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Lietuvos Naujienos

Gub. Gylys “padaręs gerų įspūdį Klaipėdos krašto seimelyje

Vakar
Y

V. spauda,

t

t

m. p. Gylys 
generalinius

Hugo Sehaeffer, Kruppo pata
rėjas, paskirtas darbo minis 
teriu

Pądė- 
d. pa- 
laku- 
grįžo

Padidins iždo pajamas $1,118,- 
000,000 į metus

New York, bir. V — Vienas 
turtinghusių pasaulin žmonių 
ir per ilgus metus rėmęs pro- 
hibicijos šalininkų
John D. Rockefeler Jr.

zNew York; bri. 7. — 
kojęs policijai už kovo 1 
vogto kūdikio ieškojimą, 
nas Charles Lindbergh
atgal prie darbo, kaipo teknikos 
direktorius keleivinių orlaivių li
nijoje.
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1930 m. gegužės 
,une buvo surengtos 

demonstracijos,

pusę i biznius. Laikraščių 
jo turtai žuvo.

[Acme-P. 8 A. Photo] 
Vokiečių Do—x orlaivis, kuris po dviejų metų kelionės sugrįžo į Berlyną. Tuo orlaiviu gali skristi

100 pasažierų.
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Entared as second class matter March 7, 1914 at

Chicago, III., bir. 7. — Iš biz
nio pasitraukė Samuel Insull, 
stovėjęs priešakyj vienos di 

draugijas i džiausiu Amerikoje elektros ir 
išėjo gazo kompanijų. Jis valdė ir

viešai prieš prohibiciją. Pareis- Mičhvest Utilities kompaniją, 
kė, kad prohibiciją atnešė dau- trustą, kuris kontroliavo 2 bi 
giau žalos kraštui, negu gero.! lijonų vertus viešo aptarnavimo 
Jo perėjimas j “slapiųjų” pusę į biznius. Laikraščių žinipmis, 
sukėlė didelę sensaciją.

O. Schreiber Sudarė 
Naująją Klaipėdos 
Krašto Direktoriją

Į ją įeina išimtinai vokiečiai; Schreiber yra 
ir Klaipėdos prekybos rūmų pirmininkas

Klaipėda, bir. 7. 
naujas Klaipėdos gubernatorius 
Vytautas Gylys paskyrė Ottmar 
Schreiber sudaryti Klaipėdos 
direktoriją. Kaip praneša, į ją 
įeina išimtinai vokiečiui* ;

Pirmininkas Ottmar .Sbhrei- 
ber— yra Klapiėdos prekybos 
rūmų pirmininkas. Gimė Ma
rienburge, Rytų Prūsuose. Ki
ti du žinomi direktorijos nariai 
yra ūkininkas ir mokytojas— 
vokiečiai ,gimę Klaipėdoje.

Vytautas Gylys buvo paskir
tas gubernatorium po seimelio 
rinkimų, kurie įvyko gegužės 
mėnesyje ir kuriuos vokiečiai 
laimėjo. Pirmesnis gubernato
rius Merkys, kurio administra
cijoje Klaipėdos konfliktas ki
lo, pasitraukė. v

J. D. Rockefeller Jr 
išėjo prieš prohi- 

biciją

Rezignavo Rekon 
strukcijos korp. 

pirm. Dawes

i

VVashington, D. C., bir. 7.— 
Visai netikėtai rezignavo Re- 
eonsturetion Finance Corpora
tion pirmininkas, Charles G. 
Davves. Apie birželio 15 d. ren
giasi atvykti į Chicagą, kur jis 
grįž į bankinį biznį.

Atstovų butas pradės 
svarstyti Garnerio 

bilių
Washington, D. C., bir. 7.— 

Atstovų butas nutarė pradėti 
svarstyti pirmininko Garnerio 
viešųjų darbų bilių. Manoma, 
kad bilius bus greitai priimtas. 
Jame numatoma praleisti virš 
du bilijonus dolerių viešiems 
darbams.

Kinų

11

ORHSą
Bomba prie karaliaus paminklo

Užsidarė 160 ka62-

ruoš-

London, Anglija, bir.
Pasveikęs po dešiniosios 
operacijos, 
pirmininkas
naldas grįžo atgal į Londoną ir
pradėjo eiti pareigas.

Charlote, N. C., bir. 7. — 
North Carolina valstijoje nomi- 

' nacijas laimėjo Slapieji, nors 
valstija buvo skaitoma pati sau
siausių visose J. V.

Cojlingsvvood, N. J., bir. 7.— 
šeši buvo užmušti ir vienas su
žeistas, kuomet ambulansas su
sidaužė su; kitu automobiliu.

Susak, Jugoslavija, bir. 7.— 
Policija rado pamestą bombą 
prie Karaliaus Petro stovylos 
Otocage. Sprogimas neįvyko.

akies
Anglijos kabineto

Ramsay MacDo-

AVashington, D. C., bir. 7.— 
Atstovų buto Užsienio reikalų 
komitetas paskyrė $53,895 J. 
V. atstovams, Tarptautiniame 

i Haagos teisme.

Liberalai laimėjo North 
Carolinoje

Chicayai ir apylinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Giedra, kiek šalčiau; viduti
nis šiaurryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 
74.

P. Gylys gimė 1886 m. sau
sio mėn. 26 d. Griškabūdy, ša
kių apskr. 1912 m. baigė Pet
rapilio universiteto juridinį fa
kultetą. 1918 m. buvo paskir
tas ministerių kabineto kance
liarijos direktorium, o 1919 m. 
—Lietuvos atstovu Suomijoj. 
1920 m. jis buvo paskirtas Lie
tuvos atstovu ir Estijai. 1921 
m. p. Gylys buvę paskirtas kon
sulu Rytų Prūsijai, 1924 m.— 
Lietuvos konsulu Kopenhagoj, 
19^7 m.—Lietuvos konsulu Ry
goj, 1930 m. Lietuvos konsu
lu Londone. 1931 
buvo pakeltas į 
konsulus.

Kaip praneša J.
gub. Gylys “padaręs gerą įspū
dį” į seimelio narius.

Iš biznio pasitraukė 
elektros magnatas 

S. Insull

Japonijos ūkininkai 
nusmukę

Tokio, .Japonija, bir. 7. — 
Agrikultūros departamento ko
misija patyrė, kad Japonijos 
ūkininkai yra labai sunkiose 
ekonominėse sąlygose. Visai ne
turi pinigų, o maitinašF'trąšo
mis Departamentas rengiasi 
ateiti ūkininkams pagalbon.

Čili valstybėje plinta 
suirute

Santiago. čili, bir. 7. —Prieš 
naują “socialistinę vyriausybę”, 
)<uri šeštadienyje nuvertė prez. 
Montero, pietinėje krašto daly
je kilo kontr-revoliucija, o sos
tinėje Santiago paskelbtas ge- 
neralis streikas. Užsidarė visi 
bankai. Nepatikrintos žinios 
praneša, kad revoliucinės jun 
tos vadas Carlos Davila rezig
navo. /

11 užmuštų viešbučio 
sprogime

Cleveland, O., bir. 7.
žmonių sudegė, ir 40 buvo 
smarkiai sužeistų, kuomet še
šių aukštų viešbutyje Elling- 
ton įvyko sprogimas ir vėliau 
jis užsidegė. 12 viešbučio gy
ventojų likimas dar nežinomas.

New Zealandijoje su
streikavo angliakasiai
Wellington, N. Z., bir. 7. — 

Į streiką išėjo 6,000 kasyklų 
darbininkai, kurie pasipriešino 
operatorių planuojamam algų 
nukapojimui. 
sykių,

Hooveris pasirašė 
bilijoninį naujų 

mokesčių įstatymą

Washinąton, D. C., bir. 7. — 
Vakar prezidentas Hooveris pri
sirašė naujį bilijoninį mokes
čių įstatymą, kurį nuo gruo
džio mėn. svarstė atstovų bu
tas ir senatus. >

Tuo mokesčių įstatymu no
rima subalansuoti ateinančių 
fiskalių metų biudžetas. Jis pa
didins iždo pajamas bilijonu ir 
118 milijonų dolerių.

Pardavimo mokesčiai, uždėti 
ant automobilių, elektrikinių 
šaldytuvų, radio aparatų ir t.t., 
pradės veikti už penkiolikos 
dienų. Mokesčiai nuo metinių 
pajamų įėjo į galią tuojau po 
pasirašymo.

J. V. karo laivas apšau- 
' dč kiniečius

Shanghai, bir. 7. — J. V. 
karo laivas Oahu apšaudė ki
nų kareivių būrį, kurie mėgino 
užpulti du anglų laivus Wanliu 
ir Kiawo. Kiniečiai panešė di
delius nuostolius.

Ragina Kiniją užbaigti 
ginčus ir gelbėti 

Mandžuriją
Shanghai, bir. 7.

laikraščiuose tilpo Tautų Są
jungos Komisijos nario Dr. 
Wellington Koo pareiškimas, 
kuriame ragina Kiniją užbaig
ti visus menkus vidujinius gin
čus ir išgelbėti 30,000,000 bro
lių, kurie yra japonų kankina
mi Mandžurijoje.

Pražuvo 300 japonų 
žvejų

Tokio, Jąponija, bir. 7. — 
Hakodate miesto gyventojai su
sirūpinę 340 žvejų likimu, ku
rie plauke laivu Genzan. Lai
vas buk užplaukęs ant seklu
mos ir žvejai jį apleidę ir J din
gę.

Shanghajuje pasirodė 
cholera

■ . , .. '
V ' "! 11"11 TT"1l*nr|ini'T*l-^rm

Shanghai, bir., 7. — Miesto 
sveikatos departamentas pTa- 
ne§ė, kad kai kuriose dalyse 
pasirodę cholera. Kiek žinoma, 
sumirgo 1QO, o trylika jau mirė.

Lindbergh’as grįžta at
gal prie darbo

Francija prieš karo 
skolų mokėjimo 

atnaujinimą
Paryžius, bir. 7. — Franci

jos spauda smarkiai pradėjo 
atakuoti Angliją ir Italiją, ku
rios pasirašė sutartį su J. V. 
iždu atmokėti i per 10 metų lai
ke moratoriumo užsilikusias ka
ro skolas. Sako, jos sukompli
kavo Lausenne’os reparacijų 
darbą”.

Herriot mažins' 
Francijos karo 

biudžetą
bir. 7.— 
kabineto
Herriot 
kad jo

Paryžius, Francija, 
Naujasis Francijos 
pirmininkas Edouard 
pareiškė parlamente, 
valdžia tuoj pradės mažinti ka
ro išlaidas, kad tuo prisidėjus 
prie nusiginlvamio įvykinimo. 
Be to, valdžia užlips griežtą po
ziciją Lausanne’oje ir priešinsis 
sutarčių ir kontraktų laužy
mui.

Anglijos delegatai į 
Airiją

London, zir. 7. — Į Airiją iš
vyko kolionijų ministeris J, H. 
Thomas pasitarti’ su De Vale
rą apie ginčus, kurie iškilo tarp 
tų šalių, dėl Airijos pastangų 
panaikinti ištikimybės priesai
ką Anglijai. Thomas buvo pa
kviestas prez. De Valeros, ku
ris priesaikos panaikinimo klau
simą ir iškėlė.

r
Sumažino J. V. valdi

ninkų atostogas
Washignton, D. C., bir. 7.— 

Senatas priėmė projektą su
mažinti, valdininkų atostogas 
nuo 30 dienų iki 15. Tuo bu- 
du bus sutaupyta $22,000,000 į 
metusA

Buvęs Dr Brueningo 
kabinetas atremia 
Papeno kaltinimus

Berlynas, bir. 7. — Hugb 
Sehaeffer, prezidentas- ir fede- 
ralės socialės apdraudos tary
bos buvo paskirtas Vokietijos 
darbo n)įpįsteriu. Tokiu budu, 
Voų Papęn’o kabinetas galu
tinai sudarytas. Sehaeffer sa
vo laiku buvo Kruppo amuni
cijos fabriko finansinis pata
rėjas. -

Vakar buvęs kancleris Brue- 
nirig ir jo kabinetas išleido 
pareiškimą, kuriame atrėmė 
Von Papen ir junkerių kalti
nimus. Atsakydami Į Von Pa. 
peno apkaltinimą ,kad valdžia 
nebuvo prisitaikinusi prie blo
gų tautos ' finansinių sąlygų, 
Dr. Brueningas ir jo ministe- 
riai pareiškė, kad jiems paėmus 
valdžią dviejiems metams, jau 
buvo užtraukta didžiulė pasko
la. Tuo laiku užsienio prekyba 
nupuolė nuo 31 bilijono dole
rių iki 15, o Vokietija neturėjo 
rezervų, kaip kitos šalys. Iš
mokėta didžiulės sumos ban
kams, pramonėms ir t.t., kad' 
išgelbėjus jas nuo bankroto 
Vienok, tęsė pareiškimas, iš
laidos buvo sumažintos $1,430,- 
000,000. Brueningo valdžia ne
paliko krūvas griuvėsių, bet 
nepaprastai sunkiose ekonomi
nėse sąlygose pastatė pamatus 
naujai egzistencijai. O tautos 
pareiga bus prižiūrėti, kad jų 
darbas butų tęsiamas visiems, 
o ne vienos kurios partijos, 
grupės ar grupių interesams.

Eerlyri’as, bir. 7. — Užsienio 
ministerijos oficialas pareiškė, 
kad jeigu liepos 31 d. reichstago 
rinkimai neišaiškins Vokietijos 
politinės padėties, Hindenbur- 
gas reichstagą vėl paleis ir 
skelbs naujus rinkimus.

$53,895 Haagos 
tribunole

NAUJIENOS
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ofisas Atdaras kasdien nuo s iki s 
šventadieniais nuo s> iki i val.

Atvyksta 4 anglų 
parlamento atstovai

Anglų laikraščių žiniomis, iš 
Anglijos i Lenkiją ir Lietuvą 
vyksta 4 anglų parlamento na
rių ekskursija, kuriai vadovau
ja anglų parlamento atstovas 
iš Liverpulio Sandeman Allen. 
Ekskursija, esą, aplankys vie
ną kitą Lenkijos vietą, ka
dangi esanti numatyta trumpa.

Rado žmonių kaulų ir 
bombų

Šiauliai. — Višinskio gatvėj 
kasant vietą pamatams, ant ku
rių d-ras Fridbergas statys pri
vatinę ligoninę, trijų metrų gi
lumoj rasta daug žmonių kau
lų. Spėjama, kad toj vietoj 
kadaise gal kapinynas buvęs, 
o gal tai kaulai užkastų pašau 
linio karo aukų.

Kitoj vietoj, Kražių gatvėje, 
taip pat kasant vietą trobesio 
pamatams, išrausta iš žemės 
trys rankinės bombos, kurios 
jau tižiausiai bus ten nuo pa
saulinio karo laikų užšilikusios.

Pagavo brilijantų kon- 
trabandistą

Gegužės 16 d. Šiaulių krimi 
nalinė policija gavo žinių, kad 
Joniškio miestelio gyventojas 
Mendelis Abromsonas supirki
nėja Latvijoj auksinius žiedus, 
su brilijanto akutėmis ir, kon
trabandos keliu pargabenęs 
juos per sieną, atvežęs į Šiau
lius. juos čia pardavinėja.

Gegužės 17 d. Abromsonas 
buvo Šiauliuose sulaikytas ir, 
padarius kratą, pas jį rasta 
keturi auksiniai, žiedai su bri
lijanto akutėmis.

Detroite 3,000 de-. 
monstracijo je

Detroit, Mich., bir. 7. —Po
licija išvaikė 3,000 demonstran
tų minią, kuri buvo numarša- 
vusi prie Briggs Kompanijos 
dirbtuvių, šeši asmenys Areš
tuota, Riaušes suagitavo bu
vęs komunistų kandidatas į 
Detroito majorus John Schmies.

Washington, D. C., bir. 7.— 
Alford J. Williams ir Ashley 
MbKinley, du garsus lakūnai 
ruošiasi perskristi per Himala
jų kalnyną. Jau pradėjo 
tis kelionėn.

NORINTIEMS KELIAUTI 
LIETUVON SU EKSKURSIJA 

i
Patogus bus šie du laivai, kurie išplauks
“BERENGARIA” — didelis Cunard Linijos laivas

Birželio-June 15 dieną.
ir—

“FREDERIK VIII”1 — mėgiamas lietuvių laivas 
Liepos-July 2 dieną.

Daugelis Chicagiečių rengiasi keliauti su šiomis 
ekskursijomis. Būryj linksmiau bus važiuoti. Už
eikite pasiteirauti ir įmokėdami mažą depozitą — 
užsirezervuolpte /tfu patogią vietą. Informacijas 
maliniai sųtęj

Už degtinę pelnyja 
30 milijonų litų

’ 1931 m. buvo parduota 5,225,- 
936 litrai degtinės. Kadangi 
vieno litro savikaina valstybės 
monopoliui atsiėjo, 2,10 lit., o 
pardavimo buvo 7,70 lit., tai 
už vieną litrą degtinės turėta 
5,60 lit. gryno pelno, tuo bu- 
du per visus metus gauta 29.1
milijonų litų gryno pelno. Iš 
denatūrato gauta pusė milijono 
litų pelno ,tuo tarpu už kortas 
tegauta* vos 80,000 litų gryno 
pelno.

Lenkai veš Lietuvos 
bekonus?

Dancigas.—“Danziger Neuste 
Nachrichten” praneša, kad tarp 
danų laivų bendrovės “United 
Baltic Corporation” ir lenkų 
valstybinės ' bendrovės “Poln. 
Trans. Schiffartsges”, pasira
šyta sutartis, kad visas 100% 
akcijų iš danų rankų pereina 
Lenkijos valstybės nuosavybėn.

Kaip žipoma, “United Baltic 
Corporation” palaiko susisieki
mą tarp Klaipėdos ir Londono. 
Ar lenkai veš musų bekonus ir 
keleivius iš Amerikos per Gdy
nę?

Baigiamas tardymas de
monstrantą prieš len

kus byloj
Kaunajs.- 

mėn
antilenkiškos 
kurios baigėsi kai kurių namų 
ir “Stellos” knygyno langų dau
žymu. Tos bylos tardymas jau 
baigiamas. Tieson traukiama 
apie 100 asmenų Mį Povorotnin- 
kovu priešaky. Apie tiek pat 
šaukiama ir Jiudininkų. “Stel- 
la” ciy. ieškinio patiekta 20,000 ' 
litų.

Lietuvoje bandoma ap
gyvendinti fazanai
Medžiot, draugija pirko Vo

kietijoje 30 fazanų patelių ir 5 
patinus, kurių dalis paleista 
Pėlanių ir dalis Lokelėnų miš
kan. Fazanai laukiniai, tik ką 
sugauti. Tai didesnis bandy
mas įvesti Lietuvos miškuose 
fazanų.

900 klgr. korių

Bitininkystės draugija rinko 
iš ūkininkų vašką iš kurio pa
sižadėjo padirbti korius. Paty- 
rėm, kad šiomis dienomis ko
riai jau pagaminti, iš viso apie 
900 klgr., ir išsiuntinėjami ūki
ninkams, dąvusiems vašką. Ko
rius gaminti bandymas yra pir
mas, tačiau gerai nusisekęs.
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Susirinktikroji užinir-

visi draugiškai links-

Winnipeg, Canada
Ir vėl šmeižtai

PROBAK

itldus, o už iŠtidŽidlį

Sėkmingas Pittsburgho Lietu
vių Radio Klitibo piknikas. '

tuose sdkoiha, Icttcl vaikai, ku
rie atliks išpažintį, kiekvieną 
■kaTtą gaus tarti tikrą kortelę, Garsinkitės “N-nose”

vilioja 
Mergaitės, 

kurios greičiau ir tinkamiau

Trečiadienis, Birž, 8 1932

prisiruoš fjirhmi komunijai, 
gaus dovanų po gražią sukne-

s/fa Jpi/Mmtią ir iridkincs pir-

Kiekviena diena yra bargcnų diena Chicago Mail Ordcr Outlet sankrovoj 
—— ------- .?— ...—------ ■ ■!■ Moterų jr Mergi

nų Skrybėlės vi
sokių spalvų 
skrybėlė 9c, 
skrybėlės 10c.

1■

T

.....t---------- 21IT

KORESPONDENCIJOS
V— yH -------- . >

B'itžclio 5 d. Pittsburgho L. 
Radio Kliubas buvo surengęs 
pikniką Ądomo Sodne, Castle 
Shattnon, fc*a., 'kuriame dalyva
vo tūkstantine lietuvių publi- 
kęs minia, susidedanti iš Piffs- 
btirfcho Lietinių Radio Kliubo 
nuoširdžių jų draugų, rėmėjų 
ir lietuvių radio programos 
klausytojų. Tai buvo lyg kokia 
didŽfinlŠ PiftŠb'ur^o ir apylin
kes lietuvių švente.

'šiltine lietuvių išvažiavime 
teko kirtikli svečfų bei lietuvių 
radio klausytojų ir iš tolimųjų' 
kolonijų, kaip tai iš (Ibio bei 

■ W. Va. Jie, bėkiatisydami be-' 
tuvių radio programų, sužino
jo, khd Pittsburgho Lietuvių 
Radio Kliubhs rengia pikniką 
ir keliavo tolimą kelionę, kad 
dalyvavus jame bei pasimačius 
su kitais lietuvių radio klausy
tojais bei ir su savo pažįsta
mais.

Diena pasitaikė labai graži, 
tik, gal būt, buvo kiek pet, 
šilta. Nors saulė be pasigailė-. 
j tirt o kaitino, bet Adomo sodne 
randami ^pakankamai žalių ir 
lapuotų mefdžių, kurie susirin
kusius svėčius ir viešnias ap
saugojo nuo karštųjų saulutės 
spindulių, suteikdami 'malo
nias pavėsius. Jaunimas visai 
Uepatsė šilto oro ir gražiai 
linksminosi šokių svetainėje 
prre linksmojo Jono Vainaus
ko orkestro per visą dieną. 
PLR. Klitibo darbuotojai gra
žiai ir rtiandagiai patarnavo 
visiems, bet turėjo pakanka
mai darbo,patarnaujant tokiai 
skaitlingai miniai, — dirbo visi 
sušilę, bet jautė ir pasitenkini
mą, kad Pittsburgho ir apylin
kės tokia skaitlinga publika rc-

dio Kliubo darbuotę.
l*ublika pradėjo rinktis į A 

domo Sodną nuo 11 valandos 
ryto, o lietuvių radio progra
mas prasideda tik nuo 1:3() 
po pietų iš stoties K. Q. V. Kad 
patenkinus ir tuos klausytojus, 
kurie norėdami pakvėpuoti ty
ru oru atvyko anksčiau į Ado
mo Sodną, tai p. Katilius iš 
Hontestead, Pa., didžiulės mu- 
zikališkos ir Victor Radio 
krautuvės savininkas ir letu- 
vių radio programų remĄas 
automobilinje turėjo pritaisęs 
radio, kuris ir Adomo Sodne 
perdavė lietuvių radio progra- 
mą.

Iš lietuvių biznierių, tai tur 
būt, daugiausiai paremia PLR. 
Kliubo parengimus -Tonas Dar- 
gis, saVininkas lietuvių kepyk
los “Kaunas“. Gerai jis parė
mė ir šį pikniką, vcždhmhh 
savo (rokais publiką j daržą 
bei kitais budais.

Abelna nuotaika Šio pikni
ko buvo tikrai draugiška ir 
maloni, nors skaitlinga publi
ka susidėjo iš visokių pažiūrų 
žmonių.
šo apie savo įsitikinimų skir
tumą ir visi draugiškai links
minosi.

— Ractio 'Korespondentas.

I
u

. Brangindamas dienraščio 
skiltis ir laikydamasis princi
po — nesileisti fėliaU į ginčą 
dėl provokatoriškų šmeižti), 
Šį kartą trumpai atsakysiu į 
haujai man primetamus prie
kaištus. Pirmųjų aš čia nelie
piu, nes Martinonis veik visus 
faktus prisiėmė sau. Mano iš
keltus fakttis nuginčijo trtim- 
paii “jie neturi jokio pagrin
do”. Gi dėl tilpusių jo melų 
“N.” Nr. 40 sako: “Turiu dar 
kartą pabrėžti, jog visi toj W- 
respondenhijoje paduoti fak
tai teisingi.” Ifai vyriausias 
Martinonio-Bieoitišio argunreu- 
tAK Sakysite “nestiprus argu

'u. 'K. ’AliiiMtitiltts

IŠ AR^N^^S’ 
' ■ PAMNiGEŠ

merttas“? Dėl naujų prasima
nymų, tilpusių “N.” Nr. 125, 
nekreipčiau dėmesio, jei jie 
butų tilpę kur kitur. Dėl pa
starųjų kalbėsiu kuo trumpiau 
dar ir dėl to, kad faktinasis 
autorius kaip pirmųjų, taip 
antrųjų šmeižtų yra K. Beniu- 
šis. Martinonis yrh tik sliekas, 
kuris duodasi klibinamas ant 
komunistiškos Beniušio meške
rės. Beniušis, rašydamas Mar- 
tinoniui (kolegai nemokan
čiam rašyti) neužmiršta ir Sau 
“lauro lapų“ pasiskinti ir iš- 
sireklamnoti. Mat, plūstant 
mano asmenį, neblogas ccn- 
čius, bet ne visuomet rekla
muojama prekė yra perkama. 
Pirkėjas nėra jau toks -naiVų’s 
žmogus. Galima kvailinti laik
raščio skaitytojus, bet anaip
tol tik ne “Naujienų“ ir “Ke
leivio“ skaitytojus. Ne vienas 
“gudragalvių” nusvilo nagus, 
— Beniušio-MartinOnio ge'tigci
• . I ' V. _♦ • h

A ė t] ei 11 i n ds 'bi e n u oi c s 
“dumpina”

Socialistų frakcija Argenti
nos kongrese pareikalavo, kad 
butų prašalintos vienuolės iš 
federaiinių ir municipalinių 
ligoninių, kur jos-neva pusdy-. 
kibi W6Mčn h u d hm os ’l i go n i a ms 

^hvb Iptiliti'lcą. Dėl Ši- 
tb Yd/khlavimo kijo

tieį ^tTikalų 'didla-
filiiii ‘§h,(/l<'rh, kdd 'ŠOčiidištai tie- 

H^fis ’ck^iti'ijdš, tio’r’i 
VhfetS^eS iždą. Mtit, 

fšyh^i’^š iš ligo'ninių
rd/k^fį ligOirihiu

^rt(Wi^h?/dh'Ttihš fth dhvhtkų 
(r^tM^įA'Fs šdc:ThiWfu ‘(iTeh'ra^tis 
‘M V^ih^ih“ htičodo, įkhd 

ntfsMė'vė- 
j’tadftš 'dhvh'fkds Visiškai ncpVi- 
idtd^ih'hHOk lįti^e Tigd'nių. Nuro- 

, . , - - -- /lo vie'n'uOTi't'i politiką v^itii-
taip pat reikės Šaltų komprc-[#fe

jhk hhtihchtičib į5tih'itĮ, kurią už- 
thVėjhi Šh'itk'ia hį)Te 1ėlčdtiWitiiją, 
Het ŠfncrVė Įeitą SdcTalistų 
LYhkc'ijdS i^ežOTiuciją, kuria 
buvo reikalaujama sumažini 
krašto apsaugos ministerijos 
išla'idhs 'šiems ntdtams 180,- 
000,000 pezų ir miesto valdy
bos išlaidas 800,000 pezų. Kle
rikalai kalba apie nežymią 

’dkčfįĮč>itiiją, gaunamą iš vie- 
hi’iolių landžiojimo po ligoni
nes, bet iižfyli ’tį faktą, kad 
savo dumpinančio darbo pre
tekstu vienuoles dienomis ir 
naktimis renka iš piliečių au
kas ir viską pila nęrėpiškam 
Vatikano troslui.

Argentinos vienuoles žagina 
ligonių sielą. Ligoninėse ge- 
mančius negriukus ir kitokius 
kūdikius jos apkrikština ry- 
miškai-kalalikiškai bile tik di-,

SU.
Kas liečia mano nepriėmimą 

į pašaipinę d-ją, tai ar tas balsa
vimas buvo slaptas ar viešas 
— nes vari) u. Yra faktas ir v ra 
davinių, kurie liudija Visą dr- 
jos prieškomuiųstinę opoziei- 
ją. Liudija ir tas faktas, kad 
buvo reikalaujama nusiimti 
kepurę. Neturiumažiausio su
pratimo, kam buvo rcikalau-į 
jama iš manęs nusiimti kepu
rę, kai tuo pačiu laiku visi na
riai komunistų prispiaudyta- 
me, dulkių, purvo ir kitokią' 
nešvarumu urve buvo su ke
purėmis? Beniušis (tiesa, jis 
biYvo be kepurės) tame pri- 
skrėpliuotame kėmunistų liz
de jautėsi lyg Maskvos “Krem
liuje“.

Korespondencijų, kurios že
mintų K. Pranevičiaus, P. 
y (limiškio, \V. Dylio, S. Guili- 
baragio ii; A. Urbono, nesti ra-,

L‘‘ hcužšihniC 
žemais darbais. Dėl šių ir dėl 
kitų korespondencijų, kurias 
Martinonis sakos turįs ir kad 
jos esančios mano rašytos, aš 
labai norėčiau bent vieną jų 
pamatyti ir perduoti 
kad jis joms padarytų 
tizą. Kai dėl siunčiamų kitus 
miestus pasirašyti, ttii tekal
ba tie asmenis iš Toronto, ku
rie, anot jų, turimomis žinio
mis neva “pasirašė“. /

Dėl mano “pasidarbavimo“ 
maskviniams, geriausią atesta
ciją gali duoti “Keleivis“. 
Klausime dėl Varnių sako, 
“kad aš tik nušnekėjęs”. Bet 
nž ką jis juosna papuolė, — 
’taip ir nepasako. Turint ome
nyje, kad Varniuose be politi
nių buvo dar laikbmi kontra- 
bandistai ir kitokie, nebotomis' 
prašosi išvada: ar nebusi kon- 
trabandiškos politikos politi
kierius?

Nurodžiau čia kelis faktus, 
kuriuos galinta patikrinti. Pa- 
tikrimis aiškiausiai pasirodys 
tos provokacijos, kurios daro
mos prieš mane. Kitos, dėl ku
rių aš čia nekalbėsiu, yra tos 
pačios rųšies. Baigdamas^ kar
toju, kad branginu laikraščio 
vietą, branginu socialistinę 
idėją ir jos spaudą, todėl bu
tų nusidėjimas leistis į gilesnę 
polemiką su tokiais žmonėmis. 
Eikvoti popierą ir laiką atsa
kinėjant į betirasinils itieltis, 
tai butų nesiiderinania su So
cialistinės idėjos borespobdeti- 
to pareigomis. Apgailėtina tik, 
kad tokiems dalykams duoda
ma vietos musų laikraštyje

J. Novogradskas

suteikia 
barzdaskųtyklos : 

komfortą 
skutimos » 

namie

iPROB-AK BtADE)

tolti 'ktitfc/l/kiš^t; Atftių Hkai- 
'$ų pasA'ftfyje; (Nito i rūtoms 
phšauk'ia bhnigą, lietinių pik
tini m u i. Daugybę 'itiirš'ta'tiČių 
ligonių prikaldina Visį turtą 
užrašyti bažnyčiai, o nuo ki
tų savo darbą dtimpi'hahčio's 
vienuolės stačiai pavagia visa, 
ką ligonis turėjo. Pereitą mė
nesį Buenos Aires laikraščiai 
plačiai komentavo išėjusios iš' 
ligoninės ligonės pasiskundi
mą teisėjui. Savo skunde ligo
nė sako, kad ją dabojusi vie
nuolė iš jos pavogė 2,000 (jezų. 
Vienuolė, ’ mat, manė, buk li
gonė jau mirs, bet vieton 
džiaugsmo dėl jos dūšios į 
dangų 'nuskridimo, susilaukė 
kriminalines bylos teisme.

Nežiūrint visų tų faktų 'fr 
h’rgumenIų, klebonų polFf ika 
Argentinoje dar šmačkiar Vei
kia : dvasiška tėveliai Susiries
dami gina tfaVo dūšelės.

Lietuviukų kunigų klebonija 
nesenai savo organe paskelbi 
šitokį ttiuliškai-kulturiško 'dar 
bo konkursą:

“kas ateinantį šeštadienį at 
si ves daugiau žmonių į Tautos 
Namus, Ca'lle Patagoncs, tas 
gaus cajoną alaus dovanų.“

Nors Arucntinos lietuviai ir

bet tokis klebonijos kontestas 
mus visgi nesuviliojo. Žmonės 
tik juokiasi, kad kunigai, ne
galėdami broslvomis žmonių 
prisivilioti, masina alaus bu
teliu tuzinu, c

kiniui jauninu) bažnyčios lin
kui paskelbė vietiniai, argen- 
liniški, katalikų kunigai. Jie 
atspausdino šimtus tuksiančių 
plakatų ir apibarstė jais mo
kyklų slenksčius ir takus, ve
dančius į valdiškas ir priva
čias mokyklas. Plakatuose jie 
garsina savo klerikališkhs 1110-

kurių tuzinui susirinkus, Vai
kas gaus už jas skambančios 
valiutos jo privatiniams reika
lams.

Dar originališkiau 
mergaites. Sako:

CHICAGO MAIL ORDER OUTLET
’ RENGIA NEPAPRASTĄ

Moterų ir Merginų
Didžihusis išpardavimas, kokį kada esame surengę. Ver
tybės, dėl kurių verta važiuoti daug mylių! Įvairus kautai 
už vieną žemą kainą. Ateikite ankšti! . .

Vertės iki $12.98
IŠEIGINIAI KAUTAI.

SPORTO KAUTAI 
JŪdt)I KAUTAI 
POLO KAUTAI 

TRIMUOTI KAILINAIS 'KAUTAI 
NOVELTY KAUTAI
Didtimo 12 iki 44

Taipgi ir didesnių šaižų

iiiiSA>įiiiXj>.. į,................u ..... ■;■■■■

SPECIAUS BARGENAS 
SIUTAI IR ŽANETAI. Naujausios mhdos. 

Netikrus pasiūlymas
wnw» r riMinwif imi n n -[iii-r-n -Urnai m rwn'Trr -—  r—m—

MOTERIŠKI ČEVERYKAI. — 
Visokio didumo. Spėria'

Puikios šilkines moteriškos suk
nelės. Vertės iki 
$9.98*.................. . $1 a99i

WĮ IR VAIKU SPECIALAI
300 vulktį 3 štfiotų siutai, su ilgomis kelinėmis

'Didumo 8 iki 16 $6.50 vertės

rii

Kaip tik į -laikų prieš baigimą mokyklos ir dėl komunijos 
vaikų išeiginiai siutai su ilgomis kelinėmis. Daugiausia grynų vilnų. Tie siūlai tinka dėl baigimo mo- 
ir pirmai komunijai. Garantuoti ševiotai, madingi Herringbone. twccds, rusvi, pilki, madingų spalvų.

Gražus 
kyklos 
Elegantiški patternai. , < .
VYRU BALTOS DUCK KELINES, idealės dėl išvažiavimų ir piknikų. Vertės iki $1.50, kol jų išteks — 
tiktai 79c , * i
VAIKŲ BALTOS DUCK KELINĖS, tinka visokioms progoms, vertės iki $1.00, — tiktai 4 9c 
VAIKŲ SKALBIAMI SIUTAI, vertės iki $1.00 — tiktai 29c _ , .

Moterų, merginų 
madingos skrybė
lės visokių spalvų 
vertos $1.88 — 
tiktai 39c.

CHICAGO MAIL ORDER CO.
HARRISOK 6 PAULINA STS.....HABSHritLn L

Atdara ketvertais ir subatomis iki 8:30 v. vakare

, J .P . •
.... ... - . >
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Chesterfyeld Radio Programai 
Pirmadieniais ir Anfradicniaisir Trečiadieniais ir 
Ketvirtadiehižiis Penktadieniais ^SeštadrTniais

• Xiex ■ RUTH 
Gray ETTING. ;

.Bosweu ■
Seserys

Nat Shilkret Ir NORMAN BROkENSHI|E 
ItO v. vok., Eastorn Daylight Timo 
(Rytų Dienos Šviesos Taupymo laikai) 

kiekvieną vakarą, išėmus sekmadiepius.
C0LUMBIA NETWOfiiC 1

‘"P ‘ ' i-■ '

19M. Ugobtt & Mybas Tobacco Co

Tte uč/a zelte

Į*

"i-

M?

M.1LD.ER
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PROF. KOEHLER 
APIE ŠIMPAN
ZĖS PSICHO

LOGIJA
(Tęsinys)

Visai jaunas patinas (vos 3 
metų) Koko—ifuvo didelis iš
dykėlis, greit užsigaudavo, bū
damas dažniausiai nepaten
kintu veidu. Savo pasipiktini
mų, kaip paprastai tai daro 
šimpanzės, jis reikšdavo ar 
mušdamas kumščiais j žemę, 
kas primindavo būgno muši
mų (vaikų kojų trypimo ana
logija), ar šokinėdamas vieto-

Koko ir Sultonas buvo ga
biausios beždžionės. Bendrai 
imant, reikia tat pabrėžti - - 
tai galima laikyti dėsniu, tai
sykle — stebėjimai vienos 
šimpanzės nieku bildu negal 
buti taikomi visai rūšiai (t. y. 
visoms šimpanzėms). Bandy
mai rodo, kad proto indiindHa
liniai skirtumai tarp šimpan
zių yra dideli (kaip ir žmo
nių). Įvairus individai yra 
'įvairiai apdovanoti nuo pri
gimties, kaip kad ir žmonės. 
Negal buti kalbos apie visos 
rūšies, grupės vienodų “tipin
gų” psichologijų (kaip ir 
žmonių).

/ IV- -
Čego, vyresnė ir stipresnė iš 

šimpanzių grupės, turėjo joje 
(grupėje) vadovaujančių rolę. 
Ji reikalyvo sau pagarbos ir 
paklusnumo. Kadangi jos bijo
jo, kitos beždžionės pasiduo
davo jos globai ir, pavojui iš
tikus, šaukdavosi jos pagalbos. 
Jei kildavo nesusipratimų, jei 
grupė persiskirdągvo į dvi par
tijas, kiekviena partija steng
davosi patraukti savo pusėn 
Čego.

Iš grupės išsiskirdavo dėl 
savo ypatingų gabumų ir pro
to, kaip buvo minėta, jaunus 
patinas Sultonas, kurs, išaugęs, 
užėmė privilegijuotų būklę 
šimpanzių tarpe. Rana buvo 
kvaila, be asmenybės (be sa
vo “aš”), su ja dažniausiai 
krėsdavo visokius šposus jos 
draugai. Ji buvo labai prisi
rišusi prie mažo Konsulo ir 
slaugino jį be* galo rūpestin
gai per visų jo ligos laikų iki 
mirties.

Tarp pavienių antropoidų 
buvo bičiuliški ryšiai. Sak., 
Čego ir Grande buvo labai in- 
timiški bičiuliai. Taip pat 
Chika ir Tercera buvo susiju
sios švelnios draugystės ry
šiais. Tercera, kaipo stipresne, 
visuomet padėdavo ir užstoda
vo pavojuje savo draugę. Bi
čiulystės ryšiai išeidavo aikš
tėn ir kada šimpanzės eidavo 
miego. Paprastai bičiuliai (bi
čiulės) gulėdavo vienam guo
ly per visų naktį apsikabinę.

Žinoma, ir šimpanzių pasau
ly, kaip ir žmonių, nėra nieko 
amžino — taigi ir antropoidų 
prieraišumai, bičiuliški ryšiai 
ilgainiui nusitraukdavo, pasi
keisdavo. Jaunas patinas Sul
tonas, ilgų laikų didelis favo
ritas stiprios pataitės Čego 
(grupės vadovės), kad ir pro
testuodamas (mušdamas savo 
konkurentus) turėjo užleisti

savo vietų kitiems. Rana turė
davo kelis kart užleisti savo 
Konsulų kitiems, bet ji jaute 
jam tikrai retij>“amžinų” mei- 
ię.

v.
Jei apie žmogų Aristotelis 

buvo pasakęs, kad jis (žmo
gus) yra “visuomeninis, gyvu
lys,” dar su didesne tiesa ga
lima pasakyti apie šimpanzę, 
kad tasai antropoidas yra ne
paprastai glaudžiais ryšiais 
susijęs su kitomis šimpanzė
mis, kad normališkai jis gali 
gyventi tik sau panašių tarpe 

. “šimpanzių visuomenėj”. 
Atskirtas nuo kilų šimpanzių 
grupės, tasai antropoidas vien 
galvoja, kaip vėl prie jos (sa
vųjų grupės) prisijungti. Jau
nesnės šimpanzės. atskirtos 
nuo kitų, įpuola į krašlutiniau- 
sia nusiminimų. Vyresnieji 
(amžium) individai rėkia, vai
toja. kaip pasiutėliai trankosi 
po savo narvų. Jie nenustoja 
—net jei tai gresia jų gyvybei 
—prieš bet kurį būdų prisiar
tinti prie kitų šimpanzių. Jų 
smegenys veikia tada veik
žmonišku sumanumu. Jei
jiems vis dėlto nepavyksta į- 
vykinti savo tikslo, jie, prisi
glaudę kur narvo kampe, ne
nustoja stenėję iki naujo spro
gimo pasiutusio pykčio. Per 
kelias dienas šios beždžionės 
nepriima valgio.

Likusioji šimpanzių visuo
menė, net jei girdi atskirto 
nuo jos individo riksmus, lai
kosi kiek, ramiau. Mat, dau
gumas yra grupėj — taigi ne
jaučia vientulybės baisenybių. 
Vis dėlto grupė reaguoja su di
dele simpatija į atskirto nario 
nelaimę. Jei yra galima, gru
pė prisiartina prie narvo, kur
skundžiasi atsiskyrėlis. Viena 
kita iš grupės šimpanzių sten
giasi pro grotas apkabinti, pa
glamonėti nelaimingą draugą. 
Jei atskirtas antropoidas lai
kosi ramiai narve, grupė taip 
pat visai nurimsta.

Kada po kelių savaičių at
siskyrėlis grįžta į savo visuo
menę, jo džiaugsmas pasiekia 
kraštutiniausių ribų. Nuo emo
cijų intensingumo spazmos 
suima jo gerklę. Visa grupe 
rodo taip pat didelio džiaugs
mo — daug kas iš grupės švel
niai apkabina sugrįžusį. Daž
nai visa draugija metasi sugrį
žusio draugo užpakalin irzati- 
džiai ištiria jo pasturgalį, o 
taipogi jo lyties organus (mat, 
toks yra* įprastas šimpanzių 
visuomenės “ceremonialas” 
brangiems svečiams priimti). 
Jei grįžęs individas-buvo vy
resniojo amžiąus ir grupės va
das —"šimpanzes sutinka jį vi
suotinu šaukimu (savotiško-

Yanas Hardware &
painT store
2747 W. 63rd St

DRIBRITE WAX. 
Tiktai uždėkite ir pa- 

llki" 75c džiūti ........ 1

CALSOMINE 
gražių spalvų, 
maišeliuose 
6c. sv.

visokių
25 sv.

7c
RUBERINĖS KEM
PINĖS dėl valymo 
sienų popie- 1 Q a ros, ete......... IvC

SNO-FLAKE POLISH. Geriausias 
iš visų, palieka saus?, kietą, *7£q 
blizgantį paviršių —.............. ■ W W
Palaukite mus telefonu ir mes prista

tysimu T ei. PROSPECT 1297 
b i ........ . ‘ ............

mis beždžioniškomis ovacijo
mis). f

Jautrios užuojautos jausmas 
verčia šimpanzes reaguoti į 
kiekvienų fizinio silpnumo ar 
ligos pasireiškimų.x Pradžioje 
savo mirtingos ligos Konsulas 
(jaunas patinas) gulėjo sykį 
ant žemės, užmerkęs akis. Ra
na (pataitė, jį įsimylėjusi drau 
gė) atsitiktinai ėjusi šalia jo, 
pakvietė jį sau įprastu budu 
eiti su ja. Matydama, kad jis! 
vos pasikėlęs nuo žemės vėl 
krito, ji susimąstė, pakelė jam 
galvą, po to atsargiai pasisten
gė jį pakelti. Jos veidas buvo 
kupinas gilios užuojau'tos ir 
skausmo.

Solidarumo, užuojautos jau
smas išeina aikštėn ir tada, 
kada gresia pavojus kokiam 
vienam antropoidui, kada, 
sak., žmogus muša (baudžia) 
šimpanzę. Visa grupė atsako 
tada lyg vienu balsu, riksmu, 
kaip tik tuo momentu, kada 
ranka (žmogaus) teikia smū
gį. “Žmonės, — pastebi prof. 
Kocliler, — kurie laiko įžei
džiančiu dalyku musų gimi
nei, kada randama ką žmo
niška pas gyvulius, yra atsa
kingi už šitą ypatingą nuomo
nę: “Niekuomet gyvulys negi
nąs kito.” Faktai rodo, kad ne 
tik šimpanzių ir kitų beždžio
nių pasauly, gyvuliai moka 
ginti vienp kitą.”

Kada šimpanzės auga ir pa
siekia lytinio subrendimo am- 
žiaus, jų solidarumo jausmas 
darosi daug aktyvesnis, griež
tesnis. Mažiausias nesusiprati
mas tarp žmogaus ir pavie
nius šimpanzes, kurį pasipikti
nus, šoka į žmogų, tuoj iššau
kia bendrą grupes pyktį ir 
visa draugija rengiasi pulti

žmogų iš visų pusių. Net jei 
grupės daugumas nebuvo ma
tęs iš ko kilo nesusipratimas 
visos šimpanzės yra vienu aki
mirksniu apimtos pasiutusio 
pykčio ir pasirengusios pulti 
sau tariamą priešą. 

e

Pripratusi prie • žmogaus 
šimpanzių visuomene laiko jį 
savo nariu, savo draugu. Tada 
visa grupė užstoja žmogų, 
kaip savo šimpanzę. Prof. Ko- 
ehler kaip tik po kurio laiko 
tapo Tenerifos stoties šimpan
zių grupės draugu. Sykį keli 
smalsuoliai (tenykščiai, salos 
žmonės) prisiartino prie bežd
žionių narvų. Veltui profeso
rius kelis kartus prašė nepra
šytus svečius neiti perarli prie 
narvų. Tuoj šimpanzės pasida
rė atidžios. Kada Kocliler pa
keltu balsu pradėjo reikalauti 
iš atvykusių žmonių pasitrau
kti, beždžionės prijungė savo 
pasipiktinimo riksmus. Kuo 
profesoriaus balso tonas darė
si aštresnis, tuo šimpanzių pa
sipiktinimas ateivių atžvilgiu 
augo, ir daug 4<as beždžionių 
su grasinančiu urzgimu puolė 
prie narvų krotų neprašytų 
svečių pasitraukimo linkme.

Arčiau susidraugavęs su jau
nu Sultonu, profesorius turėjo 
progos nekarta stebėti Jo sim-

patijas. Reikėjo tik Koehler’- 
iui pradėti barti kokį antro
poidą, kaip Sultonas tuoj, iš’ 
savo pusės, griežtai priešingai] 
nusistatydavo baramo atžvil-Į 
giu. Ir tarp šimpanzių, kaip 
buvo aukščiau pažymėta, butą 
pavienių simpatijų ir antipati
jų. Susibičiuliavę gyvuliai no
riau padūdavo viens antram/ 
griežčiau užstodavo kils kitą.

(Bus daugiau)

Statendam Rotterdam
Volendam Veendam

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 

*8ur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni- 
nčj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
- 40 N. Dearborn St., Chicago

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

he American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau.
Pavyzdiniai numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE B0X 777 OKLAHOMA CITY. OKLA.

Rusiška ir Turkiška
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

usiška ir turkiška pirtis moterims 
se rėdo mis iki 7 ▼. v.

Pirtis

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistai iš 

Rusijos

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

“Dabar aš tūriu stip
rius, sveikus nervus”

"Mano nervai buvo silpni ir teikdavo 
man dideliu skausmų,” rafto p. K. Savicką, 
Milvvaukeo, Wis. "Aš gydžiausi per keturius 
metus ir negavau pagelbės iki nepradėjau 
imti Nuga-Tone. Dabar aš turiu stiprius, 
sveikus nervus. Aš turiu gerų apetitų. Ąš 
miegu gerai ir esu pilnas gyvumo. Kiekvie
nas turėtų imti Nuga-Tone.”

I’ėr 45 metus Nuga-Tone buvo goriausias 
draugas silpnų, liguistų žmonių. Jis greitai 
sustabdo skausmus, sutelks jums gera, svei
katų ir padaro jus stiprų ir gyvų. Būtinai
imkite NuKa-Tono. Jis yra pardavinėjamas 
aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas neturi jo. 
paprašykite Ji užsakyti 16 navo urmininko. 
Reikalaukite Nuga-Tono. Jokio kiti vaistai 
negali būti tiek geri.

Į LIETUVĄ SU EKSKURSIJA ŠIĄ VASARĄ
Tiktai per Lietuvišką Ubstą 

KLAIPĖDĄ 
SKANDINAVŲ AMERIKOS LINIJA 

Per Kopenhagą '
’ LIEPOS 2 d. 

laivu • 
“FREDERIK VIII”

Rengia — “Vienybė”
Naujienos” ir “Dirva

BIRŽELIO 18 d. 
laivu

Ia D. S. EKSKURSIJA 
ir “Darbininkas”

ŠVARUMAS IR PATOGUMAS — MALONUS PATARNAVIMAS 
Informacijų it laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba

SCANDINAVIAN AMERICAN,LINE
NEW YORK BOSTON CHICAGO

27 Whitehal St. 248 Washington St. 130 N. La Šalie St.

t

Amerikos ir Kanados Vieškelių Kelrodis

Auto Road
99

Mylintieiys automobiliais pasivažinėti Amerikos ir Ka
nados vieškeliais šis Kelrodis bus didele pagelba lengvai 
susirasti kelią. Sutaupysite laiko ir keblumų. Jame nu
rodomi visų Amerikos Valstijų ir Kanados distriktų ke
liai. Piešiniai aiškus ir gražus.
Gaukite sau tokią knygą. Jos

KAINA TIKTAI 50 CENTŲ

SIUSKIT PEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės r 
teip pataria Lietuvos bankai GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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‘NAUJIENŲ’

PIKNIKAS
NEDĘLIOJ,

Birželio-June 12

BIRUTES DARŽE
ARCHER AVĖ. ir 79 ST.

J

IN OUR OFFICE

FUNNV R? BME P.
THAT’S ANUFTN LoOKjtN’
Mt> ONN0U,AN> VTS

OUT ANO
EkRlNb- (AE XX

SOtAE COFFEE .

Puiki
Lietuvių 
Krautuvė

Vyrišką, Moteriš
ką, Vaikų ir Mer
gaičių Aprėdalų.
Čia galėsite gauti pasirinkti z visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods' 
Store

JUOZAS PIKIELIS. Savininku

3344 So. Halsted Street

u u

NAUJIENOS
1739 South Halsted St.

CHICAGO, ILL.

NO U ČAN
SAGES IRVr,AN> 

Wll. holp peanOts 
AT THE ■BALLGAPie

\

Dalyvaus lietuvių akrobatai, “drapiežnas dzūkas "risis su turku, 
bus garsiakalbis ir kitokie pamarginimai.

Įžanga tik 35 Centai
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Published Daily Except Sunday by 
The LitKąąnian Newi Pub. Co.» Ine.

1739 Sbuth Baletai Street 
Telephone Reocerelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Sobacription Ratas:
$8.00 per yaar in Canada_.
87.00 per year outsida of Chicago
88.00 per year in Chicago 
8o per O0py

UisiMkyato kalnai
Chicagoje — paltu:

Metama ...———
Pusei metu hn-------- — ■ ----------- rT-1------- , -

Trims minusiame ,----------.
Dviem mėnesiam - - -
Vienam minėsiu! .......

Chicagoj per iineiiotojua:
Viena kopija
Savaitei . . .......
Minėsiu! ............... ..............

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj
paltui

$8.00 
4.00 
2.00
1.50 

.75

75c

Entered na Second Class Matter 
Mareh Tth 1914 at the Post Office 

III under the act oi 
1879.March 8

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
stjĮinadonius Leidžia Naujienų B®n- 
drovi. 1789 8. Baletai St., Chicago, 
III. Telefonas Boosevelt 8500.

Metams  ___ ——............... 87.00
Pusei metu _____ ——.   8.50
Trims minusiame ................... 1.75
Dviem minesiams_______ 1.25
Vienam minėsiu! __ .15

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metams ... ....... ................... — $8.00
Pusei metu — ....... . 4.00
Trims minesiams-------- - .... 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

GALŲ GALE, SUPRATO. 
į ... ................

John D. Rockefąller Jr išėjo viešai prieš prohibici- 
ją, prisipažindamas, kad jisai, galų gale, pamatė, jogei 
ji atnešė dauginus blogo kraštui, negu gero. Rockefelle- 
riui, kuris yra vienas turtingiausiųjų žmonių pasaulyje, 
ėmė daugiau kaip dešimtį metų suprasti prohibicijos 
blogumą, kuomet truputis sveikos logikos ir Amerikos 
sąlygų pažinojimas galėjo jam tatai pasakyti pačioje 
pradžioje.

Prieš įvysiant visuotiną prohibiciją, Amerikoje jau 
buvo keletas “sausų” valstijų ir daug miestų, praktika
vusių svaiginančiųjų gėrimų^ prekybos suvaržymą di
desniam arba mažesniam laipsnyje. Kokių pasėkų šitie 
eksperimentai turėjo, buvo nesunku patirti kiekvienam, 
kas tik norėjo.

“Naujienos” niekuomet nepritarė prohibicijai, ir 
sprendžiajnas argumentas prieš ją mums buvo tas, kad 
yra labai palinkusi prie korupcijos Amerikos policija. 
Buvo aišku, kad pavedus policijai gaudyti slaptus deg
tinės ir alaus pirklius (o kas kitas juos galėjo gaudyti, 
jeigu ne policija?), atsiras tiek daug pagundos polici
ninkams imti kyšius, jogei visa įstatymų saugojimo 
mašinerija laikui bėgant suges. Tąip, iš tiesų, ir įvyko. 
'Korupcija prohibicijos laikais išbujojo ne tik policijos 
departamentuose, bet dagi ir teisingumo įstaigose ir 
tarpe įstatymų leidėjų.

Bet “didis” Rockefelleris to nenorėjo matyti per 
metų metus ir šelpė savo pinigais tas “dorįninkų” or
ganizacijas, kurios kovojo už 18-jo konstitucijos amend- 
mento palaikymą. Jisai atmerkė akis tiktaį tada, kai 
nuo puvimo, apėmusio valdžios organizmą, pašvinko 
oras! •

O betgi laikraščiai ir visuomenės šulai šiandie ne
gali atsigėrėti, koks nuoširdus ir koks drąsus esąs 
Rockefelleris, kad jisai teikėsi pereiti į prohibicijos 
priešų pusę.

Tas didelis pinigų maišas savo įtaka daū’g prisidė
jo prie to, kad Amerikos politiniam gyvenime per pas
kutinį dešimtmetį išsivystė tos nelemtos sąlygos, ku
riomis šiandie jisai pats piktinasi. Kapitalas ne tik iš
naudoja žmones, bet savo dideliais lobiais juos ir demo- © » 
ralizuoja <

INSULL PRASISPEKULIAVO.

Finansinėse Chicagos ir New Yorko sferose iššau
kė nemažą sensaciją žinia, kad pasitraukė iš biznio 
Samuel Insulį kuris stovėjo priešakyje visos eilės 
stambiausiųjų Amerikoje elektrikos ir gaso kompanijų. 
Faktinai Insull buvo galva milžiniško trusto, kuris 
kontroliavo bilionus dolerių vertus biznius, išsikerojm 
sius vidurinių vakarų valstijose ir skersai visą šalį nuo 
Maine iki Texas Dar neperseniai jo asmeninis turtas 
siekė šimto milionų dolerių. Dabar, kaip sako žinios 4aik- 
raščiuose, jo turtas esąs “nušluotas”.

Vadinasi, tas kapitalo magnatas prasispekųliąyo.
Prieš kelias savaites pateko į receiver’io rankas 

didžiulė Mid(lle West Utilįtįes Company, kurį laikė ak
cijas daugelio elektrikos, gaso, vandens ir geležinkelių 
korporacijų, vertų apie du bilipnu dolerių. Tąs korpo
racijų tinklas buvo Insullo įkurtas, ir kada jisai susmu
ko, tai buvo aišku, kad Insulto žvaigždė jau leidžiasi.

Bet Insulto galios pagrindą sudarė Commonwealth 
Edison kompanija ir Peoples Gas Light and Coke kom
panija, abidvi Chicagoje, ir šiaurinio Illinois Public 
Servie.e kompanija. Dabar jisai rezignavo iš šitų trijų 
elektrikos ir gaso kompanijų vadovybės ir taip patį iš 
aukščiaus paminėtos Middle West Utilities reeeiver’io 
vietos. Tuo budu visi jo ryšiai su buvusiais jo bizniais 
yra nutraukiami.

Nesunku numanyti, kad Insullas ne savo noru pa
siėmė “atostogas”. Pranešimuose apie jo pasitraukimą 
gana aiškiai nurodoma, kad to reikąląvę Chįcagps if 
New Yorko bankininkai, kurie apsiėmė sukelti $^,000- 
00Q Chicagos elektrikos ir gąso kompanijų finansams 
sustiprinti. Insulto vietą visuose jo buvusiuose bizniuo
se ų^ėmė buvęs Marshall Field kompanijos pirminiu- 
kas, James Simpson.

Įdomu yra tai, kad tuo, pačiu laiku, kai šitie pakei
timai {vyko Chicagoje, rezignavo iš Reconstruotion

Corporation prezidento vietos Washingtone Charles G, 
Dawes ir rengiasi netrukus pagrįžti Chicagon. Jisai 
yra stambus vieno Chicagos banko, Central Republic 
Bank & Trust Co., šulas. Be abejonės, jam rupi būti 
arčiau prie La Salto gatvės (čikagiškio Wall-stryčio), 
kuomet čia eina Insulto, palaikų skirstymas.
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........-  : A.

“REVOLIUCIJA” BOLŠEVI
KIŠKOSE SMEGENYSE

Lietuviu stalincų vadas, Kę 
muništas (Antanas Bimba) 
“aįškįna”, kodėl Amerikos ko
munistą partija savo spaudoje 
plusta socialistus, minėdama tą 
faktą, kad socialistai savo koą- 

Vencijoje priėmė platformą, 
kurioje reikalaujama sovietų 
Rusijos pripažinimo. Jisai rašę:

“Dalykas štai kame: So
cialistų Partijos ‘pasisaky
mas už pripažinimą Sovietų 

Sąjungos, nieko nereiškią, 
nes tai pasisakymas veidmai
nių. Diena iš dienos tie ponai 

.šmeižia, keikia, niekina So
vietų Sąjungą, ranka rankon 
eina su rusais baltagvardie
čiais prieš Sovietų Sąjungą, 
dirba išvien su reakciniais A- 
merikos Darbo Federacijos 
vadais rengime naujo pasau
linio karo, daužyme revoliu- 
ęinj darbininkų judėjimą (re
voliucinio darbininkų judėji
mo.— “N.” Red.), kaipo vie- 
natinę atsparą (kaipo viena
tinės atsparos. —“N.”” Red.) 

’ prieš kapitalistinį karą, bet, 
dabar ėmė ir pasisakė už pri
pažinimą tos Sovietų Sąjun
gos ! O pasisakė todėl, kad 
bijo netekti pasitikėjimo tuo
se pačiuose darbininkuose, 
kurie dar paskui juos seka, 
žodžiais neva už Sovietų Są
jungą, o darbais prieš ją. Ar 
dabar aišku, kodėl komunis
tai šaukia darbininkus kovoti 
prįeš tuos geltonuosius socia
listus?”
Jeigu šitas Bimbos šlepėj i 

mas, iš tiesų, parodo, kaip ko
munistai “protauja”, tai tikrai 
yra aišku, kodėl jie taip elgia
si. Jų gąlvose yra įvykusi “re
voliucija” !

Tą, ką, Bimba čia pripasako
jo, galėjo parašyti tiktai žmo- 
gus, kurio smegenyse viešpatąm 
ja visų galų suirimas. Nekalbė
sime apie jo kvailus prasimany
mus, kad socialistai einą su 
“baltagvardiečiais” arba vengią 
kartu su Amerikos Darbo Fe
deracijos vadais “naują pašau-, 
linį karą”, nes tokiomis nesą
monėmis gali patikėti negut 
maži vaikai. Bet lietuviškų sta
lincų šulas, matyt, visai nesu
pranta, ką reiškia valdžios pri 
pažinimas.

Jam rodosi, kad pripažinti so
vietų Rusiją, tai reiškia sutikti 
su tos valdžios sistema tivbą 
politika. Todėl, jo nuomone, jeL 
gu kas sovietus bei jų politiką 
kritikuoja ir kartu stoja už so
vietų pripažinimą, tai tas esąs 
“veidmainis”. Kvailesnio paręįš-. 
kimo dar mums neteko niekur 
matyti.

Valdžios pripažinimas su prL 
tarimu tai valdžiai neturi ųie- 
ko bendro. Juk Maskva yra pri
pažinusi Lietuvos valdžią— taip 
pąt> kąip ir Lietuvą yra pripa
žinusi sovietų valdžią. Ar tai 
reiškia, kad Rusijos bolševikai 
laiko Smetoną ir jo minis torius 
leninizmo vykintojais a^ba Sta
lino idėjų šalininkai^? Arba 
ka<į Smętoųa ir jo bje^idradar- 
biąi Žiuri j bolševikųst kaip į 
“tautiškos i^jos” (tyąugus?

Rusijos bolševikai pripažino 
Turkijos Kernai Pašos valdžią. 
Ar tai reiškia/’kad jię yra to 
Kernai Pašos diktatūroj simpa- 
tizatoriai ir Rėmėjai?

Rusijoj bolševikai la(ko savo 
ambasadorius Romojoj, • Kada 
Mussolini pMarė valstybes per
versmą ir įvedė fašizrpą Itali
joje/ bolševikai neątšaųl^ė savo 
pasiuptinio iš Italijoj, nejau.-, 
traukė diplomatinių į-y^ių su 
.juodiparškinių valdžia. Vadina-.

si, Maskva fašistų valdžią pri- 
pažjsta. Tai argi iš to išeina, 
kad bolševikai pritaria Italįjos 
fašizmui ?

Sulig Bimbos “protavimu” iš
eina, kad taip! Vadinasi, kada 
Smetonos karo “teismai” šau
do Bimbos vienminčius komu
nistus Lietuvoje, tai Maskva 
tam pritaria; kada Mussolini, 
sugavęs kokį bolševikelį, gru- 
džia jį į katorgą, tai sovietų 
diktatoriai tam Mussolinio dar
bui pritaria, nes jie, Mussolinio 
valdžią, be abejonės, pripažįs
ta! 

> t • .

Taigi matote, Uaip tam lietu
viškų Ipmunįstų lyderiui yra 
viskas sųsiiųaišę galvoję.

Tąs tamsunąs plepa, kad A- 
merįkos soęįąlistų partija iš 
bąjjpęs netektį pasitikėjimo 
darbininkuose “dabar ėmė ir 
pasįsąkė” už Sovietų Sąjungos 
pripąžinįmą. Tuo gi tarpu vįsi 
žmonės, kurie skąito Įaikraš- 
Čiuš, žino, kąd Socialistų parti
ją ne <ląbąr pąsįsakė už sovie
tų pripažinimą, bet jau prieš 
kelįoliką metų. Už sovietų prL 
pažinimą socialistai stoja nuo 
pat to laiko, kai sovietų valdžia 
atsirado, ir jie niekuomet sa
vo nusistatymo šitame punkte 
nekeitė. O kaį d,el to, kad “bai
mė darbininkų” privertė sočia-* 
listuj užimti tokią poziciją, tai 
yra grynas “bunk”, nes kolkus 
už sovietų pripažinimą stoja dar 
tik nežymi Amerikos darbinin
kų mažuma. Milžiniška darbi
ninkų dauguma atiduoda savo 
balsus už republikonus ir demo
kratus, kurie iki šiol buvo so
vietų pripažinimui priešingi.

Jeigu, ( kaip minėjome, visi 
“tikrieji” komunistų vadai 
“protauja” taip, kaip Bimba, 
tai jie yra didžiausių melagių, 
tamsunų ir plepęrių “bunčius”, 
kokių tik galima'surasti Dėdes 
Šamo žemėje.

Iš Argentinos pa
dangei

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Amerikonai sakytų, kad “bu- 

siness is business,” bet argen- 
tiniečiai tos rųšics propagan
doje įžiūri katalikų sektos ban
krotą.

Iš visų lotynų rasės tautų tik 
(nęksikonai ir Ispanijos res
publika aplaužė ragus jėzui
tams. O čia dar jie visur lenda, 
ąnot tos patarlės, kaip kiaulės 
į bulves. Bet griebimasis vi- 
įięt parapijomis ąlupu, vario
kais ir suknelėmis aiškiausiai 
parodo, kąd moralįs klerikališ- 
kų lyderių krizis pagimdė ir 
materialį krizį. Netik europie
čiai, bet ir moročai argentinįe- 
čiai kalba, kad jau baigiasi 
kunigų koncesijos į taip pel
ningus dangaus Įotus^

Darbininkų streikai Argen
tinoje,

Argentinos Patagonijoj strei
kuoja tūkstančiai petręlęo in
dustrijos darbininkų, ręįkaląų-r 
(įamį unijos pripažinimo ir ąb 
lyginimo pakėlimo. Streikas tę
siasi trečias menesis. Karo lai
vai ir jurininkų brigados sau
goja petroleo šulinius. Susišau- 
dymuęse streikuojąnčil) darbi
ninkų sų pęliciją žnvę lęeHpli- 
ka žmogių. Ąreštputa vįrš žino
to streikų vadų, jų tarpę kęli 
iietuviai. Areštuoti’ atgabenti 
m Pintos kalėjimam Baugina 

deportavimu. Strejkieriaį tiki
si laimėli, jejgų solidarizuos 
valdiškų pelręĮęę ^įftipių dar- 
bimnkąį kuriu Up dhtyą virš

Įjušileisti, į o
Nemana tragįcą” surud^mu, 
t. y. pakartojimu kruvinų sker
dynių, kurios visą aąvąįtę ten 
tęsėsi ptomaine Iregoyęno pre
zidentavimo periode.

Plytų tototęjįęįę tąįpgį
. • . ■ ' -.(i,. ■■

strcikųoja keli tūkstančiai dar
bininkų. Daugiausia Lomas dę 
Zamęra ir San Martin, kur yrą 
keli šimtai plytnyčių. Plytny- 
čiose čia darbas stačiai kator
ginis. Darbininkas dirba nuo 
saulės patekėjimo iki nusileį- 
dimę ir už tai gauna vos .ket
vertą pozų, nors fabrikantai 
sparčiai turtėja. Plytas Čia dir
ba iš paprasto juodžemio, mai
šant su skiedromis, paskui de
ginant milžiniškuose pečiuose. 
Plytos išeina raudonos, kruvi
nu darbininkų prakaitu aplie
tos. Plytų fabrikuose dirba virš 
400 lietuvių, Šių darbininkų 
rciką|avinias — pripažinti uni
ją ir 7 pozai už 8 vai, darbo 
dieną. Keliolika plytnyčių jau 
pasirašė streikierių patiektas 
sąlygas.

Taipgi streikuoją avalinės ir 
metalurgijos darbininkai, yisį 
reikalauja pakėlimo atlygini
mo, kuris diktatūros ręalieijai 
siaučiant tapo nesvietiškai 
numuštas, o daugybė fabrikan
tų ari),k ųžlęsdavo ątlyginimą 
už darbą, arba stačiai n^sųmp- 
kėdavo kelius menesius, po ko 
sųlošdąvo “legalį bankrotą,” 
neva abelnu krizių savo akci- 
ją pa teisi n darni.

Skaitlingose darbininkų uli
niu demonstracijose sutinkant 
iš deportacijos grąžintus pyli^ 
tinius kalinus, jų tarpe kieįis 
lietuvius, oratorių buvo kąĮbą* 
ina apie generalio štreiko reL 
kalingupią.

-o —
Apicj Argenlipos dąrbininkų 

gyveniind sąlygas ir dabartie 
plūs, vargiu “A. L. B.” paduoda 
sekančius žipiąs:
Kepyklų savininkų pasihjiįot 
jimas iš savo blogai organi

zuotų darbininkų.
Paskelbus Rosario kepyklų 

darbininkams streiką reikalau
jant panaikinti naktinius dar

da sutraukimui į vieną organi- 
Ząęijąj visų Bprissę bedarbių. 
Tenką pažymėti, kad policija 
tos organizacijos iniciatorius 
persekoja ir jau areštavo 6 as
menis platinusius propagandi
nius lapelius.
Nepakehčiamos darbo sąlygoj 
ir darbininkų persekiojimas 
mediulnės audykloje “Algodo- 

nera Argentina."
šjęje medvilnės audykloje 

dąrbo sąlygos nepaprastai blo
gos. Daugelis darbininkų už
dirba tik po 17 pesų į kinseną. 
Savįpįnkai visaip darbininkus 
persekioja, kad tik nesusior- 
ganizuotų ir nepareikalautų 
darbo sąlygų pagerinimo. Pe
reitą savaitę atleido du darbi- 
Uinku3 ir vieną darbininkę už 
bendradarbių raginimą dėtis į 
organizaciją.
Kaip geležinkelių kompanijos 

mažina darbininkus.
Geležinkelių tarnautojai ir 

darbininkaii einant pustatyto
pus taisyklėinis, kąsnięt gauną 
atostogas- Seniau vieton išvyk
stančių atostogauti paimdavo 
naujus darbininkus. Dabar 
naujų neima, o išvykusių dar
bą tur atlįkti likusieji. Iš dide
lio personalo skaičiąus ne vic-t 
nas numiršta, arba dėl senat
vės ir kitų priežasčių pasitrau
kia nuo darbo. Jų vietoji taip 
pat. nauji neimami. Tokiu bu-i 
du geležinkelių darbininkų 
skačius nuolat mažėja, o dar-, 
bas užkraumunas likusiems^ 
Dažniausia žemesnių kategori
jų darbipinkams pavedamas 
ąukštesnių kategorijų darbas 
neprided.ąut atlyginimo. Ir 
taip geležinkelių kompanijos 
išspaudžia iš darbininkų iki 
paskutinio prakąito lašo.
Antras pėstininkų pulkas pa

skelbė budo streiką.
bus, tarp Buenos Airtes kepyk
lų darbininkų pradėta kalbėti 
apie streiko paskelbimo rei
kalingumą, solidarizuojant ro- 
sariečiamš. Bet kepyklų savi
ninkai žinodanii, ju dar
bininkai blogai" organizuoti, 
sušaukė viešą savininkų susi
rinkimą, kuriame išnešė rezo
liuciją reikalaudami panaikin
ti įstatymą draudžiantį naktin 
n i lis darbus kepyklose. Toks 
kepyklų savininkų pasityčioji
mas iš savo darbininkų, rodoą 
turėtų atdaryt akis, kad pagą- 
lios visi supras.Uune organi- 
zuoluino reikšmę. <

Žvejų vargai.
Maži žvejų laiveliai išbūna 

ištisus menesius juroje, o žvę- 
jai ištisas dienas ir' naktis b° 
miego ir be poilsio. Išplaukus 
laiveliui iš uosto žvejai tpri jj 
išmazgoti, nudažyti, sutaisyti 
tinklą. Priplaukus į žvejoįį- 
mu vielą, kas ąntoą vą|am^ 
turi tinklą istoaM^b žm 
vis ir vėl užmeąt tinklą* 
ląįvelis traukia tinklą, žvejąį 
turi išrinkt žuvis, sudėt į s(ą-V' ' . p * •
tinęs, uždėt ledus ir sustatyt į 
rįętuves. to taip bę ^ilumou, 
galima sakyt, be miego ir pe 
poilsio drėgmėje išbūva ištisus 
mėnesius. Grįžus į uostą reik 
Jškrauti žuyįs, paimt ledo, s(ą- 
tįmų ir vėl vykt žuvauti. Žųn 
vininkai miršta vienas po kito, 
o jų vietdn atvyksta nauji. Su 
žvejais dirba ir lietuvių buęę- 
lis. '• .

• at

Sąryšy su Comodoro Rivada- 
via visuotinu streiku depor

tuoja 17 darbininkų.
Visuotinąs Coinojorę $ivą- 

dĮvįą dttrbbiinkų r 
siąsi. žibąįo kmnpąnw» yp^ 
“Diademą”, metą iš gyvenamų 
bytų streikuojančius darbinin
kas. Policija ir jūreiviai pade
dą kompanijoms. Ląivp Mata- 
iq deportuoja 17 veiklesnių 
streikierių. ;

Bernso bedarbiai ^'gdni- 
i i'^uajtisi.
Balandžio 26 d,’ Berisse su

sirinkęs skaitlingas iniciatorių 
būrys i$xintoo laikinąją h^r- 
bių organizacijos valdybą U 5 
nąrių. Valdybos ir iniciatorių 
uždavinys, platinto propagan-

Dėl nepaprastai griežtos dis
ciplinos, o gal ir kitų priežas
čių, balandžio 27 d. Antras 
pėstininkų pulkas paskelbė 
bado streiką.”

Labai sveiką mintį skaitome 
“Balse” apie Lietuvos “intęli- 

. gontų fabrikavimą.” Pastaboje 
“Ar tąi kultūringą,” sakojua:.

“Lietuvos vyrįausybe kaą 
piet dąodą stipendijas įvai
riems berniokams teologijos 

4‘moksla? stiųlijąyįmui Fribur- 
fo i v kituos ‘universitetuose’, 
vairus tinginiai dabar pasb 

vertę ‘profesorįąįs’ ir Kąune 
steigia ‘katalikų universitetą? 
Ąr įlebutų grąžiau, ką<l kelią 
stipendijaiitus ątsiųstų užbaigt 
mokslus Pietų Amerikos uųi- 
vėrsituose, kui’ nėra nė vieno 
liętųvio gydytojo, ne deųtisto, 
ne vieno advokato, nė inžinie-. 
rįąj> Lietuvoj nenorima su-, 
Įkąsti, kąd savos įntelektualės 
Pajėgos gąji daug pagelbėt są^ 
yb tautos žpioiiėms. j čia im- 
portuoja tik perdėm susikoim 
promUavųsius Vatikano valsty
bes ągeptus. %ąip girioj sau
kiu, taįp pagiry atsišaukia.”:, 
BUCUOS Aires steigiąmą vaikų 
(jjųr^ęįis ir jo vedėjų skiriama^ 
energingas ‘cajonų tuštinto-

.2 ■ -4 • ♦ • ‘ ‘ • f, ■’ i

jas’ D., jokio nusimanymo apie 
pedagogijos darbą neturintis, 
bet nesisannatijantis ♦ ilgus 
skvernus bučiuoti. O visa eilė 
Lietuvos pradinių ir vidurinių 
mokyklų pedagogų arba prie 
geležinkelio darbų*griovius ka
sa, arba išbadėję prie fabrikų 
vartų stovi.”

Argentinoje atsirado žmo
nių, kurie, perėję visokius po
litinius etapus, užsimanė pa- 
valkioti “Sandaros” vardą. Gal 
nekurie sandariečiai ir turi ge
ras intencijas padirbėti “tau
tos ir tėvynės labui”, bet po
nas čiučelis ir ten tik provo
kacijoms dirvos ieško. Jis A- 
merikos “Sandaroje” išliejo 
tulžį ant Norkaus. Ta proga 
“Argentinos ’ Lietuvių Balsas” 
rašo:

“Amerikos ‘Sandaroje’ į pa
danges iškelta Argentinos San
dara, o ypač jos koresponden
tas. Dšsigyrimų nėr ką pavy
dėti. Tik labai nenormalu, 
kuoinct laikraštis ‘Sandara’ be 
atodairos talpina kerštingo ko
respondento pavydu pagrįstus 
raštus, kad asmuo, kelis me
tus redagavusia “Sandarą” 
Bostone ir daug dirbęs ALTS. 
organizacijai su tikru pasi
šventimu, leidžiama šmeižti 
vien dėl to, kad jis čia prie 
tuom vardu pakrikštytos gru
pės neprisidėjo. Yra žnoma, 
kad ir prisidėjusieji rimtesni 
vyrai piktinasi tuom korespon
dentu ir sako, kad ‘kuprotą .tik 
kapas ištaisys’. ”

Iškėlus viešumon tą faktą, 
ką<J Lenkijos pasimiliųybūs ju
riskonsultas yra ir Lietuvos 
konsulato advokatas, musų 
diplomatai paaiškino kleboni
jos organe, kad jie Berkma- 
nui bylas paveda, bet viešai 
juriskonsultu vadintis nepave- 
lipo. Bet štai jau praėjo ket
virtadalis meto nuo tos skan-
dalingos kombinacijos suseki- 
mo, o vielinėj spaudoj 'vis 
skamba ^). Berkmaiio vardas, 
kaipo Lietuvos ir Lenkijos dip
lomatinių įstaigų juriskonsul
to. Vienas Lietuvos pilietis ge
gužės mėnesyje klausia “A. L. 
Balso”, redakciją:

“Ąr ponas Bcrkmanas skel
biąs! tik vokiečių laikrašty, 
ka<J jis esąs Lenkijos ir Lietu
vos juridinis patarėjas ar ir 
kituos laikraščiuose?”

Redakcija atsako:
“Bcrkmanas skelbias Lenki

jos ir Lietuvos juridiniu pata
rėju vokiečių laikrašty “Deut
sche Ua Platą Zeitung” ir žy
dų savaitrašty “Mundo Israe- 
lita”, o gal dar ir kituos. Ten
ką pažymėli, kad vokiečių 
ląikrąšly tą savo skelbimą jau 
ąlniąįne, o žydų savaitrašty 
dąr skelbiasi po senovei, šis 
pastarasis skelbimas turi daug 
y^ktonės, ųc& tas savaitraštis 
^jjąiiądummas ispanų kalboj ir 
plačiai skaitomas ne lik žydų, 
bet ir ą^geątmų tarpe.”

Cią mųsų diplomatams ne- 
pąlįnką, kad tokie dalykai ke
liama yieAumoU- Nežinia, kąip 
į tąj ręągąos ^apnas? 

Buenos, Aires, 
Gegužis, B$2.
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(Tąsa)

“Jįtoik,. neįk, Jonatanai, ne
turi manęs palikti. Aš už už
tektinai šiandien prikentėjau, 
ir Dievaž, užtenka ir to. Turi 
prie manęs pasilikti. Pasilik 
su savo draugais, kurie budės 
ir mus sergąs.” Kalbėdama ji 
pradėjo svaigti; ir'įkibusi į jį 
rankomis, pritraukė prie lovos 
iy pąsodind jį prie krašto. r

Van Helsingas ir aš mėgino
me juos nuraminti. Profeso
rius, iškėlė^savo aukso kryželį 
iy tayė piaĮoniu, raminančiu 
balsu:

gi. Mes esame prie jūsų; jr pa
kol tas yra musų tąjrpc, joks 
nelemtas sutverįmaą negalės 
čįą prisiartinti. Pavojus jums 
šiąnakt daugiau negręsia; mes 
titoiine misiraihintj ir visi kar
tu pasitarti.” Ji su<toębėjo, nie
ko netarė, tik nuleido galvą 
ir priglaudę ją prie vyro kru
tinės. Kuomet ją yel pakele, 
jo bąlti naktiniai rūbai buvo 
irgi suteršti krąuju, vietose 
kur buvo prisiglaudusįos jos 
lupos ir kur kraujas mažais 
lašais nutekėjo įŠ žaidęs jos

“KiękQ nėbijok, mano bran- (Bus daugiau)



laikais

Lietuves Akušeres

Advokatai

0036

Murino Co.

Namie

Lietuvai Gydytojai

Sugavę duonos išvežto 
€ > • 1 U 2

Swift palikęs turto tarp 
$3,500,000 ir $5,000,000

1 1 valandai ry&i 
8 valandai rakate 
it ketvirtadienio

CMcfcgos pramones ka- 
rtilitiš ritiVirtG Wtto Sosto

r. flao 4-9, 

utilu: 9600

4 iki 6 po pietų. 
“ ‘ ‘J
s pagal snsitarimį

REPORTERIO

SKILTIS

l?ez. 6515 So. Rb&utetl ’St, 
Tel. Republic 9723

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W. 46th St

Telefonai 
Bbulev^rd 5203 

Boulevard 8413

Trečiadienis, Birž

Itajrthdfld N’rife’ht fr 'Paul

3307 AubtiTn Avė 
chic*a(jO, il*l

Kalbės per fadio Sočia 
listy partijos 'kandida

tas i pYefcidentus

ir vaikų pagal naujausiai 
Ray ir kitokiu* elektroi

BdRfUS IR B'AtSAMUOTOJAS 
Dideli.k 'guli ’IČBpfyJh W

Ir Rockefelleris prieš 
j'n'ohfbiiiją

l»K. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumetj 3294 
Nuo 9, iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandas vakare

Chicagos Dailės 
Iftfetitute tarnavimą jlims višhi niekė riereikgs mbkėti, nežiūrint 

j tai, ftr jįs fcą tyiFksitė, kV .
EUbfeMS yra V^ehAtniis 'lietuvių grabelius, kinis 

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu ^pa
tarnautoju. Dykai Keturios Mėdėrtiiškos Koplyčios D61 
šėrtnė’mj. PkSMdte KUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. v

Satnuel Inkull, įsteigėjas prh; 
rnoneš imperijos su centru Chi
cagoj ,bct kurios ribos sieke 
Texas ir Maine valstijas ir Ka
nadą, praėjusi pirmadienį nu
virto rtlto sosto.

Vasaros laiku Chicagos bai
les Institute, rytų puses trobė 
šio sparne, tarp kitko bus pa
roda Chicagos ir jos apielinkės; 
artistų kurinių, būtent tų, ku
rie yra laimėję Dailės ibstitU- 
to prizus per pastariTcsius 'tris 
metus. įdomu bus pamatyti pa
radą šių Rinktųjų paveikių; 
įdomu bus juos palyginti, o 
taipgi phiėškoti, ar galiama nu
žiūrėti kokių naujų kripčių taip 
artistų darbo metodošė, įdėjo 
se, kaip jų įvertinime.

feiYs ir daugiau parodį bai
lės Institute šią vasarą.

Apskaičiuojama ,kad nusižu
dęs Edwar<! F. Swift, buvęs 
stok jardų baronas, palikęs tur
to apie $3,500,000 ir $5,000,000.

756 W. 35th St.
(Cor. of ,35th B Hajsted Su) 

Ofiso valandos: nūo 2-4, nuo T-
Nedėldieniais pagal sutarti

policijos, prisipažfnę, kati pas
taruoju laiku jįė ^pfplŠŠc 35 
duonos išvežiotojns ir nušovę 
vieną Jie buvo areš
tuoti namuose adresu 1334 W. 
18 street.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, issiputusiai 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 V. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South lįalsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Musų Patarnavimas lai 
dotuvėše ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

A. MONTVID, M. D.
West To\vn Seife Bank Bldg. 

2400 W. Madison St. 
7al.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brūnswick 0597

J. P. WAITCHES
AdVčkatas

4600 So. Wood St.
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI.
Tel, Pullman 6377

William C. Mitehell 
.. LtBTDVK 'ADVOKATAS 

2656 W‘est 69 Stk-eėt 
Tdephtfne Hcmlęck 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 Vikaro 
Nddėlidmfs pigai tmftl

DR. MARKERIS
Valandos: nuo 10 ryto 

ir nuo 6:30 iki 8:3G v.auk, 
nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Ptirihe BotileVard 8483

GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 
. Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 31 st Street, Chičago, IU. 

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet.
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

Šventadieniais 10-12 dieną

Phone Onai 6122

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Scredomis ir nedaliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

JOHN fi. BORDEN
(John BagdŽiuhis .tSorden)

, LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. AddMs St.t Room

. . Tekphone Rafadolph-6727 
Vakarais 2151 — - - • - -

Jis rezignavo iš direktorių 
tarybos pirmininko vietos Edi
son Cdrnmomvealth kompani
joj, Peoples Gas, Light and 
'Cokė kompanijoj ir Public Ser
vice kompanijoj of Northern 
Illinois. Tai yra trys stam
biausiųjų pasauly viešosios tar
nybos (pubh'c Utilities) kompa- 
mjų.

Kiekvienoj tų kompanijų jo 
vietą užėmė James Simpson, 
buvęs iki šiol Marshall Field & 
Co. biznio direktorių tarybos 
įfirminihkffš. SIfnpSdn rezigna
vo iš savo vietos Marshall Field 
kompanijoj.

Numatoma, kad minėtos trys 
kompanijos, Furidms dabar va 
dovatis Sifnpsoh, artitnoj atei
ty paleis į marketą bonų sumai 
$70;600;ooo. Tikifnįsi ,kad juos 
išpirks Chicagos ir New Yorkc 
ba’hkiniukai. t ‘

Kalbamų trijų kompanijų, iš 
vadovybės Induli tiu’ėjo 

pasitraukti, turtas praėjusiais 
metais apskalčitlbta kaip siekęs! 
$947,307,639.

IhZufl (Oficialiai Yežignavo de-j 
lei menkos sveikatos, o neofi-į 
ci#Ktfi tai jau kitas klausimas 
kėdei jis iTziguaVo.

^črOiaki Siekęs pefsdriališ Iii- 
sullo turtks iki $100,000,000, 
nažiūfinih, ^asta’ra’i^iais la'ikais 
visąi sumažėjęs. G.alinha teciau 

’tfkėfiš, kėd jam tiereilcs kai
tintis išmatomis, kaip kad mai
tinasi nemažai Chicagos bedar-

Dr; Suzana A. Slakis
Specialiai ė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto
(Vakarais: Ųtarn. ir Kctv. ,iki 8 vat) 
Seredotdis ir nedaliomis į . • <

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIPB

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

127

Valant: ‘riub ^ rfO> Ai 4> 
Gyvrpimp ) vieta » . .

3373 , Saųth, Halited Sicnt 
Te!. Boulevafd l^in 

Valandos: nuo . 6 iki & vai.. kiekvietfą 
. vakarų, išskyrus ke t vergą 

Ne'dlfibj niib b Iki 12 Wto

tiktikos žiniomis, tikras, 
mažiausios klaidos, velnių 
piktų dvhšių kiekis buvęs 
2,665,866,746,664!

Galite būti užtikrinti ypač 
visi tie, kurie/šiame gyveninio 
tarnų ir tarnaičių x neturėjote, 
kad bent pekloj kiekvidhain iš 
jūsų išteks bdh't po Iteletą kip
šiukų patarnauti. Tik ve be
da: vienliS nrtujOVinių Ihikij 
fraiiCužų l’ildšpfas patčiske, 
joge! pradaras jau tlclk Tfi^^ 
’kimŠęs, ktid tdh abšolitiČihi 
naujiehiS kandiclhtartiS šdfoho 
Inirddi vidtos nebara.

SEPH J. GRISK
iėt’uViš ĄdVok&tas 

<031 ko. Ąihland.Aoe.

DR. KARL NtJRfcAT
> (nurkaitis)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilii>ette 195

Ralph C. Cupkr, M. D.
CHIRURGAS 

j Qakleu ir 24 gatoit, 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: PanedSIy 3 iki 8, Utarnink* 
1-4, Petnyčioj 1-7

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
N. Peaiborn ^rp 1113

,£ Gyvenimą ,vieta »
-A. HaUled .4

Te!. Ėotikvsdl 1^1

A. L Dąvidoms,. M.D.
4910 Šo. Michigan Avcnue

Td kenwood 5107 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 
i tluo, 6 iki

irgi pasiųsta Liilcįpcrio karaly- 
stėh. tedlŠkib, velhUj ir Tiktų 
dvasių skitičitis ir vėl 'pktti^čjė.

Dar 'refkih atminti, IdTl taip 
katalikų bažnyčios tėtušiai, o 
ypatingai inin^kčs, 4ka?p Ir 
Martyno Taiitcrio sekSjhl, tižfi-

Rez. 6600 South Artesian Avtntu 
Phone Prąspect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Ž. ŽALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t riet 
CHICAGO, ILL.

LOVEIKIS 
KViĖlOiiNKAs

NUSKIRTOS feWTK0S 
i’risth’ftt'ffė j VO Wė^6 Dalis 

V ėst u varis, fiarikteteaM ir Dagrabams 
V aiiiiicai

3316 S. tialsteį Št M fctofetard 7314 
. .. . įl.,....... Jto,.. h> U.VJi. .1 iž'i ’l     ,

YhtnmiES 
Night ahd Momlng to keep 
themCl<jan,Clear and Hcalthy 

Write ^for Frec °Eyc Care’* 
lyc Beauty*1 Book 
'cpt.II. S.,9 E. OhioSt.,Chkoįo

Chicagos dldhraščiė “llėr. *IŠx”. 
antradienio laidoj įdėta dohn 
D. 'ftdckėfek'frio, J r., pareiški
mas prohibicijos klausimu. 
Roekc^feHcTis sakosi, kad jis 
nuoširdžiai tikėjęs pradžioje, j'6- 
gei prohibicija pašalinanti daug 
sValgaTd T’k'to- Afe 'dabar pri
ėjęs išvadą, kad ji daugiau pik
to s^htidikdsT, nei •ft'ero, Tr dar 
vis daugiau piktą didinanti. To
dėl jis matąs reikalą ft’tfhbs’ti 18 
amendmentą ir VeiškiA pasiti
kėjimo, kad tA7p republikonų, 
kaip dcfrtdkratų konvencijos, 
kurios S'uširinks Chicagoj, pri- 
Trtis vgdfna’fnaš ^lApias” plat- 
formes.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS PENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryęo iki 9 vakaro, 
nedaliomis pagal sutartį. 
4847 We«t <14fb Strtet, 

CICERO. ILL. .
X-Ra’y.;..Phb‘nie Citero 1260

Telefonas Yardi 1138 <

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

• Balzamiiotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiljus visokiems reika
lams. Kairia ‘pdeiriaiha

3319i Aiiburh Avenue
CHICAGO, ILL.

NATlJlElm ChW<5, w.:....................... .............

bo ‘Skelbimai 
ir 'duoda įia’nd^ "dėlto,
— kad pačios Naujienos 

yra naudingos.

John Kuthinskas 
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonu Canal 2552 

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

Lachavidi ir Sumiš
GRABOftiius į

Patarnąttja laidotuvlse lodptglan.la. Į

Reikale meldžiame atsišaukti, o Gvišo 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., tliicago
SKYRIUS:

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų,
4 ir 6 iki 8 Vak. Ncdeliom nuo 

x iki 12 dieną.
Telcphonai dieną ir naktį Virgin

ctv.-—6 iki 9 vai. 
ei, Lafayette 7^37

Namų Tel. Hyde Park 3395

Duokite, savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRlST

Praktikuoja vifš 20 m, 
4649 S. Ashland Ate. 
-pej Boulevard 6487.

nes už kokio šių dienų klebo
no mintis išreikštas‘per pamo
kslą arba marijonų “Drauge,” 
kurio redaktoriai ne pekloj, nė 
dahguj nėra buvę?

Jau kada krikščidliybe 'įsiga- 
lėj6, kftdh h u vert e pagOnlškuš 
dieVus, tai tie dievbi ir (Ičiyes 
irgi pasiųsta Tiilcįpcrid karhly-

Valaribos nuo 10—4, tiuo 
Nedėliomis nuo 10 iki

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

> ; . O I«• • į,
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervtiptumo, skaudami 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaisė 
t'rumparegysfę ir tolireįjysff. Prirengi^ 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas sū elektra, paro- 
daričių mažiausias klaida's. Speciale atydį 
atkreipiama į mokyklos Vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v, Nedėliomis pagal sutartį. 
Kreivas akis atitaiso 1 Trum
pą laiką ^U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugėlų atsitikimų akys ątitaisprpos be

'akintų. Kainos pigiau kaip kittir. ' 
4712 South Ashland Avė.

Phone Bobleva’rd 7589

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th & Nalsted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:3

Nėdėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel..Boulevard 5914

pagundose ir li^o^e ekspertu 
Juk žinote
epidemijas, jvhirius įriektis Ir 
daugelį ligų velniai užsiųsda-. 
vo a!)t žmonių.

Taigi, kaip matote, iš vieno, 
šelorio, kurį galima Užtikti še- 
nuos'iubše žydų raštuose, vi
duramžių gadynė jau turėjo 
milipnus prisiveisusių velnių 
ir piktų dvasių. Fajctinai, pek
los arba pragaro populiacija 
išaugo daug didesnė, nei že
mės.

Ir ot garsus savo laikais vel
niavos žinovas, vokietis Johan- 
nes Wicrus, moksliškame trak
tate (1563 metuose) sako, kad 
Šėtonas komanduojąs armijai 
iš 1,111 legionų arba 7,405,926 
asmenų. Bet paskutinis pada
ręs peklos cenzą bažnyčios 
mokslininkas buvo Martinus 
Barimus. Jo surinktomis sta-

t . LIETUVIS ADVOKATAS........
10 N. Clark St., Roorarl206 

Teįephpnę Central 6160
Hdrhait 3117 S. Union Abe., 7 iki 9 v. 

Telephoh’e VictėVy 2213

CHICAGOS
** A‘ - ■

ŽINIOS

AKIŲ SPĖCIALISTAS

Patyrimas 
g“ Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Oirbtuve 
756 West 35th St.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUMIS

. . , Hetalock .8151 .
DR. V. S. NARES

GS®YT6jASty?RCC^IRVRG’A!s

2420 Manjuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Afatfidie&’i
Ketvirtadienį vakarais pagal stuitarimą

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Seniausia ir Offlausia
, LIĖ’TUVIV

GRABORlg 1STMM
EUbĖIKIS Ir vėl ntiistebmo puMikį
mis kainomis už aukšto^ tųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojaine už atvežimą įnirusio žmogaus kimo j miue) 
įstaigą iš Gile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, eĄ atitomobfflM irtvidM* | jūsų 
namus Ir atveš j mūšų įstaigą, kur ^idšėite pamatyti dt-

A; K. Rutkauskas, M. D.
4442 South tVesferh Avenue

Tel. ‘Lafayette 4146

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

Iki šiol kalltejau apie velnią, < 
kaip apie vieną asmenį. Nerei- ( 
kia tečiau „užmiršti, kad velnių 
esama daug. Be to, kalbama ] 
yra ir apie piktas dvasias (de- . 
inonus), kurios atrodo tos pa- ; 
čios veislės, ką ir velniai. Tai- | 
gi, kaip skaitlinga pragaro po- . 
puliacija?

Senasis testamentas žino, ga- < 
Įima sakyti, tik vieną šėtoną. 
Naujasis testamentas paskiria 
Šėtonui ir velniūkščius, kurie 
prisidėjo prie maišto danguj, 
šventas Raštas kalba apie le
gioną velnių. Matote, velnių 
skaičius jau paaugęs!

Vėlesniais laikais bažnyčios 
daktarai apskaičiavo, kad vi
sas trečdalis dangaus karalys
tės prisidėjo prie maištininko 
šėtono ir kad jie sudarę 2,400 
legionų, t. y. 11,400,000. Tai šė
tono armijai vadovavę lyde
riai, kaip Furcas “ 25 legio
nams, Leraic — 30, Agares — 
31 legionų ir t. p.

šėtono darbų žinovai lėčiau 
ne visi vienodai apskaičiuoja, 
kiek velnių pasekė savo kuni
gaikšti kelionėj iš dangaus. Ir 
štai vienas jų, būtent Alfcrd 
De Vigny, sako, kad kartu su 
šėtonu iš dangaus išlėkęs tūk
stantis milionų velnių (1,000,- 
000,000) ! Reiškia, daug maž 
tiek, kiek Rockcfellerių šeima 
dolerių turi ar turėjo.

Faktas betgi yra tas, kad tik
ras velnių skaičius šiandien 
nežinomas, ba jau seniai jų 
cenzas berašytas. Taigi, ar ne
būtų gerai padaryti dvidešim
to šimtmečio pragaro cenzas? 
Tai butų geras parodymas, 
kaip pragaro pavojus auga. 
Broliukų marijonų organui pv. 
labai tiktų šis didelis darbas 
atlikti. '

'Poliau, kaip ant žemės karo 
laiku esti heitralių šalių, tai|S 
ii- susikirtime Šėtono su Dievu, 
pasirodė, buvę neitralių aniuo- 
lų. Well, Dievas ir juos iš dan
gaus išvijęs. Bet jie pasilikę 
ant žemės, o ncmimarmėję į 
pragarą. Pasak bažnyčios dak
tarų, jie jau seniai išpirkę sa
vo kaltę ir galėtų grįžti dah- 
gun. Vienok jie pasilieku ant 
žemės iki visus nusikaltėlius 
išvaduos.

Dar buvo plačiai manomu, 
kad šie žemės a Oi uolai susigi- 
Inihiavę KU žmo^hife dųktcTi- 
mis ir iš tokių sutuoktuvių 
gi lustą Tie tetai pranašų, 'revo
liucionierių, poetų, o daugiau
sia taikos apaštalų.' Nes kaip 
kitaip išaiškinti atsitikimai, 
kad vaikai kai kada esti visai 
nepanašus į tėvus, kad taip at
kakliai kai kurie kovoja už 
kokias ten idėjas, iš kurių dagi 
ir pavalgyti sočiai negali?

Tos nuomonės, pasakys kaš 
nors, yra viduramžių liekanos. 
Taip. Bet kuo jos yra prastes

nį tik atlaikyta telegramh, 
kad Socialistų Partijos kandi
datas į prezidentus, Norman 
Thomas, kalbės per radio penk 
tadienio vakarą, birželio 10 d., 
iš New Yoi^ko. Jo kalbą trans
liuos Visame šalies plote Cohim- 
bia ferdąękasting sistema.

Normhn Thomaso kalba bus 
transliuojama nuo 10:45 valan
dos iki 11 valandos vakaro, su- 
lyg rytinių valstijų dienos švie
sos taupimo laiku.

Užsistatykite savo radio pa- 
šiklknŠjtJi jo kalbės.

A. A. SLAKIS
Advokatas

Mesto Ofisas 77 W. .fralliington.
Room. 905 Tel. Deą/born 7

Valandos: 9 ryto ik'i 4 po frietų

Vakarais: Utąm.
4145 Archer Avė.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nūo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. Ji<n4* 

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3 200

1F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau* 
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 

'fe, j priklausau prie gra- 
I bQ išdirbystes 

. .. OFISAS:
'668 W. 18th Street

< Tel. Canal 6174 
KSflK : . SKYRIUS:

* 323,8 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas t 

4180 Archer Avenue

DB. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O F I S A S:

4645 S. Ashland Avė.,,
OflMO valiUKloH nuo -a iki A ir nuo O iki

8 vąl. vak. Netoliomis pasai Hutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Nainų Tel.: ProJpcct 1930

Phone Boulevjird 7042 

0R. G VEZELIS 
Dehtistas

Ashlarid Avė. 
'trih šrifte

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkaįs, Ketvergais ir Subatonu 
2420 IV. Marquette Rd. arti Western Ao 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio .h 

1821 So. Halsted Street

I mtiose arba studijoj
| 6023 S. tolsfcd St 

(Jansen Stud.)
Res. 730 W, 62|id St. 

ik Tėl. Ehgk'tvobd^ 5840

Gra'oorlei

M tori

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. J. J.KOWARSKAS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

'Rez. 235'9 So. Leavitt St. Cinai 0705 
Ofiso /valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSĖA 
2422 W. Macauette Rd. 

kampas 67th 'ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 i 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomN po pietų ir 

nedėlioms Spirgai tusitarim'ą

_ Jvąi^s Gyd jurtoj ai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas, jier 25 me
tus kaipo patyrfa gydytojas, chirurgai 
it akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, motei 
metodus 
prietaisus.

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

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

Td. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

EUDEIKES
JUSU GRABORIUS

'i ' • Į • ' '

1 Didysis Ofisu <
i .it

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

. -j; ,
> '..i ,i.l S:?A®, kir 39
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Tarp Chicagos
‘ Lietuvių

p-niai Ozelienei už . giedojimą 
laike šliubo apeigų.

Jaunasis, p. Jonas Janonis, 
dirba vidurmiesty ofiso darbą. 
Jaunoji pora apsigy.veno adre
su 2740 West 64 Street.

—Rep.

Piknikai “Naujienų” Piknikas
Kodėl į “Naujienų’* piknikus 

suvažiuoja daug žmonių? įvyksta
Birutės

Piknikai ir išvažiavimai mies
tų gyventojams yra geriausias 
dalykas. Diena iš dienos jiems 
tenka gyventi dulkėse, tad pa
kvėpuoti tyru oru yra būtinai 
kiekvienam reikalinga. Tuo 
budu atgaivinama nusilpus svei
kata. Tačiau išvažiavimai pa
tys per save didelio smagumo 
neteikui, jeigu nėra progos su
eiti su gerais draugais. Tokiuo
se išvažiavimuose tenka nubo- 
dž i a liti.

Mes ehieagiečiai turime tris 
linksmiausius išvažiavimus, ku
rie tikrai patenkina kiekvieną. 
Čia turiu galvoj Tautiškų Ka
pinių apvaikščiojimą ir “Nau
jienų” piknikus. “Naujienos“ 
sutraukia publiką ne tik iš Chi
cagos, bet ir iš aplinkinių mies
tų. Tuose piknikuose galima 
pasimatyti su senais draugai, 
su kuriais dažnai netenka su 
eiti per eilę metų. Jei nenu
važiuotum j “Naujienų” pikni
kus ,tai tų savo senų pažįsta
mų ir draugų, labai galima, ne
turėtum progos ir matyti. Žmo
nės tatai žino iš patyrimo ir 
štai kodėl jie tuos piknikus taip 
skaitlingai lanko.

Birželio 12 d. mes turėsime 
Chicagoj “Naujienų” pirmą pik
niką O tai reiškia, kad ir vėl 
turėsime progos ne tik links
mai laiką praleisti, bet ir susi
tikti su savo senais pažįsta
mais bei gerais draugais.

Birželio 12 dieną 
“Naujienų“ piknikas 
Darže.

“Naujienų” pirmesni?j i pik
nikai būdavo skaitlingi publika 
ir visados pasižymėdavo įvai
riais programais. šiemet gaįbus 
įvairiausias ir įdomiausias pro
gramas iš visų, nes naujanybė 
ta, kad dalyvaus ir lietuviai 
akrobatai, kurių dar daugelis 
lietuvių nėra matę. Tad “Nau
jienų” piknike bus proga pa
matyti jų gabumus.

Taip pat bus ir ristynės, ku
riose drapiežnas dzūkas lanks
tys raumenis kitų drutuolių.

žodžiu sakant, tai bus skait
lingos naujieniečių šeimynos iš
važiavimas j Birutės Daržą, 
kur žada pribūti net iš kitų 
valstijų gerų “Naujienų“ drau
gų.

•Senas Petras jau rengiasi į 
“Naujienų“ pikniką iš vakaro 
važiuoti pėsčias, nes šventadie
nį gal būt keliai perdaug pri
sigrūdę ir gali gauti flat tajeri 
greičiau.—Senas Petras.

Bridgeport
Gaisras lietuvių bute

ant- 
pir-

3406 So. Union

gyveno lietuviai, 
nebuvo.

Roseland
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 139 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 
birželio 8 d. 7:30 v. vakaro 
Palmcr Parko svetainėje. >

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime ir užsi
mokėti savo mėnesines duok
les, kuriems jau laikas, kad 
neliktumėt suspenduoti.

—A. Narbutas, organ.

šoferis, 
ir ug-

greitai 
gaisras

Marųuette Park

Naktį iš pirmadienio į 
radieni, tiksliau pasakius, 
madienio rytą, apie 2 valandą, 
pastebėta gaisras antrame au
kšte trobesio 
avė.

Tame bute 
Bet jų namie

Durnus ir liepsną pirmas pa
matęs koks ten troko 
važiavęs pro šalį. Jisai 
nėgesius pašaukęs.

Ugnėgesių suvažiavo 
net kelios komandos ir
likviduotas į 5 ar 6 minutes, 
kai jie stojo darban.

Ugnis nepadariusi per daug 
žalos, bet buto rakandai tapę 
sugadinti.

Apie šeštą valandą ryto buto 
šeimininkų dar nebuvę namie. 
Jie tur būt dar nė nežinojo 
apie savo nelaimę.

—Bridgeportietis.

Gražios vestuvės Auburn Park
Plėšikų atsiranda

apielinkė iš senų laikų yra 
viena ramiausiu 
niekas nė nema- 
nors drįstų plė-

parapijos 
Parke,

iškelta
Bridge-

ši 
žinoma kaip 
santsideje. Ir 
nė, kad kada
šikai' čia pasirodyti. Bet štai 
praėjusį penktadienį popiet pa
daryta holdapas A & P krautu
vėj prie kampo 73 gatvės ir 
Morgan.

Plėšikai laimėjo $14. Bet to 
ne gana. Iš šventadienio j pir
madienį toj pačioj krautuvėje 
išmušta stiklinės durys ir iš
nešta daug prekių, kaip tai, ci
garetę 
obuolių 
rie tik 
•anka.

Kiek
kartą, nepatyriau.—Reporteris.

apelsinų (orandžių), 
ir daugiau daiktų, ku- 
pasisuko plėšikams po

nuostolių padaryta šį

ir Ag-

Juozas
Frank

Marųuette Park
Automobiliai susikūlė

Gegužes 28 dieną duota šliu- 
bas p-lei Virginijai Pollock, 
7006 So. Campbell avenue, ir 
p. Jonui Janoniui, 7028 So. Ca- 
lifornia avė. P-lė Virginija yra 
duktė Motiejaus ir Stellos Pol- 
lockų, kurie gyvena nurodytu 
aukščiau adresu, Gimusi Ame
rikoj. Zaneville, Ohio, miestely.

Šliubą jaunoji pora ėmė Pa
nelės švenčiausios
bažnyčioje, Marųuette 
4:30 valandą popiet.

Vestuvių puota buvo 
Lietuvių Auditorijoj, 
porte. Svečių puotai suvažia^
vo daugiau, kaip pusantro šim
to. Tai jaunųjų draugės ir 
draugai ir jų tėvų giipinės ir 
pažįstami.

Pamergės buvo p-lės Helen 
Struzdaitė, iš Gary, Ind., Olga 
Pollock, jaunosios sesuo, Stella 
Janonis, jaunojo sesuo, 
nes Sutkaitė.

Pabroliai buvo pp.
Struzdas, iš Gary, Ind.,
Gaizdis, Alfonsas Jasionis ir 
Jonas Zubrickas—visi lietuviai.

Dalyvavo vestuvėse gražus 
būrys puikios jauuno- 
menės ir vyresnių svečių ir 
viešnių. Keletas šeimynų ves
tuvėms atvyko net iš Ohio vals
tijos.

Pokilis užsitęsė iki ankstyvo 
ryto. • l

Jaunai porai dovanų arta, kaip 
lietuviai sako, įkurtuvių, pado
vanota daūg. Jaunieji ir jų 
tėvai reiškia gilos padėkos už 
malonias dovanas ir dalyvavimą 
svarbiame 
Ypatingos

jų gyvenime įvyky, 
padėkos jie reiškia

[Acme-P. y A. Photo] ■ ’

Earl Carroll (po kairei), muzikalių komedijų rengėjas, su vokiečių baleto šokėjomis. Dabar 
jis randasi Paryžiuj, bet rudenį su visa grupe rengiasi atvykti j Nevv Yorką.

ar kitataučių—sunku pasakyti. 
Bet 71 gatve važiuoti yra duo
damos pirmenybes teisės.

—Kep.

negu paduoda jas spaudai, kad 
išrengti bereikalingų ginčų.

I? T> I

Susirgo Clarence 
Darrow

PRANEŠIMAI
Lietuviška Teatrališka Dr-stė Rūtos 

No. 1 laikys pusmetinį susirinkimą se- 
redoj, birželio 8 d., 7:30 v. v., Ch. 
Liet. Auditorijoj. Meldžiam atsilankyti.

Valdyba.

Bridgeport. — Dr-stės Palaimintos, 
Lietuvos priešmetinis susirinkimas įvyks 
birželio 8 d., 8 vai. vakare, 
Auditorijoje Valdyba.

Lietuvių

Lake. — Namų savininkų 
įvyks birželio 9 d., 8 vai.

Lietuvių Valanda CHICAGOS ŽINIOS
Susirgo staigiai Clarence 

(Darrow, garsusis Chicagos ad
vokatas, Padėtas daktaro prie
žiūroj.

CLASSIHED ADS
Autom obi les

AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 
taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

Tqwn of 
susirinkimas 
vak.. šv. Kryžiaus par. svet. Visi namų 
savininkai esat kviečiami skaitlingai su
sirinkti, nes turime daug reikalų aptar
ti kaslink musų pačių apylinkės page
rinimo. —Valdyba.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytoju 
3106 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Misceilaneous 
Įvairus

CASH mokame už šen? auksą, auksi
nius daiktus, dantų crovvns ir bridge; 
geriausia kaina. Harold H. Quint & Co., 
202 S. State St., Room 913, kampas 
Adams.

Personai

PAIEŠKAU merginos ant visados. 40 
metų. Gyvanašlės ar 25 metų neatsišau
kite. Kad mokėtų biskį angliškai. Rašy
kite lietuviškai. A. Gardaitis, 3407 
Archer Avė., Chicago. III.

Help VVanted—Malė

REIKALINGAS siuvėjas prie kostu- 
in e r iš ko darbo, turi būt patyręs ant pro- 
sinimo mašinos. 2525 W. 63rd St. Tel. 
Prospect 9511.

REIKALINGA mergina prie abelno 
namų darbo ir prie skalbimo. Pageidau
jama patyrusios operuoti elektrikinę skal
biamąją mašiną. Gali pasilikti naktimis, 
jei nori. 5400 Wood)awn avė., Ist floor 
front.

Moran stengiasi atgauti 
kontrolę Laiškai Pašte

1:15 iki 2 vai.

ir muzika da- 
įspudį į klau-

‘Pereitą sekmadienį vėl teko 
klausytis lietuvių radio progra- 
mo, kuris buvo duodamas Jos. 
F. Budriko krautvuūs iš sto
ties WCFL nuo 
po pietų.

Gražios dainos 
rė tikrai malonų
sytojus, ypatingai malonu bu
vo pasiklausyti keleto kurinių, 
iš Lietuvos pargabentų. Abel- 
n ai, Budriko korporacijos duo
dami radio . programai visados 
pasižymi savo gražiomis daino
mis ir muzika, todėl jie visiems, 
ir patinka.
tą remia Budriko biznį, 
vergo vakarais nuo 7 vai. 
būna gražus programas iš 
ties WI1FC.—S.

Dabar, kai Al Capone atsidū
rė kalėjime, Morano gengė sten
giasi užimti prarastas Caponei 
teritorijas -ir įsivyrauti kaip 
kontroliuotojai alaus ir snapso 
“pramones” Chicagoj.

Gatvekarių darbininkai 
balsuos algų klausimų

Patarnavimo Vieta

O klausytojai už 
Ket- 
irgi 
sto-

Piknikas pavyko
Joniškiečių Kultūros ir Lab

darybės Kliubas rengė pikniką 
29 dieną gegužes pas Svelaini, 
prie Lietuvių Tautinių kapinių.

Kadangi diena iš pat ryto at
rodė, kad gali būti lietaus ir 
tadangi tą dieną pasitaiko gan 
daug piknikų, tai Rengimo Ko
misija mane, kad veltui bus 
darbas. Bet visiems kartu dir
bant ir pasėkos pasirodė gan 
geros. Gauta keli nauji nariai 
ir biznis padaryta geras — ko 
mes patys nesitikėjome.

Reikia tarti ačiū Komisijai 
už~atliktą darba ir visiems at- 
silankiuscims už parėmimą kliu- 
bo.

Rengėjai buvo J. Gasparaitis, 
V. Kazimieraitis ir K. Raitas. 
Nors Baltas buvo susirgęs ir 
negalėjo dalyvauti, bet ponia 
Baltienč pagelbėjo Komisijai 
dirbti. .

Taipgi ta pati komisija turi 
paėmus Svelainio vietą dar vie
nam piknikui, kuris įvyks rug
pjūčio’ 7 dieną. Tad visi užsi- 
žymėkite kalendoriuj dieną, kad 
neužmiršt umet ir, dalyvautu- 
met.

Sekmadeinio vakarų, apie 
valandą, prie Campbell avė. 
71 gatvės susikūlė du automo
biliai.

Vienu automobiliu važiavusi 
lietuvių šeimyna. Ji važiavo 
Campbell avenue. Kitu—71 gat
ve važiavo keletas svetimtau
čių Vaikinų.

Lietuvių mašina apvirtusi ir 
važiavusieji joje žmonės gan 
skaudžiai nukentėję. Moters 
ranka stiklais suraižyta ir koja 
sužeista. Mergaitei skaudžiai 
galva užgauta.

Kieno kaltė buvo— lietuvių

ir

Bereikalingai mus maišo
> ■ ' . i /

“Naujienų” No. 129-me Chi- 
cagietis, rašydamas apie Bud
riko pikniką, štai ką sako: “Tą 
pačią dieną Svelainio vietoj 
buvo Sandaros piknikas. Jisai 
pasirodė gan menkas”.

Tas Chicagietis visai nebuvo 
ir nematė net iškabų, kas tą 
pikniką rengė, arba taip sau pa
sakoja. Turėtų nemaišyti tų, 
kurie nepriklauso ten.

Pas Svelainį tą dieną rengė 
pikniką ne šandąriečiai, ale Jo
niškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Kliubas, ir jis nepriklauso 
nė sandarie^iams,
Jis nesidangsto svetimais var
dais, bet veikia savo tikru var
du ir darbuojasi savo reikalais,

Sandariečiai rengė savo iš
važiavimą visai kitoj vietoj, bū
tent pas Baukšą. Rašantieji 
turėtų žinias ' patikrinti, pirm So. Halsted St., .Ghlc&ge, III,

nė kitiems

12,000 Chicagos gatvekarių 
darbininkų bus patiekta nubal
suoti referendumu klausimas, 
ar jie sutiks prisiimti algų ka
pojimą 9 nuošimčiąiSj kurio rei
kalauja gatvekarių kompanija.

šie laiškai yra atėję Ii Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobej nuo Adams gat» 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikra laika, o pas
kui sunaikina.

PERKAME: Morgičius, 
Notas—Vekselius— 
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas—Vekselius— 
Morgičius.

PATARNAUJAME: Visais reikalais 
rišančiais su krutamu turtu. 
—Imformacijos dykai.

Ofisas atdaras dėl visų

Public Service Office
819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

Furnished Rooms
PASIRENDAVOJA kambariai vyram. 

Pageidaujama su mašina. 3622 S. Union 
Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė už trečdalį 
originalės vertės, šalę National Tea san
krovos ir bekernės.

3933^ W. 63 St.
-------- o ■ —

504
515
518
519
538
540

Bruchas Voroniko 
Kazlauskos Anton
Krizanauskas Augustas 
Kweder Mrs, E 
Vasineni Rozalija 
Jurgutovicz Alex.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St./
Tel. Čalumet 3398

, -------0-------
DELICATESSEN ir grosemė, su di

deliu staku, pagyvenimui kambariai. 
Kampinį vieta. 2959 W. 39th St.

------ q------

--------- O---------
PARDAVIMUI grosemė, išdirbtas 

cash biznis. Su namu ar be, pigiai. 2665 
W. 39 St.

Garsinkite “N-nose”
MADOS MADOS MADOS

• • . 1

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

Gas DENTISTAS X-Ray
800.IV.Roosevelt Rd., priešais 12St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykaL

EKSKURSIJOS I

2828 36, 38,
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

IŠGELBĖKITE SAVO NUOSAVYBĘ 
Matykit ■ mus šiandie. Mes atnaujin

sime ir refinansuosime jūsų pirmus ir 
antrus morgičius, taipgi farmų morgi
čius. Atdara vakarais

City Realty Co., Incorporated 
948 W. 63 Street 

Tcl. Wentworth 0249

DEL pinigų, kad atnaujinti savo mor- 
gičių matykit P. A. GORDEN, Room 
2, Antras augštas, 1701—1703 West 
Madison Street.

Educational
Mokyklos L

Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

Real Estate For Sale
_ .l^mąi-žeĮni Pardaviinni ... 

PAUL M- SMITH « CO.
Real Estate. Loans and Insurance.

... Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, fatmas ir biznius visokios 
tošies. (Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir1 kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių. hardware store, gasoline 
station. bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

Svarbi Naujiena

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

U. S. BUDŽIETAS SUBALANSUO
TAS. — KAINOS DAUGIAUS NEBE- 
KRIS.

KAINOS GALI PRADĖTI KILTI

5 kamb., gerame stovyje namas, gara
žas ir du lotai. Randasi prie 63 gatve
karių. Kaina tik $3750; įmokėt $1000, 
arba daugiaus.

5 kamb. graži muro bungalosv, tailo 
vanios ir kiti modemiški įrengimai. Kai
na greitam pardavimui tik $5800; įmo
kėt $1500. r

2 flatai po 4 kamb., gražus ‘muro na
mas. pirmas flatas apšildomas, ir muro 
garažas. Randasi prie Marųuette Pk. Kai
na tik $8750; įmokėt $2500 arba dau
giaus.

2 flatai po 6 kamb., modemiškas 
muro namas. 2 atskiri boileriai. Randa
si Marųuette Pk. Kaina tik $9800; įmo
kėt $2000 arba daugiaus.

Biznio lotas ant Western Avė. ir 70 
St. tik už $3250; įmokėt $1000.

2 flatai po kamb. ir garažas. Ran
dasi Marųuette apielinkėj. Mainysime ant 
išmokėtų lotų ir dalį pinigais.

Rezidencijos lotas 30x125 arti Mar
ųuette Pk., gatvės išmokėtos. Kaina tik/ 
$1350.

80 akerių geras ūkis su gyvuliais, na
mais ir įrankiais. Skolos nėra. Randasi 
Michigane. Mainysime ant namo su ma
žai morgičio.

Tėmykite musų skelbiamus bargenus 
Naujienose vasaros laike seredomis. Ofi
sas atdaras kasdien vakarais ir nedėliomis 
iki 1 vai. po pietų.

Kreipkitės pas:

K. J. MACKE « CO. 
Mačiukas)

6812 S. Western Avė. 
Tel. Prospect 3140

PIRKITE DABAR, NES

2828 — Augesnei moterei - vasarinė suknelė. Sukirptos mieros 
42, 44 ir 46 colių per krutinę. 

• • >

Norint gauti vieną ar dau* 
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
nųmer|, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos, Patterų Dept., 1789

40,

>. y ■■ \

, i' • '
f*.

F?’

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

Čia įdeda 15 centų lt prašau

siųsti man pavyzd} No ---------------

Mieros ..............   per kratinę
‘ ' i ‘ ,

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Mieštas ir valst.)

Mas

III 
at

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURĘ, kodėl ne- 
pašaukti mus. Mes atliekame darbą už 
jūsų pačių kainą. Viskas garantuota. 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimu 
malevų, bardware ir varnišių už žemai 
kainas.
BRIDGEPORT TIN SHOP 8 PAINT 
3218 So. Halsted S t. Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. . Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO

1642 West Division St.
........ - Tel. Armitage .29.5 1 it 2952

PATOGUS vasarnamis ant U akro, 
$850, mažas įmokėjimas. Žemė tinka 
daržininkystei ir vištų auginimui. Visi 
pagerinimai. Nėra asesmentų. 38 m. nuo 
Chicagos. Arti gražaus ežero ir smiltė
to pliažo. Gera transportacija, tinka gy
venti apskritus metus. Rašykite Box 
1437, Naujienos, 1739 S. Halsted St.
...................  ■ L - - , •

SPECIALIS PIRKINYS DEL KRIAU- 
ČIAUS AR SAUČIAUS

2 augštų medinis ir mažas katadžius 
užpakaly. Randasi ant 47 St., arti Cali- 
fornia* Avė. Parduosiu už morgičius. 
Specialė kaina $3,900.

B. R. PIETKIEWICZ
■ 2608 West 47th St. 
Tel. Lafayette 1083

GARAŽIAUS NAMAS. 75x125. Bar- 
genas, 2529 N. Crawford Avė.




