
The First and Greatesi
- .......
LithM4Uian Daily in America

.................................
Tho First and Greatest Lithuąnian Daily in ’Amerięa

NAUJIENOS
Thk Litnuanian OAIL? Nkw»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Rooąyelt 8500

i

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

‘ A .. .- • 1 • 7., , A / ■ ’ 1 1 . lįt'. i ' 1 , / . , ’11 " * ,i ff'i'. .
____ _ į . , | i A; '' i '• *"1 I . M-H'l *■*: J :

The LitHuanian Daily News
Entered as second-class matter March 7, 1914 ąt tho Post Office at Chicago, III., 

unde£ Ihe Act of March 3, 1879 ’'

NAUJIENOS
TUf. LirhuĄNiA/f Daily news

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS 1 . CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone RooMVElt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuviu Dienraštis Amerikoje

VOL. XVIII No. 121

Cuboje Prasidėjęs 
Sukilimas

Esama žuvusių kautynėse tarp kariuome 
. nes ir piliečių

Valdžia skelbia užgniaužusi 
sukilimų

HAVANA, Cuba, geg. 21. — 
Pranešimai iš Oriente sako, kad 
revoliucinis sukilimas išsiver
žęs Manzanillo ir Iguani pro
vincijose. Įvykę susirėmimų 
tarp piliečių ir kariuomenės, 
kuriuose keletas asmenų užmuš
ta ir sužeista.

šituos pranešimus pirmas ap- 
laikė dienraštis EI Pais. Vėliau 
ir oficialis valdžios pareiški
mas pasirodė. Bet valdžia sako, 
kad kariuomenė užgniaužusi su
kilimą ir kad visoj šalyje dabar

esą ramu. Beto valdžia užgin
čija, kad žmonių kritę susirė
mimuose. Buvę, girdi, tik ke- 
eltas sužeistų.

Kariuomenė nuginklavo Pu- 
erte Padre policiją, ba, sako, 
gauta informacijų, jogei polici
ja buvo prisiruošusi prisidėti 
prie revoliucionierių.

Priešingumas prez. Machado 
valdžiai augo jau kurį laiką. 
Opozicijos prezidentui priešaky 
stovi nacionalistų susivieniji
mas, kuris priskaitąs nuo 300,- 
000 iki 500,000 
kaip dėl Cubos, 
ga.

narių. O tai, 
yra didelė j ė-

Reikalauja nepap
rastos kongreso 

sesijos

Įtarė žymų politikierį
Kaltino jį pasinaudojus $22,750 

svetimų pinigų

*
Kovai su nedarbu reikalinga 

griežtų priemonių—• sako La 
Follette

VVASHINGTON, D. C., 21.— 
VVisconsino senatorius, Robert 
La Follette, kalbėdamas kaip 
nedarbo ir pramonės stabiliza-; 
cijos kom. pirm., šiandie pa- 
reiškė, kad matyti,*’jogei atei
nanti žiema busianti -sunki 
Amerikos darbininkams,1 jeigu 
federalė valdžia nepasirūpins iš 
anksto sunkumus nugalėti.

Kaip nugalėti’juos? Pasak 
La Follette, prezidentas turįs 
sušaukti specialę kongreso sesi
ją nedarbo klausimui apsvars
tyti ir reikiamus tarimus pa
daryti. Ir tų tarimų eilėje vie
nas svarbiausių turėtų būti — 
tai pradėti eilę viešųjų darbų.

Viešieji darbai, įeinantys j 
programas atskirų miestų arba 
ir valstijų, nesumažinsią ne 
darbo sunkumų žymiai. Kas ki
ta, jeigu federalė valdžia pri
sidėtų su vykinimu savo pro
jektų.

Jeigu šalies pramonė atsipei
kės taip lėtai, kaip dabartiniu 
laiku, tai ateinančią žiemą vis 
vien busią netoli 6,000,000 be
darbių. štai kodėl valdžia turi 
stropiai rūpintis kova su ne
darbu.

CLEVELAND, Ohio, geg. 20. 
— Pavieto grand džiurė jtarė 
(indaitino) šiandie buvusį Ohio 
valstijos senatorių ir dabartinį 
Clevelando municipalio stadio
no komisionierių, George H. 
Benderį, ryšyje su kaltinimu, 
buk jis pasisavinęs Konstituci
niam Įstatymams Vykinti Ly
gos fondų $22,750.

Tu jo po to, Bėnderio advoka
tai išleido pareiškimų, kuria
me sako, kad toks „kaltinimas 
buvusiam senatoriui esųs nie
kas kitas, kaip tik nuodinga 
ataka prieš jį.

Reikalauja vyti je 
zuitas iš Ispanijos

Ir Barcelona prisidėjo prie to 
reikalavimo

Su v. Valstijų defici 
tas $984,268,517

VVASHINGTON, geg. 21. — 
Gegužės 19 d. Suvienytų Vals
tijų iždo deficitas siekė $984,- 
268,517. O iždo metai pasibai
gia 30 d. birželio. Taigi atro
do, kad teks ieškoti nemažų 
sumų, idant valdžios biznį da- 
varyti iki fiskalių metų pabai
gos. Nužiūrima, kad gal val
džiai priseis išleisti bonus il
gam terminui, idant suvesti’ 
biudžeto galus.

BARCELONA, Ispanija, geg.. 
21.— Po karštų trijų valandų 
debatų Barcelonos, vieno dides
niųjų Ispanijos miestų, taryba 
priėmė rezoliuciją 20 d? gegu
žės, užgiriančią reikalavimą vy
ti iš Ispanijos jėzuitus. Reika
lavimą vyti jėzuitus lauk bUvo 
priėmusi Gijon miesto taryba.

Respublikos ministerių kabi
netas paskelbė, kad rinkimai 
atstovų į steigiamąjį seimą į- 
vyksią birželio 28 dieną. Rin
kimai atidėti viena savaite, kad 
duoti daugiau laiko balsuotojų 
registracijai užbaigti.

Vatikanas dar vis nepripa
žįsta respublikines Ispanijos 
valdžios, 
esančios 
karalius 
sosto, o

Kode! ? Priežastys 
tokios: viena, buvęs 
Alfonsas neišsižadėjęs 
antra, dabartinė val

džia esanti tik laikina.

Nusižudė pagarsėjęs 
kartunistas

NEW YORK, N. Y., geg. ^1. 
—Nusižudė pagarsėjęs piešėjas 
karikatūrų laikraščiams ir žur
nalams, Ralph Barton. SauŽu- 
dystę papildęs, kad nusibodę 
gyventi, nors jis buvo tik 40 
metų; kad gailisi praradęs bu
vusios žmonos meilę ir kad J>i- 
jojęsis pakvaišti.

Alfonso sodnai bus pa
vesti publikai vaikštinėt

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
21.— Finaunsų ministeris In- 
dalecio Prieto išleido vakar pra. 
n.e$imą su nurodymu, kokių ta
rimų padariusi komisija, kuriai 
yra pavesta peržiūrėti buvusio 
karaliaus Alfonso palikimą.

Taip, manoma, dar šią vasa
rą buvusiam karaliaus dvare 
prie Rio Frio atidaryti sana
toriją biednų tėvų vaikams. 
Kitas nutarimas— tai leisti tu
ristams lankyti buvusią kara
liaus sūnų savaitės pabaigos 
atostogų vietą. Ji randasi ar
ti EI Escorial. ....... - .<
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Valencijos, Sevillės, Toledo, Valladolido ir Granados arkivyskupai išeina iš karaliaus rūmų 
Madride (Ispanijoj) neužilgo prieš tai, kada kilo suirutės šalyje, dėl kurių nukentėjo kai kurie 

vienuolynai ir bažnyčios.

Automobilistams 
kvosti bilius 

priimta

Automobilistai turės išlaikyti 
kvotimus, pirm negu gaus 
laisnį automobiliui operuoti

SPRINGFIELD, III., geg. 21. 
—Illinois valstijos senatas pri
ėmė bilių, kuris liečia šios vals
tijos automobilistus. Jis yra 
esmėje toks: automobilistai, 
kurie jau operuoja automobilį 
daugiau kąip meto laiko, galės 
operuoti jį ir toliau be kvoti
mo. Bet nauji automobilistai 
turės išlaikyti kvotimus—paro
dyti, kad jie moka važiupti, kad 
fiziniai tinka automobiliui ope
ruoti ir kad susipažinę su tra- 
fiko reguliavimu. Bilius dabar 
eis atstovų butą n.

Biednas turčius
LOS ANGELES, Cal., geg. 

21. — čia buvo patrauktas teis^r 
man Cornelius Vanderbilt, na
rys vienos turtingiausių Ame
rikoje ir pasauly šeimynų. Jį 
skundė už tilpusį spaudoje jo 
straipsnį ir reikalavo iš jo $11,- 
000 atlyginimo.

Bet Vanderbilt parodė teis
mui, kad jis teturįs banko j e 
$70, o kišenėje tik $50. Pas
kutinis jo uždarbis buvęs $250. 
Jis gavęs tą sumą kaip teisė
jas gražuolių 1 konteste, kurį 
rengusi tūla kosmetinių dalykų 
kompanija..1 ' I . įj

S. V. pašto deficitas 
$140,000,000

Planuoja panaikinti 53 . kariuo
menės‘stovyklas i

'4:-' t'

Lietuvos Naujienos
Ekonominis krizis 
kaime eina didyn

Lietuvos universitete 
steigiama katedra 

Klaipėdos teisei

20,000,000 bedarbių 
pasaulyje

GENEVA,’ geg. 21. — Skai
čius bedarbių pasaulyje padi 
dėjęs dvigubai paskutiniųjų me
tų bėgiu ir dabar siekiąs 20,- 
000,000. Taip sako Albert 
Thomas, tarptautinio darbo 
biuro direktorius, raporte iš
duotame darbo konferencijai, į- 
vykusiai gegužės 28 d. Pasak 
Thomaso, metai laiko atgal be
darbių buvę tik 10,000,000.

Suv. Valstijų bankų pa
dėtis gerėjanti

Mtiži a u bankų bankrotuoja, kai 
kurie užsidariusių, persiorga
nizavę, atsidaro vėl bizniui

WASHINGTON, D. C., geg. 
21;—Federalė valdžia apskaL

Senatas nubalsavo 
$107,800,000 vieš

keliams
Tikimasi, kad Emmerson 

rašys ;tarymą
pasi-

SPRINGFIELD, III., 21.—Il
linois valstijos senatas geg. 20 
d. nubalsavo paskirti valstijos 
vieškeliams taisyti per sekan
čius dvejus metus $107,800,000. 
Dabar belieka tarimas guberna
toriui Emmersonūi pasirašyti 
ir jis taps įstatymu. Guberna- 
torius, tikimasi, ir pasirašys, 
ba paękyrįmą proponavo jo ša
lininkai legislaturoje.

čiū'oja, kad šiemet Suv. Valsti
jų paštas duosiąs $140,000,000 
deficito.
šiuo klausimu 
prez. Hooveris.

Reikia kapoti 
valdžios išlaidas, 
pojimui valdžia 
naikinti tarp 
nuomonės stovyklų. Atatinka
mas pasiūlymas tuo tikslu bus 
patiekta kongresui užtvirtinti.

Bendra vertė nužiūrėtų pa
naikinti kariuomenės .buveinių* 
siekianti $22,000,000.

Kaip jis padengti? 
ir susirūpinęs

kur galima 
Ir išlaidų ka- 
planuoja pa

kito ko 53 ka-

Ragina varyti komunis
< tinę propagandą ka-

- riuomenejev/

VVASHINGTON, D. C., geg. 
20. — Dienraštis Ncw York 
Times cituoja Fedęralės Rezer
vų Tarybos pranešimą, kuris 
rodo, kad Suvienytų Valstijų 
bankų padėtis tvirtėjanti.

Anot pranešimo, skaičius ban
kų bankrotų šalyje pastarai
siais mėnesiais žymiai sumažė* 
jęsx ir aiškiai matyti tas suma
žėjimas ypač nuo balandžio mė
nesio.

Antras dalykas tai persior 
ganizavjmas ir atsidarymas žy
maus skaičio tbkių bankų, ku
rie buvo sustabdę savo biznį.

*
Bendrai, bankai dabar yra ge

riau pasiruošę atsargai, turi 
daugiau plaukiančio kapitalo ir 
stovi tvirčiau, nei praėjusių 
hy paskutinę dalį.

$5,000,000 Panamos ka
nalui gerinti —;—-—_ ■ f

BALBOA HEĮGHTS, Pana
mos kanalo zona, geg.> 21. — 
Pulk. J. Clawson Roop, Suv.‘ 
Valstijų biudžeto biuro direkto
rius, pranešė, kad šiemet bus 
išleista $5,000,000 tikslu page
rinti Panamos kanalo operavi- 
ma. . .

MASKVA, geg. 21. 
rašČio Daily News 
deųtas, Jųnius Wood, praneša, 
kad trečiojo internacionalo ly
deriai nepatenkinti draugais, 
veikiančiais kitose šalyse, t. y. 
ne Rusijoj.’ O nepatenkinti to
dėl, kad pastarieji nevaro pa
kankamai stiprios agitacijos 
prieš armijas ir laivynus ir 
kad nepasinaudoja propagan
dai argumentais, kurių Maskva 
jiems parūpina.

Wood cituoja ištrauką iš 
laikraščio “Rabočaja Gazieta”, 
kur pareiškiama, kad viena 
svarbiausių visų komunistų in
ternacionalo sekcijų užduočių 
yra organizuoti darbininkų mi 
nias ypač armijose įr laivynuo
se. ’, ’. ...

Dien- 
korespon-

KAUNAS, geg. 6. [L.Ž.] — 
Iš kaimo ateina bauginančios ži
nios.

Pasvaly kilogramas gero 
sviesto tekainuojąs du su puse 
lito; palakė dešimtį kiaušinių 
parduoda už pusę lito; tik už 
labai gerus, rasinių vištų kiau
šinius, sveriančius po 80 gramų, 
galima gauti apie litą už dešim
ti.

Bekonais ūkininkai nusivylė, 
pienu beveik taip pat, .kiauši- 
ninkystė aiškiai neapsimoka, o 
javų niekas neperka.

Prieš ūkininkus stovi klausi
mas: kas bus toliau, kas daryti, 
ko griebtis?

Jei prisiminsime, kad Vokie
tija, kuri nemaža sunaudoja 
Lietuvos produktų, prieš kelias 
dienas vėl pakėlė muitas musų 
ūkininkų gaminamiems produk
tams, kas Lietuvai kainuos apie 
11 milijonų litų ir, žinoma, dar 
labiau numuš žemės ūkio pro
duktų kainas, —tai suprasime, 
kad tas krizis turi eiti blogyn, 
didėti.

Maža to, kad musų valstie
čius kankina sunkus ekonomi
nis krizis, jiems niekas neina, 
kaip jie patys sako, į pagalbą.

Musų ūkininkai dabar jau be 
kreditų, z paskolų, neišsiverčia., 
Ir šiuo atžvilgiu jie yra atsi
dūrę (pav. šiaurinėj Lietuvoj) 
labai sunkioj padėty. Daugelis, 
ypač smulkiųjų ir vidutinių ūki- 
ninku, neturi nuosavybės doku
mentų ir neturi jėgų juos gąu-» 
ti. Neturėdami nuosavybės do
kumentų. negali 1 gauti jiems 
prieinamesnės paskolos iš že-, 
mes banko. ,.

Tuo esą naudojęsi stambieji 
ūkininkai . dvarininkai, kurie 
gauną žemes banke stambes
nes sumas ir perskoliną tiems 
mažažemiams už hipikiškusi 
nuošimčius. Apie Zarasus, kaip 
praneša vietiniai žmonės, susi
daręs jau specialus verslas, ku
rį susekti ir nustatyti esą be
veik negalima.

Mažažemiai ir vidutiniai ūki-i 
įlinkai tuo budu einąprie bank
roto ir aimanuoją, kad niekas 
jais nesirūpina: niekas nepade
da išgauti nuosavybės * doku
mentų, niekas nepadeda žemės 
banke gauti paskolos.

Pinigų reikia, o jų visai nėra 
ir visai nėra kur gauti. Ir de
juoja žmonės beviltiškai nusi
minę.

Iš oficialių šaltinių teko su
žinoti, kad nuoj ateinančio ru
dens semestro Lietuvos univer
sitete steigiama nauja katedra 
prie teisių fakulteto, kurioje 
bus dėstoma Klaipėdos teisė, ši 
katedra turės parengti tinka
mą kadrą teisininkų Klaipėdos 
kraštui.

Šioje katedroje dėstys du 
nauji profesoriai: advok. iš 
Klaipėdos p. Meieris, o antro 
kandidatūra dar nepriimta.

Įsteigtas Amerikos lie 
tuviams ekonominės in 

formacijos biuras
KAUNAS.—Nuo š. m. gegu

žes mėn. pradžios Ekonomini’) 
studijų draugija įsteigė Ameri
kos lietuviams ekonominės in
formacijos. biurą. Biuras tirs 
tas sritis ir rinks įvairias ži
nias, kur pelningai ir naudin
gai musų užjūrio tautiečiai 
galėtų investuoti kapitalus, bei 
sutaupąs, kad iš to butų di
džiausia nauda musų valstybei 
ir jiems patiems. Jau keletą 
kartų panašius biurus norėta į- 
steigti, bet dažniausiai būdavo 
daroma pasipelnymo tikslais ir 
Amerikos lietuviai į panašius 
biurus žiūrėdavo su nepasitikė
jimu. Dabar tas nepasitikėji
mas turės išnykti, nes tas dar 
ba£ bus vykdomas su vyriausy
bes“ pritarimu ir priežiūra.

Darbininkai galės va
žiuoti j Latviją

RYGA. V. 4. Elta.— Latvių 
ministerių kabinetas panaikino 
tautos fgerovės ministerio drau
dimą įvežti į Latviją iš Lietuvos 
ir Vilniaus krašto 1,000 darbi
ninkų. Kabinetas patenkino 
centralinės'latvių žemės ūkio 
sąjungos prašymą įvežti net 
daugiau— 1,500 laukų darbi- 
ninkų.

Įsikūrė nauja pieninė
DDIDĖJA. Rokiškio valsč.— 

šis gana didelis kaimas verčia
si vien pienu. Pieną statydavo 
į Rokiškėlių pieninę. Po Vely
kų pažangaus valstiečio B. 
Smalsčio iniciatyva kaime pa
statyta triobesys, kuriame pra
dėjo sėkmingai veikti pieno nu
griebimo įlinktas.

5'.

Redaktorius nušauta
LOS ANGELES, Cal., geg.

21. — čia tapo nušautas Her- 
bert Sfrcncer, vietinio laikraščio 
redaktorius, ir realestatininkas 
Crawford. Spencer mirė vieto
je. Crawford gi atsisakė iš
duoti galvažudį prieš mirsiant,

gegPHILADELPHIA
21. — Mirė Charles E. Vawter 
kuris išrado apie £00 pagerini
mų rūdijoms./ 'Kai jis eksperi
mentavo savo 
tai kilo ;- 
apdegė. Dėlto ir mirė

• laboratorijoje, 
ekspjiozija ir Vawter
' ' ' i;!y,Vh'l

Belgijos ministerių ka
binetas rezignavo

BRUSELIS, geg. 21. — Ka- 
talikų-liberalų koalicinis minis^ 
torių kabinetas rezignavo šian
die. Kryzis kilo ryšyje su pla
nais išleisti apie $8,750,000 
konstrukcijai apsaugos šalies 
pasieniais.

Kabineto premjeras Jaspa^ 
pranešė apie tai; jo;g valdžia 
sutikusi priimti katalikų par
tijos pataisą, kad sumažinti 
sumą pinigų skiriamų šiam 
tikslui. Liberalai pasipriešino?

Po to įvyko katalikų ir libe
ralų partij ų vadų pasitarimas, 
o po j o . ministerių kabineto po
sėdis, kuriame ir nutarta pa
duoti karaliui rezignaciją.

WASHING'tON, D. C., geg. 
21. — šiandie sukako 50 metų 
nuo to laiko, kada Suvienytose 
Valstijose įsikūrė Raudonasai 
Kryžius.

Lietuvon
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.

■TJ

Ui



sve-

Taskendusis

.REZOLIUCIJA

jNaujienąsė

Smiles vmthour
tėti -.juto jeijį^u,. flfeifžiūri, kAcl'

11OM*1UI><I

LWAUttl

KMNA TIK 25 CENTAI inuose

Grand Kapids,Mich.

Mokykitės jį 
vartodami

uolus torimtas -kultūros darbi 
ni n kas ;įfr kai]io' vienas • HM £%

liekai, nuo1 Socialia 
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AMERIKOS 
PILIETIS
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puošdavo ■•; veik; y iąus Socialistų 
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Atikų .Lidtuy
kratams 'surink

Atlikus visus ^kuopos bė 
eikalus, prieita prii

Diena — 
olfo
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mas tos bendroves sekretorius. 
Jo parties yra ir ‘“Naujieną0 
aū’tgalvis pieštas. Išpradžių d. 
Lalis dirbo prie “Naujienų”

t, o “Naujie
noms”. Virtus dienraščiu neu&

Iš LSS 51 k p.- susirinkimo

.. Ątli- 
par&HS’ 
<tangHš* 

kai-lietuvišką žodyną, jis buvo 
išvykęs.4-Šveicariją .tęsti toįiąu

mokslą. Po kelių metų gryžo 
atgal Amerikon ir vėl atsida
vė įiteratiniam darbui. Jis su 
adv. K. Gugiu ir yra sumanys 
tojai leisti socialistinį savait
raštį Chicagoje ir pirmieji , or
ganizatoriai “Naujienų” Bctid-

'»It 'daug kitų .mažesnių Vei
kalų. Waipgi -išvertė gal įimtus 
įvairią trumpesnių «r ilgesnių 
^pyfcakų, kortos tilpo- ‘^tolijie-* 
fhdee7’
Jo vertimai pasižymi nepapras

tajpie ari&ti. tikrai .pas^crčsjte 
MayO, šveiite! DčKįn.forhįactjtĮ ppic 
traukulių laiką ant'- visų . trijų ‘ge
ležinkelių ' ‘ *’ /
^lį/onuokU•

Vinco to;ties WmaWiš ^^nygdtcs. Jam,
T1-7^ atstos'

tokonven-

'šias -^prakalbas kviečiame 
visus šio 'miesto lietuvius dar- 
birinktis>k'es, nes kalbėtojas 
kulbės svarbiais kiekvienam 
musų, kaip darbininkams, klau
simais.

South- Sbhre iūnd.^ y 
' Bfa'd ^RaiUoad

, J Tafl ritos to lliudfta Skirtis su 
senu draugu, rūu ■ kuriuos“tiek 
metą teko dh-bti fcentoą darbą, 
bdt’kad jo to torikia tiek

Susirinkimas įvyko penkta
dieny, balandžio 24 d. Susirin
kimą atidarė organizatorių S' 
drg. T. Aleksynas. Pirmininku

mot, imkite lengvą, Nerūpestingą 
drelią-^ljuosąi nuo torafiko susigru- 
dįniti dr švenčių, įpinių.
" » * ' • ■ 1

Deęovation—’Atndrrtjpių i Hiena pe- 
.reifajs niclais pagimdė vieną ištolo- 
giąUsių trafiko susįgrudimtp istori
joje. ^0 Stomėt dar''dauginti karų yra 

-uht kelto negu kad'jĮcąda buvo. Va- 
Žhrikite greitais,. >takiai vaigštun- 
čih’s, olekfrikiriiais iižinięsčio drau- 
k iriais. Pravažiuoki! visa bdfikų 
V(Y'mylių: į valandų 'įrėibimii! Nėra 

, spstįlimo šviesų, ąr , žviegiančių 
liMHIų. < Išvažiuokit> aukšti, būkit 

kraį pdš^orfisįte

ir apgailestaujum ir visą dar
bininkų, iktesę, kėęl Ji ^nfedugeba 
organizuotu budu priversti sa
vo darbdavius įvesti geresnes 
sąlygas, kur darbininkų gyvas
tis butų daugiau apsaugota, ir 
pilnai įvertinam likimą našlių 
ir našlaičių, netekus savo 
duonpelnių, todėl reiškiam gi
liausią užuojautos žodį toms 
šeimynoms, kurias patiko virš- 
minėta nelaimė.

LSS 51 kp. valdyba:
T. Aleksynas, org., 
Gco. Carsok, sekr. 
P. Krulikas, ižd.

P. Grigaičio prakalbos bus 
gegužės 23 d.

Vietinė, Grand Rapids, lietu
vių darbininkų-kių organizaci
ja, Lietuvių Socialistų Sąjungos 
51 kuopa, jau tapo atsteigta ir 
dabar rengiasi prie plataus 
darbo, kuris turėtų turėti pla
čios reikšmes ir pritarimo vi
sų lietuvių darbininkų, nežiū
rint jų įsitikinimų. Kuopos už
daviniu bus platus švietimo ir 
kultūrinis darbas, skiepijimas 
tarp lietuvių darbininkiškos 
sąmonės, skleidimas sociališti-

' Duvclnč cltkcriklnių sutraukiiho

/ Spaęgo — Sctoiaiiifmo Ginties 
Blftivlrm*u>

i tauptmano 
VfĮnpas " 
•< Meriinee —
• pHtoris —

Drg. P. Grigaitis, “Naujie
nų” Redaktorius, šį šeštadienį 
ir sekmadienį lankysis Su pra
kalbomis Grand Rapids, Mičh. 
ir Detroit, Mich.

Grand Rapids, Mich., fd. P. 
Grigaičio prakalbos įvyks šeš
tadieny, gegužes 23 d., £ 
vakare, šv. Jurgio dr-jos 
ta i nėję.

Detroit, Mich., -d. Grigaičio 
prakalbos įvyks sekmadieny, 
gegužės 24 d., .2 vai. po pieb, 
Lietuvių Svetainėje.

Abiejose šiose prakalbose bus 
nagrinėjami svarbus lietuviams 
darbininkams klausimai. Aių 
dviejų miestų lietuviai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti į šias 
prakalbas.:

nito to laiko jis iš “Naujienų 
nepasitraukė, vesdamas 
įvairius skyrius, 'o nuo kelių 
metų dirbdamas išimtinai prie 
pirmo puslapio. ■ • • ■ - -<

lTWrp ijo stambesnių parašytų 
ar verstų veikalų, neskaitant 
minėto didžiojo anglų ‘ktflbos 
žodyno, yra šie:

^LenkJčkni-Dietu viekas Žody-

Apšigyvonti, drg. Antanas La- 
'Naujienų“ įkūrėjų ir 

^šftadie -■ 
jam atsfevei- 

Airftč į vakarėlis,, prfel&prio 
Chįcagos 

■ »•*,’< I . • •
’5į‘š ^ra visierns'Žinomas kai

po ‘Autorius ^Vienatinio didęlio 
lietųviškąbangliško • ir angliš- 

rurlo
Vdj< į$iwrns teko mo-

NAUJIENOS
/ ■■ ' ■ I

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. lU.

Sių.kit. : arfa, kraioa

Atdarus ■ Gdežiftius 
? Vieškelius jJttsį 

.KELIONĖMS
, ' ' "■ >

f ^očoriUiop — A tmiūti n i ų 
dvi šventės dėl pikhikavimo, 
apsiliinkynio pas draugus ir gimi 

-nes, 'kėiibp^ms į ‘Plpcagos apielin

vicnNalsiąii įapo -išrinktas S. 
Naudžius. ..Skaitytas praėjusio 
-susirinkimo protokolas ir pri
imtas su mažu pataisymu. Pro
tokolą Škkite "drii’ūgė M. Alėk- 
synienė, praėjusio susirinkimo 
tuolaikinė sėki-etofč. Protokolą 
priėmus, užėmė vietą ndOlati- 
nis *sckretorius draugas J. Kar- 
sok 
gančius
svarstymo Dfrtn’CTsios 'Gegužės 
šventės. Nuodugniai šį klausi
mą ridiskusaVtis pasirodė, kad 
kuopa vos tik 'dabar ntsistoi- 
gus ir biędna finansiškai, o 
antra to laikas pasiliko labai 

‘trumpas, todčl toko nutarta 
pirmą gegužės niėko nerengti, 
bet jeigu matysim reikalą, tai 
Vietoj "Pirmosios Gegužės .su
rengti prakalbas . kad ir pabai
goje gegužės mėnesio. Nariai 
veik visi .užsimokęjo savo mė
nesines duoldės, išskyrus drau
gą Paukštį, kuris susirinkime 
nedalyvavo, nes dirbo.

Baigiant ntisivinkimą. UŪtarta 
išrdrkšti p^r Naujienas ‘U3Ū1O- 
jautą šeimynoms tų darbinin
kų, kurie žuvo nelaimėje ba- 
landžio.13 d., Čhicągos tunely.

i LSS 51 kp. ^korespondentas.

te® 
MiphlsuH

Tad visi atsilankykite į šias 
taip svarbias prakalbas. Dar
bininkai, t mes patys turime 
veikti ir rūpintis, nes jei . pa
tys nesirūpinsime, tai niekas 
musų , reikalais nepasirūpins. 
Musų išganymas yra musų pa
čių rankose. ! j(.

LSS #1 kp. ųygąpiząforiųs
T. Aleksynas.

Viducmicšty—72 W. Adams $t. 
Visi Telefonai

nnhour^

Būtina ir labai 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šjot Lltes 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Uos šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kaą railja- 
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

iš šdcįaldcmo- 
a?^2W4. A

* » » . ’ • • • . y? r*.’1 >
•r: • »— *« ■ -.■

Drg. Ė. Štamarūkas, kuūis 
tiek -daugv^frbįi- 
vosi»lietuvių; rsųoialistų eilėse Kr 
bendrata4»ąvą 
jau įaųgA^į^ 
gą.. >jKŪlis' J
nėj, ,'i^t<;pp^tiiB^ū>geryj.a. ,bag 
bar raiidąąį^jpoį liąmūose 6829 j 
S. Calumet Avė. Draugui .yra! 
raginami atlankyti ligonį, nors, 
valandėlei > s&tcMK Wmumo Šį

Pirmąjai Gegužes 
praėjus

:ii..

Pirmoji Gegužės yra tarp
tautinė darbininkų šventė to 
visose šalyse ji yi*a darbininku 
apvaikščiojama. Kaip didelis tas 
apvaikščiojimas būna priklauso 
nuo to, kaip stipriai toje šalyje 
darbininkai yra •susiorganizavę, 
kokias teises jie turi išsikovoję 
ir kokį klasinį susipratimą jie 
parodo.

šiemet irgi Pirmoji Gegužės 
buvo apvaikščiojama veik viso
se šalyse didelėmis demonstra
cijomis, o kur buvo uždraustos 
viešos demonstracijos, buvo ren
giamos prakalbos ir masiniai 
mitingai svetainėse. Visur de
monstracijos ir mitingai buvo 
skaitlingesni negu kitais me
tais.

Ypač pritarimas darbininkų 
šventei yra padidėjęs Lenkijoj. 
Nors ten valdžia ir-i 
darbininkams rengti demons
tracijas gatvės^,' -bet darbinin
kai to nepaisė ir visur rengė 
dideles demonstracijas, protes
tuodami prieš Pilsudskio dikta
tūrą ir darbininkų teisių panei
gimą. Dėlei to įvyko daug su
sirėmimų su policija ir tose ko
vose žuvo keletas darbininkų. 
Buvo mažo kraujo praliejimo ir 
niektrriose kitose šalyse.

Pirmoji Gegužės Amerikoje, 
kur ji nėra unijų apvaikščioja 
ma, praėjo daug ramiau, negu 
Europoje, bet ir čia buvo de
monstracijų, prakalbų, mitingų, 
buvo ir areštų. Kadangi Ame
rikos darbininkų judėjimas yra 
suskilęs, tai niekurių grupių ir 
organizacijų buvo rengiami at
skiri apvaikščiojimai. Bet rei
kia pastebėti, kad visi Pirmo
sios Gegužės apvaikščiojimai 
šiemet buvo sekmingesni, skai
tlingesni.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralinė kuopa Pir
mąją Gegužės apvaikščiojo di
deliu masiniu mitingu Lietuvių 
Auditorijoje. Tai buvo pirmas 
pokariniai laikais tokis skaitlin
gas Pirmosios Gegužės apvaikš- 
čiojimas. Didžiulė Liet, k Au
ditorija buvo pilna žmonių, ku
rie atidžiai klausėsi kalbėtojų 
pranešimų, taipgi ir didelio kon 
certinio programo. Niekad pir
miau nepasisekdavo žmones tiek 
skaitlingai sukviesti Pirmąją 
Gegbžęs apvaikščioti. -Matyi, 

risoje šalyje viešpataujanti 
teija ir pasunkėjusios gy- 
jm sąlygos privertė sočia- 
? susidomėti ir tuos, kurie 
Į ar dvieji atgal ir girdėti 
socializmą nenorėjo. . -į

—Senas iPetrtts.

tai gražia kalba ir didele lite- 
ratine vertybe.

Daug “Naujienos” ir abelnai 
Visi Amerikos lietuviai nustos 
išlydėdami d. Lalį Lietuvon. 
Neteksime ;g«ro, nuoširdaus 
draugo, tylaus, bet uolaus kul
tūrinio 'darbininko, malonaus 
mokytojo ir gabaus literato. 
Bet ir Lietuvon išvykęs d. Da
lis neketina vien Ilsėtis. 'Pasi- 
liuosavęs - nuo įtempto laikraš
tinio darbo, jis ten ketina iš- 
*naujo .nuodugniai pertaisyti *a- 
Vo angliškoj ledyną, kad jis 
pilnai atitiktų šių laikų jau 

Kone gymiai praturtėjusiai lietuvių 
] 'kalbai ir, jei bus galimybės, 
‘ to^hniošti lietuvių kalbos žody- 
ną.-O-.to darbo niekas geriau 

r .už d. Lalį neatliks. Tas jo'dar- 
' toste atneš naudos ir mums, 
iataierikicčiams, ir kartu visai 

..Lietuvai. Tad nors mes ir ne
teksime rd. Mio, bet ®Žt|kijlLie- 
tuva praturtės y ienų dideliu 
literatu ir, kas jai dar svar- 

r tojau, /geru /žodynų tvarkytoju, 
kas Lietuvai yta Ubai reikalin-

ltliili.ib,įl\ III l

.......................  A

praM

Juk viri mes esame, 'darbi 
ripkai, 'gyvenantys vien iš ka 
pitulistų malonės. < 
pagaminame visus turtus 'ii 
mairią, būt mes nė prie SoĄja >a«ketevyto^
pagamintų ' - - -• - — <. - . » -
to 'neturime > Maišės. Mės vidkfy 
patys .pagaminę turime ten 
kiritis tik tuo, iką mums kftpi 
talistai iš 
ta. D jei ištinka nedarbas, žatj 
kokion kapitalisto heriūloneh;
papuolame, f tai mes tritone toad 
dttu'ti ir net badu mirti, nprši 
aplink mus pilna maisto ir iš
tekliaus. Kodėl taip ;.yra? <Ko-į 
dėl dabar -siaučia depresiją, ncr. 
darbas? Ar sulauksime geres
nių laikų? Tai yra klausimai, 
*kurie mus negali neapeiti. At
sakymą :į Siilos to daugelį 'kitų 
nemažiau mums visiems ? svar
bių klausimą ydtios d.' ’P. Gri-; 
gaitis vrršmMtose. prakalbose;; 
tai bus socialistų atsakymas,' 
kąip jie žiuri į idabartirię.< pa
dėtį ir kokia iš to visko yrA' 
išeitis.

’ -“i i f • »1

tGegiižės .Cl.iicągosJ
^Centrąlihė • kuopk’feUrėrtgė JpMd 
mosios Gegužės , jwvaikščiouj| 
jfrtą Ličttivią!' ij oj c.
Tai. .buvo nepaprastai; sekmin-. 
'gas hpvdifcšfa 
btivo jatr nuo 
Erdvi 
žmouią. fcŪbėjo < P. • ‘Grigri^-^ 
tis ir Geringe Kodp, paetarasišj 
kalbėjo ani 
tų partijos 
.programas, tikras' 
Dainavo Vaifkų BHun^iio 
ras, vedamas A. ^SūI'aVdiČfkjkti... . , u
tės^teponąvičioiiės, Amerikos /lietuvių lite-
Vienas voifeiukds Iš. ptiju^iū.F^ą to taipgi kaipo Socialistą 
Dainavo irzdidtfis Wp vtari^kos lic-

t tuvių ‘Choras t Ttomyp; • vedamas1 tuvią.
Tiesa, toiešj/K Steponavičiaus. ;Dainavo^aiį to kratinė

toi #ymųs ją

i-Pabaigoj; /šito* v. meiiesio 
žinojai

eOMMOKWSAI.TH feiMSONT 
ELECTRIC SHQPS

■u® ‘ --132 ; 8oUth. Dcarbotn St. 
-1200'; -y . ;

______ , ... .
AriELFN’kfv -sAsodiavos. 0i>
BroiKbvHry Z. .. ,r . „ * ' "
Irvliuc I’urk—I83H IfvJng Vark Blvd.

i'RokHund—JUTO SOiltl)

Į IMPERFECT IN ORIGINAL

vičaitč^'Dna

į ligi < *dtebi utavą ^tikrai thtentingĄį|.žos rii vį^tėvios 
įpiunietč Aldona f

savo malonės»išmc-[ dūktė seniau

Mes, LSS 51 :kp., laikytam 
savo mėnesiniame susirinkime 

^balandžio 24 d. Grand Rapids, 
Mich., tarp rititų bėgančių Tei-į 
kalų apsvarstėm ir tų nėlai- 
mingų šeimynų likimą, <kurių 

i duonpelniai netikėtai žuvo ’Ghn 
cagos tunely balandžio 13 d. 
Mes pilnai suprantam šią ne- 

i tikusią sistemą to tas visas 
^sąlygas, k u riose dabart riiū lai- 

• ku darbininkai turi užsidirbti 
sau duortos kąsnį. Mes apgai- 
leManjam tokioje nelaimėje žu- 

uždraudį vurirrs darbininkus, bet kartu «. . •1 .i . ; •, •. -.1 ...

mąsi 
f■: dabar kaipo bendradarbis

'pagelioms” C ~ ____
bbirikas .kiekvienam neris kieki jhgotVpcfčjo dirbti redakrijon 
pitoeflavrinriani '^ro'b^iRavinan" 

^to jis yra ži

....

u*........ .. i ftiy»'*WII tIjJUĮi MM"^L/ ■ Įl11 **''*■»

jūsų namuose
ATLIKITE VISĄ
JUSV NAMŲ, VALYMĄ 
su nauju

FEDELCO
VALYTOJŲ

Lengvus valdyti; lengvas pakelti • ; 
ar nunešti: išvalo dulkes ir pu r- ;
vus greitai; sutaupo laik.j Ir ru- • j ' 
pestj. Pamatykit jį jums arti- ,x 
miausioj Edison Electric Shop m i

Sankrovoj. Itįj
Tiktai )' g m

________________ NAUJlENOS,qhicago, 1)1
rių idėjų, k^k ^pėkos dr ap-i 
lri'kįW0A r Ida, kdW .taitoiti 
nihkų ‘buities pagerinimą 
gludus bčpdratUrbiavimas zsč, 
vienatine, da^binlūkų ^pdįftipdį 
partija JungL.VaUtijosa^-r So- 
clhli^ą^wju. 4 '

Pirmas ]LSS 5h. kp. darbas 
ir viešas pasirodymas yra ren
gimas prakalbų drg. P. Grigai- v • • i • • t v. va h • • 2 ’ t,

į .;. .:r;’^ V
23. d., 8 vai. vakare,

!kintė to ukrai-ikaia nobuvo mė “ko-
čri&jliuk. ‘$aipqI VOS’’, itavo ma-

JŪM k! ?K —JA «■-. O • '» » X . .ta1! - f ■-r^'Va^L; 4 1 I.)r... !*netuV|ą sofcia- 
------- —„ totiopėlės Penrisytvaiiijoj, 

budrią lūbri? $8 (>ri mint

iBivhSs ■ ©rtedži#,

rtM. Mrfoj i-it&po -įkurtu Ame^- 
rikos Socialistų partija 
kęs .^'didįjį darbą r 
lictuviškaNanglUką ir 
*' -L **.*5 ’ Ym '• z» ‘ <

<* , -v *> 1
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“Savas Pas Savą
- sako biznieriai AMERIKONIŠKOS DOMOS

r*

BAGDONAS BROS.
FURNITURB « PIANO MOVING 

Local & Long Dūtance Removai 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel Yards 3408

Musų idealizmo aukurai 
tebesmilksta

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radioa 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St 
Tek Y.rd. 5069

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILL1M. Sav. 
šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Pbone Victory 1039

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigas.

817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

Telef. Republic 6396

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

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

Negerai yra, kai žmonės tik 
vien savo gerąsias puses tema
to ir į blogosniasias bijosi pa
žvelgti; tuomet tos pačios ge
rosios pusės nusidėvi ir pasi
darę kasdieniniu pasigyrimo 
dalyku, nebeturi vertės nei 
svarbos, o neigiamosios puses 
tuo tarpu nėra vejamos kerėja 
ir giliau šaknis leidžia.

Visai kitas dalykas yra, ka
da atvirai ir be baimes pasi
žiūri į savo neigiamąsias gyve
nimo puses ir tik po to pra
dedi jūškoli teigiamųjų. Ne
palyginamai skaisčiau šviečia 
žvakes uždegtos tamsoj. Taip 
pat kur kas brangesnes pasi
daro gerosios žmonių ypaty
bės, surastos blogcsniujų tar
pe. Jos lyg tyro vandens fon
tanai trykšta į aukštį, pra- 
lauždamos kiečiausias ir stin- 
ginančias akmeninio gyveni-

turalizmo aukurai ne tik nėra 
išgesę, bet smilksta ir rusena 
šimtais liepsnų, liepsnelių. 
Kraštutinis pokarinis ciniz
mas, daugeliu brangintų ide
alu nusivylimas ir tas susmul
kėjimas, kuriame pagrimzdo 
visa aplinkuma, lietuvių dva 
sios gelmių nepajėgė nugramz
dinti.

Lietuviai iš esmės nesitenki
na vien tik mašininės civiliza
cijos vaisiais. Nuolatinis ju
dėjimas įvairiausių draugijų, 
draugijėlių, nesuskaitomi pa
rengimai kiekvienoje koloni
joje, susirinkimai, laiko gaiši
nimas jokio pelno neduodan
čiam draugijiniam, kultūri
niam ir meniškam veikimui 
parodo, kad tautos dvasia in
stinktyviai jėško progos su
naudoti savo energijos pervir
šį didesniam, platesniam ir 
kilnesniam tikslui.

Kartais tokį Sujudimą iš
šaukia atskiri veiklesni žmo
nes, bet dažniausia jį iššaukia 
aplinkybes.. Paprastai, aplin
kybes viskų iššaukia— ir nau
jas idėjas ir atbtidimą,- ir bu
dintojus ir judėjimą. Jau da
bar visi pradedame pastebėti, 
kad, ir dabartine ekonominė 
depresija, biznio stagnacija, 
bedarbė, darbo žmonių betei
sė padėtis krizio akyvaizdoje, 
pradeda labiau ir labiau su
judinti žmonių protus. Jau 
dabar ir susirinkimai skaitlin- 
giau lankomi, ir paskaitomis 
daugiau indomaujamasi, ir 
naujų kelių, geresnes tvarkos, 
daugiau teisybės ir atsakomy- 

to

vas; ir jo mintys yra kaip kū
dikiai, kurie jam gimsta, ir 
kurių jis neprivalo leisti be
tiksliai mirti. Kaip ir visa ki
ta, žmogus gali visai pamatuo
tai skaityti save vienu iš tų 
mirijadų priemonių, per kū
rins veikia ir reiškiasi Nežino
moji Priežastis; ir kuomet to
ji Nežinomoji Priežastis pa
gamina jame tam tikrų įsiti
kinimų, jis (žmogus) turi pil
nų teisę skelbti tų įsitikinimų 
ir jį vykdyti gyvenime“.

J. Pronskus.

t »......... ' ........— ------------------ ’ 1

Susitaupęs užtektinai pini
gų, pradėjo galvoti apie apsi- 
vedimų ir 1922 motais vedė 
Petronėlę. O jau 1923 metais 
užsidėjo savistovį biznį —bu- 
černę ir grosernę (7200 So. 
Campbell Avė., Chicago, III.)

Kadangi abudu buvo darbš
tus ir draugiški žmones, tai ir

suomei turėjo užtektinai. Biz
nis sekėsi.

1930 metais sumanė pasi
traukti nuo biznio, — pardavė 
biznį ir pasistatė puikų namų.

Išvažiuoja Lietuvon

8

dienų išplaukia Iš New Yorko, 
Lietuvon.

Jei kas iš giminių ir draugų 
norėtų pasveikinti savo gimi
nes ir draugus Lietuvoje, tai 
pp. Pronckunai apsiima nu- 
vešti dovanų (pinigais).

Apleisdatrii tūlom laikui 
Chicagų, pp. Pronckunai (7204 
S. Campbell Avė.) dekavoja 
savo giminėms, draugams ir 
pažystamiems už draugišku
mų ir parėmimų, kuomet jie 
buvo biznyje. Taigi iki malo
naus pasimatymo. Pabuvę Lie
tuvoje, ketina parvežti daug

Laimei, musų gyvenime 
sveiko idealizmo ir įgimto na

............ .
Tel. Willow Springs 46

JOHN GRIBAS
THE KEAN 1NN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue\and 83rd St. 

Priešais Tautiškas Kapines

SKAUDĖJIMAI
pašalinami 

tuojaus

bes reikalaujama, 
blogo, kurs neatn 
Žmonės pradeda pamatyti, 
kad jiems patiems negalvo
jant, kiti pradeda už juos gal
voti, o kur kili galvoja, tai vi
suomet “velnią galvojo nešio
ja”.

Šiomis dienomis sumanė at- žinių iš senos tėvynes Lietu- 
lankyti Lietuvą. Gegužės, 27 vos. — Kaimynas.

SAVO NAMUS!

APSAUGOKITE

žmogus, kaip naujausius 
mokslas yra ištyręs, turėda
mas savo kūne apie 26,000,- 
000,000,000 narvelių, subuda- 
votų į stebuklingiausių maši
ną, iš tų narvelių viename tik 
viršutiniame sniagenų sluoks
ny (cerebral cortex) apie 9,- 
200,000,000, negali negalvoti. 
Kaip Herbėrt Spenceris pasa
kė: “Jis (žmogus), su visais 
savo gabumais, ir troškimais, 
ir įsitikinimais, nėra netikėtas 
bet yra sąmoningas laiko tva
rinys. Būdamas praeities kū
dikis, žmogus yra ateities lė-

n ... Užrakinkite Atda-Iš radėjas _
F. Laseck- rus Langus 
(Lasevičias)

Su šiuo naujai išrastu langų užraktu 
jus galite atidaryti langų kiek jums 
patinka ir užrakinti jį taip, kad nie
kas iš lauko puses negalės atrakinti 
ir įlysti į vidų. Eidami gulti galėsite 
palikti langus atdarus, kas yra labai 
naudinga sveikatai. Jūsų maži vai
kai galės būti prie atdaro lango ir 
jie negales langų labiau pakelti ir 
nebus pavojaus vaikui iškristi. Lan
gai, po užrakinimo, nebarškės kad ir 
laike didžiausios audros. šie prie
taisai tinka prie visų langų ir kiek
vienas lengvai gali juos prie savo 
langų pridėti. Langų negadina. Vi
si dėkitės prie savo langų — už mažai pinigų turėsite 
didelę apsaugų. Tuzinas dėl 12 langų pasiduoda už $4. 
Persiuntimų apmokam. Sutaupinsite daug anglių, nes 
langus taip sutraukia, kad šaltis negali įeiti.

Agentams didelis nuošimtis. Klauskite laišku.
Adresuokite:

Anlanas Pronękiinas ir Petro- 
. ne t ė Proncklmienė

Antanas Pronckunas yra gi
męs Lietuvoje. Ten augo ir 
darbavosi, 1912 metais atva
žiavo į Jungtines Valstijas, 
čia darbavosi įvairiose užsiė
mimuose. Kur tik jis dirbo, vi
sur buvo gerbiamas, nes kai
po lietuvis, visuomet buvo 
darbštus ir nuoširdus savo 
darbui.

Čia begyvendamas įsigijo 
daug draugų ir pažystamų.

Window Lock

tik

r

Mes PERKAME

pinigas Lietuvon.

kentėjimas gali būti 
nemalonumai gali bu-

dokumentai ke- 

ekskursijų rengiamų 
Laivakorčių Agentų

S. P. Kazvvell and Co
HHAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Pel. Repablic 8899

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Pbone Repablk 3711-3651

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertis, paikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam. mainom ir rendoojatn 
namas

3335 S. Halsted St
Tel. Y.rd. 6894

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamu Maginas, Pečius, Registerius, 

Svarstykles ir tt. 
Perkraustome—Moving, kar kas nori 

— už prieinam? kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

MILDA AUTO SALES 
D KURAITIS. Sav 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIA( 

Automobilius
M06 W. 31 St. Victory 1696

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Pbone Lafayette 3847

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boolevard 9122

B. J. Kazanauskas
Apdraada automobilių, riam^,^. 

ir rakandų

2242 w:25rd '
Tel. Roosevelt 8887

turi ir kitokių naa-
- ’ - “ --j

nurodymuose prie kiekvienos 
Dėžutė ir tabletės turi Bayer 
Žiūrėk Bayer vardo ant dė- 
kiekvieną kartą kai perkate 

ir bukite tikras.

.0

. —I .1 it E ...................................

Old Dutch Cleanser, "Dep;, 472>
111 Weet Monroo St., Chlcagro, III. \

Rasi te pridėtus . .'.Centų-; ir .. . lei- 
beitų, už kuriuds prlsiųsklto man .." 

v Old Putok Holdcrių. -Spalvų:. 
UVORY|~J ŽALIOSm MĖLY!

Vardas ...
Gatvė ’
Miestas

Ji Turi
Sumanumo

« »

Atlikti Dalykus m*

Bayer Aspirin pašalins bile kokį skaus
mą. Neabejokite apie tai. Viena tab- 
letėlė tai įrodys. Nurykit ją. Skaus
mas išnyko. Pagelba yra tokia papra
sta.

Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bayer Aspirin. Jis niekad neveikta šir
dį. ir joms nereikia abejoti aj^je,Įių ę?b- 
letėlių vartojimą. ' b

Todėl yra bereikalingas dalykas ken
tėti nuo galvos skaudėjimo, danties skau
dėjimo ar neuralgijos. Sciatica, lumba
go, reumatizmo ar neuritis skausmai 
visiškai išnyksta į valandėlę laiko. Per- 
riodiškas moterų 
suramintas; šalčio 
ti išvengti.

Tikras Aspirin 
dingų vartojimų —- viskas aprašyta iš 
tirtuose 
dėžatės. 
kryžių, 
žutės - 
šias tabletes

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

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

Prirengiame 
liaoninkam, parduodame laivakor
tes ant visų 
per Lietuvių 
Sąjungą.

Siunčiame

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

Kol tik žmonijoje yra nepa
sitenkinimo, tol yra pažangos. 
Gyvi žmones visuomet turi sa
vy nepasitenkinimo, siekimo 
daugiau ir daugiau principų. 
Kažkas yra pasakęs “Duok ba
tų valytojai pusę pasaulio, jis 
greit antros pusės paprašys“. 
Tai yra pačios evoliucijos (pa
žangos) dėsnys. Nepasitenki
nę žmones visuomet turi prieš 
akis idealų ko nors geresnio, 
kilnesnio, aukštesnio; atsiekę 
vieno laipsnio, bematant žval
gosi toliau siekti. Žmones ga
lima palyginti dviem žųsų rū
šims. Kas nematė pas gerą 
farmerį naminių žąsų būrį, 
kurioms įrengta visi patogu
mai. Jos atrodo visu kuo pa
tenkintos, nutukę, sutingę, bet 
kokios jos kvailos; tai
vaikščiojanti mėsos svarai; jos 
jau senai įnirę, tik tiek kad 
dar formaliai nepapiautos. Bet 
štai ankstybų -rytų, toli prieš 
aušrų danguose pasigirsta ga
lingi komandos, ga®s&i,. Tai 
laukinės1 žųfį^ 
lekia į .tolimų šiaurę gamtos 
uždėtai pareigai atlikti: sukti 
lizdus, išvesti vaikus ir ten už
auginus vėl kilti j padanges 
skristi atgal. Pabandyk .tų 
aukštybėse lekiantį pulkų pa
gauti ir pasodinti į savo visu 
kuo aprūpintus tvartus! Jos 
yra gyvoą, kupinos atkalamo 
ir pačiu instinktu jaučia, kad 
tikroji laimė yra pačiame gy
venime, skridime, laisvėje, ir 
ji pasiekiama tik darbu, klin
čių ir sunkenybių nugalėjimu, 
kupinu natūraliu gyvenimu.

Žmonių giminė, nors fiziš
kai padangėmis skraidyti ne
gali (išskiriant tas “lakstan
čias žmonas“, kurių vyrai Ame
rikoj, likę ant žemės pradėjo 
net savo “Fliers’ Husband 
Chib’ų” tverti...), bet žmonių 
gimine mintimis ir idėjomis 
visus pasaulių pakampius iš- 
skraido. Tad juo kuri tauta 
neramesne dvasia, juo dau
giau turi idėjų ir siekimų, juo 
ji žmoniškesnė. Bet klaidin
ga butų, kad^ žmoniškumas, 
progresas pats savaim ateina 
automatiškai, be jokios stimu
liacijos ir pastabų. Niekas 
pats savaim nesidaro. Pažan
gai būtinai yra reikalingas są
moningas judinimas, kėlimas 
ir akstinimas.

Veikli visą ilgą dieną, nuo
dugniai tiksli viskame ką ji 
dirba, moderninė moteris uoliai 
ieško moderninių, greitų būdų 
darbą atlikti. ( ^Ji turi tai da
ryti, kad galėtų spėti atlikti vi
sus jai reikalidgus dalykus.

Kas liečia namų valymą, tiktai 
vieno Old Dutch Cleanser už
tenka. Ji ;žinp did,elj parankamą 
jgija daugiau laiko, nes Old rDi 
r * \ 
matomus ; purvins jin nematomus nešvarumoif;'"bbtkjilJo pastangas, 
kadangi Old Dutcįi valo taip lengvai, , ,

• * , I * . ' - *• i y ' ' I " ’ ’ ‘ ‘ * I * t *

Tiktai vieno Old Dutch Cleanser tėra reikalinga visam jūsų valy- 
mu*’ M J*,s >’ra, S?USUS kur jus jį nė vartosime. Tai yra todėl, kad 
jis nebraižo; njtu/i savy asįnų žvirgždų. Old Dutch gražius paviršius 
išlaiko gražiai^ užtikriną ijgajft |aikui jų grožę, Jis taipgi yra švelnus 
rankoms. Daugiau padaro^ ilgiau»JŠtenka ... kainuoja mažiau vartoti

... šio moderninio tobulo valiotojo
— ------- >, nes Old 'Dutch Cleanser greičiau valo; sutei

kia Sveiką Švarumą jos namams, kadangi Old Dutch pašalina
____ - LL _ . • *. - - ■ f * '

THEįAAODEKN WH Y
<. • .• ■ • ••• ••■••• ••• •• • •••• .•

Pirkite Old Dutch tris pakelius ant karto; laikykite juos maudynėje, 
virtuvėje it skalbykloje gituose patogiuose holderiuose. Štai kaip ju0s 
gauti: Iškirpkite iš trijų Old Dutch kibelių panelius su malūnų 
esančius viršuj vartojirijp nurodymų. Prisiųskite juos kartu su 10c 
ir jūsų vardą ir adresą.' Ispildykite kuponą šiandie. -

STAR DUST Copyright Mldhvett Fearare SerflSI'

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
Bepataria Lietuvos bankai DE LACJ^,

BORN - 
NANCY 
FRANCE, 
JULY 25z

DURING THE 
NNORLD WAR 

ADOPTED BY 
MR5. EDITH DE

LACY

KLAUSYKITĖS
i gaires kiekvieną

u Pandėlio, Seredos ir Pėtnyčios rytą visu 
• Columbia . Broadcasting System tinklu.

Atsisukite WBBM stotį 8:45 vai. ryta

u 
J'

4—- .........
''

LATER 
BROUGHT TO 
AMERICA

HIS BEAUTY 
SOON 

ATTRACTED 
ATTENTION

FRANK LASECK
498-500 Ferry St., Newark, N. J

Tel. Mitchcll 2-2554'

“Kodėl Prarastas Vilnius”
< parašė UNTULIS

Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi Šiandie Vilnius 
turėtų perskaityti Šią labai jdoiĄią fr gabiai 

parašytą knygelę.
TURINYS

...................... . • ...................... ....................... • . \ - •

L Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų.

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

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

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

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

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

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.
KAINA TIK 25 CENTAI

Išleido Naujienų Bendrovė
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

I
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FINANSINE GALYBĖ

Neperseniai mirė bankininkas Geoide F. Baker, 
sulaukęs 91 metų amžiaus. Jisai buvo trečias ar ląetr 
virtas tarpe turtingiausiųjų žmonių Jungtinėse Valsti
jose ir, mirdamas, paliko pusę biliono ($500,Q00,0ęQ) 
vertės turtą.

šitoks turtas reiškia ląbai didelę galią. Vieną kvar
tą Baker pareiškė, kad be jo ir J. P. Morgano pritari
mo šioje salyje negalėtų turėti pąsis.ękimą nė viepus 
stambus biznis. Tokios galios šiandie neturi nė kaka
liai.

Bet šitą galią tokie finansiniai kakaliai, kaip ną- 
bašninkąs 3ąker, Morganas arba Roękefelleris, vaito
ja, neatsižvelgdami į visuomenės labą, bet turėdami 
galvoje tiktai savo naudą. Todėl tokių milžiniškų turtų 
susikoncentravimas vieno asmens rankose yra visuo
menei pavojingas.

Stambieji turtai, nuę kųrįų priklauso pramonėj, 
prejcyįos ir žemės ūkio padėtis, privalo būt padėti po 
visuomenės kontrole.

Ji JJTVt'" ’ ;

- NUSIGINKLAVIMO KON-HENDEPSQNĄ3 — NUSIGINKLAVIMO KON-
ferėncijoš 'pirmininkas

-.’r* k,7;- -< t1
Tarptautinei nusiginklavimo konferencijai, kuri 

įvyks ateinančiais metais, pirmininkaus Arthur Hęn- 
derson, Britanijos užsienių reikalų ministeris. Tai yrą 
žymus Jaimėjimas nusiginklavimo šalininkams.

Ęęnd.ęrsonas pasirodė labai gabus diplomatas įr 
politikas. Pereitoje -Tautų Sąjungos tarybos sesijoje, 
jam pirmininkaujant, buvo sėkmingai išspręsta kele
tas labai* keblių klausimų, dėl kurių -buvo baimės, kad 
jie supiudys valdžias ir nupuldys Sąjungos autoritetą. 
Ypatingai daug takto ir tvirtumo Hendersonas parodė, 
gvildenant vokiečių skųųdą prieš Lenkijos terorą pa
skutiniuose seimo rinkimuose.

Dąbąrtioįs Britąnijęs užąįęnjų reikalų ministęrĮs 
buvo per kelioliką metu ęęn.erajįs Darbo Partijos sek
retorius ir, prieš įeisiant į MacDonaldo kabinetą, buvę 
Socialistinio Darbininkų Internacionalo prezidentas.

=—- -------------—

(k^įĮcščįonybęp) vąd.ąi J^ai dažnai .^merkdavo tųytin-. 
guosįuę, grašįųdąjni jięjps amžįpom|s kąnęjiomis pek
loje ir kitokioms baisenybėmis.

Bet ekonominis tos nelygybes pagrindas buvo vi- 
sąi kitoks, negu kad jį išdėsto papos encikliką. Lobi- 
niųkąi ir proletarąįi tuomet anaiptol 'nebuvo tas,pąt,s, 
kas ltodie yK,a kąpitąlįstaį ir darbininkai.

Senovės Roma industrinio kapitalo, galima sąjcyt, 
nežinojo. Savo turtais lobininkai ne dirbtuves statydą- 
vo, bet pirkdavo įvairius gyvenimo smagumus ir poli
tinę galią- Jie statydavosi Sau puikius rumus iųiperijųs 
sostinėje ir visokiais prabangos daiktais išpuoštas re
zidencijas provincijoje; jie rędydavosi brangiai^ rū
bais, laikydavo didelius pulkus tarnų ir palydovų, ska
niai valgydavo ir gerdavo ir keldavo puotas. Savo pi
nigai^ be to, Romos lębininkąi rengdavo pramogas, 
(daugjausia, cirkus) biednuomenei, idant ji už juos 
balsuotų ir juos rinktų į valdžią, žodžiu, didelė masė 
to lobininkų turto budąvo suvartojama gyvenimui-

Tik labai nedidelė lobių dalis eidavo gamybos tiks
lams. Kai kurie Romos turtuoliai laikydavo dvarus, kur 
būdavo gaminama duoęa ir mėsa, arba jie turėdayo 
įst^ę VyĄ9 dirbtuves. Bet tose įmonėse dirbdavo vęr- 
gai, o pię J^isvi žmonės. Laisvi Romos piliečiai iš viso 
laikydavo sau pažeminimu fizišką darbą, o taip pat ir 
kitąjį ^ąybą, už Jmn mokama atlyginimas.
' Daugiaus išsiplėtojęs, negu prodųktįngas kapitalai 
Romoje buvo finąnsįnis kąpitą^s. ftnjgųOČiąi skolinda
vę pinigus už pajųjkąnąs, ir dažniausią tęs palūkanos 
būdavo baisiai aukštos, tiesiog Jupikiškos. Bet .sppvąų- 
tama, kad paskolas imdavo ne proletarai, kurie nic^o 
neturėjo. Finansininkai išnaudodavo kitus turtuolių^, 
o ne beturčius.■ Į*' J A « J f |^l • y ""I —'j: ■ A

Taigi toks ekųjįpminis santykis, koks dabar yrą 
tarpe kapitalo ir darbo, tarpe samdytojų ir sąiųdpmų 
darbininkų, senovės Romąi buvo visai svetimas. Tod.ęl 
ir Kristaus evangelijose arba kituose pirmųjų krikščių- 
ųjų r^tupse nęyą ųė Kalbos apie koyą tąj-pą kapitalistyj 
ir darbininkų.-T^nai kalbama apie lobininkus ir var- 
j^oliųą.jtat yję apie gamybos dalyvius,.o tik kaip 
apie savininkus |r' ^turčius. Beturčiai taąąi Jierąika- 
laują''ieę^Įo už darbą, bet reikalaują
ąiie^^y^ą,įž lobininkų. Beturčių idealas bu
vo ne turėti balsą gamyboje, bet naudotis tais lobiais, 
kurie Wtttpiiąms, ir gyventi, kaip jie, nieko
pevetirijąjįt — ‘$ąip lelija laukuose, kąip paukštis dan- 
guje”, anot tų evangelijos žodžių. Aukščiausią dorybės 
ląips^, $$g! OfcdU mokslu> žmogus pasiekdavę, 
išdaliridajnąš sąyo turtą varguoljąms arba įstodamas 
į kuopą (komuną), kurioje visi bendrai naudojasi tuo, 
ką jie turi. Pirmųjų krikščionių idpaįifo vadinasi, ,bųvp 
iširto padalinimas arba vartojimo kpnniniZnias.

Ve delko žmoųės, krikščioniškų raštų prisiskaitę 
arba prisiklausę, ^a?aąi neįstepgią suprasti šių dieinj 
socializmą ir įsivaizduoja, kad socializmas reikalaująs 
idant turtingieji atiduot^ beturčiams jšavo pinigus ar- 
ba kad visi valgytų “iš vjeno katilo”, gyventų bendruo 
se painiose, We ^WU89
V A diemi

1 . ........... > m n -2-----.wyg.11

taip pat, kaip musų flfįpa
nOalArino
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KAB.0 DĘMOfiST^CŲĄ
« . »-4 -.-.t avĄ j- y* «> J

Jungtinių Valstijų karo departąmęntas vakar at> 
siuste parodyti Chicagai savo oro laivyną, susidedaptj 
iš 569 lėktuvų.

šitais karę lęanievraig ęre valdžia, tur-but, norėjo 
įtikinti ęhjc^jgįęęįus, kąd jįę gąli rąiniai mięgot, nebijo
dami priešų puolimo. Bet kas tie priešai, nuo kurių 
armijos lėktuvai gurėtų ginti Chicagą, dar kolkas nie
kas nežino. Gal Rusijos bojševikų kąro komisiras Vorę- 
šilovas ruošia savo raudonąją oro ęskadrą prųeš La 
Šalie gatvės bankus? O gal Capone rengiasi paskelbti 
karą dėdei Šamui?..'

4 ,A5 i .v Jj,.f/

Iš KUR TIE ŽODŽIAI PAIMTI?
' i-lksMu ,..’V

Papos Plaus KI enciklikoje (tiksliaus kalbant, en
ciklikos santraukoje,' nes pilnas jos tekstas dar nepa-

ii 
■i.

daiini-

yeihftmja, ir paj^ įPju/KI ne-
P&Įė8^ ,W.aati Zįj-įo '.ą^Myęl, lęįid Jo miq-' 
tyse buvo piyjčnų|ų feajp ma-;
sėme, yra kilęs aistroje.
Bet kuomet papa kalba apie kapitalą ir darbą; apie 
p^olętarįatų, kuris sunkiu darbu ('"prakaitu savo vei- 
^e,,j pęĮųp ^a^gyyepi^ą; ąpje dąrbinjnkų t^eisę gauti 
žmonišką atlyginimą už darbą, ir t. t. —- tai jisai kalba 
ąpie šių dienų visuomenę, o ne apie senovės Romą.

Kapitalo susikaupimas nedaugelio turtuolių rankų 
iy proletarų vardas yra'^kt$, jįcapi-:

sįąęfljęs, Tųo^ jfą^s jau )k01ęw s^carčill; 
nuolatos savo raštuose ir kajbose nurodinėja socialistai.

Vadinasi, kad ir bandyda^n^s sijfkri^ųptįi spc|ąlis-Į 
tus, Romos papa buvo priverstas skolintis spcjalistų 
ųiintis ir net ištisus sakjniusljįš jų ^j^ęųiįų .raštui Ne
igus ųvpptabų, kąd vęljaii, jei jie dabartinis popiežius,, 
tai kuris nors jo įpėdinis, bus priverstas savo encikli
koje .išsįkopiju.ėti ir ištisą sooialistų prpgrą’bą- kLi 
tokio šių dienų “darbininkų klausimo” išrisimo nėra.
1 < zd ».<r* t* I..* <,Ia4i*a «i 1 • ■> .<*<

’ JVeikji.ąusįa, ij- papą jP-ųis

“j^ąeityję, bę ąįęjofl.ės, buvo perdidelis ir ne- 
teisingas gyvenimo yeilįmenų paskirstymas tarpe 
kapitalo ir day^>, jjfįįįį^gi, vienoje pusėje

turtai mažą sjtaičiayš yantysėį kiįjp-ij
W W ^ro F 
!»W s,91Wm> ™osavo’
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šventraštis' taip nę 
apie '‘prQletariatą^'’'su<faraptj nei
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fsis pastorius.
Ęęt Krąuze nebeturėjo laiko 

apsvarstyti, ar jo palyginimą 
•su senuoju pastorium tenka 
laikyti‘pagyrimu ar papeikimu, 
nes už nugaros pasigirdo mo- 
terų Laibos.

— Ar jus pastebėjote, miela 
Kątįleę? Jis neišliejo nė vienos 
ašaros!

— Taip, taip, miela Lange- 
š,tok! Jo toki kieta širdis. Ir 
be tų — ątąi&ėsti ant pono Ba
deno kąęo stulpelio. Kaip tai 
atrodol

— O GriątaX's pastorius kal
bėjo taip gražiai!

— Taip, taip, taip! Griąta- 
lės pastorius toks puikus.

Tai buvo Ringsdorfo felče- 
riaus dujdė, kuri Kartojo tą 
savo “.taip, tajp”. Baltas apar 
tinis balavo pro jos ružavo įta- 

,l aite? sijono PMateas, o pjjkž- 
VM akys žiurėjo į

mus, .Had igįmiĮ^ yj^l, Gj-intaįte. I>?storiaus berętą su 
kaįi vienybes ta»@os viršugalvy.
jytji “jas vj®j. dšsate Kąd ,wtenv» buv° vi- 
mes pąbųsįumėm iš mal^ps Siškai pątąųjęintas tiek savč pa-

Žiedo Perlas
■ 1 / ’................................ ■ ' \ _

♦ Andriejus Mpits ■*»■♦ ♦ ♦ ♦'» ♦ »*>-♦ ♦
i

■ i, ..........................

dančių po Mtą dobilų jurą.
(rodęs viso žemiškojo gyve

nimo tuštybę, žmogiškos1 pięi- 
IŠs trumpumą ir #šios žemgs 
kančių rneįkųritifi' palyginti ąu 
tomis, kurios mus laukia amįj- 
nyMje, jis>1$ .temo?, 
imW taip Ubai ragino 
KorstienČ ir apie kurią iis pats 
jau buvo galvojęs.
" - W W
jia parama visękiose .i^įain^- 
?e. ^ęiną djejjps ir s^vę^s, 
bgt yra yieriąs. kęs Jięlia j^ir- 
tU ĄU mumis pęy am- 
,^“s- syvepimps yra 
(r^p^, Op įH$ij taMi, Jtojp

;;v

Galų gale susigriebė pats, 
kad palyginimas pririnktas ne
vykusiai, Jįs greiiįau tikę kę-; 
kio nors staiga mirusio Jaidp- 
tuvėms. O be, to, šis palyąiį|i-. 
mas stipriai prieštaravo anaip 
pirmesniajam pavyzdžiui apie 
rugiagėles ir javų piutį. Kaip 
jis anksčiau to nepastebėjo.

Pas Jori iis Krąuze buvo Jąbai 
nepatenkintas savo kalbos pra
džia ir todėl skubėjo prie to 
vargšo, kuris liko yieĄut ’ vie
nas kalnuose ir dar tėbegh’dė- 
jo skambant bedugnęn nubu
vusio savo draugo išgąstingą 

........ 11
po to jis y6l truputį pritilo, 

iklli tup njetu irnį^tą j sa
vo ą^to JĮSplį. jĘ’ay.pk^ sau
le kaip tiį< feuyp tpje 
ir jis valandėlę negalėjo nieko 
įžiūrėti. Pagaliau jis pamatu, 
kad toji v.'da, kur anksčiau 
stovėjo Fogelis, bąvb tuščiai ir 
tada — t Ada jo akys ne j učio- 
mis

Ririgsabrfo pastorius visiškai 

duobes ir atsisėdus ant malųąi- 
pinjšo ' įįtągehb' J^tpo or^įs 
Onįt^io st^Uo’. '.Railas jis 
buvo sudėję? ^pt k^Įip, sjppk-

i P.rfekj ir* a,ty^iąi 
žiuręjo į kalbėtoja.

.Pąšjpriiis >W,?si J?>?- 
tąš ij. 
duose nusistebėjimą. Visa ta
tai juk taip nesiderino su lai- 
dotuvių tvarką ir buvo jtąip ne
paprasta. >Jis galėjo susmukti 
žemėn tįcs Ąųębe — tad,a pora 
VYTU jį bątų pąkelę ir jiąjąikę. 
jis gąlejo užsidengti veidą yan- 
kpmis ir<bJaškytjs nepakeliamo- . 
sę kąnčipse —» tada sodžiaus, < 
moterys butų jį. glostą, ir rami-4* 
nę, Ret jis tik sėjėjo ir žiūrė
ję, tąrytąm janį yisįšlįai .ąerii- 
pėtų - kas Čia vyksta. Tarytum 
jis butų paprastas kalbėtojas, 
svetimas pašalietis... ’

<* — 1 1 4 h. ’ ’ d , * ' j
Kalbėtojas dėl to ant jo stip

riai pyko. Tuo jis juk sugadi
no visą nuoširdaus 1)0010^810' j- 
spudi. Grinta'les pastorius čia 
buvo svečiuose ■ ir todėl višišlįąi 
suprąntama, kodėl jis rioręio 

' pagaliau,

buvo p.^ip. £<$- 
kil,gas- .

W w M?* 
» 1WotV.W0K«’ ir 

‘«sė pąmo^shj.
W Pagriaus

ir jo mįrųsįęs žmppps bęącj^
* jis ątpąsą- 

kojo taip, jog atroje, kad pa-, 
tięms ringsdorfįečiaips jįgi šiol 
jis butų buvęs visiškai neži
nomas. Tačiau tą žiąpmą pat 

, mokslįnįnkas mokė j o išdailinti 
tękimpis smulkmenomis, kad 
tątąi įš tikrųjų atrodė,. tary
tum p$ipą kartą girdima.

Jis labai gerai matė, kad vi- 
įsos tos moterys senos ir jau
nos, dešinių pusėj, kairėj ir 
tiesiog priešaky, geredainosios 
fžiurojo j jį/ir tatki vėl sųjaų^ 
mino jį patį. Pati kalba ėmė 
jam ‘ patikti, ir t^tai buyo įas 
svarbiausias ir reikalingiausias. 
Jis leido veikti savo rankoms, 
judesiams, įpingai ir visąm 
kuriui, ir visu šituo lengvai iš
sisuko iš .^n^niųjų kąlbos 
Yįotaj. Le^j^vą j$ai į j>riei;

bite krąštan ir .feJ!
;W ■ w' retkirįįfąis

unu liemę- 
į • jiS :.;W' 
4i Vfil:>-,

W > #s

u

o >w8> o 
Įavo' žemy:

ką4 v(entyjyįės ąpyą- 
Jyty .męs ,w w

šyarę^pi, jįųrtyngeapį, pąląjįmųi-'Atlikimu, tiek savmę.
Ji Šveikų Jaučią, artimesni dfe-l Tąp ipetu turtingesnieji 
Vųi įr pasiruošę jtam akimįrk- Ringsdorfo ūkininkai' su savo 
sriiul, kada jis pakvies hjuąbuvo apstoję savąjį

Kai j ją pabaigė, jo. akyse 
žibėjo ašaros. Bet tatai nesįi- 
dąrę ąe^ą^ę. . f^riąs 

pinojo, kąyi jis kąlbčjoj 
ir tędęl Pko' valandėlę I 

stovėti kaip ątęyČjęs, sunerto#! 
rankom ir nukrikta galva, leis
damas paskųtipį^ms savo žoji-J 
žiams giliai įsmigti į laidotą- 
yiąy^ų ,b* nęrfdiunąs,j damas, leido spausti savo ran-

Tųp ipetu

Jpa&orią *r kiekvienas, reiišda- 
V • 1 4 . •

spausti jam* raukę* Jie tai da- 
**i — gal 

būt, nors pačioj pabaigoj juos

iVžWt* WnW P“
j... * *' 1

^'TpipriŲ vilkindami
P • ■ “• •

pakvies išgerti puodelį ar stik
lą bįkęrip. N et u r tingesnio j i sto
vėjo Čia pat šalia ir taip pat 

i lingavo gąlvoipis. pęt pasto
rius, tarytum niekuo nesidomė-

1 - ‘.P/ . j*I 1 . 3 ’

J šalį paėjėjusios, nusivylu- 
uRieJinėsi sios sodietės dar valandėlei su- 
iti savo Isįpietė 4 būrelį.
‘Jfe 1...rpdfcytoją. Baltanbyrelįk ^ary-1 ;— Ar jus pastebit, miela 

tum paukšteliai, susitelk^ios, Ketler? Jis niekam nežiūri į 
rfęę^s ^dąe^ąis ip d^ąl^ly- akis.
s'dąmos, jos pagiedojo giesmę — Tikrai taip, miela Lange- 
“Koju dabar ramybė*’. Vaizdas ! stok. Ir nesako nė vieno žęd- 
buvo toks malonus ir griau- žio!' 
dųsj kad pravirko mįt profė- ’ —
sionąlės įriidotųyiąinkcs bębos, ves nū vieno giminaičio! ’ Tai 
vaikščiojančios pakasynosna po yra kažkas dar visai negirdė- 

dvidešimtiesi«.
’ ‘ • — Ęaį laidojo poną Hageną,

tas vyras kepurės <kampų ąuT,Į yięnų svečių buvo porą šimtų, 
ąkis. ’. ' '

Grintąląs pastorius ėjo pa*

Visą 
apylinkę. Taip pat' ir vienaT kįi- Į

Ir nepakvietė j laidotu-

j

; tųms! ' '

ręjksti ąavo Mąi įsiterpė kalbom
tos ir paspaustrjam ranką.-1* ^_;5r statines Miunche
nu tepio kt^cįęs,i?ųo

Žriięnės drumstęsb laukdami 
ką .'darys- jų pastorius pačioj 
pabaigoj. Jie mtyic, kad jis pųlš

[pravirks. O gal būt, jis jįęovi
lai* verkti visų akivaizdoj.’ To
dėl, vienas kitkam jotais ar 
galvų kryptelėjimais pamoda
mi, žmonės pasitraukė ligi pat 
kapinių tvoros ir ten stovėda
mi žiurėjo į pastorių,

Žlt, Xįt! Jjs pasijudino ir ap- 
sjdairč, lijkęs vienas p^ts. žiū
rovai bakstelėjo vienas kitam į 
šonus.

Pastorius Fogelis priėjo prie 
kapo ir staiga pasilenkė. Jis 
pakėlė mažųjų giedotojų supin
tą rugiagėlių vainiką, fcų riš bu
vo nbsjinkęs į šoną, ir uždėjo 

Į jį ant rožių girliandos, tada

Į tų link, niekam daugiau nepa
sakęs nė žodžio. Rankas į ki*« 

įjšeųęs špKiaęs. kaklą įtraukęs, 
tu* apykaklcn, pageltęs, smulkus ir 

nšjfeaki? lia^njai3 
jis skubėjo molėtu keliu, tary-

tos ir paspausti jam ranką. Tąs [ r 

kapo granitinio stulpelio, bęt 

akys buvo atkreiptos, į jį iri se- 
kė kįAvięta JO;’žiwi Wo-1anUkdių"lte7u1iiHu'‘kapu7r. 
tuvmmkų minioje. Nęt ir tą^ 
da, kai jis spaudė Fogelio ran- 
ką. te? i ii — fr 4?- 
kaip negalima buvo suprasti, ar j 
jis nori ko prašyti, šiaip 
ko 
tai buvo žvilgsnys. Tamsiuose 
te“bMų??0 ąjHai «l>indčte 
gm^os ąkys, ąkiiujyksftws kįu- 
pjąo? begalinio skaysipo, agi- 
mirksniais ‘ sypsodamos keista 
A; .tr’dil .. * J?šypsena.

'tiktai gerai nusisekęs pamo
kslas rieleidę pastęriut Krauzei 
galutinai supykti. Jis atsisukę] 
j du Ringsdorfo ūkininkus, ku
rduos 7 J iš f tru^tj ;v pąžinojp -iif 
Kunip, matyį norėjo su"juo atsft^E ^’že^^oį

Vienas jų, tas barzdočius, 
pMW<>.0 "v**: ’ 

dėkojam! ^ąt,puikus p| 
tesėta. "' . rj.„ ___________ _______ ___
• JiastorįUB mostelėjp Ligjp porėdąrnas pabėgti iš šios
^■Ką jus! Ringsdorfo pa-|v^?* dąugfcu)

Atęrįus sako geriau. • _______ ____________________
C- * Taip, miisų pastorius pa-p

M K Wi9- 1»- G- 
kalba opie tokius daly- Įima šauti Naujienose. 

gs,|iįrių mes negalime supra-Į Aižio Kultūra No. 1.
ii u.1 v* VOij

No. t KOVOS tik ką

y. ................. ■ ........ - ----—■—T—

,bv.,mo,„i hiJT Atėjo Kultūra No. 4, 
įų .Jįa Mba. Mes ge- 45 centai. Gau- 
riįtumčm taip, kaip jus m® ? •, r J.

' ■’ i. J:A‘»Į|įF- »$'rW
siu,u‘«? ■Ši^'Wi8Š' ‘‘MMi

Jautas” įScįji .i fewW.w>
■ • .Valstybes. ' s ” > $ «?WW

Taą* antrasis, ūsorius, įsiter
pę kalvon tokiu grįaustriingu 
balsy,. tartum prūsų puškari-1

i*»'

Pinigų Siuntimo Skyrius at-
duras kasdie nuo 8 v. ryto 

t r „ i fciedėldiehfais
ip, \ v. ryto ijfci 1 v. p. p.

pastorius- kalba ly-
1

r



KORESPONDENCIJOS
prof. Biržiš

Pittsburgh, Pa

P-AMERICĄ

įfcST MON EX C4M
IMMIM * ! k ’

C. JOSEPH

THE OA
Bariey Malt Syrup

Tai gražiausias ir šauniausias piknikams daržas visame Cook
’ ■' - • <>. ■■■ ■■'i________• r . ■■ •-■ :į

ŠVIESUS AR TAMSUS

Ginger

Af/r,x

Profesoriaus Biržiškos sutiktu* 
vės ir kaip mes rengėmės 
prie tų sutiktuvių.

Apsimoka pirkti (jcriausį. 

y aplokite kokybes produktus ii

įkritę.
J

Išdirbta reputacija Budvveiser Barley-Malt Cyrup iš
dirbėtų, kurie yra molto biznyje virš septynios dešimts 
wetų, yra jūsų garantija, kad Budweisęr Malt yra “ge
riausias ką pinigas gali pirkti.” iNenuoalsus pasiryžimas 
gaminti tiktai kokybės produktus išaiškina viršenybę

ROTTERDAM — VOLENDĄM 
N.AMSTERDAM ir VĘĘNDĄM 
yra populiari žki šios I i ru jos lai
vai. Tiesus trumpas kelias, per

vo manyta. .Duokim sau, kad 
ir pas mus Pittsburghė prof. 
Biržiškos sutiktuvių rengimui 
vadovavo Lietuvių Vaizbos Bu
tas ir pakvietė lietuvių drau
gijas prisidėti prie bendro ko
miteto. Draugijos karštai pri
tarė, išrinko atstovus ir prisi
dėjo. Bet vaizbininkai draugi
jomis da nepasitenkino ir .už
simanė pritraukti parapiją^ bei 
kunigus prie bendro darbo. N&» 
ir prasidėjo keliaklupčiavimas 
«.pie klebonijas ir kunigus. Iš 
kunigų, ypač Romos, vistiek 
nesusilaukė 'jokios nuoširdžios

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
yra naudingu.

NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 
' AGENTAS

\ Amen’“'8 the House ofANHEUSER-BUSCH

TIRŠTAS
, , . . ' v, *-.?;/ , š

GERIAUSIAS. SKONIS -

Klausykitės Tony Ca- 
booch Anheuser-Busch 
vieno žmogaus radio 
Programo kiekvieni} 
šeštadienio vakarą vi
su Columbia Broad- 

System tinklu

Kaip jau visiems yra žino
ma, pas mus Pittsurghe profe
sorius Biržiška lankėsi balan
džio 18 ir 19 dienomis. Bus gal 
ne pro šalį parašyti šį tą apie 
sutiktuves ir apie rengimąsi 
prie sutiktuvių ir tuo pačiu 
laiku nušviesti dalyką taip, 
kaip iš tikrųjų buyo, be jokių 
pagražinimų arba pridėjimų, 
kad galima butų matyti, kas 
gerai buvo, o kas negerai.

Pas mus Pittsburghė profe
soriui Biržiškai sutiktuves ren
gė visi lietuviai katalikai, pa
žangieji ir f asistuojantys san- 
dariečiai bendrai su ukrainie
čiais. Kaip kam gal jšrodo, kad 
Pittsburgho lietuviai moka vi
si bendrai veikti, nežiūrint sa
vo politinių ir religinių įsitiki
nimų. Bet tai tik taip išrodo, 
žiūrint iš paviršiaus, o tikre
nybėj taip nėra. Vienok apie 
tai pakalbėsime vėliau.

Profesoriaus Biržiškos atsi
lankymu domėjosi visi lietu
viai. Mat, Biržiška lankėsi po 
Amerikos lietuvių kolonijas 
kaipo Vilniaus Vadavimo Są
jungos pirmininkas, o Vilniaus 
klausimas tai ne tik tarp Lie
tuvos lietuvių yra gyvas, ale 
ir tarp Amerikos lietuvių. Tik, 
žinoma, mes ne visi vienaip su
prantam Vilniaus vadavimo 
budus.

Rengiantis prie profesoriaus 
Biržiškos sutiktuvių, musų 
Pittsburgho nekurie patentuo
ti patriotai net bandė iš pro
fesoriaus Biržiškos atsilanky
mo pasidaryti sau politinio ka
pitalo. Jie bandė spekuliuoti 
publikos prijautimu prof. Bir
žiškos misijai. Ta spekuliacija, 
gal būt, kiek ir pakenkė prof. 
Biržiškos misijai pas mus^-Kal- 
bant apie trukumus, reikia taip 
pat pasakyti, kad trukumų bu
vo ir iš rengėjų neprityrimo.

Musų smetonlaižiai, kurie sa
ve skaito tikrais Smetonos pa- 
teptiniais ir tikriausiais Vil
niaus “vaduotojais”, turbut, 
apsivylė. “Vienybėj” jie skai
tė falsifikuotą prof. Biržiškos 
kalbą. Prieš “Naujienas” ir 
“Keleivį” jie daug burndjo, nes

tie laikraščiai nepritaria kvai
lai šovinistiškai-nacionalistiš- 
kai politikai. Smetonlaižiai ga
lėjo įsitikinti iš profesoriaus 
Biržiškos kalbos, kad ir jis to
kius kelius nurodo Vilniaus 
vadavimui, kaip ir “Naujienos” 
su “Keleiviu”. Bet aš abejoju, 
kad šitie politiški ignorantai 
butų nors ko pasimokinę iš 
profesoriaus Biržiškos kalbos. 
Mat, jų tokia prigimtis, kad 
jie negali protauti.

Gaila, kad ne visa publika 
galėjo profesoriau? Biržiškos 
kalbą girdėti. Kurie arti durų 
sėdėjo, tai jiems sunku buvo 
girdėti, ba profesoriaus? balsas 
ne labai didelis. Na, o musų 
prakalbų rengėjai nepasirūpino 
įtaisyti “laud ( spykerį”. Be 
“laud spykerio’*' tokioj didelėj 
svetainėj, kad visa publika ge
rai girdėtų, reikia kąlbėtojaus 
su “geležine krūtinė ir su per
kūno ' balsu”. ;

Lietuvių Studentų Draugija

Bagley, Mieli.
Balius—Balius

Lietuvių ūkininkų /Carney, 
Mich., apielinkės balius įvyks 
Gegužės-May 31 d., pas Domi
ninką Sherpetį, Bagley, Mich.

Ten bus smagus balius su 
vaidinimu.

Kviečiame visus lietuvių mi-. 
nėtą dieną atsilankyti pas d. 
Dom. Sherpetį, Bagley, Mich.

Kviečia Senas Draugas.
paramos. O tas kunigams pa
taikavimas ir keliakhipčiavi- 
mas apie klebonijas iš rengėjų 
pusės atšaldo pažangiąsias 
draugijas. —Pittsburghietiš.

prie stalų. įžanga perbrangi, 
ir tas, tur būt, sulaikė daug 
paprastų žmonių nuo atsilan
kymo.

Balandžio 19 d 
kai buvo surengtos prakalbos 
didžiudėj Soldiers Memorial 
Hali. Publikos prisirinko pilna 
svetainė, •—- lietuvių ir ukrai
niečių. Lietuvių matėsi iš visų 
Pittsburgho tolimesnių ir ar
timesnių apielinkių. Ir šioj 
skaitlingoj minioj teko paste
bėti net tris Rymo katalikų 
kunigus, būtent: kun. Kazėną, 
kun. Vaišnorių ir kun. Skrip- 
ką. Prakalbų vedėju buvo Dr. 
J. J. Weber. Prakalbos buvo 
pradėtos su Amerikos ir Lietu
vos himnais, kuriuos bažnyti
niai chorai kartu išpildė. Pas
kui buvo pristatytas profeso
rius Biržiška kalbėti. Publika 
gerb. svečiui sukėlė ovacijas. 
Prof. Biržiška kalbėjo apie 2 
valandas, ir kas turėjo laimės 
sėdėti arti prie steičiaus ir gir
dėti kalbą, tai klausėsi su di
džiausiu žingeidumu. Reikia 
pasakyti, . kad tai retai kada 
pasitaiko girdėti tokią nuosa
kią ir nuoširdžią kalbą, o ypač 
katalikiškai publikai, kuri yra 
kunigų įbauginta ir nėra bu
vus socialistų prakalbose, o 
todėl njekad nieko rimtesnio 
nėra girdėjus apie Vilnių ir 
kitus svarbesnius visuomeni
nius klausimus. Bolševikiškos 
davatkos, kurios buvo atėju
sios į Biržiškos prakalbas pa
siklausyti, ką “tas Smetonos 
agentas” kalbės, irgi turėjo 
puikios progos įsitikinti, kad 
Biržiška nėra joks “Smetonos 
agentas”, o tik nuoširdus liau
dies švietėjas ir atsidavęs Vil
niaus vadavimo darbui.

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

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

Prof. Biržiška prįbtuyo į 
Pittsburghą balandžio 18 d. į 
geležinkelio stotį buvo nuva
žiavę apie 15 mašinų pasitikti 
gerbiamą svečią, bet susiktu- 
vėse nedalyvavo nė vienas Pitt
sburgho klebonas, išskiriant 
kun. Vipartą, Tautiškos para
pijos kleboną. Nors rengėjai 
garsino, kad kun. Kazėnas da
lyvavo sutiktuvių komitete, 
bet stotyj nesimatė ne tik 
kun. Kazėno, ale nesimatė nė 
kitų Rymo katalikų žvaigždžių. 
Nuo stoties gerbiamas svečias 
buvo nuvežtas į Schenly hote- 
lį ir tą pačią (Jięną vajkąre bu
vo surengtas bankietas Lietu
vių Piliečių svetainėj. Bankie- 
te dalyvavo ir ukrainiečiai. 
Bet bankietas buvo visai ne
skaitlingas, susirinko tik apie 
90 asmenų. Priegtam bankieto 
nuotaika ir ūpas įrgi nekoks 
buvo. To prasto ufco priežas
tis gal buvo ta, kad susirinko 
nedaug maišytos publikos — 
lietuvių ir ukrainiečių — ir 
dviem kalbom programas buvo 
vedamas ukrainietiškai ir lie
tuviškai. Lietuviu programo 
vedėju buvo P. Pivariunas. O 
kad Pivariunas nesugeba tin
kamai programą vesti, tai jau 
tas yra pastebėta ir kituose 
bankietuose, kur jis yra vado
vavęs. Prie to viso blogumo 
buvo blogiausia tai, kad ban
kietas buvo surengtas skiepe, 
o ant viršaus buvo kokios tai 
draugijos balius. Kada šokikai 
virš musų šoko polkas ir kitus 
šokius, tai tas trenksmas ga
dino nervus ne tik kalbėto
jams, ale ir klausytojams.

Bankiete irgi nesimatė nė 
vienos Rymo katalikų žvaigž
dės, išskiriant kelių katalikiš
ko nusistatymo biznierių. Val
giai buvo pataisyti gerai ir rū
pestingas buvo patarnavimas

Laivai kas savaite
Neprilygstami‘patogumai 

Rezervavimui ir informacijų 
dėlei rašyk bile vietiniam 

agentui, arba:. ’ 
ROLLAND AMERICA LINE 

M N? Dearborn St. Chicago.

lt melts to a amooth and creamy 
sauce. And what flavoi! A ricb» 
timomeUoved flavor that only 
“care euring” can give»
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Clieese

po vadovyste Dr. Baltrušaitie
nės irgi gerai pasitarnavo pro
fesoriaus Biržiškos misijai 
Pittsburghė, surinkdama virš 
50 prenumeratų dėl “Musų 
Vilniaus”, šios musų jaunosios 
spėkos (Studentų Draugija) 
butų da daugiau pasitarnavu
sios dėl Biržiškos misijos, jei 
tik butų jiems duota daugiau 
progos darbuotis.

Kai visų draugijų atstovų 
susirinkimas buvo dėl rengimo 
biržiškai sutiktuvių, tai ir 
Studentų Draugija buvo at
siuntus savo atstovus: p-lę A. 
Akelaitytę ir Edvardą Baltru- 
iiaitį, bet musų tie “gerieji” 
tautiečiai negalėjo studentų 
atstovų pakviesti nė į viena 
komisiją, o kunigus ir biznie
rius tai skyrė į komisijas, nors 
,ų ir susirinkime nebuvo.

Tai tuo ir užsibaigė pas mus 
profesoriaus Biržiškos sutik
tuvės. Aš turiu pasakyti, kad 
profesoriaus atsilankymas pas 
mus Pittsburghė paliko gra
žaus ir neužmirštamo įspūdžio.

Porą žodžių apie rengimąsi 
prie sutiktuvių. Pasirodo, kad 
ir prakilniausi darbą visoms 
srovėms dirbant bendrai nesi- 
doja taip gerai, kaip kad bu-

[Acme-P. W A. Photo]

Frau Martha Steiner, Vienos 
kritikų laikoma . gražiausia 
Austrijos sostines moteriške.

....... .. ... ■■imi......IR H |l I IM

Bus Įdomus programas

p flavored

^ley Malt SYRU

...



6______

Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

Svarbus Ch. Lietuvių 
Draugijos S. P.

tarimai
Draugija kasmet rengs Chica* 
gos Lietuvių Jaunimo Dieną, 
steigs prie Draugijos meno 

ir sporto sekcijas.

Iki šiam laikui mažai kas 
Chicagoje rimtai rūpinosi lie
tuvių jaunimu arba, jeigu ir 
buvo rūpintasi, dirbamas dar
bas neturėjo tinkamo plano. 
Per tat įvairios įsikūrusios 
jaunimo draugijėlės, mažai 
parodžiusios gyvybės žymių,— 
užmigo. Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašal
pos bene bus pirmutinė, kuri 
rimtai šiuo klausimu imasi 
rūpintis, kad pirmiausia sutel
kus didesnį skaičių Chicagos 
lietuvių jaunimo Draugijom 
ir čia, davus progos plėsti ga
bumus meno ir sporto srityse.

šiame Draugijos vajuje Cbi
cagos lietuvių jaunimas gana 
skaitlingai rašosi draugijon. 
Atėjęs jaunimas pradėjo da
ryti atatinkama spaudinių į 
pačią Draugiją, kad Draugija 
susirūpintų svarbiausiu lietu
vių gyvenimo klausimu, bū
tent — Cbicagos lietuvių jau
nimo klausimu. Cbicagos Lie
tuvių Draugijos S. P. valdybos 
susirinkimas — dalyvaujant 
komisijoms ir svarbesniems 
vietos darbuotojams, baland
žio 25 d. nutarė kaip vienu 
balsu, kad pateikus visuoti
nam Draugijos susirinkimui 
sekamą planą:

L Kadangi Ch. Lietuvių Dr- 
ja S. P. Konstitucija nusako 
skirsnyje 1-mame, paragrafe, 
3-čiame, kad Cbicagos Lietu
vių Draugija S. P. rūpinasi 
rėmimu meno ir sporto, todėl 
Ch. Liet. Dr-gijos S. P. valdy
bos, komisijų ir darbuotojų 
susirinkimas, kuris buvo ba
landžio 25 d., Association Hou- 
se, 2150 W. North Avė., visa
pusiai apsvarstęs Cbicagos 
lietuvių jaunimo reikalą, o 
ypačiai to jaunimo, kuris nuo
latos skaitlėja musų Draugi
joje, randa būtiną reikalą 
pagelbėti jaunimui plėsti savo 
gabumus meno ir sporto srity
se — esantiems Draugijos ri
bose.

2. Cbicagos Lietuvių Drau
gija S. P. supranta, kad meno 
ir sporto sekcijos prie Ch. Lie
tuvių Draugijos S. P. turi būt 
kuriamos pačių Draugijos na
rių jaunuolių, kurie intere
suojasi ir lavinasi meno bei 
sporto srityse — tokioms me
no bei sporto sekcijoms Drau
gija teiks moralę ir piniginę 
paramą.

3. Kadangi nūnai eina Drau
gijoje sėkmingas vajus, jauni
mas skaitlingai rašosi, ir ka
dangi šiuo laiku Draugijos 
spėkos yra įtemptos kuodau- 
giausiai jaunimo įrašymui 
Draugijon, todelgi steigimui 
meno bei sporto sekcijų lukte
lėti iki užsibaigs Draugijos va
jus, kad davus progos sukvies
ti visą esantį jaunimą Drau
gijoj į bendrą susirinkimą ir 
čia sukūrus .darbo pradžią.

4. Kadangi sporto bei meno 
sekcijų steigimui ir jų tinka
mam užlaikymui prie Draugi
jos yra reikalinga nemaža pi
nigų suma ir sykiu kad Clii- 
cagos lietuvių jaunimą suar
tinus bendram darbui, Draugi
ja numatė būtiną' reikalą, 
kasmet rengti Cbicagos Lietu
vių Jaunimo Dieną. Uždarbis 
nuo minėtos dienos eis vien 
sporto bei meno sekcijų palai
kymui ir paramai pasižymėju
sių mene bei sporte Draugijos 
narių, kurie savo mylimoj srL 
tyje žengs į gilesnį lavinimą
si. Chicagos Lietuvių Draugija 
S. P. numato,’ kad rengimas 
Chicagos Lietuvių Jauninto 
Dienos turi didelę reikšmę 
musų Amerikos lietuvių gyve-

nime. Tas tikrai prisidės prie 
sužadinimo lietuvių jaunimo 
kilnesniems jų gyvenimo tiks
lams — pamils savo tautą, sa
vo tėvų šalį ir kalbą ir po
draug darysis rimti darbuoto
jai musų lietuvių gyvenime, 
taipgi musų organizacijoje — 
Cbicagos Lietuviu Draugijoje 
S. Pašalpos.”

šitas svarbus tarimas visuo
tinam Draugijos susirinkime, 
gegužes 12 d., Masonic Temple 
svetainėje, 1547 No. Lcavitt 
St., dalyvaujant virš dviem 
šimtams Draugijos narių — 
buvo kaip vienu balsu priim
tas.
C.h. Liet. Dr-gijos vajus eina 

sėkmingai.
Draugijos vajus eina sėk

mingiau, negu buvo tikėtasi. 
Praeitame Draugijos susirin
kime, įvykusiame gegužės 12 
dieną, priimta virš 50 naujų 
narių, jų tarpe didelis skai
čius jaunuolių ir profesionalų. 
Iš profesionalų pastebėtini 
sekami: adv. A. Olis, adv. Žiū
rįs, adv. Vasiliauskas, Dr. A. 
J. Karalius, Dr. Gudze, aptie- 
korius. Bakas ir Mikas Jozavi- 
tas, žymiausias lietuvių pia
nistas’ Amerikoje ir ‘Birutės” 
choro vedėjas.

Iš vajininkų sėkmingiausia 
darbuojasi sekami draugai: 
A. Morkūnas, N. Smalelis, St. 
Dargužis, Mrs. O. Mittskus, 
Mrs. Bendžius, P. Galskis, K. 
Lukas, V. Kiniauskas, J. De
gutis, Rasalis, Valskis. Vajus 
dar tęsis penketą 
Neabejotina, kad
šiame vajuje turės puikių pa
sekmių. C
Ch. Liet. Draugijos susirinki

mai su programa.
Ch. Lietuvių

susirinkimai bene yra vieni 
pavyzdingiausių. Draugijos 
reikalus spėjama aptarti laike 
vienos valandos, nes šioje or
ganizacijoje svarbiausius ta
rimus atlieka valdyba ir komi
sijų susirinkimai, panašiai 
kaip kad bendrovėse visą dar
bą atlieka “boarddirektoriai”. 
Visuotini narių susirinkimai, 
geriau pasakius, mėnesiniai 
narių susirinkimai — išklauso 
valdybos raportų, priima arba 
atmeta valdybos susirinkimų 
tarinius ir teikia sugestijas

NAUJIENOS, Chieago, III.

[Acme-P. y A. Photo]

Prezidentas Carmona, Portu
galijos diktatorius, kurį portu
galai dabar stengias sukilimais 
nuversti.

valdybos apsvarstymui. Per 
tat Draugijos susirinkimai yra 
trumpi ir nenuobodus. Kita 
dalis susirinkimo pašvenčia
ma — dainoms, kalboms, mu
zikai. Praeitą Draugijos susi
rinkimą, kuris buvo gegužės 
12 d., programas buvo gana į- 
vairus. Pianistas Mikas Jozavi- 
tas skambino pianą, Čepaitis

Penktadienis, geg. 22, 1931

mėnesiu.
Draugija

Dr-gijos S. P. 
iš

n iškas vaktifaš.' “Birutė” kvie
čia savo rėmėjus ir pritarėjus 
atsilankyti į jos užbaigimo se
zono pasilinksminimo vakarė
lį. Bus užkandžių, gera muzi
ka, puikus ^progrnmėlis. Už 
(ai “Birutės” šeimyna nepa
mirškite atsilankyti. —Busiu,

kas toks važiuoti. Aš noriu il
sėtis sausoj vietoj.

Žekonis prašo visų, kas ry
toj turi laiko, atvažiuoti į 
Tautiškas Kapines ir dalyvau
ti jo moters kūno perkėlime.

Perkels Žekonieneš 
Lavoną

Gegužės 1 d. Juozas Žekonis 
Tautiškose Kapinėse palaidojo 
savo mylimą moterį Marijoną 
Žekonienę. Jis ten buvo nusi
pirkęs lotą.

Vėliau Žekonis apsižiurę j d 
ir jam tas lotas nepatiko, ka
dangi jis yra pasriuvęs van
denyje. Pavaikščiojęs po kapi
nes, jis išsirinko gražesnį lotą, 
netoli nuo Dėdės šerno. Rytoj, 
t. y. gegužes 23 d 
pietų Marijonos 
perkeltas į šį lotą.

Juozas Žekonis 
nors tas lotas kiek 
kainuoja, bot jis
vandenį gulti. Anksčiau ar vė
liau, sako jis, ir man į tautiš-

, 3 vai. po 
kūnas bus

sako, kad 
ir brangiau 

nenorįs į

DOW

Dvejos gimimo 
dienos

Vanago išsiritimas iš kiaušinio
Gegužės 19 d., prieš daug, 

daug metų, Vanagas išsirito iš 
kiaušinio. Praeitą seredą irgi 
buvo gegužės 19 d. Vadinasi, 
nerimtai kalbant, Vanago gi
mimo diena.

Gaila tik, kad tą dieną .Va
nagas nedemonstravo, — jis 
Margučio kanceliarijoj kažką 
pccĮdojo ant popieriaus iki vė
lumos, kadangi lauke oras bu
vo tikrai biaurus.

Bet štai zvakare iš netyčių 
užvažiavo į kanceliariją “gra
fas” Stankūnas su misiuke, ad- 
voktas Olis ir Dr. Kulis. Kai 
tik įėjo į kanceliariją* jie tuoj 
sugriebė Vanagą ir ėmė jį len-

kti dvylinką. Pakišę jo snapą 
po sp’apiu, jie ėmė kelti jį į 
viršų. Jie tiek kamavo tą pau
kštelį, kad net inan gaila pa
sidarė. Aš norėjau Stankūnui 
griebti už plaukų, bot supra
tau, kad iš to nieko gero ne
išeis. Gerokai apipešę Vana
gą, jie paskui jį paleido.

Kita gimimo diena.
Nespėjo Vanagas iš kiauši

nio išsiristi, kaip ant ryto
jaus štai ir ponios Olienės gi
mimo diena. Mano supratimu, 
ponia Olicnė tik viena diena 
tėra už Vanagą jaunesnė.

Pas ponus Olius važiavo vi
sas Margučio štabas, — p-16 
Žilvičiute, Vanagas, J. Olšaus
kas, na, ir aš neatsisakiau. 
Atvažiavo taip pat ir “grafas” 
Stankūnas. Oliai tuoj visus už v ‘

stalo susodino, o mes su j ūdom 
į savo futbolus krauti visokius 
gardumynus.

Well, aš sakau, kad tokie 
žmonės gimtų kas dieną, tąsyk

SUSTOKIT!
NERAŠYKIT 

"Vartokit ESKO

Nekasykit eezema ar įdegtą o- 
dą; tas tik padidina įdegimą. 5 
Severą’s Esko suteikia raminan
čią, gydančią pagelbą. Užtiki- 
mas per 50 metų. Pas aptieki- . 
ninkus. Sempelis DYKAI. Ra
šyk W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa.

Vartokit Srvera’H Rkln Soap * 
drl Maloniom Od<>«. 11
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SOUTH
and Wherever You Go—

You Find
& Blue Ribbon Malt

jo organizacijos reikalu, Dr. 
St. Biežis, kalbėjo apie saulės 
reikšmę žmogaus sveikatai. 
Sekamam Draugijos susirin
kime programinę dalį užpil
dyti yra kviečiami kiti Drau
gijos nariai, būtent: K. Au- 
gustinavičius, dainininkė Sala- 
veičikiutė, pianistė Galskiutė 
ir adv. K. G ilgis.

—Reporteris XIII.

I Š BIRUTES
Ateinantį subatos vakarą, 

gegužės 23 d., Lietuvių Audito
rijoj įvyksta “Birutės” šeimy-

© 1931 
byP.M.P.Co.

Tiktai viršiausia kokybė Blue Rib- 
bon Malt gali būti priežastim jo 
milžiniško populiarumo. Ir nuola
tiniai bandymai palaiko tą koky
bę vienodą. Supakuota pilnai 3 
svarai.

i GERB. Naujienų skaityto
jos ir .skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA

per KLAIPĖDĄ

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl 
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo, 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių.

ne
jus

Didžiausia Ekskursija
iesiai į Klaipėdą

IŠVYKS Iš NEW YORKO į

Birželio-June 6 d.
Laivu Hellig Olav

Važiuojanti su šia Ekskursija turės 
smagiausią kelionę

SGANDINAVIAN-AMERIŪAN LINE
LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Šalie Street, CHICAGO, ILL.

248 Waahington St., Boston, Mass— 27 Wbitehall St., New York, N. Y.

Blue RibbonMalt
v9merica'sBiggest Seller "

' A- -A- __ A A A A
_______________ ' iii . ..—................. ■ ...—---------------

Green Mill Duona
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo- 
na. Tinka pasidarymui 
valgių
bą einant. Taipgi ir kudi- 
kiams parėjus mokyk- 

/U lnot*nos greit gali pa- 
/J duoti jiems skanų užkalu* 

rdį, — Green Mill Duoną, 
K\\\\ c l im jair- yra pagaminta taip
_ _ _ ■_ kaip balta duona turi būt

• pagaminta.
VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 

DUONĄ

NEW PROGESS BAKING GOMPANY
KUCHINSKAS. BROS., Savininkai

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 So. Morgan St. Phone BouĮevard 1048
Įsteigta 1893 metais

Paint
Ready Mixcd 

Galionas už $1.65

Fiat 
Paint

Venį. $2.40 •

Galionas už $1.85

RMNT

Varnish
Vertis $2.50

Galionas už $1.49

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą

Galionas už $2.50

HARDWARE & WALL PAPER
WHOLBSALE IR RBTAIL

200 įvairių rūšių nuo 5c iki $2.75 už rolę. 
Taipgi užlaikome patyrusius ikalevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANČIONIS,

IR BENDRINIAI TRAUKINIAI 
POPULIARIS KELIAS I 
NEW YORKĄ 

PATOGUS Į LAIVŲ PRIEPLAUKAS

Žemiatuiot Kainos

NEW YORK EXPRESS

Išeina iš Cbicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna į New Yorką (Jersey City Sta)

THE ERIE LIMITED

Iština iš Chieago (Dearborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Sta)

ATLANTIC EXPRESS

Išeina iš Chicagos (Dearborn Sta) 
Pribuna į New York (Jersey City Sta)

11:00 A. M.
P. M.3:20

8:45
9:25

10:20 
6:00

kreipkitės*.

P. M.
P. M.

P. M.
A. M.

Del platesnių žinių ar rezervacijų

CITY TICKET OFFICE. 163 WEST JACKSON BLVD. 
Telefonas Wabash 4600

DEARBORN STATION, Telefonas Harrison 9830

arba

( H. T. HARLOW, Gen. Pass. Agent. 327 S. La Šalie St. 
Telefonas Harrison 4160

ERIE RAILROAD SYSTEM
i.

MIDWEST GARANTUOTI
SUTAUPYMAI

VISUOSE
/ ■. f i'»• .

STORES
of >

MIDIVEST 
STORES

kokios buvo per daugelį metų!Kainos yra žemiausios

Žiūrėk šių sutaupymų nuo 10% iki 40%

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Sūbatoj, GEGUŽES 22 ir 23

BULVES NAUJOS RAUDONOS 
U. S. No. 1. Specialiai 35c ?xs

CIBULIAI NAUJI TEXAS 
GELTONI 2s::; 9c

BUROKAI • MIDWEST” Čieli New York 24 
Džiaras reg. 35 centų vertės ................ unc.. 19c

CUKRUS “C. and H.” Miltelių *
' Reg. 10c svaras ■115c

SLYVOS 4*White Birch” New York.
Dideli No. 2 kenai, reg. 15c vertės 2 .d 9c

ALUS BOHEMIAN “SPECIAL” J
Reg. 10c bonka ■ 23c

MUILAS AMERICAN FAMILY C
Reg. 7c šmotas ** fr 28c

DŽIOVINTA Jautiena r.rm?qU<Rv»ūs 14 C
TUALETINIS MUILAS 3 19c

14c *‘;sz^T> A Dl?I?T>TTTrr Pl°r‘dos Dideli No. 2 kenai 
<jrK Air Jhr K U I 1 Reg. 25c vertės

' “MIDWEST”
SU PRIESKONIAIS Del p 8 unc. OJCp 
_____namų gėrimų bonk. £■**** 

“OH HENRY” MNLuTGGEŽltR^
SYRUPAS

2 „ž 5c
PRIMA “Spccial” ALUS IX'* 3 25c
BONKŲ KEPURAITES 17c 8ro„
“Midivest Stores” savininkai yra įvairių tautų, kurių 

kiekviena grupe yra atstovaujama savo komiteto.

Lietuvių Skyriaus Komitetą Sudaro:
PAUL DOMBRAUSKAS 

858 W. 33 Street 
ALEX CEBULSKIS

" 836 W. 33 Place

VICTOR SLEPIKAS 
4140 S. Maplewood Avė. 
KONST. NALEWAYKO 

2975 Archer Avė.

MIDWEST STORES
KOPBRĄTYVAS 226 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ.

t •■ e . 1*' • . ' • ’



S. D. LACHAVICH

arba 2516

Graboriai

9252

»flc.

ifermatal

Margučio” piknikas
Advokatai

Akių Gydytojai

127

kiti todėl,

Lietuviai Gydytojai

vairus Gydytojai

-r.

4729 South

Moti

tez. 651
idway 2830

čia daug lietuvių apsigyveno 
Tačiau gal neužilgo atpirks Fo 
ręst Preserve ir tų lietuvių kai-

J. P. W AITCHES 
Lietuvis Advokatas

automo-
-Rep. V.

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
creatment 
netic

R CHIRURGAS 
Halsted S t.

1327 So. 49th Ct 

' Telefonas* 

Cicero 3724

[ERMAN
CHIRURGAS 
Loomis St.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PlNIGUSLIETUVOH

Naujieną” piknikas 
jau nebetoli

metodus
prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų 4t
nuo 6 iki 7:30 vul. vakare

po -pie: 
Phone *Lafayette 0098

Musą patarnavimas lai 
dotuvėseir kokiame rei 
kale visuomet esti eąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

Vidikas- 
Lulevičienfe 

AKUŠERKA

1101 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir tiuo 6 iki 

9 vai. vakare

ki 7:30 vii. vakare 
L Ganai 3110 
dencijos telefonai 
5/55 ar Randolph 6800

Tarp Ghicagos
Lietuvių

prie 
.duodu 
eleetrie 

ir mag- 
blankets ir 
Moterims ir 

merginom .patari- 
mai dovanai.

The Oaks daržas randasi 
apie mylia j pietus nuo Archer 
Avc. Privažiavimas— 
biliais ir gatvekariais tarpe jo išleistuvių vakarėly 

buvo linksma, bet liūdna prisi-! 
minti, kad jisai mus apleidžia.:

—J. L-tis. 'Antaną Lalį 
išleidžiant

Gegužes 21 d. “Naujienose” 
įvyko svarbi klaida. Per neap
sižiūrėjimų pasakyta, kad Dr. 
A. Margeris buvo pasirengęs 
išplaukti į Lietuvą birželio 6 d. 
ir pratęsti ten keletą savaičių, 
tačiau dėl tūlų priežasčių ke- 
lianę jam teko atidėti iki bir
želio 26 d.

Tikrenybėje, Dr. Margeris 
manė važiuoti gegužės 6 d. ir 
atidėjo važiavimą iki gegužės 
26 d. Dr. A. Margeris aplei
džia Chicagą ateinantį antradie
ni, gegužės 26 d.

—Senas Petras.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd SL 
Arti Lėavitt St.

Telefonas Gandi 2552
Valandos ,9 <yto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 21 d., čėrnausko darže, ža
da įvykti Margučio piknikas. 
Tai bus pirmas 'didesnis šį pa
vasarį piknikas, kur chicagie- 
čiai turės progos smagiai pa
silinksminti. ’Be to, Margutis 
skitia nemažai dovanų pini
gais. Kaip tas 'dovanas gauti, 
bus galima sužinoti piknike 
a*rba “Margučio” ofise. —V-zs.

MUni

USTERINE 
TOOTH PAŠTE

MODEMIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENIį

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 780
Tel. Central 6390 Vai. 9-f4 
Rezidencija 6168. S. Talman Av. 

Tel. Prospect .3636

*»W

,'JAS IR CHIRURGAS

VW ‘

Utarn
Ofiso vak

Nėdėliųmis -pagal susitarimą

Kaip jau žinoma, “Nau
jienų” piknikas jvyks June-Bir- 
Ždio'7 d., The Oaks darže. Taigi 
nuo .ateinančio sekmadienio be*- 
liko tik dvi savaitės iki pikni
ko. Tai bus vienas gražiausių 
ir didžiausių šį pavasarį pikni
kų. Ohicagiečiai, o ypačiai to- 
-Wmesniųjų vniestų ir apiehnkių 
lietuviai iš anksto turėtų reng
tis į “Naujienų” piknikų. “Nau
jienų” piknikas, tai savo rųšies 
'Chioagos ir apiehnkės lietuvių 
švtTvtė, kurkus metai suvažiuo
ja tūkstančiai lietuvių gražiai 
bei linksmai praleisti laikų ty
rame ore ir puikiai pasivaišin-

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare*

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS 

1900 So
Rezidencija: 

4193 Archer Avė 
Valandos:

Atbulas keliauja aplink pa- 
naulį. — Texas gyventojas Ple- 
ttnie Wingo, kliris dabar išsi
rengė kelionėn aplink pasaulį. 
Jis eina atbulas, ir kad maty
tų kelią atbulon pusėn, varto
ja tam tikrą periskopą.

Phone Boulevard 4189 
A. MASALSKIS

Phone 
Hemlock

DR. C. MICHEL
LIETUVIS' AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-krėivas akis išgy- 
dau | ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

DR. MRZMAN
— IS RUSIJOS —

Gętai, lietuviams žinomas per 25 me
lus . kaipo ;;patyrfs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 
terų ir vaikų pagal naujausius 
i X-Ray ir kitokius elektros

...
Ofisas ir 

18fh St.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

lams.

3319 Auburn Avenue 
CHICĄGO, ILL.

Kean 
gatvės. Dabar 

gana patogių 
Taigi dabar 

būti J. Grybo

URŠULĖ NORVILIENĖ 
po tėvais Zarombaįtė

PerJiškyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 20 dieną. 8 valandą 
Vakare 1931 m., sulaukus 39rme- 
tų amžiaus, gilutis Lietuvoj, Ui- 
lankių kaime, Šilalės parap., Tau
ragės apskr. Amerikoj išgyveno 
-30 metų. Paliko dideliame nu-, 
liūdime vyrą Leonardą, 4 dukte
ris —- Antoinette Gutzat, Alice 
Cox, Bėrrtice Goodwin ir Stellą; 
tris sūnūs — Bronislovą. Stanis
lovą ir Aleksandrą, seserį Oną, Ma
čienę, brolį Vincentą Zarombą, 

i. o Lietu- 
'Marijoną ir Ka- 

Kunas pašarvotas, ran-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
'priežastimi galvos škaudėjitao, svaigimo, 
<sik,ių aptemimo, hervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, -atitaiso 
trtiriiphrcgyštę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai -akinius. . Visuose dttitikitahose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

f . Phone .Boulevard 7589

Dr. A. P. Kazlanskis 
Dentistas 

4712^ South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto Iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

!and At^., 2 lubos 

AS DŽIOVOS 
Q 1*89

Nuo 10 ilq 12 vai. ryte, įuo 2 iki X 
vai. po pietų ir uuo^.7 J*£xBs»30syaL 
vakw

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milufaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki '12.

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
■R T T nosyje, burnoje

> įr gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias / at
matas, išnaikinti ' pe
rus, neprileisti ligą. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
■rfĮgjBaįMįfe OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

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

52 East 107fh St \ 
kampas Michigan Avė.

1. Pullman 5950—namų Pull. 6379 
Miesto -ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn St
Kervergais ofisai uždaryti

Svarbiausių fai*n)ą jau atpir- 
“kO1 Courrtįr dėl Forešt Preserve 
Miiiėtoj -fermoj rengdavo drau
gijėlės įvairius išvažiavimus, i 
dabar turės nauja vieta naudo 
tis. Daug metų čia jau apsi 
gyvenęs John Grybas, 
Avė ir 83-čios 
jis pabūdavo j o 
salę dėl šokių 
piknikai galės 
darže. Daržas nėra didelis, bet 
dcl mažų draugijų užtektinai 
vietos.—žvalgas.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po n t

'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

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti 

Tel. Roosevelt 25 F ‘

2314 W. 23rd Pl„ Chicągo
SKYRIUS:

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

Lietuvos AkušCrfe

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy B Midtflfe 

Naujoj vietoj - 
6109 South Albany Avenue

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Botden) 
llETtfVlS advokatas 

105 W. Adams St., Rodm 2 H f 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 IV. 22nd St. oao .i6«9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

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 valandos vakare

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Persiskyrė su Šiuo pasauliu gegužės 20 tfieną, 2:30 valandą ; po pietų 
1931 m., sulaukus 29 metų amžiaus, gimus,Rygoje, Amerikoj išgyveno 
27 metus.

Paliko dideliame nuliudime tėvą Izidorių, motiną Marcelę Vitkevi
čius. dėdę Jurgį Vitkevičių, pusbrolį Vincentą-ZubaviČių, 4 pusseseres — 
Aureliją. Netę. Ciciliįą ir *AUną. girtfirtes ir pažįstamus. ,

Kūnas pašarvotas, randasi 2508 W. *38 St.
Laidotuvės įvyks pirmadieny, gegužės 25 dieną, 10 valandą ryto iš 

namų į šv. Marijos ,<pžfSp«jos . bažnyčią, ktfr . atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus ,niiįydiia į< Tautiškas kapines.

Visi a. a. Bronisįavos v VtrkevičiUtės įgiminės, draugai ir .pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiaini . tblyvauri' hdotuvėse ir /suteikti jai tp&kiftinį>. 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, , j <

Tėvai, Didi, Ruthrolis, PUtoftėtis, Gi.tninės ir Pažį/stami.

Laidotuvėse pitarnabja grabofius J. F. Radžius. Tel. Victory 4088.

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

Tel. Kenwo6d 5107 
VALANDOS:

. nuo 9 iki ’11 valandai $yteh 
nuo 6 iki 8 valandai vakare! 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio '
h i ■■■< v ....... ..................

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

2201 Wešt 22nd Street 
Vai.: 1-—-3 ir 7—r8: Ned. 10—-12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas, Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. Af. A. ROTHBuy flloves ,with what 
it savęs

Jtfira reikalo mosau 60$ ar 
daugiau, kad rauti gera dantų

- ■ - || imi eaugo dan-
rąUte, tutanpinti

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dedrborn St., Room 1113 

Telefonas ’Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 ^O. .pietį 

'Gyvenimo vieta 
33*23 South Halsted Sttedt 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 cyto

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, III.

tris žentus ir gimines 
yoj dvi seseris 
feimierą 
dasi 1730 S.1 Union Avė

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gegužės 25 dieną, 8 -vai. ryte iš 
namų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
idulingos pamaldos už velionės sie
lą. o iš tęh bus nulydėta į Šv. Ka- 
izimiero kapines.

Visi a. a. Uršulės Norvilienės 
igiminės. draugai ir pažįstami esat 
{nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti Jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame| /A '
Vyras, Dukterys, Sunai,, Žentai, 
Sesuo, Brolis ir Gimitiės.
Laidotuvėse patarnauja igrabo- 

rius Butkus Co., Tel. Canal 3!161

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li
gų. Jei kiti nogalčjo jumis išgydyti, atsllan 
kyklt pan mano. Mano pilnas ifieirsainlnavl- 
mas atidengti justi (Ikrų liga Ir jei aA apsi- 
msiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei

kit pas tikra speciallSta, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas 'jtims skntlda. bot pats pasakys 
po galutino iScgzamlnavluio—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

Uoj nuo 10 rvrn iki 1, po pietų.

. «,i . . y—.L... -    ...R.*, 
Namų Tel. Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDY1

Antanas Lalis, Lictuviškai- 
Anglišlco ir Angliškai-Lictuviš- 
ko žddyno autorius, birželio 6 
dieną apleidžia amerikiečius ir 
išvyksta Lietuvon apsigyventi.' 
Gegužės 16 dieną įvyko “Nau
jienų*’ paruošta jo išteistuvię 
vakarienė. Jeign sviete yra to
ki 'dalykai, kaip sąjausmas, 
draugiškumas ir nuoširdumas— 
jie viešpatavo .p. Lalio išleistti'- 
vių vakarienėje. Pasakytos sve
čių kalbos, linkėjimai ir apgai
lestavimai dėl jo išvykimo į tė
viškę Jiudija, kad .p., Lalis pet 
daugelį metų savo taikaus ir ra
maus sugyvenimo su žmonėmis 
ir savo nenuilstamo darbo musų 
švietimo ir kultūros dirvoje į- 
sigijo daug draugų, kurie atsi
sveikindami su juo negali įsi
vaizduoti ir nenori tikėti, kad 
Antanas juos palieka ir išva
žiuoja.

•Kartu su p. Lathi prie “Nau-' 
jienų” man teko išdirbti vie
nuolika metų. Nė vienas žmo
gus nėra viršgamtiškas. Darbe 
dažnai tenka paskubėti, klaidų 
padaryti ir susinervuoti. P-as 
Lalis tačiau man niekad nėra 
savo piktumo parodęs ir niekad 
nėra pasakęs rūstaus žodžio. Be 
to, jis buvo mandagus su vi
sais. Ar tai buvo spaustuvės, 
raštinės darbininkas, ar redak 
vijos £tabo narys, ar biznio ve
dėjas—Antanas Lalis su kiek
vienu draugiškai ir gražiai pa
kalbėdavo. Tuo atžvilgiu jis 
yra tikras inteligentas.

“Naujienų” redakcijoje p. 
Lalis yra nepavaduojamas. Ji
sai yra ne tik kalbininkas, ra
šytojas ir laikraštininkas, bet 
kartu ir spaustuvninkas-daili- 
ninkas. Ypatingai tatai įverti
name mes, kuriems su juo bend
rai teko per ilgus metus dirbti. 
Jisai žino raidžių mieras ir jų 
ryšis. Jo raštai buvo puikiai 
apdirbti ne <tik literatūros, bet 
ir dailės atžvilgiu.

Dalyvauti p. Lalio draugų

Banį M. Adomaitis
Advokatas

OfiiM vidortaietcyjg 
Room 2414 

One tforth Tm: Sitlle Bldg. 
One North. dJa^SMe^t.

'(Con La Salk and Madhon Sta.) 
rOfho Ttl. State 2704j 4413

JOSEPH J. GRISH 
lietuvis Advokatas

\ \J4681 So. 
,Tęl. fcopkKMd 2800

Rezidencija Tel. Midway 5512 b 
Wilmctte 195 Ralph C. Čupler.M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-024) 
Valandos: Panedėliais ir Ketvertais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 ▼. v.

R. A. VASALLE
.ADVOKATAI 

i 1 South La Šalie Street 
Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vaju 
3241 S. Halsted St. Tel. Victney 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
’Olis—Utarn.. Ketv ir Subatos <ak 
VasaUe—Pan.. Ser. ir Pėtnyčios 4ak

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avį.
arti 47tb Street

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Av»nu» 

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

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIAL1STĄS

• Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

iBalzamuotojas
Moderniški Kbkplyčia Dovanai 

Turiu . automobilius visokiems reika- 
Kaina prieinama

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

T ei. Laf ayette .4146

VĄLANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakdro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmięstyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. WashingtoA St. 

Cot. Wasbington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395 .
Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Vai.: kasdien nuo 10 Vai. ryto iki 9 
vai. vakare. . Nedėliomis^ pigai atftaftį

4847 West 14 Street
CICERO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS t-IETUVIS 
GRABORlUS CHICAGOJ 

ąMfegK. Laidbtuvėse patarnau-
ju geriau ir pigiau,

' V*® negu kiti todėl, kac
^4 priklausau prie gra-

bll išdirbystės. 
' ‘OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6?74 

a SKYRIUS: .
^^fflW^.;'.3238 S/ Halsfed St. 

Tel. Victory M088

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Valandos: 1—-3 po pietų. 7—8 vak.
Nedėliotais ir šventad. 10—12 diena

Hyde Pat
.  jin   iiįiĮpii,*Tinm,   — 'Iiii    •

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Graboriai

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatipgą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & 00.
K JŪSŲ GRABORĮAI

|vąin|s Gydytojai
Office Pbpne Canal 1912

DR. M. J. S
GYDYTOJAS IR

Office 1724 So.
karnp. J 8 ir Blue Island Avė.

VaUsdos: JO to 12 A. M., 2 to 4
« 7 co 8:30 P. M.

Res. Phone Faisfan 6353

...... .

s. mAudas ■' 
lietuvis

GRABORIUS iRr .yįBALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži ' koplyčia dykai

718 W. 1-8 SL 
Tę|<^RyasėAįW32

BUTKŪS '.i 
Undertftking Co.

Wm. ,A. t Paktirny 
Koplyčia dykai ;- 

<10 Mst IBth Stredt

4įį|fk Į J. Ltilevicius
GRABOKIUŠ IR

:, BĄLSAMŲOTOJįAS 

r. Pataikauji1 jaibotuvė- 
r ■ lįst, Visoše smiesto ir

v’taiestdių dalyse. Mo- 
BL < ■ .dėfniška koplyčia 

veltui.'
Hl? Wa31(>3 S. Halsted St. 

.■/mB '' ''.Chicago^ I1L$'
T . Tel. Victbęy 1115

lietuviai Gydytojai
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Vabndos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedeliom nuo 16 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Vitgihia 0036

Rez. 6600 South Artetian Avenue 
Phclne Protpect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS tfR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO. ILL

Phone Bdulevard .8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS <r chirurgas 

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

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 ii 
nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Rez. Tel. Keuwood 5107

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46tb St. 

Telefonai 

(Boulevard 5203 ‘ 

Boulevard 8413

. ..A.-k:.:?,i.;7,'W

1.
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PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADS

ŽINIOS Apiplėšė ligoninę

M. BLACKSTONE SUPPLY

Komitetą/.

Pbone Humboldt 8559

MADOS MADOS MADOS

CLASSIFIED ADS

2984

3061

Ekspliozija dirbtuvėj

SLMMERFASHIONWRIJD

(Vardas ir pavardė)

Banditai atėmė trpką 
su 250 galionu alkoholio

1514-16 Roosevelt Rd 
irti St. Louis Avė 
'H1CAGO ILL

Prieš porą savaičių iš Chica- 
gos pabėgo Louis I. Gottlieb, 
kuris nunešė apie $500,000 žmo
nių pinigų. Pinigus iš žmonių 
jis ėmė neva investavimui,;bet 
paskui juos prašvilpė. Užvakar 
tas svindleris tapo suimtas In- 
dianapolyj ir bus pargabentas }!
Chicagą. \

NAUJIENOS Pattren Depe.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI

Čia įdedu 15 centų ir praba at

siųsti man pavyzdį No 

Mieros

Shedd įpėdiniai gaus iš 
valdžios $1,624,581

suirujiunjso^ setu
— snfaųr jį stseS stisneuac)

Mirė Chicago Title and 
Trust kompanijos 

prezidentas

Sustreikavo 2,500 
vių valytojų

tiek laiko ąe- 
pavalgyti. 

mažiausia reikia

stogams $1, durys $1,

Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne* 
Abbott Lumber Co., 

Berkshire 1321

Penktadienis, geg. 22, 1931

Iš Setfrness kompanijos, 4640 
Bęlle Plaįne Avė., banditai at
ėmė troką su 250 galionų alkp- 
holio. Ta kompanija .išdirbinė- 
ja visokius ekstraktus. / ■ >

Wilson-Western ’ Sporting 
Goods kompanijos dirbtuvėj • į- 
vyko ekspliozija. Išbyrėjo apie 
šimtas langų., Tačiau iš darbi 
ninku nei vienas nenukentėjo.

Gali- 
prisiųsti pinigus arba paš-

Piknikas 24 gegužio 
duoda- 
$25.00, 
centų.

NORĖČIAU dalintis devynių kam
barių namu su suaugusių šeimyna. Ren- 
da $ 15 į mėnesį. Atsišaukite po 6 vai. 
vakare. 4717 Patterson Avė. Telefonas 
Palisade 5005.

3 KRĖSLŲ barbeme, parsi
duoda labai . pigiai. Mainysiu 
ant loto arba, automobilio.

Tel. Boulevard 0127
Cecelia LeSaine r reikalauja 

perskyrų nuo savo vyro Carl, 
su kuriuo ji apsivedė 1915 m. 
Carl yra francuZas ir sakoši

Bourbonų kraujas gys 
lose, o “džinės” kva- i 

pas burnoj

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

Dainininkė laimėjo 
$9,000

Paims For Sale 
Ukiai Pardavimai

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

Kcal Estate For. Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

Užvakar paskelbė streiką gat. 
vių valytojai. Streikininkų pri- 
skaitoma iki 2,500. Streikas ta
po paskelbtas Michael Carrozza, 
unijos viršininko, įsakymu. 
Prie streiko žada prisidėti ir 
1,000 vežėjų.

- Streikas tapo paskelbtas to
dėl, kad Carrozza mano, jog 
naujoji miesto administracija 
rengiasi paliuosuoti senuosius

paeinąs iš labai aukštos gimi
nės. Tatai jis niekuomet neuž- 
miršdavęs savo žmonai pabrež 
ti. Tas nuolatinis priminimas 
apie aukštą kilmę baisiai jai 
jgrjso ir ji pareikalavo persky
rų. Teisėjui ji pareiškė, kad ji 
tikrai nežinanti, ar jos vyro 
gyslose teko Bourbonų krau
jas, ar ne, tačiau faktas esąs 
tas, kad iš jo burnos visuomet 
dvokią ‘džinės” kvapas.

Ji gavo perskyras ir dar ma
garyčioms $25 alimentų savai-

•J$ pJisjrH onu snjtųtA Į oųojų % 

•3av uinąnv U3SS 
NOLLV1S 

onisvhhd ? SVQ NHV 
-Įut^uned 
•ŠuizjuouiĮS *oo’i$ 8uįsw8 Je Sinuse^ 
piimi ftsnC suuiiAmumud smipj Furnisheęi Rooms

KAMBARYS rendon vienam arba 
dusiai porai.

7201 So. Talman Avė.

Pasidavė federalei vąl 
džiai paskilbęs svin. 

dleris Partners Wanted 
_________ Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio į fotografišką 
biznį, su mažai pinigų, nemokantį iš
mokysiu. Stanley Mažrimas, 4090 Arcbes 
Avė.

Suėmė Chicagoj svin 
dlerį

RENDON 3 fornišiuoti kambariai 
tinkami dėl mažos šeimynos arba neve
dusių. 238 W. 51 St. Užpakalyj barz- 
daskutyklos.

per krutinę
3451 —

Užvakar liuosu noru Chicagoj 
pasidavė Jake Faetor, buvęs 
barberis, kurį norima išdepor- 
tuoti į Angliją. Ten jį laukią 
teismas už įvairias prigavystes. 
Sakoma, kad jis iš įvairių Ang
lijos turčių išviliojęs šimtug tū
kstančių dolerių.

Faetor atvyko Chicagon tu
rėdamas 11 metų amžiaus. Kiek 
paaugęs, jis užsidėjo barzda- 
skutyklą. Bet barzdaskučio 
amatas nėra labai pavydėtinas, 
—Mažai tegalima pinigų uždirb
ti. Tad Faetor sumanė užsi
imti pelningesnių darbu, — 
gembleriavimu. Toj profesijoj 
jis parodė labai didelį talentą. 
Jis pradėjo važinėtis po Kana
dą ir Europą, ieškodamas aukų. 
Ir tai jam gerai sekėsi. Kartą 
jam net tekę lošti su pačiu Ang
lijos sosto įpėdiniu, Valijos 
princu.

Apie princą jis sako, kad tai 
labai malonus žmogus, bet la
bai prasta kozyminkas. Princas 
pralošęs apie $500.

Faetor sako, jog jis daugiau
sia pinigų išlošęs kortomis ir 
jokių prigavingų būdų nenau-, 
dojęs. Tačiau federalė valdžia 
jį ima į nagą ir už tai, kad jig 
nesumokėjo “income tax”. Per 
pereitus metus jis daug speku
liavęs biržoj ir daug pinigų už
dirbęs.

Faetor dabar gyvena viešbų- 
tyj po sargybos priežiūra. Jis 
yra 39 metų amžiaus.

3061----- Jaunutėj panelei tinkamas sporto rųbel
šilko arba vilnones materijos. Sukirptos, mieros 14 
colių peif krutinę.

2984 —Aug

taipgi 36 ir 31 
<■'. * . * ■ « ■ I

panelei svečiuosna arba gatvėje išeiti suknelė. Tinka iš byle 
>s. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių

Margučio 
černausko darže. Dovan 
ma “cash” pinigais: $50.0 
$10.00 ir $o.00. įžanga i. 
Galite įsigyti tikietus isanksto Mar 
gučio ofise.

PASIRENDUOJA garadžius, žiemos 
laiku apšildomas, įvažiavimas iš gatves, 
John Shimbell, 3301 So. Wailace St. 
Boulevard 7963.

PARDAVIMUI 2 lotai, kampas Ro- 
bey St. ir 68th Piace, 50il 25, tinkan
tis dėl gas stoties. Kainavo $8500 
dabar parduosiu visai pigiai, arba mai
nysiu ant namo, ar privatiško loto.

ANTON GRINA . T «•_ . _ .__

“KURI YRA TIKROJI DIEVO 
KUNIGIJA”

Ir dar bus dviejų pasikal
bėjimas.

Prieš kiek laiko mirė John G. 
Shedd, Marshall Field * ir kom
panijos tarybos pirmininkas. 
Jo įpėdiniams valdžia pranešė, 
kad jiems bus sugrąžinta $1,- 
624,581 permokėtų taksų.

Iždo sekretorius Mellon yra 
labai “geros širdies” žmogus: 
jis daugumui milionierių, grąži
na permokėtus taksus, nežiū
rint į tai, kad šiais metais val
džia turės apie bilioną dolerių 
deficito.

24 mėnesiai išsimokėjimui
847-53 W. Ūke St.

S.E. kampas Peoria St.

Tel. Monroe 0825-0826

Du banditai įėjo Norwegiąn- 
Ąmerįcan ligoninę, 1044 N. 
Francisco Avė., iš ligonines 
knygvedės atėmė $300. Jie nu
davė sergančius.

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI 

Mes sudedame rynas. vandens nuovadas, 
skailaitus. Speciali atida į stogų dengi
mą. Darbas garantuotas. Apskaičiavi
mas dykai.

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

REIKALINGA 
raną.

SMUIKO LEKCIJOS
Kieta iš keturių, 75c kiekvienas.

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Piace

eoje kosėjimą, gerkles skaaaejit 
aalėjo »o» 'šgvdvti ateikit* čia i 
e>ralir«k. pe» Ijugelj merų i 
nu. 3MSO V ALANUOS 
<aun«Ui a nuo 5-8 valandai, vakare.

East Chicago, Ind. —- L. M. P. Kliu- 
bas rengia milžinišką pikniką gegužės 24 
d., Glenvvood Park, iii. Busas išeis kaip 
1 vai. po piet, sustos Harbore — 39 
Main St., E, Chicago •_— 150 Noętb- 
cath Avė. — Komitetas.

PARDAVIMUI biznio prapertė — 1 
augšto mūrinis štoras ir 4 kambariai su 
maudyme. Gegoj biznio vietoj. 

2<2l W. 22nd St.

'FURNIŠIUOTAS kambarys, dėl vieno 
ar dėl dviejų žmonių, galima vartoti vir
tuvę, $25 į mėnesį. 4942 S. Karlov 
Avė. Virginia 2416. z

REAL ESTATE 
LOANS B INSURANCE 

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, šarmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
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

Lietuvių Drabužių 
Krautuvė A

DIDELIS PASIRINKI- JsSl
MAS PAVASARINIŲ ir JM V

VASARINIŲ JT 
DRABUŽIŲ.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis na
mas. Kaina $4.400. Atsišaukite ntdė- 
lioj tarp 9 ir 4 v>l. 2333 W. I9th St

ts ntatepjos. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36

Mažut<i sesutęj suknelė. Gražiai atrodys iš šviesaus batisto arba vienos 
išsiūta šilku. Sukirptos mieros 1, 2, 4 ir 6 metų mergaitėm.

Forcst 
iv'ndK< ;r būrelis pnli 
tuvių, kuriems ton tenka 
gas kęsti.

prioglnudoj 
Oftėliu 1 ie- 

var-

Biblijos Studentų 
PROGRAMAS 

iš Radio Stoties WCHI 
1490 Kilocycles

NEDELIOJ 

Gegužės 24 d. 
nuo 3:30 iki 4:30 po pietų 

.Chicagos laiku
Kalbės S. BENECKAS

Prieše keletą mėnesių Chica
gos DarĮjo Federacija paskelbė, 
kąd Oak Fore< prieglauda yra 
neįtikusiai vedama. Tuoj po to 
tapo išrinkta specialė komisija 
tųi! kaltinimų patikrinimui. Da
boji* ta komisija paskelbė savo 
raportą. Ji sako, kad gyvenimo 
sąlygos prieglaudoj • esančios 
nešanitariškos, paliegėliai ne
galina pąkankamai mėsos, žu 
viįs, pledo, . sių*io ir kitokio 
maisto. V priegtąm pavalgymui 
skįriąma tik ^keturiolika minu
čių. Tat esąs ihbai blogas da
lykas, kadahg| pa
galima hnb^skąi 
Payalgyidui 
skirti pusę valandos.

Prie._progos reikia pridurti

[Acme-P. B A. Photo]

Frank V. Zintak (po dešinei), naujai paskirtas Superior 
Court klerkas. Savo pareigas jis pradėjo eiti nuo gegužės 20 
d. Kalbasi jis su M. S. Shymczak, kuris tapo paskirtas miesto 
kontrolierium.

Zintak yra 42 metų amžiaus ir gyvena 12 wardc, kur jis 
per kelioliką metų dalyvavo politikoj. Jo duktė, Veronica, yį*a 
Pauley-Ukrainsky baleto šokėja. *

Amerikoj yru daugiau 
automobilių, negu 

telefonų
Chicago Motor Club sako, jog 

Jungtinėse Valstijose yra dau 
giau automobilių, negu telefonų. 
Praeitų metų pabaigoj automo
bilių buvo iižregistruota 23, 
042,840, o telefonų bįivo 20,* 
098,059. Ameriką!) tenka 87 
nuošimčiai viso pasaulio auto
mobilių.

Room 704-705
608 MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO

Užvakar nuo plaučių uždegi
mo mirė Chicago Title and 
Trust kompanijos prezidentąs 
A. R. Marriott. Jis buvo 70 
me<tų amžiaus. Kompanijos 
prezidentu jis buvo išrinktas 
1929 m.

L

■) WiSSIG, w Pasauliniame Kare

Seno Krajaus
MOTERŲ PER 26 METUS.

TURIU namą ant South We$t«rn 
Avė., noriu mainyti ant bizniavo, 

šaukite Republic 5667

Norint gauti vięną ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių, 
prašome iSkin^ PRdpotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažyipiįti mietų ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adręs: 
vyzdžio kainą 
ma i 
t n ženkleliais kartu sų užsaky- 
mnv LaiškuN . reikia adresuoti: 

I Naujienos, Patterp Dept„ 1789 
I Sn iTnlfltari Sti. ChifififfO. III.

REIKALINGA jauna mergina prie 
abelno namų darbo. Geri namai. J. E. 
Sbaffron, 5050 W. Quincy St..

PINIGAI
Mes ikolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos

Finanęe Corporation 
of Ulinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

'"Birutės” choro šeimyniškas vakaras 
įvyksta gegužės 23 d. subatos vakare, 
pradžia 8 vai. vak„ Lietuvių Auditori
joj, Mažojoj svet., “Birutė” kviečia sa
vo rėmėjus ir prietelius atsilankyti į šį 
užbaigimo sezono vakarą. Birutiėčiai 
suteiks daug pasilinksminimo atsilankiu
siems

Educational *

MOKYKIS- BARBERYSTfiS n 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madįson Street

VYRAM, MOTERIMS. III 
MERGAITĖMS IR H l 

VAIKAMS. į
Geriausių išdirbėjų tavorai už 

žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS 
2945 W. 63rd St. 

arti Richmond St. 
Tel. GrovehiH 0989 

Nedėliąmis Atidaryta nuo 9 iki Imai 
vai. po pietų.

.................   _ .j ■" Tf-Jff

darbiu inkus, o jų vieton paimti | kad O.i 
tuos, kurie šiokių ąr kij-okiu bu* 
(Ju prisidėjo ko iš
rinkimo. Kitaip žpiĮžiaąj sakuti t, 
esą nutarta suteikti darbo .“sa
vo žmonėms”. ;

Business Chances
Pardavimai Bizniai________

PARDAVIMUI gazolino stotis ir įce 
team standas. gera vieta, geras biznis, 
largenap. 9359 So. Western Avė.

Lina Calbo, profesionalė dai
nininkė, patraukė Wells Foi*- 
warding kompaniją į teismą. 
Maždaug prieš trejus metus tos 
kompanijos trokąs- ją užgavo ir 
sunkiai sužalojo. Dėliai -to -ji 
esą netekusi balso - ir jos figū
ra pasigadinusi.’ - Iš kompani
jos, ji reikaląvp $25,000. Prisai- 
kintieji teisėjai nusprendė,- kad' 
kompanija turi dainininkei' su- 
ftioketi $9,000. ‘ ’ H

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKfiJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdinga 

prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
iport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais. kokius tiktai NASH taip'^gali 
rengti, už tokias prieinamas kainas. 
' BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avė.
* Lafayette 2082

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
4peirengti, bet neturi galėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausio? mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paterhas kurį išsG 
tinks sau suknelei tikn 15 eititų.; ’

• t> ■ , į; ■ )•. >.' ■ ’

Taip bus pigiau ir smagiau. r
Rašykite trfojaus' į 

Pattern Departamentą 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, 

CHICAGO, ILK. ‘

A. Blackstone, Gen. Mgr.
VISOKIOS APŠILDYMO IR 
PLUMBINGO REIKMENYS

M
, Mes suvedame garo ir karš 

to vandens apšildymą.

Cash ar Kreditas

Financial
Finanuai-Paskolou

Laisvės 
norite

Naujie-

Daklaidi,
Kapitonas W| 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS . YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų U pustės, užnuodijimą krau
to odos, ligaa. žaizdas, reumatizmą, galvon skausmus, skausmus nuga 

| ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
persitikrinkite ką jie Jum* gali p«darv’> 
4gvdė rųMunčiu* ligonių 
Kj*di» nuo • ‘ . - vi< A .

Nudiltomis nuo 10 ryto iki i vai. 
;,^eL jjęryyfty<;

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikią

yeiterka į restau

2222 S. Wabash Avė.

Furniture & Fixtures
__________ Rakandai- {taisai

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam- 
>arių gražius Ir gerus rakandus, kaurus, 
elektrikinį raditg, lempas ir tt. su dide- 
iu sau nuostoliu iš priežasties perskirų. 

Rakandus vartojau 4 mėnesius. Vei
kite greitai. 6334 So. Califomia Avė.

________ For Rent
PASIRENDUOJA basement 

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

Oak Forest paliegėliai 
negauna tinkamo 

maisto

Exchange—Mainai 
m^n^ną^naanMMn***^^^****^^*^*^^******^ -******* 

REIKALINGA NAMŲ MAINYT 
Turim geriausių farmų netoli Chica 
>* 
Turim gerų lotų ir visokių biznių.

C. P. SUROMSKIS B CO. 
2552 W. 69 St.

3222 S. Halsted St. 
Vakarais 'ir nedėlioms 
Tel. GrovehiH 0017

Business Service 
Biznio Patarnavimau. _ _

LUMBERIS 30 iki 50% diskonto. 
Wall board 3c.. stogams $1, durys $1, 
garažo durys $2. Naujas ir senas tom- 
beris. ... ..................... - - . -
dėliomis 9 
5201 W. Grand Avė.




