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J. V. Senatas Priėmė 
Mokesčių Projektą

Senato projektas padidins iždo pajamas 
$1,113,000,000 į metus

Mokesčius uždės ant automobilių, radio aparatų, elektros jėgos, 
asmeninių įplaukų, gazolino ir t.t.

Lietuvos Naujienos

Washington, D. C., bir. 1.— 
12:25 rytų Jungtinių Valstijų 
senatas 72 balsais prieš 11 pri 
ėmė naujį mokesčių bilių, dėl ku 
rio senato nariai ginčijosi per 
keletą savaičių. Prie darbo juos 
paskubino prezidentas Hooveris, 
kuris asmeniškai atsilankęs j 
senatą nupiešė liūdną paveiks
lą apįe šalies finansus ir grę- 
siančią ekonominę katastrofą, 
jeigu biudžetas nebus subalan
suotas.

Priimtas b i 1 i u s numato 
apie $113,000,000 naujų įplau
kų federaliai valdžiai padengti 
ateinančių fiskalių metų biud
žeto deficitui.

Prieš biliaus priėmimą sena
tas atmetė Hooverio rekomen
duotą pardavimo mokesčių pro
jektą, bet priėmė pardavimo 
mokesčius visai eilei parinktų 
produktų: radio aparatams, šal
dytuvams, elektros aparatams 
ir; t.t.

Mokesčių biliuje įtraukti ke
turi nauji muitai: nuo anglies, 
ailejaus, medžių ir vario. Fe- 
deralė valdžia ims 5% nuo au
kščiau išvardytų prekių, 10% 
nuo kosmetikų. "*t)rangoflybių. 
sporto reikmenų, -ginklų, 3% 
nuo automobilių, ir 2% nuo 
dalių. 4 centai bus imami nuo 
kiekvieno galiono aliejaus ir 1 
centas nuo galiono gazolino; 
2% nuo saldainių ir minkštų

Riaušės siaučia visoj Francija įleis dau- 
Ispanijoje giau J. V. importą

Mėgino grąžinti į sostą Burbo- 
nų* karalių Alfonsą

Madrid, bir. 1. — Sevilijoje, 
Valencijoje ir kituose Ispanijos 
miestuose tebesitęsia sindikalis- 
tų riaušės. Ceuta mieste mūšy
je su streikieriais sužeista ke
turi jurininkai. Algeciras mies
te kariuomenė apšaudė streikie- 
rius Apielinkese buvo išpieš
tos krautuvės. Keliose vietose 
nutraukta komunikacija ir švie
sos. Sevilijoje streikieriai su
degino daug ūkio mašinų ir su
žeidė vieną ūkininką.

Paskutiniu laiku patirta, kad 
Sevilijoje dvarponiai mėgino 
grąžinti į sostą karalių Alfonsą. 
Tečiau valdžia jų planus suar
dė.

40,000 Japonu pagerbė 
mirusį generolą

Tokio, Japonija, birž. 1 d.— 
40,000 japonų, tarp jų karo ir 
laivyno ministeriai dalyvavo iš
kilmėse pagerbti mirusį Shang- 
hajaus. kariuomenes vadą gen. 
Yoshinori Shirakawa. Jis mi
rė smarkiai sužeistas sprogu
sios bombos.

Chic&rai ir ap’elinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Lietus; mažai permainos tem
peratūroje; lengvas pietų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 60- 
82 taip.' k

gėrimų; 10% nuo įžangų sie
kiančių daugiau 40c j pasilinks
minimo vietas; 10 centų nuo 
telefoninių pasikalbėjimų, kai
nuojančių daugiau 50c.; 5% 
nuo telegramų ir 10c. nuo kab-t 
legramų; 2c. nuo kiekvieno 
bankinio čekio; 1% nuo sau
giųjų dėžučių bankuose;

Federalė valdžia taipgi ims 
3% nuo privatiškų bendrovių 
parduodančių elektros ji|gą, po 
4c. nuo kiekvieno šėro perlei
dimo ir bono pardavimo.

4% nuošimtis bus imamas 
nuo asmeninių įplaukų siekian
čių $4,000, 87t nuo didesnių 
pajamų. Be to pradedant $6,- 
000 bus uždedamas laipsniuotas 
“sur-tax”, kuris tai sumai į- 
plaukų sieks 1$—tai yra viso 
nuo įplaukų siekiančių $6,000 
bus imama 9%.

Nuo pajamų mokesčių paliuo- 
suojama vedusios poros, kurių 
įplaukos į metus siekia $2,500 
ir nevedusių $1,000.

Dabar mokesčių bilių svars
to atstovų rūmų ir senato jga- 
liuotųjų komisijos, kurios mė
gins suderinti atstovų rūmų 
priimto ir senato priimto mo
kesčių projektų ..skirtumu^

Washington, D. C., bir. 1.— 
Priėmus mokesnių bilių, sena
tas pradėjo svarstyti $300,000,- 
000 federalės valdžios išlaidų 
sumažinimo projektą.

Paryžius, bir. 1. — J, V. am
basadorius Edge ir Tardieu pa
sirašė sutartį, kuri įleis dau
giau J. V. importų į Franciją. 
Sutartis liečia* radio aparatus, 
jų lemputes, įnagius, odos išdir
binius ir elektros aparatus.

Pašto įplaukos - nupuolė 
$60,000,000

Washington, D. C„ bir. 1.— 
Paskutiniais fiskaliais metais 
pašto įplaukos nupuolė $60,000,- 
000. Metų pabaigoje birželio 
30 d. įplaukos sieks $595,000,- 
000, o per tą patį laiką 1931 
m. įplaukų buvo $656,0Q0,000.

Prasidėjo Japonijos par
lamento sesijos '

Tokio, Japonija, bir. 1. — 
šiandien prasidėjo Japonijos 
parlamento sesijos, susivėlinu
sios visą ‘savaitę dėl premjero 
Inukai nužudymo. Svarstys ka
ro išlaidų klausimus ir šalies 
finansų reikalus. Manoma re
formuoti Japonijos bankas ir 
muitai.

Ieškos prohibicijos įstatymo pa
taisyto girtuoklio

• < j »• ' V . i

New York, bir. 1. —’ Per vi
są Ameriką važinės autobusas 
“Diogenes” (Diogenes^-graikų 
filozofas, kuris , veltui ieškojo 
teisingo žmogaus) ir mėgins su
rasti bent vieną girtuoklį, ku
ris paistaisė po prohbįcijos j- 
statymp praleidimo. Patys eks
pedicijos rengėjai tvirtina; kad 
jų darbas bus bergždžias.

[Acme-P. B A. Photo]

Orlaivis D0-X, kuris gali skristi su 100 pasažierių.

Junkerių partija 
dominuos naujįjį 
vokiečiu kabinėta

L 4,

Gen. Von Papen ministerių gru
pę jau sudarė

Berlynas, Vokietija, bir. 1.— 
Vokietijos dvarponiai ir milita- 
ristai (junkeriai) dominuos' 
naujį ministerių kabinetą, kurį 
sudarė gen. Franz Von Papen, 
karo laiku išvarytas iš J. V. 
Vokietijos militaris attachė.

Apsaugos ministerio vietą už
ima gen. Kurt Von Schleichcr, 
kuris prisidėjo prie buvusio ap
saugos ministerio gen W. Groe- 
ner rezignavimo ir pačio Brue 
ning’o kabineto \ atsistatydini
mo. Vidaus reikalų ministeri
ja teko gen. Wilhelm Von Gayl.

Nors kitos svarbesnių vietų 
ministerių vardai dar nebuvo 
oficialiai paskelbti, žinoma, kad 
užsienių reikalų portfelis teko 
Vokietijos ambasadoriui Angli
joje ^baronui C. von Neurath. 
Darbo ministerių numatoma 
Dr. Kati Goerdler. į

Hindenburgas naujį kabinetą 
užtvirtino.

J. V. delegatas bara Nu
siginklavimo konfe

rencijos komisiją
I

Geneva, bir. 1. -t- Hugh R. 
Wilson, J. V. delegacijos narys 
smarkiai kritikavo nusiginkla
vimo konferencijos komisiją, 
kuri negalėjo susitarti koks 
skirtumas tarp tankų ir šar
vuotų automobilių. Ikisiol kon- 
ferencija nieko nenutarė.

17 metų užmušėjas vėl 
pasmerktas mirti

Rockford, III., bir, 1. — 17 
metų berniukas Russell McWil- 
liams,* aukščiausio valstijos 
teismo išgelbėtas nuo elektros 
kėdės, antrą kartą svarstant 
bylą, vėl buvo pasmerktas mir
ti.

13 nukentėjo karo laivo 
eksplozijoje .

-■*--------------—•

Washington, D. C., bir. I.-— 
Amoy, Kinijoje J. V. karo lai
ve įvyko sprogimas. Vienas ju
rininkas mirė, fciti 12 buvo sun
kiai * sužeisti.

' ‘i .——r—*------ /
Meksikos Miestas, ięg. 81.— 

Meksikos mieste jaustas smar
kus žemės drebėjimas. Sugriu
vo , daug namų. 25 asmenys su
žeista'. ' ■
■i . • r. ■ .< ■ ' Z! o -i' >* •' ' i-''

Kentucky , gyventojai 
nulinčiąvo kalinį

♦ — .1. ——.

Princeton, Ky., bir. 1. —Bur 
rys Kentucky gyventojų įsiver
žė į kalėjimą, pagrobė kalinį 
Walter Merrick ir jį pakorė. 
Me^rick laukė teismę už krau
tuves išsprogdinimą.

 ,»; • i

Graikija ištrems bu
vusį diktatorių

Pangalos
Atėnais Graikija, bir. 1. — 

Krašto apsaugos taryba'/nuta- 
rč ištremti gen. Theodorus 
Pangalos, buvusį krašto dikta
torių. Patirta, kad tarp jo se
kėjų eina' valstybei pragaištin
gas darbas. Pangalos ištrems 
į' Korfu salą.

“Laikas i federaliai val
džiai teikti pagalbą 

miestams”
Detroit, Mich., bir. 1. —Mies

tų majorų konferencijoje J. 
Walker, New Yorko majoras 
pareiškė, kad jau atėjo laikas 
fedęraĮiai valdžiai susirūpinti 
bedarbiais ir alkanais, nes mies 
tai nebeišgali jiems teikti dau
giau pagalbos.

100% mokesčių nuo ra- 
ketierių

♦ ' . - -1 ■ .»■ v

Washington, D. C., bir. 1.— 
Senatas nubalsavo imti 100% 
mokesčių nuo asmenų, kurių j- 
pląukos buvo įgytos prąsižen-' 
giant su valstijų ar federaliais 
įstatymais. •

Vokietija ir J. V., susita
rė dėl orlaivių

Berlynas, Vokietija, bir. 1.— 
J. V. ambasadorius Sackett ir 
B. W. von Buelow apsimainė 
notomis, kuriose apibudintos 
Sąlygos, kuriomis Vokietijos ir 
J. V. civiliai orlaiviai galės 
skristi j tas šalis.

Tri-

Kuboje j tris mokyklas 
mestos bombos

Havana, Kuba, bir, 1. - 
jose Havanoj mokyklose vienu 
laiku sprogo bombos. Tuomet 
ėjo pampkos ir jos buvo pilnos 
vaikų.. Padaryta nežymus nuo
stoliai . Niekas nebuvo sužeis
tas. Viena bombų sprogo prieš 
J. V. ambasadą.

.■ —-—;...... yį.
Ncw York, bir. 1. —-55 Gar- 

los Del Rio ir jo keturi oš-duk
terys nusižudė, nuliūdę dėl mo
tinos mirties.

Rumunijos karalius 
Karolis atstatydino 
diktatorišką valdžią

Naujas kabinetas bus atsako* 
mingas parlamentui

l 
---------------------------------- t

Bukareštas, Rumunija, bir. 1. 
—Karalius Karolis pašalino Ru
munijos diktatorišką valdžią su' 
prof. Jorga pryšakyje. Jorga 
buvęs Karolio mokytojas. Naujo 
kabineto sudarymas bus per
duotas N. Titulescu, Rumunijos 
ministeriui Anglijoje. Naujoji 
valdžia bus atsakominga parla
mentui.

Diktatoriškos valdžios rezig
navimo priežastis buvo finansi
niai sunkumai. Dabartiniu lai
ku Rumunijos iždas yra visai 
tuščias. Jau per mėnesius val
dininkai’ visai negavo algų, o 
bankai nebeturi daugiau pini 
gų jiems duoti paskolos pragy
venimui. Paskutiniu laiku Fran- 
cij'a taipgi atsisakė suteikti 
Rumunijai paskolą.

Philadelphia neišgali 
mokėti valdininkams 

algų
Philadelphia, Pa., bir., 1. — 

Neturėdama pinigų ižde, Phila
delphia neišmokėjo 25,000 dar
bininkų algų, $1,400,000 sumo
je.

Dr. Eckener laimėjo by
lą prieš fašistus

«*

Sttutgart, Vokietija, Dr. liū
go Echener, Vokiečių dirižablio 
Graf Zepelin kapitonas laimėjo 
bylą prieš fašistų mėnesinį laik
raštį, kuris jį apšmeižė.

Pietų Amerikoje nukrito me- 
. teoras

Bogota, Kolombija, bir. 1. — 
Pirmadienyje naktį buvę paste
bėtas nepaprastai šviesus mete
oras. Nukrito su didžiausiu 
trenksmu. Kai kurie manė, kad 
pradėjo drebėti 'žemė.

6 žuvo alumino fabriko spro* 
gimė

; —;------
Matseilles, Francija, bir. 1.— 

šeši darbininkai buvo užmušti 
ir 10 sužeišta, kuomet įvyko 
sprogimas vietiniame alumino

Yuma, Ari^ bir. 1. —Smar
kiai išsiliejo Colorado upė. Di
deli nuostoliai. Trys paskendo. 
Kitų septynių likimai nežino
mas.'

Dar viena Lietuvos 
nota Vokietijai

Berlynas.— Lietuvos .charge 
d’affaires Berlyne įteikė vokie
čių užsienių reikalų ministeri
jai notą, dėl vokiečių spaudoj 
skįeidžiamų žinių, kad Klaipė
dos krašte buriasi šauliai. Vi
sos tos žinios yra ištisai iš 
piršto išlaužtos.

Netikri penkličiai 
Klaipėdoje

Klaipėda. V. 14. Elta. Klai
pėdoj pasirodo netikrų sidabri
nių penkličių. Pereitą trečia* 
dienį vienos prekybos įstaigos 
pasiuntinys, vaikas, norėjo ne
tikrą monetą įduoti vietos pre
kybos įstaigai. Vaikas buvo 
kriminalinės policijos tuoj su
laikytas. Paaiškėjo, kad penk-~ 
litį jam buvo davusi firma, ku
rioj jis tarnauja. Firma nuro
dė, kad ji tą penklitį gavusi iš 
vieno pirklio. Tas pirklys po
licijai paaiškino, jog jis nepa
stebėjęs, kad p^nklitis buvęs 
netikras, priėmęs tą penklitį 
kaipo tikrą ir atidavęs. Įvykis 
policijos tiriamas.

Kinijoje mūšyje žuvo 
2,000 komunistų

Shanghai, bir. 1. —Į vakaris 
nuo Hankęnv ties Tsaoshohi, mū
šyje su valdžios kariuomene žu-’ 
vo 2,00(1 komunistų. Kitoje vie
toje 10,000 komunistų ir plėši
kų gaujos traukia į Chąngpa- 
ling ir Chiho miestus. Miestų 
gyventojai panikoje.

Teisėjas Brandeis į pre
zidentus

Boston, Mass., geg. 31. — 
žymus korporacijos advokatas 
ir autorius H. A. Carney pasiū
lė į prezidentus išrinkti Aukš
čiausiojo Teismo teisėją Louis 
D. Brandeis. Jį skaitę tinka 
minusiu išvesti šalį iš finansi
nių sunkumų.

Armija laimėjo balionų lenk
tynės

Omaha, bir. 1. —Armijos ba
lionas Nr. 2 laimėjo balionų 
lenktynes, kurios prasidėjo nuo 
Omaha, Iowa. Jis nuskrido Š00 
mylių.

Sausųjų vadai tariasi

VVashington, D. C., geg. 31. 
—Washingtone susirinko sau
sųjų, vadai ir tarsis kokią po
ziciją užimti ateinančiuose par
tijų konvencijose, Chicago j e.

Vytauto Petrulio 
bylos eiga

(Tąsa)
Petrulio turtai. Kiek Petrulis 

gaudavo algos. Dividendas, 
šalių ginčai. Prokuroras Pet
rulį griežtai kaltinęs visais 
patiektais klausimais.

Įdomus dokumentai
Baigiant teismo tardymą, sa

ko, prokuroras per valstybės 
kontrolę pareikalavęs žinių, kiek 
Petrulis gaudavęs algos būda
mas min. pirmininku. Del šito 
prokuroro reikalavimo Petrulis 
labai susijaudinęs, bet proku
rorui tas faktas buvęs labai 
svarbus, nes iš to galima spręs
ti, kuriuo budu Petrulis įsigijo 
tiek turtų, kad dabar jis yra 
laikomas bene vienu turtingiau
siu žmogumi Lietuvoj. Proku
rorui pareikalavus žinių ir jų 
gavus, kiek Petrulis tada algos 
gaudavęs, Petrulis prašęs teis
mą leisti ir jam pristatyti įro
dymus, iš kur jis esąs savo 
turtus įsigijęs. Teismas Pet
rulio prašymą patenkino ir jo 
gynėjai patiekę dokumentali- 
nius įrodymus iš kur kilę Pet
rulio turtai.

Prieš tapdamas ministerių 
Petrulis Klaipėdoje turėjęs dve
jus namus, buvęs akcininku 
“Ryte” (spaustuvė ir restora- 
nasT^iaipėdoj) ir k. Būdamas

L ministerių Petrulis- per metus 
gaudavęs 20,000 dividendo. Al
gos gaudavęs per jnėnesį iki > 
8,000 litų. Taip likvidavęs sa
vo namus Klaipėdoje, pridėjęs 
dividendo. a*r procentų ir nupir
kęs prie Kauno dvarą, šie įro
dymai turėję padėti išaiškinti, 
ar Petrulis didžiulius turtus į- 
sigijo- teisingu keliu. Tačiau
nežiūrint tokių Petrulio įrody
mų, kad jis turtus įsigijęs, ge
rai jį pažįstą teismo koridoriuo
se tvirtina, kad prieš tapda
mas ministerių, gerokai anks
čiau Petrulis buvęs paprast, 
muitinės valdininku Klaipėdoj, 
iš kitų valdininkų skolindavęs 
mėnesio pabaigoj po 5-6 lt. pie
tums. Tik vėliau tapęs 5^’ 
pėdoj vieno banko direktorium, 
o paskui ministerių ėmęs nena
tūraliai kilti ir turtėti. Ginčai 
dėl Petrulio turtų koridoriuje 
buvo taip karšti, kad du pilie- 
čiaiy-vienafc Petrulio šalininkas, 
o antras priešas—ėmė muštis. 
Petrulio šalininkas kirto veidan 
Petrulio priešininkui. s Turėjo 
įsikišti kurjieriai, kad kova 
teismo koridoriuose neišsiplės- 
tų...

Prokuroro kalba
Prokuroras Kavolis kalbėjęs 

be pakilimo, tačiau jis esąs la- 
(tąsa 3-Čiam pusi.)
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Ratine, Wis.
__________ I

“Naujienų” piknikas

Gegužės 29 d. p. St. Mockaus 
darže įvyko “Naujienų“ pikni
kas. Kai išvažiavome iš Chica- 
gos, oras buvo gana gražus, 
nors truputį ir vėsus. Pikniko 
vietą pasiekėme apie 11 vai. ry
to. P-as Mockus jau buvo pasi
rengęs piknikininkus pasitikti. 
Pamažu pradėjo puoliką rinktis, 
—iš Rscine, Kenoshos, Chica- 
gos, Waukegan, Mihvaukee ir 
kitur. Apie 4 vai. suvažiavo ga
na gražus būrelis žmoriių.

Prasidėjo programas. Pir
miausiai ritosi J. Bancevičius sui 
Bagdonu. Bancevičius turėjo 
grįžti atgal į Chicagą, todėl il
gai negalėjo pasilikti. Žinoma, 
Bancevičius išėjo pergalėtoju.

Kiek vėliau Kenoshos Dailės 
Ratelis po K. Steponavičiaus va
dovyste sudainavo keletą daintp 
Kenoshiečiai tikrai užsitarnaii- 
ja kredito,— jie turi gana ge
rą chorą. Choras nelabai skait
lingas, bet dainuoja gerai. Su 
solistais taip pat gali Dailės Ra
telis pasigirti. ’P-ia Marie Bal- 
čaitis sudainavo porą dainų la
bai vykusiai. Ji turi gražų ir 
malonų balsą. Labai malonų įs- 
pudį padarė p-lė Leoną Sch‘la- 
ger. Tai dar visai jauna mer
gaitė, bet šoka šauniai. Trum
pą kalbą pasakė “Naujienų“ re
daktorius P. Grigaitis.

Programui pasibaigus salėj, 
buvo dar vienos ristynes. Ri
tėsi Aukštaitis su “bajoru“ Ma
linausku. Aukštaitis “bajorą“ 
nugalėjo. Po to prasidėjo virves 
traukimas ir t. t.

Tenka pasakyti, kad piknikas 
buvo labai smagus ir jaukus. 
Malonu buvo susitikti ir susipa
žinti su iš įvairių kolonijų su
važiavusiais lietuviais ir sueiti 
senus pažįstamus dar iš ^kra- 
jaus“.

—N.

Pittsburgh, Pa.
G Pillsbtirįjho Lietuvių Radio 

Kliubo darbuotes.

tuviai turi sukūrę Pittsburgho 
Lietuvių Radio Kliubą; kad 
organizuotomis ir bendromis 
jėgomis palaikyti Lietuvių Ra
dio programo pusvalandžius 
kas nedėldienis nuo 1:30 iki 
2:00 vai. po pietų iš stoties 
K. Q. V.

Pittsburgho Lietuvių Radio 
Kliubas oficialiai pradėjo vei
kti nuo vasario 28 d., bet orga
nizavimo darbas ir rengimas 
lietuvių radio programo pus
valandžių buvo pradėtas daug 
pirmiau, negu vasario 28 d. Or
ganizavimo darbas, vadovau
jant p. J. K. Mažiuknai, p. P. 
Dargini ir kitiems Pittsburgho 
lietuvių darbuotojams buvo 
dirbamas bendrai su Pittsbur
gho lietuvių biznieriais, kurie 
prijautė lietuvių radio pusva
landžio palaikymui. Prisidėjo 
ir musų menininkai bei meni
ninkės, kurie dėjo ir deda 
daug triūso dėl palaikymo lie
tuvių radio pusvalandžių.

Pirmieji Pittsburgho lietu
vių radio pusvalandžių steigė
jai permatė, kad jokiu budu 
nebus galima palaikyti pasto
vių Pittsburgho radio pusva
landžių, kaip tik su pagclba 
organizacijos, kadangi Pitts- 
burghe nesiranda tokių turtin
gų lietuvių biznierių, kure ga
lėtų pavieniai palaikyti pusva
landžius; bent per mėnesį lai
ko. Lietuviai biznieriai turi ir 
organizaciją, bnfent Lietuvių 
Vaizbos Butą. Bet šioji biznie
rių organizacija nesiėmė Lie
tuvių Radio pusvalandžio pa
laikyti, hors jai tai buvo siūlo
ma keliais atvejais.
į Tai kitokios išeities ir nebū

tą, kaip tik organizuoti Piits* 
burgho Lietuvių Radio Kliubą,

kuris turėtų pasitikėjimą pla
čioje Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių visuomenėje ir draugi
jose. Tik tokiu budu bus gali
ma pastoviai palaikyti Lietu
vių Radio programo pusva
landžius.

Tokiomis mintimis bevado* 
vaujantis buvo sušauktas Pitts* 
burgho Lietuvių Radio Kliubo 
steigiamasis susirinkimas va
sario 28 d. Lietuvių Piliečių 
Svetainėje. Susirinkimas susi
dėjo iš draugijų ir visuomenės 
darbuotojų ir musų darbščiųjų 
menininkų bei menininkių. 
Buvo įkurtas Pittsburgho Lie- 
tuvių Radio Kliubas ir išrinkta 
valdyba. Pradėta organizatyvis 
darbas dėl palaikymo lietuvių 
radio pusvalandžio.

Pradėjus veikli Pittsburgho 
Lietuvių Radio Kliubui, rado
si pakankamai draugų ir rė
mėjų, kurie nuoširdžiai rėmė 
ir remia lietuvių radio pusva
landžius. Bet buvo ir priešų! 
kurie pradėjo pranašauti; kad 
Pittsburgho Lietuvių Radio 
Kliubas tuojau mirsiąs, neišgy
venęs nė poros savaičių. Ir nd 
tik mirtį pranašavo L. R. K„ 
bet ėmė leisti visokius negra
žius prasimanymus ir biaurius 
šmeižtus prieš Lietuvių Radio 
Kliubą. Tame šmeižtų darbe 
daugiausia pasižymėjo tūlas 
biznierius, taip vadinamas pa
tentuotas tautininkas su ke
liais savo talkininkais.

Pittsburgho Lietuvių Radio1 
Kliubas nepaisė jokių šmeižtų, 
bet dirbo ir dirba su pasiryži
mu ir sutartinai. Savo darbe 
jie randa nuoširdaus pritarimo 
plačioje lietuvių visuomenėje 
ir draugijose bei pas lietuvius 
biznierius ir turi gero pasiseki
mo. Kaip šiais depresijos lai
kais, tai geriau negalima nė 
norėti.

Pittsburgho Lietuvių Radio 
Kliubas savo darbuote, įnešė 
daug gyvumo tarp Pittsburgho 
bei apylinkės lietuvių ir pasi
darė lyg koks kultūrinis cent
ras bei jaunimo organizato
rius. Lietuvių Radio Kliubas 
daugiausia pagelbėjo susiorga
nizuoti Lietuviu Dainos Cho* 
rui, pagelbsti lietuvių draugijų 
parengimus padaryti sėkmin
gais ir buria į krūvą musų ga
biąsias jaunimo menines jė
gas, kurios dalyvauja lietuvių 
radio programuose. žodžiu sa
kant, Lietuvių R. K. dirba di-

draugijos,’ duodamos dovariai 
svetaines; gelbėjo biznieriai, 
duodami dovanai produktus ir 
dovanas. L. R. K., rengdamas 
parehgiinus, visados atsižvel
gia į šiuos blogus laikus ir vi
sados padaro žOriią įžangą. Dėl 
baliaus buvo imama tik 25c., 
o vakarienei ir koncertui tik 
50 centų. Kitur už tokią vaka
rienę ir koncertą butų reikėję 
mokėti ne mažiau kaip $1.75. 
Dar vienas 
rengiamas,
želiu 5 d. Adomo Sodne, C asi
le Shannon, Pa. —S. Bttlėctuets,

Winnipeg, Canada

Z« VfintilfUigO lietuvių gfr 
rnnimo.

rių įvairių laikraščių, kuriais Toks 
naudojasi visi AVirinipegO lie- stovi

parengimas yra 
tai piknikas bir-

Oetroit, Midi.
Visk# po truputį;

Darbai eina vis prastyn, be
darbių pilnas miestas.’ ir reikia 
pasakyti, jog jų padėtis labai 
rusti# Nėra tiesiog jokios vii* 
ties, kad dalykų padėtis trum
poj' ateityj galės pasitaisyti.’ Ar
tinasi prezidento rinkimai, ku
rie nieko geto nelemia. Ar bus 
išrinktas demokratas, at repub- 
likonas niuo to darbininkų būk
lė nei kiek nepagerės.

Pas mus WIriiripėge faridtiši 
nedidelis skaičius lietuvių, bet 
šmeižtų tai netrūksta. Retas 
kuris laikraštis ateina be plū
dimų musų adresu; Todėl no^ 
rečiau tarti žodį tiems kores- 
pondentams, kurie užsiima 
-vieii šmeižtų ir rietitišihgų ži
nių rašinėjimu, kad ateityje 
butų galima . tu išverigh; Štai,' 
paduosiu porų faktų iŠ “Kelei
vio“ Nr. lb, kur rašoma apie 
“P. Joniškį ir jo klapčiukų 
dūfbuotę”^. KotčšpOridericijos 
rašytojas tttltts BeftitiŠiš dergia 

Į visus tuos lietuvius; kurie ne
priklauso homimistų organiza- 
cijoms ir su jomis nepalaiko 
ryšių, buvo pasakyta; kad T.

prie jo grupės, išduoti Kanados 
Valdžiai. Tie Žodžiai rieafitih- 
k«' tikrenybei; -

P. Joniškis tttO neužsiima ir 
nei vieno lietuvio; nėra išda
vęs policijai. Aš jį pažįstu pen

tuviai, i&liyrus kai kuriuos 
Mftekvčs komisarėlius.

* Marftiu, kad he' patiekti keli 
faklat apie Joniškį Beniušiui 
turėtų būti, ganri aiškus. Be to 
verta prisiminti, kad šmeižti 
nėra malonus dalykas ir asme
niui, kuris yra pasidarbavęs 
lietuvių naudai, jie nėra sma
gu ir skaityti. ~ZA S.

Toronto, Ont
t>ne Wltmipigie&U poftmikų

i J. Martinonio pasakymas 
tovi žemiau kritikos, ir visai 

yra nepamatuotas. Apie tai aš 
tiek pasakysiu. Kada “Kel.” bu
vo rdšytaapie Winnipego “Kul
tūros” dr-ją ir jos vadus, tai 
buvo mano korespondencija ir aš 
“K.” dr-jos nepludau, bet kai 
kuridos steigėjus pavadinau “fa
šistais“, nes tikrumoje jie ir bu
vo tokie. Už tai nėra ko užsi
gauti.

Pasaulyje viskas keičias, tai 
gal ir jie pasikeitė: metė fašistų 
idėją, o pradėjo dirbti kulturinį 
darbą. Taip, kad J. Novogrods- 
.... ■■■* ■* . ....  , , ------ -

kas su tąja mano koresponden
cija nieko ne turi bendro ir jis 
man jokių informacijų apie 
Winnigepo “K.“ dr-ją nedavė.

Ir antras dalykas; tuo laiku, 
kada aš rašiau tąją korespon
denciją, tai su J. NoVogrodsku 
nieko bendra neturėjau ir jokių 
susirašinėjimų nedariau. Aš tik 
po to pradėjau su juo susiraši
nėti dėl socialistų organizacijos 
įsteigimo. Patarčiau winntpegie- 
čiams baigti tas polemikas ir 
daugiau, bereikalingai neužhni- 
nėti vietos spaudoje.

—A. S. Kovolkmas.
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DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST.

Kalbant apie Pittsburgho lie
tuvių radio programus, žino
ma, mes negalime pasigirti, 
kad jie butų tobuli. Bet tai 
musų radio programai yra to
kie, kokiais mes pittsburgliiė- 
čiai turime menines jėgas. 
Ąbelnai paėmus reikia pasaky
ti, kad Pittsburgho lietuvių ra
dio programai yra švarus ir be 
politikavimo. Tai vis ačiū ra
dio programų vedėjui p. P.

Pittsburgho Lietuvių Radio 
Kliubas jau turėjo ir trejetą 
parengimų, būtent: balandžio 
2 d. LMD Svef. buvo surengtas 
balius;—turėjo geriausio pasi
sekimo. Geg. 1 d. Liet. Piliečių 
Svet. buvo surengtas koncer
tas ir vakarienė; pasiseko la
bai gerai. Laike programo J. 
K. Mažukna pasakė gražią pra
kalbą, pritaikytą gcgUžėš 1-al 
dienai kaipo darbininkų Šven
tei. Kitas nluzikalis programas 
irgi buvo geras, kurį išpildė 
Lietuvių Dainos Choras po 
vadovyste p. J< L. Senulio. Da
lyvavo visi musų Pittsburgho1 
geresnieji solistai ir solistės, 
žodžiu sakant, pirmosios ge
gužės’ parengimas buvo vienas 
iŠ šauniausių, kokį kada Pitts- 
burgfco liėtitviaį yra turėję.

Trečias parengimas buvo są- 
rengfas Lietuvių Sūnų Sveį. 
gegužės 18 d. ir turėjo gero pa
sisekimo.

Kalbant apie Pittsburgho 
Liet. Radio Kliubo parengl- 
mntv reikia pasakyti, kad 
ttern ^rengimams gelbėjo

Su Susivienijimo reikalais 
mes vis dar negalime susitvar
kyti, ypač 352 kuopoj. Tuoj 
kuopoj delegatai į seimą buvo 
išrinkti gegužės 1 d. Rodosi, 
viskas buvo tvarkoj. Bet štai 
penkiolikai dienų praėjus, tūli 
asmenys sudarė skymą, kad buk 
delegatų rinkimai buvę neteisė
tai atlikti. Girdi, už drg. Bud- 
vidienę kai kurie nariai balsavę 
po kelis kartus. Dabar tie po
neliai nutarė sušaukti birželio 
5 d. kitą susirinkimą, kuriame 
vėl bus renkami delegatai. Su
sirinkimo sušaukimas kuopai 
kainuos apie penkis dolerius.

Kuopos pirmininkas visuomet 
mėgsta pasigirti, kad jam rupi 
Susivienijimo reikalai ir kad jis 
tai organizacijai yra daug gero 
padaręs. Tačiau šis jo žygis kuo 
aiškiausiai parodo, kiek ja^n or
ganizacijos* gerovė apeina; Ne
gana to, kad iš kuopos iždo bus 
be jokio reikalo išeikvota pen
ki doleriai, bet dar tarp narių 
kils didžiausi kivirčai.
\ Tie poneliai, kurie varinėja 
tokius skymus, turėtų būti nu
bausti už betvarkes kėlimą. Jei 
iš tiesų kas nors du ar tris kar
tus balsavo, tai kodėl jie tatai 
nepastebėjo vietoj? Reikėjo 
jiems penkioliką dienų galvoti, 
kol sugalvojo savotišką skymą, 
kad užkirtus kelią ne savo plau
ko išrinktam delegatui. Nariai 
privalėtų atkreipti savo dėmesį 
j tų pigios rųšies politikierių 
nešvarias intrigas.

Birželio 5 d. visi kuopos na
riai privalėtų susirinkti ir pa
daryti galą, tam politikavimui, 
kurį varinėja pirmininkas ir jo 
keli šalininkai. Visi juk atsi
mena tuos laikus, kuomet rei
kėjo .pasitraukti iš SLA. 21 
kuopos, kur bolševikai turėjo 
daugumą. Po to per vienus me
tus, kai pirmininkavo J.-P. Mil- 
ton, musų kuopa turėjo ramybę. 
Bet vos tik į pirmininkus pateko 
Motuzas, k^įp ir vėl prasidėjo 
betvarke ir ergeliai. Tapo pri
virta tiek smalos, kad ir jie pa
tys nebežino kur ją dėti.

Nariai turėtų skaitlingai susi
rinkti ir' kartą ant visados'pa
daryti galą tai betvarkei. Tie 
asmenys, kurie nešvariai politi- 
kauja, turėtų būti sudrausti. 
Susivienijimas yra fratenalė or
ganizacija, tad su visokiais sky- 
mitiinkais ji turi, pasielgti griež
tai. Jeigu nebus padaryta, tai 
organizacija turės daug bledies.

—Vandupč.

25 tn. Taigi dabar prie progos’ 
paduosiu keiel#’ faktų ajtie dg. 
P. Joniškį, ries Ėčniušis fo rei
kalavo. Povilas Joniškis atvy
ko į Kanadą prieš 28 metus 
ir tuojau skubino stisipažinti 
su Amerikos lietuvių spauda. 
Jis buvo pirmas Winnipego 
“Keleivio“ platintojas ir gana 
gerai žinoriias Organizatorius, 
kuris dėjo didžiausias pastan
gas įkurti W. L. P. Draugiją, 
jis taipgi gerai žinomas ne tik 
Winnipegd' provincijoje, bet ir 
Toronte ir Mori'treale ir visuo
se kituose ryfihitiose mieštuo
se. Dabartiniu laiku pas P. Jo- ' 
niškį ateina apie10 egzemplio-

' Aš manau/ kad redakcija leis 
ijman tarti dar norą žodžių dėl 
;Winrih)igieSių neišsprendžiamo 
girtčO; Kiekvienam Žinoma, kad 
spauda nėra teisėjas ir nenus-

i —nes 
'prie fb nedalyvauja liudininkai, 
! kurie faktus patvirtintų^ Kuris 
moka gražiai nupiešti įvykį to ir 
tiesa, bet tikrumoje tai nėra ga- 

; hitinas kito kaltės nuosprendis— 
taip,- kad visuomet dar reikia 
statyti “klaustukas“ ar patie
kianti faktai tiesa ar nė. Taip 
ir J- Martinonio koresįx>ndenci- 
jos negalima paimti už gryną 
pinigą ir J. Novogrodską ap
kaltinti, kaip nesubrendusi po
litikoj žmogų. Vienoje vietoje 
J. Martinonis grynai pamelavo, 
sakydamas’ taij): “Pabar paaiš
kėjo,. jog jis siuntinėjo savo 
šmeižiamus raštus ir į kitus 
miestus savo pažįstamiems, pra
šydamas jų padėti po tais raš
tais savo parašą ir pasiųsti 
laikraščiams. Kiek žinau, tai tik 
Toronte vienas asmuo išpildė jo 
prašymą ir gana negražiai iš
plūdo “Kultūros“ draugiją“.

W' ■ M •Ar uzsi
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Night awi Mfcraln® 
them Clean, Clear and Healthy 

Write įw ftea «'Bye Care” 
or “Eye Beauty’’Bdok

Mvriae C<K.Dept. B. S.,9 B. 0W<> SUChi^gą

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TORIO
4743 SO. ASHLAND AVENUE. 1043 W. NORTH AVENUE
1205 MIIAVAUKEE AVENUE, 3342 W. 20th STREET

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
m ir viduriai tinkamai veikia?

» w III JUS ŽINOTE,, KAD 80 NUOŠIMČIŲ viR litu it
X v "1 ivn mi*irglmų pncfna nup skilvio ir netinkamo viduriu 

Z\S*rr valinio*!. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, hurt* 
. \>*7 Icentfjo nuo visokių litrų. yra dabar paavetke v»r- 

• V® K į lodami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. ši* 
> labai Avrlnun tonika* yra padaryt** 11 20 skirtingų

gydančių žievių, Aaknų, norų; lapų ir žolių, Nctitri 
\ / savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra *l«te-

' inos reguliuotoja*, kūno budavotoja* ir kraujo valy- 
1 toja*. Ateikite | musų sankrovų nemokamam pa*t«

^1 11 turiniui. Daktaro ergam j naciją, yra „ viMfckai dykąl 
) -t kaiia vartojate Dr. Mičhael’* AH Herb Tonic. AriS 

raAyRlto mum*, pri*ių*dami oOc. o mo* priMiųsime jum* 31,00 bonką Dr. Michael ■ Ali 
Herb Tmitc, ir tada paty* Uiti kinui to. kad jei nieką* kita* jum* nepagelbėjo, lai pa* 
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Pėr dvi sakaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 
perkate 1 bonk-j DR. MICHAEL’S ĄLL HERB TONIC.

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalų

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: .Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metų — ių> dol.; Lietuvoj metams — 2 doh, 
pusei metų^- 1 dol., ketvirčiui — 1/2 dol.

Adresas :)Lituaiiia, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
ž. admin. \
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trauki ?

y*
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Kf. •

• •.X*'

Du maži žodžiai, 
kurie padarė perversmą 

cigarėtų industrijoje
dėl; to, kad tūli nešiarumai paslėpti 
net ir geriausio, lengviausio tabako 
lapuose pašalinami įžymiuoju Ltrokies 
valymo procestl. Luckics tą procesę 
išrado. Tik Eatcktetf* turi!

- ' • ■ •. .* * *4

Atsiminkite - daugiau kaip 2V.OOO 
gydytojų, kuriems btivd duotė. Rburidy* 
ti Luckies, pamaiuodanri nuo*

A R užsitrauki dūmą? Ar gali būti 
XjL llaprasteBnis klausimas? Tačiau 
- kokį sąjūdį jis sukėlė! Cigarėtų 
industrijoje' jaučiama, kad stropiai 
saugojama slaptybė iškelta aikštėn 
visuomenei; “Jūs esate perversmo 
priežastiš,” jie sako.

' Kodėl taip susirūpinti? Žinoma, kad 
; visuomenė nebijo to klausimo - nes 
į kiekvienas užsitraukia dūmą - žinoda> 
l mas ar nežinodamas . • . kiekvienas 
|L rūkytojas įkvepia kokią nors dūmų 
gk dalį; kuriuos jis ar ji ištraukia iš 
|||k cigarete.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
®W.driso šį svarbų klausimą iškelti . . . t

gerklę Bėgą kiti ei geltai b *

It*s toastedjgą tems
O. K. AMERICA '

ATSUK IUOKY STKIK&RADIO PąOGRAM4*-60 minsią
Striauilais lokiu orkiitrtis ir Lucky Strike iiniomh, kiekvieną 9

® Ir Šeltedienfo vakerą, per Redfo Hiklį, 

......... ............. .     i
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of his Foolites will

Amerikos ir Kanados Vieškelių Kelrodis

Auto Road

ir nu

Jis vi

pra

Well, the boys went to Ra

VVISSIG
PER 27 METUS

BIRUTES DARŽE
ARCHER AVĖ

Garsinkitės Naujienose

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Specialistas iŠ 
Rusijos

out> NEw*>weus• 
\NHAT Afcę THE V

Fool and all 
be there.

NOU NEMĘR. SEE 
UTTEftEI) 

clban it out e< 
------- 1 vųfcBK -“H

nekėlias: 
Petrulio 
numatas

Atiteisti iš Vytauto 
Finansų Ministerijai 
lt. Kitų ieškinio dalį 

Įrodomuosius daiktus

Evęryone had to 
rooks a fine

Samajauskas 
230,000 lt. palaiko 

Petrulį prašo pripažinti

Al’,s father 
been 
daddy, is going to ybuy you a 
nice violin.

Jis savo kalboj charakteriza 
vęs Petrulį kaip žmogų ir kaif 
ministerį.

Išvadoj
iešk

THB'f ARe ffTRK 
EDniOHS THAįfCAMB 
OUT t>WRAMGr- THB 
SPKHISU- MĄERlCfcN 
---------ISN/KR. r...............-

šeštadienį po pietų kalbėję 
Petrulio gynėjai bet jų kalbos 
įspūdžio nepadariusios. .

Manoma, kad šalys per šven
tes gerokai «pasilsėjusios gali 
nutęsti, bet ir vis dėlto laukia
ma sprendimo.

Kaunas, geg. 18. —šalys per 
šventes pasilsėjusios, iš tikrų
jų replikas užtęsė visų dienok Iš

Vytauto Petrulio 
bylos eiga

PROGRAMAS BUS NEPAPRASTAS. TEMYKITE 
. TOLIMESNIUS PRANEŠIMUS

Al, you have 
very good boy. Now,PIRMYN

SHARPS and FLATS

Petrulis labai jaudinosi: pri
sėda, pašoksta, greit vaikščioja 
po salę ir į koridorius išbėga. 
Tuo tarpu publika susirinkus 
į koridorius eina net lažybų 
vienas su kitu, ar Petrulis bus 
išteisintas, ar nubaustaš.

Aukštos materijos sprendi
mu irgi labai susidomėjusios: 
tribunolo raštinės telefonai nuo
lat skamba klabinami aukštų 
asmenų. Teisingumo ministeris 
atsiuntė savo sekretorių spren
dimo paklausyti.

Apie 9 vai. pasigirsta didy
sis skambutis ir išeina teismas.

Your shadow has been
The Singing Fool 

\vho thinCs that some people’s 
idea of a bargain, is to get an 
expensive radio for a song.

Al: — Gee! Finoj Now, I 
won’t have to get my hair cut.

now, we bid you

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

2747 W. 63rd St. n=u,

savo kalbose mčgi-
Petrulio nuopelnus
Petrulio nuopelnai

SOBRY, folks, to be late 
again. ’Į’hese numerous holidays 
and all day excursions inter- 
fere terribly with one’s pro-, 
gram. From henceforth and 
hereon, the Sharps and Flats 
will appear Tuesday of each 
week.

civ. 
ergo

ALTHOUGH IT RAINED 
cats and dogs lašt Wednesday, 
the entire chorus was present 
at rehearsal 
be there fe give 
send-off.

As we haye mentioned be- 
fore, Brooks, one of 6ur most 
active members, is leaving the 
soil of good old Uncle Sam for 
that of Lithuania. He plans to 
stay there for at least six 
years. Maybe he might join a 
chorus in the old country.

cine lašt Sunday and attended 
Naujienos picnic up there. Not 
only that būt they also played 
bąli against the Kenosha boys. 
While we are on the subject 
of baseball, we might add that 
they lošt to the tune of 7 to 6. 
A lot of tough luck was en- 
countered. First of all, there 
was no regular bąli ficld in the 
immediate vicinity and the spot 
chosen consistejd of grass knee 
high. Second, The Pirmyn 
Aces did not ’have their own 
umpire there to rcferee the 
game. The ump has. a lot to 
say as to who should win the 
game. Anyvvay, the boys took 
it good naturedly and enjoyed 
the trip immensely. Kenosha 
girls acted as hostesscs.

OUR GIRLS Champion base- 
ball team has definitely organ- 
ized. The fil’st practice was 
held yesterday at Cicero Avė. 
and 12th st. The wonderful 
part of the giiTą team is that 
they played a regular game be- 
fore having any practice at all. 
And as there opponentsr who 
should they pick būt the boys 
of our rival chorus. The bąli 
jstarted rollihg in the right di- 
rection (for the Birute’s boys, 
of course). Soon the boys de- 
cided to masš up. And then it 
was> too bad for the girls.

And
adieu. Till next Tuesday, you 
v/ill have to wait for us patient- 
ly. In the meantime, if there 
is pomething you woiild likę to 
see in print, drop us a line.

BOSS. K VGU 'NKHT TUE$E 
NEW$PfcPERS 
THE^’VE "BEEH KlCKlM*

Climax sienų popierų 1Qp
Vamisb Rėmo- QQa
ver .................................... OOG gal.
darbą atlieka greitai, tikrai ir saugiai 
Screen malė-
va -...... ..................... OGC kv.

tikrai juoda, ir džiūsta greitai
H. R. H. pauderis, 19c
Mes taipgi parduodami didelį pasirin
kimą taipgi popieros, visokios rq- 

šies bardware ir malevų.
Palaukite mus telefonu ir mes prista

tysime. Tel. PROSPECT 1297

sau tokių knygų. Jos

KAINA TIKTAI 50 CENTŲ

Blizganti ma- 
leya, duodasi 
mazgoti, baltai 
ar spalvuota I

TIDBITS
Now, that the holidays are 

past and all of the long trips 
are over with, we will be able 
to catch up on our sleep.. Amid 
“kilbausi” and pop, Brooks left 
us. A nice game up in Racine. 
What was Ray doing i n Lake 
Michigan Sunday night. May
be your suit needed a wash- 
ing, Ray. Did you notice all of 
the sleepy expressions Decora- 
tion Day. When Georgie started 
to tickling those, ivorieg every- 
body seemed to grow alive 
suddenly. And then there was 
Amelia and Estelle rambling 
around with Severai strange 
men. We, found later that these 
šame men were trying to 
bribe *our prettiest girls into 
jpining another chorus. Do be 
careful. I wonder which chorus 
should have gotten the cup’if 
there had been one for the 
best work. Now, that we have 
enjoyed ourselves at other’s 
expense, it is coming to bė our 
turn to entertain. Everyone 
knows that Pirmyn is giving 
a mammoth picnic .Tune 26th 
at Justice Park. All friendš, 
relations, rivals, sponsors are 
asked to attend. All are assured 
of a glorious time. The Singing

Puiki
Lietuvių BlMj 
Krautuvė

Vyriškų, Moteriš- ĮoĮjjlI^ 

kų, Vaikų ir Mer- j| 
gaiČių Aprėdalų. |OiiĮ| 

čia galėsite ganti pasirinkti visokių 
reikalingų apredalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų

< siūlomas prekes.

Jošeph’s Dry Goods 
Store

JUdZAS PIKIELIS, S«iata1uu 
3344 So. Halsted Street

GYDČ VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydys* ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytis 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki L 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573.

Mylintiems automobiliais pasivažinėti Amerikos ir Ka
nados vieškeliais šis Kelrodis bus didelė pagelba lengvai 
susirasti kelių. Sutaupysite laiko ir "keblumų. Jame nu- 
rodomi visų Amerikos Valstijų ir Kanados distriktų ke
liai. Piešiniai aiškus ir gražus.
Gaukite

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 ^^

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rtasiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

(Tąsa iš 1 pusi.)
bai gerai išstudijavęs tą didžiu
lę bylą, tai ir savo kalboj vi
sus Petrulio nusikalstamus dar
bus iškėlęs ir padaręs logiškas 
išvadas. Sakė visais patiektais 
klausimais prokuroras Petrulį 
griežtai kaltinęs. Pav., dėl su
varžymų įvežti kai kurias pre
kes ir dėl leidimų prokuroras 
pareiškęs, kad čia Petrulis jau 
iš anksto buvęs nusistatęs pa
sipelnymų, nes priešingu atveju 
jam nebūtų buvę jokio reikalo 
uždraudimus daryti, kad paskui 
leidimus duoti. Spekuliacijos 
priešakyj stovėjęs Petrulis. Tai 
pirmas ir sunkus esąs Petrulio 
nusikaltimas. Toliau einąs vie
nas negražiausių Petrulio veiks
mų— 5,000 dol. Didžiausias 
skeptikas, iš liudininko Grom- 
nickio parodymų turįs padaryti 
išvadų, kad sutartis buvusi pra
tęsta ne dėl gražių vokiečių 
bankų ir Naftalio akių. čia 
buvęs realus stimulas, kuris 
Petrulio rankų pastūmęs pasi 
rašyti sutarties pratęsimų ir 
padaryti nusikalstamą darbą.

Del 150,000 lt., kuriuos Pet
rulis paėmęs iš valstybės iždo 
ir pasidėjęs į Klaipėdos bankus, 
net ir Petrulis ginčų 
aišku kaip dienų, šj 
žygį kuo aiškiausiai 
baudžiamasis statutas

Du milijonai litų bankrotuo- 
jančiam prekybos ir pramonės 
bankui sukišta esą taip pat ne 
be blogos Petrulio valios ir ne 
be pasipelnymo tikslo.

Beziumuodamas savo mintis 
prokuroras darąs išvadų, kad 
Petrulio nusikalstami darbai 
esu įvykdyti ir prašąs vyr. tri
bunolą pripažinti jį kaltu 
bausti.

Karvelis kalbėjęs 3’Zj
Civilinis ieškovas pris.

Samajauskas

Aiia yra 
kokybė, 

todėl pasekmės 
yra tikros

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

IMAUJIEN0S
1739 South Halsted St.

CHICAGO, ILL.

ryto buvo prokurdro replika.
Prokuroras nuginčijęs gynė

jų išvedžiojimus, kad teisiama
sis Petrulis esąs nekaltas. Anot 
prokuroro liudininkai aiškiausiai 
įrodę, kad Petrulis būdamas 
ministeriu ir valdžios per daug 
pasisavinęs, ir kyšius ėmęs, ir 
šiaip daug visokių neteisėtumų 
pridaręs.

Gynėjai 
nę iškelti 
Lietuvai, 
išblykštą prieš jo nusikaltimus. 
Petrulis savo neteisėtais veiks
mais pakenkęs Lietuvos vals
tybės prestižui, blogai paveikęs 
visuomenę vyriausybes atžvil
giu etc.

Petrulio paskutinis žodis
Pirmininkaująs, pagaliau da

vęs paskutinį žodį. Petrulis kal
bėjęs apie pusvalandį. '

Savo paskutiniame žody Pet
rulis griežčių griežčiausiai at
metęs visus jam prikišamus 
kaltinimus. Be ko kita Petrulis 
pasakojęs, kad tuo metu, kada 
jis buvęs ministeriu, Lietuva 
pergyvenusi sunkius laikus; bu
vę dideli finansiniai ir ekono
miniai sunkumai. Tapęs minis- 
terių, jis visų dėmesį sukon
centravęs į savos valiutos įve
dimų. Litų įvedimu Petrulis 
taip susidomėjęs, kad kitus sa
vo darbus ministerijoj į antrų 
eilę nustūmęs arba dalinai pa
vedęs įvairiems direktoriams. 
Kadangi labai daug darbo tu
rėjęs ir seimas ir ministeriu 
kabinetas, dėlto jam, kaip fi
nansų ministeriui, ministeriu 
kabineto ir buvę pavesta išda
vinėti leidimus kai kurioms už
draustoms prekėms arba at
naujinti sutartis su Gromnic- 
kiu. Kyšių neėmęs, iš valstybės 
iždo 150,000 lt. buvęs paėmęs 
slaptiems valstybes reikalams 
ir kai atėjęs laikas, jis tuos pi
nigus valstybės iždui grąžinęs.

Prekybos ir pramonės bankui 
duodamas 2 mil, lt. taręsis su 
Lietuvos banko valdyba. Kad 
bankas bankrutuoja 
siškai nežinojęs, nes pastatytas 
banką sekti valdininkas Matu
laitis jam nieko apie tai nepra
nešęs. . '

Petrulis baigdamas savo pa
skutinį žodį pareiškęs, kad jis 
kiek galėjęs pasidarbavęs 
t u vai ir prašąs išteisinti, 
pietų pertraukos posėdis 
aidėjo 5y2 vai.

Teismas suformulavęs klausi
mus dėl teisiamojo kaltinimų, 
šalųns dėl to ginčų nekeliant, 
teismas perskaitęs tuos klausi
mus ir paskelbęs pertraukų 
Teismas išėjo tartis.

Pertraukos metu

Rezoliucija
Salėj didelis įtempimas. Pir

mininkas kimiu balsu Respub
likos vardu skelbia rezoliuciją. 
Stenografiškai užrašytos rezo
liucijos turinys toks:

Vytautų Petrulį, einant baudž. 
statuto 636 str., 2 d., nubausti 
^vėjais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo, su pasekmėmis nuiro* 
dytomis baudž. statuto 28 ir 
30 str.; šios bausjnės numušti 
ketvirtų dalį, • einant, 1928 tn. 
amnestijos įstatymo 4 §. Teis^ 
mo išlaidas uždėti nuteistajam 
Vytautui Petruliui, o jam neiš
galint, padengti valstybės iždo 
lėšomis. 
Petrulio 
97,709.03 
atmesti, 
grųžinti kam kurie priklauso.

Kai teismo pirmininkas išta
rė žodį “nubausti”, Petrulis nu
leido galvą ir kumštimis atsirė
mė į kaltinamųjų suolą. Visas 
pabalo. Po posėdžio Stankevi
čiaus lydimas Petrulis apleido 
posėdžių salę ir su niekuo ne
atsisveikinęs savu automobiliu 
išvažiavo namo.

Teismas Petrulio bylą tuojau, 
kai tik sekretorius parašys teis
mo posėdžio protokolą, perduo
da prokuratūrai, kuri vykdys 
bausmę. [“L. ž.”] 

(Galas)
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nai pašalino diktatorišką vyriausybę, kurios priešakyje 
stovėjo prof. Jorga, ?r nutarė pavesti valstybės vadeles 
į rankas valdžios, atsakomingos parlamentui.

Rumąnijos valstybė subankrotavusi. Iždas esąs 
tuščias. Valstybės tarnautojai per šešis mėnesius ne
gavę algų. Naujų paskolų valdžiai niekas neduoda.

Diktatūra karaliui Karoliui nepagelbėjo. Bet ar 
pagelbėtų valstybei grįžimas į konstitucinę (jeigu jau 
ir ne pilnai demokratinę) tvarką? Tūr būt, taip? Kara
lius tikisi, kad konstitucinė valdžia šutvarkys finansus.- 
Kokiu budu? Tuo, kad iš Valdžios įstaigų bus pašalinta 
korupcija, kuri išbujojo diktatūros metu.

■ - - —---------------------------- ----- ........r.........     —*— - .. —*

SENATO MOKESNIŲ BILIUS

Antradienj apie vidurnaktį Jungtinių Valstijų se
natas, galų gale, priėmė mokesnių bilių, dėl kurio ėjo 
ginčai per keletą savaičių. Senatorius paskatino sku
bintis balsuoti prezidentas Hęoveris, atėjęs apie pietus 
j senato posėdžių salę ir perskaitęs drebančiu balsu pra
nešimą apie’ rūsčią Amerikos biznio padėtį ir grasinan
tį pavojų krašto finansams.

Šis Hooverio pasirodymas senate neįtikino aukštų
jų kongreso rūmų narių, kad valdžios pajamų padidi
nimui reikią uždėti mokesnius pirkimams (sales tax), 
bet juos nugąsdino. Apimti baimės, kad biudžeto nesu- 
balansavimas nvpuidys Amerikos valdžios kreditą ir 
flolerio vertę, senatoriai skubiai priėmė visą eilę kom
promisinių pasiūlymų ir per kelias valandas mokesnių 
bilius tapo pabaigtas svarstyti. , .

Senato priimtoji sąmata ateinantiems metams nu
mato bilioną su viršum dolerių ($1,113,000,000) padi
dintų federalio Jždo pajamų padengimui to deficito, 
kuris neišvengiamai butų susidaręs sekančių biznio me
tų gale, t. y. birželio 30 d. 1933 metų, jeigu mokpsmai 
nebūtų buvę padidinti.

Senato priimtas bilius daug kuo skiriasi' nuo atsto
vų rūmų biliaus. Todėl tuodu mokesnių sumanymai tu
rės dar būt suvienodinti, pirma negu kongreso tarimai 
įgis galutiną įstatymo formą. Šituo tikslu tarp atstovų 
rūmų įgaliotinių ir senato įgaliotinių dabar bus daromi 
pasikafcėjimai, iki jie prieis prie susitarimo.

Nuo atstovų rūmų sumanymo senato mokesnių bi
lius skiriasi pirmiausia tuo, kad j jį tapo įterptas visai 
naujas dalykas: keturi nauji muitai — anglių, aliejaus, 
medžio ir vario. Už tuos muitus stojo ne tik republiko- 
nai, kurie visuomet buvo protekcionizmo šalininkai, 
bet ir žymi dalis demokratų. Demokratų partijos va
dams buvo gėda žiūrėti, kaip jos atstovai senate, panie
kinę laisvos prekybos principą, ėjo ranka už rankos su 
atžagareiviškiausiais republikonais. Paskutinę valandą 
prieš galutiną mokesnių biliaus balsavimą demokratų 
lyderis senate Robinson atsišaukė į senatorius, ragin
damas juos išbraukti aukščiaus paminėtuosius keturis 
muitus. Bet dauguma jo balso nepaklausė, ir muitai 
po palikti biliuje. Bus įdomu pažiūrėti, ką su jais 
bar darys atstovų rūmai, kurių biliuje muitų nėra, 
jie pritars jiems, ar ne.

Bendro mokesčio pirkimams senatas nepriėmė,
jisai įvedė pirkimo mokesčius visai eilei atskirų pra
monės gaminių, būtent: elektrikai, gazolinui, automo
biliams, radio setams, mechaniškiems šaldytuvams ir 
kitokioms prekėms. Jeigu atstovų rūmai sutiks su se
nato sumanymais, tai federalė valdžia ims 1 centą taksų; 
nuo kiekvieno parduodamo galono gasolino, po 3 nuo
šimčius nuo privatinių kompanijų parduodamos elektri- 
kos jėgos, po 4 centus už kiekvieną kompanijos šėre 
pervedimą, po 4 centus už kiekvieną parduodamą boną 
ir t. t.

Dar vienas stambus senato biliaus skirtumas nuo 
atstovų rūmų biliaus yra tas, kad senatas žymiai pa
kėlė asmeninių ir korporacijų pajamų mokesčius. Sulig 
atstovų rūmų bilium žmogus, uždirbąs iki $3,000 per 
metus, turėtų mokėti vidutiniškai $2.00 taksų, o sulig 
senato bilium — $20.00; žmogus, uždirbąs $4,000, tu
rėtų mokėti sulig atstovų rūmų bilium $20.00, o sulig 
senato biliu — $60.00. Mokesnius nuo didžiausių paja
mų (miliono dolerių arba daugiau per metus) senatas 
pakėlė iki 57%. /

Tuo budu federalis biudžetas bus daugiaus ar ma
žiaus subalansuotas, pajamos padengs išlaidas — bent 

’popreroje. Jam subalansuoti tapo uždėta sunkesnė mo
kesnių našta pramonei, prekybai ir vartotojams. Kada 
buvo geri laikai, mokesčiai buvo mažinami; kada atė
jo blogi laikai — biznio depresija ir nedarbas, tai mo 
kernai keliami. Ar galima šitokią finansinę politiką lai
kytį išmintinga? •

ta- 
da- 
ar

bet

DIKTATŪRA NEPAGELBeJO
Ai > ■ m 1.1* <n

Vielose šalyse ekonominis krizis ir finansine sui
rutė pakerta žmonių pasitikėjimą demokratine valdžios 
ferma ir sudalo sąlygas diktatūroms; kitose šalyse tos

manijos pranešama, kad karalius Karolis te

stiprus ir sveiki žmonės retai 
juo apserga. Abelnas sveikatos 
susilpnėjimas, netinkamas rė
dymas], troškus oras namuose, 
stoka tinkamo pasimankštini- 
mo, maisto ir švarumo palen
kia plaučius prie įdegimo. Tu
rėjimas slogų ir nebandymas 
jų nusikratyti irgi gali būti 
priežastimi. Gavusieji plaučių 
įdegimą, jei tinkamai gydytųsi, 
netoli visi pasveiktų. 68 mirtys 
nuo dvejopo plaučių įdegimo 
vienų metų laike, kuomet slo
gų ir influenzos epidemijos 
nebuvo, yra perdaug.

Da blogiau išrodo, kuomet 
vienų įlietų laike turėjo mirti 
23 lietuviai nuo apendicito 
Šita liga lengvai pažįstama ir,* 
jei operacija ncpavėlmaina, 
pavojaus beveik nėra. Matyti, 
daugelis lietuvių ant operaci
jos neina, kol apendiksas ne- 
supuva ir neplyšta.

Kepenų ligos, nuo kurių mi
rė 16 lietuvių 1930 m., išėmus 
dvi, visos paėjo iš girtuoklia
vimo.

Apopleksija arba kraujo iš
siliejimas į smegenis iš pra- 
plyšušies gyslelės paprastai 
pasidaro nuo arterijų (gyslų) 
sukietėjimo. Tai yra senatvės 
reiškinys. Arterijos gali su
kietėti ir pas jaunus žmones 
nuo sifilio, įtempto gyvenimo 
ir chroninių apsinuodijimų. Iš 
apopleksijos daugelis išsitaiso, 
nors laikinai arba ant visados 
tampa paralyžudli. Juo senes
nis žmogus ją gauna, ttto dau
giau pavojaus. Ją gauna ir nuo 
jos miršta dailiausiai*, stori? 
sutukę žmonės.

1930 meti] skaitlinės menkai 
skiriasi nuo kitų metų skaitli
nių. Iš jų matyti, kokios ligos 
daugiausiai lietuvių nužudo. 
Vėžys ir džiova čia nesuminėti.

r,. . u .

te knibždėjo krokodilių.”
Herodoto minima upė yra. 

daugiau ne kas kitas kaip Ni-, 
gėris, kuri teka iš vakarų į ry*. 
tus. j

Rtežijus, gyvenęs Kšcnofon-i 
to laikais, aprašinėja Indijoj 
gyvenančius pigmėjus, kurie 
kalbėję ta pačia kalbu kaip ir 
indai. Ktežijus pažymi, kad pig
mėjai esą tik pusantros pėdos 
aukščio; jie nešioja ilgus, iki 
kelių plaukus; vyrų barzdos 
taip pat labai ilgos. Jie visai 
nenešioja rūbų, kadangi kūną 
pakankamai pridengia plaukau 
Jų naminiai gyvuliai taip pat. 
miniatiūriniai. Indijos karalius 
turi armiją, kuri sudaryta iš 
3,W0 pigmėjų.

Ir Aristotdio raštuose yra 
kalbama apię pigmėjus. Jis, pa
našiai kaip ir Ktezijus, tvirti
na, kad pigmėjai laiko minia
tiūrinius naminius gyvulius. 
Bet dėl jų gyvenamosios vie
tos Arištotelis išsitaria priešin
gai Ktėžijui. Aristotelis nurodo, 
kad pigmėjai gyvena centrali- 
nėj Afrikoj, prie Nilo šaltinių,

Plinijus savo raštuose sako, 
kad pigmėjai yra tik 75 centi
metrų aukščio. Jo žodžiais, pig
mėjai gyvena ne tik Indijoj ir 
prie Aukštutinio Nilo balų, bet 
ir Mažojoj Azijoj, Trakijoj ir 
kitose šalyse. Plinijus paduoda 
legendą, kurioje sakoma, kad 
pigmėjai visą laiką praleidžia 
kariaudami su gerveriiis. Šita 
legenda buvo smarkiai paplitu
si ir jos atgarsių randame net 
pas Miltoną. įdomu, kad Atė
nėj us savo raštuose kalba apie 
mažiukus pigmėjų ratukus, j- 
kuriuos jie, kinką kurapkas ir 
jomis važinėją, kaip mes ark
liais.

Geografas jPomponijus Me
lą, gyvenęs PlinijaUš laikais, 
taip pat tikėjo, kad pigmėjai 
kariauja su gervėmis. Bet jis 
manė, kad pigmėjai, seniau 
gyvenę “prie Arabų .įlankos” 
esą jau išnykę. ’

keti visiems keliautojų pasako
jimams, kad Herodoto aprašy
tieji pigmėjai — realus faktas. 
1848 met. dr. Kraftas perdavė 

į vieno negro pasakojimą apie 
neūžaugų giminę, kuri nešio
janti ilgus, net ant pečių gu
linčius plaukus. Dr. Kraftas ir 
pats juos matęs.

Po to visa eile keliautojų 
ėmė rimtai tvirtinti, kad pig
mėjai tikrai gyvena ir nėra tai 
joks prasimanymas.

1860 met. Diu—-Saijo matė 
AŠange (sritis prie ekvatoriaus 
Afrikoj) pigmėjų sodybas. Jų 
namukai turėję apvalias for
mas ir buvę keturių pėdų aukš
čio ir 
mėjai 
greit 
kartą 
name 
sius pasislėpti kelis pigmėjus. 
Pamatę baltuosius jie smarkiai 
ėmė drebėti ir nurimo tik ta
da, kada jie buvo apdovanoti 
karoliais. Jų odos spalva — 
purvinai geltona. Jie žymiai 
skiriasi nuo Ašango negrų, su 
kuriais kartu gyvena. Paskuti
nieji griežtai tvirtina, kad jie 
su pigmėjais neturi jokių gi
minystės ryšių.

Kad išsaugotų savo rasės
— —1 r- - - ■ V ‘ i i Į1 . -

keturių pėdų ilgio. Pig- 
pastebėję baltuosius, 

išsislapstydavę. Vieną 
Diu—šaijo pavyko vie- 
kaime užtikti nespeju-

kraujo grynumą, pigmėjai ve
dasi su artimais savo giminė
mis: broliai su seserimis, su 
pusseserėmis. Jų pragyvenimo 
šaltinis «Wiiį«li medžiokle ir žuvinin
kyste. Pigmėjai labai gerai mo
ka statyti žvėrims slastus. Be 
to sužeistą žvėuį jie atkakliai 
sekioja, kol tas krinta, žemės 
darbu jie visai neužsiima. Be 
mėsinio valgio, pigmėjai dar 
maitinasi laukinių augalų šak
nimis, vaisiais, riešutais. Pana
šiai Europos čigonams, pigmė
jai bastosi iš vietos j vietą. Kur 
maisto randa didesnius ištek
lius, ten apsigyvena ilgesniam 
laikui. Bet maisto pritrukus, 
pigmėjai tuojau keliasi į kitą 
vietą.

1868—1871 met. vokiečių 
mokslininkas šveinfurtas prie 
Nilo versmių užtiko vieną ne
ūžaugų giminę, kuri vadinosi 
“akka”. Pradžioj vienas negras 
iš karaliuko Munza valstybes 
atnešė šveinfurtui mažiuką Ak- 
ką, smarkiai besispardantį ne
gro rankose. Tai buvo drąsus 
ir tvirtas pigmėjas senukas.

MII.—■ Aš klausiu save, — rašo
šveinfurtas, — ar galėjo kada 
nors gervės kariauti su pana
šiomis būtybėmis.

(Bus daugiau)
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Nuo ko Chkagos lie
tuviai miršta

Rašo Dr. A. Montbidas
Pirmesniuęse straipsni uošč 

jau rašiau, kiek Chicagos lie
tuvių išmirė per vieną penkt- 
metį (1926-1930 m.) nuo vėžio 
ligos ir džiovos. Pakartoti nėra 
reikalo, nes ir 1930 metų, apie 
kuriuos dabar kalbėsiu, skait
linės ten tilpo. Vėžio ligą ir 
džiovą pas Chicagos lietuvius 
pralenkia tik širdies ligos.

Neminėsi a tų ligų ir nelai
mių, nuo kurių mirė vienas 
arbn du lietuviai. Neskirstysiu 
į ateivius ir čia gimusius.

Apart vėžio ligos ir džiovos, 
1930 metuose Cbieagoj mirė 
nuo >

širdies ligų 102 lietuviai,
chroninio inkstų įdegimo 46, 
plaučių įdegimo 45, 
bronchinio plaučių įdegimo

23,
apendicito 23, 
kepenų ligų 16, 
apopleksijos 15, 
automobiliai užmušė 11, 
puldami užsimušė 11, 
nušauti tapo 7, 
traukiniai užmušė 7, 
nusižudė 13, 
nuo cukrinės ligos 8, 
prie gimdymų mirė 6, 
įvariose nelaimėse žuvo 67, 
skrandžio opos 5, 
ru^turos 5, 
kaulų nulužimo 4, 

• goiterio 4,
žarnų užsiblokayįmo 4, : »
difterijos 4, 
smegenų plėvių įdegimo 3, 
staigaus reumatizmo 3, 
žarnų įdegimo 4, 
tulžies akmenėlių 3, 
sifilio 2, 
pakarti tapo 2. 
Toliau seka visa eilė

nuo kurių mirė po vieiią arba 
du lietuvių. ■ :

Į akis, metasi, kad pusėtinas 
lietuvių skaitlius žūsta nelai
mėse. Patvs žudosi neskaitliiv 
gal, ir daugiausiai kariasi arba 
nueišauja, nes iš 13 nusžudy- 
mų 5 pasikorė ir 5 nusišovė. 
Arseniku nusinuodijo, gazu už
troško ir nusiskandino tik po 
vieną. Iš žuvusių nelaimėse 
traukiniai užmušė 7, automo
biliai 11, puldami užsimušė 11, 
nušauti tapo 7, nuskendo 4, iš- 
netyčių nušauti tapo 4, nuo 
kitų nelaimių žuvo po tris, dų 
ir vieną. Nuo aborto mirė tik 
viena lietuvė.

širdies ligos išpiauja dau
giau lietuvių negu bent viena 
kita ilga. Paprastai jos gauna
mos jaunystėj. Netoli visos šir
dies ligos išsivysto dėl pultų 
buvimo kokioj nors kūno da- 
lyjy dažniausia tonsiluose, ade- 
noiduose, nosies plyšiuose, iš
gedusiuose dantyse. Kalta gali 
būti įdegta tulžies puslde; 
chrooinis apendicitas, chroni
nis žarnų įdegimas, žaizdos ir 
prakiurimai bile kur. Pūlių 
buvimas kurioj nors kūno da- 
lyj gana dažnai pakursto reh- 
matizmo atsiradimą, kuris pas 
vaikus ir jaunus žmones labai 
dažnai sugadina širdį ant visa
dos.

Pūlių buvimas kurioj nors 
khno dalyj kartais yra prje- 
žastimi ir inkstų įdegimo. Vai
kams inkstai tampa įdegti ne-, 
tetai iš apsirgmio a,pkrečia- 
anomis ligomis, ypač skarlati
na. Nuo inkstą įdegimo miršta 
daugiausiai vyrai. Čia dalinai 
yra kaitas mėsos ir kitų pro- 
teinų pervkšis valgyj ir mun- 
šaino gėrimas. J

Nuo plaučiu įdegimo varčiai 
gaĮimą apsisaugoti, vienok^vafcaru j rytus. knibžda-

Pigmėjai
Senovės rašytojai ir mokslinin

kai apie pigmėjus. — Vidur
amžiai. Ategio ir Akinu *— 
Pigmėjų geograUja. — Prieš
istoriniai pigmėjai Europoj.

Dabartiniai kinematografai 
kai kada publikai pateikia mok
slinių siurprizų. Filmos, vaiz
duojančius ekžotinių šalių gy
venimų, paskutiniu laiku pra
dėjo rodyti “pigmėjas”, iiigžiu- 
kus žmones, gyvenančius vidu
rinės Afrikos mi4ky gilumose.

Musų laikams »yrn Hkęjvisa 
eilė senovės autorių, istorikų, 
geografų, natūralistų ir poetų 
raštų apie pigmėjus. Ypatingai 
senovės poetai Mėgo naudoti 
savo raštais tejjnęs iš įvairių 
pasaikojimų, — kartais gana 
fantastinių, — apie pigmėjus, 
(doniiai apie juos rašo Herodo- 
tas: ■ '

“Šiaurinėj Afrikoj 
Herodotas 
nai,
dykuma keliaudavo į pietus. 
Vienos tokios kelionės metu 
jauni nasamonai užtiko vaisi
nius medžius ir ėmė valgyti jų 
vaisius, i’uo metu juos apsupo 
būrys mažiukų žmonių* kurie 
nasamonus suėmė; ir nusivedė 
gų saVįipi« Neūžaugos kalbėjo 
nnsamonams nesuprantama kal- 
tOį .pejsuprąto pastarųjų kal- 
&es j Nėųž&igbs vedėsi nasanio- 
tius per pelkėtus kraštus ir, 
pagaliau, atsivedė j miestą, ap- 
gyventą tokių pat juodosios ra- 
sė^ neūžaugų. Mestas stovėjo1 
prie diddės upės, tekėjusios iš

Įdomu, kad viduramžiais, ka
da žmonės buvo toki lengvati
kiai ir kada įvairus keliautojai 
pripasakodavo visokių legendų, 
mažai tįkėjo pigtnėjų buvimu. 
Albertas Didysis ir Marko Foloį 
tvirtiho, kad “pigmėjai” esą 
mažos beždžionės. Net -XVI ir* 
XVII amž. buvo skeptiškai žiū
rima. j pasakojimus apie pig-‘ 
mejų buvimą. Netikėti pigmė
jų būvimu vertė kaikurių ra
šytojų perdaug fantastiniai pa
sakojimai apie juos. Pavyzd., 
XVI amž. rašytojas Žanas de 
Mandevil rašė, kad pigmėjai 
esą tik trijų pėdų aukščio, api 
sivedą turėdami tik trejus ar 
ketverius metus, o viso gyvis-

i

- sako’ 
gyveno nasamo- 

kurie .retkarčiais Libijos,

■

kęs pigmėjus jau esąs žilas sė- 
5 nukas.

Tę nežiūrint, XVI amŽ. pa^ 
. baigoj moksliniiikai pradėjo do
mėtis keliautojų pasakojimais 
apie pigmėjus.

Anglų jiirininkas Battel, nw 
1589 metų ilgą laiką gyvenąs- 
vidurinėj Afrikoj, rašo apie 
mažiukus, 12-kos metų vaiko 
ūgio įmones, kurie puikiai mo
kėjo naudotis lanku ir strėlė
mis. Battel rašo, kad pigmėjai! 
gyvena atskirai nuo negrų, ku
riems moka duoklę, šita pigmė
jų .giminė vadinasi “matimba”. 
Toliau kitas autorius, Dapperas 
aptašo neūžaugas, gyvenančius 
Makoko (už Kongo) miškuose 
ir medžiojančius dramblius, šie 
neūžaugos esą i su didelėm gal
vom. z '

XVIII amž. buvo .daug kal
bama apie baltosios rases pig
mėjus, vadinamus “kimos” ir 
gyvenančius Madagaskaro sa
loj. Juos mini Buffonas.

Kommersonas charakterizuo
ja baltuosius pigmėjus esant 
pusiau žmonėmis, gyvenančius 
kalnuose įr turinčius ilgas ran
kas. ■Miadaga’skare dar ir dabar 
pa pasakojamos legendos apie 
užkariautojus, kurie kai kada' 
apsivesdavę su pigmėjų mote-^ 
rimis. '

XVIII amž. pirmojoj pusėj, 
geografai vis dar nenorėjo tl-1

<TW)
Netaręs daugiau nei vieno 

žodžio padarė skrodimą. Ke
lioms minulėms dar nusitęsė 
jo kriokiantis kvėpavimas. 
Tuomet Renfieldas atsiduso 
taip sunkiai, kad atrodė lyg jo 
krūtinė plyš. Staiga jis atsi
merkė ir apžiurėjo kambarį 
laukinėmis, išgąsčio pilhomis 
akimis. Tai nusitęsė ilgoką 
^valandėlę; tuomet lyg linksmai 
nustebintos jos sušvelnėjo, o 
Benite Ida s atsiduso, lyg jam 
nuo krutinės nusirito didžiau-’ 
šias sunkumas. Konvulsyviš- 
kai sujudėjo ir sunkiai pradė
ję kalbėti:

“Aš užsilaikysiu ramiai, dak
tare. Liepk jiems mane palei
sti. Aš turėjau baisų sapną, ir 
oš esu tiek silpnas, kad nega
liu pajudėti. Kas atsitiko su 
mano Geidu? jis atrodo ištinęs 
it labai dega.” Mėgino paju
dinti savb galvą; bet tai beda
rant jo akys vėl paliko stikli
nės, todėl švelniai grąžinau ją 
į buvusią poziciją. Tuomet 
Vrtn Helsingas tarė susirupinu- 
riu balsu:

‘‘‘Papasakok mums apie savo 
SU|mą RenfteMc.” Išgirdęs 
bn3są> Bohfioldas nušvito nors 
bjaurios veido žaizdos ardė jo 
šypseną, ir tarė:

“O, lai Oi*. Vau Helsingas^ 
Kirif) gerą, kad jūs esate čia. 
Duokit man truputį Vandens, 
mano gerklė visai išdžiuvo, 
Swsa<; tuomet aš jums pamė
ginsiu pasakyti. Aš sapnšva- 
vau—’ ir nutilo, pradėdamas 
alpti. < Tyliai sušukau į Kvin
tą — “Degtine — mano kam
baryje — greitai!” Jis skris
te nuskrido ir netrukus grįžo 
su stikline, karafe vandens ir 
degtine. Su<rėgiiiome jo iš
džiuvusias lupas ir pacijentas 
greitai atsigavo. Bet matomai 
jb sužeisti smegenys dirbo ir 
protarpyje, nes atgijęs, įbedė 
į mane agoniškas, sumišusias 
akis, kurių niekuomet negalė
siu užihirŠti ir pradėjo: 
v “Aš neturiu savęs apgauti; 
tai nebuvo sapnas, bet skaudi 
tikrenybė.” Jo akys pradėjo 
klaidžioti po kambarį; užkliu- 
džusios dvį^ypatas sėdinčias 
ant lovos krašto jos sustojo ir 
ir tęsė toliau:

“Jeigu ikišiol nebuvau to 
tikras, jie mano žodžius pat
virtina.” Valandėlei jo akys 
vėl užsimerkė — ne miego ar 
skausmo apimtos, bet liuosa 
valia, lyg jiš mėgino sukaupti

visas jėgas užbaigti savo nuo
tykius pasakoti; vėl atsimer
kęs, greitai ir su didesne ener
gija, negu jis parodė ikišiol, 
sušuko:

“Greitai, daktare, greitai. Aš 
jau mirštu. Jaučiu, kad man 
beliko tik kelios minutės; ir 
tuomet aš turėsiu atsiduoti 
mirčiai ar biayresniam liki
mui! Vėl pavilgink mano’ lu
pas su degtine.1 Aš turiu jums1 
būtinai ką tak^asakyli prieš 
niirsiaųt; arba bent prieš ma
no sutriuškintų smegenų mir
tį. Ačiū. Tai buto naktį 
kuomet aš jūsų maldavau pa
leisti mane iš čia ir jus išėjote 
atsisakę išpildyti mano prašy
mą/ Tuomet aš negalėjau 
kalbėti, nes jaučiau, kad mano 
liežuvis buvo suvaržytas; bet 
visais kitais atžvilgiais aš bu
vau tiek pat pilno proto, kiek 
esu dabar, figai po jūsų išė
jimo buvaux desperacijos ago
nijos kankinamas; atrodė, kad 
slinko ištisos valandos. Tuo
met mane netikėtai apėmė gi
lus ramumas. Mano įtvertas 
vėl atšalo ir vėl supratau, kur 
buvau. Musų namo užpaka
lyje išgirdau šunis lojant, bet 
tai ne ten kur jis buvo!” Jam 
kalbant Vdn Helsingas nei ne- 
mirktelėjo, bet ištiesė savo 
ranką į mano ir ją tvirtai su- 
stpaudė. Vtendk jis savęs ne
išdavė; tik Itnk'terėjo galva ir 
paragino BvnfMdą: “Tęsk to
liau?’ Renfiddas ir vėl pra
dėję:

“Jis prisiartino prie lango 
apsuptas miglos, kaip jau ne
kartą jis man teko matyti pir
miau.”

{Bus daugiau)

Naafts No. 22 “Kovos* 
gantas šianigte. Kaina 10c.

NAUJAS Kultūros No. 4

^NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uraguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”* 
Kaina tik 5 centai.

“Naujienose” galima gaiš
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.
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Dar vieną banką apiplė
šė banditai

įi.Wifha<i.

Keturi banditai padarė hob 
d&iMl.. Main State Banke, 2654 
West Nortli avė. Įveikė sep
tynis tarnautojus ir kostnme- 
rius ir pabėgo pasišlavę $5,000.

Nereikia tečiau stebėtis, jei 
Bainų byla bus perkelta/ Bal
nai buvo stambus politikieriai. 
Bainus gina adv. Bush, vienas 
stambiausių demokratų politi
kierių šulų, nors patys Bainai 
politikavo kartu su repnbliko* 
nais. Tokie gynėjai gali daug 
ką padaryti.

Užsimušė aviatorius 
mokinys

bčti ir pagalios susiteukė net 
5Ž5 svarus. 4

Paminėjo parodos dieną
Birbinęs ir bažnyčių varpai 

atžyrtiėjd vakar, jogei fra' diena 
paskirta Chicagos Pasaulio Pa
rodai paminėti. Vėliau parodos 
ptezidentas Rufus Dawes pa
skyrė (dedicated) mokslo tro
besį busimai parodai.

Automobilistai darbuo
jasi

Miesto tarybon įnešta vakar 
rezoliucija taikoma panaikinti 
patvarkymą, kuris draudžiama 
laikyti automobilius gatvėj per 
naktį. Rezoliucija tuojau pa
vesta trafiko komisijai. Alder- 
manas Massen pranešė, kad 
kaip šiandie trio klausimu bus 
viešas publikos nuomonių iš- 
klausimSs.

Teatruose
Chicago teatre —■ pradedant 

ateinančiu penktadieniu bus ro^ 
doma scenos produkcija “Every- 
body’s Wefcome”; tai didelė 
ir patraukianti produkcija; pa
veikslas “Society Giri”; kitokie 
numeriai,

Oriental teatre — dvi didelės 
scenos produkcijos; paveikslas 
“Two Seconds”; kitokio nume
riai. s A

Untied Artistą teatre —va
kar pradėjo rodyti paveikslą 
“Congress Dances'’; kitokie nu
meriai.

McVickci’s teatre—šiuo laiku 
rodoma paveikslas “The Dbom- 
cd Battalion”; kitokie nume
riai.

Uptown, Tivoli ir Paradise 
teatruose penktadienį bus. rodo
ma paveikslas “As You Desire 
Me”, kur vadovaujančią tolę 
vaidina Greta Garbo; kitokie 
numeriai.

Užsimušė Haj-old W. Burke, 
21 metų, 219‘ East Norih avė., 
Elmhursi, aviatorius mokinys. 
Jo draugas, Vietok R. Linde- 
man, 23 m., 6107 NOrth Cicero 
aVeirue, ištiko gyvas. PAstara- 
siš buvo pirkiojo mokytojas.

Užsimušęs jaunas vyras, da
rydamas akrobatinius Žygius, 
išsigando ir prarado aeroplano 
kontrolę. Mokytojas paliepė 
jam šokti iš aeroplanp. Bet jau
nas vyras užmiršo pravožti pa- 
rašutą. Pasilikęs aeroplane ant
rasis vyras spėjo dar sulaikyti 
aeroplaną, bet jau visai prie 
žemės. Jisai laimingai nusileido.

Fašistai ir komunistai 
mokykloj

Semi aukštesnėj mokykloj 
susitvėrė grupė mokinių, kuri 
stato savo tikslu kovoti su ko
munistų pastangomis įsivyrauti 
toje mokykloje. Jau prasidėjo 
peštynės -tarp komunistų ir 
šios naujos jų priešininkų or
ganizacijos. Kolei kas pešamasi 
žodžiu. Bet ko gero — gali ir 
rimtesnių susirėmimų įvykti.

Parduos neišimtus iš pa
što daiktus

Bedarbiams pagelbos 
pritruks

Ponai Rainai brangiai
* kaštuos

Kai kuriems, jų tarpe nema
žam lietuvių skaičiui, jau .bau 
btangiiri ka&favo p-nai Bainai, 
viršilos dvylikos užsidariusių 
bankų. Dabar artinasi jų teis
mas. Jie kaltinami konspira
cija prigauti pasitikėjusius jais 
žmones. Bet Bainų advokatai 
deda pastangas perkelti savo 
klijentų bylą už Cook kSuntės 
ribų. Toks perkėlimas, apskai
čiuojama, kaštuotų publikai 
$100,000 daugiau, .nei kad ji 
kaštuotų nagrinėjama’, Cook 
kaunt^je.

Antradienį ir trečiadienį, bir
želio 0 ir 7 dd. pašto sandėly, 
1804 Ihdiana avenue, Chicago, 
bus išparduoti .aukcionu daik
tai, kurių savininkai neatsiėmė 
iš pašto. Tie daiktai susidaro 
iš drabužių, batų, automobi
liams dalių, tairų, visokių ma
gių, namams reikmenų, staltie
sių ir paklodžių, vaistų, elektri- 
kinių įnagių, knygų, indų, 
modanų, etc.

Pardavimas eis nuo 9 
ryto iki 4 valandos popiet, 
kada
galima labai pigiai 
reikiamų daiktų.

če-

vai. 
Kai 

šitokiuose pardavimuose 
nusipirkti

Vakar Illinois gubernatorius 
Emmerson buvo įspėtas, kad 
teks užsidaryti 46 stotims, ku
rios teikė pašalpą bedarbiams 
Cook kaurrtėje. Sukelti $12,- 
500,000 pardavimu taksų ga
rantijų jau beveik visai išsibai
gę. Ii* jeigti naujų fondų neat
siras,- tai 111,000 Cook kauntės 
šelpiamų šeimų atsidursiu' be 
pagelbos. Pašalpa dalinta joms 
suma $100,000 kasdien.

Gubernatoriui pasiųsta pra
šymas,■ kad paleistų pardavimui 
dar $6,000,000 i garantijų, ku
rias legislatura autorizavo tam 
tisklui.

Tai bent pataikė!

• .|«?j <>VU<. /r:..

Nesuranda namą

MADOS MADOS Kas ten pavogė -Patricko 
Roche 12 cilinderių automobilį, 
kuris buvo pastatytus prie jo 
namų, 2317 East 70th place. 
Tai atsitiko antradienio vaka
rą. Beikia žinoti, kad Roche 
yra valstybės gynėjo Swansono 
pdlicininkų viršila ir skaitosi 
kaip vienas smarkiausių Chica- 
gos detektyvų.

Well, jeigu jau tokio vyro 
automobilį pavagia,- tai papras
tiems piliečiams negalima 
dejuoti netekus savo auto.1

Policija surado* vyrą beklai
džiojantį, gatvėmis.- Vyras apie 
65 metų amžiaus. /Pasisakė, 
kad vadinasi Williain* Watras, 
bet neatsimena kur. gyvena. 
Vyras pasiųstas j psichopatinę 
ligoninę.

nė

Paskelbė bankrotą
Bankroto peticiją padavė teis

mui Julius L. Steiner, 6915 
CornelI avė. (Peticijoj nurodo
ma, kad skolų jis turi $1,342,- 
340, o turto $150. Kai kas skan
džiai nukentėjo dėl p. Steinerio 
bankroto.

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

KRAFt
Velveeta

skanų nAtiją sūrį galima 
tarpinti, raikyti,- tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
Sūrio' skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kžauširiių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
viri kinas i, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių, Jūsų grOserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

Peter Conrad 
FdtOgtafuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

SraMHal

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA8 
Didele it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
,T«I. Roowr.lt 7332

IGN. J. ZOLP
■ Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

f646 46tb St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

tietuv^ Akušerės

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 

Cicero 3724

JARUSH
PHYSKAL ' 

THBRAPY 
8 MIDWIFB

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Aklą Gydytojai

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
242Q W. Marųuette Rd. atti Westetn Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Scredomis ir Pelnyčio 

1821 So. Haleted Street
.....

Lietuviai Gydyto jai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Phone Canal 61^2

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 k 7—8 

Scredomis ir nedaliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cdf. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniaia pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KEUS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniau pagal sutartį

lvairqs Gydytojai

DR.HERZMAN
-- Iš RUSIJOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrei gydytojai, chirurgas 
ir akušeris.

Gydė staigias it chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokiu elektros 
prietaisui.

Ofisas it Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan 8A 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tet. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinudae, Hsiputoriai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1401

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avės,.2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1dway 2880

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė,
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki & po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Sereddmis ir nedaliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rezi Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

— Jau’nn'rii" panelei vašat’i'nė 
suknelė. Lengvai ir greitai pašiuvania'. 
Sucirptos mieros 8, 10, 12 ir 14 metų 
amžiaus pbnelem.

Norint, gauti vieng ar daugteti 
virSnurodytų pavyzdžių, ptaJome iš- 

\ kirpti paduotų btankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresu Kiekvieno pa
vyzdžio kafoa 15 centu. Galima pri
siųsti pfaigiUt arba pašto Ženkleliais 
tasrta atf užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti t

NMtJDmn P.tUm Del*./ 1739 So. 
Hateteeh Chicago/ Ji).

i■7Trtirirlįi.;iilfi i ....................

SAUJIĖNOS Patiem tMSL
lies 8. Hal.Ud St. Otatfo. 
čte įdedtt 15 centų Ir prašau

per krutirių

(Vaidas ir pavarėt)

STANISLOVAS GUOKAS
Persiskyrė su šiuo pasaulfu ge- 

gūžės 30 dieną. 8t00 valandą va- 
: kare 1932 m., sulaukęs 39 m. 
įt amžiaus, gimęs Panevėžio apsltr.’, 
' Snrilgių patap., Utėlių kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko1 dideliame nuliūdime m'o- 

! ciną JidVą^ dvi seseris —r Elzbietą 
l ir Agotą, du broliu — Domininką 
b it Jūdzapą LtttoVoj įįf 2 pbrieri- 
' res ir vieną pusbrolį Chkagūjė, Itt.

Kūnas pašarvotas randasi 2100
& W 19 St., Gazy. fo'd.

Laidgtuvtt įvyts o«tdyčM
B W J db*». 9:00 vaL r|te il 
p narnų Į *v. Kazimiero’ parapijos 

bažnyčią. Gary. Ind.. kurioje atsi
bus gedulingo! panialdos. už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Kalvarijos kapines.

Visi a. a. Stanislovo Guokos gi
minės, draugai ir pažysftMtf - rita?' 
nuoširdžiai kviečiami dalyvaūri lai
dotuvėse it suteikti jam ptoMtatiūįi 
patarnavimą ir atsisveikinm^

Nuliūdę liekame,

I VMtfydi StMlė^ <3Mh^
• «

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Frank Sufražinskis, Telefonas

■ Gary 2-6629*.

Lacliavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse, kuopigiaųsia. 
Reikale meldžiame atsisekti, O i^usų 

darbu busite užganėdinti. .
Tel. Roosėvėlf 251 f arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYSTOS:

1439 S. Conrt, Cicero, Ui.
Tel. CIttro' 5927

n.-. —■■ v -,.įi

Telefonas Yatda 1138

Stanley P. Mažeika
1 Grahortus ir

Balzalfiuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lam?.’ Kaina prieinama.

3319 Aubutri Avenue
CDlCAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastim? g'alvės skaudėjimo, svaigimo, 
akių- aptemimo, nerVuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
tru^aMgyštf ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius; Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į. mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nędėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIŠ ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ, SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akimiį.' Kalhoi pigiau kaip' kitur.
- 4712 South Ashland Avė.

Phone Bčūlttard 75»»

■■

Pusėtinai sunki moteris
Vakar tapo palaidota mote

ris, p^-ia Želia Steele, 7225 Viii* 
cennes avė. Grabas su jOs! ku
nti teko iškelti per langą. Rei
kėjo dvylikos glabiiešių, nes 
moteriškė svėrė 525 svarus^ Se
niau moteris svėre' 135 svarus, ! 
bet pirm 12 mėtų ėmė stam- 

a

Phone Boulevard 4139
A/ MASALSKIS

i ... v.-- .
Mūsų Patarnavimas lai- 
dotuvlse H Itokfome tef- 
kate visuomet erif sąži
ningas ir nebtafe^ir tC*- 
deL Mad niet’nrime iš
laidų užlaikymui sky
rių,

3807 Aubtirn Ave^
CHICAGO, IUu

w II ■>. II III.       u ĮM, ...........tu,   

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr., Ai R. BLUMENTHAL
i OPTOMETRIST

Praktikuoja viri* 20 m.
4649 S. Athland Avė.
Tel. Boulevard 6487

14

(NURKAITlS)

Akiniai pritaikomi 
moksliškų bodu

. 69th St
Tel. Grovehill 2242

Td. Yards 1829

G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisai ttAtihfa Dirbtuvi

756 West 35th St.
kampas Hatirid St 

ląndos nūo 10—4, nuo, 6 iki 8 
Nedėfiomis nuo 10 iki 12

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tet. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 3 Ist Street, Chicago, III. 

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po pht 
7 iki 9 vakaro. Nedaliomis ftr 

šventadieniais 10-12 dienų

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
i . Ofiso valandos: Į “

9 ild 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v. Rez. tel. MfdWay 5512 it Wihhette 195

4608 South Ashland Avė. Ralph C. Cttplėr, M. D.
Netoli 46th St. Chicago, III. | CHIRURGAS

OdMey it 24 gttoM 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4, Petnyčioj 1-7

■ i ■'.. ,......................................................  iniiii,

Advokatai

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia 0036 K. GUGIS

Rez. 6600 South Artesian Avenue Į
Phone Prospect 6659 , . ^TO OFISAS

Ofiso Tel. Canal 0257 127 44U 1H3

DR. P. Z. ZALATORIS Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS VVC,T“£ rT? .

ifi'ii C U t . J C. . 3323 South Halsted Street
Tel. Boulevard 1310

CHICAGO, ILL. | Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną
vakarą, išskyros ke t vergą 

Nedalioj nUo 9 iki 12 rytoA. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madisčn Št.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6' iki 8 Vak.

Tet West 2860
Namų telefonai Brunswick 0397

DR.M, T. STRIKOt'IS
Gydytojas ir chirurgas 

OFISĄ S:

4645 S. Ashland Avė.,
OfiHd valandos, nito ų iki 4 ir nuo 6 iki

8 tat vak. Nedaliomis pagal nutarti 
Ofiso Tel.': Bdulevard 78-25 
Naihų Tėt: Prospect 1930

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonai Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

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

Tel; Lafayette 4148

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

A A. SI. A KIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington št
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos*: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: UtartL ir Rety.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Leda^įette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

GRABORIIį (STAIGA
EUDBIKI9 i# Vėl nustebimi publiką su savo nupiginto* 
šifirtiž at&što*paMdojinty Mustek* 

už atvriHn# mitusio MogAiM ktmb į 
it bitė kdktos ndėKtid MkOu

RHkatui esartt, musų atfaMdo* J juog
namus ir atvejį musų f s tadjgęįkubr galžaltepaanlatyttdi* 
džiausį pasirinkimą grabų ih Mt^ reikbm^ ir uify pia* 
tarnavimą jums visai niekė) riereikės mokėti, neturint 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ne. '

. EUDEIKIS yra vienatinis Hituvitj g^aboriu^ kurte 
teikia ambulance patarnavimą su< ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos^ KoplyčiO& Dėl 
šermonų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kre1wdte)$ kur

j kitur. •

i? n m='iK iš
’ ' ' * Didyriė Oftin

< .<■ v ■ .. • ■

' yyrviih.... . .■ ......... r

Lietiįtiai Gydytojai

B; A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calamet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos k 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. MARGĖMS
S42I š£ SAted St

Phone BodltVard 8483
■ 'J,- .: ■ ' ■ ’. .... - ...   '

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

Tel Ken^ood1 5107
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryte:
i nuo 6 ikt 8’ Valandai vakari

dįšdt Ivėhtaditnio it ketvirtadienio

DR, J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C 
Tet Prospect 1028

Rez. 2339 SO. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso balandos:.2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA
2422' W. Matguette Rd.

. kampas 67th it'Artesian Ave.i 
Telefonas Gtovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
irt 7-9 po pietų,1 sereddms po pietų it 

nedeliOms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
ntdėllomit pagal sutartį. 
4847 Wnt 14th Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray.,..Phbhe Cicero 1260 

iaaar.,; ...... .... .......... .....- —

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Macguette Raad y

Ž a landos: 9—12/ 7—9^ Ąftttafeai it 
stvirtadieaį vakarais pagal tebitentną- 
t ______ ____________ Ji__ - Ibiu__.... ji*. 'J** s*". • * .a

Dr. P. M. ŽILVI®
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. H^nilock 2615

....................... ........... "..................................... .

Phone Boulevard

DR. C. Z. VE
Derttistas

4645 So. Ashland Avo.
arti 47tfr Street

JOHN B. B0RDEN 
(John Bagdžiunas’ Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams. St., Room 2117 
Tdepbont Randblph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600 
;, '....... —................................. i. .

JOSEPH J. GRIS
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Bonlevard 2800

Rez. 6515 So. Rockivell St
Tel. RepubHc 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St., feoom 1206
Telephone Central 6166

Namedt 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 VI 
Telephone Victory 2213

J. P; WAIT€HES
ADVOKATAS

4600 So. Wood St
, Tol. Lrfa^tt. S3«3 
Rt^drndja 2 B. 103 PI. 

T«l. P0B.»o 4377

William C. Mitchell
- ADVOKATAS

2«56‘ West 69 Street 
Tdepbftnt Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
NMtlfomis pagal sutartį

.'-/A'. .*■- ■■ i.’ ■.

Roowr.lt


Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” piknikas 
įvyks June-Birželio 

12 dieną
Didelis'ir gražus “Naujienų” 

piknikas įvyks birželio 12 d., 
“Birutės” darže (prie 79th ir 
Archer avė.) Tai bus tikra 
Chicagos lietuvių šventė.

Kai dėl programo įvairumo, 
tai Šiuo tarpu galima paminėti 
tik vienų numerį ir tai nepa
prastų, pirmų kartų pasirodys 
lietuvių publikai lietuvių akro
batų grupė, kuri susideda net 
iš 8 narių. Tos grupės paveiks
las neužilgo tilps “Naujienose”.

Kokius “triksus” tie akroba
tai rodys, galėsite tik atvažiavę 
piknikan pamatyti.
' Kitų karta pranešime daugiau 

apie “Naujienų” pikniko pro
gramų.

Jau dabar laikas pradėti 
rengtis “Naujienų” piknikan.

—Rep. V.

.Y......................... ........... - ■ . .

kapinės gyvuoja šiandie gerai 
ir lietuviai kas metai atkreipia 
daugiau dėmesio j laisvas kapi
nes, kur nėra varžymo ir per
sekiojimo religinių įsitikinimų. 
Jisai paprašė visus ramiai užsi
laikyti ir rankomis neploti kal
bėtojams ir. dainininkams, nes 
ši diena y«ra gedulos diena.

Benas, J. Grušui vadovaujant, 
užgrojo ,• liūdesio maršų ir tai 
buvo ženklas susirinkusiems, 
kad jie visi yra šiandie kapiny
ne.

Birutės choras, vadovaujant 
p. Jozavitui, sudainavo dvi dai
neles.

paskendo

netoli nuo “dėdės” šerno kapo.
■Paminklų pastatė velionio 

brolis Vincas.
Dainininkas St. Rimkus ke

liais žodžiais paaiškino, kad 
Juozas Brazauskas mirė nelai
minga mirtim
Eagle Lake, Michigan valstijoj, 
liepos 5 d. 1931 m. ir paliko du 
brolius, tris seseris ir daugiau 
giminių.

Vadovaujant J. Grušui, mu
zika grojo liūdnai, o p. St. Rim
kus sudainavo kelias dainas, 
pritaikytas kapų dienai ir pa
minklo atidarymui.

to kalbėjo M. Baceyičia. 
kalboje, pritaikytoje ka- 
puošimo dienai, pasakė

Tautiškų Kapinių 
Puošimo Dienos 
apvaikščiojimas

Gegužės 30 dienų, kaip pra
eity, taip šiais metais, įvyko 
apvaikščiojimas Chicagos Lie
tuvių Tautinių Kapinių.

Tiktai šiais metais apvaikš
čiojimas gal buvo daug skait- 
lingesnis, negu kitais metais, 
nes susidarė tūkstantinės mi
nios žmonių, kurie aplankė Tau
tines kapines.

Programas buvo gan įvairus. 
Jis susidarė iŠ kalbų, dainų ir 
muzikos. Dainavo trys chorai, 
kalbėjo keturi kalbėtojai ir be- 
nas grojo po vadovyste p. J. 
Grušo.

Pirmininkas Tamkevičia, ati
darydamas programų, pareiškė 
trumpoj kalboj, kad Tautinės

Po 
Savo 
pinių 
apie Tautinių kapinių pradžių, 
t. y. jų įsikūrimų ir reikalin
gumų. IPažymėjo, kad daug 
darbo teko padėti iki jos pilnai 
įsikūrė.

Paskui kalbėjo Dr. Montvi- 
das, kuris irgi trumpoj kalboj 
nurodė, kaip yra svarbu ir rei
kalinga lietuviams turėti lais
vas kapines.

Kanklių choras, vadovauja
mas A. Kvedero, sudainavo dvi 
daineles.

Trečias kalbėjo “Sandaros” 
redaktorius Vaidyla. Jis nurodė 
kapų dienos šventės reikšmę. %

Pirmyn choras, po vadovyste 
K. Steponavičiaus, sudainavo 
dvi dainas.

Paskutinis kalbėjo “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis, 
kuris aiškioj kalboj pritaikyto j 
kapinių puošimo dienai nurodė, 
kokių didelę reikšmę turi lais
vos kapinės ir ragino žmones, 
kad ateity daugiau lietuvių 
kreiptų dėmesio į tų kulturinį 
darbų.

Pirmininkas Tamkevičia pa- 
dėkavo susirinkusiems už skait
lingų atsilankymų ir chorams 
ir kalbėtojams už išpildymų 
programo, o po to pakvietė 
žmones eiti į kapinių piknikų, 
kuris įvyko Justice Darže.

Nors, kaip jau minėjau aukš
čiau, pirmininkas prašė susirin
kusius ramiai užsilaikyti pro
gramo laiku, bet ’dar kartų pa
sitvirtina patarlė “genis mar
gas, svietas dar margesnis”., 
Ir laike šio programo keletas 
“defence corps” narių — bim* 
binių ir andrulinių ščyrųjų ko
munistų — kurie buvo ne per 
toli nuo Seno Petro, jau M. Ba
cevičiui pradėjus kalbėti, ėmė 
daryti pastabas, jogei jisai esąs 
sklokininkas, toks ir 
Taipjau darė pastabas 
kitiems ir dainuojant 
ir Birutės chorams.

Na, kai žmogus pasigeria, tai 
jis išsipagirioją ir vėl elgiasi 
deramai. Bet kai žmogus tam
pa bimbinio fanatizmo auka, 
tai pasidaro amžina auka, kad 
net tokių dienų, kaip kapinių 
puošima diena, ir tokioj vietoj, 
kaip kapinėse, negali užsilaiky
ti ramiai. —Senas Petras.

kitoks, 
kalbant 
Pirmyn

S.L.A. 37-to Seimo 
Chicagos ir apielin- 

kės delegatams

NAUJIENOS, CKteRgB, TO.
............ - .. ..... ...................  fa............. —

šuo p-lė Ona Pocius, jaunojo 
sesuo p-lė Ona Venckaitė ir p-lė 
Domicėlė Rungaitė. Pabroliai gi 
bus jaunosios brolis Kastantas 
Pocius ir du kitu jaunojo ar
timų draugu. ■ ,

Jaunoji, p-lė Stanislava Po
cius, yra lankiusi biznio kolegi
jų. 1 Jos busimas vyras dirba 
“Chicago Daily News” dienraš
čiui. • Jaunavedžiai mdno apsi
gyventi p< Venckaus namuose.

—Rep.
'■ . f / )

............................. ........................— j ,

Birutės piknikas
1 ' ' \\ . , > , ' ■ >r

Birželio 5 dienų Birutės Dar
že įvyks Birutės Choro pikni
kas, kad paminėti 25 metų jos 
gyvavimo sukaktuves.

z^Per tuos 25* metus Birutė ihe- 
no srity nuveikė daug kultūri
nio darbo lietuvių tarpe. Todėl 
reikėtų birželio1 5 d. skaitlingai 
į jos piknikų atsilankyti.

Bus įvairus programas. Ren
giama gražuolių kontestas, kur 
Vytautai galės pamatyti gražias 
Birutes, bus rištinės, dainos, 
žaismės.

—Senas Petras.

Atlankė “Naujienas”
Antradienį atlankė “Naujie

nas” cicerietis Antanas Ambro- 
zaitis, turįs biznį Ciceroje ad
resu 1437 So. avenue.

ĮP-nas Ambrozaitis užlaiko sa
vo krautuvėj pieno, sviesto, 
kiaušinių, o ypač gardžius lie
tuviškus surius suspaudžia.

Taigi ir dabar pasižadėjo sus
pausti didelį ir gardų sūrį ir 
padovanoti jį “Naujienų” pikni
kui.

—Rep.

Ketvirtadienis, birž. 2, 1932

Po programo buvo atidary
mas paminklo Juozui Brazaus
kui. Tas. paminklas atidaryta

PIKNIKAS
RENGIA FEDERACIJA LIETUVIŲ KLIUBŲ

Nedėlioj, Birželio-June 5 d., 1932
Svilainis Grove,* * »

Priešais Lietuvių Tautiškas Kapines 
Pradžia 1 vai. po piet. Įžanga Veltui.

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
dėl 1932 , ■ ■ [

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
52.7950 svarų grynos bovelnos MATRASAI 

PO....................... *.......................................
Elektrikiniai RADIOS, pilnai su tūbais $9.981 
Geležinės LOVOS, riešuto baigimas $3.98 
SEKLYČIOS SETAI, gražiai apmušti $24 95 
VALGOMO KAMBARIO setai, riešuto Q KR 
MIEGA MOJOKAMBARIO ųetaį riešuto EH
baigimas a.... .J,........ .
GASINIAI PEČIAI, perdėm porceliani- S 4 A A A 
niai........................ ............... ......... |

9x12 KAURAI..................... ......... . $9.98
Birželio Nuotakos, matykite mus pirmiausia. 

SPECIALfiS KAINOS IR LENGVI IŠMOKĖJIMĄ!. 
“ ' • , t - / A

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO. 

3621-23-25 SO. HALSTED ST.

kalni padaryti certifikatus ir 
kosti tuci jų pasidaro išlaidų. Tai
gi nutarta, kad ą’dvokato ir 
sphudos kaštus apmokės korpo
racija, ir todėl bonų savinin
kams nebus jokių išlaidų.

Auksinių bon'ų komitetas pra
nešė, kad jis rems kiek galėda
mas korporacijos piknikų, kuris 
įvyks rugsėjo mėnesio pradžio
je. Todėl nepamirškite Chicagos 
Lietuvių Auditorijos korporaci
jos pikniko. Diena bus paskelb
ta vėliau

Bridgeportas
Išvažiavimas

Susivienijimas DraugijųSusivienijimas Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte praneša, 
kad birželio 19 dienų rengia sa
vo išvažiavimų su laimėjimais. 
Išvažiavimo1 vieta prie Grybo 
platformos ties Lietuvių Tau
tinėmis kapinėmis.

Meldžiami visi atsilankyti ir 
paremti šį darbų.

Kviečia Susivienijimo Draugi- 
irJU Kliubų Komitetas.

North Side
♦

Susižeidė Juozas Kručas

*■1
lių. Ten iš Lincolno iššoko ke
turi vyrai ir tamsioj’, gatvėj 
dingo.

Po to, rasta keli revolveriai 
išmesti ant šaligatvių.. Visame 
kely vagiliai apdaužė 11 auto
mobilių—vienus daugiau, kitus 
mažiau. Bet sužeistų žmonių 
nesiranda.

TheEnglishColumn

Birutė

SLA. 6-to Apskričio Konfe
rencijoj, kuri įvyko geg. 22 d., 
tapo išrinkta Transportacijos 
Komisija’ iš sekančių narių: G. 
J. Stungio, K. J. Mačiuko ir A. 
Zalatorio. Komisija turėjo, pa
sitarimų su kelių gelžkelių kom
panijų atstovais. Geriausias sų 
lygas gavom iš B. & O. R. R. Co.

Mes gaunam gelžkelio bilietų 
už $15.00 (penkiolikę, dolerių) 
j abi puses—^oach, tai yra, iš 
Chicagos j Pittsburghų ir at
gal. Kiekvienas čĮetegata8, va
žiuojąs į seimų, pirkdamas gelž- 
kelio bilietų per šių kompanijų 
sutaupius $18.76. Todėl mes 
norime atkreipt atydų visų de
legatų iš vakarinių valstijų, 
kaip tai, Illinois, Indiana, Wis- 
consin ir kitų, kad pasinaudotų 
šia’ nupiginta biletų kaina, ku
rie gali. Gelžeklio bilietas bus 
geras 10 dienų, būtent nuo bir
želio 18 d. iki 28 d. 12 vai. nak 
ties.

Mes iš Chicagos išvažiuosim 
birželio 18 d. 11:00 P. M. 
(Standard time-laiku) ir pasiek
sim Pittsburghų 11:50 A. M. 
sekmadienj. Traukinis išeis iš 
Grand Central stoties, prie Har- 
rison ir Wells gatvių. Delegatų 
patogumui traukinis sustos 
Ind, Harbor, Ind., ir Gary, Ind.

Visi delegatai prašomi užsi
registruoti ir sumokėti už bi
lietus 
15 d.

Brighton Park
» ’ • ’ u, ' t< <

Padaryta holdapas lietuviui 
bekeriui. ,

5Trečiadienio rytmetį, apie 
valandų, padaryta holdapas p. 
Aleksai, 3339;. So. Morgan 
Street. tn

Aleksa yra duonos išvežioto- 
jas. Trys banditai, ginkluoti 
|ai)tuvai8, į užpuolį! jį Brighton 
Parke ir atėmė $12 iš jo.

•—Rep.

kom.
Avė.,

ne vėliau, kaip birželio 
pas šios komisijos sek-

Geo. Stungis, 
sekr., 6607 S. California 
tel. Victory 9600.

r —. /
Marąuette Park

Ruošiasi šaunioms, . vestuvėms

Plačiai žinomi ‘ Ma*rquette 
parkiečiai, pp. Pociai, 6631 So. 
Rdčkwell Street, ruošiasi šau
nioms vestuvėms sekmadienį, 
birželio 5 dienų.

Jų duktė, p-lė Stanislava, iš
eina už vyro. Jaunasis yra’ lie
tuvis, p. Vincentas Venckus, 
taipjau Marąuette parkietis.

šliubas jaunajai
duotas minėtų dienų (sekma
dienį) 2 vai. popiet Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, Bridge
porte. '

Vestuvių .puota ruošiama jau
nosios tėvų namuose,
kviečiami puotai 6 valandų 
karo.

porai bus

Svečiai
Va*

Plačiai žinomas chjcagiečiams 
Juozas Kručas, kuris ilgus lai
kus gyveno Northsidėje, o da
bar Brighton Parke, ir prigulė
jo Chicagos Lietuvių Draugijai 
Savitarpinės Pašalpos,- sunkiai 
susižeidė. Jis susilaužė rankų 
aukščiau alkūnės. Tai labai ap
gailėtinas atsitikimas, ypač kai 
dabar tokiuose sunkiuose lai
kuose deliai nelaimės tenka ne
tekti darbo. Northsidiečiai 
draugai visi rengiasi važiuoti 
aplankyti jį.—X. š.

Iš Lietuvių Tautinės 
parapijos veikimo

Trianon’s most noted patron: 
Adolphe Azukas.

Most dangerous co-ed: Van 
nie.

Most famous athlete: Ton y 
Schnukas, ye southpaw twirler.

Most dangerous man: Ton y
Tverionas. ‘

His co-worker: Chuck Bus- 
gis.
’ Worstet tenor: They’re all 
good?

Happy Birthday: Mariau, now 
past sixteen.

Be ye wary. The shadow be 
with you always.

/And so he bids ye Tarnam.
—The Mad Monk.Yct once again, dcar rėaders, 

we bring you news of the Bi
rutė. Their annual picnic is 
scheduled for this coming Sun- 
day at the '‘Birutės” grove, 79th 
and Archer Avės., formerly 
known as Chernauskas Grove.

The Birutė extends a cordia! 
invilation to all its friends and 
Naujienos readers to join them 
in their grand Silver Anniversa- 
ry PicniC this June 5th and 
take part in the general mer- 
riment. A diversified program 
has been arranged. One which 
will delight the young 'and old 
alikc. The card will feature 
a Ladies Beauty Contest, with 
two silver loving cups aš prizes. 
You’ll also enjoy the wrest- 
ling bouts, song selections by 
the choir, and dancing to the 
enticing tunes of a famods or
chestra.

The younger folk will find 
the festivities especra’lly to their 
liking since the majority of the 
Birutė personnell consists of 
handsome young men and very 
pretty girls. Some of whom 
will sūrely be leading contend- 
ers for the Beauty Pirze.

You’ll enjoy making their 
acųuaintence and most assured- 
ly will have a good time.

Be loyal to the Birutė!
Lošt Chords
gonna have a Beauty 

'Magine. Open to all

PRANEŠIMAI
"Birutėt” choro repeticija įvyks šį va

karą, lygiai 8 vai. Gage Park svetainėje. 
Visi choro nariai-ris malonėkite atvykti.

Valdyba.

CL ASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS* 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURĘ, kodėl ne
pašaukti mus.' Mes atliekame darbą už 
jūsų pačiu kSthą. Viskas garantuota. 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą 
malevų, bardware ir varnišių už žemas 
kainas.
BRIDGEPORT TIN SHOP S PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel Victory 4965

TfiMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

kinius lakirodžius. Perkam seną auksą, 
darbą paimam iš namų su mašina ir 
pritsatom. Pašaukite

Tel Lafayette 7077
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Chicago, III.

We’re
Contest.
Chicago.

What of the Birute beauties. 
What chance have they?

Not a‘ Bathing Beauty Con 
tęst you know.

Chuckš nobody will even wan- 
na be judge.

Place your bets boys. How’s 
about Antoinette?

Two to one a blonde wins. 
No,

Really should be a malė con 
tęst thou^h.

Such gallants. Azukas, Ged- 
vii, Schnukas, Rusgis, Tverio
nas ,Mike, Al, etc.

It’s a shalne.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikta patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
stt rendauninkais. Maža narystes mo
kestis. Ezpertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedaliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

1642 West Diviston St.
Tel, Armitage 2951 ir 2952

Dabar, kuomet medeliai ža
liuoja, paukšteliai giedį yrri 
geriausias laikas prislėgtai dva
siai atsigauti nuo miesto dulkių 
išvažiavimu į miškus, kurie su
teikia paguodų.

Vienas tokių išvažiavimų ren
giama Lietuvių Tautinės Para
pijos ateinantį sekmadienį. Iš
važiavimas bus su šokiais, prie 
geros muzikos, kuri patenkins 
senus ir jaunus. Atsilankiusie
ji į išvažiavimų pasilinksmins ir 
parems vienintelę tautinę lietu
vių parapijų Chicagoj.

Piknikas įvyks p. Svelainio 
darže prie Kean avė. ir 87 St.

Visi lietuviai širdingai prašo
mi dalyvauti išvažiavime. Ne
pamirškite !-^-Shabukas. “

liuoj'a, paukšteliai giedriu
♦ • • ■ 1 •*<' ! '*>» 1- 1

. ......................... —- 1-1,11 '

Iš Chicagos Lietuvių 
Auditorijos Reikalų

Chicagos Lietuvių - Auditori
jos korporacijos direktorių eks
tra posėdis įvyko gegužės 27 
dienų Auditorijos svetainėje. Į 
šį posėdį atsilankė auksinių bo
nų savininkų išrinktas komite
tas, kuris susideda iš šių asme
nų: G. A. Šukio, P. Baltučio, J. 
Puishio, B. Jakaičio, M. Kadzer- 
wskio, S. Kunevičiaus ir A. An
tanavičienės.

Komitetas pareiškė, jogei 
vienintelis kelias palaikyti Chi
cagos Lietuvių Auditorijų lietu
vių rankose, tai dirbti visiems 
iš vieno, nes ėia yra sudėtas lie
tuvių turtas— lietuvių draugijų 
ir pavienių asmenų— apie 'ket
virtadalį miliono dolerių. Direk
toriai pritarė šiam auksinių bo
nų savininkų išrinktąjį komite
tui ir stoja dirbti kartu su ko
mitetu. ' '

Pirmiausia turi sudėti visus 
auksinius^ bonus ' į: Univeršal 
State Bankų, kaip trustų.. Tatai 
bus pradėta,‘kai tik advokatas 
K. Giigis sudarys certifikatus įr 
konstitucijų ’ dėjimui auksinių 
bonų į bankų. Kdda certifikatai 
bus gatavi, tuoj taps pranešta 
auksinių bonų savininkams laiš
kais ir spaudoje, kad jau gali 
depozituoti auksingus bonus U- 
niversal State banke.

Komiteto narys, G. , A* Šukys, 
iš Univeršal State, banko, yra 
įgaliotas vesti . Auksinių bonų 
reikalus, taipgi priims ir išduos 
certifikatus. Todėl auksinių bo
nų savininkai, norėdami daugiau 
ką sužinoti apie dabartinį vei
kimą, gali kreiptis pas G. A. 
Šukį Univeršal State banke.

Advokatas K. \Gugis pranešė, 
kad komitetas neturi pinigų iš-

Lietuvių valanda
Pereitam sekmadieny teko 

klausytis lietuvių radio progra
mo iš stoties WCFL nuo 1 iki 
2 vai. po pietų. Kaip daininin
kai, taip ir Budriko radio or
kestrą darė tikrai gerų įspūdį 
ir buvo malonu klausytis gra
lių dainų ir harmoningo orkes
tro grojimo. Programe daly
vavo Kazys Pa’žerskas, barito
nas; ponia Ona Juozaitienė ir 
Jeva4 Lukošiūte—duetas; taipgi 
kvartetas gerai sudainavo ke
letu dainų. Ketverge vakarais, 
nuo 7 iki 8 vai;, irgi būna gra
žus Budriko programas iš sto
ties WHFC.—S. ’ f ■ i

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandas pigiai į visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestas.
Darbą garantuojam.

3139 So, Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 

taisyti arba jums padėti tiktai už pasą 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

' Lafayette 1329

Miscellaneous 
įvairus

CASH mokame už seną auksą, raksi 
nius daiktus, dantų crowns ir bridge 
geriausia kaina. Harold H. Quint B Co. 
202 S. State St., Room 913.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS žolių demonstruoto
jas. kuris gali kalbėti keliomis kalbo
mis. Matykit Mrs. Patumis.

4172 Archer Avė.

For Kent
PASIRENDUOJA 5 kambarių kana

pinis bungalowr Visi kambariai šviesus. 
Furnace šiluma, pigi renda. 733 South 
Kolmar Avė., Chicago. Boulevard 5471.

RENDAI 5 šviesus kambariai, su vi
sais patogumais. Randasi Bridgeporto 
apielinkėj. Atsišaukite pas savininką. 
3341 S. Halsted St. Tel. Prospect 3938.

Pajaunės bus jaunosios se- įaidoms padengti, nes esant reį-

Mount Clare
Vienas automobilis sudaužė

■ 
i ; j-

Nedėlios vakarų buvo pavog
tas Lincoln karas Bensonvillėj 
III., apie 25 mylias nuo Chica
gos rubežiaus. Bet greitai bu
vo pastebėtas pavogimas, ir po- 
licistas pasileido vytis motocik'- 
liu. ..

Vagiliai nujuto, kad juos ve
jasi. jie lęido ^karų visu smar
kumu, daugely vietų nepaisė jo
kių-signalų. Važiavo Grand avė. 
iki N. Neva avė., kur atsimu
šė j grupę pastatytą automobi-

automobilių
11

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pasDr. S. A. Šucharoff

Gas DENTISTAS X-Ray
800 VV.Rooseve/t Rd., priešais 12St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogių ke- 
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

P. Baltutis & Co.
3327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

PROBAK-
suteikia 

barzdaskuty klos 
hbh komfortą 
■■■ skutamos 

namiegi

( PROBAK BLADFh
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Garsinkites “N-nose”

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GROSERNfi ir deltcatessen, geroj vie
toj priešais Crane vartus. Kaina priei
nama. 4017 So. Kedzie Avė. Telefonas 
Lafayette 2757.

PARDAVIMUI šiauraus šapa. gerai 
įrengta, nebrangiai.

4105 So. Rockwell St.

Real Estete For Sale
Namai-žcmž Pardavimui
PAUL M. SMITH « CO. 

Real Estate, Loans and Insurance.
Perkam, parduodam ir mainome na

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skinamo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardvarc store, gasoline 
station, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
mpiname pirmus ir antras morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455
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VASARNAMIS vakarinėj pusėj 
Round Lake. 35 mylios į šiaurvakarius. 
Specialiai $695. Tik $95 įmokėti, li
kusius po $20 į mėesį. Žuvavimas. 
valtys, maudymasis, gražus smiltėtas 
pliažas. Visi .transportacijos paranka
mai. Rašykite Box 1437, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.




