
ii ■ ■ i h ■ i » Mm

The First, and Lithuanian Daily in~ America
- ... ...................... ... ------- ........................... ... III! I................................................... «■.! , , ; .

NAUJIENOS
* th« Lithuanian Daily nkw»

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

Phone Rooievelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
> ■■■■ m

Tite Litkuanįan ♦ Daily Nėws
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

•lindęs the Ąct of March 8, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
THK Lithuanian Daily NRWS

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

r Phoae Rootmlt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XVIII
* • ;__________________ *

Kaina 3c .
■r

/ Chicago, III., Ketvirtadienis, Birželis-June 4 d., 1931 No. 131

Voldemaras Kaltinamas
Šalies Išdavyste

i • *

Jis vaidinęs svarbiausią rolę pasikėsinime 
ant buvusio Kauno policijos viršininko, 

pulk. Rusteikos, gyvasties
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

1.—“Tageblatt” koresponden
tas iš Kauno pranešė šiandie, 
kad Lietuvos prokuratūra jau 
prirengusi formalį kaltinimą 
Augustinui Voldemarui ir kad 
pastarasis yra kaltinamas vals
tybės išdavyste.

Voldemaras, įtariama, lošęs

4,000 Pennsylvanijos 
angliakasių su

streikavo
Išėjo streikan ir 300 West Vir

ginijos angliakasių

PITTSBURGII, Pa., birž. 4. 
—Keturiolikos anglies kasyklų 
darbininkai Pennsylvanijos 
pietryčių daly sustreikavo.
/United Mine Workers unijos 

Pittsburgho distrikto prezi
dentas, P. T. Fagan, pareiškė, 
kad unija iššaukusi angliaka
sius streikuoti todėl, jogei ope- 
ruotojai (kasyklų vyriauąybė) 
moka tik 30 ceiiti^ anglies lo
bui prikrauti. O kaddhgi-kro
vimų sveria ir čekiuoja kom
panijos samdiniai, tai darbinin
kui deliai to tikrenybėj tetenka 
vos 15 centų už prikrovimų to
no.
300 angliakasių, sustreikavusių 
West ^Virginijoj, dirbo River 
Scam Coal kompanijai.
-šiuo laiku šiaurinėj West 

Virginijos daly streikuoja dau
giau kaip tuzino kasyklų dar
bininkai.

Svarbus darbinin 
kams bilius 

priimta .
SPRINGiHELD, III., birž. 4. 

—Valstijos senatas užgyrė bi
lių, įnešta AndrevV S. Cuth- 

z berstono, kuris pakelia atlygi
nimų darbininkui už sužeidi
mą mažiausia nuo $1,650 iki 
$2,500 ir daugiausia — nuo $3,-. 
700 iki $4,000.

Dešimt užmušta, 12 
sužeista

/BORDEAUX, Francija, birž. 
n.—Naujai pabudavotas tiltas 
prie Libourne sugriuvo laike 
oficialio jo bandymo. Nealimėj 
10 žmonių užmušta ir apie tu
zinas suosta. Užmuštas ir vy
riausias Girode departamento 
inžinierius.

aGRFIS,;
1 Chicagai ir apielinkei federa- 

/lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

, ‘ Nepastovus, galima ’ tikėtis 
lietaus arba audros su perkū
nija; vėsiau popieit arba į pa
vakarį; pietų vėjai pasikeičių į 
Šiaurvakarius.

Saulė teka 5:16 vai., leidžia
si 8:20 vai.

Aukščiausia temperatūra va* 
kar, 4 vai. po piet, 84 laipsniai. 

vadovaujančių rolę ryšyj su 
praėjusių motų pasikėsinimu 
ant buvusio tuomet Kauno po
licijos viršininko, o dabar vi
daus reikalų ministerio, pulk. 
Rusteikos gyvasties.

Kalbamu pranešimu, Volde
maro teismas prasidės ateinan
tį mėnesį.

60 centų dienoj mokyk 
los vaikui

WASHINGTON, D. C., birž. 
4. — Apšvietos departamento 
apskaičiavimu, kiekvienas mies
to mokyklų lankus vaikas mo- 
•kyiti kaštuoja metams $108.87. 
Reiškia, jo auklėjimas vienai 
dienai kaštuoja 60\ęentų.

Iki galui metų S. V 
deficitas sieksiąs 

$950,000,000 ‘
Sumažėjusios valdžios pajamos 

ir padidėjusios išlaidos kaltos 
„ dėl to . ■'

AVASHINGTON, D. C., birž. 
4.—Iki birželio 30 d., t. y. šių 
fiskalių metų pabaigos, Suv. 
Valst. deficitas sieksiąs/, $950,- 
000,000. Taip sako valdžios pra
nešimas, išleistas birželio 2 d.

Deficitas esąs visųpirma pa
seka ekonominės depresijos, 
deliai kurios sumažėjo valdžios 
pajamos taksomis ir kitokiomis 
įplaukomis. Antra vertus, val
džia šiemet turėjusi išlaidų’ 
(konstrukcijos darbams, že
mės ukiui gelbėti ir vetera
nams išmokėti) $500,000^000 
daugiau, nei praėjusiais, t. y. 
1930 m.

Paryžius turi 4,887,503 
gyventojų

PARYŽIUS, Francija, birž, 
4.—Surašymu, darytų pirm po- 

tos mėnesių, Franci jos sostinė 
Paryžius, kartu 'su priemies
čiais, turi 4,887,503 gyventojų.

Pačiam mieste gyventojų 
priskaitoma 2,871,039. O prie
miesčiuose—2,016,464. :

Nuo 19926 metų, kai buvo 
padaryta pirmesnis surašymas- 
Paryžiaus gyyeptojų skaičius 
•paaugo 32,000 asmenų.

Rusijai stoka metalo
MASKVA, birž. 4. — Stoka 

metalo Rusijoj ypač jaučiama 
transportacijos pramonėj. Šim
tai lokomotyvų stovi nevarto-' 
jami ir rūdija, ba nėra jiems 
pataisyti dalių. f-

Sovietų išplūda dėl tų kalti
na teknikos neveikiihą, nesu
gebėjimą tinkamai vartoti^ tu
rimas įmones, stoką disciplinos 
ir stoką tinkamo susisiekimo 
geležinkeliais tarp kašyklų ; ir 
fabrikų.

Deliai prastos kokybės viena
me dideliame fabrike neseniai 
teko l(f nuošimčių to fabriko 
viso mėnesio gamybos produk 
tų išmesti kaip laužą, i 
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Mile Suzy Pierson, laimėjusi kontestų, kurį skelbė vienas Pa
ryžiaus laikraščių, idant nuspręsti kuri merginų turi gražiau- 

sias lupas Francijoj.

Pakeitimas atstovų 
rinkimo budo

Anglijoj ‘
Parlamentas priėmė atstovų 

rinkimo reformos bilių

LONDONAS? Anglija, birž. 
4.— Atstovų butas birželio 2 
d. priėmė trečiu skaitymu bi
lių, kuriuo bus pakeista dabar
tinė atstovų rinkimo sistema 
Anglijoj. Kai dabar bilius pra
ėjo bute ,jis eina lordų7 butam

Esipėje šis bilius yra toks. 
Kada piliečiai balsuos kandida
tus tokiuose distrikttiose, kamq 
kandidatuoja trys* asmenys, tai 
jis gulės paduoti -balsų už vie
nų ’ kandidatų ir . dar parašyti 
vardų kito, kurį jie norėtų ma
tyti išrinktų Jeigu pirmasis 
rinkimuose negautų reikalauja
mos daugumos balsų.

Jeigu balsų Skaičius pasiro
dytų, kad- nei vienas trijų kan
didatų negavo aiškios paduotų 
balsų daugumos,, . tuomet bus 
žiūrima, kiek balsų už tų ar ki
tų kandidatų paduota kaip se
kamų. Ir jau tuornęt bus iš
rinktas vienas iš dviejų gavu 
šių daugiau balsų, priskąitant- 
pirmenybės jiems pažymėjimus.

Indijos moterys reika
lauja skirybų teisės

CALOUTA, Indiją, birž. 4.— 
Visos Bengalijos Moterų Kon
gresas, posėdžiavęs šiomis die
nomis, priėmė šiuos reikalavi
mus: 1.—Tuęjau panaikintLša- 
ly poligamijų (daugpatystę); 
2.—Stropiai pildyti Safda aktų, 
kuris draudžia kūdikių vedy-f 
bas; 3.—Suteikti Indijos mote 
rims iteisę skirybų ;4.—- Suteiki 
ti Indijos moterims' našlėms 
teisę vėl ištekėti-; 5.—-Panaikin
ti vadinamų purda sistemų (t. 
y. sistemų, sulig kuria dauge
lis moteriškių laikoma tąm tik
rose namų dalyse, kur jos nie
ko kitų nemato,> kaip tik savo 
vyrus, brolius tėvus); 6. 
Lygių su Varais .teisiQ amatuo
se, pirklyboj ir profesijose. ,; ;

Iš Vokietijos’Ameri- 
kon paštas į 21 

minutes
£

Tokių kelionę pranašauja Vo
kieti jos Tarpplanetinė Drau-i^irg^^jy
gija

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
4.—Iš Vokietijos Amerikon paš
to siuntiniai į 24 minutes!.. At
rodo pergreitai. ? . ><>■-/

Bet Vokietijos Tarpplanetinė 
Draugiją, kuri kasdien ekspe
rimentuoja tam tikrame aero
drome, mano, kad netolimoj at
eity pavyksią -taip ištobulinti 
pašto raketas, jog pašto siun
tiniai iš Europos pasieks jomis 
Ameriką ’į 24r minutes. * >J

Miegodamas bandė lėk
ti aeroplanu

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
birž. 4. —pilietis Alberto Wol- 
kof, miegodamas pakilo iš lo
vos, nuėjo į aviacijos aikštę— 
vis miegodamas, įlipo į aerop
lanų ir mėgino lėkti — irgi 
miegodamas. Bet pirm negu 
spėjo pakilti oran, jis sudau
žė mašinų. O ir pats susižei
dė. Taip aiškinosi Wplkof.

Mergina apalpo, pabudo 
1 lavoninėj

NEW YORKAS, N. Y., birž. 
4.-^-Grand Centrą! stoty vhkar 
apalpo mergina, Ivy Rogers. 
Bųvų nugabenta greitosios pa 
gelbės ligoninėn. Daktaras pa 
sakė, kad ji mirus. Mergina pa
dėta lavoninėm Po kiek laiko 
ji atsipeikėjo ir ėmč šaukti 
visa gerkle. Sargas paliuosavo 
ja iš nemalonios" vietos.

Nupirko buvusių caro 
knygyną ■V;

WASHiNGTONAS, D. . C., 
birž. 4. — Kongreso knygyno

J’
1,682 tpmų

birž.7^ . . ..............
vedėjas paskelbė, kad šis kny
gynas nupirkęs
knygų, kurios seniau priklausė 
caro Nikalojaus II knygynui.

Jėzuitų aeroplanas 
nukrito .

BARCELONA, Ispanija, bięž. 
4.—Birž. 2 <1. arti Calela nukri
to aeroplanas, iš kurio mėtyta 
jėzuitų propagandos literatūra. 
Tuose raštuose publika buvo 
kviečiama priešintis jėzuitų iš
vijimui iš Ispanijos. Du aviato
riai sužeisti.

Sovietų policininkai 
bijo sutepti baltas 

pirštines
Todėl vengia areštuoti nusikal

tėlius

MASKVA, birž. 3.— Junius 
Wood, “Chicago Daily News” 
korespondentas, štai ką paša 
koja.

Esu, Maskvos policininkai, 
vadinami milicija, jau pasipuo
šę vasarine uniforma— tamsiai 
žaliur siutu ir kietu šalmų, ir 
atrodą kaip Vokieti jos žalioji 
policija.

Kuone kiekvieno maskviškio 
tvarkos dabotojo siutas esąs 
perdidelis. Ir kabo jis, kaip mo
tinos parinktas drabužis šune
liui, kuris smarkiai auga. Be 
to, policininkai užsimovę ir 
baltas pirštinaites.

Visi, girdi, tavorščių šalies 
piliečiai sutinka, kad baltos 
pirštinaitės yra kaip tik reikia
mas bruožas, proletarinės res
publikos policijai papuošti.

Bet štai kokios baltų ^piršti
naičių dėvėjimo pasėkos pasi
rodžiusios, kad riestftėpti pirš
tinaičių^ policininkas turįs nu
simauti jas ? areštuodamas ką 
nors. Taigi daug lengviau yra 
visai neareštuoti* ir nejudinti

Natūralu todėl, kad sovietų 
respublikos piliečiai kalba apie 
papuoštų savo policija:

“Ne, piliečiai, jie (t. y* poli
cininkai) jdčvį baltas pirštinai
tes ir turi dabotis, kad nesu
teptų jų.” -

Pajamų taksavimui 
bilius Illinojuj 

nepraėjo
SPRINGFIELDAŠ, III.;, birž. 

4.—Illinois lėgišlaturos atstovų 
butas vakar balsavo bility, ku
riuo taikyta uždėti valstijos 
pajamų taksos, (įnęome tax). 
•Paskutinis balsavimas davė 75 
balsus už bilių, o 74 prieš. Kad 
praeitų, už bilių reikėjo paduo
ti 77 balsus. Taigi bilius ne
praėjo. v

Svetimšaliai kunigai ne; 
; pageidaujami

■ ? ‘‘ . " ■■■m............. ,iiw Ju ‘

SAN SALVADOR, birž. 4.— 
šalies parlamentas paskelbė pa
tvarkymų ^vakar, kuris reika
lauja, idant ateity bet kurios 
Čia praktikuojamos tikybos ku 
nigai butų gimimu kilę iš cėnt- 
ralines Amerikos; arba latinų 
Amerikos kilmės ašmenys įgi
ję San Salvadųro pilietybę. Tų 
syetimšalių kunigų, kurie ran 
dasi Šaly dabar, patvarkymas 
neliečia. , . x

Tabako taksų bilius 
atmesta 

... , . ■'

SPRINGFIELD, III., birž. 4. 
—Valstijos senato komisija di
dele balsų didžiuma atmetė bi
lių, taikytą uždėti spciales tak
sas ant tabako, cigarų ir eiga- 
retų. Bilius, jei butų taįięš Į- 
statymu, tikėtasi duosiąs $20.- 
000.000 valdžiai pajųmų kas
met

Kas Dedasi Lietuvoje
4 '< _____ / . I ____

Treviranus grasina 
Lietuvai

šiomis dienomis Karaliaučiu
je lankėsi Vokietijos rytinių 
pakraščių n tvarkymo vedėjas, 
mums jau gerai žinomas Trevi
ranus. Karaliaučiuje jis pada
rė *pranęšimų apie bendrų Vo
kietijos būvį.

Po pranešimo,i jis buvo už
klaustas, kokių žygių mano 
griebtis Vokietijos vyriausybė,

' ...... .. ... ......

Mussolini areštavo 
katalikų vadus

Papai sunku, kadangi tepka 
dviem “frontais” kovoti

ROMA, Italija, birž. 4. — 
Keletas Katalikų Jaunuomenės 
Organizacijos vadų areštuota 
sulig varantais, išduotais Ro
mos policijos viršininko. Po 
klausinėjimų, jie buvo sulaikyti 
tolesniail nuožiūrai.

Areštuotaų tarpe buvo adv. 
Corsanego, Katalikų Jaunuo
menės Organizacijos garbės 
prezidentas.

Taip Vatikanas, kaip Itali
joj valdžia pareiškė, kad daly
kų padėtis esanti labai rimta.

Pasak kai kurių artesnių pa
dėties temytojų, papa ginče su 
iMussolini butų greitai nutrau
kęs diplomatinius ryšius. Bet 
Ve bėda: šiuo laiku itin opus 
dalykai yra ir kitoj svarbioj 
jam šalyj—-Ispanijoj. Tad prisi
eina kovoti 'Į dviem “frontais” ir 
todėl tenka elgtis labai atsar
giai.

Septynios atvyko gra
žuolių, kontestui .

NEW YORK, N. Y., birž. 4. 
—Septynios gražuolės, atsovau- 
įančįos Frąncijų, Vokietijų, 
Belgiją, švedijų, Norvegijų, 
Austriją ir Daniją, atvykd 
Amerikon gražuolių kontestan, 
kuris bus laikomas Galvestone, 
Tcxas. '

■ Seifas radinys
JERUZOLIMAS, birž. 4. — 

Prie Wady Maughara Athlit, 
Amerikos archeologas rado kū
dikio' kaukuolę, kurios amžius, 
nužiūrima, esųs apie 80,000 mė
tų. Manoma, kad šis radinys 
turėsįųs ; nemenkos reikšmės 
priešistoriniam žmogui studi
juoti.

Lietuvon
‘Si

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

IVANAI* E>IWV
’., • . S. • , * ^ ' . • : • » '■ . ..

1739 So. Halsted Street .
CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie huo 7 iki 8 valanda), 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.

kad sustabdytų Lietuvos išsišo* 
kimus bendrai ir Klaipėdos 
krašte.

Treviranus apsakė, kad Vo
kietijos vyriausybė turėsianti 
pakeisti savo nuolaidumų bei 
kantrybę (langtum), paveikti 
įvežamų kiaulių kontingento at
žvilgiu ir suvaržyti mažojo pa
sienio susisiekimų.

Bendrai, »Treviranus kalba 
buvusi griežta.

Kunigas gavo 1000 lt 
pabaudos

PASVALYS.— Taikos teisė
jas nubaudė kun. Lipnicką 1000 
Iktų arba neturint pinigų 1 mėn. 
arešto už melagingų žinių sklei
dimų pamokslo metu.

Rado daug nesprogusių 
granatų

KAįJNAS.—Gegužės mėn. 12 
d. Raudondvario vals. dešinia
jame Nemuno krante ties Ko- 
niukų km. rasta apie 10 ne
sprogusių granatų ir Nevėžio 
.upės ,krante ties šišalių km.

Tai potvynio metu išmėtytos 
granatos. ,

.. w

Parašė Voldemarininkų 
kaltinamąjį aktą

Kariuomenes

'ĮtėTĄąs kaltin 
patraukta 24

KAUNAS.
teismą prokuratūra paraše vol- 
dęnUrininkų bylos kaltinamąjį 
aktą, kuris šiomis dienomis bus 

namiesiems. Tieson 
asmenys su Vol

demaru priešaky. Kaltinamasis 
aktas susideda iš 100 mašinėle 
rašytų puslapiu. •

• ’ r i t-- ~

Svarsto Valst. apsaugos 
jstatytno projektą -r'y / ■ ■ * t ,, ;

KAUNAS—Iš oficialių šalti
nių teko sužinoti, kad ministe- 
rių kabinetas pradėjo svarstyti 
valstybės apsaugos įstatymo 
projektų. Tas įstatymas ryt— 
poryt busiąs ir priimtas.

Kas pavogė, Alovės 
monstranciją

Sųryšy su monstrancijos va
gyste iš Alovės bažnyčios, kri
minalinė policija ieško Navickų 
Vladų, kuris vadinasi “Teofiliii 
Zigmu”. Navickas 1930 m. bu
vo ištremtas į Okup. Lietuva, 
iš kur balandžio mėn. atgal su
grįžo-, ,
rt, , ė. ...... ........................ .

.. w«4
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KORESPONDENCIJOS
Indiana Ęarbor, Ind,

Piknikas.
SLA 185 kuopa rengia dide

lį ir iškilmingų piknikų, ku
ris įvyks sekmadienį, birže
lio 7 d. pas Gečų, Glenwood 
Parke. Piknikas prasidės 10 v. 
ryto ir tęsis iki vėlumos. Bus 
gera muzika, tad šokių mėgė- r 
jai galės ligi valiai pasišokti.. Skaitoma sųy.aųas ;tų narių, ku

Piknike bus galima gųpti 
visokių užkandžių ir gėrimų. 
.Visi vietos ir apielinkės lietu
viai yra kviečiami musų pik
nike dalyvauti. —Komisijų.

Winnipeg, Canada
iš ALDLD 217 kuopos susi 

rinkimo.

Balandžio 25, d. išėjau pasi
vaikščioti Main gatve. Žiūriu, 
prie taip vadinamo Darbinin
kų Unijos namo stovi būrys 
lietuvių. Priėjau arčiau. Pasi
rodė, kad kai kurie yra man 
gerai pažįstami.* Jie tuoj pra
dėjo mane kviesti, kąd eičiau 
kartu su jais į svetainę. Pa
klausiau, kame dalykas. Atsa
kė, jog ten bustus ALDLD 217 
kuopos susirinkimas. Esą su
sirinkime gaji dalyvauti visi, 
—nariai ir nepuriai. Girdi, už
eikite ir pasiklausykite. Jei 
jums patiks, tai galėsite prisi
rašyti. Vienas pažįstamą dar 
pridūrė: nemanykite, kad 
čia laikome kokį slaptų susi
rinkimą. Mes nesislepiame, 
taip, kaip tautininkų draugija 
kad daro. Ta draugija Magnus 
avė. laiko slaptus susirinki
mus pas Urbonų. Tautininkai 
bijosi, kad į, jų susirinkimų 
neužeitų darbininkiško nusi
statymo žmonės, todėl jie nie
kur ir nesiskelbia. Tai yra 
smetonine draugija, nežiūrint, 
į tai, kad ji ir dengiasivKųltji-; 
ros” vardu. Laisvamanių -jie 
bijosi, kaip velnias kryžiaus. 
Savo draugijų jie vadina “Kul
tūra” tik todėl, kad privilioti 
mažiau susipratusius darbinin
kus. Faktinei jie yra 
laižiai

Man

smeton- 
ir daugiau niekas, 
nusibodo vienoj vietoj, 
ir los prakalbos klau- 

Aš savo pažįstamam ir 
sakau: na, eikime į tų jūsų 
draugijos viešų susirinkimų, 
nes apie Smetonos fašistinę 
diktatūrų nėra reikalo dau
giau aiškinti: apie jos darbus 
aš irgi nemažai žinau.

Užeiname į susirinkimų. 
Žmonių neperdaugiausia, — 
su visais svečiais apie porų de- 
sėtkų. Netrukus načalstva ap
sėdo stalų, kuris buvo tolokai 
atitrauktas nuo susirinkusių 
narių.

Pirmininkas paskeĮbe susi
rinkimų atidarytu. Sekretorius 
skaito protokolų. Bet skaito 
tiek negarsiai, kad beveik nie
ko negalima girdėti bei su
prasti. Atrodė, kad jis skaito 
vien tik valdybos nariams, o 
ne susirinkusiems. Nežiūrint į 
tai, protokolas lapo kaip vie
nu balsu priimtas.

Po to paskelbta, 
nauji nariai priimami. Iš 
Šliaukiusių svečių niekas 
panorėjo prisirašyti, išskiriant 
vienų/kurį buvo atsivedęs se
kretorius. Jeigu jis nebūtų bu
vęs asmeniškas sekretoriaus 
'draugas, tai vargu butų suti
kęs draugijon stoti. Matydami, 
kad niekas nusirašo, pirminin
kas ir kiti draugijos nariai 
ėmė visaip svečius prikalbinė
ti. Tąsyk ^artiųonis, vienas 
svečių, pareiškė: kas j ju&ų li
teratūros draugijų guli ra^ytią, 
kuomet valdyba elgiasi, kaip 
koks diktatorius, ir viąai su 
eiliniais nariais nesiskaito.

Pažymėtina, kad pinnlnjp- 
kas verkšlendamas kalbėjo ir 
graudeno vienų asmenį, kuris 
tame susirinkime dalyvavę. 
Girdi, jus mane padarėte ko-i 
munistu, o dabar nenorite į 
musų draugijų stoti. Pirmiw- iarią.tymų. Pagijus pibįgąi

kad bus 
at- 
ne-

ko “komunizmo” mokytojas pa-

... '
reiškė, jog jis draugijai pilnai 

prūdeli tuoj
— ui kiek

vėliau.
Svarstoma mokesnių klausi

mas. Pasirodo, ( kad daugelįs 
narių jau antri metai duoklių 
nemokų. Viepus ąpiąrkus ko
votojas pareiškė, kad jis csųs 
tikras, jog tai kurie nariai tu
ri pinigų, ale duoklių nemoka.

rie nėra duoklių sumokėję. 
Nagi pa^irųdv* ir tas 
smarkusis kovotojas jau jkeli; 
metai, kaip duoklių nemoka. 
Jis yra gana senas k«uadietis 
ir turėjo progos daugiau su
taupyti pinigų, negu kiti na
riai. Tačiau jis moka tik kitus 
raginti, kad mokėtų duokles, o 
pats to nedaro.

Pravartu pakalbėti, kad dau
guma tos draugijos lyderių vi
sai nesistengia mokesnius u£- 
rim°kčlį,-bet iš e/liAiių narių 
tiesiog per gvojių nori mo
kesnius kolejctuoti. Jie visai 
nepaiso to, kad daugelis eili
nių narių yra nedarbo palies
ti, ir todėl neįstengia mokes
nių užmokėti.*Prie tokiu ap
linkybių, aš tiesiog nesupran
tu, kaip bile vienas save ger
inus žmogus gali prie tos drau 
gijos priklausyti, ypač kuo
met ji yra tvarkoma grynai 
diktatoriškai.

Vėliau kilo ginčų dėl naujai 
įsisteigusios draugijos “Kul
tūra.” Korespondentui J. Biliui 
buvo primesta, kad jis “Lais
vėje” neteisingai aprašęs apie 
tos draugijos veikimų ir ap
šmeižęs jos Harį A. Urbonų, 
išvadindamas jį fašitsu. Girdi, 
iki šiol Urbonas buvo geriau
sias ir prieinamiausias darbi
ninkams žmogus. Kai kurie 
reikalavo, kad J. Bilis atšauk
tų tų savo korespondencijų.

Bilis ir kiti pradėjo aiškinti, 
kas lai per draugijų. Jįc sake, 
kad vardas “Kultūra” yra vi
sai svetimas tai draugijai. Esu 
darbininkai turi nuo jos šalin
tis. Draugijos Vadai jau treti 
melai kaip per “Vienybę” 
verkšlena, jog Winnipege rei
kia steigti tautininkų kuopų. 
Girdi, tautininkų veikimui dir
va čia esanti pribrendusi. Tie 
vadai jokio kito laikraščio, 
neskaito, kaip tik “Vienybę”. 
0 tai aišku, kad jie yra fašis
tai, kurie pritaria Smetonos 
diktatūrai Lietuvoj. Smetona 
gi su savo gauja nuvertė Lie
tuvos teisėtų valdžių ir tuoj 
pradėjo savo kruvinų režimų. 
Vos tik spėjo jo diktatūra įsi- 

įlinkai tapo sušaudyti.
Po to paiškiniiuo, žinoma, 

visiems pasidarė aišku, kad 
“Kultūros” draugija yra fašis
tų įtakoj. Tačiau ir “lilerati- 
ninkai” mažai kuo tesiskipa: 
jie taip pat garbina diktatūrų, 
nors ir kitokios spalvos.
t .Tų susirinkime man teko bū
ti pirmų Įtartų. Ir turiu pasa
kyti, kad jis buvo labiau pa
našus į jomarkų, negu į ką 
nors kitų. Tas jų j o malkas pą- 
sibaige daug anksčiau, negu 
buvo tikėtasi, pirmiausia, su
sirinkimui dar neužsibaigus, 
svetainę apleido sekretorius, 
pareikšdamas," kad protokolą 
jis surašysiąs, namie. Vienas 

lajuę. Bet neilgam, —- jis gavo 
leidimų susirinkimų apleisti. 
IŠkelįamų dar klausimas, kad 
reikia stoti į Pašalpinę Drau
gijų. “Literatininkai” nutyrįa 
ne tik patys stoti, bet ir šĮhvo 
moteris įrašyti. Girdi, mes tu- 
fįpie tų draugiją į savo rankąs 
paimti.

Draugija turi apie $500 iž
de. Štuikodcl “literatiški’0 bol: 
ševikai ir nori , jų užvaldyti.’ 
Jie nori prisitaikyti prie tų 
dolerių ir sunaudoti juos savo, 
purvinai politikai. Tačiau "ąš 
esu įsitikinęs, kad Pašaipiuos* 
Draugijos nariai mokės imsi* 
saugoti nuo tų bolševikiškai 

privalo būti >’ naudoj ami vien

J'!!'f Į... T \

tik šelpimui savo narių, kMr 
riu<w ištinka liga, p ne kokiai 
npra nešvariai politįkąi» —< 
bolševikiškai ar fašistiškai,* 
nedaro skirluinę. Demąkralas,

Garsioj aukso padir
bimo byloj Įveltas 

Ludendorfas
Kaltinamasis Tausend sako, jis 

gavęs lik mažą nuošimtį, o 
generolas Ludendorfas visą 
pelną ėmęs vąjciečių tautos 
gerui. x

Miuncheno teisme, rašo 
“Klaipėdos Keleivis”, prasidė
jo byla prieš nekurį “aukso” 
padirbėjų Tausend. Visa Vo
kietija labai interesuojasi šia 
byla. Tausend yra 46 metų ir 
dar pirm 10 metų buvo pa

terasa Vosi visokiais chemijos 
ir fizikos .mokslais ir iš viso
kių knygų ir gana gerai pra
si mok i no. 1922 metais jis išlei
do knygų, su kuria laibai su
interesavo daug mokslininkų 
ir šiaip kitų žmonių, nes jis 
ten nurodė, ka.d galima mažo
mis išlaidomis iš švino pada
ryti auksų. Žinoma, kad tam

keli. Tuomet T. tai parodė po 
visos eilės valdišku žinovu . . > u • c
akių ir prie aštriausios kont
roles. T.' iš 1,67 gramų švino 
ištirpino apie dešimtų švino 
sunkumo dalį aukso.

Prie šio bandymo pribuvo 
Miuncheno paieškojimo teis
ino teisėjas, valstybės gynėjas, 
du kriminalinės policijos val
dininku, du žinovu iš Miun
cheno metalinių pinigų liejyk
los, vienas teismo sekretorius 
ir vienas iš T. bendradarbių. 
Visi tuo T. bandymu nustebo, 
nes jis pasisekė labai greitai ir 
be kokiu nors dideliu išlaidu.

Tausendas tų’savo pasiseki
mų mokėjo išnaudoti ir suda
rė visų eilę bendroyių ir fir
mų, bet jam patikėtus* pinigus 
sunaudojo savo .^eikųĮdms. Jis 
hlišipirko sau įrąžimišias^ vi
las ir gyveno kuopUikiausiai 
ir apie “aukso dirbimų” visai 
užmiršo. Iš viso jis taip yra 
apgavęs firmas ir šiaip žmo
nes su daugiau kaip . 1 mil. 
markių. Galiausiai jam^ pini
gus įdavusieji kreipės į teis-

lijos valdžia jį išdavė. Byla > 
tęsis apie kokias 3 savaites ir 
T. turės atsiliepti dėl yisų pa
darytų apgavysčių. Toliau teis
mas turės dąbar nuųdugM^Yr^ 
išaiškinti, ar tųsyk T, padary
tas bandymas iš tikro buvo 
tikras, ar jis tik visus tuos 
aukštuosius ponus ir žinovus 
kokiu nors budu gudriai ap
gavo.

Prie apklausinėjimo kaltina
masis papasakojo visai naujų 
ir be galo interesingų dalykų, 
kurie šių aukso bylų gali pa
versti dideliu politiniu skan
dalu, jeigu (ik Tausend nėra 
savo naujus papasakojimus iš
galvojęs. Jis butbiit dabar į 
bylų įvelia Vokietijos buvusį 
kariuomenės vadų pasaulinia
me kare, generolų Ludendo^fų 
ir bando visų kaltybę, ant Lu- 
dendorfo nuversti. Jis tarp 
kitko sako;

z 1924-25 m. jau jam buvo 
pasisekę surasti ųukso padir
bimų. Kreipėsi į Bairų pinigų 
ministerį, kuris jį nusiuntė į 
Bairų pinigų liejimo įstaigų. 
Ten nuėjęs liet nieko neatsie
kęs. Sako: tur būt mah pavy
dėjo mano pasisekimų. Po to 
jo vienas bendradarbis važia
vęs į Berlynu, kur jam pasi
žadėjęs parūpinti užtarėjų. 
Tas užtarėjas pasirodęs esąs 
genej-olas Ludendoi'Jgs. Lu-j 
dendorfas pas jį atsiuntęs savo 
draugus, kurie sakęsl esu Lu- 
dęmlojo įgalioti drauge dirbti 
prie nukąo gąjnb^p..

Vienų dienų Lu4end,orfųš 
jam per savo draugus prąne- 
šęą, kad į Miuncbenų .atvyks 
pf^iBmitąs , Mįo.ętenbiu’gas, 
Kuris tąipogi ųorįą arčiau sų.

siugpužiljti. Ž^dSję 
janf pranešti, kada Hinjen- 

:burgąs jį pakvies, bet to pa-

tiekę pasįrgjyti dvi. jau prigą

ųiokėti pinigiįiį; kaltinamasis 
atsuko.: W

NAUJlENOS/ChMffi, 
kvietimo nę|U|;a$<ę$. Vietom to 
pųskirtos vakare jpąs jį 
ųlvykęs pats Ludendorfas ir 
parodęs Jam; kad Hin- 
4enburgas nėnb^FMi1 juo tartis. 
Huvę buteiit. norima jo išra
dimų parduoti Wpkiėtiįosf vy
riausybei. :TuĮ‘ >'u*
dendorfas pasiėmęs aukso dir
binių į šayo^i^s,,’Į? spa,W, 
1925 HetaOįp^
dorfU JtJ.ųyj<i«3ur Jum .pa
tiekę pasirašyti Jjtvį. jau prigu
la volas su^’tiš^'yienų tiesiog 
su Ludemią#fu| ųntrų /su tam 
tikra įsteigia < iMllųe draugi
ja (kokį a//|)piUInė draugija 
lai biivo, Mpa^koma).

Į teisnmfp^umifko klausi
nių, kur:- jdi^^^raiigijaj. su- 
ųiokėti piįiig4i/< kaltinamasis 
alsavo.: W jpųsiklausjkite
anos politines di’ųugijos vadų. 
Ąš nesu politikas. Mano nuo
mone ta draugija tik tani su
daryta buvo, kųd kgip nors 
padmigus jųj padarytus politi
kos skolas, p dabar kaltybė 
antmųnęs suverčiama, kad aš 
tuos pinigus sunaudojęs/’ w

IšUjcro iųljos sutartys ir yra 
padarytus ir randasi taip put 
teismo aktuose. Tarp ,kitko to
se šutartyse Tuuuepdas pasi
žada savi) jšradirnų niekųm 
kitam neišduoti ir visus išradi
mus perduoti Lųdundorfui.
Pelnas, kurį iš ftukso (jirbųno 

gaus^ jaip sjdrstanuis: j
5 nuošimčiui turi tekti Tųu- 

sendui, i 2 nuošimčių pelno 
gauna draugijai paskolas da
vusieji, 8 nuošiųičius pelno 
gauna draugdarijininkai ir li
kusius • 75 pejno įpiošiničius5 

' J ■ •

............. *—........ . ....... ... 
gaųųa Ludendorfas, kuris dėl 
(o pcjųo bet niekalu nepriva
lo atą^kyjb, .tik pasėda jį 
sunaudoti Vokiečių tautos ge-

»• v * * -<

jTą.uąej^las po kiek laiko iš
keliavęs į Barmeno miestų, 
kur jam Ludėlidorfas kas mė
nesį vidutiniškai siųsdavęs po 
2,0Q0 jnafkių. Kaip draugija 
gųspadoriąyusi, jj ar ji auksų 
ganupUsi, apie lai visai nieko 
nežinąs.

“Berliner Tageblatt” prane
šąs kad tani tikra aukštų žmo
nių grupe, kuri nenori, kad 
plačiai lasai dalykas paaiškė- 
t,ų, yra susinešusi su didesnių 
laikraščių leidėjais, ulant tų 
bylų aprašant bųtų paląikyta 
kaltinamųjų pusė. Bylą užsi
tęs Ogesnį laikų.

2,488, 
viso. 34,744 št„ užsienin išga
benta: bekono 943,250 klg., 
gyyu kiaulių Vokietijon 3,988 
št. 349,533 klg., gyyų, galvijų 
82 št. 31,820 klg., lydytų kiau
lių taukų — 18,000 klg., kiau
lių kepenų — 15,000 kjg., odų 
galvijų sūdytų — 18,000 klg., 
paruostų mėsos gamininių— 
2,000 klg., bendros vertės 
3,000,000 11.

ĘksporUnių gaiyjjų buvo pa- 
sįulymas did<#S; bet dėl labai

y... .J..,,,, j ,..  į,,^.

Ne Naikink Savo
I . ’ ■ J . 1 . . S t . . , * J 1 f .1 '■
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pablogėjusių kainų Vokietijoj, 
eksportas buvo nedidelis. Be
konų kaina balandžio mėn. pa
baigoj ėmė kristi. Dabar už 
gyvas kiaules (bekon.) bend
rai išeina po 54 lt. už 1 cent. 
Vokietijoj dabar už centų, be
kone? mpka 40 lt.

Kiaulių kepenas ir lydyti 
taukai išgabenti Vokietijon, 
galvijij odos— Latvijon, pa
ruošti gaminiai— šviccarijon.

Nubaudė du kunigus ir 
šešis studentus

....................................... .■"*■■■■■............................ ...... - i I ■

L1ETOV0S ŽIMOS
Kiek išgabena bekonų 

ir galvijienos
Balandžio mėn. “jtylajstas” 

Sunaudojo: kiaulių—31,Q51, gal
vijų— L205, verši ų-

Trečiadienį, gegužės 13 d. 15 
vai. kariuomenės teismas pa
skelbė sprendimų byloj, kurioj 
tie>on buvo patraukta 4 kunk 
gai ir 10 studentų ateitininkų.

Pripažinti kaltais ir nubaus
ti: kunigas Juozas kalcius 
2,000 litų arba 3 mėn. arešto, 
kunigas Jonas žvynys 1,000 li
tų arba 2 mėn. arešto, stud. J. 
Štauna 1,0()0 lt. arba 2 mėn. 
arešto, stud. A. Masionis 1,000 
lt. arba 2 mėn arešto stud. K. 
Mockus 750 lt. arba 2 mėn. 
arešto, stud. J. Labokas, stud. 
J. Mikaila ir stud. švetulevičius

NEATBŪTINAI PAMATYK

CMRYSLERHB O. I Kk
SURASIT, K*AD 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

erkle 
Si u r kščiais 

Erzinimais

pasiimk LUCKY/Z
Uždėkite savo pieštą, ant gerklės - ant va
dinamojo “Adoj 
aktualiai palytėj'

Obuolio.” Jūs dąbar 
larynxų. Tai jįsų gar

sinė dėželė - kurioje jūsų garsinės gyslos.

Saugok savo gerklę - atsimink, kad 20.679 
Amerikoj gydytojų yra pareiškę, jog 
LUCKIES turi mažiau gerklę erzinančių 
savybių negu kurie nors kiti cigaretei.

< Vienas Gydytojas Rašo:
“Aš visuomet rūkau Lucky Strike jr juose 
randu .tą ko kituose cigaretųose nėra. 
Lucky Strike mažiausiai erzina gerklę, 
ypatingai jautrę gerklę.”

- « ■ *

Kitas Gydytojas Rašo:
x “Padarius ^eksperimentus su veik kiek

vienu cigaretu tabako rinkoje, aš įsitikinau, 
ir manau pamątuotai pasakysiu, kad 
Lucky Strike mažiau erzina gerklę jiegu 
kurie nors kiti cigąretai.”

“SPRAGINIMU” pąšalųuami Um tikri er
zinu šiurkštumai, kurie yra kiekviename 
žaliame tabake. Tai jūsų gerkle^ apsaugai - 
prieš knitėjimus - prieš kosulį. Ąpsaugęk 
savo brangųjį balsų.

oasted
3preslnirnui naudojami Ultra Violetiniai spinduliai 

Saules.spinduliai nokina*—Šiluma švarina
. r. .r * ’ v * • ... • .. .

© 1931, The American Tobacco €o., Mirs.
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po 500 lt. arba 1 mėn. ir 2 sav. 
arešto. \—/

•
Kun. G. Prialgauskas, k u n.

B. Strumila, stud. Baranaus
kas, stud. Bauba, stud. Podžįus 
ir stud. Leksevičius išteisinti.

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Mažiau Negu 5 Dienos Ant 
• Vandens per Cherbourg—6 

dienos per Bremen
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialu trūkis ii Bremerhaven 
Acba keliaukit ekspresiniu laivu

C01UMBUS
TaU>ri nuoluliniai ka« navaitA !A- 

,plaukimai a<‘fai žinomai* Lloyd 
KablnlniaiH Laivai*. In- 
forniH'.|ju klauskit paa 
bite vielini agenl;} arba gK

130 W. Randolph
St., Chicago, Ui. Muįftr

Garsinkitės “N-nose

PAKLAUSYK PER RA- 
DIO—Lucky Strike >okių 
orkestro, kuris griežia Kiek
vieną Antradienį ir Šeštadie
ni, vakarais per N. B. £. radio 
stotis. to
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LIETUVOS ŽINIOS
Komunistų veikimas 

Lietuvoje
“LietLaikraščiuose, rašo

Keleivis“, galima tankiai ma
tyti parašyta, apie komunis
tus, kad tiek ir tiek iš jų su
imta, kad tiek ir tiek, tokių 
atsitikimų pas juos laike kra
tos policija rado, arba vėl

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Dutancc Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calnmet 3399 

Re*. Tel. Yardi 3408

PETER BARSKIS
Mee parduodam rakandu* ir radio* 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
TeL Yards 5069

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. P. SHILLIM, Sav. 
šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
Tel. Boulevard 9J36

krtd tie ir tie komunistai teis
mo tokia ir tokia i^aušme niir 
bausti. Iš dalios virto tokios 
žinios gana paprastu dalyku, 
kurios tankiai vis pasikartoja.

Ne prošalį butų, tuo klausi
mu mažumų pakalbėti, nes re
tas tiktai visų organizacinį 
veikimų komunistų partijos te
žino. čia nenorima komuniz
mo programų ir jos pragaiš- 
tirTgų visuomenei darbų nuo
dugniai nagrinėti, bčt dau
giausiai nušviesti komunistų 
partijos technikinį organizaci
jos veikimų. •-

įsigalėjus Rusijoj komuniz
mui, jos nauji valdovai — dik
tatoriai jiėvien tenkinosi ir 
tenkinasi savo krašte vykdyti 
komunizmo idėjas, bet sten
giasi visomis jėgomis, nei dar- 
vo nei niilžiniškų sumų pini
gų negailėdami, ir už Rusijos 
rųbcžiij savo, visų žmonijos 
kultūrų sugriaunančias idėjas 
skleisti. Šitas propagandos 
darbas yra smulkiai ir tiks
liais organizaciniais pamatais 
pagrįstas. Maskvoje randasi 
skyriai, kurių kiekvienas ap
dirba ir veda specialiai toj ar
ba kitoj valstybėj propagan
dų. Žinoma, yra ten ir Lietu
vos skyrius, kurį veda iš Lie
tuvos pabėgę komunistai An- 
garietis ir Kapsukas, pareinan
tys iš Suvalkijos.

Rusijos valdžia yra' po ko
munistų partijos aštria prie
žiūra. Dabartinė Rusija vadi-

Telef. Repoblic 6396

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

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
no* prieinamiausios.
2452 WEST 69th STREET

tuviškai butų Tarybų Rusija. 
Kiekvięnas skyrius yra sovietų 
valdžios karts nuo karto kont
roliuojamas ir turi apie savo 
“nuveiktus darbus** atskaitų 
duoti. Nuo skyrių veiklumo 
priklauso didumas iš valdžios 
duodamų pinigų, todėl kiek
vienas skyrius' stengiasi būti 
kuo veiklesnis, kad gavus kuo 
daugiau pinigų, o žinoma, ii

Tel. Willow Springs 46

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St 

Priešais Tautiškas Kapines

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
T<L Yltda 6894

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE. SUBDIVTDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tel Repoblic 8899

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* 
804 W. 81 St Victory 1494

M. NARVYD, 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną
Gardžius Keksus

2424 West 69th St
6558 So. Western Avė.

ir

BERNARO PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies Ir 

vertis, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

...................... H |, —

RAMOVA LAUNDRY
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor 
te—teisinga* ir greita* patarnavimas

819 W. 35th SL
Tel. Boulevard 9122

pagyrimo.
Kadangi Lietuvoj komunistų 

partijos veikimas yra drau
džiamas, tai visas jų veikimas 
atliekamas slaptai arba kons
piratyviai. Vyriausis Lietuvoj 
komunistų organas, tai komu
nistų partijos centro komite
tas, kurio _ buveinė yra musų 
laikinojoj sostinėj Kaune, ši
tas vadinamas centro komite
tas gaunu iš Maskvos per Lat- 
vijų arba Vokietijų, rečiau per 
Lenkijų, pinigus, ir ’dar nema
žas sumas bei veikimo- ins-

< , *

trukcijas. Pinigų bei intsrųkci- 
jų gabenimą atlieka specia
liai kurjeriai visokeriopu bil
du, prisidengę visokiais phša« 
liniais reikalais. Reikia žinoti, 
kad visas komunistų veikimas 
yra grieščiausioj paslapty ht-^ 
liekamas, taip jog įtakingi ko
munistų partijos nariai vienas 
nuo kito nieko nežino ir vie
nas kitam nepasitiki.

Centro komiteto nariai, ku
rie iš Maskvos gauna neblogų 
algų, rūpinasi visais komuniz
mo platinimo reikalais, kaip 
tai, komunistų partijos skyrių 
steigimu,' atsišaukimų platini
mu, patekusių į kalėjimus na
riais ir visais kitais į šitų juo
dų darbų įeinančiais tos orga
nizacijos klausimais.

Kadangi centro komiteto na
riais yra daugiausiai veikliau
si komunistai ir todėl kaipo 
tokie jau nekartų su policija 
ir kalėjimu reikalų turėję, tai 
centro nariams priseina labai' 
atsargiąi veikti, kad neatkrei
pus policijds a lydą į save. Ne
retai jie gyvena kitomis pa
vardėmis ‘su suklastuotais • pa
sais, arba šiaip slapstosi pas 
policijai dar nežinomus ko-, 
munistus.

PERKAM IR PARDUODAM 
Siava/na* M ai imu, Ptžiut, Registotitu, 

Svarttyklei ir tt.
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

—- ož prieinamą kainą 
WILUAM SADAUSKAS

*808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1747
V

J. WELICHKA 
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIŠ 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Phone Repoblic 3713-3691

Savo “biurų“ centro komite
tas ir daugiausiai turi, ku
riame randasi.visi partijos*sų* 
rašai, atsišaukimai, kartais net 
maža spaustuvė ir ginklai. 
“Biuras“'būna pas kokį jiems 
patikimų policijai nežinomų 
komunistų, kokiame nors už
pakaliniame nepastebiame 
kambarėlyj. Kambariukas’yra 
gerai šventais paveikslais ir 
tautiškomis vėliavomis už
maskuotas (pridengtas), taip, 
kad įėjęs pamanysi pas gerų *' • 1 ’t-’ ; . 1 '■ ' '»■ ■ • /

i

patriotų7 (tautietį), .krikščionį 
patekęs. — Viskas avies kai
lyje.

Centrą komitetas padalina 
visų Lietuvą, komunistinio or
ganizavimo atžvilgiu, į rajo
nus arba' raikomus. Raikomas 
apima po du tris ir daugiau 
apskričių. Raikomo priešaky, 
stovi raikomo komitetas susi
dedantis iš 5, 6 ir daugiau Da
irių. patys centro komiteto na
riai į raikomus beveik ir ne
važiuoja. Tarp centro ir raiko
mų tarpininkauja centro ko
miteto kurjeriai. Į kurjerius 
imami policijai dar' nežinomi, 
bet centrui* patikimi komunis
tai. Jie važinėjasi po kraštų 
prisidengę visokiais pašali 
niais reikalais.► -4 j, , i *

Raikomo komitetas peikia 
sulig centro komiteto nurody
mais savo paskirtose ribose. 
Steigia bendras ir ąpecialinių 
amatų kuopeles. Bendros kuo
pelės steigiamos netirštai žmo
nių apgyventose vietose, kaip 
tai bažnytkaimiuose, dvaruose, 
čia kur gyvena žmonės miš
rių luomų. Speėialinįų amatų 
kuopelės steigiamos miestuose 
ir miesteliuose, kur randasi 
daugiau pramones ir yra vie
nodo amato darbininkų, pa
vyzdžiui, geležies apdirbimo 
darbininkų kuopele arba batų 
dirbtuvės darbininkų kuopelė 
ir tt. Komunistų kuopeles susi
deda nuo 5/ iki 15 narių, bet 
daugiausiai jos 5 žmones ne
viršija. Kai kur Itelios kuope
les netiesięg priklauso raikd- 
mui, bet sudaro dar paraikomą 
t. y. apskrities kuopelės orga
nų, kuris jau priklauso raiko- 
inui. 1 ,

Prie raikomų, paraikomų 
bei kai kurių. kuopelių yra 
dar ir visokių spccialinių sky
relių, kaip tai agitacijos sky
rius, jaunimo skyrius (kamšo
mo! ai), moterų skyrius, raudo
nosios pagalbos skyrius (mop- 
ro) fr tt. Kuopelių užduotis 
yra pritraukti kud daugiau
siai ištikimų narių, bei vykdy
ti sąžininga i raikomo įsaky
mus.

Toki maždaug komunistų 
partijos organizacinė teorija. 
Dabar pravartu panagrinėti 
patsaj. praktinis komunistų 
darbas. Nereikia kiekvienu at
žvilgiu čia įsivaizdinti’ komu
nistų veikimų kaipo darbų ga
lingos, skaitlingos ir labai pla
čios organizacijos. Ne, čia tu
rime reikalų, tiktai . dešimti
mis skaitant žmonėmis, kurie 
daugiausiai už pinigus, arba 
suvedžioti klaidinančių obal- 
šių, pateko to judėjimo įtakon. 
Centro komitetas per savo ku- 
jėrius praneša savo nutarimus 
kaslink toliirtėsnės darbuotės 
arba darbuotės takto pakeiti
mo raikomams. Raikomai 
duoda tuos įsakymus, pritaikę 
prie ,vietos aplinkybių, toliau 
kuopelėms. Visų instrukcijų 
perdavime prisilaikoma did
žiausios konspiracijas — pa
slapties. Centro instruktorius 
atvykęs į raikomų, instrukci
jas jau iš anksto numatytam 
raikomo nariui atiduoda. Kiti 
nariai jo visai nepažįsta, arba, 
jeigu ir pažįsta, tai tiktai po 
kokia nors slapyvarde: Jur
gis, Jonas arba panašiai.

• ■

Tankiai vyksta instruktoriai 
ir į kuopeles susirinkimus. 
Kad nesužinotų kokiu nors bil
du policija apie instruktoriaus 
darbuotę, čia ir pabojami viri 
tiktai galimi atsargumai. Kuo
pelės pirmininkas sušaukią 
kokioj norš tinkamoj vietoj 
kuopelės narius. Jis jiems ne* 
praneša,1 > kad tame susirinki
me dalyvaus; komunistų parti
jos instrhktorius, tai daro, kad 
išvengus visokių išdavysčių. 
Esant visiems dariams susi
rinkus, staiga susirinkimo aų* 
šaukėjas pavadina iki šiol pa
slėptų instruktorių ir j| pava
dina Jurgiu, Jonu arba kitaip. 
Instruktorius neturi laiko, pa
agitavęs Vėl dingsta, gi susirin
kimo Sušaukėjas kokį pusva
landį nei vienų iš dalyvių ne* 
išleidžia’/iš buto, kftd kas nota 
nenužiurėtų, kurlink nuėjo in
struktorius ir gal praneštų po-

IIRP’ '■'y’'*'1’ "I w4 : A 4. f
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Jaunos turtuolis ' Robert S. 
Montgomery, kuris, užpykęs 
kam, delei vietos Stokos, nepri
ėmė jo į vieną naktįnį kliubą 
Washingtone, pašovė kliubo- 
karčiamos mnnažęrį, nušovė po- 
licistų ir paskui pats nusišovė.
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3 metų vaikas supleški 
no Ūkį

Gegužes mėn. 8 d. Lankeliš
kių y., Moliniškių km. sudegė 
Geldausko gyvenamas namas, 
kluonas’ ir kiaulidė. Sudegė L 
karvės, 5 arkliai, 22 kiaulės, 
paukščiai ir visas kitas ūkio 
inventorius.- Visi trobesiai bu- 
VG mediniai. Nuostolių padary 
ta apie 15,Q00 litų sumai. Tro 
besiaį ii* turtas apdrausti ne
buvo, Padegė 3 metų vaikai 
Jurgelaitis Jonas, numetęs deg
tukų kluonė.

Lietuva kviečiama į sta
tistikos susirinkimą

Š. m. rugsėjo men. .Madride 
įvyks 20-tas tarptautiųis statis
tikos instituto susirinkimas, *1, fc.
Jame kviečiama . dalyvauti ii 
Lietuvą.

1 .js j 1 8

Pagyvenus čia metus, dabar m. 4 d., išėjęs iš namų, nebe- 
broliams prisipažįsta, tad jau 
nieko nebeturinti: viską vie
nuoliai išprašė bažnyčios rei
kalams, net nesakydami, ku
rios būtent— Šiaulių ar Pane
vėžio. Pati, laukdama galuti
nio įšventinamo, turi vienuoline 
sunkiai dirbti ir grindis plauti 
ir malkds nešioti... Pateko 
mergelė į sunkų vargelį. Bet 
ir brolis pakaušį kaso: namai 
statyti sumanyta plačiai, dabar 
bedaryti nėra kaip.

—Pažėra.

rv*
—

Ežere rado nusižudėlį 
o, miške pakaruoklį *

'Gegužes 7 d. Rokiškio v. Vi- 
žunkos ežere rastas lavonas su 
peršauta galva Albino Jurgio 
Vanago, 21 .metų amžiaus, iš 
Rokiškio m. Vanagas gegužes

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

grįžo; Jo. rūbų kišenėje rastas 
raštelis, kuriame parašyta, kad 
savo noru apleidžia pasaulį ir » 
prašę nieko nekaltinti.

Balandžio 29 d. Utenos aps-t 
kr. rastas savam miške pasiko
ręs pil. Rutkauskas Edvardas. 
Jis buvo gan šykštus, turėjo 
išskolinęs be jokių dokumentų 
pinigų ir dėl to būdavo susirū
pinęs. Spėjama, kad dėl tos 
priežasties ir pasikoręs.

Išvalo ir suprosija

BILE DRESĘ
Moterų ir Vyrų 
Siutai ir Kautai

Dykai pasiėmimas 
ir pristatymas. 6 Sl-50

Atsineškite su savim šį apgarsinimą
FORD CLEANERS

3 2 N.’State St.—Room 605

liiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiioyiiiiiiiiiiiiiiiiiyi^

ht •

>

•W’ M: A»

tį.............
. •(,.>* L,

■ \ ■ ■■

i žj;;®. . ... . .■
'''u-.s,J.■

licijai. Savodštlavikams komu
nistai neretai ir mirtimi Hter1 
y • • »
S1la-

Svarbiausis komunistų agen- 
tavinio būdas, tai platinimas 
komunistines literatūros. Prieš 
komunistines šventes tai kur 
Lietuvoje jie tais .atsišauki
mais baltai gatves., nubarsto. 
Nauda tokio atsišaukimų pla
tinimo komunistams mąža, 
nes daugiausiai patys piliečiai 
Inos atsišaukimus surinkę, ati
duoda policijai, ąict pačius 
platintojus su žmonių pagalba 
suima. Tuos atsišaukimų^ ko
munistai spausdina daugiau
siai sovietijoje, kur komunistų 
partija veikia legaliai; Kartais 
atsišaukimai spausdinami ir. 
pačioje Lietuvoje, mažose, sla
ptose spaUstuvėlžąę. Iš Vokie
tijos atsišaukimai įyyniojami 
į saldainių popierčjius, kad 
radejas pamanytų, . kad čia 
saldainis. ' '

Ęitas komunistų, ■ mėgiamas 
“(Virbelis“,: tai raudonu, vėlia
vų 't iškabinimas. : Tas ir dau
giausiai durtinu rprieš, Gegu
žės J, d. arba % apries; , kitas j ų 
šventes? Ąnt vėliavų /išrašomi 
arba išsiuvami .yisękiė Šukiai 
ir jos. nakčiakur n(>rs iškabi
namos. Ir tas būdas numatytą 
tikslų nepariekia, nes patys pL 
liečiat. yęlįavų nuėmę pristato 
policijai arba beųt' jai .prane
ša, kur tokia, iškabinta. ’

Toks tąf trumpais bruožais 
organizacinis k koihunistų vei
kimas Lietuvoj e. Koks jų pasi- 
sekimas žmonių; tarpe, kiek* 
viehias žino. Kiek daugiau pa
sisekimo komunistai turi ša
ly j e su milžipiška pramone, o 
Liet u voj, ūkininkų šaly, nei 
apię bandymų tų idėjų įgy
vendinti negali -būti kalbos.;

Estai statys Lietuvai be 
konų fabriką ir šal- 

dytuvus
■ •

Talino fabrikas “Franskrul“, 
kaip pranešta spauda, gavo iš 
Lietuvos užsakymą 200,000 es
tų kronų sumai pastatyti Lie
tuvoj bekonų fabrikų ir šaldy
tuvus. ■ ,

Gegužės pirmosios de
monstrantas atiduo

tas teismui
Gegužės Pirmosios r proga pil- 

Birštąnskis biivo norėjęs su
rengti? komunistų demonstraci
jų, bet krim. polic. buvo sulai
kytas. Dabar jis jau ištardy
tas, o Birštanskio byla perduo
ta Kauno apyg. teismui.

Pienocentras įvedė 8 
darbo valandas

' Ligi šiolei Pienocentre, kaip 
ir kitose įstaigose, buvo dirbar 
rna 6 valandos.

Dabar valdyba įvedė kasdien 
7 darbo valandas, o be to, kiek
vienas Pienocentro tarnautojas 
turi per metus atidirbti dar 
IŽO valandų. Viršnorminių dar
bo valandų, skaitymas pavestas 
buhalteriui.

Sviesto eksportas padi
dėjo 75%

Centralinė Lietuvos ikenb 
perdirbimo b-vių s-gą yrą su
rinkusi visai 'tikslių žinių, kad 
per ^inhųsu ih m? 4* mėnesius 
sviesto eksportas, palyginant 
su eksportuperi' tą patį per
nai met^’'ikįko^^k\ padidėjo 
daugiau kaip 75%. Būtent, per
nai iš 274 pieninių bu 
pdrtuota UiOOOįstatini 
Šiemet' iš 276 pieninių^— d^u-, 
giati rkąip; ■ Stanaičių 
sviesto, • iMc&i'ąiisias ; sviesto 
ękšpprto ^pį^įd^jimas šiępi^t 
buvę iš Biržių^ rajono įieiiiniųj 
būtent: net 213%. Iš Rokiškio 
rajono pietiiniy ' i jfcdidfcjo 
13^5%.; IšM^ieVėžio^ 106%: 
Iš Šiaulių— 102 %. Iš Vilkmęr- 
gės— Kėdainių rajojo— 73%. 
Iš tlterids-*-. Zarasų rajojo— 
6Ž%; ,Iš. Raseinių— Tauragės 
rajojo— 53%. Iš Telšių rajo
no— 38%. Iš* Vilkaviškio— 
šakių ra jojo- 32 %. Iš Mažei- 
kių-Kretingos ; rajono padi
dėjo 19%. Tu tarpu iš Mariam-

y. ,• l /u'-' 
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Kuri geresnė?
Mauručiai. Grižo iš Ameri

kos į gretimą kaimą dvi sese
lės. Parsinešė viena 6t. dol. 
kita—' 7t. dol. Pirmoji apsi
gyveno kaime, pinigus pavedė 
mieste gyvenančiam broliui, 
ima iš jo po šiek tiek pinigų 
kai Ueikia mažiems savo reika
lėliams.

Brolis už tuos pinigus nupir
ko mieste sklypų žemes ir.pra
dėjo Statydinti mūrą, tikėda
masis pinigų kiek prireiks gau
ti iš antrosios sesers. O tai vi
sai nerupi . nei broliai nei jų 
šeimų zreikalai. Ji, paviešėjus 
kiek laiko tėviškėj -ir pas broli 
mieste, paskum pasiėmė kam
barėlį vienuolyne.

Lietuvos Laisvės Bonus ' 1 *• ' f •
Perkam ir Mokam Cash

už $100.00 $80.00
už 50.00 40.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE
- ' LAIŠKU . ;;

NAUJIENOS
- 1739 So. Halsted St. •

, . Chicago, III.

Green Mill Duona
SURAIKYTA

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

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTĄ 
‘ DUONĄ

NEW PROCESS BAKING GOMPANY
KUCHINSKAS BROS., Savininkai 

Lictnvbi Remkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 So. Morgan St. Phone Boulevard 1048
• Įsteigia 1893 metai*
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NETIKĘS PALYGINIMAS

Kapų puošimo dienoje prezidentas Hooveris pasa
kė kalbą garsioje Valley Forge, lygindamas dabartinį 
ekonominį krizį su tais vargais, kuriuos turėjo Jung
tinių Valstijų žmonės panešti prieš pusantro šimto me
tų, kovodami dėl savo krašto nepriklausomybės. Hod- 
veris įspėjo šalį, kad į geresnę ateitį veda ne “lengvas 
kelias”, bet drąsa, ištvermė ir neatlaidus darbas.

Šis prezidento palyginimas biznio depresijos su ka
ru dėl Amerikos nepriklausomybės skamba labai ne
nuoširdžiai. Ar Hooveris bandė ką nors daryti, kad 
depresija butų nugalėta? Ne, jisai iki šiol tik ragino 
žmones laukti, iki sugrįš geri laikai, ir turėti kantry
bės. Jeigu Jurgis Washingtonas butų elgęsis tokiu pat 
būdų, kai Amerikos žmonėse kilo pasiryžimas'nusikra
tyti Britanijos jungo, tai jie da ir šiandie tebelauktų 
nepriklausomybės.

Hooverio patarimas stengtis nugalėti ekonominį 
krizį darbu yra panašus į pasityčiojimą iš milionų dar
bininkų, kurie jau antri metai vaikščioja gatvėmis, ieš
kodami uždarbio. ■ Jeigu valdžia negali tiems bedar
biams parūpinti darbo, tai ji turėtų bent padėti jiems 
gintis nuo bado.

DIPLOMATŲ SMAGENS'

Jungtinių Valstijų ambasadorius Anglijai, gen. 
Charles G. Dawes, sako, kad Amerikos diplomatija 
esanti “lengva smagenims, bet pekliškai sunki kojoms”. 
Tai reiškia, kad . diplomatams, nereikia daug galvoti, 
bet reikia daug vaikščioti, darant vizituš įvairiems at
stovams tos valdžios, kuriai jie yra paskirti, ‘ lankant 
bankietus ir t. t.

Gen. Dawes išreiškė tą, ką daugelis Jau seniai bu
vo pastebėję. Amerikos diplomatai tikrai nėra perdaug 
smageningi. Pasiuntiniais į svetimas šalis čia skiriama 
paprastai ne tie asmens, kurie gerai supranta užsienių 
politiką, bet tie, kurie yra atlikę kokį patarnavimą 
prezidentui arba jo partijai (sakysime, aukoję stambią 
pinigų sumą rinkimų kampanijai). Labai dažnai į am
basadorius patenka žmonės, kuriems tarptautinės poli
tikos klausimai niekuomet nėra jų gyvenime" rūpėję.

Yra sena Amerikos tradicija, kad ambasadorius 
ne tik negauna jokio atlyginimo už savo tarnybą, bet 
dar tyri iš savo, kišeniaus padengti .išlaidas tų diploma
tiškų balių ir ’priėmimų, kuriuos jam tenka rengti, no
rint palaikyti savo valcįžios “prestyžą” svetimoje šaly
je. Todėl ambasadoriais gali būti tiktai miliohieriai. 
Neturtingam žmogui nėra progos patekti į ambasado
rius, nors jisai butų ir dar taip gabus diplomatas. s

Ameriką atstovauja svetimose šalyse pinigų mai
šai, bet ne smagens. Iš ambasadoriaus Dawes’o žodžių 
matome, kad jie savo darbą atlieka daugiausia kojo
mis. Be kojų Amerikos diplomatai negalėtų apsieiti, 
bet be smagenų gali.

KONFLIKTAS ROMOJE AŠTRĖJA
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vėl atąidurtiį( padėtyje “kąlii)io,r svetimos valdžios teri
torijoje.

Ar to bus išvengta, pamatysime. Bet tenka pasa
kyti, kad nebuvo Jiuoširdiįmo papos su Mussoliniu su
sitarime, todėl jisai taip greitai ir ėmė irti. 
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Apie Paryžiaus Komuną
• - ' "ii U

' r '■ ' " '

šį pavasarį sukąko lygioj 50 
metų nuo garsaus suksimo Pa
ryžiuje, kurio rezultate^ per 
pustrečio mėnesio gyvąvp Fran
cijos sostinėje ręvoliuęiųė'. dar
bininkų ir smulkių miesčionių 
valdžia, pasivadinusi “Komu
na”. Per daugelį metų ta Pa
ryžiaus Komuna < buvo dažnai 
minima darbininkiškoje spau
doje, ir iš jos istorijos‘buvo a<į- 
miama įkvėpimas ir pamokės 
proletariato kovoms dėl pasi- 
liuosavimo. Kasmet gegužes 
dieną, Komunos kritimb sukaTt- 
tuvėse, buvo minima stambiuo
se darbininkų judėjimo cent
ruose* jos žuvusiųjų kovotojų 
atmintis. Didžiausi minėjimai 
įvykdavo pačiame Paryžiuje, 
Pere Lachaise kapinėse, kur 
yra palaidota daugiausia. sU* 
Šaudytųjų komunarų.

Pastebėtina tečiaus, kad en
tuziazmas Paryžiaus Komunos 
atminčiai, kuris buvo darbinin- 
.kų judėjime taip stiprus pra
džioje, pastaruoju laiku žymiai 
atšąlo. Penkių dešimčių metų 
Komunos ' sukaktuvės praėjo 
nepažymėtų# jokiais didesniais 
parengimais. Net ir ’ bolševikui 
jų beveik neapvaikščiojo, nofs 
jie laiko save “tikrais” Pary
žiaus Komunos dvasios pavel
dėtojais ir jos pradėtojo dar
bo vykintojais.

Bešališki Paryžiaus Komunos 
istorijos tyrinėjimai parodė, 
kad daugelis dalykų, kurie bu
vo apie ją rašyti pirmais me
tais po jos žuvimo, nesutinka 
su tiesa. Prie jos idealizavimo 
buvo daug prisidėjusi Karoiįo 
Markso brošiūra '‘Pilietinis Ka
ras Francijoje”, kurioje buvo 
bandoma įrodyti, kad tai bu
vęs: sąmoningas darbininkų kla
sės sukilimas ne tik prieš bur
žuazinę Francijos valdžią, bet 
ir prieš kapitalistišką išnaudo
jimo sistemą. Marksas savo 
brošiūroje nupiešė, kaip Pa
ryžiaus darbininkai, ginkluota 
jėga nu vertę buržuazijos jun
gą, įsteigė savo proletarišką 
valdžią, kuri stengėsi, klek jai 
leido sunkios karo stovio ap
linkybės, įvairiais įstatymais ir 
dekretais pakeisti visą socialę 
santvarką.

Kritikai, pasiremdami dokd- 
mentais, įrodė, kad ta Markso 
nuomonė buvo neteisinga. “Pi
lietinis Karas Francijoje” buvo 
parašytas vos už keleto savai
čių .po Komunos galo, kada vi
sa Europa buVo tik-ką pergy
venusi pasibaisėtinos sukilėlių 
skerdynės vaizdą ir Komunos 
šalininkų bei priešų jausmai 

pasiekę aukščiausio įkai- 
Pasibiaurėjimas nežmrt-

Francijos valdžios kerštu 
nugalėtuosius komunarus 
priežastis to, kad ir pas-.

Užsispyrimas ir diktatoriška maAija daro popiežiaus 
susikirtimą su Mussoliniu tolyn vis aštresnį. Užsispy- 
rusios yra abi pusės. Pasiputimo netrūksta nei katali
kų bažnyčios galvai, nei Italijos premjerui, kitaip 'juk 
juodu nebūtų vienas “neklaidingas” papa, o .antras vi- 
sagalingas diktatorius.

Paskutinės telegramos iš Romos saku, kad ginčas 
tarpe Vatikano ir fašizmo pasiekė “pe galo rimtą1* pa
dėtį. Mųssolini dąv^ įsakymą uždaryti vijoje Italijoje 
“Katalikų Veikimo4’ skyrius ir susirinkimo vietas, kas 
paliečia apie pusę miliono klerikalinių organizacijų 
narių. Pius XI viešai grasino nutraukti santykius įsų 
Italijos valdžia, jeigu tas įsakymas nebusiąs atšauktas* 
Bet Mussolihi yra ne toks žmogus, kad parodytų> pub* 

.likai, jogei jisai bijo grasinimų; o papai dabar yra ne-’ 
patogu atsiimti atgal savo yiešai tartus žodžius.

Taigi netrukus gali įvykti santykiu tarp Vatikano 
ir Italijos valdžios nutrūkimas. Tatai gi suerzintų vie
nos ir antros pusės šalininkus dar labiau, ir tuomet ga
lėtų prieiti ir pi^Laterano sutarties panaikinimo. La- 
terano sutartim, kaip žinoma, tapo prieš trejetą metų 
įsteigta “Vatikano valstybė”. Sutartį panaikinus, papa

*
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yra smulkiosios buržuazijos 
idealas, Jieturįs nieko bendro 
Ėjų sčcializmu. .

Komuną nestatė sau už tiks
lą paimti gamybos priemonės 
į visuomenės rankas. Tiesa, bu
vo išleista, dekretas, kad darbi
ninkų kooperacijos perimtų 
įmones, kurias jų‘ savininkai 
buyo palikę pabėgdami iš Pa
ryžiaus; bet nieko praktiško 
šitoje srityje nebuvo atlikta. 
Darbo valandų klausime Komu
na; irgi neatliko nieko revoliu
cingo, Ji įvedė, vietoje 8 va
landų, 10 valandų darbo dieną. 
Per visas dešimtį- savaičių sa
vo gyvavimo ji įvykino tiktai 
vieną socialę reformą, būtent, 
uždraudė naktinį darbą duon
kepy klose..

Politikos dirvoje Komuna 
pasirodė pažangesne, negu so- 
čialėje įstatymdavysteje. Ji pa
skelbė pilną spaudos, susirinki
mų ir organizacijų laisvę, įve
dė visuotiną , balsavimą ir at
skyrė mokyklą nuo bažnyčios. 
Tai yra geros demokratinės re
formos. Jos tuo labiaus užsb 
tarnauja pagyrimo, kad per 
visą savo gyvavimo laiką Ko
muna turėjo vesti karą «u 
Francijos valdžia, kurios sto
vykla buvo Vfersalėje ir kuri 
laikė Pary$i.:ų apsiaustą armi
jomis, ne tik savo, bet ir Prū
sų. Įdomu/tečiaus, kad šiandie 
bolševikai, kurie sakosi einą 
Paryžiaus Komunos pėdomis, 
jos demokratinius principus vi
sai neigia ir stoja už teroris- 
tišką diktatūrą;

Nežiurint j į tas geras politi
nes Komunos rėformas, kurias 
čia nurodome, jos “proletarią- 
to emancipacijos” bandymas 
buvo, bendrai imant, yisąi 
bergždžias. Komuna sugebėjo 
tik įvaryti ,/labai daug baimės 
Francijos ir kitų šalių buržua
zijai, kuri buvo įsivaizdavusi, 
kad Paryžius pateko į rankas 
kokiems tąi pasibaisėtiniems 
‘.‘turto dalintojąms” ir visuo
menės “griovėjams”. Todėl, 
kai Versalės armija gegužės 21 
d. -įėjo į Paryžių, tenai prasi
dėjo neapsakomas kOmunarų 
žudymas. Įdūkę kareiviai šau
dė ir durtuvais galabijo suki
lėlius ir ramius miesto gyven
tojus, vyrus ir moteris, sene
lius ir vaikus: Per ištisą savai
tę, iki gegužės 28 dienos, tęsė
si šita keršto orgija, ir buvo 
išteriota. daugiau kaip 20,000 
gyvybių. Nuo jų kraujo pasi
darė raudonas vanduo Sėine’oje; 
kuri teka ber Paryžįų. “Tvar
ka ir nuosavybė” laimėjo per
galę.
. Francijos darbininkams tas 

Komunos žuvimas buvq baisus 
smūgis. Nes Paryžius buvo vi- 

}so Francijos darbininkų judėji
mo centras. Valdžiai jį sutrem
pus, dešįmtis tūkstančių ener- 

j- 
džįus, sugrudęs | kalėjimus ar
ba ištrėmus,| visas darbinihkų 
judejimąs ąpmįre. Krašte prą- 
sidėjo baisi reakcija, ir ėmė 
apie pusantros dešimties metų, 
iki Frąųcijos, proletariate v$ 
pasireiškė gyvumo ženklai. Gą- 

k , įima drąsiai gakyt, kad to sųm- ji sukrato j, visai pe socialiai- pasę.ko8 ;-n6ra išdilįsios tla 
ir šiandie.; Juk iki 1871 m. 
Franci ja. vadovavo viso, pasau
lio socialistiniam^ judėjimui, o 
šiandie socialistų partijos jėgos 
Francij'oje dar nėra nė susily
ginusios, ,su-. kitų -Europos šalių

Bet iš Komunos vargiai s ir 
buvo galima tikėtis .ko kito. 
Paryžiaus proletariatas 1871 
metais dar nemokėjo skirsi sa
vo reikalus hito smulkiosios 
buržuazijos. Jame turėjo dide-

buvo 
timo. 
nišku 
prieš 
buvo
k ui per daugelį metų beveik 
nesirado darbininkų judėjimė1 . * / 
žmogaus, ] 
tarti kritikos žodį apie Komu
ną. e ’

1 Ar Paryžiaus Komuna buvo 
“pirmas socializmo eksperimen
tas”? Ne. ( Jos valdžia, tiesa, 
paskelbė “proletariato emanci
paciją” (pasįlįuosavimą), bet

kuris butų norSjęs gingiausių darbininkų sušau

nei prasme. Komunos organas 
“ Journal Officiel” pareiškė, 
kad: 1871 m. kovo rųėn. 18’di 
sukilimas buvo ne darbininku 
klasės kova prieš kapitalizmą, 
bet •— “Ihisvės kova prieš au
toritetą”. Tai yra grynai aiW- 
chistiškas obalsis. Savo visuo- 
meniniai-ekonominius tikąlUs 
Komuną išreiškė atsišaukime į
sodžiaus darbininkus* ir ųkinirt- J 
kus šitokiu sakiniu: “Tencbu-’ 
na daugiau nei didelių lobimų* 
kų, nei visiškų .beturčių!” Tai

lės įtakos ginkluotu sukilimų 
apaštalas Blanąui, kuris gyve
no didžiosios 18-to šimtmečio 
franeuzų revojiucijošyidejomte, 
ir , anarchistas Proudhęn, kurte 
visiškai t netikėjo j darbininkė 
veikimą-politikoje. Buvo didelė 
nelaimė, kad Paryžiaus darbi
ninkai davėsi valdžiai išprovo
kuoti ir padare ginklubtą Biį- 
kilimą. Ką galėjo sukilėliai da
ryti, išgiję respublikos valdžią 
iš sostinės ir paėmę sostinę j 
savo rankas ?. Vienintėlė išeitis 
•jiems butų buvusiu jeigu butų 
prisidėję ’ prie sukilimo žmonės 
visoje Franci joje. Tuomet butų 
įvykęs perversmas valstybėje 
ir viso krašto valdžia butų pą- 
tekusi j Paryžiaus Komunos 
vadų bei jų pritarėjų rankas. 
Bet iš to, ką pati Komuna vei
kė Paryžiuje, vistiek yra aiš- 
,ku, kad ir valdydami visą 
Franciją sukilėliai nebūtų nie
ko ypatingo pasiekę. Sąlygds 
dar nebuvo tuomet pribreridiL 
sios visuomenės santvarkos pa- 
keitimui.

Komunarai bandė iššaukti 
sukilimą krašte, bet bęveįk neJ 
turėjo rezultatų. Paryžiaus Ko
munos likimas todėl buvo nu
lemtas.

Taigi ginkluotas “pučas’1, ku
ris pagimdė Paryžiaus Komu
ną, anaiptol nėra pavyzdys Šių 
dienų proletariatui jo kovoje 
dėl socializmo. Priešingai, jisai 
rodo, kaip yra pavojinga darbi
ninkų klasei pasitikėti, kad 
ginkluoto sukilimo keliu ji ga
li pašalinti ekonomini išnaudo
jimą. '■ , ■

(
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SLA. 6 Apskričio 
reikalai

ir lietuviams turfti savo BRANGUS KAILIS
garsinęs filmas. Ir juo greičiau 
bu? einama prie tų filmų ga
minimo, tuo geriau. —V. G-tis.
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SAULeSUĖDĖ
Jonas Gerdvinis visą žiemą 

sunkiai sirgo. Laukė pavasa
rio ir saulės. Saulutė jį atgai
vins ir naują jėgų atne^ o jis 
paskui gaus* darbą ir viskas 
bus* gerai. Be vilties nėra gyve
nimo.

štai pavasaris, štai ir saulė, 
bet namų savininkas Jono ra
kandus išmetė ant gatvės ir 
surukusių kambarių* duris už
rakino. Eik dabar, tegul saulė 
maitina...

Jpnas atsisėdo ant sulūžu
sios kėdės, atsisegi* savo pur
vinus marškinius, išsižiojo ir 
laukia saulės. Saulė apipylė 
jo išdžiuvusią krutinę gaivi
nančiais spinduliais. Jonus pa
žiurėjo aukštyn, norėdamas 
saulei dėkui pasakyti, bet gil
tinė suspaudė jo širdį ir Jonas 
mirė. Saulė jį suėdė, arba sau
lė negavo progų* jį pagydyti.

—- Mat.

Senis Gairis daug kartų iŠ 
.manęs nikelį išprašė. Kur-gi 
tokiam* neduosi: suvargęs, su
vytęs, vėjas jį blaškė į visas 
puses, kaip smilgą. Jau metai 
laiko kai nedirba, bet gyvena 
ir tiek. Giminių tur būt netu
ri. Giminės tokių senių neieš
ko, vaikai ir tie nepažįsta.
i- Paskutiniu laiku Gairis ne
prašė nikelio. Paklausiau ka
me dalykas. Paaiškino. Girdi 
žmonės jį užlaiko. JScnis lai
mingas.

Pasiteiravus suradau 4 štai 
ką: aštuoni geri žmonės “in- 
Šiurino” senio Gaįrio kailį, 
Kiekvienas po penkis šimtus 
dolerių. Kai mirs senis, tai 
tie geri žmonės jį palaidas, pi
nigų gaus ir už jo /lušią7 tin
kamai’ pabaliavos.

Dabar senuką visi maitina 
ir girdo, kad greičiau mirtų 
visi, žinoma, laukia. Senukas 
poteriauja, prašo dievo svei
katos, o tie geri žmonės po
teriauja ir velnio prašo, kad 
senuko dūšią greičiaus iš su
vytusio kūno išvytų... —Mat.

1
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ĮVAIRIOS M IŠ KLAIPĖDOS
PADANGĖS

Man teko dalyvauti SLA f 
Apskričio konferencijoj India
na Įlarbdf, Jnd., kur buvo nu
tarta pavesti visas darbas iĮ-> 
rinktai Seimo rengimo komisi
jai. Komisija dirbo sulig savo 
gerbiausiu išmanymu. Savo 
darbą ji atliko, galima saky
ti, gana gerai.

Po seimo tapo išrinkta re
vizijos komisija, kurion įėjio 
Semaška, Simokaitis ir Kažą- 
napskas. 'Seimo vakarų įeįgOs 
ir išlaidos buvo tvarkios ir tei
singos. Bet p. Simokaitis suga
vo leitenantu vietoj raporto 
pagamino kritiką. Kiek niah 
teko patirti, tai tafp tų dviejų 
vyrų ir p. Stungio yra asme
niški reikalai. Tačiau teisybė 
yra p. Stungio pusėj.

. Jei p. Stungis butų davęs 
man balsą įižpereitoj apskri
čio konvencijoj, tai delegatai 
bųtų ant vietos užbaigę tuos 
asmeniškus ginčus. *
Cicero konvencijoj delegatai 

gana gerai padarė, kad išrin
ko naują revizijos komisiją. 
Jeigu to nebūtų buvę padary
ta, tai tie bereikalingi ginčą! 
butų užsitęSę iki pat sekamo 
sėlino. f r

—Kazys Kazanausliaš.

Lietuviškos garsinės 
’ filmos '

'■ " —............... .. "■

Rašo A. KABARDINAS

(Pabaiga^
Kalbėtojas ragino darbinin

kus šviestis — klasiniai susi
prasti ir vienybėj solidariai 
kovoti prieš kapitalizmą. Po 
Panario kalbos vokiečių dar
bininkų choras sudainavo ke
lias revoliucinio turinio dai
nas ir tuo programas tos die
nos buvo baigta. Kaip jau da
lis iš salės publikos buvo išsi
skirsčiusi, tai ant tribūnos už
eina komunistas, seimelio at
stovas Jutau, ir rankose laiko 
rutulėlį suvyniotų popierių. 
Kai išvyniojo/- tai pasirodė, 
llad koks tai paveiksluotas 
žurnalas. Jis pradėjo plūsti 
Vokietijos socialdemokratus. 
Socialdemokratų seninus bu
vusią valdžią, susidėjusią iš 
šeidemano, Noskes ir kitų, 
štai esą žurnalas, kuriame 
yya iš 1920 metų nupiešta vai
zdai. Tuomet per Pirmos Ge
gužės darbininkų surengtą 
Berlyne demonstraciją šimtai 
darbininkų savo brau j u lais
tė Berlyno gatves /nio social
demokrato policinio ginklų, 
pavartotų prieš darbininkus.

Žiemos sniegas ir Ivanai pa
darė daug nuostolių Lietuvoje.

Kadangi praėjusi žiema bu
vo ilga ir storai sniego iškrito 
—prisnigo, tai po sniegu dau
gely vietų žiemkenčiai rugiai 
išpuvo sugadinti ir pavasa
rį neatžėlė. Kitur ūkininkai 
tuos žieminiais rugiais užsėtus 
laukus ataria ir sėja vasarojų. 
Dabar pavasarį grudų kainos 
dėl žieminių rugių sunaikini
mo visur pakilo, taip kad jei 
reikia sėjai pirkti sėklas, tai 
fiau daug brangiau turi inoke- 
ti. ; a

Darbai Klaipėdoje visur ei
na gana gerai. Daug darbinin
kų, atvažiavę iš kitur, gauna 
darbo. Kai kur Lietuvoje ūki
ninkai skundžiasi negauną 
samdyti ūkių darbams metinių 
samdomų darbininkų. M»t, į 
miestus išvažinėj a. O pagal 
Latvijos pasienius, tai iš Lietu
vos pereina tenai daug darbi
ninkų laukų darbams dirbti. 
Mat, tenai biskį brangiau mo
ka.

K iii p Klaipėdoje buvo paminė
ta Motinų Diena.
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- Dedama' pastangų/ kad A- 
merikos lietuviai neištaUtėtų. 
Tačiau amerikiečių susiartini
mas SU Ličtuvos žmonėinis nė-* 
ra jau’ tai^ rengvai atsiekia
mas. Juo tolyn1, -tuo mažiau 
bėra ryšių1. '

Gal tinkamiausias * būdąs 
amerikiečianis arčiau susipį- 

‘žiriti su Liętuvos\yvertimu ir 
‘Lietuvos žnionėihteJmtų —gą* 
minimas* lietuviškų' -garsinių 
filmų.

Tokios fifmos galėtų gerimį- 
sii atvaizduoti mūšų brolių 
gyvenimą; ir jų troškimus.

Kulturiii^os' tautos daug dė
mesio kreipia į garsines fil
mas. Tos filmos tarnauja ne 
tik pramogai) bet ir žmonių 
Švietimo reikalams* Lietuviai' 
šioj srityj yra visai atsilikę. 
Bet taip neprivalėtų'būti. Jau

Jau parvyko kelios Ameri
kos lietuvių ekskursijos. Viena 
gana skaitlinga per Vokietiją 
parvažiavo ekskursija, bet te
ko girdėti, kad nekųriems Vo* 
kiętijos geležinkeliais važiuo
jant pinigus pavogė. Advoka*- 
(tas BrąČiulis iš Chieagos par
vedė vieną iš apie dvidešim
ties lietuvių ekskursiją. Kiek 
teko^ girdėti, advokatas Bra- 
čiulis sako, kad dabar Ameri
koje. nors jis jau ten gyvenąs 
yirš 40 metų, bet da tokių be
darbės laikų niekuomet ne
bebuvo, kaip dabar. Visus a^ 
morikiečius prie laivo pasitin
ka ir . priima , broliškai šįmlių 
.organizacija. Lietuvių ^vieš*- 
būtyje JViktęrija” duoda aine- 
rikiečiams "pietus. Sakoma, 
kad? daug amerikkčių ir Klai
pėdoje mano apsigyventi.

.. -...

Klaipėdoj dabar mineraliniu 
aliejum prekiauja keturių val
stybių finhOs būtent : Ameri

I

kos, Anglijos; Rumunijos vir 
Rusijos. Bet visų tų šalių bi»- 
liierląi yra sudarę vieną koii- 
cernę.-—trustą; kad' palaikyti 
aukštas kairias ir? plėsti Lietųr 
vos piliečius. Lietuvoje o Klai
pėdoje ypatingai; aliejaus var
tosimus virimui* yla parankes
nis. Taip pat kasmet vis didė
ja automobilių, autobusų su
sisiekimai Tai benrino-žibaio 
reįkalaviinąs didėja. Kčltmus 
kainų valstybei daro žalos?

Gegužio 10 dieną “Viktori
jos” viešbučio salėjo įvyko 
“Motinos Dienos” pagerbimo 
vakaras su vaidinimu ir Įei
tais margumynais, šią garbin
gą šventę surengė Klaipėdos 
Labdarybės Draugija “Globa,” 
Klaipėdos Mbterų Draugija ir 
Karių Šeinių Draugija. Progra
moj buvo skaitytas referatas: 
Molina ir jos motinystės pa
reigos. Motina yra garbingiau
sias ir atsakomingiausiaš prieš 
žmoniją rfsirtuo. Motina žmo
nijos auklėtoja. Motinos susi
pratimas, apsišvietimas ir pri
sirišimas prie žmonijos auklė
jimo, kaip fiziniai, taip ir 
dvasiniai 
žmonijos geram išauklėjimui 
gali sutajdinti.

Paskaitą-referatą skaitė p. 
Gudelienė, buvusio katalikų 
kunigo, o dabar jau atsisakiu
sio nuo kunigystės žmona. Po 
referato buvo suvaidintas vei
kalas “Adomukas ir Jievutė”, 
vaizdelis iš karo metų* likusių 
be tėvų našlaičių. Vaidintojai 
buvo skautų draugijos jaunuo
liai. Buvo deklamacijos, ku
rias išpildė irgi skautas Pi^i- 
Uštas. Korėn'avičiėnės “Vengrų 
šokį” pašėko baleto šokėja Ko- 
lokšyle, ' akompanuojant mu
zikos mokytojui p. Bertuliui. 
Po to buvo išlaimėjimai įvai
riausių daiktų bei šokiai.

Tai taip mes pagerbSm 
“Motinos Dieną?’

fiziniai, 
didelį vaidmenį



BEAUTY

Sanitary Board teismo

IMTAIAS ROSSUžmuštas Frank Ruskis

Red. Atsakymai

/-MM

dsen

nkgmgic

claiPe •89*

of His
- mak-

bet nurodyti, 
- uždėti atsa-

onTracT 
v/iTh

PATHe

and 
our 
and
Būt

'*1 '

ome r sTągel 
successrs

THP Goto 
DIGGCGi

tHf MAT OF
.CHEhJE Y

KT FOUR ~ 
^TAGB DŽBUT 
m SOH^ AHO

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

LĮSTE ri ne 
pašalina halitosiš 

Užmuša 200,000,000 perų

L ATe« (
BOftN - 

wa$hin$ToN

Naujas indictment planuoja
mas dėl 10 stambių oficialų 
buvusio Sanitary distrikto. Esą 
surasta daug haujtj stambių 
kaltinimų dėl pinigų* išaikvo- 
jimų, laike Timothy J. Crowe 
režimo^

Įdomu, kaip Mr. Knudsen 
išmoko būti tokios stambiau
sios kapitalo įstaigos pirmaei
liu vedėju. Viskas, anot jo pa
ties, priklauso nuo sugebėji
mo parinkti atatinkamus žmo* 
nes atatinkamoms vietoms. Jis 
pradėjo studijuoti žmones iš 
pat jaunystes dienų. Jo takti
ka yra ne įsakytu bet patar
ti, ne paliept 
ir svarbiausia 
komybę. Gavęs plačiausią lai
svę savo srityje žmogus tuo
jau parodo savo “gabumą tai 
vietai arba netinkamumą jąi. 
Knudsen nesikiša į skyrių rei
kalus, tik žįuri į jų atliktą 
darbą. Jis negrasina, bet pa
drąsina, ir tokiu budu kiek
vienas jaučiasi esąs savo vie
toje- ir atsakomingas už savo 
darbą. Knudsen yra ‘viršinin- 
kąs' apie^50,000 darbininkų ir 
tie skaitomi absoliučiai tinka
mi savo vietose. X'~"

Kadangi jis buvo gana dide
lio ūgio ir stiprios sudėties, 
jam darbas gauti buvo nesun-

PHon< Virginia 2054

Įsteigta 30 Metų 
užkrečiamos lig<^s, 
privatiškos ligos iš-

tepalo kainuoja tik 25 tentai 
--------  ' * koriu.
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Vakar automobiliais užmuš
ti du žmones, iš kurių vienas 
yra Frank Ruskis, 43 metų 
amžiaus, iš 5815 West 64th st. 
Jis fatališkai sužeistas beei
nant tarpe 63rd ir Austin gat
vių. Mirė nuvežtas į Clearing 
ligoninę,

ras, su “raincoutu” 
skrybėle ir paklausė 
sta esi Knudsen?” — 
— ‘‘Aš esu Ford”.

[Acme-P. A. Photo]

Virgil Kirkland (dešinyj) ir jo‘advokatas Thiel, pasibaigus 
teismui, kuris paskyrė Kirklandui bausmės fiMgfa£ki 10 metų 
kalėti dėl mirties merginos, Arleiie Draves. Vidury moteris — 
Kirklando motina. x .

To prašo Lietuvos Žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. RocAtve/1 St. 

CHICAGO, 1LL. *

į. Knudseno gabumo dėka 
Čhevrotet pastarais keturiais 
metais gamina po virš mili
jonų karų kasmet, kuomet 
1921 metais prieš jam parei
nant tilt gamindavo po 80,000 
Marų* Prieš Knudsen Chevrolet 
gamindavo tik 4 cilinderių ka
rus, dabar gamina 6 cilinde
rių. 1924 metais Knudsen ta
po išrinktas Chevrolet kompa
nijos prezidentu ir genėral ma
nageriu ir General Motors 
vice-prezidentu.

Jus Kankina 
Niežėjimas?
Pagelbai Vartokite

ESKO

Tūkstančiai vartoja Esko pa-. 
gclbai nuo kankinančios eeze- 
ma ir kitų odos ligų. ^Jžtiki- 
masper50 metų, jis greitai su
stabdo niežėjimą. Pas aptieki- 
ninkus. Sempelis DYKAI. Ra
šyk W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa.

Vartolcit Sevenft Bkln Soap 
dėl Malonios Odos.

William K. Knudsen
Kaip i migrantas patapo Gene- 

ra t M o t drs Prezi deniu

Po to Knudsen jau 
įtikino Fordo inžinierius ir ga
vo savo dirbtuvei didelį už
sakymą iš Fordo. Galop For
das nusipirko visą tą dirbtu
vę, kur Knudsen dirbo, ir su 
ta dirbtuve “nusipirko” patį 
Knudseną. Sakoma, kad For
das tyčia pirko tą dirbtuvę, 
norėdamas tokiu budu gauti 
sau Knudseną. '

■ i ' ...

Dirbdamas per dešimtį me
tų su Fordu, Kuuęisen pirma 
patapo jo ■ naujos dirbtuvės 
Buffalo manageriu, galop pa
tapo managbriu visos Fordo 
produkcijos visoj šalyje ir už
sieniuose. Knudsen karo metu 
statė laivus Eagle, kurie bu
vo vartojami submarinąms vai
kyti ir statė dirbtuves tiems 
laivamš gaminti. Jis taip pat 
gelbėjo* instaliacijai greitos 
produkcijos mašinoms kurios 
Fordą padarė visagaliu.

1921 m. Knudseh atsisakėąiš 
Fordo ir perėjo pas Ireland- 
Matthevvs Manufacturing Com- 
pany, didelę metalo dirbtuvę 
Detroite. Bet po 10 mėnesių 
jis tapo pakviestas General 
Motors ir Chevrolet. Čia Knud
sen gavo plačiausią laisvę nau
dotis savo asmenybe ir pri
taikyti savo genialumą, niekie
no nevaržomas, o tai buvo — 
kad Knudsen sudarė su dar
bininkais labai draugingus 
santykius. Jis nelaikė šnipų 
darbininkams sekioti; jis ne
vergė savo darbininkų pirkti 
savo gamybos automobilių; jis 
niekuomet neatleido darbinin
ko be priežasties ir nedavęs 
jam pasiteisinti; jis niekuo
met nesircklamavo laikraš
čiuose ar kitokiu budu; jis 
niekuomet nesikišo į savo dar
bininkų įsitikinimus nei darė 
į juos įtakos kokiai politikai. 
1922 m. jis jau buvo Chevrolet 
kompanijos vice-prezidentu.

Bejėškant naujų būdų pa
daryti plieną tinkamą auto
mobilių ašims Knudsen turė
jo apsilankyti į naują Fordo 
dirbtuvę. Čia jis susibarė su 
Fordo inžinieriais, aiškindamas 
savo planą apie plieno ypaty
bes. Inžinieriai- jį'nupeikė ir 
jam nebeliko nieko kito, kaip 
eiti pro duris. Tuo tarpu prią 
jo priėjo aukštas, liesas vy- 
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NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudėjimą, šalti. Ratilu, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
(tik ne ronas ).
Tūkstantiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Dalesnio Galines Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptickoriua teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

z P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

.Ar metai kenkia produktin- 
gumui? Daugelis Amerikos in
dustrijos įstaigų savo darbi
ninkus ir tarnautojus prade
da pašalinti po 40 m. amžiaus. 
Chevrolet dirba šimtai darbi
ninkų, kurie turi po 50 ir 60 
metų, o kaikurie ir arti 70 me
tų. Pats Knudsen yra 52 me
tų, jo vienąs vice-prezidentas 
C. F. Barth yra 65 metų. Tie 
visi parodė, kad metai netruk
do darbingumui.

i • *•

Praktika parodė net gi,v kad 
seni darbininkai industrijoj 
yra labai reikalingi; jie sudar 
ro kaip ir skelę.toną, apie ku
rį sukasi jaunieji. Knudsen 
ypatingai randa daug ko nau
dinga tokiuos(\senuos£. paty
rusiuose darbimnliuose. Ap- 
drauda nuo senatvės, anot 
Knudsen, turi rūpintis valsty
bė, už tai ji ima mokesnius.

Beauty — there are so ma
ny, so vėry many kinds of 
beauty! the kimi one sees in 
simple, homely things, things 
which one has io think about 
toappreciate; dr tlie perfect- 
beauty, so obviously found in 
the color of the glorious sun- 
set; or the ’ fragrahee and 
white purity of tlie unadorhed 
lily; or tlie gi‘andcur and 
strenght of a snow-cappcd 
mountain pack; oi’ the grace 
in the movemęht ęf a lithe 
animal, or that which is found 
in the sweepifig of a bird on 
the wing. r, ‘

And then there iš the, un- 
secn beauty — in love, kind- 
ness, and underštanding. It is 
true beauty to, see a inighty 
prince bow his head' in reve- 
rence it? the house of God; to 
see two lięarts knit so elosely 
together that they aspire to 
the šame high ideals; to see a 
stroitg.man help the weak. Re- 
vcrcnce, sympathy, chivalry— 
all have their part in the beau
ty of the world. *

To me, the most pleasing 
beauty is the beauty of mu- 
sic—throbbing, singing, ėxqui- 
site harmony of soųnds. What 
is morp beautiful than a won- 
.derful melody, which pulls at 
your heartętrings and brings 
tears to your eyes, or tbrills 
you to your- very s’oul, and 
makos you glimpse at things 
never before imagined? Thoše 
things are ęthereal, inlangible, 
lovely and swcet only dreams, 
Įeit in the heart rather than 
conceived iu the brain. Al- 
though without foru), these 
dreams make us yearn to fol- 
low their shimmering, rad-

William S. Knudsen atkelia
vo iš Danijos, imigrantu, bū
damas 19 metų amžiaus jau
nuoliu. nieko kito neturėdamas 
kaip tik savo sveikatą ir jau
ną energiją, ir dabar po 45 
metų yra Chevrolet Motor 
Kompanijos prezidentu ir ge- 
neral manageriu.
iv Gimęs 52 metai atgal Ko
penhagoj, Danijoj, padoriai le
vų išauklėtas, baigęs tik high 
school ir keturis metus prak
tikavęs dviračiu (bicycle) dirb
tuvėj, naktimis mokindamas] 
mekaniškoj braižymo mokyk
loj, Knudsen tiek susitaupė, 
kad galėjo savo lėšomis nusi
pirkti tikietą į

Hoboken, N. 
su $30 kišeniųj 
pačioj padėty, 
ria kiekvienas 
kautis anglų kalbos 
rintis pinigų nei pažįstamų

Pirmiausia, ką Knudsen, 19 
metų jaunuolis Amerikoj grie- 

♦ besi, jis ėmė mokintis anglų 
kalbos, ne iš knygų ir ne 'mo
kyklose, bot iš mažų v&kų, ir 
po kelių dienų jis tiek jau mo
kėjo angliškai, kiek ir jo “mo-

nekviečia•
Ar jus žinote, kodėl ji' bu- 
v^nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, kurios niekas neat
leidžia, buvo priežattif. 
Jums vnčra reikalo turėti 
halitosis. Gerklės plovi
mas su Listetine tuojaus su
naikina dvokianti kvapą ir 
sustabdo jdegimą. Varto
kite jj kasdie. LambejX 
Fharmacal Co., St. Lojis,

Paprastai manoma, kad di
delių milijoninių kompanijų 
viršininkai yra žmonės, užgi
mę* su plieniniais nervais ir 
akmenine širdim, su jausmais 
lygiai šaltais, kaip kad yra 
šaltos mašinos ir auksas, kurį 
jie išspaudžia iš darbininkų 
prakaito ir raumenų.

Žemiau paduodamieji bio
grafijos bruožai parodo žmo
gų visai kitokio budo, tokį ku
rio švelnus skahdinaviškas 
charakteris ir nepaprasti pa
sisekimai karjeroj gali būti 
daugeliui jei ne pavyzdžiu tai. 
nors akstinu.

'• Tūkstančiai tapo išgydyti ir padaryti ;
A’■ % laimingais.

Speciali In-Mo-Ray treatmental atsteigia tvirtumą silpniems vyrams.' į 
Dr. Ross kainos yra prieinamos kiekvienam. Mokėjimus galima sutvarkyti i 
kaip bufų jums lengviau. 1

DIt B. M. ROSS, 35 South Dearborn St ;
Kampas Moriroe Street, CriHy Building.

Valandos: 10 A.‘M. iki,5‘ P. M. NedSlomis 10 A. M. iki 1 P. M.
Taipgi Pąnedėliais, Seredomis ir S ubą tomis 10 Ą. M. iki 8 P. M.

Yorke viename laivų kieme, 
krovėju; čia jis prisižiūrėjo 
motorinių laivų remontui ir 
gazo cnžinų darbui. Po 8 mė
nesių jis perėjo į Erie Rail- 
road dirbtuvę, Salamanca, N. 
Y. kur buvo taisomi gariniai 
lokomotyvai. Po 18 meiresių 
darbo, atkeliavo į Ameriką 
vienas jo draugas, su kuriuo 
Knudsen dar Kopenhagoj dir
bo dviračių dalis ir prikalbė
jo jį keliauti drauge j Buf
falo, užsidėti dviračių dalių 
dirbtuvę, čia jį pakvietė vie
nas stambesnės dviračių dirb
tuvės superintendentas M». 
William Smith. Nors čia alga 
buvo tik $10.50 savaitei, 
met Salamancoj jis ga^ 
$25 savaitei, tačiau Kn 
jau numatė, kad čia yra at
eitis, ir sutiko. Greit jis tapo 
paskirtas “bosu” departmen- 
to, kuriame dirbo 75 mergb 
nos. Tos visos norėjo jam į- 
tikti, ir čia tikrai rodėsi jam 
pasibaigs su karjera blogai, 
tačiau jaunas Knudsen sugal
vojo išsisukimą, pasiskirdamas 
asistentę moterį, kuri slt vi-

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

S19.95
CENTRAL DISTRICT 

FURNITURE CO. 
3621-23 So. ftalsted St '

somis merginom^ turėdama 
reikalus, jį pat j, tokiu budu 
apsaugojo nuo jų žvairavlmų. 
Jo buvo tokia nuomonė apie 
moteris: “Joks vyras ligi šiol 
dar nepajėgė yienos moters 
suvaldyti, tai kaip gali vienas 
suvaldyti 75 moteris!”

Neužilgo ta dviračių dirbtu
vė pradėjo dirbti automobilių 
dalis, bet kadangi pradžioj 
pelnas buvo menkas, tai Knud
sen gavo užduotį daryti vis
ką, kad išlaidas sutaupius, ir 
jo gabumas taupyti padarė j jj 
garsiu.

Pradėjęs 1902 metais, po 5 
metų, ačiū savo darbštumui, 
Knudsen patapo asistent supe
rintendentu ant šimtų darbi
ninkų toje dirbtuvėje. Knud
sen išbuvo toje dirbtuvėje li
gi 1910 metų. Per tą laiką au
tomobilių industrija žymiai 
padidėjo. Sykį jo dirbtuvės sa
vininkas nusivežė jį į Detroi
tą, kur jis įgavo naujų pa
žinčių.

Specialistas
Kraujo pakrikimai, 
chroniškos, nervų ii 
gydomos.

GERIASI AMERIKOS IR
EUROPOS GYDYMAI

Anonymiškai rašytojai. — 
Straipsnių ir korespondencijų, 
kurių autoriai ( nepraneša re
dakcijai savo tikro vardi ir ad
reso, “Naujienos” nededa.

® DUST , pyright- Midwest Featflre Service]

the Gleam.
Music holds absolute sway 

over your emotions—can stir 
you to unrealized depths, 
make you laugh, make you 
cry, ^Jiake you dąnce. It is 
Transient—you hear a melody, 
you catch your ijreath with 
the wonder of it 
gone. Būt' the i 
feeiing' fit has1 awak 
riiade thčir mark in 
Sonic music upliftsk us to 
ty spiritual heights 
“brings all Heaven before 
eyes”; some is degradiiig, 
filis the soul with Just, 
truly beautiful music mal^s 
us love all things good.

The music of Germany is 
ruggedly beautiful — grand, 
magnificent, as typified by 
"Beethoven and Handel. Italy 
is the hoine of listing, passion- 
ate melodies found iu the 
clear, singing tones of Italian 
operas. Lithuania has glamor- 
ous, pulsating, exotic harmo- 
nies. Ucr music is rich, myste- 
rious, with warmth and color. 
Būt for perfection we turu to 
Natpre. Shc has a wider Va- 
riety of tones and harmonies 
than man can create. The 
rilstling beicavęs, the rippling 
of water, tlie singing of birds, 
the roaring of thunder, she 
plays on all'the chords with ą 
inašter h and.

Music is made by man birt 
it coines from God. That pro- 
duced by geniuses opens our 
hearls, reaches our souls, and 
makes us see a little mare of 
the divinc. It is one 
ways of talking to us 
ing lis understand a little more 
clearjy the law of Heaven— 
beauty. — Magda. '

ant it is 
melnory, the 

ened, havė 
your soul.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų iipudžiti 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra plukti jeigu gali taty 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks maža* 
daUkas 
pirmin.

Pavyzdžiu!, jeigu žmogau^ 
dantis yra neivarus, tai Jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra darohias ir jums.

Li.terine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budo. Mttsa che* 
miksi pagalios surado sustato 
leurs iitikro iveičia nodraslty* 
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš- 
Hitas.

Didele tūba Listerine dantų

Rausite per savo 
Lambert Pharmacal 
Louis, U. S. A.
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Kelrodis Naujienų pikniko, kuris įvyks birželio 7 dieną
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“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 vietose kur yra 
didelė iškaba “The Oaks” arba “Cog Hill” 
golflinks. »
Gatvekariai prieina prie “Cog Hill” kliu- 
bo namo, o iš ten netoli ir daržas. “Nau
jienos” turės troką, kuris atvež j pikniką 
atvažiuojančius -ir išvež iš pikniko išva
žiuojančius žmones. Qatvekariais važiuo
jant reikia konduktoriui pasakyti, kad iš
leistų prie “Cog (Kpg) Hill”. e
Automobiliais geriausia važiuoti 1) Archer 
Avė.; 2) Węstern Avė ir 79, 05, 111 arba 
127-tu keliu. Važiuodami 127 keliu iš Blue 
Isląnd, įsukite į 123-čią (McCarthy RdJ ir 
įvažiavę į Archer Avė., pasukite po deši
nei. Ten ir bus “The Oaks 
pikniko Vieta.

i iii.n !įl l'""

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

/NAUJIENŲ 
I PIKNIKAS 
\ J7*e

L'EM0NT<f3^^

ILL. I V

C-—X

AfcCAfirHY

. ' •' ri. >• *. j, .’.hi

--SSSSTSSt ■■■■
NAUJIENOS, Chicago, III

__ __ .............. .........

JOE BANCEVIČIUS, žino 
mas kaipo “drapiežnas dziv 
kas”. Jis risis su žinomu chi i «
cagiečiatns ristiku 
TAUTU.

“TUKT AAUC” nAD7P I rlfc. UHri<3
* . , • , . • • "• ' • 9 .

TAI TAS PAT DARŽAS, KUR PERNAI TURĖJO PIKNIKĄ “MARGUTIS” ,
BBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaiBBBaaaaaBBIBBBBBaaająBBBBaBaBaaBBaBaBBBBBBaBaaaBBaBBBaaBB'

■ Programas susidės iš bokso, ristynių ir kitokių pamarginimų. Boksuosis ADOMAS SMITH, Rockfordo lietuvis, 
kuris šj pavasarį pasižymėjo “Golden Gloves” turnamente. Jo oponentu bus JIM LODOS, graikas. Risis J. ■ 
BANCEVIČIUS su GEŠTAUTU; kiti ristikai bus ADOMAS WIDZES, ST. 'BAGDONAS, D. DUDINSKAS ir

• Ak

'-i

& VB K
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Tarp Chicagos
I iaIuiiiii Mvitmi!

Cuneo Co. dirbtuvės
Cyneo kompanijos dirbtuvės 

randasi 22nd St prie pat ka
nalo. Šioje dirbtuvėje išdirba 
spaudos darbus, knygas, pato
logus ir kitką.

Nuo gegužės 28 d. darbinin
kų algos čia tapo numuštos 
penkiais 'nuošimčiais, nors čia 
darbiniknų algos jau ir be to 
buvo labai pigios. Pradedantie
ji darbininkai čia gaudavo tik 
po $18 savaitei. Reikia net 2 
metus išdirbti, kol gausi algą 
pakelti apie 2 dolerius daugiau.

Darbo valandos čia yra 48 
vai. savaitėj. Numušus penk
tą nuošimtį darbininkai begaus 
tik bado aglą. šioje dirbtuvėje 
yra vienas boselis, kurs pirma 
buvo paprastas darbininkas ir 
buvo karščiausias Maskvos da
vatka, “komunistas”. Dabar, li
kęs boseliu patapo ištikimiau
sias kompanijos šunelis ir nie- 
kas kitas čia taip darbininkus 
nekankina, kaip tas “komunis
tiškas boselis”.

—Senas Petras.

Town of Lake
Iš po Dekoracijų dienos

Šioje kolonijoje šventės šven
čiama su dideliu atsidėjimų. 
Paimkime pavyzdžiui kad ir ka
pinių dieną (Decoratiop Day): 
švęsta labai iškilmingai. Nors 

’ aš ir negyvenu šioje koloni
joje, bet man atėjus panedėlio 
rytą į da.rbą į stockyardys, ma
tėsi, kad butą didelių iškilmių: 
gatvėse matėsi sudaužytų stik
lų krūvos, senų pucdų, senų 

^•čeverykų, na ir kitokių išipatų.
Vifetomis net ir patys 'ptttečrat 
dar tebegulėjo šalygatvėse tar
pe dekoracijų ir dar patys “ap- 
sidekoravę’' tam tikru skystimu. 
Vieni iš jų matėsi tiek nuvar 
gę, kad net ir nusirengti ne
begalėję, o kiti spėję nors “šiu
šius” nusimauti. Dar ir šian
dien galima pastebėti pėdsakius 
iškilmių—dar stiklai nenuvaly
ti nuo gavtių, o senus puodus 
vaikai taip ir spardo nuo vieno 
šalygatvio ant kito. Taigi šioje 
kolonijoje elių valytojams nėra 
ko veikti, kadangi elės švares
nės už gatves.—Kaulas.

Amer. Liet. Daktarų 
Draugijos pereito 

sezono darbai
Rašo D r. 4- Graičiunas
Skaitančioji laikraščius vi

suomenė pastvdiejo nekartą 
laikraščiuose pranešimų sky
riuje šaukiamus Apier. Liet. 
Daktarų Dr-jųjį sųsirinkimns.

Šiandien užbaigus žieminį 
sezoną, sutraukoj paduodu 
Draugijos darbuotę, Jr štai:

Žieminis sezonas pradėtas 
spalio mėnesį 1930 metais ir 
baigtas su 1 d. birželio 1931 
m.

1. Nors “Lietuvai Gelbsti 
Draugija” likviduotą, bet ry
šiai su Liet. Baud. Kryžium 
nesutraukyti. Reguliariai gąu- 
nama po 5 kopijas “Žiburė
lis“, vaikų laikraštis, kurį lei- 
xizia Liet. Raud. Kryžius. Ame? 
rikos-gi Liet. Daktarų Dr-ja 
čia larp amerikiečių lietuviu 
šeimynų, kurios turi mokyk
los amžiaus, vaikų, įaikraŠlelį 
dykai išplatina, paskatinant 
tėvus, kad pamokyti skaityti 
lietuviškai. Liet. Raud. Kry
žiui 1929 /netąis, sukako.pir- 

6 -įnas dešimtmetis. Trumpoj siį 
traukoj Liet. Raud. Kryžius iš
leidę knygą “Lietuvos Raud. 
Kryž. Dešimtmetis” už J919- 
|929 m.; taj gražus leidųiis įr 
aiškiai pažymėtą Ąmerįkos 
lį^tiąyių ųuopelnąi, ypač Lj^-. 
tuvai Gelbėti Draugijos”, ku

riai specialiai prisiuntė atžy- 
mėjimo diplomą. >

2. Amerikos Liėtuv. Dakta
rų Dr-jos nariai, remia prenp- 
meratus keliu; "Medicina” vie
nintelį lietuvių kalboje išei- 
uaulį mokslo žurnalą; ir 
Draugija nesykį yra susilau
kus širdingo ačiū ųž uolų rė
mimą “Medicinos” ir tuom pa
laikoma tamprus ryšiai tarp 
Lietuvos ‘ir Amerikos gydyto
jų ir ^le^tistų. . :

3. Ąpicrikos lietuvių 'laik
raščiuose buvo pranešta, kad 
"Fraternitas Lithuanica”, ap
dovanojo Ąmer. Liet. Daktarų 
D r-ją didelio formato bendros 
grupės savo paveiksluotai ne
maža reikšmė bepdradarbavi- 
mo: tos organjzacijos tikslai 
ir siekiai supuola su Amer, 
Liet. Dakt. Dr-ja, tai yra, dė
ti visas pastangas, kad išauk
lėti Lietuvių tautos sūnūs įr 
dukras sveikais, gražiais, iš
tvermingais ir sunkiausią gy
venimo naštą pergalinčiais.

4. Nors Amer. Liet. Daktarų 
Draugija yra nepolitinė, bet 
kada gresia tautos čielybei'ir. 
valstybės eksistencijai— Drau
gija deda pastangas pavojų 
prašalinti, ir nesykį yra pa
siuntus protesto rezoliucijas 
Tautų Sąjungai prieš plėšrus 
Lenkus ir Vokiečius.

5. Amer. Lietu v. Daktarų 
Dr-jos nariai be išimties vi?i 
prisideda prie kultūrinių ap
švietus įstaigų patik su pini
gais, bet ir aktualiu darbu — 
kaip štai: Dr. S. Miežis kele
tą metų vadovavo ‘‘Birutę” tą
ją vienintelę Daipos ir Dramos 
draugiją; jam pasitraukus Dr. 
C. K- Kliauga vadovauja ir pe- 
vejtui 
tėvo” 
sieke 
luino 
prasidedant, bus švęsta 25 me
tinis jubilėjus.

6. $į sezoną nemažai yra 
suteikta gyvu žodžiu ir. raštu 
viešų pamokų įš sveikatos sri
ties. Daugiausiai atsižymėjo 
X>r-as*VSr f^auskas?
A. G. Rakauskas, Dr. J. Dun
dulis, Dr. G. I. Bložis ir kiti.

Na tai trumpai pateikiau, 
nuveikta visuomenes nau-

suteiktas jani “Birutes

aukščiausį laipsny ,tobu- 
ir sekančiam sezonui

kas 
dai.

Bridgeporto 
> naujienos

Pasaulio Vergas apsivedė

Teko girdėti Jš “Naujienų” 
išnešiotojų J. Šimkaus ir J. 
Rimkaus, kad daugelis “Nau
jienų” skaitytojų klausiųėja, 
kur dingęs Pasaulio Vergą?, 
kad daugiau neberašąs j “Nau
jienas?. ■ ■ v

Nebijokite, mieli skaitytojai, 
Pasaulio Vergas yra ne tik gy
vas, bet ir syeikas kaip ridikas. 
Kodėl jis neberašo, tai prįežas 
tis yra, kad Pasaulio Vergą? 
susijungė su savo antrąją pu
se, Senu Petru, - taip sakant, 
pr'ts su savim apsivedė, taigi 
mylėdamas savo antrąją pusę,

t,

V-

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BĄLSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ' ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
’■ veltui. ' " 

31Q3 • S/- Halsted St. 
Chicago, III.

J Tel. Victory 1115 
-U--------- -------- -------- ---

i

PRANCIŠKUS ZIMONTAS z į

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 3 dien), 2:10 valand.} ry- > 
to 1931 m-> sulaukęs 4Q metų 
amžiaus. Amerikoj išgyveno apie 
20 .metų. Sirgo 4 metus. Paliko 
dideliame nuliudime, moterį Petjo- ' 
nelę, po tėvais Stribikattę, sūnų 

•Pranciškų, 15‘metų, 4 seseris — 
Sofiįą Mikuneųę, Manjęna R.uš- 
J^uskknę. Jdhąsę $točkienę ir Ąg- 
nįeik4 Gutauskienę, 2 pusseseres 
—-On) Šimkienę ir Sofiją Ąm- 
bražiunienę, pusbrolį Juozapą Zi- 
montą ir visus švogerius. Kūnas 
pašarvotas, randasi J. Lulevičiaus 
koplyčioj, 3103 So. Halsted St.

Laidotuvės jyyks Birelio 6 die
ną, 10 vai. ryto iŠ koplyčios į 
Tautiškas kapines.

Visi Ą. A- Pranciškaus Zjyjnon- 
ffi gimjnės. draugai ir pažįstami 
esat rmęšjrdžiai krečiami dąly- . 
VAUW ir
Časkutipį patarnavim? ir ątsisvei- 

inimą.
• NufaąĮ? Ijeka/ąe, ' 

Moteris, Supus, Seserys 
' ' ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. LuJevičijis, xel. Victory 

:4ri5a? s:' '■

" ....... ............................-y—. ..................... ... .........
f • * ' f

Pasaulio Vergas tai savo ant
rajai pusei arba Senam Pet
rui pavedė viską rašyti. Reiš
kia, kur rasite Seną Petrą, ten 
bus ir Pasaulio Vergas,

Gegužės 81 d. įvyko išleistu
vės 4<5no Karaliaus į Lietuvą. 
Jonas apleidof Chicago birželio 
1 d. J išleistuves suėjo gražus 
būrelis p. Karaliaus draugų ir 
genčių. Sųsirinkuisieji lįnkėjo 
drg. Karaliui laimingos kelio
nės į ąęuąją tėvynę ir laimin
gai grįžti atgal j Dėdės Šamo 
žemę. —Senas Petras

CHICAGOSŽINIOS
Cermak prašo apmokė

ki Chicagos skolas ,
Cbicagos majoras Cermak 

patiekė Springfieldę legislatu- 
r.ai stebinantį pareiškimą, ku- 
ĮVųo išrędė, kokia neapsako
ma; s.unki yra šiandien Chi
cagos finansine padėtis. Chi
cago turi neišmokėtų skubių 
ębligacijų virš $2^,000,000, ir, 
padengti toms obllgacijoms-ka- 
sa visiškai tuščia. Majoras at
vyko- prašyti, kad legislatm’a 
skubiai darytų viską,; paleng
vinti Chicagai su ^mokesniais, 
arba, taip sajeant, kad ąssein- 
bly padėtų Chicagaj išsimokėti 
skolas.

— ! !■-' T!
Kiekvieną n^oteri^'c^uri nori gražiąi

karr nusipirkti Nrtau 
gali MADŲ KNYGĄ' nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
Itainą. MADŲ KNYGĄ Jcainuoja tik 
10 ' £ENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 'centų.

Ji»ip bus pigiau ir ama^iau. 
Rašyiujce .tapjaju i 

Patferp Pępartfirpeptą 

NAUJIBOS
173S So/Halsted St

CHICAGO, ILL.

T~

1 W W.!AWi W IH'K"!  

NORINTIEJI

Mano* Studijoj 
arba savo namuo
se, nėra skirtumo; 

‘kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, V E S- 
TUVES, ŠER
MENIS. Taipgi 
atlieku visokius, 
ki t u s fotografo 
'darbpsf turiu 25 
metų patytiųi).*

Pranečkit is anksto telefonu: 
ENGLEWOOD 5840

P. CONRAD
730 West 62nd Street

/Į MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENl)

M.

I«WI *'•

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes vj^upmet teikiame žodingą, simpatingą, ir ramiį 
pątarnavimą, kuomet jis 57^ Ifibiaį^iai reikaliĮpgas.Į ;

J. F. EUDEIKIS & 60.
", \ . JŪSŲ GRABORIAI :

.......... Didysis Ofisas
4605-07 South Herinitage Avenue

i . - ;VAi. TMonai: YARDS 1741 it 1742

Tabokiai,nenusiminkite
. _X----- -  ■

k t ■ ■

Tobacco tax nepavyko uždėti

y Rūkytojams » mokesnių nuo 
durno nebebus, nes 
Springfielde, senatas

M

ką tik 
Wžiau-! 

šia balsų daugumįr^ą biliaus 
pasiūlymą “užmušė”. Sulig to 
pasiūlymo valstija tikėjosi iš 
rūkytojų išspdusti $20,000,000 
mokesnių kas metą. Nusprę
sta, kad Illinois daug daugiau 
pinigų reikalingas, tad nėra 
ko iš pypkių laukti, kad vis
ką padengtų. z

. ............—.—;—-—-—
Graboriai

l GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tas 
krautuves, kurios * skelbiasi 
Naujienose.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

i ■ j i ’i"Musų patarnavįmas Jair 
dotuvėjie ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus 16 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky
• ■ > , ' . V r ' f' ' •*'4

nų‘ I «
33<)7 Auburn Avė.

CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis ■: 
Graborius Chicagoj

16^6 W, 46th Stį

Telefonai
i

Boulevard 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49* Ct

Telefonas

Cicero 3724,.,tl
'■-/l 'ja

.. —.„.J i -u
m e . r > z « ■

Telefonas Yards 1138 Į.

Stanley p. Mažeika
111

>Jyčia DovanaiModerniška ...... , ...
Turiu automobihps visokiems reika-

labins. Kaipa prieinama 

3319 Aufe$rn Avenue 
CHICAGO, ILL.

/ s.’m. &ijdas j
Lietuvis ' M

GRABORIUS IR BALSAMUOT0JAS 
Didele ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St 7 1
Tek Roo?cvelt 7532 r v <

UndeTtaking Co.
Wm. A. Pakorny

, Koplyčia dykai >

710 18th Street
Tel.' Canal 3161

» / -jn 4

—r:,—
Graboriai

S. D. I.ACHAVICH
. ♦ * 'Ą

LIETUVIS GRABORIUS
... ■ ‘

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti p mano 

darbu busite užganėdinti.
TeL Roosevelt 2515 arba 2516

* f ' X. ’

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuves Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienč 

AKUŠERKA r o
3103 S. Halsted St. 

I

Telefonas
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. yakare

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pkysičal Therąpy S Midwife

> Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
• Hemlock

Patarnauja 
gjmdymo, 
massage, 
treatment .ir mąg- 
netic blankets ir 
t. t. Moterims ir 

. merginom patari
mą! dovanai.

9252

p r i e 
dupdu 
electric

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimą, 
ąkių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, acitaųo 
(Ųjųmparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. V įsuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyja 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
i --tat po pietų, jf.,- - 1

S AKIS AtlTAISO Į TRUM- 
išradimų. 

atsitikimų akys atitaisomos be 
akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ J SPECIALISTAS

Ofisąs ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Ncdėliomis nuo 40 iki 12.
8

Duokime savo akis išegzaminuoti

Dr/A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė'. 

kampas 47th St.
Tek Boulevard 6487

DR. C. MĮCHEL
LIETUVIS AKIŲ ' 

SPECIALISTAS
Žvairas-krcivaš akis išgy- 
dau ir akinius pritaikau 

4654 S. AshlandYAve.
Td. Bouleyąrd 7878

Lietuviai Gydytojai

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

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

»

__ -o-p— . į

A. L. Dąvidonis, M.D.
4910 So. Michigan Ayenuje

■ Tel. Kenwood ’ 51.07
VALANDOS: , ,

1 nyo 11 vąland^i ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare- 

apart šventadienio ir fcctvjrtadienio
. . 4. —

Phone Canal 6222

* GYDYTOJAS ik CHIRURGAS
2201 West 22nd Sireet

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

Telefonas Reputyic 7868 e
.    >   ........................ - 1 ■    Nl I. I

į DR. T. DUNDULIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archęt Avenue

Valandos 11 ryto iki l.po pietų, 2 iki 
; 4 ir 6 iki 8 .vak. Nedėliota ąuo 10 

iki 12 dieną.
Tęlephonai dieną it naktį yitginia 0036

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 Soiith Artesian Avenue 
' Phone Prospect >6659 

Ofiso Tel. Canal 11257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

/ o-.-, ...

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.
Grįš Jiepos menesio 

pabaigoj.

A MONTVTD M DX*.*, lYAVJJLl X V XX/j ATXa JLFe

West Town State Bank Bldg.
2400 W. Madison Su

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860’

Namų telefonas Brunswick 0597

/

I
------- -O--------

«

Namų Tel. Ravenswood 1664
Dr. J. P. Ashmenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1588 Miltvaukee Avė. 

(kampas North' ir Damen Avės) 
Tel. Brunswick 8281

<<< Uęarn., Ketv. ir Subatomis 
“**Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.

Nedėliomis pagal susitarimą

Telefonas Boulevard 1939

DR. S, A. BRENZA
7 Ofiso valandos:

9 iki 12, L iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th S t. Chicago, III.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas.

Perkėlė abu savo ofisų į naują vietą po nr.

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

Nedėlioj pagal sutartĮ 
, Tel. boukfvard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

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

T d. Lafayetcc 41i6 

VALANDOS:
uuuo-9 iki 11 ‘ valandai ryto 

’jnuo ,6 iki 9 valandai vakaro

^>4 1 į^«***<M■ Valandos: 67—8 vakare

1900 So. Halsted St.
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 p.o piei 

phone Lfifayette 0098

Dentistas
4712 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7589
Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro 

Residence Phone Hemlock 7,691

Phone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

artį 47th Street , ,

DR. J. J. KQWARSKAS 
GYDYTOJAS ’ IR • CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Saite 3 
TeL Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
wwwww^»www**w*«*www***^* l**>*^**,>**^^****ASĮi*^s^<"i**<e*^

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS --  ■ :

v Gerai. lietuviams žinomas per 25 me
tus Jcaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeres. X i

Gydo staigias ir chroniškas ligas .vy
tų, moterų ir valkų pafcal naujausius 
metodus' X-Ray ir kitokius elektrp? 
prietaisus.

Ofisą? ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netvli Morgan St. 

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

’ Tel. Canal 3UP

Hvi. 6800
•... ............ .................... . .. .

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

‘ OFISAS 
Ą7299<South Ashland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO, ILL. .
SPECIALISTAS DŽIOVOS' 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Hgų 
OFJSQ VALANDOS: v 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir fono 7 iki 8:30 vai.’ 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway -2880
..... „ , ......... ......... , , ,    .„y...- j

Phone Armitage 2822

1145 Milwaukee Avenue
Valandos; 12 iki 2 ir .6 iki 8 ?• M- 

Scredoi vakaęe uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį '•

/ Įvairus Gydytojai
Office Phone Canal 1912

DR. M. J.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomit St. 
kamp. 18 ir Blue hland Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
8 7 to 8:?0 P. M.

Rcs. Pbvn* ^idax 6353

* Telefonas Yatds 0994

Dr, MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. CuplerMD. 
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedėliab ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkaū it 

Pitnyčiomis 1 iki 4 v. v.

. Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Širdies. -PlauMų. Inkstų ir Kraujo pakriki
mai tKikmltiKąi gydomi. Taipgi Akių, Ausų, 

Nosies ir Gerklės
Akiniai priroukami

DR. ,ALjEX W. MARMOR
Gydytojas, Chirurgas, OsteopatM

• , 4407-0 North Kodzle • Avė. 
Tkti. And<‘i>oudencc 0033

Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vak. 0 iki 9.

Advokatai _____
'ef*e**oane**p*tH***aa*e*dkd<*'*'^

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos: nucr 9‘ ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel* Boulevard 1310 
-Valandos: nuo 6 iki .8 vaL ki'kvMn* 

vakar), išskyrus ketverg) 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

T

A. A. OLIS
, R. A. VASALLE

ADVOKATAI
11 Sovth La Šalie Strapt

Room 1934 TeL Randotpb 0332 
Valandos nuo 9 tyro iki 5 yaL valu 
3241 S. Ėalsted St. Tek Vutory 0$62 

Valandos — 7 iki 9 vakare

.Lietuvis Advokatas
Iki 3 vai. kortuose nuo 3 iki 9 

Subatomis nuo 9 iki '9 
52 East 107th St 

kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutartį 
127 N. Dearborft St 

K«wz,u »fi»i uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

t

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 255$ 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj. ir Pėtnyčioj nno 9 iki *6

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidnrmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 IV. Pashington Si.

^'•o^rc.^Su-
Namų Tel. Hyde Park 329* 

lį'įjjį rįjįy "MįijĮama."?   "’y?1!'1."! Į.gl. ,     !!'g"M''l w w "•

JOHN B. BORDEN
r (John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS

Narni.
........ 11. 'ĮT-!   ,!!!■ JĮ’ —"   -ĮB-J-J.' .M....................... 'M '

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 780
Tel. Central B890 Vai 9-r4
Rezidencija 6158 S. Talman A v.

' Tel". FrpspęcĮL 35X5
............. .......... .. ..................... ' 11 1 %F"" ....-i-1!1.......

Paul M. Adomaitis
Advokatų^

Ofisu vįdurmiestyje 
Room 2414

One North La Šalie Bldg.
■■ One North La Saite St.

(Cor. La Šalie and Madison Su.)
• Ofiso TeL State 2704; 4412
...............    y—*.......y—............. ■■■y

JOSEPII J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. ĄMand Ave» 
Tel. Boulevard 2800

Re z. 6515 So. Rockwell
Jei. Republic 97_23

J ✓

Sfe



Tarp Chicagos
Lietuvių
Atpuskai

prisiBūnant dar Lietuvoj 
mena man žmonių rengimasis 
važiuot į “atpuskus”. Būdavo 
žmones suvažiuoja į “atpus
kus” iš tolimiausių apielinkių. 
Vieni į Alvitą, kiti į Marijam
polę, treti į Šilavą, ketvirti į 
Kalvariją, o kiti dar kitur —j 
Vilnių. Chicagos lietuviams ir 
apielinkiiį miestų lietuviams 
čia nėra progos nuvažiuoti į 
tuos “atpuskus”. Bet čia turi
me kitokius “atpuskus”. Svar
biausi “atspuskai” kas metai 
atsibuna “Naujienų” piknike, 
ku^ suvažiuoja tūkstančiai lie
tuvių iš už kelių šimtų mylių. 
Šiemet tie “atpuskai’* bus ypa
tingai gražus, nes “Naujienos” 
šiemet savo “atpuskams” pa
rinko nepaprastai didelį ir 
gražų daržą. Visiems atsilan
kiusiems i “Naujienų” “atpus
kus” bus progos “good time” 
turėti. O kuo daugiau atsilan
ko žmonių, tuo smagesni “at
puskai” būna. “Naujienų” “at* 
laidus” kas metai atlanko tūk
stančiai žmonių. Šis “Naujie
nų” piknikas įvyks ateinantį 
sekmadienį, birželio-Junc 7 d. 
“The Oaks” darže, prie* Ar
cher Avė. ir 123rd St.

v.

Gage Park
Apvogė

Ponia Paukštis, 5146 So. Ca- 
lifornia Avė. taupė auksinius 
pinigus per dešimtį metų ir jau 
buvo sutaupiusi net šimtą pen
kiasdešimts dolerių auksu. Bet 
kaip žemiau matysime, kad sa
vo pinigus laikė nelabai sau

gioje vietoje, savo miegamaja
me kambary po matrasu. (Pa
gal mano supratimą ’pinigams 
vieta banko jo).

Pereitą šventadienį užbaigus 
dienos poilsį ir apie 10 valan
dą nuėjusi į savo miegruimį 
rado suverstą lovą, o šimtas 
penkiasdešimts “auksinių”, din
gę. Sukelta gana daug triukš
mo, o pinigai vistiek žuvo.

—Raukas.

Burnside
Metai atgal

ir sukanka metai: 1930 
6 dieną birželio, tai ne- 
diena, kur F. G. Rim-

Brake Shoe

Štai 
metais 
laimės 
kų patiko baisi nelaimė. Jis 
dirbo American Brake Shoe 
Foundry ir liko elektriškos jė
gos ant vietos užmuštas. Tai 
vis kapitalistų auka; jie nepai
so, kad darbininkui gręsė pavo
jus, ar jis išliks gyvas ar ne, 
bi tik daugiau kapitalo liktų 
jiems. J

Birželio 6 d. "pavasario laikas, 
visoki gyvūnai pripildyti links- 
ihumo, žemės paviršius apsiden
gęs žaliais rūbais, pavasario šil
tas vėjelis kutendamas links
mina gyvųjų veidus, o su F. G. 
Rimkum visai kitaip: jis likos

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-J6 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL. '

T—

Daktaras i
Kapitonai

Specialistas iš ‘ 

S WISSIG,
v Pasauliniame Kare

~ Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligaj^pilvo, plaučių, inkstų ir pnslės, nžnuodijimą 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 metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais, nuo 10 ryto iki 1 vai. 

, 4200 We«c 26, Su, į kampas Kceler ĮTel,. ęjrąi^ford f 55^|

apdengtas liūdnumo rūbais, jo 
daftsiaū nelirikšprina’ 'gamtos 
grožybė, jis miega amžinu mie
gu slegiamas juodos žemės* Lie-, 
•tuvių ‘Tautiškose kapinėse.

Kiekvienas ; draųgas-ge pa
žįstami bei giminės jaučias 
liūdnumo apimtų o labiausiai 
toj vietoj, kur F. G^ Rimkus 
gyveno. Mačiukevičiai niekad 
jo neužmiršta taip kaip tikro 
savo sunaus.'

Atmindami tą nelaimingą 
dieną, nepamirškim aplankyti jo 
kapą 7 dieną birželio 1931 m. 

z10 valandą iš ryto. Paminklas 
jau pastatytas; bus kalbėtojų, 
kurie paaiškins gyvo buvusio 
gyvenimą.

Po aplankymo kapo’visi va
žiuosime ant Raibužio farmos, 
kur bus duodami pietus. Kvie
čia

Mačiukevičiai ir 
G. Rimkus.

Cicero
Lietuvos Kareivių Draugystė 

išlaikė savo pažadą, tai yra da
lyvavo su savo $10 parapijos 
piknike pereitą nedėldienį, 
Naujame Vytąuto darže. Gi šį 
nedėldenį patys Kareiviai tu
rės savo išvažiavimą, pačių’Ha
riu bei jų draugų. Kad tik di
delis lietus nesutrukdytų.

Draugijos narys p. J. Aglic- 
kas . padarė gardžių gėrimų. 
Pirmas trokas į išvažiavimą iš
eis 10 vai. ryto, antras pirmą 
vai. nuo ponios Lukštienės sve
taines. Kurie norite su troku 
važiuoti, pasižymėkite laiką.

—Komitetas.

Vakarinės žvaigždės Pašal
pos kliubas, laikys priešmetinį 
susirinkimą antradienio vakhrą 
L. L. Svetinėje. Nariai, bukite 
visi su gerais sumanymais. Tu
rime vieną mirusį draugą, kurs 
gyveno Michigan valstijoj. 
Reiks aptarti dėl jo pomirtinės. 
Nepamirškite atsivesti naujų 
narių, kaip vyrų taip moterų. 
Visiems lygios tiesos.

—Kliubo rast.

Jau pora savaičių kaip sun
kiai serga p-as- Antanas Am- 
brozaitis, lietuviškos 
bei sūrių savininkas, 
49 Avenueu Diena 
nos viltys didėja, 
sveiks. To visi p. 
čiui linki. Tai yra 
gero budo žmogus,
jo ligos, jo krautuvė yra tvar
koma P° senovei gerai ų* šva
riai ir užskymai dėl pikųikų su-' 
riam priimami.—D,

pieninės 
1437 So. 
iš die- 

kad pa-
Amty’ozai- 
linksmb ir 

Nežiūrint

SLA. 301 kuopa turės mėne
sinį susirinkinfą pirmadienio 
vakarą 8 vai. . p. Lukštienės 
svetainėje. • Nariai, bukite lai
ku, atveskite paujų narių. Su
virinkime išgirsite raportus iš 
6 Apskričio suvažiavimo ir iš
kilmių rengimo komitetas pra
neš ką praleido, 

v *

Bukite visi,, ir tie kurie pri-- 
klausote prie 194 kuopos ga-' 
lite dar grįžti į tikrąjį Susivie
nijimą. Ateikite, nes tai pas
kutinė proga.* Jau šeštas mė
nuo, o po 6 mėnesių viskas, 
baigsis ir skaitysitės išbraukti 
galutinai, o tuo nieko nepar- 
baidysite, tik' sau nuostolius 
padarysite.—Kor.

r—' ... I... JU

............ " ......
" • • ‘ • ,-if ’ t‘ /' , • ...

Lietuvis/užmuštas; ‘
- • į žiAvomė į kopus, bet <lol lietaus

BUtOmOM110 Į- ir slidaus kelio turėjova daug
' ' vargo ir teko keliose vietose 

sustoti. Pasiekę Tautiškas Ka
pines žiūrime, netoli užrašas 
“Little Whįt0 House?. Sakau 
daktarai, pažiur£kimc> kas čia 
per °Washington, D. C.”? Už
ėjome, nagi1/ Žiuriu, XaA; to 
Little White Hoiise, ponas yra 
musų draugas Povilas- švelnis* 
“Taip kaip čia ‘įsigijai tą Bal
tąjį .Nataą?” .klausiu, “žinai, Se

ni Petrai,”sako drg, švėlnis,
“gyvenime' tik nereikia nustoti 
viltie^, o saVą bizrit gali bile 
kuomet įsigyti”, smagiai atsakė 
švelnis. v;

. •< ____ :• i ||

Vžmiičildsis įįra Pratici&lfttd 
Huzgis iš Clearing ’

' '' > « r •

Ūžyakar vakare, apie 10 vai., 
Pranciškus Ruzgis, 43 m., gy** 
venęs 5815 Wc64th PI., Gkar-: 
ing, gryžo namo iš savo bro
lio, gyvenančio prie 63rd ir 
Austin gatvių. Einant skersai 
gatvę ant jo užbėgo autom'o- 
bilius ir ant vietos jį užmušė.

Užmuštojo kūną policija ąt^ 
vožė pas graborių Eudeikį, 
4605 S. Hermitagc Avė., kur 
šiandie buvo koronerio tyrinė- 

.užnništasis mirė niio galvos 
perskfelimo, tečiaus jury auto
mobilistą paliuosavo pripažin
damas, kad mirtis įvyko per 
netikėtą nelaimę.,

Velionis kįlęs iš Kaltinėnų 
vals., Tauragės apskr.'BuVo ne
vedęs. Paliko .‘k seseris ir 12 
brolius. Pašarvotas yr>a pįs 
švogęrį namuose 5703 W. 64th 
PI. Laidotuvės įvyks šeštadip- 
ny, birželio 6 d. .. ■

Mirė Pranas Linius
4 J ** •*

-r utį .

Gegužės 29 d.,- Cook pavieto 
ligoninėje pasimirė Pranciškus 
Linius, apie 41 m. amžiaus, gy
venęs 2110 W. 24th St. Velio
nis buvo nevedęs, pirmiau gy
venęs West FrankforL IB.» ir 
ten dirbęš kasyklose.

Velionio giminės .prašomi 
atsišaukti pas graborių Eudei- 
kį, 4605 So. Herjnitąge Avę.^ 
kur jo kūnas yra pašarvotas 
ir susitarti dėl laidotuvių. 'į

Little White House
Dekoracijų dieną, gegužės 30 

d., kadangi visą dieną lijo, tai 
nuvažiavus j Tautiškas Kapb 
nes teko jėškotis , kur kitur 
prieglaudos, arba sėdėti visą 
laiką automobilyje. , ' J
------------- ------------ -------------- - ...y,..'■................r'-'-T!.:* u. ■' ;,«,iy1!.1 ■■ r-n1 ......-‘r ' 11

MADOS MADOS
. *•’ ' 1 - ' ' ‘ i ’ ■ M .-. '

«
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£885
2885 — Sporto suknele., Tinka ofiso darbininkei ir HiokykUini eiti.

Be tokio rnbo! sunku apsieiti, nes Ji0i išrodo .gražiai įt rįrhrdi. ’ Sukirptos miero
U, 13, 15\ir 17 metų panelėm. /, i

. • ■ s- ■ ■■ \ i > - .

giau' virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti ' pavyzdžio 
numerj,.pažymėti mierų ir kiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno par- 

‘vyzdžio Raina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dtept., 1789 
So. iialsted SL, Chicago, III.

- - > r-- ' - >'* ■' ■ 'i

iv ‘Į? Fv
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Gdcago, III.
nu n iii fa^itiiii įi^ ................. i w >i'h

r Oh'

Mudu su pr., Karaliur nuvą

'/

“O kaip biznis, Povilai?” — 
“Negaliu skųstis. Turiu geros 
šaltos košės, šalto limonadų, 
kvaso, papso, porą gerų kamba
rių svečiam^, tai ir svečių tu
riu”. Iš tikrųjų, svečių buvo 
kuo ne pilnas* “Šiltasis' Namas”;

■ —geliąs Petras..
< 'A-V ’ '

■ .......................... .... „ , --------

DIDELIS 
ATIDARYMAS ’

* ■ 
K ' 

/AApark holme
■ < • • ‘ v* 4

SERVICE STATION

prie’50th Court 
16th Street, Cic<

; ir 
Cicero

Subatoj, Birželio 
Jane 6,1931

l ’; dėžutė . saldainių, duo 
dama su 5 galionais ga 
solino.

■t):. Savininkas ■
J. G. SHAMET
..T'.!"-.- ■'■•■'■S''

-U-ii

160Š
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Naujienos Pattten Dept,. ; ‘ .
1.739 S, Halsted Chlča^ UI

Čia įdedu 15 centą it pralau at- 

siųsti man paly£d| W 
i,\ ’w V 
Mitros per krutinu 

\ * <

i'-'>4

(Vardą# it pavardė)
y*',. . ■ •‘•į

a j?:'k"
PRANEŠIMAI

ė i
TEtSYBSS MYLĖTOJŲ DRAUGY

STĖS Vaidyba' 193J m.C Pį Kile- 
vičius, pirmininkas, 3144 Auburn 
Avė.; J. Byanskas, vice-pirmininkas, 
934 W, Marųuette Rd.; S. Narkis, 

’ sekretorius. ,2859 W. 38tb PI; J.
Yushkevičius, • iždininkas, 3647 Ar
cher Avė.: F. Kasparas, /inansų raš- 

i tininkas, 3534 So, Lowv Avė.; Z.
GrigoniL kontrolės raŠt,, 4427 'So, 
Francisco Avė.; ' J. Vitas, kasos glo
bėjas, 927 W. 33rd Place; P. Sa
kalauskas, maršalka, 3144 Auburn 
Avė.; M, Lipbinas, J, Racevičc, S. 
Rumčikas-r-knygų .revizoriai; J. Šku- 
das, J. Yushkevičius—Liet. Audito- 
rjios Atstovai; J. Vitas, P. Paulau
skas, A. Žilinskas—Draugijų Susiv. 
Atštovai; J. YusbkeViČhiSr-rteisėjas; 
P, Paulauskas — teisėjo raštininkas. 
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldfrnį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj.

—r ■ ■■ — ......... y '

]Vest Pullman S. L. A. 55 kp. na
riams. Šiuomi pranešu, < kad , persikėliau 
į naują vietą. Tad su mokesčiais ar ki
tais reikalais kreipkitės: A. Statkus, 
656 W. 120tb St.

—....

• t Joniškiečių L. K. Kliubo susirinki- 
mas, įvyks ateinantį penktadienį birže
lio 5 d., G.- Krenčiaus svetainėj, 4600 
So. Wood St.. 7:30 vai. vak. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti, nes yra 
daug reikalų, kuriuos turėsit apsvarsty
ti. Kurie esate pridavę aplikacijas įsto
ti į Kliubą, malonėkite būt, Šiame* su
sirinkime su savo draugais. •

t * ' —- Valdyba.

Jaunų Liet. Tautiškas .' Kliubas faj- 
Kys mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
birželio 5 d*., 7:30 vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku ‘pri
būti. nes randasi* daug svarbjų reika
lų. Kurie dar neturite paėmę Serijų, ma
lonėsite pasiimti. . '

S. Kunevičia, Rast.

IŠ-los gatvės apielinke. —— .Lietu
vių Vakarinės į Žvaigždės Kliubo pus
metinis. susirinkimas įvyks Birželio 5 
d„ 1900 So. Union Avė., Chemau$ko 
svet., 8-tą vai. vakare. Visi nariai, ku
rie esate išpildę aplikacijas, vyrai ir mo
terys, malonėkite atsilankyti; ir šiaip 
turėsime svarbių reikalų.

. , \ , — Valdyba.
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cA^^TailOr
* . * Room 704r70£ 
M1LWAUKEE avė., CH!CHICAGO

Specialistas gydyme chroniškų Ir/naujų Il
gų. Jei kiti negalėjo jumis įlydyti, atsTlaų- 
kyklt paq mano. Mana pilnas ISegsatninavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jtel až apjl- 
imslu jus gydyti, sveikata Jums ^ugry#. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur Ir kas jums. skauda, bet pats pasakys 
po galutliio iftegzatnlnavlmo—■kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 IV. Jac k šori Ąlbd., netoli State St.

< Kambarys 1016 . ■
, Imkite elevatoritį : 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos; nuo 10 Cyto iki 1 po 
pietų, nuo 5 'iki 7:30 Dakaro. Nedė- 

lioj. nuo'10 rvto iki 1 po pietų.
. . , i . , , • : t i

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, ’ . 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

KMKS*

CLASSIF1E
EducationaI ■ y

F •

MOKYKIS BARBERYSTfiS
- AMATO

. ' .. .

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
\ ,j Šauk arba rašyk: /'

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE4

V 672 West Madison' Street 
: ■ '1 . .

-’1 Financial 
-----------1j^aasaa!:Pa.8k?!.0.H.,,

PERKAME^Lietuvos Laisvės 
Pąskolos < Boinis. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Bos No. 1258. - ./

RE AL ESTATE BONAI PERKAMI, 
PARDUODAMI 
riaukia cash kaina

ir įkainuojanti; ' j

>S INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank feldg., 
Fftnklin 5604

I

Ketvirtadienis, birž? 4, 1931
. X'. - ... .L.    •     ........................ ’    

( CLASSIFIED ADS.
Financial • %

Finanshi-PaskolM
KADA SKOLINĄTfiS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos ffr? 

mos,. kuri turėjo chicagiečių pasįtikėji- 
mą ir prielankumą per 28 metus;

ANTRA—Imkite paskolą bile sumoj 
iki $300 ant jūsų algos ar rakandų.

TREČIA—-Pasirinkite tokį atmokė ji- 
mo pieną, kuris jums yra parankiau*

KETVIRTA—Nepadarykite 
šaukite ’

A T. B. WARD
8 S., Dearborn St.

Room 612 x Tel. Randolph 2060
--- ---------- . . -

PINIGAI skolinami ant Šerų ir bo- 
nų. Taipgi Real Estate bonai perkami 
ir įkainuojami. P. A. CASWELL, 100 
W. Monro e St. Tel. JFranklin 3495.

klaidos.
t

Business Service
Biznio Patarnaviman t

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

BLEKORIAI JR STOGŲ 
DENGfiJAI

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

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

0x12 KAURAI 
DonieAUt: 

IŠVALOMI —*- $1.75 
Gyvumas ir Bpalvon atBteigiamoR • 

kaip naujiems.
Nieko nei m am ui paHifimimą Ir pristatymą 
ant $5 ar daugiau orderio. Dykai ap«au- 
goJimaH nuo kandžiu. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų Žinioje. Geras darbas ga
rantuotas. . 

PENSACOLA ,7O«3
CRYSTAL CARPET CLEANER8 

Dirbt., 442p Elston Avė., . prie Montrose

Automobiles
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS ;
Pirm pirkimą ‘ naujo karo, širdinga 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4080 Archer Avė.

Lafayette 2082 .

Fumiture & Fistures
Rakandai* įtaisai

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

6328 S. Mozart St.

■ : . t '>
Nudažyki! debeali «n saulės fivlcsa Ir 

. Elcktriklnlu 
REFRIGERATORIU

Kam pirkti leda kuomet Jus galite "nusi
pirkti garantuotą olektrlklni Refrigeratoriu už 

$59.50 ir augš. 
ALLIED REFRIGERATOR SALES

1735 Jackson Seeley 10090
1401 W. Randolph 
5081 Broadway Edgcwater 1300

PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmenq, galima ir rehduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai,, eltktr. radio, vac. valytojas, kė
dės;' lempos, indai, kurtinos, dreipsai ir 
t,t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeen St., 
Englewood 1162. \

ELRKTRIKINIAI REFRIGERATORIAI 
Pilnas išpardavirpa?.’ Daugelis išdirbyš- 
čių, visokio didumo.'Kol jų išteks, nuo 
$39. Rm. 1210. 17 N. State St. Rancb 
.6698; 1017 W. Lake St.‘Montoe 0092 
* ■ ‘ 1 .. . k. —

> • ’,w. v’_į ■ , 'r ' •

PARDUOSIME pigiai 5’ • kambarių 
mbdetninius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą, 2 miegamojo' riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pian$, kėdes, 
dreipsus ir f frankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marshfield Avė., Ist apt., tel. 
Triąngle 4146.

RESTKURANTO fixturiai parsiduo
da pigiai; 25 kambariai geru, šildomi 
parsiduoda pigiai, arba mainysiu ant ma
žos nuosavybės. 4449 Š. Halsted St.

Miscellaneous
' įvairus ’

s -'■■■' "i"O..........
TŪRIŲ naują troką, galiu vežti pik- 

nikan 3,0" ypatų. Getai < patarnausiu.
816 W. 33rd PI.

Lošt and Found,
Rasta Pamesta

KAS pametėte šernolę su pinigais ant 
Kazimierinių kapinių? Kreipkitės 

GEORGE WALLACE 
228 W. 46th St. / 

.-t.f 1 - , ' . . ■ ■■ ‘ . ■

Personai
Asmenų Ieško

Juodieji inkštirai, spuogai pa&allnaihl ant 
visados, taipgi visokie odos išbėrimai.

. SOUTH-PARKWAY L AB.
' h 408 E. 61 St.

' ' Normai 5303
Valandos 10 a. am. — 5 p. m.

«. ■- 7-9 p. m. < ,
h. ’ii imi iiMiiussMite saliu 1 1   ^1      n.i. i

MES PALIUO8UOSIMĘ JUS
NUO SKOLŲ

Sulig mušt) origlnalio visoj Saly žinomo pie
no, indorsuojama ir rekomenduojamo Žy
miausių bianterlų,; sąjūdy to jų ir ekonomis
tų, kurie tik Jį lino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO.

' KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visą savo skolą paverskite į mėnesinį pie

ną, su mokėjimu tiktai. vienoje vietoje. 16- 
vongkite algų apra&inėjimo, garnišmentų, la
bai griežtų kolektavimų. \

Nereikia .skolintis; nereikia užstatų; ne
reikia pasiraėytojų; nėra ‘red tapė’; jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di
delė. A

Mes teimam mažą kainą už patarnavimą 
ir ISsiuntlnėjimą.
AMERICAN AMORTIZATIČN CO.

‘ ‘ * - v 3C N. La Saite St.

- Partners Wanted
Pusininkų Reikia

'REIKALINGA mažų invertorių kaipo" 
>artnerių naujoj įstaigoj. Didelis pelnas. 
Kaisto produktas. Galima gauti darbą.

2512 Irving Park Blvd.

Šituation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo už bučerį, turiu 10 
metų patyrimo. 2816 W. 63rd St., 
tel. Prospect 9553.

NORIU gauti darbą prie namų, esu 
4Qk metų amžiaus 73 56 So. Halsted St. 
2-ros lubos.

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

For Rent

RENDON Storas kartu su bučer; 
nSs ir grosernšs fixtures. Taipgi 
parduodu bizniavo narna arba mai
nysiu ant mažesnio. 4550 S. Marsh- 
fleld Avė. Tel. Lafayette 0591.

\ ----------O---------

BARBERNĖ ant rendos. Visi barber- 
nės įtaisymai. Pigi renda. Gera vieta 
dėl biznio. Kreipkitės 3352 So. Hal
sted St., Yards 6751.

■ --------- o---------
BUČERNfe pasirenduoja, moderniški 

fixturiai, labai pigiai.
6843 So. Ashland Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

AR JUSŲ BIZNIS • 
PARDAVIMUI?

Jei taip, tai mes turime cash pirkėjus, 
knrie talbut to ir pageidauja. Greitas, kon- 
Hdencialls patarnavimas pirkėjams ir parda
vėjams. Mus specialybė roominr house. ra
šo stotys ir saraiai. Tel. Del. 0426. Mr. 
Ryan. Rm. 603. 612 N. Michiran Avė.

. —o-----
PARDAVIMUI abelno taisimo šapa, 

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

... ■ v -------------------O------------------  ~

PARDAVIMUI Lunch Room. Pigiai. 
Geroj vietoj.

6912% So. Western Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernę, 
cash biznis, svetimtaučių apgyventa. Jei
gu kas norėtų, gali pirkt su namu.

6001 So. Carpenter $t.

Fanns iFor Sale
Odai Pardavimui

• . $50 . '
cash, likusieji lengvais išmolce- 
jimais, nupirks 40 akrų (žemė 
ir farmos). Rašykite dėl nemo
kamos knygelės. A. W. BLOM, 
Menominee, Mich.

160 akrų farmą parduosiu arba mai
nysiu ant namo Chicagoje. 6001 So. 
Carpenter St., Englewood 2116.

PARDAVIMUI arba mainymui; Viš
tų farma, 10 mylių nuo. Cbicagųs, su 
visais įtaisymais. Parsiduoda labai pi
giai. Lengvomis išlygomis. Savininkas 
mainys ant namo Chicagoj arba kitur. 
C. P. SUROMSKIS. 3352 S. Halsted 
St. Yards 6751. Vakarais ir Nedėlioms <" 
Grovehill 0017. \

Ėxchange-~Mainai
REIKALINGA namų mainyti ant far- 

mų. lotų arba biznių. Priimsiu jUsų 
skolą ir. taksus ant namo.

C. P. SUROMSKIS
3352 So. Halsted St.

Yards 6751 f .
Vakarais ir Nedėlioms

Grovehill 0017

Real Estete For Sale
Nainai-žęmž PyčUivimul

Paul M> Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, „ 

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

Ttl. Lafayette 0455

NAUJAS WISCONSINO VA
SARINIS KATAD2IUS/"'

Nepapaprastas bakenas už pusę tik
rosios vertės, savininkas paaukos vis
ką už $750. Graži veranda. 2 dideli 
miegamieji kamb., didelė seklyčia, vir
tuvė, angliškas toiletas. Ežeras vienas 
iš didžiausių ir gražiausių Wi$cortsine, 
daugiausia apsuptas 'dideliais dvarais. 
Kalvuota apielinkė, medžiais apaugusi 
žemė, labai graži panorama. Geriausias 
žuvavimo ir medžiojimo ežeras, gra
žus pusės mylios ilgio paunksningi by- 
Čiai. 2% valanods iš Chicagos automo
biliu. Agentų nereikia. Mažas {mokėji
mas. ' t

Del platesnių žinių rašykite:

Box 1301

, NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

c,, -------------------o--------
SAVININKAS parduoda 2 flatų mū

rinį namą, 5-6 kambarių. 2 karų g.i- 
ražas; furnaso šiluma, arti Humboidc 
parkoū pigiai. Atsišaukite po 6:30 vak. 
ar nvdėlioj—3228 W. Division St*




