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Kunigai Iškėlė Kivir 
čą Bazilikoje

i i

Vienas prašė melstis, kad nu
baustą teisiamus kunigus ir 
ateitininkus, o kitas, kad 
nubaustų

ne-

KAUNAS, geg. 11 [L.Ž.] 
Vakar bazilikoj kun. Dagilis 
kė pamokslą. Baigdamas pa
mokslą kun. Dagilis prašė pa
simelsti už teisiamus kunigus ir 
ateitininkus, kad jų nenubaus
tų.

Tuo metu kitas kunigas, Jo
čys, sėdėjo klausykloje. Išgir
dęs paskutinius kun. Dagilio 
žodžius, jis atsistojo 
šė pasimelsti “kad 
nubaustų kunigus ir 
kus už politikavimą 
je.”

sa-

4 kunigų ir 8 ateitinin
kų byla

KAUNAS, geg. 12. — šian
die Kaune kariuomenės teis
mas sprendžia kunigų: Stru
milos, žvinio, Prijalgausko, 
Šalčiaus ir ateitininkų; B a ūbos, 
Baranausko, Mockaus/* štauapo, 
Svetulevičiaus, Mikailos, Labo-

ko ir Masionio ir dar vieno var
gonininko ir darbininko bau
džiamąją bylą.

Teismui pirmininkauja pulk. 
Budrevičius, kaltina valst. gy
nėjo padėjėjas kap. Gudavi
čius.

Teisiamuosius solidariai gina 
prof. Leonas, M. Sleževičius, 
VI. Požėla, A. Tumėnas, Robin
zonas, Paulinaitis ir Choron- 
žickis.

Visi kaltinami gaminę ir pla
tinę prieš valdžią nukreiptą li
teratūrą; ta nelegali literatūra 
praėjusių metų lapkr. mėn. bu
vo gabenama iš Kauno per 
Prienus į Jėzną ir Merkinę.

Teismas pradėjęs posėdį, pa
skelbė, kad yra gautas teisin
gumo ministerio orderis, kuriuo 
įsakoma bylą spręsti uždaryto
mis durimis.

Teismo koridoriai ir rašti
nės priėjusios ateitininkų-kių, 
senų ir jaunų kunigų.

Einant įstatymu kiekvienas 
teisiamasis turi teisę įsileilsti į 
uždaro posėdžio salę po 3 as
menis ; šiandie ta teise teisia
mieji pasinaudojo ir įsileido sa- 
lėn draugus arba gimines.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Dalis Suv. Valstijų armijos aeroplanų, kurie darė manevrus Chicagoje gegužės 21 dieną

Verslas šnapsu ir kitokiais svaiginant 
čiais gėrimais Amerikoje siekia $2,848,- 
000,000 metuose.

Butlegeriavimas pralenkia au
tomobilių pramonę

WASHINGTON, D. C., ge^. 
25.— Asociacija prieš Prohibi
cijos Amendmentą šiandie pa
skelbė rezultatus tyrinėjimo, 
kurį ji darė, idant apskaičiuo
ti, kiek Amerika sumoka kas 
metai už gėrimus, kuriuos ša
lies įstatymai draudžia gyven
tojams vartoti., Paduotos Aso- 
cacijos skaitlinės sako ve ką:

Suvienytose Valstijose per 
metus suvartojama svaiginan
čių gėrimų už $2,848,000,000.

ši suma pralenkia $2,793,- 
166,812, kurie sudaro bilą auto
mobiliams, daugmenų kaina,

padirbtiems 1929 metais. Išlai
dos šnapsui šiek tiek mažes
nės, nei $3,356,894,259 suma, 
kuria buvo įkainuoti produktai 
visų Amerikos plieno liejyklų 
tais pačiais metais. Snapso bi
lų yra daug-maž lygi tai su
mai, kurią amerikiečiai išleido 
gazolinui, būtent $2,954,077,- 
960, tais pačiais 1929 metais.

Iš nurodytos šnapso bilos, 
$2,200,000,000 užmokama už 
vadinamus “kietuosius” gėri
mus; 395,000,000 — už alų; 
$253,000,000— už vyną.

Už alkoholį šalis šiandie su
moka per metus $1,000,000,000 
daugiau, ne kad sumokėdavo už 
jį pirm prohibicijos laikų.

Laukiama stiprios 
papos notos 

Ispanijai
Papa protestuosiąs paskelbimą 

tikybinės laisvės

VATIKANO MIESTAS, geg. 
24.—šiandie patirta čia, kad pa
pa Pins XI įteiks respublikinei 
valdžiai stiprią notą dėl pasta
rosios paskelbimo praėjusį 
penktadienį tikybinės laisvės 
Ispanijoj.

Katalikų bažnyčios vadai nu- 
žiurį tame paskelbime aiškų su
laužymą konkordato tarp Vati
kano ir Ispanijos, kuris vis dar 
tebesąs galioje.

Papa svarstęs taip šį klausi
mą, kap neseniai įvykusias Is
panijoj riaušes, laike kurių bu
vo sunaikinta katalikų bažny
čios turto, audiencijoj duoto; 
buvusiam katalikų bažnyčios 
galvai Ispanijoj, kardinolui Se- 
gura, kuris jau pasiekė Romą. 
Segu ros pranešimas papai lai
koma slaptybėj.

Iki šiol tik vienas viešas pa
reiškimas, po to kai jis atvyko 
į Romą, išsprūdęs iš Seguros 
lupų: “Melskitės už Ispaniją”.

23 žvejų pasigenda
TOKIO, Japonija, geg. 25. — 

Pasigendama 23 japonų žvejų, 
jų laivui apvirtus audroj. Iš 31 
žvejų, buvusių laive, aŠtuoni ta
po išgelbėti ,o 23 tur būt Žu
vo.

90

geg

me-

■Portugalija,

H
S U

I

ir papra- 
tinkamai 
ateitinin- 
bažnyčio-

Pašauta keturi kaliniai; padeg
ta 5 kalėjimo trobesiai

de- 
bu-

WASHINGTON, D. C., geg. 
25. —Prezidentas Hooveris va
kar užgyrė planus, kurie šu
tą u pi n šią pašto departamente 
$38,000,000,

ant 
rū
ką-

Katalikų daktarų organizacijos 
planuoja tverti tarptautinį 
susivienijimą tam tikslui

L’ORNE, 
“Tribūne” 

E. Swenson,

sužeista sunkiai 
pabėgu

padarė ir dėl nurgėR daugiau, kaip metus lai- 
Marįjos Bland prašymo piliety- k£_.yavarinės ^Australijos vals- 
bes popierų. Neišpildyta jų įija, didelė žemės plotu ir tur-

LISABONAS, Portugalija, 
geg. 25.— Vakar trys bombos 
mesta gatvėse. Sprogusios, jos 
sužeidė penkis asmenis. Du jų 
sužeista sunkiai. Piktadariai

Nedavė pilietybės 
popierų profesoriui

Areštuota 2 padegėjų 
gengės nariai

PHILADELPHIA, Pa., geg. 
25—Vakar čia areštuota Char 
les Titelbaum ir David Medoss, 
kaltinami priklausymu padegė
jų gengei, kurios darbuotė kaš
tavusi vietos apdraudos kom 
panijoms apie $1,000,000.

Riaušės Illinois 
kalėjime

VANDALiA, Illinois, geg. 25. 
—Daugiau kaip 500 baudos far- 
mos įnamių, esančių joje, su
kėlė riaušes praėjusį vakarą, pa
degė penkius įstaigos trobė- 
sius ir kuone visą valandą ko
vėsi su ginkluota sargyba ak
menimis, kumščiomis ir lazdo
mis.

Suirutė kilo kada farmos 
sargyba pašovė tris įnamių, iš
lindusių per spigliuotų vielų 
tvorą lauk. Vėliau sujudime 
pašauta ir ketvirtasis.

žinia apie šaudymą greitai 
pasklydo įnamių tarpe, ir ne
trukus penki įstaigos trobesiai 
tapo padegti. Farmos sargy 
ba, vieškelių policija ir paskiau 
atvykusi nacionalė sargyba už
gniaužė riaušes.

Washingtonas sujudęs 
dėl šaudymų

įORJBLSži
Chicagai ir apielinkei federa- 

• lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau popiet; 
lengvi šiaurryčių ir rytą yžjįtf.

Kovas prieš gimdy
mo kontroles ju

dėjimą

NEW YORK, N. Y., geg. 25. 
—Katalikų daktarų gildijos, 
veikiančios įvairiuose šiauirnės 
Amerikos miestuose, bus su
vienytos tarptautinėje organi
zacijoje tarptautinio sekreto
riato vadovybėje, šis sumany
mas buvo paskelbtas Bronx’o 
(New Yorko dalis) gildijos-su
sirinkime, laikytame Fordham 
universitete praėjusį šeštadie
nį.

Kalbamos gildijos yra skaito
mos galingiausių katalikų baž
nyčios talkininku jos kovoje su 
gimdymo kontrolės judėjimu.

Sulig duotu šiame susirinki
me pranešimu pirpiiausia bus 
sudaryta nacionale katalikų 
daktarų gildija Amerikoje, o 
po to sutverta ir tarptautinė 
organizacija.

WASHINGiTONAS, D. 
geg. 25. — Bėgiu pastarųjų 
šimties dienų Washingtone 
vo dešimt šaudymų. Septynios 
galvažudystės papildyta juose. 
Gandai eina, kad prezidentas 
padarysiąs vadinamą “shakeup” 
Columbijos distrikto valdžioj. 
Jisai norįs, kad šalids sostinė 
butų pavyzdžiui ramumb ki
tiems šalies miestams, o čia 
.—tiesiog banga kriminaliu nu
sižengimą užėjo.

Veją lauk vertelgas bal 
. tuoju tavoru

MONTE VIDEO, Uragvaj us, 
geg. 25. — Uragva j aus teismai 
įsakė susispietusiems čia ver
telgoms iš Argentinos baltuoju 
tavoru apleisti šalį bėgiu dešim
ties dienų. Jeigu kuris tų po
nų pasiliksiąs, tai jis busiąs in
ternuotas kvarantinę Flores sa
loj. .Tokių vertelgų esama 
Montevideo dabar apie 150.

Jie pirmiau operavo Argen
tinoje, importuodami merginas 
į Argentiną daugiausia iš Len
kijos, Rusijos ir Franci jos. Po 
to, kaip tapo išvyti iš Argen
tinos, jie susispietė Uragvajuj. 
Dabar ir iš čia veja juos lauk.

Mėgins sumažinti mok
sleivių’skaičių

SOFIJA, Bulgarija, geg. 24. 
— Sulig Bulgarijos mokyklų 
vyriausybės planais, įsileidimas 
į du šalies universitetus stu
dentų bus aprybotas. Mat per 
pastaruosius' šešius metus ša
lies gyventojų skaičius padi
dėjęs tik 13 nuošimčių, pradi
nių mokyklų mokinių 'skaičius 
padidėjęs 11 nuošimčių, o uni
versitetų lankytojų skaičius pa
didėjęs 80 nuošimčių.

Austriją, uždare ru
bežių Lenkijos gy

vulių tranzitui

WASHINGTON, D. C., geg. 
25.—Aukščiausias šalies teismas 
atsisakė duoti pilietybės popie- 
ras Yale universiteto teologijos 
profesoriui Douglas G. Mac 
Intosh. Tokį pat sprendimą 
teismas

Separatistinis judėji
mas Australijoj 

\ •

GANBERRA, Australija, geg. 
25.—Stiprus separatistinis ju
dėjimas grūmoja Australijos 
Valstijų Federacijai suskaldyti 
ją į grupę mažų savystovių 
valstybių.

Cuba esanti revoliucijos 
| išvakariuose

HAVANA,^ Cuba,; geg. 25. — 
William Fort, Chicago Daily 
NeWs korespondentas, tvirtina, 
kad Cuba šiandie stovinti ar
čiau, negu kuomet nors pirma, 
prie revoliucijos. Nors, girdi, 
sukilimų čia nestokavę ne pra 
eityjė, bet nepasitenkinimo 
jausmas dabar esąs gilesnis, 
plačiau išsišakojęs, nei seniau. 
Ir reikalinga tiktai maža ki
birkštis, kad kiltų gaisras.

Machados valdžia tatai irgi 
jaučianti. Ir, matyti, prisiruo- 
šusi įvykius pasitikti.

Miestuose, ■ tokioj Havanoj, 
policijos nematyti gatvėse. Po
licija laikoma barakuose, pri
ruošta reikalui. Jei policiją pa
sirodei gatyėse, tai burelias, po 
du ar daugiau.

Kulkosvaidžiai užkelti 
kapitolio ir ant prezidento 
mų stogo. Prie jų pastatyti 
eriviai. -

Ir kuriuo keliu nėvažiuosi, su
tiksi tą patį—raitelių patrolius.

Nors gal tokie valdžios pri
sirengimai’ nereiškia revoliuci
jos, bet jie reiškia visgi įtemp
tą gyventojų nepasitenkinimą 
esama šalies padėtimi.

........į............ ■

SHANGHAI, Chinija, geg.
Šanchajaus kolegijos stu-

VARŠUVA, Lenkija, geg. 25. 
—Austrija uždarė rubežių gy
vulių gabenimui iš Lenkijos, 
Sanitariai sumetimai buvusi 
priežastis tokiam patvarkymui.

Vienok lenkai nužiūri, kad šis 
Austrijos žygis turįs, ryšių su 
Lenkijos pozicija, užimta deliai 
austrų-vokięčių muitų sutarties.

Numatoma, kad uždarymas 
rubežiaus Lenkijos gyvulių 
tranzitui padarysiąs didelių 
nuostolių lenkams biznieriams.

prašymas todėl, kad jie pareiš
kė, jogei jų įsitikinimas neleis 
tų jiems imtis ginklo karo lai
ku.

Nuosprendis išnešta penkių 
teisėjų didžiumos prieš ketu- 
rius, būtent teisėjus Hughes, 
Holmes, B randės ir Stone.

Aplink žemę per 
minučių

tinga mineralais, bet maža gy
ventojų skaičiumi, grūmoja at
siskirti nuo Federacijos. Dabar 
vėl atsiskyrimo karštis apėmė 
salą Tasmaniją.

Taip vienos, kaip kitos tų 
valstijų separatistai įrodinėja, 
kad federalė valdžia rūpinasi in
teresais tik didesniųjų ir tur
tingesniųjų valstijų, nepaisyda
ma kitų ir nepadedama joms 
plėtotis.

Ištroškę Amerikos 
rai atsigauną

BAGNOLES DE 
Francija, geg. 24. — 
korespondentas, 
praneša, kad 21 Amerikos mė- 
rų, vizituojančių Franci ją, at
gaivina troškulį. Kiekviename 
miestely, kurį grupė atlanko, 
merai priimama ir palydima 
šampanu, konjaku ir kitokiais 
gėrimais, turinčiais alkoholio 
daugiau, nei pustrečio ^ąojįąn- 
čio

Merams programasMšsigerti 
esąs kuone kasdien toks: ma
žiausia trys stiklai šampaąo, 
dvi bonkos raudono vyno, dvi 
bonkos balto, du “drinksai” li
kerių po valgio, vienas didelis 
bokalas alaus ir įvairus parink
ti gėrimai protarpiais.

Merai, pildydami' šiuos pro- 
gramus, jau prisiminę ir už
mirštas dainas: “Swėet Ade- 
line”, “How Dry I Am”, “Hail, 
thė Gang’s Ali Here”, “Hinky 
Dinky Parley Voo”.
r Trumpai kalbaųt, amerikie
čiai povai atsigauną.

24. — Šanchajaus kolegijos stu
dentai - chįniečiai davė prižadus 
vieni kitiems mokinti savo tau
tiečius naujos abečėlės,^ kuri 
susidaro iš 40 raidžių ir kurią 
jie nori įvesti ęhinijoj vietoj 
dabartines šalies rašybos 

‘ : '''

EL PASO, Tex., geg. 25. — 
Viešbučio patarnautojas,1 Jenn- 
ings Lee, rado vieno svečių- kel
nėse, -kurias jis nešė prasyti, 
mašną su $1,400. Kai pinigus 
svečiui sugrąžino, tai gavo dau
gelį “ačiū” ii/ 15 centų dovanų.

BERLYNAS, Vokietija
24. — Vokietis išradėjas, Rein- 
hold Tilling, planuoja apie pa
dirbimą raketos, pakankamai 
dideles, kad' pačiam jon įtilpU, 
kuri aplėktų apie žemę per 90 
minučių. Jis ketina padirbti 
tokią raketą dar šiemet.

Pabučiavo merginų, nu
teistas už galvažudystę

PORTLAND, Me., geg. 25. — 
William C. Gray, skubėdamas 
automobiliu, 50 niylių greitiV 
mu valandoje, mėgino pabu
čiuoti važiavusią su juo mergi
ną. Automobilius krito į me
dį. Mergina tapo užmušta. O 
Gęay rasta kaltas papildymu 
antro laipsnio galvažudystės.

•

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

■fclICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdįe nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadiėniais nuo 9 iki 1 valandai.
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Bar taip neseniai kalbėjo 

Ir juokavo su visais, o šiandie, 
atsiskyrus jau iš gyvųjų tarpo, 
miega Amžinuoju “miegu. Ne-! 
gali ^miršti jbs <Mbk«vmmių. 
)>ei jos ’mrilonų ir ‘tfmptftlškųi 
>maų. ’i
'Velionės VyHis Viktorai 

JMaizeris jau per daugelį me
tu užlaiko vyriškų drabužių, 
krautuvę ir yra žinomas biz- 
piėtius.* 6? kada ^IiVtigUš mlefto 
netruksią, galima sakyti tik 
gyvėnkvir ndi^ėk, lui'atclhd 
lauktoji mirtis ir išplėšia mo
terį ir motinų. Koks neišpasa
kytas liūdnumas artimųjų ir 
draugų, kada reikia skirtis, 
ant amžių. Nabaštininkė 'bili’o 
labai draugiška su ‘visais gra
žiai sugyveno,’ tai daugybė ir ' v ■ 'I ‘ J ♦* »f ' < • «r^b - • v»

lionė buvo laisvų pažiūrų mo
teris, tai ir laišvai liko patai-’ 
(lota, noYš Rockfdrdo davatkos 
labai rūpinosi apie jos dūšių, 
Bet kadangi nabašfiinke bdvo 
labai maloni šu žnionemis, tai 
ji taip yra malOni ir ‘Dievo 
akyse. Ne šventenybės daro 
žmogų geru, bet jo geri dar
bai. Gal velionė ir saVo am
žių sutrdmpino kitiems gerų 
bedarydama,

Draugę, tepili būna ‘tau Ičiig- 
va šios šATies žemėle. —'?V. C.

tdrriš’ta Atitiksi infdnnaeijas 
’šįltęikti?
.’Adv. Bagočius: Šiltink u, su 
mielu noru.

Aš: Pirmiausiai, kodėl tam
sta nieko spaudai apie dalykų 
bėgį ‘ nepranešei ? Juk žinot; 
kad 'tylėjimas yra sutikimas^ 
tirba^įrlši pažibi mus, 'ir kartiki

bifvttsUĮjų 57^ft'tfopos 
, kurie su 'bolševi-

k*rtis 
vardan Susivienijiino Lietuvių 
Amerikoje yra reikalaujama 
atskaitos iš visų mokesčių, ku
riuos bolševikai maskaruoda- 
mi po 57 kp. vardu šurifoko ir 
į SLA nepasiuntė, ir vardan 
57 kbbpbs^kttd sugiražirtti? Vi- UJUU JJ1 IRI iraAiiiiiiiucį, u ivny.ii; * , 7 • i ( . ° . •,

m<4tkai Hdto, *ad Ibvhj ^š- k*irj 'bolSevikar husi-
■TOM, fnd visi ilLA' ffarfai sitei-ir į>He Irtirio istatymuis 

' ‘frUttino'ii1 nežino 1 kiittic diftji- ^’nont, jie nėtiirčjo jokios tei- 
3 i’bšės. Prfegtrim hŠ Turėjau' gauti

draugų susirinko palydėti. Ve- '

rt^bttvBb '^dWWĮItu. *0' kas- 
®nk'QifiaugiYhosi,' Mbebtil?*tams- 
►tą -toks iwmmylist iš to niekam 
J^jkfbs slęriautfos ? 'rierą, taigi 
niękapi nieks nekaštuoja, ir 
jei' jie gauna džiaugsmų arba 
'linksmybę ar laimę tokiu bu-

kito pavasario nepasibaigs.
Aš: Tad ar apsimoka taip 

po teismus tusytis?

Adv. Bagočius: Supranta
mas 'dalykas, kdd ne. Bet kų 
turi daryti geri žmonės su aky- 
plėšomis? Ir Lietuvos ubagui 
botagas nešioti ne apsi'rnoka, 
bet nuo šunų apsigynimui turi 
>neŠtis, — nori ar nenori.

Aš: Ačiū už žinias! Pabaigus 
bylų aš vėl busiu.

Adv. Bagočius: Prašau ir 
linkiu laimes!

Aš: Ridamas pasiunčia u 
bolševikų link keletu lietuviš
kų komplimentų už jų begė
diškumų, nachališkumų ir a-

beiną žmoniškumo žymių ne
tekimų, o redakcijai siunčiu 
šį *‘Interview.”

Jūsų, Reporteris.

_ __  _  7_jiim: piriifia, Susivienijimą 
ifiifijo ‘ *Uviejų ddlyAų^kdnstitdčffa Wi^b$

turtas yra kuopos,, o ne CepU 
ro turtu, >ir lodei Centras ne 
jo atstovas neturi teises nuo r r ..........
buvusiųjų’ ^tuopos fvh'širiibkjįv> kode! tąnista, aš ar kas 
Jierhš“iiepWkW^Oihdntiftd^^ m,._
kalanti; antra, 57 kuopa yrą 
laisva beYidroye' (v'dhitrfiry 
sdcfatioh), v*o thė bhkdi<p0i‘a^ją 
(jlifridih^ ypatti), tMil'įiM^i - t ...
yi-ą Mldpn,’ ^avo vardu AibtfttlP dėti;1 nežiiirfrit/ kad šaltinis tos 
į tčislYių^idšti skundo 
Ii būti skundžiama. Kaip mą- 
tysife, tai yra- teelmiški,- juri
diniai ' -klatišimai. ^BdlŠdi^įį 
'ĄllVok'tfttiP Wus 'Wln ? 
kilis' ’tcėTiniškPnftis ir YlitVaiit ?. .TRvias nnr 
Obšn^kėijąs vg^ėit’abi ' ’ tici 
fiid klnttšitfid išrišlniii i aš

>’ rrDKU.IH1,„
-<MMer E^ity -MBto,’ -kiek jvfti-
aiėhą. -nUNtalc 'kMUšfttlc 'feH fc'«teWttbs'WfelUs. BirŽc-

'ję? Kiti -StiA fttirbtaisę- ' Wdf<Sferter ir |ti£
ibj imti 'ddlyvuYhų,‘Vo'^Mįhhį 
tošinie,' 'rdiškiu' kr 5V' ktfdphi 
^dli WVo 'Viii’tie/ Md^ti *Wtivioį 
bttV usitis,' ^hMMihk'uš, j 
rtins, YJbdihiąi, * bUVo ^'sekaMfis :i į 
kdtpo įPėjti^tiihė11 
čarterifi ’kuppostfdč^^ 
poraėija, imtai VdHl^os'?!^

Bagley, Mich.
Britais—Balius

Lietuvių ūkininkų Caroey, 
Mich., apielinkes balius įvyks 
Gegužės-May 31 d., pas Domi
ninkų Sherpetį, Bagley, Mich.

Ten bus smagus balius su 
vaidinimu. ‘

Kviečiame Visus lietuvius mi
nėtų dieną atsilankyti pas d. 
Dom. Sherpetį, Bagley, Mich.

Kviečia Senas Draugas.

IdTaš turtine to pavydėti ? Mu- 
pridėryste, nekuriu iš musų 

mm idealu,"yni Bpwaiiiį1 lai- 
Mitigėfcniu įdaryti, ' tad ar 

tUrline kam dalinės1 pavy-
I 

dtaitfifctf’ m* ;41žtaugšmo taikstai 
ar man išrodylų ir labai kvai
lu. Todėl lai džiaugiasi... *
)Aš:^6klU 'bildu byla dar

Priegtfim hŠ turėjau' gauti 
prieš juos uždraudimų (in- 
junetion) ir kadangi Worees- 
ter yra 1 provincijos miėsfėlitf 
i r Siiper for ’ tdišm as ' itfnUn 
turi tėn posėdžius,'4tni *in- 
jimctfon“ kTnltsbfias, kaipti 
gdeiths ir ‘nėdlid^lio'jėmhs, bu-- 
vo MškldUšinėjOma ‘Bdštd'ne, 
kdip- ^paprastai' pantiŠTUOsesMt-' 
silikhpuOse.

'Aš:'Ar tamsta -tų ‘'‘ifiji’md-i 
ti6n“ gltVot?

•Allv: B.:' Thip, be! grikių1 ’ttit-j 
gilfiteritų BOlšeVikų' pdėiiulVaid- 
vdkdtks Atitiko, ’■ krid1 fe1tWips( 
išėigbs 1 'trth’n1 Hr i ’ptišiVhšė 
tahi dikrų ^Hpdliaei j u. Į J

Aš: vBet kAIp '^aiįvpaš’iddri1 
kAd gnlUtihai )j^lų! pi*tfldŠėt ?'

AUv. ’B.: Nidko ; pafihšaitti 
“rtėpnš^dre.“ ul^la 'ričtoiii 
kAd iiėp^16šta!'1iet'dač^Č^e-s 
padėta k<IOŠti.“ ^BdlŠOtiktįi 
jau 'geg.1 '15 pliekei b ė," kad 
šištni įkišti riyi^kpf^ <lJM? 
S.“,AO Rikip’m’o j <bj*la‘ y Va' KH&ji 
nd pViW ‘jų <tųr' Ptek!PdOd“iidblp 
Vlisį 'iV '’noyaSitį u»Eiėntv*ių' 
bhfftTkų ^‘Sušlvidriiji'mų“ nrbti 
p?ifeš: ‘lo'^ttšfvld^iji’ifio’ 
k ii H oš Alpgi niekados įlėbUYė.” 
n Č Va' * ir,1 ’ dVų^ia i gal f iha' >■ ^ky- 
ti,Mriid riebits? • Byla' yVa'; tiklrir 
prieš ypaths, kurios vVd’ nianO- 
ma, kad vturi SLA‘ arba trf 4tp.' 
tuVtų,‘ biitėht: 'StaliiUidnį^dėl- 
skį, šaloviejų, Stiegų, Karazi
jų, Norvaišų, Jusiu ir šįupėnų. 
Musų teismų procedūra einant, 
įnešus b^la ' apkaitinti)jų vad- 

kaipo „jo igąli^iui,
' - ' —• - r[ain tikrais, abemai rprumtais

fbrriHtltrthais ir' atJal^Tno1 ne
reikalauja į teismų ploti per 
tam tikrų įstatymų aiškiai nu-‘ 
matyta laika ir šioj byloj bol
ševikų advokatas , įdėjo atsa
kymų vardan apskųstųjų tik-

khs.
Adv. B.: Advokatai bylas 

veda ir argumėiituoja (ėišnnio- 
se, ne spaudoj. Pdlemižubti 
sd bdfšl4iktfis-galMfiktn? ‘jiČms 
lyįųs, o aš :0rid tokiij saVęs ne- 
'p^fek'urhrubHiftų Verttisrk*adail
gi bylą yrą teiifihe, ! TU d bile 
kfiks ^šTn’Čjftnhs ^ItfikflrŠčiuo- 

■se būt prasižengimu prieš elc- 
mentarę juristų “*priimtų' eti
kų, ir lodei nšncgiiliu 'Spmidoj 
pasirodyti arba minių žingei- 
jdumiį' užgahčdhiti.

Aš: Bet juk nebus joks 
prhslžcr/giifias‘^rieš 'tų ‘>jdris- 
»tų Vtikų“, jei '^tėmsta 
k’IauShnus Utšakysite 
'spaudoj pranešiu ?

Adv. B.: Ne^’jei tik 
*v£s “pagražiiiimų

, AUv.^B.:'AByihs panašios riįJ 
Šiies ’trt^Uo ‘spėciiRfui 'paskirti 
teisėjai, vadinami “Master,” 
ties W^itWisf teisėjas negali

APSAUGOKITE

man j 
ir aš

nuo sa- 
ifcpridėsi-

'Aš: Taigi, kaip 'Stovi Wor- 
Ccsterio' Bį/los sir '‘bolševikais? 
Rodos,' dar' prieš Seimų SLA 
prtMdėirfus '-Gegužis tamstų 
•įgaliojo tyrinėti kokį 'skundų, 
gen. 'organfeatortaus žtiko'pa
duotų. Aš manau tų skunda 
prieš 57 kuopos bolševikus 
kuopos Viršininkus, dėl grųsi- 
fitmo ^tfcrikų ‘ Užmušti ar iš“StHasna^laihi^i-

TW6rc'ėSfeHo Y^yvu iiėiŠlėisti.

Apie AVoree'sterio bylą.

Lietuvių bolševikai įniks 
nuo lAiko 'Apturi Aniėrikos 
teismuose Siidelitis laiirtčji- 
jis“ ir jais giriasi ir džiaugia
si. ^tai pirmiausiai po J^hica-. 
gos Schnui *išrošė? byi^sti 
SLA; neužilgo vėl jie “atčinė“ 
nuo SLA tai visus, tai lik pro- 
porcionaię dalį to garsaus mi
lijono; nesenai vėl jie “gavo“ 
penkis šimtus tūkstančių na
rių New Yorko valstijoj, ir 
jiems New Yorko “Insurance 
Departamentas” “išdavė” čar- 
terį, ir pagaliau pagalinusiai 
paskutinį paskelbta “didelį 
laimėjimų”, AVorccster, Mass., 
kur bolševikai jau galutinai 
supliekę “fašistus” ir tos “per
galės” atminčiai 
rengiamas.

Nors iš patyrimo 
kad bolševikai yra 
begėdžiai ir melagiai, 
jų pranešimams niekados ne
galima tikėti, bet manau sau, 
gal kariais kas ten tame Wor-

Bolševikai gyrės, kad jie tų 
bylų išlošė. Kas atsitiko su ta 
byla?

Adv. B.: Generalis organiza
torius 'Žukas • padavė ‘skundų 
prieš * nekurtuos 57 kp. narius 
ar viršininkus. Tas skundas 

pavestas

'SAVO 'NAMUS!
♦

s! Bodėjas
P. Lascck- rus Langus 
(Lascvičius)

Su šiuo naujai išrastu langų užraktu 
' jus galite atidaryti langų kiek jums 

patinka ir Užrakinti jį taipj kad'nie
kas iš lauko pusės negalės atrakinti 
ir įlysti į vidų. Eidami gulti galėsite 
palikti langus atdarus,’ kas *yra labai 
naudinga sveikatai. Jūsų maži vai
kai galės būti prie atdaro lango ir 
jie negalės langų labiau pakelti ir 
riebus pavojaus vaikui iškristi. Lan
gai, po užrakinimo, nebarškės kad ir 
laike didžiausios audros. §ieį prie
taisai tinka pHe visų langų ir kiek
vienas lengvai gali juos prie SaVo 
langų pridėti. Langų negadina. Vi
si dėkitės prie 3avo langų — už mažai pinigų turėsite 
didelę apsaugų. Tuzinas dėl 12 langų pasiduoda už $4- 

nes

Window Lock

_ . . r

‘Mastei* 
l’fc’lWWKttu '"iWr6ays dienas 
Mteyrttai. ‘ J 

^Ašr^Ar'Thandt tų bylų iš- 
to?' .

'Adv/ *B.: 'ATei'^lėb'Ut,fbuvusių 
‘šiai ^prieš bol- 

’šteyilktis lyyini,* hš TidlitiČiau jos 
AjŽV^Uęs. Apie' Hšldšfriių' speku- 
___ „„ ____ ,,_______ _ ja tiktai 

! išd Pa tarta io Ai e ’ ‘ėU'Vbkh tai. A s.
ir 5/ 

£liiidpbs* pUsę, ‘bdlštMkui turės 
die tobtaįjd1WdtiWlis 1‘phsiteišii 

for-: 
Ti'ib/yjų'PUVitrtfiRo ’teisnAiį i 
ypė^diytiATėiačjhš *t(irs galuti- 
rtiį'žAidį.
:/VAš^t W WiirdP‘ot...
/AAUvJ ^B.: vN^^lk^Wnanau,f 
'bet* ‘žtgfiu? ♦kad1 <tėismudse pa-, 
•prast ai: teisingoj i- pusė Qaimi. f 

- Aš r ’ Ar 'grėilbus pa-^ 
Wiga?

. Adv. Bagočius: Be rudenio 
.'bebus. Jei prisieitų kokiame 
kMltšrme vienai ar kitai pusei 
etti-ų'^^P^1^0 •’ -Courb taf"baj

poraėija, 1 tiktai TitišlfjOs'^i^ 
difdths >ičtiWs^^lį’ 
kdėijųf| ‘ijtlHdhię
t4^pdVdėljių>,' kfid'pą1 $ ^^tatartni,'* d WėtRtok

’ skttšti!‘b’dVb''bitVitšly ' ivičš'i’h'ii|-|
kų/^et^tihtato^i fMfegaltekil 
57’ kt^ios i iĮ

1 ’sklištf VdhtaW^0Wpos.1 Tmtalt;
aš
sbkaMčtai -J ^ti^ti,^U
skundėjai'‘ 
kifopa; 1 ^OiWąį
karičius 'iždtižfiis: ^A^Wt^s

PMtkus, s
Vladas Ją'fik’alVskhs, ^ri? ‘VtiifttA1
Pifikiis;
liniuko,i pįgc^iniirlčė;; Jonas 
Kazlaiiskas, uzra|ų ^rftšliniii-į 
kas; Juozas Krapkaitis, iželi- 
ntakas^ ir ’Jučžas ‘ 'Opt^Aitiš^ 
MdtięjUs ‘ TimtošiU n ha » A^įi* 
na s dvftipa Viekas, bi^do globįi* 
jai, kurie Užveda-šia bylų var
dan SLA 57’ ktmposAWdi’ėčšlcy,

■^Aš
‘ Advii’iB.: viskas. .
Aš: Ar tamsta pataisei, 'tai 

yra tų priędąipridejai?
‘ Adv. B.:' TąijK Įstatymais 'ei-J 

itapt tokias pataisąs aš galėjau 
padarytį begyįe dešiinls dienų^ 
l>ct Šiąiit^tyėj^j, kad :pagreiti-) 
nūs bylos ^baigimų,' <iš^pada-J 
riau tuojaus. 4!, <

Aš: Tąd l^-.bolševiĮ<ai išlriįį
šr‘‘> ■’ ’ 1

_ __ :tbi,įj|ąd ' daį 
sižinojo varditsl dabarthiių 5^V 
k uėpos Vįršrii®k ų. ' i j

"Aš: Tad ^dki ! jiems iš to
■ --ir V L.-į j

«ktJAtfiMkkAWw^os.!;

Persiuntimų apihokam. Sutaupinsite daug anglių, 
1 langus taip sutraukia, kad šaltis negali įeiti.

Agentams didelis nuošimtis. Klauskite laišku. 
Adresuokite:

FRANK LASECK
498-506 Fetry St., Newa*k, N/ J;

Tel. Mitchėir 2-2554
liii eiiimi

!nan 
ištirti ,'ir Pildoinajai Tarybai 
raportuoti. Pirinu sykiu Susi- 
Mcjimio istorijoj ‘ tokiame 
skunde apskųstieji paėmė an
glų advokatų juos ginti. Prie 
Žuko skundo prisidėjo ’skun- 
dai 318 ir 158 kuopų,' kurios 
taipgi paėmė advokatus. Taip 
kad aš atsidūriau rolėj teisėjo 
tyrinėtojaus. Turėjom, regis, 
keturis posėdžius, kuriuose 
laikytasi ’reguliarės teismų 
procedūros, su 'advokatais iš 

jubiliejus abiejų pusių ir su visomis tei-i 
smuose priimtomis čerenioni- 

ir formalumais. Toks 
užima ' daug 

tardymas 
buvo baigtas ir aš galėjau iš
girsti apskųstųjų jiašitclsini- 
mus, atėjo 36-tas Seimus. Kas 
atsitiko Seinie, višieihs jau 
yra žinomai Po Seimui apskų* 
stiėji per savų advokatų pra* 
nešė man, kad jie toliau tardy-r 
mc nedalyvaus, ir tada aš pa* 
dariau tam tikras išvadas ir 
pridaviau tam tikras 'teko-j. 
mendacijas Pildoinajai Tary
bai. Abelhai, tai buvo atradi* 
mas apskųstųjų kaltais ir ,rc4 
komendacija juos išbraukti ią 
SLA. Bet tuo tarpu jie pdtyą 
pristodami "prie bolševikų 
“Stišividnijimo“ ir ndmbkGdd^* 
m i mokesties į SLA save iš-,, 

manau', ka<| 
T. nerado reikalingu toli-'

žinojau, jomis
didžiausi tardymo būdas 

ir kad laiko ir pirm negu

labiausiai, kad nuo SLA įga
liotinio adv. Bagočiaus jokių 
oficialių žinių nė pranešimų 
nebuvo niekur matyti, ir net 
organe nebuvo apie tai prisi
minta, ir “visur tyla“ viešpata
vo. Taigi, sakau, eisiu pas adv. 
Bagočių ir pareikalausiu, kad 
aiškiai pasakytų kame daly
kas ir kas ten su SLA bvla su 
YVorccsterio bolševikais daro
si. Mano “intervievv” Žodis-žo- 
din po paprastais pasisveikini
mais, seka:

Aš: Atėjau gauti informaci- braukė, ir todėl 
jų YVorccsterio bolševikų by
lose. Kaip žinot,’ \Vorcestc- hicSnios akcijos imli tame rci*j 
ry buvo vienas iš didžiausių 
Amerikos lietuvių bolševikų 
lizdas; SLA Ghicagos Seihic 
YVorcėsterio delegatai r’btivo 
vieni iš didžiausių nachalų ir 
akyplčšų, dabar spaudoj mes 
matėm, kad SLA Pildomoji 
Taryba pavčde Tamstai'su 'taiš 
YVorcėsterio bolševikais 1 ro- 
kundus sUA'esti, ' ir bdlšc4tkų 
laikraščiai skelbia, kad bylos 
praloštos, ir kad bolševikai 
arba kaip jie sako jų Susivie
nijimo kuopa bylų išlošč. lš 
tamstos jokių žinių neturime, 
ir visuomenė, o labiausiai Su
sivienijimo įtartai, tuoyra’tiik* 
čia i užinteresuoti ir nori žino
ki kaip ir kas len atsitiko. Ar

kale. Tai toks buvo bolševikui 
pirtims bylos laimėjimas: jie 
pasitraukė nuo kovos lauko, 
pabėgo.' Suprantamas dalykas,? 
nieks jų nesigainios, nes ji<J 
niekam nereikalingi. «
< Aš: Na, o kaip su ta dabar-f 
lihe byla, kiirių jie giriasi iš^ 
tašę? Beje,'dauguma greičiau-1 
šiai nė nežinom ne kas tų 
ne už kų?* Girdėjom tik, kad 
užvesta Bostono teisme ir, kąd 
bolševikai skundės, jog net 
triom Bostone užvedimu Vie^ 
gailestingai jiems daug kdšlųj 
visai be 'reikalo pridarėt. j

•Adv; B. r Byla yra kaip hietį 
vadinam “Bill in Eųuity fo^

a.

■T l

' .:■« J

/.A

gali byla būt pralošta bolševi
kų laikraščių pranešimais jau 
geg. 15, jei jų advokatas tik-, 
tai geg. 19 atsakymų į teismų

Aų: Bet kas atsitiko, vis 
kas nors buvo, nes mačiau 
laikraščiuose, kad tamsta leis- 

t . * •

me buvai ir su jų advokatu 
kalbėjais?

Adv. B.: Taip, geg. 11 aš bu
vau YVorcestcr teisme šios by-

Sergantys : 
* Dykai su

e? ■
’ A<lv. 1!.: I

Nervines ligos, prastas/kraujas, reumatizmas, inkstų, | 
pakrikimai yra išgydomi Dr. Ross.

Geriausias Amerikos''^v^iraios Gi/djįniaį\ 
| Jo trijų dešimtų metų spcęblizaVihiiiąb ' chrptiiŠkoset' 
■ nervų, kraujo, užsikrėiiirho it privatiŠkbse'ligost yra už^ 
R 'tikrinimas tiems, kbrie yri rdkšHhgij/nųdikalės .^jgcb 

bos, kad jis suteiks jiems geriausius |inomus gydymus.

I Jeigu jus turite prašų kraujo pakrikąfii . ar sifili, ateiji i 
K kitę pas Dt. Ross ir išsigyd^t'^hlM^tgU paraltiįtiiį ar 
■^smegenų pakrikimas įdsčs. Ntfdhūipink|t'’ ateikit t^ttjausi < 
r Sifilis, goiioteja ir užkrečianios ’ltgo^'jigydoąios Jitsa/ 

kančių ir užtikimu gydymu. TifWa«lai' už davė 
sveikatų yra dėkingi Dr. 'Rbsš gydymui? ■ ,

p ’^Spcciali/iN-MO-RAY'Yrčatm^u 
m.j silpniems vyrams. ‘ -v'
_. IR PRIEINAMA KIEKVIENAM —NE 

DIDESNfi UŽ TĄ, KOKIĄ ŽMOGUS IŠGALI ir.
Dn B. M. ROSS,--35 South Deafbo'rn SWetj: 

Kampas Moriroę Street, Crilly' Buiiding. Imkite deva|dpų ikk.penato 
augSto? ith'rtSgo. v.'■ (

Priėmimo 4kambarys 506 dei vyrų; priėmimo kambarys. 508 dėl išoteifii,,' 
Pasitarimai kasdie nuo 10 A>M. iki 5 P.- M.. Ncdpięi mĄ, Mj iki L PM į 

Taipgi Panedeiiais, Scredomis ir 'Sdbątohiid** riUo io A?M iki 8 T.-'M.: ;
30 METŲ TOJ iFAertar

dn^kt.A-.i•-* r*Z. Ai t , ■ r ___ i?, J r 11, .ir«ą >_______’., ėvnil lW*. -t

DVK M. ROSS
‘Specialistas

JO 'KAINA YRA TEISINGA 
į DIDESNĖ UŽ TĄV KOKIĄ ,

Kampas Moritoę Street, Crilly Buiįding. linkite clevaibpų iki peiijito^,

. J d ? * M J* , «• •

AmmntJau” ir yra užveatg^Įk,^

'Bet ^tlk ‘karta Wfj0m 'tikrai kulti^ilką oNMJ)0'' žDEfttCrt 
'leidžiam dvisavaitini spalvuotą jumoro žurnalu s 
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Kad visi
žinotu

OH

Brighton Park

PIKNIKAS

W. Augis
Antanas Pranckunas
Petronėle Pranckūnienė
Antanas Misiūnas
Evcrtas Misiūnas
Bernice Patumsis
Virginia Boronowskaitė
Leonas Niedvaras

mus 
balsą

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

• A. F. SHILLIM, Sav.
šauni Lietuvių Užeiga

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

BAGDONAS BROS
FURNITURE 8 PIANO KfOVIb 

Local 8 Long Diatauce Removal 

3244 S. Halsted St
Office Tel. Calumet 3399 

Re*. Tel. Yard* 3408

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Te!. Willow Springs 46 
JOHN GRIBAS

THE KEAN 1NN 
Paairenduoja daržas Piknikams 

Kean Avenue and 83rd St. 
Priešais Tautiškas Kapines

dirba už agentą prie 
Southern Life 

Besi- 
apie gerus ir 

jis man pasa- 
per stubas,

To preso Lietuvos žmonėslr 
taip patarialietuvos bariai

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuviu skalbykla Bridgepor* 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boulevard 9122

Susirgo Vincas Ma 
kavičius

Lietuvių Tautiškos 
kapinės

Crane kompanija, kurios 
dirbtuvės randasi tarp 39th ir 
44th prie Kedzie Avė. ir ku* 
riose išdirbama įvairių ryšių

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
TeL Boulevard 9336

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamas Motinas, Pečius, Registerius, 

Svarstykles ir tt. 
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

— už prieinam) kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

Šiandien išvažiuoja 
Lietuvon

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

AND INSURANCE 

2839 W. 63rd St 
TeL Republic 8899

Kai dėl skolų išmokėjimo, tai 
reikia pasakyti, jog trustistai 
labai daug prisidėjo darbu, o 
visuomenė pinigais: ji pirko lo
tus, kiekvienais metais skaitlin
gai dalyvavo kapinių parengi
muose, o taip pat, reikalui 
esant, nesigailėjo aukų, šian
dien finansišku atžvilgiu kapi
nės yra gana gerame stovyj; 
jos taip pat neblogiausia yra 
papuoštos. Su kiekvienais me
tais jos vis labiau ir labiau ky
la, kaip tai: abelnu kapinių 
puošimu, dalininkų skaičium ir 
turtu.

Dabartiniu laiku kapinių tru
stistai gana tiksliai veda tvar
ką ir biznį. Jie. stengiasi kiek 
galima pagražinti kapines ir 
žiuri, kad pinigai niekur dykai 
negulėtų. Jei pasirodo, kad ka
soj yra daug pinigų, tai tuoj

Vincas Makavičius, 1847 
North Avenue, visiems northsi- 
diečiams gerai žinomas cigarų 
dirbėjas, šiomis dienomis sun
kiai susirgo. Northsidės lietu
vių kliubai, kuriuos, Vincas ap
rūpindavo rūkomąją medžiaga 
ir pavieniai rūkytojai linki jam 
greičiau pasveikti.

—Northsidietis.

PETER BĄRSKIS
Mes parduodam rakandu* it radio* 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th SL
T«L Yard. 5069

“Savas Pas Savą 
— sako biznieriai

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue.
Phone Lafayette 3847

Jau praėjo 18 metų su vir
šum, kaip tapo įkurtos Lietu
vių Tautiškos Kapinės. Iš pra
džių, žinoma, kapinių padėtis 
buvo sunki, nes viskas pirkta 
skolon. Tačiau trustistams są
žiningai dirbant ir turint vi
suomenės pritarimą, skolos liko 
išmokėtos ir kapinės išpuoš-

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprtdalai geros rųšies it 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Įvyksta Nedėlioję, Gegu
žės 31 dieną černausko dar
že Justice 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

Jonas Aleksandravičius, 
4458 So. California Avė., vie
tos draugijų organizatorius ir 
Lietuvių Keistučio Paš. Kliu- 
bo pirmininkas, jau keli metai 
kaip 
Western and 
Insurance kompanijos 
kalbant su juo 
blogus laikus, 
kė, kad eidamas 
jis daug randąs tokių žmonių, 
kurie turi pinigų ir gali gerai 
gyventi, bet ir tie nuolat kal
ba apie nedarbą ir patys save 
be jokio reikalo gąsdina blo
gais laikais. Jie neleidžia pini
gų padarymui bent kokio biz
nio ir, žinoma, pasak J. Alek
sandravičiaus, tokie žmones, 
abelnai imant, labai kenks
mingi patys sau ir kitiems.

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

ir- rakandų - -

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

Visokios Žinios <
August Saldokas, 4038 Ar

cher Avė., jau daug metų kaip 
šioj apielinkėj realestatinin- 
kauja ir, matomai, turi gerą 
pasisekimą biznyje, nės kada 
tik eini pro šalį, tai vis pama
tai jo ofise žmonių, atsilan
kiusių . su įvairiais reikalais. 
Tris reiškia, kad A. Saldukąs 
yra gabus ir moka savo kostu- 
merius patenkinti. Ne be rei
kalo jis ir šiais blogais lai
kais nesiskundžia ir paklau
sus jo, kaip eina biznis, visuo
met gauni atsakymą: “Gerai, 
labai gerai.” P-nia Saldukie- 
nė irgi yra gabi ir tinkama 
prie biznio, užtat ir ofise daž
nai matosi: kur ji padeda vy
rui vesti biznį.

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Phone Republic 3713-3691

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios. ___

* .

Antradienis, geg. 26, 1931

xA A ujLlAitA AI“ 
KIT LIGŲ PE- 
W nosyje, burnoje 

it gerklėje

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

Kad Budriko Krautuvė 
yra didžiausia ''Lietuvių 
muzikos Krautuvė Ameriko
je. Jus galite gauti sau ra
dio, pianus, refrigeratoriųs, 
didžiausį pasirinkimą Chi- 
cagoje. Ir kainos daug že
mesnės kaip kitur.

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

šis gražus Victor Viktrola 
vertės $25.00 už

$12.00
Groja rekordus labai gar
siai ir galima išsivešti į pik
nikus ir į Lietuvą.

Del Palaikimo Lietu
vių Muzikos ir Dai

nų per Radio

phimbingas,' jtrti apie keli mė
nesiai kaip savo darbininkams 
panaikino pietus; Dabar, kurie 
dirba, tai1 dirba1 tik septynias 
valandas dienoj ir be sustoji
mo pietums. Mašinos irgi* ne
sustabdoma. Bet storai bau- 

r ° c *

bianti dirbtuvių švilpinę, ' — 
kaip pirma, taip ir dabar — 
garsiai švilpia pradedant dar
bą, pietums ir užbaigiant dar
bą. Išrodo, kad dabar pietų 
švilpinę nebeturi jokios reikš
mes ir tik švilpia darbininkų 
išjuokimui, štai*jums pietų ir 
pailsio laikas;

Kada užėjo? nedarbas ir 
daug darbininkų neturi iš ko 
tinkamai pragyventi, tai Crane 
kompanija nusitarė . sučėdyti 
daugiau savo darbininkams 
maisto, atpratinant juos nuo 
valgymo pietų. Nežiūrint to, 
vistiek kai kuriems, ypač prie 
sunkių darbų, .nelengva bus at
prasti nuo užkandžio ir nuo 
pailsio laike pietų. Kaip ton 
nebūtų, bet tai neblogas suma
nymas: atpratinus žmogų nuo 
pietų, bus nesunku atpratinti 
ir nuo pusryčių bei vakarie
nės... Ir tuomet nębus reikalo 
rūpintis tuo savo neprįkem- 
šamu yedaru. Pragyvenimus 
bus visai pigus. Puikus išradi* 
mas, ar ne?

Peter Labokas
Dr. Al. Margeris
Kazimiera Zipraitė
J. Vaizgela.

' Visi apleidžia Chi'cagą iš 
Dearborn stoties kaip 8:45 ry
to pagal Chicagos laiką.

J Nc'v Yorką pribus 7 vai. 
ryto, gegužės.27 d. ir tiesiai eis 
ant “Lancastria” laivo.

juos bandoma saugiai inveątuo- ] 
;i ant šešto nuošimčio.

Dabar aš nurodysiu, kaip ka
pinės sparčiai kyla, paminėda
mas jų 'piniginį turtą atskirai 
už pereitus tris metus ir ke
turis mėnesius. Gruodžio 31 d. 
1928 m. kapinių turtas morgi- 
Čiais ir pinigais siekė $10,708.- 
72. Sekamais metais gruodžio 
31 d. turtas pašoko ligi $21,- 
393.56. Gruodžio 31 d. kapinių 
turtas jau buvo $25,517.81, o 
šiais metais balandžio 30 d. jis 
paaugo ligi $27,165.00.

Tos skaitlinės kuo geriausia 
parodo, kaip Tautiškos Kapi
nes sparčiai auga.

Kapinių puošimo diena jau 
nebetoli. Tą dieną, kaip žinia, 
visi stengiasi aplankyti savo 
mirusių bei pažįstamų kapus ir 
tuo būda juos prisiminti. Pa
prastai yra rengiami progra
mai pagerbimui kapinių ir mi
rusiųjų. Lietuvių Tautiškos Ka
pinės, kaip ir visados, ir Šiais 
metais rengia programą, kuris 
bus tai dienai pritaikytas. Jis 
susidės iš dainų ir prakalbų. 
Programo rengimo komisija su
sideda iš D. Pivaruno, K. Stu- 
paro ir K. Mainclio. Jie deda 
visas pastangas, kad progra
mas butų kuo- geriausias.

. Turiu pasakyti, kad šiais me
tais programas bus kitoniškes- 
nis, negu būdavo kitais metais. 
Paprastai visuomet prisirink
davo daug publikos programo 
klausytis, bet ne visi tegalėda
vo girdėti prakalbų ' ir dainų. 
Girdėdavo tik tie, kurie prisi
grūsdavo arčiau steičiaus. To
liau esantieji beveik nieko ne
galėdavo girdėti. Šiemet rengi
mo komisiją su' lotų savininkų 
pritarimu Stengsis įtaisyti gar
siakalbius. Todėl visi galės 
programą girdėti, nežiūrint į 
tai, kurioj vietoj kapinėse jie 
bus.

Programas prasidės 11 vai. 
ryto. Lotų savininkai taip pat 
rengia pikniką kapinių naudai. 
Piknikas įvyks Justice Park 
darže kapinių puošimo dienoj. 
Piknikas prasidės vai. ryto. 
Išrinkti «. pikpifai darbininkai 
malonėkite atvykti į • kapinių 
ofisą arba j daržą ne vėliau, 
kaip $:30 vai. ryto.

— J. Zalatoris, raštininkas.

Spracųnimui naudojami 

Saulės spinduliai nokina—-Šiluma švarina 

Jptu Gerkles Apsauga— Prieš knltejimus—prieš kosulį

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Si. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
806 W. 31 St. Victory 1696

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rtnduojam 
namus

3335 S. Halsted SL • 
Tel. Yard. 6894

JOS. F. BUDRIK, 
INC.

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 8167-4705 

Chicago, III.
WCFL Lietuvių Programai Nedalio

mis nuo 1 iki 2 vai. po piet.

WHFC Ketvergais nuo 7 iki 8 v. v. 
į gMh.,mttaiiiĮfrutfTrf i HhiT   

NEW PROGESS BAKINGGOMPANY
KUCHINSKAS BROS., Savininkai ~

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

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

Tb. A. T. Co., 
Į/JK Wn.

'/PAKLAUSYK 
f PER RADIO— 
F Lucky Strike 
r’ Šokių orkestro, 

kuris griežia 
kiekvieną An
tradienį, Ketvir
tadienį ir šešta
dienį, vakarais 
per N. B. C. ra
dio stotis. _

Pas vietos bolševikus eina 
didelis bruzdėjimas. Mat, po 
tų striošnų revoliucijų ir susi
kirtimų tarp bimbinių ir pru- 
scikinių kai kurie jų taip bai
siai nukentėjo, kad nebežino 
nė kaip bėdavoti. Vienas iš 
pruseikinių man papasakojo, 
kad, girdi, nežiūrint to, kad 
kovoj mes * ir nukentėjome,

Green Mill Duona 
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo- 
■■■ na; Tinka pasidarymui

valgių piknikams ii- i dar- 
I):‘ e’nnnt- ir kudi- 
kiams parėjus mokyk-

VM los, motinos grtit gali pa- 
duoti jiems skanų užkan-

— Green Mill Duoną, Enofll I kur‘ yra Pasaminta taiPkaip balta duona turi būt 
pagaminta.

VISUOMET PIRKITE GHEEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
DUONĄ

Uždėkite savo pirštą ant gerklės - ant vadina
mojo “Adomo Obuolio.’* Jūs dabar aktualiai 
palytėjote larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė - 
kurioje jūsų garsinės gyslos.
Vaduokis 20.679 Amerikos gydytojų opinija, 
kurie pareiškė, jog LUCKIES yra mažiau gerklę 
erziną negu kiti cigaretei.
Vienas gydytojas rašo:' f

“Aš randu,1 kad LUCKY STRIKE Cigaretai 
atrodo mažiau erziną gerklę, ypatingai jautrias 
gerkles, negu visi kiti cigaretai, .kuriuos man 

' teko rūkyti*” ' % ,

Dar kitas gydytojas rašo:
“Ne vienas kitas ęigaretafc, kurį man teko rūkyti, 
o aš jų esu rukęS daUg ir visokių rūšių, nėra 
tiek laisvas nuo ' erzinančių ypatybių kaip 
iLUCKY STRIKE.” 
t /’i

“SPRĄG1NIMU” , pašalinami tam tikri erziną 
šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų gerklės apsauga - prieš knitėji- 

prieš kosulį- Apsaugok savo brangųjį

iiųniii u, Įni.n ............,.. .

bet iškovojoni 
riau sakant, spaudos laisvę. Ir 
dabar, sako, galėsime skaity
ti “Draugą”.

Revoliucija tai, žinoma, vis 
revoliucija ir per praeitą ki
lusią bįmbinę-pruseikinę re
voliuciją mūsiškiai bolševikai 
atgavo spaudos laisvę ir dabar 
vieni jų bus Romos davatkos, 
o kiti Maskvos davatkų orga
nų skaitytojai ir rėmėjai. Tarp 
davatkų ’ skirtumo juk nėra,— 
vieni ir kili galės būti bolševi
kais.

Lai gyvuoja bimbinė-prusei- 
kinė revoliucija ir iškovota 
laisvė! —A. J. S.
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Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 S. Halsted St,, Chfcago, 
Uį. Telefonas, Roosevelt 8600.

ChicaRoje — DaŠtU:
Nctatfls »»■»«««.. 
Pusei metu
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Viaum rtSnęsįĮl

igį Savaitei 18c
&ICX16S1U^ , Hianm»»iiiiinwuw_____  75o

Suvienytose V^JstĮįyk ne ChlcasoJ,

<2 L I IAB • t - r * - t - - r -r-r . « * T « * - |

Pusei metų 3.50
Trims mtaęsiams —— 1.75 
DVlom'mtoMUms —LL 1.25 
Vienam mėnesiui ------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

pusei metų 4.00
Trims mėnesiams —--------- - 2.50

Orderiu
asas.'.■j ti , i,t i ■ ■ mrr

KUNIGŲ SUSIKIRTIMAS BAŽNYČIOJE
< ■■■ ■■ nu I .■"**

Neseniai mes su nusistebėjimu išgirdome apie 
{vykstančius parapijonų susikirtimus su kunigais šven
toriuose prie Lietuvos bažnyčių; kada kunigas bandų 
išėjusiems iš bažnyčios žmonėms sakyti politišką pa
mokslą, tai minia ima su juo bartis ir kartais net ku
nigą apstumdo. Bet dabar jau pradėjo viešai susikirsti 
ir patys kunigai tarp, savęs.

“L. žinios? praneša apie skandališką incidentą vy- 
bazilikoje;

Kun. Dagilis sakė pamokslą ir, baigdamas, papra
tę klausytojus pasimelsti už teisiamus kunigus ir atei
tininkus. Tuoj aus prieš jį atsiliepė kitas kunigas — Jo
čys, kuris toje pąt bažnyčioje sėdėjo klausykloje (“spa- 
viednyčioje^). Pašokęs iš savo vietos, jisai atsišaukė į 
žmones, prašydamas juos pasimelsti, “kach tinkamai 
nubaustų kunigus ir ateitininkus už politikavimą baž
nyčioje !”

Ar girdėta/ kad šitokie dalykai dėtųsi Lietuvos 
bažnyčiose?4

Kunigai prieš kunigus ėmė triukšmą kelti “Dievo 
namuose”. O delko? Dėlto, kad dalis katalikų dvasiš
kuos eina su fašistiška valdžia, kuomet kita dalis prieš 
tą valdžią kovoja. Tautininkai Lietuvos kunigiją suskal
dė ir sudemoralizavo, teikdami jiems visokių privile
gijų*

Jeigu kunigai netykotų malonių iš valdžios, tai 
jiems nereikėtų kištis j politiką ir nereikėtų tarp savęs 
peštių. Dabar gi tos “dvasiškų tėvelių” rietenos visai 
nupuldys jų autoritetą žmonių akyse.

riausioje Kauno bažnyčioje

NAUJAS /TREZBNTAS” DARBININKAMS

Rusijos sovietų valdžią neseniai pakėlė 50 nuošim
čių maisto kainas. Dabar ji rengia^- duoti dar vieną 
“prezentą” darbo, žmonėms: ji nutarė apdėti mokęs* 
niais visų darbininkų ir tarnautojų algas, kurie uždir
ba per mėnesį nemažiau, kaip 75 rublius. Mokesčiai 
pirmos kategorijos, kuriai priklauso darbininkai, sieks 
nuo 8 iki 22‘muošimčių uždarbio.

‘ Kadangi darbininkams ir. tarnautojams algas Ru
sijoje moka valdžią, tai tie mokiniai fąktinafe reiks 
algų nnkapojimą 8-iais iki 22 nuošimčių, nęs viena? ran
ka valdžia duos pinigus, o kita ranką ims dalį pinigų 
atgal. Kai kuriuose atsitįkimuosę bus atimamą dau- 
giaųs kaip penkta dalis darhipinko uždarbio!

Tokio baisaus darbininkų taksąvimo nėra nė vįę^ 
noje kapitalistiškoje šalyje. Bęt Rusijos valdžią, mati 
yra “proletariška”.

PĄPA PROTESTUOJA
1,111 15 ----- I'IĮ.1. į'l 1 ."U'., ut

Vatikanas yra pasipiktinęs Ispanijos valdžios dek
retu apie tikybų laisvę. Jisai žiuri { jį, kąip į sulaužyki 
mą konkordato, kuris buvo pasirašytas tarpe Ispanijpa 
ir “apaštališko sosto” apie vidurį pereito šimtmečio.! 
Popiežiaus valstybės sekretorius gavo įsajkymą pareikš
ti Ispanijos valdžiai stiprų protestą.

Šitokia Vatikano, taktika gali iššaukti Ispanijoje^ 
naujų priešbažnytinių. riaušių. Ji yra nęišmintinga,: 
nežmoniška ir įžeidžianti,. Ąrgi popiežius mano, kad’ 
revoliucija, nušlavusi monarchiją ir suteikusi žmonėms 
laisvę, pakęs tą sąžinės suvaržymą, kuriuo buvo pa- 
remtas senasis konkordatas?' i

Ir argi yra dora reikalauti, kad Ispanijos respub
lika teiktų katalikų dvasiškijai tokių privilegijų, 
rių jokia kita ,bažuyiSą,:ueiw?-

Dvidešimtame amžiuje protestuoti prieš laisvę ir 
lygybę • relįgŲos reikaluos gali tiktai tas, MM

Jiopų dolerių, arba-apie 8; milionus kasdien.
Neži.Ųr.int j prohibięij^, svaigalų gaminfoaa k par- 

davip^į^ pavirto iapt

W gili lygintis: su. stambiausiomis Amerikos pramo« 
nėmie. Pavyz4žiui, visų pasažierinių automobilių vertė 
Amerikoje 19g9 ui. buvo $2,783,166,812; plieno pramo
nė pagamino 1929 metais ųž $3,356,894,259 prekių. O 
“munšaino’’, alaus ir vyno per mėtys padaroma už 
$2,848,000,000.

Ta organini ja pastebėjo dar kitų, dalykų. Prųhi- 
bicijos laikais padidėjo degtinės ir vyno gėrimus, o 
sumažėjo alaus vartojimas. Stiprus gėrimai labiau ken- 
kia žmonių sveikatai. ,

Bandymas prievarta, įvesti blaivybę padidino gir-, 
tuokliavimų.

-.-.yo’-r <-.’■■

Apžvalga
DEL SAVIVALDYBIŲ 

RINKIMŲ

Klerikalų partijos Lietuvoje 
pasisakė . prieš dalyvavimą sa-? 
vivaldybių rinkimuose ir pa
skelbė savo pareiškimą, po kih 
riuo pasirašė krikščionys dėt 
mokratai, ūkininkų sąjunga ir 
darbo federacija.

žydai sipnistai-socialistai nuT 
tarė savivaldybių rinkimuose 
nedalyvauti.

Kauno namų savininkai lai? 
kę susįrįnkimą, kuris nutarė 
dalyvauti rinkimuose,

TAUTININKAI BANDO PRL» 
SIGERINTI OPOZICIJAI

“L. Žinios” praneša, kad pro
vincijos miestuose tautininkai 
siūlą yal. liaudininkams ir so
cialdemokratams sudaryti ben
drus sąrašus savivaldybių rin
kimams prieš ‘‘nelietuvius”. Bet 
iš tų pasiūlymų nieko neišeiną.

! h," t v w '.rr—iTr* rn-ynMl i"'" i'1'

tai jisai turi stengtis nęme* 
luotl, nes melas yra grtekas. 
Kur jisai mate, kąd socialiu 
taį lieptų “griauti, deginti įr 
žudyti” ?

Jeigu kalbėti apie keršto ir 
neapykantos sėjimą, tai var
giai kas šituo atžvilgiu yrą 
tiek nusidėjęs, kiek klerikaliz
mus. Juk nereikia toli ieškoti 
pavyzdžių. Aukščiaus paduoti 
to klerikalų laikraščio žodžiai 
labai aiškiai parodo klerikališ? 
ką “artimo meilę”. Tuo laiku, 
kada socialistinis judčjimaą 
yrą apėmęs dešimtis milionų 
žmonių pasaulyje, kada sočia? 
listų atstovai stovi valdžių 
priešakyje, darbuodamiesi liau? 
dieš būvio pagerinimui, kovo
dami už demokrątiją ir tarpt 
tautinę taiką, — tuo laiku Mat 
rijonų organas drįsta skelbtų 
kad socialistai nieko gei’o net 
darą, tik kurstą prie deginimo 
ir žudymo!

Ąr “Draugiu’’ 
šitaip rašyki? \

!’>■ v1 w|!l,l"v- vi i|.t>.iuiĮiliyiH"

DŽIANAS

ne sarmata

ATSIMOKA SAVO 
RĖMĖJAMS

su«Komunistų “Laisvė” lieja 
vo pagiežą ant p. Salaveičįkie- 
nės, kuri per ilgus metus rė
mė komunistų judėjimą (jos 
vyras kandidatavo į SLA. pre
zidentus i? iždininkus, kai
lio “progresyvių” kandidatas).' 
Brooklyniškis orgaįds ; rašo 
apie “tos moteriškės sapalioji
mą”: - .

“Butų, žinoma, netiesą sar 
kytų jog ta moteriškę stai
ga neteko proto ir todėl tor 
kią provokatorišką nesąmor 
nę išplepėjo. Taip pąt butų 
duodama jai perdaug kredir 
to,? jeigu sakytumei, kad ji 
įš sąvo locnoą galvos šituos 
šmeįžtus leidžią- Juk jei aš 
(Bimba) neklystu, dar nė 
vįenas iš. opozicijos žmonių 
viešai Sajaveičiktenęs nepar 
smerke už šitą šmeižtą, 
sinodo, kad tųlį žmones yra 
užsispyrę tęsti toliau ardy^ 
mo darbą- Jie neturi kito-? 
kių argumentų prieš Kopau^ 
ni$Lų Partiją bei Centro Biur 
rą^ tai griebiasi šitokių bjauri 
rių insinuacijų.”
Tai, mat, kaip Bimba .atsilyJ 

gina, tiems, žmonėms, kurių: 
darbu ir pinigu iki šioj komur) 
ntetų judėjimas laikosi*

Bimbmmkų apsiėjimas sus 
darbininkais toks: . Duokite 
mums dolerių ir tylėkite! Jetej 
gu bandysite mus pakritikuoti, 
tai mes jus apšauksime 5 
yokatoriais”, “neįšmanriiais”,' 
^šmeižikais” ir t. t. ’ i

Iš KLĘRIKAUŠKŲ 
KANTIŠKŲ

Marijonų laikraštis, giųda^i 
jm. “dievišką Kristaus moks-d 
fe”, sakę;

“Iš socialistų mokslo nieko į 
nėra Imti, nes jis yrą turi 

f® 
gymb^ &>.
cialistai, neva besirūpindami 
darbininkų klausimu, liepia

:‘r i ~

1 1

pesiĮiaria On ”>
Džianas nepralobo, bet puąęi 

tinai praturtėjo, Ję biznis pa^ 
sidarė, taip sakant, neprigųl- 
mingąs, įr’jįsąi tuojąus suptą* 
to kas daryti. Pradėjo velnių 
duot Bimbai ir >ntaisake Anf 
droJį temt, Pdsidarč sklokinįnt 
kas arba renegatas. Tęlsingįątl 
tai jisai šito vąrdo visai ne-t 
užąipęĮite, nęs niekais r jokių 
principų r neturėjo. Jo religiją

rp>MWrwiorjHWMĮ»«i.jr“i ^M>wn!T»irr' w « > 
IfiJliaef: tfiwwet bm. tiri -"Geriau būti be diėv^ .bet 
pats: doleris,

Vakar vėl Džiąną sųtikąu ir 
paklausiau kaip biznis. Ghv.ąu: 
kitokį auakym&i 
J — Geriau,, kaip tau. Kast te 
tavo .mokslo žiūrėk aš. tolį 
gyvenu.

► Ų:|įęiri>kę PĮia^ąterg ęiga^ 
rą, įlipo į naują automobilį ir 
nuvažiavo savo keliu.

.....*. — Mąt.
t

f i •. \ 'H*. iri'.Žiedo rerias
Ąn^ripjųi) Vfiits

būti žmogumi. Buk aktorius, 
nes tų. turi didesnį talentą, ne
gu aš. Ir aktorius yra gerbia- 
mną žmogus, , nes jią nesirūpina 
saVb kunu ir kitų stelomis. ‘Jei 
tu pats neturi tiek drąsos, 
duoki mgn.
, —Nurimkite, Fogelii Jus 
beproti^!

-■irTąi. vis vien. Duoki '^n!
—Ką;jus norite daryti?

Tą, tų tuoj pamatysi, žiu- 
Vįepasl aš jį pąkeliy aukj- 

— Da! aš gerai įsimojuoju.

Jei kas sako, kad kumečio 
vaikas visą amželį purvą brai
dys, tai čįonais aš parodysiu 
tokios nuomonės klaidingumą. 
Džianas Lietuvoje turėjo var
dą ir pavardę — Jonas Saus- 
gaila, Amerikoje jisai patapo 
Džianu Sapsgęl, vėliaus papra
stu Džianu. Kai pas levą jisai 
bernavo, tai aš jį mokinau ra
šyt. Klojime, būdavo, jisai su 
kreidą ant sienos rašydavo ir 
rašydavo, kol galų gale išmoko 
ir savo pavardę ir laišką pa
rašyti. Vėliaus jau ir skaityda
vo. * .

Ųž dvidešimts metų susiti- 
kovą . Ammkoj^ Pžianas agen- 
tavo, pardavinėdavo lotus, ną- 
rnųs jr kt, .Bą^nyčioje jisai tu
rėjo maršalkos, o paskui trus- 
tįsto vietą# priklausė įvairioms 
šyentpmSjcdrąugijoms ir visur- 
dirbo, išsijuosęs. Dirbo ir vi
sus draugijų narius aplankyda
vo “biznio reikalais”. žodžiu są- 
tote, bažnytinių žmonių tarpe 
jmį buvo posmus ir iš jų 
bim darydavo.

W|aus, kui įsivyravo socia
listai, išsivertė: žių-
riu vieną dtew jisai kuopos su- 
sįrįnkime spyčių drožia, kuni
gus. k#IM& Pranas greitai su- 
sipnžįuo sų soęfelistais ir prą- 
#jo “dmųgtekaį” jiems patar
naut, pąrdąyipedąmas ką tik 
jie galėjo pirkti. Džianui bir
ute SfckM b liežuvis jau buvo 

miklM pardavinėjifap 
reikjąlu^, 
į Paskui užėjo; bolševizmą^. 
Džiąno btemšO akis greitai 
progų Pawte> Džianas dar kar
pį: ; tepasidarė atkak-.
lus boįšeyikafi, kųris moka tin- 
kamaį apkeikti 'savo buvusius 
draugus, preitu laiku Džianąs 
užsidėjo pastovų biznį ir pasi
darė “draugas Džianas, musų 
judėjimui pritariąs biznierius”, 
kuris vteokiems ^ajams aukau
ją, komuntetų raštus skaitė, 
jiems spyčins drožia, jų šorus 
perką* Haudopas, kaip raudon
armietis, Datą tveria draugija^ 
pato jose. pirmininkaudamas' 
komunistų propogandą. platiną!

iš jkomųų^t^. .fciznį dąvp. , l , 

įDįĮ^yDžiąnąs i ddr.i stipręsį-' 
" k . i r- v3 51 ii ; / -’JnU* i. A m* L t J k. t icJ .

(Pabaiga)
; i ' . . f

—Gal butrrr bet tai nėrą 
svarbiausia. Tas svarbiausia^ 
yra jis --tas, apįe kurį meą 
kalbam, ir ar ne keista, Ętean. 
daį, kad senatvėje jam neręit 
kja nė vieno atsįprašMtL To? 
dėl, kad jte savo parapįjpj nėr 
ra ne viem> apgavęs-TT wa apr 
gavęs net tų, kurie taip karštai 
nori būti apgauti Ir net palte? 
savęs— o tai ir yrą nuostabiau* 
šia. Jis nėra nįękuomet’ vaidir 
nęs Paptajoną todėl* kad JP t»r 
tentas Ir širdis tętejdo 
dlnti tik Julijų £e?grį. Jis nėjo 
cirkan vaidinti Joną duynęlj 
todėl, kad turėjp ruoštis vąir 
dinti Brandą. Jis buvo dramos 
Aktorius ir nįekuomęt nenusi- 
žemino ligi to, kad vaidintą 
komediją, melodramą ar, vedei- 
vilį. Ir ligi pat senų senatvės 
jis buvo jaunąs todėl, kad to 
reikalavo kiekvieną nauja jo 
rolė. Ir kiekvienąme ųaująme 
vaidmenyje jis pasakydavo nauri 
ją žodį— 
katarinka' 
niekuomet nebuvo ta kaučiuko 
plokštelė, kuri sukasi brėžiama 
adatos ir tarška tai, ką įbrėžė 
joje fabrikantas, ieškąs pelno... 
O, kokie niekingi aktoriai esą^ 
mc mes, Ričardai!

—Matote, mielas,,. Jus ęsate 
mano draugas, Jus išėjote iš 
namų palydėti mane, bet dabar, 
aš vėduos jus pas save. Jus, 
esate Rings^orfo, o aš fGr|ntd- 
lės pastorius. Pagalvokite gerai, 
o jus tikrai atsiminsite tai.

—Pastoriai, ty sakai? Ne, 
mano miejas, tu klysti, Mes esą-

jis niekuomet nebuvo 
ar gramofonas. Jis

giausio balagano, Kriiąują kluo
nais— mes apąistųjamę vęstuv 
vė^e, krikštynose. # ieįdptjiy^ę,. 
Taip, deja, ir laidotuvėse. Ir čia 
męs stęngįąm^ patikti, Wlr 
Snoteį, ašająs. mėg8ttąų^iri. mii 
ųįąį bet Įtąs. .pąląįdotąrię j^H 
nębcgaii ątrikriti k nųyyii mas

—Pažiūrėkite ątydžteb Va 
takas įš Bįngsdorfo į Grinių^ 
Eiųąnt juo l$ęltes sutrumpėja 
dviem kilometrais, ųęgų . kad 
eitumėm ptentu, Tąą
rąųdopąą skrituly^ rięįu 
tteriai Prieš mus, įąį. mgpmfc 
Męnųor” jus. juk.
ką ’ąš, sakau. O šitąą ya, tąi mę- 
dis-v jį vadina. šermok^4U; 
Pakartokite šį, žodį, Jus tikrai 
dar galitčtai pądu^ytit

—Nieko aš daugiau nebegalių, 
Aš likau ytenas, vargšas te tuš< 
$tes. Tąry&m j lųsčįą fkevąląhjį 
laįkė mrnię. dypjtes
rn^us. įr. gptete^ kadį 

;gyyu(,žmęgiymih
tčm savo pareigas, Savo dyąsm 
tnridm, jį,. s baim
mąfiio riętes Ka

’ •lų#; bepądary^ų,?.^,,
gte da^ . ,Mbenr ana r 4te

įg^ie fię|.. Ąr aš ritimju tęb- 
. Įmgai? Ar < ąjtmlųti? ■.’teK 
kiąu^. manęs?

A
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— Mataj, ką tu čia padą- 
rysi:' J)ižniš, tai biznis. Kujr 
šuo laka, ten ir loja. Komija 
ntetak. pąs mime pinigus spen-<

h

tai tegul

sekliai tą< opų klausimą ; r i?
ša” .. .. .

aš turiu jiems prį-j
kai pralobsiu, tai tegul

Maiyus<, v»ir p^skį, jųsų
w. pyt^ra- ffltois 

£8a|«;

t^n jau&ęįĮft
esamo; ąš m ' jusi
ir antras. Ar jus gglitysuskąįi 
ėiųoti ligifdvtej^ą?- j

Tu^esLtąs ą^9?įsw j[įų ęsi| W.
Vejdrpdte, kūriną^ : uš ruutąų «satė* bedįęyte'J

savo veidą.. Nemalonų'.aktoriau? 
veidą be kaukės, kąip ir visų, 
Jei i aš bučiau tiL a£ trenkčiau 
save į š| akmenį Itad po toisy 
dešimt dvejų metų man netek* 
tų žiurėtį į kurį nors kitą. Tu 
nešinai, Ričardai kaip' baisy 
matyti save. Dęja, -aš nesu veid, 
rodis, Deja, aš rw Rmgsdorfo 
pastoriusv
i —^Visiškai teisingai! JUs esą- 
te Ringsdorfa. pastorius. Gęraį, 
gerabikądijus pradedate ateikr 
Vošėto Laikykite tiktąi ir b> 
|iau< sukaupę mtette, tada
vėl viskas bus gerai. Matote, 
dąbaF-nw esamą apt stodžteus 
krašto^

—Tai. yra Ilageno skardžius, 
įr ten ąpačipj stovi jo maunąs, 
Mes jo nematome, nes skar
džius metą, savo šešėlį, Bet ir 
dięną pe^ iicgalūtumėip jo ma
tyt, todčj, kad jo nebėrą, Tai 
turėjo būti didelis malūnas, bęt 
jis jį statė be pągrindo^Hagę- 
lįąs . buvp išmintugąą žmogus, 
tatai man pirmą sykį d ūgtelė
jo galvon sėdint ant jo. kapo 
stulpelio. Man dingtelėjo gal 
von, kad jis seniai žinojo, jog 
stato bę pagrindo, bet vis dėl
to darĮ)ę tęsėjtqHąu. TpdėŲ kąd 
jis . bųyp ąkįorilis irf negalėjo 
atsisakyti nuo savo vaidmens., 
Ir aš tau sakau, kad jo vaid
muo nebuvo viehas blogiausių
jų. g /. .

—Eisim toliau. Jau temstfų 
—Keistuolių o man atrodo- 

kad tau tųęjau pasidarys švipr 
su. Tu esi veidrodis ir tu nup- 
lat turi bųti šviesus... Palauk’, 
ką aš daT pamiršau tau pasa
kyti? Ak, va ką! Hagenas bu
vo išmintingas žmogus, tą ąš 
esu pasiryžęs pasakyti kiekr 
vienam tiesiog. į akis. Jį jštiko 
ttejąjįn® ant šję kalp 
tįk.tą irąkto .kai vakarę jjs už
tiko savo ž.mw svPti-
moję lovoj, AJ mąMų,, W: to’ 
kią atveją jįs butų, sąyo malū
ną statęs ir taįp pąti
be pagrindo..Taį tyvp JO vaid
muo. Bet pamatęs tai, jis dai
giau nebepajėgė.. Dio Perle gilt 
geilųgę, ąus der das Lęben fiel... 
.Aš, tu r bųt, ką tik dabar pą- 
sąfctelL jųękim durnystę, ąr 
ne taip?

—Aš jus prašdu, eisim to^ 
liau.

—Kodėl toliaU^ Ou kaip itąli 
nuėjo’Hagenas? Jo žmona, toji 
tai iri lię«ų nuėjo. Ji- suruoįėi 
tokias iškilmingas savo nėląL 
mipgojp vyrą Jaidotųv^, kąd 
dar ir dabai' kiekviena s Rings- 
dorf o elgeta apie tai tebesi te
ka. S$w$ąxy ąam ji apyesdiąo, 
savo vyro vyresnįjį sūnų ir dą-, 
bar ttorit tn&tięrių 
laęk^gtnąifęrąi. " ■
<—Jei jus dar ilgiau Čia gąi- 
lijztsy kaip dievą

r$», mu. tolMi
: —Dąrvk 
toliau-^ įaį 
latinis mano troškimas. Tu mąn 
buvai toks • mielas. (Bet ar įu 
gali >ur-nors V Ir mejap-. 
gi tavo tie d.vįeji metai nėra 
sunkesnį už tuos maąp > trisdę-'

rėki
tyn.-
—Trys!—Ak, bjaurybė! Jis u|- 
sikabinp už erškėčių krūmo.

—Fogęįįį ąą palieku jus vie
ną, Aš begu į Griptą^ te kviečiu 
žmonai Jūą tuojau reikia iš
vežti j bepročių JĮgeninę.

—A! tai tik tjek toji teveda 
tavo kelias! Na, tai tuoj vėl 
galėsigauti atgal tą savo škuy- 
JfeAš ii tuoj pasieksiu.
~ -^-Neikite! Jus nusisuksite 
sau. sprandą!

—Jjagepo sprandas priklau
sė jam pačiam, Užtat jo žmoip 
dabar yrą, laisvą ir gęrąi gyva- 
j^ .Kad viauam buitų gera, ne
išvengiamai antram turi būti 
blogą,

-—Neikit’— aš jūsų neteisiu!
Tig-vieną akimirksni, tiktai 

vienut vieną, mėnesienoje ant

dorfo. ir Crintales buvo matyti 
keistas vaizdas.

Vįeuas buvo pasilenkęs skar 
džiaus kraštam ir siekė artimą 
spygįiuotą, šakąT apaugusią ge< 
tonomis U°gU kekėmis, Antras, 
taip pat pasilenkęs, stengė&į. su
laikyti: pirmąjį.

Tada pįrmasis sųsyyravo, at
suko > rAnką i užpakalį ir» lyg 
plieno Jankų, apuėrę ja' savo 
gelbėtojų kąklą.

Nuskambėjo. ilgas, šįurpus 
klyksmas, ir kai jis nutilo, ant 
skardžiaus kranto buvo tuščia.

Tada kažkas dundėdamas e- 
mė kristi uolomis. Bet tai buvo 
tik akmuo, kurią ritosi žemyn 
į slėnį ten, kur stovėjo sugriu
vęs Hageno malūnas,

- R k*WS ‘W<i 
, / nmęitajiem”

■ ► ■!.. .-•,/» f verte iš latvių < kai -
bos;K. Korsakai

i

S.® KO*
. —Tflj. .jpayo dv£a$w 

riiba's.’ , ' ; . ‘
—Jį pįrįn^įįJis’' ir yra tęs 

pats ; .svarbteųsjasi . Mesk šalip!
—Ringsdorfo • pastoriau! Jųs
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No. T KOVOS tik ka 
ątfjo.; Kaina JOc. 
lima gauti Naujienose,

■
—....................................................... . MR-yyra.... .................... ■ -'s-
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Atėjo Kultūra No. 4, 
kaina 45 mUi- Gau
namas “Naujienose”.

SIUSKITPER

PINIGUS LIETUVON

Išprašo LietiNOSŽwresir

ji Jbu
Ji pa

nekviečiu
Ar-jmj.žięęte, Į^< 
vo nepageidaujama 
ii nežinojo, .BiMto&i <4w-
kiąs kvapas) v draugijos 
klaida, kucips niekas 
leidžia, , buvo priejE^. 
Jums,, , učju. . judkajo . umšū 
halitosis. Gerkles plovi-plovi

su
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Pastabos iš šalies Chicagos teatruose DR. MARGERISpražuvęs
Kada bolševikai bedarbiais Išvažiavo Lietuvon
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ryto

ir. Akinių Dirbtuvė

Pranešimas

geriat

Įvairus Gydytojai

2 lubos

toMai

ir vaizduoja primityvių 
gyvenimų ir jų pasi-

bi, bet krito su tokiu smarku
mu, kad atrodė, jog iš kulko
svaidžių šaudo.

Sted St.
-4, nuo' 6 iki 8

10 iki . 12.

dažnai tettl tagdcHtama ko
kiu norą mažu iš pažiūros 
daiktu.

f'Pbdne 
Hemlock 9252

J. P. WAITCHK
Lietuvis Advokatas

Musų patarnavimas lai' 
dorovėse ir kokiame rti 
itale Visuomet ■ esti ®ųži 
ningas it nebrangus to 
dėl, * kad neturime iš 
laidų užlaikymui aky

It m elta to a smooth and creamy 
sauce. And what flavor! A ridi, 
time«mellowed flavor that only 
“cavecaring”caUgive.

Secret Six” McVickers 
tai yra gyvenimas vie- 
, kurs iš stockyardų

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724 1

kampas JHfJ
Valandos nuo 10- 

Nedėliomis nuo

iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 ‘v. ryto iki 1 v. p. p.

Vidikas- 
Lulevičiene

> AKUŠERKA

*3103 S.” Halsted St. 
Telefonas 

Vfctory 1115 
valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų irnuo 6 iki

9 vai. vakare

KBAF T 
Aiitericaii 

’OIieese

“The 
teatre: 
no tipo 
darbininko patapo bUtlegeriu ir 
pasidarė milijoriiėriu gangste
rių karalių ir galop baigė gy
venimų ant kaladės.

ir Vaikų pagal rfau jausiąs 
>Ray

'Ofisas ir ’Laborai
netoli

• Chafles Rogers Wlental te
atre nuo gegužės 29 d. atvyks
ta iš HolyVrood hsmeiliškai: jis 
pats ir dainuoja ir griežia vi
sokius muzikos instrumentus. 
Jis turės pasirinkęs pulkų mer
gaičių, kurios padės jam vai
dinti “holywoodiškas” • komedi-

Moteris nužudžius 5 dėl 
* Insurance

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

vegetaBles, baked dishes, toasted
1 — s *

Handwiches. YourgroccrhasKraft
American Chteese. Order today.

■“Front Ptlge’* United Artists 
teatre vis tebeeina; Kadangi šis 
pavciklsas pasirodė turi nepa
prasto pasisekimo; tai jo vaidi
nimas dar pratęstas ^savhitei 
‘laiko.

North Shore daržai 
nukentėjo

Susirinkimas atsibus Dr-o 
M. T. Strikolio ofise,-4615 So. 
Ashland Avė., Chicago, III., 
penktadieny geg. 29 d., 8:510 
vai. vakare.

Bus skaityta du referatai: 
1) Dr. B. J. Rooth “Preopc- 
rative and Postoperatlvc'treat- 
ment of teeth.” Diskusantais 
paskirti: Dr. C. Z. Vezelis, Dr.

V. * W. i RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St.Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidenėi ja ^158 S. Talman A v.

Tel. Prospect BB25

hAvftonibtiUi jau dižmuše 
1454/ žmones

“Laughing Sintiers*’ Chicago 
teatre, dalyvaujant Joan CraW- 
ford- prasidės nuo gegužės 29 
d. Pasaka tokia, kaip motina 
ir duktė abidvi tižia Paryžiuj .ir 
abi bbndo “moderniškai” gy
venti.

Rez. 2359 S. Leavitt‘St. Canal 233( 
Ofiso valandos 2* iki’ 4, 7-iki* 9 

Nedėlioj pafca! sutartį

Mažiausia * $10,000,000 nuo-/ 
stolių padarė kruša ir audr^. 
naktį iš sekmadienio i pirma-, 
dienį Kenihvorth, Winnetka, 
Wilmcttc, Hubbard Woods ir 
Glenkoe apylinkėse. Išmušta 
daug daržininkystės langų ir 
suplota galybės gelių bei dar
žų. Nors kruša nebuvo štam

puokite savo akis išegzaminuoti

Dr, A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
' 4 9 S-Athtdnd ' Avė.'

kampas' 47th St.
Tel.1 Boulevard 6487

DR.T.DUNDULIS
GYDYTOJAS ,IR CHIRURGAS 

’ 4142' Archer Avenue 
\ .. ' " 
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2'iki

4 ir 6 iki 8 vak. NedelIortihuolO 
. “iki '■’! 2 dieną.- ' 4
Teleph’onai dieną it naktj Virginia 0036

Tarp Chicagos 
Lietuvių

• Iki 3 vai; kortuose —-Vino 3dkl 9
« Subatomii nuo 9 iki 9 

52 East lOTth St 
kampas Micbigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Poli?‘6377 
Miesto ofise pagal * sutartį 

‘ 127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

'AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes'visuomet tėikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra -labiausiai * reikalingas.

Phone’ Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. West 2860 
'Namų telefonas' Brunstfick ‘0597

\merikos Lietuvių Daktarų 
D r-jos žieminio sezono 

užbaiga.

“Tabu” ’Rooeevelt teatre pra
sidės nuo gegužės 29 d. Filmas 
gamintas Pietų salose Borą Bo
rą, kur jokios civilizacijos nie
kas nėra girdėjęs. Filmas verta 
matyt jau vien dėlto, kad ga
mintas tikrose gamtinėse apy- 
stovose 
žmonių

BUTKUS 
' Undertakihg Co.

Wm. A. Pkkorny 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel. Ganai -3141'

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Haltted Street

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

, ..... . ........... ..... .. ,| Į...... .. ...

DR. J. J. KOWARSKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., ^uite 3

S.D.LACHAVICH
LIETUVIS ’ GRABORIUŠ
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 5 
darbu btišite užganėdinti.

Tol." RooseveJ>* 2515 atba 2516

2314

Tel. Cicero 1260
DR. GUSSEN

■LIETUVIS DBNTI6TAS
Vai.: kasdien nuoN 10 vai. !ryto Iki* 
vai. vakare. Nedėliomis pagal * stotai

4847 West 14 Street
CICERO, ILL.

J padafryt, (og kititm patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neteisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
rioms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo Užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-bėt toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis tiatbju budu. Musu che- 
mlkai pagalios surado‘ stistata 
kurs ištikro Jveičia nedrasky
damas dantų etnales —• tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelč tūbai Listerine dantį! 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
'gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Chfcagoj areštuota Mrs. 
MafgAret Summers, 632 Wėst 
North avė. už ^nunuodijimų 
pcnkių4žmohių, kurių Insurance 
ji pasinaudojusi. Pašaukti keli 
insui^dnce agentai, kurie turė
jo kir-Mrs. Sdmmers nuolati
nius Insurance biznius. Susek
ta, kad Summers turi IV gy
vybės apdraudos policies, iš 
dešimties žmonių, i^ kurių Jau 
5 mirė jos namuose, nunuody
ti strichninu. Mirusiųjų skai
čiuj esąs ir jos vyras 37 metų 
amžiaus.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. Į,. YUSKA 
r GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halited St, 
Rezidencija: 

"4’19 3 ‘j Archer Avė į 
Valandos: 2—4 po piet .

Phone Lafayette 0098

JŪSŲ GRABORIAI -i 
. . ^Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue 
Vi»l TfMon.il YARDS 1741, ir 1742

SVARBI ŽINUTE
DR. M. r STRIKO!.

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

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

t Napiai:
•6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

J. Lulevičius
GRABORIUŠ IR 

’ BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju ’ laidotuvė- 

nse visose • miesto 1 ii 
piestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
; j veltui. .
k’31.03 s. rialstcd St, 
■’ Chicago, III.

Tel. Vittory 4 f 15

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
Priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, * nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
Reitingai Akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkfėip'hma į Mokyklos Vaikus. Valandos 
touo >10 iki 8 'vai. Nedėlioj * nuo 10 iki 
d2 vąl; po pietų. . . . .. t
KREIVAS AKIS AtltAISČ f TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU 'IŠRADIMU. 
Daugely 'atsitikimų akys atitaisomos 1 be 

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

f PHone -Boulevird 7589

Baul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje
Room '24 M [

1646 W. 46tb Stj

Telefonai
. I :

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Tberapy U Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albatty Avenue

1GN. J. ZOLP
Pigiausias, Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Krs nepamena, kaip nepraus- 
tabtirniškai “Vilnies” bolševi
kai terliojo “Naujienas” ir 
Bėdnrbių Šelpimo Komitetų, ka
da pernai rudenį užėjus nepa
kenčiamai padėčiai prasidėjo 
drabužių, maisto ir aukų rinki
mas badaujančioms bedarbių 
šeimynoms. Ta pasityčiojimo 
ir Šmeižtų kampanija tęsėsi per 
visų žiemų, taip kad daugelis 
pačių padoresnių bolševikų bu
vo pasipiktinę savo “Vilnies” 
ir jos peniukšlių nusistatymu 
prieš bedarbių Šelpimų.

Galų kale, po gerų metų lai
ko, skaitome “Vilnies” nume
ry iš gegužės 25 dienos atsišau
kimų, kur be kitko sakoma:

“Kiek teko mums patirti, yra 
daugelis darbininkų šeimynų la
bai blogoj padėty. Joms reika
linga greita pagelba, kaip tai 
drabužiai, maistas ir kiti gyve 
irimo rinkmenys.
Maisto dėl jų išreikalauja Be

darbių Taryba iš Šelpimo įstai
gų. O drabužių nėra iš kur 
gauti.

Darbininkai ir darbininkės, 
kurie turite atliekamų drabu
žių dėl vaikučių, moterų ar vy
rų, malonėkite priduoti Bedar
bių Tarybai, už kų busime la
bai dėkingi dėl jus.

Visus drabužius ir aukaš ga
lite atsiųsti arba atnešti į “Vii 
nį”. Antrašas: 3116 So. ’Hal- 
Sted St.”

Pasiteii-avus pas raudondva-i 
riui artimus asmenis, teko pa
tirti, kame yra ta pavėluota 
bedarbiais susirūpinimo prie-’ 
žastis. Priežastis esanti tame, 
kad paskutiniu laiku atsirado 
gerokas‘.^kaičius eks-komisahi 
bedarbių, ypač po tų karštųjų 
peštynių tarpe bimbininkų ir 
“renegatų”, kad aukos susirau
kė ir laikraščių prenumera
toms sumažėjus teko kaiku-> 
ri»ms komraariukams išlikti iš 
darbo.-—Eks.

DR;i C. MICBtĖL
LIETUVIS AKIŲ I 

SPECIALISTAS
Žv^ir^is-kreivas'akis išgy- 
dau" ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė. j 
Tel. Boulevard 7878

3307 Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 SoĄth ĄshlandX'Ave.t I 

CHrcAGO, ILL.
-SPECIALISTAS DŽIOV 

Moteriškų, 'Vyriškų it Vaik 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai,! ryte^ nųo 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 v. 'dieną 

Phone Midway 2880

Ird Rl./i(SMėiažo
SKYRIUS *

1439 S. 49 Court/Cica-os III.
Tel. Cicero 5&7

■......... *

II/GAT I ŽSiTESLKlOS MGOS , , 
širdies, riuueiii, Kruujo uakrikiniui , Hukiuui* 

gul rytluini. J AKiu^Auaų, Nosies

<4|0T rNovHr Kcdale Avė.
Valandos: S ryto iki’1 °dž'no«. Vak. 0 iki 9

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

Odkley it 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: PanedėHais ir Ketvergais 
3> iki 8 vai. vak„ Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

*■i.'.ifcit;iiitii fiii'CT at tihLi.a, r. *'•,r* —i

’ Namų (Tel. ' Ravensurood’ 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
^♦GYPYTOJAS TR CHIRURGAS 

1588 hfiltvaukee Avė.
»’ (kampas Ndrth k * Dsften ' Avės)

. Tel. Btunswick-8281
Utarn., Retv, ir Sųbėtoinif J

M Ofiso*-valandosr 1-3 iim. 
Nedėliotais > pagal t tusitatimą

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHE3RMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Res. Phone Fairfax 6353

‘Pereitų Savaigalų žuvus 
5 žmonėms automobilių riclai- 

’tnėse ir dar devyniems tapus 
sužeistiems, ^užmuštųjų skai
čius nuo šių ^?Hujų Metų Chi- 
cagoj jau,.pasiekė 454 žmonių. 
UniKliSautųjų dėl priežasties 
pačių važiuotojų neatsargumo, 
dalis dėl girtumo, bet atrodo, 
kad žymesnė dalis užmuštų ir 
sužeistų yra pėkštieji.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ * SPECIALISTAS

Patarnauja p’tfie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterims ir 
merginom ■' patari
mai dovanai

D R. HE»Z« A«
—: Iš RUSIJOS —

-Gerai 'lietuviams žinomas per 25 me
tus "kaipo ^patyrę* gydytojas, "thirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas lįgas vy
rų, moterų ir Vaikų pagal ifaujatosius 
metodus •. K^Ray ir kitokius elektros 
prietaisus ė-
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10^—12 pietų ir 
nuo 6 iki^7:30 va), vakare 

*^el. Canal 3110 
'^Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph

A. L. Davidonis, M.D.
4910 ^So. 'Midiigan Aventie

Tel. iKėHWod '5107
VALANDOS: . .

nuo 9 iki 11 valandai ryte! 
nuct 6 iki 8' valandai vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio |

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

JOHN B. BOKDflN

• W. * TfMdrnf ^St.mtibm *2fl 7
Tetepbone Randolph 6727 .

MMeaie 2151 <V. 2 2nd St.^miO” 6-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

K. GUGI S 
advokatas 

MIESTO OFISAS 
Dearborn St., Room 1113 

Tekfdnas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 pd piltų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Botrlevlrd ‘1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiėkfitną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj -nuo 9 * iki 12 ryto

2) D r. P. Z. Ztilatodus — 
Empycma. Disk. paskirti: Dr. 
J. Kulis, Dr. T. Dundulis, Dr. 
A. ‘G. ‘Rakauskas.

Meldžiama gerb. kdleį»ų bū
tinai ateiti susirinkinian.

Dr. A. L. Graičiunųs 
Sekretorius.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL 3ERMENU

Telefonas .Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika
Graborius ir, 

Balzamuotojas
;i Moderniška KokpIyČia Dovanai 

Turiu 'automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
ČHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAEISZ
1145 MUtvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KARN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

krautuves, kurios 
Naujienoje.
’ .........

■S/M. SKUDAS :
Lietuvis

GRABORIUS IR BALŠAMUOTOJAS,
Didelė ir graži koplyčia dykai

•718W. 18St. -J'
Tel. Roosevelt 7532 *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 it Street^^

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

'A.1 K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

, . - Advokatai

Lietuviai Gydytojai. ,J 

DR. A, J. KARALIUS 
Gydytojas ir •Ghintt'gtis 
3147 So. Jff alsted Street i 

Tel. Calumet *3294
Nuo 9 iki 12 vak dienos ir 
nuo 6' iki 9 valandos vikare

, .i, ! ĮjututLl,

PIGIAUSIAS LIETUVIS x 
GRABORIUS CHICAGOJ 
■fob. ' Laidotuvėse patarnau- 

ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, *kąc 
priklausau > prie gra- 

' bų išdirbystės.
MM OFISAS:

i (-668 W. 18th Street 
' Tel. Canal 6174 

^SKYRIUS: .
ĮmgBr " 323 8 S, ^HalstedSt. 

Tel. Vittory 4088 
... •.uu*............ . .N.i'.-Hn—.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. 'Boulevard 7589

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

j—- t t,-,? r, .rn-iirt.. ■
’ Phone Boulevard 7042

DR. G. :Z. VEZEUS
'Dentistas

4645 ‘So. Ashland Ate.
irti 47tb Street

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St.
Felefonas Canal 2552 

“Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Hfieredoj ir Pėtnyčioj -nuo 9 iki 6

'Ąnlll ! ■ ------------------------------ , I ! . . A-

A. A. ŠLAKĮ S 
•'ADVOKATAS

•
Ofisas vidurmiestyje 

Room 1502 *
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Wasbington and Clark Sts. 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Pirk 3395

■ --------- --------------------------------------------

POVEIKIS
KVIETKININKAS į

NUSKINTOS ‘KVIETKOS • 
: Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuv&ous, Bankietatns ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S.^Mabted St. Tel: Boulevard 7314

CHIMGOS 
7INIAC Ailnlvd

., -..i.

JOSEPH J. XIIMSH
1 Lietuvis (Advokatas 

4831 ^Soo '^AMand Ave^ 
' . Tel. ‘Boutevlrd W0

jRez. 6515 So. Rochu^lt SL „
Tel. Rvptoblic F723 *

> GERB. Naujiem
jos ir skaityčiai praiomi

(lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

1Ę21 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

į ............................................

'A.'A.DLIS
’R. -A.' VASALLE

ADVOKATAI
11 South La Šalie Street

Room 1934 Tel.^Ran<folptfX>332 
Valandos *nvo 9 ryto iki 5' vai. wak. 
•3241.(S. Halsted St. Tel. Vėctorp 0562 

Galando?. — 7 iki 9 Vakare
Olia—Utarn.. Ketv. ir Sdbatos '‘vak 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pėtnyčios rak.

!**•* J

nte®
*

Z

TfMon.il


NAUJIENOS, Chieago, III

CLASSIF1EO ADS

PRANEŠIMAI

Musų Biznieriai
Julius L Janeliunas

KUK

d St

SUMMERFASHIONVORU)

Phone Humboldt 8559

Dabar visi iš miesto

Cicero
Lietuvos

Jo reikia

M. BLACKSTONE SUPPLY

For Rent

fiMNT

2998

CL ASSIFIED ADS

Mes PERKAME

nuoma

Nuošimti

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

_________________

Fiat 
Paint

ypatiškai 
rje^is-

Enamel 
Paint

Kareivių Draugija 
mėnesinį susirinki-

>514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

Tari gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

Business "Chances 
Pardavimui Bizniai

Vertės $2.40

Galionas už $1.85

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Paint
Ready Mixed

Galionas už $1.40

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1789, S. Halsted St, Chieago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd) No
Mleros

Varnish
Vertės $2.50

Galionas ož $1.49

Financial 
Finansai-Paskolos

Kareivių Sųsirin 
kimas. '» /

Naujienų” piknikas 
naujame darže

Lietuvos Laisvas Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN- 

visos ki-

SLA. 6 Apskričio 
konferencija

delegatų. Spaudos ko- 
išrinkta iš Dr. Montvi- 
Simons ir A. Rypkevi- 

Pirmininkas G. Stungis

dokumentus ke- 
duodame laiyakor- 
kskarsijų rengiamų

X Miestas ir yalat.)
I ■ Rl ■!!» 11 W

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai ___

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

dykai.
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare.
,4200 West 26 St., kampas Keeler Avė.

Saukit 
Randolph 6028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

panelei švelnus

Personai 
asmenų lešk

PERKAME Lietuvos Laisves 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės į Naujie
nas, Box No. 1258.

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

Tel. Lafayette 1329

pajsjrpj onu snseųtA Į oųojų % 
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"Birutės” choro bendra repeticija j vyks 
šiandien vakare, lygiai 7:30 vai., Gage 
Park svetainėj. Visi choro dainininkai- 
kes punktualiai pribuki:. Valdyba.

Antradienis, ger. 26, 1931

sto akmenų krūvos,
daug saulės, žalesos,
Tai yra labai sveikas apsireiš
kimas. Kol žmonės ilgėsis ty RENDON 6 kambarių flatas šviesus, 

ice box “showey bath”. Pigi renda. 
6842 So. Talman Avė.

pažymėti mietą ir 
pavardę 
o kaina 
pfcigus 
SU UŽ-

Susirinkimai, mitingai ir pa
rengimai išsiskirstė. Sieksni
nės korespondencijos, raportai 
ir recenzijos laikraščiuose din
go. Kur visas tas margasis ju
dėjimas, kurio Ghicago pilna 
per ištisą žiemą?
ieškoti toli už miesto, kur dar
žuose, farmose, golf linkiuose, 
Forest preserve.

Kai tik saulė iškopusi per 
miesto aukštuosius dangorai
žius pradeda spiginti į dirb
tuvių ir krautuvių išdulkėju
sius langus, taip širdyse ima 
neberimti ir tartum sparnais 
skristi skrenda lauk iš tos mie- 

kur

Gegužės 24 d. įvyko SLA. 6 
apskr. konferencija, Cicero, UI. 
Po vardašaukio pasirodė, kad 
konferencijoj dalyvauja 46 
kuopų delegatai, Vėliaus dar 
atsilankė apie 15 kas sudarė 
daugiau kaip pusę visų kuopų 
rinktų 
misija 
do, B. 
čiaus.
pakvietė vietinės kuopos veikė
jus pasakyti po keletą žodžių. 
F. Lukoševičius ir D. Deveikis 
pasakė po keletą žodžių, linkė
dami konferencijai pasisekimo.

Perskaičius protokolą kilo 
ginčų dėl paragrafo, kur kalba
ma apie priėmimą Apskričio Fi
nansų Kom. raportK Pasigin
čijus apie 3/4 valandos nutar
ta protokolą priimti su mažu 
pataisymu.

Raportas valdybos priimta. Iš 
iždininko raporto 
kad apskričio pinigų 
ke $160 su centais 
Harbor, Ind. bankui 
pinigų išmokėjimas

Lietuvių Drabužių 
Krautuvė A

DIDELIS PASIRINKI-
MAS PAVASARINIŲ ir «

VASARINIŲ
DRABUŽIŲ.

CHAMBERS ROOFING CO. — Se 
nas darbas musų specialybė. Visas dar
bas garantuotas. Dykai apskaičiavimas 
2630 Wallace St., tel. Victory 0943.

Smagus ir geras piknikas ga
li būti tik gerame ir gražiame 
darže, šiemet “Naujienų” pik
nikas, kuris įvyks Birželio-June 
7, The Oaks darže, šiam reika 
lavimui pilnai atsako. Thę Oaks 
daržas, kaip daugeliui lietuvių 
yra žinoma, yra nepaprastai di
dėlis ir gražus. Norint pasi
vaikščioti, nereikia maišytis 
tarp automobilių. Medžiai, di
deli, pasidabinę plačiais žaliais 
lapais teikia pavėsi šiltoj bei 
karštoj dienoj. Darže žolė tan
ki ir diktoka, galima voliotis, 
kaip Lietuvoj lankoj, ant žoles. 
Be to, yra šimtai suolų ir sta
lų, kur svečiai atsivežę užkan
džių ir gėrimų galės be didelio 
vargo susirasti vietos

24 Mėnesiai išsimokėjitnui. 
847*53 W. Lake St 

S.lt(kampas Peoria St. 

Tel. Monroe 082S-0826

Julius J. Janeliunas gimė Lie
tuvoj, Klovainiuose, Panevėžio 
apskrity. Lankė Panevėžio 
realinę mokyklą. Kuomet išėjo 
iš mokyklos, dar buvo jaunas, 
bet jau užėmę atsakomingą vie
tą,buvo užveizda-komisorius tri
jų Karpio dvarų. Vėliau su
manė važiuoti Amerikon ir 
1908 metais atvažiavo į šią ša-

REAL ESTATE 
LOANS B INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom namas, 
lota*, farmas. biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apiel inkis ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgdfee 
ir parapinėm 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 0455

paaiškėjo, 
buvo ban- 
ir Indiana 
užsidarius 
buvo su

stabdytas, bet dabar bankas ros gamtos, plačių laukų, sau

w>| IUlblinmilH IMI n  1 !*' IRHMI911161 9 

kvos tavpriščiai, jie vis šauki 
davo, kad bendrovės žiisla, 
krinka kur nesiranda raudo
nųjų valdžioj. Tą bendrovę 
kaip lik patys raudoniausičji 
per kelioliką metų diktavo ir 
valde. Dabar tai tikrai p. Ant. 
Liutkus iš Lietuvos galės pa
aukauti savo Šerus kaip pa
degėliams. Liutkus čia būda
mas bendrovei daug veikė.

Ciceronas.

Atvažiavęs Amerikon, dirbo 
įvairiose įstaigose. Paskiau pa
stojo dirbti į L. Klein krautu
vę. Bedirbda'mas L. Klein 
krautuvėje, turėjo progos su
sipažinti su Amerikos biznio 
metodais; taipgi čia bedirbda
mas sųsįpąžiho šu daugeliu lie-. 
tuvių. u < •

Paskiau sumanė užsidėti nuo
savą biznį, ir 1920 metais jau 
Julius J. Janeliunas įsigijo net 
penkias'aptiekaš ir Bridgeport 
Furniture krautuvę su automo
bilių > pardavihČjimo skyriumi. 
1927 metais pardavė Bridge- 
pprt Furniture krautuvės biz
nį Pikturman, Paulavičiui ir 
žiūraičiui, bet namas paliko Ju
liaus J. Janeliuno nuosavybėj.

Dabar Julius J, Janeliunas, 
kaipo patyręs bizniėrius, įteikia 
savo kostumeriams gerą 'ir 
mandagų patarnavimą.

Julius J. Janeliunas pažįsta 
daug Chicagos lietuvių, užtat 
parduoda daug NASH automo
bilių. šiemet ; NASH automobi
liai yra žymiai; pagerinti, o kai
na jų yra diliai atpiginta.

Kam yra reikalingas automo
bilius, gali tuojau nuvažiuoti j 
Bridgeport Auto Sales, 3222 S. 
Halsted St., Tel. Victory 4929. 
čia gali susitikti su savininku 
J. ; J. Jkneliunu, Julius J. Ja-

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

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus j

Pattern Departamentą s 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Business Service *'
Biznio Patarnavimas

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

daurUu. kad 
kolei©. Liatei 
didelli tūbai ---------------------—
Žflc. ti valo ir apšauto dan
tį!. Be to salite eutaupinli 
98. ui kuriuos gali te nuilpirk- 
tl pirltinaltee ar ka kita. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Liet, kooperatyvas sudegė.
L ■ ■

jfiia per kelioliką metų gy
vuoja Lietuvių kooperty^as, 
valgomųjų daiktų z krautuve. 
Buvo laikai, kada vertėsi ga
na puikiai. Ypatingai kada 
buvo Lietuvių Liuosybės na
me: krautuvė didelė 
pigi. Mat bendrovė bendrovei 
prijaučia. Nežiūrint tų gerų 
sąlygų apyvarta eina mažyn ir 
nuo kurio laiko tai tik iš var
do gyvuoja. Dar nelaiipč išti
ko: pereitą sekmadienį įvyko 
gaisras nakties metu, nuosto
liai dideli pačiai krautuvei ir 
namui ir kaip girdėti po to 
gaisro bendrovei dar sunkiau 
bus verstis.

įdomu, ką dabar sakys Mas-

šiame “Naujienų”
r bus viena

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI ?

Joi taip, tai me» turime ca*h pirkfju!, 
kurie galbūt to ir pageidauja. Greita*, kon. 
fidencialii patarnavimai pirkdama ir parda* 
vejama. Mus specialybė! rooming house, ra
šo stotys ir garsiai. Tel. Del. 9426. Mr. 
Ryan, Km. 603. 612 N. Nichigan Avė.

Lietuvos 
laikė savo 
mą gegužės 17 dieną Liuosy
bės svetainėje. Narių dalyva
vo nedaugiausiai kaip ir k pa
prastai vasaros metu.

Iš veikiančių komitetų ra
portai pasirodė sekanti. Vie
nas apie sergančius draugus: 
J. Kazlauskas gyvena Mičh. 
valstijoj, sirgo 6 savaites, atsi- 
maldavo. Ad. Jurgelevičius: at
rodo, bus ligoniu ilgesnį laiką. 
Antaną Milių ištiko nelaimė: 
susižeidė pats savo troku. 
Randasi Frances Willard ligo
ninėje.

Išvažiavimo komitetas pra
nešė, kad yra užimta vieta Fo
rest Preserve birželio 7 dienai. 
Kad tik lietaus tą dieną nebū
tų, tai nariai su draugais ga
lės turėti gerą pokylį. Išlai
das dengia pati draugija.

Komitetas pareiškė, kad 
kreipsis į biznierius ir drau
gystės narius, gauti 'gerų rė
mėjų, kad draugystei butų len
gviau, tad visi rengkitės tai 
dienai. *

Nutarta dalyvauti vietinės 
parapijos piknike gegužės 31 
d. Vytauto parko . naujame 
darže. Draugystes nariai buki
te visi, 4 vai. maršuos karei
viai.

TIKRAS BARGENAS
Gaso Stotys (2)

PulkiausioBc North Shorc priemidUMų vie
tose, viena Evanrflpnc, kita Willinette, su 
koncesijų standa — gerai iMirbtas ir gerai 
einantis biknial. Savininkas turi paaukoti 
iA priežasties kilu bizniu. .

BARGENAS UŽ CASH
Reikalingas greitas veikimas. Telefonuokit 

Grecnleaf 9800. ar dėl platesniu žinių pri- 
siuskit savo vardų, adresą ir telefono nu
meri | Naujienas,

Bok 1300.
1739 8. Halsted St.

TURIU PARDUOTI
1 ar daugiau iŠ 55 paežerių lotų 

prie vieno geriausiai žinomų ežerų 
Wisc.; 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 laika. Nevilkinkite—rašykite Box 
1299, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

aitmoka 55 ' i, o jeigu laukti 
apie 2 metu, gal bus galima 
gauti pilną sumą. Pavesta val
dytai sutvarkyti iždą taip kaip 
matys geriaus.

Vėl pakeltas klausimas dėl 
revizijos komisijos • raporto. 
Mat, revizijos komisija, suside
danti iš B. Simons ir Semaškos 
spyrėsi, kad jų raportas nėra 
užbaigtas, nes nesutikimas yra 
$33.25. Valdyba aiškino, kad 
tie pinigai buvo gauti vėliaus 
ir atskirai depozituota po su
tvarkymo pirmesnio raporto.

Po suvirs valandos laiko 
karštų diskusijų, nutarta rinkti 
nauja Revizijos komisija užbai
gimui seimo rengimo komisijos 
atskaitos.

Nors senoji revizijos komisi
ja aiškinosi, kad ji dar savo 
darbo neužbaigė ir nėra rezig
navus, bet susirinkimas išrinko 
naują komisiją iš Dr. Draugelio, 
T. Rypkevičiaus ir C. Kairio.

Nutarta rengti paminėjimas 
45- metų sukaktuvių nuo įsteigi
mo SLA. ir 30 metų nuo ski
limo. į rengitną tokiems pami
nėjimams išrinkta komisija: 
Dr. Drangelis, G. Stungis, Jo
naitienė ir Zalatorius. Pakvies
tas K. Gugis, Sus. Iždininkas, 
kuris atsakinėjo ant visokių 
klausimų per apie 1 vai. laiko.

Kita konferencija nutarta 
laikyti Brighton Parke.

Po konferencijos vietinė Ci
cero kuopa pateikė delegatams 
skanius pietus laike kurių kele
tas delegatų ir delegačių pasa
kė po trumpą prakalbėlę.

—Delegatas.

/BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

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

3218 So, Hal 
Tel. Victory

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis iAgydyti, atsilan 
kyklt pas mane. Mano pilnas l&egzamlnavl- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei afi apai- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

lės ir gryno.oro, tol jokie tro
fikai jų riesulaikyš.

Piknikų piknikai
žmonės . mėgsta buriuotis. 

Nežiūrint kaip gyventų išsi
sklaidę ir kaip toli automobi
liais išvažinėtų, vis tik karts 
nuo karto jaučia reikalo su- 
seiti ir draugėj valandą kitą 
praelisti. Tai, ko per žiemą 
atsiekiama vakaruose, vasaros 
metu siekiama išvažiavimais, 
piknikais. Reta tėra draugija, 
kuri neturėtų mažiausia vieno 
ar dviejų piknikų per vasarą. 
Piknikai yra savotiškas ryšys, 
kurs prilaiko, kad musų žmo
nės per vasarą perdaug nenu
toltų nuo vieni kilų. Piknikai 
be to turi kitą gerą pusę, kad 
žmones praleidžia ištisą dieną 
atvirame ore, sveikoj atmosfe
roj ir po pikniko gali jaustis 
tartum naujai atgimę.

Parmos ir vakar, i jos
Vargu kita kuri lietuvių ko- 

lųnija turi tiek patogių sąlyn 
gų praleisti vasaros poilsiui, 
kaip ebieagiečiai. Wisconsiri 
valstija su savo pušiniais ir eg
liniais miškais, ežerais, kalvo
mis ir visa gamta labai primi
nančia Lietuvą, Chicagos lie
tuviams yrą patogiausia ir ma
loniausia atostogų šalis. Dar 
svarbiau tai, kad gerokas skai
čius lietuvių turi įsigiję far- 
mas ir vasarvietes ir vis dar 
daugiau atsiranda tokių, kur 
iš miesto kraustosi į užmies
čius. Savas pas savą, tad ir 
lietuviai atostogas labiau mėg
sta praleisti pas saviškius. /Te
ko girdėti, kad broliai Moclcai 
šiomis dienomis atidarys mo
dernišką vasarinį resortą šalę 
Racine, Wis., kur bus ir kam
bariai gyventi, ir puikios mau
dynės Root upėj, ir gražias 
parkelis su mažu golflaukiu.

— Pavasarinis.

2998—(Jaunutei 
gražus svečiuosna eiti rūbas. Iš šviesaus 
organdy išrųdys gražiausia. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 
38 colių per krutinę.

, Norint gauti vien% ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
aduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, ]. 

aiškiai parašyti savo vardą, 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdi!
15 centų. Galiipa prisiųsti 
arba krasos ženkleliais kariu 
<nkymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Ghicago, UI.

..................... i- MdBi m Hiv nų.1

1 .■ j,

neliunas parduoda NASH auto
mobilius 1 lengvais išmokėji 
mais. Prioš Dekoracijos Die 
ną pamatykite Nash automo 
bilius pas Julių J. Jancliuną, 

—Kaimynas.

GIAUSIA, negu 
tos įstaigos Amerikoje 
$80.00 už $100 vertės Bo
ną ir $40.00 už $50 vertės

Atsilankyfdt 
ąrba prisjųskite 
trųotame laiške, tuoj gau 
site bankas čekį.

Prirengiame 
liauninkam, p 
tef ant viaų' .
per Lietuviu Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Streėt

20 W. Jackson Blvd., netoli State St.
Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

Buy gloves wlth what 
it savęs

N8ra reikalų moK«U 60e ar 
iti zerą dantų 
i Tooth PMte, 
larriduoda ui

REIKALINGA veiterka j valgyklą, 
darbas naktimis, turi būti patyrusi ir 
teisinga. Atsišaukite

. 6249 S. Ashland Avė.

wissig,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus
.. ............................... a ii ilbiaa

per krutiną

s dienu I ;| a inikK' 
PATARNAVI-, 

PnlkiauBiae B 
Valymas ■■g A w

DRABUŽIAI 
APDRAUSTI 

40%’ j Nuolaidos ant Drapes 
Vyrų siutai ----- -- 79©
Moterų skrybėlė! > 86© 
Vyrų skrybėlė   60© 
Specialiai reruž^a mgn. 

■ pirštynSa — pora ' 17© 
Dres8a nudažomos 92.69
SECURITY MASTER CLEANERS 

159 N. State S*- 
kampas Randolph, Room 1612 

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai. 
Atvežkif juoa.

vuuviicji aaiavBiu
riaadoa, taipgi visokie odos libėriniai 

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. I 

Normai 5303 
Valandos 10 a. am. — 5 p. t

74) p. m.

Educational
________Mokyklos _____

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

cZ^^^Tailor
Room 704-705

1608 MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO

Pavasaringos pas
/ tabos

Help Wanted—Female
* Darbininkių Reikia 

^^^■©ns^ww^w**»*wwwwwai*^**w*^**^****^*******’ -****•*«!

REIKALINGA patyrusi veiterka, 
darbas nuolatinis, dienomis, geras mo
kestis. 3457 S. Halsted St.

VYRAM, MOTERIMS. III 
MERGAITĖMS IR M L 

VAIKAMS. Jį į 

Geriausių išdirbėjų tavorai už 
žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS
2945 W. 63rd St.

arti Ricbmond St. 
Tel. GrovebiU 0989 

Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki Imai 
vai. po pietų.

ln iJflnuleAy

KUK
Komų gyduolės 
ir Komų Plasteris 
nuo Karnų, Nuo- 
trynų, Bunionų ir 
Nušalimo Karpų ir 
t. t. Jei negalite 
gauti, siųskite 35 

'KUK' centus j

“KLIK” LABORATORIES
1900 S. Hjlittd St. CHICAGO. ILL.
Žmonės! Kam jus kankinatės ir 

kenčiate kornų skausmą: “Klik” corn 
remedy, tai yra stebėtina gyduolė, ku
ri nugydo kornus, callouses, bunions, 
warts, etc. Šį garsinimą nuneškite pas 
aptiekorių reikalaudami “Klik“ corn 
remedy. Jeigu negalite gauti, tai pri- 
siųskite 35c. už 1 bonkutf arba $1.00 
už 3 bonkutes, mes jums pasiųsim 
paštu.

Daktaras
Kapitonas 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedalilkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmas, 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 daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 

OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki *1 vai.

TeL Crawford 5573

piknike 
nauja- 

nybė apie ką bus paskelbta vė
liau. Tėmykite “Naujienose” 
skelbimus ir pranešimus apie 
“N-ų” pikniką.—V.

Automobiles
AUTOMOBIlaŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

GREITAM pardavimui kriaučių ša
pą, geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. 4905 W. 14 St. Cicero, 
Illinois.

Financial
_Finansai-Paskolos________  
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PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

v Neimam komiso 
mokamas ant neišmokėtos 

ėnmos
Finance Corporation 

of Illinois 
Po valstijos priežiūra 

3804 So. Kedzie Avė.

A:x Blackstone> Gen. Mgr. 
VISOKIOS APŠILDYMO IR 
PLŲMB1NGO REIKMENYS

Mes suvedame garo ir karš 
to vandens apšildymą.

... v
Cash ar Kreditas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

WHOLESALE IR RETAIL
200 įvairių rūšių. nuo 5c iki $2.75 už rolę. 

Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. S. RAMANCIONIS,
3147 SOUTH HALSTED STREET, TEL. VICTORY 7261

PASKALOS ant bonų.. stako Ir kitų vertybių 
P. A. 0ASWELL. 

100 W. Monroe St. 
Tel. Franklin 3405

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
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