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Japonijoje Paskelbta 
Gelžkelių Streikas
210,000 kovoja prieš algų kapojimų

TOKIO, Japonija, geg. 27.-— 
šiandie čia paliovė dirbę tarp 
2,000 ir 3,000 geležinkelių dar
bininkų, protestuodami prieš 
valdžios nutarimą kapoti jų 
algas. Tas kapojimas palies
tų 9,000 valdžios transporta- 
cijos . sistemos samdinių. Bet 
gelžkelių viršininkai tvirtina, 
kad kitose šalies dalyse gele
žinkeliai operuoją normaliai.

Viso apie 210,000 geležinke
lių darbininkų grūmoja strei
ku.

Aukštieji valdininkai tikisi, 
kad sustreikavusieji darbinin
kai greitai sugrįšią darban. 
Mat, vedama derybos algų klau
simui išrišti ir tikimasi, kad 
jos busią sėkmingos.

Numatytas algų kapojimas 
paliestų 60,000 valstybės tar
nautojų. Bendra kapojimo su
ma sieks $4,000,000. Kapoji
mas prasidėsiąs nuo 1 birželio 
dienos.

250,000 chiniečių kri
to savitarpės kovose

Kivirčai tarp fašistų ir 
Vatikano

SHANGAI, Chinija, geg. 26. 
—Generolas Ho Ying-Chin, Chi- 
nijos karo reikalų ministeris 
pranešė, kad 250,000 šalies pi
liečių tapo išžudyta laike ketu
rių pastarųjų metų Ilunan ir 
Kiangsi provincijose.

žalos turtui padaryta sumoj 
$100,000,000. Trobėsių buvo 
sudeginta per tą laiką 250,000. 
Ir daugiau kaip 2,000,000 žmo
nių, daugiausia savasties val
dytojų, buvę išvyta iš jų namų.

šitokiu teriojimu labiausia 
pasižymėjusios plėšikų gaujos, 
veikusios komunistų vardu. 
Gen. Ho Ying-Chta kaftitfa te
riojimu tretįjj internacionalų— 
kad pastarasis organizavęs tas 
gaujas ir vadovavęs joms.

VATIKANO MIESTAS, geg. 
26. —Trinimosi tarp fašistų ir 
katalikų organizacijų narių Ita
lijoj darosi karštesnis. Fašistų 
laikraštis “Lavoro Fascista” iš
spausdino aprašymą slapto or
ganizacijos “Katalikų Akcija” 
susirinkimo. Gi “Osservatore 
Romano”, Vatikano organas, 
paskelbė tariamus fašistų puo
limus katalikų organizacijų na
rių Milane, Benevento, Premil- 
core, Portico Ir kituose mies
tuose.

Amerikietis—sovie 
tų patarėjas

MASKVA, geg. 27. — John 
_ Calder, amerikietis statybos 

inžinierius, paimta kaip pata
rėjas “Sojuzstrojui”, sovietų 
centralini^m statybos departa
mentui. Calder prižiūrėjo sta
tymą traktorių plento prie Sta
lingrado ir tokio pat plento če- 
liabinske.

Burmoj išsiveržė suki
limas

LONDONAS, Anglija, geg. 
27.—Burmoje išsiveržė sukili 
mas. Kariuomenės brigada ta
po pasiųsta į pietinę Burmą, 
kad sulaikyti neramumų persi
metimą iš pietinės dalies į šiau-

$15,000,000,000 Ame
rikos darbininkams 

algomis
WASHINGTONAS, D. C., 

geg. 26. — Cenzo biuras pa
skelbė šiandie 1929 metų šalies 
gyventojų surašinėjimo rezul
tatus. . ' ‘

šiuo paskelbimu kalbamais 
metais Suv. Valstijose 210,000 
firmų samdžiusios 10,185,296 
asmenų ir sumokėjusios jiems 
algų $15,229,161,429.

Medega ir pajėga, suvartota 
minėtose dirbtuvėse, kaštavusi 
$38,293,533,500. O išleisti jų 
produktai įkainuota suma $70,- 
137,459,352.

Daugiau kaip pusė šalies dar
bininkų buvus susikoncentravu
si šešiose valstijose, kurių pir
mą vietą užėmė New Yorko 
valstija, antrą— Pennsylvania, 
trečią—Ohio, o ketvirtą—Illi
nois.

Sulig verteJ išleistų iš dirbtu
vių produktų, pirmoji vieta 
priklausė New Yiorko valstijai, 
antroji—Pennsylvanijos, o tre
čioji Illinojaus.

Sukilėliai, sakoma, kovojan
tys arba laimėti visišką nepri 
klausomybę arba bent kad jie 
butų palikti Indijos dalimi. 
Mat sukilėliai bijosi, kad Indi
ja gausianti pripažinimą Ang
lijos dominijos, o Burma pasi
liksianti nepripažinta kaip tu
rinti tokį stovį.

Pagavo bangžuvę $240,000 
vertės

Laivas dega juroj
IjONDONAS, Anglija, geg. 

26.—šiandie čia gauta žinia, 
kad juroj, apie 250 mylių nuo 
Francijos pakraščio, degąs por
tugalų laivas Corretora.

OSLO, Norvegija, geg. 26.— 
Kapitono Ingebrigtsen laivo į- 
gula pagavo bangžuvę, kurios 
viduriuose užtikta 150’ svarų 
brangios rųšies gintaro <am- 
bergeris). Kaina tos rųšies gin
taro esanti $100 uncijai. Jei 
nebūtų buvę gintaro bangžuvės 
viduriuose, tai ji butų buvusi 
verta tik $2,000.

Arabai kįla prieš italus

ORĄ
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiai kįla; šilta; vėliau 
gali būti lietaus; pietų vėjai.
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Darbininkai kloja baltus akmenis pagal rubežių; skiriantį Vatikano žemę nuo Italijos valstybės,
I / v '

Romoje

Fašistai studentai 
pešasi su papos 

šalininkais

45 palaidoti sovietų 
submarinoj
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Nautilus prisiruošęs ke 
lionei j šiaurės polių
NEW LONDON, Conn., geg. 

27.—Sir Hubent Wilkins prane
šė, kad povandeninis laivas 
Nautilus jau esąs kaip ir gata
vas kelionei j šiaurę ir kad ne
tolimoj ateity ekspedicija ap- 
leisianti Suvienytų Valstijų van
denis.

Kova eina univer 
sitete

No. 126

LIETUVOS ŽINIOS
Perkūnas numušė baž 

nyčios kryžių
Gegužės 5 d., užėjus smar

kiam lietui su perkūnija, per
kūnas trenkė j Rokiškio R.-ka- 
talikų bažnyčios aukštąjį bokš
tą ir numušė kryžiaus kairiosios 
kryžiavonės dalį. Kiek padary
ta nuostolių, dar neapskaičiuo
ta.

ROMA, Italija, geg. 27. — 
Fašistai studentai atnaujino 
šiandie demonstracijas prieš 
studentus katalikų įstaigose. 
Prisibijoma, kad pasikartotini 
susikirtimai gali būti priežas
timi nutraukimo ryšių tarp 
Italijos valdžios ir Vatikano.

Fašistai šį rytą apsupo ka
talikų studentų buveinę ir pra
dėjo svaidyti į jį akmenis. Iš
daužyta buveinės langai iki 
penkto aukšto.

Nuvyti riuo čia, fašistai pa
traukė kitos katalikų įstaigos 
linkui ir čia išdaužė langus, 
pirm negu policija atvyko ir 
juos išvaikė;

Praėjusį vakarą fašistų stu
dentų govčda surengė demons
traciją prie katalikų studentų 
kliubo buveinės.

ROMA, Italija, geg. ,27. — 
Palestinoj išsivystė judėjimas 
prieš italus. Mat arabus pasie
kia žinios, kad italai persekio
jantys arabus, gyvenančius 
Tripoly. Pasėkoje to judėjimo 
jau paskelbta boikotas Italijos 
tavorams Damaske. Boikotuoti 
Italijos tavorus šaukiama ara- 
bai ir kitose vietose. Italijos 
valdžia deliai to rimtai susini- 
plnusi
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Raportų “pavietrė” 
užkrėtusi Maskvą
MASKVA, geg. 26. — Sovie

tų valdžios našumo departa
mentas išleido, įsakymą, kuris 
draudžia valstybės korporaci
joms daryti paskirtu laiku dau
giau, kaip dvi kopijas praneši
mų apie savo biznį centarlinei 
valdžiai.

Tokie
sovietų valdžios 
staigas, kaip pavietrė. Mat, 
kiekvienas provincijos valdi
ninkas, mėgindamas parodyti 
savo darbo našumą, darydavęs 
pranešimus apie kiekvieną kad 
ir menkiausią biznio tranzak- 
ciją centralinei valdžiai.

pranešimai užkrėtę 
ntralines i-

Profesorius Piccard 
šaukiasi pagelbės

MASKVA, geg. 27. —šį va
karą čia pranešta, kad nelaime 
ištikusi sovietų Baltijos laivy
ną, kuomet pasinėrusi su 45 
asmenimis įgulos submarina 
No. 9 ndbeiškilo. Spėjama, kad 
pasinčrusioj submarinoj 
ekspliozija.

Kanada pakeisianti 
muitus importuoja

moms prekėms

kilusi

Virgil Kirklandui pas
kirta bausmė nuo 1 iki 

10 metų kalėti

’VALPARAISO, Indiana, geg. 
27.—Plačiai aprašytas ameriko
nų spaudoje Virgil. Kirklando 
(iš Gary, Ind.) teismas užsi
baigė tuo, kad jis paskyrė 
Kirklandui bausmės kalėti nuo 
1 iki 10 metų. Kirkianti buvo 
kaltinamas nužudymu merginos 
Arlene lira ves. Jisai rasta kal
tas puolimu jos ir sumušimu 
tikslu iškoneveikti.

Dabar valstybes gynėjas, Ro- 
bert Estill,. sulig patarimu vals? 
t i jos generalio prokuroro, ke
tina iškelti reikalavimą, kad 
Kirklandui butui paskirta baus
mė bent nuo 5 iki 21 metų ka
lėti.

0TTAWA, Ontario, Canada, 
geg. 27. — čia laukia premje
ro Bennetit’o (kuris taipgi/yra 
finansų ministeris) biudžetą 
paskelbsiant atstovų bute. 
Biudžetas, sakoma, žymiai pa
keisiąs muitus įgabenamoms 
ypač iš Suvienytų Valstijų pre
kėms. Muitų pakėlimo tikslas 
esąs sumažinti bent $100,000,- 
000 (importavimą svetimų šalių 
prekjų į Canadą.

Surašinės Ispanijos 
katalikų bažnyčios 

turtus

COLUMBUS, Ohio, geg. 27. 
—Penki Olno universiteto pro
fesoriai pasiuntė protesitą Ame
rikos universitetų profesorių 
asociacijai deliai pašalinimo iš 
tos mokyklos plačiai žinomo ne 
tik Amerikoj, bet užsieniuose 
sociologo, prof. Millerio.

Universiteto prezidentas, 
George W. Rightmore, turėjo 
pasikalbėjimą su universiteto 
dekanais tikslu nuslopinti opo
ziciją, kilusią profesorių tarpe, 
dėl Millerio pašalinimo. Iš de
kanų tik vienas užtikrinęs, kad 
jo vadovaujamo skyriaus na
riai profesoriai neprotestuosią 
trustisų pasielgimą su prof. 
Milleriu.

Studentų tarpe cirkuliuojama 
peticija, idant prof. Miller bu
tų priimtas atga\

Alfonsas, kaltinamas
Ispanijos teisme

•

Statoma skerdykla
TAURAGE. — Skerdyklos 

statyba pradėta. Kasami pama
tai. Dirba apie 150 žmonių. 
Už darbą į valandą mokama 
40 centų; dirbama 12 valandų.

Statybos darbams iš rango
vo p. Stungevičiaus pusės va
dovauja inž. p. Legautas.

Kasant pamatus apie 1 met
rą gylio randama žmonių kau
lų. Spėjama, kad tai kokio nors 
karo pėdsakai.

Gimimų rekordas
š. m. balandžio mėn. Kauno 

Raud. Kryžiaus ligoninėje gimė 
130 kūdikių, tai* nė vieną mė
nesį tiek daug vaikų Raud. 
Kryž. ligoninėj nesą gimę.
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Ekspedicija j dausas

Lenkijos ministerių ka
binetas rezignavo

AUGSBURG, Vokietija, geg. 
27.— Gautomis vėlesnėmis ži
niomis, prof. Piccard iškilo ba
lionu aukštumon 10 mylių kar
tu su savo draugu Charles Kip- 
fer.
-Jie buvo apie 30 mylių į va

karus nuo Innsbruck, Austri
joj. Nužiūrėta, kad jie dar 
buvę gyvi, bėt besijaučią esan
tys bėdoj. Ba nors balionas 
buvęs aukštai, vienok galima 
buvę pastebėti duodamus iš jo 
ženklus apie vargą.

Po to kai pagauta iš balio
no ženklai, tuojau iš Municho 
pakilo aukštin aeroplanas, pa
sitikėdamas pasiekti balioną ir Į. 
suteikta prašomos pagalbos, 
pirm negu saule nusileis.

VARŠUVA, Lenkija, geg. 27. 
—jVakar premjeras W. Slavvek 
įteikė ministerių kabineto re
zignaciją prezidentui Mosic- 
kiui. Rezignacija tapo priim
ta. ' . '.

Ministerių kabineto žygis, sa
koma, esąs pasekmė sugrįžimo 
į Lenkiją diktatoriaus Pilsrids- 
kio, kuris praleido* praėjusią 
žiemą' Madeiroj,

Reignacija nieko nenustebi
nusi Varšuvoj. Miestas jau pri
pratęs dažnoms 
valdžioje.

Slaweko kabinetas buvo Su
dalytas gruodžio mėnesį 1930 
m.

permainoms
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Vokiečiai neiešką pas
kolos
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MADRIDAS, tIspanija, geg. 
27.—Tteisingumo ministeris čia 
vakar vakare, išleido įsakymą 
pradėti tuojau surašinėjimą 
turtų, kurie priklauso įvai
rioms katalikų bažnyčios Is
panijoj organizacijoms ir gru
pėms. Bažnyčios vadai ir se
kėjai susirUpinę klausimu, be
ne mananti valdžia paskelbti 
tuos turtus valstybės savasti
mi. .

Maskva planuojanti pa
sipuošti

DailyMASKVA, geg. 27. — “Daily 
News’ korespondentas,- Juhius 
Wood, praneša apie sumanymą 
papuošti Maskvą. Papuošimas 
ketinąs būti toks: visi namai 
vienoj gatvėj busią numalevo- 
tfy viena spalva, kitoj kitokia, 
ir t.t. •

Bet, žinoma, Maskvoj suma
nymų ne stoka. O tikrenybe, 
<pasak Wooa’o esanti tokia: 
11,000 mylių gatvių yra ne
grįsta. Visai menkas kiekis 
šalygayių pataisyta ir Visai 
menkas namų skaičius maleyo- 
ta nuo'to laiko, kai bolševikų 
revoliucija Rusijoj įvyko.

BERLYNAS, Vokietija, geg.
27. —- Vokietijos vyriausybėj 
griežtai užginčijo pasirodžius 
sias anglų spaudoje žinais, buk 
ji artimoj ateity prašysianti 
-paskolos $500,000,000. VOktfeti- 
ijds vyriausyba . sako, kad .'.tokia 
paskola, nors ir butų gauta, ne- 
pa&Įlintų esamų My sunkumų.
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Vienas dentistas 1,700 
gyventojų

WASHINGTON, D. C., geg. 
27.— Amerikoje* esama 67,000 
deritistų. Kiekveinas ją tenka, 
aplamai imant, 1,700 šalies gy
ventojų. <

žuvo
■ t

7 asmenys kasykols 
gaisre

------ ——,

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
27.—Aukščiausiam šalies teis
mui įteikta skundas, kuris kak 
tina buvusį karalių Alfonsą _ ir 
keletą įtakingu. >jo karaliavimo 
laiku monarchistų deliai nužu
dymo kapitonų. Garcia Feman- 
dez ir Ferman Galan. Kapito
nai buvo nužudyti pasėkoj su
kilimo Jaca apielinkėje pra
ėjusį gruodžio mėnesį.

AUGSBURGl Vokietija, geg. 
27.—Prof. Auguste Piccard 
šiandie iš čia iškilo balionu au
kštyn. Jo tikslas yra pasiekti 
50*000 pėdų aukštumos vir žė-

Užklupo milioninį biznj 
šnapsu

KANSAS CITY, Mo., geg. 27. 
—Vakar čia areštuota 20 asme
ny. Prohibicijos agenati sako, 
kad areštuotieji esantys nariai 
organizacijos, kuri vertėsi ga
myba ir pardavimu Snapso ir 
kurios apyvarta siekusi me
tuose virš miliono dolerių.

COLUMBUS, Ohio, geg. 27. 
—Clinton Grate ir Hugh Gib- 
son, kurie praėjusių metų ba
landžio 21 d. padegė valstijos 
kalėjimą, nuteisti visam amžiui
kalėti. Gaisre žuvo tuomet 320 gelį veiksnių, kurie yra prie- 
kalinių.

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
27.—Kilusiame kasykloje gais
re prie San Carlos'žuvo 7 as
menys? Gaisras dar nesuvaldy- 
ta.

*

*

if

žygio JrįF studijiiolJi irošniliškus 
spindulius, kuriuos surado Chi- 
cagos universiteto fizikas, prof. 
Millikan. *

Didžiausia aukštuma, kuru) 
žrfiogus yra kada nors pasie
kęs, buvo iki- šiol 43,166 pėdų. 
Jon iškilo Suv. Valstijų laivy
no leitenantas Apollo Soucek.

Daktarai ekspertai sako, kad 
žmonės ir kitokie gyviai nega
lį išlikti gyvi didesnėj aukštu
moj, kaip 45,000 pėdų. * Bet 
prof. Piccard yra prisirengęs 
ir tą .kliūtį nugalėti.

Šalies reikalai gėrėją
WASHINGTON, D. C., geg. 

26.— Po pręz. Hooverio ir jo 
kabineto mitingo tapo išleista 
toks pareiškimas: “Prezidentas 
ir j? patarėjai svarstė ekono
minę šalies Jouklę ir surado dau-

! lankus šaliai”
....................... .. ....... -...—
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Detroit, Midi.
Tapo arei t uotas George Lukų* 

už šmugeliavima ateivių

Praeitą šeštadienį čia liko 
Nuimtas George Lukas. Jis yra 
kaltinamus (up, kad užsiėmę 
Šmugeliavimu ateivių. Gene- 
ralis imigracijos komisionie- 
rius paliepė ištirti visą reika-

George K. Lukas pasta
ruoju iųiku gyveno Detroite, 
bet sąvo biznio skyrius tupėjo 
Lhieagoj ir keliuose Kanados 
miestuose. Petrpiįe sąvp, taip 
sakant, vyriausi ofisą laįRę 
HW5 Eastern pįacc. Kai tume 
ofise padarė kraįą, tąi suradę 
daug falsifikuotų metrikų, vi
sokių laiškų ir pilietybės po
pierių, žinoma, irgi fąlsifikuo- 
Jy-

Lukas savo bi^nį varęs se
kamu budy: jis pasiskelbda
vo laikraščiuose, kad galįs pą- 
dėti ateiviams atvykti Ąmeri- 
kon. Europoj jis turėjęs agen
tų, su kuriais išvien vąpęs biz
nį. Pirmiausiai jis atsigaben

davo ateivius į Kanadą. Vy
rams buvo duodamos instruk
cijos, kad jie važiuoja Kąpa- 
don ūkio darbams, p merginęs 
turėjo sakytis, jog jus vąžįųo- 
ja namų darbams. Vadinas^ 
samdytis ųž tarnaites. Kai at
eiviai atvykdvo į Kanadą, tųi 
juos tuoj pasitikdavęs pats 
Lukas arba jo agentas ir pale
pindavęs jiems gimimo met
riką. žinoma, sųklastuptą. 
Kadangi metrikoj buvo nuro
doma. kad ateivis yra gimęs 
Amerikoj, tai jam paprastai 
nebūdavo didelio vargo įsi* 
gauti į šią šalį.

Už parupinimą suklastuolij 
metrikų Lukas imdavęs nuo 
$500 iki $1,200. Trys Detroito 
lietuviai ateiviai jau lapo nu
imti. Jie yra: George įeinat-' 
tis, B. Miškinis ir Kazimieras 
Markulis* Pastarasis minimas 
kaipo lenkas. Matomai, jis pa-* 
eina iš Vilnijos. Markulis jau 
prisipažinęs, kad jis Lukui už 
sufalsifikuotą metriką sumo
kėjęs $500.

Lukas jau buvo tardomas, 
bet atsisakęs duoti kokių nors 
paaiškinimų. Į Ameriką Lu
kas atvažiavęs 1901 m. Pilie
tybės popieras jis išsiėmęs 
1925 m. Clevelande. Prieš de- 
sėtką melų jis gyveno Chica- 
goje. — A.

jums 'įkyrėję. Tačiau |aip di
deles nelaimės ištikti vįpl drįs- 
iaĮ«p pr»šy,i.Jl>Ry tnutie- 
čiąms padėtį.

Tad neatsisakykite ir kiek 
galėdami mums padėkite. Už 
kiekvieną iš jūsų gautą cen
tą? um Jd§y tėvynes Liejuvpp 
gyventojai ręįkįjįųc jutus gi
liausią padėką musų ir jūsų 
laikraščiuose skelbdami pa
vardes.

Aųkųs siųsti šiuo adresu p
Lietuvą, Plupgės Ljptuyly 

Pedegėliams $clptį Ropiitetp 
pirmininkui, Inž. K. Pobedins- 
IbH*.

linž. K. Pobcdinskas
Kai). P. Pukys
Dipl. agr. J. Petraitis

Agr. y. Martinavičius

REIKŠMINGOS 
8UKMTTO

Brangus mūšų bro- 
liai lietuviai ameri

kiečiai
rui- Imt, daugumas jūsų dar 

prisimena Žemaitiją ir jos šir
dį — Plungės miestų. Šių me
tų kovo mėnesio 31 d. lemai
čių mylimą mies4ą ištiko di
delė nelaimė: pusė dienos 
Plungė buvo paskendusi ug
nies juroje, kuri sunaikino 
daugiau, kaip trečdalį viso 
miesto. Šimtai šeimynų liko be 
pastogės. Maža to, — ugnis 
plėtėsi taip smarkiai, jog dau
gelis iš degančių namų išėjo 
taip, kaip stovi. Ugnis užgeso. 
Tik griuvėsiai tebestūkso —

tų griuvėsių nematomai slenka 
vargas ir skurdas. Mes palys 
vietos lietuviai, kiek galėdami 
nukentėjusius šelpiame. Štai 
jap kelinta savaitė juos mai
tiname, rengiame ir, susi
spaudę patys, likusieji nelai
mės nepaliesti, sutalpinome 
laikinai savo pastogėse pade
gėlius. Tačiąu, juk reikią nu- 
degusią miesto dali, kad ir 
šiaip |ąip atstatyti. Nuostoliai 
ugnies padaryti milijoniniai 
glitais)! Bijome, kad nppgjfflr 
sime vieni vargo ip skurdo 
nugalėti. Tad įsisiteigęs Lietu
viams padegėliams šelpti Ko
mitetas nutarė kreiptis Įr j juą 
broliai lietuviai s aiiicrįkįečiių. 
Mes žinome, jog nublat pa
šalpą beprašydami jau esapie

1920 m. gegužes 15 d. buvp 
sušauktus Lįe|uvos Steigiama
sis Švilpas, piripoj; Ljetųvps 
istorijoj krašto Atstovybe 
(pąrįąincntas), ritėtą slgptų, 
lygių, hętąfpįįįku haĮsąviipų, 
proporęinga rinkimų sįs|emą. 
Steigiamasis apimąs Nepri
klausomai Lietuvą! knrimilh* 
SUvgidino vadovaujamą pųlę, 
tąigį ir jų reikšmei Jf piety 
sukaktuvių progą paminėkim- 

Šiaip ar taip, Lįeįuvos iste
rijos lapuose Steigiamajam 
Seimui priklauso viena iš gar
bingiausių vietų. Kodėl? Pa-

Kaip atskiram žmogui, taip 
ir tautai, gyvybės klausimas 
yra aktualiausias. Kaip atski
ras žmogus, taip ir tautą, gy- 
vepdapia turį gavo reikalų, 
tikslų idėjų ir idealų. Taip pat 
yra aišku, kad negalimą butų 
atlikti tokio menko darbelio, 
kaip laišką parašytį, jeįgų kas 
lįokiu nors tikslu kliudytų, 
pav„ elektrą ąr gesą gesibty. 
Tada ų£simptą darbą atliktu
me,' kada klbitis pašalintu- 
įnėm, nežiūrint kas niurną 
trukdytų — lenkas, rusas, vo
kietis ar lietuvis. Rusai ne
žmoniškai lietuvius persekio
jo, niekino. Palankioms sąly
goms esant kunigai ir ponai 
išnaudojo, mulkino. Lietuvis 
suprato, kad įgimtos teisės vi
sų lygios: ir lenko ir ruso ir 
bajoro ir pilksermėgįo lietu
vio, taigi gerieji Lietuvos sū
nus, prisiminę garbingą Lietu
vos praeitį pakėlė kovą. Nors 
daug jų rado poilsį šaltame 
Sibire, daug rusų žandarai nu
plakė ir kalėjimuose supūdė, 
bęt kova buvo 
priklausomybė 
šitie didvyriai 
jėgas, sveikatą, 
bę aukojo ne taip, kad rusiš
ką žandarą pakeistų lietuviš
kas ir taip pat kad jodinėtų 
liaudį, kaip rusii^ žandaras ir 
ne tam, kad kokia gimininga 
grupė spekulenliškais ir veid
mainingais ūbaisiais sau kara
lišką gyvenimą sudarytų ip 
nakties orgijas keltų, o net 
aušros veikėjus persekiotų, 
bet tam, kad atąlycjus nepri
klausomą Lietuvą ąųt demo
kratiškų pamatų. Kova ėjo už 
geresnių sąlygų sudarymą tąųr 
tai plėsti įr vystyti savo politi
nius, ekonominius, socialius ir 
kulturinius reikalus. “Viskes iš 
liaudies, per liaudį ir liąil- 

ncą niekas geriau neąy-l 
gebės rūpintis liaudies reika
lais, kaip pati liaudis. Steigia
masis Seimas, lyg žadėtas Me
sijas, ir buvo tų kovų, tų sieki
mų IfyluYU* vainikas, valstiečio 
išsiilgątas įpkestys.

Qabąr pąžiurokįm,. kokiais 
darbaįs St. Šeinius pasižypiejo.

Slpįgjamas geimas, reikšdf< 
nips {autos valią, proklamąyp 
Lietuvos Respublikos Nepri
klausomybę, rezultate ko visas 
nasąųjįą negalėjo nealjaųsji; 
Šitų Imlan įr .pripažino Lietuvą 
de jure, priėmė Tautų Sąjųpr 
gvm grjėinė larinH-b

laimėta ir Ne
iškovota. Bet 
viso gyvenimo 
turtu ir gyvy

4ie» Melsva žįip visa* 
pasaulis ir skaitos), įpikp save 
atstovybes Mgtuvųję, Q Uptų-

kitose vgialyMse-
Toliau. Steigiamasis Seimas 

priėmė demo&rmtšką ^qpsti-' 
tupiją, ^tirj ųžĮikrli|o pilję- 
čiams žodžio, sųsirinkimp, 
spaudos, susisiekimo ir as
mens neliečiamybės laisves, 
suteikė politines ip pilietinę^ 
teises, panaikino titulus Įr su
lydino kaimietį su grafų. St. 
Seųpąjį pravedė Žemes refor
mos ąiįtaisydmims
aipžiais darytą liphtvhiį ąopig- 
ię skriaudą- ^iandiehą tie, kiu 
rie kovpjp Mž L»eh*vos HUvę, 
tupi |>astpgę ant gantps žepipr 
lės. st. Šeimos įvedė pastovią 
ir stiprią valiutą. Šeimos 
padėjo pagrindą valstybeir 
orgoni^npdaiuas valstybės u- 
paraįąt nuįįesdamas mPkyklM 
tinklą, dėka kam tautinis sm 
siprotimas ėmė smarkiai kilti? 
apimdamas net sulenkintas 
vietos/. Per tris ągvo gyvenimo 
mptųs S|. Seimas pravedė 
daug kitu įstatymu, varyda
mas kwhmi darbą visu pla^ 
tuma tpkipse sąlygose, kada 
vienoj rankoj tekp ginklą lai
kyti kovoje sn lenkais ki- 
taįs priešais, kita ranka reikės 
jo plytą pp plytos dėtį į Vgls- 
tyhis rūmą:

Todėl St. Seimas turėjo tokį 
pasisekimą darbuose, kad vi
sokių pažiūrų žmonės Seimui, 
kaipo krašto šeimininkui, rei
škė didelį pasitikėjimą ir pa- 
mmą, visi .dirbo iž vieno.

Ąš tikras esu, kad ir Ameri
kos lietuviai nebūtų taip karš
tai rėme Lietuvos, jei butų no
rėta pasodytį Lietuvoje dikta
torių. » Tiesa? St. Seimas, plu
šą ukiuds žiūrini, ypaė i ka-- 
dęncįjos pabaigą, įmyp suklc- 
rikalėjęs. .Klcrikališka ant
spaudu ir kpnstilueįjoj . kyžo. 
Bet tąį jau kįtąs klausimas. 
Klerikalai Seime lųrėjp ąbSp- 
liūtinę dnugunui ir vedė )»ir- 
tijos programą... į. y. vykdė 
krašto, daugumo8 nusistatymą 
įr porus.

Tad iniPėdaaij^tįStjHiiJ, J į 
metų sukaktUYP^SSĮ^imK' 
lenki! galvas pnpš : St. Seįipą 
ir padarę sąžines perkratymą, 
pąk|aųs|į savęs, km* mes eina
me? Kode| nebėrą vienybės ip 
lietuvis su lietuviu pešasi ip 
net kraujas liejamas (Volde-' 
maro teroras), o Lietuvos prie
šai trina rankas įr džiaugiasi. 
Darbo dirvonai, dar pati ppa-r. 
džia. Dar Vilnius svetimiėmfe 
vergauja, toj pačioj Liętųvbj 
prekyba ir prapionė svetimųjų 
rankose ir nors lįetuvįs poli
tiškai ir nepriklausomas, hpL 
ekonomiškai tebevergauju. A- 
merikoje tėvai su vaikais lie
tuviškai ncbesusikalba. žodžių 
reikia daugiau vienybės ip 
tautiško ideališkumo. Reikią 
St. Seįmp dvasios ir palinkėti, 
kad kuo greičiausia grįžtų 
Seimo laikai Lietuvoje.

Domas Ąiidruškeuiėius.

Broliams Amerikos 
UetHViftjąs

Prašymas.

Statyti ftagtai)jta)Įf! Cųptolį Til-

Nftujųnse hųitaosp m <|įd«c 
są|ė įp |inkai,ioš patalpos 

įlpĮ, kino. Pačiuose Pagėgiuo
se kino nėra. Tad ipąkykfaį 
turėdama nuosavą |ano tėąt- 
pą, o filųuis gaųdąiR“ ycltui 
iš švietimo, Ministerijos, gale- 
tų sųrupįli ir viešų sųapsy, 
tuo labiau susiai'iintų su kiaš- 
to gyventojas ii’ dar gautu 
lėšų, šelpimui pehirimgy mo- 
įyb|ųs mnkbdy, kurią jpųsą 
mokyklų^ netrūkstą ir ku- 
rĮųųę prisieiną ne Hk kuygn- 
mįą? pašomąją medžio fu* 
bais, bet Ir grynąis pinigąią 
sušelptu Nuusąvą^ kinu nim- 
rątąs mokyklą! butų didėlis 
pliusu ne Hk ičšu utžvilglh* 
bet įr kulturiuiu, moksliniu ir 
pedagoginiu.

Taigi,' aš, Pagėgių gmmari* 
jas diroklm-iųs, išdrįstų kreip
tis į jųst lietuviai ąmerikip- 
čiąį, prašydamas paaukuoti 
besikunanėiai musą ginmązi- 
jąį kino apąrątą. Dabar kada 
visur imprastiep kino aparatai 
yrą kejėmmi garsiniais apara
tais, tai, mauu manymu, kad 
Įp neblogą ųegąpsinį ąpą- 
pątą gąlirąą ppięinamai gąuti.

Tįkm’o.ąi? kad nm§u padėtį 
kovoje su vokiškųiųu suprasit 
ir Klaipėdos krUŠtO lietuvini
mo dąrb.c mums page|bėsit.

'— L. Tomas.

tuoj po kpiMęrtą, bet kai }con- 
cprlps, pąsįbpjgė, |(ii tjęjc juos 
tmpt?.

š*iaUliniu HmfcnlV Jt|n»ugi- 
jfl,, pasipiktinusi Šitokiu Stu- 
llejittį vivjlo prieš yiaupjncnę 
l^OĄiprpinjtaviiniĮ, viešai pa- 
Sipcrke vąkaro rengėjus, pa
darydama atatinkamą pareiš
kimą vietinįuos laikraščiuos ir 

uni-prni|ęš<lnm« apie įvykį 
vęrsitęto rektoriui.

Ukmergė
Molpciklo katastrofoj pas 

užsimušė kunigas.
Pagarsėjęs musų apskrity 

Balipinkų vikaras kun. Ruo- 
kys, pirko sau naują moto
ciklą ir gegužės 6 d. Ukmer
gėje bandė važiuoti. Smarkiai 
paleidus motociklą įvyko ka
tastrofa ir kun. Ruokys sun
kiai užgautas buvp vos gyvas 
nugabentas pas Ukmergės kle- 
boiįą gydyti-

' d •

vežama ligoninėn mirė. Spro
gimo priežastis aiškinama.

•> į _. __ _____

Atėmė 3,600 litų
Gegužės 7 dieną, naktį Rąd- 

vįliškip* m. du nežinomi, gink
luoti revolveriais asmenys, į- 
silaužė butai), apiplėšė pil. 
Vitarticnę Petronėlę ir atėmė 
iš jos 3,600 litų pinigų.

Kokius kartais vakarus 
sųrengją studentui

Šiauliai į
Uždarė lįgonĮnes. .

, &iaųĮiųoset kąip žiponią, 
ątalyą ligoninę, kūpi kąinuo- 
siąhd vipš 1 milijono }j|y.

‘Juo tarpų uždapč Sąųkenų 
įp Joniškio miesto ligonines. 
JMbdr žmonės važiuoja į 
Ąiaųlįųs gydytis, kas spdarp 
daug pepaiogumų.

Marijąmiiole
(Musų lępvpspopdentp)

Ųlfįpįpkųį pąigig statyti 
pieninę

Mąrijamppjpje sląĮomosios 
pieninės dnrbąi vykstą skland
žiai. Mmmmn ligi žio mĮnesip 
pąbnigąi Slfltybą užbai
gti ir birželio pradžioje pieni
nę pradės veikti.

Pieninės pastatymas §u įren
gimu kainuos apie '2(ĮQ,0bQ Ji- 
tų. Namas yra otrijų aukštų, 
kurių pirmame bus pienine, 
antrame — erdvi sale ir gyvę- 
nąmiejį kambariais Kambarių 
viso bus .apie 20.

Pavogė brangią mons
tranciją.

Gegužes 3 d., naktį nežino
mi piktadariai išinuše. Alovės 
parapijos bažnyčios langą ir 
pavogė iš didžiojo altoriaus 
mpustranpiją su buvusia jojp 
koinųnija. Pdvogta monstran
ciją vertės yra 2,000 litų.

' ----- --- —.....
Nubaudė pinigų 

padirbėjus
Pi į. V. Kluslaįtis, J. Sifeiką 

ir K. Medišauskas šių metų 
pradžioj Petrašunuosc sumanę 
pinigus dirbti ir daug penkli
nių nuliejo. Padirbtomis penk- 
litėmis tie piliečiai kioskose 
pirko papirosus. Bet jų penk- 
lilįs taip pįrmįlyviškai buvo 
padirbtus, kad ki°s^uiinkai 
pažino ir falsifikątorius atida
vę policijai.

Kmmo apygariios

savąąsmenų, pasĮyądiųųsių savę 
Vytauto D. ųniVersiteto ^Ui- 
dęnĮų dp.ąųgiją... “Mepąs“, sų 
kažkokių Gųdybų prięšakyj 
Š|pųĮįųose šąųjią . klubo sdlėję 
ąųtęngė vakap| — kopepr^ą, į 
kurį pasikvietė iš Kauno V. 
teatro artistus pv p. Sodeiką ip 
Grigaitienę, ’L koncertą prisi
rinko nemažai publikos. Afi
šose buvp skelbiama, kad po •r ■ ... ... v . . . . r.,
tęsis iki 1 vai. ryto.

sakė gF°tįt 
gėjai'
I
skan<|aldš,4mtĮ ieškoti rengė
jų, bet niekutf^ęsurąsta. Pub
lika, pašij>iktį|ijkisi šitokiu ren
gė j ų elgčšiu^siskipstė.

< Sekančią /pą įvykio dieną 
paaiškėjo, kądL “menininkai” 
paliko skolingįjųe tiktai muzi
kantams, solistams ip
spaustuvei į|ž ėfišų atspausdi- 
lumą. į'"®®

Visįpms, iŠUBlčrapl, rengė
jų buvo pažadėtu, -atsilyginti 
\.N".

koncerto įvyks šokiai, kupię 
. Tačiau 

vakaras 
v _ nlai atsir 

ĮO®K.kad ren-
i - uj^dibRėj®pniizikaii- 

lams Kilo

MąrWlPB0lė
(Musų korespondento)

Su revolperių a(scu(įįau.
(ącgpžfs 3 d- ąpie 10 vai. 

PĮųtįškįų bažnytkiemy Motie
jus Mipldažys, 24 m- ąmž., iš 
^įlavpto v., Pąžgrekio km., 
bųdamgs girtas, dėl neatsar
gumo ręvolvPrio šuviu sužalo
ję į dešinį šoną sąvo draugą 
Motiejų Mikąlauską iš Sargi
nės km., Įo pat VgĮąč,

Kųtmo apygardų^ teismas 
vąkąr pubąudė Klustąitį 
mętų, JĮpreiką ir Mędįšąųską 
po 1 mPt- pil- P- Slcppnailytę, 
kaip Įos grupės dąlyvę — 1 
mpm kalėjimo.

Sprogęs katilas užmušė 
darbininką.

Gegužės 7 d. Viekšnių vals. 
Kapėnų kartono fabrike spro
go garinio katilo ciįinderis, 
kurio sprogimas užmušė dar
bininką Mįęhląuską Kostą ir 
sunkiaį syžejdė Gudienę Roza
liją įr Kinčiiią Joną. Gudienė

Nusišovė šaiiliu byrio 
vadas

Dainelių km. Žagarės valse. 
šau|ių bųrįo vadas Antanas 
Adomaitis šiomis dienomis 
nusišovė. Savižudybės pric- 
žąstįs. tiriama.

ĮGALIOJIMUS
- (DpvųpiMtii)

• r ■ • • ' •*’»-, "Hf i*-!**' ■ *

gąlite padaryti pas 
mus pigiau ir gęmu 

negu kitur.

Klausdami informaci. 
jų iš kitų miestu 

rašykite

NAUJIENOS 
1739 So, IJalsted St, 

chicago. ill.

NAUJIENŲ

Užsirašl
su'V

Po prof/ M? 
kovo 28 4- susirin

mų” • 
SKOS prakalbos' 
iiC, daugelis^ teij-1

sąjungos

“Musų Vilnius” 
(.suso ••
gililiap ĮliMstri 

straciia, sųsitj

Klaipėdos krąš|gs, kitados 
grynai lietuviškai ąpie ,500 
metų vįlkdamąs vokioėių jun
gą, nemažą suvokietėjo. Po di
džiojo karo šis kružtas blivo 
ppįpažinlas Lietuvai, o 1923 
,ųi. ip prijungtas ppįe jus.

pabąr Klaipėdos k'TUŠĮę vy
ksta sunki įr apši kova lietų-r 
viškumo SO vokiškųmu. Ta ko-z 
va tuo simkę^gė, k'ąd Vokieti
jos vyriausybę į skiria didelęs 
sumas vokišknmp palaikymui 
pųo jus ątskiptuose kFPŠtųose. 
Iš tų sumų nemąžą daH» tcn- 
ką ir KląĮpėdoą krašjųj. KgĮp 
ląikvąšėjąį skelbią, šįaįs mę- 
tais Vokietijos vyriausybė, vn- 
kiškumų kilime kraštuose pą- 
laikymuį, yęą paskyrusi 30 
milijonų mąrjrią (Žiupėk “Mu
sų Kytojus” iš 1&10 Ui. Nr. 50).

Lietuvybę palgikylj 'if jos 
pasekmingai apginti 

giant ivniriąs drimgijąs, ku
riant mokyklas, šiais nieląis

10 
į Vilniaus krašto

. "Mus., VilniauH” ;
prenumeratą, v.į. 7. < 7< ■■ ,9

Adresus ir, pinigus prof. Biržiški 
?n«mės pristatys ■ •

“Musų Vilniaus”
ą^ąiiąįstračljM., ■ .

,"'■•'t / - : \ ’< ’.i . ‘J.-’. ■. , ■

j į .įi(Į1

AMERIKOS

Būtina k Ubai pagel
tu kugeli tiems, kji- 
r lt Mtr. mU* Ms 
piliečiais, 'Pamokinimai 
apie šios šalies tvarka, 
apie jas viršininkų rin- 
kimiiR Įt-vMa .kas reika
linga prie ėmimo egza-

KftĮN/l. JJK .Ž? ę^TĄr

NAUJIENOS
W So. |lal»M St 

-■-■ -' (?H}PACQ.JtL 
fij«H«, WWj.Ml!Į Mh KfMM

THE OAKST" *>' | Į,; s^o 7^ v*

<
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(Iš Klaipėdos krašto)

1 BARSKIS SUZO

gerai su

£uSM>

ytm&>

Prieš kiiitefimus

Šiupėlės kotu užimi 
še tik dėl kepurės

ramybėje, 
giria Kairį

sylos, 
būdas

e Care” 
Book

Kairys nieko nesipriešino tik 
tai sakė:

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamai Masinas, Pečius, Registerius,

Perkraostome-

BAVARSKO MALT
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM. Sav. 
Šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

Brighton Park
. R. PIETKIEWICZ 
2608 W 47th St.

Tel Lafayptte 1083

mus 
balsą

LISTER1NE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

Bridgeporto 
“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So, Halsted Street 

Tel. Yards 4754 '
Marąuette Park 
TUBUČIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.

ir su šiuo kaltinamuoju. Jis 
įpykęs ant Conrado jam norė
jo už visus kartus suduoti, bet 
jokiu budu nenorėdamas jį už
mušti. čia mažiau galima kal
tinti patį Kairį, kaip susideju- 

yra la- 
atsitiki-

SIUSKIT PtK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Tel. Willow Springs 46 

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St. 

Priešais Tautiškas Kapines

Svarstykles ir tt.
Moving, kur kas nori

— už prieinamą kainą 
WILLIAM SADAUSKAS

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

Roseland ir Pullman 
♦VAITCHES B.iOS, CORP

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950 ,

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
TeL Republic 8899

Nuslokil, vyrai, ką aš jums 
dariau, kad mane dabar 

stumdote."

< suteikia 
barzdaskutyklos 
s komfortą 
■ skutimos 

namie

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

lp prašo Lietuvos žmonėsr 
tepataria Lietuvos badai

------- FG* 
ih and other skini 
e without it. Sold

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Pbone Lafayette 3847

[Acme-P. U A. Photo]

Texas Guinan, New Yorko 
naktinio kliubo karalienė, ku
ri išvyko Anglijon pamokinti 
anglus kaip linksmintis, bet 
Anglijos valdžia jos neįsileido.

B. J. Kazanauskas
'Apdrauda automobilių, namų 

*>' e. . *■>. it' rakando- ' > < *’

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

PET
Met parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

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

BAGDONAS BROS.
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Lotai B Long Distancc Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

PAKLAUSYK 
PER RADIO— 
Lucky Strike 
šokių orkestro, 
kuris griežia 
kiekvieną An
tradieni, Ketvir
tadieni ir Šešta
dieni, vakarais 
per N. B. C. ra- 
dio stotis.

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

BEKNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ii 

vertis, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

“Savas Pas Savą1
— sako biznieriai

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. • 

' Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius 
806 W. 31 St Victory 1696

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boulevard 9122

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHIG^GOJ

6725 So. Rockwell SL
Pbone Republic 3713-3691

s lipiausi ant kepurę į akšelį ji 
jautėsi įžeistu, ir todėl jo 

įpykimas gana su
prantamas.

Kaltinamajam galima tikėti 
kad jis nenorėjo Conradą už 
mušti, bet tiktai jį 
lupti, nes tam jis neturėjo hia

Jie niekad jos 
nekviečia 

f

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 

kurios niekas neat
buvo priežastis.

nėra reikalo turėti 
Gerklės plovi-

sias aplinkybes. Čic
biausiai nelaimingas
mas^Jis siūlo kaltinamąjį nu
bausti šešiais menesiais pa
prasto kalėjimo, priskaitant 
iškalėtą iki teismo laiką.

Teismas' pripažinęs palengvi
nančias aplinkybes nuteisė 
l1/, metu kalėjimo, bet kalė
jime lėks tik 6 mėnesius, ki
tas laikas palieka su pasitai
symo teise.

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS 
GENERALIS KONTRAKTOR1US 
Statau namus kaip muro taip ir me 

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

Dar daug kas atsimins, ra
šo Klaipėdos “Keleivis", kad 
šią žiemą Lėbartų dvare Klai
pėdos apskr. buvo užmuštas 
kalvis Conradas. Conradą už
mušė to pat dvaro darbinin
kas Kairys.

Dabar 7 gegužės, ketverge, 
turėjo Kairys prieš prisiekusių 
teismą už savo darbą atsakyti. 
Teismo sąstatas kiek pasikei
tęs. Pirmininkas yra tas pats, 
nariai teismo direktorius Sa- 
razin bei teisėjas Meier. Kal
tina vyr. valstybės gynėjas 
Sclnvintech. Prisiekusių sąs
tatas yra tas pats.

Posėdžiui prasidėjus į kalti
namąjį suolą atsisėda viduti
nio amžiaus vyras. Nei vienas 
nepainislytų, kad, kaltinamasis 
butų tokį didelį nusikaltimą 
padaręs. Nors kūno sudėjimas 
jo yra stambus ir sveika veido 
išraiška liudija, kad jame yra 
nepaprastai daug 
cinu švelnus, lėtas 
siog jam iš akių 
klausimus atsako 
mingai, net vaikiškai. Jokių 
savęs užsiginymo suktybių ne
vartoja arba nemoka pavarto
ti. Papasakoja visą atsitiki
mą taip paprastai, taip įtiki
nančiai, jog nėra galima dėl 
to abejoti. Nei valstybės gynė
jas nei prisiekusieji nemato 
reikalo tam netikėti, ką liudi
ninkai vėliau patvirtina. Pro- 
vos turinys suglaustai šitoks. 
1931 m. 24 sausio kaltinama
sis Kairys kartu su nukentėju
siu kalviu Conradu Lėbartų 
dvare, kur abudu dirbo su ki
tais darbininkais piovė akšelį. 
Kalvis Conrad, kuris jau se
niai dcl jo lėtumo.. mėgdavo 
Kairį visokiais budais erzintį, 
ir tą dieną su juo taip darė. 
Galų gale
Conradas pagriebęs Kairiui 
kepurę nuo galvos ją įkišo į 

akšelio mašiną
ir supiovė į akselį. Iš tokios 
priežasties Kairys nepaprastai 
įpyko ir su Conradu susitvėrė.' 
Kaip Conradas paėmė rankose 
šiupelį (Conradas kūreno ga
rinę mašiną, kuria buvo akše
lio mašina varoma), tai Kai
rys sugriebė šakę ir su kotu 
norėjo uždaužti Conradui per 
petį. Tačiau mušant pasuko 
Conradas galvą ir smūgis kliu
vo per galvą, o ne per petį. 
Smūgis buvo toks smarkus, 
jog Conradui sutriuškinta vi
sa kaukuolė.

Kaltinamasis nenuginčija 
Conradą užmušęs, tačiau pa
žymi, kad jį Conradas nuola
tos erzindavęs, tai jog jis sykį 
norėjęs Conradą pamokinti.

V

Jis nei jokiu budu nenorėjęs 
Conradą užmušti.

arba net kiek sunkiau sužeis
ti. Jo 
visus 
ginti,

žiausios priežasties.
Nežiūrint visų šitų palengvi

nančių aplinkybių, reikia vis- 
tiek neužmiršti, kad per Kai
lio smūgį žuvo vienas žmogus, 
kuris jokiu budu nebuvo to 
užsipelnęs. Todėl reikia ir

ITCHING n MHED
81 Mirone ŽEMO

I! itching, buming okin makes life 
unbearable, ąuiekly apply Žemo, the 
soothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thousanda find that Žemo 
b ringas wift relief from Itching, helpa 
to draw out local infection and re- 
Btore the skin to normai. For 20 yeara 
Žemo has been clearing up skin, 
lieving pimples, rąsL ‘ ___
irritations. Never ba _ 2„ 2
everywhere—35c, 60c and $1.00.

kaipo gerą, darbštų ir ištiki
mą darbininką. Kalvis Conra
das tačiau buvęs vaikiško bu
do, ir ypačiai mėgdavęs Kairį 
erzinti ir kitus dar ant jo siun
dyti.

Kiti to dvaro darbininkai 
liudininkai nupasakoja, kad 
Kairys yra nepaprastai lėtas ir 
gero budo žmogus, kuris net 
vaikus lenkia ir visą savo gy
venimo laiką nėra nei vienam 
mažiausio blogo padaręs. Prieš 
įvykio dieną Kairys buvo kal
vio Conrado ir kitų to dvaro 
išdykėlių be jokios priežasties 
stumdomas tvarte ^liktinėmis.

JUSU PATOGUMO

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- O T T nosyje, burnoje 

ir gerklėje »

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

Kairys išklausęs valstybės 
gynėjo pasiūlymą apsiverkia.

Kairio apgynėjas Kecbtsan- 
valtas Schroder primina visas 
geras ypatybes kaltininko, ku
rias liudininkai parodo. Jis 
nurodo, kad sulig dvarininko 
Liep parodymu Kairys yra 
darbštus, gero budo ir niažii- 
mytį mulkis. Visiems yra žino
ma, kad tokius žmones gali
ma ilgai erzinti, jie nesUpyks- 
ta. Kartais bet dideliai lėti 
žmonės staigiai supyksta, ir 
tada jų pyktis yra nepapras-

M. J. KIRAS
REAL BSTATB 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted SL
Tel. Yarda, 6894

Patį įvykį liudininkai nupa
sakodami visi pabrėžia, kad 
Kairys jokiu budu nemanė 
Conradą užmušti. Jeigu jis 
mušė su šakes kotų, tai tiktai 
todėl, kad buvo nepaprastai 
įpykęs ir kad Conradas turėjo 
rankoje geležinį šiupelį. Kalvį 
Conradą nušviečia liudininkai 
ir kaipo gerą žmogų, tačiau 
kiek vaikišką, kuris mėgdavo 
erzinti Kairį ir jam visokius 
šposus iškrėsti.

,Valst. gynėjas pasako, kad 
jis kaltinimą dėl apgalvoti) 
žmogaus užmušimo atmeta ir 
tiktai palaiko kaltinimą dėl 
kūno sužalojimo su mirties 
pasekme. Jeigu Kairys pirma 
lengvą šakę pametė ir griebė 
sunkesnę, tai nereiškia, kad 
Kairys norėjo su sunkesne ša
ke Conradą užmušti, bet la
biausiai jis sunkesne šake no
rėjo įbauginti Conradą. Nors 
kepurė žiūrint musų akimis 
yra palyginamai menkos ver
tės daiktas, tačiau paprastam 
darbininkui kaip Kairiui yra ji 
daugiau verta. Dar reikia ne
užmiršti, kad

Kairį nubausi i kalėjimu , kad 
jis ir kiti žinotą, jog žmogų 
užmušti nėra jau toks 

, prastas dalykas 
ir neleistinas. Jis siūlo 
nubausti už sunkų kūno 
lojimą su mirties pasekme 
dvejais metais paprasto kalė
jimo, neduodant pasitaisymo 
laiko.

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų maveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigas.

817 VVest 34 th. SL
TeL Boulevard 9336

Spraginimui naudojami Ultra Violetiniai spindulis1 

Saulės spinduliai • nokina—šiluma švarina

Jūsų Gerkles Apsauga

Teismo nutarimas.
Teismas apie vieną valąpMą 

pasitaręs išnešė šitokį sj4cn- 
dimą. Kaltinamasis nubau
džiamas už kūno sužalojimą 
su mirties pasekme pusantro 
meto kalėjimo. Išsėdėjus kalti
namą jam pusę metų jis bus iš 
kalėjimo paleistas ir jeigu tris 
metus gerai elgsis, bus jam li
kusieji metai dovanoti. Ka
dangi Kairys jau tris menesius 
išsėdėjo, tai jam beliko sėdėti 
tiktai trys mėnesiai. Kaltina- 
mąsis su sprendimu sutiko, gi 
vaisi, gyn. susilaikė savo nuo
monę pareikšti.

Posėdis baigtas apie antrą 
valandą po pietų.

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis 
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert
Pharmacal Co„ St. Louis,

T41/.VIdd.*1 i'ataknavi- 
MAS

Pulklnuniae ■___ K w y J
Valymas MMf 
Chii’iiffoje A ■

visi . 
nnABVžiAi 
ai’ohausti 

40% Nuolaidos ant Druptea 
Vyrų siutai ---------- 79o
Moterų skrybėles 30o Saukit , ’ 
Vyrų skrybėles   <M>c Randolph *6028 
Specialiai genu žila mSn. dėl pristatymo 

pirAtynfis — pora 17o patarnavimo 
Drcsčs nudažomos 82.00 
SECURITY MASTER CLEANERS 

150 N. Statė St. 
kampas Randolph, Room 1012 

0 ar daugiau rūbai pristatomi dykai.
Atvežklt juos, i

tikslas buvo grynai už 
erzinimus kartu atly- 

butent Conradą sulupti, 
bet kitaip išėjo, tai ne 

jo noras ir jis pats tokio galo 
labai gailisi, nes jis jokio rim
tesnio keršto ant Conrado ne
turėjo.

Lėbartų dvaro savininkas p. 
Liep parodo, jog Kairys jam 
žinomas kaipo lėtas, doras, 
blaivus ir gal kiek mulkis 
žmogus, šitas jo ypatybes kyt- 
resni dvaro darbininkai išnau
dodavo, jį visokiais budais 
erzindami. Jis nevieną kartą 
turėjo progos, kaip jaunieji, o 
ypačiai užmuštasis Conradas 
Kairį visaip erzindavo, kaip 
tai veždami rukelius, nemes
davo runkelius į vežimą, bet 
labiau apt Kairio kupros. Kai
rys bet mažai į tai tekreipdavo 
atydos ir visuomet prašydavo 
geruoju jį palikti 
Jis atsikartotinai

šiurkštumai, kurie yra kiekviename žaliame 
tabake. Tai jūsų gerkles apsauga ~ prieš kniteji- 

prieš kosulį. Apsaugok savb brangųjį

Y0URTn5
Nlght and Moming to keep 
them Clean, Cleąr and Healthy

Write
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pasiimk LUCKY"
Uždėkite savo pirštą ant gerklės - ant vadina- 
mojo “Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktūąliai 
palytėjote larynxą. Tai jūsų garsinė dėzelė - 
kurioje jūsų garsinės gyslos.
Turėkite minty faktą, kad 20.679 Amerūcos 
gydytojų yra pareiškę, kad LUCK1ES turi mažiau 
gerklę erzinančių savybių negu kiti cigaretei.
Vienas Gydytojas Rašo: ,

“Mano manymu “LUCKY STRIKE” turiįna- 
žiausia gerklę erzinančių savybių negu:* kiti 
.cigaretai, kuriuos man. teko rūkyti. O aš esu . 
rūkęs cigaretes daug metų.” . . / į

Kitas Gydytojas Rašo: / * i /,
“Aš esu tikras, kad “Spraginimo” procesas 
panaikina gerklę erzinančias savybes. Asmė-t 
niškai aš įsitikinau, jog ”LUCKY STRIKE” 
turi mažiau tų erzinančių ypatybių negu kiti,; 
cigaretai.” 'n • * .

PROBAK

( PROBAK BLADE>

ANX PRESSIT 
■EMSEStBiCLEANED t PRESSED

■ • 1!^
11
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Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
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Užsisakymo kaina:
Chicagoie — naštų:

Metams ___ ___ __ ___
Pusei metų __________
Trims mėnesiams ____
Dviem menesiams —__
Vienam mėnesiui ____

Chicagoj per. išnešiotojui:
Viena kopija
Savaitei —.......................
Minėsiu] ____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metanu $7.00
Pusei metų ------------------  8.50
Trims mėnesiams —_ _____ 1.75
Dviem mėnesiams :-- __ ----- 1.25
Vienam mėnesiui ________  .75

Lietuvon ir kitur ušsienluose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų —......-- -- -------- 4.00
Trims mėnesiams ______   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

PENKI BILIŪNAI PASILSIUI
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AR NE BEPROTIŠKI PRIEKAIŠTAI? |

Brooklyno komunistų organas rašo apie “atideng
tą Hillmano su bosais suokalbį kaįiot darbininkų ai- • 
gas”. Girdi, du darbininkai unijos susirinkime “iškėlė 
aikštėn”, kad Amalgameitų unijos prezidentas daro ^su 
^dirbtuvių bosais slaptas sutartis, kurių rezultate dar
bininkams nukapodama algos 20 ir net 80 nuošimčių.

Iš karto matyt, kad tam Maskvos davatkų šlamš
teliui rupi tik apšmeižti rubsiuvių uniją ir jos viršinin- • 
kus, nes jisai rašo, kad Amalgameitų unija esanti 
“kompanična”, vadinasi, pačių bosų įsteigta. Bet visgi 
yra perdaug kvaila skelbti tokias nesąmones, kad uni
jos viršininkai padedą dirbtuvių savininkams kapoti 
darbininkų algas ir dagi po keturis penktadalius to, 
ką darbininkas uždirbdavo!

Jeigu šitokia biauri komunistų agitacija privestų 
prie unijos sugriovimo, tai • rubsiuyių algos gal is tiesų 
nupultų 80 nuošimčių. t

♦ •'ti 

y V

» ■ S 

' Bolševikų šlamštas “Balsas” ; 
kolioja “Socialdemokratą” už Į 
tai, kam tas prabilo dėl sun
kios tarnaičių padėties. Vadi-/ 
naši, negalima rašyti ir apie» 
tai, kad tarnaičių padėtis Lie
tuvoj yra bloga. Tai iš tiesų 
įdomu.

“Laisve” iš to palies šlamšto 
persispausdino neva žinią, kur 
sakoma, kad “Socialdemokra
tas” nesidrovėdamas įdėjo at
sišaukimą, kur aiškiai kalba
ma už | fašistinės santvarkos 
Lietuvoj gynimą. Kodėl “Bal
sas” nepadavė nei vienos cita
tos iš “Socialdemokrato”, kur 
yra ginama fašistinė santvar
ka?

Muskviniams, žinoma, faktai 
nerupi. Jiems svarbu tik savo 
oponentus purvinti bei nie
kinti.

New Yorko automobilių kliubo surinktomis žinio
mis, pernai metais Amerikos žmonės išleido $4,915,- 
000,000 pasilsiui ir pramogoms* Apie du trečdaliu tos 
sumos buvo išleista keliavimams automobiliais Jungti
nėse Valstijose atostogų metu.

Nežiūrint į depresiją, kiekvienas žmogus Ameriko
je, vadinasi, išleidžia pasilsiui ir pramogoms apie $40 
per metus. Bet tai yra “teoretiška” išlaidą. Tikrumoje 
yra taip, kad turtingieji žmonės išleidžia savo atosto
goms ir pasivažinėjimams tūkstančius dolerių, o betur
čiai neišleidžia nė cento. Milionieriai, kurių daugelis 
nedirba jokio produktingo darbo, laiko ilgiausias ato
stogas “pasilsėti”.

GERAS AR BLO 
GAS?

PASTABOS

UNIVERSITETAI IR PROFESORIAI

Ohio universiteto globėjai nutarė pašalinti prof. 
Herbertą A. Millerį iš mokytojų skaičiaus už tai, kad 
jisai yra priešingas kariniam studentų muštrui. 
Millerio priešai ^kaltina jį, kad jisai vedęs tarpe stu
dentų anti-militaristinę propagandą.

To universiteto profesoriai ir studentai dabar ke
lia protestus prieš globėjų (trustysų) nutarimą ir rei
kalauja, kad Milleris butų priimtas atgal.

Šitokie susirėmimai tarpe universitetų valdytojų ir 
mokytojų yra ne pirmiena Amerikoje. Universitetus 
paprastai valdo konservatyviški arba net ir atžagarei- 
viški žmonės, tuo tarpu kad profesorių tarpe pasitaiko 
asmenų gana radikališko nusistatymo. Kada toks pro
fesorius viešai išreiškia nuomonę (ypač politikos klau
simais), su kuria nesutinka universiteto valdytojai, tai 
jisai gauna įspėjimą “pasitaisyt” arba yra pašalina
mas.

Universitetų profesoriai Amerikoje nėra laisvi pi
liečiai. Jie turi mažiaus teisės savo įsitikinimus skelbti, 
negu fabrikų darbininkai. z

FAŠIZMAS IR KLERIKALIZMAS

Italijos fašistai vėl riejasi su Vatikanu. Pirmieji 
kaltina pastarąjį dėl sąmokslo prieš juodmarškinių val
džią. Laikraštis “Lavera Fascista” sako, kad klerikalų 
organizacija “Azione Cattolica” (katalikų akcija) savo 
slaptuose susirinkimuose tariasi nuversti fašistišką 
tvarką; bet ji veikia po religijos priedanga, kad vai-' 
džia negalėtų prie jos prisikabinti. Fašistų organas ra
šo, kad tam priešvaldiškam veikimui vadovauja aukš
toji katalikų, dvasiškija su pačiu papa Pium XI prieša
kyje. Jisai reikalauja arba uždaryti “Azione Cattolica”, 
arba panaikinti konkordatą.

Antroje pusėje, Vatikano organas “Osservatore 
Romano” kaltina fašistus, kad jie vartoja terorą prieš 
katalikus ir jų organizacijas. Laikraštis paduoda visą 
eilę atsitikimų, kur fašistai užpuldinėjo, gąsdino ir už
gauliojo katalikų veikėjus ir organizacijų narius.

Nieko naujo šituose faktuose nėra. Jie patvirtina1 
tą seniai musų išreikštą nuomonę, kad fašizmas su kle
rikalizmu negali geruoju sugyventi, kadangi juodu no
ri vienas antrą padaryti savo įrankiu ir išnaudoti savo 
tikslams. Kai aną metą Romos papa pasirašė su Musso- 
liniu sutartį, kuria buvo įsteigta “Vatikano valstybė”, 
tai daugelis žmonių manė, jogei tatai galutinai išspren
dė bažnyčios ir valstybės santykių klausimą Italijoje. 
Bet tai buvo klaida: tas klausimai tiktai atsidūrė nau
joje stadijoje. ;

Kataliką bažnyčia yra ne vien tik religijos organi
zacija. Ji yra taip pat ir politiška organizacija, ir kai
po tokia, ji neišvengiamai turi nuolatos susidurti su 
pasauline valdžia. Juo labiaus jai tenka susidurti su 
valdžia fašistiškoje valstybėje, nes jos . valdžia nepa
kenčia jokių konkurentų (kompetitorių). Kovą tarpe 
katalikų bažnyčios ir fašizmo mes matome ne tik Ita
lijoje, bet ir Lietuvoje.

Klerikalizmo ir fašizmo interesuose butų ne kovo
ti su kits kitu, bet laikytis išvien. Bet visuomenės at
žvilgiu, juo aštresnė tarp jų kova, tuo geriau.

“Mes visi nuodėmingi. Už tai 
savo krutinėję, galime rasti tas 
blogybes, kurias mes kitiems 
primetame”. — Seneca.

Mes labai mėgstame skirsty
ti žmones į gerus ir blogus; 
mėgstame savo kaimynus kal
tinti, juose įvairių ydų gausy
bę rasti; mėgstame aikštinti 
kitų trukumus. Mes kitus grei
tai teisiame ir smerktame. “Mes 
visi žiopli, tiktai kiekvienas ki
taip” — ką jus manot apie ši
tą pasakymą?

Senovės galvočius pasakė: 
žmogus žmogui — vilkas. V. 
Hugo' davė šitokį patarimą: 
ėsk, arba tave kiti suės. Bet 
paprašykime filosofų paaiškin
ti, kodėl mes blogi, kame blo
gybių (blogo) priežastys. Jie 
gan gudriai šneka. Sokratas Sa
ko, mes blogi dėl to, kad neži
nome savo tikrosios reikšmės 
bei vertes. Platonas sako: tai 
prasižengimas ' prieš amžinuo
sius įstatymus. (Bala žino kas 
jie toki — Mat.). Aristotelis 
kaltina proto trukumus. Epi
kūras kaltįna, nesusivaldymų 
natufaliniuošfer^gteiduliuosė.^tpi- 
kai visą bėdą suverčia ant musų 
silpnybių: esą, mes nepajėgia
me, atsilaikyti prieš gyvenimo 
pagundas. Abelard sako: mes 
nepajėgiame teisingai protauti. 
Hobbes kaltina musų palinkimą 
pasiduoti atgyventiems instink
tams iš laukinių žmonių gady
nės. Fichte, Hegel, Schopęn- 
hauer ir budistai sako, kacį mu
sų blogi elgesiai tai nukrypi
mas nuo visatinos valios, bet 
nežinia ką jie kalba. (Kas toji 
visatindji valia?) Kantas suran
da, kad blogai elgdamiesi pieš 
bijome pasiduoti visatinąjai pa
reigai.

Religija mums aiškina apie 
piktas dvasias ir jas kaltina. 
Velnias visų blogybių šaltinis, 
arba koks nors piktas dievas. 
Plynių žino, iš kur tie velniai 
atsirado, žodžiu sakant, juo gi
liau j mišką, juo daugiaus mal
kų. Juo toliau, juo painiaus. 
Mes negalime būti geri. Gal 
būt mus aplinkuma verčia blo
gais būti.

'..•s

Musų religija, musų valstybe 
ir draugija, ypatingai biznis 
verste verčia Suktybėmis vers
tis. Teisingam žmogui progų 
nebeliko, jų niekuomet ir ne
buvo. Mokslas sako: žmogus 
aplinkumos padalas. Galų gale, 
mes nekalti 'už savo blogumus. 
Kas kaltas?

O gąį/ines nežinome kas ge
ra ir kas bloga? čionais rei
kėtų susidomėti. Filosofai šiuo 
klausimu daug pritašė, bet jie! 
tikrų išvadų nepajėgė padary* 
ti. Religija pagamino viršgam- 
tiškų esybių, apie kurias mes 
jokio supratimo neturime. Mok
slas viską aiškina šaltai, ir be
šališkai, yįsą b^dą suversdamas 
ant aplinieumds ir ant to molio; 
įš kurio mes nulipinti. Gąlų ga
le draugija parašė įstatymus ir 
paliepė mums ją <laikytis.

Ar mes geri, ar blogi, aš ne-. 
Žinau. Norėčiau sužinoti. *

/ «—• Mat.

Politiniai tulikai.
“Laisvės” numeryj 67 iš 

Maskvos rašo V. K. Varnėnas 
apie teisiamus 14 socialdemo
kratų. Jis sako: “Krylenko vie
šai perskaito prieš kaltina
muosius tuos užsienio Rusijos 
menševikų C. K. Biuro pareiš
kimus, kad teisiamieji prie! 
soe. demokratų menševikų nė
ra prigulėję, kad pati byla yra 
tik provokacija ir patys kalti
namųjų parodymai yra provo
kaciniai

Tuoj plr to komunistiškas 
šlamštas be jokio dvejojimo 
pila kibirus pamazgų ant Ab
romavičiaus, Dano ir socialis
tų internacionalo, čia pravar
tu bus pažymėti, kad “Lais
vės” No. 59 tilpo straipsnis 
vardu “Menševikų išpažintis 
Maskvos teisme.” Ten sakoma, I veikėjui 
kad “Suclianovas 1923 metais nuolat tvirtina, kad komunis- 
padavė aplikacijų įstot į Ko- tai yra nusistatę prieš ligonių 
munislų Partiją. 1924 metais Į kasas, 
jis buvo pasiųstas kaip re
daktorius užsienines sovietu.
spaudos - taip, mat, sovietų but‘Į komunistų, rankose, 
draugai juom pasitikėjo.” VIskas buUJ 8cr“‘-

Iš to matyti, kad Suchano- 8 8
vas buvo Komunistų Partijos “The^Communišt Internatio- 
.ųarys ir dar užsienines spau-d nal” rašomi# me- tik- ‘Hilferd- 
dos redaktorius. Vadinasi, sa- ingai ir Baueriai, bet ir Brąnd-, 
vo žmogus. Bet nežiūrint į tai, Į Įexiai bei Trockini juokus kre- 
purvais drapstoma socialistai. Lįa jg “negramotnos ekonopii-

• Kur. gi begalima surasti didės- jOs”, kurią reprezentuoja bol- 
nių begėdžių. ševikiškas internacionalas. Esą

Palys save plaka, visų spalvų oportunistai leido

Laisves.. No. 40 tilpo Mask- rjzikų”, . nes “streikai
vos ictuyių dai bildukų pi o- negalimi sąlygose ekonomi- 
testas prieš fašistu terorą Lie-1 io llusmukimo» 
tuvoj. Protestantai sako: ,
“įvedama geležinių grandinių Vadinasi, . išguitas i Turkiją 
(kandalų) sistema (Paneve- Trockis ne tik juokiasi iš ne- 
žyj). Daugelyj kalėjimų ati- gramotnos komunistų r inlerna- 
mama knygos, laikraščiai, ra- cionalo vadovybes, bet ir priė- 
šoidięji dalykai...” pinasi jai.

Labai butų naudinga Ame
rikos lietuviams darbinin
kams žinoti štai kas: tegul 
'“Laisve” pasako, kokią Ii tėra-1 korespondencija iš 
turą galima skaityti Rusijoj? -Rašpma, kad “daug darbo dar 
Ir tai ne kaliniams, bet laįs-|reiks nuveikti, kol transportas 
vienis žmonėms. 
rašČiai kaip “ 
,‘^ęleivis” ten galima skaityti I įvose ir budavojimui medžia- 
tik pasislėpus. Už jų skaitysią gOS Mums amerikonams duoda 
galima atsidurti katorgoj. Jei- visokių parankumų daugiau, 
gu jau protestuoti, tai reikia nekaip rusams darbininkams, 
protestuoti prieš visokius dės- Yra specialės krautuves dėl 
potus, nėzpinnt j tai, ar jie ateivių specialistų, kur galima 
yra raudom, ar juodi, ar kito- ligktti ir vokigkai susikalb6. 
kic I ti... Gauname ir kiek geresnius 
Vienas žingsnis pirmyn, o du ikambąrlus. Ma't, miestuose yra 

atgal. labai didelis trukumas gyveni-
4, v, v. v. tnui ‘kambarių?* lam pačiame šlamšte Bim

bos leitenantas šolomskas su- Del kambarių trukumo esąs 
šunka “Pirmyn prie socializ- kaltas Ramzinas. Na, ir nų- 
mio.” Girdi,,, Osinstroj nauja šnekėjo. Nejaugi polševikįjoj 
elektros gaminimo stotis iq ir namus Ramzinas nugriovė? ( 
karto paleista viena turbina, Bimbos organo kompOhden- 
Turinti 10,000 kilovatų, o. antra tas iš bolševikijos patvirtina 
jau baigiama. Kada bus pilnai tą pat, ką “NaujienbB*’ *visuo- 
jronglu, tat suteiks 92,000 kilo- knet BUtent, Ikad FoKevJ- 
vaUj pajėgų. kų rojuj transportas suiręs,

“L.” No. 42 skaitome, kad 8toka kuro, budavojimlii «ne- 
pakaukta per darbo komisij-Idžiagos nėra; amerikonams 
riatų net 64 Įritėtai atsakomy- duotlama. daugiau .parankųmų, 
b0h, nosį Jte .^pridavę: ateiviams A6t apęoiaKs kM-

steigia^. < 
miau; įdirbo liprae jgčjįžihkėl ų < 
arba gaihino geležihkeliains Bolševikui sako, kad Rusijoj 
medžiagą. Trustų vadai kalti- darbininkai yra šalies valdo- 
fiiaini kenkime Penkmečio Pla- vai. Vienok pasirodo, katf į kąi 
no praypdinUii. ’ hkuriąs krautuves tie valdovai

’ Pagal ‘biiiiblhinkų filošofiją negali nei kojos įkelti. Tai tau 
išeina, kkd 10,000 kilovatų ele-Tr vąldoyaį, nėra kas sakyti,

8 8 8
“Laisvė” kovo 28 d. pirma

me puslapyj rašo: “Pasirodo, 
kad sovietų prokuroras d. 
Krylenko buvo užkvietęs men
ševikų vadus Daną ir Abroma
vičių atvykti į Maskvą ir ap- 

Jake The Barber”, ku-|«inti savo ‘einamus kolegas”. 
Antrame puslapyj iš Maskvos 
rašoma: “Teismas su Abroma
vičium nesusirašinės; Abro
mavičius laikomas nuo teis- 

“Laisvės” No. 47 vienas Mur-|........
nių karalius” rašo, kad “Kelei
vis” ir “Naujienos” darbuoja
si FiŠes komitetui. Atrodo, kad 
nėra tokios šlykštybės, kurios 
drovėtųsi bimbiniai. “Naujie
nos” ir “Keleivis” niekuomet 
nepritarė Fišės komitetui, bet 
tai bimbiniams nieko nereiš
kia. ,

[Acme-P. B A. Photo]

Chicagietis barbens John Factor — 
rio reikalauja išduoti Anglija, nes jis ten išviliojęs iš žmonių 

apie $5,000,000 įvairiais prigavingais budais.

ktros jėgos ir patraukimas at
sakomybėn 64 trustų reiškia 
socializmą. Rodosi^. kad nuo 
tokio socializmo teorijos dės- 
tyino turėtų ‘ ir nabašninkas 
Taradaika grabe apsiversti. 
Tačiau Maskvos ganomi avinai 
ir avys šių dalykų nesupranta.

Plepalai, \ j
Brooklyno šlamštas persi

spausdino iš Vokietijoj lei
džiamo “Balso” plepalus, ad
resuojamus senam visuomenės

K. Bieliniui, kuris

Žinoma, jeigu ligonių kasos 
tai

Prisipažįsta $
“Laisves” 70 numeryj tilpo 

i Voronežo.

Tokie laik- bus geroj padėtyj. Už tai ir 
Naujienos” ir pasireiškė trukumas kuro mies-

J Ikų rojuj transportas suiręs, 
| stoka kuro, būdavo j imtii spe- 

; amerikonams

nalni kenkime Penkmečio Pla- vai. Vienok pasirodo, kftd i kai 
no pravedinUii. kuriąs krautuves tie valdovai

"į■ 'į'' >'įvi .7 ■; k'i. '

“Laisvė” No. 59 rašo, kad 
Molotovas savo kalboj sovietų 
kongrese pasakęs, jog sovietų 
valdžia jokiu budu nedaieis, 
idant imperialistinės valdžios 
per savo agentus tyrinėtų pa
dėtį sovietų Sąjungoj, kuomet 
jos iš tolo bijo prisileisti bol
ševikų tyrinėjimų jų Šalyse.

Bolševikai, bijosi bešališko 
tyrinėjimo todėl, kad bijosi pa
skelbimo tiesos apie bolševiki- 
jos laisvę, transportą; maisto 
ir kuro stoką. Visi juk žino, 
kad pelėdos visuomet bijosi 
dienos šviesos.

žodžiu sukant, Maskva ieško 
kvailių :/Kviečia grįžti, o jei 
sugrįžtų, tai kištų į kalėjimu 
arba statytų prie sienos.

8 8 8
“Laisvė” No. 66 rašo: “De 

tų draugų, kurie nori važiuot 
3 mėnesiams į Sovietų Sąjun 
gą pasiviešėti ir patirti, kai] 
ten budavojimas socializmas 
yra lengviau gauti partijos lei 
dimas išvažiuoti, bet ir tai na 

[rys negal išvažiuoti, neišbu 
vęs partijoj vienus metus lai 
ko.” Reiškia, Centro Komite 
tas nenori įsileisti naujų avii 
kad tosios, pamačiusios bo 
ševikų rojų, nepradėtų bliai 
Ii. '

F. Abeką gamta apdovanojo 
“dideliais gabumais”: jis “su
kritikavo” prof. Biržišką, “su
kritikavo” gąrsų socializmo te
oretiką Kautskį, “surado”, 
kad “kontr-revoliucionierius” P. 
Grigaitis yra “sėdėjęs” Vilka
viškio kalėjime ir septyni jau
ni vyrai jį iš kalėjimo išėmė.

Abekas, kuris yra Lk tuvių 
Frakcijos Biuro narys ir “Lais
vės” direktorius giriasi, kad 
jis susirašąs su Lietuvos uni
versiteto studentais. Matomai, 
Abekui, kuris nėra baigęs nei 
pradinės mokyklos, susirašinė
ti su studentais yra didelė gar
bė.

8 8 8
' Kupiškėnų Kliubo pirmini! 

kas Drt Graičunas (prie 1 
kliubo ir aš priklausau) apr; 
šo. Kupiškio apielinkę. Jis pr 
simena ir šepetą. Tai didel 
durpynų plotas, kurį valdži 
kontroliuoja. Ten gervės ga 
laisvai skraidyti. Prisimeti 
senovės laikus, kuomet kun 
gų vergai buvo verčiami pie 
toj vandenį grūsti.

Prieš kiek laiko man tel 
aplankyti tą Lietuvos kampe 
ir patirti gana įdomių dalyk 
Sužinojau, kad Kupiškio kl 
bęnas Bajorinas vienam am 
rikonui prisiuntė garnį. O k 
tas vyras pabėgo Argentino 
palikdamas klebonui savo p 
čią. Amerikonas gi augina kl 
bono sūnelį ir visur viešai ki 
kia jau mirusį dvasišką 1 
vęlį. Mat, klebonas Bajorin 
jau miręs, o šventoriuj ja 
yra pastatyta paminklas 1 
užrašu: “Ilsėkis Viešpaties r 
mybeje.” — Marksistt

. “Laisvės” No. 50 sakoma, 
kad vasario 25 d. * pasaulinės 
demonstracijos taip pat pabrė
žė socialistų .silpnėjimą ir dide
li komunistų įtakos padidėjimą, 
unijose.

'Žibina, žinoma. Komunistų 
partija tikrai smarkiai auga. 
Ittikithe, pavyzdžiui, lietuviškus 
bdlšfevikiis. Kuomet įvyko ski- 
iimAs LSS., tai J. Baltrušaitis 
gindavosi, jog su komunistais 
hubjo '6;700 narių. Dabar, pa
čių .komunistų „žibiomis, parti
ją! bepriklauso 150 lietuviškų 
aSabų. Praeis dar keli mėnesiai 
ir komunistų > partijoj bepask 
liks Bimba su keliais savo lei
tenantais.

limbiniai tiesiog iš kailio 
neriasi, kuomet koks nors so- 
cialdempkrątas prisideda prie 
komunistų. Tok i uose', atsi tiki
muose jįę kiekvieną*kurtų * iš- 
,pleškina edįtoįrialą. Bet kuomet 
Vokietijoj subyk lį socialdemo
kratų .partiją Įstojo B0 komu
nistų, tai Jbimbiniai, desperaci
jos apimti,! rėkią, kad tai esąs 
.toks rpnęgatų keltas.;..... - - »

No. 7 KOVOS tik l 
atėjo. Kaina 10c. G 
litn a gauti Naujienose

Atėjo Kultūra No. 
kaina 45 centai. Ga 
namas “Naujienose”.

Reikalaukite “NA1 
JIENAS” ant bile kai 
p°, kur parduodami h 
kraščiai. Pardavėjas k 
kraščių z bus gatav 
Jums patarnauti. Jis 
tenai stovi ne savo sm 
gurnui, bet Jūsų pal 
gurno delei.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Užsisakykite kambarius iška
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Iš New Yorko 
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CHASE 
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kartkartėmis alpo žiūrėdama j 
mirusį mylimų sūnų. >

Velionio motina P. Kviėtkie- 
ne yra veikli moteris ir Bridge- 
porto apylinkėj mažai yra, kas 
jų nepažintų, todėl ir į laido 
tuves atvyko apie 70 automobi
lių palydėti Jono į amžinų atil-

PAUL DOMBRAUSKAS 
858 W. 33 Street 

ALEX CEBULSKIS 
836 W. 33 Plaee

'i t'j ,er. irr!^"T<'r

Laimai Pašte
- > a ■ i' * '1 < ’ ’ „ ,> ' ♦

1913

tE£.$ANAY PįUM
cjompMy —

OiRąeTktp «
AND PkAVBD
.' ‘ m

A skries of
COAĄBGdGfi AS

žinoma, jeigu žmogus išgy 
vena 25 metus ženybinio-še,i- 
myniško gyvenimo ir tas gyve 
n imas praleidžiamas sutikime

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Tautiškos 
kapinės puošimo 

dienoje
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nueina J
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RfTA GlLLARM

gavom unaravą” at- 
“Aš čia gaspadorius 

sakau peraukštas pa
tai peraugėtas!”

Nutarėm

Į kų bolševikai buvo pavertę 
kapines

To įrodymui aš turiu ir fak
tų. štai vienas jų: Apie du me
tai tam atgal Dramatiškas Ba
telis nusitarė pastatyti ant .mi
rusio scenos darbuotojo J. Šan
ku no kapo paminklų ir tam 
darbui Ratelis išrinko komisi- 
jon mane ir artistų J. Stasiū
nų. Pagal Ratelio pritarimų ir 
savo geriausių tame darbe nu
simanymų mes paminklų užsa- 
kėm ir kada jau buvo gatavas, 
tai paminklo dirbėjas pranešė 
mums ir laišku pranešė buvu
siam kapinių užveizdai Chiu- 
rui, kad toj ir toj dienoj pa
minklas bus atvežtas į kapi
nes ir prie to laiško buvo pri
dėtas su paišeliu pieštas pa
minklo atvaizdas, kur parodo
ma kiek turės pločio, aukščio ir

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą < 
kad pačios N; 
yrą naudingos

Gegužės 25 d. su bažnytinė
mis apeigomis palaidotas nuo
savame lote šv. Kazimiero ka
pinėse, šalę savo tėvelio, kurs 
ten ilsisi jau 10 metų. Motinė
lė, sesdtės Agnės, Ona. ir Elena 
ir kiti gimihes ir prieteliai pa
lydėjo jaunuolį į jo amžino po
ilsio vietų su griaudžiomis aša

romis.
GraboriUs P. Mažeika darė 

malonaus ‘įspūdžio savo manda
giu ir nuoširdžiu patarnavimu. 
Ilsėkis, Jonai, lai bus tau leng
va ši žemelė.

—Artimas prietelis

rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais, 
•eciališki Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis

LATBR 1 
PUYĖ© 1? 

CHARAČ’hllį1

vtiTH 
PARAhAOVNr

žiauri mirtis pakirto jauni
kaitį, sulaukusį vos 23 metus 
amžiaus. Jonas sirgo apie 2 sa
vaites; jam augo votis galvoj 
ir nors geriausi specialistai 
padarė galvoj operaciją, vienok 
gyvasties nebegalėjo išgelbėti.

Jonas 'buvo gimęs ir augęs 
Ohicagoj; jo motina nors našlė, 
■pajėgė sūnų išauklėti tinkamai. 
Jonas nebuvo koks nors padau
ža, bet tikrai malonaus budo ir 
pavyzdingas vaikinas. Negali
ma įsivaizdinti, koks motinai 
skausmas, kada reikėjo persis
kirti su vieninteliu sunu. Ji

DECORATION DAY
IŠPARDAVIMAS

VISUOSE

in m* 
tfOlNGD A

MUS IC AL
SUOK IM

YJORK

Jono Kvietkaus mirtis ir 
jo laidotuvės
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susipratime, berods nieko 
malonesnio kaip tik atsimini
mai tokio praleisto gyvenimo.

Tokį tai periodą gyvenimo 
rgi pasiekė ir pp. Bartkai t. 

y. musų žmonės, nuoširdus, 
su visais sugyvenantieji ge
niausiais santykiais. Abu mu
sų lietuviškame pūdyme daug 
darbo veikimo pridėję.

, P-as Bartkus ypatingai (pa
sižymėjęs kaipo muzikas dar 
liuo Ugianskio grafo laikų. Jis 
niekad nėra pasišalinęs nuo 
lietuvių. Visą laiką su lietu
viais gyvenęs ir su jais darba
vęsis. O poni Bartkienė dailią 
ir sveiką šeimynėlę užauginus.

Jie dabar švenčia ir apvaik
ščioję savo 25 metų sidabro 
jubiliejų švenčia. Laimingi su
laukę to amžiaus. Linkiu dar 
tris kart tiek daugiau. Aną ne- 
dėldiėnį buvo parengę puotą 
tam įvykiui paminėti. Svečių 
daugelis. Visi tarytumei pa
rinkti, mandagus smagus link
smi. Juokai kalba kuogeriau- 
sius linkėjimus siunčia jubi- 
liejantams. Muzika — didelis 
orchestras grieže, o p. Ed. 
Baks diriguoja. Ilgiausių metų 
j ubiliej autams. — Juozas.

į arba savo artimiausio agento dėl 
no. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote

e priklauso,
’aWįff)^atfdirhtL R ____ _

, kur padėta iškaba “Advęr-
indow” lob$j nuo Adams gąt

STAR DUST ‘Copyright Mk!west Feature Service^

l “Naujienos”, “Dirva”, 
susitarę su Lietuvių agentų sąjunga rengia

* ■' ■' • • * '

programai iš stočių WCFL. 
Budriko korporacijos dar ilghi 
visų namuose skambėtų, o ma
lonios tėvynės dainos žadintų 
mumyse prakilnių lietuvystės 
dvasią. Tad rengkimės visi į bu
simų , Budriko radio pikniką 
Sekmadienj, gegugės 31 0. 
Chemauškd darže<

Jau per keletą metų dauge
lis iš musų kapų puošimo die
noj (Decoration Day) iš šalies 
žiūrėdavom ir didžiai stebėjo
mės, kaip prie pat kapų vartų, 
vedančių į amžinos ramybės ir 
pasilsio vietą, prie tų vartų, 
kur jau šimtams tūkstančių 
musų brolių ir<sesučių galas 
kelio užsibaigė, pastaruoju lai
ku tie Lietuvių- Tautiškų Ka
pinių vartai buvo apstoti įvai
raus plauko Maskvinių agita
torių, kurie net apsiputoję vi
sokiais balsais šaukdavo, dalin
dami lapelius ir darė biznį, 
parduodami Maskvą garbinan
čias knygpalaikes. Tai buvo ru
siško kermošiaus procedūra, 
kur kiekvieną praeivį begėdiš
kai drąsus pardavėjai užkabin
davo, norėdami įpiršti savo 
bargenus ir tuomi drumsti ra
mybę dagi tų žmonių, kurie 
toj dienoj matėsi ciną nuliū
dę, su skaudančiomis širdimis, 
kad atlankyti savo mirusių ar
timiausių giminių bei draugų 
kapus. Bet kas tokiems nusi
dėvėjusio ta voro pardavėjams
galvoj! Pas j Uos žmoniškumas 
tai menkniekis ir bile tik jiems 
niekas neima už pakarpos, tai 
ir daro biznį, ramybės ir pa
garbos vieta paversdami 
mošium.

Kapinėse vėl būdavo 
pats. Net koktu klausytis, 
minetoj kapų puošimo dienoj 
laike programo tie lietuvių iš
sigimėliai ir Maskvos diktatū
ros garbintojai ręsdavo pa
mokslus neva apie darbininkų 
reikalus, o su tikslu užagituoti 
klausytojus, kad kuodaugiau- 
sia gauti pritarėjų savo karje
ros palaikymui. Taip ilgai būti 
negalėjo ir į tų ant pirštų su
skaitoma būrelį kermošinių 
triukšmadarių Chicagos ir apie- 
Jinkės lietuviai, kurie yra, tik
rai užinteresuoti, kad kapinės 
butij užlaikomos toj pačioj 
tvarkoj ir pagarboj kaip ir ki
tų tautų, žiurėjo su apgailesta
vimu.

Ilgai nelaukus patys kapinių 
lotų savininkai tai patėmijo ir 
gerai žinodami savo užduotį, 
griebėsi griežtų priemonių at- 
steigimui tvarkos ir apvalymui 
kapinių nuo maskvinių biznie
rių, kapines pavertusių į tur
gavietę.

Pavyzdys iš čiures gaspa- 
doriavimo

Po trumpo laiko mes komite
tas gavome nuo Chiurd atsa
kymų, kuriame jis sako, kad 
tokio paminklo į kapines ne- 
priimsiąs, nes esą suvirs ketu
rių pėdų tai yra peraukštas. 
Tame laiške ir daugiau nesą
monių buvo prirašyta, bet pa
liksiu. Ta Chiuros laišką

Didžiausios vertybės kokios kada buvo pasiūlytos!
Pirkite viską šią savaitę ir visas savaites

MIDWEST STORE SANKROVOJ

IŠPARDAVIMAS

6,1931 
' ’ ' i' t

HoJIandų 
Amerikos 

Linijos 
laivu

MIDWEST STORES
KOPERATYVAS 230 NEPRIKLAUSOMŲ SANKROVŲ.

/ . . .

Jau už kelių dienų 'turėsime 
dideles iškilmes Chernausko 
darže, kur tūkstančiai lietuvių 
iš visų Chicagos apielinkų ir 
kitų miestų suvažiuos. Tų die
ną, t. y. Sekmadienį, gegužes 
31 d. bus iškilmingas apvaikš- 
čiojimas trijų metų sukaktu
vių lietuvių radio valandos. 
Jau treti metai kaip Jos. F. 
Budriko korporacija leidžia 
gražius lietuvių radio progra- 
mus, o leidimas radio progra
mų brangiai lėšuoja, ypatingai 
su unijistų orkestrą. Tad už tą 
kultūringų darbų Jos. F. Budri- 
kas pilnai užsitarnauja, kad 
plačioji lietuvių visuomenė pa
remtų Budriko 
savo skaitlingu 
kad tie gražus

born;
K&NSAS ciTy 

Mo

ti sėd .________________ _
vty. pasakant laiško NUĄJERL kais 
kad šiame sąraše pažymgta. Laišku* 
paštaš laiko tam tikrą‘laiką, o pas*’ 
kuj sunaikina. ; '

Midivest Stores” savininkai yra įvairią tautą, kurią 
kiekviena grupė yra atstovaujama savo komiteto.

Lietuviu Skyriaus Komitetą, Sudaro:
‘ -------------- -- VICTOR SLEPIKAS

4140 S. Maplewood Avė.
KČNST. NALEWAYKO

2975 Archer Avė,

BREMEN įVM 
EURO PA !■■■

MAŽIAU KAIP 5 DIENOS ant VANDENIO 
per Cherbourg — 6 dienos per Bremen 

TIK 7 DIENOS T LIETUVĄ 
Spccialis Trūkis is Bremerhaven 

Arba keliaukite T TXF>T TO
laivu COLUMBUS

įKįĮK Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai gerai 
■flD* žinomais Llpyd Kabininiais Laivais>^04. Berliri-Stuttgatt-Gen. vbn Stmbėn-Dresden 
^ Informacijų klauskite pas bile vietinj

agentą arba
130 W. Randolph St., , Chicaggo

at sikHen 
RAN ĄwAY^*l'tH 
RIN6UNG 

CIRCUG

Keturi įetkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai 
“Vienybe” ir “Amerikos Lietuvis^ — < * ’ \ ‘ _
didžiausių Ekskursijų Lietuvon kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininku palydo 
vai prašalys visus jusu rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir b; 
Klaipėdoje pasitikti „Spi 
ir sutvarkys kelionę Lietuvos geležinkeliu ar busais j jūsų kaimhs ir miestelius.

Be atidėliojimo 'kreipkitės prie Naujien 
informacijų. — ’ 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo t . _
butų užtektinai laiko suieškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite 
mito sugryžimui. — Naujienų ofisas atdaras kasdienį nuo 8 ryto iki

Kreipkitės ypatiškai arba laišku : . ' r

NAUJIENOS
.1739 So. Halsted Si

11 ■■"lyvy. ffnr" ■■■

6UWf0ū(0Wski Feliks
516— Kondas Andro
517— Loukota Ben
522— MaycinkeBuphus John
523— Mickiene K : 
540—Šilaitis George 
%48-^Sflininkas Janas

■ . ■ i'ĮjuiruM’iiui

davėm paminklo dirbėjui, ku? 
ris skaitė ir juokėsi, nes, pa
sak jo, jam buvo dar tik pir
mas toks kapinių ‘'patvarky
mas”, kur hęturių pėdų pa
minklas butų per aukštos |r 
prižadėjo už tą pačią mokestį 
paminklui galą nukirsti, bet 
mudu su J. Stasiūnu ant to 
nesutikom ir nusitarėm pasi
teirauti kame ištiktųjų daly
kas. Ant greitųjų nuvažiavom 
kapuosna ir apžiūrėję suradom, 
kad ant kai kurių pavienių ka
pų net suvirš šešių pėdų aukš
ti paminklai. Po apžiūrėjimo 
bandėm su Chiura kalbėtis, bet 
veltui ir 
sakymą: 
ir jeigu 
minklas,

Kas liko daryti 
kreiptis prie kapinių raštininko 
J. Zalatoriaus. J. Zalatorius 
mums labai mandagiai paaiški
no, kad tokio patvarkymo ka
pinėse visai nėra, nes knygose 
neturįs užrašymo kaipo nutari
mo ir liepė mums palaukti, ka
da bus kapinių direktorių susi
rinkimas ir ten su tuo reikalu 
kreiptis.

Direktorių susirinkimui įvy
kus ir mums tą peraukšto pa
minklo klausimą pridavus, net 
sunku buvo žiūrėti, kaip susi
rinkimo pirmininkas ir kai ku
rie direktoriai mikčiodami 
svarstė. Kaip sakoma, “varnas 
varnui akių nekelta”, taip ir 
čia matomai norėta, kad ir ant 
toliaus Chiuras tokiais “pa
tvarkymais” galėtų naudotis. 
Bet visgi nutarė, kad pamink
las ne per aukštas ir pavelijo 
pastatyti.

Del čiuros buvo sugaišinta 
apie 5 mėnesiai laiko to pa
minklo pastatymui.
Girdėsim lietuvišką programų

Dabar, kada kapinių lotų sa
vininkai savo susirinkime per
organizavo direktorius ir Chiu
ros vietoj yra kitas žmogus, 
tai reikia tikėtis, kad tokie 
kaip viršminčti dalykai neatsi
kartos. Taipgi rejkia tikėtis, 
kad dabartinė kapinių vaidyba 
mokės kaip reikia kapų puo
šimo dienoj kapinių vartus pa- 
liuosuoti nuo, kaip sakiau, 
maskvinių kermošinįnkų, ir ka
pinėse laike programo bus dai
nuojama tinkamos dainos ir 
geri kalbėtojai pasakys tai die
nai pritaikintas kalbas, kurių 
jau seniai mes savo Tautiškose 
Kapinėse negirdėjom. —-A. J. S.

. Ėhicago, III
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NORTH
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LLOYD

Ketverge ir Pėtnyčioj, GEGUŽĖS 28 ir 29
G’trTTnCJ’T’A G '“Emdalė” Ūkiškas,O V 1JCj& J.100 nupš. tyras

į 27
rvo A WT|*T A T CALIFORNIA VALENCIA, ORANZIAI ( No. 252 DibUMO . 21C
BANANAI* ■■ jSli...L....įj 5c
PET MILKAS ' fSAs.,...

...... .kenas 7C
rrrn a nitnui °Midwest” Riekutėmis ar Pusėmis, • 4 Q j*PEACHEb Didelis No. 2'į kenas Kenas ■ 3G
tt'ZYD’M A T "Lake O’Ijles” Gdlden■IvvJxwl^l No. 2 Kenai 2 už 19 c
DEZERTO Želatinas 3 u 19c
VAISIŲ SALADAS Kenas 1 8C
IT A V A ‘*Midwest” Šviežiai
Jtv A. V A Spraginta

sv«
W maišas w I

SALDUS AGURKAI M1X 12 unc. 4 
džiaras ■ “V

VAŠKUOTA POPIERA ^“dy50 3, J9C
BOHEMIAN "SPECLATamsuSus.švi,5.us... ,i41"' 25c
PURITAN MALT EXTRACT i. 41c setas ■ ■

MILTAI ' 5 ,v. 17c “24.^^. 61c
CANDY BARS “BUY JIMINY”- ' 3 C 10c

SPAGHETTI PIETUS "Chef'Kt-iD"" 33C
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Margučio ačiū

Sidabrines vestuves

mai

MILŽINIŠKASDr-ja Lietuvos Dukterų

DHB

Del Palaikymo Lietuvių Muzikos ir Dainų per Radio

NEDELIOJE

Chernausko Darže
79th St. prie Archer Avė

laike 
Jane 
Ghi- 
Hull

Lietuva suteikė me
dalį Miss McDowell

Kurinio, Daina, 
pilnai atitinka!- 
ir aukščiausias 

Pilnai galima

Kupiškėnams 
kvieslys

Medalio įteikimo ceremonija 
įvyko vakar vakarų.

G ARSIN KIT ■ S N AUJIENOSE

Dvidešimties penkių metų su 
kaktuvės šeimyninio gyveni 
mo Mrs. ir Mr. J. Elįas, pre 
zidento Unlversal Banko

Jubiliantai džiaugėsi ir dėka- 
vojo svečiams ir draugams, kad 
jiems suteikta toks didelis sur-

Kupiškėnų organizatorius ir 
sekretorius p. Jonas Kulis lan
kosi New Yorke ir apylinkėje 
ir žada sutverti dar ivieną tai 
jau ketvirtą didelę Kupiškėnų 
kliubo kuopą. Kupiškėnų Kliu- 
bo centro valdyba siunčia savo 
veikliam organizatoriui ir be-

Arthur 
, Nobelio dovanos 
už pasižymėjimus

-Dr. A. L. Graičunas, 
Kupiškėnų Kliubo pirm

lt melta to a smooth and creamy 
sauce. And what flavor! A rich, 
time-mellowed flavor t ha t only 
“cave curing” can give.

Try it for rarebita, saucea for 
vegetables, baked diahes, toasted 
gandwiches. Yourgrocer haaKraft 
American Cheese. Order today.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

portų, taippat turėjime išsi
rinkti komisiją knygų peržiū
rėjimui, ir taip toliau. Tad ne
pamirškite dienos, birželio 20 
Malonėsite visos dalyvauti.

—A. D-ne.

Lietuvos vyriausybė vakar 
vakarą įteikė Did. Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino ordeną ži
nomai veikėjai Miss Mary Mc- 
Dowell, kuri nuo 1893 m. yra 
vedėja Ghicago Scttlcment 
(“back of the yards”) ir yra 
viena iš labiausiai mylimų Chi- 
cagos piliečių. e

Ordenas įteikta laike metinės 
vakarienės settlement name,

nešiokitčs blekinukę kišeniuje, 

netikėti šalčiai. Greita pagelba, 
Bayer Aspirin neveikia 

Tik kiekvieną kartą žiūrėkite var- 
ir žodžio "genuine” išspau-

Gražus lietuvių radio 
programai

Ch. L. Savitarp. Pa 
šalpos Draugija 

auga

Pereitą sekmadienį nuo 2 iki 
3 vai. po pietų buvo vienas iš 
geriausių Peoples Krautuvių 
radio programų. Gerai išsilavi
nęs dvigubas kvartetas labai 
galingai ir sutartinai sudaina
vo “Vytauto Jubiliejinį Maršą” 
ir keletą kitų gražių dainelių 
pp. A. čiapas ir J. Romanas 
sudainavo keletą duetų. Kaip ir 
visada taip ir šį sykį, E. Ba
naitienė ir O. Juozaitienė, taip
gi jaunas dainininkas A. Gied
raitis savo gražiai išlavintais 
balsais gražiai sudainavo keletą

[Acme-P. 8 A. Photo]

A via tore p-lė Ruth Nichols, 
kuri planuoja viena dideliu 
Lockheed Vega monoplanu 
skristi iš Harbor Grace, N. Y., 
per Atlantiką j Europą — Lon
doną, Paryžių, ar dar toliau.

Taip pat ačiū p. G. čemaus- 
kui už daržo paaukavimą ir p. 
Makutėnienei už ru peš tingumą 
svečių priėmime, kuri dabar 
yra savininkė černausko daržo, 

—A. Vanagaitis 
“Margutis”.

si tveriančiai kuopai kuogeriau- 
sių linkėjimų.

Kad visi nariai taip pasidar
buotų kaip Jonas Kulis, lai 
Kupišky dar šiemet galėtumo 
nupirkti piečių, ant kurio žada
me pastatyti Liaudies Namus 
ir įrengti knygyną.

štai jau prasidėjo išvažiavi
mai, gegužinės, piknikai. Pra
vartu ir mums kupiškėnams, 
kliubui ir kuopoms pagalvoti 
surengti išvažiavimų ne tik pel
no tikslu, bet ir dėl susipaži
nimo su nariais ir rėmėjais. 
Tuo tikslu kviečiu x Chicagos 
kuopos narius atsilankyti ma
no ofisan, 3310 So. Ilalsted St. 
sekmadienį, gegužės 31 d. 1 v. 
popietų, pasikalbėti ir papla- 
nuoti apie gegužinės surengi-

Justice Park, III
Pradžia 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakaro

Gelbėtojams, darbininkams, 
garsintojams, agitatoriams, mo- 
bilizatoriams, visiems atvažiavu
siems, pėkštute atėjusiems į 
Margučio pikniką, taria ačiū 
Margutis.

Sergantys žmonės yra Kviečiami Pasitarti 
Dykai su Dr. Ross apie Bile Kokių Ligą 

ar Silpnumą.
Nervines ligos, prastas kraujas, reumatizmas, inkstų, pūslės ir, privatiški 

pakrikimai yra išgydomi Dr. Ross.

B
 Geriausias Amerikos ir Europos Gydymas
Jo trijų dešimtų metų specializavtmasis chroniškose, 
nervų, kraujo, užsikrėtimo ir privatiškose ligose yra už
tikrinimas tiems, kurie yra reikalingi medikalės pagel
bės, kad jis suteiks jiems geriausius žinomus gydymus.

♦

Jeigu jus turite prastą kraujo pakrikimą ar sifilį, atei
kite pas Dr. Ross ir išsigydykite pirm negu paraližius ai 
smegenų pakrikimas įsisės. Nesirūpinkit, ateikit tuojaus. 
Sifilis, gonorėja ir užkrečiamos ligos išgydomos atsa
kančiu ir užtikimu gydymu. Tūkstančiai už savo gerą 
sveikatą yra dėkingi Dr, Ross gydymui, f

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

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

Dr. B. M. ROSS,—35 South Dearborn Street,
Kampas Monroe Street, CriĮly Builjjng. Imkite elevatpdų iki penkto 

augšto, Chicago.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų: priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Pasitarimai kasdie nuo 10 A. M. iki 5 P. M., Nedalioj 10 Ą, M. iki 1 P.M»

Ketvirtadienį, gegužės 21, 
1931, suėjo lygiai dvidešimtis 
penki metai, kaip Mrs. ir Mr. 
Elias yra vedę. Per tą visą laiką 
jiedu gražiai ir pavyzdingai su
gyvena.

Tą pačią dieną (gegužio 21) 
susirinko pp. Elias rezidenci
joj, 10540 Longwood Drivc, 
apie keturias dešimtis artimų 
draugų. Sveikino jubiliejantus 
ir linkėjo dar gyventi daug, 
daug metų. Paskiau jubilian- 
tams sveičiai įtekė puikų Wed- 
gewood pattern Sterling Silver 
setą, susidedantį iš 125 šmotų. 
Setas labai puikus; galima pa
dengti stalą dėl dvylikos asme-

Jus visuomet galite pašalinti tą gėli
mą ar skausmą be žalos su Bayer Aspirin. 
Net ir tuos giliai įsisėdusius skausmus, 
kurie padaro kiekvieną žmogaus kaulą 
skaudantį. Net sistematinius skausmus, 
kuriuos kenčia tiek daugelis moterų. Jos 
pasiduos šioms tabletėms! Tikras As
pirin turi d,aug svarbių vartojimų. Per
skaitykit ištirtus nurodymus kiekviena
me pakelyje tikro Bayer Aspirin ir ne- 
bekeskite bereikalingus skausmus nuo ne
uralgijos, neuritis, reumatizmo.

Laikykite bonkutę šių tabletėlių na
muose; nešiokitės blekinukę kišeniuje, 
jeigu jums" užeina umųs galvos skaudė
jimai 
be jokios žalos 
širdį ...............
do Bayer 
sdinto raudonomis raidėmis ant kiekvie
nos dėžutės.

Kiekvienas aptiekininkas turi tikrą 
Bayer Aspirin ir jeigu jus gausite tikras 
tabletėles, jus tikrai gausite pagelbą.

dainų, bet gal būt labiausiai ža
vėjo klausytojus, tai p-lė* Geno
vaitė šidiškaitė, kuri tikrai 
lakštingalės balseliu sudainavo 
net iš operos 
jos balsas yra 
mas išpildyti 
muzikos arijas 
pasakyti, kad Peoples progra- 

kas kart darosi įdomesni.

Draugai ir svečiai linksmino
si pas pp. Elias net iki ketvir
tos valandos ryto. O jau gai
džiams pradėjus giedoti, visi 
išsiskirstė sotus ir linksmi ir 
dar sykį linkėdami jubilian- 
tams ilgų ir laimingų šeimyni
nio gyvenimo melų.

—Draugė ir Viešnia.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės pašalpos tapo į- 
steigta 1909 metais kovo 20 d. 
Northsidėj. Tai yra jau 22 me
tų amžiaus draugija, ir ta pro
ga smagu yra apie ją kiek pla
čiau pakalbėti. Drąugija ligi 
šiol jau turėjo narių virš 800, 
gi šiemet padarius naują kon- 
testą reikia tikėti, kad per va
sarą draugija paaugs mažiau 
šiai ligi 1,000 narių, nes ir per 
vien tik pereitą susirinkimą 
prisirašė visas būrelis naujų 
narių. *

Draugija yra laisva nuo viso
kių pašalinių įtakų, ar tai tikėji- 
miškų ar tai politinių, ir todėl 
žmonės įvairių pažiūrų ir mė
gsta rašytis į tą draugiją ir 
gražiai joje sugyvena, kaip 
darbininkai taip profesionalai, 
šioje draugijoje randasi susi
spietusi veik visa progresyve 
lietuvių visuomenės dalis.

Kurie dar nėra įsirašę į šią 
draugiją, tų užduotis nelau
kiant padaryti tai, nes šios 
draugijos nariu yra nesunku 
patapti, bile tik esi sveikas ir 
moki lietuvių kalbą.

Kokia nauda būti nariu
Į draugiją yra priimami nuo 

16 ligi 45 metų. Yra ligos pa
šalpos skyriai: mokant po 50c. 
į mėnesį duoda pašalpos ligoje 
po $6 savaitei. Mokant po 75 
centus, duoda pašalpos po $9, 
ir mokant po $1.25 mėnesiui 
duoda pašalpos po $16 savaitei 
ir $250 po mirti nes.

Senas Petras norėtų parašy
ti apie šią draugiją ir ateinan
čiais metais, bet jis labai pa
geidauja, kad ligi tada drau
gija turėtų būtinai virš 1,000 
narių. Kiekvieno lietuvio par
eiga prigulėti pašalpos draugi
joms, nes musų ne vieno gy
vybė nėra užtikrinta.

Šiandie sveiki, rytoj galime 
atsidurti ligoninėj ar po ratais, 
o žmonės, kurie yra apsirūpinę 
nuo nelaimingų atsitikimų, vi
suomet geriau jaučiasi, negu 
tie, kurie nežino, kas jų laukia 
rytoj, neturint cento ir netu
rint jokios apdraudos. Tad 
rašykimes.—Senas Petras.

€OOK 
with 

KRAIT 
American 

Clieese

'i&i—------
išrinktas to setlemento direk 
torių prezidentu Chicagos uni 
versiteto profesorius 
11. Compton 
savininkas 
moksle.

Miss McDovvell yra jau ap
dovanota Čekoslovakijos orde 
nu Baltojo Liūto (Whitc Lion) 
už pasitarnavimą čekų tautos 
ateiviams. Taip pat jai yra su
teikusi medalį Meksikos valdžia 
už globojimą meksikonų Chica- 
goje.

Pagerbti Miss McDowell ir 
jos naujam atžymėjimui Lietu
vos ordenu vakar vakarą 
iškilmės kalbėjo Miss 
Adams, vadinama pirmoji 
cagos piliete, garsioji 
house vedėja, kur ir Miss Mc- 
Dowell pirma dirbo. Dabar Miss 
McDowell pasitraukia iš savo 
darbo, kurį varė per 28 metus 
ir perleidžia jį Miss Mollie Ray 
Carroll, Chicagos universiteto 
sočiai service administration 
mokyklos profesorei.

Miss McDowell yra daug pa
sidarbavusi neturtingųjų be
darbių labui šiuo laikų, organi
zuodama ir vadovaudama šel
pimo darbams tarpe pačių var
gingiausių gyventojų iš taip 
vadinamos kolonijos “back of 
the yards”.
' Ordeną nuo Lietuvos vyriau
sybės dėl Miss McDowcll įteikė 
konsulas Chicagai ponas Anta
nas Kalvaitis.

Green Mill Duona 
SURAIKYTA

■ I

Tai gardžiausia balta duo- 
na. Tinka pasidaryinui 
valgių piknikams it Į <lar- 
bą
kiains inokyk-

yj l°s» motinos greit gali pa-
duoti jiems skanų užkan-

— Green Mill Duoną,
I kur* >Ta pagaminta taip

kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
DUONĄ

NEW PROCESS BAKING COMPANV 
KUGHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas 

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

Bėga gyvenimo dienos žaibo 
greitumu, o kartu su juo ir 
kasdieninis dr-jos sveikimas. 
Nors ir greitai prabėga laikas, 
vienok randame daug pavyz
dingų darbų, kuriuos musų 
darbščios narės vienybėj ir nuo
širdžiai yra nuveikusios. Joa 
stengiasi, kad draugijoje vei
kimas visados pavyktų ir iž
das padidėtų, tad ir šj kartą 
Dr-ja Lietuvos Dukterų suren
gė savo metinį išvažiavimą, 
gegužės 17 d. Svilainio darže. 
Išvažiavimas puikiai pavyko, 
turėjome gražų būrelį svečių, 
taippat narės visos, su šeimy
noms dalyvavo, tuo dr-ja taria 
širdingiausį ačiū visiems ir vi
soms už atsilankymą. Ir, dar 
gerbiamos narės, nepamirškite, 
kad draugijos pusmetinis susi
rinkimas įvyks birželio 20 d. 
7 vai. vakare paprastoj svetai
nėj. Susirinkimas yra svar
bus, yra daug neužbaigtų rei
kalų atidėta ant sekančio susi
rinkimo. Išgirsime visokių ra-

Pašątinkit 
t V f 

tą skausmą

Šiame Milžiniškame Piknike dalyvaus visi žymesnieji Radio Artistai. Bus įtaisyti visa 
me darže garsiakalbiai. JMuzika grieš nuo pat ryto iki vėlai vakaro. Kiekvienas atsilan 
kęs turės didžiausio smagumo it dar turės progos'laimėti puikią DOVANĄ.

Širdingai Visus Kviečia
JOS. F. BUDRIK KORPORACIJA

Skelbimai Naujienose 
duoda* naudą dėlto, 

4630 Gross Avė. Tą vakarą-taip kad pačios Naujienos 
pat formaliai paskelbtas naujai yra naudingos.

........... amu

Įžangos Tikietai po 50c

— z T . 1 -___
•

•
k
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Lietuvės Akušerės

Loomis St.

Naujo majoro bėdos

Sustreikavo giatvių darbininkai
Jšvažiavo Lietuvon

Graboriai
■Oss

9252

PADĖKAVONĖ

Advokatai

rūpesčius

Ketvertais ofisai uždaryti.

S. D. LACHAVICH

Lietuviai Gydytojai

Mana Paul M. Adomaitis

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

prie 
duodu 
eleetrie

i, nuo 6 iki 8 
10 iki 12.

Chieagos barbeno byla 
su Anglijos karalių

P. WAITCHES 
etuvis Advokatas

. Subatos vak 
Pelnyčio* rak

Valandos
Nedeliomis ir iyentad

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
pataypavimą, įkuomet jis yra labiausiai reikalingas.

1327 So. 49th 
I

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46tb St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Cicero vaiku laikas 
ti mokyklon

Juo
Jonį, Stanislovą, 3 švoge

IR CHIRURGAS

Halsted St.. Chicago

Paulo Nicholas, 6251 S. State 
. areštuotas ir apkaltintas

4631 Ashland Ay* 
Ttk Ęoulewrd 2100

k °uo ? iki M* 
v*

Victory 6893 
Drexel 9191

A. ROTH

Emmersano veto ant 
kuriuo suteikiama dak- 

teisė vartoti silver 
kūdikių aklumui gydy- 
didelė klaida ir jos pa
bus daugelio vaikų ak-

savaitę. čia streikuoja apie 
3,000 žmonių. Majoras daro 
pastangas streiką likviduoti su
sitarimu.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gubernatorius padarė 
antrą klaidą

Dabai- Anglijos karališkoji 
valdžia užvedė bylą prieš Fac
tor, ir byla žada būti labai 
įdomi, nes Factor apsiėmė gin
ti pats United States senato
rius Otis F. Glenn.

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* |143 Ą^ec

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki
4 k 6 W R

Tclephotiąi dieną ir nakųVirginia/)036

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 West 22nd St
Arti Leąvitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vąkaro.

Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6

užmušime Steve Bimbo, 70 m., 
kurs mirė nuo peršoyimo žaiz
dos į kairį petį. Bimbo peršau
tas kavinėj, 729 S. Halsted St. 
Nukentėjusia yra tėvas Tinę 
Bimbos, “čigonų karaliaus”.

ANDRULAITĖ 

šiuo pasau|iu gc- 
5:45 .valandą ry- 

18 mętų 
Bronislava

Grįš liepos menesio 
pabaigoj.

uiiudime moterį Petronėlę, po tėvais Burnikaitę, 2 
Klemensą it Vytautą, dėdę ir dėdyną Kasparavičius, pusseserę 

Lietuvoj tėvą ir motiną, brolį Bronislovą 
iudoyįką ir

tinęs“ su kortomis. Žinoma 
tame bizny Faktoriui visur gel
bėjo jo gražuolė žmona. Fac
tor pasidalė turto apie $6,000,-

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠBRKA 

,103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tą ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South W estetą Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS;
nuo 9 iki U valandai ryto
pup 6 iki 9 valandai vąkąro

J. Lulevičiųs 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOįtĄS 
Patarnauju laidotųvė- 
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui. ' , 

3103 S. Halsted Ąt 
| Chicago, III.

Tel. Victory 1ĮJ5

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 vai. ryto iki 9 
vakare. Nedeliomis pagal sutarti

4847 West 14 Street 
CICERO, ILL.

V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6890 Vai 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talrnan Ar.

Tel. Prospect 8525

Bimba, čigonų karalius, 
užmuštas

Phone 
Hemlock

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3J47 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Nuspręsta, ked visi vaikai, 
kuriems ateinantį lapkričio 
mūn. 1 d. sukaks šeši metai 
ąipžiaus, turi būti užregistruo
ti mokyklose šio birželio (June) 
8 dieną, tarp 8 ir 10 vai. ryto, 
Cicero Public Schopl. Tėvai tu
ri parūpinti savo vaikų gimi
mo certifikatus. Po ekzamina- 
cijos visi vaikai bus supažin
dinti su savo busimais moky
tojais. Vaikai turės lankytis į 
nurodytą kambarį mokykloj 
per visą savaitę, kad butų pa
ruošti aleipapčio rudens pa
mokoms.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Tel. Prospect 1026

Rez. 2359 fij Leavitt St.Canal 2330 
Ofiso Valatkos 2 ikį 4, 7 i|u 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Nesenai Chicagoj tapo pa
gautas garsus pasaulinis apga
vikas, John (Jack the barber) 
Factor, kurs kaiRada buvo pa
prastas burzdaskutis, bet pa
sijutęs esąs gabus sukčius,^pra
dėjo versti sportų ir -kitokių 
nelegalių “profesijų“ bizniu. 
Kai jau pinigų pasidarė, kaip 
paprastai tokiuose alsitįkimuo- 
se yra, jam pasitaikė apsivesti 
žmoną, vieną iš gražiausių pa
sauly moterų, ir su jos pagal
ba Factor pradėjo įeiti į. aukš
tesnes sferas, ir galop išvažia
vo į Angliją, kur išleido fal- 
šyvus “aliejaus laukų“ šorus ir 
su jais prigavo daugelį turtin
gų angliškų firmų if turtuolių. 
Net Wales princą jis “nušmu-

nes
7133 So. Franciscp Ąve.

Laidotuvės įvyks petnyčioj, ge
gužės 29 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Gimimimo P. švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldom už Velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines- »

Visi a. a. Domicėlės Bardaus- 
kienės giminės, draugai įr pažįsta
mi esat huoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jąi 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nnliudę liekame,
Vyras, Sunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudcikis, tel. Yards 1741/

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

x JŪSŲ GRABORIAI
Didysią Ofisas 

*1605-07 {South Hermitage Avenue 
Viii TfMonah YARDS 1741 ir 1742

Ofiso Tel.
Rez. Tel.

DR. A.

B U"M- u S ■; 
Undertajdirg Co.

Wm. Pakorny 
Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

Įvairu^ Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS 

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

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

Res. Phone Fairfaz 6353

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milivauket Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR, CHARLES SEGĄL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS ’
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, H-L.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 04 
vai. po 
vakaro.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palcngvips akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo', svaigimo, 
akių aptemimo, ųeryuoiumo, skaudamą 
akių karšti, . nuima (kataraktą, atitąijo 
trumparegystę it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuosę atsitikiiųuose 
PĮm$<V»vįjĮW c|ekęrą, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 i|ti 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAIĘO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikiruų ąkys atitaisomos be 

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

FMf 7589

[Acme-P. B A. Photo]

Gen. Gregorio Ferrera, indė
nas, kuris vadovauja sukilimui 
prieš Honduraso, Cenhalinėj 
Amerikoj, valdžią.

i motiną, brolį Joną, sese 

Kūnas pašarvotas, randas

LIETUVIS GRABORIUS
. , ; ‘k ‘ «

( ,r t
Patarnauju laidot^veSe* kuopigiausia.

Reikale meldžiu atąišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

Tel. Ropsevelt'Ž515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Mrs. ANJŽLIA K. JARUSĘ 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Vakar paskelbtas jau antras 
streikas ir tai Chieagos miesto 
gatvių darbininkų unijos. Strei
kas nukreiptas prieš geso ir 
elektros departmentą. Majorui 
Cermakui apie streiko paskel
bimą, pranešė tos unijos biznio 
agentas 
tame, 
unijos

Kiti streikai 
miesto draivęrių, asfalto darbi- 
pinkų ir kitų tarnautojų, ku- 
rie pradėjo streikuoti pereitą

Tel. -Y^s 1829

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPĘCIAMSTAS

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
e. t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

|)d \ vai. kortuose rr puo 3 įkj 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 lĖąst 107th SL 
kampas Micbigan Ąve.

Tfl. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartj

Pr, A. P. Kazląuskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
TeJ. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro 
Residence Phone Hemlock 7691

Lietuviai Gydytojai
Re*. 6600 South Artesian Aveniu 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

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

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Phone Ąouleyard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
^rti 47th Street

Medical Journal, organas 
Amerikos daktarų asociacijos, 
pareiškė, kad Illinois guberna
toriaus 
biliaus, 
taraips 
nitrate 
ti, yra 
sėkmės 
lumas. Gubernatoriaus veto va
dinamas tragedija visai Illinois 
valstijai.

Kita didelė klaida vadinama 
nesenai vetuotasis įstatymas 
dėl prohibicijos modifikacijos 
Illinois valstijoj.

A, L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michįgan Avenuę 

Tel. Kenwood 5107
VALANpOS:

, nuo 9 iki, 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

ppart Šventadienio ir ketvirtadienio

A, A. OUS
R. A. VASALLE

ąrvokatm
11 South La Šalie Street

Room 1934 Tel. Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vąk. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis-Tt-Utam.,- m Ketv
Vasalle—Pan- Ser.

\ Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
§201 West 22nd Street 

Vai.: 1——3 ir 7—-8: Ned. 10—-12 rytp 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868 
j, , ...............r.ĮĮ,..

Namų Tsk aayen?wood 1664

DOMICĖLĖ BARDAUSKIENĖ 
po antru vyru Šimkienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 26 dieną. 8:00 valandą 
ryte 1931 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Raseinių mieste, Lie
tuvoje; Chicago je išgyveno 18 
metų. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Stanislovą. 4 sūnūs — 
Bronislovą. Juozapą, Vladislovą ir 
tik ką gimusį sūnų, seserį Antani
ną Lorencienę. švogerį Lorencą, o 
Lietuvo

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS 
., Lietuvis

GRABORIUS, IR įĄLSAMUOTOJAS 
Didelė _ it' gražĖ koplyčia dykai

V ■718W18St. '
............... .Tel.,. RodMcIt. .7532

Room 2414
One Nortb ts Sallt

Onp North J* Šri 
(Cor. La Šalie and Ma 
1 Ofiso TfL State 27d4» 4412

E>R. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

JOHN B. BORDEN
, (John Bagdžiunas. Boųden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
Adamt St-» Rown 2117

Tclepbone Randolph 6727
Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9 

Telepbone Roosevėlt 9090
Namie 8-9 ryte. Jei. Repub|ic 9600

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 46tb St. Chicago, III.

BRONISLAVA

Pęr?iskyrč su 
gūžės 27 dieną, 
te 1931 m., sulaukusi 
amžiaus, gimus a. a. 
Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime mo 
tiną Oną, 3 seseris • Oną Kuk 
tienę, Petronėlę Bernotienę ir Sta 
nislavą Stencel, 3 brolius 
zapą 
rius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1616 
So. 50th Avė., Cicero.

Laidotuves įvyks pirmadicfiy, 
birželio 1 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš ųamų į šv. Antano pąrapijųs 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šventp Kazi
miera kapines.

Visi a. a. Bratislavos Andruląi- 
tės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidųtuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki- 
nimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys, Broliai, 
Švogeriai it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Butkus, Tel. Canal 3161..

Telefonas Yards 1138 *
' "* - ; v, f r '

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kpkplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Raina prieinama

• 3319 Auburn Ąvęnue
CEĮICAGO, ILL.

EOVBIKIS
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS KVIETKOS 
Priątątome j Visas Miesto Dalis 

Veptyv^M, Bankietams įy pągrabams

3316 8. Halsted gt. Tel. Boųlevąrd 73J4 
■U"..... « i mini

K. ,GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbotn St., Room 1113 

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

Gyvenamo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vaįaq4os; nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS -

Qf»ąs yidurmicstyjs. , 
z Room 150.2 

CHICAGO TEMPLE. BLDG
77 W.( Vashington St.

Cor. Wasbington and Clark Scs. 
Ofiso Tel. Central 197&

Namų Tel. Hyde Park 3395

Rezidencija Tel. M>dway 5512 ir 
Wilmttte 195 

Ralph C. Cupler.M.D. 
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 SL Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvertais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. ▼.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
\ Rezidencija: 

4193 Aręher Avt.
. Valandos; 2—4 po pipf v

Phone Lafayette 0098 '
/ Ofisas ir Aklinų Dirbtuve
1 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—

Nedeliomis nuo

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Mykolas Masiokas
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 27 dieną, 4:50 valandą ryte 

1931 m., sulaukęs 36 metų amžiaus, gimęs Ramygalos parapijoj, Masiokų 
kaime, Panevėžio apskr.

Paliko dideliame
sūnūs
Jadvygą Faulikienę ir gimines, oi
kunigą. 4 seseris — Antaniną Masokienę, Kazimierą Gritienę, 
Oną, dėdę Antaną Narsutį ir gimines.

Narys Švento Izidoriaus, Saldžiausios Širdies ir Švęnto Juozapo 
draugijų.

Kūnas pašarvotas, randasi 8857 So. Houston Avė. '

Laidotuvės įvyks pirmadieny, birželio 1 dieną. 8:00 vai. ryte iš 
namų į švento Juozapo parapijos bažnyčią. So. Chicago. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, g iŠ ten bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Masioko giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, Dėdė, Dėdyna, Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203.

■ — ir GorklOfl.
Akiniu! nvlrcnkami

o ryto iki } <Ueųe?. V$. <3 iki

Ųuokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
■ OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St.
n’’?' Tel. Boulevard / 6487

GYDYTOJAS

Ofisas t 3102 So.
arti 3lst Street

3 po pietų, 7—8 rak.
12 dieną

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS T-

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vai|cų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius' elektros 
prietaistų.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8tft St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. C^nal 3110
’ Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

ONA VAITEKUNIENĖ 

kuri mirė gegužės* 22 dieną 1931 
m. ir palaidota tapo gegužės 26, 
o dabar ilsis Kazimierinėse kapi
nėse, amžinai nutilus ir negalėda
ma atsidėkavot tiems, kurie sutei
kė jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo ją į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui, Kun. Driskai, kurs atlaike 
įspūdingas pamaldas už jos sielą, 
ir gerb. Misionieriui už pamokslą; 
dėkavojame graboriui Radžiui kurs 
savų geru, ir mandagiu pata.rųavį- 
mu garbingai nulydėjo ją į am- 
žinastį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą 
kavojame geriems * draugams auka
vusiems ant Šv. Mišių ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvaųsiems 
laidotuvėse žtnoąėms: o tau mu
sų mylima žmona ir motina sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Vaitekūnų Šeimyna;

> Carrozza. Priežastis 
kad miestas samdąs ne 
narius.

tebeeina tarp

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Ralsted Street

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

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brųnsvyick 0597



MM

For Rent

Phone Humboldt 8559

Suėmė negerų čekių mainytoje
1608

Atydai

KADA BUS REIKALAS

PRANEŠIMAI

SUMMERFASHION VA3RLD

SPORTAS
Šiandien Požėla Detroite

Mes PERKAME Automobiles

Exchange—Mainai

ant

iMAicauMiaam

CL ASSIFIED ADS

3051

Dienomis

parašyti savo vardą, pa-

TeL Cpvforį 5573
1628

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

‘514-16 Rooseveh Rd 
»m Si. Louis Avė 

HICAGO ILL

William
Evening

Gražus eže- 
medžiojimas, 
išmokėjimais.

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

Real Estate For Sale 
Namal-Žemt Pardavimui

Povylas Barštys tapo sužeis
tas skerdyklose gegužės 25 d 
Jam bedirbant prie bačkų ta 
po sutrinti kojų pirštai.

yra 
Tad 
nuo

Financial
Finanaai-Paskoloa

darbo ui saleslady grosernėj 
kitę laišku*. J. S. 222: 22.

18-tos gatvės 
apielinkė

transferinis 
cigarų ir 

Dviejų 
daktaro

Paaukaukite 
vežimėlį

NAUJAS WISCONSINO VA 
SARINIS KATADŽIUS

JAUNA moteris su patyrimu paieško 
_______ j. ■> Atsišau-

2204 N. Leavitt St.

PARDAVIMUI abelno taisimo šapa, 
batterių, tairų, radio taisymo ir visokios 
rūšies taisimo, labai pigiai, gerai einas biz
nis. 3545 S. Halsted St. Boulevard 6433

DIDELIS PASIRINKI
MAS PAVASARINIŲ ir 

VASARINIŲ 
DRABUŽIŲ. '

Lietuvių Drabužių 
Krautuvė A

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland. -—
draugijų, kliubų, ir 
žiavimų ir piknikų 
t? dieną Liet. Scenos Myl. Raulis 
gia savo gražų basket pikniką J. Dam- 

*, Willow Springs, III., 
muzika, šokiai, užkan- 

kvieČiami

PARSIDUODA bučernė ir grosemė, 
geriausia vieta ant South Saidės, kitos 
bučernės nėra; biznis kėš. Su mainais 
neatsišaukit. 5656 S. Princeton Avė.

’JS P3JSIrH onu slUC>ltA ?
•dAy ujnąny V MIVC 

MOLIAIS 
ONisvaao svo Nananv 

kuiCĮjaiunasoų setu
-luiųuaitd —- snf»Į[t aj seseS seisncuar) 
•Buizįuouiįs *00* i $ 8u|saaj8 j e Suiųic^ 

puuą hsnf SBiujABUJEiud smifij

NORIU gauti darbą, bile kokį, bile 
gaučiau valgi ir guolį. Frank GuŠauskis, 
Box 1302, 1739 S. Halsted St.

87 St. ir Kean Avė., Justice Park, III.

Atsilunkykit ypatiškai 
arba prisiųskite regis- 
truotame laiške, tuoj gau
site bankos čekį. AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 

Nori taisyti Karus atliekamu nuo dar 
bo laiku, už pigią kainą.

Tel. Lafayette 1329

GERA proga farmeriams. Mainysiu 
savo 2 flatj ant farmos. Rašykite grei
tai. Fr. Ridlauskas, 4309'72 W. 63 St., 
Chicago, III.

Teisėjas išdavė “injunetion? 
prieš Sharkey-Primo Carnera 
bokso rungtynes, kurios turėjo 
jvykti birželio 10 d. Todėl Shar- 
key gal teks boksuotis su Lou- 
ghram arba Mickey Waker.

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

Buierių ir Groserninkų mėnesinis su
sirinkimas įvyks gegužės 28 d., 8 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Prašau pribūti visų, nes randasi daug 
reikalų aptarti. Rast. </. Balchunas,

"Birutės” choro bendra repeticija 
įvyks šiandien, ke t vergo vakare, lygiai 
7:30 vai., Gage Park svetainėj. Visi 
choro dainininkai-kes būtinai, laiku pri
bukti, svarbu! Valdyba.

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

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

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Roseland. — L. D. Namo Bendrovės 
šėrininkų susirinkimas įvyks ketvirtadie- 
nyj, 28 d gegužės, 7:30 vai. vak., 
10413 Michigan Avė. Šis šėrininkų 
susirinkimas yra svarbus tuomi, kad iš
girsite apie bendrovės stovį ir kitus-da
lykus. Tai yra svarbu visiems daly
vauti šiame susirinkime.

Sekr. P. Raianskas.

(Adresai)

........ ...........................
(Mimu it «l«.)

♦i«Up vVanied—Mate 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs bučeris, turi 
kalbėti lietuviškai ir lenkiškai.

1423 W. DiVision St.

šiuomi pranešam, kad mes atidarėm biznį naujoj vietoj, pusė bloko į pietus 
nuo St. Svilainio ... Visus pažįstamus kviečiam atsilankyti į musų užeigą.

AGNĖS ŠIDLAUSKIENĖ 
TADEUŠAS JANUSAS

Rytoj Požėla risis Chicago,i 
su franeuzn De Long. Risis 
taip pat Jim Londos su Brono- 
wich ir keturios kitos poros. 
Ristynės įvyks ColiseUme.
Išėmė “injunetion” prieš Shar- 

'key-Primo Carnera bokso 
rungtynes

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

7 ŠMOTŲ valgomojo kambario setas 
su stalo pad, geriausiame stovyje, $22; 
Victdrola $8; dreseris $15. Apleidžiu 
miestą. Tel. Republic 6542.

Gal kokia geraširdė poniute 
paaukautų neturtingam ką tik 
gimusiam kūdikiui vežimėlį. 
Kaip motina taip ir kūdikis 
verti tokios pašalpos. Prašau 
pašaukti Roosevelt 8500 ir 
klausti M. Jurgelionienės.

brausko farmoj, 
kur bus gera i 
džiai, gėrimai ir tt. Visi 
rengtis dalyvauti tame piknike,

—— Komisija.

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell St. 

CHICAGO, ILL.

Help Wanted-—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris namų darbui, 
sykiu gyvenimas. 3248 So. Lowe Avė. 
Tel. Bbuhvard 1628.

Prirengiatnt dokumentus ke 
liaumnkam. parduodamr laivakor 

rengiamų

miškas, sodnas, kaina 
Nupirksi už $2500, įmokėti

80 akrų su budinkais, gera žemė 
$800.

160 aki 
$2900. 
40 akrų 
dinkai ir

Jonas Karalius, senos Brid- 
geporto biznierius, minkštųjų 
gėrimų užeigos savininkas ant 
29th ir Normai Avė., išvažiuoja 
į Lietuvą birželio 1 d. J. Kara
lius važiuoja keliems mėne
siams praleisti atostogų pas sa
vo motinėlę ir gimines. Sako
si norjs pamatyti Tribukio kai
mą ir Pajevonio bažnyčią, ku
ri ant gražaus kalno yra pušy
ne paskendus. Pajevonio kva- 
jynas plačiai buvo žinomas Lie
tuvoje.

REIKALINGA moteris namų darbui, 
sykiu gyvenimas. 3248 So. Lime St. 
Teh Boulevard

RENDAI 3 kambariai dėl mažos šei
mynos arba pavieniui vaikinui. 2622 
W. 69 St. Tel. Prospect 0833.

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; casb ar išmo
kėjimais; dabar yra laikas pirkti, veiki
te greitai. šie lotai bus atdari tik ap- 
rybotą laiką. Nevilkinkite—rašykite Box 
1299, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

geri budinkai. gera žemė 
atyk šitas ukes greitai, 

ant cementinio kelio, gert bu- 
gera žemė, kaina $1500. 
P. D. ANDREKUS, 

Pentwater, Mich.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAŠ MOTOR SALES
1030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Einu Halsted gatve ir žiūriu, 
kad vieno siuvėjo lange skylė 
padaryta. Teirajuosi, kame da
lykas. Vieni bestovinti ant 
šalygatvio sako, kad kas nors 
tyčia išmušė, kiti juokaudami pa
sakoja, kad tai savotiškos ne
laimės butą. Pamaniau sau, ty 
čia ar netyčia, bet langas iš
muštas, ir viskas, Ir nuėjau.

—Senas Petras.

MOTERIS priversta parduoti su di
deliu nuostoliu valgomųjų dalykų krau
tuvę; nauji fikčeriai, naujas stakas, pigi 
renda. Atiduosiu už jūsų teisingą pa
siūlymą. 2862 W. 38th St.

Visas Brighton Park ir jo apielinkė 
žino/ kad F. Sabaliauskai, 2957 W. 
39th St., yra geriausias batų taisytojas 
— tikras batų daktaras. Paveskite jam 
pagydyti ir savo sergančius batus — jis 
išgydys ir batai vėl bus kaip nauji.

medium-
twice was

Ketvirtadienis, geg. 28, ’31

IEŠKAU darbo dunokepykloj už ant- 
rarankį,* esu patyręs prie juodos ir baltos 
duonos ir prie pečiaus. J. P. 1514 So. 
50 Ct.» Cicero, 111.

Gaso Stotys (2)
Puikiausiom North Shorc prloml^LMų vi®, 

tom. vlntia Evanatone. kita Willrnette, su 
koncMljų atanda — gerai iHIrbtaa ir gerai 
einanti* , biantai. Ravint nkan turi paaukoti 
i6 priežastie* kitu bizniu.

BARGENAS UŽ CASH
Reikalingas (Teitas veikimas. Telefonuokit 

Greonleaf 9809. ar dėl platesnių tintų prt- 
siųskit savo vardą, adresą ir telefono nu* 
merl į Naujienas.

Box 1300.
1730 8, Halsted 8t.

REAL ESTATE 
LOANS 8 INSURANCE

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

4425 So. Fairfield Avė.
T»L 0455

moK4U 60c ar 
rauti serą dantų 

_ ne Tooth Pašte, 
. tnbaa pareiduoda ui 
Ji valo ir apšauto dan- 

Be to rallte sutauplnti 
at kuriuos galite ansipirk- 
plrttlnaltes ar ką kitą 

LamneH PharmaraJ Oo

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

PASKALOS ant bonų, stako ir kitų vertybių 
P. A, CASWELL. 

100 W. Monroe St. 
Tel. Franklin 3400

3051 — Elegantiška ir labai patogi 
į keletą valandų. Tinka iš bile šviesto 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai* parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789 
So. Halsted St, Chicago, III.

REAL ESTATE BONAI PERKAMI 
PARDUODAMI ir įkainuojami; ge
riausia cash kaina.

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank Bldg., 
Franklin 5664

Situątion Wanted 
Darbo Ieško

šiandien Detroit Olympic sve
tainėj, kur telpa tūkstančiai 
žmonių, Karolis Požėla risis su 
vienu geriausių Amerikos ris- 
tikųĄ. Požėla yra priskaitomas 
prie geriausių pasaulio ristikų. 
štai ką apie jį sako 
Norris “New York 
Post” laikraštyj:

“Szabo is the šame 
built chap who 
thrown in Philadejphia by Kari 
Pojello, Lithuanian. Kari did it 
the first time in about fifty- 
two minutes and the next time 
reduced it by some ten minutes. 
And McMillen is the šame who 
tossed the giant Hans Šteine, 
Teuton Gibraltar, on the Fourth 
Avenue drill shed pad. Which, 
in this writer’s opinionr should 
make Pojello the world’s Cham
pion”.

Tokią išvadą Norris daro to
dėl, kad McMillen per 55 minu
tes nejveikė Shabo, q tuo tarpu 
Požėla jį paguldė antru kartu 
j 40 minučių.

Prašome Roselando 
kuopų nerengti išva- 
birželio 21 d., nes 

ren-

PRANEŠIMAS
Pranešimas Gerbiamiems Lietuviams! Užlaikom gražią vietą dėl praleidimo 
liuoso laiko, nes yra gražus ežeras, golfo aikštė, tinkanti vieta dėl piknikų, yra 

daržas ir šokiam svctaLL kambariai ir valgis, geras patarnavimas.

CEDAR BEACH HOTEL, Cedar Lake, Ind.
W. LAWRNAITIS \

ANT JŪSŲ ALGOS AR RAKANDŲ. 
Laike musų buvimo biznyje 30 metų 
TŪKSTANČIAI žmonių turėjo su mu
mis frikalų. Jie patapo musų didžiau
siais busteriais ir draugais. Mes turime 
tiktai vieną ofisą, užtikrindami jums 
visokį mandagumą ir gilų ASMENIŠKĄ 
troškimą jums pagelbėti.

T. B. WARD .
6th floor 8 S. Dearborn St.
Room 612 Tel. Randolph 2060

cZ^’^Rtmilor
Room 704-705 

MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO

GERIAUSIS bargenas Chicagoje. 
Willys Knight, 1928, 5 pasažierių, la
bai gražiai numalevotas, nunikeliuotas, 
nauji tairai ir inžinas pirmos klesos, 
$350. Šaukite vakarais Roosevelt 8450.

šioje apiclinkėje tapo suim
tas vienas žmogus, kuris mai
nydavo čekius su parašu Frank 
Kasper. Jau atsiliepė du 
kentėję. Bet manoma, kad 
ir daugiau nukentėjusių, 
visi, kurie esate nukentėję 
negerų čekių, kreipkitės į 
nalport Avė. policijos stot| ir 
klauskite policistų O’Keefe, 
Henning ar Hickey, arba prie 
Anton Peckaitis, 1701 S. Canal

Specialistas rydyme chroniškų ir na rų. «k>i kiti negaifiio jumis išgydyti, i 
kykit pas mane. Mano 
mae atidengs jūsų tikrą 
imsiu Jus gydyti, sveikata 
kit pas tikrą specialistą, 
kur ir kas jums skauda, ___ __
po galutino išcgzamlnavimo—kas jums

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

Kambarys J 016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvro iki 1 po pietų.

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime cash pirklius, 
kurie galbūt to ir pageidauja. Greitas, kon
fidencialia patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė rooming house. ga
no stotys ir garažai. Tel. Del. n426. Mr. 
Ryan, Km. 803. 612 N. Michigan Avė.

VVISS1G,
Pasauliniame Kare 

Seno Krajaus

CLASSIFIED ADS

Dr. Margeris* gegužės 26 d. 
apleido Chicago ir išvažiavo 
į Lietuvą atostogoms trumpam 
laikui.

Dr. Al. Margeris savo ofise 
paliko tvarkdarį menagerj kun. 
M. X. Mockų, kurs, prižiūrės 
daktaro ofisą, kol sugrįš ir vėl 
pradės eiti savo profesijos par
eigas.

* . Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

ir vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

1 672 West Madison Street

PARDUODU UKIUS 
visokio didumo, visokiomis kainomis. 
Visokios žemės, -— prie molio, juodže
mio ir taip toliaus. Duodu patarimus 
dykai tiems, kurie turi mažai pinigų, 
ir nori farmas pirkti, ar randuoti.

Klausdami patarimo įdėkite 2c stern- 
bą. Rašykit

JOE. J. RIMKUS 
Irons, Mich.

_ _ ... atšilau 
linas išegzaminavl-

k ir jei afi apst- 
. jums sugryfi. Ei* 
kuris neklaus jūsų 

bet pats pasakys 
i yra.

sportui suknelė., Ją galima pasisiūdinti 
materijos. Sukirptos mieros 16, 18,'

tęs ant visų ekskursijų' rengiamų 
per Lietusių Laivakorčių Agentu 
Sąjungą-

Siunčiame pinigus Lietuvon

John J. Zolp 
1559 So. Paulina Street

CHICAGO ILL

LAIMĖ PRIE DURŲ
50 akrų juodžemio ir molio, muro 

stuba 12 kambarių, didelės barnės, upė 
teka pro stubą, miškas, sodnas, kaina

Buy gloves with what 
it savęs

Nėra reikalo 
daugiau, kad 
koSelą. 
didelis 
26c. C

Mes tkolinam nuo $50 iki $300 
Neimam komiso 

Nuošimtis' mokamas aut neišmokėtos 
sumos 

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

Nepaprastas bargenas, už pusę tikro 
sios jo vertės. Savininkas paaukos vis 
ką už $750 —- 4 kambarių namas, por 
čiai, toiletas viduje. Pustrečios valan 
dos važiuoti automobiliu, 
.ras, puikus Žuvavimas, 
maudymasis. Lengvais 
Tiktai ne žydams.

Rašykite 
Naujienos 

Box 1301, 
1739 6. Halsted 

Chicago.

Kurie pasirengę važiuoti su 
Ekskursija birželio 6 d., ma
lonėkite tuojaus priduoti savo 
pasportus į Naujienų ofisą, 
kad galėtumėm prirengti rei
kalingas vizas.

[Acme-P. K A. Photo]

Joseph Fleischmapn iš Med- 
ford, Wis., kuris prisigėręs nu
žudė savo žmoną ir du vaikus

PARDAVIMUI geras 
kampas ir Ice Cream Parlor, 
cigaretų biznis už bargeną - 
augštų mūrinis namas, kur yra 
ofisai ir rendauninkai.

Savininkas nori pasitraukti.

2025 S. Western Avė,

Oaktaias
Kapitonas 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą k tau 
jo odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nerišliomis nuolOjyto iki U jai. 
4200 W«t'26 Su kampas Keelet.Ave.,

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Kiekviena moteris kuri tfori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nUsipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kalną. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį ilsi* 
rinks sau suknelei tik 15 centų. i

-Taip bui pigiau ir smagiau.. 
Rašykite tuojaus į 

Pattern Departamentų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

Personai 
Asmenį) Ieško

Juodieji inkštirai, spuogai pašalinami 
visados, taipgi visokie odos išbėrimai.

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St.
Normai 6303

* Valandos 10 a. am. — 6 p. m.
' 7-9 p. m.

NAUJIENOS, Chicago, III.
................................. ............................................. ................................... . -................. .. ■-

.Lietuvių Misijos Draugija persikelia 
iš 1957 Canalport Avenue. po numeriu 
1836 South Halsted gatvės.

Atidarymo programas įvyks 
SEKMADIENY, 

BIRŽELIO 7 DIENĄ. 
2:30 po pietų. 

Kviečia Komitetas.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

VIŠTŲ FARM A, daržovių ūkis ir 
standa šalę kelio. Arti kryžkelės dvie
jų didelių cementinių vieškelių. * 5
minutės važiavimo nuo miesto rubežiaus. 
Dirbkite savo dabartinį darbą ir užsiau
ginkite pragyvenimą ant vieno šių prie
miesčio žemes sklypų. Parduokite nuo 
standos šalę kelio.

CRANE & MORELAND 
5604 W. 63rd St.

VYRAM, MOTERIMS, iii 
MERGAITĖMS IR H L 

VAIKAMS. Jį į 
Geriausių išdirbėjų tavorai už 

žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS 
294? W. 63rd St.

;* arti Richmond St. 
Tel. Grovehill 0989 

Nerišliomis atidaryta nuo 9 iki /Imai 
' vai. po pietų.

Financial
Finansai-Paskolos________

PINIGAI

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TIKRAS BARGENAS

PRIVERSTAS parduoti 1930 Ford 
Sport Coupe su rumble seat, pirmos kle
sos stovy, išrodo kaip naujas. Lengvais 
išmokėjimais. Tel. Hemlock 8716.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-(taieai

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

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No 

Mieros

Business Service 
______ BiznioPatarnavimas

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

...... ’'••• H




