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Nešauks Nepaprastos 
Kongreso Sesijos

Alfonsas ištraukia savo 
pinigus iš Ispanijos

Įstatymų leidimas neišvaduos Suv. Valsti 
jų iš depresijos — sako prez. Hooveris

1 I.

WASHINGTON, D. C., geg. 
23. — Prezidentas Hooveris, 
pasikalbėjime su spaudos at
stovais praėjusio ketvirtadienio 
vakare, pareiškė, kad jis neke
tina šaukti nepaprastų (ekstra) 
Suvienytų Valstijų kongreso 
sesijų kovai su ekonomine ša
lies depresija. Prezidento pa
reiškimas buvo atsakymas baž
nytinėms ir kitokioms organi
zacijoms ir pavieniams asme
nims, kurie ragino jį tokiam 
žinksniui. Tarpe kita ko prezi
dentas pareiškė:

“Aš neketinu šaukti nepa
prastą kongreso sesija. Aš ne
žinau nieko, kas taip sudrums
tų sveikstantį procesų, kuris 
šiuo laiku be abejonės eina 
ekonominėje padėty, kaip ši
toks žinksnis. Mes negalime 
įstatymų leidimu išsigelbėti iš 
ekonominės depresijos, api
mančios visą pasaulį; mes gali
me jų įveikti ir įveiksime dar
bu. Su skaitymas kongreso na
rių balsų parodytų, kad didele 
jų didžiuma sutinka su mani
mi priešingumu nepaprastai se
sijai.”

Prezidentas Hooveris taipjau 
atmetė pa tarimu šunaujai ‘bend-

rai biznio, darbo ir ūkio reika
lų žinovų konferencijai su
šaukti. Priežastys tokio elge
sio buvusios šitokios:

Keturios valdžios agentijos, 
viena, kurių buvo Įsteigta pasė
koje konferencijos kovoti su 
biznio depresijaf ir nedarbu, 
šiuo laiku triusiasi risdamos 
tas problemas. Antra vertus, 
ministerių kabineto mitingai, 
laikomi kiekviena savaitę, dis- 
kusuoja ekonominius šalies rei
kalus. O kadangi kabineto na
riai, kiekvienas savo darbuotės 
srityje, palaiko juo artimiau
sių ryšių su pramonės, * darbo 
finansų ir kitų gyvenimo šakų 
vadais šalyje, tai proponuoja- 
ma konferencija kovai 
presija valdžiai nieko 
nepatartų.

Prezidento manymu,
mine Suvienytų Valstijų padė
tis esanti daug geresnė, ne bet 
kurios kitos šalies. Gi daugiau 
pasitikėjimo ateitimi gyvento
juose, o taipgi akcijos rodan
čios tokį pasitikėjimų, pakeltų 
ekonominę šalies padėtį paly
ginti trumpu laiku iki 85 arba 
90 nuošimčių jos normalio sto
vio.

su de- 
nauja

ekono-

Pasirodė papos Pijaus XI enciklika
Papa Pius XI “duodia vėjo” 

bizniui, prašo geresnių algų 
darbininkams, atakuoja so
cializmų ir komunizmų. ♦

ROMA, geg. 23. — Gegužės 
23 d. papa Pins XI per radio 
paskelbė savo encikliką, kuri 
liečia šių dienų ekonominį pa
saulį. Tą pačią dieną pasirodė 
ir spausdintas enciklikos teks
tas lotinų kalba Vatikano or
gane “Osservatore Romano”. 
Tekstas susidaro iš 22,000 žo
džių.

Pavadinta enciklika “Quad- 
ragesimo Anno”. Ji yra išleis
ta paminėjimui papos Leono 
XIII enciklikos “Rerum Nova- 
rųm”, pasirodžiusios pirm 40 
metų, ir gvildena daug maž 
tuos pačius klausimus ką ir 
pirmoji.

Kas gi sakoma šioje naujoje 
enciklikoje?

Papa pažymi, kad svietas 
smengąs į pagoniją, kad darbi
ninkai tolinasi nuo bažnyčios, 
kad kapitalizmas*' yra žiaurus, 
kad valstybės tapo biznio val
dovų vergėmis”

Ką siūlo papa padėčiai gerin
ti? VVell, jis liepia taikyti gy
venimui principus teisingumo, 
sveiko proto ir krikščioniškos 
filosofijos. Darbininkai turi 
teises gauti algas, kurios leis
tų jiems ir jų šeimynoms gy
venti žmoniškai ir įsigyti vi
dutiniškos (moderate) savas
ties.

Papa atakuoja komunizmą ir 
socializmą. Apie komunistus 
enciklika kalba, kad jie nesi- 
drovį nieko ir nesibiją nieko. 
O kai įgija galios, tai elgiasi 
taip, kad tiesiog stebėtis ten
ka, kaip žiaurus ir nežmoniški 
jie esą. Tatai liudijąs nuterio- 
jimas rytų Europos ir Azijos.

Socialistai, anot, papos, toli
nasi nuo komunistų ir artina
si prie krikščioniškos ekonomi
nes minties. Nežiūrint betgi to, 
socializmo negalimą suderinti 
su katalikų bažnyčia. Katalikai 
mano, kad žmonės buvo
tverti, idant atsiekti laikinos 
ir amžinos laimės ištikimai 
pildant uždėtas jiems Sutver
tojo pareigas ir garbinant" Jį. 
Socializmas gi nepaisąs šių 
aukštesnių siekių. Jisai tvirti
nąs, jogei visuomeninis gyve
nimas atsiradęs tiktai deliai 
to, kad jis teikiąs žmonijai 
daugiau progų.

Papa pasmerkia socialistus ir 
šaukia ^ypač darbininkus pa
mesti socializmą ir grįžti į 
bažnyčią..

su-

Pabaltės miestai vylios 
turistus pas save

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
23. — Pabaltčs miestai, Dan
cigas, Lubeckas, Karaliaučius, 
Kiel, Swinemuende, Zappot ir 
kiti ruošiasi visai eilei paren
gimų šių vasarų, kad pavylio- 
ti j Pabaltę juo daugiau turis
tų. žymesnių parengimų' eilėje 
skaitoma ir dainos švente Til
žėje, kuri bus 27-29 birželio.

LONDONAS, Anglija, geg. 
23. — Buvęs Ispanijos kara
lius Alfonsas parduoda šorus, 
kuriuos jis turi Ispanijos pra
monėje. Šiais pinigais jis per
ka serus kitų šalių pramones, 
ypač Anglijos.

Papos pasiuntinis 
apleis Ispaniją

Nužiūrima, kad gali nutrukti 
diplomatiniai ryšiai tarp Is
panijos ir Vatikano*

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
šiandie čia pasirodė ži

nia iš patikėtinų šaltinių, kad 
papos pasiuntinis Ispanijoj ga
li šiomis dienomis apleisti Ma
dridą. Laike pastarųjų keleto 
dienų papos nuncijus, Msgr. 
Tedeshini, turėjęs keletą kon
ferencijų su šalies prezidentų 
Zamora, kurios lietusios Vati
kano notą prieš torio j imą kata
likų bažnyčios turto Ispanijoj.

Kadangi tokie, apleidimai ar
ba išvažiavimai praeityje bū
davę įvadu nutraukimui diplo
matinių rįršių, tai ir dėl kalba
mo nuncijaus išvažiavimo nu- 
Hurimaa jogei l'yšiai tarp res
publikinės Ispanijos ir Vatika
no busią nutraukti.
Nutraukimas diplomatinių ry

šių pasidarė dar labiau galimas 
todėl, kad respublikos ministe
rių kabinetas pdskelbč vakar 
patvarkymų, kuriuo • suteikia
ma laisvė Ispanijoj visoms ti
kyboms lygiai. Daugelis kata? 
likų žiuri į šį patvarkymų, kaip 
į tiesioginį nusižengimą kon
kordatui, kuris buvo padarytas 
tarp Ispanijos ir Vatikano 1851 
m. Kiti vėl skaito patvarkymą, 
kaip pirmą žinksnį atskirimui 
bažnyčios nuo valstybės Ispa
nijoj. \

23.

Lenkai gavo per “nosį”
Tautų Lygos taryba pabaigė 

sesijų

6
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:’ , t i

Lengvas pasikartojus lietus; 
šalčiau popiet. Pietvakarių vė
lai pasikeičių. į šiaurius.

Planuoja 33 naujas or 
laiviams stotis

PHILADELPHIA, Pa., geg. 
23. — Pensylvanijos valstija 
turi 81 stočių orlaiviams. Da
bar planuojama statyti dar 33 
tokios stotys
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Constance Talmadge, pagarsėjusi judamųjų paveikslų aktorė, 
kuri neseniai pareiškė, kad ji visai pasitraukianti iš vaidini- 

mo filmoms : ”
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Vajus prieš neregist 
ruotas radio stotis ,

AVASHINGTON, D. C., geg. 
23. — Federalei radio stočių 
prižiūrėjimo policijai įsakyta 
išvalyti Atlantiko pakraščius 
nuo visų neturinčių 
operuoti radio stočių, 
stotys esu tik gelbsti 
kontrabandai.

leidimo 
Tokios 
Snapso

Ispani ja paskelbė vi 
sų tikybų laisvę

Katalikų tikyba, ministerių ka
bineto tarimu, pastatyta ant 
lygios su kitomis tikybomis.

LIETUVOS ŽINIOS

GENEVA, geg. 23. — Tau
tų Lygos taryba šiandie pabai
gė savo suvažiavimų.

Nors lenkai ir protestavo, 
bet taryba atsisakė priimti jų 
raportą apie reparacijas, ku
rias Lenkija pądariusi nuken-t 
tėjusiems riaušėse prieš vokie
čius laike pereito rudens rin
kimų šalyje. Raporto priėmi
mas atidėta iki busimo tarybos 
suvažiavimo, įvyksiančio rugsė
jo mėnesį. Atidėjimo reikala
vo vokiečių atstovas, o jį pa
rėmė Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Arthur Henderson.

Tautų Lygos taryba aplaike 
daugelį ukrainiečių skundų 
prieš lenkus deliai pastarųjų 
žiaurumų papildytų rytinėje 
Galicijoje.

Lenkijos darbininkai 
išėjo streikai)

DOLINA, Lenkija, geg. 23. 
— Keletas tūkstančių lenkų 
darbininkų, ' dirbančių aliejaus 
laukuose Rypne srityje, vakar 
paskelbė streiką.

Angliakasiaj. Dombrova apie- 
linkėj tebestreikuoja. Kad su- 
demoralizuoti streikininkus, 
valdžia padarė kratas streikuo
jančių tarpe neva ieškodama 
radikalų, areštavo 35 asmenis, 
jų tarpe vienų komunistą, Ko- 
waiį.

Žinia iš Varšuvos, gauta Ber- 
line, sako, kad teismas pasky
ręs penkiolikai komunistų, teis
tų Varšuvoj, viso 30 metų ka
lėti. Kiekvienam tad tenka, po 
porą mėtų. , Trims nuteistųjų 
paskirta po 3 metus sunkiųjų 
darbų kiekvienam. .

Sovietų darbininkų 
algas taksuos ’

MASKVA, geg. 23. — Sovie
tų Valdžią paskelbė, kad bus 
uždėtos taksos ant visi] darbi
ninkų algų, kurie gauna dau
giau kaip $35 menesiui. Tak-

tegorijomip. Pirmos kategori
jos taksos, kuriai priklauso 
darbininkai, sieks nuo 8 iki 22 
nuošimčių. ,

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
23. — Po penkių valandų po
sėdžio, Ispanijos ministerių ka
binetas vakar vakare įgaliavo 
prezidentų Zamorų paskelbti 
valdžios nutarimų, suteikiantį 
laisvę visoms tikyboms Ispani- • • JOJ.

Pirmas nutarimo punktas sa
ko, kad ateityje nebebus rei
kalaujama iš valstybės tarnau
tojų pasakyti kokiai tikybai 
jie priklauso; kad apie tai ne
beklausines savo padėjėjų nei 
civiliai, nei kariuomenės virši
ninkai.

Antrasis punktas sako, kad 
ateityje niekas, neprivalo būti 
verčiamas dalyvauti tikybinėse 
ceremonijose arba klausyti mi
šių. i

Tretysis punktas leidžia vi
sų tikybų išpažintojams Prak
tikuoti jas privačiai arba Vle- 
šąi visoje šalyje. * ——

Ispanijos valdžia pareiškia, 
kad šiuo patvarkymu benori
ma užgauti nei viena tikyba, 
ir nurodo, kad didžiumoj Eu
ropos valstybių žmonės naudo
jasi jau tikybos laisve.

Rusai išsižadą pasauli 
nes revoliucijos

Už laiško atidarymą 
$150 baudos '__ ' ..„■.■i.----

Roma turi 971,645’gy 
ventoj ų

ROMA, Italija, geg/ 23. — 
Ką tik užbaigtas gyventojų su
rašymas parodo, kad Roma 
priskaito 971,645 gyventojų. 
Per paskutinius metus gyven
tojų skaičius mieste padidėjęs 
57,000.

Trys dvynių poros vie 
noj šeimoj

BENTON, Illinois, geg. 28į 
— Mr. ir Mrs. William Empke 
Šeimynai gimė trys poros dvy
nukų. Ir ačiū tam per šešius 
metus jie susilaukė 8 kūdikių.

'■ H 1 fe ■
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Rekomenduoja elektri
fikuoti Anglijos 

gelžkelius
LONDONAS, Anglija, geg,

- Lordo Węir komisija,23.
kuriai buvo pavesta studijuoti 
Anglijos 1 gelžkelių problemas, 
paskelbė savo raportų. Ji reko
menduoja elektrifikuoti visų 
šalies gelžkelių sistemų.“ Plano 
įvykinimas gyveniman kaštuo
tų apie $2,000,000,000.. Weirdo 
komisija rekomenduoja, jį įvy
kinti bėgiu 20 mėtų. ,

Automobilius išmėtė pi
lietį iš lovos

PLATTSBURG, N. Y„
24. — Automobilius šičia 
to į vieno piliečio namą, išdū
rė sieną ir išvertė namo savi
ninką iš lovos, kurioj šis mic- 
gOj<>. z i; ’ •

kir*

Dunojus pakilo, gyven 
, tojai bėga

, BUCHAREST, Rumanija, ge- 
gūžes-23. Vanduo Donąjaus 
upėje išsiliejo iš krantų? Kele
tas tūkstančių gyventojų turė
jo apleisti namus ir bėgti to
lyn nuo upėsi!

. .i

Sušaudė žmoną, uošvę, 
ir paskui pats nusišovė

f ———I I I I i ■

KAUNAS.—Gegužės 3 d. Ro
kiškio mieste pil. Kazys Naru
tis, 25 metų amžiaus, susigin
čijo su savo žmona, 21 metų 
amžiaus, ir josios motina ir 
pradėjo j jas šaudyti iš revol- 
verto, žmonai pataikė 5 kul
kos—3 į dešinę ranką, viena j 
dešinę kojų ir viena į dešinį 
Šonų. Jos motinai viena kulka 
j burną. Po to Narutis persi
šovė sau galvą ir tuojau mirė. 
Narutis vos 3 mėnesiai kai ve
dęs, bet tuojau po vestuvių 
kažkodėl jau nesantaikoje gyve
no su savo šeima. .

PARYŽIUS, Francija, 
23. — Chicago Daily News 
korespondentas, P. S. Mowrer, 
ilgame savo laikraščiui straips
nyje, parodo, kaip bolševikai 
išsižada 1 savo pasimojimų su
kurti “pasaulinę revoliuciją”.

Mowreris nurodo, kad sovie
tai jau turi sutartis su Italija, 
Vokietija ir kai kuriomis ki
tomis kapitalistinėmis šalimis. 
Dabar esama ženklų, kad ir su 
Francija jų santykiai gėrėja. 
Ir jeigu Francija padarysianti 
prekybos sutartį su sovietais, 
tai jos pavyzdžiu paseksian
čios kitos valstybes.

Antra vertus, diktatorius 
Stalinas šiandie daug labiau 
susidėmėjęs penkių metų pla
no vykinimu, ne kad pasauli
nės revoliucijos kėlimu.

Tokiu budu trinimosi tarp 
sovietų ir kapitalistinių valsty
bių povai nykstąs, ir vietoj pro
letariato su kapitalizmu kovos 
prasideda kooperavimas. Bol
ševikai išsižadą pasaulinės re
voliucijos.

gcg

Bedarbiai reikalauja 
pagelbos

LINCOLN, Ncb., geg. 23. — 
Pašto tarnautojas ' Stanley 
Swanson neiškentė ir atidarė 
Suv. Valstijų /vice-prezidento 
Curtiso laišką rašytą senato
riui Norfis. Teisinas nubaudė 
Swansoną sumokėti $150.

MASKVA, geg. 23.
remdami ženklais, kuriuos da
bar galima numatyti, sovietai 
tikisi, kad šiemet jie turėsiu 
kviečių eksportui 440,000,000 
bušelių. Bendrai, javų rusai 
šiemet tikisi gauti 1,220,000,- 
000 bušelių, kuomet pernai jie 
teturėjo tik 980,0b0,000. «

BITTERFELD, Vokietija, ge
gužes 23. — Bedarbių minia 
šiandie susirinkusi prie miesto 
rotušės reikalavo pašalpos. Su
žinojusi, kad miesto meras ser
ga ir randasi namie, ji atlankė 
jo namus ir galvo jo parašą, 
idant bedarbiams bųtų suteik* 
ta pagelbos. Įvykę bedarbių de
monstracijų kituose miestuose, 
ii - '

Pasi-

“Visa Lietuva 1931 m.”

Kunigo fanatizmas .
VEVIRŽIENAI.—Mirė žymus 

veikėjas visoj apylinkėj. Daug 
matęs ir patyręs žmogus Kazi
mieras šakevičius. Daug dirbęs 
visuomeniniame gyvenime. Už 
lietuvišką veikimų rusų buvo 
ištremtas Sibiran. Po įtreijų 
metų grįžęs vėl tęsė savo darbų.

Tik mirus jam vietos klebo
nas pasielgė visai nepridera- 
mai.

Mirua nuėjo pas klebonų su
sitart, kiek reikės sumokėti.

Buvo susitarta ir sumokėta. 
Po to dar pareikalavo vikaras 
20 lt., jei į kapines pėsčias ei- 

z ir tas sumokėta. 
Negana to, ryto metą klebonas 
pffSRkė* kad jis anksčiau neži
nojęs, kad velionis skaitęs 
“Lietuvos žinias” ir “Lietuvos 
Ūkininką”. Atlikus už velionies 
sielą pamaldas, reikia kūną ly
dėti į kapines, o čia eina gin
čas. Mat, buvo susitarta į ka-, 
pines lydėti su liktarnomis įn 
vėliavomis. Bet čia pareiškė,' 
kad velionis skaitė “L. ž.” tai 
neduos jokių vėliavų, nors pi
nigai sumokėti.

Tokie kunigų išsišokimai ke
lia neapykantą.—P. A. M.

KAUNAS. — “Spaudos Fon
das” Finansų Ministerijos Sta
tistinio Biuro pavedamas, išlei
džia šiais 1931 m. didžiulę lie
tuvių ir vokiečių kalbomis kny
gą “Visa Lietuva 1931 m” šio
ji knyga žada* duoti pilną Lie
tuvių tautos ūkio vaizdą, ypač 
daug vietos skiriama vaizdui 
apie Lietuvos prekybų Wf pra 
monę.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHIČAGO, ILL
Ofisas atdaras Įasdie nuo 7 iki 8 Valandai, 

šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai
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KORESPONDENCIJOS
KLAUSIMAI IK ATSAKYMAI

Westville, III

Eim

Detroit, Mich
Naudinga įstaiga

Toronto, Kanada

THE OAKS
S-gcs Choro narys

w* 18.00
gražiausias ir

BrooklyniN. N.193 Grand Street

r man negali- 
jureįvis, kuris

pirmadienis, geg. 25, 1931

Carney, 
balius įvyks 
, pas Donii-

didžiuojasi, kad turi 
Mes to visiškai ne- 
~ bet tik pažvelg- 
organizacijas, kurios 

Visų pir-

Torcnt-o ‘Savigarbos1

letaia. Apdary 
rti įvairius 
INIMAS. P 
___ i vadovB 

gaminti sveikus ir skanius į

nuo 'ban- 
ėk pinigų bau 

jeigu turi nejudina-

iaipijrm 
sietuvos k 
gyventoją

Išdeportatimas ateivių jūreivių
Klausimas 

te pranešti, 
apleido savą laivą 1926 m., ga
li būti išdeportuotas, f nes jis 
šioje šalyje išbuvo jau suvirš 
tris metus? <

F. B., Seattle, Wash.

Bagley, Mich
Balius—Balius

Lietuvių ūkininkų
Midi., apidinkės
GeguŽČs-May 31 d 
ninku Sherpetį, Bagley, Mich. 
x Ten bus smagus balius su 
vaidinimu.

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

Kviečia Senas Draugas.

Peržiuręj imas atvažiavimo 
rekordu

Atsakymas.—Yra labai daug 
nesusipratimų haslink ateivių- 
jureivių buvimo Su v. VaL, nes 
Imigracijos Aktas iŠ 1917 m. 
aiškiai nustato deportuoti atei- 
vius-jureivius, kurie šioje šaly
je nclegališkai gyvena, tik j tris 
metus po įvažiavimo; kuomet 
Imigracijos Aktas iŠ 1924 m. 
sako deportuoti ateivius, kurie 
įvažiavo arba pasiliko čionais 
nelegališkai nup liepos 1 d., 
1924 m. deportuoti bile kada 
po įvažiavimu. Bet nesenai Suv. 
Vai. AugšČiausias Teismas, nu
sprendė, kad išdeportavimas at- 
eivių, kurie Čionais nelegališkai 
įėjo po liepos 1 d., 1924 m., yra 
aiškiai nustatytas valiausiame 
įstatyme, tai yra 1924 m. įsta
tymo. Tas reiškia, kad ateiviai- 
joreiviai, kurie atvažiavo nele
gališkai į Suv. Valstijas ir Čio
nais pasiliko nelegališkai po 
liepos 1 d., 1924 m., yra depor
tuojami bile kada po įvažiavi
mo. . .‘-..r #

If itehim 
unbeara! 
Bdothing, _ „ . -
antiseptic. Thousands find that Žema 
brings«aWiftrenėf from Itching, helps 
to dravf oŲt local infection ar.l __ 
store thė akin toiiormal. For 20 years 
Žemo has been clearing up skin, re- 
Hevfrig pimnles, rash and ‘ .....
irritations. Nevefbe with< 
everywhere—35c, 60c ant

R. D., Ronbury, Mass.
Atsakymas.— Natūralizacijos 

Biuras mažiausia du sykius 
peržiuro^ aplįkantų atvažiavi
mo rekordus. KuoYnet vardas 
nebus rastoj,rpjarduose; tai ap- 
likantui pranešta l^ąip jis gali 
gauti užsiregistravimo rekordą 
sulig 
kovo 
form 
jeigu 
turalizacijos

nijimas (dėl kurių plepalų nie- 
kurie iš jų pačių “tavorščių” 
turi daug nemalonumo), A. L. 
D. L. D. su Apsigynimo Lyga, 
“senių-* .1. S-gos nuotrupos, 
Lietuvių Printing Corporation 
(kuri dingo kaip kamparas su 
apie 200 dol. kolektų ir apie 
ką dabar ššš...). Aš manau, kad 
tiek organizacijų galėtų suda
ryti chorą iš 100 narių. Bet, 
deja, tose visose organizacijose, 
tėra tik 50 narių, kurie pri
klauso visur. Bet dar turiu pri- 
durt, kad daug iš “Bangos” 
choristų eina ant scenos ne dai
nuoti, bet...“pastovėti”.

Kodėl gi Dilgelė taip griež
tai nusistatęs prieš S-gos cho
rą? Juk S-gos choras jokių 
pinklių bei trukdymų “Bangos” 
chorui nėra daręs (gal visuo
menėj geriau pasirodė?); o an
tra, dainos tai menas, nieko 
bendro neturįs su politika. Juk 
kada S-gos choras susitvėrė, 
tai ir Dilgelės galėjo eiti dai
nuoti ir su geresniom sąlygom. 
Bet ne! “Draugai ir draugės!” 
— rėkia viena bobelė. — “Jų 
choras “fasištiškas”, jie Lietu
va Tėvynė dainuos (bet labai 
tuomi nusivylėte, ar ne?). Su
tverkime savo chorą, o aš pa
sirūpinsiu pajudosauti, kad jie 
mokytojaus negaus”.

Visi suplojo katutes ir “Ban
gos” choras dainuoja, kad net 
“sienos plyšta” (ką galėjo ma
tyt iš “Bangos” koncerto' iš 
geg. 16 d.). Dilgelė tikrai bu
tų geras proletaras, jei jo “fan
tazija” butų normali. Jis sta
tosi dideliu literatu, turėdamas 
laiko pliekia “darbininkiškas” 
korespondencijas. Jis lygina 
mus tai prie “fašistų”, tai prie 
katalikų ir smetonlaižių. Sako, 
kad tarp musų skirtumą nėra. 
Vėliau suranda kokį tai skirtu
mą, bet “darbininkiškag^iveiki- 
mas jį išdildysiąs”. Sak4>, kad 
nieks nespės atsilaikyti, prieš 
jų veikimą ir chorą, nes tai bu
tų pūtimas prieš vėją.

Dilgelė tikras romantikas. 
Jeigu jau viskas taip yra, tai 
kam, savo straipsnio pabaigoj, 
dūsaudamas vartoja: “Draugai, 
kurie priklausote fašistų cho
ruose, neikime pas juos dainuo
ti. Tik pažiūrėkite, kur jie jus 
veda! (rodos, niekur kitur, kaip 
į Toronto M. Konservatoriją). 
Visi sąmoningieji darbininkai 
eina su mumis (į St. Agnės 
bažnyčią). Stokite pas mus, 
mes jus nuvesim į komunistų 
partiją!”

Tai visa darbininkiška logi
ka. Nebūtų jau taip bloga, kad 
panašius dalykus stengtųsi gvil
denti rimčiau, vartotų dauginus 
faktų, - 
švaresnė

ųv

$7.00

Imigrantų Proble 
, mos

tada spauda butų 
Panašių korosponden-, 

tų, kaip Dilgele, Toronte yra 
daug. Jie rašo daugiausiai as
meninio pobūdžio šmeižtus. Aš 
manau, jei daugiau narių no
rite gauti Kom. Partijom tad 
galite pakviesti į Partiją at
stovaujančių organizacijų susi
rinkimus, kur patogiau prisi
rašyti į' partiją, negu chore. 
Ant galo, ką Dilgelė rašo apie 
“lyderukų” rezignacijas ir gar
bingas vietas S-gos chore. Tai, 
turbut, ir svajoja jis apie tas 
garbingas vietas, nes pas jus 
“lyderių” - ir “lyderukų” yra 
daugiau, kaip po lietaus gry-

Kanados aplankymas
Į<|aųsipi!as.—-Ešu Sity. Valsti- 

sitljų naturalizuotas pilietis, šią 
vasarą ketinu ant kelių savai
čių vykti Kanadon. Ar turiu 
gauti pasportą? Ar reikės mo
kėti kokio nors muito ant tu
risto automobiliaus?

T. K., Baltimore, Md.
■

Atsakymas.—Tursitai, kurie 
yra Suv. Valstijų piliečiai, ne
privalo turėti pasporto kuomet 
lanko Kanadą. Bet privalo su 
savim vežtis natūralizacijos cer- 
tifikatą, neg jam reikės daro- 
dyti pilietystę. Yra labai sun
ku Suv. Vai. apsigyvenusiems 
ateiviams važiuoti į Kanadą. 
Turistai gali savo automobilius 
vežti j Kanadą ant 90 dienų, 
pereik pristatyti jokio bono ir 
ncrelk mokėti muito, ant šešių 
menesių, jeigu prisilaiko prie 
nekuriu reikalavimų. Kanada 
nereikalaują automobilių įveži
mo leidinių ir Kanados muito 
valdininkai teikia pagelbą turis
tams . išpildyti -reikalingas po- 
piėraš. FLIS.

Klauskite apie , 
Ekskursijas į NcVv Yorką ir kitus 
pajūrio miestus, 
ųTUJUs? G^eat L.iki 
klojimus, t ’

Šaukite WABASH 2780
m i i ii ir ... .i. .f m.......... ..... .............. ■■■ii...

Gegužės 5 d. įvyko Moterų 
Apšvietos Pašelpinės dr-jos mė
nesinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkė S. Paulienė. Narių atsi
lankė pusėtinai. Reikia pasaky
ti, kad musų draugijos narės 
.visuomet susirinkimus lanko 
skaitlingai, o ir patys susirin
kimai būna tvarkus.

Priėjus prie raportų, ligonių 
lankytojos pranešė, kad ligo
nės atsimaldavo ir joms pašcl- 
pa išmokėta. Baliaus komisija 
Taportavo, kad balius davė virš 
$90 pelno.
• Knygyno atstovės pranešė, 
kad knygynas ne kaip pinigi
niai stovi. Nutarta paaukoti 
knygynui $5 iš draugijos iždo. 
Musų draugija rūpinasi ne iik 
pašelpa, bet ir skleidimu ap
švietos tarp lietuvių. Ji turi 
išrinkusi atstoves į knygyną ir 
visados knygynu rūpinasi, o 
seniau knygyno naudai reng
davo ir vakarus su vaidininfiais.

Reikia pasakyti, kad šiemet 
valdyba susideda iš veiklių 
draugių. Turi išsirinkusios ir 
korespondentę, kad aprašinėtų 
draugijos veikimą. Nors musų 
draugija ir pirmiau nemažai 
veikė, bet kad nebuvo kores
pondentės, kuri tą veikimą ap
rašytų, tai dr-jos veikimas pla
tesnei visuomenei nebuvo žino
mas. —Korespondentas.

Turiu garbės pranešti 
viams, kad šiame mieste ran 
dasi labai naudinga įstaiga, ku 
ri patarnauja įvairiuose 
luoša ateiviams, ypač 
kurie mažai arba visai 
kalba anglų kalba. Toji 
ga yra “International 
tute’ 
Vard

Ši įstaiga yra užlaikoma De
troit Community Fund, todėl 
teikia įvairius patarnavimus 
veltui, kaip tai — perkalba 
teismuose (courts), Suvienytų 
Valstijų Imigracijos reikaluose, 
ligoninėse, rūpinasi motinų pen
sijomis ir kitokiais pašalpiniais 
reikalais.

Mokina moteris anglų kalbos 
su pagalba Board of Education; 
taipgi moterims duoda pamo
kas siuvinėjimo ir kitokius 
naudingus patarimus kasdieni
niame gyvenime.

Elzbieta Pauraziene,

Kongreso Aktu, ‘ užgirtu 
2 d. 1929 m. (išpildant 
659)'. Bet tas galima, tik 
asmuo, kuris prašo ha- 

įvažiavo. į Suv.

“Darbininkų” Bangos choras 
gyvuoja gerai — fašistų smun
ka. Tokiu antgalviu tūlas Dil
gelė “Laisvėj” iš geg. 9 d. rek
lamuoja savo chorą. Choras 
kaip choras, gal... ir gerai su
dainuoja ir gyvuoja, bet aš ma
nau, kad “Dilgelei” reikėjo 
truputį lukterėti, kol kiti dau
giau bešališki asmenys butų 
atsiliepę apie “Bangos” chorą 
ir jį įvertinę, vietoj pačiam sa
ve reklamuotis. Sakoma, kad 
“fašistų” (taip Dilgelė vadina 
S-gos chorą), turi 18. narių. 
Tiesa, S-gos choras turi tru
putį viršaus aukščiau paduotos 
skaitlinės, bet tai individualis 
— savistovus S-gos choras, ku
ris priklauso ir kurį palaiko 
viena organizacija. Bet iš ken
kiu “skeveldrų” susideda “Ban
gos” choras, kuris skelbiami 
esąs “savistovus”.

Dilgelė 
50 narių, 
pavydim, 
kim į tas 
tą chorą “išperoj 
miausiai pradėjo tuo rūpintis 
“ilgliežuvių” moterėlių susivie*

reika- 
ti<W» 
nesu
ėstai** 
Insti- 

2131 East Grand Boule-

margutis
Išeina Idi&t ničndsį nuo

•OLI&’nE LIETUVIS“, kąs neskaito Margučio.

Lietuvių Laikraščių
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga

EKSKURSIJA

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu 
“AQUITANIA” 

Birželio-June 1 B, 1931
Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 
bus proga važiuoti- su šia Ekskursija,

LAIVAS “AQUITANJA” - 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS dokuMeNTOS’ ’' '

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIREJE. ISleista 1920
1,054 patarimai kaip 

MAISTAS IR VALGIŲ GA
Mokykloms ir šeimininkėms
•kaip i., .2 " ‘
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIET
Šioje 735 puslapiu knygoje tį 
vos žmonių surašymo, buraž 
vienkiemiai ir iniesteliąl, i 
yra ūkininkų, kaip toli fcel< 
sius paštas. ... ’ >

KAUNO ALBUMAS
Knyga paveikslu ir fotografijų Kauno miostd;..v->

UCTUVm KALBOSLUWSbo8AI™dovaisT
1926 ketais. _ . i’

NAMŲ RUOŠOS VĄDOVCLĮS s......^^„>...„.„,.,.^^4.

KlaŲ®imas.-rr-Pndaviau- savo 
natūralizacijos peticiją bet at
važiavimo dieną tik spėjau, da
bar atsimenu, kad tuo laiku ne
atvažiavau, man kas nors pa
sakė tik spėti atvažiavimo lai
ką, ir aš taip padariau. Dabar 
gerai žinau, kad ne ant paduo
to laivo atvažiavau. Jeigu 
peržiūrėję mano paduoto /laivo 
rekordus, mano, vardo 'nėrusi ar 
man įsakys pasiųsti kitą apli
kaciją? .

.a,...,...$M.5O 

išdaro 1........ $1.60 
pamokymai,

šauniausias piknikams daržas visame Cook 
Paviete. -

VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. 
16 iki 32 pusi 

“TAS NE . ..
Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $i.00)t

Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo ridre^ _
Margutis, 2437 W. 69th St., ..nGliicago, III.

Marguti redaguoja KOMP. A. YĄNAGAITIŠ./

Margučio Dainbis
34 Dainos už $L00 ■

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir dd vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingas; gražįoą{ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos. ' «

Kas užsirašys 2 metams Marguti ir priglus $3.00,'4UŠ gaus vel
tui “Margučio Dainos“. , z jį. ;• .- ij.

Reikalaukite iš Margučio, Siųskite $1.00 piipraę.tąhi laiške. , 
.. ........i"-1* "i'g ■'....

ŽEMIAUSIAS FĖRAS Į

New YbrK
Cleveland $ 11.26 
Buffalo ... $17.31

Niekei Plate Road 
ČgLEŽINKELiO

' i • ■ I
Išeina iš .Chkagos, La Šalie St. stoties 

*0:25’ A/ M.,‘ 11 ;00 A/ M./’ 
11:20 P. M.

* Extra FSro Traukinys
Be persėdimo miegamieji vagonai ir 

coaches.
Puikus Valgių Patarnavimas

ųiusų Žemų Kainų i
Apmokėtų Išlaidų 

les ir JBermuda plau-

. Įllllll II...... .

PilietyMtės jįyietį rejiittlftyihtaa

Klausimas.—Kiek rrtetų atei
vis turi Uirįti $rm negu pra
šo Anierikos. Piliety stės? /

F. Ao New York, City.
Atsakymas*—Ateivis ąštuo- 

niolikčš mėtų šdifuma arba dau
ginus * guli paduoti pirmą pra
šymą (Dedatation of Intpn- 
tion). Jis gali tiy daryti bile ka
da po įvužiavihio. f$t pirm ne
gu ateivis gali paduoti natūra
lizacijos peticiją, tai turi su
laukti 21‘ metlį/afba daugiaus, 
ir turi iSįyvėhtl Suv. Valsti
jose nors pehkiB metus, ir ap
skrityje kur j$dubdįi peticiją 
nors šešhiš Mėriesiuš.

Kaip parsitraukti nekvotiitius 
. imigrantus
Kiausit^fts.-*-.A|y(ažiavau į Suv, i 

Valstijas kaipo ?fpdkvotiiiis imi
grantas. ^ąno užsiėmimus — 
dvasiškis, Dabar npHu parsi
traukti savo, šęiiųypą,, kuri su
sideda jš.žmohę^.ir dviejų ma
žiulių vaikiu Kaip turiu puduo- 
ti prašymą^/;/ ((

J. P„ Dėtrolt, Mich.
Atsakyma».-*-Tavo žmona ir 

vaikai guli reikalauti ■ nekvoti- 
nio stovio. Jie turi kreiptis -prie 
arčiausio Amerikos konsulo, ku
ris turi pertikrinti tavo nekvo* 
tinį stovį ir įleidimą į Suv. Val
stijas. Tamsta i Čionais Suv. 
Vai. negali išpildyti' ir pasiųsti 
formas, nes ' tam tikslui nėra 
formų arba blankų-, -

Kadaiigi ne.t ir < i\ekvotiniai 
imigrantai šiandien, turi viso
kių keblumų gauti vizų, — tu
ri • pasiųsti žmonai sekančius 
dokumehitus, kuriuos ji turi 
pristatyti' Amerikos konsului— 
dvi kopijas užiailc^mo afideivi- 
to; pranėŠitnį nuo taVo darb
davio (tavo atsitikime niio pa- 
rapijėš" komiteto); parodant, 
kad tavo darbas'^ne" laikinas ir 
ketini Wfi^Wb^
čertifikuo|a. 
ko, patbddm 
koje turi 
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“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai AMERIKONIŠKOS DŪMOS

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB B PIANO MOVING 

Locat B Long Diataace Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Rei. TeL Yardj 3408

Netolimos ateities aky- 
vaizdoje

PETER BARSBJS
Mes parduodam rakandus ir radios 

.pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
T.l. Yatda 5069

i
* ' i ■ -

NAUJIENOS, Chicago, 1)1... "  ....... ..... . ...  ...  ,!■ ■ ...........  ——' ' 11 ...... **'** 
lėgti-įšlėkiti. Moterėlė ik $en šo<- 
co ir ten, o kaip tos durys už
darytos, taip uždarytos. Atsibo
do bolicijantuį apie duris strak
sėti. Jis pradėjo balsiai šauk
ti: “Get čers” (imk kėlės), 
“Get teibel” (imk sitalą), “Klaim 
;o transom”, (Lipk prie ląnge- 
io virš durų). O tų žiopsoto- 

jų vis dauginasi... Aš pasižiurė
jau į tų policijanto nurodyta 
angelį, pasižiurėjau į moterį,— 
tuoj ir supratau, atsiminęs ku
nigo žodžius: “Greičiau verbliu- 
das išlįs per adatos skylutę, 
negu bagočius į dangų įeis”. 
Moterėlė gerai ‘bagota” su svei- 
cata, tai kurgi, jai išlįsti per 
okį siaurų langelį. Bet visgi 
žingeidu.

Moteris susinešė stalus, kė
dės,-—vi s statė viens ant ant
ro ir lipo prie langelio. Sunkiai 
dirbo, vArgo, kol galų gale da- 
sigayo viršūnės.

čia jau visi mes atsidusom ir 
manėme, kad bus pabaigtas 
darbas. Bet viena nelaimė* tai 
ne nelaimė —ir čia tas pats.

3
" ■   f,-T . ..  .................. . . UI

Prisistato ir pats aptiokorius. 
Nagi, kas Čia su jo aptiek a at
sitiko? Jis ką tik aptiekų už
rakino ir išėjo pietums, o par 
eina ir randa galybes žmonių. 
Paaiškėjo.

Pirm išeinant aptiekoriui pie
tų, įėjo musų moterėlė į ap- 
tiekų prie telefono ir taip ji 
ilgai ir žingeidžiai užsikalbėjo, 
kad nejuto, kada jų aptiekorius 

darė aptiekoje išleisdamas 
pietums.—J. K. Uktveris.

šiaip ir taip sukinėja, ir už 
šian ir už ten pagavęs patrau
kė... Jau po biskj ^pasiduoda. O 
mano žiopšotojai vis nerimau
ja, dar kai kas iš jų pataria po
lici jantui kų jis turi daryti. Bet 
kų tas “biednaą” policijanlas 
pats vienas ant tų kopėčių be
stovėdamas gali padaryti... šau
kiasi pagalboj, pribuvo. Ir taip 
bctampydnmi, bekrapštydami 
musų garbės velti policijantai, 
ištraukė moterėlę jau ligikelių. 
Vienok nepamirškite, kad voga- 
svarumas neatlaikomas aukštu
moj, tai jie mėgino galvą že
myn jų leisti. Na, ir kaip tik 
ją linktelėjo, visi žiopsotojai 
suklyko, sucypė, sukvatojo... 
Moters bėgo iš žiopsotųjų tar
po, lyg sufragistes nuo paleis
tos pelės. Polici j antai laiko mo
terį,—vienas kitam liepia pir
ma lipti. Vienas jau įpykęs šau
kia “what a h-11! I can’t see 
vvhcre to go!” (po velnių, aš 
nematau, kur lipti.) Kitas jam 
atsako “neither I (nei. aš). Iš 
žemai policijantai šaukia “pull į 

off that skirt of your eyes” 
(nutrauk šalin tą šlebę nuo 
akių). O vienas i-š šalies juok 
darys sušuko: “And see the 
world and stars above you” (ir 
pamatyk pasaulį ir žvaigždes 
virš savęs). Iš čia jų, stačia 
galva žemyn leido, kol nepa
siekė “griešnos” žemės. Mote
ris raudona, kaip burokas. Sar- 
mata-gėda jai vargšei. Ir jeigu 
ji “ciongo” nepagavo, tai dąr 
jos laimė, nes ji jokios apsau
gos neturėjo toms tuščioms 
vietoms pridengti.

Publika ploja išgelbėtojams...

Tegul būną ir “Saliamono no
sys” ir “juokų kalendoriai”, ir 
tie ausis draskantys gramafo- 
nų rekordai, tegul būna net ir 
“sulietuvintas džezas” ir buri- 
daniada, bet tegul tie daiktai 
būna pavadinti tikraisiais savo 
vardais; tegul jie nebūna per
šami žmonėms kaip “lietuviš
kos kultūros ir meno” šedev
rai! Kiekvienų dalykų reikia 
vadinti tikraisiais vardais, tik 
tuomet nors tų jaunuolių nesu
klaidinsime ir neriubaidysime.

Darome ką galime ir kų jau 
esame, įpratę. Koncertų, operer 
čių, • dainų ir muzikos vakarų 
turime, jei sykiu paimtume, 
nepalyginamai daugiau kaip tri
jose Lietuvoše tegalėtutne ras
ti. Visur veikia arba senesnie
ji ir jaunieji kooperuodami ar
ba jau vieųi jaunuoliai. Spor
to ir fizines kultūros gyvenimo 
mes senesnieji, išskiriant gol
fą, beveik nežinome ir nevudo- 
vaujame. Tačiau vis pasilieka 
plačiausias laukas, kurs arba 
visai dar neplėštas . arba nuo 
kurio laiko vėl dirvonais užleis
tas, tai yra musų niinties gili
nimo, pasaulėžiūros susidary
mo, idealų sąvokos nusistąty- 
mo, socialių, tautinių ir šimtai 
kitų problemų gvildenimo sto
ka.

Kad mes čia esame labai ir 
labai atsilikę nuo kitų tautų, 
vėliau paimsime pavyzdžių, kaip 
kitų tautų Amerikos piliečiai 
daro, kokius sayo kultūros cen
trus išlaiko ir kaip juose vei
kia. Tačiau, galimybių turime 
ir beht gabumais neatrodome 
esą biednesni už tas kitas tftU- 
tp< kurių pavyzdį mums teks 
greitoj ateity sekti. Sakau, 
greitoj ateity, nes tam davi
niai patys reiškiasi^ ir ta atei
tis. pareis dar greičiau negu 
“jurgiai” užbaigs kontroliuoti 
tas musų vįsuonjęnįnęs/ tąijtį- 
nes ir kultūrines organizacijas, 
iš kurių visas dvasinės kultū
ros kilimas ir \ turi, pareiti.

—J. Pronskus.• ’ « I . • • * •> *■»

džezinti”, Amerikos lietuvių, sie
la tebėra gana sveika ir natū
rali. Vienu reiškiniu ypatingai 
paskutiniais metais pradedama 
dažniau pasidžiaugti, tai bedi- 
dejančia harmonija tarp atėju
siosios ir čia gimusiosios kar
tos. Jaunuomenė ne tik nebėga 
nuo senesniųjų, bet dažnai net 
neprašoma pradeda skverbtis į 
mustj viešąjį gyvenimų. Pasa
kys, tai dar Idbai nedidelis nuo
šimtis. Bet reikia atminti, kad 
tie jaunuoliai, kurie ateina į 
musų kultūros darbų yra ta 
grietinė, arba didlietuviškai ta
riant’ smetona, kuri turės pri
nokti būti vadais. O dabar pa
lyginkime kelias dešimts metų 
atgal: ar tuomet buvo daugiau 
veikėjų tarpe ateivių ar dabar 
yra daugiau tarpe čia gimusių ? 
Kiekvienas pasakys, kad dau
giau dabar tarpe čia gimusių. 
Be, to, tie yra daugiausia šiek 
tiek mokslo ėję, tad jie dar 
geriau žino, kų daro, ir todėl 
jie jau daro ne dėl; toj kad 
tų verčiami, bet dėlto kad 
tys jaučia norų, veikti savo 
tuvių dievoje.

Dar turime atminti vienų 
ivarbų psychologinį momentų, 
kurs verčia musų jaunimą daę 
labiau pagerbti už jo glaudima- 
si prie savo lietuviškos kultū
ros. Mums ateiviams jaunuo
menės dvasia nėra ir negali bū
ti besuprantama, ir mes visai 
nė nebandome jos suprasti. Mu
sų dabartinė jaunuomenė yra 
šios žemės produktas, ir su
prantama, kad jai yra ir turi 
būti ir ši žeipė ir šie žmonės 
ir šie papročiai nepalyginamai 
daugiau savi' kaip mums atei
viams, nežiūrint kaip ilgai kurs 
esame čia išgyvenę. Tad jau
nuomenę reikia dar labiau įver
tinti ir pamėgti. Ji jaučiasi 
koks tai >“fifty-frfty”; ne ame
rikiečiai, nė “foreigneriai”, to-’ 
dėl jie negali jausti pilnumoj 
tų emocijų, kokių tikriems 
amerikiečiams suteikia grynas 
amerikonizmas, nė tų kokių at
eiviams suteikia jų atsivežti 
tautiniai sentimentai. Pavyz
džiui; viena jau trečio kurso 
studentė, aprašiusi vieno “mo- 
vie” turinį, rašo taip: “I don’t 
know how it would appeal to 
a 100% American būt to a 50% 
American likę myself, it left 
me without any, impression”...

Musų senesniųjų būtiniausia 
pareiga padėti šiai pareinan
čiai kartai. Kadangi ji pati jau
čiasi turinti savyje visą 50% 
lietuviškumo, tai musų tiksiąs 
turi būti tą lietuviškumų išlai
kyti ir padaryti tokį, kurs jei 
jau dar labiau —nepatrauktų, 
tai nors nepradėtų tolyn bai
dyti. Koks gi tas lietuvišku
mas privalo, būti? — Aišku, 
kad ne suterliotas, ne “sudže- 
zintas”, ne “kvailosofijoj” ir pi
giose dainuškose ir ne sapni
ninkuose bei burtuose jėško* 
mąs. Jei seniesiems tatai dar 
suteikia šiokio tokio “nusibovi- 
jimo”, tai jauniesiems, mačiu
siems gyvenimą nebe vien iš 
gatvės bet ir iš kolegijų vi
daus, tokia “kultūra” tik pa
sibjaurėjimo gali sukelti, ir, 
kaip šimtais atsitikimą mato
me, taip yra!

Turėdami atsivežę iš protė
vių paveldėtų turtingų sveika
tos ir idealizmo bagažų ir iš
likę ne visiškai paskendę gat
vėje ir dienos rutinoj, galime 
paanalizuoti* ir savo nebetoli
mų ateitį.

Nežiūrint senų, supenėjusių 
dėdžių anoj pusėj vandenyno 
pesimizmo kalbant apie Ame
rikos lietuvius kaip apie “mir
štančiuosius”, nežiūrint musų 
kultūrinio, tautinio ir dvasinio 
gyvenimo vadinimo “tuščia vie
ta”, taip pat nežiūrint visų im
portuotų komedijantų mus “su-

T

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Te L Repablic 8899

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

Goodeonai Broliai
Forayšių ir pianų nuvertai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St
"teL Boulevard 9336

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųiies ir 

vertis, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Phone Republic 3713-3691

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai it Btangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 3847

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887,

Kad visi
žinotu

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM, Sav.
Šauni Lietuvių Užeiga

3202 S. Halsted St
Phone Victory 1039

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamai Molinas, Pečius, Registerius, 

Svarsty klės ir tt. 
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

— už prieinamą kainą •> 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

Boulevard 8167-4705
Chicago, UI.

Lietuvių Programai Nedčlio 
nuo 1 iki 2 vai. po piet.

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
80« W. 31 SL Victory 1696

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vieninteli lietuvių skalbykla Bridgepot- 
tc—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th SL 
Tel. Boulevard 9122

Ttltf. Republic 6396 _____

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.

2452 WEST 69th

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So.' Rockufell St. 

CHICAGO, ILL.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted SL 
T«L Y.rda 6894

Tel. Willow Springs *4 6 

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St. 

Prienais Tautiškas Kapines

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėse 
taę pataria Lietuvos bankai

Kad Budriko 
yra didžiausia 
muzikos Krautuve Ameriko
je. Jus galite gauti sau ra- 
dio, pianus, refrigeratorius, 
didžiausį pasirinkimų Chi- 
cagoje. Ir kainos daug že
mesnės kaip kittir.

Radio aptarnavimas vie
nus melus dykai. Pilna ga
rantija su kiekvienu radio.

Šis gražus Victor Viktrola 
vertės $25.00 už

$12.00
Groja rekordus labai
šiai ir galima išsivesti į pik
nikus ir į Lietuvų.'

Del Palaikimo Lietu
vių Muzikos ir Dai

nų per Radio

PIKNIKAS
Įvyksta Nedėlioję, Gegu

žės 31 dienų černausko dar
že Justicė Park, III. prie 
79th St. ir Archer Avė.

$300.00 prizų ir duodama 
su tikietais dovanos. Kaina 
tikietų po 50c. Tikietus ga
lima gauti iš kalno pas

■ *

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3417-21 S. Halsted St.
Tel.

WCFL
mis

WHFC Ketvergais nuo 7 iki 8 v. v.
Į———— i ! ................................... ... ..............................................................>

Mes PERKAME
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 pasiųskite regis- 
truotame laiške, tuoj gau
site bankos čekį

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

Siunčiame pinigus Lietuvon

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO. ILL.

gar

i,

STAR DUST Copyright M13wwi Fetmrt Service
... • — -

Krautuvė
Lietuviu DEUTSCHLAND

NEW YORK

bu- 
par

Kaip lietuvė su policijos pagal 
ba per langą lipdo

Greitas Laivy Patarnavimas 
į Europą

Per Hamburgą Musų Moderniniais Laivais
HAMBURG
ALBERT BALLIN 

e

H fllll Išvažiuoja reguliariai kas savaitė. Taipgi reguliariai 
išplaukimai musų populiariais kambariniais laivais

ST. LOUIS, MILVVAUKEE IR CLEVELAND 
Prieinamos Kainos

Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius

• V mu»! agentus -

Hamburg-American Line
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

■   ■ —   —   ■',l" ■ ■

Tarp Ghicagos
I
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CATER RESIGNEO 
IN FAVOR OF AN 
ACTOR'S CAREEI?

FIRST SCREEN 
APPEARANCE 
ASA VIUAlN 
IN-DRIVEN'

Z‘ > s
isi’if* ■$• .rM

NOW UNDER CONIRACT 
to PARAMOUNT- 

IS MARRlED TO 
OCTAVIA BROSKB- 

PLAYHD IN - 
LAOlES LOVE BRUTE S 
t ne mighty* -

į?-.j

BORN - 
PHILADELPHlAvz 

PA.

Green Mill Duona 
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui 
valgių piknikams ir į dar
bų einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Green Mill Duonų, 
kuri yra pagaminta taip 
kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
DUONĄ

: VANTEO 

TO SEC THE 
VNORLD

’ m > ■, ; * . « . . #

ne nelaimė
Moteris galvą iškišo pro langelį. 
Galva lengvai išlindo, bet to
liau sunkiai eina... Dar išsikišo 
dalis kūno,—toliau nuo gal
vos—-ir, kad tu kur su pleškė
tum, neipa-nelenda nė ten, nė 
atgal. Moterėlė pradėjo kosė
ti, o polici j on tas,-^-žinoma, kų 
jis būdamas vyru supranta apie 
moteris, vis šaukia: “Koman, 
koman’’. Vienok jau ir jis pats 
mato, jcad moterėlė visai nepai- 

-nelenda irso jo komandos, 
ganai

Ką daryti? štai atvažiuoja 
“s^lądasy-skvadas,— du polici- 
jan'tai su fliveriu. Jie tuoj iš
šokę puolėsi savo brolį poli- 
cijantą barti. Sako, tu nori už
mušti ją. Juk ji krisdama ga
li užsimušti, juk toks sunkumas. 
O moterėlė stena ir dejuoja: “O 
Jėzau, Juzau”.

* Tuoj polįcijantaį iš “fliverio” 
paliepė atgabenti kopėčias. Du 
iš jų laikė, o trečias lipo vir
šun link langelio gelbėti mo
terėlę. 6 žiopsotojų jau pilna! 
Juokįasi-kle^a. Mane net pik. 
tumus, paėmė. Manau sau, mo
teriai nelaimė, o jie klega.

Na; viršun palipęs policijau
tas mėginą moterį traukt lau
kan. Bet nesitraukia. Jis ją ir

Iš plačiosios Chi- 
cagos

GĖLIMAI
‘•-.V?/: i

ii* skausmai 
lengvai 

pašalinami
Einu gatve, ^adą; tokia •• de

presija siaučia, tai nieko kito 
negali veikti, kaip tik šaligat
vius “pališiiioti”. O tokių šiuo 
laiku pusėtinai daug. " ; !

Einu ir dairausi. OgL žiūriu, 
prie vienos kajnpines krautu
vės sustoja keli tokie žiopsoto
jai, kaip ir aš, ir policijantas 
mėgina įsibriauti vidun. O iš 
vidaus gėro “saizo” moteris, at
rodo lietuve, mėginą neįleisti... 
Manau sau ^-r-aha, čia tai jau 
bus reidas. Pažiūrėsiu, kąs 
bus.

Vienas ir kitas apie duris 
šokinėja, straksi. Prieinu ar
čiau. žiuriU j iškabą “sainą”. 
Aiškiai ir šar net lietuviškai 
parašyta “Lietuviška, aptiekų.”

Na, panjąpįaii sau, čia jau 
kas O moterių
taip, kaip paukštelis klietkoj už
darytas, vis straksi, vis jam no
risi ant laisvės kaip nors iš-

; Bayer Aspirin pašalins jūsų kentėji
mus be jokio pakenkime ir j trumpą 
laiką. Nuryki't tableteję su biskučiu 
vandenio. Skausmas išnyks!

Tai yra taip lengva atsikratyti danties 
skaudėjimų; glvos skaudęjimo nuo ko
kios nors priežasties. Muskulų gėlimai, 
paeinantys nuo reumatizmo, lumbago; 
delei šalčių ar persidirbimo, lengvai, nu
veikiami. Tie neišaiškinami moterų 
skausmai tuojaus būna suraminami.

Moderniškas būdas pašalinti skausmą 
yra su Bayer Aspirin. Jo veikimą dak
tarai užgiria. Jie žino, t kad Tikras As- 
Iiirin yra saugus — negali padaryti ža- 
os. Jis neveikia širdies. * Dėžutė ir 

tabletės visuomet turi Bayer Kryžių. K
Jus visuomet rasite - Bayer Aspirin 

kiekvienoje aptiekoje ir jeigu jos per
skaitysite ištirtus nurodymus ir jų pri
silaikysite, jus visuomet susilauksite pa
galbos. Jus išvengsite daug kentėjimo, 
jeigu jus tik atsiminsite apie Bayer As
pirin tabletes.

NEW PROGESS BAKIN G COM P AN Y
KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remkitt Lietuvių Įstaiga, 

3401-05,So. Morgan St. Phone Boulevard 1048 
Įsteigta 1893 metais
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in Canada 
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Dabar tam religiniam despotizmui atėjo galas. Re
voliucija, nu vertųsi karališkų sostų, suteikė sąžinės ir 
religinių įsitikinimų laisvę > Ispanijos žmonėms. Visas 
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drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.
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HOOVERIS PRIEŠINGAS NEPAPRASTAI SESIJAI

Pasikalbėjime su spaudos atstovais prezidentas 
Hooveris pareiškė, kad jisai nešauksiąs kongreso sesi
jos šią vasarą.

Sušaukti ekstra sesiją reikalauja įvairios pacifistų 
(taikos šalininkų) organizacijos, kurios nori, kad kon
gresas apsvarstytų sumanymus ateinančiai pasaulio 
nusiginklavimo konferencijai; taip pat reikalauja ekst
ra sesijos ir radikališki senatoriai bei kongresmanai, 
kurie nori, kad valdžia imtųsi priemonių kovai su ne
darbu. šitą radikalų reikalavimą šiomis dienomis iškė
lė senatorius La Follette.

Atsakydamas j senatoriaus La Follette’o pareiški
mą, Hooveris nurodo, kad kraštas nugalėsiąs biznio 
depresiją ne įstatymais, bet darbu; debatai kongrese, 
jo nuomone, ne tik nepadėtų bizniui, bet dar sutrukdy
tų prasidėjusį jo atsigavimą. Hooveris betgi nepasako, 
kokiu budu tai galėtų atsitikti. Argi bizniui gali pa
kenkti, jeigu kongresas, pavyzdžiui, imtų svarstyti su
manymą įvesti apdraudą nuo nedarbo arba paskirtų iš 
valstybės iždo pinigų statybos darbams?

Tokios diskusijos gali pakenkti ne bizniui, bet tik 
valdžiai, kuri iki šiol nieko konstruktyvaus nėra pada
riusi bedarbių pagelbai. Hooveris bijo kritikos, kuri 
neišvengiamai pasigirstų kongrese prieš jo politiką, 
jeigu kongresas gautų susirinkti. Jam ypatingai yra 
nemalonu stoti akis į akį su kongresu dėlto, kad nau- 
jamjam atstovų bute bus daug daugiau administraci
jos priešų, negu kad buvo senamjam.

Sulig konstitucija, naujasis kongresas, kuris buvo 
išrinktas pereitą rudenį, susirinks tik ateinantį gruo
džio mėnesį. Prezidentas Hooveris mano, kad juo il
giau žmonių išrinktieji atstovai nesuvažiuos į Wa- 
ssingtoną, tuo jo administracijai bus geriau. Ir jisai, 
gal būt, neklysta. Bet kraštas, kuris moka bilionus do
lerių valdžios užlaikymui, turi teisę reikalauti, kad ji 
veiktų, o ne lauktų, iki dalykai pasitaisys patys savai
me.

Komunistai vęl šaukiasi pa
galbos savo bizniams. Jų cen- 
tralinis organas “Daily Wor- 
ker”, kurio palaikymui per vi
są jo gyvenimą buvo daromi 
aukų rinkimo “vajai” po dur 
syk, trissyk per.metus, dabar 
rengiasi prie naujos kolektą 
kampanijos, šį kartą norima 
surinkti nei mažiau, nei dau
giau, kaip $$5,000. Komparti
jos tentro komitetas išleido at
sišaukimą, kuriame sako:

“Kad Daily Worker gale- 
tų toliaus gyvuoti, turi būt 
iki vienam centui užpildyta 
ši $35,000 vajaus kvota.” 
Kaip dėl dabartinių nedarbo 

laikų, tai trisdešimts penki 
tūkstančiai dolerių yra nema
žas pinigas.

Tuo pačįu laiku mūsiškiai 
blmblnįnkai taip pat Verkia au
kų. Jie buvoja, kad jų “Vil
ais” stovintį ant bankroto 
kranto, DeĮ to laikraščio nese
niai pjovėsi, kaip katės maiše, 
bimbiniai su pruseikiniais. Da
bar bimbfoiai, laimėję “perga
lę”, šankia, kad

“Padėtis yra rimta! Jei 
visi nesuskubsime pasidar
buoti, gali laikraštis nuken
tėti labai skaudžiai.”
“Ježednieynos” išlaidų suma

žinimui, jos leidėjai nutarė ją 
sumažinti, Bus' atleistą dalis 
darbininkų, čia bus progos su
vesti rokundas su kai kuriais 
“sklokininkais” ir pasiųsti juos 
paskui Strazdą ir Prusejką — 
į bedarbių eiles. ,

Šitaip Romanistai visą laiką 
iš almužnų gyvena, bet nežiū
rint kiek aukų surenkama 
jiems'niekuomet ne gana. Tur 
būt, jų krepšiai kiauri, kad jie 
niekad neprišipiklo.

f .< i ’
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Virgii Kirkland (vidury), kaltinamas nužudymų merginos 
Arlene DraVes, tariasi su savo advokatais teismo pertrau
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Laikinoji Ispanijos respublikos vyriausybė paskel
bė tikybinę laisvę gyventojams.

Tos laisvės Ispanija niekuomet neturėjo visoje sa
vo istorijoje. Katalikų bažnyčia Ispanijoje naudojasi 
ypatingomis privilegijomis, o visų kitų įsitikinimų 
žmonės buvo spaudžiami ir persekiojami. Protestonai 
buvo toleruojami, bet neturėjo teisės daryti jokių savo 
apeigų už bažnyčios sienų. Žydai buvo išvyti iš Ispani
jos dar karaliaus Ferdinando ir karalienės Izabelės 
laikais. Laisvamanybė buvo laikoma nusidėjimu prieš 
valstybę. ■

Seniaus, kada katalikų bažnyčia buvo ypatingai 
galinga, Ispanijoje veikė "šventoįi” Inkvizirija, t, y. 
specialiai teismai prieš “netikėlius^ lt* ftoeivatikiu^,\ 
Tie teismai , turėdavo visur savo slaįptug šnipus (tuip, 
kaip bolševikai kad turi sovietų Rusijoje OGPU), k^; 
rie sekiodavo paskui žmones, klausydavo jų pasikalbė
jimų, kišdavo savo nosis į privatinį žmonių gyvenimų 
ir stengdavosi surasti, ar nėra kur pasislėpusių “šveh-! 
tos bažnyčios ir religijos priešų”, ar “nebliuznija” kas 
prieš Dievą, ar nekritikuoja Biblijos, ar nelaužo “Die*; 
vo prisakymų”, ar neskleįdžia kokios “herezijos”. h* 
kai Inkvizicijos žvalgybininkai užuosdavo kurį nors 
Žmogų iškrypus iš “tikro kelio” arba “vedant iš kelio” 
kitus, tai jisai būdavo suimamas ir atgabenamas tar
dymui,

Inkvizicijos tardytojai reikalaudavo, kad kaltina* 
masai prisipažintų, nes tik prisipažinimas tuomet 
laikomas kaitės įrodymu. Kuomet gi kaltinamasai at
sisakydavo prisipažintu tai Inkvizicijos budeliui jį 
kankindavo! Už herezija (“kreivatįkybę^) ir . religijos 
paniekinimą žmonės būdavo baudžiami mirtim — daž-, 
niausią* sudeginami •’#$\Mžol Inkvizitoriai b^o kartai 
tardytojai, kaltintojai*jr teišėjai,’ir jbkiosgynejo iš^ša-j 
lies kaltinamasai negalėjo turėti, Aišku, kųd tokiam, 
“teisme” žmogui, patekusiam į jo nagus, nebuvo jokio 
išsigelbėjimo. < • * *

Tai ve kaip šeimininkavo Ispanijoje “artimo mei
lę” skelbianti katalikų bažnyčia.

(Tęsinys)
Bet Grintalės pastoriui kaž

kas ne valandėlės nedavė ramy
bės. Jis nusiėmė beretą su bum- 
bulėliu viršugalvyj ir vėl užsi
dėjo ant galvos. Jis ištiesė ran
ką, kad tirštai pakely sužėlu
sių dirv uolių galvelės slystu 
jam pro tarpupirštes... Su bato 
galeliu paspyrė apvalų akme
niuką, pažengęs ketprius žing
snius vėl paspyrė jį, ir paten
kintas Šypsojosi. Tada jis vėl 
prabilo:

— Ar jus pastebėjote 
liekną mergaitę, stovėjusią 
šinej pusėj šalia jūsų? Ji
kejo ružavą suknelę ir baltas 
apatinis matėsi pro padalkas.

Ir nutilo, išvydęs savo bičiu
lio sustingusį, aklą žvilgsnį. 
Bet, matyt, tas Žiurėjo į ką ki
tą ir Staiga parode ranka į se
ną kriaušę, augančią ant upes 
kranto, beveik be balso ištar
damas:

— čia jis mėgdavo sėdėti 
saulėj leidžiantis,

Pastorės Krauzė palingavo 
galva jr magino paguodžiančiai 
atsidusti. Bet ši diena buvo 
perdaug gerai jam nusisekusi, 
kad jis dabar galėtų pilnai pri
tarti liūdnai savo nelaimingojo 
bičiulio nuotaikai.

— Tatai praeis, mielas drau
ge, Laikas gydo visas žaizdas, 
— taip pat ir giliausias širdies 
žaizdas.

Sis banalus, kasdien kartoja
mas posakis patiko jam pačiam.' 
Ponia Korstiepė galėjo būti ra
mi — jis kiek galėdamas at|i-: 
ko savo pareigą.

O šit ir ji pati iš verandos; 
jau mojo jiems. Grintalės pa-, 
storius pasiskubino atsakytį, 
jo draugas išlaisvino ranką ir 
pasilenkę prie, nedidelio. gelto-\ 
nų rožių krūmo, augančio čia 
pat už vartų. ' ■

— Toj vietoj ji prieš'trejus* 
melus pametė mažą, žalią žie
do akelę. /

Gerą laiko valandą Fogriis 
stebėjo žole apaugusį kiemo; 
grindinį, susilėkęs ir į lyg Vajk 
kąs aplink tupinėjamas. PaJ 
^torius Krauzė\ patraukė pe-, 
či$s, matydama# teki. 
k^ąįjt; J*m| tu^jąnlįdi^gtefeo; 
g&lvom naują • tema pušnękpiųi’ 
Valgant pietus. Kaip tjk tuo 
pačiu akimirksniu jis*'atsiminė’ 
kažkur skaityto ar girdėto eilė
raščio žbdįius, kuriuos tri^pu? 
t j patetiškų tonu ir padeklama
vo:

anekdotų iš pastorių gyvenimo. 
Gerdamas antrąjį vyno butelį, 
jis jau nebelaukė, kad juoktų
si kiti. Raudono vyno rugšto? 
kas kvapas sva igino j j, besi
leidžianti vakaro saule mėtė 
kambarin geltoną atspindį, pro 
atdarą langą iš kalnų plauką 
genamos bandos varpelių skarm 
besys ir lengva, drėgna vėsu
ma glostė įkaitusį veidą. Jei 
nebūtų priešaky šio pilko bi
čiulio veido, jis tikrai many tu
si sėdjs kur kavinės verandoj 
ar laimingai pakrikštyto kūdi
kio gimtinėj.

Kai nusileido saulė,. Grintalės 
pastorius atsikėlė iš užu stalo ir 
ruošėsi eiti namo. Tik tiek jam 
ir bebuvo likę laiko, kad spėtų 
ligi visiškai sutems taku pereik 
ti per kalnus ir anoj jų pusėj 
esantį pušyną.

Jis sudavė plaštaka savo 
draugui per petį.

—Galvą > aukščiau, drauge! 
Mes dar gyvensim! Musų pat? 
eigos reikalauja vyrų, kurie nėr 
linksta ir nelužta. Ęinam, pasi- 
vaikščiosim tyrame ore. Tyrus 
oras; kaip tiktai ir yra patys 
geriausi vaistai prieš blogą nuo
taiką.

Ponia Kortienė, nešina sava 
pono kepure ir apsiaustu, išsis
kubino paskui juos verandom

—Jums bus šalta, ponas pas-

Das Lcben gilt geringe, 
gleich ęįnen goldenen Ringe, 
aus <Jetn die Perle fiel*).

Ir nusigandęs žengė žingsnį 
atgal, tarytum gindamasis ir 
tiesdamas į priekį rankas.

Pastorius Fogelis jau stovėjo 
atsitiesęs. Jo pageltęs veidas 
dabar pasidarė pilkas, lyg že
me, o tamsiuose įdubimuose de
gė akys. Tarytūm nuo tų akių 
gindamasis Krauze ir buvo iš
tiesęs į priekį -rankas.

— Taip, taip... visiškai taip^. 
Aus dem die Perlė fiel...

Getai, kad ponia Korstienč 
buvo čia pat ir išblaškė šią ne
jaukią bųklę. Fersivilkęs kitus 
rubus ir sėsįamąsis/ užstalėm 
Grintalės - pastorius nesiliovė 
kaltinęs save už tokio neapgal
voto eilėraščio padeklamavimę. 
Juk jo bičiuli# jAu ir taip buvo 
nepataisomas melancholikas, 
kuiį nebederėjo dar labiau liū
dinti. šiuo atveju tik išsiblaš
kymas ir linksmumas begalėjo 
ką pagelbėti.

Srėbdamas buljoną, jis kart
kartėmis žvelgė j Fogelį. TO, 
veidas tebebuvo toks pat pil
kas. Todėl plaudamas sau ga
balą kepsnio, jis truputį pajuo
kavo su ponia Korsjtienc. Ar ji 
kadaise taip pat nenešiojusi ru- 
žąvos suknelės ir ar jai nepa-r 
tikę raudonos kurpaitės, suriš
tos kaspinėlių, kuriuo mazgas: 
panešėjo į rožę? Bet popįą Kor- 
stiene buvo tyli ir drovi. Pir
štų galais ji vaikščiojo hplinįt 
stalą ir kraipydama galvą pa
ėmė visiškai nepaliestą savojo

Bet kodėl "jus nieko nė-1 
valgote, pppąs pąstoriąų? ; 
j Atsakymo nebuvo. Valgyd^Į 
mas ryžius Grintalės pastorius 
dar kartą bartde išmėginti sa
vąjį Išblaškymo metodą, šis pa-, 
tieksiąs jau nuo. Senų senovės 
esąs jo silpnybė. Kartą, dar te
bebūdamas ętųdentų, ręste" 
rane to patiekalo suvalgęs išti
sas dvi; porcijas, visiškai už
miršęs, kad ’ pinigų teturjs su
mokėti t||c už vieną.-Įr tada- te- 
kę Užstatyti kį?ęrip| Apeilį ir 
•motinos dovąnofą užrašų kny- 
smIs- ’■■ 5 'i 

Bet iš tų juokU* juokėsi tik

tięiii;: atįlšC ti^g; ntį >: i š tffil ĮIHį

jis1 tikrai "atgavo s-Įiiiįjį tuiji sir kumštimi įbųtŲ Hijnk 
įSayp, su ypatin- 1s tz.,

ig,ų; pasitenkinirųu galėjo atpa
sakoti daugelį tikrai vykusių

*) Gyvenjmas yjra mažavertis, kaip 
’ 'jf W• aukso žiedas,/ H kudo iškTitb 
' perlas. - , * Vert.
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Grintalės pastorius žvilgtele-, 
jo atgal. Ne vieno žmogaus ne
simatė šiame tuščiame kely. So
džiaus stogai saulėlydžio t švie
soje atrodė tamsiai raudoni.

Bet tas, plika galva, nuleis
tomis rankomis ėjo į priekį nė 
kiek nesustodamas. Ir negali
ma gi buvo palikti jį vieną, 
nelaimėje— matyt— netekus 
proto lygsvaros. Pastorius 
Krauzė pasivijo savo bičiulį. 
Akimirkspj jis galvojo, ką jis 
galėjų pasakyti, norėdamas iš
bandyti jo protą. Ir nesugalvo
jęs nieko tinkamesnio, jis užde-, 
jo ranką bičiuliui ant peties ir 
tarė tą patį, kas šitokiais at
vejais— paprastai— tariama:

—Stipri malda yra geriausia 
parama visokiose nelaimėse, 
žmogaus gyvenimas trumpas,’ 
kaip žiedų lapai, kaip rasos la
šelis... • ’

Pastorius Fogchs pritardamas 
linktelėjo galva.

—Iš tikrųjų, taip. Tai buvo 
aktoriaus ir klouno veidas, kurį 
aš ten mačiau.

Grintalės pastoriui antrą 
kį perbėgo šaltis per niigarą. 
Iš-tiesų, ponios Kottienės tei
sybė! Matyt, kad jis jau net 
logiškos minčių1 sąsajos nebe-' 
įstengia suvokti. Bet dabar tuo 
labiau negalima paliktį j j < vie
ną. Gal būt, dar pasiseks nefb 
kėtai rasti jo prote bent vieną 
šviesesnę vietelę, * ’

Ir Grintalės pastorius . tęsė 
pašnekesį,’ ’su nuolat augančia 
baime klausydamasi^ beprotiškų 
atsakyhiĮį, kurie netarė j d jokios 
sąsajos; šų jo paties sčkdmąis 
žodžiais.

I —Jums darosi Šalta, draujje.< 
Ąš jus mtelai pajydėčJau namo/ 
Tįęsą nakant, aš bątem naktį 
^neturiu kur.škybėti.

—Ąš telP Dm gorėčiau grįžti 
atgal Jau Seniai aš norėjau tai 
padaryti.' ' Bet po;itrjsdpšimt( 
dvejų metų .Uteį -Jau nebega-1 
Įima. Tatai viršija' žmogaus jė- 
fcas. jNęt įr jį ^jio?ątžvjigiu ne, 
galėjo nieko pagelbėti. Vargšė
je katoJi > Orite 

šypsojosi. Ar tu gali įsi vaizduot 
tį Ričardai, kaip sunku šyp?! 
ęotįšf kai sieloje kruvinos žaiž? 
dos? j

--r-Kaip Jus norite, drauge. Ir 
pas itįane Grintujėj jus galėsite 
pernakvoti. Man kaip tik nešę* 
niąi į atremontavo kambarėlį' 
viršuj. , I
• vX-Tai yra nepaprastai keista, 
miįlas Ričardai,^' kad žmogus

t -. A .... .4

Vert.

Bet tie abu jau buvo tolokai 
Grintalės pastorius kažką jaj 
dar atsakė, Tada jie abu pasu
ko už kalvos kampo ir dingo 
ųž akacijų tvoros.

Ponia Korstienę palingavo 
galva ir atsiduso. Gerą valandą 
ji dar žiurėjo į tą'pačią pusę. \,|

Pastorius Krauzė laba j iiorė? 
jo kalbėti. Jis kažkodėl tarytum 
jautė, kad jo, bičiulis buvo įsi
kalęs sau galvon kažkokią kvan 
lystę, kurią būtinai turėjb iš
reikšti žodžiais., Prietemoj jis 
daugiau nebįgal&jo taip ryškiai 
matyti, savo bičiulio veido. Bė 
to, nuo' išgerio vyno - jautėfej. 
daug drąsesnis ir savara nkegnis, 
Jis pradėjo kalbą - tiesiog mič, 
paties ’ svarbiausio:

—Kodėl jus, gerbiamasis bį?i 
čiuli, yįsą Sieną taip kęistaf «u-; 
rite į ipane? V • i

Dideliai jo įnuoątabai Rings^ , 
dorfo pastorius šį kartą atsakė) j 
tuč tuojau ir, rodosi, visiškai j 
noriai.

—Aš |iurių ne į tave. Aš žiū
riu i veidrodį, . j

Nežiūrint visos r sužądj^tdte 
drąsos, Misper • Qrinv'

Įėję jo atmiptųf tie’piiųips'Kdrs- 
tieiiės Žodžiai, kuriuos, ji k|d< 
anksčiau 'buvo jam pakuždėjusi 
į ausį. Šunes, kurie pes^a, pąb- r 
Justa.., Ar tik jr su žmonėm^' 
ųeatmihkalas' pat7.... ....? * susisupkite 1 ■ T? reikalauja ju-

sų profesija. Jus turite parė
dyti parapijonims nusižemini
mo ir susivaldymo pavyzdį.

—Visą popietę aš klausaus 
tavo kalbos, Ričardai, ir prisi
menu savo buvusį retorikos 

i mokytoją. Kiekvieną semestrą 
aš baigdavau jo pagirtas. Aukš
tojoj dramos studijoj jis dėste 
deklamacijos meną. Todėl j|s 
taip puikiai mokėdavo paruošti 
aktorius,

—Brangus amato Kroli...
—Amatas— tti sakai, Ričar

dai? Aktoriaus amatas, mano 
manymu, yra pats geriausias. 
Todėl, kad jis yra atviras jr

1 visi, net ir jis pats, jį vadina 
tikruoju vardų. Ir todėl, kad 
jam nereikia ištisus trisdešimt 
dvejus metus vaidinti vieną ir 
tą patį vaidmenį. Vieną ir tą 
patį— tai yra baisu! Mano stu-

I dijų metu laikraščiai rąžė apie 
<ažkokią aktorę, kuri nusiskan
dinusi upėj todėl, kad teatro 
direktorius atsisakęs suteikti 
jai naują rolę. Nuolatos aš ją 
atsimenu. Ir kaip gerai aš ją 
suprantu, tą narsią moterį!

—Leiskite, drauge, aš jus 
paimsiu už rankos,— man pasi
rodė, kati jus ką tik (truputį 
susvirduliavote. Taip. Mes dar 
truputį pakopsim kalnan, per
eisim kriaušių ir tada tuojau 
prasidės pušynas. Už valandos 
mes busime namie. Ir tada męs 
dar pasėdėsime verandoje ir pa
plepėsime. Aplink Grintalę toki 
puiki panorama. Galima tiesiog 
pamanyti, kad tai Šveicarija— 
tiesiog Ritli klonys.

—Wtlhelmą Tcjlį visuomet 
vaidina tas geriausias tru
pės aktorius. Ir publikoje 
kiekvieną sykį jis kai šau
na savo sunui nuo galvos 
obuolį, kas nors išgąstin
gai verkia... Bet jis to visiškai 
nesigėdi. Todėl,1 kad visi žino, 
jog jisai yra’ aktorius ir tik Šį 
vakarą vaidina tą vaidmenį. O 
po vaidinimo koks nors gerbė
jas jį pavaišina restorane kep
tu fazanu ir vynu. Jis yra pats 
linksmiausias žmogus visoj apy 
linkėj ir pasakoja puikius anek
dotus. Ir nė vjenas to nesigėdi 
nes jis savo vaidmenį iš tikrųjų 
gerai atlieka.

—Ir tada, brangus drauge, 
kai mums pasidarys šalta sėdėti 
verandoje, mes užžiebsime val
gomajame lempą ir paprašysi 
me mano Lizą, kad ji padainuo
tų. Ji yra jauna ir dėvi baltą 
kepuraitę, kaip ir ponia Kors- 
tienė. Bet užtat ji 1abąi puikiai 
dainuoja tirolįečįų romansus.

—Taip, |ąip... Bet apie ką 
mes dabar kalbėjome? Ak, taip! 
Tai buvo -kalba' apie tai. Taip, 
it rytoj jis vaidins Napoleoną 
arba, sakysim, grafą Egmoną. 
Ir jis vėl nejaus jokios gėdos, 
kai koki nors panelė, apsivilku
si ružava suknele ir baltais apa
tiniais, iš pačių pirmųjų eilių 
mėtys jam scenon ^ožes, o jis 

į jai oru atsiųs bučkį. Nes jis 
yra aktorius ir todėl pilnai turi 
teisę būti žmogiškas. Kaukę jis 
nešioja tiktai scenoje ir meluo
ja taip pat tiktai ten. Jis yra 
laimingas žmogus, nes niekas 
nereikalauja, kad jis meluotų 
ir gatvėje, ir namie, ir smuk
lėj prie likerio stiklo. Jis ten 
Sėdės su savo gerbėja ir pabai 
goj paprašys ją padainuoti jam 
tiroliečių romansą,

—žinote, drauge, mano var
pininko Betgės žmona moka pa
ruošti iš kainų žolių puikins 
vaistus nuo drugio ir nuo šer
dies silpnumo. Vieną bonkutę 
jį mielu noru mums duos. Ju 
šų amžiuje būtinai yra reika
lingos žolės, poilsis ir ramybė. 
Ir malda —-muoširdi malda.

vietoj. f Grįžti a^gąl•• jis'^aįpį pat 
f egW oVeijf j:pftelq'-^ųą la
biau. !^aį dįįcmą, kUf ią i’š mie
la i, dųočiau išsįręšti musų se- 
nająip • logikos •į profesoriui. Jis 
buvo;toks išmiiįtin£as vyras.

1 as j ums dar kartą * sakau:
1 1 1 • ' »T 1 *J1 '-1 * *
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(Jaras kasdię puo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. NedėJdiemais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.



Graboriai

S. D. LACHAVICH

150 išdeportuojami

9252

AdvokataiNuošovė žmogų
Akių Gydytojai

SPORTAS

Lietuviai Gydytojai

Vincentas Kareiva

4729

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingu, simpatingą, ir raniųi

tai rciš 
suslrem 
oponcn

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment 
netic

Pypkes ir 
Clgaretų 
• Rūky

tojų

J. P. WAITCHES 
Lietuvis Advokatas

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

or **Eye Beauty” Book 
Motino C<m DopL H. S, 9 H Okto St.,CWc«gn

Tel. Cicero 1260
DR. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 

vakare.
4847

automobilius bei 
Mtiskegon, Graiid 

Grand Rapids, Whitc-

0 iki 8 Vai/ Nedėlioj nuo 10 iki 
ATITAISO 'i TRUM-

Banditai mirtinai pri 
mušė darbininką

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturimi 41- 
laidų užlaikymui aky-

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

H 03 S. Halsted St.
Telefonas 

^Victory 1115

Valandos! 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir UUo 6 iki
9 vai. vakare

p r I e 
duodu 
eleetrie 

ir mag- 
blankets' ir 
Moterims ir 

merginom patari
mai dovanai.

New Yorkų. 
gonai su de- 

prikabiuti 
traukinio,

Vedybų skaičius smar 
kiai mažėja

Pereitų šeštadieni atsidarė 
visi keleivių rautai visuose di
džiuosiuose ežeruose, šiemet 
laivais važiuoti kainos žemiau
sios kaip kada nors buvę. Ga
lima bus nakties metu važiuoti 
ir vežtis 
daiktus į 
Haven 
hali, Montague, Pcntwater 
Ludington.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1900 So. Halsted St.

Rezidencija:
■4193 Archer Avė.

Valandos: 3—4 po pilt 
Phone Lttfayette 0098

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 VVest 22nd St 
Arti Leavitt St.

telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Edgtwater Beach viešbuty j 
suėmė Morris Stein, kurio už
siėmimas buvq klostuoti če- 
čius ir juos mainyti. Tuo bu
du jis pasidarydavo pusėtinai 
pinigų ir gyveno švilpauda
mas . Jis niekur ilgai nesusto
davo, bet važiuodavo iš miesto 
j mieštų, Ir tuo budu išsisuk
davo nuo policijos nagų.

Pėtnyčioj Pėžela risis su 
Don De Long

Mikai tatai kaip tik ir patinka.
Kiek teko nugirsti, šį kartų 

Požėlai teks susikibti su vienu 
geriausių Amerikos ristikų. 
Todėl kiekvienam bus pravar
tu tų ristynių pamatyti.

Rįstynės įvyks Detroit 
Olympic svetainėj, kur telpa 
tūkstančiai žmonių. Risis taip 
pat Čempionai Jlm Lomios su 
milžinu indijtihū Clinstock.

Teprašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvo$ bankal

Lietuviai Gydytojai
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Valandos 11
4 it 6 iki

nuo II
■12 vai. fpo’<i 
KREIVAS A
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. KainOs pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė*

Phone Boulėvard 7589

■ Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9
X S u bato mis nuo 9 iki 9

52 East 107th SL 
kampas Michigan Avė.

TeL Pullman 5950-—namų PulL 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St
Ketvergais ofisai uždaryti.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILį.

Prie Halsted ir 11 gatves ta
po nušautas Ermilo Haredia, 
1100 S. Halsted St. Mirtinai 
pašautas Hcrcdia pareiškė po
licijai, kad jis žmogžudžio nie
kuomet pirma nebuvo matęs ir 
jokių priešų neturėjęs. Mano
ma, kad jis tapo nušautas per 
klaidų.

B U T K U S 
Undertaking Co. 

Wm. A*. . Vakotiiy 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel. Canal ?161 ■

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

gBĮtefrtvJ, Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, 
degu kiti todėl, kac 

* priklausau prie gra- 
i bų iŠdirbystės.

OFISAS: 
HKf 668 W. 18th Street 

Tel. Ganai 6174 
' SKYRIUS:

■ 3238 S. Halsted St.
TlL Victory 4088

Namų Td. RavonsWood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukce Avė.
(kampas North ir Damen, Avės)

— Tek Brunswlck 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatomis

Ofiso Valandos: 1-3 ir 7-8 p. m. 
Nedėliotais pagal susitarimą

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

Tel. Caluiiiet 3294 
Nuo 9 iki'12 vai. įdienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Rdom 730
Tel. Central 6890 Vai. 9-4 
Rezidencija 6158 S. Tolinau Ar. 

Tel. Prospect 8525

Du negrai banditai užpuolė 
darbininkų Erncftt Kruthz, 
2970 Prairic Avė. Kruthz kiek 
galėdamas gynėsi. Banditai jį 
mirtinai primušė. Kruthz dar 
nuėjo į policijos stotį ir pra
nešė apie užpuolimų. Bet 
grįždamas namo, jis sugniužo 
ir mirė.

Vasaros sezonas eže 
ruošė

ir valkų pagal naujausius 
Ray it kitokius elektros

Ofisas k Laboratorija: 
St.

LIETUVIS GRABORIUS
■p' >?. ’ . • ‘
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Gegužės 28 d. Požėla ri 
sis Detroitė

DR. C. MIČHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulėvard 7878

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se,. visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St. 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Pbysical THerapy U Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

DR* VAITUSH, OPTs 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir. toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. ViSiidse atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro-

YOUfEYta
Nlght and Morntng to kuep 
them Clean, Clear and Healthy

JŪSŲ GRABORIAI
* Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi TMonai: YARDS, 1741 ir, 1742 , .

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja Virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel. Boulėvard 6487

Phone 
Hemlock

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutartį

A. A. OLIS
R. A. VASALLE .

ADVOKATAI 
ii South La Šalie Street 

Room 1934, . .Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. flk. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., ketv. ir Subatoi vak 
Vasalle—Pan.. Ser. it Pltnyėios tik

JONAS WYSOCKIS
Petsiskyęe sU šiuo pasauliu ge

gužės 21 dieną, 1931 metais, su
laukės apie 70 amžiaus, gimęs Vy- 
duklės parap., LipkUkės kaime, 
Raseinių ap.

Paliko dideliame nubudime 
brdlį Antarią ir švogerį Joną Bu
žą, o Lietuvoj moterį, dukterį ir 
sūnų.

Kūnas pašarvotas, randasi Zolp 
koplyčioj, 1646 W. 46th Št.

Laidotuvės įvyks gegužės 26 
dieną, 8:00 vai. ryto Iš Koplyčios 
į Šv. Juozapo parapijos bažnyčią, 
So. Chicago, III., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už Velionio 
sielą, o iš ten btis nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jorto Wyiockio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikirtimį.

Nubudę liekame,

Brolis ir Svogeris Amerikoj, 
Moteris, Duktė, Sūnūs Lietuvoj.

Laidotuvėse patarnauja gtabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulėvard 
5303. r '

Šv. Izidoriaus Draugystė rūpi
nasi laidotuvėmis. .

Margaret Sunimers, 682 \V. 
North Avc„ tapo policijos su
imta ir uždaryta į kalėjimų. 
Prieš keik laiko misteriškai 
ųumirė jos giminaitis Thomas 
Mcyer, 17 metų jaunuolis. Pa
sirodė, kad prie melus laiko 
tokiu jau misterišku budu mi
rė ir berniuko tėvas. Daugiau 
to, keista 
Sunimers 
įnamiai.

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulėvard 7589

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

Gegužės 29 d. Coliseumc 
įvyks didelės ristyhes. Bisis 
net šešios poros. Vyriausioj 
poroj risis Jim Lomios su 
Frank BronoAvicz, kuris Čhi- 
cagoj jau ritosi 10 kartų ir nei 
vienų ristynių ncpralaimėjo.

Karolis Požėla turėjo ristis 
Hti Paul Jonės, bet vėliau jam 
nutarta duoti kitus oponentas, 
būtent, franeuzas Don De 
Long. Franeuzas yra labai 
tvirtas ristikas. Kai kurie gal 
jį mate “muvesc”. Mat, buvo 
nufilmuotos Londos-Steelc ris- 
tynes New Yorkc. Tose risty- 
hėse dalyvavo ir franeuzas. 
Jis ten labai gerai pasirodė ir 
savo oponentų mėtė, kaip ko
kį pelų maišų. Na, o 
kia, kad Požėlai teks 
ti su labai pavojingu

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nėdėliomi) nuo 10 iki 12.

Pershkyrė su šiuo panultu geg. 22 dieną, 7 vai. vakare, 1931 m., 
sulaukęs 40 metų atpžijm. gimęs Vilkijos miestely, Kauno apskr., priklau
sė prie Dr-jų Simano Daukanto ir Jaunų Liet. .Tautiško Kliubo. Paliko 
dideliame nubudime moterį Antaniną, 3 dukteris —• Bronisląvą ir žentą 
Omer Mc Guire, Oną ir Ženi4 Edvardą Vešučius ir Rozaliją, du sūnūs — 
Leoną ir Antaną, brolį Pranciškų ir brolienę Viktoriją, dvi seseris—— 
Oną ir švogerį Joną Ramanauskus, Marijoną ir švogerį Stanislovą Baben- 
skuL-švogerį Juozapą ir Oru Mariukus, švogerką Matcijoną Antikaus- 
kiertę ir gimines. Kūnas paMtVojIs ^randasi .3600 S. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks antr>ditny,O<gužės '26?d., 8 vai. tyt< iŠ namų į 
<v. Jurgio parapijos bažnyčią, kurtoje atsibus gedulingos pamaldos už 've
lionio stelą, o iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazimierą kapines.

Visi a. a. Vincento Kareivos giminės, draugai/ir pažjstami esat nuo
širdžiai kviėčtami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patąrrta* 
vimą ir aiaiaveikinimą

r Nuliūdę liekame .
Moteris, Vaikai, Žentai, Brolis, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarusiąja guboriub Ą. Masalskis, ttl.» Blvd. 4139,

Cook comity šiemet vedy
bos nepaprastai smnažėjusios, 
kaip skelbia Sidney Summer- 
field, vedybų licencijų chief 
derk. Per šiuos 4 mėnesius 
vedyboms licensijų išimta 
8,949, kuomet pernai metais 
tuo pačiu laiku buvo išimta 
10,10*1. šiemet yra skaičius 
mažesnis ant 1,215 kaip per
nai tuo pačiu laiku, arba ant 
5,000 mažiau per ingius. Už
pernai metais, 1929 m. tuo pa
čiu laiku buvo 11,182 vedybos. 
Lyginant su užpernai metais 
šiemet per metus bus mažiau 
vedybų ant kokių 10,000. Tai 
yra sumažėjimas ant visų 25 
nuošimčių. Šiemet numatoma, 
kad vedyboms leidimų išims 
kokius 33,000 daugiausia, gi 
1922 metais buvo išimta 32,091. 
Visoj šaly vedybos žymiai su
mažėję. Pernai metais buto 
332,262 vedybos, gi užpernai 
metais buvo 357,652.

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
noo 9 iki ’ 11 ^valandai ryto 

. nuo 6 iki 9 valandai vakaro

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STR1K0L

Lietuvys Gydytojas * 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į haują vietą po nr, 

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boukvard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Rezidencija Tel. Midway 5512 i: 
Wilmctte 195 

Ralph C. Cupler.M.D. 
CHIRURGAS

Ottkley lt 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvtrgau 
3 iki 8 vaL Vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. ▼.

Pereitų šėštfldiehį iš Cbica- 
gos surinkta 150 deportuoja
mųjų, kurie šargybos lydimi 
išgabenti į New Yorkų. še- 
išgabenli 
šeši pilni 
pėduojamaisiais 
prie taintikro 
kurs važiuoja iš pat Seattle, 
Wash. ir renka deportahtus. 
Inspectorius Shirlcy Šmith pa
reiškė, kad tai yra pirmas toks 
skaitlingas transportas iš Chi- 
engos, išvežamas vienu sykiu. 
Iš to skaičiaus yra 85, kurie iš
važiuoja patys į savo kraštus 
Su vien. Valstijų lėšomis, kiti 
yra ištremiami kaip nepagei
daujami.

_ 10 V41. ryto iki 9 
^edSlidnris pagal sutartį 
ėst 14 Street 

CICERO, ILL.

Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St. 
kagnp* 18 ir Blue Island Avė.

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

Res. Phone Fairfax 6353

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, III 

Tel. Cfcero 5927

Lietuvės ^Akuš erės

Phone Armitagt 2822

DR. W. F. KALISZ
' 1145 Milufauket Avenue

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

Nedėlioj pagal eutartl

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži* koplyčia? dykai

• 718 W; 18 St.
;TcL Roisevelt 75^32

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTUTelefonas Boulėvard 1939

DR. S. A. BRENZA 
1 

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, 111.

išėjo laimėtoju. Juo tolyn, tuo 
jis darosi labiau populiarus. 
Požėla, kaip visi žino, ritasi 

rašę poniai Sunimers. Policija vikriai ir ritasi gražiai, o pu-

Pirniadienis, geįį. 25, 1931
minii 'ti.. i. .r.... ............................................  .į^!......

tad nužiiiri, kad viši tie penki 
žmonės buvo % nunuodyti tuo 
tikslu, idant gauti jų apdrau
dę. Eina girdai, kad korone^ 
rio chemikas jaunuolio Meyer 
kūne suradęs puodų. Sum- 
mers, policijos kvočiama, grie
žtai tvirtina, kad visi tie žmo
nės mirę natUraliŠka mirtimi. 
Suėmė čekių klastuo-

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
'Juo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po ptet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nno 10 iki 12
Rez. Tekphone Plaza 3202

Margaret Sunimers įta 
riama nuodijimu pen

kių žmonių'

K. GUGIS
ADVOKATAS

* MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room I1B 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 VP'. Adams St., Room 2117.
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzaihuotojas
Moderniška Kokply^ia Dovanai 

Turiu autoniobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Yatds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

GHICAGOS 
ŽINIOS

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 Iki U valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio
i, ,^i ■ »■ ■     >i>i iIihiiiiNi

Pbonė Cdnal 6222

DR. S. BIEŽIŠ 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir švehtad. 10—-12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai * ' 

OFISAS '
South Ashland Ane., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. p® pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl, nuo 10 iki 12 V, dieną 

Phone Midway 2880

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDA 
77 W. Waehlngton St, 

Cor. Washington and Clark Sta. 
Ofiso Tai. Central 29 7S 

Namų Tel. Hyde Park 33M

Phone Boulėvard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Tai bus paskutines šio sezono 
ristynės. . Požėla per pereitų 
žiemų Detroite ritosi keturis 

mirtimi pasimirė ir kartus ir visus keturis karius 
vyras bei jos du 

Visa jie buvo apsi- 
savo pomirtinę už-

Įvairųs Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrąs gydytojas, chirurgas 
lt akušeris.

Gydo staigias it chroniškas ligas vy
tų, moterį 
metodus \ 
prietaisus, 

r
1025 IV. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 VaL vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 6755 ar Randolph 6800

GraboriaŠ
Phone Boulėvard 4139 

A. MASALSKIS

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb

Telefonai JU

Boulėvard 5203 t

Boulėvard 8413

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Roona 2414 

One North U SMh Bldg.
One North La Šalie St. v 

, < (Cor, La Salia and Madison Su.) 
’ Ofiso Tel. Šute 2704: 441T f 
'  ' ..H............................ ii. i n.................... į .....HM

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė, 
Tel. Boulėvard 2800 

Rez. 6515 So. Rockmell St.
Tel. Republic 9723 t

to iki 1 po pietų, 2 iki 
Vak. Nedeliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rez. 6600 South Actesian • Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulėvard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso Tel. Boulėvard 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. Kenwood 5107 

«'* * .  i

A. MONTVID, M. D.
West ToWn Štate Bank Bldg.

2400 IV. Madison St, ,

Vai. i 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597
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:• draugiškai vieno cliicagiceio Normali B. kaip Crane’ą. Reiškia, vieną

į

Tarp Chicagos
drauge praleisti ir 
pasilinksminti.

Dauyelį pažįstantis.

Michiganiečiai at
vyksta Į pikniką

Drg. Grigaitis išva 
žiavo

Pereitą šeštadienį išvažiavo 
į Miehigan valstiją “Naujienų” 
vyr. redaktorius P. Grigaitis. 
Tą pačią dieną, gegužes 23 d. 
jam buvo surengtos prakalbos 
Grand Rapids, Mieli. Prakal
bas surengė naujai atsisteigu-

Kitą dieną, gegužės 21 d. 
jam surengtos prakalbos Det- 
roit, Mieli. Chicagon drg. Gri
gaitis grįžta šiandien, pirma
dienį.

Didysis “Naujienų” 
piknikas veik čia 

pat
Vos tik dvi savaites beliko 

liki pirmojo šiemet didžiausio 
pikniko, kurį rengia “Naujie
nos”. Tai įvyks vieną sekma
dienį praleidus, kitą sekmadie
nį, birželio 7 d. “Naujienų” 
piknikai yra pasidarę Chica
gos ir tolimesnių lietuvių ko
lonijų metiniai suvažiavimai, 
su tikslu susitikti, pasimatyti, 
senas pažintis atnaujinti ir 
naujų pasidaryti.

šiemet “Naujienos” pavasa
riniam piknikui pasirinko yisai 
naują gražią vietą, Oaks dar
žą, kur ne tik yra visi pikni
kams patogumai, bet ir labai 
erdvi bei puiki vieta poilsiui, 
pasivaikščiojimams ir pasi
linksminimams. Tas parkas 
randasi į pietus nuo Archer 
avenue, per kokią vieną mylią. 
Privažiuoti patogu automobi
liais ir gatvekariais. Vėliau 
bus ir visas planas paduotas.

Chicagiečiai, beabejo, va
žiuos visi. Bet tenka girdėti, 
kad ir iš toliau atvažiuos skait
lingai svečių. Tad senai besi
malę turės progos visą dieną koninkai marijonai nupirko

Wisconsiniečiai nepasilieka

Šįmet kaip vargu kada nors 
pradėjo smarkiai , gyvuoti 
šiaurvakarių valstijų lietuviai, 
ypatingai Illinois, Wišconsin 
ir Miehigan bei Ohio koloni
jose. Kadangi Illinois lietuvių 
kolonijos skaitomos kaip ir 
namiškės, tai ir į “Naujienų” 
pikniką, kurs įvyksta birželio 
7 d. Oaks parke, rengiasi visi 
būti su draugais ir šeimyno
mis. Bet dar svarbiau, kad 
jau gauta žinių, jog ir iš toli
mesnių kaimyninių valstijų, 
\Visconsin, Milhigan žada at
važiuoti svečių. Tfir bus tik
ros lietuvių Joninės, toįel 
svarbu, kad kuoskaitlingiau 
namiškių atvyktų piknikai! sa
vo tolimųjų pažįstamų pasi
tikti. Pikniko programa ir 
marguminai žada būti tikrai 
įvairus. Matas.

Rcam nuosavybę, <
Imli. Čia Chicagos lietuvių 
zokoninkai marijonai sleigią 
saVo skyrių. Jau esą atvažia
vę du to zokono kunigai ir vi
sas būrys zokoniiikų ir zoko* 
niūkių ir rengiasi atidaryti to 
zokono kolegiją, į kurią busią 
priihiama apie 100 mbkinių.

Carolyn sąvailę dirba vični darbiniu- 
i kai, o antrą kili.

sleigią '< ‘ Senas Petras.';

Išvažiuoja Lietuvon
Jonas Karalius, gyvenantis 

2950 formai Avė., Cbicagoj, 
apleidžia Chicagą birželio 1 
dieną, 11 vai. ryto, iš Dear-

Birutės vakarėlis 
buvo smagus

Pereitų šeštadienio vakarą 
Lietuvių Auditorijoj įvyko pa
skutinis šį pavasarį Birutės 
narių ir draugų pasilinksmini
mas viduje. Jaunimo ir jau- 
įjujų draugų, Birutės chorisčių 
ir choristų, dainininkų ir rė
mėjų buvo gražus būrelis. Va
karėlis nusitęsė ligi vėlumos 
ir buvo tikrai gyvas. Nuo šiol 
ir Birutė jau vyks į vakacijas, 
per vasarą tinkamai pasilsėti 
ateinančių metų darbams, ku
rių nusimato daugiau negu bi- 
le kurį kitą metą, kadangi tai 
bus Birutės 25 metų amžiaus 
sukaktuvių metai. Buvęs.

Zokoninkai veisiasi
Iš Thompson, Conn‘. rašo, 

kad gegužės 23 d. Chicagos zo-

GAISRO IŠPARDAVIMAS!

Išsiparduoda
Visa likusioji dalis LUSTIG’S DEPT. STORE 

$50,000 PREKIV 
paskutinėse pastangose viskį likviduoti.

Mes turime padaryti vietos statytojams, kurie pradės taisyti namą. Viskas 
turi būti išparduota nežiūrint kainos.

POLICIJA TURĖJO TVARKYTI DIDELES MINIAS. TŪKSTAN
ČIAI TURĖJO GRYŠTI NUO DURŲ PASTARAJAME 

ISPARDAVME.
ŠIS IŠPARDAVIMAS BUS DAR DIDESNIS SU DIDESNIAIS 

BARGENAIS.
BUKITE ČIA ANKSTI. IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA.

Utarninke, Gegužės 26 d., 9 vai. ryte

LUSTIG DEPT.
STORE

3410-12 So. Halsted Street

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET 

Tcl. Kedzie 8902

1514-16 Roosevelt Rd. 
irti St. Louu Are. 
CHICAGO. ILL.

Saikiai susirgo VIa 
das Buknius

Joniškiečių L. K. Kliubo 
darbuotojas, p. V. Buknius, 
staiga susirgo. Praeitą antra
dienį buvo padaryta operaci
ja ant vidurių. Jis randasi li
goninėje, 5450 So. Morgan St., 
kambario numeris 215.

Kaip joniškiečiai, taip ir ki
ti bukite tokie geri ir aplan
kykite d. Buknių. Pričiupkite 
jam daugiau jėgų apgalėti šią 
netikėtą ligą. —R. Š.

born stotieji:
Važiuoja paviešėti pas savo 

giinines į Trilaukio kaimą, 
Pajcvortio vąls., Vilkaviškio 
apskr. čionais gyvendamas į* 
sigijo daug draugų, todėl iš
važiuodamas taria visiems, 
kuriuos negales susitikti, su
diev. Birželio G dieną sėda į 
“Rottcrdam” laivą.

s —^Naiiji.eiių^^^jMivakoęčių 
. • Skyrius, n . ■ ,,

t., . . I ’, ' '!< ■ •> ,/ ; • į', . ' ' . . ,

Iš Darbo Lauko
Henry Fordo dirbtuvėj vėl 

sumažėjo darbai. Per porą 
mėnesių dirbama ten buvo 
normaliai, — po penkias die
nas per savaitę. Bet štai da
bar beduodama dirbti tik po 
keturias ar tris dienas į savai
tę. Mat, mažiau žmones be- 
perka automobilius. • Vadina
si, nebėra marketo.

šiemet pas Fordą dirba tik 
viena permaina arba šiftas. 
Dirba tik dienomis. Pernai 
kai kuriuose departamentuose 
dirbdavo dvi ar trys darbinin
kų permainose Viso būdavo 
apie 5,000 darbininkų, šiemet 
apie G5 nuošimčiai jų neteko 
darbo. • <
IVestern Electric kompanijos 

dirbtuvėj darbai mažėja
Western Electric kompani

jos dirbtuvėj darbai pusėtinai 
sumažėjo. Kai kuriuose de- 
patrameutuoše dirbama po ke
turias dienas, o kai kuriuose 
tik po tris per savaitę, 
kiek laiko tapo atleisti 
darbininkų. Dabar eina 
kios kalbos: vieni sako,
dar daugiau atleis darbininkų, 
o kiti tvirtina, jog keliems mė
nesiams dirbtuvė visiškai užsi- 
darysj • , ;.

Bet kaip iš tiesų bus, to dar
bininkai nežino. /

Pas Crane'ą
I ' ’ ’ *' * ’ 1

Darbai čia yra labai suma
žėję. Darbininkų bepasiliko 
visai mažai. Bet ir jiems už* 
lėktinai darbo nėra. Tačiau 
kompanija stengiasi užsiliku
sius darbininkus palaikyti. Tai 
daroma tokiu būdu: departa
mento darbininkai padalinami 
į dVi grupi, — viena grupė dir
bą^,visą savaitę, o kita antra. 
Vėdinasi, darbininkai vieną 
savaitę dirba po tris ar ketu
rias dienas, o kitą sayaitę pa
silieka namie. Tačiau yra ir 
tokių departamentų, kur dar
bininkai dirba kas savaitę po' 
tris ar keturias dienas.

Prieš 
G,000 
vįso- 
kad

Rengiasi du kailiu 
lupti

“7-pri- t

“Vilnįes” direktoriai išleido 
labai verkšlenantį atsišauki
mą. Girdi, draugai, gelbėkite, 
nes kitaip prileis savo kroinelį 
užsidaryti;.. jPėdčtis labai rim
ta, siųskite axikąs.

Taip prabilo i “tikrosios ko- 
munįstiškos linijos” komisarai.

Bet štai ant pirmo “Vilnies” 
puslapio telpa' ir kitas graude
nimas: reikia pinigtį ir “Wor- 
kcr’iui”, jo padėtis irgi kritine 
ga-

Vadinasi, diįbar nuo “tikro
sios linijos” bolševikų bus lu
pami du kailiai; kolektavimas 
eis dviem frontais: reikės pri
pildyti “Vilnies” tarbas ir tuo 
pačiu laiku “Worker’io”.

Gi> sklokininkai tik juokus 
daro iš bimbinių. Pasidžiau
kite dabar savo pergale, sako 
jie. Bet atrado,, kad Limbi
niams jokia jiMjiaiigsmo nėra; 
jie tiesiog su -ašaromis akyse 
prašo aukų ir paramos. “Vil
nis” reikėsią sumažinti. O ta
me atvėjy j kai tkurie komisarai 
atsidurs bedarbių eilėse.
' Blogi popieriai' bimbiniams. 
Iš sklokinihkų,1 kuriuos jie iš-

j*

Yra ir daugiau dirbtuvių, 
kur daugiau nebeatlcidžiama 
darbininkai. Ten užvesta 
maždaug tokia pat sistema,

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališksi gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir paslės, Užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reamatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį meto ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

. .4^00 West 26 Su kampas Keeler Avė.. Tel. Crawford 5573

Specialistas gydyme cbrontBkų Ir ■ nauju' li
rų. Jei kiti negalėjo jumis iBgydyU, atšilau 
kyklt pas mane. Mauo pilnas ‘ ISegzaminavi- 
mus atidengs jūsų tikrų Ura ir jei aA apsL 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS, Ei
kit pas tikrų specialisto, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino lierzamlnavimo—kaą jums yra.

. " * < t. f » /'I l \

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

Kambarys, 1016 
Imkite elevatorių , 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto ik: 1; po 
pietų, nuo .5 iki 7:30 vakaro. Ned* 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

20
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ATVYKSTA DIRŽŲ 
EKSPERTAI

Demonstruos garsųjį 
' Rice metodų dykai 

visiems atsilankiu
siems į hotelį

Jeigu jus turite rupturą, jūsų didžio
ji proga jau atėjo.! Jeigu jus norėtu
mėt pasiliuosuoti nuo veržiančių, spau
džiančių, trinančių diržų, kurie daro, 
gyvenimą sunkia našta, ČIA ir DABAR 
yra laikas veikti.- .. ■ ?

W. S. Rice iš Adams, N. Y., įkūrė
jas garsaus Ricė Be-Chirurginio Metodo 
rupturai ..atitaisyti, dabar atsiunčia savo 
asmeniškus atstovus kartu su Medikaliu 
Ekspertu, į' Chicago.' Jie bus Planters 
Kotely, .,19 N, Clark St., nuo pirma
dienio ryto, gėgbžės 25 d. iki šeštadienio 
vakaro, gegužės 3;0' d.

Šie atstovai atyykp. kad asmeniškai 
demonstruoti visiems turintiems rupturą 
žmonėms, ir parūdyti ką Rice Rupturos 
Metodas gali;1 atsiekti. Jus, be abejo
nės, daug girdėjot ir skaitėt apie šį gar
sųjį metodą ir pasekmes, apie kurias tūk
stančiai žmonių prąnešė. Dabar jus 
turite progųs viską apie tą metodąsužino- 
ti-r-kad porodytų jums ir pamatyti ką jis 
gali padaryti dėl JUS PAČIŲ ypatin
gos rupturos. „ .Tiktą: atsilankykite j 
botelį ir mano mftovafi asmeniškai pa-

kių‘ jums kaštų.
Ar jums jau nusibodo tas varžantis, 

trukdantis, riepatogiis diržas? Ar no
rėtumėt nuo jo ant visądos pasiliuo- 
suoti? Tai ištitl^ite* šį; Rice Metodą it 
sužinokite kpki^. galimybes jis teikia, 
Tikrai, Metodas, clel kurio tūkstančiai 
pirmiau kentėjusių hUO' rupturos pranešė, 
kad jie susilaukė patvarios pagelbos, už
sitarnauja jūsų pilno ir nuodugnaus iš- 
tirimo.

Rice Metodas skiriasi nuo visų kitų. 
Jis' yra moderniškas, naujoviškas, toli 
prieky visi| paskiausių mokslinių išra
dimų. Tai yra vienatinis Metodas, ku
ris , neprašo, kad jds. vien pasitikėtumet 
— vienatinis Metodas, kuris yra nuo
dugniai jums demonstruojamas, tiesiai ant 
jus paties, be jokių jums kaštų. Jus 
neišleidžiate nė vieno Štatiko iki po pil
no ir nuodugnaus demonstravimo jūs 
nebusite įsitikinę, kad šis Metodas yra jums 
tinkamiausis. Ir jus —• tiktai jus vie
ni — busite tame dalyke sfirėhdėjai.

Del savo paties labo, atlikite ir pasi- 
taatykite su Rice Atstovais ir jM^iikaliu 
Ekspertu. Atsiminkite, kad jie čia bus 
tiktai šeŠįąs dienai, tada jūsų proga bus 
išnykusi. Pasistverkite už jos DABAR. 
Galbūt tai Vėliau pasirodys, kad tai bu
vo išmintingiausias dalykas, kokį jus 
esate padarę, ir be to, jutas nieko nė- 
kaštuoja ištirti. • ,

Atsiminkite, ateikite į Planters Hote- 
lj; bile laiku nuo 9 iki 12 vai. dieną, 2 
iki 5 vai. po piet, ar nuo 7 ikj 9 vai. 
vakare. Dienos yra gegužės 25, 26, 27, 
28, 29 ir 30 d. d.

Neleiskite šiai progai nuo jus pa
sprukti. "

W. S. $cit, AdamsrNi Y*

’M; v

Pirmadienis, geg. 25, 1931
, '« .. .. ---------- ---------------------- .---------------------------------------------------------------- ii

niekuomet nesiti-vadino ręnegahiis ir kitokiais pareiškė ji 
jie vargu kėjtisi.

Judvitlene įsigijo labai daug 
draugų, nors nesenai gyvena 
Amerikoje. Ji yra rami ir su 
visais gražiuoju sugyvena. Vi
si jai linki kuo Įinksmiausios 
ir kuo laimingiausios kelionės 
ir jai išvažiuojant taria: “iki 
greito pasimatymo.”

— Dahjpapęs.

vardais, ąlmužnos / 
begaus. O be ahim^nos, kaip 
ir ubagai, “Vilhięs” komisarai 
apsieiti negali. — N.

CLASSIFIED ADS

So. Chicago, III
Antaninos Jndvilienes

Antanina Judviticnė su savo 
vaikučiais nutarė aplankyti 
Lietuvą. Gegužės 17 d. ponai 
Cickcvičiai ir brolienė Judvi- 
tienė surengė šaunias išleistu
ves, kuriose dalyvavo apie 100 
žmonių iš įvairių kolonijų.

Cickcvičiai labai linksmi ir 
malonus žmonės, todėl sve
čiams buvo malonu pas juos 
praleisti laiką. Judviticnė šir
dingai padėkojo visiems susi
rinkusiems, kurie parodė jai 
tokį didelį draugiškumą. To,

PRANEŠIMAI
Keistučio S pulką, 840 West 33rd 

Street, Chicago, atidarė 120 Seriją Gegu
žės 7tą, dabar yra proga pradėti tau
pyti savo uždirbtus centus. Keistučio 
Spulka nuo 1897 metų pagelbėjo lie
tuviams sutaupinti milijonus, ir pagel
bėjo tūkstančiams žmonių įsigyti nuo
savus namus, lengvu bųdu mokant po 
mažą sumą į savaitę.

Jeigu- dar nepradėjote taupyti Keis
tučio Spulkoje,, tai dar nepervėlų, nes 
teisių knyga neužgina nė vienam tau
pyti.

— Keistučio S pulką.
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Kiekvienu moteris kuri nori gražiai 

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

Taip bus pigiau ir šmagiau. 
Rašykite tnojąus. į 

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

CHICAGO, ILL.

MADOS

V 3084

3084—Suaugusiai materęi tinkama 
švečiuosna ar gatvėje dėvėti suknelė. Tin
ka iš byle kokios materijos. Sukirptos 
mieros 36, 38,z4a, 42 ir 44 colių per 
krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
įduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
<akymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted Št., Chicago, III,

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, HL
Ola {dedu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzdi Np .
Mieroi per krutini

(Vardas ir pavardi)

(Adreiaa)

;(MHeatas it yal*t.)

Chicagos Lietuvių choro su benu dai
nų pamokos atsibus panedėly, gegužės 
25 d., Meldažio svetainė. 7:30 vai. vak. 
Visi choro nariai malonėkite susirinkti 
laiku. Choro Valdyba.

Pbone Humboldt 8559

1608 CHICAGOMILWAUKEE

SMUIKO LEKCIJOS 
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas. 

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Place

Lietuvių Drabužių
Krautuvė a

DIDELIS PASIRINKI- gSk
MAS PAVASARINIŲ it M V

VASARINIŲ įFA
DRABUŽIŲ.

VYRAM, MOTERIMS, 11\ 
MERGAITĖMS IR H L 

VAIKAMS. . Jį į
Geriausių išdirbėjų tavorai už 

žemas kainas;

JUOZAS PIKELIS 
2945 W. 63rd St, 

arti Ricbmond St.
Tel. Groyehill 0989

Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki Imai 
vai. po pietų.

CLASSIFIED ADS.

Business Service
___ Diznio Patamavimaa__________

LUMBERtS 30 iki 50% diskonto. 
Wall board 3c.. stogams $1, darys $1, 
tatažo darys $2. Nsajas ir senas lom- 
xriti Išmokėjimais, Atdara 7 iki 7, ne
dėliotais 9 iki 1. Abbott Lamber Co., 
5201 W. Graną Avė., Berkshire 1321

Educationa!
________ Mokyklom____________

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

o-
BLfeKORlAI IR STOGŲ 

DENGĖJAI
tfes sudedame rynaS, vandens nuovadas, 
skailaitųs. Specialė atida į stogų dengi
mą. Dirbai garantuotas. Apskaičiavi
mas dykai.

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytoju 

3106 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Financial

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
P irta pirkimo naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALESk
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082 ?

Fumiture & Fixtures

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus, kauras, 
elektrikinį radio. lempas ir tt. su ■ dide
liu sau nuostoliu iš priežasties perskirų. 
Rakandus vartojau 4 mėnesius. Vei
kite greitai. M6334 So. California Avė.

z Personai
Asmenų Ieško 

PAIEŠKAU p. Bartkaus, paeina iš 
Kilonių kaimo, Vaiguvos parapijos, 
girdėjau kad gyvena ant Town of Lake. 
Chkagoje. Esu atvykus i$ Newark. N. 
J. trumpam laikui paviešėti, norėčiau 
labai pasimatyti, Prašau mane pašaukti, 
jeigu jus pasieks šis mano paieškojimas. 
Ona Bukančiutč-Kaminskienė, Tel. La
fayette 3234, Chicago, III,

Partners Wanted
Purfnlnkų Reikia________

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

Fumished Rooms
KAMBARYS rendon vienam arba ve- 

dusiai porai.
7201 So. Talman Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA 7 kamba

rių flatas, tinkamas dėl dakta
ro ar kitokio profesionalo žmo
gaus, ant kampo 111 ir Sawyer 
avė. Renda pigi, viskas, įrengta 
pagal vėliausią madą.

3234 W. 111 St.

Business Chances
Pard>yimni Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen krautuvė, 
arti dviejų mokyklų, greitam pardavi
mui • dėl. ligos pigiai.

3642 So. Pa mėli Avė.
igiai.
o. Pa mėli Avė.

PARDAVIMUI čeverykų 
pa su visoms mašinoms. 
$24.00. 5 kambariai, kaina 
apleisti miestą greitu laiku. 

4523 So. Wallace

taisytao ša- 
Renda pigi 

$275. Turi

St.

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTĄTE

LOANS 0 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšits. 
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 

—4-----O .....

PARDAVIMUI namas su storu ar be 
Štoro iš priežasties ligos.

2546 W. 69 St.

-------- O--------
PARDAVIMUI ar mainymui paste

bėtina biznio proga pritinkančiam tam 
bizniui žmogui. Piknikų daržas, bowl- 
ing alley, testaurantas. Priežastis par
davimo —- pasitraukiu iš biznio. Kreip
kitės 6914 W. Pershing Road, Stick- 
ney, III.

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolas Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės | Naujie
nas, Box No. 1258.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

' sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 

' 3804 So. Kedrie Avė.

$300

—O--------
TURIU PARDUOTI

1 ar daugiau iš 55 paežerių lotų 
prie vieno geriausiai žinomų ežerų 
Wi$c.; lotai didumo 40x137 ir dides
ni, 60 m. nuo Chicagos; visi pagerini
mai sudėti ir apmokėti; cash ar išmo
kėjimais; dabar yra laikas pirkti, veiki
te greitai. šie lotai bus atdari tik ap- 
rybotą laiką. Nevilkinkite—rašykite Bot 
1299, Naujiehos, 1739 S. Halsted St.

o .......
PARSIDUODA bungalow su furni- 

Šiais labai pigiai iš priežasties išvažiavi
mo Lietuvon. Kreiptis adresu: 10519 
Lafayette Avė.

' ».f «,> j■. 1.m•; • ’ 'F-', >r»




