
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

s NAUJIENOS
THt Litnuanian Daily Nkw«

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

Pbon« RooMYtlt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
—————————------- .

NAUJIENO
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 nt the Post Office at Chicago, IH.* 
under the Act of March 8, 1879

MteMk

The First and Greatest Lithuahiąn Daily in America 
1 , | . ......... . r. i ■■

NAUJIENOS
Thi Lithuanian Dajl* new»

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. INC.
1739 South Halated Street. Chicago, Illinois

Pbon« RoomveB 3500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis • Amerikoje

VOL. XVIII Kaina 3c Chicago, HL, Pirmadienis, Bjrželis-June 1 d., 1931
■'....... ............................ 1 . .............'—-t..............  -........— ' ■....

No. 128

Italijos Valdžia Ardo Kataliku 
Akcijos Organizacijas Vokie

Papa Pius XI Atsikerta Valdžiai

katalikų 
katalikų 

visuome- 
mokyklų 
ir sočia-

ROMA, Italija, birž. 1. — 
Mussolini išleido gegužės 30 
dieną įsakymą, taikomą likvi
duoti Katalikų Akcijos organi
zaciją visoj Italijoj.

Katalikų Akcijos organizaci
ja turėjo šiuos skyrius: kata
likų vyrų federaciją, katalikų 
moterų federaciją, jaunų vyrų 
katalikų draugystę, 
merginų draugystę, 
studentų federaciją, 
nes dorovės tarybą, 
(tarybą ir ekonominės
lės darbuotės»institutą.

Katalikų Akcijos organizaci
jos turėjo narių apie 500,000.

Tuo pačiu laiku, kai duota 
įsakymas uždaryti kalbamas or
ganizacijas, pačioj Romoj poli
cija uždarė visus katalikų kliu- 
bus ir tris žaismavietes, kurias 
palaikė amerikoniška organiza
cija Knights of Cohimbus — 
vyčiai. Vien Romoj tokių kliu- 
bų buvo apie 300.

Papa, sužinojęs apie Musso-

linio valdžios įsakymą, (tuojau 
sušaukė Katalikų Akcijos vir
šininkus konferencijai. Po kon
ferencijos, į Mussolinio smūgį 
papa atsakė kirčiu Mussoli- 
niui.

Jisai paskelbė, kad priklau
siusios Katalikų Akcijai organi
zacijos, kurioms oficialiai vado
vavo svietiškiai, pereina tiesio- 
ginėn vyskupų globon. Tuo pa
reiškimu papa kaip ir paskel
bė, kad atakos prieš buvusias 
Katalikų Akcijos organizacijas 
nuo šio laiko bus skaitomos tie
sioginėmis atakomis prieš Va
tikaną.

Be to, papa atšaukė Italijos 
eucharistinį kongresą, kuris tu
rėjo įvykti šią savaitę. Jis taip
gi atšaukė paskirimą savo at
stovo šv. Antano iš Paduos iš
kilmėms apvaikščioti.

Manoma, kad šie papos žy
giai rodo, jogei Vatikanas nu
sitarė nebeužleisti daugiau dir
vos fašizmui.

Vokiečių-austrų sutar
tis Haagos teisme 

---------a—
IIAAGA, birž. 1.

čių-austrų muitų sutartis, ku
ri sukėlė aštrių ginčų tarp Eu
ropos valstybių, bus svarstoma 
Haagos teisme pradedant 20 
dieną liepos mėnesio š. m.

Ta pati teismo sesija na
grinės Lenkijos ir Danzigo ki
virčus. šį kivirčą teismas na
grinės Tautų Lygos Tarybos 
prašymu.

Komunistų ir polici
jos muštynės gatvėse
11 policininkų ir 25 komunistų 

sužeista

13 bilionų taksų su 
moka Suv. Valst. pi 

liečiai metams

Moterų partija nepaten 
kinta Hooveriu

C

Taksos paAilo 333% nuo
1913 metų .

WASHINGTONAS, D. C., 
birž. 1. — “Tribūne” korespon
dentas, Arthur Sears Hcnning, 
paduoda tokių žinių apie tak
sas, kurias pernai sumokėjo 
Suvienytų Valstijų piliečiai: *

Visos valdžios šioj šaly — 
federalė, valstijų, pavietų, mie
stų ir miestelių — kaštavo ša
liai pernai apie 13 bilionų do
lerių. Tai buvo keturius kar
tus didesnė taksų suma, negu 
1913 m. O nuo 1913 metų iki 
1930 m. gyventojų skaičius ša
ly padidėjo tiktai 25 nuošim- v • čių.
. Tiesa, padidėjo, per tą laiką 
ir šalies gyventojų pajamos. 
Bet jos padidėjo tik 135 nuo
šimčių, kuomet taksos pakilo 
333 nuošimčių.

Padidėjo taipjau žymiai ir 
biurokratų skaičius. Ir dabar 
praktiškai kiekvienoms ketu
rioms dešimtims gyventojų ten
ka maitinti vienas valdininkas, 

‘j O kas dar aršiau — tai at
rodo, kad nematyti galimybės 
taksus artimoj ateity sumažin
ti. Net daugiau — kadangi biu
džetuose reiškiasi deficito, 
tenka manyti, jogei taksos 
gali dar kilti. .

WASHNIGTONAS, D.
birž. 1. — Gegužės 30 d. čia 
prasidėjo nacionalės moterų 
partijos konferencija. Susirin
kusių kalbose heliais atvejais 
pažymėta buvo, kad p^ez. Hoo- 
veris neduodąs moterims lygių 
progų su vyrais. Ir, girdi, pa
čiame Hooverio kabinete nėra 
nė vienos moters.
^Nepatenkinta moterų partijos 

konferencija nė tuo, kad tek
stilės pramonėj veikia įstaty
mai, kurį® draudžia moterims 
naktinį darbą. Tai irgi esąs su
siaurinimas moterų teisių.

Y0UNGST0WN, Ohio, birž. 
1. — Jaunų komunistų lyga 
keliais atvejais prašė leidimo 
surengti demonstraciją vidur- 
miesty gegužės 30 d. Policija 
atsisakė tokį leidimą duoti. 
Tuomet komunistai pareiškė, 
kad jie surengs demonstraciją 
nors ir negavę leidimo.

Gegužės 30 d., 6:30 valan
dą vakare komunistai susiry- 
kiavo demonstracijai. Raitoji po
licija ėmė juos skirstyti. Ji pa
leido darban buožes. Komunis
tai stvėrėsi irgi kas ką pa
griebęs. Į policininkus pasipy
lė plytos, konjiunistų rankose 
pasirodė peiliai ir guminės, 
prilietos { Švino dūdos.

Policija pagalios įveikė ko
munistus. Vienok nukentėjo ne 
tik komunistai, kurių sužeista 
25, iš jų keletas gan rimtai. 
Nukentėjo ir H'policininkų, du 
kurių sužeista ytin sunkiai.

Policija areštavo 40 demon
struotojų, jų tarpe,, keturias 
moteris ir vieną aštuonių me
tų bernaitį.

Baigia statyti orlaivį, 
taikomą stratosferai

tai 
net

Radio setas kiekvienoj 
trečioj šeimynoj

WASHINGTONAS, D. 
birž. 1. — Paėjusio Suv. 
stijų gyventojų surašymo ži
niomis, vienas radio setas (ten
ka daug-maž kiekvienai trečiai 
šeimynai.

^Apskaičiavimas, teisybė, yra 
dar nepilnas. Iš 48 valstijų, ra
dio setai kol kas suskaityta tik 
21 valstijoj, šiose valstijose su
skaityta viso 1,949,922 setai. 
Jeigu itečiau vadovautis tuo pa
čiu nuošimčiu, tai, atsižvel
giant į šeimynų kiekį, Suv. 
Valstijose radio setų buvo ba
landžio mėnesį 1980 metų daug
maž apie 11,000,000.

Val-

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
1. — Asmus Hansen jau bai
giąs statyti aeroplaną taikoma 
lėkioti stratosferoj. Hansen sa
koj kad Piccardo patyrimai 
dausose tikrina jį, Hanseną, 
jogei kelionė aeroplanais aukš
tumoj nuo 10 iki 20, mylių at
eity busianti galima. Ir dar — 
kad tokioj aukštumoj kelionę 
iš Europos į Ameriką busią ga< 
Įima atlikti * į aštuonias arba 
dešimtį valandų.

I

Bačkoj per Niagaros 
vandenpuolj

Mirė Kanados 
. kardinolas

Fašizmo priešai pa 
smerkti kalėti.

.NIAGARA FALLS, birž. 1. 
— William Hill praėjusį šešta
dienį jau trečią kartą, užsida
ręs bačkoj, nusileido Niagaros 
vandenpuoliu. Bet ėmė kuone 
trys valandos iki pavyko jį iš
traukti iš sukuriu į krantą. 
Išgelbėjo Hill’ą jo sūnūs, 17 me
tų bernaitis.

31.QUEBEC, Canada, geg.
— Šį rytą mirė kardinolas Rou- 
leau, katalikų bažnyčios Kana
doj primatas. Jis nesveik a vo 
nuo to laiko, kai jį ištiko pra
ėjusį rudenį automobilio nelai
mė.

ORB

ROMA, Italija, birž. 1. — 
Penki iš septynių kaltinamųjų 
italų tapo rasti teismo kalti. 
Jiems paskirta bausmės nuo 6 
iki 20 metų. Jie buvo kaltina
mi tuo, kad planavę nuversti 
Mussolini diktatūrų ir (steigti 
republikinę tvarką Italijoj.

Prikeltas iš miego, už
mušė 4 savo vaikus

Žemės drebėjimas
Graikijoj

AtENAI, Graikija, birž. 1. 
—r Gegužės .3'0-<tos naktį Pyr- 
gos apielinkėje jausta du stip
rus žemės drebėjimai.) Gyven
tojai, išsigandę, išbėgiojo iš na
mų ir praleido naktį po atvi
ru dangumi. • '

. ./ ---------------—r.

Mirė žymus daktaras

te

Chicagai ir apielinket federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giedra; temperatūra povai 
kįla; lengvi rytų ir pietryčių 
vėjai.

RYENIK, Silezija, birž. 1.— 
Roberto Skorupa žmona prikė
lė savo vyrą darbui. Jisai dėl 
to taip supyko, kad pagriebęs 
kirvį užmušė keturihs savo vai
kus, o du sužeidė. Paskui 'mė
gino pats nusižudyti.

NĘW YORKAS, N. Y., birž.
1. — Mirė Dr. Paolo de Vecchi, 
84 metų. Jaunesnėse dienos ji* 
sai dalyvavo Italijos kovotojo 
dž laisvę, Gjaribaldi, kampani
joj kaip liuosnriris. Jis taipgi 
buvo, pasižymėjęs rašytojas 
sveikatos klausimais.

* I

r

I Atsisakė duoti koncertą
Italijoj

PARYŽIUS, Francija, birž. 1. 
— Sergei Kussevitski, Bostono 
simfoninės# orkestros vedėjas, 
atsisakė vadovauti eilei kon 
certų Milane, La Scala teatre. 
Jisai atsisakė (todėl, kad fašis
tai sumušė Arthuro Toscanini, 
Ncw Yorko filharmonijos or
kestros vedėjų; kad prie to dar 
fašistų valdžia ėmėsi persekio
ti Toscanini.

Kviečia suomius ap 
siginimui nuo rusų 

sąryšį tverti

Laivas užvažiavo ant 
-smilčių

465 pasažierių teko perkelti j 
kitą laivą

[Acme-P. K A. Photo]

Prof. Auguste Piccard (dešinoj) ir jo šeimyna prie ato
minės dėžes baliono, kuriuo jis pasiekė kuone 10 mylių aukš
tumos. Kairėj . 
tu su Piccardu.

inžinierius Charles Kipfer, atlikęs žygį kar-

Keturios bombos 
sprogo Bologna 

mieste
31. 
čia 
su-

Paskelbta, kad fe-
BOLOGNA, Italija, geg.

— Keturios bombos sprogo 
šią naktį. Užmušta vienas, 
žeista du.

Bombos sprogo arti katali 
kiškų įstaigų. Tas faktas, jog 
bombos sprogo arti šių įstai
gų, policijai davė progos ma
nyti, kad rasi bombos padėta 
kaip grūmojimas katalikams 
dėl jų kivirčų su fašistine val
džia.

Santikiai Mussolinio valdžios 
su Vatikanu yra taip įtempti, 
kad laukiama nutraukiant di
plomatinius ryšius.

Washingtono valdžia 
išleis Bonų už 

$800,000,000
WASHINGTONAS, D. C„ 

birž. 31.
deralė Suvienytų Valstijų val
džia nutarė išleisti bonų už 
$800,000,000. Bonai nutarta iš
leisti, idant padengti nors žy
mią dali valdžios deficito.

Valdžia tikisi, kad būriai bus 
greitai išpirkti ir kad išpirks 
dagi daugiau, ne kad pažymė
ta suma. ' P

Bonai bus išleisti birželio 15 
dieną. Jie iftfeš pirkėjams 3 ir 
vieną aštuntadalį nuošimčiu, 
Pribręs bonai (t. y. valdžią 
juos išmokės) birželio 15,1946 
m. , ' \ .

SANTA BARBARA, Califor 
nia, birž. 1. — Laivas Harvard, 
plaukęs iš San Francisco į Los 
Angeles, užvažiavo ant pakran- 
čio smiltyno.

Nelaimė atsitiko netoli Point 
Arguello. Kai laivas užvažiavo 
ant smiltyno, tai įgula pradė
jo darbuotis, idant persodinti 
pasažierius iš laivo į valtis gel
bėtis.

Keturioms valandoms pra
slinkus po to, kai Harvard pa
teko bėdon, atplaukė kruizeris 
Louisville, kuris paėmė pasa
žierius.

Mažins karo laivų kiekį
WASHINGTONAS, D. C., 

birž. 1. — Gegužės 30 dieną 
patirta, kad federalė valdžia 
planuoja išimti iš tarnybos šar
vuotlaivį Wyoming, apie pustu
zinį mažesnių karo, laivų ir ke
letą pagelbinių. Tai bus pada
ryta, idant sumažinti 1933 me
tų biudžetą. Nebusią didinta 
nė ne orlaivių skaičius 
tiek, kiek buvo nužiūrėta 
mesniais apskaičiavimais.

RYGA, Latvija, birž. 1. — 
šiuo laiku eina ginčas tarp so
vietų Rusijos ir Suomijos. Ru
sai kaltina suomius neprielan
kiai sovietams propaganda, o 
suomiai kaltina sovietus depor
tavimu suomių ūkininkų iš Ka
relijos j Sibirą.

Susikirtimą atidžiai tėmija 
latviai ir estai. Latvių ir estų 
spauda išreiškia viltį, kad šis 
susikirtimas gal pastums Suo
miją priimti sumanymą suda
ryti latvių-estų-suomių sąryšį 
apsigynimui nuo rusų.

Mat iki šiol Suomija skaitė
si greičiau skandinaviška, ne 
kad Pabaltėp valstybė. Tatai 
gelbėjo jai gauti .stambių kre
ditų užsieniuose, ypač Ameri
koje. Antra tačiau vertus, ji at
sidūrė izoliuota. Ir šiandie, su
sikirtime su Rusija, ji stovi vie
na.

Latvių ir oštų spauda įrodi
nėja reikalą šių trijų valstybių 
sąryšio, idant gintis nuo sovie
tų užmačių, ba visų trijų savi
stoviam gyvenimui sovietai yra 
pavojingi.

ant 
pir-

WASIIINGT()NAS, 
birž. 1. 
vėb rasta vienas asmuo Užmuš
tas. Taigi per pastarąsias dvi 
savaites Washingtone papildy
tu 8 galvažudystės.

Gegužės 30M čia

Prūsų lietuviai statys 
namus

Areštuota trys juod 
rankiai

TGPEKA, Kansas, birž. 1.— 
Praėjusį šeštadienį čia areštuo
ta trys vyrai. Jie yra kaltina
mi tuo, kad mėginę prievarta 
gauti iš Walterio Kryslerio, au
tomobilių fabrikanto, $40,000.

Belgija ginkluojama
BRUSELIS, Belgija, birž. 1. 

— šalies gynimo ministeris, 
Broųueville, kalbėdamas atsto
vų butui papasakojo apie val
džios planus šalies apsaugai.

Svarbioji apsaugos linija bu
sianti eilė tvirtovių nuo Ant- 
verpo iki Ghento. Taipjau for
tų busią pastatyta kitose stra
tegiškose vietose.

Armija iš 300,000 vyrų bu
sianti, antra apsaugos linija. 
Ypatingos domės valdžia kreip
sianti į oro kiivyną. A

' A ' '■' i’

Papa 74 metų amžiaus
VATIKANO MIESTAS, birž* 

1.* —- Gegužės <31 dieną papai 
Pijui XI sukako 74 metai.

■„,* '■**»■—- . .................

331 divorsų per mėnęsj
"''i 'I ‘Z/ ■ n,

RENO, ’ Nev., ( birž. l.-^Ge-; 
gūžės mėnesį čia teismas da
vė 331 divorsų, Per tą patį lai
ką naujų, bylųvsu prąšymu di* 
vohso teismui •> paduotą 517,

■ , • 'i •1 ’ ‘ .i ■ į
• z <

■
M

$2,000,000 kovai su 
raupais

NEW YORKAS; N. Y., birž. 
1. — Leonardo Wood’o atmin
ties fondas pranešė vakar, kad 
jau tapo sukelta $2,031,000 ko
vai su tropiškomis ligomis, jų 
tarpe su raupais (leprosy). .

TILŽĖ.— Vokietijos Lietuvių 
Susivienijimas nutarė statyti 
namus. Mat, prūsų lietuviai 
iki šiol neturi atatinkamų vie
tų susirinkimams bei repetici
joms. Sudarytas namams sta
tyti komitetas, į kurį įeina D. 
Banaitis, M. Margaitis ir K. 
Mačiulis, ir išsiuntinėti aukų 
rinkimo lapai.

* J;

Burbonas apvaikščiojo 
sidabrines vestuvės
FONTAINEBLEAU, Franci; 

ja, birž. 1. Gegužės 31 bu- 
vusis Ispanijos karalius Alfon
sas apvaikščiojo 25 ženybinio 
gyvenimo sukaktuves. ’■

Prez. Hooveris lankysis 
' ’ Springfielde

---- --------------------■■...■

„ SPIJINGFIELD, III., birž. 1. 
-T— • . Springfieldan atvyks prez. i 
Hooveris iškilmėms ryšy su ati
dengimu atnaujintos grabvietės 
Lincolnui.

. ■ -——r-- . .
KAUNAS.—Slabadęš pievose 

rasta 10 cm. plbčio nusprogęs 
artilerijos sviedinys. Krimina
linė policija kalbamą sviedinį 
perdavė Kauno m. ir ąpskrities 
komęndantui.. Spėjama, kad 
šis sviedinys bus paliktas iš 
potvynio laikų, kada buvo spro
gdinami Nemuno ledai. ... ...... ...

■i ’

‘ '■ ... s ■

Ekspralotui K. Olšaus
kui grąžintos teisės

UI— ■ Į........ . ....

Resp. Prezidentas grąžino 
Konstantinui plšauskuį teisino 
atimtas ’.lteisesr Ekspralotui 
Olšauskui grąžintos visos pen
sijų teisės, numatytos B. St? 
28 str. ir 30 str. Tai yra eks
pralotui Olšauskui sugrąžintos 
visos teisės (kurių tarpe ir tur
to) be teisės hešioti ordenus, 
medalius ir turėti titulus.

šakalys krapštinėjo • 
dolerius

Paskutiniu laiku buvo gauta 
įvairių, piliečių nusiskundimai, 
kad gaunami iš Panevėžio apk. 
Velykių pašto agentūros ame
rikoniški laiškai su žymėmis 
atvokavimo ir kad iš jų išima
mi doleriai. \

Kriminalinė policija išaiškino 
ir nustatė, šių laiškų “cenzo
rių”, kuris pasirodė esąs Vely
kių pašto, agentūros vedėjas 
Šakalys Justinas. Išimti iš laiš
kų doleriai, laike kratos pas 
šakalį buvo atrasti. šakalys 
suimtas ir draug su kvota bei 
kaltės įrodymo daiktais perduo
tas teismui.

Lietuvon
■4

*

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

i . • . . ■ .

NAUJIENOS
<• : ■■ ? F- t.,-;'

1739 So. Halsted Street
CHICAGO, 11.1.

Ofisas atdaras kasdle nuo 7 iki 8 valandai* 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.



NAUJOS RADIOS

parapijos klebonas,

VltTOR, 10 tūbų
Jurgio

Elektrikines Ledaunės

mais

111T HŽŲionėnis neręi

ETUVA
Baltimore Md

protu

53.00

organizacija

šia Ekskursija

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Sandariečių vadai buVo ant 
“karpėte” pas kun. Vipartą

52.50

$1.50

Didelis pasirinkimas 
ir lengvais išmokėji-

GAKSINKITeS 
NAUJIENOSE

rašant 
korės-

savo

♦‘Nnyjienų’ 
malonėkite pa

— juk Tautiška Pa 
ir kjan. Viparta

“Naujienų” 
iČia pasaky- 

odos, pakanka dėl paties 
domino, kurį, aš vartoda*-

Pirmadienis, birž. 1, 1931

muy
O konsulas,

Gerbiamasai
Redaktoriau;
talpinti kas sekų:

Jūsų (liepraščjo jNo. 77 tilpo 
korespųncjeil.cijp... iš Bųenps

i paeit-
Kadangi

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

GENERAL MOTORS 
FRIGIDAIRE, 
MAJESTIC, 

SERVILL

ATWATER KENT, 
7 tūbų ...... ......... ........
BRUNSWICK, 7 tūbų

SONORA Radio ir Vic- FA 
trola sykiu ................. v

MIDGET Baby Grmid

koinunistukai dar 
darbuojasi naudai 

sojiizo”.

Lietums nusižudė. — Komuni
stai, rengdami .naudai savo 
“sojuzo” piknikus, naudoja 
$LĄ 158 kuopoj vardų.

Studentai nemoka savo 
galvoti VIREJE?

1,054
MĄISTAS

■ " Moki,________________ ,...
>' kaip, gaminti’sveikus ir skanius valgius sye: 

.vaikams ir ligoniams. , b >
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .....1.................. . .

' šioje 735 pušlapijį knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos 'kaimai, 
vienkiemiai Ir miesteliai, skriaus gyventojų, kiek 

• yra uldhinkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas. 4.

KAUNO ALBUMAS ..............
Knygą paveiksiu ir fotos 

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. J 
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .

Rašyboė vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista

NAMŲ

Ąires, po kuria padėjai 
donimns 
pseudonimu “Artigas” ąš pasl- 
rašinedtivaų prietį trųr metus 
Argęn|in6s savaitraštyje “Bok
se , tai nekuria draugui manę 
ąt akuoja laiškais ir asmeniš
kai dėl tos korespondencijos 
turinio. Taigi šiuųpii aš tyriu 
garbes pareikšti, kad minėtų 
korespondencijų rašiau ne aš. 
Del pačios korespondencijos 
lyrinio turiu pasakyti, kad ji 
yra tendencinga, melaginga ir 
provdkacinė, J Tat 'laibai gaila, 
kad ji pateko 
Skiltysna. To, .k

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kctįng inetams 2 cĮol., pusei melų 1 dol.

‘ ‘ Adresas lųįškapis ir pinigams:
Germany,. Bfcrlin,' SW 68, Schliessfach 80

J *•«. A * *' • ' '■gf -M* V t •>' -j" 'J *•« W 1Antrą Amerikos
Lietuvių Laikraščių
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga

EKSKURSIJA

Čia randasi Johns Hopkins 
universitetas. Tai pagarsėjusi 
mokslo įstaiga. Medicina ir kai 
kurios kitos mokslo, šakos 
Johris Hopkins yra gal geriau 
pastatyta, negu bile viename 
eitame Amerikos universitete. 
Ir štai dabar pasirodo, kad to 
garsaus universiteto studentai 
kai kuriais atžvilgiais yra tie
siog ignor antai.,

Taip sako ne koks nors’ ra
dikalas, bet Y. M. C. A. sek re*; 
torius A. Schaal, kuris tyrinė
jo kelių universitetų studen
tus. Jis išsiuntinėjo * studen
tams anketų su tam .tikrais 
klausimais. į klausimus atsake 
1,200 studentų. Studentų buvo 
klausiama pasakyti savo nuo
monę apie gimdymų kontrolę, 
orohibiciją, bibliją, socializmų, 
komunizmų, kapitalizmų, rasi
nę neapykantą, darbininkų uni
jas, evoliuciją ir t. t.

Pasirodė, kad Johns Hopkins 
studentai yra- konservatyviš- 
kiąusį iš visų. Didelis jų nuo
šimtis nepripažįsta evoliucijos, 
nežiūrint į tai, kad toj įstaigoj 
Tandasi toks garsus pasaulio 
biologas ir evoliucininkas, kaįp 
prof. Jepnings. Daugelis stu«< 

b‘W- M

Gegužes 22 jįįeiML nusižudė, 
pasikardamas, Juozas Bačiuš- 
ka, amžiaus 53 nlęlų. Prieš 3 
mėnesius mirė -jo žmona. Nuo 
to laiko J. Bačiuška bųyo kaip 
ir nesavas ir sakydavęs: kad

3417-21 South Halsted Street 
Tel. Boylevard 8167 ir 4705

NAUJOS KNYGOS 
: Gaunamos “Vienybės” Knygyne 

Išleista 1926 motais. . Apdaryta .... ....
j patarimai kaip virti įvairius valgiai. 
JR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro....
ykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai 

‘ ‘ * ’ akiems,

Niekas jam nemiela, ‘ negdlįs 
nusiraminti. Ir pradėjo ne pa
ilgam ieškoti nusiramįnimo 
alkoholyje, — ėmė girtuok
liauti. Prieš nusižudymų gėręs 
ištisų savaitę- it\ sako, pragė
ręs apie $200.00. penktadienio 
vakarų, ėjęs svyruodamas link 
savo namų, ;ir ^tisitikęs* šaVo 
vienų draugų/,Girdu “eime paš 
mane, dar turiu pusgalionį 
mulo-degtinės, Išgersime. Tu

Ii, o aš eisiu pasikarti.” Tasai 
žmogus lik ranka numojęs ir 
nėjęs pas jį. Ant rytojaus, šeš
tadienį iš ryto apie 6-tų valan
dų, saužudžio posūnis, K. Mor
kūnas, nuėjo ko ten į skiepų 
ir rado savo patėvį po vandens 
ryna pasikorusį^nęgyyų.

Bąčiuškai, sako,įgyvenę pa
siturinčiai. Turęję i... nuosavų 
stubų ir keletu tūkstančių do
lerių pinigų. Palaidotas lapo 
su katalikiškomis- , bažnytinė
mis apeigomis ant Kalvarijos 
kapų. Velionis paėjo iš Dzū
kijos nuo Ūdrijos.

kol abeji i likvidavosi, 
u Jokūbaičiu aš dir

bau jo agentūrų steigdamas i|* 
‘'Argentinos Naujienas” pra
dėdamas, "kurias tada redaga
vo drg. čiučelis. Bet po poros 
mėnesių darbo visas mano su 
Jokūbaičiu kalbėjimasis' tai 
“que tai Norkus 
bien don Juan 
jo sekretorius ir klebonas ma-1 
tesi, iki paskutinių laikų netik ] 
jo agencijoje, bet ir kitose jo I 
“įstaigose”. Jis (Jokūbaitis) 
yra net garbės narys fašisti
nių organizacijų. Vytauto ko
mitetui ir parapijai daug pa
gelbėjus savo “autoritetu” ir 
mašinos galybe. Jau antras, 
metas kaip mano su Jokubdi- 
čiu pažintis buvo tik oficialė, 
o “P. A. Naujienų” graboriai 
ir fašistiniai klerikalai jį lai
ko savo žmogum ir garbės na
riu savo organizacijoms jį pa
sirinko. Tųigi reikalinga ob- 
jektingai ir rašyti, o ne daryti 
sensacijų iš tokių burbulų, ku
rie labai gręit sprogsta....

Kasi ink drg. Čiučelįo, tai aš 
nemanau, kad jis turi tokius 
reikalus SU>Jokūbaičių, kaip 
kad provokacinėje korespon
dencijoje rašoma. Jis tarnauja 
jo agencijoje kaipo lietuvių 
kalbos korespondentas.

Butų geriausia, kad 
‘kipesniiis” klausimus 
pondentai pąsirašinėtų 
tikra pavarde^ o ne pseudoni
mais, ir dar tokiais, kokius 
vartoja kiti korespondentai. 
Tuomet mažiau burbulų butų 
ir p 
kėlų' trttŠinėti' laiškus redakci
jai užiminėjant brangių laik
raštyje vielų.

Teikitės priimti ponas Re 
daktoriau mano tikros pagar 
bos pareiškimų.

. K. N. Norkus 
Gegužės 3, 1931 *

kiekvieną 1qs knygos žodį įkąi- 
to šventin Jie tlki>ą«įt tai pa
sakai, kad banginis prąrijp Jb- 
nų. Ąpte komunizmą ir . socia
lizmą jie neturi jokio šuptati- 
mų; į (Urmininkų unijas žiuri 
su panieka; kapitalistišką san
tvarką skaito geriausia pasau
lyj. Tautų Sąjunga, daugelio 
studentų supratimu, visai nėra 
reikaliilga.

Kai dėl prohibicijos, tai di
delė dauguma protestoniškų 
studentų stoja už jos palaiky
mų. įdomu dar ir tai,"kad stu
dentes yra daug griežčiau nu- 
sistačiusios prieš prohibicijų, 
negu studentai.

Visi tie faktai rodo, sako 
Schaal, kad Johns Hopkins 
studentai nevartoja savo sma- 
genų. Jie išmoksta daug naujų 
faktų, bet neįstengia jxios su- 
gromuliuoti. Jie visai negalvo
ja apie bėgančius reikalus. Jįe 
yra prietaringi ir nemoka kri
tiškai į dalykus žiūrėti. O tai 
yra didelė nelaimė.

Tik žydai studentai, pasak 
Schaal, * blaiviau protauja ir 
stengiasi giliau susipažinti su 
gyvenimo problemomis, j—G.

kad Rymo katalikų 
r klebonų aplenkti 
nes rymiškių daug 

negu tautiškų, ir 
K-K. parapijos tur daugiau 
chorų, ir jei R-K. kunigai už
sakys bažnyčiose Ir paragins 
parapijoms, tai tikrai bus pa
sisekimas.

Bet kun. Vipartas ir tautiš
kos parapijos parapijonys vi
sai nesuprato musų sandariečių 
“prakilniųjų tikslų” ir jautėsi, 
kad sandariečiai juos ignoruo
ja ir liko labai įžeisti tokiu 
sandariečių pasielgimu. Ir kur
gi nesijaus, juk prof. Biržiškos 
sutiktuvės yra tautiškas reika
las, o tautiškas kunigas ir 
tautiška parapija yra aplen
kiama ir neprileidžiama prie 
bendro tautiško darbo. O jei 
jus da tuo netikit, tai štai 
jums ir faktai: p. J. Virbic
kas, būdamas rengimo komi
sijos sekretorium ir spaudos 
komisijos narys, darydamas są
rašą dalyvaujančių rengime 
draugijų surašė visas dalyvau
jančias draugijas Ir kaj kuriąs 
nedalyvaujančias, bet Sv. Jur
gio tautiška parapija buvo api 
lenkta.

Wel, gal šv. Jurgio parapija 
buvo aplenkta dėl to, kad Jie- 
prisiuntė 'savo atstovų į drau
gijų susirinkimą? Tačiau ir Šv. 
Kazimiero parapiją nebuvo

ir dirbdamas 4 “Anglo” stock- 
yardų raštinėje j?ray Rentos. 
(Urugvajaus laisvės kovotojo 
vardas;—Artigas). Prie progos 
noriu kėlihiš žodžiais paaiš
kinti minimo ! koįres^oiidento 
rašomas nesąmones.

* / t ’ . /, C ’■ .4 «

Pirmiausią Ocąmpos (ųe O- 
campo) yra ne policijos “vir
šininkas,” ^et' tribunolo teisė
jas. Ten daug .rašoina apie 
Jokūbaitį jr sakoma, kad net 
Lietuvos koiisltlaš jo bijosi... 
Del to, teisinasi provokatoriš
kas korespondentas, jį čia 
spauda neliečianti. .Gal tai cx- 
cusas dėl to, kad provokatorius 
nori teisint 
mestas boikotas iš 
jiehų” 
drauge 
smurto keliu pašid.are to sa
vaitraščio ščifhininkais ir po 
kelių numerių fa laikraštį .ty
čia numarino, kuilį kad numa
rino ir visų Pietų Anięrikos 
Lietuvių Sociajįstų ...Sąjungų. 
O nuo pabaigusi balandžio mė
nesio “baisųsąlu ir galingasai 
Jokūbaitis” jaųi ,«yisiškai , su
bankrutavo įi^.pplicija jo visus 
biznius ųžąutšpąuįavų. Jis but 
gyvavęs, jei nebūt susidėjęs su 
konsulų MačiujĮui ir kunigu* 
Janilioniu, <J^iy. patarimais 
jią besivaiįumlamas. ir su
bankrutavo su,.yisa, Epropa 
Sliipping Ągency. Aš Jokūbai
tį ' labai' gerai > žinau 1 nuo 1928 
mėtų, kuomet dar tarnavau 
Petroleo ^kdiiipėdiijoje, kurios 
bugaltetis Zahir su Jokūbaičiu 
pradėjo agentūrų laivininkys
tės, o aš tapau pakviestas jos. 
vedėju, dėl ko ir atsisakiau 
darbo Petroleo kompanijoje.

save, dėl ko iš- 
P. A. Nau- 

kaip tik tada, kada jis 
su kitu pųsbolš.evikiu

Pas mus 
vis uoliai 
savo bolševikiško 
Rengia balius, j 
naudoja SĖA 158 kuopos var
dų. štai čia įdeilu ir yielui jų 
lapelį-apgarsinimų, kuriame 
sakoma,, kūd jįč/a^Usąvo pik
niko turės žaislus ir trauks 
virvę su SLA 158 kuopa.

Aš atsiklausiau tos kuopos 
viršininkų: Argi iš tj!i<ro jūsų 
kuopa dalyvaus išvien su bol
ševikų kuopos piknike? Atsa
kė, kad jie nieko .apie tai ne
žino. Jie, girdi, musų kuopos 
va^dų tyčiomis naudoja, kad 
sau biznį didesnį padaryti. Iš 
liesų yra stebėtina! Jie čartę^ 
rio neturi 
įllinojauš valstijoje meįregis- 
truota. Bet jič varde savo nau
jo susivienijimo rengia ir ba
lius ir piknikus, mitingus, rpn- 
ka nuo narių mokesčius ir tt. 
Na, o laikraščiuose buvo rašy
ta, “kad bolševikams tas ne
valia d-ryti.” Tar kųgi 
verti tų laikraščių pranešimai? 
Bolševikai tik juoktis krečia: 
iš mųsų laikraščių ir iš SLA; 
viršininkų. Tai yra tikras’ 
faktas ir pas mhs Utųi daro
ma. —G. Ainis. '

nepražudžius savo Sandarą 
Pittsburghe, suverčiant visą 
bėda ant “klaidos”. Virbickas 
net į “Sandarą” rašydamas 
apie prof. Biržiškos sutiktu
ves paminėjo, kad kun. Vipar- 
lo ir tautiškos parapijos var
das nebuvęs paskelbtas laikraš
čiuose tik per “klaidą”, o jei 
nebūtų pavykę visą bėdą su
versti ant tos “nelemtos klai
dos”, tai ir “karpetas” vargiai 
butų gelbėjęs musų sandarje- 
čiams.

spičbukų Respublikos 
Pilietis.

Dideliu 45,647 Tomj Įtalpos Laivu ’

“AQUITANIA”
Birželio-June 16,1931

Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 
btią proga važiydti su šia Ekskursija.

LAIVAS “AQUITANIĄ” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUS

W. C. F. L. Radio Programai kas Ncdėtdienj nuo 1 iki 2 v, po pietų

Visi, kas kovoja prieš juodą
*’ • f | P 4 ' . . » ' v ♦

•: SKAITO
, ' PLATINA IR

■ ' REMIA

už žemas kainas
T1 rcy ir~'?njw^ . . . . . . . ..z

moniu suraŠvmo. !, 
„J ijr.miestelis; 
įlinkų, kaip toli 
iitas.-L ■ 
IŲMAS

* įgrafijų Kąuno miesto. >
<fiSL RAŠTAI. _ Saptyniuosp tomuose $7.00

Pas mus, Pittsburghe, žmo
nės šneka, kad kun. Vipartas, 
Tautiškos 
paklupdęs ant “karpeto” Pitts- 
burgho sandariečių vadus, ir 
tai įvykę dėl rengimo profeso
riui Biržiškai sutiktuvių.

Kaip pasirodo, tai nėra tuš
čios kalbos, ale tikras atsitiki
mas, kad musų sandariečių va
dams prisiėjo, taip sakant, at
siklaupti ant “kai-peto” pas 
kun. Vipartą ir persiprašyti jo 
bei pasižadėti, kad ateityj 
<laugiau tokių “klaidų” nebe
darysią. Kun. Vipartas. kaipo 
geras krikščionis, atleido san- 
dariečiams.

Kai kam gal išrodys, kad tai 
juokingas atsitikimas, bet tie 
sandariečiai, t kuriems prisiėjo 
atsiklaupti ant “karpeto”, vi
sai nė manyte nemano apie 
kokius ten juokus. .Jie mano, 
kad tai yra rimtas tautiškas 
dalykas ir yra pilniausiai pa
tenkinti, kad jiems pavyko 
kun. Vipartą pei*prašytL

Dalykas buvo toks. Rengian
tis prie profesoriaus Biržiškos 
sutiktuvių Pittsburgho sanda
riečių vadai, kaip tai: J. Vir
bickas, P. Fivariunas ir J. A. 
Katkus, būdami rengimo ko
miteto svarbiausiose komisijo
se arba, geriau bus pasakius, 
Virbickas ir Pivariunas vado
vavo visą rengimą ir būdami 
gerais sandariečiais ir da ge
resniais tautiečiais ir norėda
mi profesoriaus Biržiškos su
tiktuves padaryti tikrai sėk
mingomis, kvietė visus lietu
vius prisidėti, o parapijas «r 
kunigus tai daugiau kvietė,' ne
gu kitas draugijas. Pivariunas 
ir Katkus apsuko visas klebo
nijas ir tikrai iš širdies prašė 
visus prabaščius, kad prisidė
tų prie rengimo, bet kun. VI- 
parto klebonija buvo aplenkta 
ir to specialio prašymo nesu
teikė nė .Šv. Jurgio Tautiškai 
parapijai, nė klebonui Vipar- 
lui. Ir musų sandariečiai ap
lenkė kun. Vipartą ne dėl to, 
kad jie butų priešingi tautiš
kai parapijai ir kun. Vipartui, 
ale jie gerai žinojo, kad jei 
kvies tautišką parapiją ir kum 
Vipartą, tai geriau nė neik pas 
Rymo kunigus, ba jie labiau 
nekenčia tautiško kunigo, negu 
kokio bedievio.

Musų sandariečių buvo įsiti
kinimas, 
parapijų 
negalima 
daugiau,

ii .t" r
ritintus savo' atstovų į susirin
kimą,’o vienok ji ne tik buvo 
įĮrąpkta į (drąpgijų ąąrąšą, ale 
jos klebonas kun. Kazėnas bu
vo paskirtas net į dvi komisi
jas, nors jis ir nebuvo nė vie
name draugijų susirinkime. 
Kun. Kazėnas tose komisijose 
nieko neveikė ir nedalyvavo. 
Mat, jis nenori turėti 
reikalų su bedieviais.

Kun. Vipartas ir šv. 
parapijos parapijonys, jausda
mi ir žinodami, kad jų drau
gui sandariečiai juos ignoruo
ja ir, matydami, kad ir laik
raščiuose ne jų parapijos, nė 
klebonų vardo nasirųato, pusė
tinai užsirūstino ant sandarie- 
ėių už tokį nedženfelmoniškų 
pasielgimą ir pagrasino ne tik 
atsimesti puo Sandaros, ide ir 
pertraukti visus ryšius su San
dara ir sandariečiais. Ir kaipgi 
nepykti 
rapija ir kun. Vipartas tiek 
daug yra pasidarbavę dėl San
daros, o dabar jie yra panie
kinami. ' /

Musų sandariečių vadai dar 
kartų gavo patirti, kad jų ke- 
liaklupčiavimas apie Romos ka
talikų kunigų klebonijos buvo 
už dykų. Ne tik kad Romos 
kunigų negalėjo priprašyti pri
sidėti prie darbo, ale net no
rėjo savo chorus sulaikyti nuo 
dalyvavimo prof. Biržiškos su
tiktuvėse. Butų ir sulaikę, jei 
tik nebūtų buvę to pakilusio 
ūpo link prof. Biržiškos sutik- 
fuvių. Pamatę, kdd paniekini
mu kun. Viparto ir tautiškos 
parapijos nuoširdžios paramos 
yra padaryta didelė klaida, jie 
tuoj šoko tą klaidą atitaisyti. 
O tokią “didelę klaidų” atitai
syti, tai buvo didelis ir rim
tas darbas. Ir musų Pitts
burgho sandariečių vadai turė
jo klaupti ant “karpeto” ir

NAUJIENOS} Chlcago, UI.
.........—-— —------------------------------------------------------------------ ------- ,---------------------------------------1*--------------  

A
Ęet kunigas su kpnsulu įkal
bėjo JpknhRHi tfvyl Norkų, 

tpkiu budi! “Ąrgentinos 
Naujienas” užvaldyt , ir pada
ryt jas klerikalinėmis, ką man 
ten nesaųt, ir padarė, bet. pas- 
kui yisi siibankruįayo.,Sąjun
gos atgaiviptas “P. A. Naujie
nas” pasiglemžė provokatoriai, 
buvęs Rytojaus redaktorius 
MiŠeikas ir jo bendradarbis 
Paliukas. Jie susitarę su Ju- 
kubaičįu. nuėmė nuo jo fir
mos boikotų ir ėjo ranka ran
kon

KAUNO A
.« ■■ • - •

Vinco Kii
LIETUVIŲ

7 VIENYBE ..........
193 Grand Street Brooklyn, N. N,

1926 olėtais.
------7 RUOŠOS VADOVĖLIS ....................   51 

Namų darbai,. naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyną užlaikyti-
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HH B.?

Pirmadienis

Lietuvos Laisvės Bonus
Perkam ir Mokam Cash

Chicago, III

DR. A. J. BERTASH
praneša perkėlimų shvo ofiso

Tel. Boulevard 5914 ir 5913Tel. Boulevard 5913 ir 5914

1931 m

uįįį

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

$80.00
40.00

756 W. 35th Street
, ‘X’ •’* . ' . ’ ', ' ' ' 1

šiaurrytinis kampas So. Halsted

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muvcriai vietoje 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34 th St
Tel. Boulevard 9336

II and Co
SUBDIVIDER

Jaunas lietuvis 
inžinierius

Kuo verčiasi Chica 
gos bedarbiai

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calomet 3399 

Ree. Tel. Yaede 3403

ATSINEŠKITE ARBA
LAIŠKU

už $100.00
už 50.00

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamai Masinas, Pečiui, Registeriui, 

Svarstykles ir tt. 
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

— už prieinam* kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

Tel. Willow Springs 46 

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Ąvenue and 83rd St 

Priešais Tautiškas Kapines

Apie Latvius ir 
Lietuvius

kad ir lietuVių radio programų 
pasižiūrėti.

Tas tik mus tikina, kad tu
rėtume daugiau kreipti dėmesio 
j musų gimines ir turėtume pa
dėti jiems, kuomet jie parengi- 
mėliuti daro bei juos pasikviesti 
j musų pačių rengimus.

—Buvęs Latvis.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kodėl socialdemo 
kratai nedalyvauja 

savivaldybės rin
kimuose.

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Bonlevird 9122

To preso Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai.

756 W. 35th Street
M- ' ■ ' *• ‘

šiaurrytinis kampas So. Halsted 
ir 35th St.

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Pbone Lafayette 3847

Chicago Settlement
trečiadienį apdovanota. Did. Liet. Kun. Gedimino Ordenu už 

jos pasidarbavimų lietuvių išeivių labui. to

šioje šalyje
Institute of

Papasakosiu, kas teko savo 
akimis matyti apie Chicagos 
bedarbių verslų. Dienos metų 
daugelis yra matę tokių regi* 
nių, kaip žmogus, pasidaręs 
dviratį vežimų pats savo j ego* 
mis vežimų trąukią, prisikro* 
vęs visokių popiergalių ir at
matų, baksų ir tuščių dėžučių. 
Tų “tavorų” jie renka po gat* 
ves ir pakampius ir veža pat* 
duoti į paskintas vietas, iš to 
“biznio” "patys maitindamiesi 
ir savo šeimynas maitindami.

Teko tokių “bi/nierių” pasi
tikti apie 2 vai. į ryto, bėram 
kiojant popiergalius^- Pasirodo, 
ir šiame “biznyje” konkurenci
ja esanti didele. Tad kaikurie 
bedarbiai, norėdami daugiau tų 
popiergalių rasti, keliasi iŠ VA* 
karo ir renka per kiauras nak-

Miss Mary McDowel! 
vedėja, žinoma visuomenės veikėja

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilio.
806 W. 31 St Victory 1696

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

perkėlimų savo ofiso ir permainymų 
telefono į

PETER BARSKIS
Ma parduodam rakandas it radioa 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
T«L Y»rd» 5069

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM, Sav. 
Šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

v..- ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies it 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Green Mill Duona 
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo- 
na. Tinka pasidarymui 
val^V piknikams ir į dar-

; KtotMĮB f einanl- TaiPfi‘ kudi- 
kiains parėjus iš mokvk- 

'W los, motinos greit gali pa- 
duoti jiems skanų užkan

du?-— Green Mill Duonų,
I įw\\ kuri yra pagaminta taip

kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
DUONĄ

3. Dabar paskelbtasis įstaty
mas ir juo sudaromosios mies
tų sayivaldybės turi tikslų už
baigti tų demokratinių savi
valdybių griovimd darbų, ku
ris buvo pradėtas pernai, per
tvarkant valsčių ir apskričių 
savivaldybes tokiais pagrin
dais, kokiais , dabar norima 
kurti ir inibstų savivaldybes.

Lietuvos darbininkų, klasė 
ir Lietuvos Socialdemokratų 
Partija visuomet buvo ir yra 
nuosaki kovotoja už demo
kratinę santvarkų.

va rankamo darbui ir darosi 
visai priklausomos nuo minis- 
terių kabineto, vidaus reikalų 
ministerio ir apskričių virši
ninkų.

‘ a) burmistrų teisės labai pa
didinamos, užtai miestų tary
bų teises labai sumažinamos 
ir miesto reikalų tvarkyme jos 
virsta beveik tik burmistrų 
padėjėjomis. Bet pačiais bur
mistrais gali būti išrinkti ar
ba vyriausybes paskirti tik to
ki asmenys, kurie vyriausybei 
patinka. Kai burmistras “už 
netinkamų pareigų ėjimų” gali 
būti vyriausybės kiekvienų va
landa atleistas, jis virsta nuo 
Vidaus reikalų ministerijos ąr 
apskrities viršininko priklau
somu valdininku, o ne savi
valdybes reikalų vedėju.

b) naujasis įstatymas daro 
vidaus i 
apsk ri tie 
kais 
kais, 
stato 
pačiu ir miesto veikimų, jiedu 
galutinai sprendžia visus svar
biuosius miesto ūkio reikalus; 
jiedu turi teisę užprotestuoti 
ir sustabdvti bet kurio savi
valdybes nutarimo vykdymų. 
Įstatymas leidžia vyriausybės 
organams prižiūrėti ne tik sa
vivaldybės veikimo teisėtumų, 
bet ir jo tikslingumų. Vidaus

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MOTERIS 

CHICAGO J

6725 So. Rockwell St.
Pbone Republic 3713-^3691

S. P. Kazw
REAL ESTATE 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
Tel. Repoblic 8899

reikalų ministerį ir 
?s viršininkų faktiš- 

savivaldybes - šeiminin- 
nes jiedu galutinai nu- 
miestų biudžetus, o trio

. Rusijos laikais latviai kaip 
pačioj Latvijoj taip Čia Ameri
koj buvo aukščiau pakilę už lie
tuvius, taip kad iš visos Lietu
vos Vieškeliai ir žmonės varė į 
Latviją savo priaugintus gyvu- 
iibs, vežė linus, sėmenis ir ki
tokius javus, o taip jau bile ge
resnį .ūkio gaminį parduodavo 
latviams suvartoti.

Amerikoj irgi latviai su lie
tuviais bendrai nesusieidavo 
kaip lygus su lygiais, tuo la
biau kad ^daugelis lietuvių, bū
dami tamsesni patys vadinda
vosi paliokais arba rusais.

Po pasaulio karo, kai tik 
Lietuva tapo atvaduota iš po 
Rusijos, ir Lietuvą atsistatė, 
tai ir Amerikos lietuviai įgavo 
savo vertę ir kartais net nebe
norėjo latvių pažinti. Greit ap
sivertė taip, kad lietuviai, ku 
ria pirma jautėsi lyg po stalu, 
dabar palipo ant stalo, o lat
viai lyg ir po stalu atsidūrė.

Tik palyginkime, kiek šian
dien lietuviai pačioj Ghicagoj 
turi namų, įstaigų, krautuvių, 
draugysčių, kliubų, bažnyčių, 
radio Valandų, artistų, laikraš
čių, orkestrų, bankų, ir kt. ir 
kt. Gi latviai beveik niekuo 
nebepasirodo. Dabar jau yra 
taip, kad musų broliai latviai 
pradeda pirkti ant kumpų lietu
viškus laikraščius, norėdami

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną ir 
Gardžius Keksus

2424 West 69th St.
6558 So. Western Avė.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATB 

Parduodam, mainom ir re n d uo jam 
namus 

3335 S. Halsted SL 
Tel. Yarde 6894

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas, su
sipažinęs su šiuo naujuoju rin
kimų statymu, šių metų gegu
žės 5 d. vienu balsu nutarė 
šiuos rinkimus aktingai boi
kotuoti ir priėmė tokių rezo
liucijų:

1. Naujasis savivaldybes įs
tatymas įveda rinkikams tur
to ir padidinto amžiaus cen
zus ir reikalavimų išgyventi 
vietoje ne mažiau kaip metus. 
Tuo Hudu jis pašalina iš rin
kimų daugiau kaip dvi trečių- 
sias dalis suaugusių piliečių. 
Rinkimu teisė atimama dau
gumui darbininkų, visiems 
vyrams ir moterims tarp 21 ir 
24 metų amžiaus, tuo pačiu vi
siems tikrosios tarnybos karei
viams; atimama daugumui 
privačių įstaigų ir įmonių tar
nautojų. Moterys netenka rin
kimu teisės beveik visos. Pa
galiau, į Kauno miesto tary
bų visų trečių dalį jos narių 
skiria vyriausybe.

2. Naujosios miestų savival
dybes, naujuoju įstatymu su
daromos, visiškai netenka sa-

Gegužės 14 d. baigė Techni- 
cal College architcctural engi- 
neering ir išlaikė ekzamenuš 
jaunas lietuvis studentas Her
manas Pavilonis, kilęs iš Iško- 
nių kaimo Biržų apskrities; Lie
tuvoje. (

Inž. Pavilonis ačiū savo ne
paprastam darbštumui baigė 
keturių metų kursų per tris 
motus. Atvažiavęs Amerikon 
1928 metais jis pastojo bosto
ne į garsiausių 
Massachusetts
Technology, kur mokindsi dve
jus metus, be to dar lankė Har- 
vard universitetą, imdamas va
sarinius kursus. Persikėlęs 
Chicagon į Technical Collėge ją 
baigė per vienus metus, P. Pa
vilonis yra dar įtik 26 metų am
žiaus. .

Lietuvoj yra baigęs Biržų 
gimnaziją ir vienus metus lan
kęs Lietuvos Universiteto Tech
nikos fakultetu tuo pačiu sy
kiu imdamas phmokas Lietuvos 
Meno Mokykloj. Lietuvoj buvd 
Jaunimo Sąjungos, paskiau stu
dentų “žaizdro” draugijos na
rys, dalyvavo ‘Klaipėdos ątyąda* 
vime ir šiaip buvo veiklus jau
nuomenes judėjime.

• • *, *, *' i
Chicagos Tech Architectural 

Club metraštis (yearbook) yra 
įdėjęs p. Pavilonįo du pieštus 
paveikslus su pirmos rųšies pa
žymėjimais.

Jaunasis inžinierius mano ap
sigyventi Chięagoj ir Žada, da- 
bar turėdamas daugiau laiko> 
grįžti į lietuvių visuomeninį gy
venimą. J. P.

Did. Lietuvos Kunigaikščio Gedimino medalis, • įteiktas Miss 
Mary McDowell gegužės 27 d

ŽEMIAUSIAS FĖRAS I

New York
Cleveland $11.26 
Buffalo ... $17.31 
r ' ’

Niekei Plate Road
GELEŽINKELIU

Išeina iš Chicągos. La Salk St. stoties
♦ 9:25 A. M., 11:00 A. M..

“ •“ 14:20 P. M. J z
* Extra Fėro Traukinys

Be persėdimo miegamieji vagonai ir 
coaches. •

Puikus i Valgių PAtarnavimas

Klauskite apie musų ■ Žemų Kainų 
Ęlcskursijas, į New Yorką ir kitus 
pajūrio , miestus. Apmokėtų Išlaidų 
Turus: Greit Lakęs ir Bėrmuda plau
kiojimus. ‘ ir ;

■„ Šaukite WABASH 2780

DIDELIS REFRIGERATORIUS 
trimuotas nikelio fittingais. Vidus 
yra erdvus ir daug vietos ant lenty- 
hų.. Visokių spalvų. Specialiai po

519.95
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO.
3621-23 So. Halsted St.

Telef. Republic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai 
nos prieinamiausios. ___

Greitas Laivų Patarnavimas 
į Europą f

Per Hamburgą Musų Moderniniais Laivais
HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN NEW YORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė. Taipgi reguliariai 
ilphukimni musų populiariais kambariniais laivais*.

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND 
Prieinamos Kainos /

Tiesioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius 

musų agentus

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

Valandos: 1-2 P.M. 6:30-8:30 P. M.
, r ' ...... : ■ .

NEWPROGESS BAKING GOMPANY 
KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas 

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

Norėdamas žinoti tokio “bizį- 
nio” pelningumų paklausiau 
vieno tokių popiergalių rihkS* 
jų, kiek jis gali į dieną uždirb
ti. Bedarbis atsakė, kad jis tą* 
me “biznyje” yra jau ketvir
tas mėnuo ir jo uždarbis yrą 
nuo 30 centų ligi vieno dbie* 
rio per dieną. Tie, kurie ran
kioja popiergalius per dienų ir 
naktį, tie uždirbą kiek daugiai), 

Senas Petras.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

NAUJIENOS, Chicago, III.
.- ..................   .4.),. a ,iw; jĮlIMtMMjiyi

reikalų miriisteris , ar flpskri 
ties viršininkas turi teisę, tlmi 
jau sustabdyti savivaldybei 
veikimą, kaip tik ras jį netih

M

K
t ■» Jktol, ■ A.

r «



ie Roosevelt 8500

Kate®:

1879.

ALGOS IR PELNAI

rci

• JPIKNIKAS

KAIP MASKVOJE

Fašistų specialis tribunolas Romoje ketvirtadienio. španijos mulai

NAUJIENŲ
kad

OAKS
■ •> >

chele Schirru, apkaltintą dėl sąmokslo prieš Mussolinio’ 
gyvybę, ir anksti rytą penktadienį tribunolo sprendi-* 
mas buvo įvykintas. Telegramose sakoma, kad Schirru

BLUE 
ISLAMO

etanas .... 
usei metų

Apie Senoritas, Torea
dorus ir Aplamai Ispaniją

LEMONT
11.4..

ip “kapitalo aristokratų
Nenuostabu todėl, kad net ir Romos popiežius pri

konduktoriai, fairmo-

F ČIA 
NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

OAc

Chicagoje — paltu:

Kaip ten nebūtų, o su ispanais 
dažnai susiduriu ir mano pa- 
tirimas yra, kad jie yra ir ci
vilizuoti ir nemažiau apsišvie
tę, negu kitų tautų žmones. 
Teisybę pasakius, tarp inteli-

žbig&uius—- šitie spalvos ga
balėliai, taip dažnai randami 
novelėse apie Ispaniją paste
bėtinai negyvuoja.” Aukos ir 
mantilfe, kuomi puošiasi Bi- 
zeto Carmen, nėra Ispanijos 
moterų pasirėdymas. Taip rė
dosi tik aktores teatruose ir 
Granados čigonės, kurios vy
lioje pinigus iš ateivių. Kitų

Sulig, to, kaip vedama da
bartinę revoliuciją, galima 
spręsti, kad' ispanai vyrai ir 
moters yra rimti ir racionališ- 
ki žmonės.

vinezza . lai primena bolševikiškų mimų elgesį Mask
voje, įvairiose “spoksliainkų” bylose, kurias laiks nuo 
laiko surengia sovietų valdžia. Bolševikų publika irgi 
žviegia ir bliauja iš džiaugsmo, kuomet ^revoliucinis” 
tribunolas pasmerkia ką 
himną,

Fašistiškos gaujos psyekologija yra tokia pat, kaip 
ir komunistiškos: taip viena, kaip ir antra, garbina 
smurtą ir trokštą kraujo.

jna užmokėti visų 306,566 geležinkelių darbininkų ai 
gas ir dar pasiliktų 410 milionų dolerių, arba po $800,- 
000 kiekvienam paminėtųjų kapitalistų.

Tai ve koks skirtumas tarpe “darbo aristokratų’ 
tarpe algų ir pelnų.

ir, gindamasis nuo jų, šaudė iš revolverio.
Kai fašistiškas tribunolas paskelbė mirties nuo-

Istorijos -studentui vargiai 
yra kas įdomesnio už Ispani
jos istorijos studijavimą. Jos 
pirmutiniai gyventojai buvo 
iberijonai, paskui atkeliavo ir 
keltai. Kraštas buvo užpultas' 
ir apvaldytas pirmiausia fe- 
nikiečių, vėliau kartagoniečių, 
paskui rymiečių. Po Rymo ar
ba Romos puolimo apniko jį 
vizigotai ir vandalai. Vizigo- 
tai Ispaniją valdė Ir engė per 
tris šimtmečius. Kastilija ir 
Aragontas dvi krikščioniškos 
karalystės — įsisteigė tik vie
nuoliktam šimtmety. Jos susi
jungė į vieną valstybę tik pa
čioj pabaigoj penkioliktojo 
šimtmečio prie karalienės Iza
belės ir karaliaus Ferdinando, 
apie tą laiką, kuomet Kolum
bas surado Ameriką. Popie
žius formaliu raštu pavedė Is
panijai valdyti ir būti savinin
ku Kolumbo surastos salos ir 
kitų sausžemių arti jos. Nors 
su laiku Ispanija prarado ir 
Ameriką ir visas arti jos esan
čias salas, vienok šešioliktame 
šimtmetyje '(tuoj po Amerikos 
atradimo) ji buvo pasiekusi 
didžiausios galybės. Jai pri
klausė didesnis žemes plotas, 
negu bile kokiai valstybei.

Kaip jos kilimas buvo stebė
tinas, taip ir puolimas. Spar
čiai ji neteko Amerikos, Fili
pinų, Porto Ritos, Kubos, žy
miųjų kolonijų Afrikoj ar ki-

Tuli mano, ka<P ispanui yra* 
menkat • eiyilkfi^i dr labai*

tabako, vaisių ir daržovių au
ginimas agrikujturoj ten uži
ma žymią vietą. Biilių augini
mu yra paskilįusi tik Anda- 
lusia. Iš čia ir profesionaliai 
toreadorai kįla ir retkarčiais

monės? JčP'ne dęl ko (kito, tai 
dd mėginio jų kalbos muzika-! 
luino, aš visuomet esu linkis 
su jais draugauti. Mat, mair 
rodosi, ir kiti muzikantai su* 
manim, sutinka, kad už ispa^J

visuomenėje yra pragaištingas. Bet kol kapitalistiška 
sistema gyvuos, kitaip nebus.

žemės Ūkio Akademijos studentai (Dotnuvoje) 
viešai pasmerkė tuos savo kelegas, kurie užsiima šni
pinėjimu ir išdavinėja kitus studentus valdžiai. Sa
vo visuotinam susirinkime priėmė tokią rezoliuciją:

“1931 m. gegužės mėn.,12 d. ž. U. Akademijos 
studentų visuotinis susirinkimas, aukštai vertinda
mas Akademijos studentijos darnų, taikų, vienin
gą sugyvenimą ir vienų kitais pasitikėjimą, smer-

Geležinkelių darbininkai
. — yra dažnai vadinami “darbi- 
kadangi jų algos yra aukštesnės

$7.00
8.60
1.76
1.26

$8.00 
4.00 
2.50

“NAUJIENŲ MKNT- 
j .nuvažiuoti j “THE 

riais reikia važiuoti Archer

nors mirčiai, ir ji taip gieda 
žinoma, ne fašistišką, bet sovietišką.

'■ ”"V ' 1 ’

idispanai yra

sis yra tokis pat, kaip ir kito
se fciviįizuolosc šalyse. Ūkinin
kės turi da savotumų, bet ir 

- to- tie jau baigia nykti. Žinanti 
ploš- žmonės tikrina, kad Ispanijos 

moters yra da rimtesnės, la
biau save gerbia ir veda tvar- 
kingesnį gyvenimą už savo se
seris kituose kraštuose. Bizeto 
Carmen visai nėra ispaniškos 
typas, vienok šis masinantis 
veikalas pasėjo klaidingą nuo-

clearfog up ®kin, re- 
, rash and bther skin 
er bp vdthout it. Sold. 
5c, 60c and W.

geležinkeliečių uždarbiai atrodo pusėtinai aukšti. Bet 
dabar pažvelgkime į kai kurių kapitalistų pajamas.

Tais pačiais 1929 m. 504 asmens Jungtinėse Val
stijose turėjo po vieną milioną dolerių pajamų arba 
daugiau. Jų visu grynas pelnas per metus sudarė 

,185,135,330, — vadinasi, pusantro karto daugiau, bė

riems kitų tąutų inteligentai 
permenki. Ištikro, kada per
žvelgi ir pačios Ispanijos me
nininkus, literatus, filosofus, 
mokslininkus, • ten liek žymių 
žmonių butą ir esama, kad ne 
bile kuris kraštas pasilygins. 
Pradinės mokyklos lankymas 
ten tapo privalomas jau nuo 
1857 m. Tiesa, už mokslą 
kia mokėti, bet neišgalintieji 
nuo mdkejiino paliuosuojami. 
Ne tik viešąsias, o ir privati
nes mokyklas valdžia prižiū
rėdavo ir mokslas jose buvo 
patvarkytas, kaip ir kituose 
Europos kraštuose. Apie pusę 
studenčių, lankančių augštes- 
niuosius kursus, ėjo į katalikų 
mokyklas. Galėjo kam nepa
tikti, kad bažnyčiai buvo leis
ta kištis į mokyklas, vienok Is
panijos mokyklos buvo augš- 
tos rųšies ir mokslai dėstomi 
tinkamai.

Aš sutinku su posakiu, kad 
kur miestų nėra, ten bergž
džia civilizacijos ieškoti. Ispa
nija miestais turtinga. Madri
das turi 751,352 gyventojų, 
Barcelona 710,335, Seville 
205,527, Valencia 243,783, Ma
laga 150,584, Murcia 141,175, 
Bilbao 112,819? Granada 103,- 
368. Yra keliatas miestų dides
nių už musų Kpuną ir jam ly
gių. Taigi miestų gyventojai 
sudaro milioiius žmonių. Tie
sa, didžiuma gyventojų yra 
Ūkininkai, šalis kalnuota ir 
prisieina užsiimti gyvulių au
ginimu. Apart j arklių, karvių, 
avių ir ožkų 
ir asilai skaitosi geriausi visa
me pasaulyje. Miestuose svar
biausia industrija yra audi
mas marškonio drabužio. Se
ville yra žinoma kaipo puodų 
dirbinio centras, o ne barzda
skučių, kaip operų lankytojai 
mano, švino, stiklo ir popicros 
išdirbystė irgi ganą plačiai 
varoma. Vyno ir kitų gėrimų 
pasidaroma 
svetimus kraštus nienVtn kaš 
lieka išvežti. Ispanija pagami
na daugiau vario, švino ir gy
vojo sidabro, negu bile kuri

Čia rengiamo® iškilmes bulių 
imtynėms, šiaip Ispanijoj to
readorų beveik niekur nema
tysi ir imtynės su liūliais yra 
retenybė. Tečiaus pasaulis iki 
šiol buvo informuojamas apie 
ją kaipo apie šalį pilną torea
dorų, kurios prinedpalis inte
resas esąs bulių imtynės. Že
mos rųšies knygose, kurių au
toriai, atvykę iš svetimų šalių 
arba ir visai nematę Ispanijos, 
rašė taip, kad jų raštai labiau 
parsiduotų, piešė Ispaniją ro
mantiškomis spalvomis, 
readųpus su raudonais 
čiais visur besiblaškant; seno
ritas su rože dantyse, kurios 
akimis merkia, lupomis buč
kių siekia, užpakalius kraipo 
ir aistroj leidžiasi į raivotą, 
trepsiantį šokį. Vienas Ispani
joj gyvenęs amerikietis šitaip 
rašo: “Kvalduoti sijonai, is
paniški šalikai, flirtuojanti 
žvilgsniai, juodakių . senoritų, 
serenados prie gitaros skam
besio, juokas, daina, lanksčios 
formos and a ličius fandango

tus šnipinėjime bei išdavinėjime studentus boiko
tuoti, nutraukti su jais collegiškils santykius, pra
nešant studentų atstovybei ir kad pastaroji prašy
tų Rektorių atiduoti juos Akademijos Garbės Teis- 

i man.” / • f ■ ■
i Ši' rezoliucija-nutarta iškabinti fstudentų•■atstoyyr 

bes vitrinoje ;*ir laikyti beht iki pabaigai šių metų, ‘■l
• Tarpe studentijos, matyt, atsirado tautininkų šni

pų, arba, gal būt, ir tiesiog valdžius žvalgybos tarnau
tojų, kurie pelno sau duoną, išdayinėdami savo drau
gus. Tautininkų valdžia, kaip žinoma, yra šnipais apsi- 
stačiusi iš visų pusių. Ji nesidrovi,, kaip visos fašistis-

Katalikų Bažnyčia Ispanijoj, 
turėjo daugiau privilegijų, ne
gu kitur. Popiežiai, kurių žo-į 
dis buvo reifcšmiųgas, ją gynė 
ir protegavo, todęl jos kara
liai teikdavo jiems visokių 
privilegijų. Užsimojimas pada
ryti visus gyventojus tokiais 
katalikais, kokių bažnyčia no
ri ir bausti abejojančius ir 
priešingai manančius < privedei 
prie tokios pasibaisėtinos iia- 
kvizi rijos, apie kurią nemalo
nu ir užsiminti katalikų baž
nyčios atstovams. Apie ją kai-, 
bėjo visas pasaulis, baisėjosi, 
protestavo ir nėra abejonės, ji 
gerokai pakenkė pačiai kata-, 
likų bažnyčiai. Apie tai para
šyta nemaža įdomių knygų. 
Tai buvo dalykas, kuris irgi 
kreipė viso pasaulio domesį* 
į Ispaniją. z !

Katalikų bažnyčios įsigalėji
mas davė jai progos įsigyti di- 
delio turto, lodei niekur kitur’ 
nepastatyta Jokių brangių ir, 
gražių katedrų, bažnyčių '• ir 
klioštorių, kaip Ispanijoj. Reb; 
kia tikėtis, kad ispanai turės 
sveikos nuovokos ir ne visa®’

Metams ...._______
Pusei metų_____
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui

Chlcagoj per ifineliotojus:
Viena kopija ---r—t

Savaitei -------------------T1l„
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicafoj,

Metanas __ _
Pusei metų
Trims menesiams
Dviem mėnesiams-
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
.(Atpiginta)

į Bus įdomus programas
. 1" '!■ ĮjyfeiffrH1'  i        

Rašo DR. A. MONTVIDAS
Pastarųjų keliij metų įvy

kiai Ispanijoj atkreipė į save 
pasaulio dėmesį. Karalius Al
fonsas prisivirė tokios košės, 
kad turėjo savo kailio gelbėji
mui panaikinti konstituciją ir 
įvesti itališką diktatūrą. Šitoji 
irgi subyrėjo ir karalius pri
verstas buvo bėgti į svetimą 
šalį, o Ispanijoj įsikūrė res
publika. Jai besiformuojant 
prasidėjo žmonių kerštas prieš 
katalikų bažnyčią, kuri karš
tai rėmė monarchiją. Sude
ginta daug bažnyčių, kliošto- 
rių, katalikų mokyklų.

SUMMIT

ARGO -

nai, svičmonai ir t. t 
ninku aristokratija”, 
ir darbo sąlygos geresnės, palyginant su daugeliu kitų 
darbininkų.

Bet kiek tie geležinkeliečiai uždirba. Tarpvalstiji- 
»es prekybos komisijos žiniomis, 1929 metais’vidutiniš
kas tos rųšies darbininkų skaičius buvo 306,566, ir jie 
visi per metus laiko uždirbo $775,977,397. Taigi vidu
tiniškas metinis kiekvieno geležinkeliečio uždarbis, su
lig 1929 metų skaitlinėmis, yra $2,531.19.

Kadangi daugybė darbininkų Amerikoje uždirba

vija didelėje savo daugumoje j tokį juętošišką užsieni! 
mą žiuri su panieka.

H................. ............—...................      I . ......... ........................................ .

Leiskite Zonice 3v>- 
lyti susikimiasias at
maus, ii*aikšnti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis pHres

IfPUlilP OVIU HMUGUEn llbnlnb oKlN UfinloilLlJ
<MR H

It itohing, burning.skm makos lifo 
unbearable, ųuickjyapply Žemo, the 
noothing, coolinjg, inviaible family 
antiseptic.ThousanflB find that Žemo 
bringfrswift relief f tom Itcfoipg, hdlpg 
flto draw out Jocal irifeafion and <e- 
etorfi theakin tonormąl. Fęr 20yeara

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
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Užmušta jau 470 
žmonių

.«..
» Mirtinai sužeistas Antanas

. BoUunis

Pereitą penktadienį automo
biliams užmušus dar tris žmo
nes, žuvusių skaičius Cook 
county pasiekė 470 žmonių.

Anthony Boltunis, 46 metų 
amžiaus, iš 4346 South VVash- 
tcnaw Avė., fatališkai sužeis
tas automobilio akcidente, be
važiuojant su Joscph Jirsa, 
3116 South Harding Avė. Au
tomobiliai susidūrė ant 42 gat
vės ir Kedzie Avc.

John EUis, 39 m. iš 7234 So. 
Peoria St. užmuštas ant 32 ir 
Cicero Avė. Mrs. Antoinette 
Dycakowski, 66 m. iš 1308 
Cleaver Avc. mirė nuo žaizdų.

Neikite į vandenį pavalgę 
gerus pietus. (

Nenarstykite nęžin o m a m e 
vandeny arba prie'uolų ir kel
mų. s

Nepalikit^ laužus neužge
sinę.

Nežaiskite su uždarytais gin
klais.

Nespręskite apie restoraną iš 
miestelio išvaizdos.

Nemanykite, kad vanduo tin
ka gerti jei tik jis tyras.

Neužmirškite pažiūrėti į in
spektoriaus certifikatą valgyda
mi pakel-emis.

Nesineškite perdaug bagažo.
Nemėginkite visus, pralenkti. 

Atminkite, kad nebeesate tas, 
kas buvote prieš 10 metų.

Tas, kurs per tankiai lanko
si žmonių pilnose maudyklėse 
arba kurs nepaiso vandens, ga
li pabaigti savo vakacijas ligon- 
butyje.

sais, bet turtuolių šalininkai 
neprileidžia, aiškindami kad iš 
mažųjų savininkų yra gauna> 
ma žymi mokesnių dalis.

* > j

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

PROBAK-
suteikia > 

barzdaskutyklos 
mm— komfortą 
■ skutimos 

namie

į*

Iš

Oratoriai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS 42HĮCAGOJ 

gHlfcku Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau, ne8u todeL kaį 
priklausau prie gra

bų ildirbystės.
OFISAS: 

668 W. 18tb

Lietuves Akužčrfe
MMiNNV|MMWWVWVMMMAAAAARW

Taksų vertelgystė 
Chicagoj

(PROBAK 8LADE)

$20,000,000,000 taksas moka 
tik už $800,000,000

668 W. 18th Street 
TcL Cinai 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Ralsted St. 
Tel. Victory 4088

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKU8ERKA

3103 S. Halsted St.
Telefonas

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Lietnvfal Gydytojai
Rez. 6600 South Arteslan Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Office Phone Canal 1912
DR. M. J. SHERMAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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.

Re*. Phone Fairfan 6353

Phone ■ Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Thetapy 0 Midwife 

• * Naujoj vietoj *
6109 South Albany Avenue

■ — O... .
DR. MARGERIS

4 • ■ '* » ■ ' ' ’ ’•< '

įvažiavo Lietuvon.
Grįš liepos mčnesio 

pabaigoj. 
----- o-----

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Medei. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephonc Plaza 3202

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

3307 Auburn .
CHICAGO. ILL.

duodu 
elcctric

Phone
Hemloįk 9252 

Patarnauja p r i 
gimdymo, 
massage,
treatment ir mag- 
netic blankets it 
t. t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

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

2400 W. Madison^St*

Vai.: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597 

-- ------ O---------

Rezidencija Tel. Midway 5512 b 
Wilmette 195 

Ralph C. CuplerMD. 
CHIRURGAS 

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

Pčtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Akiu Gydytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
F

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Cbicago, III.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drerel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Gavo elektros kėde
-t. »!• ____________

Fanik Jordan, bankų plėši
kas, nesenai nušovęs policistų 
Anthony Buthy, jiereitą penk
tadienį nuteistas mirti elektros 
kėdėj. Jordan nušovė policistų 
Ruthy mėnesį atgal ant Ran
dolph st. ir Michigan Avė., kuo
met tas norėjo jį suimti.

Kaip sveikai praleisti 
vakacijas

Prof. Howard Beard, Illinois 
universiteto sveikatos prievaiz
da paskelbė taisykles, kaip 
sveikai praleisti vasaros atosto
gas. Ofisų ir miesto biznio dar
bininkams geriausias poilsis, 
jis sakė, yra rankų darbas 
laukuose ir daržuose, ant far- 
mos ar užmiesčiuose. Smagu
mas ir poilsis priklauso nuo 
to, ką veiki. Kiekviena minu
tė turėtų būti užimta, bet ne
turi būti praleista betiksliu 
tinginiavimu. šviežias oras, 
saulė, sveikas maistas ir ilgos 
poilsio valandos yra butini da
lykai. Bet gyvi žaislai, tennis 
ar golfas, rimti skaitymai, tru
putis rašymo ir rankų darbas 
sudaro miesto gyventojui po
ilsį.

Permaina darbo ir apystovų 
yra būtina sąlyga poilsiui. Tu
rite būtinai’ atsikratyti rupes
nių, turite paliuosuoti savo ran
kąs nuo ty darbų, kuriais jos 
užimtos per visą metą. Važiuo
kite į atostogas su tikslu. Pa
likite namie savo galvosūkius 
ir baimes, tiems ir reikia po
ilsio. Nukreipkite akis į kitus 
reginius. Prąplatinkite savo 
simpatijas naujomis pažinti
mis.

Ko negalima daryti?
Nesikėsinkite paimti rekordą 

kiekvieną sykį eidami maudy
tis.

Springfielde dabar eina kar
štos imtynės' dėl Cook county 
taksų, jėškant būdų, kaip išgel
bėti Chicągos miestą ir moky
klas iš finansinių sunkenybių. 
Randama, kad Chicagos miesto 
turtuolių asmeninių nuosavybių 
(personai property) yra arti 
20 bilijonų, bet taksas moka
ma tik nuo kokių 800 mili
jonų. Turtuoliai buvę atleidžia
mi politiškais išrokavimais. 
Taip pat su real estate, kurių 
verte skaitoma apie $10,000,- 
000,000, ir tik nuo $3,700,000 
yra mokama taksos.

Kalbama apie teismą ir pa
baudas tiems, kurie išsisukinė
ja nuo taksų mokėjimo, bet kai 
prieina prie smulkiųjų nuosa
vybių savininkų, taip reikalaą 
užkliūna. Kaikurie aldermonai 
nori, kad uždarbis ir real estate 
ligi $2,500 nebūtų apdedami tak

PETRONĖLĖ EURKAITIENĖ 
spo tėvais Rokaitė

.Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 31 d., 8:30 vai. ryte 1931 
m., sulaukus pusės amžiaus: gi
mus Tauragės apskr.,, Žygaičių 
parap.. Aukštupių kaime. Ame-* 
rikoj išgyveno 18 metų. Paliko 
dideliame nuliudimė dukterį Bar- 
bdrą. sūnų Joną, žentą Vincentą 
Petravičių, marčią Marijoną Eur- 
kaitienę ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 4537 S. Wood St.

Laidotuvės įvyks ketverge, bir
želio 4 d., 8 vai. ryte į šv. Kry
žiaus parapijos bažrfyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Eurkaitic- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.7

Nuliūdę liekame

Duktė, Sūnūs, Žentas, 
Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th

Telefonai

Cicero 3724

Ct

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
•*W • ‘ ’ 1

Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue• N

CHICAGp, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos pkaudejipio. svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su eiektp, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 yal. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po'pietų. •
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJŲ IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589
-------- O---------  .

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži) koplyčia dykai

718 W;* 18 St '
Tel. Rooscveit 7532

—o-----
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS , AKIŲ SPECIALISTAS

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po* nr.

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

Nedėlioj pagal sutartį 
Tek Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930
■— " " 11 -      T" 

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

Tek Lafayette 4146

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

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
širdies. Plaučių, Kraujo pakrikimai sekmln- 

gai gydomi. Akiu. Ausų, Nosies 
ir Gerklės.

Akintai prirenkami

DR. ALEX W. MARMON
4407 North Kcdieic Avė. • 

Ind. 0033
Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vak. 6 iki 0.

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearbofn St., Room |H3 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

ANTANAS BALTUNAS
*

Mirė nelaiminga mirčia gegužės 
29 d.. 4 vai. po pietų, 1931 m., , 
sulaukęs pusės amžiaus: gimęs 
Kretingos apskr., Kartenos mieste. 
Amerikoj išgyyeno 20 metų. Pa
liko dideliame nuliudjme moterį 
Emiliją, po tgyais Gagelaitę, duk
terį Oną, 2 sunu — Antaną it 
Medardą ir gimines. Buvo narys 
Vytauto Gvardijas Dr-stės, Lietu
vių Keistučio Kl.» Aųier. Liet. Pi
liečių Kliubo ir SLĄ. Kūnas pa
šarvotas randasi 4 346 S. Wąshte- 
naw Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, biržė- ; 
lio 3 d., 8 vai. ryte į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Baltuno gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

• Nubudę liekame ’

Moteris, Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741. •

VINCENTAS MAKEVIČIA '

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 29 d., 12:30 vai. popiet, į
193I m., sulaukęs 70 metų am-; 
žiaus; gimęs Suvalkų rėdybos, 
Liudvinavo miestelyj; Amerikoj 
išgyyeno suviršum 50 metų. Pa
liko dideliame nubudime moterį 
Petronėlę, po tėvais Valąičiutė, 3 
sūnūs — Vincentą. 19 iįi., Vy
tautą 15 m., Bernardą 13 m., 3 
pusseseres Amerikoj, • o Lietuvoj 
seserį ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 1847 W. North avė.

Laidotuvės įvyks ufarnipke, 
birželio 2 d., 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Mykolo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į. Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Vincento Makcvičiaus 
giminės, draugai' ir pažįstami esat 
nupširdžiai kvįečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

Moteris, Sunai, Gimines, 
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavicb, tel. Roosėvelt 2515

BUTKUS
Undęrtąking Co.

Wm. A. Pakorny 
. Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
•y Tel. Canal 3161

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
. 756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

Nedėliomis nup 10 iki 12.

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Ane. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

——p—__.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
,*l»3feįįĮ OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St.
• Tel. Boulevard 6487 
—Q—

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
• • Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vali

Residence Phone Hemlock 7691

R. A. VASALLE
ADVOKATAI . 

11 South La Šalie Street 
Room 1934 Tek Randolph »3t

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis—Utarn., Kttv. ir Subartu yak. 
Vasalle—Pan., Ser. ir Pelnyčio* rak.

Tel. Boulevard 7589 
to iki 8 vakąro.

Lietuvis Advokatas
............  I —

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMŲOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui. ’

103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS .GRABORIUS
Patarnauju laidotuyėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevclc 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

te--------------------; n,, . .......................................................

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-krcivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. Ashland Avė.
, Tel. Boulevard 7878

Phone Boulevard 7042

DB. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

........................... ..................................... ........... !!W ...................... III-I .1—

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

kampas Michigan Avė.
Tek Pullman 5950—namų Pulk 6377 

Miesto ofise pagąl , sutartį 

127 N. Dearborn SL
Ketvergais ofisai uždaryti

...........................-'.i ii i

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd SL 
Arti Lcąvitt St.

Telefonus C«n«l 255$ 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki I

Lietuviai Gydytojai

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

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

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Vai.: kasdien nucu 10 vai. ryto iki 9
vai. vakare. Nedėliomis pagal sutartį

4847 West 14 Street
CICERO, ILL.

Barbora Stromskienė
po tėvais Rimkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 29 d., 8 vai. ryte 
1931 m., sulaukus pusės ąmžiaus; gimus-Tauragės apskr., 
Kvėdarnos parap., ^fcejpbių kaime. Amerikoj išgyveno 16 
metų, paliko dideliame nubudime vyrų Juozą, 2 dukteris 
— Kazimierų ir Sofiją, 2 sūnūs — Juozapų ir Petrų, 2 
žentus — Jonų SereviŽ ir Pranciškų JarskL 2 marčias — 
Caroline ir Marijoną, seserį Ona Bąrbsis, N. Y., ir gimi
nes, o Lietuvoj 2 seseris — Uršulę ir Emiliją. Kūnas pa
šarvotas randasi 44^6 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ųtarninke, birželio 2 d., 8 vai. ryte 
ir namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus geilulingos pąmaldos už velionės sidą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kązimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Stędmskienės .giminės, draugai ir J 
' pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė

se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir ^atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame

Vyras, Dukterys, Sunai, Sesuo, Žentai,
Marčios ir ^įminės, '

Laidotuvėse patu niauja graborius Ęttdeikis, tel. Yards
1741.7 •. , r.r, - f

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

1

14 ••'■yyp*****- ••w •’

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

, apart šventadienio it ketvirtadienio

Phone Ganai 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868
. f*

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

A A. SLAKIS
ADVOKATAI

Ofisas vidurmiestyjs 
Room 1502 1

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington S t. 

. Cor. Wasbington and Clark Su. j. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395 '

JOHN Ii. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2U7 
Telephonc Randolph 6727

Vakarais 2151 22nd St. nuo 6-tt 
Telepbone Roosevclt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

.AMBULANCE PATARNĄVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingu ir Tarnų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas. į 

J. F.EUDEIKIS &W
JŪSŲ GRABORIĄI 

Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 1742 ;;

! Namų Tek Ravenswood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

15 88 Milvvaukee Avė. 
(kampas North ir Damen Avės)

• Tek Brunswick $281 
Utarn,, Kefv. ir Supatom|s 

Ofiso valandoj; 1-3 ir 7^8 p. m. 
. z ^edėlipmU'pagąl ąusitarimų

——------ ------- ------- -------------- --- ------

II DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 pp pietų, 2 iki
4 ir 6 iki 8 vaje. Nedėlipm nuo 10

II iki 12 dieną.'
l'Tclephonai dieną ir naktį Virgtnia 0036;

K ' I

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai . 

OFISAS
4729 South Ashland Ane., 2 lytfos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

. Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO V ALANUOS:

Nuo 10 iki 12\val. ryte, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 ijei 8:30 vai. 
Vakaro. Nedėl. ’ nuo U 0 iki v 12 v. dieną 
V . Phone Jdidvay 2tf«QE 

.........r- '■ ....... ......'*■!... .
Phone Armitage 2822

1145 Miluiaukee Avenue

Valandos: J 2 iki 2 it 6 iki 8 P. M- 
Seredos vąkare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie £>t. Room 730
Tel. Central 6890 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Ąv.

TeL Prfljspect 3525 
..... 1 " .......... .......... 

Paul M. Adomaitis

Om Uotk U SOh BUt, 
One North La Šalie .St> 

■ (Cor. La Šalie and ^Madison S

i. ii įsu................ ..

.lOSEPH .1. GRISH
Lietuvos Advokatas 

463| Sf>* Ashland Ąoe, 
Tel. Boufcvąrd 2800 
J?VI 
Tek Rcpubhc 9723



Tarp Chicagos 
Lietuvių

mų biznį, 4547 So. TIermitage 
avo., Grįžę iš Lietuvos mano va
ryti tą patį biznį.

Melrose Park

Senas Petras apie 
“Naujienų” pikniką
Kai tik ateina šiltos dienos, 

mieste gyvenant ' kiekvienam 
norisi šventadienio sulaukus iš
trukti kad ir kelioms valan
doms atsikvėpti kur nors par
kuose, miškuose.

“Naujienos” šiemet kaip tik 
ir rengia pikniką tokioj vieto
je, kur kiekvienas poilsio ir at
sigavimo jėškantis galės rasti. 
Oak park yra vienas iš gra
žiausių Chicagos apylinkių dar 
žų, be to čia yra labai patogi 
vieta automobiliams pastatyti.

Atvažiavusieji į pikniką čia 
ras puikius ąžuolynus, kurie 
nesiskiria nuo Lietuvos girių 
ir gojų. Oak parkas šiemet bus 
panašus į šventos Onos atlai
dus Alvite, nes kaip visa Su
valkija suvažiuodavo į Alvitą 
paskendusio varpo ežere pasi
klausyti, taip chicagiečiai ir to
limesnių kolonijų lietuviai va
žiuos į Oak parką “Naujienų” 
rinktinio programo pasiklausy
ti ir su senai bematytais priete- 
liais vėl susitikti.

Į šiuos metinius “atlaidus” 
paprastai renkasi tūkstančiai 
lietuvių, tad ir šiemet pasima- 
tykime, susitikę prie tos pro
gos. Juk kas yra malonesnio, 
kaip senus draugus susitikti ir 
naujų susipažinti.

Senas Petras.

Town of Lake

Lietuvių Melrose Parko kliu- 
bas gegužės 17 d. buvo suren
gęs vakarienę musų veikėjui 
Antanui Jučui pagerbti.

Vakarienės programa prasi
dėjo pusiau šeštos, svečiams at
sistojus ir giedant Amerikos 
himną. Paskui buvo eilė kal
bėtojų. Be kitų prakalbėjo West 
Melrose parko komitetas, nu- 
piešdamas gražiai, kiek lietu
viai daug galėtų padaryti, jei 
visur taip skaitlingai rinktųsi 
ir vienybėj sugyventų. Sakė, 
mes lietuviai galėtume savo net 
senatorių išsirinkti ir į Wash- 
ingtoną pasiųsti, tai mums len
gva butų ir Vilnius Lietuvai at
gauti. .

Toliau kalbėjo Dr. Račkus; 
kurs gana gražiai išgyrė čia gi
musią jaunąją kartą, sakyda
mas kad musų jaunuomenė jau
čia savyje lietuvišką kraują ir 
nesiskiria nuo musų, tik mes 
patys turimb jos nestumti, bet 
prilaikyti su savim ir į tautišką 
darba traukti, fr

Toliau Kliubas įteikė aukso 
ir deimanto žvaigždę p. Anta
nui Jučui, kurs yra Melrose 
Parko trustis ir musų kliubo 
pirmininkas ir yra labai daug 
pasidarbavęs dėl lietuvių labo. 
Jis yra vienos Maywood kom
panijos superintendentas ir la
bai užsistoja už savo tautiečius 
šiais blogais laikais rūpinda
mas kuo galėdamas pagelbėti 
lietuviams darbininkam^ Dėlto 
lietuviai, norėdami jam išreik
šti savo dėkingumą ir surengė 
šį pagerbimo vakarėlį.

Ten buvęs.

■.............. ... 'll- * 1 "»■......... I Į. ....................................................   ... < ......

ir kitataučių ateivių tapę ' Su 
vienytų Valstijų piliečiais.

Priežodis sako: “Senas jau 
lis savo vagos negadina?.* P-nas 
Juozas Olekas, Amerikos Lietu
vių Mokyklos mokytojas, sako: 
“Laike daug metų mano mo
kytojavimo praktika parodė, 
kad kiekvieną žmogų galima 
išmokyti ir padaryti apsišvie
tusiu, jei jis mokinasi Ame
rikos Lietuvių Mokykloje”,

MMM N.

xMujiSs, Chicago,- III. '
■ ......................     ,j> i

Automobilis užmušė 
Antaną Baltinių

Pereitą penktadienį, gegužės 
29 d., automobilis užmušė seną 
Brighton parkietį Antaną Bal
tuną, gyvenusį 4846’f S. Wash- 
tcnaw Avė. Jis dirbo Crane 
Co. Tą dieną, baigęs darbą, 
apie 4 vai. po piet, ėjo Kedzie 
gatve namo. Einant skersai 
gatvę prie 39 gatves ant jo už
bėgo greitai ėjęs automobilius 
ir jį ant vietos užmušė. Auto
mobiliu važiavo kokių 18 metų 
vaikezas, kuris tapo suimtas. 
Užmuštojo kūnas gi policijos 
tapo atvežtas pas graborių Eu- 
deikį. i

•?K’ '
Velionis paliko moterį, duk

terį ir du sūnūs. Priklausė prie 
SLA., Keistučio Kliubo ir po
ros kitų draugijų. *

Laidotuves bus trečiadieny, 
birž. 3 d., iš namų į Brighton 
Park bažnyčią ir į šv. Kazimie
ro kapines.

CHICAGOS ŽINIOS
Capone patiekė du 

įstatymus legis- 
laturai!

Antanas Zakarauskas ir Do
mininkas Yakas, abudu šios ko
lonijos gyventojai, išvažiavo į 
Lietuvą gegužės 26 d. ir ma
no pagyventi Lietuvoje kiek il
gesnį laiką. Abudu išvažiuoda- 
mu užsirašė “Naujienas”, nes, 
sako, negalima su Chicaga per
siskirti, tad ir Lietuvoj gyven
dami žinos, kas čia dedasi.

Senas Petras.

Lankėsi
ir 
iš

Kazimieras Gudeliauskas 
Adomas Andriuškevičia 
Westvillės atsilankė į Naujie
nas ir papasakojo kad West- 
ville darbai' labai silpnai • eina. 
Kurie dar turi darbus, dirba 
apie 2-3 dienas ant nedėlios, 
bet didelė dauguma visai ne
dirba. Mano grįžiti nedėldienį

West Pullman Geriausia Mokykla.
Barbora Kanelienė mirė šeš

tadienį, gegužės 30 d., po sun
kios operacijos. Gyveno 11817 
Parnell avė. Paėjo iš Plungės 
miesto, Telšių apskr. laidotu
vės įvyks pirmadienį iš namų 
į Tautiškas kapines.

Town of Lake
Birželio 2 d. Fr. Venckevi- 

čius su šeimyna apleidžia Chi- 
cago ir išvažiuoja j Lietuvą va
saros vakacijų praleisti. Venc- 
kevičiai mano Lietuvoje pavie
šėti apie tris mėnesius ir vėl 
grįžti į Chicago. Venckevičia 
yra seni Town of Lake gyven
tojai ir turi minkštųjų gėri-

Amerikos Lietuvių Mokykla, 
3106 So. Halsted St., Chicago, 
Ilk, įsteigta 20 metų atgal. 
P-nas Juozas Olekas, mokyk
los savininkas, mokytojauja. 
Jis yra baigęs augštesnę mo
kytojų kolegijų, — turi tikrą 
mokytojo mokslo laipsnį. To
dėl, jam dirbant-mokinant grei
tai ir pavyzdingai jau tūkstan
čiai lietuvių-ateivių ir čiagimių 
įgijo mokslą -
bėti ir rašyti. Daug yra jo bu
vusių mokinių, kurie šiandien 
dideli profesionalai: daktarai, 
advokatai; inžinieriai, mokyto
jai, ir kiti mokslo vyrai. P-no 
Olekos rūpestingu pasidarbavi- 
mu-prirengimu šimtai lietuvių

Springfield, III. — “Scarfące” 
Al Capone, Chicagos gengste- 
rių valdovas, patiekė per savo 
prietelius du įstatymų sumany
mus Illinois seimui (legislatu- 
rai), kuriais butų leista atida
ryti ir laikyti štititj lenktynių 
biznis (dog racing). Tuos bi- 
lius patiekė su atstovais. Abu
du biliai yra vienokios kopi
jos. Abudu atstovai tvirtino, 
kad jie Capone “nepažįstą”, be<t 
kuomet vienas iš jų, atstovas 
Rew, sužinojo, kad ir kitas, bū
tent atstovas Borders, turi to
kį pat bilių, tai Rew susisar
matijo ir pasakė, kad jam įda
vęs tą bilių koks tai bičiu
lis Chicago j e, bet jis ne
beatmenąs kaip , tas bičiulis at
rodo ir jo net nepažįstąs, ir ža
dėjo savo bilių ištraukti.

Sulig šių bilių Cook county 
turi būti legalizuoti du dog 
racing trakai.

angliškai kai Du šiurpus išsigimimo 
pavyzdžiai /

PRANEŠIMAS
Pranešimas Gerbiamiems Lietuviams! Užlaikom gražų vietą dėl praleidimo 

! liuoso laiko, nes yra gražus ežeras, golfo aikštč, tinkanti vieta dėl piknikų, yra 
daržas ir šokiam svetainė, kambariai ir valgis, geras patarnavimas.

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

Rusiškos ir Turšikos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Pereitą savaitę įtapo antru 
kartu nuteistas Virgil Kirk- 
land, Valparaiso, Ind. teisme, 
Kirkland, 20 m. amžiaus spor^ 
tininkas, turtingų Gary, Ind. 
tėvų, vaikas pereitą žiemą vieno
je “partijoj” gyvuliškiausiu bu 
du nužudė savo meilužę, 18 
metų high school mokinę, Ar 
lene Praves. Nugirdytą mergi
ną jis pats ir keli jo sėbrai ža- 
ginę ir draskę tol, kol ji sąmo
nės netekusi mirė. Vifcoj apy 
linkėj byla sukėlė šiurpinančią 
sensaciją. Kirkland pirma bu 
voį nuteistas visam amžiui kau
lėti, bet antranke > teisme jam

______________ J .

35^4-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

) VVISSIG,
f Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas ,

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 'krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
gilėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką již jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metTl išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdis nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai, 
420,0 West 26 Su kampas Keder Avė., Tel. ęrawford 5573

I

KLIK'^^ 
Kornų gyduolės^ 
ir Kornų Plasteris J 
nuo Komų, Nuo- AP 
trynų, Bunionų ir 
Nulalimfl Karpų ir 
t, < t. Jei negalite > 
gauti, siųskite 35 >

t

kia ne iš susijaudinimo, įtik iš 
pykšiu. Summers palaidojo sa
vo nužudytą vyrą, 37 metų am
žiaus, ir jį kaltino teisme, kad 
jis ją nepakankamai išlaikęs. 
Po savaitės ji jau laidojo vyro 
brolį. Palaidojo jauną vaikiną 
ir dar porą žmonių. Koks jos 
likimas Įąųkia, ateitis parodys, 
Bet Kirklandas už savo žvėriš
kumą gavęs 1-10 metų paten
kintas šypsosi.

bausme sumažinta nuo 1 ligi 
10 metų. Valstybes * gynėjas 
stengiasi bausmę, pakelti. 
, Antra byla dabar eilia Ghi- 
čągoj. Margaret Summers su
imta ir apkaltinta nunuodiju
si »6 žmones dėl life Insurance 
policies. Savo( nužudytųjų insur 
rance ji pasinaudodavo sau.

Penki žihoųčs jau yra mirę, 
o šeštas tebeguli ligoninėj ir 
maža yra vilties kąd bepagy- 
tų. Summers nuodijusį savo au
kas strichninu. Pirma savo au
kas ji’ prikalbėdavę, kad ap
draustą savo gyvybę ir kad 
globėja paliktų ją pačią. Kada 
tai padarydavo, tai ji užkvies- 
davo “ant vaišių” ir aukas ap
girdydavo' nuodais, nuo kurių 
pagalbos nebėra.

Kaip Kirkland, taip Summers 
rodo pavyzdžius visiško jaus
mų sustingimo. Kirklandas lai
ke abiejų teismų laikėsi labai 
išdidžiai ir nudavė dideij 
“džentlemoną”, bet kada reikė
jo savo kail|> gejbėti, (tai jis 
pats pradėjo;, versti visokius 
šmeižtus prieš feavo nužudytą 
merginą, norėdamas tuo savo 
kailį įėjbėtį/ ^

Summęrs tįip jau tardoma 
neparodo1 jokio susikrimtimo. 
Viena V korespondentė aprašo, 
kaip atrodo įa moteris vampi- 
raš. “šaltoj tamsios akys, in
tensyviai gyvos blizgančios ne
gyvame jos lyeide. Tai nejau
kios . akys. AŠ vis dar jaučiu 
jų. žvilgsnį”. Ji pati ištužusi, 
susmukusi, nejudri, bet, tos 
žiaurios akys, iš kurių taip ir 
žvilga plėšrus Žvėris. Ji tar- ______ w„.
doma bando ir verkti, bet ver- yra naudingos.
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PRANEŠIMAI
North Side. — SLA 226 kuopa 

laikys savo pusmetini susirinkimą 
antradieny, birželio 2 d., 7:30 v. v., 
Association House, 2150 W. North 
Avė. Visi kuopos nariai yra kvie
čiami skaitlingai atsilankyti, nes šį 
kartą turėsime daug naujų dalykų 
apsvarstyti. —Sekretorius. ■ f '-----

Roteland. —- Prašome Roselando 
draugijų, kliubų ir kuopų nerengti išva
žiavimų ir piknikų birželio 21 d., nes 
tą dieną Liet. Scenos Myl. Ratelis ren
gia savo gražų basket pikniką J. Dam
brausko farmoj, ' Willow Springs,1 III., 
kur bus gera diuzika, šokiai, užkan
džiai, gėrimai ir tt. Visi kvjėčiami 
rengtis dalyvauti tame piknike.

1 i- — Komisija.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Am. pusmetinis susirinkimas įvyki bir
želio 2 d„ 8 vai. vak., Mark White Sq. 
Parko svetainėj, 29 ir S. Halsted St, 
Malonėkite visi atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti.

A^ yZalagėnas, prot. rašt., 
Naujas adresas 7132-S, Racine Avė.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvie- 
ta” pusmetinis susirinkimas įvyks ant
radienį, birželio 2 d., 7:30 vakare, San
daros svetainėj. Visos narės atsilankykite, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 

, ' Sekretorė.

Skelbimui Naujienose 
duoda naudą deltc, 
kad pačios Naujienos

MADOS MADOS MADOS

2881 3441

2811

2811
2881

v—
• onu snatątA Į o^ojqc

•9av lunpny V MSS 
NOLLV1S 

onisvsho v svo Naaanv 
sturujiunjroą stui

-ĮUi^uajed — snfaiĮe ai seseS seitneijarj 
•Šuiztuoung '00'i $ SujtaajS ae Suiųše/^ 

fisnf SBUlJABlUm^d SBUflJ

Phone Humboldt 8559

Cy”^MAILOR
Room 704-705

1608 MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki: pab mano. Mano pilnas iftegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei ai apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jutų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iftegzaminavimo—kas jums yra.galutino išegzamlnavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zhremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pieta.
w—O— ’ | t

20 St.

po 
Nede-

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rocktvell St.

CHICAGO, ILI,.

* ■ ’

< f . s t ą
1 2881 —- Vasarinė suknelė. Be jos sunku bus apseki kaip iteis karštesnės dienos. 

Pasiūti galima iš byle kokios lengvos, šviesios materijos. Sukirptos mieros 8, 10, 
12, 14, 16, 18 ir 2Q metų mergaitėms. - • i

3441 -— Suaugusiai moterei suknelė.; Naujausis modelis. Tam tinka lengvas 
>ks kitpls naujoviškos materijolas, Sukirptos ir1-— 1 1

, T\»r -iv wiių per krutinę, v. ,/k r s '
2811 — Jaunutėj mergaitei vasarinė suknelė. Tinka iš byle skalbiamos mate

rijos. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų mergaitėms? '

Pirmadienis, birž. 1, 1981

CLASSIHEDADŠZį
Business Service

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

—■■—o------
BLEKORIAI IR STOGŲ 

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

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

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

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. 

Lafayette 2082

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa
matysite penkių kambarių gražius ra
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška šei- 
mina turi parduoti tuojaus. Tik 11 sa
vaičių vartoti. Parduosime atskirai.

6328 S. Mozart St.

PARDAVIMUI National cash regis- 
teris. 1834 Canalport Avė.

CLASSIFIEŪ ABS.)

Personai
Asmenų Ieško ______

Juodieji inkštirai, spuogai pasalinami ant 
visados, taipgi visokie odos ISbftrltnaL 

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 B. 01 Bt. 
Normai 6303 

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

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk atba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

PAIEŠKAU draugo Kazimiero Bud
rio, Airiogalos parapijos, kaimo Pigai- 
nių. Malonėkit atsišaukti sekančiu ad
resu :

Vladas Žongaila,
2-ros lubos iš užpakalio, 

3630 So. Union Avė., Chicago, III.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia 

centus į » 'KUK*
“KLIK” LABORATORIES

1900 Š. Halsted St. CHICAGO. ILL.
Tai yra stebėtina gyduolė.

Žmonės I Kam jus kankinatės ir 
kenčiate kornų skaustaą: “Klik” coj^ 
remedy, tai yra stebėtina gyduolė/ ku
ri nugydo kornus, callouses, j bunions, 
warts, etc. Šį garsinimą nuneškite pąs 
aptiekorių reikalaudami “Kilk” corn 
remedy. Jeigu negalite gauti, i tai pri- 
siųskite 35,c. už 1 bonkutę arba $1,00 
už 3 bonkutes, mes jums pasiųsim 
paštu. ..... . .....  :.....:

3441 , Suaugusiai moterei suknelė.; \Naujausis modelis. Tam tinka lengvas
šilkas arba koks kitoks naujoviškos materijolas, Sukirptos mieros 16, 1.8,* taipgi 
36, 38, 40,, 42, 44‘*ir 46 colių per krutinę. , -

28įl — Jaunutei mergaitei vasarinė suknelė, Mįnka iš byle skalbiamos mate
rijos. Sukirptos miętęs2,4 ir 6 metų mergaitėms. , ‘

Norint gauti vieną ar dau- /F-—- ~ -....... ........... ~ 3
giau virš nurodytu pavyzdžių, naujienos Pattren Dept. 
prašome iškirpti paduotą blan- ,Hal,ted Su Chicago, ui. 
kūtę arba priduoti pavyzdžio Čia idedu 15 centų it prašau at‘- 

numerį, pažymėti mierą ir aiš- lių$tr man pavyz<1i No 
kiai parašyti savo vardą, pa- „ A e ,
vardę ir adresą. Kiekvieno pa, (...... .... ......... pet
vyzdžio kaina .45 centų. Gali......... ...... . ...................... ......
ma prisiųsti pinigus arba paš- ’ < ° r pavat ?
to ženkleliais kartu su užsaky- .......r-.... ” j...................
mu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos, Pattern Dept., 1739 ......... .................................. .
So. Halsted St^ Chicago, 111.

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

Čia (dedu 15. centų ir prašau at

siųsti* man pavyzdi No 

Mieros
• V. ’ 1

(Vardas ir pavardė)

u........... per kratine

(Adresas)

(Miestas ir valse.) _

KALBĖK ANGLIŠKAI! 
NEŽJNYSTE IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ!
• Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie

nintelė anglų kalbos ir mokslo įstaiga 
Amerikoje, čia niokinama kiekvieną 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
gai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose: nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo: išaiškiname taisyk
les /mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystes,' ir daug>■ kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
Žymiai sumažinta, Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Pradėkit mokytis 
šiandieni '

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

3106 So. Halsted St. 
♦ ’ CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos _____

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300
< v Neimant komiso

Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 
sumos

Finance Corporation ,
• of Illinois

Po valstijos priežiūra 
8804 So. Kedzie Ąve. 

,,, į ii ■■■iii.ii.■>■»■■■■: m i—į i  i ..... lni.ii.i

PASKALOS ant bonų, etako ir kitu vertybių

Franklin 3495

“O , .
PERKAME Ųietuvos Laisvės 

Paskolos . Bonus. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Box No. 1258.

V o----- I *

REAL EStATE BONAI PERKAMI, 
PARDUODAMI ’ Ir įkainuojami: ge
riausia cash kaina.

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank Bldg., 
Franklin 5664

KADA BUS REIKALAS 
Mes mielai paskolinsim jums iki $300 

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

t. b. wa!Rd; ,
6th rloor 8 S. Dcarborn St.
Room ”612 Tel, Randolph 2060

įį> < .i

REIKALINGAS švarus barberys su 
geru patyrimu. 5150 S. Halsted St.

........ 1 ............................. ... ...
For Rent

RENDAI 3 kambariai dėl mažos šei
mynos arba pavieniui vaikinui. 2622 
W. 69 St. Tel. Prospect 08*3.

Business Chanec
Pardavimui Bizniai

TIKRAS BARGENAS
Gaso Stotys (2)

Puikiausiose North Shore priemleMių vie
tose, viena Evanstone, kita Willmette, su 
koncesijų standa — rerai i&dirbtas ir gerai 
oinantla -bizniai. Savininkas turi paaukoti 
iŠ priežasties kitų biznių.

BARGENAS UŽ CASH
Reikalingas greitas veikimas. Telefonuokit 

Greenleat 9809? ar dėl platesnių žinių pri- 
siųskit savo vardų, adresų ir telefono nu
meri Į Naujienas.

Box 1300, 
1789 8. Halsted St.

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime cash pirkėjus, 
kurie galbūt to ir pagsidauja. Greitas, kon
fidencialia patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė roomtng house, ra
šo stotys.ir garažai. Tel. Del. 9426. Mr. 
Ryan, Rm. 608, 612 N. M i ch t gan Avė.

PARDAVIMUI abelno taisimo šapa. 
battėrių. tairų. radio taisymo ir visokios 
rūšies taisimo, labai • »-—
nis.

ii. gerai einas biz- 
, Boulevard 6433

PARDUODU bučemę ir groseroę 
su mažu namu. Tel. Lafayette 8780

Real Estate For Sale

Paul M. Smith & Co. -
REAL ESTATE '

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.’
Tel. Lalayette 0455

NAUJAS WISCONSINO VA-
* SABINIS KATADŽIUS

Nepaprastas bargenas. už pusę tikro
sios jo vertės.
k) už $750 — 4 kambarių namas, pot- 
čiai, toiletas viduje. ‘ “
dos važiuoti automobiliu.
ras, puikus žuvavimas. 
maudymasis. Lengvais 
Tiktai ne žydams.

Rašykite 
Naujienos 

Bos 1301, 
1739 S. Halsted St

Savininkas paaukos vis-

Pusti'ečios valan- 
Gražus eže- 

medžiojimas, 
išmokėjimais.

......................  .į , , „
i




