 
sistemų. 1,600 tų sistemų ope
ruoja nacionaliu plotu, t. 
visoj šaly turi savo krautuves.

Diktatorius deportuoja 
Chili piliečius

MONTEVIDEO, Uragvajus, 
geg. 20. — čia gaunama žinių, 
kad per pastarąsias tris savai
tes Chili diktatorius , Carlos 
Ibanez deportuojąs priešingus 
jo valdžiai piličeius. Daugiausia 
piliečių deportuojama į Argen
tina. <

Lietuvon
I

< > v

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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DetroitjMich. Kapinių apvaikščiosimas
Gegužės, mėnesio įvykiai

kurie yra

viskas

paminklo

St. Žukauskas

C. JOSEPH

KAINA TIK 25 CENTAI

tl

Bolševikai 
mažiausį

, Gegužės 8 d. Michigąn val
stijoj įėjo galion naujas įsta
tymas, kuriuo įsakoma visiems 
automobili’! savininkams išsi-

AMERIKOS 
PILIETIS

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

seni ir jauni

ėjo skersai per visas

Illinojun žadėjo 
darbo naudoti vien Ulino-

5 d. šių metų su- 
100 metų vietos ka
ri ienraščiui “Detroit 

t> Todėl sokmadienj, 
dieną, minėjimui

mis priemonėmis pas mus tur
čiai gerina blogus laikus. Na, 
o amerikoniški darbininkai! Jie 
už visus dabartinius blogumus 
— depresiją* kaltina preziden
tą Hooverį ir republikonų par
tiją. Daugelis sAve* vadina “real 
americans” ir Žada sekamais 
rinkimais balsuoti už demokra
tų partiją ir atkeršyti repub- 
likoąams. Bet tikrenybėj dar* 
biainkai, balsuodami už demo
kratų partiją* susilauks tik tą 
patj, ką dabar gauna nuo re
publikonų. Tikra bėda su; Ame
rikos darbininkais, kad jie nei 
dabar nieko negali pasimokyti 
iš depresijos. Pamainomis bal
suodami už senąsias dvi parti
jas tik patys sau atkeršina.

Birželio 17. diedą, j Spring- 
fieldą atsilankys prezidentas 
Hooveris ir dalyvaus, apvaikš- 
čiojiipe naujai pertaisyto Lin- 
colno antkapio

TarjJe lietuvių nesimato jokio 
gyvumo ir daugelis jau apse-

Vietoj to 
pasiimk LUCKY

-.Ateit W 
The A.T. Co.,

nęį Kuone visi bedarbės nuvar 
ginti ir be viltie® Žiuri į at 

G.‘ Ainis.

“Musų kūdikis 'įiafŽii'diddavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po 
biskutį Castoria po jo paskuti
nio maitinimo“, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.“ 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstlpacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher 
parašas visuomet yra ant pa
kelio tikos Castoria. šalinkis 
imitacijų.

Nervinės ligos, prastas kraujas,. i 
kriki&ai yra išgydomi Dr. Ross
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NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 
AGENTAS

nes 
buvo tvarkiai daroma po 

. Ir, jei kas 
, kad Frank 
nedrauginga 

tas bus mc- 
komunistu ir

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

atei- 
išsigydykite pirm negu paraližius ar 
jsisės. Nesirūpinkit, ateikit tuojaus. 
užkrečiamos ligos išgydomos atsa- 
gydymu. Tūkstančiai už savo gerą 

mui.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

SiųiMfe rnoney orderi arba kratoj

ILGAS MIEGAS PADARĖ 
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

15-16 dienomis bu
jodami paveikslai 

Resurrcction“ iš L. Tol-
vo rodomi 
vardu 
stojaus romano “Prisikėlimas“. 
Tokius paveikslus matyti yra 
naudinga kiekvienam, o ypatin
gai šių dienų bolševikams, ku
rie aklai garbina J. Stalino kru
viną diktatūrą. Rusijoj ir šian
dien įvyksta tokie įvykiai prie 
komunistų tvarkos, 
žmones kankina u 
prasikaltimą.

Kur jis atsilankytų, mes pra
šome “Naujienų“ skaitytojų 
pagelbėti jam, kad jo darbas 
galėtų būti sėkmingesnis. Per 
jį galima ir atnaujinti prenu
meratą. -~N-nų Administracija

Spraginimyr naudojami Ultra Vidutiniai spinduliai 
Saulės spinduliai nokina—Šiluma švarirta

JŪS" Oėrklšs Apsauga — Prieš knitejimus — prieš kosulį
•. .. ....... ■■■— I» I j II'l ' 1 •“ ■'

Gegužės 1 d. komunistai su
rengė- gatvėse viešą maršą ne
va gegužinėj minėjimui. % Tei
singai sakant, savo komunisti
nio susmukusio raudonojo biz
nio garsinimui, ir sukėlė dąug 
riksmo su savo dainomis ir bir
bynėmis. Tą dieną oras buvo 
gražus ir šiltas, tai susirinko 
daug žmonių pažiūrėti tq^ rau
donosios ceremonijos. O kapi
talistinė miesto valdžia komu
nistams dėl saugumo davė po
licijos burj, kad marguojančius 
gatvėmis komunistus neužpul
tų kokie neramus šimtaprocen
tiniai piliečiai ir nesukeltų mu
štynių. Visti komunistų eisena 
gatvėse buvo tvarki: nė gatye- 
kariai, nė automobiliai, nė rau
donos lempos jų eisenos nesta
bdė 
miesto gatvei Taip kaip Mas
kvoj iki atėjo i Grand Cirkus 
parką. O čion atėjus, komunis
tai kalbėtojai, pasilipę ant dė
žių, niekino socialistus, bei ki
tokias darbininkų radikališkas 
organizacijas Jr garsino ■ griū
vančio komunizmo raudonąjį 
biznį. Tai viskas. Taip daryda
mi, komunistai niekad darbi
ninkų nesuorganizuos vienai 
bendrai kovai prieš kapitaliz
mą, nes skirstydami ir niekin
dami kitaip manančius darbi
ninkus, jie skaldo darbininkų 
jėgas ir tuo pasitarnaują kapi
talizmui.

Visą dieną mieste nebuvo jo
kių politinių susikirtimų 
visk 
policijos priežiūra 
nors dabar sakys 
Murphy’o valdžia 
komunistams, tai 
lagis ir šmeižikas 
Fntnk Murphy’s.

BREMEN
EUROPA
MAŽIAU KAIP 5

per Cherbourg

Specialis Truki 
Arba keliaukite 
'ekspresiniu laivu

Uždėkite savo pirštą ant gerkles - ant 
vadinamojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar 
aktualiai palytėjote larynxą. Tai jūsų 
garsine dęželė kurioje jūsų garsinės 
gyslos.
Paklausyk 20.679 gydytojų pareiškimo, 
kuriame jie tvirtina, jog LUCKIES yra 
mažiausiai turį erzinančių ypatybių ciga
retei.

Nedėlioj, gegužės 
2 valandą po pietų
Svetainėj, Vernon Highway ir 
25th St., įvyks prakalbos. Ren
gia Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 116 kuopa. Kalbės gerbia
mas “Naujienų“ Redaktorius 
d. P. Grigaitis temoj “socializ
mas ir L.S.S. reikalai“. Įžanga 
visiems veltui, todėl yra kvie
čiami visi šio miesto ir apylin
kės lietuviai
— ir pasiklausyti jo prakalbos, 
nes labai retai kada pasitaiko 
išgirst kalbant seną socialistą. 
Tik nesivėluokite, nes prakal
ba prasidės lygiai 2 vai. pr» 
pietų.

nesurengė jokios

'PAKLAUS YI^ PER RADIO— 
Lusky Strike i šukių orkestro, 
kuris griešįa kiekvienų Antra- 

t; .jlfonį, Kętyirtaįlieni' ir Šėštci- 
' ' dieni, vakarais pęrTL B, C. ra- 
l’*." dio stotis.

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Bendrovė rengia didelį apvaikš- 
čiojimą gegužės 30 d. (Decora- 
tįųu Day),

Amerikonai tą dieną apvaikš- 
čibja su, didelėmis iškilmėmis 
jau 63 metas. Plymoutho Ka
pinių Bendrovė jau iš eilės ren
gia tokius^ apvaikščiojimus 9- 
tas metąs. ‘

Gegužės ‘ 30 dieną yra atmi
nimo diena. Tėvai susirenka 
aplankyti vaikų kapus, — vai
kai tėvų, draugas draugo, pa- 
puošdami kapus gėlėmis.

Programas prasidės 10 vai. 
ryto ant kapinių žemės, West 
Wyoming. Bus keli kalbėtojai. 
Taigi lietuviai ir lietuvaitės, iš 
visos apielinkės kviečiami skait
lingai dalyvauti ir atsivest to
kių žmonių, kurie dar nėra bu
vę. ant kapinių žemės. Pamaty
site, ką laisvos minties žmones 
nuveikė į tą trumpą laiką, įsi
gydami gražiausias kapines vi
soj apielinkėj. To nei didelės 
lietuvių parapijos nepadaro. 
Teisybe, lietuvių parapijos turi 
kapines, bet vienur jau griūva 
į mainas, kitur duobes kasa su 
dinamitu, nes vienas tik ak
muo. O dar kitur tai nabaš- 
ninkus guldo į vandenį. Pas 
mus tai nėra nei akmęnų, nei 
vandens, o tik žvyras, smėltys 
ir lyguma. Kviečiu varde Ben
drovės,

[Acme-P. U A, Photo]

“Cageg of Good^Judgment“ — Aųtovežiminis alaus ir ėliaus 
gabenamų į Westminster|,‘ Lpndonc, ištroškusiems britų par

lamento nariams atsigaivinti, i , ‘ ‘ *’ -1
11 ■■ ■,..... sc

Illinois Pipe Line kompaniją, 
kuri prieš išgausiant daleidimą 
atvežt iš Texas valstijos natū
rai išką guzą 
prie 
jaus darbininkus. Bet gi dabar, 
kaip jau yra leidimas gautas ir 
darbas pradėtas, Illinojaus dar
bininkų nepriima.

Bedarbių žmonių Springfieb 
de randasi daugybė. Jeigu kaą 
kur nors ir gauna darbo, tai 
tik dieną-kitą. Dienos darbas 
9-10 valandų. Užmokestis $3.50. 
Visi dėl bedarbės aimanuoja. 
Ne vien darbininkai, bet ir biz
nieriai. Nueik į miestą, tai 
krautuvės kaip iššluotos. Nie
kas neperka, šiek tiek daugiau 
biznio daro “chain-štoriai“. 
Mat, čionai centu-kitu pigiau 
parduodama. Todėl žmonės čia 
ir eina sau reikalingiausių dai
ktų nusipirkti. Bet atėjęs kos- 
tumeris į tokią krautuvę kar
tais turi gana ilgai palaukti, 
iki sulaukia patarnautoją. Mat, 
iš priežasties bedarbės ir blogų 
laikų, daugiau nei pusė patar
nautojų nuo darbo atleista. O 
kurie palikta, apsunkinti ilgiau
siomis valandomis ir visur nu
kapota užmokestis. • Pai tokio-

Gcgužūs 7 d. buvo tokis ivy-! 
kis: pagal Nine Mile Road ir 
John R. Strret, Ilazel Park apy
linkėj, gyveno O. D. McGinniss 
su šeimyna. Jis buvo pirkęs 
sklypelį žemės mėnesinėmis mo
kėjimo sąlygomis. Ant to skly
pelio žemės jis pasistatė stubu- 
kę, už kurią buvo pilnai užmo
kėjęs be paskolos, — ir gyvo-, 
no sau ramiai. Dabar jau tas 
žmogus 2 metai kaip nedirba, 
nes niekur negali gaut darbo, 
ir už tą sklypelį žemės savi
ninkui nemoka sutarto mokes
nio. Tai žemės savininkas, ne
gaudamas pagal sutartį pinigų, 
sumanė tos stubukės savinin
ką išmest lauk. Paėmęs šerifą, 
jis nuėjo ir bandė iš tos stu
bukės išmest lauk savo skoli
ninko rakandus. Skolininkas, jo 
moteris ir jo duktė jiems pa
sipriešino. Tuo tarpu susirinko 
kaimynų tūkstantinė minia j 
pagalbą apsiginti nuo žemės sa- 
vininko-užpuoliko. žemės savi
ninkas, matydamas, kad bus 
bloga, pasišaukė sau į pagal
bą miesto 150 policistų ir ug
niagesius, kurie buvo apsigink
lavę su šautuvais, gasinėmis 
Ijombomis ir kitais kariškais 
įrankiais, ir buvo pasirengę bi- 
lė minutą pulti į minią muš
tis. Tačiau muštynės neįvyko 
ir to žmogelio rakandus išme
tė lauk iš stubos. O rakandų 
savininkas nesakė, kur jo ra
kandai turi būt nuvežti ir su
dėti. Tad policija suėmė jo vi
sus rakandus ir nuvežė į Pon- 
tiok, Mich., ir ten sukrovė į 
verauzę ir laikys, iki^gąus nuo 
savininko įsakymą, kur tuos 
rakandus reik nuvežt ir su
kraut.

Tai taip Amerikos kapitalu 
tų valdžia apgina darbininko 
privatišką turtą.

Būtina ir labai 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios Šalies tvarka- 
apie Jos viršininkų rin
kimus itrvhkl kai reika
lingą prie ėmimo egza- 
meno rasite Šio J knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta. /

Gegužės 11 d. Grand 
Canadrcn National gelžkeliu, 
specialiu traukiniu, ij Detroitą 
atvažiavo Japonijos imperato-. 
ri.aus sūnūs Takamatsu su sa
vo jauna pačiute ir su 50 sa
vo įvairių palydovų, čionais tą 
monarkpalaikį pasitiko įvairus 
Japonijos valdžios agentėliai, 
vietiniai biznieriai ir. kai kurie 
miesto valdininkai. Jis ir jo vi
si palydovai buvo apsirengę pa
prastais civiliniais rūbais, bo 
jokių žibučių. Jis buvo sve
čiuose Ford River Rouge au
tomobilių dirbtuvėje ir pas pa
tį poną Henry Fordą, namuose 
valgė pietus, o vėliaus išvažia
vo į Chicago, 111. Tik dyvai, 
kad musų komunistai tam mo- 
narchistui 
priėmimo iškelmčs. Tai 
smertelhai sugriešino prieš 
pės J. Stalino diktatūros 
rėdymus.

Vienas gydytojas ra$o:
“Aš manau, kad jūsų naudojamas šildymo 
procesas, kurį ’naudojat apdirbime. 
LUCKY STRIKE cigarętų padaro juos

• mažiau erzinančiais.“

Kitas gydytojas rašo:
•tAš patyriau, kad LUCKY STRIKE yra

• mažiausiai erziną gerklę .cigaretai negu 
ftiti cigaretai, kuriuos man teko rūkyti”.

“SPRAGIN1MU” pašalinami tam tikri 
erzina šiurkštumai, kurie yra kiekviename 
žaliame tabake. Tat jūsų gerkles apsauga 
-prieš knitejimus - prieš kosulį. Apsau
gok savo brangųjį balsą.

Gegužėj 
ėjo lygiai 
pitalistų 
brce Press 
gegužes 10 
savo 100 metų sukaktuvių iš
laido jubiliejinę laidą, padidin
tą iki 228 puslapių su įvairiais 
p veikslais ir korespondencijo
mis. O sekmadienį apie 12 va
landą dienos jau nė už $100 ne
buvo galima mieste gaut tos 
jubiliejinės, laidos, nes 
buvo išpirkta.

imti naujus- važiavimo lalsnius, 
už kuriuos reikės mokėt vienas 
doleris. Laikas.iš s temimo nau
jų laisniųr paskirstytas seka
mai: kuria čmč jaiaiuus prieš 
sausio 1 dieną 1925 metus, tai 
dabar turi išsiimt bėgyje seka
mų 6 mėnesių 
laisnius tarp sausio. 1 d. 1925 
m. ir sausio 1 d, 1928 metų, 
tie tui’i i&rimt naujus “driv- 
ixįg laisniųa“ bėgyje sekamų 12 
mėnesių, o tie, ką ėmė laisnius 
po sausio 1 d. 1928 motų, tie 
turi išsiimt juos bėgyje sekamų 
18 mėnesių. ?

NAtrtlEfcOŠ, Chicago, iii

Springfield Federation . of 
Labor unijistai protestuoja 
prieš legistaturoje įneštą bilių, 
apdėti taksomis Illinojaus val
stijoje tabaką. Vietos dienraš
tis “Illinois Register“ irgi iš- 
sirejškė savo redakciniam strai
psnyje prieš naujai iškeptą bi- 
Jjų, psą su šiuo apsunkintume 
vien biednuomenę ir įsisteigtu
me naiijos rųšies bųtlegerystę. 
Patarė tą bilių atmesti. Taip
gi Federation of Labor Unija 
protestuoja prieš Paųjmmtto

DIENOS ant VANDENIO
— 6 dienos per Bremen

TIK 7 DIENOS l LIETUVĄ 
Brcrnerhavcn

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai ka> savaitė išplaukimai gerai 

žinomais Lloyd Kabiointais Laivais 
Hartin-Stuttyart-Gen. von Stcubtn-Drcidcn

Informacijų klauskite pas bile vietinį 
agentą arba

130 W. Ranflolph St., Chicaggo

i —•u 
... .....

Plymoutli, Pa

Sergantys Žmonės yra Kviečiami Pasitarti 
Dykai su Dr. Ross apie Bile Kokią Ligą 

ar Silpnumą.
prastas kraujas, reumatizmas, inkstų, pūsles ir privatiški 

(geriausias Amerikos ir Europos Gydymas 
Jo trijų dešimtų metų specializavimasis chroniškose, 
nervų, kraujo, užsikrėtimo ir privatiškosc ligose yra už
tikrinimas tiems, kurie yra reikalingi medikalės pagel- 
bos, kad jis suteiks jiems geriausius žinomus gydymus.

4. ’ ' ' ’ ' •

Jeigu jus turite prastą kraujo pakrikimą ar sifilį 
Rite pas Di. Ross ir

► smegenų pakrikimas 
Sifilis, gonorėja ir 
kančių ir užtikimu 
sveikatą yra dėkingi Dr. Ross gydy 

DR. B. M. ROSS Speciali IN-MO-RAY trcatmrntai sugrąžina vyrišku 
Specialistas mą silpniems vyrams.

JO KAINA YRA TEISINGA IR PRIEINAMA KIEKVIENAM —NE 
DIDESNE UŽ TĄ, KOKIĄ ŽMOGUS IŠGALI ir sutinka mokėti 

Dr. B. M. ROSS,—35 South Dearborn Street 
Kampas Monroe Street, Crilly Building. Imkite ekvatorių iki penkto 

augšto, Chicago.
Priėmimo kambarys 506 dėl vytų; priėmimo kambarys 508 dėl moterų 
Pasitarimai kasdic nuo 10 A. M. iki 5 P. M., Nedėlioj 10 A. M. iki 1 P.M 

Taipgi Panedėliais, Scredomis ir Subatomis nuo 10 A. M. iki 8 P. M.
30 METŲ TOJ PAČIOJ VIETOJ.

ll!lllllllllll!lli|l!Įi|ĮIĮliiHllllllllin|HilllilĮĮIII|iiillLlllllllllli|

NORI H
GERMAN

LLOYD



Ketvirtadienis, geg. 21, ’31 NAUJIENOS, Chieago, III,
'■ ■ ...........   '—r;.... -■'■v'-................. ....

“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai AMERIKONIŠKOS DŪMOS

' BAGDONAS BROS. ’ 
FURNITURB 8 PIANO MOVINO 

Lotai U Long Distance Removal, 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calnmet 3399 

Rts. Tel. Yards 3408 
v

PETER BARSKIS
Mei parduodam rakandui*h radios 

pigiomis kainomis 

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

V ......  —/
BAVARSKO MALT 

EXTRACT CO.
A. F. SHILLIM. Sav. 

šauni Lietuvių Užeiga 
3202 S. Halsted St.

Pbone Victory 1039

Goodeonai Broliai
Fornyiių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
Tel. Boulevard 9336

—.... .  - I «— - ■■■'" I" ' V ■■■■■■■■■—

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___
2452 WEST 69th STREET

Tel. Willow Springs 46

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams
Kean Avenue and 83 r d St.

Priešais Tautiškas Kapines

' M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted SL 
Tel. Yards 6894L

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd SL 
Tel. Republic 8899 *

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

>. .................................. ■■■>

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Valom. dažom. taisom ir' prosinam

1403 S. 49 Ct., 
CICERO. ILL.______

'~~MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam
OAKLAND IR PONTTAO 

Automobilio,
808 W. 31 St. Victory 1696

PETER NOVER

Nesveiku gyvenimo 
reiškiniai

■ ■

Paprastai, kur Vanduo mic- 
šinesnis, Ich' žuvis lengviau 
pagauti; todėl tų žvejų prisi- 
veisia daugiau, kaip pačių 
žuvu.

Apskaityta, kad Amerikoj 
bene puse žmonių turi silpny
bę užsiimti kitų mokinimu ir 
“švietimu”, “vedimu į’gerą ke
lią” ir “išganymu”. Tokiam 
kompleksui išsivystyti padėjo 
trys labai palankios ameriko
niškos savybes: viena, tai tas 
abclnas dvasinis chaosas, ko
kiame lyg užburtame rate su
kasi Amerikos' gyventųjų ma
sės; kita, patogumas ir greitu
mas susisiekti paštu, karais, 
telefonu, per radio ir kt.; ir 
trečia, tai tas nesuskaitomu / a c
sektų, sektelių, religinių, pu
siau religinių, magiškų, mora
liškų ir kitokių pusiau nornia- 
liškų organizacijų kermošius.

Kurs biznierius ar profesio
nalas nežino, kaip kas rytą 
laiškų dėžutėj jis randa po 
pustuzinį neprašytų laiškų iš 
nežinomų “reformerių”, “lab
darių”, visokių “erų** pranašų, 
kurie visi pamate prašo lik 
vieno — prisidėk, aukauk ir 
siųsk dolerį-kitą “geram tiks
lui.” Ir kokiu tik tu tikslu čia V € V
nerasi: Ir probibicijos stipri
nimui, ir kovai prieš prohibi- 
ciją, ir nuogų stovylų apren
gimui, ir nelegalių vaikų glo
bai, ir nekalto prasidėjimo 
apsaugai, ir visame pasauly 
pasnikų įvedimui, ir propagan
dai kaip uždirbti pinigų mal
dos pagalba, ir k(. ir kt.

Visi tokie ir tokios akulos 
pirmiausia reikalauja pinigų, 
pinigų, ir kaip pažiūri, patys 
iš to gražiai gyvena, ir visi to
kie ir tokios vra biauriai neto
lerantiški ir dar nori priversti 
kitus, kad persiimtų jų pami- 
šusioms idėjomis. Visi ir vi
sos tokie mato mažinusį šape
lį savo artimo akyje, bet jo
kiu budu nemato rąstų, ky
šančių iš jų pačių akių.

Visų tų “reformerių” apeti
tai vienodi: jie patys negyve
na šiame pasaulyje, o tik savo 
nesveikų fantazijų miglose, ir 
visi puola ir kremta tą natū
ralų, paprastą gerą pilietį, 
kurs turėtų būti pavyzdžiu

patiems tiems “reforinerianis”, 
“filantropistanis”, “humanita
rams” ir “labdariams”. Ir 
kuomet toks pilietis .nepasi
duoda “reformuojamas”, tai 
tie ir los jo geradariai gatavi 
griebtis prievartos priemonių, 
ir to griebiasi visur fr visaip: 
veikdami į viešąją nuomonę, į 
legislaturas, į bažnyčių val
džią. Bet dar niekuomet ne
teko girdėti, kad tokie refor- 
rnoriai butų užsiėmę patys sa
vos reformavimu.

Pats švietimas, auklėjimas 
ir mokslas, kaip ir dauguma 
kilų žmogaus progreso įmo
nių dažnai labai piktai yra 
naudojami kažkieno išrokavi- 
mams, tik ne tų šviečiamųjų, 
auklėj imu jų, mokinamųjų.
Kiekvienas savaip tą minią 
“šviečia”, arba pats “šviečia; 
si”. Nestebėtina tad, kad la
bai didelė dalis įvairių priva
čių, draugijinių ir ypatingai 
religinių švietimo ir auklėjimo 
įstaigų turi tikslo žmones ne 
apšviesti, bet palaikyti kuo- 
tamsesnėj ignorancijoj. Ką 
tik skaitėme katalikiškų laik
raščių dejavimus, kad Ispani
jos liaudis esanti per tamsi ir 
nepribrendusi demokratiškai 
tvarkai ir tas tuojau pasitvir
tino, kuomet tos minios paju
tę laisvę, puolė patys tai lais
vei duobę kasti banditiškais 
išsišokimais.

Tamsumas visai nėra koks 
nors nekaltas dalykas žmonių 
gyvenime. Ignorancija (tam
sumas) su savim vetįasi vulga- 
riškumą, o tie du dar imasi 
drauge prietarus ir nctoaranli- 
škumą (nepakantą), o kur tie 
tamsos padarai viešpatauja,- 
ten gyvenimas merdi ir pažan
ga yra kryžiavojama. Tad su
prantama, kiek miela yra re
akcijai tokia tamsos karalystė.

Gana tik pasižiūrėti į tas ko
lonijas, kur daugiausia baž
nyčių iri kur imamuose pilna 
kryželių ir šventųjų paveikslų. 
Anot Dreiser’io žodžių, “Kur 
krucifiksų ir panelių švenčiau
sių kuodaugiausia, kur bažny
čios prikimštos tikinčiųjų, ir 
kur visas oras užkrėstas godu
mu, veidmainyste, pikžodžia- 
vimu ir neapykanta. Kokia yra 
tų bedalių religija? Kokia re
ligija gali būti ten, kur vieš
patauja išnaudojimas, vaiky
mąsi, kur gyvybė iš gyvybės 
gyvena, kur asmuo pasilaiko 
kitų asmenų sąskaiton?”.

J. Pronskus.

1 [Acme-P. B A. Photo]

Rock Islande naujai pastatyti Mississippi upei municipaliniai dokai, atidaryti gegužės 5 dieną

Kivirčai tarp muzikan
tą ir Italijos konsulo
Chicagos Muzikantų Federa

cijos prezidentas James C. 
Petrillo užvakar pasiuntė tele
gramą Italijos diktatoriui Be
nito Mussolini, prašydamas jo 
sudrausti įtalų konsulą. Daly
kas toks, kad Petrillo su italų 
konsulu G.iuseppe Castruceio 
turėjo jau kelis nesusiprati
mus dėl muzikantų. Konsulas 
vis samdąs tokius muzikantus, 
kurie nepriklauso unijai. De
liui to įvyko keli konfliktai. 
Petrillo linki diktatoriui geros 
sveikatos ir prašo, kad jis pa
naudotų savo įtaką' į konsulą. 
Vadinasi, kad konsulas daugiau 
nieko bendro nebeturėtų su 
unijai nepriklausančiais muzi
kantais.

Kuomet apie tą telegramą 
buvo pranešta konsului, tai jis 
pareiškė, jog nieko bendro ne
turįs nei su muzikantais, įlei su 
unijomis. O kai dėl Petrillo, tai 
tegul jis eina į peklą.

Al >. r t

Apvirto' Chicagos 
traukinys

Iš Chicagos išėjęs traukinys 
apvirto Oklahomos valstijoj. 
Užsimušė mašinistas James Ta- 
liaferro. Pasažieriai, nors ir 
buvo gerokiti? sukrėsti, bet nei 
vienas kiek rimčiau nenuken
tėjo.

Smarkus lietus

Kyla tik klausimas ar tą i- 
statymą bus galima pritaikyti 
Chicagos gengsteriams.

Mirė civilio karo 
veteranas

HEvanstdne ’ mirė Omar 
Jcwell, 88’ metų amžiaus civi
lio karo veteranas. Iš profesi
jos jis buvo inžinierius.

Nuteisė 13 butlegeriy
Fcderalis teisėjas John P. 

Barnes užvakar nuteisė 13 but- 
legerių įvairiems terminams į 
kalėjimą,— nuo dviejų mėnesių 
iki vienų metų. Be tos pakil
tos jie dar turės pamokėti $6,- 
500 pabaudos.

Klinika kriminalistams 
tirti

Prieš mėnesi laiko prie pa
vieto kalėjimo tapo įsteigta kli
nika kriminalistų protui tirti. 
Psichiatrai ir psichologai stebi 
kalinius ir,tiria jų protą. Iki 
šiol tarp kalinių jie surado 10 
nesvęįjfįpročių, kurie tapo pa
siųsti į ligoninę.

iManoma, kad ta klinika atei
tyj turės labai didelės reikšmės, 
kadangi bus galima atskirti pa
mišusius kriminalistus.

Telefonų kompanija 
skolinga miestui 

$4,044,537

Deimantai, Laikrodžiai ir Btangmenys 
Laikrodžių taisymas 

4148 Archer Avenue
Pbone Lafayette 3847 

b ............. .......... i —J

BERNARD PETKA’Š
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertes, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Pbone Prospect 8816

A. PAVILIONIS 
Hardware, Malevos, Va raišiai, 

Stiklas; šepečiai
6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. Mes pristatome.

RAMOVA LAUNDRY " 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boulevard 9122

V —*
f.................  >

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamas Masinas, Peiliu, Registerius, 

Svarstykles ir tt. 
Perkraustome—Moving. kur kas nori 

— už prieinamą kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd Pi. Tel. Yards 1797
V_ - - I 11,1,111 -----------------—7

J. WELICHKA *
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Kockwell St
Pbone Republic 3713-3691.

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

Atsilankykit ypatiškai 
arbh prisiųskite regis- 
truotame laiške, tuoj gau
site bandos čekį.

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

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street 

CHICAGO, ILL..

CHICAGOS ŽINIOS

Pradžioj šios savaitės siautė 
smarkus lietus. Kritulių buvo 
2 coliu su viršum. Kad kokios, 
šių metų gegužės mėnesis bus 
vienas slapiausių Chicagos isto
rijoj.

Policija nebeieškos 
vyno

Chicagiečiai, kurie daro vy
ną ir alų, daugiau nebepriva- 
lo bijotis policijos. Tokį pa
reiškimą padare majoras Cer- 
mak. Pasak jo, policija ne
turi jokio biznio slankioti apie 
namus ir žiūrėti, kas daro vy
ną. Tai ne jų reikalas.

Majoras nemato nieko blo
go tame, jei žmonės pasidaro 
kiek vyno ir alaus savo reika
lams, — bile tik jie tuos savo 
produktus nepardavinėtų ki
tiems.

Surado naują {statymą 
kuris bus taikomas 

gengsteriams
Chicagos prokuroro padėjė

jas Seymour Ellison turi naują 
ginklą kovai su gengsteriais ir 
kriminalistais. Jis surado seną 
Įstatymą, kuriuo einant krimi
nalistai gali būti nubausti iki 
dviejų šimtų doleifų kiekvieną 
kartą, kai jie taps policijos su
imti ir negalės įrodyti, jog už
siima legaliu darbu. Kuomet 
tik du, trys ar didesnis būrys 
gengsterių sueina į krūvą, tai 
juos galima areštuoti.

STAR DUST Copyright Mldweit Feattne Serdet^

VON
H0METOWN■ 
INNSBROCK 
AUSTRlA 1

EDUCATED

VIENNA

UATER \
CAME TO

U. S .'

ciją, kuria einant tuoj butų pa
reikalauta, kad telefonų kom
panija užmokėtų miestui tuos 
keturis milionuš dolerių.

Kuomet telefonų kompanijai 
kostumeris nesumoka kelis do
lerius, tai jis tuoju netenka te
lefono. Nejaugi, pareiškė O’
Grady, 3,500,000 Chibagos gy
ventojų toleruos, kad kompani
ja juos vedžiotų už nosies?

Šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tepil nueina I 
vyriausi ji paštų (Clark ir Adam j 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri« 
langelio, kur padšta iškaba “Adver- 
tised Windcw” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
paštas laiko tam tikra laiką, o pas
kui sunaikina.

Dolis Anastasia 
Gr^volis Pcter 
Siavelis Peter V

3648
3653
3660
1 Astrauksys Justinas
9 Dolinar Julija
10 Dulevicias Valadas
32 Rudis Antanas
38 Slotkus Stellai.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės r 
iaip pataria Lietuvos hantaė

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockioell St. 

CHICAGO, ILL.

ANX DREŠSO(‘SUIT
CLEANEDtPRESSEO3 DIENŲ T 

I» AT AR N AVI- ta 
MAS

Puikiausiai B
Valymas
Ciileairoje ■

VISI
DRABUŽIAI C _____
APDRAUSTI 

40% NnoUldOR ant Drapra
Vyrų siutai .........— 70c
Moterų skrybclfti 35c
Vyrų skrybcdčs ----- <»Oc
Specialiai iresružės mėn.

pirfitynAs — pora 17e 
DresAs nudažomos $2.Ot> 
SECURITY MASTER GLEANERS 

100 N. State St.
kampas Randolph, Room 1612 

0 ar daugiau rūbai pristatomi dykai. 
Atvežkil juos.

Saukit 
Randolph 0028 
dėl prisiatj/mo 
patarnavimo

Illinois Bell Telephone kom
panija yra skolinga Chicagos 
miestui keturis milionus dolerių 
su viršum. Tą faktą užvakar 
iškėlė aikštėn aldermanas Tho- 
mas J. O’Grady. Jis pasiūlė 
miesto tarybai priimti rezoliu-

Buy gloves with what 
it savęs

NBra reikalo moKfitl' 60$ ar 
daugiau, kad gauti’ gerą dantų 
koftelę. Llitenne Tooth Palte, 
didelis lubas parsiduoda ui 
26o. JI vato Ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupintl 
$8. už kuriuos galite nusipirk- 
ti pirStlnaltes ar ką kitą. 
Lambert Pbarmaoal Co.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE 

15e

PLAYED AT 
THE 6ERMAN 
THEATRE IN 
NEW YORK

INV1TED BY MAUDE 
ADAMS AND CHARLES 
FROHMAN TO TOIN 
THEIR COMPANY -

“Kodėl Prarastas Vilnius”
i paraše UNTULIS I

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

parašytą knygelę.

TURINYS
I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 

jie neapsikrikštytų. ,
II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati

kius, ųiagometonus, protestonus ir eretikus.
III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 

karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.
IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.
V. Vargas miginol Vargas lenkino.

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

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

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

Išleido Naujienų Bendrove
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street’

CHICAGO, ILL.

BY WESTPHAL

SOON FILM 
CONTRACT

PLAYED IN 
'THE CAUCHO' 
'THE STUOEN7 
PRINCE' AND

I MANY OTHER5

Hl S FATHER 
WAE A BARON IN 
AUSTRIA - MARRIED 
- PLAYEO IN , 
THE C ASE OF 

S ERGE ANT GR1$CHA

u. i'V.'L . .-*»
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates: .
$8.00 per yeir in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copv \
Entered aa Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 1)1. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
[11. Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams
Pusei metų ...... n______ _
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams —
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopiją
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: ■

_____ _____ ...__ $7.00
8.50
1.75
1.25
.75

—

BANDO SUSKALDYT DARBININKUS
- j ' Y ■ ■ ? . • ■ . *

$8.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

Metams ....
Pusei mėtų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metama $8.00
Pusei metų ---------- 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Papildomosiuose lenkimuose į Britanijos parlamen
tą Ogmotfe distrikte laimėjo Darbo Partijos kandida
tas, gavęs 19,3^6 balsus. Už jo oponentą, komunistų 
kandidatą, buvo paduota 5,219’balsų,

Koks į bu vo komunistų tikslas staty ti savo kandida
tą prieĮ Darbo Partiją? Jokio kito, kaip tik suskaldyti 
darbininkų balsus. Komunistai Anglijoje neįstengia iš
rinkti nė vieno atstovo į parlamentą; jie neturi net 
nė vieno aldermano Britanijos miestuose. Taigi, kaipo 
politinė partija, jie yra be jokios reikšmės. Bet jie vis- 
tiek stengiasi, kiek drūti, organizuotiems darbininkams 
pakenkti ir giriasi, kad tuo jie “tarnauja” proletaria
tui!

PRIEŠ ALGŲ KAPOJIMĄ

Buvo nemažai pranešimų spaudoje apie algų kapo
jimą stambiose kapitalistinėse kompanijose. Dabar tie 
pranešimai pasitvirtino, nes Jungtinių Valstijų Darbo 
Sekretorius Doak padarė viešą įspėjimą samdytojams, 
kad algų kapojimas reikšiąs sulaužymą to pasižadėji
mo, kurį pernai metais pramonės atstovai davė val
džiai. Sekretorius Doak dar prie savo įspėjimo pridū
rė, kad į samdytojų užsimojimus nukapoti darbininkų 
algas pastarieji turi teisę atsakyti streikais ir didesnių 
algų reikalavimais.

Šitas Darbo Sekretoriaus įspėjimas yra pagirtinas, 
bet žodžiais valdžia nedaug tepadės darbininkams ap
ginti savo reikalus. Jeigu nedarbas tęsis ilgą laiką, tai 
kapitalistai suras būdų nukapoti darbininkų algas, ir 
darbininkai neturės drąsos tam priešintis. Jeigu darbi
ninkai butų apdrausti nuo nedarbo, kaip pramoningo
se Europos šalyse, tik tuomet jie galėtų drąsiai prie
šintis kapįtalistams.

“ARGENTINOS LIETUVIŲ
BALSAS” NAUJOSE

RANKOSE

Liberališką “Argentinos Lie
tuvių Balsą”, kurį leido St. 
štabinskas, perėmė į savo ran
kas draugija “Lietuva”. Laik
raštis pastaruoju laiku smar
kiai kertasi su klerikališku 
“švyturiu”, kurio priešakyje 
stovi žinomas ir Amerikiečiams 
kun. B.umša, pagarsėjęs links-, 
iru gyvenimu ir įvairiais prie
tikiais su gražiąja lytim.

“KRIKŠČIONIŠKOS 
y INSINUACIJOS

ANTRA KLAUSIMO PUSĖ

Vakar “Naujienose” buvo paduota vieno Amerikos 
korespondento straipsnis apie didžiulę ūkio mašinų 
dirbtuvę (“Selmašstroi”) Rostove prie Dono, sovietų 
Rusijoje. Tenai nesumušamais faktais parodyta, kad 
su tąja dirbtuve bolševikai turi tokį pat nepasisekimą, 
jeigu ne didesnį, kaip su milžinišku traktorių fabriku 
Stalingrade ir kai kurioms kitoms naujausiomis sovie
tų įmonėmis. Netvarka dirbtuvėje, nemokėjimas pro- 
duktingai sunaudoti darbininkų jėgas, stoka papras
čiausių saugumo priemonių darbe, pasibaisėtinas skai
čius nelaimių, gamybos brangumas ir t. t. — sudaro 
tokį nekompetentingumo vaizdą, kad ir optimistiškiau
sias žmogus, skaitydamas tą aprašymą, vargiai 
gali tikėtis, jogei iš Stalino “piatilietkos” išeis kas 
ro.

dar 
do-

Pa-

su industrializacijos 
ajjgs prekių apyvar- 
darbas žmonėms da- 
rėdytis, sočiau val

Bet vistiek tai yra tiktai viena klausimo pusė, 
skelbdami “penkių metų planą”, bolševikai žadėjo ne 
tik pastatyti didelę pramonę. Jie žadėjo taip pat pakel
ti ir žmonių gerbūvi. Sovietų valdžia sakė, kad, juo 
daugiau fabrikų Rusija turės, tuo geriau ji galės ap
rūpinti gyvenimo reikmenomis valstiečius ir darbinin
kus. Ji žadėjo naujose dirbtuvėse gaminti traktorius 
ūkininkams, rubus ir batus visiems gyventojams, sta
tybos medžiagą ir kurą miestiečiams. Rusijos žmonėse 
buvo pažadinta viltis, kad kartu 
progresu, didės vartojimas krašte, 
ta tarpe pramonės ir žemės ūkio, 
rysis lengvesnis, jie galės geriau 
gyti ir smagiau gyventi.

Ar sovietų valdžia šituos savo prižadus ištesėjo? 
Nieko panašaus. “Piatilietkai” prasidėjus, Rusijos žmo
nių būklė ėmė eiti blogyn ir blogyn, ir šiandie jie ken
čia beVeik toki pat skurdą, kokį jie kentė vadinamojo 
“karinio komunizmo” laikais, prieš pat didįjį 1921-22 
metų badą. Rūbų, avalynės, maisto, kuro ir kitų reika- 
lingiausiųjų žmogaus gyvenime daiktų Rusijoje dabar 
labiau trūksta, negu kada nors per paskutinius aštuo
nis ar devynis metus. Ir tolyn ta padėtis darosi vis ar
šesnė. Likusieji dveji “piatilietkos” metai žada šituo 
atžvilgiu būti blogiausi.

Taigi “penkmečio” nepasisekimas jau šiandie yra 
visiškai aiškus. Jeigu sovietų valdžiai ir pavyktų^ spau
džiant iš žmonių paskutinius syvus, pastatyti tas visas 
milžiniškas dirbtuves, kurios yra numatytos industria
lizacijos programe, tai apie išpildymą antros programo 
dalies — materialio žmonių pakėlimo —- negali būti nė 
kalbos. Sovietai stato pramonę ne perviršiu, atliekam 
čiu nuo to, ką žmonės suvartoja, bet gyventojų skur
du. Kokios naudos iš tokios statybos gali turėti kraš- 
tas?r

O kadangi, kaip matėme aukščiaus, ir tų dirbtu 
vių, kurios dabar Rusijoje yra statomos, sovietų val
džia nemoka tinkamai suvartoti, tai visas jos užsimo
jimas veda prie grandioziško fiaseo.

negali būti nė

šaudė į juos ir daugelį sužei
dė, o keletą užmušė. Valdžia 
paskelbė karo stovį, areštavo 
tuos, pas kuriuąs buvo užtikta 
paimtų iš degančių bažnyčių 
daiktų; ji atstatė iš vietos ke
letą policijos viršininkų, paro
džiusių nepakankamą veiklumą 
riaušių malšinime. Ko ki dar 
daugiau buvo galima iš jos 
reikalauti ?

Juk reikia neužmiršti, kad 
dabartinė Ispanijos vyriausybė 
dar tik prieš mėnesį laiko su
siorganizavo. Ji perėmė iš su- 
bankrotavusios *‘katalikiškos” 
Alfonso monarchijos suklerusį 
valstybės aparatą, kurį ir prie 
geriausių norų nebūtų buvę ga
lima per tokį trumpą laiką vi
sai pakeisti ir pataisyti.

Bet klerikalams tiesa nerupi.

Žiedo Perlas

Neįstengdami parodyti ne * vie
no respublikos valdžios pikto 
darbo, jie kaltina ją blogomis 
intencijomis, sugalvodami te
oriją apie kokius ten slaptus 
“planus” ir “masonus”.

Klerikalinio “Darbininko” el
gimąsi šiame atsitikime labai 
primena komunistų taktiką. 
Pastarieji irgi šmeižia savo 
partijos priešus ne tik už tą, 
ką šie padaro, bet ir už tą, ką 
jie niekuomet neketino daryti. 
Sakysime, jeigu Amerikos so
cialistai pareiškia reikalavimą, 
kad butų pripažinta sovietų 
Rusija, tai bimbininkai tuo- 
jaus “aiškina”: judošiai social- 
fašistai dėlto neva reikalauja 
Rusijos pripažinimo, kad jie 
nori apgauti darbininkų mąses 
ir patarnauti imperialistams. 
Jeigu Anglijos MacDonaldo vy
riausybė pasiūlo, Tautų Sąjun
gos suvažiavime mažinti' gink
lavimąsi, tai komunistų spau
da rašo, jogei tos valdžios at
stovas apie nusiginklavimą tik 
kalba, bet “velnią mislija” — 
jisai planuoja karą prieš Rusi
ją. Ir taip toliaus, ir taip to- 
liaus.

Visi fanatikai vartoja vieno
dą “logiką”, nežiūrint kokia jų 
spalva. Jie turi kitus šmeižti, 
kad parodyt savo “gerumą”; 
ir kuomet nėra faktų šmeižtui 
paremti, tai jie “suranda” ką 
nors blogo savo oponentų sie
lose.

Šv. Juozapo draugijos ei ga
nąs, “Darbininkas”, rašydamas 
apie priešbažnytines riaušes 
Ispanijoje, įtaria respublikos 
vyriausybę, kad tai buvęs jos 
darbas. Girdi:

“Jau iš tolo žiūrint visas 
tas bažnyčių naikinimo su
manymas atrodo suplanuo
tas. JĮ galėjo suplanuot ko
munistai, ar kiti tikėjimo 
priešai,- tas nesvarbu, bet 
svarbu štai kas: kad vy
riausybė mokėjo atatinka
mu momentu užsimerkti (?
— “N.” Red.) ir tol akių 
neatidaryti, kol gaisras ne
padarė savo. To ilgai nerei
kėjo laukti, nes ugnis veikia 
skubotai. Paskui, žinoma, 
vyriausybė turėjo padaryti 
kokį nors pareiškimą kata
likiškai visuomenei. Mokėjo 
nuplauti rankas ir jas paskui 
iš džiaugsmo patrinti, o su
versti kaltę ant komunistų
— tai jau lengviausias dar
bas : komunistai nuo tokių 
apkaltinimų nesipurto, dar 
gi jais didžiuojasi. Kad vis
kas atrodytų įvairiau, įvel
ta dar keletas royalistų — 
karaliaus šalininkų — ir vis
kas taip puikiai išėjo, kad 
vyriausybei tenka tik pasi
didžiuoti iš atlikto žygio. 
Nukentėjo, tiesa, Katalikų 
Bažnyčia, bet juk tai buvo 
svarbiausia programo dalis. 
Nauda išėjo dvejopa: vieną, 
jau keliosdešimtyš bažnyčių 
nuėjo su durnais ir ims gero
kai laiko jas pastatyti; ant
ra, kad galima pasauliui pa
skelbti, jog Ispanijos žmo
nės palys degina bažnyčias, 
taigi jos nebereikalingos. 
Kiek čia vandens ant maso- 
niškojp malūno!” , 
Je, malūnas tai malūnas? Bet

didžiausias maitinas tur-but 
yra tas klerikališkas laikraštis, 
kuris šitaip, neturėdamas jokių 
faktų, šmeižia vy-riausybę, su 
ginklais rankose apgynusią ka
talikų bažnyčios įstaigas nup 
visiško sunaikinimo.

Apie Ispanij os ‘ riaušes buvo 
įdėta Amerikos spaudoje-.daug „ _ _ . -
telegramų, bet nė vienas ko- toyJi, f o neįvyktų?
respondentas, kiek mums te- parodę ranka į kalnelį, 
ko pastebėti, nesurądo nė men^ |*-<jįirdit! Ir manasis Betgė 
kiaušio fakto,' kurjs įrodyti), taip?'pąt' skambina. Qrinta^j? 
jogei valdžihs kalėjo Jfuįrėti ką 
ncyrš bendro su > bąŽn^čių ur. 
klioštorių deginimu, priešingai, 
visi pranešti telegramose fak
tai liudija, kad valdžia kiek 
pajėgdama prieš tas riaušės.'ko
vojo. Prieš riaušininkus buvo 
pašaukta

Andriejus U pils -

vykti baž- 
kambario 

pabaladoti,

žiurėju- 
užvilko 

rankovė 
raiste,

(Tęsinys)
Kai atėjo laikas 

nyčion, miegamojo 
duris teko gerokai
nes pasirodė, kad jos buvo už
rakintos.

Pastorius Fogelis išėjo iš ten 
toks, tarytum, ką tik butų at
likęs ilgą ir sunkią kelionę. Jo 
veidas buvo pageltęs, akys —- 
tarytum, dar vis negalėtų nu
krypti į šalį nuo to, į ką vi
siškai neseniai buvo 
sios. Ponia Korstienė 
jam apsiaustą, kurio 
buvo perrišta gedulo
padavė kepurę ir švarią nosi
nę. Jis darė viską, ką tik toji 
liepė, bet jo mintys, matyt, 
buvo visiškai kitur. Gal būt, 
kad jis visiškai ir apie nieką 
negalvojo.

Kai jie išėjo sodžiaus gatvėn 
ir baltajame bokšte už upelio 
pradėjo skambinti varpai, pa
storius Krauzė paklausė:

—Apie ką jus dabar galvo
jate, bičiuli?

Tas, tarytum pabudęs, per
braukė ranka sau per veidą.

—Man rodosi... aš apie nie
ką negalvoju.

Grihtalės .pastorius vėl pa
kraipė galvą.

— Susikaupkite, prieteliau. 
Jus turite juk parodyti parapi- 
jonims susivaldymo ir krikš
čioniškos kantrybėj pavyzdį.

Ringsdorfo pastorius stabte-^ 
Įėjo ir plačiomis akimis pa
žvelgė į savo draugą.

—Parodyti?... Ką aš turiu
parodyti?...

Pastorių Krauzė truputį nu
gąsdino toks netaktiškas klau
simas. Juk,tai buvo ne tik vie
no Ringsdorfo pastoriaus as
meniška^ dalykas. Visų para
pijos -ganytojų orumaš gali nu
kentėti dėl jo vieno nesusi vai- * 
dymd ir išsiblaškymo. Bet ką 
j iš gali dabar taip skubiai pa-

parodes ranka į kalnelį.

kariuomede, • kuri

pradėsiąs ‘ skambinti 
įygiaj puse keturių. Meą turim 
paskubėti, žmonės 'tikriausiai 
jąu ,kokią valandą-’ ladkia. musų, 
\Ir nuo Grintalės pusės pa

kalnėn takeliu dar leidosi' ke
letas ‘moterų. Kadangi pasto
rius Fogelis sukdamasi susvir-

duliavo, Krauzė paėmė jį už 
•rankos. Užpakaly jų dievobai
mingame atstume, tyliai, savo 
ganytojo nelaimę atjausdami, 
gausiu būreliu ėjo garbingieji 
Ringsdorfo ūkininkai. Jų aki
vaizdoj pagelbėti nelaimingam 
savo bičiuliui buvo visiškai tin
kama.

Bažnyčioje galva prie galvos. 
Tačiau siauras takas abiem 
pastoriams paliktas laisvas ligi 
altoriaus, ties kuriuo pastaty
tas baltas karstas su rožių ir 
rugiagėlių vainikais ant viršaus 
ir didelėm geltonom žvakėm 
aplinkui. Jiems praėjus, palik
tas laisvės takas tuojau ėmė 
nykti ir turtingųjų ūkininkų 
būrys tik su dideliu vargu ir 
su alkūnių pagalba prasistūmė 
į patį priešakį, kur buvo įpra
stoji jų vieta.

Baltas karstas... Pastoriui 
Krauzei dingtelėjo galvon, kad 
tatai nevisiškai tinkama. Pen- 
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kiasdešimties metų avižiaus 
moteriškei butų daug geriau 
tikęs ąžuolo spalvos karstas. 
Bet ji pati, sako, to norėjusi. 
— Trisdešimt dvejus metus 
mes negyvenom drauge, — sa
ko, sakiusi ji poniai Korstie- 
nei, liūdnai šypsodamasi. 
Vaikų mes neturėjome ir aš 
tebesu, toki pafy koki buvau tą 
vakarą, kai mes pirmą kartą 
susitikome SU įJonu studentų 
baliuje. Tada aš buvau ką tik 
baigusi institutą ir turėjau 
spindinčiai geltonus plaukus. 
Aš norėčiau gulėti baltame 
karste su trim rožėm rankoje., 
Tris rožes — kryžiaus ji ne
norėjo. Ir čia buvo kažkas ne
paprasta, tiesiog neleistina. Ge
rai, kad pats Fogelis nenorėjo 
dar kartą visos parapijos aki
vaizdoj atidaryti’1 karstui Gali
ma drąsiai manyti, kad ji gu* 
Įėjo apvilkta baltais rūbais.

Kol Grmtalės pastorius už
ėmę savo vietą prie altoriaus, 
jis neturėjo laiko stebėk .kur- 
Atsistojo našlys. Bet ’&igr^ 
žęs jis'pamatė jį stovintį karsi 
to 'galvūgaly, pusiau nusisu- 
ku^į ir nuo jo ir nuo visų pa
ra pijomų; Jis nebuvo atsiklau
pus, rankas; laikė nuleidęs prie 
šonų ir jlprėjo kažkur j šalį, 
į z ąk risti jos duris. Krauze tuo
jau' suprato, kad toji poza yra 
netinkama ir khd senesnieji

žmones bažnyčioje žiuri į tai 
su smalsumu ir su nuostaba. 
Bet būklė buvo perdaug iškil
minga, kad jis įsimaišytų į šį 
reikalą ir savo bičiuliui . patar
tų atsistoti tąip, kaip dera. 
Vargonai • - grojo ' maldos
įžangą, bažnyčioje ’ šnabždėjo 
balti giesmių £nygų lapeliai.
:; Pastorių? turėjo pen- 

kias minutes laiko galvoti apio 
savo pamokslo’tdrinį. Jis buvo 
girdėjęs ąpiė tai ir pats paži
nojo ringsdorfiečius, kuriuos 
senasis jo bičiulis buvo dau
giausia pripratinęs prie viso
kių žemiškųjų tuštybių. Ru
giagėlės —• jos buvo visai vie
toje. Jis jau buvo jas pastebė
jęs ir įtraukęs savo kalbonj 
Dvasiškai paveikti geriausiai 
galima tada, kai prieš klausy
tojų akis pastatomas koks kon
kretus daiktas — dėmesiui su
kelti ir palyginimų! panaudoti.

Išlydimąją( kalbą jis taip pat 
pasakė palyginimo pavyzdžiu, 
tačiau patį svarbiausi j į paliko 
kapų pamokslui. Rugiagėles — 
tai pranešėjai, kad ruduo jau 
arti. Pasėlis yra jau. pribren
dęs ir laukia piovėjo. Grudai 
yra jau prinokę ir laukia su
dalomi. Ateina pidVoja su kau- 
lėta ranka ir su ąštriai Išpus
tyta dalgėj kad amžinasis klė- 
tininkąs paimtų naują grūdą I gražios. Tiktai kai kažkas su
gavo dangiškan aruodam..
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Grintalės pastorius nebuvo i 
kažkoks geras kalbėtojas. Jis 
turėjo vidutinio stiprumo bark 
toną su švelniu atskambiu. 
Priebalses jis tarė daugiau lie
žuvio viduriu, tačiau nešvep- 
liuodamas. Bet jis buvo jaunas, 
didelio tvirto ūgio ir turėjo 
juodus, garbiniuotus plaukus. 
Kamža buvo be jokios raukšle
lės ir apikaklė su prisegtais 
žibinčiais kryželiais baltut bal
ta. Jis gerai valdė savo balsą, 
mimiką, judesius ir visą savo 
kūną. O tatai darė didesnį įs
pūdį, negu pati kalba. Jis pats 
gerai tą žinojo ir puikiai su
gebėjo panaudoti gamtos 
suteiktas ypatybes.

Kalbėdamas jis atidžiai 
bėjo klausytojus. Visiškai pa-l 
prastas daiktas, kad tie pra
džioj daugiau žiurėjo į kalbė
toją m nesidavė sujaudinami. 
Bet jis pakėlė savo balsą ir iš
tiesę ranką, kad su jos, kaip 
ir galvos nulenkimų ar pakėli
mų pagalba sustiprintų sakomų 
žodžių reikšmę ir parodytų, 
kad pamažu ir jis pats prade
da jaudintis., Greitai jis paste
bėjo savo pasisekimą, šalia 
giesmių knygų lapelių pasiro
dė balti jau nosinių kampučiai. 
Senesnės moterys jau šiurkš
čioj o. Pastebėjęs tai pastorius 
Ki-aiizė pasijuto dar gėriau 
savo rolėje ir jam rodėsi,, kad 
Grintalej jis dar niekuomet 
nebuvo taip gerai kalbėjęs. 
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—Ir kaip mes • neprieštarau- 
jam, kai peržydi rugiagėles ir 
prasideda pinties laikas, ^u to
kia pat ramybe ir nusižemini
mu1 mes’” turim sutikti žinią, 
jog jau atėjo toji valanda, ka
da amžinasis'1 kūlėjas suima 
derlių į savo aruodus...

Grintalės pastorius akimis 
suieškojo čia pat priešaky, gel
tonų mirgančių Žvakių švieso
je, stovintį savo senesnįjį ama
to draugą ir,i sutikęs jo tary
tum klausantį, tarytum keis
tos nežinios pilną žvilgsnį, pa
skubino baigti kalbą. Jo drau-į 
gas elgėsi visiškai ne taip, 
kaip derėjo elgtis šitokiu aki
mirksniu, ir visą laiką po tru
putį trukdė tiek patį kalbėto- 
,j^» tiek bendrą kalbos įspūdį, 
z Grintalės pastorius ėjo prie
šaky. Karstą nešė šeši turtin
gesnieji sodžiaus ukininkąį, xJie 
tai,darė ne su kažkokiu dide
liu malonumu, nes pastorius 
nebuvo pakvietęs jų į laidotu
ves. Karatą nešti jie sutiko tik
tai įtikinti savo žmonų, jog 
apskritai jokios laidotuvių 
pttotbs lįebus. Tačiau nešdami 
jie kartkartėmis dairosi mi- 
nion, ar nepamatys joje iŠ sve
tur atvykusių svečių, žvalgy- 
damiesr ėjo nelygia eisena,

dė! karstas kartkartėmis stip
riai lingavo. '

Ringsdorfo pastorius viso to 
nėmaž nematė. Jis ėjo nulei
dus rankas ir ponios Korstienes 
užrišta gedulo raiste nevaly
vai buvo nusmukusi ligi pat 
alkūnės. Jo galva buvo nusvi
rusi, veidas išbalęs, bet be ypa
tingos skausmo žymės. Rings- 
dorfo parapijonys buvo trupu
ti nusivylę, nes jie tikėjosi 

' pamatyti verkiant ir garsiai 
Įkųkčiojaęt. Jie dar atsiminė 
j malūnininko Hageno laidotuves. 
Kai tas po dvidešimt penkerių 
statymo darbo aptiko, kad jo 
malūno pagrinde nėra tikrojo 
smiltakmenio, ir nušoko žemyn 
nuo 
tik 
je, 
net
ir ją teko nešte nunešti į ka
pines. Ištisus dvejus metus kal
bėjo apie tai visa apylinkė. Bet 
šios laidotuvės atrodė visiškai 
paprastos ir kasdieniškos.

Ties kapo duobe našlys atsi
stojo deramo j vietoj. Tiesą sa
kant, jis atsistojo čia ne pats, 
o palydovų minia buvo čia jį 
atstumusi. Jis žiurėjo kapo 
duobėn, bet jo akys buvo sau
sos ir tuščios. Baltos rožės jo 

Į rankoje buvo apvytusios ir ne-

skardžiaus, jo karstas kaip 
stovėjo toje pačioje vieto- 
bet užtat jo našlė žmona 
tris kartus buvo nualpusį,

jam

ste-

šnibždėjo jam ausin, jis suju
dėjo, padėkojo už priminimą ir 
įmetė gėles duobėn ant karsto.

Atsiskubinęs sodžiaus moky
tojas mėgino jį palaikyti. Pa
storius išlaisvino ranką ir žen
gė žingshj atgal — atrodė, ta
rytum jam svaigtų galva žiū
rint į septynių pėdų gilumo 
duobę.

Grintalės pastorius griežtai 
laikėsi laidotuvių tvarkos, ku
rią pats buvo nustatęs ir kuri 
truputį skyrėsi nuo įprastos 
Ringsfordo tvarkos. Kol skam
bino kapinių varpas, jis stovė
jo tyliai, sunėręs rankas, nu- 

i lenkęs galvą, ir žiurėjo į atvi
rą kapo duobę. Aišku, ir visi 
palydovai dape taip pat. Pasto
rius Krauzė buvo įsitikinęs, 
kad šitoks tylus akimirksnis 
skambant varpui geriausiai 
duoda visiems palydovams pa
justi mirties misterijos reikš
mę ir sukelia jiems liūdnai iš
kilmingus jausmus.

Atvirame ore jo balsas iš tik
rųjų buVo nestiprus, švelnus 
baritono garsai, nebesustipri- 
nami bažnyčios lubų, nedaryda
mi reikiamo įspūdžio, sklydo 
ore. Už jo nugaros nebebuvo 
gražios altoriaus mozaikos ir 
jis nesąmoningai juto, kad ir 
jo aukštas ūgis čia nebeturėjo 
tokio stipraus poveikio.

Tačiau savo pamokslą jis bu
vo šiandien rytą perskaitęs du 
kartu ir žinojo jį beveik min
tinai.
/ Jis pradėjo savo kalbą tuo 
populiariu palyginimu apie dve
jetą keleivių, kurie netikėtai 
susitinka ir paskui drauge, eina 
į Vieną tikslą. Ir kadangi jo 
klausytojai buvo kalnuotos apy
linkės gyventojai, tai jis vaiz
džiai atpasakojo tą taką ir tą 
aplinką, kuria ėjo tie keleiviai, 
daugiausia naudodamasis gim
nazijoj skaitytais Šilerio ir Ro- 
zegerio raštais. Išvedęs kelei- 

| vius per ištisą eilę visokių kliu-
vie- 
nu- 
šu- 
be-

čių ir nelaimių, jis leido 
nam jų pamažu pavargti, 
ilsti ir, pagaliau, mirtinai 
nykusiam nugriūti kalnų 
dugnėn.

(Bus daugiau)

No. 7 KOVOS tik ką 
atėjo. Kaina 10c. Ga
lima gauti Naujienose.
. n i    ■     .... ...............* ■ ■ "■       

Atėjo Kultūra No. 4, 
kaina; 45. centai. Gau
namas “Naujienose”.

r

to-

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Ned&ldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių-

Atlankė ‘Naujienas’

PASTABOS
“Draugas” rašo: “šventas 

Tėvas paaiškino, kaip didelę 
naudą tauta apturi iŠ tikėjimo 
ir nurodė, jog viskas yra Die
vo rankose ir viltis ateity tik 
D ievų j e“.

Skaitydamas tokius išve
džiojimus, žmogus noroms ne- 
noroms turi išsivaizduoti, kad 
čia kalbama ne į žmones, bet

Adv. Olis 
iki surinko 
kaltininkais 
paskolos Devcniui.

* ♦
turėjo daug darbo

davime netikslios 
Remiantis 

pastovių 
komisijų suvažiavimas radė 
kaliais keturis narius Pild. 
Tarybos. Dabar prez. Gegužis, 
remdamasis tais pat dokumen
tais randa, kad tik viena p-lė 
Jurgeliutė yra kalta. “Taip, 
jam Dieve padėk”. Dokumen
tai neturi prasmės. ♦ «

“Sandara” jau kelinti metai 
kaip neturi redaktoriaus. Da
bar Pruseika, turintis ilgų me
tų patyrimą, nebeteko darbo. 
Kažin, ar nebūtų gerai, kad jie 
susitartų šiuo 
savęs.

Antradienį, ge^.slD, “Nau
jienas” atlankė p% V. S. Krei
vėnas, gyv. 210 \Vcsl 6 St., 
Frankfort, Illinois.

P-nas Kreivėnas atvyko į 
Chicagą praėjusį šeštadienį ir 
ketina paviešėti čia iki atei
nančio šeštadienio. Grįždamas 
namo, jis mano sustoti West- 
villūj, kur yra išgyvenęs pir- 
mįau apie 20 metų.

Sumanė aplankyti Chicagą 
p. Kreivėnas lodei, kad kasyk
la, kurioj jis dirba, užsidarė 
mėnesiui laiko, ir dabar pasi
taiko progos paimti vakacijas.

Kasyklų darbai pietinėje Il
linois valstijos dalyje, pasak 
p. Kreivėno, einantys nekaip. 
Teisybė, West Frankforte pa
dėtis ne taip sunki, bet kai ku
riuose kituose miesteliuose ji 
esanti labai sunki, ir nemažai 
esama lokių, lietuvių mainie- 
riu šeimynų, kad reikia tie
siog pasigailėti. Ir tai ne todėl, 

jos butų patekusios var
de! savo kaltes, bet todėl, 
mašinų įrengimas kasyk- 
ir susiaurėjimas niarketo

grįš j Chicagą ir laikys ofisą se
nojoj vietoj.

Daktaras važiuoja į Lietuvą 
sutvarkyti kai kuriuos savo rei- 
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kaltis ir aplankyti savo gimi
nes. Prie progos jis mano ap
lankyti svarbesnius Lietuvos 
miestus, ir kiek galimu apsipa- 
žin£i su dabartiniu Lietuvos gy
veniniu/

Neabejoju, kad iš Lietuvos 
Dr. Margeris atsiveš daug įdo
mių įspūdžių..—Senas Petras.

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotu vė$y kiiopigiaušia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano . 
darbu busite užganėdinti.

Jei. Roosevelt 2515 arba 2516 '

2314 W. 23rd PI., Chicago
!• ■ gta Į .į , ■ / 4.,;

SKYRIUI
1439 S. 49 €ourt, Cicero, 111.

' f -r* . cnn

Lietuviai Gydytojai;

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandoj. 11 ryto iki 1 po pietų, iki 
4 it 6 iki 8 vak. Nedaliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telcphonai dieną ir naktį Vitginia 0036 , f. , ........... ■■■■■— ....i...„į,..,.,—....... .  L..

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tęl. Canal 0257

DR. P; Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
Office^ 1724 So- Loomir St. 
kamp. 18 it Blue tsland Avė.

10 to 12 A*' M., ■2 to 
7 to 1:30 P. M. 
Phone Fairfax 6353

Valandos:

st.
Avė.

2 t®-'4

Fairfax 6353

klausimu tarp

*
komunistai yra

gan

Jose
Illinois angliai jau ilgoką lai
ką, galima sakyti, marinąs 
gliakasius. —V. P.

Brighton Park

an-

Plėšikai peršovė lietuvį gioser- 
ninką Praną Baris:}

Lietuves Akušeres I Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAL
1145 Miltvaukee Apen 

Valandos: į2 Iki 2 ir 6 iki
Seredos vakare uždą ryt

* Nedėlioj pagal sutartį

KALISZ
Avenue

6 iki 8 P* M. 
uždaryta

J sutartį

Vidikas

[Acme-P. A. Photo]

Magda Lupescu, R u manijos 
karaliaus Karolio meilužė, kuri, 
sako, dabar slapta apleido ka
raliaus rumus.

Bridgeporto naujie
nos

Dr. A. Margeris rengiasi 
aplankyti Lietuvą

3^
Lulevičienū

AKUSERKA

M 03 S. Halsted St. 
Telefonas

Viėtort 1115
^Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Telefonai Yardj 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Abenue 

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

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

Graboria*
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS.
fį . •'i.į.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy tf Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

p r i e 
duodu 
eleetrie

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 VV. Madison St*
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wcs; 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Rezidencija Tel. Midway 5512 h 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler .M.D.
CHIRURGAS

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

'Tėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

♦

Atrodo, kad
toki žmonės, kurie turi su kuo 
nors kelti skandalą. Kuomet 
jie buvo SLA, tai jie kėlė skan
dalą su SLA nariais. Dabar, 
kuomet pasitraukė iš SLA, jie 
skandalina patys tarp savęs. 
Matot, prigimimas ir paprati
mas pasidaro pas žmogų neat
skiriama nuosavybė, —Kazys.

Vanagas su Margu 
čiais Černausko

Darže

trys puolė 
kambarius, 
betgi buvo 
piktadariai 
Katrė Ba-

Daugelis jau žind, kad Dr. 
Margeris buvo pasirengęs bir
želio 6 d. išplaukti į Lietuvą ir 
praleisti ten keletą savaičių. Ta
čiau dėl kai kurių priežasčių 
kelionę jąm teko atidėti iki 
birželio 26 d. Iki tos dienos jis 
po senovei priiminės pacientus 
savo ofise.

Dr. A. Margeris važiuoja į 
Lietuvą trumpam laikui 
užtrukus gal kokia
septynias savaites. Po to jis vėl

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

Patarnauja 
gimdymo, 
massage. 
treatment ir mag-
rietic blankets ir 
t. t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

riš m—nmir/i
Akių Gydytojai

VISO

s šešias ar

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chieagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

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

Victory 6893 
Drexel 9191

A. ROTH
IR CHIRURGAS

'* I
Halsted St., Chicago

Ofiso Tel.
Rez. Tel.

DR. A.
GYDYTOJAS

Ofisasi 310? So.
arti 3lst Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yak-
Ncdeliomis ir šventacL 10—12 dieną

Sekantį sekmadienį, gegu
žės 21, čeuM^iusko darže Vana
gas, kuris deda kas menesį po 
“Margutį,” turės savo pavasa
rines šventes — didelį apvaik- 
ščiojimą. Čia

pas

šei-
san-

1327 So. 49th Ct„

Telefonas

Cicero 3724 .

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris cs?i 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą' 
akių karštį, nuima kataraktą, t atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prięęngia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Spcciale atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimu akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
/ *

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STR1K0L

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

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

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

127
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Advokatai /

K. GUGIS
ADVOKATAS ‘ 

MIESTO OFISAS
N. Dearboin St., Room 1113 

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

Gyvenimo vietą < 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą į
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto ,

jis kviečia visus 
ir ketina juos 

palinksminti. 
“Margučio” re-Be to, ponas 

daklorius Vanagaitis išaiškins 
kaip jis iŠĮjeri “Margutį” kas 
mėnesį, dulko jis jį peri ir 
kam jis yra naudingas. Užtat 
visi ir visos sekantį sekmadie
nį į “Margučio
nikų, kur bus smagu ir malo
nu praleisti laikas ir pasima
tyti su draugais. — Asilas.

rengiamų pik-

Prie 4432 S. Western Avė. 
gyvena vietos lietuviams gerai 
pažystamas Pranas Barisas, ku
ris kartu su savo žmona Kat
re ten turi grosernę.

Gegužės 6 d., apie 3:30 vai. 
po piet juos užpuolė keturi 
ginkluoti plėšikai. Vienas plė
šikų pasiliko sankrovoje dabo
ti savininką, o kiti 
į gyvenamuosius 
Durys j kambarius 
užrakintos ir kol 
spėjo išmušti duris,
risienė spėjo pabėgti per užpa
kalines duris ir nubėgti 
Dr. Rutkauska.

Išlaužę duris ir neradę 
mininkės, plėšikai gryžo į
krovą ir iš pykčio vienas jų 
šovė į Praną Barisą. Šūvis pa
taikė į kairiąją koją, sutrupin- 
damak kaulą trijose vietose.

Plėšikai pinigų nepaėmė, nea 
nebeturėjo laiko, kadangi šū
vis sujudino apielinkę ir iš vi
sų kampų ėmė bėgti žmones 
žiufėti kas atsitiko.

Barisas tapo nuvežtas į ligo
ninę adresu 5701 S. Wood St., 
kur jam tapo padaryta opera
cija ir kur jis ir dabar tebe
guli. Barisas priklauso prie 
Goldcn Star kliubo. —F. B.

FILIMONIJA SHUKAITE

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 18 dieną, 10:45 valandą 
ryte 1931 m., sulaukus 10 me
tų amžiaus, gimus rugsėjo 15 d., 
1920 metais, Chicago, UI.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Oną, po tėvais Dišaitę. tėvą 
Juozapą, seserį Oną, tris dėdes 
Petrą, Mykolą ir Antaną Dišius, 
dėdienę Emiliją Dišicnę, ciocę Ju
lijoną ir dėdę Karolį Adomonius 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2843 
W. 3 8th St.

Laidotuvės įvyks pėtųyčioj, ge
gužės 22 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
namų į Šv. Agnieškos parapijos 
bažnyčią, 3 8 St. ir S. Washtcnaw 
Avė., kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Sesuo, Dėdės,'
Dėdienės ir, Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

—■■■ —T———

Telefoną? Yard? 1138

Stanley P, Maceika
I '' < 1 'V,

Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius vįsokieins reika

lams, Kaina prieinama

3319 Aiiburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

8

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

Tel. Ląfayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: (įValandos: 6—8 vakare 

DR. A. Lt YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted Si.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
4712 South Ashland Avė.

, Tel. Boulevard 7589 
Ofiso valandos 10 ryįo iki 8 vakaro.

Residence Phone Hemlock 7691

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

(uRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Ncdeliomis nuo 10 iki 12.
——------- -------------------------

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Phone Boulevard 7042

DR. C, Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

, A. A. OLIS * -
R. A. VASALLE ’

ADVOKATAI . ' ; 
11 South La Šalie Street

Room 1934 Tel. Randolph 0332’
Valandos nuo 9i* ryto iki 5 vaL vak.’ 
3241 S. Halsted St. Tel. Viątory 0§62

Valandos — 7 iki 9 arakare 
Olis-T-Ucarn., Kctv, ic S ubą tos vąk>~ 
Vasajlc—Pan., Ser. ir Pelnyčio* vak.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

.......t.... .. t , - 
Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 

Subatomis nuo 9 iki 9
52 East 107th St.

kampas Michigan Avė.
Tel. Puliman 595Q—namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį
127 N. Dearborn St

Kctvergais ofisai uždaryti. 
. ............ .................. . ............ T,...

John Kuchinskas'
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd SL
Arti Leavitt St.

Telefonai Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. .

Scrcdoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6

Undertaking Co.
Wm. A. Pąkorny 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

—■■■■■!.. „„.i i  .......................... ■■■■   

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Žvairas-kfeivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
- Tel. Boulevard 7878

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Tek-Cicero 1260

Lietuviai Gydytojai

■' ............................... ... ...........- ....... . Rinify f

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieuyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Ccptral 2978 

Namų Tel Hyd< ?a<k 3395

Bronislava Vitkevičiutė-Vitte
Persiskyrė su Šiuo pasauliu gegužės 20 dieną, 2:30 valandą po pietų 

193 1 m., sulaukus 29 metų amžiaus, gimus Rygoje, Amerikoj išgyveno 
27 metus.

Paliko dideliam? y.uliudime tėvą Izidorių, motiną Marcelę Vitkevi
čius. dėdę Jurgį Vitkevičių, pusbrolį Vincentą ZubaviČių, 4 pusseseres — 
Aureliją, Nelę. Ciciliją ir Ariną, gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 2508 W. 3 8 St.
Laidotuvės įvyks pirmadieny, gegužės 25 dieną. 10 valandą ryto iš 

namų bus nulydėta į Tautiškas kapines.
Visi a. a. Bronislavos Vitkevičiūtės giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžia^ kviečiami dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Tėvai, Dėdė, Pusbrolis, Pusseserės, Giminės ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja graborius Ant. Petkus, Tel. Yards 1138.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandas vąkare

LIETUVIS DENTISTAS
Vai,: kasdien nuo JO vai; ryto iki 9 
vai. vakare. Ncdeliomis pagal sutartį

4847 West 14 Street
CICERO, ILL. •

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki H valandai
nuo 6 iki 8 valandąį vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio ’
. . ii m m, i..,w

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatonje į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
• Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visupipęt teikiame širdingą, siųapatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yča; labiausiai reikalingas, j. f. Oeikis a m■ S.. ' .. ■- /-lA,! Z

jūsų grAboriai
‘v i Didysis Ofiąas

4605-07 South Hermitage Avenue
... Visi Telefonai i YARpS 1741 /ir 174Ž, \ :

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vą|,': J-—-3 8t N®,d. IO7—I2 ryto
Rezidencija 6640 Sp, Mapleivogd Avė. 

^Telefonas Republic 7868
■ '«■ ... i < ?
. Namų Tek • Rayenswood 1664)
Dr. J. P. Ashmenckus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1588 Miltvaukėe Avė; ' 

<r(kampas North ir Damen Avės)
. ' Tel. Brunswick 8281

Utarn., Kcty. ir Sųbatoųųo
Ofiso valandoj L3 ir 7-§ p. m. - 

Nedėliotais pagal susitarimą

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m«- 
lus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus ' X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St, 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 įki'7:30 . Vai. vakare \

Tel. Canąl 3110 
Rezidencijos telefonai .

Hyde Patk 6755 Randolph 6800

JOHN B, B0RDEN 
(John Bagdžiunas Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
Telcphone Randolph 6727

Vakarais 2151 TV. 22nd St. nuo 6-9 
Telcphone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. TeL Republic 9600

.v' W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman A v, 

, Tel. Prospect 3525

Dn. CHAllI.ES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISĄS
4729 South Ashland Avė., 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nu<? 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. pp piftų ir nuo 7 iki 8:30 vai, 
vakaro. Nedek nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

•■••III C"..................................... .minimali     u»■minim i   ,

Paul M. Adomaitis
Advokatas )

Ofisas vidurmicstyje
Room 2414.

One Norlb La <Sa//e B/dg.
One North La Saite St.

(Cor. La Salk and Madison St*.)
Ofiso Tel. State 27041 4412

■ r-.... ....................... ..  l-*>**'»........  .

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

463) Soi 4«W«nrf A#t. 
Td- Boukvard' 2800 

Rez. 6515 So.Rockiuoll St, 
Tel Republic 9723.

CHAllI.ES
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PRANEŠIMAI CLASSiFIED ADS

Seno Petro Pastabos

Valdyba.

per

Phone Humboldt 8559

SUMMERFASHK)NWRU)
AutomobilesBirutė

Brighton Park
Pataisymas klaidų

Margučio” radiju M|D0S MADOS MADOS

UŽKVIETIMAS Roseland
Naktinis piknikas

GLASSIFIED ADS

2910

Violeta ir Wau

per krutins

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)paskambino

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

pcrsinuu- 
ištikimai 

geri. Bet

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St„ Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No 

Mieros

tokia ir 
— taip ir čia 
kaipo dainos ir

biznio vietoj. 
r. 22nd Su

viskas
viskas mainosi. Mainosi

DIDELIS PASIRINKI
MAS PAVASARINIŲ ir 

VASARINIŲ 
DRABUŽIŲ.

Educational 
Mokyklos

piknike: jis Uk
są votiskas

Gražus Lietuvių Ra 
dio koncertas

su atsilankiusiais sve 
Pagal senų patarlę, ko 

vežime važiuoji
dainuoji
“Birutė”

bar Stalino pateptasis Bimba 
jiems spyrė j sėdynę ir jie al
si d u re gatvėj.

Matule, kaip laika 
ne: kol tie žmones 
lojo, tol jie buvo 
kaip tik jie pradėjo m 
prieš neklaidingąjį Bimbų, 
tuoj gavo kiką.

Tikrai šuniškas likimas Molto Teikiamas 
Smagumas

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

“Birutis" choro repeticija įvyks šian- 
dien vakare, lygiai 7:30 vai. Gage Park 
svetainėj. Visi choro dąinininkai-kės at
silankykite laiku

lietuvių dalyvavo p-lčs 
Kauliniules.

tai “Song oi 
Rimski-Korsa

gerai išsilavinusių 
robatiškai šoka 
atliko

Publikos 
daugiausia vaikų-jaunuolių te 
vai ir draugai. Buvęs.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis rengiasi prie naktinio 
pikniko. Kaip kalbama, tai ra
telis yra pasirengęs turėti tokj 
piknikų, kokio dar niekas nėra 
surengęs. Piknike bus ne tik 
šokiai, bet ir vaidinimas links
mos komedijos po atviru dan
gum. Vaidinimui vadovaus po
nia M. Dundulienė, kuri pap
rastai moka tinkamai veikalus 
priruošti.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
$auk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

PARDAVIMUI gazolino stotis ir ice 
cream standas. gera vieta, geras biznis. 
Bargenas. 9359 So. Western Avė.

“Margučio” apsaugos minis- 
teris gavo žinių, kad šiandie 
Dzimdzi-Drimdzi turės ne pu
sės valandos, bet 40 minutų ra
dijo valandų arba, kitaip sa
kant, nuvažiuos j Cicero ir pus 
per kilbasų taip garsiai, kad 
bus girdėt ne tik Chicagoj, bet 
ir ant Bridgeporto. Taipgi jei
gu norit išgirsti daug nesma
gumų, tai atsisukite savo radi
jukus ir išgirsite Olšauskų su 
Vanagu kriokiant.—Pustapėdis.

Apie ponių Dundulienę daug 
nčra reikalo rašyti. Visi žino, 
kad tarp lietuvių ji yra vien; 
geriausių artisčių. Prietam ji 
taip pat yra dramaturge 
parašė kelis gražius dramati
nius veikalus. ,

Todėl lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti ratelio rengiamajame 
išvažiavime 
rai bus (domus
Vėliau aš per “Naujienas” pra
nešiu, kur tas išvažiavimas bus 
rengiamas.,

kai kam gali kilti klausimas, 
kodėl Ratelis pereitų žiemų nie
ko nesurengė? Kai kurie net 
mano, jog Ratelis jau yra pa
krikęs ir paliovė suktis. Nieko 
panašaus. Ratelis tebesisuka 
aplink savo ašį, kaip, ir kitados. 
Tik susidėjo tokios aplinkybės, 
kad jam nebuvo progos viešai 
pasirodyti. Nedarbas buvo di
džiausia kliūtis. Ratelis turtų 
netrokštu, todėl nenorėdamas 
sunkiais laikais išnaudoti lietu
vių publikų jis ir nutarė per 
žiemų, nieko nerengti. Tačiau 
šių vasarų jis pasirodys po at
viru dangum su gražiu veikalu.

Gegužės 22 d. įvyks Ratelio 
narių susirinkimas Br. Liudke- 
vičiaus namuose, 98'gt. ir kam
pas Indiana Avė. Susirinkimas 
prasidės 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai atvykite laiku, nes bus 
svarstoma, kaip prie, to išvažia
vimo tinkamai prisirengti.

Antanas Jocius, laik. rast.

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas. 

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Place

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

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

Maloniai užkviečiu visus sa
vo draugus ir pažystamus į 
ATIDARYMĄ mano nedidelės, 
bet patogios užeigos “LITTLE 
WHITE HOUSE” subatos va
kare, gegužės 23 d., kur visi 
bendrai linksmai praleisime 
laikų.

Dr. Graičiunas ddr vis ne 
nustoja vilties tapti Susivieji 
mo prezidentu

PARDAVIMUI 5 kambarių rakandai 
ir taip pat flat dženicorio darbas. Viskas 
už $400. Priežastis — išvažiuoju ant 
farmų. Rašykite Box 1297, Naujienos, 
1739 So. Halsted St. -

‘LITTLE WHITE HOUSE’ 
Kean Avė., 

priešais Tautiškas kapines

PARDAVIMUI biznio prapertė — 1 
augšto mūrinis Storas ir 4 kambariai su 
maudyne. Geto 

2121

Pas amerikonus komunistus 
jau yra keturi skirtingi laik
raščiai, kurie veda atkaklių 
tarpusavę kovų. Gyvenimo ap
linkybės privertė komunistų 
lyderius skaldytis ir leisti nau
jus laikraščius.

Jau eina girdai, kad ir lietu
viški komunistai rengiasi leis
ti trečios frakcijos laikraštį. 
Tais sumanytojais esu butki- 
niai.

Matote, kaip viskas mainosi, 
— tavorščiai susipešė tarp sa
vęs, kaip šunes dėl kaulo.

Praeitų sekmadienį “Peoples” 
radio ir baldų krautuvė davė 
dar vienų gražų proggramų iš 
W B B M radio stoties. Dvi
gubas kvartetas, susidedantis iš 
radio dainininkų tikrai gražiai 
dainavo musų kompozitorių ku
rinius, kaip tai Sasnausko “Lėk 
Sakalėli”, “Užmigo žemė” ir 
liaudies daineles.

Senai buvome girdėję 
radio dainuojant buvusį 
tavos operos artistą Justų Ku
dirkų. Praeitų sekmadienį j j 
girdėjome. Jo gražus balselis 
tiesiog džiugino klausytojus. 
Padainavo ketvertų dainų. P-lė 
G. šidiškiutė ir p. J. Romanas 
šauniai padainavo porų gražių 
dainų. Elena ir. Ona, kaip pa
prastai, gražiai dainavo.

Taipgi reikia pastebėti, kad 
musų įstaigai Peoples Furni
ture Co. prekyba sekasi gana 
gerai.. Teko sužinoti, kad pra
eitų savaitę pastebėtinai buyo 
didelis pirkimas, —labai didelis 
skaičius radio ir seklyčioms se
tų tapo parduota. Mat, radios 
geriausio padarymo parsiduoda 
tik už pusę ir už’vienų trečda
lį tikros kainos. Pavyzdžiui, 
puikiausi nauji kombinacijos ra
dios su gramafonu, kaip taį: 
Columbia, Victor, Cenedy, Phil- 
co, ir kiti, kurių kaina siekia 
iki $225.00, dabar tik už $80.00. 
Naujausi šių metų padarymo 
“Midget” Radios pilnai (rengti 
su tūbom ir viskuo, pilnai gva- 
mtuoti tik po $20.95. Sekly
čios setai parsiduoda už išdir- 
bystės kainų ir dar žemiau. Mat, 
Peoples Krautuvės turi savo se
tų dirbtuvę. Puikus setai nau
jausios mados, gražios spalve

LO R
Roorn 704-705

1608 MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO

ton

Nieko nėra amžino 
kinta 
ir žmogaus mintys bei supra 
linini. *
Per Susivienijimo seimų pro 

zidentas 
su bimbiniais ir kitokiais bol
ševikais negalėjo gauti ir buvo 
priverstas pasišaukti policijų į 
pagalbą. Bolševikai, ypač bim- 
biniai, atvožė savo kakarines: 
per ištisas savaites jie koliojo 
Gegužį ir kitus už tai. kad bu
vo pašaukta policija tvarkai

“Birutė”, užbaigus savo šii 
metų sezonų, rengia šeimyniš 
kų vakarėlį savo nariams ir pri 
tarėjams gegužės 23 d., Lietu 
vių’ Auditorium, mažojoj svetai

REAL ESTATE 
LOANS B INSURANCE

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455 •

Tas vakarėlis bus pašvęstas 
palinksminimui savo narių už 
atliktus darbus, kur jie turėjo 
linksminti kitus, patys atlikda
mi sunkų darbų. Bet šitame pa
rengime jie patys linksminsis 
kartu 
čiais. 
kiam 
dainų 
bus.' 
muzikos draugija turės puikių 
pamarginimų.

Mano manymu, visi atsilan
kę į musų vakarėlį turės “good 
time”.—Genutė.

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Nori taisyti karus atliekamu nuo 
bo laiku, už pigią kainą.

Tel. Lafayette 1329

Pruseika, Strazdas, Sark i u- 
nas, Paukštis, Butkus, Kuodis, 
Senas Vincas, JokuboiHs, Ta
rutis ir visa eilė kitų redakto
rių, rašytojų ir burnotoji; iš
sirito iš Komunistų Partijos, 
kaip tas girtuoklis iš žydo 
karčiamos, kuomet po trijų 
dienų baliavojimo neteko pi
nigų. ,

Tie žmonės gana ištikimai 
vergavo Maskvos diktatoriui 
Stalinui. Kad jam ir jo klap
čiukams įtikus, jie prie kiek
vienos progos purvino viskų, 
kas yra lietuviška. Bet štai da-

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

PAIEŠKAU partnerio j fotografišką 
>iznį, su mažai pinigų, nemokantį iš
mokysiu. Stanley Mažrimas, 4090 Archer 
Avė.

Pereitų šeštadienį “Naujienų” 
lumery 116 žinutėse iš Brigh- 
ton Park buvo padaryta klai
dų, kurias šiuo noriu pataisy
ki. Sergančios Mrs. A. Jakub- 
kienes namų adresas turėjo bū
ti 2850 W. 40th, o ne 49th St. 
Čitoj vietoj Mrs. A. Norkus tu
rėjo būti Mrs. A. Norus. To 
patiem “Naujienų” numery 116 
žinutėj apie American Lithua- 
nian Citiens Club susirinkimų 
pasakyta K. Gramonto svetai
nėj, 4534 So. Rockwell Str. Tu
rėjo , būti 4535 So. RockWell 
Str. ir 1.1.—A. J. S.

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta
dieny 21 dieną gegužės, Almiras Sim- 
mons svetainėj, 1640 N. Hancock St. 
7:30 vai. vak. Visus narius meldžiu 
dalyvauti, nes yra svarbus reikalas ap
tarti. Sekr. A. W ai skis.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kiekviena moteris kuri 
apsirengti, bet neturi ganėtinai 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau.
' , RaŠykįte tuo jaus į 

Pattern Departamentą -

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI 2 lotai, mažas cot 
tage, 50x125 lotas.

7347 S. Western Avė.

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 įĮ

Margučio Piknikas 24 gegužio 
Čcrnausko darže. Dovanų duoda
ma “cnsh” pinigais: $50.00, $25.00, 
$10.00 ir $5.00. Įžanga 50 centų. 
Galite įsigyti tikietus išanksto Mar
gučio ofise.

mo prezidentu. Jis sako, kad 
sekamame seime, \uris įvyks 
Spitsbuke, t. y. Pittsburghe, 
jis tikrai liksiųs prezidentu.

\Vell, kas atsitiks Spitsbuko 
seime, tai sunku pasakyti. Bet 
jeigu daktaras palauks savo 
eiles, tai šiur jis liks preziden-

non gražiai 
pinigų,
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iisnf suiuiABuiraud suupjNieko juk amžino nėra: ne
amžinas ir Gegužio preziden
tavimas. Anksčiau ar vėliau ir 
jis turės pasitraukti iš prezi
dentavimo. Na, o tada visko 
gali būti. Kaip yra sakoma, 
kuomet Dievas miega, tai 
nias visokius šposus gali 
sti. — Senas Petras.

Bet štai praėjo 11 mėnesių 
po to istoriško, seimo ir pats 
Bimba Lietuvių Auditorijoj 
priverstas buvo kalbėti po po
licijos apsauga, kuomet jo bu
vusieji sekėjai ir mokiniai pa
leido i darbų savo gerkles ir 
ėmė baubti. Mat, išmoko bau
bti seime, tad savo gabumus 
jie parodė ir pačiam Bimbai.

Matote, kaip laikai persi
mainė: vienų metų tavorščiai 
baubė Gegužiui, o keliems mė
nesiams praėjus savo lyderiui 
Bimbai, kuris gavo patepimų 
iš Maskvos.

Mohair, pilnai 
“wobbed” konstrukcijos, kaina 
tik $64.50. *Taip-pat žemos kai
nos ir ant kitokių namam reik
menų. Peoples įstaigos preky
bos vedimas yra pilnai pritai
kintas dabartiniams ekonomijos 
laikams.—J. L.

Speclaliatas gydyme chroniškų ir naujų 11. 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan 
kyklt pas mane. Mano pilnas ISegzaminavl- 
mns atidengs jūsų tikrą Ilgą ir jei aS apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino i&egzamlnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

GRAŽUS PARLOR SETAS $80 
vertės $300; 9x12 American Oriental 
kauras $35, vertės $175; Persų dezai- 
no 9x12 Wilton kauras $20; Venecijos 
riešuto miegamojo kamb. setas su spring- 
sais ir matrasu $70, vertės $250, riešu
to valgomojo kamb. setas $60, vertės 
$200; stalas $10, graži lempa $5, ver
tės $25, kėdės, dreipsai, paveikslai ir 
tt. Viskas kaip nauja. 8155 Drexel 
Avė., Tst apt., 2 blokai į rytus nuo 
Cottage Grove Avė., tel. Ambasador 
V46.

>2910 . . r
terijos. Galima bliu^ka pasiūti iš šviesesnės pritaikytbs prie siutelio materijos arba 
iš balto šilko. Sukirptos mieros 14, 16; 18, 20, taipgi *36 ir 38 coliu per kruti-

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKĄS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

Penktadieny, gegužės 15 d. 
Lyon and Healy Hali, buvo su
rengtas sudėtinis— piano ir 
smuiko mokytojos mokinių 
lone Krauss ir šokių mokyto
jos Hortense Kitsch mokinių 
muzikalis vakaras.

Programas susidėjo iš trijų 
dalių ir buvo padarytos trys 
trumpos pertraukos. Viso pro- 
grame buvo net 32 punktai, 
kuriuos išpildė abiejų klesų 
mokiniai, įvairinant niuzikalį 
programį šokiais.

Reikia pasakyti, kad moki
nių buvo įvairaus amžiaus ir 
išsilavinimo. Ypatingai atkrei
pė dėmesio vienas mažas ber
niukas, kurį reikėjo pasodinti 
prie piano ir nukelti nuo kė
dės. Jisai paskambino pianu. 
Viena “mergytė” šoko toe 
dance. Ji taip lengvai ir mik
liai šoko, kad publika gausiai 
jai plojo. Baigus šokį ilusič- 
mė plaukus, ir... pasirodė ber
niukas. Buvo tikras “surp- 
rais”. Violeta Kauliniutė 
skambino pianu \Schuberto 
“Queen of Fairies”. Atliko ge
rai. Kitų gabalėlį ji skambino 
dueto su Eileen Mangan “Fai
ries Hold Consultation.”

Antroj programo dalyje abi 
Kauliniutės
neta ir Gwendolyn Zippcrle— 
griežė smuikais “Spring Blos- 
soms.” Jonis akompanavo ji. 
mokytoja lone Krauss. Antr^ 
gabalėlį vėl visos trys smui
kais sugriežė, 
India” gražų
koff muzikos kūrinėlį. Wau 
neta Kauliniutė 
pianu.

Iš šokių klesos

PARSIDUODA groseris. pigiai, 5 
kambariai, renda pigi, turiu du bizniu 

3417 So. Union Avė.

Lietuvių Drabužių
Krautuvė A

PARDAVIMUI 1V4 augšto namas ir 
lotąs, dėl didelės šeiminos ar rooming 
house. 6 miegamieji kambariai, 2 tei
ktai ir maudynė, garu apšildomas, plie
no konstrukcijos; garažas; geriausiame 
stovyje; šviesus, ruimingas.

Kaina $8,500; pusė cash.
Važiuoju ant farmos. Parduosiu ra

kandus. Ateikite apžiūrėti.
joBn GLEICH,

2830 W. 39th Place

WISSIG, 
Pasauliniame Kate 

Seno Krajaus

Kalbėdama apie kokybes ir vartojimą 
įvairių mokų. Mrs. Mary Schubert, ra
šytoja apie maistų įvairiems svėtimkam- 
bių laikraščiams ir žinovė maisto pri- 
rengimo, sako:

“Aš suradau, kad Buckeye mokas yra 
augštos rūšies, turintis labai gerą skonį, 
kuris duoda * stiprumo ir gerumo įspū
dį. Kitas geras dalykas yra, kad jis 
yra vakutnu pakuotas, kas užtikrina jo 
% onj ir stiprumą.

“Aš išbandžiau daugelį rusių, bet 
neradau tokios, kuri lygintųsi su Bu
ckeye savo kokybe ir labai geru skoniu.

“Aš patariu savo draugams paban
dyti Buckeye. Ji gaus iš to didelio 
smagumo“.

liosiog ilk- augštos lųšies 
Kili vėl gerui 

du neės”.

Muzikos mokinių 
koncertas

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIQS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, nžnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeįgu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki t vai. 
4200 West 26 St.» kampas Keeler Avė,, Tel. Crawford 5573

VYRAM, MOTERIMS, iii! ’ 
MERGAITĖMS IR H U 

VAIKAMS. Jį H

Geriausių išdirbėjų tavorai už 
žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS
2945 W. 63rd St. 

arti Ricbmond St. 
Tel. Grovehjll 0989 

Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki Imai 
,val. po pietų.

. PINIGAI
'Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos

Finance Corporation 
of Illinoiš 

Po valstijos priežiūra
v 3804 ^o. Kedzie Avė.

Financial
Finansai-Paskolos_______

Laisvės 
norite

Naujie-

______ For Rcnt________
PASIRENDUOJA basement 

storas, kampinis, už vieno iki 
dviejų blokų nuo keturių mo
kyklų. Pigi renda. Tinka bile 
kokiam bizniui. Gera proga lie
tuviui. 6902 S. Talman Avė.

Norint gauti vienų ąt dau
giau vir§ nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mietų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų.: Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 cehtų. Gali
ma j prisiųsti pinigus arba paš
tų ženkleliais kartu su užsaky
mu. LaiSkus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., j.789 

buvo labai So. Halsted St0 Chicago, UI.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA veiterka j rettau 
raną.

2222 S. Wabash Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

Farms For Sale
_______ Ūkiai Pardavimai_________

PARDAVIMUI $20 už akrą: 240 
akrų dirbama grudų farma; 65 mylios 
nuo Chicagos. S. Cregar, Wbeatfield,

Business Chances
Pąr4aviiniii Bizniai_______

PARDAVIMUI pigiai viena groserne 
arba su namu.

6009 So. May S t.

Eichange—Mainai
IŠSIMAINO restaurantas ant automo- 

biliaus arba cottage. Naudokitės proga 
F. G. Lucas Co., 4108 Archer Avė.

PaVasarinis ay vasarinis siūlelis. Tinka iš šilko arba iš lengvesnės ma

18, 20, taipgi *36 ir 38 coliu per kruti




