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Buvusiam Ministeriui
Teks Kalėti

Aukščiausias teismas atmetė Fall’o pra
šymą peržiūrėti jo bylą

palengvinti bausmę
Tik prašymas susimylėti gAU lėjiman ir sumokėti $100,000. 

x Fall buvo kaltinamas <tuo, 
kad jis priėmęs 100,000 dole
rių iš vertelgos aliejum, Dohe- 
ny, kaip kyšį. Tie gi pinigai 
buvę duoti Failui, kad jis leis
tų eksploatuoti valstybės alie
jaus rezervus Kolifomijoj Pan- 
Amerikos Petroliaus kompani
jai, kurios prezidentu 
Doheny.

Vienintelė priemonė 
belieka Fall’ui išvengti
bausmės tai prašyti AukšČiau- 
sį Columbia Apskrities Teismą 
susimylėti.

VVASHINGTON, D. C.* birž. 
2. — Aukščiausias šalies teis
mas vakar atmetė prašymą Al
berto B. Fall’o, buvusio vidaus 
reikalų ministerio prez. Hardin- 
go kabinete, peržiūrėti išnaujo 
jo bylą, kurioj jis buvo kaltina
mas ėmimu kyšių.

Fall žemesniuose teismuose 
rasta kaltas. Jam buvo pa
skirta bausmė sumokėti $100,- 
000 ir vienus metus kalėti. Ir 
dabar j Am teks tuojau eiti ka-

B. K. Balutis, Lietu 
vos atstovas Wash 

ingtone, išvyko į 
Lietuvą

Ketina grįžti Amerikon apie
• spalių mėnesį

WASHINGTON, D. C.— Ge
gužes mėn. 29 d. Lietuvos Mi- 
nisteris Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse p. B. K. Balutis 
“Farnce“ laivu išvyko j Lietu
vą. Esamomis žiniomis, arčiau 
susipažinti su Europos politi
niais įvykiais, pakeliui į Lietu
vą, p. Balutis kuriam laikui 
sustosiąs Paryžiuje ir Berlyne. 
Grįždamas į Amerkią tuo pat 
tikslu apsilankysiąs Londone.

Lietuvoje p. Balutis išbusiąs 
apie tris mėnesius. Tą laiką jis 
sunaudosiąs atostogoms ir savo 
pažinčiai su Lietuvos aktualia 
padėtimi atnaujinti.

P. Balutis k’etina grįžti į 
Ameriką apie spalių mėn. Jam 
nesant Washington’e, jo par
eigose jį pavaduos, kaip Chargė 
d’Affaires a. i„ Pasiuntinybės 
sekretorius p. M. Bagdonas.

Skaičius gelžkelių 
nelaimių sumažėjo
NEW YORKAS, N.. Y., birž. 

1. —Suvienytų Valstijų gelžke
lių pastangos mažinti gelžkelių 
nelaimių skaičių davė gerų pa
sėkų 1930 m. Tais metais mir
čių gelžkelių nelaimėse buvo 
1,000 mažiau, negu 1929 me

stai. Be to, sužeidimų buvo 
27,000 mažiau, negu 1929 m. 

’ šias žinias paskelbė Arthur 
*Williams, Amerikos Saugumo 

■ Muzejaus prezidentas.

Francijos prezidentas 
apsivedė

PARYŽIUS, Francija, birž. 
2.—Havas žinių agentija pra
neša, kad vakar apsivedęs pre
zidentas Gaston Dumergue.

^ORRS,.
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus; lietus naktį, tru
putį šilčiau; besikeičią vėjai.

Saulė teka 5:17; saulė lei
džiasi 8:18 vakare.

Aukščiausia temperatūra va
kar 3 vai. popiet buvo 64 laips
niai.

buvo

dabar 
pilnos

Iš kalėjimo varo rinki
mų vajų

LOS ANGELES, Cal., birž. 
2. —- David H. Clark yra kal
tinamas nužudymu laikrašti
ninko Herberto Spencerio ir 
realestatininko Charles Craw- 
fordo. Jis laikoma kalėjime. 
Nežiūrėdamas to, Clark varo 
rinkimų vajų iš kalėjimo ir 
ragina piliečius išrinkti jįmu- 
nicipaliu teisėju šios dienos 
rinkimuose.

—————T——•

Muštynes tarp kata
likų ir nekatalikų 

I. .< ’

GLASGOW, Škotija, birž. 2. 
—Keletas asmenų sužeista su
sirėmimuose tarp katalikų ir 
kitas tikybas išpažįstančių ge
gužės 81 d. Susirėmimų įvyko 
Lanarkshire apielinkėje meti
nių katalikų procesijų laiku.

Katalikų procesija užpulta 
Mossende. Į ją mėtyta akme
nys. Panašus įvykis buvo ir 
prie Bells, arti Carfin; čia 
muštynėse dalyvavo keletas 
šimtų asmenų.

• Muštynės ištiko taipjau pro
cesiją . GIasgowo apielinkėj 
Gallogate. Stiprios ’ raitosios 
ir pėsčiosios policijos jėgos 
pagalios muštynes sustabdė.

Savistovia protavimas 
svarbesnis, nei ži

nojimas . .
V- • ■

BEREA, Ky„ birž. 1. —Chi- 
cagos universiteto prezidentas, 
Robert M. Hutchins, kalbėda
mas Berea kolegijoj iškilmėse, 
kuriose studentams duota dip
lomai, pareiškė:

“AŠ atvirai laikyčiaus tos min- 
ties, kad apšviesto žmogaus 
pareigos yra daugiau suprasti, 
ne kad žinoti... Ateinačios kar
tos vadai bus ne tie, kurįe iš
moko amintinai Britanijos En
ciklopediją. Jie bus tie; kurie 
gali manyti svarbiuosius faktus 
ir kurie gali išvystyti idėjas.“

Nubaudė komunistus— 
kalinius

KAUNA.—Kauno sunk, dar
bų kalėjime Gegužės Pirmąją 
komunistai kaliniai šventė Ir 
triukšmavo. Kalėjimo adminis
tracija pasiūlius, Kauno apyg< 
teismo valstybės gynėjas pasi
rašė raštą, kuriuo šventusiems 
Gegužės Pirmąją ir triukšma
vusiems per keturis mėn. nelei
džiama bus atnešti maisto, kny
gų ir laikraščių, neleist' su "at
lankančiais iš laisvės pasimaty 
ti. IŠ viso nubausta daugiau 
kaip 100 lęalinių. ,
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Presbiterionų baž 
nyčia už sąžinės bal 

są karo klausime
PITTSBURGH, Pa., birž. 1. 

—Presbiterionų bažnyčios kon
ferencija vakar priėmė rezo 
liuciją, kurioj palaikoma teisė 
atsisakyti remti karą, jeigu as
muo jaučia, kad jo sąžinė ne-‘ 
leidžia jam jį remti.

Konferencija taipjau pareiš
kė priešingumo priverstinam 
militariam jaunuomenės mankš-< 
tinimui kolegijose ir kitose jno- 
kyklose.* fti

Presbiterionų ‘bažnyčia 
skaito 2,000,000 narių.

pri-

Rengiasi išsikraus
• tyti iš Haiti
WASIHNGTON, D. C., birž.. 

2.—1915 metais Suvienytų 
Valstijų jūreiviai užėmė Haiti. 
Jie čia buvo atsiųsti neramu
mams nuslopinti. Bet ilgainiui 
Suvienytos Valstijos faktinai 
pradėjo šalį valdyti.

Dabar tečiaus Suv. Valstijos 
nori pavesti valdžią patiems 
Haiti gyventojams. Suvienytos 
Valstijos pasiliks, sau tik mui
tų kolektavimą. Taipjau nu
matyta atšaukti ir jūreivius 
bėgiu ateinančių dviejų metų.

Teatrų streikas Len 
kijoj

VARŠUVA, Lenkija, birž. 2. 
—Priešindamiesi perdaug dide
lėms municipalėms 
vietinių teatrų savininkai 
darė savo biznius vakar ir 
skelbė streiką neribotam 
kui.

taksoms, 
už- 
pa- 
lai-

Nepatinka kvarantina

■S.

T------

MONTEVIDEO, Uragvajus, 
birž 2.—šešiolika vertelgų bal
tuoju tavoru, kurie nesutiko 
apelirti šią šalį, buvo internuo
ti ant salos Ėlores. Dvi dienas 
pabuvę ten, jie pareiškė noro iš
važiuoti iš Urugvajaus, jei tik 
busią paleisti iš Flores 'kvaran- 
tinos. ' c •

• _ .......... -.O., .

Nepaprasti ledai
ŽEIMELIS.— šįaulįų ap. ge

gužės 8 d., 16 vai. ( atėjęs z iš 
pietų mažas , debesėlis sukėlė 
didelę audrą, kurios metu pa
sipylė ledai nuo 20 ligi <80 gra
mų'didumo.

Žeimelio miestely . išdaužyta 
520 št. langų stiklų, laukuose 
užmušta daug veversėlių 'ir ki
tokių paukštelių.

Mokytojų algas nu
kapos

TOKIO, Japonija, birž. 2.— 
Valdžia paskelbė, kad 15,000 
mokytojų algoą busiančios nu
kapotos pradedant liepos 1 die-

Nukapotos .bus algos tų 
dau-

ną. 
mokytojų, kurie uždirba 
giau, kdip $49 mėnesiui.

Ceylono sala rengia
si rinkimams į seimą
Anglijos darbo valdžia suteikė 

savivaldybės teises 5,500,00(1 
gyventojų

LONDONAS, Anglija, birž. 
2.-—Anglijos valdžia suteikė sa
vivaldybės teises Ceylono salos 
gyventojams. Rinkimai į ša
lies seimą įvyks už mėnesio 
laikojM^Victos gyventojai jais 
labai^sušidomčję. Nes tai yi’a kad jie toli gražu nepritariu
pirmieji rinkimai, kuriuos jie 
turės.

■ ’•« . . . ’ ' '

Europiečiai, varantys čia 
prekybą ir turintys plantacijas, 
reiškia didelio priešingumo An
glijos valdžios sumanymui. Bet 
vietiniai gyventojai patenkinti.

Bausmė Kirklandui vėl 
bus argumentuojama
VALPĄRAISO, Indiana, birž. 

2.—Virgil Kirklandui, kuris bu
vo kaltinamas nužudymu mer
ginos Arlene Dravos, paskirta 
bausmės kaletį nuo vienų iki 
dešimties metų. ' Valstybės gy
nėjas pareiškė protesto, saky
damas, kad tai esanti per leng
va bausmė.

Dabar teisėjas Crumpacker 
pareiškė, kad jis panaikinsiąs 
pirmesnį nuosprendį ir Įeisiąs 
išnaujo valstybės. gynėjui ir 
Kirkiančio advokatams argu
mentuoti klausimą, ar nepri
valo, sulig' įstaymais, sdkesnė' 
bausmė Kirklandui būti paskir
ta. Valstybė gynėjas reikalau
ja Kirklandui bausmės bent 
nuo 5 iki 20 metų kalėti.

Plikas prilipo prie laik-
■ rodžių

• •«—

Gegužės pradžioj, laikrodžių 
“Omega“ atstovybė * iš Kauno 
į Tėlšiuš: siuntė laikrodžius ir 
kita. Didesne dalis šių daiktų 
žuvo.

Krim. policija nustatė, kad 
daiktus iš bagažo siuntinio ; iš
ėmė tą siuntinį lydėjęs gelŽk. 
konduktorius Pūkas Antanas, 
kuris padėtas Kauno s. d. ka- 
lėjiman

J,

■ ■ ' .

Ispanijos sindikalis 
tai negriausią res

publikos
MADRIDAS, birž. 2. — Is

panijos liaudis yra itin tamsi. 
Todėl po susikūrimo respub
likos greitai ėmė pasireikšti 
riaušių, kurios šaliai nieko ge
ro nežada. /

Riaušių kurstymu pasižymė
jo komunistai. Vienok komu
nistai ne taip pavojingi res
publikai, ba jų įtaka čia ne taip 
žymi?

Svarbesnę rolę vaidina-ųsin- 
dikalistai. .Buvo . abejonių de- 
liai to, kokios pozicijos jie 
laikysis link respublikos. / Da
bar vienas įtakingiausių sindi- 
kalistų vadų, Angel Pescana, 
išleido viešą pareiškimą. Jame 
jis sako, kad sindikalistai esą 
priešingi smurtui šiame mo
mente. Jis taipgi pareiškia,

komunistų žygiams.

Įdomus demonstra 
vilnas

Aeroplanas lėkė be piolto, o 
automobilius važiavo be šo
ferio, radio kontroliuojami

HOUSTON, Tex., birž. 2. — 
Autrey yra išradėjas prietpisų 
aeroplanams ir automobiliams 
kontroliuoti pagelba radio. Pra
ėjusį sekmadienį jis demonst
ravo čia savo išradimus. Lėk
damas aeroplanu jis, pagelba 
radio, operavo kitą aeroplaną, 
kuris kilo ir leidosi, sukinėjosi 
ir vartėsi.

Pasak Autrey’o, jo- išradimas 
galįs turėti ypatingos reikš
mės karo metu.1 Esą, vienas 
Žmogus lengvai pajėgtų, radio 
pagelba, kontroliuoti tuziną ae
roplanų.

Taipjau demonstravime au
tomobilio Autre’o išradimas pa
sirodė/ sėkmingas. Automobilis 
pradėjo važiuoti, jo ragas su
birbė, ir abelnai visame de
monstravime automobilis atro
dė lig jį operuotų gerai paty
ręs šoferis. Tuo gi tarpu jį 
kontroliavo radio.

Gubernatoriai suvažiavo 
konferencijai

• • ■ • '' r . •

FRENCH LICK, INDIANA, 
Ęirž. 2.-—Per paskutines tris 
dienas 21 valstijos gubernato\ 
riai laikė Čia konferenciją. Kdn- 
ferncijos prbgrame buvo klau
simai, kurie liečia priežiūrą lo
kalių išlaidų, didėjančias tak
sas, vieškelių saugumą; trafiko 
reguliavimą, pavietų tvarką ir 
talijų kelių (tiesimą.

ijW
jį;
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Rusai planuoja statyti 
60 pavyzdingų miestų
MASKVA, birž. 1. — Junius 

Wood, Chicago Daily Ncws ko
respondentas, praneša apie 
sovietų projektą pastatyti ,60 
pavyzdingų miestų, kurių gy
ventojų skaičius galėsiąs siek
ti .35,000,006. Planai tiems mie
stams padaryti ir vielos nu
žiūrėtos. O kai dėl statymo... 
tai jau kitas klausimas.

Tikrenybė gi.yra tokia: tik 
iš vieno Donbaso ateina skun
dų, kad 250,000 šeimynų ne
turi tinkamų gyventi namų.

Sekamas karas—ju
dėjimo ir siurpri- 

. zų karas
/ ROMA, Italija, birž; 2. — 
Ryjšyj su biudžetu kariuomenės 
reikalams atstovas Baistorcchi 
patiekė raportą, kuris nužiUri, 
jogei sekamas karas busiąs 
judėjimo karas, jeigu palygin
ti jį su buvusiu pasauliniu ka
ru. Busimame kare lošią vaid
menį oro ir cheminio pobūdžio 
puolimai.

Italijoj yra įsitikinimas, kad 
garsusis Markoni išradęs radio 
spindulių stulpą, kuris galėsiąs 
sunaikinti priešų amunicijos 
fabrikus ir sandėlius iš tolu
mos. Markoni išradimas esąs 
Italijos valdžios rankose.

Laukia revoliucijos 
'*<?•. $Ul>Oj r '

HAVAna: Cuba, birž. 2. — 
William H. Fort, Chicago Daily 
Nėws. korespondentas sako, 
kad revoliucija Cuboj atrodo 
neišvengiama. Pasak jo, prie
šingi prezidentui Machadai 
elementai’ šaly artimoj ateity* 
mėginsią Uuvcrstį jo režimą 
ir pašalinti iš vietos jį patį. 
Sentimentas šaly aiškiai ma
tomas prieš Machadą.' O ir 
opozicija jam esanti prisiruo- 
šusi perversmui. Net armija, 
girdi, Machada negalįs pasiti
kėti.

Kanada sustabdys oro 
paštą

0TTAWA. Canada, birž. 1.— 
Premjeras R. B. Bennęt prane
šė, kad Kanados valdžia urano 
sustabdyti oro paštą, idant su
mažinti valdžios išlaidas. Paš
to departamento deficitas pri
vertęs, manoma, valdžią imtis 
šio kapojimo. v

?________' -

. <■

J Lietuvon
Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegramą. Patarnaujame

- Greitai; Pigiai ir Saugiai.
. ' • i' '
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Papa tariasi su kar 
dinolais dėl Mussoli 

nio žygių
ROMA, Italija, ^hirž. L — 

šiandie papa sušaukė kardino
lų kuriją konferencijai, kurt 
tęsėsi 'porą valandų. Tokios 
konferencijos yra šaukiamos 
tik nepaprastuose atsitikimuo- 
SCz«

Nors kardinolai atsisakė 
prasitarti apie ką tarėsi su pa
pa, vienok manoma, kad jie 
svarstė1 kivirčus Vatikano su 
Mussolinio valdžia.

Po konferencijos įsakė Va
tikano organo “Osserva- 
tore Romano“ redaktoriui pa
liauti spaudoj atakas prieš fa
šistus studentus.

Antra vertus, Mussolinio 
valdžia - įsakė fašistų spaudaį 
paliauti kampaniją prieš ka
talikus........

Atrodė todėl, kad Mussolini 
ir’ papa priėjo susitarimą lik
viduoti kivirčą. Bet vėliau pa
sirodė fašistų valdžios įsaky
mas,’ liepiąs uždaryti katalikų 
jaunuomenės organizacijas vi
soj , Italijoj; tokias organiza
cijas, kurios nepriklauso tie
sioginiai nacionalci fašistų 
partijai.

Žaibai uždegė 200 
^uiamų Berlyne

“* ‘-BERLYNAS., Vokietija, birž.
2.—Gegužės 31 d. čia siautė 
smarki audra su žaibais ir lie
tumi. Medžiai išrauta -su šak
nimis, namų stogai nuversta ir 
apie 2000 trobesių žaibai už
degė. Keletas desėtkų žmonių 
sužeista, kai grįžtantieji iš sa
vaitės pabaigos atostogų ėmė 
grūstis į gelžkelių stotis. Apie 
šimtas valčių paskandinta ar
timuose Berlynui ežeruose.

40
"h.

namų suardė 
patvinys

4

ISTANBUL, Turkija, birž, 
2.— Keturias dešimtis namų 
sunaikino Broussa miestely pa- 
tvynis. Havza miestely 15 as
menų prigėrė patviny.

Uždaro valgyklas,
Kauno miesto savivaldybė 

nuo gegužės 16 d. uždaro vi
sas savo valgyklas, kuriose 
duodavo valgyti vargdieniams 
ir bedarbiams
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Scranton, Pa.
Simkai važiuoja į Lietuvą

Gegužės 29 d. išvažiavo 

lomija Šimkienė, seni “Nau
jienų” skaitytojai. Ponai Slin
kai Lietuvoj mano pabūti apie 
pora mėnesių, o paskui vėl 
grįžti atgal į Ameriką.

Kartu su ponais'Šimkais iš
važiavo iš šios kolonijos Janu
laičiai bei Staninas.

Linksmos ir laimingos jiems 
keliones. —J/.

Binghamton, N. Y.
Lietuvos Steigiamojo Seimo 11 

m. sukaktuvių minėjimus.— 
Susitvėrė Vilniui Vaduoti 

.Komitetas.

tainėje B. L. Taryba buvo su
rengus prakalbas paminėjimui 
11 metų sukaktuvėms nuo 
Steigiamojo Seimo sušaukimo.

Kalbėtojai buvo trys: F. Ži- 
vatas, kun. M. Valadka ir p. 
Audri ūsaitis. Pirmieji du iš 
Scranton, Pa., pastarasis tik 
kų atvykęs iš Lietuvos ir lai
kinai apsigyvenęs taipgi

Kalbėtojai apibudino Lietu
vos praeitį ir priėję prie Stei
giamojo Seimo nuveiktų dar
bų ir jo sutvertos konstituci
jos, žemės reformos ir tt. Taip
gi labai tinkamai apibudino 
dabartinę padėlį ir padarė iš 
to tinkamas išvadas.

Publikos buvo vidutiniškai 
ir labai atydžiai klausėsi kal
bėtojų kalbų. Po prakalbų ta
po'pasiūlyta atatinkama rezo
liucija. kuri liko vienbalsiai 
priimta. 4 5^^,

REZOLIUCIJA
Kadangi 1920 metų gegužės 

15 dienų susirinko Kaune pir
mas lietuvių tautos istorijoje, 
visuotinu, lygiu, slaptu ir be
tarpiu Lietuvos gyventojų bal
savimu išrinktas Steigiamas 
Seimas pagaminti nepriklau
somai Lietuvai Konstitucijų. 
Kadangi Steigiamas Seimas 
pirmame savo posėdyje gegu
žės 15 d., 1920 m. proklama
vo Lietuvos žmonių vardu ne
priklausomų Lietuvos valstybę 
esant atstatyta kaipo demo
kratinė respublika ir vėliaus 
pateikė jos Konstitucija šiais 
pagrindais:—

kad žmonių išrinktas Seimas 

bėję, leidžia įstatymus, ratifi
kuoja sutartis su kitomis val
stybėmis tvirtina biudžetą ir 
kontroliuoja vykdomųjų vald-

kad visi Lietuvos piliečiai 
yra lygus prieš įstatymus ir 
jokių luomų privilegijų nei ti
tulų nėra;—

kad visiems piliečiams gva- 
rantuojama asmens, buto ir 
korespondencijos neliečiamy
bė ir taipjau tikybos sąžinės, 
spaudos, žodžio, streikų, susi
rinkimų ir draugijų laisvė ir 
kad mirties bausmė Lietuvoje 
yra panaikinta.

Kadangi, Steigiamas. Seimas 
išleido Žemės Reformos Įsta
tymų, suteikdamas teisę beže
miams ir mažažemiams įsigyti 
žemės ir tuo budu atitaisyti 
skriaudą, kurią Lietuvos vals
tiečiams per šimtmečius darė 
bajorija juos apiplėšdama ir 
išnaudodama;

Kadangi šitais savo darbais 
Steigiamas Seimas padėjo 
tvirtų pamatą nepriklauso
mai Lietuvai, taip kad ji pa
jėgė atsilaikyti prieš visas au
dras, kurios per'' šį 11 metų 
nekartą statė pavojui) jos gy-

Lai būna* nutarta, kad Bing- 
hamtono lietuviai šiandien 
1931 m. gegužės 15 d., susi
rinkę Lietuvių Svetainėje vie- 
nuoliktmetinės Lietuvos Stei
giamojo Seimo sukaktuvių mi

nėti sveikina Lietuvos žmones, 
iškovojusius ir išlaikiusius sa
vo krašto nepriklausomybę, o 
taip pat ir visus tuos, kurie 
yra kuo nors prie tų kovų pri
sidėję; ir

Lai būna nutarta, kad šis 
Binghamtono lietuvių susirin
kimas reiškia giliausią pagar
bą atminčiai tų Lietuvos ko
votojų, kurie žuvo gindami 
Steigiamo Seimo paskelbtus 
demokratijos principus ir 
karščiausia užuojauta 'tiems, 
kurie už juos tebekovoja šian
dien; įr

Lai būna nutarti), kad šis 
susirinkimas yra įsitikinęs, jo- 
gei atstatymas demokratines 
tvarkos ir grąžinimas Lietu
vos piliečiams tų teisių ir lai
svių, kurias Steigiamas Sei
mas įrašė į Lietuvos Konstitu
cija yra būtina sąlyga, kad 
Lietuva toliau stiprėtų ir at
gautų lenkų užgrobtą Lietu
vos teritorijos, dalį su sostine 
Vilnium.

Taipgi lai būna nutarta, kad 
ši rezoliucija turi būt paskelb
ta demokratinėje Amerikos 
lietuvių ir Lietuvos spaudoje 
ir viena rezoliucijos kopija 
pasiųsta Lietuvos vyriausybei 
per jos pasiuntinį Wašbihgto- 
ne. — Af. Batčaitis, Pirm.

* *

Po prbf. M. Biržiškos atsi
lankymo Binghamtono jau la
po įkurtas vietos > Vilniui Va
duoti Komitetas. Išrinkta lai
kina valdyba: Pirm. A. Bal- 
Čys, rast. K. Ahminas, Ižd. J. 
D. Chamo. Bus bandoma lai
kyti visuomenišką susirinki
mą, kurs įvyks birželio 5 d. 
pas Balčikonį.

—P. B. Balčikonis.

So. Boston, Mass
Onos Kubilienės koncertas

51 ny-
p. B. F. K u-

Chicagoj pra- 
slauges (nur- 

ir potam įstojo

Per energingų triūsų, turė
dama gamtos apdovanotų ga
bumų, lietuvių darže išaugo 
nauja gėle ponios Onos Ku
bilienės asmenyje.

P-nia Kubiliene yra So. Bos
tono Lietuvių Metodistų 
čios minislerio, 
biliaus žmona.

Gyvendama 
džioje ji baigė 
sės) mokslų
Valparaiso Universitetan, ku
riame lankė kursus dailės ir 
dramos skyriuje. Bet turėda
ma palinkimų ir gabumus 
dailėje, slaugės profesijoj ne
praktikavo, bet stojo dirbti 
dailėje. x

Atvažiavus į Bostonų, stojo 
į Naujos Anglijos Konservato
rijų Ir atsidavė muzikos ir 
dainos mokslui.

Metas po meto dailės moks-'

pirmyn su gerais atsižymėji- 
mais, už kų susilaukdavo ne 
tik gerus kreditus (žymes) iš 
mokyklos, bet ir stipendijų 
mokslo tęsimui, kas pasitaiko 
tik retam gabiam mokiniui.

Per pereitus kelerius metus, 
p-nia Kubilienė yra gerai žino
ma lietuvių, ypač amerikonų 
scenoje. Bostone desėtkus kar
tų dainavo amerikonų orga
nizacijų surengtuose bankie- 
tuose ir koncertuose. Ameri
konų tarpe ji visuomet ir vi- 
SUF persistato lietuvaite ir dai
nuoja lietuviškas dainas, su
pažindindama amerikonus sų 
lietuvių kalbos garsais ir mu
zikos akordais. Daug kartų an
glų kalboj amerikonams yra 
pasakius trumpas prakplbėles 
apie Lietuvą ir lietuvius. Jos 
triūsu tūkstančiai kilnių ame
rikonų tapo supažindinti, kad 
lietuvių tauta žengia kultūros 
keliu ir turtinga dailėje.

*Šių metų birželio mėnpsy 
p-nia Kubilienė baigia Naujos 
Anglijos Konservatorijos mok
slą su gana aukštais kreditais 
(atsižymėjimais).
Po sunkių, bet sėkmingų kele- 
rių mokslo metų, *ji rengiasi

iįi į».wi■ hommmm .M. .uw.it.
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važiuoti Lietuvon; kad aplan
kius tavo gimtinį kraštą, ku
rį maža būdama apleido ir 
dėl kurio daug yra pasidarba
vusi; taipgi yra pasiryžus ke
lis metus tęsti j mokslą muzi
koj ir dainojXįyvendajma Eu
ropoj.

Atsisveikindama su .Bostono 
ir apielinkės lietuviais, gegu
žės 24 d. ji davė koncertą, 
kuriame sudainavo labai gerai 
aštuonias lietuviškas ir pen
kias svetimomis kalbomis dai
nas. Taipgi programa dalyva
vo p. DiBlasio, Bostono Sym- 
fonijos Orkestrus smuikinin
kas ir garsus pianistas H. 
Sclnvab. Koncertas buvo tik
rai skaitlingas. Jame dalyvavo 
skaitlinga publika, kurioj bu
vo daugelis Bostono profesio
nalų, biznierių ir vietos bei 
apielinkės inteligentų. Kon
certas visus patenkino ir visi 
gavo daug malonių įspūdžių.

Linkėtina poniai Kubilienei 
laimingos keliones, daug ma
lonumo ir linksmumo Lietuvo
je, taipgi tvirtos sveikatos Ir 
geriausių pasekmių tolimes
niam mokslo tęsimui..

— K. J. Paulauskas.

ketino įsteigti rug- 
dienos militarinio 

vadai. Pezas nešitai- 
nesidaugina, ūkio 

atpigo, pragyveni-, 
pueblo” neri-

Tos spaudos lele da-

Pastabos iš Argenti
nos Gyvenimo 

z----------
Hearsto tipo didlapiai ir rim

tieji kapitalistų dienraščiai nie
kaip negali nuramint savo skai
tytojus: negali parodyt to ro- 
jaus, kurį 
sėjo 6-tos 
perversmo 
so, darbai 
produktai 
mas brangus, 
mauja.
bar yra iš Paryžiaus parvažia
vęs, senas radikalų partijos ly
deris T r. Alvear. Lyg ir erzin
dami karišką provizorinį prezi
dentą Uriburu, spauda tyli 
apie ex-preziden'tą’ Iregoyeną, o 
aprašinėja 'kiekvienąii žing’snj 
seniau; buvusio" prezidento iAL 
vearo, kuris yra radikalų anti- 
personalistų lyderis’ ir esą da
rąs pastangas savo partijon 
įjungti ir išsiblaškiusių partiją 
radikalų personalistų, kurių 
šventuoju buvo Iregoyenas.

Gubernatorių, elektorių ir de
putatų rinkimai taip pasibaigė, 
kad pozicija su visais savo kon- 
servadoriais gavo mažiau bal
sų, negu 'tik prieš kelis mene
sius nuversti radikalai, Tas 
faktas duoda pagrindo viso
kiems spėliojimams...

Argentinos Socialistų partija 
šiuose rinkimuose gavo 42,00(1 
balsų ir pravedė 9 atstovus ir 
devynis “©lektorius”.

.Gegužes Pirmosios 
racijos Buenos Airese 
paprastai įspūdingos,
negiliais gavusi vidaus reikalų 
leidimą demonstracijai sureng
ti Argentinos Socialistų Parti
ja sekcijomis organizuotai rin
kosi prie savo centro “Casa de 
Pueblo”, kur dalyvavo virš 35, 
000 žmonių. Tą faktą net kapi
talistine spauda pažymėjo.
Kaip karinė valdžia ilgai neno
rėjo duot leidimo Socialistų
Partijai rengti demonstraciją, 
taip komunistai stengėsi ' de
monstrantus suprovokuoti. Ku- 
mumstiniai escesai iki to da- 
ėjo, kad policija vartojo duji
nes bombas jų raminimui.

demonst-
buvo ?ic-
Vargais

“Argentinos Žinios” savo 
4-me numeryje nuėmė Tašisti- 
niai— klerikalinių . Buenos Ai
res “didvyrių” kaukes. Feljeto
nistas Liecipiėras parašė, kad 
kunigų tavoras pasindrdo, kaip 
seni kiaušiniai 
nuo jų kratosi, 
Kliauga atidarė

ir visuomene 
o apžvalgoje 
savo artimų 

veikėjų” kortas. Jis rašo:.
“Musų kunigai Bumša su Je- 

nilioniu važinėdami p<x lietuvių 
kolonijas Argentinoj už Lietu-
vos Vyriausybės pinigus, agi
tuoja lietuvius prieš Lietuvos 
Vyriausybe, kaipo prieš bedie
vių ir kitokių nevydonų pada
rą, Kas netiki* gali/ pasiskaityti 
jų gazietos ; švyturio kores
pondencijos iš Kpsario, kur sa-

NAUJIENOS, Chlcago, III. ’
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TABOR FARM “FLOATAS” LAIMĖJO ANTRĄ PRIZĄ
Gegužės 10 ’d? Benton Harbor ir St. Joseph, Mich., buvo 

taip vadinamos “BloSsom” (žydėjimo) savaites iškilmės, žmo
nių susirinko apie 125,000. Iš įvairiausių vietų dalyvavo pa
puošti vežimai-“floals”.

Kadangi Michigan valstijoj yra daug resortų, tai ir jie 
turėjo savo “floats”. Tabor Farm resotto “float” laimėjo ant
rą prizą. '• ’ ' '

Tas grąžus; “float” arba papuoštas vežimas yra vaizduo
jamas šiame pąveiksle. Tabor Farm, kaip žinia, priklauso p. 
J. J. Bachlinui. <
.Umi'iiiii ii..i.iiiii> n.«iy> iii.......... . liiiįiįi.,. ,«iiij nu,.. .... . \..... ................ .......... .

koma, kad vi-r Rosario lietu
viai' “nusistatę” prieš Lietuvos 
vyriausybės ; priimtą Civilės 
Metrikacijos įstatymą. Kaip te
nka girdėti, kįtus kunigai sta
čiai išplūsta Lietuvos preziden
tą ir mįnistęi’ius. Gražus da
lykas, kuomet .kunigai spiaudo 
į tuos pačius, barščius, kuriuos 
srebia. Reikėtų konsulatui į tai 
kreipti domę„ o .ne su jais va
ryti bendrą lietuvių skaldymo

teko skaityti ir “ Trimite” ir 
net oficioze “Lietuvos Aidaš” 
Mes gi būdami čia pat vietoj 
gerai žinom, kad netik jokios 
mokyklos dar nėra, bet apie ją 
ir negalvojama. Bumša su Je
nilioniu, už gautus iš vyriausy
bės pinigus laiko atsidarę kar
čiu mą su bufetu, daro sau biz
nį ir leidžia bažnytinį biuletenį 
“švyturys”. Nė vienas lietuvis 
nėra gavęs tenai prieglaudos ir 
didžiausioj nelaimėj. Jokių 
draugijų taip gi nėra, o randasi 
tik paties Bumšo su Jenilioniu 
išgalvotos fikcijos, kad apga- 
vus Lietuvos vyriausybę ir ga
vus iš jos dar pinigų. Rimtos 
Argefttinos lietuvių draugijos, 
kaip tai “Lietuva”, “Susivieni
jimas”, “Atbudimas”, “Aušros 
žvaigždė” ir “Vargdienis” su 
Rumšais neina, nes žino, kad 
su jais joks veikimas nėra ga
limas. Įdon u, kad tokius me
lus ir Lietuvos visuomenės klai
dinimą toleruoja musų konsu
latas.

“Skaitaritiemš Lietuvos lai
kraščius,. teko matyti begėdiš
ko melo korespondencijas iš 
Buenos Aires, kuriose matyt 
kunigai Bumša su Jenilioniu,* 
pasakoja, kad girdi Argentinos 
lietuviai “jau turi mokyklą”, 
“inteligentų klubą”, turi na
mą, prieglaudą ir t. t.

v „ ,
Lietuvoj esanti žmonai gan 

ištikimųjų ir mapyti, kad viskas 
taip ir yra, kaip musų kunigai 
meluoja. Tokių negražių melų
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šiuo reikalu teks mums dar 
daugiau ii išsemiamai kalbėti, 
nes tylėti ir leisti mulkinti 
žmones kunigams, butų rim-

tų lr.ikraščių didžiausis prasi
kaltimai”

Įdomu, ka sakys busiantis 
Lietuvos niinisteris apie tas 
valstybines lėšas, kurias pasilei
dę kunigai savo biznio reika
lams išsinkavo? Tos organiza
cijos, kurių vardais vienas ku
nigas Kaunan nuvykęs operavo, 
kad gaut'paramos, visiškai ne
sideda su kunigų lizdu Patago- 
nes gatvėje, nes ten mato Ro
mos trusto agentūrą, daugiau 
nieko. O kad kunigams pigiau 
namas apsietų ir kad kiek už
dirbti, jie susidėjo su rusų juo
dašimtiško laikraščio redakto- 
rim Stapranu o kitus kamba
rius nuomuoja visokiems sve
timtaučiams, kalmukams, kaip 
žmones sako. Bet esant “pod 
znojnym nebom Argentiny” vi
sokias melodijas gieda ir Kau
no spaudą, visuomenę Ir vald
žią klaidina bei apgaudinėja. O 
ten mano, kad Argentinoje dar 
toki žmones, kuriems “suru 
gardu —-nesuru gardu”...

B. K. Algimantas.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. . ' Tel. Calumet 4589

avo Gerkle 
Šiurkščiais

JAU ■

Erzinimais
e.

Vietoi to 
pasiimk LUCKY"

Uždėkite savo pirštą, ant gerklės - ant vadinamojo 
“Adomo Obuolio.” Jūs dabar aktualiai palytėjote 

- larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė — kurioje jūsų 
garsinės gyslos.
Dėl savo gerklės apsaugos, atsiminkite, kad 20.679 
Amerikos gydytojų yrą pareiškę, jog LUCKIES turi 
mažiau gerklę erzinančių ypatybių negu kiti ciga
retai.
Vienas GydjRojas Rašo:

“Aš asmeniškai jau keletą metų kaip naudoju 
Lucky Strike, kuriuos randu mažiau erzinančius 
gerklę negu kiti cigaretai.”

Kitas Gydytojas Rašo:
“Neabejojamai mano gerklę mažiau erzina Lucky 
Strike negu kurie nors kiti cigaretai, kuriuos man 
teko rūkyti.”

“SPRAGIN1MU” pašalinami tam tikri erziną šiurk
štumai, kurie yra kiekviename žaliame tabake. Tai 
jūsų gerklės apsauga' prieš knitėjimus - prieš 
kosulį. Apsaugok savo brangųjį balsą.

© Ittl.
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“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai
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Lietuvon ir, Atgal
Rašo Dr. A. MARGERIS

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local 8 Long Dieta ne e Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus, ir radioa 

pigiomis kainomis

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

BAVARSKO MALT
EXTRACT CO.

A. F. SH1LLIM, Sav. 
šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

m ■ i ii iiii .....r
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Goodeonai Broliai

Fornylių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
Tel. Boulevard 9336 

..................... n.i ■ —*

doleriu

šaukia.
Reikia

kuriom, 
Amerikoj 
gyvenimo 

grumtis,

Telef. Republic 6396 >

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

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

Tel. Willow Springs 46

JOHN GRIBAS
THE KEAN 1NN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St. 

Priešais Tautiškas Kapines

gyvenimo mėšlu. Dabar ten 
auga, bujoja tiktai šykštumas, 
veidmainystė ir nesuvaldomas 
noras kuo daugiausia 
padaryti!

2.
Traukinyj. Pusryčių 

Sako paskutinį kartų,
eiti, nors valgyti ir nesinori.

Prieš mane atsisėdo storas 
kunigas, gal būt, kokius tris 
šimtus svarų atlaikąs. Pažymi 
paišeliu valgius. Negras žiuri 
tai į jį, tai į platų sąrašą, Kai 
ko neišskaito. Kunigas gyvu 
žodžiu paaiškina. Jo veidas 
apvalus, išpūtęs, akys lyg pri
lipdytos, taip negilios jų duo
bes. Negilus, 
protas, nes 
bruožai visai
Patenkintas jo ktmas ir siela. 
Matoma, jis nuoširdžiai tiki į 
dangaus karalystę; Taigi, jam 
ir čia gera, ir ten busią gera....

matyti, ir jo 
sielos išreiškus 

tušti, šypsosi.

su 
su

REAL ESTATE 
Parduodam, mainom ir renduojam 

namus
3335 S. Halsted St 

Tel. Yards 6894

S. P. Kazvvell and Co
QRA1 ĖST ATE. SUBDIVIDEP 

AND INSURANCE
*X39 VV. 63rd Si

Vėl Rtpublii 3899

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

ir rakandų

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

z

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliu,
808 W. 31 St Victory 1696

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną i 
Gardžius Keksus

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

'BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųlies ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Richmond

N. u... ■— i * i H . ■ i/

f RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamtu Malintu, Petitu, Rtgitttriiu, 

Svarstykles ir tt. 
Perkraujtome—Moving, kur kas nori

9 — už prieinam? kain? 
WILLIAM SADAUSKAS

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1707

Kaip maža progreso tepada
ryta keliavimo srityjl Tik ke
letu tūkstančių mylių važiuoti 
tereikia, o vis dėlto daugeliui 
išrodo, jog tai ilga, sunki ir 
pavojinga kelionė.

Tikrai taip.
štai būrys žmonių. Vieni iš

siruošę keliauti, kiti atėję juos 
išlydėti, laimės palinkėti. Visi 
susijaudinę. Mažne visų aky
se formuojasi vandens kamuo
liai. Jie ritasi veidais žemyn. 
Kurio-rios nosis plati; "Jie atsi
muša į jos šonų ir suįra, tarsi 
išnyksta. Bet kai 
nors ir laimingoj 
gyvenant, teko su 
audromis smarkiai
šiokio tokio būvio ir gyvybės 
frontų išlaikyti. Jų ,veidas gi
liomis raukšlėmis sudarkytas, 
tarytum išvagotas. Kai patai
ko į tokių raukšlę besiritųs 
vandens kamuolėlis, jis išįra, 
o raukšlę, lyg kokį griovį, aša
romis pripildo.

O tai vis aktyvaus draugin
gumo jausmo pasėkos.

Ir įdomus yra draugingumo 
jausmas, kaip yra įdomus pa
tys jo šaltiniai, būtent: šeima, 
giminystė, draugiškumas 
bendrai, visuoineningumas.

Kai žmogui tenka skirtis 
savo šeima ar jos nariu;
savo giminėmis ar gerais 
draugais, jo draugigumo jaus
mas pakyla ir reiškiasi lindė
siu bei gilia nuoširdžia užuo
jauta. O tai yra kilniausia 
žmogaus siclos-širdies savybė.

Tik, deja, ne visuose šitas 
kilnus1 jausmas lygiai pasireiš
kia, puošniausias jų siclos-šir
dies ypatybes aikštėn iškelia. 
Daugelyje, kaip tik priešingai, 
užuot draugingumo jausmui 
reikštis, užvydo, nekantos ir 
visiško neigimo jausmai ima 
viršun muštis. Tatai, žinoma, 
yra labai charakteringa, nes 
ne šviesioji žmogaus-budo pu
sė aikštėn iškyla, bet pati 
tamsioji, bjaurioji!

O vis dėlto tatai ir gera ir 
naudinga. Juk duodama pro
ga atrinkti savo ^raugus ir 
juos tikroje šviesoje pamatyti, 
suprasti. Tai kvotimas jų sie
los, jų charakterio. Tai akty
vus jų psichinės kaukės nuplė
šimas.

Štai vienas kitas lakštas, pa
imtas iš nuogojo gyvenimo 
knygos.

Ne smagumų ieškodamas, 
bet tiktai būtino reikalo spi
riamas važiuoju. Taigi, neiš
kentęs, ir pasiguodžiu savo 
draugams, su kuriais per 15 
metų teko gana intymiai drau
gauti, labai nuoširdžiai apie 
juos laikraščiuose rašyti.

—Tegu miršta vaikutis, tegu 
žūsta ir ji! Kas gi tau? Tiek 
daug pinigų metyti kelionei!— 
atkirto jie man.

Taip... “Tegu miršta vaiku
tis, tegu žųsta ir ji!” Bet ir jie 
patys turi kūdikį. Ar nepabus
tų jų siela, ar nepradėtų veik
ti žmoniškumo jausmas, jeigu 
jiems kas, tarsi perkūnas, 
trenktų: temiršta jūsų kūdi
kis, težunic ir jus patys!

O gal ir ne. Mat, jie dabar 
jau turtingi. Jau doleriais, lyg 
biatiriausiu gyvenimo dumblu, 
storai apdrėbę savo sielų, o 
savo širdį prikrėtę dvokiančio tešlų.

Traukinys visai įsismagino 
lėkti. Bet nieko verto užpaka
lyj savęs nepalieka. Vienų ki
tų besigenantį arklį ar karvę, 
štai paliko didelę rudų kiaulę, 
kruvų paršiukų bežindančių. 
Perbėgo ir per vienų kitų nu- 
šiupusį »miestelį, kurį “puo
šia” bažnyčios bokštas, esteti
nį jausmų skaudžiai rėžiąntis. 
Visas horizontas nei įdomus 
nei gražus. Gerai, kad dar pa
vasario šypsena, išsidabinusi 
žaliais dažais, nors kiek jį 
pagražina. Kitaip—ir pro lan
gų žiūrėti nebūtų noro.

r 4.
Šaukia pietų. Paskutinį sykį. 

Kitų dviejų, rodos, ir nenu
girdau. Toks nerūpestingas 
pilvo kryptyj.

Pietus, pripažinti reikia, vi
sai geri, šviežia, minkšta, sul
tinga jautiena.;’ Patūfrnautojas 
klausia, “kaip patinka?” “Pui
kiai,” sakau. Jis tuoj ir paaiš
kina, kad, girdi, “šita jautie
na ne tik šviežia, bet ir iš - 
jauno gyvulio pareina; be to, 
ir šefas,” sako,’ “žinąs, kaip 
reikia gerų jautienų stalui pri- ,< 
rengti.”

Iš tikrųjų! žmogui, kuris 
daugiau rūpinasi savo pilvų, 
negu galva, čia yra tikra puo
ta. Bet man tik prievolė, kad 
sveikatų ir gyvybę palaikius.

Patarnavimas labai manda- ‘ 
gus. Bet jis užsakytas, taip sa
kant, iš kalno. “Užsakytas! 
Ko?” nustebsite ir paklausite. . 
Nugi tipso, kurį patarnautojas 
visados savo vaizduotėj laikot 
Penkiolika ar dvidešimt cen
tų, kuriuos tikisi gauti patar
nautojas už savo gražų ir tik- ' 
slų darbų, , sukelia jo nervų 
centruose visai teigiamų im- ' 
pulsų, kurie ir pasiunčia į jo 
muskulus ir šiaipjau kūno pa
viršių taipgi teigiamų stimulų. 
O paseka: miklus, lipšnus Įpir
štai, rankos ir jaukus, malo
nus šypsenos bruožai, — žod
žiu, tokia viliojanti tarytum, 
Raganiška jo nuotaika, kad 
kiši žmogus rankų į kišenių ir 
ištraukęs gražų sidabrinį jam 
paduodi.

Ak, tie sidabriniai, sidabri
niai, koki jie brangus! Kaip 
lengvai jie minko visų žmogų 
(jo kūną ir sielą), lyg kokią

Kaž kodėl ne labai tesiseka 
man fižinė rašto pusė apdirb
ti. Tai jau, tur būt, todėl, kad 
traukinys supasi. Kratytis ne
sikrato, tik supasi, tarsi plauk
te plaukia. O gal ir todėl, kad 
pirmiąu vis mašinėle rašiau. 
Pirštai sustingo, tarsi virbalais 
virto. Bet kai traukinys susto
ja, tai tada ir visai smagu ra
šyti. Tik mano bendrakeleiviai 
baisiai nuobodžiauja kai trau
kinys nebečina. Ir visai logiš
ka. Juk jie nieko neveikia. 
Taigi, jie trokšta, kad kas nors 
kitas dirbtų. Kad ir traukinys. 
Toks jau gyvenimo pagrindas: 
visur pozicija ir opozicijų.

6.
Detroite.
Kaip tik tenka važiuoti pro 

milžiniškus automobilių fabri
kus —- fabrikus, kuriuose ga
minama ne tiktai automobi
liai, bet ir gyvosios mašinos,— 
lai mėsiniai, gysliniai krauji-j 
niai automatai. -

O vis dėlto ir,šitoje darbo 
žmonių -laisvės bei nepriklau
somybės krematorijoje vargšai 
darbininkai, tarsi, dangų ran
da, kai darbai gerai eina. Ta
da jie kad ir vargais negalais 
užlaiko savo šeimą, laukia 
šviesesnės ateities, svaiginda
mi savo protą apgavike vilti
mi!

Tik dabar, kai darbai pu
siau sumažėjo, šitie nelaimin
gi žmonės, šitos gyvosios maši
nos tapo gatvėn išmestos sli- 
rudijimui arba ir ^visiškam iš
nykimui. Jos nebereikalingos. 
Jomis niekas ir nebesirūpina. 
Taip. Nebesirūpina dardaViai, 
nebesirupina^ir visas kraštas, 
kurių, ypač' karą iššaukęs, 
brangina, renka šituos auto
matus, kaip aukso šmotus. 
da be jų sveikatos, pasišventi
mo, gyvybes bei mirties žūtų 
visas kraštas, išnyktų dangus 
galingiesiems, turintiems'7 pil
niausią laisyę ir nepriklauso
mybę!

7. • '
Keliamės per lipę iš Jungti

nių Valstijų į yKanadą. čia 
matyti labai ilgas ir aukštas 
tiltas, šituo tiltu daugiausia 
važiuoja Kanadon ištroškę a- 
merikonai. Anapus tilto jie 
nutraukia nuo savo sielos psi
chinę maską, spiaųja ant pro- 
hibicijos ir geria kięk įelpa!

Per Kanadą važiuoti jau
kiau. Čia gamtų. gražesnė.; Dir
bama žemė yilsai. rūpestingai 
apžiūrima. Matyti, Kanados 
žmončs nuoširdžiau; prisirišę 
prie.' žemės, negu jungtinių 
Valstijų žmonės, čia nepaste
bėsi tokių j plačių tarpų, kam
pų nekultivuotos žemės, kiiip 
J. V. Ir javai labai puikus; 
net juodi iš buinunto. Ir ark
lių daugiau matyti, Kanada 
dar nespėjo taip sumašipėti, 
kaip J. V. Ir ūkininkų trobos 
čia tiksliau, gražiau sustatytos. 
O horizontas; (žemės pavir
šius) lygus, kaip stalas.

. .. •. - -

Niagarų Falls pramiegoti te
ko. Bet ryto mėty gavome va
žiuoti per Pėnnšylvani|os 
kampų, čia gamta įdomi. Kal
nai, nors ir ne per aukščiausi, 

- 4. • - - *■ ' ■ ■' ' ' ' — — 'i ■■ • '- pl- 
jeigu

vis dėlto įdomus. Mat, 
naši galvoje mintys, - 
į vieną kitų įkoptum, tai vis 
tik arčiau to pasakų dangaus 
atsirastom.

it geri žmonės kaip reikiant 
neįvertinami. , Pavyzdžiui, 
kambariai jiems gyvent. Kam
barėlis, todos, 8x8 pėdos, taigi, 
vos teturįs 384 kubines pėdas 
oro. O jis padarytas keturiems 
keleiviams. Tik kai tų kelei
vių tiek daug nebėra, tai vie
na lovelė išimta ir palikta tik 
trys*, Da^ per daug! Vienos 
užtenka. Juo labiau, kad vie
nam žmogui tik per vienų va
landų reikia 1,000 kubiškų pė
dų oro. Tiesa, šviežias oras ar- 
iificialiu keliu į šiluos kamba
rėlius atvaroma, vis dėlto jo 
neužtenka ir, teisybę sakant, 
oras tvankus*

Bet valgis ir patarnavimas 
visai geri.

Antros klasės išdidus pilie-’ 
Čiai iš karto man* nepatiko. 
Toliau — nežinau. Tai bespal
viai snobai! Gyvenimo per 
daug sugadinti. Patekę į aplin
kumų, kur galima nosį ankštai 
užrietus laikyti, *visai nesavais 
pasidarė, pretenzijomis ligi 
gyvam kaului persigerę. Atro
do, todėl, labai tušti tipai, 
be spalvingo bei ryškaus cha
rakterio. Be abejo, išrodys dar 
mizerniau, kai šitų aplinkumų 
apleis. Ar ne geriau, todėl, 
butų jiems nors vienų gerų 
knygą perskaityti, šiek tiek ko 
gero į savo galvą įsidėti. Tada 
visur butų galima su tuo tei
giamai atsirekomenduoti. Da
bar, truks čia prabėgti-tos ke
lius dienos aukštesnėje klasė
je, o pąskui ir vėl reikės sa
vais būti, savoj pozicijoj nosį 
laikyti! Trumpa ir labai pigi 
dirbtinė garbė!

11.
Sutikau Bukšnaitį. Sako, 

Važiuosiąs su mumis net iki 
pačiai Klaipėdai. Labai sma
gu. Jis toks įdomus, jaukus, ir 
nuoširdus žmogus. Prie jo ir 
snobizmas nelimpa, nors Čia 
jis kvalifikuotas ir privilegi
juotas pilietis.

12. .
Vakare ir į karčiamą nuė

jau. Meluoju! Į dvi mat, čia 
yra dvi karkiamos, viena dėl 
žemesnės klasės keleivių, kita 
dėl aukštesnes. Paprastųjų 
žmonių karčiama mažai telan
koma — tuščia. Bet “garbin
gųjų”, sakau, aukštesnės kla
sės piliečių karčiama, tai ; ir 
visai pilna. Kai kurie, ir kai 
kurios, jau gerai paėmę, paė
musius. Trys geltonplaukės 
panos, atrodo* jau gatavos ir 
visu kimu prie savo drųūgų 
prisiglausti. Ir į mane. . visai 
teigiamai savo akis įstato. Vie
na net ir mirkteleja. Vis dėlto 
man geriau patinka biednųjų 
lankoma karkiama, nors ir 
tuščia: pei panų, nei jų drau
gų joje nėra...

Beje, karčiamose ir alus ir 
degtinė — viskas labai gera 
ir pigu. Gero alaus stiklas 9 
centai, o pilnutėlė puskvortė 
(čia putų neduoda, tik alus!) 
17 centų. Bergenas. matote, 
galima ir sutaupyti po centą 
ant abiejų stiklų, tik reikia 
gerti dideliais stiklais. Degti
nes aš nepaisai!, todėl ir jos 
kainų nepatyriau.

Bet jau netoli Bostono, tai 
abidvi kąrčiamos t uždarytos. 
Tik dabar buvau pažiūrėti. 
Ketinau porą didelių stiklų 
gero alaus išgeHu \ 
■..M.., ., —„—y,.,'............................... ,

, Pavyzdžiui
J” t

Labai įdomu britus kalban
čius klausyti. Kaip daug jų 
akcentas skiriasi nuo ameriko
nų akcento! Užtat ve taip la
bai britai amerikonus, kurio 
bando britų akcentų imituoti, 
pajuokia. Jie turi ir pagrindo 
ir logikos, nes amerikonui bri-

tų akcentu kalbėti baisiai ne
siseka. Tai pasidaro iš jo gyva 
beždžionė, lygi kino teatrų 
žvaigždėms — pašėlusiai ban
dančioms britų akcentu j Vi
džiuose kalbėti.

(Bus daugiau)

GARSINKITE NAUJIENOSE

Manit’sgreat

specialin duodančiu naują skonį
procesu.

žmonės nepaprastai labai pamėgo Buckeye naują 
skonį. Duo-Malting pirmą kartą, mokina žmones 
kokis ištikrųjų yra 100% kokybės moltas. šis spe
cialia Buckeye procesas sukoncentruoja j Buckeye 
visą miežių grudų kokybę ir gerumą. Duoda stip
resnį, geresnį, malonesnį skonį negu kada inoltas 
žinojo pirmiau. Tada jis yra VAKUMU PAKUOJA
MAS, kad išlaikyti visą tų pastebinu kokybę. Pa
bandykite jį!

♦ Jokiu budu nelyginkite Buckeye su 
kokiomis nors pigiomis prastomis rų- 

į ' šimto, kurios, dėl labo sveikatos, ne
turėtų i būti vartojamos.

Buckeye
MMT SYRUP

VACUUM PACKED
■ ' .<* ' ... *1

Laive. i ' . .' . ' .
Vanduo net ir per daug ra 

paviršis lygus, kaip iŠ

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St.
Pbone Republic 3713-3691

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taįp pataria Uetwos bankĖ

MARGUTIS
VIENATINIS MUZIKOS ŽURNALAS. Išeina kas mCnesj ntio 

16 iki 32 puslapiu didumo. < *
“TAS NE BROLIS. NE LIETUVIS”, kas neskaito Margučio. 

Kaina metams $1.50 (8 mėnesius $1.00).
Pinigus siųskite paprastam laiške šiuo adresu

Margutis, 2437 W. 69th St., Chicago, UI.
Marguti redaguoja KOMP. A. VANAGAITIS.

Margučio Dainos
34 Dainos už $1.00

7 solo dainos, 15 duetų, 8 chorui dainos ir du trio, telpa vie
nam sąsiuviny. Visos dainos linksmos, juokingos, gražios ir visų 
mylimos. Tai yra A. VANAGAIČIO dainos.

Kas užsirašys 2 metams Marguti ir prisius $3.00, tas gaus vel
tui “Margučio Dainos**. •

Reikalaukite iš Margučio. Siųskite $1.00 paprastam laiške.

mus
.prosytas audeklas. Todėl ir 
musų laivas plaukia taip len
gvai, taip ramiai ir lygiai, kad 
jautiesi jame, lyg kūdikis lop-

Pažintys menkos, nors lietu
vių ir ne mažai yra. \ Daug 
daugiau suomių. Jų ekskursi
ja, matyli, daug žymesnė nei 
musų. ‘

Patinka man trečiosios kla- 
sės keleiviai. Tai labai papras
ti žmonės, gyveninio perdaug 
nesudarkyti, jaučiasi savi, be 
pretenzijų. Nestinga jierns 
nuoširdumo, kalbumo, atviru
mo.

Bet šitie paprasti, nuoširdus

praneša perkėlimą savo ofiso

756 W. 35th Street
Šiaurrytinis kampas So. Hąlsted 

ir 35th St.

DR. S. NAIKELIS
perkėlimą savo ofiso ir permainymą 

telefono į

756 W/35th Street
šiaurrytinis kampas So. Halsted 

ir 35th St. >

Tel. Boulevard 5914 ir 5913

T H JS,
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Naujienos Ciną kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
(U. Telefonas Roosevelt 8500.

<8.00
4.00
2.00

.. 1.50
» .75

18c 
75c

Užsisakymo kaina t
Chicaffofe — naAtu-

Metams ____«... ..............
Pusei metą ................ .. .......
.Trims mėnesiams .....
Dviem mėnesiams ....... .
Vienam minėsiu!

Chieagoj per ilneiiotojus:
Viena kopija. «
Savaitei —...............____

* Minėsiu!
Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj.

paltu*
Metams $7.00
Pusei metą 8.50
Trims menesiams _________  r.75
Dviem mlneaiama ...............  1.25
Vienam mtaesiui .. .......  .75

Lietuvon ir kitur Užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _________________  $8.00
Pusei metą ------------------------- 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu kartu su atsakymu.

SINDIKALISTAI PRIEŠ KOMUNISTUS

Nuo pirmųjų Ispanijos respublikos dienų jai bandė 
visokių kliūčių daryti komunistai, kurstydami darbinin
kus prie riaušių ir prie sukilimų prieš valdžią. Patys 
komunistai Ispanijoje tečiaus nėra pakankamai įtakin
gi palenkti savo pusėn darbininkų mases. Jie todėl sten
gėsi gauti talkon anarchistuojančias darbininkų sąjun-' 
gas __ sindikalistus (amerikoniškai sakant, “aidoblis- 
tus”). ' .

Sindikalizmas Ispanijoje dar turi nemaža pasekė
jų. Kai kuriuose distriktuose, ypač Katalonijoje, sindi- 
kalistiškos sąjungos varžosi’ dėl vadovybės darbininkų 
judėjime su socialistiškoms sąjungoms. Jeigu bolševi
kams butų pasisekę pasikinkyti j savo vežimėlį sindika
listus, tai Ispanijos revoliucija butų atsidūrusi' pavo
juj* . ‘

Bet, kaip praneša telegramos iš Madrido, Ispanijos 
sindikalistų vadas Pescana pareiškė, kad sindikalistai 
neis su komunistais ir nedalyvaus jokiuose smurto žy
giuose prieš respubliką. Sindikalistai, kaipo anarchizmo 
šalininkai, nepripažįsta politinio veikimo/ todėl jie ne
statys savo kandidatų į Ispanijos steigiamąjį seimą. Jie, 
anot Pescanos, stengsis pasinaūdoti laisve, kurią darbi
ninkams suteikė politiška revoliucija, ir “sukoncentruos 
savo pastangas proletariato švietimui”.

Šis sindikalistų .nusistatymas (jeigu jį parems suva
žiavimas, kuris įvyks šio mėnesio 9 d. Madride) padės 
Ispanijos respublikai sustiprėti. Butų, žinoma, išmin
tingiau raginti darbininkus, kad jie dalyvautų (rinki
muose į steigiamąjį^sJmią ir stengtųsi pravesti į jį dau
giau darbininkiškų atstovų. Bet, jeigu jau sindikaliz- 
mo “principai” to neleidžia, tai sekantis protingiausias 
dalykas, kuris galima dabartinėse aplinkybėse atlikti, 
yra — šviesti ir organizuoti darbininkus. Be apšvietos 
ir organizacijos darbininkai vistiek toli nenužengtų, jei
gu jie ir kažin kokius tikslus užsibrėžtų.

OLŠAUSKAS JAU ATLIKO “PAKUTI

manijas, ir kartu jie patys at
lieka savotišką religinę ceremo
niją, “paskirdami” kūdikį “kla- 
sinei darbininkų kovai“. Juk 
tik religiškai protaująs Žmo
gus gali įsivaizduoti, kad ‘‘pa
skyrimo ceremonija“ padarys 
kūdikį kovotoju ar, kuo kitu.

Bolševikų protas “progresuo
ja“ j atbulą pusę. Seni ameri
kiečiai pasakoja, kad prieš ke
letą dešimčių metų šliupo pa
sekėjai laisvamaniai rodydavo 
savo panieką religijai, susirink
dami sekmadieniais “per- su
mą“ kokiame nors privatiška- 
me bute ir , darydami religiją 
pajuokiančias apeigaš. šiandie 
nė karščiausieji laisvamaniai 
tuo nebeužsiima, kadangi kiek
vienas supranta, jogei tai butų 
kūdikiško, nesubrendusio proto 
darbas. ,

Tai dabąr tuo užsiima komu
nistai I

FAŠISTUKAS PLEPALAS
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maš bolševikišką “penkių metų pramoningųjų šalių. Bet, antra Į upę skandinti.“ fclnoiha, vo- 
planą“. ?

Anot Trockio, Stalinas ap
gaudinėja Rusijos žmones, 
skelbdamas, kad “piatilietka” 
sulyginsianti Rusiją, pramonės 
atžvilgiu; su labiausiai išsivys
čiusiomis kapitalistiškomis da
limis. Buvęs komisaras parodo, 
kad Sovietų z Sąjunga šiandie, 
po trejų “piatilietkos“ metų, 
stovi daug arčiau prie cariškos 
Rusijos, negu prie vadovaujan
čių kapitalistiškų šalių. Pavyz
džiui, ketumi penktadaliai Rusi* 
jos gyventojų dar tebėga ūki
ninkai, tuo tarpu kad Ameri
kos Jungtinėse Valstijose ant 
trijų pramonės darbininkų yra 
vienas farmerys.. Pramonės ir 
žv.-nės u.kio gamyba Amerikoje, 
padalinus ant gyventojų; skai
čiaus, yra dešimtį kartų dides
nė, negu Rusijoje.

Taigi, net įvykdžius “penk
mečio planą“, sovietų Rusija 
dar tebebus labai atsilikusi nuo

vertus, Trockis įrodinėja, kad kiečių socialdemokratai pir- 
sovietų valdžia neįstengia, jvy- |nia yra vokiečiai, o paskui tik 
kinti to, kas numatyta jos socialistai. Taip pat ir komu- 
“piatilietkoje“. ]/ ništai. Jie pirma vokiečiai, o

Pagaliaus, Stalino tremtinis Į paskui komunistai. Lietuvos 
pareiškia, kad sovietų valdžia socialdemokratai pirmiausia 
visai neteisingai skelbia, jogei yra socialdemokratai, o paskui 
dabar Rusijoje jau esąs stato- lietuviai.
n?as socializmas. Jisai išjuokia 
staiinišką “socializmą“ ir sako:

“Kraštas neįstengia pašar .
lintl prekių bado. Distribud- ] 
ja (prekių paskirstymas) ant 
kiekvieno žinksnio užsikem-L 
ša. Vaikams nėra 
oficialiai filištinai

“ ‘šalis įstojo į 
gadynę.

“Ar socializmas

•.

pieno, beit
skelbia:
socializmo

gali būti 
pikčiau diskredituojamas ?“ 
Jei Trockis butų parašęs ši

tokius žodžius, gyvendamas 
“proletariato tėvynėje“, tai 
šiandie jisai jau seniai šildy
tus! pas Abraomą už kakalio.

<' )

suomet gerų įspūdį ir turi ge
rą vardą. Prie visų operų la
bai pritaikytos dekoracijos 
scenoje ir gerai parinkti įvai
rus gražus ir gana įdomus ar
tistų rūbai.

šhf žiemą teko girdėti kon
certuojant ir garsųjį Kauno 
Šaulių mišrų chorą, diriguoja
mą konservatorijos mokyt. N. 
Martynionio.t Tas choras gali 
prilygti garsiam Amerikoj ir 
kitur ukrainiečių chorui.

■ I —■ ■
Teko girdėti ir iš bolševikį- 

jos smuikininko virtuozo prof.
--------- ----- . _ JĮ.------- ----- ■ — i*’*. 'Jiuvunv n.vuvvi iU, kuris 

kalas “Vagys“, Juozo Plėrio 4 buvo gana skaitlingai per du 
_ . Vakaras vakarus klaipėdiečių lanko-

Eks-pralotui Kostantinui Olšauskui p. Smetona jau 
sugrąžino teismo atimtas teises. Jisai vėl gali valdyti 
turtą ir naudotis visomis kitomis piliečio teisėmis, iš
imant tik teisę nešioti ordenus ir medalius ir turėti ti
tulus (baisus nuostolis, ar ne?).

Kauno laikraščiai rašo,, kad “otiec Konstantin” jau 
pagrįžęs iš užsienio į Kauną ir švaistąsis laikinoje Lie
tuvos sostinėje, tvarkydamas savo reikalus.

Tai, mat, kaip greitai tas žmogžudys atliko dpaku- 
tą” už savo pasibaisėtiną nusidėjimą.

Jam buvo sutrumpintas kalėjimo terminas, po tuo 
pretekstu, kad jisai keliausiąs į užsienį “gydytis”. Vos 
pabuvęs keletą mėnesių užsienyje, jisai’ gavo leidimą 
sugrįžti Lietuvon. O dabar jisai jau atgavo ir savo tei
ses.

Tai, žinoma, yra atlyginimas jam. už jo ‘‘didelius 
nuopelnus tautai”. Carizmo laikais pralotas Olšauskas 
išdavinėjo žmones žandarams. Didžiojo karo metu jisai 
skriaudė Lietuvos tremtinius, savotiškai Šeimininkauda
mas komitete, per kurio rankas eidavo skiriami jų šeK 
piiuui pinigai. 1926 metais jisai dalyvavo organizavime 
ginkluoto perversmo, kuris pastatė valdžion tautinin
kus.

Prieš šitokius “nuopelnus” ką reiškia, kad jisai pa
smaugė moteriškę!

> i,

Apžvalga
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BOLŠEVIKIŠKOS KRIK
ŠTYNOS ■
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. Gegužės 29 d. “Laisvė“ pra
nešė, kad tą dieną įvyksian
čios “raudonos krikštynos“ vie
name kliube Brooklyne. Tuo 
tikslu busiąs paimtas “vieno 
klasinio (?); darbininko” kūdi
kis ir busiančios atliktos se
kančios ceremonijos:

’ “Kūdikis bus paskirtas

■■ !■! ..■1111*11* ,  

klasinei darbininkų kovai. 
Apeigosę bus pašiepiama re
liginės ceremonijos^ Jaunieji 
Pionieriai atžymės reikšmę 
Tarptautinės Vaikų Dienos 
su teatrinial-muzikale. pro
grama; dainuos ir choras; 
kalbės gerai žinomi darbi
ninkų kalbėtojai; ,

“.Į šią pramogą šaukįaina 
^darbininkų tėvai ir motinos, 
Suaugę darbo žmonės ir vai
kai.“

• , * .' < .

Tai ve kokią “kultūrą“ pla
tina tarpe darbininkų stalincai 
su blmbinihkais. Jie daro apei
gas, pašiepdami religines cęre-

“Vienybė“ rašo apie Lietu
vos partijų atsisakymą daly
vauti miestų savivaldybių rin
kimuose šitaip: ? '

“...‘demokratais’, pasivadi
nę : socialdemokratai, liaudi
ninkai, krikščionys ir kiti, 
paskelbtuosius savivaldybių 
rinkimus boikotuos! Tas dar 
kartą aiškiausiai parodo, kad 
jie rinkimų nenori, o tik rė- 
kauja.' Kaip tik tautininkų 
vyriausybė paskelbdavo, kad 
ruošiasi* rinkimams, tai jie 
ar vieni ar kiti vis išei
davo su kokiu ‘puču’, pradė
davo drumsti visuorhenę ir 
tuo sudarydavo naujų kliū
čių vyriausybei prie rinki
mų eiti. Bet ji, neatsižvelg
dama visų pučų, ganytojiškų 
vyskupų laiškų ir kurstymų, 
paskelbė savivaldybių rinki
mus, tai jie paskelbė jiems 
boikotą... Jie savo žygį tei
sina neva tuo, kad jiems ne
patinkąs naujas rinkimų įs
tatymas. Tačiau?wro,įi prie
žastis visai kita. Tas pasiva- 

• dinęs ‘demokratiniu’ elemen
tu Lietuvoj nėra tikras kū
rybinis nuoširdus kūnas, ku
ris tikrai siektų demokrati
jos. Jis yra slaviškas biuro
kratizmo padaras, kuris *de- 
mokratija’ apsimaskavęs sie
kia atsteigti savo oligarchi
ją, savo viešpatavimą, ir ku
ris, geriausiu'atsitikimu, pa
tį gyvenimą skaito tuščiu-ir 
neįdomiu, jei jis negali prieš 
ką nors kovoti, kokį ‘despo
tizmą’ griauti.“
Čia tai tikri “tautiškos“ iš

minties žemčiūgai. Tik pama
nykite: Lietuvos demokratinės 
partijos, kurios reikalauja vi
suotinu balsavimu išrinkto sei
mo, yra — “slaviško biurokra
tizmo padaras“. Keista, kodėl 
“Vien.“ redaktorius nepasakė, 
kad turkiško biurokratizmo? 
Rusų biurokratai buvo priešin
ai visuotinam - balsavimui, bet 
nuo 1905 ihetų’ jie vis tik pa
kentė šiokią tokią Durnų. O 
Turkijoje balsą valstybės rei
kaluose tupėjo tiktai sultonas 
ir jo valdininkai. Taigi, geriau
sia ir pasakyt tiesiog, kad sme- 
tonizmo priešai Lietuvoje yra 
turkiškų biurokratų išauklėti,

Iš Brooklyno fašistų organo 
mes, be to, patįrianle, kad de-z 
mokratinėS' Lietuvos partijos 
paveldėjo nuo, “slaviško biuro
kratizmo” nenumalšinamą troš
kimą, prieš ką nors, kovoti ir 
kokį nors “despotizmą“ griau
ti.' ' kl

Nuostabus paukštis tas biu
rokratizmas. Tur-but ir “V.” 
redaktorius kuo nors nuo jo 
užsikrėtė. Jisai, matyt, užsikrė
tė ’ nesuvaldomu palinkimu ple
puti apie tų, ko neišmano.

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
PADANGES

Rašo A. KABARDINAS

Lietuvoj ir Klaipėdos krašte 
ši žiema bus atmintina tuo, 
kad daug sniego prisnigo, 
taip kad kai kur Žemaitijoj 
žmones negalėjo nei išvažiuoti 
per sniego užpustytus kelius. 
Šalčiai* kai nuo gruodžio 10 d. 
prasidėjo, tai ir buvo beveik 
be atlaidos per kjelis mėnesius. 
Darbininkams ir visai bied- 
nuomenei su kuru buvo leng
viau, negu praeitų žiemų lai
kais, tuomi, kad į Klaipėdos 
lentpjūves privežė daug me
džių apdirbimui užsienin eks
portai. Visokie lentgaliai-skię- 
dros, pašvarcos parduodamos 
Čia vietiniam gyventojams pi
giomis kainomis, o prie to 
dar ir žemaičiai turgų dieno
mis priveždavo d&ug .malkų iš 
artimesnių Žemaitijos miškų.

Kalėdų Šventės antrą dieną 
Klaipėdos Krašto Darbininkų 
Amatninkų Organizacija bied- 
nų darbininkų vaikučiams bu
vo surengusi eglaitę su dova
nomis. Dovanos buvo iš miesto 
gyventojų suaukautos — pini
gais ir daiktais. Vaikučiams 
buvo suruoštas žaismių pro
gramas su vaišėmis. Dovanos' 
buvo . duodamos nertinėliai, 
pirštines, kepurėlės ir šilti bal
tiniai ir kojinės.
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Klaipėdos uosio darbininkų' 
streikas.

Klaipėdos kr. Darb. Susivic-] 
nijimas vasario 15 d. turėjo! 
savo atstovų iš viso Klaipėdos] 
krašto suvažiavimą metiniam^ 
nuo įsisteigimo šios organiza
cijos paminėjimui. Vakare 
šaulių name buvo suruoštas 
vakaras. Buvo pastatytas vei-l'M. Ordenko koncertą 
r........................ *
veiksmų komedija.
gana pasisekė kaip moraliai, Imas. Koncertai praėjo su did- 
taip ir materialiai. žiausiu pasisekimu. Kiek teko

.. ------- — sužinoti, tai šią vasarą žada
Vasario 16 d. buvo gana iš- Klaipėdą aplankyti su koncer- 

kilmingai apvaikščiota 13 me- tais virtuoze panele Strazdai- 
tų Lietuvos nepriklausomybės te, kuri studijavo muziką čc- 

I sukaktuvės. Tą dieną visur koslovakijoj, o dabar jau ilgo- 
Į Klaipėdos miestas buvo pasi- kas laikas studijitoja Paryžiu- 
] puošęs tautinėmis Mažosios ir je. Kadangi jos giminės gyve- 
Didžiosios Lietuvos vėliavo- na Klaipėdoje, tai ir kviečia ją 
mis./ Prieš piet katalikų ir čia apsilankyti su koncertais 
evangelikų bažnyčiose buvo vasarą Klaipėdoje ir Palange- 1 
pamaldos. 11 valandą su or- je laike kurortinio svečių iš 
kestru publika aplankė kapus, visur apsilankymo.
Kapinėse buvo atidengtas pa- 
minklas žuvusioms kariams Kovo mėnesį Klaipėdoje ap- 
1928 metais, kuomet Anglijos I si vedė amerikonas Grišius su 
karo laivynas viešėjo Klaipė- panele Lansbcrgaite. Jis dū
doje. Tada per saliutavimą cagietis, ' gyvenęs Brighton 

I šoviniu Anglijos laivams ne- parke. Apsivedimo ceremoni- 
I laimingai žuvo trys kariai, jas atliko civilines pas teisėją. 
| Vienas Įeit. Jakučiunas, vienas Į Mat, Klaipėdoje veikia vedybų j 

civiliniai teismų įstatymai. 
Prie vestuvių liudininkai bu
vo A. Keniėža ir p-nia Baltru- 
nienė. Grišius turi nusipirkęs 
gražų muro namą ir žada apt 
visados pasilikti Klaipėdoje.

, I

TROCKIS APIE “PIATI 
UETKĄ” . .

> ■ 
vi.

Buvęs sovietų Rusijos karo 
komisaras; L. Trockis, kuris 
dabar gyvena ištrėmime, netoli 
Konstantinopolio, , paraše vie
nam vokiečių laikraščiui eilę 
straipsnių, aštriai kritikuoda- 

. . v

Nuo sausio 1 dienos dar pe
reitų įlietų pabaigoj pradėtos 
derybos uosto darbininkų su 
trapsporto krovinių firmomis: 
Grosnian, Mcyofer ir kitos fir
mos" norėjo numušti darbinin
kams 25' puoš, mokestį. Bet 
to firmos heatsiekė. Mokesties 
numušinip priežastis firmos 
aiškino‘taip: buk tai Klaipė
doje prekių prikrovimas ir iš
krovimas atseiną brangiau, 
negu Karaliaučiaus, Vokietijos 
Uostė, todėl kad Karaliaučiaus 
uoste prikrovimui prekių į 
laivus įtaisyti labai gerai nau
jausių teknikinių pagerinimų 
krovimui mašinos, kurios su 
daug mažiaus darbininkų at
lieka daug skubiau ir tobu
liau, tai dėl įyisų tų patoges
nių įtaisymų) dalis laivų va
žiuoją ptekes iškrauti Kara
liaučiui)^ nes daug-pigiau pri
krovimas atselina, negu čia, 
Klaipėdos uoste. Firmos sakė 
darbininkiį profesines sąjun
gos atstovams, kad jeigu dar
bininkai nenusileis piginus 
dirbti,’ tai firmos, siusiančios 
daugumų laivų į Karaliaučių 
į savo skyrius, o Klaipėdoje 
mažins, laivų priėmimo dar
bų. O deliaį to Klaipėdos dar- 
binihkai nustos daug, darbų. O 
jei darbininkai turės nuolatinį 
darbą, tai kaj ir jiigmu dirb- 
uanii visviena daugiau už
dirbs.
\ Tokiai firmų politikai daug 
ir Centro valdžios atstovų pa
tikėjo, ir laike teisingu, kad
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tas Lietuvos vienintėliain uo
stui yra žalingas, jeigu prekes 
veža per Karaliaučiaus, o ne 
per Klaipėdos uostą. Bet pro
fesinės vokiečių darbininkų 
sąjungos vadovas, socialdemo
kratas Panars, firmoms pa
skelbė kontr-pasiulymą, kad 
jo profesinė sąjunga nutarė 
25 nuoš. mokestį darbinin
kams paaukštinti, o ne numu
šti. Tai po abipusių profesi
nės vokiečių darbininkų są
jungos ir darbinipkų vestų de
rybų niekas neišėjo, ir Panafio 
vadovaujamoji organizacija 
paskelbė uoste streiką.

Klaipėdoje jau antri metai, 
kaip susitvėrė Klaipėdos Kra- , , „
što D^iį)ininkų t Amatininkų Feher Novaki ir Klaipėdos Į Rų aukštų su moderniškais į- 
Su^ivięnij|ųi^, jęųris * jau visa
me Klaipėdos krašte turi apie 
i,600 narių. Tai vokiečių Pro
fesinės Sąjungos vadas Pana- 
ris kreipėsi į šią lietuvių orga
nizaciją, kad. nariai neitų 
streiko laužyti ir buvo tūę- 
jaus tarp abiejų organizacijų 
valdybų pradėtos derybos. 
Klaipėdos krašto Darb/ Amat- 
ninkų Organižacija reikalavo 
iš vokiečių org. vado Panario, 
kad kuomet streikas bus lai-, 
mėtas, tai Panaris prie uosto 
laivų iškrovimo lygiagrečiai 
su visomis teisėmis turi priim
ti ir lietuvius darbininkus 
prie bivų krovimo ir iškrovi
mo Kent 25 nuošimčius lietu
vių darbininkų. (Mat, pr|e 
laivų iškrovimo daigiausia 
akordihis darbas, tai galima 
per dieną Uždirbti virš šimto 
litų). Streikas tęsėsi Virš mė
nesio laiko. Pagaliau vedamo
se derybose vokiečių profesi
nės sąjungos su darbdaviais 
priėjo prie taikos. Darbinin
kai nusileido ant nekuriu 
darbdavių, pasiūlytų kainų 10 
nuoŠ. ant nekuriu krovinių 7 
nuoš. ir baigėsi streikas. Tą 
tarifo sutartis padaryta vie
niems metams. Bet po to 
streiko ne vokiečiai darbinin
kai tapo apvilti. Kaip ir prieš 
streiką, vėl tie laivų iškrovi- 
mo-prikrovimo darbų prižiū
rėt o j ai-vedė j aį “schtan oriai’’ ir 
“unterschtajieriai“ • šeiminin
kauja. Kuomet prie laivų; su
sirenka darbininkai (vokiečiai 
ir lietuviai) ir laukia, kada! 
tie laivų krovinio darbų meis
teriai iššauks juos prie darbo, 
tai tie meisteriai ima darbi
ninkus ųe iš ciĮės — lietuvis, 
vokietis,— bet išeina su raštu 
rankose ir šaukia pagal tame 
rašte surašytas pavardes. O 
būna surašyta išimtinai vien
pusiškai parinkti darbinin
kai, — vien vokiečiai. Panars 
Čia, žinoma, prie laivo nevi- 
suoinet ateina, bet jis sako Ši
taip: “tie darbininkai musų 
‘Farbanto’ gabesni, labiau pa
tyrę, negu žemaičiai, o antra, 
sako, jeigu mes prilcisiųie'prie 
laivų darbų žemaičius, tai 
musų klaipėdiškius turėsime į
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virŠyla ir vienas eilinis karei-] 
vis. Tą paminklą atidengiant 
buvo gana graudingų kalbų 
pasakyta. Kalbčjo gubernato-j 
yius Merkys, Šiaulių būrio va
das Vanagaitis, karininkai ir 
dvasiškiai. Vakare nuo 17 ya-l ----------
landos šaulių name buvo gra- šiais metais Klaipėdoje pra
žus vakaras su gražiu muzi- dėta daug gražių namų staty- 
kaliu programų. Buvo suloš- ti. Lietuvos Raudonasis Kry- 
tas vieno veiksmo farsas “Iš- žius jau seniai stato netoli 
nuomuota“. Koncertinę vaka- prie Vytauto Didžiojo gimna- 
ro dalį išpildė smuikininkas zijos ligoninę. Namas bus ke-

Giedotojų Draugijos. Choras, 
diriguojamas Četkausko. Po 
programo buvo linksmoji da
lis — šokiui, žaismės, grojant 
šaulių dūdų orkestrui, tęsėsi 
iki trijų vai. nakties. Dalyvavo 
daug publikos.

Vasario men.’ pabaigoj Klai
pėdoje apsilankė Lietuvos val
stybine opera. Operos bilietai 
buvo iš anksto jau veik visi 
išparduoti. Operą labai lanko 
žydai ir vokiečiai. Klaipėdoje 
buvo pastatytos septynios ope
ros ir kelios buvo pakartotos. 
Visuomet buvo kimštinai pub
likos ir šalimis stačių eilės sto
vėjo. Mat, miesto teatras ne
labai didelis. Opera muzika
lumo atžvilgiu į Visus klaipė
diškius padaro ir palieka vi-
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rengimais; Klaipėdos uostas* 
jau dirbama visu smarkumu. 
Kasa uosto pakraščius 4 žem
semei. Statoma kelias mo
kyklas, statoma daug privačių 
namų. Reiškia, Klaipėda auga, 
kaip ant mielių.

(Bus daugiau)

Atėjo Kultūra No. 4, 
kaina 45 centai. Gau* ' 
namas “Naujienose”.

No. 7 KOVOS tik ką 
atėjo. Kaina 10c. Ga- 
Įima gauti Naujienose.

GARSINKireS 
NAUJIENOSE

“Kodėl Prarastas Vilnius”
paraitė UNTULIS

1
Kiekvienai kai įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 

turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 
parašytą knygelę.

TURINYS
I. KryžilioČių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 

jie lieapsikrikStytų. ,
/ II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati

kius, tnagpmetohus, protestonus ir eretikus.
III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 

karai, o Valstiečiams — baudžiava ir dangus. t 
Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę.; IV// ___  . . ___

V. Vargas mtgino! Vargas lenkino.
VI, Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. “Ponus gerbs ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, Vargsta ir vargdieniais miršta.

Taip klydo Lietuvos neklaidingieji. z 
Raina tik 25 centai.

- ♦

Išleido Naujienų Bendrove
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICACrO, ILL.
«
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yra naudingos.

DAKTARAS ROSS
pasinau

kas

TONIGHT
l«c*t VISUOMET PIRKITE

NAUJOS RADIOS
žemas kainas

VICTOR, 10 tūbų

Elektrikinčs Ledaunės

3147

mais

PRENUMERATA

Budriko radio pikni
kas buvo sėkmingas

Šiandie SLA 226 kuopa laikys 
pusmetinį savo susirinkimų.

$80.00
40.00

Paint
Ready Mixed 

Galionas už $1.40

ATWATER KENT, 
7 tūbų ........................
BRUNSVVICK, 7 tūbų

Varnish
Vertės $2.50

Galionas už $1.49

Paint
Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

tą mokyklą uždą
2 vaikai

200 i 
Taipgi ūžia

GENERAL MOTORS.
FRIGIDAIRE, 
MAJESTIC, 

SERVILL

Didelis pasirinkimas
V •

ir lengvais išmokėji-

už $100.00
už 50.00

ir A. Kruširiis.
- Laimėjusieji dovanas lai at
silanko į Budriko krautuvę, 
ten gaus savo dovaną.

Tokie piknikai yra geras da
lykas, čia galima susitikti sa-

Ave. (3505).
Seget, 4945 Berring 
Indiana Harbor, Ind.

Nori uždaryti David 
Swing Public School

BEN BERNIE 
and his Orchestra

dieną tyrame ore. O išbuvimas 
visą dieną tyrame ore yra 
sveika. O jau jaunimui, tai tik
ras smagumas; gali prisišokti 
kiek tik nori

eigta 30 Metų 
užkrečiamos ligos, 
privatiškos ligos iš-

kliubo?
Lai gyvuoja moterų kliubas!

— P. S.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Apie lietus ir pik 
nikus

Susitvėrė lietuvių moterų 
kliubas.

Programa įvairi, įdomi ir įkvėpianti! Klausytojai apturėsite didesnį 
gyvybės veifcluTn'ą. Nepraleiskit tos progos.

Atsikeliame pereitą šeštadie
nį iš ryto. Važiuosim, sakom, 
j Kapinių dienos apvaikščioji- 
mą. Nagi, Ii ja kaip iš kiauro 
maišo. O mes žadėjom vykti 
aplankyti mirusių ir pasikalbė
ti su gyvaisiais.

žiūriu, ir mano moteris to
kia pikta ir sako: “Aš >visai 
nebesuprantu, kodėl tokios ar
mijos kunigų ir misionierių ne
gali pono dievo išprašyti nors 
kapinių piknikui gero oro!” 
Aš jai aiškinu, kad niekas ant 
svieto to negali padaryti, o ji 
rtian atkerta “ĘOę. sau eik, ko
dėl Vanagas savo piknikui iš
meldė gerą orą!” Galbūt dėlto, 
sakau, kad Vanagas turi savo 
lizdą ir giliuką ir moka pakar- 
niau melsti. Galbūt sako mote
ris, kad tavo ir tiesa. “Pama
tysi, širduk, kai “Naujienų” 
piknikas ateis, tai ant saulės 
kiaušinius galėsiipe kepti”, su
raminau moterį.

“Naujienų” skaitytojas

Swing mokykla bu$ uždaryta.
Be to teko patirti, kad svar

biausia priežastis yra ta kode! 
norima šią mokyklą uždaryti, 
būtent kad kaikurios parapiji
nės mokyklos nori tuos 500 
vaikus sau pasigauti, tad ir 
daro Raką j tam tikras sferas, 
kad mokyklą uždarytų.

ther Ayt. Tuo kartu krautu
vės savininkas M. Skilia, ku
ris ten pat gyvena, buvo iš 
miego atbudintas netikėto 
trenksmo ir krautuvės lango 
stiklų žvangėjimo, bet kada 
atsikėlęs pažvelgė į vidų krau
tuvės, tai vagiliai jau buvo pa
siėmę iŠ lango AtwUter Kent 
radio ir prasišalinę, tokiu bil
du nebuvo galima patėmyti 
kas yra atsitikę, o kad viskas 
atrodė tvarkoje, tai p. Sliills 
vėl ramiai gryžo j savo kam-

Gerai žinomas buvęs Bridge- 
porto fotografas Petras Con- 
rad, jau trys metai kaip yra 
pardavęs savo studiją (3130 S. 
Halsted St.), nes būdamas biz
nyje per 25 metus, jautėsi pa
vargęs. _ * 4

Dabar atsilsėjęs ir įgijęs 
daug energijos, pradėjo vėl fo
tografijos darbą, tik kitokiu 
budu, būtent: fotografuoja jus 
jūsų namuose su visais jūsų 
rakandais---daro Home Port- 
raits.

Toks fotografavimas ligisiol 
buvo praktikuojamas tik tar-

šiandic, birž. 2 d., 7:30 vai. 
vakaro, Association House, 
2150 W. North Avė. SLA 226 
kuopa turės savo pusmetinį 
susirinkimą. Visi kuopos na
riai yra prašomi skaitlingai į 
susirinkimą atsilankyti. SLA 
6-to apskričio delegatai iš
duos raportus iš apskričio su
važiavimo. Bus išklausyta į- 
vairių komisijų raportai ir bus 
svarstoma kuopos valdybos 
pagamintas SLA Centrui pa
reiškimas. Prot. Rast. Šileikis.

Pas Mrs. Julia Andriulienę, 
2027 “So. Union Avė., Chicago 
buvo susirinkęs keletas jos ar
timų draugų paminėti Julijos 
40 metų sukaktuvių. Prie 
gardžių užkandžių besišneku
čiuojant tapo prisiminta Lietu- 
Vos našlaičiai. Mrs. Andriu
lienė papasakojo vaizdelių iš 
našlaičių gyvenimo: mat, ir ji 
pati yra buvusi našlaitė. Tuo
jau tapo sumesta penkinė, ku
riuos pasiųs Kaunan našlai
čiams. Aukavo Kazys Kaza-

Burys organizacijų, įstaigų 
ir iftžnyČių iš 20 wardos įtei
kė Board of Education super
intendentui Mr. Wm. Bogan 
protestą dėl pasikėsinimo už
daryti David Swing Public 
School, kuri randasi ant 
String Street arti 16 gąjvės.

Proteste išdėstyta šios prie
žastys, kodėl mokykla negali 
būti uždaryta: Pirma, penki 
šimtai vaikų tą mokyklą lan
ko, antra 
rius visi tie vaikai turėtų 
vaikščioti skersai Halsted gat
ves, pilnos automobilių, gat- 
vekarių ir trokų, kas kiekvie
ną kartą gresia vakių gyvybei, 
ir trečia — tos mokyklos na
mai yra puikiausioj padėty ir 
yra kur kas' geresnį' fteįti Jūh- 
gman arba Waish mokyklų, į 
kurias norima tos apylinkės 
vaikus pasiųsti, kuomet David

Central Daylight 
Sov’ng Time

WMAQ
and C. B.S.

Blue Ribbon 
Malt Program

SONORA ftadio ir Vic- CCft 
trola sykiu .................
MIDGET Baby Grand

Dienai prašvitus, šeštą va- 
► beldi

mas į krautuves duris ir bal
sas: “Chicago Police!” Tada 
jau visi namiškiai sujudo žin- 
geidauti, kas atsitiko? Tai 
buvo policijos žvalgai, kurie 
pastebėję išdaužtą krautuvės 
langą, taipgi žingeidavo 
atsitiko.

Be pavogtojo radio, dar 
vo iš lango išstumtas ir 
dužęs Howard radio setas ir 
tokiu budu krautuvės savinin
kui padaryta nemažas nuosto-

DIDELIS RĖFRIGERATORIUS 
trimuotas nikelio fittingais. Vidus 
yra erdvus ir daug vietos ant lenty
nų. Viskių spalvų. Specialiai po

$19.95
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO.
3621-23 So. Halsted St.

Apvogė lietuvių ra
dio krautuvę

Anksti, apie ketvirtą valan
dą nedėlios rytą, gegužio 31 
d., netikėti “svečiai” aplankė 
General Radio Store, 3856 Ar*

Green Mill Duona , 
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo-• 
■ na. Tinka pasidarymui 

'valgių piknikams ir į dar- 
bą einant Taipgi ir kudi- 
kiams parėjus iš mokyk- 

fj. los, motinos greit gali pa- 
duoti jiems skanų užkan- 
dj, — Green Mill Duoną, 
kuri yra pagaminta taip 
kaip balta duona turi būt 
pagaminta.

GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
DUONĄ

Gegužės 28 d. pp. Prūsių 
namuose, 3247 Beach Avė., su
sirinkę North-West apielinkių 
moterys įkūrė moterų kliubą 
ir pavadino jį “North-West 
Lietuvių Moterų Kliubas”. An
gliškai — North-West Lithu- 
anian Wonien*s Club.

Buvo išrinkta ir valdyba iš 
sekamų narių: Pirmininke— 
p. Prusienė, pirm, pagelb. — 
p. Kriaučiūnienė, fin. rašt. — 
p. Degutienė, prot. rašt. — p. 
Smalelienė, iždininke — p-ia 
Bliautericnė.

Yra numatoma, kad kliubas 
narių skaičiumi augs nepa
prastu smarkumu, nes į pir
mą susirinkimą atsilankė gan 
daug moterų. Užsimokėjo virš 
10 nariu. .Jau dabar kliubas 
turi apie 35 nafres. Daugeliu 
yra pasižadėjusių, prisirašyti 
prie kliubo. x

Reikia pažymėti, kad north-. 
saidietės moterys kliubo įkū
rimu jau seniai buvo susido
mėję ir dabar jos tai padarė. 
Į valdybą įėjo gabios narės, 
būtent: seniau daug dirbusi 
p-nia Degutiene, kuri su savo 
vyru, Jonu, priklauso prie 
įvairių lietuvių organizacijų. 
P-nia Prusienė pasižadėjo 
duoti butą laikyti susirinki
mams kol kliubas iŠ pradžių 
nėra labai skaitlingas. Kitos 
valdybos nares irgi yra ener
gingos ir daug žadančios kliu
bo ateičiai.

Kliubo tikslas yra sueiti į 
artimesnę pažintį, rengti drau
giškus pasilinksminimo ir la
vinimosi vakarus, išvažiavi
mus, ekskursijas ir tt. Narių 
mokestis bus 10c į mėnesį.

Šiame susirinkime buvo 
svarstyta surengti piknikas-iš- 
vąžiavimas, bet tapo palikta 
sekančiam susirinkimui.

Reikia palinkėti N. W. Liet. 
Moterų Kliubui gero pasiseki
mo. Tikslas yra geras Ir gera 
pradžia, „o ateitis bus dar ge
resnė, tiktai , reikia pasidar
buoti. Vyrai turi savo kliubus 
(Northsidėj net du), tai kodėl 
moterys negali turėti _ savo

Nedėliojo, gegužės 31, 1931 
Birutės Darže, Įvyko Budriko 
Radio Piknikas. Žmonių su
važiavo iš Chicagos ir apielin
kių du tūkstančiai su kaupu, 
nes ir diena piknikui buvo 
graži.

Visi suvažiavę linksminos, 
šnekučiavo, jaunimas šoko. 
Programe dalyvavo Vaidylų 
choras ir trys poros ristikų. 
Kiek pastebėjau, ristynės pub
likai patiko. Po programo bu
vo dalinamos dovanos. Laimė
jo sekantys žmonės:

1. P. Šimkus, 3435 So. Union 
Avė. (No. 2007).

2. A. Miller, 825 W. 34 $t. 
(2630).

3. A. Kissell, 1436 South 50th 
Ct., Cicero (588).

4. M. Petronis, 3240 So. Mor
gan St. (1814).

5. V. Slipikas, 4140 Šo. Map- 
lewood

6. N.
Avė., 
(2544).

7. B. Jankauskas, 5611 Nash- 
ville Avė'. (2091).

8. A.; Butvilas, 5411<,Ruther- 
ford Avė. (2588). - i :>

9. J. Hcrman, 4147 Kedzic 
Avė. (3725).

10. S. L. Fabian, 809 W. 35
St. (94). i

11. S. Rimkus, 3417 S. Union
Avė. \

Ar jus esate bevaikė?
Reguliaris $1.00 treatmentas 
pasiunčiamas dykai —» vienas 

šeimynai
•‘Aš buvau vedus ir kiekviena diena visa 

širdžia ilgėjaus kūdikio, bet veltui”, rašo 
Mrs. L. Scheller, Indiana, ‘‘todėl aš išsisiųs- 
dinau jūsų receptą. Imant antra dėžutę aš

... _____negailiau išreikšti
> Bnvo džiaugsmo. Aš
1 nesirgau

aš
1 motina 8 to

■Į viih žino nuiHij 
BU džfaugsmij. Aš ti- 

Įduos,
■H moteris, kuri trokš- 

ta

lite
. / H ir ‘ D'ttveiksli) dėl gar-

Ačiū
1 ■ "Vedusi 1 1 metų

9o Mrf) White, Pa.
Scheller kūdikis "Aš pabandžiau jusu 

4% mėn., 17 to svarų vaistų. Dabar aš 
busiu motina spalio 

mėn. Mano didžiausias troškimas išsipildė".
Dr. DcPovv’s troatmontas, He-specifiškas, 

paremtas ant liaukų veikimo, buvo varto
jamas tūkstančių moterų su tokiomis pa
sekmėmis, kad bėgyje ateinančių 30 dienų 
jis pasisiūlo pasiųsti pilna dolerio treatmen- 
tų. apmokėtu persiuntimu, bo COD., bo 
jokių kaštų, bo pareigų, dykai klokvicnnal 
motore!, kuri tik paprašys.

Dr. DePew šiam mėnesiui paskyrė 1000 
nemokamų treatmentų, todėl būtinai para
šykite šiandie. Jis taipgi pasiųs dykai kny
gute "Childless Marrlagos Explalned”.

Tiktai prisiųsklte savo vardą, užteka, atvi
rutės, ir vaistai bus pasiųsti uždarytame vo
ko. Dr DoPow mano, kad Jus nusistebėsite ir 
busite patenkintos. Adresuokite: Dr. DoPmy, 
Suitc EKB, Coates House, Hansas City, Mo.

Bet tik pirmų kartų Įsigijom tikrai kulturifikų “NAUJO ŽODŽIO” 
leidžiamų dvisavaitini spalvuotų jumoro žurnalų

Joks jumoro žurnalas neturėjo tokio bendradarbių sąstato: A. Varbąs, 
K. Alijošius, J, Herbačiauskas, Pivoša, Jul-Boks, J. Kulakauskas, A.

inaitis, K. Kalpokas ir kiti. < 
metams 10 litu, trims mėnesiams 2 lt. 

Iki metų galo tik 7 litai.
Rašykite: < . ■ .

ir,

Speciali
Dr. Ross kainos yra prieinamos kiekvienam. Mokėjimus galima sutvarkyti 
kaip butų jums lengviau.

DR. B. M. ROSS, 35 South Dearborn St.
Kampas Monroe Street, CriHy Building.

Valandos: 10 A. M. iki 5 P. M. Nedeliomis 10 A. M. iki 1 P. M.
Taipgi Panedėliais, Scredomis ir Subatomis 10 A. M. iki 8 P. M.

ATSINEŠKITE ARBA
LĄISKU

NEWPROGESS BAKBNGGOMPANY
KUCHJNŠKAS BROS., Savininkai 1 

Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas

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

’ isc

Specialistas — ] 
Kraujo pakrikime 
chroniškos, nervų 
gydomos.

GERIASI AMERIKOS IR
EUROPOS GYDYMAI

i Tūkstančiai tapo išgydyti ir padaryti 
laimingais.

In-Mo-Ray treatmentai atsteigia tvirtumą silpniems vyrams.

Hat 
Paint

Vntb $2.40
Galionas už $1.85

HARDWARE & TtALL PAPER 
WHOLB8ALB IR RETAIL 

tiriu ralių nuo 5c Iki $2.75 už rolę. 
»me 'pat/rasius maltvotojus ir popieriuotojus

„. S. RAMANCIONIS,
SOUTH HALSTED STREET. TEL. VICTORY 72S1'

■ <,!>$■■■,I.■! ,1 I , ■  /iii        ......................'    

Enamel 
Paint

Turi ‘gražų blizgUim, 

Galionas už $2.50

nau&kas $2.00 ir pati Juiia An- Skelbimai Naujienose 
driukinė $8.00. Butą gražu, duoda naudą dėlto, 
kad ir kiti panašius pavyzdžius kad pačios Naujienos 
pasektų.—Ten buvęs. yra naudingos.

kode] ir mumi lietuviams ne
pasinaudoti proga, kad galėtu
mėt savo giminėms ir pažysta
miems, gyvenantiems Lietuvo
je ar kitur, parodyti kaip gra
žiai ir patogiai mes čionai gy
vename. Nes beveik mes visi 
lietuviai Čia Amerikoje gyve
name patogiai ir turime Įsitai
sę gražius rakandus, planus ir 
radio.

Mano patarimas 
dokite proga ir pasikvieskite j 
savo namus fotografą Petrą 
Conrad’ą, nes jis dabar Įsigi
jo tam tilerą aparatą, kad ga
lėtų puikiai nufotografuoti jus landą ryte, pasigirdo 
jūsų namuose, tik pašaukite 
telefonu: Englewood 5840, ad
resas: 730 W. 62nd St. -

i— Paiystama.

3417-21 South Halsted Street 
T«l. Boulevard 8167 ir 4705

S • v ■ - ' • *» l’ • ■ 4* , ’   Ą , V ,   _ •... ............... —...... ...... ■ , 
W. C.;F. L. Radių Progtartiri kas Nedėldienį nuo 1'iki 2 v.

NAUJIENC
1739 Šo. Halsted St.

_ Chteago, III.
'■’ų.

M. BLACKSTONE 
SUPPLY CO., Ine.

853 W. Lake St.
Td. Monroe 0825

PILNAS PASIRINKIMAS GARU ir 
KARŠTU VANDENIU APŠIL

DYMO PLANTŲ. 
•

Mes taipgi galime parų- 
pinti pilną įrengimą dėl • H. 
paprastos penkių kamba- H 
rių bungalow, įskaitant < II 
boilerį, radiatorius, pai- H 
pas, fittingus ir valves, H 
už $259.50.' Mes taip- U II 
gi paskolinsime įrankius, H II 
kad patys galėtumėt įsi- H IIM 
vesti. Mes taipgi gali- & 
me parūpinti pilųus į|Į. 
plantus su. pirmos klesos 
vartotomis medžiagomis UŽ didelį su- 
taupimą.

Patelefonuokite mums ir musų in
žinierius atsilankys ir dykai apskai
čiuos.

Žemas klozeto autfitas $13.00 
Mes taipgi parduodame naują ir var
totą plumbingą.

Atdara nedeliomis nuo 9 iki 12 
vai. dieną.

LIETUVIŲ KALBOJE
PAMATINĖS BIBLIJOS PRAKALBOS IŠ RADIO STOTIES 

W-M-B-I
> 1080 Kilocycles -

įvyks x

Trečiadieny, Birželio 3 dienų
nuo 6 iki 6:30 vakare ir toliaus tęsis kas antrą Trečiadienį tuo pačiu laiku



NAUJIENOS, Chicago, III 1931

Kelrodis Naujienų pikniko, kuris įvyks birželio 1 dieną

AftCHįįt.

2) Western Avė ir 79, 95, 111 arba

“Naujienų

&&?
MMMI

SUHhlT 

argo

LEHONT 
lUt.

■

“The Oaks” daržas randasi prie 121-os ir 
Archer Avė. Iš Chicagos ir kitų miestelių 
važiuojant reikia dasigauti iki Archer 
Avė. ir ja važiuoti iki tos vietos, kur yra 
didelė iškaba “The Oaks” arba “Cog Hill” 
golflinks.
Gatvekariai prieina prie “Cog Hill” kliu- 
bo namo, o iš ten netoli ir daržas. “Ntiu- 
jienos” turės troką, kuris ątvež į piknikų 
atvažiuojančius ir išvež iš pikniko išva
žiuojančius žmones. Gatvekariais važiuo
jant reikia konduktoriui pasakyti, kad iš
leistų prie “Cog (Kog) Hill”.
Automobiliais geriausia važiuoti 1) Archer 
Avė
127-tu kelki. Važiuodami 127 keliu iš Blue 
Island, įsukite j 123-čią (McCarthy Rd.) ir 
įvažiavę j Archer Avė., pasukite po deši
nei. Ten ir bus “The Oaks 
pikniko vieta.

JOE BANCEVIČIUS, žino
mas kaipo “drapiežnas dzū
kas”. Jis risis su žinomu chi- 
cagiečiams ristiku GEŠ 
TAUTU.

ADOMAS SMITH, Rockfordo lietuvis 
boksininkas, kuris šį pavasarį “Golden 
Gloves’’ turnamente nugalėjo Joe Shelby. 
Tuoj po to Shelby vięto profesionaliu 
boksininku ir dvejas rungtynes laimėjo 
“Knock-out’u”. Vien jau tas faktas pa
rodo, kad Adomas yra smarkus boksi
ninkas. Jis yra 22 metų amžiaus ir sve
ria 195 svarus.

I—h r

F ČIA % 
NAUJIENŲ V 
PIKNIKAS I

OZre J c MJų

hiu. Gote
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“THE OAKS" DARŽE
” TAI TAS PAT DARŽAS, KUR PERNAI TUReJO PIKNIKĄ “MARGUTIS”

V
■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ . ' R

Programas susidės iš bokso, ristynių ir kitokių pamarginimų. Boksuosis ADOMAS SMITU, Rockfordo lietuvis, 
kuris šj pavasarį pasižymėjo “Golden Gloves” turnamente. Jo oponentu bus JIM LODOS, graikas. Risis J.

i
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!7Antradienis, oirž. 2, 1931

Oratoriai Įvairus Gydytoja.
Office Pbont Canal 1912

IR CHIRURGAS 
So. Loomis St. 
Blue Island Avė.
12 A. M., 2 to 4 

8:30 P. M.

A1niSėr&CHICA60S 
žinios

Vaikas 15 metų nu 
šovė policistą

Chicagos auklėtojai suka 
galvas, ką reiškia geras auklė
jimas, kada Varner Corry, 15 
metų vaikas, nušovė policistą 
Edward Smith už tai, kam jis 
norėjo jį ir jo kelis bendrus 
pavaryti iš John Marshall high 
school maudykles. Vaikas bu
vęs auklėjamas pavyzdingai, 
skaitydavęs rimtas knygas ir 
mokykloj buvęs skaitomas la
bai geru mokiniu ir turėjęs ei
kš pagyrimų bei ątsižymėjimų 
mokykloj už gerą elgesį ir mo
kinimas!.„ V

Vaikas parodė tokį jausmų 
sustingimą, kad palieptas suvai
dinti savo žmogžudystės sce
ną, jis šypsodamasi parodė vi
sa, kaip jis tą policistą užmu
šė. Varner su dar dviem vai
kezais maudęsis, kuomet poli- 
Cistas įėjęs pasakęs, “Na, vai
kai, laikas eiti namo, apsireng- 
kite”.* Varner turėjęs savo rū
buose revolverį,, kurį buvęs pa
vogęs iš high school ofiso, ir 
išsiėmęs, sušukęs į policistą 
“Stiek’ejn up!” Kuomet poli- 
cistas pradėjęs eiti artyn ir 
išsiėmęs savo revolverį, Varne 
ris iššovęs į jį du kartus, po- 
licistas sugriuvęs,' o jie trys 
apsirengę ir išlipęs pro langą. 
Paklaustas, ar jis nesigaili nors 
užmuštojo našlės, vaikezas pa
galvojęs atsakė: “Well, aš ma
nau, kad gailiuosi”, šiaip ir 
Varner ir jo kompanionai lai
kosi ramiai ir nerodo jokio su
judimo.

kams patogumai yra nemoka
mi, ir suteikia daug sveikatos 
žaidžiant tyrame ore, ir kas 
svarbiausia, sulaiko vaikus 
nuo bėgiojimo gatvėse.

Parkai turi reikalingą skai-, 
Čių gerų instruktorių, kurie 
yra paruošę geras programas 
ateinančiam sezonui. Taip pat 
klases, mokytojų lydimos, gali 
ateiti rytmečiais naudotis par
kų įrengimais. /

Plėšikas be šautuvo — 
tigras be dantų

Ghicago Orime Cominission 
prašo piliečių paremti bilių 
No. 533, kurs dabar yra sena
te, Springfielde,'jau per atsto
vų rūmą praėjęs ir tik senatas 
dar turi perleisti. Tuo biliu 
butų aštriai suvaržyta ginklų 
pirkimo ir nešiojimo teise vi
ltiems gengsteriains, bandi
tams ir šiaip negeriems žmo
nėms. Komisija sako, kad atė
mus iš gengsterių šaudykles 
visi stambesni plėšikai dingtų 
ir tik mažiukai beginkliai va
giliai pasiliktų.

Automobiliai kelius 
užkimšo

Pereitų savaitgalį daugelis 
chicagiečių netikėtai apsigavo, 
būtent kadangi per visą Deko
racijų dieną lijo, tai kiekvie
nas manė, kad sekmadienį nie
kas ir iš miesto n.evažiuos, ir 
kiekvienas, pasitikėdamas liue
so trafiko, važiavo, kas šešta
dienį iš vakaro, kas sekmadie
nį iš ryto. Daugelis ir lietu
vių tokiu budu atsidūrė toli už 
Chicagos. Bet kuomet reikė
jo grįžti, sekmadienio vakarą 
atgal į Chicago, pasirodė, kad 
visi keliai sausakimšai užsi
kimšę. automobiliais. Kaikurie 
grįžtantieji iš Michigan farmų, 
nuo Behton Harbor ligi Chica-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■--------- ------------- ------------ ------------ -------- -—' ..................................... ..

Chicagiečiams, kaip vesti savo 
biznį. Majoras kalbės per 
WENR stotį. Majoras be to per 
radio klausiąs piliečių nuomo
nes, kaip tvarkyti Chicago.

.. . . -... . ......

Garsinkites “N-nose”

Beprotybė išgydoma 
per vieną mėnesi grumtis„ * nebaigiamose auto

mobilių uodegose.

NORINTIEJI
NUSIFOTOGRAFUOTI

Mano Studijoj' 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, Š E R- 
MENIS. 
atlieku 
ki t u s fotografo 
darbus; 
metų

Taipgi 
visokius

turiu 25 
patyrimą.

Pranefkit ii anksto telefonui

ENGLEW00D 5840
P. CONRAD

730 West 62nd Street

ANTANAS BALTUNAS

Mirė nelaiminga mirčia gegužės 
29 d., 4 vai. po pietų, 1931 m., 
sulaukęs pusės amžiaus; gimęs 
Kretingos apskr., Kartenos mieste. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. Pa
liko dideliame nuliudime moterį 
Emiliją, po tėvais Gagelaitę, dūk* 
terį Oną. 2 sunu — Antaną it 
Medardą ir gimines. Buvo narys 
Vytauto Gvardijas Dr-stes. Lietu-, 
vių Keistučio Kl„ Amer. Liet. Pi
liečių Kliubo ir SLA. Kūnas pa- 

’ šarvotas randasi 4346 S. Washte- 
naw Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, birže
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-y 
eiue Eudeikis.^tsL ya^ds 1 

■ ■ V ■ A ' 3

J. F. RADZIUS 
. PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GftĄBORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės. 
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel, Canal 6174 

SKYRIUS: 
3238 S, Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Vidikas- 
LulevičIenS 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

x Lietuviai Gydytojai
Rez 6600 South Artestan Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

GYDYTOJAS
Office 1724 
kamp. 18 ir

Valandos: 10 to
& 7 to

Res. Pbone Fairfaz 6353

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy M' Midvife 

, f Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Grįš liepos mėnesio 
pabaigoj. 
.-—-o-----

TtltfoaM Yatd, 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13
Rez, Telepbone Plaza 3202 '

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias. Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46lh St. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero 3724

9252

P r i e 
duodu 
electric

Phone 
Hemlock

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

.... -X..—, ...—------ ---------

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison SL

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. We«t 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

Rezidencija Tel. Midway 5512 b 
Wilmette 195 

Ralph C. CuplerMD. 
CHIRURGAS 

Oakleg ir 24 St. Tai. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergei* 
3 iki 8 vai. vak., Utaminkaia b 

Pėtnyčiomii r iki 4 v. v.

Akiu Gydytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S; A. BRENZA
r Ofiso valandos:

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisasi 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31«t Street

. * > i’ » f ’ ♦ - *

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius iis 

Balzamuotojas
Modemiška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
. CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Phone Bouleyard 7589 
--------- 0-

; . ■ —.m. •

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 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

Ilgai Užsitęsusios Ligos 
ftirdleB. Plaučių, Inkstų ir Kraujo pakriki
mui sėkmingai gydomi. Taipgi Akių. Aunu, 

No«ic« ir Ocrklča 
Akiniai prirenkami

DR. ALEX W. MARMOR
Tel. Iltdcpendrneo 0033 

Valandos: O ryto iki 1 dieno*. Vak. 6 iki 9.
||į II IIII.M .1 ■ . ...... ...

Advokatai

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

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
, nuo 9 iki 11. valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N, Dearborn St., Room 8113 

Telefonas Central 4411
127

Valandos! nuo 9 ryto iki ♦ po ptetn
Gyvenimo vieta 

1323 South Halsted Street 
Tel. Bbulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kwfci*w6» 
vakarą, išskyrus ketvtrga 

Nedėlioj nuo 9/iki 12 ryto

Chicago State Hospital of 
thc Insane pradėta vartoti nau
ji budai proto ligoms gydyti. 
Laike trijų ar keturių savaičhi 
išgydomos įvairios proto ligos, 
vartojant naują išradimą, dova
notą ligoninei Samuel Insull. 
Tas išradimas vadinamas “co- 
lorama”. Su to aparato pagal
ba ligoniai gydomi muzika, 
spalvotomis šviesomis ir gard
žiais kvapsniais, kas visa susi
lieja į vieną laike demonstra- 

-cijos.
Nors tas naujas gydymo bū

das toli ne visoms beprotybės 
formoms gelbsti, pareiškė 
rektorius Waltcr Spilkey, 
čiau tam tikroms formoms 
lancholijos ir chroniškos 
presijos nepaprastai gerai 
deda gyti. Ligoniai pagija 
mėnesį laiko ir pasekmės 
pastovios.

Ligoniai po penkis yra
sodinami tamsiame kambaryje, 
patogiose kėdėse, iš pradžių 
yra tyla, tada pasigirsta muzi
ka, švelni, parinkta. Ligonių 
nervai pradeda atsileisti. Tuo
met j kambarį paleidžia tam 
tikrų perfumų, pagamintų atsa
kančiai laukų gėlių, rožių, do
bilų ir šieno kvapsniams. Po 
to ant drobės (screen) pasiro
do gražus 
pritaikinti 
niams.

Gydymas
30 minučių. Ligonių ūpas nu
rimsta, jų 
smagenys susinormuoja.
d^nt du kartus per dieną to
kius seansus, ligoniai visai tam
pa normaliais, iš pradžių ne
ilgam, toliau vis ilgiau, ir galų 
gale visai pasveiksta.

Chicago — oro kelių 
centras

orlaivininkys- 
tik tapo su- 
svarbiausios

kurios be tox

di-

me
de- 
Pa
per 
yra

Chicago darosi 
tės sostinė. Ką 
derintos keturios 
oro pašto linijos, 
gabens ir keleivius ir bagažą.
Orlaiviai tų keturių Linijų pa
daro kasmet po 12,000,000 my 
lių kelio. Naujoji organizacija 
vadinsis United Air Lines;

Naujosios kompanijos kas
dieninis maršrutas bus po 32,- 
800 mylių. Dabar nuo Atlan- 
tiko ligi Pacifiko galima perlėk-1 
<ti per 28 valandas oru. Kom
panija tu¥ės 120 stambių orlai
vių. Centras bus Chicagoj.

Cermakas kalbės kas sa
vaite per radio

pa- Majorui Ccrmakui pasiūlė 
National Broadcasting Com- 
pany kas savaitę po 15 minu
čių laiko, kad jis galėtų kal
bėti per radio, papasakodamas

PpTRONĖLg EURKAITIENĖ 
po 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 nuliudime dukterį Bar
borą, sūnų Joną, žentą Vincentą 
Petravičių, marčią Marijoną Eur- 
kaitienę ir gimines. Kąnas pašar—

- votas randasi 4537 S. Wopd St.

Laidotuvės įvyks stredbj, bir
želio 3 d., 8 vai. ryte-į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sitlą, o iš ten bus nuly-' 
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Vist a. a. Petronėlės Eutkaitie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami * 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai pai 
skutinį patarnavimą^ ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame

Duktė, Sumiš, Žentas, 
Marti ir Gimines.

r

Laidotuvėse patartiauja grabo
rius Budrikis, tel. Yards 1741.

S. M. SKUDAS
'*4h

GRABORIUS IK bALSAMUOTOJAS 
Dideli ir grįiži koplyčia dykai

718 W|t8 St.
Tel. Roosevelt 7532

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—>8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,

- I'POCT S/. Halsted St.1*' 
. Rezidencija: „ 

į n 193 Archer Avė, 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

spalvoti paveikslai, 
muzikai ir kvap&*

tokiu budu tęsiasi

nervai atsiilsi ir
Duo»

Kviečia vaikus žaisti 
parkuose

Wcst Chicago Park komisio- 
nierius išsiuntinėjo visų moį 
kyklų principąlanis pakvieti
mus, kad. leistų įvairių mo
kyklų vaikams ir mergaitėms 
naudotis West parkų sporto 
įrengimais, žaislevietėmis.

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 
' Koplyčia dykai '

710 West 18th Street
Tel. Caart 3161

II . ....................... ...... . ■■■ II I ,

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
< veltui.

3103 S. Halsted St 
'■ Chicago, UI.

Tel. Victory H15

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė.
756 Wėst 35th St.

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

l^edėliomis nuo 10 iki 12.
8

--------O-------
. .. Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
ei. Boulevard 6487 
O---

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589 

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

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

a • ADVOKATAI
11 South La SaUe Street

Room 1934 TeL Randolpb 0133
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai- v»k 
3241 $. Halsted St. Tel. Vietotų 0509

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn. Korv ir Subara* eik 
V asall*—Pan Sei •» Pėtovėin.

J. P. waitches
Lietuvis Advokatas

Pbone Boulevard 7041

DR. C Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laldotuVėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: '

1489 S. 49 Court, Cicero, Iii.
Tel. Cicero 5927

............ .. .. ....... .....

O

DR. C. MICHEL
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Žvairas-kreivas akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau

4654 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878

DR. J. J. K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Iki 3 vai- kortuose — nuo 3 ik* 9 
Subatomis ano 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė.

TeL Pullman 5950—namų Poli. 6977 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn St
< Ketvergais ofisai uždaryti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

: 2221 West 22nd St 
Arti Leavkt St.

Telefonas Canal 2553 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir .Pėtnyčioj uuo 9 iki 6

Lietuviai Gydytojai

hmUmA*

J

Mm

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tofofr.r.nS, VAPFLU 1741 1747

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

Tek Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9, valandos vakare

VaL: 
vai.

Tel. Cicero 1260
DR. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki ,9 

vakare. Nedėliomiš pagal sutarti
4847 We8t 14 Street

CICERO, ILL.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲJUOZAPAS MACAITJS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 1 dieną. 12:35 valandą ry
to 1931 m., sulaukęs 48 metų 
amžiaus, gimęs Švendriškių kai
me, Jurbarko vaisė.. Raseinių ap
skričio. Amerikoj išgyveno 22 
metu. ' Paliko dideliame nuliudime 
moterį J ievą, dukteris Oną ir 
Emmą, du brolius Augustą ir Si
moną ir gimines, o Lietuvoj 3 
seseris ir brolį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4002 So. California Ave„ 
Tel. Lafayette 2382.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienyj. 
birželio 4 dieną. 1:30 vai. po 
piet, iš namų i Ev. Lutheran 
Church of Peace parapijos baž
nyčią. 43 St. ir California Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sjelą, o iš ten 
bus nulydėtas j Concordia kapi
nes, Madison St.

Visi A. A. Juozapo Macaičio 
giminės, draugai ir pažįstami; esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir ’ atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys, Broliai 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rii.« .1 T.i -r'.-*! cm

-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Alės visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas. ■ 

J. F. EdDEIKIS & C0.

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

Tel. KenwoOd 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Vąį.: I—3 ir 7—8: Ned. 10—^12 ryto 
Rezidencija 6640 So, Mapleivood Avė.

Telefonas Republic . 7868
■         I. 111*1 III   l> IĮ I

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
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir . Laboratorija:
1025 18th netoli Morgah St. 

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

Tel. Canal 311b 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmfestyj* 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 IV. Wasbington St. 

Cot. Wasbington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hydt Park 33»5 / 
———-— -r

Namų Tel. Rayensvvood l 664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS |R chirurgas 

1588 Mlltvaukee Avė.
(kampas Nprth ir Damen Avea) 

Tel. Bnųwwick 8281 
Utara., Ketv. ir Subatomh 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.
Nedėliomis pagal susitarimą

■H.HĮIHI muiM—■ >l i į,,! III III   ■■ IIUI imi II II .IM. ■, II |W|     II I ■■■llflll I I

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142’ Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 3 iki
4 ir 6 iki 8 vak. NedrlMm miA 10

A T?T G'KT’AI
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729^ South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. (io pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 V» dieną 

Phone Midvvay 2880
n, „■■■...I-. , ui    Į Į ufet

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

Valandos: 12 Iki 2 Ir 6 1VI R P- M

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22pd St. fiuo 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600
_ .....— ■ ,,, „...... -- -----------—

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Salio St. Room 730 
TeL Central 6390 Vai 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

Tel. Prospect 8526

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiescyje 
Room 2414 

One North La Saite Bldg 
One North La Saite $t.

(Cot. L> Šalie and Maditon St*.) 
Ofiso Tek State 2704, 4413

«i ..I ...iiiii—,|I|I.„...I..«|.|>||»|| I .liii.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ai^



Tarp Chicagos 
Lietuvių

A. Lalis išvažiavo
Vakar rytą apleido Chicago 

ir savo automobiliu išvažiavo į 
New Yorka p. Antanas Lalis, 
ligi šiol buvęs. “Naujienų” pir
mojo puslapio redaktorius. Iš 
New Yorko laivu Heling Olav 
išplauks į Lietuvą birželio 6 d.

Chicagiečiai draugai suren
gė p. Laliui visą eilę išleistuvių, 
kurių paskutinės buvo D-ro Da- • « • • _ 1 _ _ Z'e_ _____

gimimų su užrašu nuo kaz. 
KazanausRo.

Malonu buvo matyti, kad tu
rime žmonių, kurio neužmirš
ta veikėjo, padariusio gana 
daug lietuviams išeiviams kul
tūrinti, parašiusio tiek daug 
ir išvertusio dar daugiau kny
gų j lietuvių kalbą.

Miegok rainiai, Dėda, padė
jęs savo gyvenimą darbui dėl 
lietuvių apšvietos.

— Senas Petras.

rius, tačiau tokių sk.aiUingų 
krikštynų dar neteko matyti.

“Kūmais” buvo abudu vy
riškiai: Jooz Budrikas, Bridge
porto muzikos kraultivinin- 
kas ir Vanagaitis.

Kaip jau žinoma iš laikraš
čių, kad černausko daržą at
pirko Mrs. M. Makutėnas, žino
ma gabi biznierka,. Naujoji sa
vininke žada visą • parką ir 
svetainę žymiai pagerinti.

— Senas Petras.

TURIU Ford troką. Galiu patarnau
ti prie kraustymo, nuvežimo. 1532 N. 
16th Avė., Tel. MeIrose Park 3321.

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

• :
Wr,. <■ *m

tiimiture & Fixtures
_________ Rakandai-Įtafgai
ELEKTRIKINIAI REFRIGERATORIAI 
Pilna* išpardavimas. Daugelis išdirbyš-
čių, visokio didumo. Kol jų išteks, nuo 
$39, Rrti, 1210, 17 N. State St. Rand. 
6698: 1017 W. Lake St. Monroe 0092

_______ ___ £____ T- ■ ‘ __________________

1608

For Rent

ODOS

irlp ganieti -iVi
■ VyrbjPfoML reikią_____

PINIGAI skolinami ant šėrų ir bo- 
nų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir įkainuojami. P. A. CASWELL. 100 
W. Monroe St. Tel. Franklin 3495.

TAILOR
Room *704-705 

MILWAUKEE AVĖ.. CHICAGO

W 1 I I ■> <>>
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NAUJIENOS, ČKięago, III.
, 7ll.frihjl.il L ,

Gengė Užpuolė Little 
Bohemia ’

* ■ ’ ", <,.1, ■ '.'-į 1LT'1 L ' \

pelno biznįtla^thofnc dog 
t^ack.. Iš to biznįo buvę ati
dėta $300,000 tikslui kad į le- 
gišlnturą butų išrinkti (’apo- 
neį draugingi atstovai. Iš to 
fėndo dar likę $100,000, tad 
su tų pinigų pagalba tie drau
gingi atstoVar dabar turi pra
vesti Caponei reikalingus įsta
tymus I X

Summers nunuodijusi 
19 žmonių?

Antradienis, birž. 2, 1931

ir buvo labai audringa viela: 
ten yra nušauta# policistas 
Mulvihillę, iš ten yra išvežtas 
ant “raide“ ir rastas suvarsty
tas gangsteris McCue, ir tt.

CLASSIFIED ADS
Du tarnautojM iš Little Bo- 

icinia cąfe, 1720 South Loomis 
st., plačiai žinomos vietos, pa
šauti pirmadienio rytą dviejų 
janditų. Sužeistieji tarnauto
ji yra Tony Vik ir Jim Cer- 

mak. Du banditai įėję su re
volveriais ir paliepę atidaryti 
registerius,. o Kadangi tarnau
tojai dar nesiskubino, tai ban
ditai paleido į :juos šūvius, ir 
sužeidę išbėgo lauk.
i ' ' i ‘ >

Trys policistai tai pajutę 
jandituš vijosi, bet banditų 
caras buvo" greitesnis. Littlė 
Bohemia kaikada buvo, valdo
ma gengsterio Jęrry Druggan

♦jg pajS|?H onu stue^tA t oiĮO|q %
•OAV ujnąny ųjsg 

N0I1V1S 
9NJSVHH9 V SVO M811V 

stueuauinisoų setu 
-įupfuajrd — snfajjc «m8 rtisntua^ 
•Šuįzjuouijs *00*1$ 8uj«*m8 at 
puftą fisnf smujAUiupiud smijĮd

PARDUODU 3-jų kambarių rakan
dus, nebrangiai greitam pardavimui/ 1980 
Canalport Avė., 3-čios lubos.

Tautiškų Kapinių 
piknikas atidėtas 

" ■■■—i ■ ■iniJkrti.im.....

Del nepaliaujamo lietaus 
pereitą Dekoracijų dieną, ge
gužės 30 d. negalėjo įvykti Lie
tuvių Tautiškų Kapinių ap
vaikščiojimas nė 
ko tikrai patirti,
Kapinių valdyba nutarė pikni
ką atidėti liepos 
yra sekmadieniui, ant ryto me
to po Nepriklausomybės Die
nos. Vieta bus ta pati, Justice 
Park.

Jonas Guzas sunkiai 
sužeistas 

-----—L.,-..

Matomai prabėgančio auto
mobilio pritrenktas pereitą pir- 

! są- 
gatvėje, and 18 gatvės 
ir Union Avė., Jonas 
gyvenantis 1615 So^ith 
Avenue. Nugabenus į 

ligoninę ir ištyrus ras-

vidonio ir adv. Gugio namuose, i ... , . , .Imadienio rytą atrastas be

Lietuvių Tautiškas 
kapines aplankius
Gegužės 30 d. Kapinių deko

racijos dieną lijo per kiaurą 
dieną ir tik pavakary apie 4 
vai. pradėjo kiek blaivytis. 
Tautiškų Kapinių apvaikščio- 
jimą bedaryti jau buvo vėlu ir 
jokios programos nebebuvo 
daroma. Vadinas, dėl lietaus 
apvaikščiojimas visai nebeįvy
ko.

Atvažiavus į Tautiškas Ka
pines apie 4 vai. po piet, nors 
žmonių geroki būreliai buvo 
ties kapinėmis ir miškelyje, 
suvažiavusių automobiliais, 
bet jokio ūpo nebuvo, nes vi
sur šlapia ir nebuvo galima 
net vaikščioti.

Kapų apylinkės biznieriams 
lietus ir daug biznio pagadino. 
Kapų apvaikščiojimo rengimo 
komisija nors turėjo visą pro
gramą priruošus ir taip jau 
piknikui prisiruošus, bet visa 
paliko be naudos. Jei tokius 
nuostolius padarytų kas nors 
kitas, ne lietus, tai į teismą 
atiduotų ir nuostolių atlygini
mo pareikalautų, bet iš lietaus 
ką tu išreikalausi. Nėra kam 
pasiskųsti. Taip visi paburiavę 
valandą kitą išsiskirstė.

Gegužės 31 d. ape 9 vai. ry
to nuvažiavus antru kartu į 
Tautiškas Kapines savo drau
gų ir genčių aplankyti, teko 
matyti daugumą kapų gražiai 
iš kalno papuoštų gėlėmis ir 
visokiais žolynais. Jei ne lietus 
vakarykščiai, tai reikia ma
nyti butų buvę labai daug 
žmonių ir Dekoracijos diena 
butų buvusi viena iš gražiau
sių.

Aplankęs draugų ir genčių 
kapus nuėjau ant kalnelio pas 
Dėdę šerną-Juozą Adomaitį. 
Paminklas puošia visą kalnelį, 
išsiskyręs iš visų kitų. Žiuriu, 
ant Dėdės kapo padėtas nau
jas vainikas nuo jo draugų ir

monės 
kampo 
Guzaš, 
Union 
county
ta, kad jo galva praskelta ir kū
nas keliose vietose apdaužy
tas.

Guzą pripažino tik tuo budu, 
kadangi jo kišenėj rasta mal
daknygė su užrašytu kun. Ga- 
siuno, Dievo Apveiždos vikaro 
vardu, 
nas

Pakviestas kun. Gašlų
jį ir pažino.

Iš darbo lauko
Henry Ford automobilių 

dirbtuvėj, kuri randasi 126 st. 
ir Torrence. avė., gegužės pa
baigoje atleido dar porą šim
tų darbininkų. Bedarbei tebe- 
siaučiant nėra jokios rinkos 
net naujiems automobiliams. 
Fordas turi tokią sistemą, kad 
tik tiek automobilių gamina, 
kiek galį parduoti, tad netu
rint marketo atatinkamai ma
žina ir gamybą. O kas dėl to 
nukenčia, tai tik darbininkai, 
kuriuos be ceremonijų atlei
džia iš darbo, kai tik nereika
lingi.

šiemet automobilių gamyba 
kur kas žemesnė kaip pernai 
metais. Pernai pavasarį ga
mindavo Fordo dirbtuvėse po 
600 automobilių į dieną, o šie
met gamina tik po 285 ir tai 
daug dienų gaminama dar po 
mažiau.

Pernai metais daug depar
tamentų dirbdavo dviem ir 
trimis permainomis, o šiemet 
visur dirba tik vieną šiftą. 
Nuo pernai yra pažeista 65 
nuošimčiai darbininkų, kurie 
vis dar tebelaukia, kada Hen
ry priims atgal.

Kaip matyt, šiemet visos vil
tys bus nuėjusios niekais be
gauti darbą pas Fordą, nes jei 
jau pavasario metu atleidžia 
darbininkus, kas bus vėliau.

— Senas Petras.

piknikas. Te- 
kad L. Taut

5 dienai, tai

Šuo su dantimis
Ponia Oželiene parode nukąs

tą . mažiuko piršto galą. - Pak
lausiau, kur gi tamsta įkišai 
tą piršto galiuką? Ji taip par 
aiškino: Motina išvažiavo į va- 
kacijas ir paliko savo šunį— 
špicą prižiūrėti. Sykį bęsivežant 
kare, špicas pradėjo protestuo
ti. Norėjau už tai jam ranka 
suduoti, bet ji kapt už mažiu
ko pirštuko ir nukando galiu
ką. “Ar gi tamsta nežinojai, 
kad šunės turi dantis?“ klau
siu. —“Ką aš galiu žinoti, juk 
aš su jais nesikandžioja, tai tik 
pirmą sykį gyvenime teko ta
kius reikalus šu Šuniu turėti“. 
Išreiškiau poniai Oželienei savo 
užuojautą nors man ir šunelio 
gaila, nes kiek numanau, ir 
jis gerokai bus gevęs už tai.

—Pustapedis

Prosekutoriai ruošia bylą dėl 
Mrs. Margaret Summers prieš 
gi-and jury, kaltinant ją nu
nuodijus 6 žmones su tikslu pa
sinaudoti jų gyvybės apdraudo- 
mis. ,i Bet nauji daviniai paro
dė, kad jos kriminalas siekia 
kur kas didesnių skaičiui jau 
susekta, kad 19 žmonių yra 
žuvę tos moters aukomis.

Tarpe jos ? nužudytojų yra 
jos vyras, Thomas Summers, 
viępa jos 2 metų duktė, du 
broliai ir giminaitis. Taip pat 
susekta, kad ji buvo'ištekėjusi 
5 kartus jr visi- jos vyrai mirė 
panašiu būdų; Viso labo dar 
prirodoma 15 žmonių, kuriuo
se Summers nužudžiusi. Veik 
visi nužudytieji' buvo drba jos 
vyrai arba giminaičiai arba 
burdingieriai.

PRANEŠIMAI
■; ’■ y-i .. , ... •!

North $ide. — SLA 226 kuopa 
laikys savo pusmetini susirinkimą 
antradieny, birželio 2 ,d„ 7:80 v. v., 
Association HoMse, 2150 JV. North 
Avė. Visi kuopos nariai yra kvie
čiami skaitlingai atsilankyti, nes Šį 
kartą turėsime daug naujų dalykų 
apsvarstyti. —-Sekretorius.

Roseland. — Prašome Roselando 
draugijų, kliiibų ir kuopų nerengti išva
žiavimų ir pįknikų birželio 21 d., nęs 
tą dieną Liet. Stėnos Myl. Ratelis ren
gia savo gražų basket pikniką J. Dam- 
nausko farmoj. Willow Springs, III., 
kur bus gera muziką, šokiai, užkan
džiai, gėrimai ir tt. Visi kviečiami 
rengtis dalyvauti tame piknike.

— Komisija.

Jonas Gužas mirė

Kapitonas “suseivino” 
$500,000

Phone Humboldt 8559
Personai

Asmenų Ieško
Juodieji Inkštirai, spuogai pabalinami ant 

visados, taipgi visokie odos ifiMrimai. 
SOUTH-PARKWAY LAB. 

408' E. 61 81. 
Normai 6303

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

Educational 
___ ________ Mokyklon_____________  

MOKYKIS BARBERYSTES 
AMATO

Dienom u ai vakarais^ Del informacijų 
Jauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
. COLLEGE. 

n 7 Z' Wesi Madison Street

Blue Ribbon Malt
Naujas Radio Pro

gramas

Birutės Parko 
krikštynos

Kaip lutoj žinioj pranešta,. 
Jonas Gužas, 42 m.‘ amžiaus, 
vakar rytą rastas be sąmonės 
ant Union Avė. ir 18 gatvės 
kampo, nuvežtas į apskirties 
ligoninę, mirė sąmonės nęatga 
vęs.

Kaip ir kas jį užmušė, ne
patirta. Gužas išėjo apie 6 
vai. nedėldienio vakarą iš namų 
ir buvo rastas tik rytmetį be 
sąmonės, nutrenktas gatvėj.

Jis priklausė prie SLA. 129 
kp., prie Ch. Liet. Savitarpinės 
Pašalpos, Liet. Brolių ir Sese
rų ir prie Keistučio kliubo.

Velionio kūnas padėtas pas 
brolį.—X.

CHICAGOS ŽINIOS

Special grand jury komisi
jos dirba jau kelios savaitės, 
kąsdamos lauk paslaptis, iš 
kur Chicagos policijos kapito
nai taip praturtėjo. Ką tik su
sekta, kad vienas kapitonas, 
kurio vardo dar neskelbia, pa
sidėjęs bankuose pusę milijo
no dolerių. Klausinėjami ka
pitonai, kurių tokiu budu pra
turtėjusių yra gana daug, nė 
vienas nepajėgė duoti paten
kinamo atsakyčio, 3vadinas jų 
laimė yra padaryta iš kitų pi- 
lieČių nelaimiiįl JL '

Ką Eksperimentai 
Parodo

-T""!. 1 lį?*» ». .. .  ■

V>enj»s iš geriausių ir maištingiausių 
prirengimų maisto, pasak maisto žino
vų, yra Buckeye Malt Syrup, paga
mintas organizacijos, kuri daugelį me- 

■tų studijavo ir -gamino įvairius mais
tus. Buckeye Malt Syrup turi garantiją 
įstaigos, kuri 1 milionus dolerių yra įves- 
tavusi į savo dirbtuves? ir atstovybes.

Eksperimentai buvo padaryti su ki
tais maisto gaminiais, kad galima butų 
pritaikinti jo vertingąsias ypatybes. 
Ddonkepyklos ypač rado jį tinkamą sa
vo■■ bizniui. Jį vartojant kepant duo
ną surasta, kad pasidarė greitesnis rū
gimas, didesni kepalai purtnios duonos, 
graži pluta, o ir pats kepalas daug gra
žesnis.

Saldainių industrija surado, kad mol- 

palengvinu suvirškinimą

delei to, kad Buckeye Malt Syrup pa
gerino skonį ir maistingumą. Lietuvės 
šeimininkės, kurios yra vartojusios Buck
eye Malt, jį ' labiau Vertina už visus 
kitus.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Am. pusmetinis susirinkimas įvyks bir
želio 2 d„ 8 vai. vak., Mark Wbite Sq. 
Parko svetainėj, 29 ir S. Halsted St. 
Malonėkite visi atsilankyti, nes yra. syar-. 
>ių reikalų aptirti. '

A. Zalagėnas, 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.

Sekretore.

Sus. Liet. Namų San. ant Bridgeporto 
aikys mėnesinį susirinkimą trečiadieny, 
lirželio 3 d.. 7:30 vak., Cbicagos Liet, 
Auditorijoj. Visi namų savininkai ma- 
onėkite laiku pribūti, nes randasi daug 

svarbių reikalų, kuriuos būtinai turi
me aptarti; kurie pasilikę su mokesčiais, 
malonėkite apsimokėti.

> S. Kunevičia, Rašt.

S. L. i A. 36 kūo'pot susirinkimas į- 
vyks birželio 3 d., trečiadienyje, 8 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted 8t. Prašau pribūti 
visus narius; ha bus svarbus susirinki
mas, taipogi prašau užsimokėti; katrie 
esate skolingi.

J» Balčiūnas, Rašt.

20-to IVardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos kliubo pusmetinis susirinkimas 
vyks 3 d. Birželio, 8 vai. vak., A. 

Bagdono svetainėj, 1750 So. Union A v. 
Malonėkite jvisf atsilankyti, nes turime 
svarbių nutarimų. ,v.

A. Zellon. Prot. Rašt. 
Naujas adresas 7132 So. Racine Avė.

Financial .
_________ Finansai-Paskolog________
PASKALOS ant bonų, a tako ir kitų vertybių 

P. A. CASWELL.
100 W. Monroe St. 
Tel. Franklin 3495

KUKAME Lietuvus 
i.*.kuiu> Bonua .. . Kas- 

.»«» utį. kreipkitės | 
ii<» k' No 1258

UaiHvėt- 
... uoriU 
Naujie-

REAL ESTATE BONAI PERKAMI, 
PARDUODAMI ir įdainuojami; 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 JUStJ ALGOS AR RAKANDŲ. 
Laike musų buvimo biznyje 30 metų 
TŪKSTANČIAI žmonių turėjo su mu
mis reikalų. Jie patapo musų didžiau
siais busteriais ir draugais. Mes turime 
tiktai vieną ofisą, užtikrindami jum* 
visokį rpandaguma, ir gilų ASMENIŠKĄ 
troškimą jum? pagelbėti.

T. B. WARD
6th floor ' 8 S. Dearborn St.
Room 612 Tek Randolph 2060

Partners VVanted
Puaininką Reikia

REIKALINGA mažų invettorių ir 
partnerių naujoj įstaigoj. Dideli* pelnas. 
Maisto tonikas. Galima gauti darbą.

•2512 Irving Park Blvd.

Situation VVanted
Darbo Ieško

REIKALNGAS senyvas, nevedęs žmo
gus protinti ir taisyti dėvėtus ir nau
jus rubus. Užtikrintas būvis ir mokes
tis. Fred. Bernotas, 4613 We»rwortb 
AvenUe. 4.

-vr -Į r -.1.11 - ..............n j  *■. mmnmmmmmm.mmmmmnhm* •*

REIKALINGAS patyręs sbearmanas 
ant No. 3 žirklių dėl serap iron yardo. 

ACE IRON « METAL CO.
2348 So. Loomis Sl

RENDON Storas kartu su bučer; 
nes ir grosernės fixtiures. Taipgi 
parduodu bizniavę narna arba mai
nysiu ant mažesnio. 4550 S. Marsh- 
fleld Avė. Tel. Lafayette 0591. Z

Business Chances
Pairdavimui Bizniai

TIKRAS -BARGENAS
Gaso Stotys (2)

- • <

Puikiausiose North fthore priemteMiu vle* 
tose. Vilma Evanstone. kita WillmeUe, »u 
koncesijų standa — gerai iMirbtas Ir gerai 
einantis bizniai. Savininkas turi paaukoti 
16 prieiaetiee kitų bisnlų.

BARGENAS UŽ CASH
Reikalingas greitas veikimas. Telefonuokit 

Greenleaf 9809, ar dėl platesnių Žinių pri- 
siųskit savo vardų, adresų ir telefono nu* 
merl t Naujienas. a

■ Box 1300.
1739 8. Halsted St.

Permainius Blue Ribbon Malt radio 
programo laikų nuo 9:15 vai. vakare 
ant 9 vai. vak., Central Daylight Sav- 
ing Time, visu Columbia Broadcasting 
System tinklu, tapo pakeistas ir pats 
Blue Ribbon Malt programo turinys

Ben Bernie, senas maestro ir jo Bhi** 
Ribbon orkestras dabar teiks programą. 
Ben Bernie ir jo orkestras < yra gerai 
žinomi radio klauystojams. Jo nepa
lyginamas stylius ir ritmas patenkino 
klausytojus pirmiau, patenkins ir da
bar. Jis tikisi, kad jo programai jums

. • S f S-

Gegužes 31 dieną buvusia
me černausko darže apie 5 
vai. po pietų įvyko “Birutes 
krikštynos“, tai yra černausko 
daržo perkrikštijimas į Birutės 
parką. .

Nors Senas Petras jau yra 
peraugęs Kristaus amžių ir 
daugelyje krikštynų buvęs pas 
Pennsylvanijos angliakasius ir 
pas Chicagos skerdyklų buče-

— "T

Capone fondas jstaty 
mams leisti!

WISSIG
Pasauliniame Kate ■

Seno Krajaus

Pernai metais buvo paskelb
ta, kad Al Capone turi $100,- 
000 fondą iš kurio, butų ga
lima papirkti atatinkamiis as
menis, kad Springfielde pra
vestų Caponėi reikalingus įsta
tymus. Dabar, kuomet net du 
įstatymai yra įnešti dėl šunų 
lenktynių (trakų) legalizavi
mo, ir tas fondas pasirodė ne
buvęs dar užmirštas;

Per du metus Capone-Guzik 
gengė vare milijono dolerių

L°i Įyju.P38 Pagerina maistinę vertybę ir 
,, i»4 mum —produktų. 
Malted MilR jgyjo savo populiarumą

3103
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Daktaras
Kapitonai

Specialistas iš

fyljefln

KLIK
Komų gyduolės 
ir Komų Plastėti 
nuo Kornųt Nuo- 
trynų, Bunionų ir 
Nulalimo Karpų ir 
t. t. Jei negalite 
gauti, siųskite, 35

*KUK' centus i 'KUK'

KLIK” LABORATORIES
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. ‘ “ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstą ir pūslės, užnuodijimą krau- ' 
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 metą ir išgydė tūkstančius ligonią. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS:. Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki I 
/aUndai n nuo 5-8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki I vai 
4200 West 26 St., kampas Ketlet.Avt., Tel. Crawford 5573

“KLIK” LABORATORIES
1900 S. Halsted St. CHICAGO, ILL. 

Tai yra stebėtina gyduolė.
Žmonės! Kam jus kankinatės ir 

kenčiate komų skausmą: “Klik” corn 
remedy, tai yra stebėtina gyduolė, ku
ri nugydo kornus, caliouses, bunions, 
warts, ete, šį garsinimą nuneškite pa? 
aptiekorių reikalaudami “Klik” corn 
temedy. Jeigu negalite gauti, tai pri- 
siųskite 35c. už 1 bonkiftę arba $1.00 

i už 3 bonkutes, mes jums pasiųsim 
paštu. v

f ' -į.;--. ■ i SOS
.________________________

n ,, a.-.v , »<■

, Business Service
___ Biznio Patarnavimaa

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

Mes sudedame rysiąs, vandens nuovadas, 
skailaitus. Specialė atida į stogų dengi' 
mą. Darbas garantuotą*. Apskaičiavi
mas dykai.

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

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

9x12 KAURAI 
Domestic 

IŠVALOMI ------- $1.76
Gyvumas ir spalvos atsteigiamos 

kaip naujiems.
Nieko neimam už pasiėmimą ir pristatymą 
tint $6 ar daugiau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžių. Jūsų kaurai ■ būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas. ;

PENSACOLA 7083 
CRYSTAL CARPET CLEANERS

Dirbt., 4420 Ei s ton Avė., prie Montrose

• ■ •— • ' '*•— • - * - ■

Automobile^

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mea turime cMh pirMjut. 
kurie palbut to ir pageidauja. Greitas, kon- 
tidendalls patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybe rooming house, ra
šo stotys ir garaftai. Tel. Del. OiSB. Mr. 
Ryan. Rm. 603. 612 N. Michlgah Ars.

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

PARDAVIMUI Lunch Room. Pigiai 
Geroj vietoj. 

6912% So. Westem Avė.

’ '•* » *•- -mi •Mali**' - “ — ...... ........ 1 '

Farms For Sale
Uldai Pardavimui 

$50
cash,, likusieji lengvais išmokė
jimais, nupirks 40 akrų žemės 
ir farmas. Rašykite dėl nemo
kamos knygelės, A. W. BLOM, 
Minominee, Mich.

chronllkų ir naujų tb t«ir<»JennaitLne<'‘iej0 Jumis l#<ydyU, / atšilau 
“v?Mano pilnas ISesrzamlnąvl
IT ' sveikata Junis BUgryS. El-
tnr Pir8 i!į„ specialistą, kuria neklaus Jūsų 

8k»uda, bet pats I paųakys 
po atkutino k įsegzatnlnaylmo*—-kas jums yra.

Dr. .1. E. Zaremba
20 W. Jackson BlviL, netoli State St 

Kambarys 1016 
elevatorių

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

boj nuo 10 rvtd iki t po pietų.

3103—Paskiausios mados bliuzka. Ji 
reikalinga kiekvienai moterei. Krautuo- 
v!ėj ji tankiai kainuoja iki #$10.00, bet 
namie pasisiūti ji kainuos tik $2.00 ar
ba $3.00, nes 36 mietai reikia tik 2 
yardų 35 colių platumo baterijos, arba 
1 ^6 yardo jeigu materija yra 3 9 colių 
platumo.

Sukirptos mieroš 16, 18, taipgi 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

. ■ ■ '
Norint gauti vieną ar daugiau viri 

-įrodytų pavyzdžių, prašome Iškirpti 
įduotų blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

liškiai parašyti savo vardą, pavardę 
i,r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
irba- krasps ženkleliais kartu su už- 
nkvmii Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept.» 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted 9t., Chicago, III.
Ola įdedu 15 centų ir. prašau at

siųsti man pavyzdį No-----
Mieros per krutini

(Vardas ir pavardi)

’ (Adresas)

mi» ,n m wyiw

■SSilft'-

.(Miutua ir yaiit).

»

k

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankvti ir pamatyti nauju* 
<931 NASH automobiliu* su vėliau 
sios mados automatiškais įtaisymais 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES
• 4030 Archer Avė.

Lafayette 2082
.....      ' II Į    II II * I    

Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

NEPIRKITE rakandų iki jus nepa-. 
matysite penkių kambarių gražius ra- NAUJAS WISC0NSIN0 VA- 
kandus, 2 kaurai, lempos, elektrikinis CAtiTMTC V A T A n->TTIQ 
radio, kurtinos ir t. t. Privatiška šei- AAlAUZIUb
mina turi parduoti tuojau*. Tik 11 sa- Vaičių vartoti. Parduosime atskirai. . Nepaprastas bargenas. už pusę tikro-

6328 S. Mozart St. ?,os ?Z,n*ukiS paauk°S V1”
, _ __________________________ ką už $750 —< 4 kambarių namas, por-

r‘a‘» toiletas tiduje. Pustrečios valan-

ras, puikus žuvavimas, 
Lengvais 

_žyd/ms. •

Rašykite
Naujienos 

Box 1301, 
1739 S. Halsted 

Chicago.

Real Estate For Šato
'3»m«l-žemė ^erdnvlmul*

, Paul M. Smith & Co. 
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE 
Perkam parduodam, mainom namu* 

lotu*, farmas. bizniu* visokios rųiies 
Nėra skirtumo apietinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas. 2nd mortgage 
ir. pampinant t Ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greita* 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafaym, 0455

Nudažyklt det^l^^u^sauias fivlesa ir Įdos važiooti autbmobiliu.

REFRIGERATORIU . , - .
Kam pirkti lodą kuomet jus galite misi-1 maudymasis, 
pirkti garantuotą elektrildnl Refrigeratorių už Tiktai ne ž1

$59.50 ir augš.
ALLIED REFRIGERATOR SALES 

1736 Jackson ‘ Seeley 10000
1401 W. Randolph 
5081 Broadway Edgcwater 1300

Gražus eže-‘ 
medžiojimas, 
išmokėjimais.

St.,
PRIVERSTAS apleisti savo gražų 

apartmentą, galima ir renduoti; gražus
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. PARDAVIMUI 8 kambarių mūrinė 
setai; ekktr. radio, vac. valytojas, kė- rezidencija, tile maudynė ir virtuvė, 2 
dės, Jlempos, indai, kurtinos, dreipsai ir karų garažas, stikliniai porčiai. Pasu-' 

atskirai grei- kosiu už cash ar mainysiu į ką nors 
."J...,j S t., | mažesnio. 6147 So. Artcsian Ave„ Tel.

< ĮBtverly 9557.

setai, ekktr. radio, vac. valytojas, kė- j rezidencija, tik maudyne ir virtuvė, 2 

t,t. Parduosiu visus arba 
tam pardavimui. 6730 S. 
Englewood 1162.

M
fhl

Aberdeen
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7ll.frihjl.il



