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Lietuvos Valdžia Išvarė Popiežiaus Nuncijų
Užsienio Reikalų Ministerija Paliepė Ar

kivyskupui Bartoloni Išsikraustyti Iš 
Kauno Į 24 Valandas. Jeigu neklausy
siąs, Tai Pagrūmojo Prievarta Išmesti

Papos Pasiuntinys Apleido Kauną Ir Automobi
liu Išvyko Vokietijos Rubežiaus Link

BERLYNAS, birž. 6. — Telcgraphen Union pra
nešimas iš Kauno šiandie sako, kad papos nuncijus 
Lietuvai, arkivyskupas Bartoloni, tapo išvarytas iš Lie
tuvos užsienio reikalų ministerijos įsakymu. Įsakyta 
buvę arkivyskupui Bartaloni išvažiuoti i 24 valandas. 
O jei jis neklausysiąs, tai pagrūmota, jog prievarta bu- 

_siąs iškraustytas.
Arkivyskupas šiandie automobiliu išvyko iš Kau

no Vokietijos rubežiaus linkui.
Bartoloni, kaip pranešimas aiškina, supykinęs Lie

tuvos valdžią maišymusLį kulturinius šalies reikalus.
» » * » '

Kita žinia apie tą įvykį atėjo tiesiai iš Kauno, štai 
ji: u '

KAUNAS, birž. 6. [Chicago Tribūne Press Service].
Deportavimas diplomatinių ratelių dekano Lietu

voj, papos nuncijaus Bartoloni, šiandie sukėlė čia sen
saciją užsienio atstovų tarpe. Keletas mitingų šaukia
ma šį vakarą tikslu aptarti, kokios akcijos imtis.

Msgr. Bartolonio atšaukimo Lietuvos valdžia rei
kalavo aštriais žodžiais sufoimuotoj notoj popiežiui 
balandžio 16 d., kai Lietuva atšaukė savo atstovą iš 
Vatikano. Popiežius Pijus neatsakė į notą, ir Kauno 
valdžia paliepė nuncijui apleisti šalį ir įspėjo, kad atei
ty jis busiąs nepageidaujamas čia.

Dabartinis umus valdžios žygis padaryta tuoj po 
to, kai buvo paskelbta, kad Msgr. Bartoloni tapo pa
kviestas pasakyti kalbą eukaristiniam kongresui Vilk
mergėje, kaip rytoj, apie Vatikano santykius su Lie
tuvos valdžia ir apie konfliktą tarp Vatikano ir Italijos 
valdžios.

Vakar Lietuvos ministerių kabinetas., laikė nepa
prastą posėdį ir nutarė įsakyti nuncijui apleisti šalį į 
24 valandas. Įsakymas buvo įteiktas papos legacijai ir 
prie jos pastatyta policijos sargyba.

šiandie popiet papos legaciją apsupo policija, idant 
neleisti surengti čia demonstraciją. Policija gelbėjo iš
kraustyti Msgr. Bartoloni bagažą. Automobilhis išve
žė Bartoloni į Virbalį, kuris randasi prie Lietuvos-Vo- 
kietijos sienos.

» » w
Santykiai tarp Vatikano ir 

Lietuvos buvo vėsus nuo pat 
laiko, kai popiežius Pijus XI 
pripažino Vilnių Lenkijai, baž
nyčios sutvarkymo atžvilgiu 
pastatydamas Vilniaus kraštą 
lenkti kardinolo jurisdikcijom 
Vėlesniu laiku, kilus konflik
tui tarp Lietuvos klerikalų ir 
vyriausybės, papos nuncijus 
rėmė katalikų kunigiją, besi
stengiančią diskredituoti vy
riausybę. Ryšy su tuo keletas 
kunigų buvo suimti. Pagaliau 
buvo pareikalauta, kad savo 
nuncijų Bartoloni atšauktų.

Bet Vatikanas to nepaisė. Ir 
ve “Chicago Tribūne Press Ser
vice” balandžio 19 d. paduoda 
tokią žinią iš Kauno:

Užsienių diplomatuose čia 
padarė didelę sensaciją Lietu
vos respublikos prezidento Sme
tonos atsisakymas priimti po
piežiaus nuncijų, monsinjorą 
Bartolonį.

Modernios diplomatijos isto
rijoje tai dar pirmas toks at- 
sitikimas, kad valstybes galva 
atsisakė priimti audiencijon po
piežiaus pasiuntinį.

Monsinjoras Bartaloni nese
niai grįžo į Kauną iŠ Romos. 
Kaip dovaną nuo popiežiaus, 
jis parvežė prezidentui Smeto-

popiežiaus pasiuntinio su dova
nomis nepriėmė.

Tai buvo įžeidimas, ir, diplo
matų nuomone, Vatikanui da
bar belieka arba savo nuncijų 
atšaukti, arba nutraukti santy
kius su Lietuva.

B » »

Bartoloni tečiau pasiliko Lie
tuvoj. Dabar Smetonos valdžia 
tarė jam esmėje taip: Nešdin
kis lauk! O jei nesinešdinsi, 
tai jėga išmesime... Ir Barto
loni išvažiavo.

Sutiko algų kapojimui

NEW YORKAS, birž. 6. — 
Tarptautjnio teatrų scenos 
sarądinių ir krutamųjų pa
veikslų mašinų operuotųjų- su^ 
sivienijimo nariai, didžiuma, 
nubalsavo sugrąžinti iš savo 
algų nuo 5 iki pusaštunto nuo
šimčio samdytojams. Sis,nuta
rimas įeis galion birželio 8 d. 
ir veiks dešimtį savaičių. Po 
to darbininkai vėl ims tokias 
algas, kokias ėmė iki Šiol.

Tarimas padaryta, idant pa
gelbėti samdytojams persiirti 
sunkius vasaros laikus.
• Iš 575 lokalų,
įnešimą balsavo, 431

nai keletą naujų popiežiaus i praėjo, o 144 lokalų 
monetų. O p. Smetona ėmė irldžiuma j j atmetė.

kurių nariai 
lokalų jis 
narių di-
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Prez. Hoover (centre); Robert Rayburn (kairėj), laimė
jęs pirmą prizą iškalbumo kontęste Suv. Valstijose, ir E. 
Lousie, Goorier,’ iš Chicagos (dešinėj), vienintelė mergina da-
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lyvavusi iškalbumo konteste ir ląiųįėjusi ąptrą^jirizą.

Suv. Valst. valdžios 
išlaidos auga

1915 
1916 
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926 
1927 
1928
1929 
1930

WASHINGTO.NAS, birž. 7.— 
žemiau paduodama skaitlinės, 
kurios rodo, kaip padidėjo kaš
tai nacionalai šalies valdžiai už
laikyti per pastaruosius 15 me-

............ $760,586,801 

........ .....  734,056,202 
............. 1,977,681,751 
........... 12,697,836,706 
........... 18,522-,894,705 
............. 6,482,090,191 
.......... 5,538,209,189 
.......... 3,795,302,500 ' 1 

........... 3,6997,478,020 
.......... 3,506,677,715 
....... . 3,529,643,446 
.......... 3,584,987,874 
.......... 3,493,584,519 
.......... 3,643,519,875 • 
.......... 3,848,463,190 

...............3,988,872,886 -
... ...... . A,.—.......»

Reikalauja teisės apves
dinti 6 metų amžiaus 

mergaites
SIMLA, Indija, birž. 6. — 

Ortodoksai indusai šalies legis- 
laturoj deda didelių pastangų 
naujai išleistam čia įstatymui 
panaikinti. Tas įstatymas drau
džia šalies gyventojams apves
dinti mergaites, jaunesnes kaip 
14 metų. Ortodoksai indusai 
reikalauja teisės apvesdinti 
mergaites, kai jos pasiekia 6 
metų amžiaus.

Kandidatas i merus ra
do dovanu — bombą
MINNEAPOLIS, Minu., birž. 

6. —Gen, George E. Leach kan
didatuoja mero vietai Minnea- 
polise. Sugrįžęs iš priešrinki
minių prakalbų, birž. 44os va
kare rado bombą prie savo na
mų, j Jis numetė ją toli į kie
mą, kur ji sprogo.

Nužiūrima, kad tai buvusi 
rinkimų vajaus “dovana”.

Žemės drebėjimas
Londone

Žiogai grūmoja su
naikinimu Nebras- 

kos javams

BUTTE, Nebr., birž. 7.—To
nus nuodų Nebraskos ir South 
Dakotos farmeriai yra priruo- 
šę kovai su žiogais (grass- 
hoppers). Fcderalės valdžios ir 
valstijų atstovai turėjo pasita
rimų su farmeriais, kaip kovo
ti prieš žiogų užplaukimą.

Tyrinėjimas rodo, kad užplū
dimas grūmojąs didesniam, nei 
2,000 kvadratinių mylių farmų 
plotui.

šis užplūdimas esąs taip di
delis, kaip 1870 metais, kai žio
gų debesiai saulę temdę. '

Sudege brangus dailės 
rūmai

MUNICH, Vokietija, birž. 6. 
— šiandie čia sudegė dailės 
trobesiai ir kolekcija brangių 
piešinių, kurie buvo iškabinti 
metinei meno parodai. Keturios 
dešimtys paveikslų išgelbėta, 
bet didžiuma žuvo. Vyriausybė 
nužiūri, kad gaisrai kilęs dėl 
padegimo. Gaisras -padarė žalos 
$6,000,000 sumai.

Popiežius svarstąs 
nutraukimą diploma
tinių ryšių su Italija

1,897 svetimšalių de
portuota balandžio 

mėnesi

LONDONAS, birž. 7.—Ank- 
sti šį rytą čia jausta stiprus 
•žemės drebėjimas. Jis tęsėsi tris 
ar keturias sekundas.

žemės drebėjimas jausta ir 
kitose šalies dalyse.

Gyventojus pakėlė iš miego 
virstantys sodinai ir krintantys 
nuo sienų paveikslai.

I ,

Vanduo nusekęs didžiuose 
ežeruose

()TTAWA, Kanada, birž. 7.— 
Ežeruose Huron, Erie ir On- 
tario šiemet, deliai lietaus sto
kos, vanduo nusekęs 29 colius, 
jeigu palyginti koks buvo jis 
praėjusiais metais šiuo laiku.

Eina pagelbon 
jėzuitams

BARCELONA, birž. 6. — 
Neseniai Barcelonos, o taipgi 
kai kurių kitų Ispanijos mies
tų tarybos priėmė rezoliucijas, 
kurios reikalavo varyti lauk iš 
Ispanijos jėzuitus.

Dabar jėzuitų šalininkai su
skato juos ginti. Ir ląike Cor- 
pus Christi šventės, birž. 4, 
pradėta rinkti parašai po peti
cija, kad nekliudyti jėzuitų. , 

ši peticija norima paduoti 
steigiamajam respublikos sei
mui, kuris susį^inks liepos 14 
d. /

♦ 
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Hamsunas neberašys 
daugiau

OSLO, Norvegija, birž. 6. — 
Garsusis norvegų rašytojas, 
Knut Hamsun, neberašysiąs 
daugiau. Po to, kai jis laimėjo 
Nobelio dovaną, jam siųsta 
tiek daug laiškų iš viso pasau
lio kampų su prašymu aukų, 
kad jis, idant sulaikyti - tuos 
prašymus# išdalinęs $30,000 ir 
daugiau nebe&alinsiąs.

Demokratų partija 
Raskobo kišenėj

WASHINGTONAS, birž. 6. 
— John J. Raskob įteikė na- 
cionaliam demokratų partijos 
komitetui dar $40,000. Dabar, 
kartu su pirmesnėmis skolomis, 
demokratų partija kalta yra 
Raskobui $295,250.

Raskobo “morgičius” ant de
mokratų partijos didėja.

Traukiniai pribuvo lai- 
kų — didelė naujiena

Maskvoj
MASKVA, birž. 6. — ,štai 

kokia žinia pasirodė neseniai 
“Pravdoj”, oficialiame komu
nistų partijos organe:

“Visi keturi ekpreso trauki
niai, kurie išvyko iš Leningra
do į Maskvą užvakar, pasiekė 
Maskvą vakar—laiku. Du trau
kiniu iš Maskvos į ^eningradą 
taipjau pribuvo laiku.”

Kada traukinys- sovietų’ Ru
sijoj pasiekia stotį paskirtu jam 
laiku, fąi sovietų laikraščiai 
skaito tą įvykį didele naujieną, 
ir dažani deda tokiai žiniai net 
dviejų špaltų antraštę.

Karo padėtis paskelbta 
Kubos mieste

/ SAN ANTONIO DE LOS 
B ANOS, Ciiba, birž. 6. — Ka- 
r o padėtis paskelbta čia šian
die pasėkoj riaušių, kuriose 
dalyvavo 2,000 asmenų.

Minia, susirinkusi parke, nu- 
maršavo į miesto tarybos rū
mus, protestuodama prieš, val
džios metodas pašalpai bedar
biams teikti.

Kaimų sargyba buvo pašauk
tą talkon policijai tvarką at- 
steigti. L

Moterys apiplėšė elgetą

WASHINGTONAS, birž. 6.— 
Pirm poros dienų darbo depar
tamentas paskelbė, kad balan
džio mėnesį 1931 m. viso 1,897 
svetimšalių buvo deportuota iš 
Suv. Valstijų.

Iš to skaičiaus 803 asmenų 
deportuota į Meksiką, 210 į 
Kanadą ir 741 į įvairias Euro
pos dalis.

ROMA, birž. 6. — Univcrsai 
Press korespondentas praneša, 
kad iš aukštų šaltinių Vatikane 
jis buvęs painformuotas šį va
karą, jogei popiežius svarstąs 
nutraukimą diplomatinių ryšių 
su Italijos valdžia, jeigu ne
gausiąs greitai atsakymo j Va
tikano protesto notas Italijos 
valdžiai.

Pranašaujama, kad Vatika
nas pasiusiąs dar trečią notą 
valdžiai ateinančią savaitę. Jei
gu ir į ją Mussolinio yaldžia ne
duosianti atsakymo iki savai
tės pabaigos, tai labai gali bu-* 
ti, kad diplomatiniai ryšiai bu
sią nutraukti.

Mėgins konsoliduoti dvi 
Standard Oil koin- 

binuotes

Rusai neįsileidžia 
kun. Holmes

NEW YORKAS, N. Y., birž. 
6.—Vienas žymiausių Amerikos 
pažangiųjų kunigų, Dr. John 
Haynes Holmes, pranešė birž. 
4 d., kad sovietai nesutikę iš
leisti jį į Rusiją.’ Jis dorėj# 
aplankyti Rusiją šią vasarą..

Holmes yra vienas stambiau
siųjų kovotojų Amerikoj už 
tai, kad ši šalis pripažintų so
vietus ir užmegstų diplomati
nius' ryšius su jais.

NEW YORKAS, birž. 6. — 
Vedėjai Standard Oil Company 
of New Jersey ir Standard Oil 
Company of California svarsto 
planą konsoliduoti šias dvi 
stambiausias Standardo alie
jaus kombinuotes. Reikiami 
žinksniai bus padaryti bėgiu 
ateinančių 60 diąpų, jei Wa- 
shing^one nepasireikšs didelio 
priešingumo. r
• Naujoji kombinuotė, jeigu ji 
susidarytų, apimtų $2,375,000,- 
000 * kapitalą ir kontroliuotų 
apie ketvirtadalį viso aliejaus 
biznio Suv. Valstijose.

Sudegė trobos ir- daug žąsų.

Gegužes 7 d. Keturvalakių 
vals. Ncvininkų km. sudegė pil. 
Rupeikos medinis gyvenamas 
namas ir kietis. Be to, sudegė 
4 žąsys, 47 žąsiukai, javai irs 
ki'tap ūkio inventorius. Nuosto
lių padaryta apie 11,500 litų- 
sumai.

Gegužės 8 d. Lankeliškių v. 
Moliniškių km. sudegė pil. Gal- 
dausko gyvenamas namas, 
kluonas ir kiaulydė. Sudege 2 
karvės, 3 arkliai, 22 kiaulės, 
paukščiai ir visas kitas ūkio in-. 
venterius. Visi trobesiai buvo 
mediniai. .• Nuostolių ^padaryta 
apie 15,000 litų sujnai.

Gegužės 9 d. Gr abi j olų miš
kely, Trakų apskr., 600 metrų 
atstumo nuo ’ administracijos li
nijos, nežinomi asmens apiplė-. 
šė einančią iš Kergeliškių km. į 
Mitkiškiy kfn., Vievio vals,, el
getą Rakštaitę, 64 mt. amžiaus, 
atimdami iš jos 92 litus. RakŠ- 
taitė, kaip blogai matanti, pik
tadarių nepažinusi, tačiau nu
rodo, ka(Į buvo dvi moteriškės, 
iš kurių viena buvo persiren
gusi vyriškju. Spėjama^ kad pi
nigus atėmė : 
giminaitės.

• '.L-'”'-'i

nukentėjusiosios

Sudegė tvartas su 
gyvuliais

Gegužės 8 d. Kurklių vals. 
Didžiajame kaime sudegė pil. 
Kazio ir Juozo Skrebėnų tvar
tas, kuriame buvo 4 arkliai, 8 
karvės ir 15 avių’. Gyvuliai su
degė. Viso nuostolių padaryta 
5,200 litų sumai.

- _— ------ - 1............

Gegužės 4 <1. Elmininkų 
vienk., Anykščių v. pil. Strolio 
Jurgio sudegė klojimas su bu
vusiu jame inventorium. Nuos
tolių padaryta apie 5,000 litų 
sumai. Apdrausti nebuvo. Klo
jimą padegė jo sunjis Antanas, 
7 metų amžiaus pe* neatsargu
mą. ,

f ■■ ■ *

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

••

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
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Ofisas atdaras kasdie nuč 7 iki 0 valan4ai» 
Šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.



KORESPONDENCIJOS
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$49.00
Visko' po liiskį

BOSCH, 8 Tubu

GARSINIOTES “NAUJIENOSE

Patarnavimas'

177 N. MICHIGAN

soj ozas

kam

Didelis smagumas

po 69
po 53

liko šūvių nepaliestos, 
kini tapo suareštuoti 
kaus naminūlčs biznio

Birželio 5 dieną įvyks Spring. 
fielde 53 miestų konvencija dėl 
apsvarstymo apie natūrali gazę

kohvcncija
Mėnesy Spf^i^field, III

Pypkes! ir 
■ Cigardtų 
. Ruky- 
i‘ toJU <

kad 
eina 

unijų

— “drauge tu 
kai mes susi- 

išmokėsime. Už

Illinojaus angliakasių unijete 
yks šiemet spalių

vedė I. W. W. Unija 
1928 metais, kur strei- 

tris menesius

i. Taijagi reguliariai 
kambariniais laivais:

vas. Jis turėjo brolį Chicagoje. 
Buvo pasiųsta bipolini telegra
ma į Chicagą, kad atvažiuotų 
j laidotuves. Chicagiškis,. brolis 
atsiuntė atsakymą telegrama. 
Sako, aš jau senai numiręs ir 
į brolio laidotuves nevažiuosiu.

— G. Ainis.

už* žemas kainas

Stasys, Kilįiš iš Sa- 
aps. G^v:

mes. Lotai randasi 
Springfield ir Biverton 
Tai' irgi liaUjoš fųšlėš 
lystė. z J

Naujienos iš' Colora- 
do Springs

itašyklų baronai kapoja darbi 
ninkams algas

Kelios dienos atgal aš rašiau 
“Naujienoms“ apie angliakasių 
vargingą padėtį Pittsburgho 
apielinkėjd, ir kaip neorganU 
zuoti angliakasiai yra tikišiai 
išriaudojarfii. Tada jkli aš pa
žymėjai!; Icrid’ ei ha ttriiždhjiftihs 
ir kad trumpoj ateityj senasis 
Pittsburghas ir vėl bus liudi
ninkas didžiųjų angliakasių ko
vų1 už atstėigitoiy shvb utiijoš 
ir už žmonikesnes darbo sąly

ti. Kliknienė pasitraukė iš 
SLA. 158 kp. ir prisidėjo prie 
komunistiško Sojuzo. Bet po 
tam tuoj susirgo aklosios žar
nos uždegimu. Dabar Kliknie 
nė norėtų gauti pašelpos. Bet 
tavorščiai sako, 
rėk kantrybės; 
tvarkysime, —
3-jų metų tai tikrai visi gaus 
pašalpą.“ Bet Kliknienė norėtų 
pašalpos gaut jau dabar. z Tai 
nežihiU kalį bus ?

Juozas. Kil^Š iš 
vals. ir aps'. Įstojo 
kariuomenėn ir žiu 
kai‘b tfyvėho Čhiba-

jo jam 
apie SLA 36 
Šusiv. stovį 
“sojuzą“.

Sakė, kad 
gubizdelio užaugsiąs į didelį ba- 
liūną ir už trijų metų jau jie 
turėsią labai gerai. Tiktai kup- 
daugiausia, kiek tik išgalite, 
aukaukite ir aukaukite kapita
listiškų dolerių, nes mums pi
nigų desperatiškai labai reikia. 
Jie savo pikniką rengdami pa
naudojo ir SLA 158 kp. vardą. 
Būtent, kad ta kuopa su jais 
irgi sykiu dalyvaus. Mat, Mat, 
burliokiškos partijos pasekėjai 
bė šulerystės nedali apseiti.

Varašinskas, Jackaš. Gyvė- 
nąfe Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie jhbs 
žinotų yra prašomi suteikti ži
nių. Bent kokia žinia bus bran
gi h i įvertinta: /

LietuVos Konsulatasį
■ 201 N. Wells St., 
Chicago, Illinbišį

ftąhdiniiį' rtilt’stb: Gyvenąs Chi- 
cagdje.
L Sugauta,', Antanai Atsiliepė 
jo. žmona, Adelė Santrtutienė. 
Gyv. Vilkaviškio mieste.

Timinskis/Juozas. Kilęs iš 
Mažeikių miešto-. Gyvenąs East

yrą1 prisirengę stręiką J^Užyti 
ir turi tam tikrą skaičių gink- 
'Idbtiį* vyrų (gunmen)" ir-ver
buoja iš višith š'treiRlaUžiilš rei
kale pastatyti į streikuojančių 
vietas. „■ ’

Colorado angliakasiai nėra* 
organizuoti/ šio j e valstijoj vel
ke dvi angliakasių unijos 
noji U. M. W. of A 
W. unija ir abidvi iš jų nebu
vo kompanijų pripažintos. Pas 
kubinį angliakasių streiką Co 
lorado 
1927— 
kas tęsėsi apie 
ir buvo dalihaPlhimėtaš.

Gyvendamas 192^ metais Co
lorado patyriau, kad šioš vals
tijos angliakaįiiai lablalt siih- 
pa Vizuoja I. W. W. ne kaip U. 
M. W. of A;

šias žinias ’jinlait iš ‘THdihj- 
tria 1 V/oifer’’,, —Senas Petras.

■4 ■ *' ■ V

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

Antra Amerikos 
Lietuvių Laikraščių 
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga 

EKSmSIJA
im SK1N MISM

H MIC ZENO
If itehing, buming skin makos lifo 
unbearable, ąuiekly apąĮy Žemo, tho 
soothing, cboling, invišiblo family 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
brings>swift relief from Itching, lielps 
to draw out local infection and re-, 
store tho skin to normalJFor 20 years 
Žemo has beęn clcarjng up skin, re- 
liqving,pimples, raah and other skin 
imtntioris. Never be Nvithoutit. Solcl 
everywhere—35c, 60c and $1.00.

$55.00
PIIILCO Ratlib ir VICTROLA krūvoje’ $79.00

Elektrikinės Ledaunes Frigidaire
"" $79.00- -

Leidėjai Lietuvių Programų
W. C. F. L. Kas NcdUcĮienĮ nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

W. H. F. C. Kas Ketvergį nuo 7 iki 8 vai: vakaro.

kavnu!sa^būmab

®bmeta^d°V51iS 8“ raSybos žo‘lyn81ia- 
NAMŲ. KUOSOS VADOVAMS

Gegužes 29-tą naktį apšau
dė Viiico Ruikaiis’ stubą; Rut- 
kiiš pdlidij&i pareiškė,1 kad tai 
darbas jo draugų 
bes biznio“ 
dvi savaiti 
susidėjęs, 
šaudymą 
žmogus ir 
nešdintųsi iš Springfieldo kur 
nors kitur, jeigu jam yra mie
la jo ir jo šeimos gyvastis. Bet 
jis mislinęs, kad tai tik šposai 
ir apie pasargą nepaisęs. Tuo 
tarpu, kaip dpšaudymas įvyko 
Butkaus nesirado namie. O jo 
žmona ir duktė miegojusios 
ant viršaitis antrų' lubų, tai iš- 

Po įvy- 
du Rut- 
pusinin-

blaivy- 
dallnirikų. Esą prieš 

jis į biznį su jais 
Torą dienų prieš 

atėjęs pas jį tūlas 
persergejęs jį, kad

Čoal Co., Montour No. 10 Mai
ną, 100 angliakasių;- Valvo 

’CdSl' Co;; ČflnMrė' MRiria Ce- 
eile, 180 atigli^kašhy; Hillman 
Čoal & Coke Co7; Mainos neto
li nuų Pcint.Mariom 250 ang
liakasių; Burgesttstow Coal Co. 
P&tton maina netoli nuo Ave^ 
lįš; 45 angliakašidi^ Diujubsnė 
Čdhl Co., Aurora' Malina" netoli 
Miib' A velia, 250’ Arf^i^ašli/į 
Valley Camp Čoal Co., netoli 
nuo New Kensingtono, 150 ang
liakasių; J. H. Jonės lAertha 
Maina/ 2(10 angliakasiųl; Pdlatld 
Coal Co., Mttiiibš1 netoli nuo 
Point Marion;* 150 angliakasių.

Beiškia; kad'tik pėr ’šiaš tris 
dienhs Viršmirtetdš kasyklbš iš
ėjo’ p strėikąr A’pid' tblithesnį 
streiko’ bėgį Vėliau prariėšiu.

S/ Biikarihs.

Birželio 2-rą dieną pradėjo 
dirbti Sangąmon Čoal- Co? ]So. 
2 ankliKkasykloš". Sako’ dirbsią 
pusę laiko. Bet ten kaš noH 
darbą gauti, turi pirkt lotą že 

tarpe 
mieštų, 
šrhugė

tautiečiu a* fed 1931 m
J “ISŪL'l Ų) 

mokslo, visuomenės.. literaturps iliuitruotaš 
žurnalas, eina ‘ ?
susidarys stora 700 psl. su viršum didelio formato iliustruota knyga.

/KULTŪROJ” rašo įžymiausi Lietuvoj; pažangiosios visuontenJs 
viekėjai, mokslo .žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

Amerikos Uitubi, šį 
Lietuvoj, jūo labiaU,’ kad 
metams

, Gegužės 31 d. SLA 275 kp. 
turėjo s^vo pikniką ir savo 
jaunuolių basebhll jaukto lošį 
su anglų jauktu iš Taylbrville, 
iii. Lietuviai Taylorvilles jauk
tą nugalėjo.

Tą pačią dieną kitoje vieto
je ir komunistai laikė pikniką 
“sojuzo“ kuopos. Turėjo parsi- 
kvietę ir komisarą iš Chicagos 
tavorščių Basevich. Jie gyrėsi: 
tai, girdi, musų sojuzo vyriau
sias vadovas-prezidentas. Ta- 
vorščius Basevich- savo ištiki
miems parapijonams atpasako- 

pri prastą! “molitvą“ 
seimą., dabartinį 
ir išgyrė savąjį

Pikes Peak Coal Co. nuo bir
želio 10 d. pradėjo mušti ang- 
liakasiams algas. Notos .iška
bintos, kad algos numažinamos 
po $1.50 į dieną požeminiams 
darbininkams ir po $1.32 vir
šutiniams ■ darbininkams. Išei
na,\ kad dabar tie, kurie gau
davo nuo anglių tonos (mat 
čia dirbama nuo tonų) po 86 
centus,, tie dabar begaus po 66 
centus. Už toną mašina pakirs
tos anglies mokėdavo 
centus, dabar bemokės 
centus.

Dieninių angliakasių 
ninku
didžihusia' dlga budaVo pd $7.0E 
ir mažiausia po $5.72. Dabhr 
pagal naują sumažinimą bebus 
didžiausia alga $5.50 ir ma
žiausiai po $4.20 už 8 valandų 
darbo dieną.

Bosų algos irgi n u kapoja
mos, "bet tik mažųjų bošų, o 
didieji bosai; pjūtis*tas pąčias 
algas. Jiems - ptUi$&ftn6s seno
sios. Firė boss gaudavo į mė
nesį- $168.50, dabar gaus' $125.

Visoje pietinėje ir rytinėje 
Colorados anglių baronai ren
giasi nukramtyti darbininkams 
alglas.

“Indus'trial Solidarity“, I. W. 
W. Unijos organas rašo, kad 
Lafayettc, Col., Denver apy
linkėje apie 400 angliakasių 
turėjo mitingą, kurį sušaukė 
I. W. W. Unija ir visi vienbal
siai nutarė priešintis algų ka
pojimui ir eiti į streiką* Sakd-

ė^nits1’ pažangios minties 
žymiai padidintas, peitvarkyt'aį ii pid^efthtaf. Per riietbs

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA IUOSTIS 

Girdo, iteutnaHjrma, Ranku, KoJti,' 
Nugaros. ekaudejima, Salti, Runku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos ckaU* 
deJlnnų ir Ulp visokius skaudėjimus 
(tU^ no rouas ),. J ' .,
Tukltnnčiai Žmonių »yra iėalgydo o 
milijonai dar nežino apie tai. »
Deksnlo 

lig .naudos gydymo. ,
Kaina 7S centai, $1.50 Ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptlekoriuą telp 
DEKEtfS NEW D1SCOVERY

Jau toji’ permatytoji angliaka
sių kova phišldėjo ir šiandien 
jau tremia dleiih iftnp streikas 
prasidėjo, ir kasdlėną* vis dau
giau ir daugiau1 angliakasių iš
eina ant streiko: Matdmhi, pas 
atigliakasiiis pasibaigė paslhitV 
ne kantrybė deltai to bOisaUs 
išnaudojimo ir jie nusitarė ge
riau “eiti ant streiko, riėgu 
dirbant badauti“.

šio angliakasių streiko pasi
sekimą ar nepasisekimą paro
dys trumpa ateitis. Nors abėl- 
nai imant šio streiko neperge- • * t t e *e 1 *riausi prospektai de] dviejų 
.priežasčių: pirma priežastis — 
tai yra siautimas bedarbės vi
sose pramonėse, kartu ir ang
lių kasyklose. Angliakasių uni
ja buvo sugriauta ir angliaka
sių uždarbiai numdšti ridt iki 
30 centų už prikasinią’ anglių 
tono, kuomet 1927 metais, kai 
unija buvo, mokėdavo po 77 
centus už toną. O jei pridėsim, 
kad pirma ahglį sveriant unijk 
turėdavo savo žmogų prie sve
ri mo, o dabar kompanija pati 
viena iškastą anglį sveria ir 
tiek angliakasiams duoda kiek 
kompanijos loska. Ir sulyginus 
dabartinę pddėtį su anais lai
kais, tai angliakasiai dirba kaip 
ir uždyką. O šiaiš laikais Pitts
burgho distrikte tik* tėra dir
bančių angliakasių apie. 25,000. 
Pirm 1927 niėtų tame pačiame 
Pittsburgho distrikte dirbdavo 
keli šimtai tūkstančių angliai 
kasių. Tai reiškia, kad anglių 
pramone yra nupuolus iki že
miausio laipsnio:

Tntra priėžastis — t; 
šiame angliftkąpių streil 
varžytines tarp dviejų 
už vadovybę, tai yra-tarp se
nosios United Mine VVorkers 
Unijos ir tarp komunistinės 
National Minėrs Unijos. O ka
dangi angliasasiai yra labai 
suvargę, baisiai išnaudojami ir' 
pusbadžiu gyvena, tai nežiūri 
į jokius prospektus: laimės ką, 
bus gerai, o jei pralaimės, tai 
ir nieko nepraras, ba blogiau 
negali būt, kaip kad dabar yra. 
O dabiutiniąi streikuojančių 
angliakasių reikalavimai nors 
da nėra oficialiai paskelbti, bet 
kiek tenka patilti, statuma 50 
centų už toną, pripažinimą uni
jos ir kad unijos žmogus butų 
prie sverimo anglių ir lt.

Komunistinės National Mi- 
ners Unijos vadai yra daugiau 
revoliucingesni ir karingesni, 
negu United Mine Workers va
dai ir daugiau žada • angliaka
siams. Dėliai to jie turi dau
giau pasisekimo tarp suvargu
sių angliakasių. Bet ai* National 
Mincrs Unijos vadai prives šį 
angliakasių streiką prie laimė
jimo; tai jau kitas klausimas. 
Patyrimus iš’streikų vedimo ir 
streikų laimėjimo rfiums ką ki
tą sako. Komunistai dažnai mo
ka tik muštynes išprovokuoti, 
tarp streikierių ir kompanijų 
mušeikų ii* tuo dažnai IcompM- 
nijos pasinaudoja.

šis streikas prasidėjo' sakan
čiose mainose; Pittsburgh Ten 
minai Coal ' C6., Cove/ddic 
maine No. .8, 700 angliakasiai; 

Corning Maina No 4', 300 ang
liakasių; Mollenauer No. 3 
Maina, 350; P. & Maina ne
toli nuo Avella;* 400 angliaka
siai, Castle Shannon No. 2, 
300 angliAkaslų

SURASIT, KAtf JIS YR?A' VlKtiA# ČER^USI^ KARŲ' KĄ ŠIANDIE 
Už P^IGų^ GALITE NUPIRKTI, jį LENGVOS IŠLYGOS;

KirdšM^tdrSalesJnc.
3207-09 So. HSfc Tel. Galumet 4589

Laivu 
į Europą 

. ....trr ’ ,« ■
Per Hamburgą Musų Moderniniais Laivais

HAMBURG DEUTSCHLAND
ARBERT BAlLIN ' ; N EW YORK
IšVažiiioja reguliariai' kaš savaitė. Taięg 
išplaukimai musų, populiariais

STi ;LOUIS, MĮLWAUKEE IR CLEVELAND
* Prieinamos Kainos

Tiesioginiai gelž^ėliais į susisiekimai su Lietuva
* Del ihfofthiifijų kceip.klt*i’.' Įiikąiiinlus;

Iamburg-Amhiican Line 
čHičAčo-

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu 
“AQUITANIA” 

Birželio Jtine 16,1931
Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 
bus proga* važiuoti su šia Ekskursija.

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS ‘
JUMS PATARNAUS SUTAISYKI- 
. . VISUS DOKUMENTUS , ^<1 , 

............ ,a.mrrtja.,it —

rfr-Fji' w -J į, 1 ■ • u
1  —į——I , ..................MII .nuli.—....................................11 mm

paiiij^t^aa< iftldųMtU Ėdi 
vend5$ šuš^ulaa SpHii^fiėld 
majOfrAs Kapį: 4 

’ ■ -Ji/ mjtl

nijos. Visų sutartinai bus apd 
Pimu^jJCalb6t^ad.-i^U4dL Cttl

........... $7.00
.60 

Išleista

ii...,.55
:aityb6 ir biudžetas. Kąip

darbi, 
kiiriė dirbti pb žeme

Pittsburgh, Pa.
SiistfeiLivo ę.dtfb' anglidKasiij

Puieškojima'š Nr.
nir ----- A-i.-.tit - - ■ —

. šie asmenys gyvėną1 Ahiei'i^ 
koje yra ieškoiiii:

Giilb, Leoiiaš. Itil^š iŠ’ Lygu
mų-' miesto, šiaullij* atjš. * 19Sfe 
m. gyveno Detroit,; $ičlr. .

Bepi?štienė, iLidhVika'. itililš 
iš Lygumų mibštOž/šiiHililj aps. 
1928 iiii gyvėnb' DetrbiV,- Mlbh:

Urbonas
Tauragės
Amerikbš 
vęs. Pirui5 
goję.. i 'Lipškis, 
lako Vtilš.A
Detfeiiu MiiftiiB

į M y t '■ :Į ♦ -i -1 ą y

Moatli _______
c ji pati BVortd BU.

Kaina 75 centai, $1.50 Ir $3.00,

L s i ufN
™ -.-Vfdaro'........

hUnirikOmS vadovėlis ir pamokymai* 
likus ir skanius' Ilgius sveikiems, 

ir llftonidniSe
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS $sf.oo

Gaunamos Vienybes” Knygyne
ViltieJE. Išlįi^ 192b meititt;Apdalyta .............. $2.64
/ l,054 patariniai kaip virti, (vairius! vhlgii

MAISTASJĘ Vj
Mokyklomi

\ kąife gami
vaikamš i'

- -- - -v - ---- - - T-

Šioje 735 puslapiu knygoje Jtelpa daviniai pirmo Lietu-

kaip toli geležinkelių stotis ir arciau- 
$7./p • J •' / . .-c, .

i. “KULTŪROS”’ Z., ' '
Aušros (ui. 15, Lithiianitt

žurnalu pajts skaityk
‘‘Kultūros’, žurnalo kaii

tik 3 doįferiib Užsakant krtnf Lietuvoj —7 2 doleriai. Adresas:

y-’ M' v'.u • .1. j f
i»<. ..•T’!"“- i'.......... :... ..... .... ..............r... .... ....... .... .... ""'""v’......

■ ... - . i ; s- - ■ :■ . / .. . . ' ■
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SUOMIJA ŠLAMPA

labai

Lietuvos Laisvės Bonus
Perkam ir Mokam Cash

NAUJIENOS
Chicago, III

LIETUVOS ŽINIOS

COOK

American
Oieese

PER KOPENHAGENĄ

Laivu Frederik VIII

LEAOING ROLE

I9IH*

WENT TO 
CALIFORNIA

PLAYED IN 
‘ ROMOLA*

THE BIRTH 
OFA NATION

thru mary 
pickForo met 
D AVI D WK 

GRIFFITH

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM, Sav. 
Šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

NOW WITH UNITED 
ARTISTS STUOIOS 
HER FIRST ALL-

TALKIE
XTHE 5WAN 
*■— MAS HEVER, 
BEEN MARRIED

PLAYED IN 
A NERIES OF 

PICTURES 
FOLLOMED QY

Važiuojanti su šia Ekskursija turės 
smagiausią kelionę

Lietuvoj 2,307,000 
gyventojų

Suomijos prohibicijo 
įstatymas.

BORU 
SPRIN6FIELO 

OHIO
OCT. 1696

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS J LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDĄ

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. Sar. 
• Parduodam

OAKLAND IR PONTTAC 
Automobiliai

808 W. 31 SL Victory 1«98

Didžiausia Ekskursija 
į KLAIPĖDĄ

• Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ STATYMO i 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell St.

CHICAGO, ILL.

It melts to a smooth and creamy 
saucc. And what flavor! A riek, 
time-mellowcd flavor that only 
“cave euring” can give.

Try it for rnrebits, sauces for 
vegetables, baked dishes, toasted 
sandwichcs. YourgrocerhasKraft 
American Cheese. Order today.

BERNARD PETKA’S
Vyrų apridalai geros rųšies it 

vertis, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

uęrys— 

džioje 
1,120,560 vyrų i? 1,219,469 nio-i 
terų— iš viso 2,340,029 asme- j 
nys. Prie gyventojų skaičiaus 
pridėjus 1930 metų natūralini 
prieauglį, sausio mčn. 1 d. vi
soje nepriklausomoje, Lietuvoje 
bus 1,134,410 vyrų ir 1,232,632 
moterų— iš' viso 3,36,042 as
menų. Tačiau nuo gyventojų 
surašymo ligi 1930 m. pabaigos 
emigravo iš Lietuvos apie 66, 
100 asmenų ligi 1930 m. pa
baigos svetimšalių skaičius yra 
padidėjęs apie 5,700, vįs dėlto 
galimai tekėti, kad nuo mech
aninio* gyventojų judėjimo gy
ventojų skaičius, išvestas iš su
rašymo davinių, pridėjus natū
ralinį gyventojų prieauglį, f ak
linai sumažėjo apie 60,000 gy- 
ventoj ų ir tokių budu 1931 m. 
sausio mėn. 1 d. visoje Lietu
voje faktinei tebuvo apie 
2,307,000 gyventojų. Mechaniš
kam gyventojų judėjimui esant 
sunkiai statistiškai apčiuopia
mam (čia reikia turėti galvoje 
ir 'laikinius įvažiavimus ir iš
važiavimus iš Lietuvos darbo, 
mokslo, prekybos ir kitokiais 
reikalais; reėmigracija etc.), C. 
s. biuras kol kas teskelba tik 

.natūralinio gyventojų judėjimo
davinius. Dėl tos pačios prie-

KAUNAS, gegužės 5. (L. A.) 
Centralinio statistikos biuro 

suvestais daviniais 1930 metais 
gimė visoje nepriklausomoje 
Lietuvoje 32,976 berniukai ir 
31,188 mergaites— iš viso 64, 
164 asmenys. Tuo pat laiku mi
rė 10,126 vyrai ir 18,025 mo
terys— iš viso 87,151 asmenys. 
Vadinasi, per r 1930 metus pri
augo 13,850 vyrų ir 13,163 mo- 

iš viso 27,013 asmenų.

visoje. Lietuvoje buvo

nes nuėstuose gyvena 
šmugelninkų, 

tik šia profesija ir vor- 
Užtenka tik telefonu 

pranešti kiek ir kokios 
reikia, už kelių minu

čių jau visa turėsi. Kainų at
žvilgiu kraštas padalintas į 3 
dalis: 1) salos, kuriose vienas 
1‘iteris gryno spirito kainuoja 
nuo 12 iki 20 markių, 2) pa- 
krantinė zona, maždaug 100 
kini. į krašto vidų

Green Mill Duona
i SURAIKYTA

PETER BARSKIS
Met parduodam rakandas ir radiot 

pigiomis kainomis

1748-50 W..47th St.
T<L Yard. 5069

“Savas Pas Savą
— sako biznieriai

Padėtis gerėja, bet depresija vis dar tebėra. Darbą yra sunku gauti; kodėl ne
važiuoti į Lietuvą dabar? Keliaukite patogiai ir išvengkite susigrūdimo. Jus 
važiuosite kartu su daugeliu savo viengenčių.

Jau 1917 metais Suomijos 
Parlamentas priėmė laikinų 
prohibicijos įstatymų; galuti
nai jis su tam tikrais pildy
mais tapo priimtas 1922 me
tais. Sulig įstatymo krašte 
draudžiama gaminti, pardavi
nėti ir vartoti svaiginamieji 
gėrimai. Už prasižengimus

Tel. Wil1ow Springs 46 

JOHN GRIBAS
THE KEAN 1NN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St 

Priešais Tautiškas Kapines

6 už $3.50 
šj apgarsinimą

FORD CLEANERS
32 N. State St.—Room 605

$80.00
40.00

prie įstatymų smarkiai baud
žiama, bet ir tai negalėjo už? 
kirsti kelių išsiplėtusiai kon
trabandai. Turkų,,ispanų, ven
grų ir kitų valstybių vėliavo
mis pridengti laivai kontra
bandos keliu tiek atveža spiri
to, kad Suomijoje nerasi vie
tos, kur negalima butb išsi
gerti, pradedant sostinės pui
kiausiais restoranais ir bai
giant kaimo trečios klasės ka
vinėmis. Miestelėnams spirito 
gavimas jokių sunkenybių ne
sudaro 
gausybė įvairių 
kurie 
čiasi. 
jiems 
rūšies

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

Fornyli, ir pianą muveriai vietoj, it 
toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
Ttl. Boulevard 9336

Tai gardžiausia balta duo- 
na< Tinka pasidarymui 

. 'valgių piknikams ir į dar- 
‘....................................bų einant. Taipgi ir kudi-

kiams parėjus iš mokyk- 
tS l°s* mot*nos greit gali Pa- 

duoti jiems skanų užkan- 
dį, — Green Mill Duonų.

fejSvS kuri yra pagaminta taip 
kaip balta duona turi but 
pagaminta.

VISUOMET PIRKITE GREEN MILL BALTĄ SURAIKYTA 
t DUONĄ

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Lotai & Long Dutance Removal 
3244 S. Halsted St 

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yarda 3408

iki 100 mk. ir 3) vidurine ir 
šiaurės Suomija, kur už vienų 
literį reikia mokėti net iki 300 
smk.

Nuo pat prohibicijos įvedi
mo tarp jos šalininkų ir prie
šininkų ėjo griežta kova. Įsta
tymo priešininkai nurodo, jog 
jokios naudos, kraštas iš įsta
tymo neturėjo, priešingai — 
jei suomiai prieš įstatymų 
daug gerdavo, tai dabar jie 
maždaug trigubai tiek geria. 
Be to, kova su kontrabanda 
valstybei tiek kainuoja, kad 
įstatymas ir tuo atžvilgiu pa
sirodė beprasmiškas. Iš prohi
bicijos naudos teturi šmugcl- 
ninkai, kurie, anot jų, didžiau
si šio įstatymo šalininkai.

Įstatymo šalininkai nurodo, 
kad kelias į šviesių tautos at
eitį eina ne per įstatymo pa
naikinimų, bet priešingai, per 
griežčiausių kovų su kontra
banda. Prie šios kovos turi 
prisidėti ne tik valdžios orga
nai, bet ir pati visuoinene, ku
ri visokiais budais privalo pa
remti kovų prieš “Karalių Al
koholį.”

Šiomis dienomis prohibici
jos priešininkai turėjo, gal 
ateičiai labai reikšmingų, lai
mėjimų. Parlamentas priėmė

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamas Maiinas, Pečius, Registerius, 

Svarstykles ir tt. 
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

— už prieinamą kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PL Tel. Yarda 1797 
k/ 'i*-.______________________________ »

leidžiama gaminti ir pardavi
nėti stipresnį už prohibicijos 
įstatyme - numatytąjį alų (ma
žiau 2 nuoš.). šis naujas, t. y. 
“stiprus alus” alkoholio turi 
2,84 nuoš. Pardavinėjimas 
prasidėjo gegužės 1 dienų. 
Suomių tauta per vienų dienų 
niekuomet tiek alaus nėra iš-

GERIAUSIOS IR RUSIŠKOS 
PIRTYS IR VANOS 

Atdaros nuo ryto iki 12-tos nakties. 
Geriausis patarnavimas.

2448 W. 47th St. 
Tel. Virginia 1788 

Sav. P. S. Pakštis

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St,
TeL Republk 8899

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY1 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor 
te—teisingas ir greitas patamayimai 

819 W. 35th St 
Tel. Boulevard 9122

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ 

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

žasties skelbiamasis Kauno gy^fifaktinai gali būti žymiai didės, 
ventojiį skaičius (1931 m. sau-lnis, bent nemažiau 100,000 gy 
šio mėn. 1 d.— 98,380 gyv.)Eventojų.

NAUJIENOS, Chicago, Iii. 
... ............... . ' ' ■ ■ ' '    <■"■< oL-oytff- 
gėrusi, kiek ji išgėrė 1 gegu
žes. Mat, visi nbrejb pamė
ginti, ar bus žmogus linksmas 
išgėręs bent butelį “stipraus 
alaus.” Konstatuota, kad — 
ncb.tis. Bet įpyhn į butelį, šiek 
liek “tautiško 
lengva pakelti alutis stiprumų 
iki 6 laipsnių skoniui nepasi
keitus — apie lai jau žino visi 
suomiui.

Iš pasidariusios, dėliai pro
hibicijos įstatymo, keblios pa
dėties išeiti ministerių kabine
tas 1930 metais šiam reikalui 
paŠkyrė t. v. Bjorkenhcinio 
komitetų. Kalbamasis komite
tas dalykų Visapusiškai ištyrė, 
pasinaudodamas Amerikoje ir 
Norvegijoje prohibicijos srity 
gautais patyrimais. Komitetas 
savo išvadas- min. kabinetui 
patieks gegužes 'pabaigoje. Iš 
jo narių jau gauta žinių, jog 
komiteto bų 
gaminti paprastų alų ir vynų, 
kuris gali turėti iki 12 nuoš. 
alkoholio. -- Jo manymu ab
soliutinis prohibicijos įstaty
mas dabartinėse sųlygoše ne
galima įvykdyti. Spėjama, 
kad ateinantį rudenį parla
mentui bus patiektas prohibi
cijos įstatymo pakeitimo pro
jektas, prisilaikant Bjorken- 
heimo komiteto padarytų iš
vadų. Tikimųsi, kad projektas 
bus priimtas. —A.

NEWPROGESS BAKINGGONPANY
KUCHINSKAS BROS., Savininkai 

.Lietuviai Rcmkite Lietuvių Įstaigas

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

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Pardnortam mainom ir renduojam 
namus

3335 S. Halsted SL 
Ttl. Yardi 689d

M. NARVYD, i 
KEPYKLA

Kepam Ruginę ir Baltą Duoną i 
Gardžius Keksus

2424 West 69th St.
6558 So. Western Avė. SGANDINAVIAN-AMERIGAN LINE

LIETUVOS PAŠTŲ VALDYBOS KONTRAGENTO PAŠTUI VEŽIOTI 

130 Noth La Šalie Street, CHICAGO, ILL. ,

248 Washington St., Boston, Mass.— 27 Wbiteball St., New York, N. Y.

Buy gloves with what 
it savęs 

reikalo moKAU 6Oc ar 
daugiau, kad rauti gera dantų 
koAelę. Llaterine Tooth P»,te. 
dideUa tūba, parMduoda oi 
25c. Ji valo ir apsaugo don- 
-2’ . *?e 40 tnllta autaupinti>3. uS kuriuos guTHa nui>lnirk- 
U plrltinattes ar ka kita 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

už $100.00
už 50.00

• i
■«»

Telef. Republic 6396

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

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

— FORD—
Išvalo ir suprosija .

BILU DRESĘ
Moterų ir Vyrų
Siutai ir Kautai

Dykai pasiėmimas 
ir pristatymas.

Atsineškite su savim

ivith
KRAFiT

AT SIX 
MAOE STAGE 
DEBUT IN 
NEW YORK

ATSINEŠKITE ARBA
LAIŠKU

DR. A. J. BERTASH DR. S. NAMELIS
praneša perkelinių savo ofiso

j* 1 į '

■ *

perkėlimų < savo ofiso ir permainymų 
v ' telefono į

756 W. 35th Street 756 W. 35th Street
1 , r

Šiaurrytinis kumpas So. Halsted 
ir 35th St.

šiaurrytinis kampas So. Halsted 
ir 35th St.

Tel. Boulevard 5913 ir 5914
■ 11 1

Tel. Boulevard 5914 ir 5913' • A
Valandos: 1-2 P. M., 6:30-8:30 P. M. , Valandos: 24 P. M., 7-9 P. M.
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U&takyirio kaina:
Chicago jo — naftų:

Niekams .............................
Pusei metu __ _

"Trims
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešioto jus:
Viena kopija
Savaitei
Mšnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicago],

Pusei metų
Trims mėnesiams

Į Dviem menesiams
Vienam menesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ••• • •••■ ■ ■ seo« ______ $8.00
Pusei metu ‘4.00
Trims mėnesiams —----------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

18.00 
4.00 
2.-00 
1.50,

,75

Subscription Rates:
$8.00 per year in Cąnada
$7.00 pėr .yėhr ontside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copv ........ ________
Ente

Mareh 
of 
March

. ičęriti CĮB88 Matter 
4 at the Post Office 
i. MHr^ct ot

... i ■ .,T

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
UL Telefonas Roosevelt 8500.

8c 
18c 
76c

$7.00
_ 8.50
- 1.75
.. 1.25
. .75

PAPOS NUNCIJUS IŠVARYTAS Iš KAUNO

Vatikanas turi nesusipratimų su trims valdžioms: 
Ispanijos, Italijos ir Lietuvos. Nenuostabu, kad jam 
yra sunku susitarti su Ispanija, kurioje neseniai įvyko 
revoliucija. Ši šalis, nusikračiusi monarchijos . jungo, 
nori įsitaisyt tvarkų, kurioje visi piliečiai butų lygus 
prieš įstatymus ir naudotųsi sąžinės laisve. Todėl joje 
yra neišvengiamas susikirtimas su Romos bažnyčia, 
kuri tenai per šimtmečius buvo privilegijuota.

Bet gana netikėtas pasauliui yra konfliktas, kilęs 
tarpe papos ir fašizmo. Taip Italijoje, kaip Lietuvoje 
fašistai buvo pasirašę sutartis su “šventu sostu”, buvo 
susibičiuliavę su juo, buvo gavę jo palaiminimą ir su
teikę jam daug visokių teisių. Ir dabar staiga jie su 
juo susipešė!

Telegrama iš Berlyno pereitą šeštadienį pranešė, 
kad Lietuvos . užsienių reikalų ministeris išvarė papos 
nuncijų arkivyskupą Bartoloni, kuris esąs supykinęs 
valdžią savo kišimusi į “švietimo reikalus” šita žinia 
yra ne yiąai aiški, kądąngi prieš keletą savaičių buvo 
girdėt, jogei papos nuncijus esąs atšauktas į Vatikaną, 
o Lietuvos pasiuntinys Vatikanui, Dr. J. šaulys, esąs 
parkviestąs į Kauną. Jeigu dabar užsienių reikalų mi
nisteris tikrai pareikalavo papos atstovą važiuoti na
mo, tai, matyt, arkivyskupas Bartoloni buvo vėl par
važiavęs į Lietuvą.

Iš to pranešimo galima numanyt, kad Kaunas jau 
galutinai nutraukė santykius su papa. Vadinasi, pasta
romis dienomis turėjo įvykti koks nors naujas .susikir
timas tarpe tautininkų valdžios ir Vatikano, (greičiau
sia tai bus atbalsiai tų grumtynių, kurios visą laiką ei
na tarpe tautininkų ir krikščionių Lietuvos viduje. Ku
nigai, mat, agituota prieš valdžią, ši juos areštuoja ir 
baudžia, o papa arba jo nuncijus bando juos užtarti.

Taigi Smetonos valdžia įsidrąsino. Drąsos jai, be 
abejonės, įkvėpė ir tie keblumai, kuriuos paskutiniu 
laiku papa turi su ispanais ir italais. Įvykiai Ispanijo
je, iš kurios teko dumti papos kardinolui ir šimtams 
jėzuitų, ir triukšmingos juodmarškinių atakos prieš 
papos globojamas Katalikų Veikimo draugijas Italijo
je — labai nupuldė Vatikano autoritetą Lietuvos tau
tininkų, akyse, Pirma jie papos bijojo; dabar; matyt, 
baimė pas juos praeina. O meilės “šventam tėvui” jie 
niekuomet juk neturėjo, nors jie ir buvo apsimetę išti
kimais “bažnyčios vaikais”.

Lietuvos klerikalai gali šiandie pirštus nusikrimsti, 
kad jie gruodžio perversmo metu “besąlygiai rėmė” fa
šistus. . -

• » f' * ... : ; v. ’ .i. **,\ _ •>” • • «•>
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žmonės tenai moka dusyk, penkis -kaVtus ir. net dešim
tį k^rtų braųgiąu, negu tie, kurie “ moka svetimų šalių 
pinigais. ^ * į ’ v,' ’ ■ ’ .

Dabar kiekvienas gali suprasti, kodėl girdėt tiek 
daug nusiskundimų visose šalyse dėl Rusijos prekių 
“dumpavimo” užsienių rinkose. Rusija moką algas savo 
darbininkams mažos Vertės pinigais; už žaliavas - (me
džiagas), t kurias sovietų pramonė perka ? iš ūkininkų, 
ji taip pat Moka tais netikusiais pinigais. Todėl Rusi
ja pigiai gamina ir gali pigiai užsieniams parduoti.

Taigi nę^^^fll^etka’’ ar kita kuri .Stalino gudry
bė padidino pareikalavimą darbininkų sovietų pramo
nėje, b,et — valiutos infliacija. Kai buvo vokiečių mar
kės infliacija po karo, tai Vokietijos dirbtuvės irgi bu
vo užverstos darbu ir darbininkai dirbdavo viršlaikį. 
Bet tai nebuvo gerovės laikai. Gerovę turėjo tik speku
liantai, tuo tarpu kad darbininkai juo daugiau dirbda
vo, juo mažiau uždirbdavo. f

Infliacija yra žmonių. plėšimas, neš valdžia, spaus
dindama, vis daugiau ir daugiau popierinių pinigų, pul- 
do visų pinigų vertę, ir žmonių sutaupymąi nyksta, ta
rytum butų iškraustomi jų kišeniąi. ? ,

• \ .'1 .i □, L } • • /
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i Apie Įvairius Dalykus i

RAKETA
Raketa kaipo susisiekimo prie* 

m ine. — Dr. Pelterie. — Ku
ras raketoms. — Skystas de
guonis. — Kelione raketa. — 
Kelionė į mėnulį. —< Tyrinė
jimas atmosferos 
repą bus galima susisiekti 
per keletą valandų.

— Su Eu-
(

Jau seniai “Naujienos” nurodė tą faktą, kad sovie
tų Rusijos valiuta pergyvena antrą infliaciją. Męs, be 
ko kita, esame atkartotinai pabrėžę, kad ši infliacija 
baugiausia prisidėjo prie nedarbo panaikinimo sovietų 
pramonėje. Pinigų vertės puolimas visur, kur jisai pa
sireiškia, iššaukia dirbtiną “prosperity”, jies pagreitina 
pinigų apyvartą ir nupigina gamybos išlaidas.

Bet bolševikai nenori nieku btidu pripažinti inflia
cijos-f aktįų., Jų pakalikai visose šalyse ęąukia, kad kąri 
bos apie rublio infliaciją tai — “melas” ir “proletaria
to tėvynes įžeidimas”.

Bet ve kokių žinių praneša iš Maskvoj čikagiškio 
dienraščio “Daily News” korespondentas, Junius Wood. 
Jisai , sakosi ^ąlgęsSa.yoy fotelyje (kurį laiko sovietų 
valdžia) pusryčius. Kaina* už tuos pusryčius buvo pa
žymėta $1.00. Sulig oficialiu kursu, jisai - butų tupėjęs 
užmokėti 1 rublį ir $3 kapeikas. jBįdt Mtelįo maniadže-, 
ris pareikalavo, kad * korespondentas ‘ Užmokėtų į arba 
vieną dolėrį amerikoniškais pinigais ~ arba ,3 rublius 
ir 50 kapeikų rusiškais. Taigi pdti soyjetų valdžios įs* 
taiga ^rip^iijp - pusšimčiais žeĄięsnįį
negu nustatyta v^ald^os ^ąnke. r ,

j 'Toliaus, korespoųd^itUs hrfm • 0
valdišką), kurio, tarnautojai pareiškė jam, kad tas 
hoteiię visai atsisakąs priimti rusiškus ‘rublius: t jisai 
ima dolerius, tmarkeą‘ f raukus įr kitokius , užsienių pri 
pigus, ilk ne soviėtį] Winaškais! ’Pagaliaus, JurtiUs 
Wood iiurd^ę,Masėje ^fa y^diųamų: “ęęisy^” 
valdžios krautuvių, kur prekes galima pirkti be korte
liui. Duodami už prekes rublius, uždirbtus Rusijoje,

arba 3 rublius
• • . ■ ... Ha. •> '* \

Pastaruoju laiku laikraščiuo
se ir žurnaluose daug rašoma 
apie raketas. Pranašaujama, 
kad trumpoj ateityj susisieki
mas reketų pagalba pasidarys 
visai paprastas dalykas. Ta
čiau daugelis į tuos pranašavi
mus žiuri skeptiškai. .Jie sako, 
jog tai yra tik ' fantazija, ir 
daugiau niekas. Tas skepticiz
mas, pasak prof. H. H. Shel- 
dono, vyriausia pareina nuo 
Julės Verne’o ‘fantastiškų ro- 
nanų> kur vaizduojama kelionė 

į mėnulį. Kai kurie žmonės tie
siog negali sau įsivaizduoti, 
kad raketa gali būti naudoja
ma kitiems tikslams. Jeigu su 
raketa ir pasisektų perskristi 
per vandenyną, tai daugelis vis- 
vien tuo nebūtų patenkinti, ka
dangi raketos sąvoka pas juojs 
yra susigyvenusi su mėnuliu.

Tačiau dalykų padėtis jau 
žymiai pakitėjo, šiandien inži
nieriai gali rimtai diskusuoti 
astronautikos (tarp-planetinįę 
susisiekimo) galimybes. Jiė 
daugiau nebelaikomu tuščiais 
svajotojais. Praeitą žiemą į A- 
meriką' atvyko Dr. Pelterie. 
New Yęrke jam buvo surengr 
ta vakarienė. Kadangi Dr. Pel
terie bando išrasti raketą su
sisiekimui, tąi jo buvo už
klausia, kajp į jo pastangas 
žiuri žmones. Ar jie nelaiko ;jį 
savotišku pakvaišėliu?

Dr. Pelterie atsakė, jog žmo
nės jį ląikė tikru pakvaišėliu, 
kuomet jis 1903 m. darė pir
mus bandymus skristi su aero
planu. Tada žmonės buvo įsi
tikinę, kad lėkti aeroplanais 
yra neįmanomas daiktas. Kąp 
gi atsitiko? Nėrą reikąlo 
kinti. šiandien visi žino, jog 
lėkti aeroplanu nėra jokio sun
kumo. Panašiai atsitiks ir su 
raketomis. Taip bent .mano Dr. 
Pelterie.

Dr. Pelterie palyginamai 
dar yra jaunas žmogus,— apie 
45 .metų -amžiaus. Jis >gime. X 
augo Frankoj. Nuo pat Jpa-. 
Žens jis ^dėjo^ort^tis <įrlai-( 
yinirkyste. Padarė keletą svar
bių išradimų, be. kurių šian
dien negali apsieti nei vienas 
aęropląpaįd
mia - Francy os Mokslo

« v ' •« ■ • ’’’’ 4 ■ 1
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t^am tikslui netinka, 
jos, proporcionaliai savo svaru
mui, neturi' pakankamai energi* 
jos. Gazolinas, benzinas ir 
jiems pranašus junginiai rake
toms irgi netinka. Pageidauja
mas kuras galėtų būti skys
tas oksigenas (deguonis), bet 
jis yra . labai pavojingas.

Skystas deguonis jau buvo 
naudojamas. Su juo padaryta 
keletas eksperimentų. Kad jis 
pasiliktų skystoj formoj, rei
kalinga 315 laipsnių Fahernhei- 
to temperatūra. Tiek laipsnių 
turi būti žemiau nulio. Užside
ga deguonis labai greit ir eks- 
ploduoja su neįmanoma jėga. 
Prie tokių aplinkybių naudoti 
skystą deguonį raketų kurui 
yra labai pavojinga.

Dr. Pelterie mano, kad azo
to peroksidas gal geriausia 
tinka raketoms. Tas dujas ga
na lengva paversti skysčiu. 
Maždaug prie ledo temperatū
ros jos tampa geltonu skysčiu. 
Tas skystis ligi šiol dar nebu
vo išbandytas, todėl nėra ga
lima tikrai pasakyti, ar jis at
sakys savo tikslui; ar ne. Aps
kaičiuojama, kad eksperimen
tai su tuo ir kitais skysčiais 
nekainuos daugiau, kaip $4,000]

Kuomet bus išrastas tinka
mas kuras, tai tada reikės pa
daryti (tokįą rąkętą, kuri ga
lės pasikelti 1,000 mylių į viri 
šų. Dr. pcltcria mano, kad t0 
raketą reikės daryti iš barir 
liumo (metalas, kuris yra še
šis kartuš lengvesnis, negu 
geležis). Raketos padarymas 
kainuotų apie $40,000.

Turint tokią raketą, nebebū
tų j okio sunkumo [iš NeW 
Yorko nulėkti; sakysime, į Pa
ryžių. Jeigu viskas pušiseįtiį 
taip, kaip planuojama,.tai bįTrna* 
kelionę iš Amerikos į Europą 
kainuotų apie milioną dolerių.

Tai nėra vien tik spėjimas, 
nes galima .apytikriai ąpskaiH 
čiuoti mašinų ir kuro išlaidas. 
Dr. Pelterie tyri iišdirbęš 
smulkmeniška planą raketos 
padarymui ir .tikisi, kad ^visai 
to'ateityj Jani pasiseks 
padaryti pirmą kelionę. Jum 
gana dažnai visokiais biznio 
reikalais tenka lankyti Amerk 
ką. Tai tenka atlikti laivais. 
O tos * rųšies kelionės jis la
bai nemėgsta. Todėl u jis 1deda1 
y^aSt iPAstangąs, „kad kuo grei
čiausia ;
.kuria jis ‘ galėtų

kadangi

(Pabaiga)
♦ • • ■ . . r • .

Meilutis iš nelaisvės grįžta 
amžinu invalidi^ Jšb.lyjkęs, Vir 
sas jogas ątįdavįs 
carę slibinui, veidas. sukraipyr 
as, kūno figūra seniau buvusi 

lanksti ir darni—ii ąudros su* 
griautas kluonas... Miestą? 
Mpįiųfiio Jis j<į>
taip. Ppt. vwsui° žynuai 
palytėtas: — Klubo namai, į 
airiuos kędaise ' Meilutis sar- 
castiniu žvilgsniu žvelgdavo— 
išardyti. Bažnyčių minaretai ir 
daug kitų, modėrihinįo stiliaus 
namų annotų apvęinta. I)rąu- 
gai jųędęsiės žemės praryti įt 
kapai žaliosioi^is gėįėmis ąp- 
iėlę. Kain^ąrėlio- sienos, ku 
rionis jis skųsdavosi sayo var
gingąja dalia, žiurėjo, į jį ne 
kaipo į jauną, ugninių vilčių 
kupiną, bot kaipo į pusamži 
elgetą-bėdąb- ?

Nieks daugiau į jį nebępą- 

meilės akimis 
Aldona...

Tik ji viena pasitikę sayo 
Meilutį ir saldžiais-ineįliai? 
žodžiais pęsveikino. Ji buvo 
nebetoki raudonveidė, jos vei
das nebespįndėjo ugnies spin
duliais. Bet širdis tebebuvo 
jauna, pilna meilės ugnies.^

Ji kas dieną ilgėdavosi, lin
dėdavo ir savojo bernelio pa* 
grįžtančio laukė, o nesulauk
dama, verdančiomis ašaromis ‘ - .. * J i,
prausė savo gedulingą veidą. 
Išblyško, persimainė ir retai, 
ją kas šypsančią bematydavo.

Ar ji pamašiusi Meilutį to
kiu elgeta paliovė jį mylėjusi?

Ne! .
^Mylėjo jį dar įk^ršči^p; 

dar meiliau spąudė prie žąi-j 
buojančių l.VM'r-

—Meile jąi jbųyo pe šiaudų; 
liepsna, ne žaislas I...

Ir Ištęk^ę ;Jiz rjp fle 
erotinės liaęiįlės, bet 5pdpą- 
prasto £avo dušįęs ^Įpiį^! 
vedąrfa... |

Kas galėję įsiyę.i^duęti [M

, "V1

. r.. H .. ..

vargi/ ju'rąrį kurią turėjo plati-, 
ktį naujoji' pbra^?..l ’/I < . 
. .' Jai* dftUg len'gvieu t butų bii-; 
vę vienai pasilikti--gyventi'. Al- 
dona tai gerai
pkt sūprAto ir tą ^ėmrfi^ 
pragarą, -kuriarrie nbe jds Mėi* 
lutis ’ butų pasilikęs. ‘ .

♦ r * Jrr*- Fa

♦

iŠ

žiurėjo šviesiomis saulėtomis 
meilės akimis — tik viena 
Aldona... 

*. ■ j "i i t * •*> i .

rims. Ji buvo antra, dar išti
kimesnė ^erielopę.?,
„I Penelopė išbuvo i^Įcim yy-' 
rui ir susilaukė dieviško gro
žio Odisėjų. O ką susilaukė Al
dona ?... Aldona susilaukė tik
tai $ukrypusį mėsos gabalą, ku
riame’ gyvybė merdėjo... ge
so...

Vargingas Aldonas — Mei
lučio ‘gyyenftnas 3ėnai šliau-’ 
žė. . ■ [. ■. •

^ellųtis “ nebegalėjo grįžti; 
prie senojo darbo — kalvystės. 
Jo kadaise, buvusi įvirta ran
ka ir yUęĮįo kuju I>ląkūši <įe-; 
gantį nįietąįą —. supuvusi karo 
Jauke, tik .tręšė juodąją purvi
ną žemę.

Aldona viena sunkiai dirbo: 
miesto ponams nešdavo vande
nį, valydavo gatves ir etc.

Meilutis kas dieną vis silp
nėjo, ėjo menkyn ir menkyn; 
jo gyvenimo styga drebėjo ir 
mažiausiam įtempimui padidė
jus galėjo trukti...

♦ ♦ *

Sekmadienio rytmetis.

rianje gyvybė merdėjo

Vargingas Aldonas• - » » • •

■kietai apaudė, šaltą pompos 
rankįęną,.o pro—vamzdį kibi- 
rudsria stora yirvę bėgo van
duo. Pilnus kibirus, kaip pa
prastai^ nešė savo_ ponams. 

— ’ * ■ * W - • •
f * įį jnoriai bėgtų ten, kur <vi- 
^į rnuėjopr nužemintai kniupš- 
ęiąpultų prie -,to, kuriam taip 
gnaušmingai buvo šaukiama: 
uu “Glopia!”.... ir skarotom lu- 
pom,. dusliu balsu skųstųsi ne
laimingąja dalia; neišmatuoja
muosius vargus-skausmus sa
vosios šeimynos. Bet kas už ją 
vandenį parneš, asfaltą nušluos 
ir alkaną Meilutį papenės?...

-į— Nieks! o nieks!...
O juk ir tris dievas, kuriam 

meldžiasi tuos riebosios figū
ros .ir kojas brangiais metalais 
apipila neklausysis jos maldas, 
skundų, o aukso — ji neturi...

JOs įvairiaspalvių lopų kolek
cija pridengtas kūnas buvo čia, 
gatvėje, O širdis,'kuri'kaip avi-

krutinėje, buvo ten, 
sunkios ligos prislėgtas 
jo Meilutis...

Aldona kiek reikiant 
susi vandens, nušlavusi

nelis vedamas pįauti daužėsi 
krutinėję, buvo tenT^ ten kur 

vaito-

• Pirmiausia Dr. Pelterie pla
kuoja tįnkąmai išstudijuoti ku-

.nųsimąno ( apie raketas, žino 
Kgmi, -Jo£- ligi Šiol tdar pėra" 
surastas tinkamas kuras. >Žįno- 
mos sporgstamoš medžiagos.

padaryti. * r^etą,. sri
- J aįskirsti j 

Ameriką, ir tuo budu išvengti 
'ųetnaloiiįą Vandeniu įęlioųę..

Drį. Pelterie -nedrįsta prąna- 
šauti, kada bus galima susisiek
ei su mėn^Uu.jjis pemano, -jog 
trįhįpoj ;<eįtįįj...it^r.buš j.igą®

sitiŽyjlbus iįtė^ptdi;4'

iria phši^Štf pirmij raketą j mė-

ifi|f. padaru
ilJ.sjlJ.fVl U... ' -
bi jmj Į • •_{*yvĄiiM vcv* U4M. Muiucv,* 1 m * ’ * r- f.
tai už 25 metų ^al ir bus gali*

uųlį. ^iadynfas' ‘kžlrid&tų:
apįę 'dų milioitu dęįęrių

Pirma rakdtą tiircs atlikti
J kelione be žmogaus. Pasiekti

Siįįijfį- Aisftįi

prine- 
gatves 

ir gayųsi dalį mėnesinės algos, 
nupirkusi valgio ir> it beprotė 
viesulu bėgo prie Meilučio...

Kambarėlis drėgnas ir puvė
siais * dvokiąs.; kertėje iš nedeg
tų plytų šaltas krosnis, prie 
Meilučio lovelės senas, sukry
pęs ir kandžių iškąstais labi
rintais staliukas apdėtas nami
nių vaistų buteliukais.

Meilutis iš pradžių nepaste
bėjo įėjusios Aldonos. Jis gu
lėjo kančių prispauętas, atro
dė ne toks kaip visuo/net. Gel
toname it vaško veide akįs 
įdubusios, kerštingai aukštyn 
pastatytos, lupos nuo didelio 
karščio — skarotos ir vos ma
tomai alsavo. Pastebėjęs Aldo
ną skausmingai į jį žiūrint, 
grabiniu balsu prašneko: “Ma
no brangiausia, Aldona! Tu 
nieko nežinai kas, greit įvyks 
su mus, teisingiau su • tavim. 
Ką tik, kai tavęs nebuvo, na
mų savininkas įėjęs rusčiu gru
ntuojančiu balsu pranešė, jeigu 
mes už dviejų dienų neužmo- 
kėsini už kambarį, tai su po
licija išmosiąs gatvėn. Manęs 
jis jau nebeišmes.z Išmes tik 
mano vieną šaltą lavoną. Ma
no gyvenimo saulutė jau gęsta, 
dienelė temsta...”

— O varge, varge! — miš
kiniu balsu suklykę Aldona ir 
apliejo savo veidą verdančio
mis ašaromis ir sukniubo prie 
Meilučio...

1 » SS
Vargšas Meilutis -savo gyvę- 

nipią ne įkartą sunkiausiu ka
tėjimu yadino ir paskutinieji 
Jo .gyvenimo žodžiai baigėsi:—

‘‘Kalėjimo sienos^ -ir pančiai 
geležiniai skausmo ‘ ‘lovoje nu
marinsite mane, Rengiate kelią 
ateičiai auksiniai. O anūkai iš
vys aušrinę ryte!...”

Mažoje, šaltoje ar -pelėsiais 
dvokiančioje Ibšnelėje, senoje 
eglinėje loVelėję su pluoštu su
pelijusių šiaudų — Meilutis 
gimė, tokięje pąt ,ir mirė.

Mirė visą sąvo gyyęnimą, 
jaiinjrstės ugnį, su milžiniškais 
idealais padėjęs ant kraujais 
Aptaškyto -.buržuazijos aukuro. 
Mirė hiėkųtn nebereikalingas. 
Nei tai jo “Ūvynei”, kur rū
pinosi, Jtęl,'jis buvo jaunas, sti
prus, su ^geležine/energija, o iš- 
čiulpusi visas Jėgas, sveikatą, 
padaliusi ^amžinu invalidu, k&ip 
tas prostitutas suviliojęs ne
kaltą mergaitę, išmetė j žiau
rius, mirties kruvinus nasrus.

Niekam' jis dabar, likęs šal
tu mėsos gabalu, nebebuvo rei
kalingas,. —. tik Juodajai žemei, 
kuri jau išsižiojusi jo laukė...

Iš jauno . vyro, ‘ pilno ugnies 
— virto . gritivešiaiJ palikdami. 

. šaltą ^nebylį' kapą, kutį Aldona 
krepšeliais .sunešiojo, supylė ir 
lelijoj "bei' kraujo rožėmis ap- 
BddlrioTr'-į-

Kas rytas vakarėlis, 
„Vęrl^e, verkė. įr Iiudėjo

u* .l Pro. .perlo aŠahtLęs.

i

Sekmadienio rytmetis. Pa
saulis Stove j o prie žiemos slenk
sčio. Iš nematomų kraštų s.yy- 
rųodami. leidosi Žemyn balti; iš 
m(ąžų krikštęlįnių šmotelių Au- 

k^Uąi Ir ’įlppu sluęk- 

dengtus ankštų 
-jiituui Mr luinėlfa stogus ir iua- 

^^pasMu- 
i^to

,, . , h, , ___ __ ^ar$i$iįKJtiaas.
B6t pro ^tįdens dėbe-
.jb prfl^polįia. — &1- 
‘.Ws Jt^as. li^pspo-
j|e .$Skj>e
St(ĮgĮU ibyra šaltos
ašaros <(įr .gėtaytįbąis įkinį^ljū- 
tiemis raitydamas! bėgu sidab
rinis vanduo ir aliumini jo sto
gai, Vėl blizgaclami maudomi 
saulės h spinduliuose. Pabudęs 
vėjelis iš lėto bąstęsi gatvė&ę, 
bučiudįipmąs žpioriių veidus, 
pabudindamas snaudanČius alė
jų nuogus medžių griaučius; tdi 
sudraskytu elgetų ,skarmalus, 
kurie atkišę mėlynom gyslom 
apraišiotus rankų kaulus mo
notoniniai prašė išmaldos. Kaip 
veidrodžiai^ šaįygatvjąis šau- 
niai ’ žingsniavo poniškos figū
ros. Jų lękiruęti batai blizgė
ję, ir įjt vartotuos Būrys girgž
dėjo, 'riebiui ' irimus dengįė 
brangus audeklai įr apie spran- 
.dUs fUiigėsi jApteribs. Jie md- 
ŽUttSįĄS ' Atydos neatkreipė !į 
tas elgetų ištiestas rankas, ku- 
rįe kąįp įt$čia jįems praeinant 
Mlmįlu maHąujan-

M? 0 '. ,W- • ■
Jįe . vi^i. skubėdami žingsnia

vo} ‘ten, iur kaip gulbe balta 
ir sfdabrifblais Mindytais liį!o 
^dangun uždususiais varpais 
staugdama. JjažnyČia.

Graži jiems buvo bažnyčia 
^magiaisiais metalais išsagsty* 

ingiaur! ta^vo $ar gražesnis ir laimin- 
^įe§nĮs f pasaulis su tūkstančiais 
ąuksfo ^syklų, šimtais tarnų, 
nų^ėihįųtai siekiančių bučiuoti' 
ir iau Šltdį žavėjančiais malonu-

Jų širdys buvo laimingos:., 
i.; Įr tiš visą tą jie taip skuJ 
ribini j bėgo padėkoti...

gįisipr sirėųiškai kvaį-J 
ttijo ^tųrtingasai Į pasaulis,»japll 
fpųzikayo varpaį ir s vargonai 
gaudė: **Gloria in excelsis Deo”;

į
4

mėnulį jai užims dvi diepą?.< 
Per tą laiką ji padarys 2^0,į 

*000 mylių. Sugrįžimui irgi rei
kės tiek pat laiko. Tokiu budu 
(kelionė į mėntilį ir atgal užsi
tęs apie keturias dienas, o gal 
ir kiek ilgiau. Raketa ĄUęės 
sverti ne -daugiau, jkąip Vienp 
(toną.J Bąt kuro Su savimi ji 
turės pasiipiti apie 19 t$nų. 
Ji bus nustatyta taip, kad ne
nukris ant mėnulio, bet tik 
♦apsisuks aplink jį ir vėl šdg- 
rįž atgal į žemę. ?

Prie ko prives ek^pęrimęn- 
tai su raketomis, suriku tik-* 
jai pasakytu. Tąčiau .viepus ,dp- 
Jykas aišktferi— 'jos liūs plačiai 
naudojamas atmosferos tyri
mui. Apie atmosferą mes šiąri. 
■dien labai mažai težipępie. VTik 
šiomis dienomis profesoriui 
Pįęcąrd specįąliąi .pądaryrtm 
Jopu pAsfekė išk?lt|i.
Tai rekęrdąs, nes ąukščiąu dar 
jokis žmogus nebuvo j orą i£- 
jkilęs. Atmosferos tyrittėjįimdl 
priduodama labai daug Svar 
bos. ’ Maridriia, ’ kad tai žemiai 
pagelbės 'tiksliau oro permai
nas įspėti. „

žinoma, tai* žiurir j j
maketas kaip į viiną galingiau-, 
šių pąrę .ginklų, yiąi 
pausauliniame į kare ■ orlaiviai 
vaidino labai svarbią rolę. 
Laike karo raketos galėtų žspįį 
vaidlįiti dar ąyarbeęnę Jtolęįį S 

Šiaip ar taip, bet raketų 
Wątyrias žąUa Ipbąi daug žiritN 
nijai. < Jęigu pasieks raketą’pri-

.1 J

pa bus galima į' keletą valan
dų. žinoma^ tai atrodo fantas- 
tišku dalyku. Bėt praeityj 
dau-g drilykų atrodė fantažųo- 
mis, gurios šiandien Vjrto tik
renybė. v

>

•.?
& A.

t

rijlįzį® 
b—• ,
— Tik 'Aldonos dūšia it armo
nikos; verksmas graudžiai vai
tojo. Išblyškęs jos veidas ir 
ašarotos akįs monotoniniai viso
kį selte, o sūdžiuvusios rankos

i

: j į,’ ĮĮLftA

. * M ■
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ir paskutinieji
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Caponei gresia 32 
metai kalėjimo

<*

Federalinė valdžia per du me
tus ruošė kaltinimą

“Išvagotveidis Al” Capone, 
pirmasis pasaulio valkata, ka
lėjimo paukštis ir landynių 
užli^kytojaš, kaip jį paprastai 
mėgsta' vadinti didieji Chica- 
gos laikraščiai, arba pirmasis 
Suv. Valstijų pilietis, kaip jis 
pats save vadina, — penktadie
ny gavo iš Federalinio teismo 
indiktmentą dėl valdžios ap
gaudinėjimo su taksomis.

Caponei gresia maximiim 
bausmė 32 metai penitentiary 
kalėjime už nemokėjimų pelno 
taksų nuo 1924 ligi 1929 me
tų, ir už pastangas apgauti S. 
V. valdžių. Nors tų thkęų Ca- 
pone visai “nedaug” tenusu- 
kęs, būtent apie $80,000 už 
pelno sumų apie $900,000 laike 
6 metų. Tai yra, žinoma, Ca
ponei patys niekai; bet už tuos 
niekus gali tekti labai daug.

)

Indiktmentas pasirodo ruoš
tas per dvejus metus. Apkal
tinimo paruošime per tų visų 
laikų dirbę virš 100 federalių 
agentų, detektyvų, pajamų tak
sų ekspertų, finansierių, ak- 
aunterių ir įvairių brokerių 
ekspertų. Daugitku kaip 1,000 
liudininkų esu nuklausinėta ir 
byla paruošta iŠ kelių tomų. 
Ar Caponc taip lengvai pasi
duos, dar nežinia.

> Bridgeportas
-. ..-Z—

Tebevafo Chicagos 
policijų

Išmušė langą ir išvogė du setus 
iš Jos. F. Budrikė' sankrovos*

I . j I • ’ J • ’ * •

Naktj iš penktadienio į šeš1- 
tadienį, apie 3:30 vai., du plė
šikai išmušė langų Jos. F. Bud- 
rik radio sankrovos/ 3417-21 S.i 
Halsted St.ę įsigavd r ^idu ir 
pavogė du ldrigev s stovėjusius 
brangius radio setus: Cal butų 
ir daugiau pds1g¥obę, bėt juos 
šUfruk’d^ panaktinis, kuns* pa
leido į juos tris šūviuš; bet’ abe
jojama,’ kad jis butų į’ jubs’ pa- 
taikęfcį

* • 4 i- 1 r 4 i

Lewis indorsuotas į pre
zidentus

; Policijos komisionierius Al- 
eock parėdė, kad 430 policijos 
valdininkų butų perkelti iš vie
tų į vietas; Įsakymas palietė 
ypatingai Wabash avė, disirik- 
tą ir vice and gambling skvn- 
dą, kurio veik visus policis- 
|Us palhiosupja._ ___

Naujas būdas pilvo li
gotus pagydyti

Per 3 dienas pagydė 7 mėli}' 
senumo ligą

4 ‘t > *• * 'A •?

su laimėjimu. 47 darbiniiikSr 
mergaitės buvo metusibs dar
bą dėl to, kad kompanija bu
vo nukirtdsi joms algas. John 
Fitžnati'ičk, Chicagos Darbo 
FeddVtteijb’s preži'dOntūi tarpi
ninkaujant, streikas baigtas 
paliekant darbipi/ikSms seną
sias algas: NątijUF susitvėrė 
‘MticardiiĮ Workeršr;Unibn’, ku
ri jau dalį^yiiyb dėifybb&j.' , 
<■ , c.CV<' į t'.'B,/Zj’ i

? Devyni “neprieteliai” 
paliuosuotr .. .!

’t ? ■ ...... r,-"-*------ , [,

Bylos iiž valkatavimą panai
kintos prieš 9 ‘^visuomenės ric-

pribleliųs” arba gengsterius, 
visi arba daugumoj Capones 
sėbrai. Viso labo tokių “ne
prietelių” Chkagoj buvo pri- 
skaityta 28, l/et iš tų vos ke- 
i tesėdi;

Lietuviai Gydytojai

Susekė' CaponeS 
“Great Trail”

Federaliniai agentai kų tik 
sulaužė didelę Capones sindi
kato sistemų, pagal kurios kas 
savaitę buvo pravežama po 
10,(XX) galionų alkoholio ke
liais nuo Chicagos ligi Missis- 
sippi upes.

Areštuota 20 Capone leite
nantu ir . sunaikintas didelis 
degtinės fabrikas vienoj fer
moj ’VVhitesidc county. Pasiro
do, kad jau 1 metai tais ke
liais ėjo gyvas trafikas, bud
riai apsaugotas Capone gink
luotos pajėgos.

Majoro rūpesniai atsi
leidžia?

Chicagos mokyklų taryba 
pasirodo labiausiai subankru
tavusi. Reikia mokytojams al
gų, o jau virš $1,200,000 ne
mokėta per tris terminus, ir 
viso skolų taryba turi $5,145,- 
000. Tuotarpu alga? žada ap
mokėti cotmty board, o šiomis 
dienomis gubernatorius Em- 
mersonas žada susitikti Cer- 
makų ir sykiu aptarti, kaip 
Chicagai pagelbėti.

Aąuarium aplankė 
2,500,000 žmonių

Dar tik 7 mėnesiai kaip iš
statytas ir atidarytas' Scliedd 
Aųuarinm (žuvų ir įvairių jū
rių gyvūnų namas), o jau du 
su puse milijono žmonių spė
jo jį aplankyti.

Aųuarium randasi tuojau 
prie MicTiigan čžero kranto už 
Field Museum, pakeliui į Ad- 
lerio Planetariuni. Sįmiaš, pa
statytas visas iš baltojo’ mar
muro. Aųuariume randasi 5,- 
000 įvairių žuvų, įvairiausių 
veislių ir ryšių, surinktų iš At
lantic ir Pacific vancftnynų ir 
ežerų bei upių, Pietų' ir Šiau
rės Amerikoj. Tas Aquari urnas 
skaitomas pats didžiausias pa
sauly ir pastatytas puošniai! 
negu bite kur kitur. <

Žuvims palaikyti yra atvež
ta .1,000,000 galionų vandens 
stačiai iš jūrių, .nes dauguma 
žuvų reikalauja tikro okeanų 
vandens, o dirbtinas storus 
vanduo negali pavaduoti tikro 
jūrių vandens. -

Chicagos Demokratai, vado
vaujami majoro Cermako, va
kar indorsavo senatorių James 
Hamilton Lewis į’ S. V. prezi
dentus ateinančių metų kam
panijai. Lewis kandidatūra vi
sų Illinois demokratų priimta 
vienbalsiai.

Dar 14,000 mokytojų 
be algų

Vėl 14,000 Chicagos moky
tojų užėjo pasninko dienos. 
Čekiai sumoj $3,825,000 sulai
kyti neišmokėti dėl to kad mie
stas nebuvo' jų padengęs, ne
turėdamas pinigų.

Medicinos “stebuklas” suras
tas, kuriuo pilvo uleers visiš
kai pagydomas bevalgant icc 
cream sumaišytą su tam tik
rais vaistais, paujai pagamin
tais Nortlnvestern universiteto 
medicinos mokykloje. Vaistai 
gaminami , iš tam tikrų sulčių 
(gastric mucous membrane), 
randamu kiaulėse. Tuos vais-* 
tus duoda sumaišytus su icc 
cream. arba’ kitokiais šaltais 
valgiais. Tas išradimas atkrei
pė didelio susidomėjimo, ypa
tingai kuomet ‘ asmuo sirgęs 
uleeriu per 7 metus visiškai 
pagijo laike 3 dienų.

“Ukrainos” metinės 
sukaktuves

Graboriai
Phone Boulevard 4

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas lai- 
dotuvese ir kokiame rei- 
kale visuomet esti sąži- 
ningas ir nebrangus to- 
dėl, kad neturime ii- 
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė
s CHICAGO, ILL.

___________ ____ -t------- --------- - --  

Graboriai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiansia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelc 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., CliicttgoSKYRIUS:
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

BUTKUS
Undertaking Co.

Wm. A. Pakorny 
Koplyčia' dykai

710 West 18th Street
Ttl. Canal 3161

■ -Į',1 lii,įilįBI„,i —

Lietuvos Akušeres

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų,
4 if 6 iki 8 vak.'NedHiom'nuo 

s iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

Įvairus Gydytojai
Office Pbone Canal £912

2
10

iki

0036

Rez. 6600- South Arteįian Avenue 
Phone Prospeet 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

----- o------
DR. MARGERIS

Išvažiavo Lietuvon.
...... , . j . ’

Grįš liepos menesio
> pabaigoj.

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

2400' TV. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West’ 2860
Namų telefonas Brunswick 0597 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Office 1724 So. Lotomis St.

los: 10' td 1Z /u. Ką., 2 to 4
& 7 to ,8:30 P. M._ 

Res. Pbone Fairfaz 6353 »'

Telefonas Yards 0994

Dr. MA0KKE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

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

■..-.............o'--

Pbone Armitage 2822
r-

1145 MUtVaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Ncdėlioj pagal sutartį

------------ — - /_______________________

Francijoj geria už ma
jorų Cermaką

- -------- - ■■ I

Būrys Suv. Valstijų miestų 
majorų, kurie dabar vieši Fran- 
čijoj, plačiai pagarsėjo savo 
gėrimais. Viename mieste, lai
ke vaišių visi amerikiečiai ger
dami šampaną pakėlė taures 
už tai, kad greičiau Amerikoj 
sugrįžtų alus ir vynas, o vie
nas Chicagictis teisejhs Gdo^gc 
Patten pakėlęs taurę sušuko 
“Už Antaną Cermaką, naująjį 
Chicagoš majorą, ir didžiausi 
gėrėjų užtarytoją Amerikoj I”

Chicagos ukrainiečių laikraš
tis “Ukraina”, kurį redaguoja 
Jos. J. Voronko ir leidžia Dr. 
Siemenovicz, ateinantį šešta
dienį, birželio 13 d. turės savo 
vienerių metų stikaktuves. 
Spaudos banketas rengiamas 
kitą idieną, sekmadienį, birže
lio 14 d. CongčeSs Hotel, Flo- 
rcntiil salėj'.

Makaronų streikas 
baigtas . ———-!---

Prasidėjęs praeitą pirmadie
nį ir nusitęsęs visą savaitę 
streikas Chicago Macaroni 
Company_ darbininkų baigėsi

Gatvių šlavėjus apdėjo 
mokesniais

Patirta, kad Chicagos gatvių 
šlavėjams uždėta mokesniai po 
10 ir 15 centų kasdieną nuo 
kiekvieno šlavėjo. Taip pat 
tvirtinama, kad tie mokesniai 
esą uždėti su kokiais tai po
litiniais tikslais: iš tų mokes
nių busią pamokama alder- 
monams už tai, kad jie šlavė
jams darbų suteikę.

| SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

loprašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banl®

Pagautas1 nusigėręs 
gengsteris

NORINTIEJI )
NUSIFOTOGRAFUOTI

Bešaudydamas nepajuto poli
cijos skvado

Naktį į šeštadienį Chicagoj 
buvo didelis lietus su i)Wku- 
nija. Tuo laiku ant Eąst 78tb 
s t. ir Crandon aver policij a iš
girdo’ Smarkią šūvių paiHiii’pą 
ir atskubėjusi pamate gatsų 
gengsterių ekzekutorių, Frank 
McErlane bestovint šalo *savo 
automobilio ir su automatišku 
kulkosvaidžiu bepiškinant kur 
tai į tamsą. McErlane buvo 
tas, kurs paprastai veždavo 
Rengės nuteistus mirti gengstė- 
rius** “ant raido”, iš l<ur tokie 
jau niekuomet nebegrįždavo.

Gcngrtcris\ buvo tiek girtas,
kad nė rtej’trtd’, kai)) į)blicIWi 
pačipė už pakarpos. Jo auto
mobily riistą dač vienas auto
matiškas šautuvas ir revolve
ris. Iš nubarstytų iššaudytų 
gilžių spėjama, kad įvyko 
smarki kova tarpe gengsterių^ 
tik kiti kurie nebuvo tiek gir
ti, spėjo pabėgti. Pats McEr
lane, žinoma, nieko “neatsimer, 
na”.

Capone “piliečio lojaly- 
bės pavyzdys”

į>^' 4* •• ■ * l

>’■ • l1'*

f, Vos. tik .fėdęraiiftė , valkfžia 
paruošė Caponbi* kdltįbimą, 
kaip tas piįi teismą
btiHu advdkafti Vedinas ir ilie- 
ko nelaukęs uŽsistatė $50,000 
bondsąi ,ir vėl išvažiavo lais
vai namo. ■ ’ ‘ ;

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Telefonas
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir riuo 6 iki 
9 vai. vakare

Vidikas- 
, Lulevičiene 

AKŲŠERKA

• 3103 S. Halsted St.
<•

--------O--------
Namų Tel. Ravensvrood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 M iįwaukee Avė.
(kampas North ir Datnen Avės) 

Tel. Brunswick 8281 
Utarn., Ketv. ir Subatomis 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7-8 p. m.
Nedaliomis pagal susitarimu

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisai i 3102 So. Halsted St., Chicago 
r,. arti 31st Street -

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

Ilgai Užsitęsusios Ligos
Širdies. Plauėlų. Inkstų ir Kraujo pakriki
mai sėkmingai gydomi. Taipgi Akių. Ausų.

Nomca ir Gerkles
Akiniai prirenkami i »

DR. ALEX W. MARMtOR
Gydytojas, Chirurgas, Osteopatas 

4 4 O 7-V North Kcdzlc Avė.
Tel. Iiuicpendęncę. 0083

Valandos: 0 ryto iki 1 dienos. Vak. 6 iki 9.

1327 So. 49th

Telefoną j

Cicero 3724

Ct.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy U Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Telefonai Bdulevatd , 1939 -

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th St. Chicago, III. ’

Pbone 
Hemlock 9252

Telefonas Yards 1'138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenuc
CHICAGO, ILL.

s: M. SKUBĄS '-
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718' 18 St.
Tel. iRocsėvylt 7532

prie 
duodu 
eleetrit

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag-
netic blankets ir 
t. t. Moterims ir 
mergindiri patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKO!

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgai

Perkėlė abu savo ofisu į naują Vietą po nE
4645 So. Ashland Avė;

Valandos 2 iki 4 ir ’ 6 iki 8 vakare. 
Ncdėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

■ . . _ Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

> Advokatai*;; -

K. GUGIS
ADVOKATAS.

MIEStO OFISAS '
N. Dearborn St.į Room 1113 

Telefonas Central 4411
127

Valandos: nuo' 9 ryto iki 4 pb pietų 
Gyvenimo vieta j

3323 South Halsted Sueit 
Tel; Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekviena 
vakarą, išskyrus ketvergę

Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

Mano Studijoj 
arba savo nariiud- 
se, nėra skirtumo 
kur; SAVO ŠEI
MYNĄ, VES
TUVES, " 
MENIS. 
atlieku 
ki t u s 
darbus; 
metų

, ŠER- 
Taipgi 

visokius 
fotografo 
turiu 25 
patyrimą.

tPraneškit iš anksto • telefonui
ENGLEWOOD 5840

P. CONRAD
730 West 62nd Street| ■ U.j. ,

J. Lūlevičiuš 
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
milyt Patarnauju laidotuve- 

se' visose miesto j ir 
, miestelių dalyse. Mo- 

dhniŠka koplyčia 
u veltui.

MA ' WU3103 S. Halsted St. 
Mm Chicago, m. ;

* Tel) Victory 1115

J. F. R AHZirS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
ju gėriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kai 

, priklausau prie ^ra- 
bų išdirbystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

y Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted -St. 
Tel. Victory 4088

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą; kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuptumo^ skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias. klaidas; Speciali? atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Ncdėlioj nuo 10 iki 
12 vali po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMŲ. 
Daugely atsitikimtį akys atitaisomos be 

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

Phčpe Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146

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

R« A, VASALLE
ADVOKATAI 

11 South La Šalie Street 
Room 1934 Tel. Randolph 0332 
T“ - - a. . « a *'4»a

3241 S. Halsted St. Tel.. Victory 0562 
•f- H-i Valandos
Olis—Utarn., 
Vasalle—Pan.

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL' vak. ----  - - « --  - --- -
7 iki 9 vakare 

Ketv. ir Subatos f vak 
Ser. ir Pėtnyčio* vak

.1 . p ■»: t.?-.-■
.. —XX. ____ -____ i

ryto Lietuvis- Advokatas

Tel. tards 1829,

M. G; SBRN®
LIETUVIS AKIŲ .SPECIALISTAS 

_________ r

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
, ' ■, ... ■ -........ - —

J ’ . • ' f ' ■ i ' I .i ' ’ * ** V '
Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL

JŪSŲ GRABORTAI 
DidyQ(lsaą

« MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AmĖULAMCE PATAHNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet tėikiam'e širdingą, simpatingą, ramų . 

0( patarnavimą, kuomet < jis !fyra labiausiai reikalingas. J

J. F. EUDEIKIS & M.
‘JŪSŲ GRABORTAI

Didysii > ■ ,

4605-07 South Hermitage Avenue
._____________ ■ Vi.1 TMonai, YĄAdS,D741 i, 1742 ,■> J

DYKAI DEL ŠERMENŲ
- ..... . n

TA Calumet. 32^)4
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 Valandos vakare

Valandos: 1—3 ir 7-—8 
pcyedęmis ir nędčlipmis; pagal sutartį. 
Režtdcncija 6628 So. Rlichm6ddJ Street

Telefonas Republie 7868

OPTOMETRIST 
Praktikuoja, virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 

kampas 47th St, , 
Tel. Boulevard 6487

JžiįL'... ■■nyrajiT ■ 
Lietuviai Gydytojai

; ,A: 
' , 4 ■ *'

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted1 Street

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki' 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 valandai vakate 

| apart šventadienio^ ir ketvirtad^eqior 

' X Phone Canal 6222 

I- DR. S.’~BIEŽiS

Phone Canal 2118 . 
Valandos: 6—8 vakaVė 

DR' A. L; YUSKA 
GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St.
Rezidencija?

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki’ 9
Subatomis nuo 9 iki 9

52 Eašt 107th St:
• s . kampas Michigan'Ave. r 
Tel. Pullman 5950—namų Pulk 6377 

Miesto, ofise'pagal sutartį .
127 N. Dėarborrt St

Ketvergais ofisai uždaryti.
; ; i į-iB.N.i.... ■a.tMį.i.rtuažiu.t...

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South Ashland Avė;
Tel. Boplevard 75X9 ‘ _

Ofisb' valaridbš 10 rytb* iki* 8 vakaro^ 
Residence Phone Heinlock 7691-

John Kuclrinste
Lietuvis Advokatas

2221 Wedf 2W SU'
■ Arti LėMtt'Sti...

Telefonas'Canal 2552 i
Valandos 9 ryto iki:* 8 vakjtf^. u

Sercdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6
. Phone Boulevard 7042

DR. €. Z; VEZELIS
Dentinas'

4645 So. Ashland Avė;
arti 47th Streėt

DR. J. J. KOWARSKAS 
..GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

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

ReZ 2359 S. Lttvitt Si. Cdhal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 < iki 9 

Nedelioj pagal sutartį

Įvairįs Gydytojai, 
•#Wta^*^^ta*W**‘Wta*W%*wWW***********,****^^*****,***^**S**********

DR. HERZMAN
i — IšRUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų it vaikų pagal naujausius 
metoduF X-R)iy ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 13th St., netoli Morgan St,

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 6755 ar Randolph 6800 
................ -U .■ ■■■ i ( ------------

DR. CHARLES SEGAL
'Praktikuoja 20 metai

• ofisas
4729 South Ashland Avi., 2 lubos 

ČHICA'GO, ILt.
SPECIALISTAS DŽIOVOS ‘ 

Moteriškų, Vyriškų ir-Vaikį' ligų, 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. rytė, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Ned?l. nuo 10 iki 12 V. dieną 

Phone Midway 2880

A. A SLAKIS
ADVOKATAS • • 

Ofisas ■ viduęųiie$tyje 
CHiCAGO°°TEMp£i BLD® 

.. 77. W,i, Wdibiėgton '>\

1
. Namų Tdė Hytfe Purk 33 9F

(John Bbrd&y
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Adomi St., Room 4117 
Tclephorie Randolph 6727 

Vakarais 2151 VV. 22nd St, nuto6-9 
Idcphone RooMvdt 9090

'tartie 8-<f ryte? Tel; V600'

--------"į 1 
V. W. RUTKAUSKAS

ADVORĄTAS
29 S. La Salfo Si. Room 730’ 
Tel. Central 6890 Vai. 9—4 
Rezidencija-6158 SrTahnanAv.

Tel. Prospect 3525 .

Paul M.
. Advokatas ■
Ofisas vidutttuettyje

Room 2414 r
One North La Šalie Bldg; į 

One N,orth Ltr Salle Sti
(Corc ta Šalie.and Madiron S O.) ?

Ofiso OM. State 2704r 4413: I 
.....    i' -     ; y • ■      ""(B

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 S6. Ashland ‘ Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Ročkivell St^ 
Tel, Republie 9723 " , \



■ v- '*■

CLASSIFIE D ADS

North Side Automobiles

Red. Atsakymaiatsilankė skaitliu

PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS
Edncationa)Jubiliejinis Piknikas

Puišis

MADOS MADOS MADOS

Iš darbo lauko
S. Lenkauskienė

Bridgeportas

klaidos.

2943 2060

Medicina

Senas Petraš

2529

25292539 2943.rašo
tinka iš lengvesnės šilko arba kokios kitokiosVasariais- siutelisPirmieji svečiai iš užjūrio

pirtnoji šie-

Ekskur-

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

ma

—Pasirinkite tokį ątmokėji 
kuris jums yra parankiau

Birutė savo 25 su 
kaktuvių metais

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO. ILL.

Laisvės 
norite 

Naujie-

Real Estate For Sale 
Naraai-žemč Pardavimui

vienintelis 
kalboje, 

medicinos,

kurie galbūt to ir pageidauja, 
ridenčiau?
vėjams, 
so eto’ 
Ryan.

Financial
Fi n ansai-Paskolos

Vedėjas, Mikas Jo

So. Chicago ir Ten D/ilyva 
vęs'. Butų galima įdėti, jei pa 
sirašytumėte savo tikrąsias pa 
vardes.

Roselande, Ketver 
birželio, 7:30 vai 

Roselandiečiai ir aplinkinės Jie 
esate

Sere 
birželio, 7:30 vai 

iš Marquctte Par

Amerikos Lietuvių Mokykla yra vie- 
i ir mokslo įstaiga 

mokinama kiekvieną

2 d. Associalion 
. 226 kuopa laikė 
savo

Ofiso 
pietų, .nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

TUOJAUS paskoliname ant automo
bilių, rakandų ar algos.

WEST HIGHLAND LOAN CO. 
7848 S. Ashland Avė. Tel. Stewart 8815

REIKALINGA jauna mergina prie 
namų darbo. Šaukite 

Crawford 0995

Specialė atida į stogų dengi 
Apskaičiavi

Šiomis dienomis iš Amerikos 
atvyko Lietuvon 
met Amerikos lietuvių ekskur 
sija iš 124 asmenų 
Santai šį kartą važiavo Olandi
jos-Amerikos linija, lydima spe
cialaus kompanijos atstovo, po
puliariu ir . įsigijusiu amerikie
čių tarpe palankumo “Staten- 
dam” laivu.

Laivas svečius iškėlė Rotter- 
dam’o uoste, o iš čia jie vyko 
geležinkeliais per Vokietijų. 
Lietuvoj juos sutiko vietos vi
suomenės, šauliai ir organiza
cijų atstovai!

Atvykusieji patenkinti kelio-

Naujienos” 
die anksti ryte atneštos į jūsų 
— malonėkite tuoj pranešei 

Knygynui, žemiau pažymėtu

i, kuriems yra nešamos 
bet esate 
vieta

PERKAME Lietuvos 
Paskalos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės j 
nas, Box No. 1258.

CASH UŽ BONUS- 
Pilnos infoftnacijos mielai suteikiamos. 

Rašykit, telefohuokit ar ateikit. 
BONDS REALIZATION TRUST 

134 N. La Šalie St.
Room 316 Tel. State 4030

West Pullman S. L. A. 55 kp. na- 
Šiuomi pranešu, kad persikėliau 

Tad su mokesčiais ar ki- 
reikalais kreipkitės: A. Statkui, 
W. 120th St. .

Taksų mokėtojams 
žinotina '

Birželio
Housc SLA 
pusmetinį savo susirinkimų 
Nariai, kaip vasaros metu, ga
lima sakyti

(Miestas ir valst.)

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

Prezidentas, Dr. K. Kliauga
Vice-prezidentai, Joc 

ir John Sharkelis
Iždininkas, G. Šūkis
Nutarimų sekretorė, 

vieve Zelnis
Sekretorė, Vera Stradom- 

skaitė
Iždo globėjai, Nora Gugis ir 

p. Vark ai a
Pramogų vedėja, Vanda Mi- 

sevičiutė; padėjėjai Martha Jo
cius, Helen Sakalas ir Albert 
Bagdonas

Situation Wanted
Darbo Ieško

Indžionkšenas” prieš real 
estate pardavimą Iš S. L. A. 226 kuopa 

susirinkimo

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS 
ŽINOTINA

Kurie norite, kad jums 
butų kasi 
namus - 
"Aušros” 
adresu.

Taipgi, kuriems yra nešamos ‘‘Nau
jienos’’, bet esate persikėle į naują gy
venimo vietą arba persikelsite ateityje 
— malonėkite pranešti “Aušros” Kny
gynui, Drg. J. Sinkus, “Naujiem^” iš
nešiotojas, bandys jums, kaip ir iki šiam 
laikui — nuoširdžiai patarnauti.

Kurie norite paduoti skelbimą į 
jienas” arba užsirašyti 
bei savo draugams į Lietuvą irgi 
lonėkite*" kreiptis į “Aušros' 
—• čia yra Bridgeporto

PARDUOSIME pigiai 5 kambariu 
moderninius rakandus—seklyčios setą, du 
9x12 Wilton kaurus, 9 šm. valgomojo 
riešuto setą. 2 miegamojo riešuto setus, 
lempas, radio, baby grand pianą, kėdes, 
dreipsus ir f i rankas. Taipgi atskirai. 
7816 S. Marsbfield Avė., Ist apt., tel. 
Triangle 4146. ♦

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

2539 r— Vasariais siutelis i ___  .
skalbiamos materijos. Bliuzką galinta siūdinti iš tos pačios materijos arba iš bal 
tos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutihę.

2943. — Augesnei moterei suknelė. Tinka iš byle kokios vienos spalvos 
terijos, padabintos margu šilku arba karbatkom. Sukirptos nųeros 16 
36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę..

2529 _ ,r?,
rijos arba šilko., Sukirptos mieros 8, 10

Norint, gauti vienų ar dau
giau vir$ nurodytų’ pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę 1 ir adresų. Kiekvieno pa-
vyzdžio kaina 15 centų, 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to,.ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattera -Dept., 1739 
So Halsted St. Chicago, III.

Draugijos “Lietuvos Ūkinin
kas” jubiliejinis piknikas įvyks 
birželio 28 d., Shady Trce Inn, 
Archer Rd., priešais Oh Henry 
Park, Willow Spring, III.

Draugija “Lietuvos Ūkinin
kas” susitvėrė rugsėjo 21 d., 
1906 m., Chicago, III. šiemet 
sukanka 25 m. jos gyvavimo* 
Minėta draugija susideda iš 
įvairių Chicagos kolonijos na
rių. Toji draugija yra gabiai 
vedama raštvedžio B. Lenkau
sko ir pirmininko V. Duobo.

Be to, turiu pranešti, kad 
išvažiavimų rengti yra apsi
ėmęs gabus komitetas. Pikni
kas bus paįvairintas įvairiais 
žaidimais. Bus duodama dau
gybė dovanų už visokius at- 
sižymėjimus. Bus gera muzika, 
tad šokių mėgėjai galės pasi
šokti.

Nariai bus kviečiami per 
laiškus. Visi lietuviai yra kvic^ 
čiami jubiliejiniam piknike da
lyvauti. Kviečia valdyba ir ko
mitetas. *

riams
į naują vietą 
tais 
656

IEŠKAU darbo ant ūkės už valgį 
guolį. Esu tvirtas ir galiu dirbti.

ADAM SALYS
1616 S. Halsted St., 1-mos lubos

DARBO ieško vidurinio amžiaūs žmo
gus. Atsakantis, švarus, negirtuoklis; 
mazgosiu dišes, porteriu, bile kokį dar
bą, dirbsiu už kambarį ir valgį. Box 
1303, NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
sted Street.

Apskričio dclcga- 
kad Apskričio su- 
įvykęs gcg. 24 d

Specialistas gydyme chroniška ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atmlan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išcgzamlnavi- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikri, specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ifiegzaminavimo—kas jums yra.

AR JŪSŲ BIZNIS 
PARDAVIMUI?

taip, tai mes turime cash pirkėjus, 
L 1. , - >• Greitas, kon.

latarnavimas pirkėjams Ir parda
vus specialybė rooming house, ga

ilys ir garažai. Tel. Del. 9420. Mr.
Km. 003. 012 N. Michigan Avė.

nice Tverionas 
Birutės 

žavi tas.

PARDUODU bučernę ir grblsernę 
su mažu namu. 'Tel. Lafayette 8780

KALBĖK ANGLIŠKAI!
NEŽINYSTE IR VARGUS GALIMA 

SUDAUŽYT TIK PER MOKSLĄ! M _ W • _ _________ _______ _
nintelė anglų kalbos 
Amerikoje. Čia i_ 
žmogų lengvai, greitai, gražiai-taisyklin- 
jai rašyti, kalbėti valdžios įstaigose, 
krautuvėse, pas daktarą, advokatą, teis
muose: nurodome kaip pas dirbtuvės 
bosą prašyt darbo; išaiškiname taisyk
les mašinėle rašyt, stenografuot, skait
liuoti, taip pat prirengiame prie pilie- 
tystės, ir daug kitų mokslo paslapčių 
atidengiame. Už mokslą mokestis dabar 
žymiai sumažinta. Mokykla atdara die
nomis ir vakarais. Ppdėkit mokytis 
šiandien!

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

“Medicina mėnraštis 
riamas 
praktikos reikalams; 
gydytojų, dentistų, 
ninku profesiniams 
lams. Prenumerata 
$5.00, adresas: 
Mickevičiaus g-vė, 
Kaunas, Lithuania

Pereitą penktadienį teisėjas 
Phillip J. Sullivan Circuit 
Court išdavė “indžionkšenų”, 
kuria uždraudžiama apskrities 
kasininkui garsinti, statyti ant 
pardavimo arba atimti nuosa
vybes tų taksų mokėtojų, ku
rie yra užvedę bylą teismuo
se dėl 1929 metų assesmentų 
ir hiukia teismo nuosprendžio.

Real estate taksų mokėtojų 
asociacija pranešdama tų žinių 
ragina norinčius nieko nelau
kiant stoti į tą asociaciją ir pri
sirašyti prie taksų mokėtojų 
skundo ligi ateinančio trečia- 
dieino. birželio 10 d. 6 vai. po 
piet, room 136—120 S. La Šalie 
Street.

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn 
dainų pamokos atsibus panedėlį, birže
lio 8 d., Meldažio svetainėj, 7:30 vai. 
vakare. Visi Choro nariai malonėkite 
susirinkti laiku. Mylinčius dailę kvie
čiame prisidėti prie choro, nes jau cho
ras pradėjo mokintis naują trijų veiks
mų Operetę “Agurkai”, kuri bus pa
statyta pradžioj sekančio sezono.

— Valdyba.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

6328 S. Mozart St.

l w

NAUJIENOS, Chicago, III

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Todėl, velytina, kad kiek
vienas Amerikos lietuvis gy
dyto jas-chirurgas, dc n t i s t a s 
aptiekininkas užsiprenumeruo
tų mėnraštį “Mediciną”.

Dr. A. L. Graičunas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos susirinkimas atsibus utar- 
ninke, birželio 9 d., Masonic Temple 
svetainėj, 1547 N. Leavitt St. ir North 
Avė., 7:30 vai. vak. Nariai malonėki
te susirinkti laiku, po susirinkimo bus 
programas—dainuos A. Salavcičikiutė 
(Staponavičienė). kalbės Naujienų re
daktorius August ir advokatas K. Gu-

ne, .kuri puikiai nusisekusi, 
ypač patenkinti “Statęridam” 
laivu, jame tiekiamu maistu, 
apsiėjimu ir kitomis smulkme
nomis, žymiai padominančiomis 
pačių keliohę. iŠ amerikiečių 
pusės buvo išreikšta padėka 
juos sutikusiems asmenims šau
liams ir labiausiai p. C., kuris 
kaipo tos linijos atstovas Kau
ne (Olandijos susisiekimo ir iŠ 
eivybės biuras, Laisves ai. 28)' 
visų laikų rūpinosi svečių pa
togumais kelionėj. Dalis svečių 
ta pat linija grįžtanti, o kiti 
apsigyvensiu ilgesnį laikų Lie
tuvoj.

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

C. L. STRAUSS INVESTMENT 
COMPANY,

1416 Forman State Bank Bldg., 
Franklin 5664

Birutės
Lietuvių Auditorijoj birželio 4 
d. vakarą. Narių ir rėmėjų su
sirinko tikrai skaitlingai. Bi
rutė, matyt, savo darbu iško
vojo didelio pripažinimo pas 
Chicagicčius.

Rinkimai parodė, kad Biru- 
tiečiai savo pernykščiai Valdy
bai pilniausiai pasitiki, nes šie 
rinkimai buvo senųjų perrin
kimas ir naujų darinkimas į 
pagalbą, numatant kad atei
nantį sezoną Birutei teks daug 
dirbti sąryšy su jos 25 metų 
sukaktuvėmis. Seniesiems Bi
rutės veikėjams ir jos jauna
jam vedėjui Jozavitui susirin
kusieji išreiškė 
komplimentų.

šiandien lietuvis gydyto
jas, dentistas ar aptickinhi- 
kas, jei jis nori turėti arti
mesnius ryšius su Lietuvos 
aukščiau minėtais profesiona
lais, negali apsieiti be “Medi
cinos” žurnalo, nes medicinos 
srity Lietuva nebota, kuri bu
vo prieš pasaulinį karų.

Lietuva turi savo Universi
tetų sti niedicinos, dentisteri- 
jos ir pbarmacijo.s skyriais.

Lietuva turi prie V. Minis
terijos Medicinos departa
mentų — arba aiškinus*: svei
katos užvaizdą.

“Medicina” yra 
mėnraštis lietuvių 
teikiantis netik 
mokslo naujausias žinias, bet 
ir vienintelis laikraštis, kuris 
teikia žinias apie piliečių 
sveikatingumą; apie tvarką 
sveikatos reikalais ir kas ga
li ir kam būna leista liuosai 
praktikuoti: gydytojavime, už
siimti dentisterija, ar užsidėti 
aptieką ir užsiimti aptieky-

Dr-jos Sv. Petronėlės susirinkimai 
bus laikomi paprastais, vakarais, kožno 
mėnesio pirmą panedėlį. Pusmetinis su
sirinkimas atsibus panedėly, birželio 8, 
7:30 vai. vak., Šv. Jurgio parap. svet. 
Nares malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti savo mokestis.

DEL GEROVES LIETUVIŲ

Iš priežasties bedarbės ir permainų eko<» 
nominiam gyvenime, susirinkimai yra 
šaukiami sekančiose vietose:

Marųuctte Park Parapijos Svetainėje, 
ant 68-tos ir Map!cwood Avė. 
dos vakare, 10 d. 
vakare. Visi lietuviai 
ko ir aplinkinės turėtų susirinkti, kur 
išgirs naudingų patarimų iš to vakaro 
kalbėtojų,

Antras susirinkimas bus laikomas Vi
sų Šventų Parapijos Svetainėje, ant 107- 
tos ir Wabash Avė. 
go vakare, 11 d. 
vakare 
tuviai esate kviečiami susirinkti ir 
girsti lietuviams naudingų patarimų.

Rengimo Komitetas

Nau- 
‘Naujienas” sau 

ma- 
Knygyną 

Naujienų” 
Agentūra.

“ĄUŠROS” KNYGYNAS, 
3653 So. Halsted St.

Tel. Yards 4754 i

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

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

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS K INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

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

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

SLA. 6-lo 
tai pranešė, 
važiavimas 
Cicero]. Dr. A. Montvidas pra
nešė kai kurių ypatingai įdo
mių dalykų, būtent: Apskričio 
konferencijoj buvęs atsilankęs 
SLA. iždininkas p. K. Gugis. 
Jis papasakojęs delegatams, 
jog Susivienijimas esąs t. y. 
P. T. labai atsargus su nau
jom paskolom. SLA. ižde esu 
didelės pinigų sumos neįves- 
tuotos. New Yorko bankai be
mokėsią tik 1% ant taupomų 
sąskaitų. Be to pinigus reikią 
apdrausti. Už apdraudų kom
panija ima 1%^ kas reiškia, 
kad Susivienijimas neturi sau 
naudos laikydamas pinigus 
taupomoj sąskaitoj.

Laikai prasti. Daugelis kuo
pos narių neišgali savo duok
lių užsimokėti. Vis daugiau ir 
daugiau kandidatų atsiranda 
išbraukimui iš narystės.

Atlikus bėgančius kuopos rei
kalus, buvo skaityta pagamin
ta tam tikra rezoliucija P. T., 
kuria patariama laikytis eko
nomijos. Rezoliucija tapo pri
imta 15 balsų prieš 4. >

Susirinkimas buvo gyvas ir 
ramus.

Musų kuopos pirmininkas p. 
K. Čepukas yra senas north- 
sidietis darbuotojas. Jis moka 
vesti* susirinkiipus, nes jau 
daug metų kai jis musų kuo
pai pirmininkauja.

— K p. Narys.

Morgan Parke yra viena ne
didelė cementinių grabų dirb
tuvė, kur dirba apie 30 dar
bininkų. Kaip visur taip ir čia 
algos mažinamos, o darbo va
landos ilginanios. Nuo gegu
žės 28 d. čia įėjo į galių algų 
nukapojimas. Pirmiau darbi
ninkai čia gaudavo už 9 valan
dų darbo dienų po $33 savai
tei, o nuo gegužes 28 d. be
gaus tik $27.00 į savaitę ir 
dirbti turės po 10 valandų per 
dienų, išskyrus šeštadienius, 
kur dirbs po 8 valandas.

Darbininkai tokiu pavasario 
prezentu nepatenkinti, bet nie
ko kito neišmano, kaip tik šias 
sąlygas priimti. Grabų biznis 
bedarbės nejaučia, nes, pasi
rodo, kad juo laikai sunkes
ni, juo graborių biznis geres
nis.

Nuaažyklt debesie au aauies 6vie«a ir 
. Elektrikintu

REFRIGERATORIU
Kam pirkti leda kuomet iu* ralito nusi
pirkti garantuotą elektrikin| Refrigeratorių už 

$59.50 ir augš.
ALLIED REFRIOERATOR SALES 

1735 Jackuon Seeley 10090
1401 W. Randoiph 
5081 Broadway Edgewater 1300

'PRIVERSTAS apleisti savo gražų 
apartmentą, galima ir renduoti; gražus 
seklyčios, miegamojo ir valgomojo kamb. 
setai, elektr. radio, vac. valytojas, kė
dės, lempos, indai, ^kurtinos, dreipsai ir 
t.t. Parduosiu visus arba atskirai grei
tam pardavimui. 6730 S. Aberdeem St., 
Englewood 1162.

Birželio 3 d. pasimirė po il
gos ir sunkios 4 metų ligos 
Pranciškus Zimontas, palikda
mas našlę moterį Petronėlę ir 
sūnų Pranciškų 15 metų am
žiaus. Zimontas tapo palaido
tas iš Liulevičiaus koplyčios 
į Tautiškas Kapines birželio 6 
d. 10 vai. ryto.

Teko aplankyti velionį jau 
Liulevičiaus koplyčioj. Stačiai 
nustebino ko yra pasiekęs gra- 
borystės menas. Iš nusirgusio, 
sudžiuvusio velionio Zimonto 
padarytas maloniai atrodantis, 
tartum saldžiai miegantis žmo
gus. Toks užbalsamavimas vi
sai pašalina tų įspūdį, kokio

MEŠ PALIUOSUOSIME JUS 
NUO SKOLŲ

Sulig musų originalio visoj žaly žinomo pie
no, indorsuojaino ir rekomenduojamo žy
miausia biznierių, samdytoju ir ekonomis
tu. kurią tik jj žino.
KAM “SKOLINTI NUO PETRO.

KAD ATMOKĖTI POVILUI?”
Visą savo skolą paverskite j mėnesini pie

ną. su mokėjimu tiktai vienoje vietoje. 16- 
vengkite algų anraMnėjiino, garnižmentu. la
bai griežtų kolektavimų.

Nereikia skolintis; nereikia užstatų: ne- 
reikia pasirašytojų: nėra *red tapo*; jokia 
suma nėra dėl mus per maža ar per di
delė.

Mes teimam mažą kainą už patarnavimą 
ir išsiuntinėjimą.
AMERICAN AMORTIZATION CO.

Suite 440 30 N. La Šalie St.

WISSIG,
Pasauliniame Kace

Seno Krajaus

PARDAVIMUI bun.galow, 5 kamba 
r 3 kamb. Viškosc, furnasu Šildo 
lotas 40x125; $6,000.

4416 So. Campbell Avė;

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

Personai
Asmenų Ieško

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

SOUTH-PARKWAY L AB. • 
403 E. GI St. 

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

7-9 p. m.
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ma- 
taipgi

Jaunutei mergaitei vasarinė suknelė. Tinka iš byle skalbiamos mate- 
3, 10, 12 ir 14 metų mergaitėms.

NAUJIENOS Pattren Dept. 3 k
. 1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

t čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No 

Mierps

gauni niatydanlas mirusį žmo
gų. Dabar .rodosi, kad matai 
ne mirusį bet besiilsintį.' Liu
levičiaus gabumas balsamnvi- 
mo darbe ir jo. mandagumas, 
taip pat puošnus koplyčios į- 
rengimas visai išblaško gyvų
jų sielvartas.

Senas Petras.

medicinos teorijos ir 
taip pat 
aptieki- 

reika- 
metams 

Medicina”, 
11, a. b. 4,

Daktaras
Kapitonas 

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų .ir pūslės, užnuodijamą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga*, 
roję, 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: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 Su kampas Keeler Avė., TeL Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

KADA SKOLINATĖS PINIGUS
PIRMA—Skolinkitės iš užtikimos fir

mos, kuri turėjo chicagiečių pasitikėji
mą ir prielankumą per 28 metus.

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

TREČIA—P ............
mo pieną, 
sias,

KETVIRTA—Nepadarykite
Šaukite

T. B. WARD
8 S. Dearborn St.

Room 612 Tel. Randolph

Business Service
,nr BiznioPatarnavimas

LUMBERIS 30 iki 50% nuolaidos. 
Wall board 3, stogai $1, durys $1, ga
ražo durys $2. Garažai ir remodeliavi- 
mas. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne- 
dėlioj 9 iki 1. ABBOTT LUMBER CO 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321

Pirmadienis, birž. 8, 1931 
i—i , i m , n.

Business Service < 
Biznio Patarnavimas

BLEKORIAI IR STOGŲ 
DENGĖJAI

Mes • sudedame rynas, vandens nuovadas, 
skailaitus. 1 T. '* 
mą. Darbas garantuotas.
mas dykai.

3218 So. Halsted St. 
Tel. Vtctory 4965

0x12 KAURAI 
Domestlo 

IŠVALOMI —- $1.75 
Gyvumas ir spalvos atsteitrlamos 

kaip naujiems. 
Nieko nelmain už pasiėmimą Ir pristatymą 
ant $5 ar dausriau orderio. Dykai apsau
gojimas nuo kandžių. Jūsų kaurai būna 
apdrausti musų žinioje. Geras darbas ga
rantuotas. Į

PENSACOLA 7983 
CRYSTAL OARPET CLEANERS 

Dirbt., 44 20 Elston Avė., prie M on trose

CHAMBERS ROOFING CO. — Se- 
nas darbas musų specialybė. Visas dar
bas garantuotas. ‘ Dykai apskaičiavimas. 
2630 Wallac'e St»» tel. Victory„0943.

Furnished Rooms
**a*0*e**i0*e*0*e*+*ie***0*a*+*j**i**0*ie"i**^^

REIKALAUJU kambario Ma^uette 
Parko apielinkėje, su garažu.

J. M., 2437 W. 69th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI > baltų kėdžių ge- 
rki išdirbtas barbernės biznis. Greitam par 
davimui, nebrangiai. 2453 W. 71 St




