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Patiekė Suvienytų Europos 
Valstybių Planą

Briandas savo planą Suvienytoms Europos 
valstybėms sudaryti įteikė Tautų Lygos 
komisijai

GENEVA, geg. 16. — Tau
tų Lygos komisijai, kuri na
grinėja problemas, surištas su 
pastangomis atsiekti artimes
nio kooperavimo tarpe atskirų 
Europos valstybių, tapo pa
tiektas Francijos užsienių rei
kalų ministerio Aristido Brian- 
do planas suvienytoms Euro
pos valstybėms sudaryti.

Planas susideda iš trijų sky
rių. Pirmame jų siūloma su
daryti taryba, panaši, pavyz
džiui, Amerikos farmų tary
bai. ši taryba, sulig Briando 
planu, turėtų reguliuoti kolek- 
tyvį pirkimų ir pardavimą far
mų produktų, prižiūrėti tinka
mą jų paskirstymą, rūpintis 
teikimu reikalingo kredito ir 
nusakyti muitus ant įvežamų 
iš svetur žemės ūkio produktų.

Nori atidet nusigink
lavimo konferenciją

GENEVA, geg. 16. — Nusi
ginklavimo klausimams svar
styti konferenciją, kurięj da
lyvautų visų valstybių atsto
vai, šaukiama Tautų.-Lygos 
ateinančių metų vasarį mėne
sį, gal bus atidėta. Kai kurie 
Lygos atstovai išreiškia nuo
monę, kad šaukti ją toki'u lai
ku, kaip dabartinis, kuomet 
tarpe įvairių valstybių pasi
reiškia didelio trinirposi, butų 
pavojinga pačios Tautų Lygos 
gyvybei. Jie todėl pataria ati
dėti konferencijos šaukimą iki 
tokio momento, kuris pasiro
dytų žadąs jai daugiau pasise
kimo.

Tarsis, kaip suma
žinti išlaidas

RAPIDAN, Virginia, geg. 16. 
— Prezidentas Hooveris, kar
tu su buriu vidaus reikalų de
partamento viršininkų, atvyko 
j šią apielinkę trumpoms ato
stogoms.

Atvykę Čia, prez. Hooveris, 
jo vidaus reikalų ministeris 
Wilbur ir keletas vidaus rei
kalų departamento viršininkų 
tuojau turėjo pasitarimą. Šio 
ir, manoma, keleto kitų pasita
rimų tikslas esąs srasti prie
monių valstybės biudžetui, su
mažinti ateinantiems metams.

Dėdei Šamui paminklas
TROY, N. Y., geg. 16. — 

čia tapo atidengtas paveikslas 
tūlam Samueliui Wilsonui, nuo 
kurio vardo, sakoma, paeina 
Amerikos “Uncle Sam”. Esą, 
1812 metų karo laiku Samuel 
Wilsori gavęs iš' valdžios kon
traktą mėsai parūpinti karei
viams, kurie stovėję Grenbush 
miestely, arti Troy. Wilson bu
vęs žinomas savo kaime kaip 
*‘Uncle Sam”. Mėsą kareiviams 
jis siųsdavęs skryniomis, ant 
kurių būdavo užrašyta “U. S.” 
Ir kareiviams jis tapęs žino
mas, kaip “Uncle Sam”. Po to 
pradėta vadinti viską, kas prį- 
klausę valdžiai, kaip “Unęlę 
Sam” savastis.

Antrasis skyrius liečia pra
monės organizavimą. Briando 
planas siūlo praplėsti atskirų 
šalių pramonių kooperavimą, 
kuris dabar pasireiškia tarp
tautinių trustų ir kartelių dar
buotėje. Sulig planu turėtų su
siorganizuoti naujas tarptauti
nis trustas tikslu reguliuoti 
pramonės produktų ir žaliosios 
medžiagos gamybą.

Tretysis skyrius taikoma 
Europos finansams tvarkyti. 
Jis praplatintų Tautų Lygos 
komisijos veikimo srytj. ši ko
misija priiminėtų ir spręstų 
prašymus paskolų ir suorgani
zuotų kaip ir kokią tarptautv- 
nę biržą nusakymui, koki esan
ti vertė tų ar kitų šalių brang- 
menų (securities).

Pritarimas 13 mėnesių 
kalendoriui augąs

WASHINGTON, D. C. — 
Nacionalis komitetas kalendo
riui pataisyti praneša, kad 
užuojauta sumanymui įvesti 
13 mėnesių kalendorių, vietoj 
12, Amerikoje randąs^ vis dau
giau pritarimo. Net ir bažniti- 
ninkų tarpe, kurie reiškė abe
jonių dėl šio sumanymo, atsi
žvelgdami į įvairių šventųjų 
dienas, 82 nuošimčiai nesantys 
priešingi kalendoriaus pakeiti
mui.

Šiandie, pasak pranešimo, 
140 didžiulių gamybos ir pirk- 
lybos įstaigų jau naudojančios 
18 mėnesių kalendorių.

Ispanijoj vėl ramu
MADRIDAS, geg. 17. — 

Riaušės, kilusios praėjusią sa
vaitę prieš katalikų dvasiški- 
ją, kuriose sunaikinta tūlas 
kiekis katalikų bažnyčios tur
to, aprimo.

Deliai pavojaus riaušių, ku
riomis respublikai grūmoja nu
versto karaliaus Alfonso šali
ninkai iš vienos pusės ir komu
nistai iš kitos, Ispanijos socia
listai pasiūlę valdžiai sudaryti 
specialj visuomenes apsaugai 
gomitetą. Komiteto tikslas bu
tų darbuotis, kad ginti šalį nuo 
daugiau riaušių. ’

Valdžia uždraudė Alfonso ša- 
liniukams apvaikščioti jo gimi
mo dieną, kuri buvo vakar. Ji 
įspėjo, kad monarchistų de
monstracijos busiančios už
gniaužtos.

Kovo prieš saužudžių 
Kliubą

NEW YORK, geg. 16. — Du 
valstybes gynėjai ir būrys de
tektyvų tapo paskirta, idant 
sulaikyti nuo saužudy&tes 26 
asmenis, kurie, kaip manoma, 
priklausantys saužudžių kliu- 
bui. Valdininkai nužiūri, kad 
Nassau ir Suffolk pavietuose 
esanti susitvėrusi organizacija, 
susidaranti iš pagyvenusių ir 
liguistų asmenų, kurios nąriai 
papildo saužudystog fculig tam 
Įikrpmis taisyklomis. ’ ,
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Maj. W. D. Herridge, KanačĮos ministeris Jungtinėms Valsty
bėms, ir jo naujavede žmona, Kanados premjero Bennettosesuo

Laimėjo streiką 
prieš algų ka

pojimą
MANSFIELD, O., geg. 16.— 

Empire Steel Corporation dar
bininkai — viso apie- 1,600 
žmonių — sugrįžo darbui, po 
to kai streiko vadai ir kompa
nijos, viršininkai užtikrino juos, 
kad jų algos busią pakeltos 
iki tos aukštumos, kokioj jos 
buvo gegužės mėnesį šių me
tų. Darbininkai, iš savo pusės 
sutikę nesiorganizuoti į uniją. 
Mat, šios kompanijos dirbtuvės 
yra dperubja%os 'vadinamų 
“open shops” pamatais.

Rengiasi didelėms 
“skerdinėms” 

i f * ’

SPRINGFIELD, geg. 16.
Nužiūrima, kad neužilgo pra
sidės didžiausia Illinois valsti
jos legislaturos istorijoj “sker- 
dinė” bilių, t. y. įstatymų su
manymų. r~

Dalykas toks, kad ši legisla
turos sesija pasibaigs birželio 
20 dieną, o jos kalendoriuje 
yra nespręstų ir net nesvarsty
tų įstatymų sumanymų (bilių) 
net 1,825. Be to manoma, kad 
iki sesija užsidarys, nemažas 
skaičius naujų bilių bus pa
tiektas.

Tuo tarpu, nors legislatura 
ir “prakaitavo” pereitą savai
tę, ji tepajėgė padaryti akci
ją tik reikale 125 bilių. Kad 
išvalyti kalendorių iki sesija 
užsidarys, tai legislatura im
sis bilių “skerdimo” — vienus 
priims, kitus atmes be rimtės; 
nio tyrinėjimo, be ^ilgesnio 
svarstymo, tik juo greičiau. Ir 
gal būt paskubomis ne vieną 
sumanymą užkergs piliečiams 
tokį, kuriam, didžiuma butų 
priešinga. * ,

Wilsonienė gal vyks į
Lenkija

WASHINGTON, D. C.
Mrs. Woodrow Wilson, buvusio 
didžiojo ikaro metu prezidento
žmona, mano vykti į Lenkjją 
iškilmėms, jkuriose 4 dieną lie
pos bus atidengta^ Wilsono 
atminčiai paminklas.

Sudegė namas ’ Į ■ ' ■
Balandžio 10 d, Ukmergės 

apskr., Kovarsko vai. Janušev- 
kos vienk. sudegė pil, Sorokie- 
nės Marės gyv. namas. Nuoątp- 
lių padalyta 000 litų vertės.

Planuoja statyt auk
ščiausią pasaulyje 

bokštą
Ghicagos Pasaulines Parodos 

viršininkai svarsto sumanymą 
pastatyti parodai 1,600 pėdų 
aukščio bokštą. Tas bokštas 
butų 378 pėdos aukštesnis, nei 
aukščiausias šiandie pasauly 
Empire State trobesis New 
Yorke, ir 616 pėdų aukštesnis, 
nei Eiffelio bokštas. Chicagoje 
bokštą norima ( statyti kiek į 
pietus nuo ’JCareivių aikštes 
Grant Parke.

Parodos viršininkai nemano 
statyti bokštą savomis jogomis, 
bot tikisi, kad jiems pavyks 
užinteresūoti i šiuo sumanymu 
privačius asmenis, kurie sukels 
reikalingą kapitalą ir. kurie ga
lės atsiimti pinigus už įžangą 
parodos laiku, o taipgi iš ren
etų bokšto salių konvencijoms 
ir kitokiems parengimams.

Michael Igoe, Illinois valsti
jos legislaturos narys, rytoj 
ketina patiekti legislatura! bi
lių, kuris, jei užgirtas, įgalios 
sumanytojus šį planą, vykinti 
gyveniman.

Prašys paskolos iš val
džios vynuogėms 

auginti• __________
WASHINGTON, D. C. _ Vy

nas daryti Suvienytose Valsti
jose yra uždrausta 18-tuoju 
amendmentu. Bet Kalifornijos 
vynuogių augintojai ketina 1 t
prašyti iš federales valdžios 
paskolos vynuogėms auginti.

Fedoralis Parpiu Biuras pra
nešė, kad Kalifornijos vynuo
gių augintojai gaus prašomą 
paskolą, jeigu tik jie sugebės 
parodyti, kad paskola padės 
jiems pakelti tą ūkio šaką. 
Mat valdžia sako, kad vynuo-
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gės nėra vynas, o yra tik vie
nas ūkio produktų, i ir kaip 
toks jis yra remtinas.

Jjems biznis pagerėjo
BAGDADAS, Ttirkįja.— De

liai nepaliaujamų žinių, buk 
šventenyčioje, esančioje Kąd- 
himaiiie, pasiręįškią stebuk
lingi išgijimai aklų, raišų ir 
kurčių, į čia plusta iš visų Ša
lies kampų daugybe žmonių, 
šveritenyčios finąr^ąi, kurie 
per pastaruosius Rėjetą. metų 
buvo žymiai pakrikę, dabar 
šauniai pakilo.

Gelbės nuo automobilių 
kaimelį

ATW00D, Mich., geg. 16.— 
Šios ramios vietelės gyventojus 
automobiliai taip pradėjo “ba- 
derioti”, kad valdžia perkels 
visą miestelį kokias 50 pėdų 
toliau nuo vieškelio.

Dalykas toks, kad kaimelis 
buvo išdigęs visai arti kelio. 
Neseniai kelias tapo praplatin
tas, ir automobiliai ėmė švilpti 
tiesiog gyventojų palangėmis, 
taip kad ramiems piliečiams ir 
iš namų baugu buvo išeiti. Tai
gi kelių departamentas nusita
rė jų pasigailėti ir nukelti vi
sų jų namus toliau nuo vieš
kelio.

Rusai ir vokiečiai 
pasirašysią naują 

suartį
GENEVA, geg. 16. — Pra- 

nešama, kad Vokietija ir Ru
sija jau susiderėjusios ir pri- 
siruošusios pasirašyti naują 
sutartį, ' kadangi veikusi iki 
šiol jų sutartis išsibaigianti.

Naujoji sutartis esmėj e esan
ti tokia pat, kaip ir padarytoji 
1922 metais tarp šių dviejų 
šalių Rapallo sutartis. Tarpe 
kita ko, nužiūrima, kad šia 
sutartimi rusai ir vokiečiai pa
sižadą neprisidėti prie boikoto 
arba nekariauti vieniw prieš 
antrus, nors kitos šalys ir 
kviestų juos tokiai akcijai.

Pataria yyti jėzuitus 
s " iš Ispanijos

..' ■' ■■

> MADRIDAS, gegužės 16. — 
Laikraštis Crisol, vienas įtakin
giausių Ispanijos republikonų 
periodinių leidinių, reikalauja 
vyti laukan iš Ispanijos jėzui
tus. Tarpe kita ko laikraštyje 
pareiškiama: “Diplomatinis kar
dinolo primato Seguros pabė
gimas suteikė publikai pilno 
pasitenkinimo... Tas Šveikas 
žinkshis tečiau bus neteisin
gas, jeigu ir jėzuitai nesusi
lauks tokio pat likimo.”

Nepatvirtinti gandai eina, 
kad Vatikanas reikalavęs, idant 
Ispanijos valdžia atsiprašytų 
dėl pastarųjų dienų įvykių Is
panijoj, kada minios užpuolė 
kai kuriuos klioštorius ir pa
darė žalos katalikų bažnyčios 
turtui.

Valdžia patyrė, kad per ke
letą dienų, pirm nęgu įvyko 
pastarųjų dienų riaušes, nu
kreiptos prieš dvasiški ją, kai 
kurie pasilikusių Ispanijoj mo
narchistų koncentravę ginklus 
ir amuniciją. Nužiūrima, kad 
jie rengėsi pasimojimui sugyą- 
žinti Alfonsui sostą.

Gauta pranešimų taipjau, kad 
Morokoje ispanų kariuomenės 
pulkas mėgino paskelbti suki
limą. Sukilimas tečiau nepavy
ko.

Buvęs Rusijos ambasa
dorius Columbia univer

siteto profesorium
NEW YORK, geg. 16. — 

Tapo priimtas Columbia uni- 
versitetan, kaip mokytojas, bu
vęs caro ambasadorius Ameri
koje, Boris A. Bachmetjcv.

.    — —1 iTl l

žuvo švedų aviatorius
STOCKHOLM, Švedija. — 

Gegužės 16 dieną aeroplano 
nelaimėje žuvo Axel Svenson, 
kuris 1028 getais kartu su ki
tais dalyvavo ekspedicijoj, 
idant išgęlbeti itahį generolo 
Nobik Šiaurės ekspediciją.

Kas Dedasi Lietuvoje
Gimnazistas pasikorė 1 
ant virvės, kurių tėvas 
atvežė jam pabausti

■ ' - -- - - -----

Balandžio m. 22 d. Rasei
nius apibėgo žinia: pasikorė 
14-kos metų, Raseinių valdž. 
gimnazijos III-ios kl. mokinys, 
Adolfas Nagyss O kiek vėliau 
paaiškėjo ir nusižudymo prie
žastis.

Jaunutis Adolfukas blogai 
mokėsi. Jo tėvas, Betygalos m. 
pienininkas, atvažiuodamas j 
miestą, jį nekartą už tai pa- 
bausdavęs, o paskutinį sykį at
sivežė virvagalį, kaipo “vaistą” 
nuo dvejetukų.

Nelaimę pagilino paskutinis 
tėvo prigrąsinima's ir tas dve
jetukas, kurį gavo tą dieną, ka
da nusižudė.

Antradienio vakarą apie pu
sę aštuntos jis kažkur išėjo iš 
namų ir nebegrįžo nakvoti. Ir 
tik rytdienos rytą jį rado pasi
korusį sode po obelimi ant ša
kos tuo pačiu virvagaliu, kurį 
jo tėvas buvo atsivežęs...

Rems tik “sausuosius”
BIRMINGHAM, Ala. — Pic- 

tinių valstijų baptistų bažny
čios konvencija priėmė rezo
liuciją, kurioje pasisakė, kad 
ji remsianti tik tokius kandi
datus politinėms vietoms, ku
rie bus tvirti prohibicijos šali
ninkai. Konvencija išnešė pa
girtiną Illionis valstijos guber
natoriui Emmersonui ir prez. 
Hooveriui.

Sako, darbai pagerėję
SPRINGFIELD, III. — Illi- 

hois darbo departamentas pra
neša, kad tyrinėjimas parodęs, 
jogei šešiuose iš penkiolikos 
miestų, kur tyrinėjimas dary
ta, skaičius darbininkų, turin
čių darbą, padidėjus balandžio 
mėnesį, jei palyginti koks kie
kis darbininkų turėjo darbą 
kovo mėnesį.

---------------- 1------

Protestuoja prieš filmas
■.................... .....II ■ ■■- •

WASHINGTON, D. C. — 
Brazilijos ambasadorius Wa- 
shingtone užprotestavo Su
vienytų Valstijų valdžiai deliai 
padaryti) amerikonų paveiksip 
“Rio’s Road to Heli”. Ambasa
dorius sako, kad tas paveiks
las įžeidžiąs Brazilijos stosti- 
nes garbę.

Lietuvon
‘ ' MM

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
Šventadieniais ni^Q 9 iki 1 valandai.

No. 117

Velionis paliko keletą laiškų: 
tėvams, šeimininkei ir gyve
nantiems tam pačiam name kai 
kuriems moksleiviams.

Ypač graudingas laiškas tė
vams.

Mokytojų seminarijų 
atiduos kunigų 

seminarijai?
KAUNAS. — Teko girdėti, 

kad Švietimo Ministerija statys 
Panevėžy mergaičių gimnaziją

Mokytojų Seminariją. Da
bartinėj mokytojų Seminarijoj 
manoma atidaryti kunigų semi
nariją.

Didelė painiava dėl 
potvynio Kaune 

-j____
KAUNAS.— Iš oficiališkų šal

tinių sužinota, kad atatinkama 
įstaiga nori traukti atsakomy
bėn Katino miesto savivaldybę 
dėl potvynio. Ji kaltinama, ko
dėl nesirūpinanti priemonėmis 
miestui nuo patvynio apsaugo
ti ir kad ji nestropi buvusi po- 

Įtvynio metu.
Iš antros pusės girdėti nepa

sitenkinimo, kad Miesto v-ba 
buvusi suklaidinta ją informa 
vusių įstaigų.

Painiava didėja ir dėl to, kad 
Potvynio komisijoj dalyvauja į- 
vairių ministerijų atstovai.

Kiek žinoma, savivaldybė jau 
senai rūpinasi krantinių staty- 
mUfcjbet jęs pastangos dažnai 
vėjais nueina, nes, viena, lėšų 
trūksta, antrą, nę visada' jos 
sąmatos tvirtinamos. Žodžiu, 
savivaldybė iš visų pusių yra 
labai sunkioj padėty.

Rado įšalusį lavonų
Balandžio 23 d. Semeliškių 

vai. Budzilių ežere rastas lede 
išalzęs nežinomo asmens lavo
nas. Spėjama, kad rastas la
vonas yra' dingusio pr. m. gruo
džio m. 14 d. pil. Visockio Emi- 
lijono iš to pat valsčiaus, Mai- 
tegališkių km. 

-—
Už ausį 100 litų

Balandžio 22 d. Marijampolės 
apygardos teismas buv. polic. 
virš. Valeiką nubaudė 1 metams 
kalėjimo ir sunkiai sužalotam 
Juodžiui 100 lit— civ. ieškinio. 
Mat, Valeika Juodį taip sumu
šęs, kad jis viena ausia pasili
ko visiškai kurčias.
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BIRŽELIO

Keturi jctkniingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai

,mas 
kada

Iš New Yorko 
į Klaipėdą (per 
t Rotterdamą)

atskiriame su 
nuo kito, ka

pa tyrinėti 
santykiavi- 
daugelį sa- 

darbų, žino- 
savo santy- 
nustatysime

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuvių 

istorijoj tokia 
Ekskursija

iiiiiiii>wiyi

reikia tik pasi-
. '< • .. ' ' ■■

tai* susimeskite
nes tie; vien# lietuj

bo, tai tuos gerbia ir laiko 
kaipo visų idealų. Jau buvę pa
saulyje daug tam paveikslų, aš 
noriu aprašyti keletą panašių, 
buvusių musų krašte. Kunigų 
Strazdelį jau visi žino, ries jis 
yra įtrauktas į musų literatti- 
ros istoriją, tai jo ir neminė
siu. Aš paminėsiu kitą kunigą, 
kuris ir gi buvo ypatingas. Vi*- 
suose dalykuose jis (pavardes

Kąda vienos 
būdami išmin-

[Acme-P. U A. Photo]

4 metų amžiaus mergaitė/ viena atkelia1

Ekonomizuokit 
Antinėlio, 
ragina daktarai

tarpe, kurie iš vieno gyvenimo 
staiga pereina į kitą, kaip' pa-
vyzdžiui iš valkatos . į moksli
ninką) jaučiasi kitokiu negu 
kiti yra. Žmogus daug klysta 
bet sulig japanų priežodžio, 
amžina geda palikti klaidoje.

III Apsireiškimas. »žmones 
gyvenu taip, kaip jau tėvų yra 
įgyverita, bet. kada atsirandi# 
tokių, kurie neina tėvų pėdo
mis, tai tie patraukia visų aty- 
dą (dOesj). Kada -atsirandk 
vienas kvailys, tai atrodo vi
siems ypatinga, bet jo negarbi- 
na> kaipo žmonėms pavyzdį, 

| žinod&rhi^ kad tbks jo apsireiš
kimas paeina iš ligos. Kada at
siranda tokie, kurie iš patiri- 
mo, iš pasišventimo neina kitų 
pėdomis trokšdami visiems la-

pabandykite Boxvindn’s Pieną ir 
pamatykite kaip ištiktųjų geras jis 
yra. Gaukite rytoj bonką pieno 
nuo mandagaus Bownian pieninin
ko, kuris praeina pro šalį jūsų 
namu.

Keturi jctkniingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai — “Naujienos”, “Dirva , 
“Viepybė” ir “Amerikos Lietuvis”, — susitarę su Lietuvių agentų sąjunga rengia 
didžiausią Ekskursiją Lietuvon kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydo
vai prašalys visus jūsų rūpesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais. 
Klaipėdoje pasitiks Specfališki Komitetai ir.be jokio vargo ir bagažų kratos praleis 
ir sutvarkys kelionę Lietuvos;geležinkeliu ar busais j jiisų kaimus ir miestelius.*

iškilęs prie Naujienų arba savo artimiausio agento -dėl 
Užsisakykite kambarius iškalu o. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 

j/: „ : > Naujienų, W
Čskoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per-

Naujus metus siųskite i, Lietuvą "Lietuvos 
ivo, giminiu adrestis Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ukb 

1 tinkamai Maria m#tus tkrtuiutl.
"LIETUVOS ŪKININKO” adresas: : 

bithuatfhL Kaunas <&dimlno.gM 88; Nr.
i riorfltu ‘‘Lietuvos Ūkininką Amerikon

santykių tarp 
linksmų, tarp 

ir tamsiųjų, tarpe 
ponų (turtuolių), 

gyvena ir reikalau- 
pragyvenimo liuosai 

Yra dAug

keršto stengias at^OūtJ. 
paleiskfme tekią hipotezę, kad 

'štai vienos tautos žmonės ne- 
‘kerštkuja^ bet yra pasiryžę su
sitaikinti ir Steriįrfasi kitiems 
geraisn širdingais darbais >pasi- 

■'rodyti, tai kiekvienam gali būti 
(Užtikrinta, kad kitos tautos ir 
rgi to paties sieks. Bet tokių 
apsireiškimų šiandien dar ne
iti likime, nes esant šlykštiems 
Žmonėms suiririui tokios' teori
jos įvyktų, ir geriau pasakius 
visai neįvyktų, žmogus yra 
perkarŠtas (pergreitas) savo 
sprendymuose į jam netinkan
čius asmenis. Jeigu daugumh 
užsiimtų pralamdyti saVe ilges
nių ir rimtesniu galvojimų, tai 
tokių Šlykštenybių mažiau ras
tųsi. šlykštumu pasirodo žmo
nes savo kūno stovį. Sveikesni 
žmones neriečia tiek nosies 
padanges, bet yra llnl&medni iri 
Širdingesni, žmonės stingdanti 
prie knygų; kada mokinasi; pa- 
sunkina kraujo vaikščiojimų, 
barių atnaujinimą ir įgauna, 
nervams pakrikus, keistą kūno 
nusistatymą, pasakysim, šlykš
tumą visuoše dalykuose. Taip 
įsidrąsinama, jog turėdamas 
nors šiokį, tokį diplomuką

tovų 
ras, 
atitinka 
kad jis 
pirmasis 
lėjiman užt vagystę, tai tuo- 
jaus matome kitą, kuris nėra 
vagis, kurio neveda kalėjimam 
Tadu pastebiama, kada vienas 
žmogus išsiskiria iš bendrai 
nusistovėjusių žmogaus pasau
lėžvalgą. Jeigu išsiskyrusis iš 
visumos atlieka darbus neatitin
kančius žmogaus protui, tai jį 
vadina bepročiu, bet kada at
lieka ypatingus, išsiskyrus iš 
kitų tarpo, darbus, bet atitin
kančius žmogaus protui, tai 
jam neranda pavadinimo. Jau 
žinome apie Diogeną, kuris pa- 
siliuosavo iš bendros sužvėrė
jusių žmonių draugijos ir kuris 
liko gerbiamas. Dar ir šiandien 
daugelis su pagarba išsitaria 
apie jį.. Tokių žinome ir dau
giau, kaip Kristus, Tolstojus ir 
kitus. Lietuvoje panašus išsis
kyrėlis buvo kunigas Strazde
lis. Tokie išsiskyrėliai visados 
eina prie tikro žmonių gyveni
mo, užtai tokie išsiskyrėliai yra 
gerbiami. Kada žmonės pama
to gerbtiną asmenį, tai jį laiko 
tokiu, kuriuo turi kiti savo pa
saulėžvalgos ir veikimą nusta
tyti. Tokius žmones laiko au
toritetais. Dabartinias laikais 
daroma didelė klaida, kad au
toritetų parengimui vartojama 
mokyklos. Autoritetų padary
mui tinka kiekvienas žmogus, 
ar jis butų koks pasileidėlis 
arba nevisos sveikatos, tik rei
kia išeiti tam tikrą mokslą, 
Žinoti tam tikrą skaičių iŠ ge-

Dttokitą savo vaikui Bo\vman’s Pieną ir jus duo
site jam gerirtusį Gamtos maistą, jo tyriausioj ska
niausioj formoj. Nes Boxvman’s Pienas yra s pilno 
shietonos riebumo pienas -- tiek pat riebus fr pui
kus kaip kad tuoj pamefžus karvę.
Geresnis Bo\vnian‘s Pieno skonis M 
yra dėlei extra rūpestingumo su flV g wj 
kokiu jis yra jums pristatomas iš w

“Pienas yra geriausias maistas kokį ritėk tarimč. 
Visuomet yra daug sergančių ir nedumaitinUmą 
vaikų miestuose ir šalyse,, kur pieno stokuoja. Tau- 
pinkit ant kitų dalykų, jei jus esate priversti tau- 
pinti, bet ne ąnt pieno — geriausio maisto jūsų kū
dikiui”, sako Jiingt. Valstijų Agrikultūros Departa
mentas. . ■ i

deltoj uno kreij
1. r——

> ir dieno# atVažiaViirio, privalo tuoj aus atsikreipti prie 
j suieškoti rekordai įvažiavimo. Be to negal 
Naujierių ofisas atdaras kasdieną riU6 8 ryto iki 8 vaiki

II. šlykštumas. Dabartiniais 
laikais žmonės yra susiskirstę 
laipsniais. Vieni būdami pris
lėgtais negali augščiau pakilti; 
kiti galėdami nenori, treti gi 
judami silpnais neįstengia. Ne
reikia to skaityti augščiau pa
kilusiu, kuris baigęs tam tikrą 
mokslą, arba kuris yra gra
žiai apsitaisęs, auksais apsika
binėjęs. Kuris apsikabinėjęs 
auksais arba kitais papuošalais 
yra pats pirmykštis žmogus, 
o turėdamas galios daro visus 
gyvuliškus darbus. Jog vistiek, 
kad parvedą iš girios laukinį 
arklį uždusime pakinkius, dari 
tuo jis neliks naminiu arkliu 
ir spardysis norėdamas iš pu-> 
kinklų išsinerti. Kaip pakinkiai 
arkliui, taip rūbai arba papuo-i 
šalai žmogui neduos apsišvie
timo ir jis negali skaitytis iš
auklėtu. Taip lygiai nebus iš
auklėtu ir tada, kada gaus mo
kykloje sužinoti kokių nors’ 
matematiškų veiksmų. Turėda-

NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai būtų pamiršę savo girtitąji kraštą Motyvą 

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra ji’odę atvgjų atvėjais ir 
dabar stengiasi, palaikyti su ja ryšius. ,

Artinantis Naujiems motaips Amerikos lietuviai turi progos 
padaryti malonumų savo ginnnejms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms ląikrasti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių;

GRAŽIAUSIA'! PATARNAUTI ■
Šitame atsitikime gali tik> seniausia Lietuvoje laikraitfs 

“Lietuvos: Ūkininkas” >
vienintSlis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu; margumu ir Įdomumu ‘ LiefUVbs Ukimn- 
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius, r. . į

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams* tik 5 litai, 1AIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKU CENTŲ. L

Tokia pinigų suma • paskirti niekam neisurtkU, 
rengimo. ,

Kadangi 50 centų i Lietuva siųsti nepatogu, 
keli pažįstami ir kaftu^visi apdovanokite sūvo giminei . ,

Už 50 centu Jus padarysite dįdoll dalyką, nes nė ylen# lietuj 
įpratinsite skaityti gorų laikrašti, ir paskui jau jie pdtys nemokša 
apseitl be Idikrašči “

Dar prieš. ’ 
tfO centų Ir sa 
ninkas” riibkės

6,1931
Hollandq
* "-i* -'Amerikos
Linijos
laivu

nepamenu) buvo paprastas, tik 
aiejus neturtingiems prie šliu- 
bo, kriketo ir kitų reikalų jis 
atlyginimo paprašydavo vienos 
kapeikos arba grąšio. Tokie pi- 
higai ir vargšui menkniekis bū
davo, užtai dar ir šiandien, ka- 
<fa jaįi jis yra miręs, Šiaulių 
apylinkes * žmonės kalbėdamlcš 
prisimena kaipo savo geradčją.

, (Bus daugiau)

klaidas; 
kokiam 
atsakcį 
toks jo 
vėl gai- 

klaidą, bet neturi 
pasiryžimo tai klaidai 

jis aiškiausiai

Telefonuokite SUPERIOR 6800

B O WMAX
D A I R Y C O M P A N Y

MILK

Tada žmones 
savo ypatybėmis 
da pamatome esant vieną pas-

Jeigu žinome kad jis ge
ni randame kitą, kuris 

kitoms ypatybėms, 
nėra geras, kaip kad 
Jeigu vieną veda ka- 

už# vagystę 
matome kitą 

kurio 
pastebiama, 

išsiskiria

ris darbas yra geresnis kada mas tokias žinias ir 
vieną iiž jo veikimą sodina ka
lėj ima n, o antrajam už tokį 
pat darbą užkabina ant kruti
nės ordeną. Nuo visų nelygu
mų reikalinga turėti tinkamą 
santykiavimą su kitais. Kadk 
vienas veikia, o antras uodegą 
parietęs maišo, tai aišku ’kad 
apie tikrąjį santykiavimą nė
ra kalbos, tada žmonės, kaip 
tie burbulai verdančiame kati
le, nieko gero neduoda ir patyfe 
juda užrištomis akimis, eidami 
visur, bet nieko nematydami, 
nieko nenuveikdami. Tai tada 
pradedama garbinti tušti au
toritetai, kurie tik aklumą iš
naudodami išsivaizdina nedali
namais vienetais, ant kurių pa
mato turi būti pastatytas pa
saulio namas. Bet kada pama
tai griūva, griūva ir sienos: 
Nebe viena revoliucija ■ nuėjo 
vėjais ir dar ne viena nuėįs-, 
nes nėra pastovių autoritetų; 
kuriuos gerbdami laimėn kel
iautu. '<

I. žmonėm šiandien yra įvai
rių žmonių, vieni protu augš
čiau iškilę, kiti- savo pūslėto
mis rankomis išsikovoja pasto
vią būtį. Kiekvienas savo dar
bu ‘ arba išsilavinimu skiriasi 
nuo kito. Iš tokio nelygumo 
žmonių susidaro santykiai. Jei
gu šiandien yra vienas vagiš, 
tai antras, gerasis, jį suima ir 
stumia kalėjimam Kada vie
nas yra gerbiamas, o kitas 
peikiamas, tai atsiranda gerieji 
ir blogieji, o palikus Žmonėms 
tokiam stovy reikalingu suger
ti su kitais, reikia santykiuoti.. 
Tokie santykiai gali būti dori 
ir nedori 
yra parodymas 
susnudusių 
inteligentų 
liaudies ir 
Kiekvienas 
ja sau 
niekam netrukdant 
tokių iš viešpataujančiųjų luo
mo, kurie stengiasi pavergti 
kiekviena, kuris tik liuosai at
siduoda, nors menkam paver
gimui. Pavergia minias darbui, 
pavergia ir dvasią savo tarna
vimui. įdomu yra 
žmonių savytarpio 
mą, nes žinodami 
vo ydų arba gerų 
sime ir tolimesni 
kiavimą, geriau 
budus kaip mes kiekvienas pri
valome savo tarpe gyventi; 
Klaidų daug atsitinka, bet ži
nodami kad kiekviena klaidd 
yra ištaisoma, pasistenkime iš
taisyti. Japonų priežodis sako, 
kad klysti yra žmoniška, tik 
amžina gėda toj klaidoj pasi
likti. įMes tiktai tada žinome 
klaidą padarę, kada tą klaidą 
nurodo kitas. Didžiausioji klai
da yra ta, kad mes labai sun
kiai ištaisome sąvąsias 
Jeigu primeni klaidą 
nors žmogui, tai jis 
kad čia ne klaida, tik 
nusistatymas. Kitas gi 
lisi padaręs 
savyje 
atitaisyti, nors 
matytu.

Terezia Darovcova 
vusi iš Čekoslovakijos pas savo tėvą, gyvenantį U ta h valstijoje

SSJįįSįEįJjJJt 
’ ' z

būdamas I 
.paprasto 'nusistatymo, kukiu 
nusistato iš instikto, nebus iš
auklėtas, bet bus šlykštus, 
šlykštumas musų laikais labai 
įsišaknyjęs žmonijoj. Kiekvie
nas šlykštumą įgįmsta, užtai 
savo siekiamam tikslui reikėtų 
prašalinti jį nuo kelio. Labai 
yra šlykštus tie; kas įsivaizdi
na šave esant kokiu tai augš- 
tesniu, o kituš žemiau stovint. 
Dar ir dabar' vyrų nusistaty
mas prie moterų yra šlykštus, 
nes daugiausiai yra vyrų įsi
vaizdinama moteris, stovint že
miau už vyruš. VisiiOinenėje 
gi tas atrodo jam žemesniu, 
kuris nesutinka su jo nuomonė
mis ir neina jo pėdomis. Tok
sai šlykštumas daugiausiai ran
dasi. inteligentų žmonių tarpe. 
Artojai ir višL tie, kurie že
mę knisa, yra kitokio nusista
tymo. Jie - ndvisados trokšta, 
garbūs,/ ries žino tai esant ne
įvykdomu dalyku. . ,

Kitas žmonių šlykštus apsi
reiškimus yra,. staigus perėji
mas Jš yienos vietos į kitą.— 
augštesniąją. Dabar ■ musų 
krašte yra daug valdininkų, 
kurie'paeina iš visai žemai ap
sišvietusiu tarpo, užtai užim
dami atsakomingas vietas, 
tampa , . nebesusikalbami — 
šlykštus \

žriionės, būdami šlykščiais 
neturi blaivios dvasios, kas ir 
apsunkina santykiavimą. Tokį 
šlykštumą valdantieji liiomąi 
griebiasi. išnaudoti savo reika
lams. Organizacijas tvai’KO 
augštesnieji, kuriems jos rei- 

į kalingos jų palaikymui.
Dabartiniais laikais apsireiš

kia šlykštumas įvairių tąutų 
santykiavime. Labai šlykšti 
tauta yra vokiečių. Yra atsiti
kimų, kad iš neapykantos ant 
kitataučių užmuša jų žmones, 
kada prie progos pasitaiko tin
kamoj vietoj, 
tautos žmonės 
tingesniais patento ant jų kerš
taujančius, tai iš instiktinio

Ogtdftjbš riestų, žmonių odos 
spalvą, visuomenės mokslą ar
ba* kokia# nors teises, kartais 
net laiko tuos autoritetais, ku
rie parašo gražias^ viliojančias 
eiles. Tokie autoritetai klaidina 
visuomenę, nes jų tikslas ne 
ryžtis geru stoti, bet žinoti 
kokias nors gražias teorijas 
apie stebuklingus gamtos apsi- 
rėiškfmUs. Viskas yra geru 
daiktu, bet kadb tokios teori
jos pakliūna į sužėrėjusių au
toritetų rankas, padarytų per 
mokyklas, tai jie naudos daug i 
nesuteikia. Užtaigi šiandien 
autoritetai yra atgyvenę savo 
dienas. Bet jeigu tenka žmo- 1 
nėms pamatyti labiau pasiš- 

Mano gi uždaviniu j v^ritusį asmenį; tai taip prisi
riša prie jo savo pagarba, kad 
jam net prasižengus atleidžia- • 
tea. žmonės mėgsta matyti ge
rus, bet savęs srilig jų patari
mais arba darbais nesistengia 
pataisyti pasfttfšk idant tuo, 
kad jo sąlygos esančios kito- 

Didžiaustds pamėgdžioji- 
yra nerimtų darbų, bet 
reikia pamėgdžioti taip, 
atliekami asmenų dar- 
nekenktų, bet padė

tų kitiems tai išnyksta pamėg
džiojimas. Kada mato daug 
blogo ir gero, tai žmogus pra
deda dasiprotėti pertoli nuėjęs 
vadovaudamasis jausmų karš
čiu. Tada atsiveria gailestis iš 
tikros širdies už butus prasi
kaltimus, bet visa nelaimė, kad 
tuo laiku jis yra jau nužilęs, 
jau į karstą žengia. Senieji 
žmonės, turėdami daugiau pri
tikimo pergyvenant įvairių 
apsireiškimų, yra gudresni.

Žmonės turi įgimtą priešin
gumą, konkurenciją. Jeigu du 
dirba tai visados vienas turi 
pralenkti. Jeigu du gražus, tai 
vienas turi būti gražesnis, ir 
taip nuolat skiriamasi. Tai yra 
nuo lyties dalykų paeinantieji 
apsireiškimai. Kiekvienas ko
kios nors lyties asmuo norė
damas įtikti antrosios lyties 
įsmeniui, stengiasi išeiti iš 
bendros padėties, kad patrau
kus savo pusėn. Tokie pat ap
sireiškimai paeina ir iš kitų 
aplinkybių, nuo pragyvenimo, 
pagarbos ir t. t. Tokiais gimėm, 
tekiais ir mirsim, —sako že- 
naičiai. Sunku yra žmonių nu
sistatymą perkeisti ir vargiai 
kada persikeis. Tik jaunieji, 
jastebėdumi tokį žmonių nusis
tatymą, pradeda karščiuotis, 
bet paveikus kitoms aplinky- 
jėms, nurimsta taip, kad ir jie 
)atys įsigyvena į bendrai nu
sistačiusias pasaulėžvalgas ir 
langiaus nelreiškyla iš kitų 
tarpo.

Ypatingas yra likimas. Jeigu 
<ą nors ir ne visai gerai atlie
ta žmogus, tai sakosi neturįs 
jabumo, arba, taip likimo lem- 
a. Menkiausias nuskurdėlis at- 
ijęs pasaulėn atlieka paskirtą 
dkslą: vargą vargsta, arba ki
ms vargan įstumia. Kada toks 
luskurdelis mato tikslą atsiek
ei, arba išnykusiu, tai dirbti
ni budu save numarina. Kada 
legalvodateas žmogus aliga ir 
dirba, sulig įpročio, tai yra tes
ektas. Bet kartais ir pats gal
iojimas yra instikto padaras. 
Perėmimas minčių ir jų sklei- 
linias be tikro supratimo yra 
kenksmingas pačiam aiškinto
jui ir klausytojui. Tikrame 
žmonių .judėjime daug reiškia, 
oet naudos nesuteikia jokios. 
Visados žmonės peikia esamą 
;varką, genialius darbus, jusda- 

/ni, kad gali būti dar geresnė 
tvarka, dar geresni darbai at
liekami. Bet labai retas siekia 
tų augštesniąją minčių pasilik
dami purvo minti su susnudu- 
Mkis.

Kyla klausimai apie tai, kų- 
•ie žmonės esą geresni. Geri 
risi kas gyvendami su artimas 

įtaip sugyvenu, kad jų včikimas 
nekenktų kitų žmonių veiki- 

Jog negalima žinoti, ku\

inforhiaciji,
laivo yhrdę
liūtui užtektinai laiko
milo sifgfyžiiimi.’ — ?

Kreipkitės y poliškai arba laišku

. NAUJIENOS
WŠalstėa Št, : F' ''
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AMERIKONIŠKOS DŪMOS
Teisybė garsiai Tekia

JUBILIEJINIS
IŠPARDAVIMAS

COOK
Mes PERKAME

9x12 KARPETAI

BY WESTPHAL

pamojimu 
bot kada

BORN - 
london 

I8G7

STUDIEO
FOR THB
;BAR

SPARTON Scrccti Grid Radio 
$112.00

MIDGET BABY 
Grand Radio už ...

NAUJAS Grojiklis
$450

ATTRACTED TO 
THE STAG£

Geri Player Pianai 
vartoti po .................

2 Šmotų Mohair Par
lor Setai po ...............

3 Šmotų Parlor
Setai po ....... .

l-ATER 
DIRECTED AND 
PIAYED FEATUREI 

PARTS

(.ISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų
lt melts to a smooth and creamy 
saucc, And wha t flavor! Arich, 
time-mellowed flavor that only 
“cave curing” can give.

Try it for rarebits, aaucea for 
vegetables, baked dishes, toasted 
sandvviches. Yourgrocer hasKrąft 
American Cheese. Order today«

MARRIED IN 
PLAYED IN - THB 
CASE OF SERGEANT 
6RISCHA “ HOBBY 
COLL6CTION OF 

RARB PiPBS *

Tas daiktas, kurį ne

vėl klausė Zaratus 
Pas moteris” 

Zaratustra. — ‘‘Tuo

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamas Malinąs, Pečius, Regist ertus, 

Svarstykles ir tt. 
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

— už prieinamą kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

Goodeonai Broliai
Fornyšių ir pianų muveriai vietoje 

toli, patarnavimas gerai ir pigus.

817 West 34th St
Tel. Boulevard 9336

v OHVX 
A

Pbone Prospect 8816
A. PAVILIONIS 

Hardware, Malevos, Varniliai, 
Stiklas, šepečiai 

6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visas. Mes pristatome.

with
IT » < I? TJMk Mb Jr JL

American
Cheese

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SH1LLIM, Sav. 
šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

S

Tel. Willow Springs 46 
JOHN GRIBAS

THE KEAN INN 
Pasirenduoja daržas Piknikams 

Kean Avenue and 83rd St 
Priešais Tautiškas Kapines

senis Zaratustra kur 
susi-

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą 
■M skutimos 

namie

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

TOURED THE.
BRITISH ISLES 
AFRICA, AND 

INDI A

susikėlė audrą 
Žmonės visai ne
rėkia, “nenorim,

Jie niekad jos 
nekviečia

BAGDONAS BROS.
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local 3 Long Distance Removai 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

STAR DUST Copyright Mld;vest Pėstutė ServktA

Rankinės Viktrolos, 
Lietuvą ir pikniką vertės $25.00, 
dabar parsiduoda |

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas 

4148 Archer Avenue 
Pbone Lafayette 3847

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

y Parduodam
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliu 
806 W. 31 St. Victory 1696

kad mes savo 
protu vis dar te- 

anie mažučius

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies Ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

pačių musų artistų panegiri
kai iš kompartyvų pereina į 
siįperlatyvns 
riausias” iš mėgėjo į 
ilę”, iš pakenčiamo .
visų mylimą” ir tp.

Kuomet reporteriui ar “kri
tikui” žodžių pritrūksta begi r- 
Ii arba sąžinė neleidžia girti 
kur reiktų skaudžiai išbarti, 
(ai tokie “artistai” patys apie 
save parašo, patys redakcijai 
atneša, tik dėk ir tylėk. Nedė
si.— neprietelių turėsi; įdėsi 
— skaitytojus vėju penėsi.

Panašių raketo reiškinių at
siranda ir biznio bei profesijų 
srityse. Tai yra negerai. Lai
kas pratintis kritiškai į save ir

“Savas Pas Savą’
— sako biznieriai

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St.
Pboa, Republic 3713-3691

Telef. Republic 6396

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

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

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propr.

Siutus darom ant užsakymo
Valom. dažom, taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct., 
CICERO, ILL.

PETER BARSKIS
Mm parduodam rakandus ir radio* 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St.
Tel. Y»rd« 5069

B. J. Kazanauskas
Apdrauda automobilių, namų 

2 ir rakandų ■ • -

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- 
I?TT nosyje, burnoje V ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at
matas, ilnaikinti pe
rus, neprileisti ligų. 
Labai naikinantis pe
ras. Raminantis plėves

• Kartą 
tai skubėdamas pakelėj 
tiko apysenę moteriškę. Mote 
rys visuomet žingeidžios, to 
dėl senukė pamačius Žara 
tustrą kažką slepiant p( 
skvernu, stačiai jo paklausė 
“Pasakyk, Zaratustra, k( 
taip nešiesi po skvernu pasle 
pęs 
šuosi paslėpęs, vadinasi teisy 
be“, atsakė Zaratustra. --- 
“Parodyk man tą teisybę, Za 
ratustrn,” prašė apysenė mo 
toris, “nes aš esti jau pakan 
kainai sena, kad galėčiau tei 
sybę matyti.” — “Teisybė vic 
šai parodyta garsiai rėkia” 
atsisakinėjo .Zaratustra. 
“Tad pasakyk, kur taip sku 
biniesi 
tros moteris 
atsakė 
mot aš tau pasakysiu teisybę”, 
tarė jam apysenė moteris: 
“eidamas pas moteris, pasiimk 
botagą.”

Tas padavimas, kilęs kur lai 
Mažojoj Azijoj, žilos senovės 
laikais, deja, nėra pasenęs ir 
musų dienomis, ir ne tik mo
terims, bet lygiai ir vyrams. 
Paprastai teisybę žmonės mė
gsta apie kitus, bet apie save 
tik tiek, kiek iš jos galima sau 
biznio padaryti. Panašiai yra 
ir su kitomis dorybėmis. “Aš 
matau ir užgiriu gerą, bet da- 
rai\ tai kas blogesnio, jei tik 
yra* išrokrtvimo”, arba “Kur 
būti kvailu yra nauda, butų 
tikra kvailybė būti išmintin
gu!” — “Vykis paskui šunį ir 
šuo tave neįkąs; gerk pirma 
negu pradėsi norėti gerti, nie
kuomet troškulio nepajusi.” 
Tai vra keliomis frazėmis iš
reikšti standardai, kuriais 
daugelis žmonių savo praktiš
kame gyvenime vaduojasi. Tai 
yra, galbūt, praktiška šiai die
nai, deja, ant to doros ateities 
nesukursi.

Klek mes, Amerikos lietu
viai, tebesivaduojame tokiais 
standardais, gana tik patiems 
į save pažvelgti, o apie musų 
viešąją netoleranciją ir kriti
kos baimę nėra ko ir bekalbė
ti. Arba girk arba tylėk, tai 
yra ko dauguma iš kitų reika
lauja. Lietuviai, nežiūrint jų 
partijų ir pažiūrų, pamate vis 
tik yra nepaprastai konsorva-

vybe, gailina priimti ir tų pa
čių lietuviškų komunistų el
gesį: kas kad jie skelbiasi 
“ progresyvi šk i a u s i ” pasauly
je, vienok, kaip lik į bosus pa
teko dauguma pačių komu
nistų nekenčiamas Bimba, jis 
tuojalt turi gynėjų, ir opozici-

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ 

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

si gerėdami, nė norėdami savo 
klaidų nebematysime, kai ir 
tikras reikalas ateis.

—J. Pronskus.

bes tutetų, negali jo įkąsti ir 
liek. “Ponas yra ponas,” ta 
vergiškumo liekana tebėra sa
va daugelio psychologijai...

Patys slopindami sveiką 
kritiką, (juodame progos iš
augti labai nesveikoms pagy
roms. Sykį' pasakei kompli
mentą, jau antrą kartą pagir
tasis nori daugiau. Tie patys 
žodžiai nebeimponuoja; todėl 
matome, kaip greit kad ir tų lyg pelėdos savo kinkomis be-

Lietuvių Laikraščių
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga

EKSKURSIJA

Greitas Laivų Patarnavimas 
į Europą

Moderniniais Laivais 
DEUTSCHLAND 
NEW YORK

savaitė. Taipgi reguliariai 
kambariniais laivais*.

geras j ge- 
žvaigž- 
“musu

inc SKIN BANISHED
bv mc ŽEMO

If itehing, buming skin makos life 
unbearable, ąuiekly apply Žemo, the 
Boothing. cooling, invisible family 
antlseptfc. Thousande find that Žemo 
bringfw>wift relief from Itching, helps 
to draw put local infeetion and re- 
Btore the škin to normai. Fpr 20 years 
Žemo has been clearing up skin, re- 
1 ievine pimples, rash and other skin 
irritattons. Never be without it. Sold. 
everysVhere—35c, 60c and <1.00.

M. J. KIRAS 
REAL BSTATĖ 

Parduodam, mainom ir rendnojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yarda 6894

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN
GIAUSIA, negu visos ki
tos įstaigos Amerikoje — 
$80.00 už $100 vertės Bo- 
ną ir $10.00 už $50 vertės.

A

Atsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskite regis- 
truotame laiške, tuoj gau
site bankos čekį.

Prirengiame dokumentas ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J- Zolp 
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

JOS. F. SUDRIK, 
INC.

3417^21 S. Halsted St
Tol. Boulevard 8167-4705 

Chicągo, III.
WCFL Lietuvių Programai Nedalio

mis nuo 1 iki 2 vai. po piet.
WHFC Ketvertais nuo 7 iki 8 v. v.

Per Hamburgą Musų
HAMBURG
ALBERT BALLIN
Išvažiuoja reguliariai kas 
išplaukimai • musų populiariais

ST. LOUIS, M1LWAUKEE IR CLEVELAND
Prieinamos Kainos

Tiesioginiai, gelžkeliais susisiekimai su Lietuva ’ 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius

< musų agentus1

Hamburg-American Line
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

Buy gloves with what 
it SCBV0S

Mira reikalo moąAU BOo ar 
daužiau, kad 
koAele. Literine Tooth Paate, 
dideli* lubae parsiduoda oi 
8Bo. JI valo Ir apaauro darn
iu. Be to salite eutauplnU 
S3. oi koriooa ralite nuelpirk- 
ti pirStlnaltee ar ka kita 
Larnbert PharmacaJ Co

LISTlERINE
TOOTH PAŠTE

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji1 pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 
klaida, knrios niekas, neat
leidžia. buvo priežastis. 
Junif nėra reikalo turėti 
halitosis. Gerklės plovi
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokianti kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis,

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

AND INSURANCE
2839 W. 63rd St

Tel. Republic 8899

lyvųs žmones. Tas konservaty
vumas paeina iš savotiškos 
psychologiškos ypatybes: per 
ilgus metus buvę valdomi sve
timų, skriaudžiami, į visus ki
tus pripratinti žiūrėti su įta
rimu ir nepasitikėjimu, sykį 
jau į ką įsitikiname ar kam 
pradedame pasitikėti, tai ne
belengvai nuomonę keičiame, 
ir net matydami negera, ver
čiau kenčiame ir tylime, vie
toje kad eitume pataisyti. Ir, 
ne dieve, kas išeina atvirai su 
kritika, tuojau įtariamas blo
gais norais.
7 . */ Turime pavyzdžių 
organizacijų gyvenimo. Tegul 
sau sėdi, kas sykį atsisėdo, te
gul eina kaip eina; kurs ban
dytų įnešti naujų sumanymų, 
paakslinti prie platesnio dar
bo, papeikti apstingimą, — 
tuojau bus įtartas saunaudiš- 
kumu, piktos valios darbu, už
pakalinėmis mintimis. Visi ži
no musų Susivienijimo santy
kius. Visi gerai mato, kad dau
gelį dalykų reikia taisyti, bet 
kas stos į pirmąją ugnį? Tie, 
kurie stojo 
prieš save, 
galvodami,

nereikia!” visgi kaip senais 
laikais valsčiaus sueigoj. Tik 
tada pradeda reikšti nepasi
tenkinimą, kuomet mažiukai 
dalykai akis ima badyti. Kuo
met kilo , byla dėl Dovinio 
$25,0(X) paskolos, 
ma vienu rankos 
“dovanojo” kaltes 
palys kaltininkai paskyrė $660 
“kaltininkų medžioklei”, dau
gelis tų pačių, kurię $25,000 
“dovanojo”, ėmė protestuoti, 
kad SLA lėšos aikvojamos. 
Arba vėliausios rezoliucijos 
dėl tų $10 ir $15 algų prezi
dento ir iždininko raštinėms, 
kurios sykiu sudaro apie try- 
liką šimtų per metus. Tai tiįc 
iliustracijos, 
“kolektyviu” 
bėgai voj ame 
dalykus, o stambesni mus vis 
tebebaido.

Kad tai yra visų panaši sa-

iqoq- 
ENTERED PlCTURES 
FOR OLD ECLA1R 

COMPANY

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu
“AQUITANIA”

Birželio-June 16,1931
Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 

' bus proga važiuoti su šia Ekskursija.

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUS

iš savo

Tokios žemos Kainos 
Dar Niekad Nebuvo 

Istorijoj.

vertės 

iktai$59.00
DAY FAN General Motors, 9 tūbų 
Radio vertės $150.00 00
BR,UNSWICK J<?dio ,įr ViRtrola 
krūvoje, vertės $200.

.........................*,.......... /.'■ 
1931 PHILCO Radio C7<>
ir Viktrola už .J...:.....

MAJESTIC Radio ir Viktrola vetr 

‘L.$.2.25.:00.:  $88.00
9 Tūbų Radio ir Viktrola vertes 

$u?00:’0    $59.00 
/

9 Tūbų 3ONORA Radio ijr Viktrola 

$69.00 
$22.50
Pianas - vertės 

$98.00
$48.00
$55.00 
$49.00 
$18.00
geros Vežtis į

$15.00

PROBAK

(PRO6AK BLADE)
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The Uthuanian baily News 

' Published Daily Except Sunday 
The Uthuanian News Pub. Co., 
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Telephone Roosevelt 8500
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Užsisakymo kaina:
Chicago je — naštų;

Metama __ _______
Pusei meta ........ —
Trims mėnesiams
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Vienaip mėnesiui
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Pusei metų • ••••••••••••••Mas************* 4.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

PAPOS PAMOKSLAS IR ENCIKLIKA

Taigi papos pasaka apie kokią ten atmainą socialistų 
programė yra nieku neparemta.

Tikrumoje tai ne socialistai pakeitė savo progra
mą ir priartino jį prie kokių ten “katalikiškų socialis- 
tiškų principų”, bet katalikų bažnyčia, bijodama netek
ti masių, ėmę papiėgdžioti socialistus ir dėti į savo 
P^p^ajųą kai kuriuos punktus .iš socialistų programo. 
fąpba, paręiškimąs enciklikoje, kad “žmonių giminės 
skirtiųnąi soęiaįiąėse s^lyąpse, kuriuos Sutyęrtojas iš
mintingai (?) įsteigė, neturi ir niekados negali būt pa
naikinti”, aiškiai rodo, jogei vadinamieji “katalikiški 
soęįąlistiški principą!” yrą grynas “kamuflažas”. Ka
talikų bažnyčia, kurios vardu kalba papa, nori ne so
cializmo, bet “teisingumu” paremto kapitalizmo.

Tik dėlto, kad Pius XI neturi jokios nuovokos apie, 
socializmą, jišai galėjo savo enciklikoje pasakyt, jogei 
bolševikiškas komunizmas tąi — logiška išvada iš so
cialistinių principų. Vienas pagrindinių šios gadynės 
socializmo principų, kaip matėme, yra demokratija. 
Bolševikai demokratiją visai atmeta, todęl jie yra so
cializmo priešai. Jie yra petolerantiški svetimai nuo
monei; jie nepripažįsta kritikos laisvės; jie reikalauja 
tokio pat nusilenkimo partijos viršininkams, koks yra 
reikalaujamas iš tikinčiųjų katalikų bažnyčios; vyriau
sias bolševikų diktatorius Stalinas yra taip pat “ne
klaidingas”, kaip Romos papa.

Todėl bolševikiškas komunizmas, iš tiesų, yra la
bai artimas klerikalizmui, |)et su demokratišku šių die
nų darbininkų socializmu jisai nieko bendro neturi.

Pereitą penktadienį papa Pius XI pasakė trumpą 
kalbą per radio ir paskelbė savo naujos enciklikos tu
rinį. Tai buvo papos Leono XIII enciklikos “Rerum 
Novarum” 40 metų sukaktuvių paminėjimas, ir šita 
proga dabartinis katalikų bažnyčios galva pasakė, ką 
jisai manąs apie šių laikų “socįalį, klausimą”, t. y. apie 
darbo ir kapitalo santykius kapitalistinėje visuome
nėje.

Reikia pastebėti, kad nei papos kalboje, nei jo nau
joje enciklikoje nėra nė vienos originalės minties. Šiek- 
tiek įdomumo visuomenėje gali sukelti negut jo pole
miški išsišokimai enciklikos santraukoje prieš socializ
mą ir komunizmą, bet ir čia veltui ieškotum ko nors 
gilesnio. Tą, ką parašė Pius XI, galėtų parašyti bet ku
ris ‘parapijos klebonas, niekuomet savo gyvenime ne
studijavęs šių diemi visuomeninių problemų.

Vadovaujanti mintis papos kalboje, pasakytoje per 
radio, yra išreikštą šiąis trimis žodžiąis: “Malda, vei
kimas, pasišventimas’*. Anot papos, šituose trijuose žo
džiuose gludi visa katalikų bažnyčios išmintis, visos 
instrukcijos katalikų judėjimui, visa enciklikos “Rerum 
Novarum” ir jo paties enciklikos “Quadragesimo Anno” 
prasmė.

Ką gi, iš tiesų, tie žodžiai reiškia?
Jie yra niekas kita, kaip tik “moderniškiau” skam

banti frazė, kurią per amžius kartojo savo parapijo- 
nams kunigai: “Poteriauk, dirbk ir pasninkauk!” Žmo
nės poteriavo, dirbo ir pasninkavo, bet ko jie susilau
kė? O-gi susilaukė to, kad, anot paties Piaus XI, šian
die nedidelis skaičius kapitalistų yra suėmę į savo ran
kas milžiniškus turtus, o minios darbininkų neturi nie
ko, “kaip savo rankas ir prakaitą veide”. Gi dabar pą- 
pa siūlo, kad žmonės ir toliaus poteriautų, dirbtų ir 
pasninkautų!

Tuštesnį pamokslą sunku ir įsivaizduoti.
Enciklikos santraukoje mes apsistosime tiktai ties 

ta vieta, kur kalbama apie socializmą. Papa sako, kąd 
socializmas esąs suskilęs į dvi dalis. Viona dalis, kuri 
priima visas logiškas pasėkas, net pačias kraštųfįniąu- 
sias, iš socializmo principų, dabar esanti pasivadinusi 
“komunizmu”. O antra dalis ir toliau vadinasi spęiąliz- 
mu; ji žymiai sušvelninusi savo programą ir daugelyje 
punktų jau labai prisiartinusi prie “kata)ikįškų sopia- 
listiškų principų”. . *

Čia katalikų bažnyčios galva parodo, kad jisai ne
daug tenusimano apie socializmą. Moderniškas socia
lizmas buvo, bendrai imant, toks pat prieš 40 metų, 
koks jisai yra. dabar. Tiesa, kai kuriais atžvilgiais pa
sikeitė socialistų taktika, bet taktika visuomet priklau
so nuo aplinkybių. Despotiškoje valstybėje, pav. tenka 
veikti kitaip, negu demokratinėje respublikoje. Tečiaus 
socialistų principai pasiliko tie patys; tas pat pasiliko, 
pamatiniuose klausimuose, ir socialistų programas.

Trys dalykai charakterizuoja šių dienų socializmą: 
jisai yra darbininkų klasės judėjimas; jisai yra demo
kratiškas, ir svarbiausieji jo reikąląvimąi dabartinėje 
kapitalizmo sistemoje yra social-politiški. Visi šitie 
trys dalykai buvo nusistatę daug pirmiaųs, negu Ro
mos popiežiai ėmė galvoti apie “darbininkų klapsimą”. 
Jtfurodysime čia tiktai‘dvejetą faktų: prieš 4% metų, t. 
y.- 1889 metais, buvo įsteigtas Antrasis Socialistų In
ternacionalas; tuo pačiu laiku buvo įsteigta ir tarp
tautinė darbininkų šventė — Pirmoji Gegužės. Kokį 
obąlsį Internacionalas nustajtė tai šventei? štai kokį: 
8 valandų darbo dieną. Vadinasi, darbo valandų su
trumpinimas ir bendrai įstatymiškas darbiniųkų ap
saugo jimąs tapo pripąžintąs, kaipo vyriausias visų pa
saulio socialistinio dąrbiniųkų judėjimo tikslas dabar
tinėje visuomenės sistemoje.

Tai buvo nustatyta dų metų ąnksčįąų, nęąų 
yodė Leono XIII enciklika ^Ęerupi Nųvąrųjp”.
J Už mptų laiko prieš tos enciklį^s pąsippdy^ Vo

kietijos socialdęi|i<>Jp:ątąi jąų buvo 
reičhstagą daugiau, iaip mįlioną fyalsų. \
jos vardas (tais laikąis vądovąųjąnčios sooįalįątų pątf ^ai^ryėi4aj, prabangos puu- ąais būdavo karveliai išveža- 
ii jos pasaulyje) Hudįja, kad sociąygmąg yra neąwh k^af, laikomi "dęlją 
riaipas nuo kovos u^ dempj$*ątijąr Ar soęįąljsį^„progT (aukštai ir ilgią “’ skrąi^, orė sųgriždavo atgal iu žinįonąa.

Apžvalga
' ‘‘ ' 1' < - ' _____________ _

GIRIASI BYLOS 
“LAIMĖJIMU”

kadKomunistai praneša, 
Wor<įestoryje, Mass., gegužės 
11 d. įvyko prie teisėjo W. H. 
Whiting svarstymas bylos, ku
rią buvo užvedusi SLA. Pildo-, 
mą Taryba prieš buvusius 57 
kuopos viršininkus dėl kuopos 
čarterio' ir turto. Skundėjus 
atstovavęs adv. F. Bagočius.

Komunistų korespondentai 
sako, kad SLA. Pijd. Taryba 
bylą “pralaimėjo”, nes teisėjas 
jos skundą atmetęs, kaipo ne
pamatuotą. Tečiaus ten pat ra
šoma, kad duota 10 dienų “su- 
taisymui naujo skundo”.

J_|J1W 1,1 I ■ ......................... ... I i'V-ū ....  II .R
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Tai atrodo keista. Teisėjas 
veikiausia leido skundą papil
dyti, o tai cĮar nereiškia, kad 
skundas esąs atmestas. Bolše
vikai net paprastus faktus pe- 
moką pranešti be iškraipymo.

SOCIALISTŲ J4ĮMĖJJMAS
FRANCI JOJE

Į>irmac|iems, geg. 18, 1931 

[ Atėjo Kultūra No. 4, 
kaina 45 pentai. Gau
namas “Naujienose”.
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C. JOSEPH
keliaujanti 

' . Austas

Dabar lankosi pq lietuvių kq- 
•flRiieS I|U apielin-
kėse užrašinėdamas “Naujie
nas’’.

Kur jis atsilankytų, mes pra
šome “Naujienų” skaitytojų 
pagelbėt! jam, kad jo darbas 
gaištų būti sekming*

“Naujienų” skaitytoją
i 

būti sėkmingesnis. Per 
ir atnąųjląti prenu

meratą. 7-N-ąą Adinblistracija

JUSU PATOGUMUI
“NAUJIENOS” TURI 

ATSTOVUS SEKA
MOSE VIETOSE

“AUŠROS” £NYGYJJĄ§ 
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Baigiama atsegti šv. Martino katedra Yprese, -kuri per (JidįjJ L MajrQĮiette Pai‘k * 

Ipųą bųyo apdrasjcyfa. • I TtfflUCfo APTIEKI
' ' 2832 W. 33rd Št

Gęgųžės mėp. 3 d. įyyko pa
pildomieji rinkimui į ^rancijos 
atstovų butą Oubussoą apygar
doje, kurios atstovas, radikalų 
partijos žmogus, buvo išrink
tas j senatą, šituose papildo
muose rinkimuose laimėjo so
cialistų , kandidatas Benassy, 
gavęs 1,0(10 balsų daugumą.

Francijos atstovų bute so
cialistai dabar jau yra pralen
kę radikalus ir sudaro stip
riausią frakciją.

<) -r y m ■■■ 'i' v ■ ' _ . r <

Apie Įvairius Dalykus |
....... ...„/rn,.

Pašto karveliai
Pelitas senouįj. — Vokiečių 

karas sų Jrąiicuzais ir susi- 
siekiniai karveliais. — Ąąįy 
karveliai praturtino Rotšil
dų. — Pasauliais, karas ir 
pašto karveliai.

Pašto karvelis, rašo vienas 
laikraštis, taikos metu jo niė- 
gėjųi yra maloni sporto, o ka
ro nictu ryšio priemonė.

Nustojus visų techniškų ry
šio priemonių arba negalint 
jomis naudotis, dažnai kritin- 
giaųsiu momentų išgelbsti paš
to karvelis.

-Karvelis puikiai patarnauja 
ir daugelyj kitokių atsitikimą, 
pav., nuneša reikiamą doku
mentų, perneša žinias per ne
nugalima^ gamtos kliūtis, pęr 
priešo apkasus ir t. t.

Del ko, būtent, tas paukšte
lis tąip išlikimai patarnaują? 
Ir kąs Jis?

T(ejsybė, kad h* musų jau
nesniojo amžiaus žnionėsė 
karyeljai yra labai populiarus 
ir mylimi, tik skriauda, kad 
mylimųjų, tarpe kol kas nera
do sau tinkamos vietos pašto 
karvelis. * Gal Alpi to, kad; per- 
brangus. , ,

Iš yifįo< karvelių priskąitonia 
ligi 100' įyairiąpsių rąšįy.’ jįė 
gąįįuia skirti į tris rą§įą: pa’ 
prasti, luksųsiniai ir pašlijai.

gąyę rinkimuose i .tyM ^iųiinū 
sų. Pats tos parti- labą! Pįe« »r.pteiąu»|a.įir savo 

ypatybėmis ijr karna* Miksusi-ainą. laikausi-

spalvų ii* t. t.). Šie karveliai 
brangiausi. Raštiniai karveliai 
laikomi sporto reikalui, myji- 
mi už jų nuostabų prisirišiiąą 
prie savo gimtines — namų.

Rastiniai karveliai žinpipi 
nuo senų laikų. Esą jau Np- 
jųi tvano metu buvo žvalgajs. 
Vėlesniais laikais jų svarba į- 
gavo daug platesnio pobudžip. 
Penktame amžiuj x prieš Kris
taus giniįinų graikai naudojo 
vien tik karvelius ryŠiaips 
tarp laivų jurose įp sausumus. 
Olimpijos žaidimo rezultatai, 
žinioj, buvo išpešiojami kar
veliais.* Romos imperatoriai 
ypatingai globojo karvelius ir 
laįkę juos savo savybe. Dip- 
kletianus (300 m. po Kristau^) 
įvedė reguliarų karvelių paš- 
tq. . •

Nufr-ed-Jip, Bag(lado kaĮi- 
fas, gaudavo žinias is sayp 
pypvįncijų pųšlp karveliais.

Egipte karveliai buvo ilgų 
laiką naudojami kaip ryšįp 
priemonė. ♦

Vėlesniais lųikųis yėl karve
liai patarnauja ir politikai ir 
biržai. Vakarų Europoj vi
duramžiuose pašto karvelis 
buvo vienintele, |H’ieipppp tąi^i- 
žinoti pirkliams jų prekybos 
j’piicalupse, bųyo net speciali 
bendrove karvelių ,pašto lini
jai įtaisyti. Išrastą^ telęgrufas 
jiįiisląĮĮiiĮP karvelio reikšmę 
gar|)«. 'J,’ik ktpo lųęlĮi juos

'yputiimui iįkiSjj. 
senoviškų karvelių reikšme ir 

į; m. ;ĮVokle^j:

įpėtais apsuptas ^ryzms yąąi 
per karypliiię ilgąį ifeįU^kė ir 
sąsįžiųbjo su. savaisiais. Balio’

1 -V--- X

vėliai išnešiojo 115,000 prape- 
šimų. Dar gudriau, t. y. su di
desne nauda panaudojo kar
velius Įlątšįldas. Vykstantiems 
į kautyąes prie Wą|crloo fran- 
euzą karininkaips, savą ge
riems bičiupliaips, Ęo$įldas 
(tais laikąis biržos makleris) 
įteikė pąrą paštą karyelių ir 
paprašė pfappšti per juos apie 
kautynių išdavas., Pafyžiąį vi
si tikėjo Nupoleopo lųipiėjiniu 
ir, žinoma, anglų akcijas pi
giausia pardavinėjo. Rotšildas 
gi, sulaukęs tikrą žinių ąpic . 
kautynes per karvelius, ąnglą 
pigias akcijas supirko, fraucu- 
zą brangias pardavė ir tapo 
turtuoliu.

Didysis pasaulio karas galu
tinai pripažino užtarnautą 
vertę. paŠfd karveliui. 1926 m. 
spauda pranaše, kad Paryžiuj 
mirė karyelįs No, 14 Ą, Uurw 
už pas^yųiėjinią Verduno 
kąutynėsą buvo <ap4ąvąnotas 
diplomu ir aukščiausiu garbės 
ordcąu. Dipląpia^j tąįp skam
bą: 10ip m« birželio 3 d« kaų- 
tyąių inątą šis pąpkš|is iris- 
k^’t pristatę ; svarbią žipįų į 
fąrtą Vo, kuris buvo beviltiš- 
kąj ąadėjtyj, nes buvo netekęs 
visų ryšio priemonių. Savo sę- 
Uąlyę .šis karvelis gyvRpą kar- 
vęlyąę |aįą jo pazipą ir buvo 
rodomas gausiems lankyto
jams.

Vokiečių armijos žuvusioms 
ryšio tarą, karąjyittiąs pasta
tytasJ paminklas, vainiku iš 
kąyvąlią pąųabįątąs.

Spalių 21 d., 1918 m. ame
rikiečiai kautynėse lies “Men
ėse Ąrgonne”, siųs,daąii kovon 
tankus, priskyrė 403 karvelius 
ryšiui. ’ Nežiūrint į biuurias 
skridimo sąlygas pragariško 
mūšio metu, ir į 20-50 kilom, 
atstumą' nuo štabų, karveliai 
nuostabiai puikiai atliko pa
reigą. Vienas karvelis su bę- 
Veik lui.trŲuktų. koja, tik aut 
gyslos bclabalojaneia, su pra
nešimu sugrįžo per 25 min. 
šlaban 40 kini, atstu. Dar vie
nas svarbus dokumentas liudį- 
ja aukštą vertę pašto karvelio, 
tai jja dalis Verduno armijos 
vado raporto No. 743 rugsėjo 
13 d., 19$ IP-

Pįdžjau^as ąlsąyguiųąp ijf 
rupcslinguinas Įiatikrinli sau 
ryšį k’ovoš nietp, dęl šlą'lųįlcą 
galingoj aplilerįjos ugąies, jipl 
blogų pro sąlygą, pačiu kritin- 
gįausiu ipomcntu apvilia ir at-_ 
sisako tarjiąųli. Kaip ppąktika 
parądė, vąd, telefono ryšiai 
atąkąs mętu ųulrujcsta, pra* 
nešimai per žmones vėluoja, 

šjgątfliįąčij ą h dek rūką,' 
d£rsugelti) dulkią.'įį kit. nebė- 
vęilpaz Sekimas iš oro $o- 
go oro, dėl didęlią ųlptųmo 
palieką nevaisįngąį|. 'fik pąš*' 
tą^bą^ye|iąi, ąeątiiižvelgiant į 
jokias, ay tąi oro ar kuątyįiią. 
sąlygas ir aplinkybes, neatsi- ■

žvelgiant į kovps u^iy, trenk
smą, ruku?, dulkes, greit ir 
patikimai prĮstątp žinias iš 
kautynių lauko, štai keiptas Į 
pavyzdžių kąrvclįą ątli|c|o 
darįų: 191p pi. bįrželio. nĮ^ą.l 
vokiečių atakos metu bare] 
“Tiomon-Vo” batalioųų ir j)ųl- 
kų vadaį tik per paštai karve
lius galėjo duoti, žbiių. apie 
kautynių eigą, lies yiso$ Jįčitos] 
rysią prieihonės nebeveikė. 
Nuo birželio 2 ligi 5 <1. njąjoro 
Reinalio pranešimu per karve
lius, aukštesnė yąjovybe ga
lėjo sekti atskirto forto Vo 
veiksnius. ‘ .

Sūkuringose kautynėse bir
želio 9 d. nebuvo, galiujį sjiiži- 
noli tikrą žinių dėl 
“Tiomon” likimo. Padėčiai iš
aiškinti bąyo įišsįųstąjs leap. 
Motarbi su dviem pašto kar
veliais. IĮap. IVfotąrbi atsiduria 
pricšakįuėse linijpsg -netoliese 
tos fąruiąs ir palpįj^ją viepų 
karvelį, kąris už 8 inįnąčių 
grįžta į kafyelyną. pvį Įninu- 
tės tapo sugaištos jo suėpii-l 
ąiui, praųešĮųio nurįšįpiui ir 
telefoną žiąją perdąvip'Įuį. 
Greit po to atskriflp ir antras 
kafvelĮ^ įsu. tikslesniu prapė^i- 
inu. Pasiremdamas tais prane
šimais štabas galėjo susiorien
tuoti ir padaryti tupi tikrų žy- 
giy- -

Kitą pavyzdžių neniipėdami, I 
pasakysime tik tiek, kad kapo 
metu vakarų fronte sąjungi
ninkai turėjo 300,000 paštą 
karvelių, o vokiečiai 150,000. 
Kitų valstybių armijose taip 
pat buvo galybė atsitikimą 
išgelbėjimo daugelio žmonių 
gyvybią karye|iais kdtingiau- 
sįoiąįs kautynių aplįnkybč- 
mis. Ąjnpriko^ v ąnniįoj. kąr 
karveliai buvo įyesti tik 19^ 
m., daugelyj atsitikimų, kaip 
liudija ją žinios, vadąy^bė tik 
per Šjups paukščius galėją 
daryti svarbius ir loiliiančipę 
sprendinius ir daugelio karei
viu gyvybė buvo karvelių |š- 
gelbėtjF Ypaįingąj pažymė
jo aiąeriĮcįęčiąosc dp karve
liai : viepjĘjs yąrdU. “PreZidep- 
tas .Witai47 knmi kttyoj »n 
nutraukta koja grįžo su svar
biu pranešimu ir antras “Juo
kdarys” rugsėjo 12 d. 1918 
sų įįrappelįo išplėšta akim if 
įkepusiu krauju galvute atr 
ne^e begalinės svarbos prųnę? 
Šimą apie iškeltas pirmyn vo
kiečių sunkia baterijas, ku
rios putų daug nuostolių pą- 
tfąriųsios apierikicčįams. Už 
tat ajucrikiečįai per 20 nup. 
vįą)(i^ių' baterijas putilčĮč. pa?

Bnghton Park
B. R-“PIETKIĘWICZ

’ 2608 W. 47th St.
Tej. Lafayette 1083

Roseland ir Pullmąn
WAITCHES B..OS. coftp.

52 E. 107 th St.
Tel PuUman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “ėlassified” skel-

“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovą. K

ją ąąnoyinę reikšmę ir garb£.
.T^Trrr-'—    'r-7^

No. 7 KOVOS tik ką
**35
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Užsirašykite “Mu- 
su Vilnių”

Po prof. M. BIRŽIŠKOS pąkalboi 
kovo Ž8 d. audrinkime, daugelis reii- 
kė noro iiriratyti Vilnioj Vaduoti 
Sąjungos organą

“Musų Vilpius” 
($1.50 metams—eina kas 10 dienų, 
gausiaj Uiustniotas Vilniaus kraitė 
vaizdais). Tad “Naujienų” admini- 
straęija, susitarusi su. profesorium, 
apsiima ligi balandžio 20 d. priimt)

“Musų Vilniaus”
prenumeratj.

. Adtnus ir pinigus prof. Ęirfrjka 
atsiėmęs pristatys

“MusųVilniaus”
administracijai. ’

k įni' ,1 . ..... •

ĮGALIOJIMUS
(Dovicraastii)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci’ 

1 jų iš kitų miestų 
rašykime

NAUJIENOS.
: 1789 So. Italstcd SL 

CHICAGO, H.L.
' ,**•••! ’•*’ t 4 A*l>‘ »
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Tars ONsagos 
Lietuvių
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Po Chicagą pasidai
rius ir pasiklausius
—Blžnis prastas, gyventi ne

bėra iš ko!-—afrna rfhd j a vienas, 
aimanuoja kitas, skundžiasi 
daugelis.

—Na, o kaip bižnis eina? — 
paklausiau, tafpe kitų, seno 
marketparkiečio, prietelio An
tano.

—Nieko sau. Bet neužilgo 
tikiuos dar geresnį padarytu 
Matai, ketinu apsivesti. Ir kel
siu dideles vestuves.

—Ar išmintingai padarysi? 
— sakau.— Juk Žinai, kaip sun
kus laikai šiandie. Juk vestu*- 
Vės, kad ir taip paprastos, kaš
tuoja* pinigus.

—Kaštuoja tai kaštuoja — 
atrėmė Antanas. — Bet ir at
neša... Aš tau pasakysiu. Per 
keletą metų skyriau penkines 
ir dešimtines visokioms parems. 
Dabar sukviesiu vestuvėms vi
sus, kuriems pirmiau aukavau. 
Supranti, jie sumes, suaukaus 
man daugiau, nei aš esu kada 
išaukavęs. Aš tą viską apmąs- 
čiau.

—Geras skymas—pastebėjau 
Antanui.

—šiur kad geras! — sutiko 
jis.—Kiti dejuoja, kad biznis 
prastas, kad gyventi nėra iš ko. 
Biznį galima daryti. O ir gy
venti galima. Tik galvos reikia!

Amerika—biznio progų ša
lis. Lietuvoje Antanas veikiau
sia artų dirvą, kaip aręs. O čia 
ot kokius planus pajėgia su
galvoti !

sėnoa palties Chteagos jubi1- 
lėjaus:

Parodos mobilizacija prasb 
dėjo Gifaiit parke fejerverkais 
ir šaudymu. 50,000 asmenų su^ 
sirikiavo maršuoti parade. Su>- 
sigrtipavo 350 parėdytų vežimų 
ir 6,000 automobilių, štai 1,000 
gatvių Šlavėjų baltomis unifor
momis. O ve ant vežimo ma
žas namukas, vaizduojąs Chica- 
g6s mokyklas. Tert vėl “virti- 
vė” ant ratų; ji reprezentuoja 
Amerikos šeimyninį gyvenimą. 
Paskui—grupes skandinavų, vo
kiečių, talų, lenkų^ lietuvių, 
čechų ir kitų, ir kitų; visokios 
moterų ir vyrų draugijos, kliu- 
bai, ir t.t.

šis paradas buvo surengtas... 
well, 1915 metais. Jis buvo su
rengtas tuoj po to, kai meru 
tėpo išrinktas Blg Bill Thomp
son. Jis buvo rengiamas, kaip 
ir šiomis dienomis, tikslu “pa- 
linosuoti” Chiuagą, prikelti ją; 
paskelbti busimos ‘jprosperity” 
išvakares.

Ar atsiekė jis tikslą? Chica- 
giečiai gali prisiminti. Faktas 
betgi reikia pripažinti, kad 
sunkiuose laikuose paranku yra 
nuboVyti minias. Be to, Chi- 
cagos tėtušiai seniai yra su
pratę teisingumą patarimo: 
“When in doubt give a parade”.

Ir šiomis dienomis Chicagai 
duodama’ paradas. Tik ne vienos 
dienos, o ištisos savaitės. Chi- 
caga visgi progresuoja.—Rep.

Iškilmes čia prasidės 7:45 
valandą vakare. Tai bus tik
rai įdomus parengimas, ir ver
tėtų kiekvlenaim kad tik gali, 
jį pamatyti.

Iš kitų parengimų, taikomų 
Jaunuomenes Savaitei atžymė
ti, Harrišon Higli School pro
gramai bus rengiami antradie
nį ir trečiadienį, gegužės 19 ir 
20 dd. Jie prasidės 3 Valandą 
po pietų. Atsilankyti jų pažiū
rėti yra kviečiami ypatingai 
mokinių tėVai ir motinos, o 
taipgi jų draugai.
gramai rengiama ketvirtadie
niui — vienas jų bus išpildy
tas rytmetį, o kitas po piet. 
įžanga nieko nekaštuos.

Ruošiami iškilmingi paren
gimai ir Fenger aukštesnėje 
mokykloje, kur randasi prie 
112 ir Wallace galvių. Pirma
dienį, gegužes 18, programas 
tęsis nuo 7:30 iki 9 valandos 
vakaro. Parengimai, įdomus 
taip jauntiomenei, kaip jos tė
vams, bus rengiami per visą 
savaitę.

Naujienos, B. -
■ SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

ji'

To prašo Lietuvos fmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Li.

Belo, pro-

Garšinkites “N-nose”

CHICAGOS ŽINIOS
K, *,

Jaunuomenės sa 
vaite

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

.. ................................ .. .................. .. ....................... .. ii».iui

(Jrabnrlai

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
PsUrnąuju laidotuvėse kudpigiadih.

Reikale meldžiu atsišaukti, p mano
• darbu busite uŽgahldlntl. . 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI.. Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
' Td. Ci«ro $927
' • -y •*’ ' ‘ ' ■ ,l"> ' 1 *' '1

Lietuvės AlaiAerfeT
fir IrtlCl Į  --r ------------ ------------------------ --

j»iihi<iiiii i

tjetnvlMl Gydytojai
Rez. 6600 South Artesuin Aveniu 

Phone Prospęct 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DRv P, Z, ZALATORIŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

l i

Phofie Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3421 South Hahtid St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

įvairus Gydytoja’__
Office Pbone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Lobmis St.
, kamp. 18 ir Blue Island Avė.
Vahndoi: 10 to 12 A. M,» 2 to 4

B 7 to 8:30 P. M.
Res. Pbone Fairfaz 6353

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

........................................  ,.'■■4, — ■- ■■■ -

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias lietuvis 
Graborius Chicagoj

Vidikas- 
LulevičienS 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St.
Telefonas 

Victory 1115 
' Valandos! 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ą nuo 6 iki 

9 vai. vakare

dftso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Rez. Tel. Kenvvood 5107 
. , . ---------o--------

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Pbysical Tberapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

PADĖKAVONĖ

1327 So. 49th

Telefonas

Cicero 3724

‘‘The great American band 
vagon” važiuoja. Muzika, 
rodos, kalbos, žiopso tojų 
nios, biznierių pareiškimai 
salveišių armijos maldos. 
Chicagos jubilėjinė savaitė. 
Chicagos “paliuosavimas’^ 
Chicagos prisikėlimas, tai nau
jos Chicagos ‘prosperity” iš
vakarės.

O štai vaizdas kito, ne taip

pa- 
mi- 

ir 
Tai 
Tai 
taiJ

Nuo 17 iki 23 dienos gegu
žės Chicagoj yra paskelbta 
Jaunuomenės Savaitė.

Tūkstančiai žmonių, ChicR- 
gos gyventojų, dalyvaus išpil
dyme programų, ruošiamų šiai 
savaitei atžymėti. Programai 
bus pildomi visoje Ghicagoje, 
t. yra atskirose jos dalyse ar
ba kolionijose; kitaip sakant, 
atskirose apielinkese.

Savaitės parehgiihai užsi
baigs gegužės 22 dieną Chica
go Civic Ojera trobesyje, kur, 
tarpe kita ko, tą dieną dau
giau kaip 100 mokinių lankiu
sių ankstesneses mokyklas bus 
apdbvataoti dovanomis,* kurias 
jie ir jos užsitarnavo mokyk
lose.

Šiuomi išreiškiame savo padėką 
visiems dalyvavusiems

JURGIO AMBROZAIČIO 
laidotuvėse, kuris tapo palaidotas 
gegužės 16 dieną (subatoje). Tau
tiškose kapinėse. Tariame širdin
gą ačių Eudeikiui už jo mandagų 

. patarnavimą, ir jo gražią prakal
bą pasakytą kapinėse. Taipgi dė-' 
kavojam už prisiųstus kvietkus, 
Rakauskam, Ramanauskam, Šešto
kam, Clearirigo draugams ir drau
gėms. Taipgi dėkavojam * Ra
kauskui ir Rakauskienei už priė
mimą į namus jo kūno, taipgi dė
kavojam visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse. Taipgi Clearingo 
draugams, kurie darbavosi su deda- 
darni pinigų dėl kvietkų, ypatin
gai Beniui ir Deniui.
. Liekame nuliūdę

Jokūbas Metrikis, Švogeris, * 
Ona Metrikienė, sesuo ir 
VJilliam Tumosa,

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

Valandos: 12 Iki 2 ir 6 iki t P. M. 
S e rėdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
ReZ. Telephone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midwa| 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler .M.D. 
CHIRURGAS 

OaMey ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Pantdėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarniakais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

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

2400 W. Madison StL

Vai.: 1! iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597 

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

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisai: 3102 Soi Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 rak 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

9252

Ct.

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Pbone 
Hemlock

prie 
duodb 
eleetrie

m

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir • 

Balzamuoto jas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO/ ILL.

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

S< M. SKUDAS
'LfetbViįį* / 

GRABORIUS • IRI; BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

Tel. Rocsevelt .7532

-—rO.-r 
■ ■ /»•,• , i

Patarnauja 
gimdymo, 
massage. 
treatmėųt ir ma'g-
netic blankets ir 
t. 6 Moterims ir 
merginom patari
mai, dovanai.

ydytoiaT

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:»

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago,' III.

- .........o..........- •

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKO!

: Liėtuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują Virt*ą po n r.

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

Nedėlioj pagal' sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospęct 1930

Advokatai

K, GUGIS
• ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS

N. Dearborn St., Room 1113 
Telefonas Cėntral 4411

127 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų
Gyvenimo vieta 

332’3 South Halsted Street 
Tel. Boultvatd 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
Vakarų, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi' galvos skaudėjimo, svaiginib', 
akių aptemimo, netvnoturno, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiyo 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas sti elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos, vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
lg vai. pę pietų,
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRVM^ 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Oaugely atsitikimų akys atitaisomos Bė 

aBinįų. Rajnf^s pigiau kaip kįtUr. . 
4712 South Ashland Avė;

Phone Boulevard 7589

A. K. Rutkauskas, M. D.l
4442 South Westetu Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

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

-------- - ■ --------------- —...... ........... 1 -.......

Phone Canal 2118 
, Valandos: ' 6—-9 vakare,

DR. A. L. YUSKA 
Gydytojas ir chirurgas 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Ade.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

R. A. VASALLE
. ADVOKATAI 

U South La Šalie Street 
Room 1934 \ Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 
,/ j Valandos — 1 iki 9 vakare 
Olis—-Utarn., Ketv. ir Subatos vak 
Vasalle—Pah., Sėt ir Pėtnyčios vak

Undertaking Co.
Wm. A. Pakorny 

Koptąja dykai 
710 Westl8th Street

Tel. Canal 3161

Lietu vifc-Advokatas
Iki 3 vat kortuose — nuo' 3 iki 9 

Subatomis nbo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pult 6377 
Miesto ofuF pagal sutarti 

127 N.,Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti •

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

STANISLOVAS YANKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 14 dieną, 4 valandą po 
pietų 1931 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Žvingių parap., Stokaičių. kaime. 
Amerikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nutiudime bro
lį Kazimierą, brolienę Petronėlę,- 

i 2 dėdes — Aleksandrą ir Joną Še
pučius ir gimines, o Lietuvoj bro
lius ir seseris.

Kūnas pašarvotas, randasi 4'505 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
gegužės 19 dieną, 2 vai! po pietų 
iš Eudeikio koplyčioj bus nufdy- 
dėtas j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Yankaus-- 
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Brolis, Brolienėj Dėdės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1/41.

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dęntistas 

4712 South Ashland* Avė.
Tel: Boblevird 7589 

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

! " ' j! ■
Phone Boulevard 7t)42

DR. C. Z. VEZELIS
Dęntistas

4645 So. Ashland. Avė.
arti 47th Street

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo- 

" derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted St.- 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

t

Petras Valašinas

Lietuviai Gydytojai

Phone Canal. ,6222 *

►

Vai.
'Vai.

1, 2 M
......................... nlib lO*'

, įjęi Į2 diW4*, . A 
Telephouai dieną ir naktį Vitginta 0036

i
3

•* ’•*

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu norą mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
įJĮ^AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.
, Favyzdžiui, jeigtf žmogau* 
dantis yra nesvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas^ yra daromas ir jums. 
._ Istorine, dantų tepalu, valo 
osnth nauju Eu<ju. Musu ch«-

. P*8*l‘°s surado sustato 
kurs ištlkro Šveičia ėedruky- 

dantų emales — tas sun- 
fcM^uždavinfa pagalios tapo ii-

Didelė tūba Listerine dantų 
tq?alo kamuoja tik 25 centai; 

usite .per savo aptlckoriu.
Pharmaca) Co^ Saint 

U. S. '

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

. kampas Halsted St, 
Valandos nno 10——4, huo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki1 12.

Didelis lnil8ūniih 
dėl

Pypkei;
Cigarety

Ruky
tojų

geriat

Gyvenąs po numeriu 6153 
So. Kominsky avė., šį rytą 
tapo automobiliaus užmuš
tas. Giminės prašomi greit 
atsišaukti, nes kitaip jo kū
nas bus atiduotas į miesto 
globą.

John Janus, '
6153 So. Kominsky avė.

Tel. Prospęct 7393

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
rtegu kiti todėl, ka 
priklausau prie gra

bų išdirbystčs. ■ 
OFISAS: '

668 W. 18th Street 
, Tel. Canal 6174 1

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

, Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTBAL 
optometrist

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland AVe. 

kampas 47tb St.
Tel. Boulevard 6487

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd 9t 
Arti Lebvitt St. t 

Felefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredbj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

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

Tek Calbmet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare. 

j___________ ;_______ :____________

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį
I . ■■ ...... - - -- į.

PETRAS VALAŠINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 15 dieną, 8 valandą ryte 
1931 m., sulaukęs apie 35 metus 
amžiaus, gimęs Nartaikių kaime, 
Joniškėlio parap., Pasvalio apskr. 
Buvo narys Chicagos Liet. Sav. 
PaŠelpos Dr-jos ir A. L. T. S.

Paliko dideliame 
tetą1 Btičie- 
ir draugus, 
motiną

randasi 
3103

organizacijos.
nutiudime Amerikoje 
nę. Pittsburgh, Pa,, 
Lietuvoje — tėvą, 
brolį.

Kūnas pašarvotas, 
LuIeviČiaus koplyčioj, 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks utarninke ge
gužės 19 dieną. 2 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas . į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Petro Vahšiiio gi
mines, draugai ir pažįstami esat

dalyvauti ’ 
jam1 pasku- 
atsisveikini- '

ir

J.
So.

gc-

MODERNIŠKOS MRlIS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

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

’ Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS: ’

nuo 9 iki 11 valąpdai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

ipart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DĘNTISTAS 

kasdien nuo 10 vai. ryto iki 9 
vakare. Nedėliotais pafeal sutartį

4847 West 14 Street
CICERO, ILL.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurraiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W.. Wąshington St.

Cor. Washington and Clark Sti.
Ofiso Tel. Central 2976

Namjų Tdl Hyde Park 33$5 , 
— - i - — ■ ... .  u, a.

‘4.

nubširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir Suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

, Nubudę liekame,

i Teta Buitinė ir

1 Laidotuvėse patarnauja g ra bė
rius J. Lulevičius, Telefonas 
Victory 1115

Draugai.

A- 
, m* S* 
i

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rhmų 
patarnavimą, kuomet jis yrą labiausiai reikaįiųgasM 

J. F. EUDEIKIS & G0.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas , 

4605-07 South Hermitage Avenue

i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201, Wėst 22nd Stfėet

Vai.: 1—-3 it 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 <So, Mapletvood Avė. 

i/ . • Telefonas Repbbiic 7868
J.I OIH..IIIIĮ I I ...ę—auJuū ■ ■ n.iilo

1 Namų Tęl. Rt^tf|Wo6U 1664

Dr. J. P. Ashmenckas
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

' 1588 MllMakee Avė.
(kampas North- lif Datnėn A Ves)

i; uS- mm*
Ofisoi yalandbr: lt 7>8 & UL

? Nedėliomis pagal SUsitarimą **
................. ................................. ... ~~

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Aręhct Avenue

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
ptiėtiilšus. . . .

Ofisas it Laboratorija:
1025 W. 1 Bth St., netoli Morgan St.

Valandos* nuo 1Q—12 pietų ir 
nuo 6 iki* 7:30 vii. vikare* 

Tel. Ganai 3110 
' Rezidencijos telefonai*

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden).' 
LIETUVIS ADVOKATAS* .

1*05 W. Adams St., Rbofa Tffl 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
. Telephone Roosevelr 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

Į ■ ,

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390 Vai 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talmon Av.

Tel. Prospęct 3525
------—, „ , —........................ ................ —»

Paul M. Adomaitis
Advokatas -

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414< 

One' Hovth La Šalie Bldy.

B Valandos 11. ryto iki 1 po pietų, ■' 4 itf 6 iki 8 vak. Nedaliom* ntit

DR. CHARLES SEG
• Praktikuos 20 metai 

OFJSAS 
4729 Sbath Ashland Avė., 2 tdbbe 

GHieAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką Ilgų 
OFISO VALANDOSt 

Nud 10 iki 12 vdi ryte, nud 3 iki 4 
vak po pietų ir rtub 7 iki 8t3O' Vai. 
vakato. Ncdėl mib 10 iki 12 V. dieni 

Pitone Midvay 2880

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

463r So. AiMdtid Am; 
Tel. BotiteVard 2^0 

Re* 651 
TO



Phone Humboldt 8559

CLASSIFIED ADS

1608

SUMMERFASHIONUURLD

per-

Bimbininkų Kvartetas
Automobiles

PRANEŠIMAI

For Rent

MADOS MADOS MADOS

GAISRO! GAISRO!

CLASSIFIED ADS

3025

per krutinę

Bonus norite

1514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loufe Avė. 
CHICAGO, ILL.

rengimas įvyks Sol d terš Field 
stadione, Grant parko.

IŠPAR-
MALEVŲ

Pirmadienis, geg. 18, 1931

bolševikų
Meldažis- jiems atsa-

SPECIALIS 
DAVIMAS
Dutch Boy White
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse- 
ed O ii, gal.

$1.00

Kalbėjo Mizaras, “laisvės” komisaras 
Balsą leido iš gerklės,
Raivės, kraipos, kiHo iš peties (2 k.)

.4 RUIMAI, yra vanduo, rendos $15 
Parsiduoda veidrodis dėl barbernės. 2-2 
arba 4 krislams ir dvi sinkos už ma 
žiau kaip pusę kainos.

657 W. 18 St.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bimbininkai me 
luoja

•j$ onu smr>jCA Į o^ojų %

•oav uinąnv HHT 
NOI1V1S 

ONISVailB S SV9 NHHflftV 
suitu»uiniso)| setu

-lui^usjrd — snfaiĮt jį seseS srĮtneu»Q 
Ėuįzįuoiuįs ’OO’IS 8uisa»jS jc 8uiqšr/Ą 

nuuų ftsnf hitui i aru jpąpd sinipj

Perkelta kūnas 
■ vienų kapinių į 

kitas

prisirengusi i 
Su tuo sitikę 

bimbininkai. Ji 
šėrininkų susirinki 

dieną buvę net 8 policinio giau virš nurodytų pavyzdžių, 
* totą blan- 

pavyzdžio

Musų Nuostolis — Jūsų Laimikis
Viskas turi buli parduota nežiūrint kiek kainavo 

IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA Educationa) 
Mokyklos_______ _ _

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
, šauk, arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE, 

672 West Madison Street

cz-^*ttailor
Room 704-705 v 

MILWAUKEB AVE„ CHICAGO

Bimba atvažiavo, “Vilnį’? užkariavo -:- 
Stokim aukų kolektuot,
Renegatus reikia laukan Sluot (2 k.), 
Andriulis stovėjo, lupa jo drebėjo, 
O Pruseika susirietęs balkone tupėjo (2 k.)

Galima siūdinti iš lengvo šilko, 
Tokj rūbą rei- 

i. Sukirptos

Kas bus 24 d. ge 
gūžės

Lustig’s Dept Store pasiūlo .
CEA vertės augštos rūšies prekių, biskį

W V pagadintų dūmų ir vandens, už 
milžiniškai sumažintas kainas.

(Vardąs ir pavardė)

Pbone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ , STATYMO 

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockunll St, 

CHICAGO, ILL.

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

Čia įdedu 15 centų Ir prašau at- 

siųsti man. pavyzdi No 

Mietos

Margučio f“ 
Černiausko darže, 
ma “cash” pinig 
$10.00 ir $5,00. ... 
Galite įsigyti tikietus 
gučio ofise. ,

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn 
dainų pamokos atsibus panedėly, gegu
žės 18 d., Me}dažio svetainėj,.. 7:30 v. 
vakare. Visi choro nariai būtinai susi
rinkite laiku, nes turime prisirengti prie 
papuošimo Kapų Dienos, kuri bus ge
gužės 30 d. Choro Valdyba.

(Miestas Ir valst.) 

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

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro 
šerne su namu arba atskirai. 821 W. 
34 St. Pbone Boulevard 3379.

Aš manau, kad ne visi žino 
kas bus 24 d. gegužės. O jeir 
gu ne visi žino, tai reikia pa
sakyti, kad žinotų. Matot, 24 
gegužės bus nedalia, sekmadie
nis, ir šventė.

•a <’ ■ . ■ < t i

Tiktai, žinoma, ne visiem? 
bus šventė. Kaip man teko 
sužinoti,' tai ve kuriems ne
bus šventės: Vanagui, kompo
zitoriui, “Margučio” red-akto- 
riui, artistui, dzimdzių tėvui, 
ir Juozui Alšauskui, nes jie vi
si dirbs tą dieną černausko 
daržo “Margučio” pikniko.

štai ką dėdė Vanagas sake: 
‘‘Žmonės visuomet kikina, kad« 
mes svetainėse parengiame va
karus; butų, girdi, viskas ge-

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas.

Taipgi prįvatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Place

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

YOURtYtd 
Night and Momlng to keep 

' thetn Clean, Clear and Healthy 
Write for Free “Eye Care?' 

at “Eye Beauty” Book
Matine C<M Dept. H. S^ 9 E. Okio St, Chicago

O štai Pruseikos ir Strazdo duetas: 
Oi varge, varge, vargeli musų, 
Pliki palikom, neturim ūsų.
Per dešimtį metų keikėm, melavom, 
Dabar iš Bimbos jau kiką gavom, 
Dirbom per naktis, dirbom per dienas, 
Kalkėm Grigaitį, keikėm “Naujienas”. 
Mes renegatais vis kitus šaukėm, 
Dabar tą vardą patys sulaukėm.
Kur mudu eisim, ką mes darysim, — 
Tur būt buržujams batus valysim. 
Maskvelei liko “Vilnies” bendrovė, 
Jos skūra subliūško tartum rankovė, 
Atlaidų lauksim iš pono Bimbos — , 
Oi, dievulėliau, net dreba kinkos! Pustapėdis

Lietuvių Drabužių 
Krautuvė flh

DIDELIS PASIRINKI- .
MAS PAVASARINIŲ k M V

VASARINIŲ įfV n 
DRABUŽIŲ.

PARDUOSIU savo dalį Kotelio ii 
lunch rum biznį, 36 kambariai. -— Ge
ras, pelningas biznis. Išvažiuoju Lie
tuvon, 1245 So. Michigan Avė. Tel. 
Calumet 2021, nuo 8 ryto iki 1 po piet.

PASIRENDUOJA 6 kambarių švie
sus flatas, karštu, vandeniu šildomas. 
Pigi renda. 4522 *So. ■ Turner Avė., arti 
Archer Avė. - »

gEADT 
Mixęd 
BainiC

NORIU mainyt barbemFm (arba par
duot). Noriu apleist Chicagą ir apsigy
veni mažesniam miestely Illinojuje. No
rintis tokio maino atsišaukit laišku. J. 
Barber, 5744 S. Troy St., Chicago, III

Rakandai-įtaisai

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus, kaurus, 
elektrikinį radio, lempas ir tt. su dide
liu sau nuostoliu iš priežasties perskirų. 
Rakandus vartojau 4 mėnesius. Vei
kite greitai. 6334 So. Califomia Avė.

Gegužės 12 dieną, tapo 
keltas kūnas nabašninkės 
nislavos Kaminskienės iš 
tuvių TautiŠk’ų kapinių į Ka- 
zimierines. Stanislava buvo J . ♦ / t

Kazimiero Kaminsko moteris. 
Kai Kazimieras gyveno su Sta
nislava, tai juodu buvo laisvų 
pažiūrų žmonės ir turėjo pir* 
kę lotą Tautiškose kapinėse.

Po Stanislavos mirties Kazi
mieras vede kitą, kuri, atvedė 
Kazimierą į dvasią šventą. 
Naujoji žmona vaikelius išmo
kino katekizmo, dar girdėjau, 
kad vyresnįjį vaikų ketina lei
sti kuniguosna. Ir dabar, pa
galios, po . keturių lųėtų ilsė- 
jimosi Lietuvių Tautiškose ka
pinėse pirmosios Kaminsko 
žmonos kūnas tapo perkeltas.'

Audringas yra žmogaus gy
venimas. Ypač kai kurių įmo
nių gyvenimas audringas: kur 
vėjas papučia ten jis palinks
ta. Ir teisingai lietuvių pa
tarlė sako: genis margas, o 
svietas dar margesnis.

* P. D. Sakalas, >

j’detektyvus prabilęs: jus, gir
di, neikite į viršų, nes ten nie
ko blogo nedaroma, o esąs tik 
yietinio laikraščio šerininkų 
suvažiavimas ir esąs jis vieti
nės policijos apsaugotas. Tuo
met detektyvai^ pąsi|ęąlbeję su 
vietines policijos sargyba, nu
važiavęs savais Jceliąis.

šią ^leįdąžio kalbą girdėjo 
P. Daujotas, Ą. Ambrozcvičius, 
P. Mąrtinkaitis, A. Kriščius ir 
dar keli kiti pąmenys.

Dabar žodiš-kita? dėl polici
jos buvimo Lietuyių Auditori
joje gegužės 8 dieną. Bimbos 
organas gegužes 11 dienos lai
doje suverčia įpdą (tel buvimo 
policijos auditorijoje ant pru- 
seikinių ir Strązdo. Reikia pa
sakyti, kad ipįU bėdos su verti
mas yra męlaš įr blįofas.

Auditorijon1 policija buvo 
pašaukta pačių bimbinių, nes 
Bimba žinojo iš anksto, kad 
Mišrus Kanklių Choras su
streikavo ir atsilakė jam, Bim
bai, dainuoti. Taip jau Bim
bai kinkos d^pbęjo, kad jį ir 
jo “defense teorps” Chicėgos 
publika pasitiks kačių kon
certu. f,

Šį faktą, būtent kvietimą po
licijos Lietusių Auditorijon, 
teko nugirsti i$ pačių komuni
stu. Jie tieąidg sako, kad (įel 
policijos pašaukimo į Bimbos 
prakalbas yrą kalti pat^ Bim
ba ir Andriulis, o ne kas ki
tas.. Senas Petras, i

Piknikas 24 gegužio 
* Dovanu duoda- 

nigais: $50.00. $25.00, 
0f Uąnga 50 centų.

i isftnksto Mftr-

PARDAVIMUI 2 lotai, kampas 
Robey St. ir 68 Place, 50x125, geras 
dėl gas stoties. Kainavo $8500, da
bar parduosiu už $4500,

Cash $1000.
Atsišaukit

ANTON GRINA 
4038 Archer Avė.

Gegužės 13 dieną bimbinin- 
kų organas “Vilnis” šaiikia, 
buk “Naujienos” pamelavu
sios sakydamos, (kad komunis
tai buvo apsisaugoję policija 
taip prakalbose, surengtose 
Lietuvių Auditorijoje, kaip 
“Vilnies” šėrininkų susirinki
me, įvykusiame Meldažio sve
tainėje. Pasak ježedniėvnos, 
kiekvienas šėrininkas žinąs, 
jogei policijos nebuvę Melda
žio svetainėje ar prie svetai
nės, lauke, 4

žinoma, bet kuriam “Vii-
1 > ■ ‘ ■ i,1*;.'..’

nies” šėrininkui yra sunku taiy 
ti žodis apie policijos buvimą. 
Ba opozicijos! šėrininkains 
Bimbos ir Andriulio , organe 
durys yra uždarytos; o Limbi
nė davatka juk negdli nieko 
sakyti. Taigi patys šėrininkai 
apie tai ir neprasitaria, ir tyli.

Ale štai faktai. Gegužes. 12 
dieną pas A. Ambrozevičių ad
resu 3210 So. Halsted stpečt, 
buvo užėjęs M. Meldažis, kurio 
svetainėje laikyta “Vilnies” šė- 
rininkų mitingas. Supranta
ma, kad keletas buvusių Am
brazevičiaus knygyne žmonių 
ėmė klausinėti p. Meldažį apie 
tą mitingą. Ir Meldažis papa
sakojo.

Pasak jo, kada bolševikai' 
nusamdė svetainę ir Limbiniai 
parodė baimės laikyti susirin
kimą be apsaugos; kada taip
jau ėjusios kalbos apie skili
mą, kuris galįs įvykti “Vil
nies” šerininkų susirinkime, 
arba net galinčios kilti Anušty- 
nes jame, tai jis, Meldažis, pa
sikalbėjęs su policija, kad ši 
butų prisirengusi reikalui 
esant Su tuo sitikę taipgi 
bolševikai 
“Vilnies” 
mo < 
kai prie Meldažio svetainės —. 
lauke ir viduje.

Suvažiavimui prasidėjus, 
pribuvo detektyvų skvadas iš 
miesto. Skvadas ėmęs klausi
nėti Meldažį apie ] 
mitingą 
kęs, kad jis turįs viską žinioje 
ir beto turįs vietinės policijos 
net 8 asmenis ir kad vietini 
policija viską žinanti.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE , 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nira skirtumo apielinkb ir kur yra at 
kai yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parapinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimai.

4425 So. Fairfield Avė.
T.L Lafaytnt 04J5

NAUJIENOS, Chicągp, III, IT" -■yy-r ...... . ...

. Detektyvai, atvykusieji iš 
imtesto, pareiškę, kad juos kas 
|cn šaukęs ir kad j te gavę 
įsakymą važiuoti į jo, Melda-

SpeciallstM gydyme chroniškų Ir nauju li
rų.- Jei kiti negalėjo jumis i&gydyti, atsuan 
kykit pas mane. Mano pilnas l&egzamlnavl- 
mae atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aft apsi> 
Imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei. 
<it pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kai jums skauda, bet pats pasakas 
po galutino ifcegzamlnavimo—kas jums yra.

Bimba dirigavo visas pieškąs savo —
Pruseikiniai galit baubt, bet tikrai išeisit lauk (2 k.) 
Aš komisariausiu iki kiką gausiu, 
Ir gazietą teks man uždaryt, 
Kad skolų nusikratyt

WISSIG,
Pasauliniame Kari

Seno Krajaus

PERKAME Uetuyos Laisves 
Paskolos
parduoti, ^kreipkitės j Naujie
nas, Bos No. 1258.

Birute yra užkviesta ap
vaikščioti Chicagos jubilėjaus 
savaitės ir pasirodys su lietu
vių dainomis ateinantį antrar 
dienį, gegužės 19 dieną. Pror 
gramą pildys įvairių tautų 
grupės, jų tarpe ir Birutė. Bi
rutė dalyvaus programe apie 
10 valandą vakare. Choras 
sudainuos, o' lietuvaičių būrys 
pašoks vieną kita lietuvišką 
šokį.

Butų gerai, kad lietuviai at
silankytų į šį parengimą. Pa-

Birutė užkviesta Chi 
cagos jubiliejui ap

vaikščioti

AUTOMOBILI ų t PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo na\ijo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir1 pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

20 W. Jackton Blvd., netoli State St 
Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 p< 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė 

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

4 colių į ruberį įsodintas ££Qft 
šepetys ......................... ............
Sienų popiera ................10c

Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 3998

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai , pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus į 

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

VYRAM, MOTERIMS, į It 
MERGAITĖMS IR H L

VAIKAMS. Jį į 
Geriausių iŠdirbėjų tavorai už 

žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS
2945 W. 63rd St. 

arti Richmond St. 
Tel. Grovehill 0989 

Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki 
vai. po pietų.

Daktaras
Kapitonai

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

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo Ilgas pilvo, plaučių, infatų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, rtufnatizmą, galvos skausmui, skausmus nuga
roje kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti, ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metu ir Išgydė tukstanėius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1

'> 4200 West 26 St., kampas Keelet Avė., Te1. Crawford 5573

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos liauja 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 abelną 
mokslą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busit abelnai ir visose mokslo Šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 

3106 So: Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

LUSTIG’S DEPT. STORE
3410-12 So. Halsted Street

Real Estate For Sale 
Namai-$emt Pardavimui

PIGIAI ŽEMĖ
Parsiduoda 2 akeriai žemės prie 79tb 

ir Archer Avė., tinkama dėl daržovių at 
viltų farmos. Gasas ir elektra įvesti, 
kaina pigi. Mainysiu ant mažo namo 
ar gerų lotų.

JOSEPH VILIMAS 
4556 So. Rockwell St. 

Virginia 2054

rai, tik perblrangųs tikietai įė
jimui. Na, tfii esą dabar pa? 
darysiu pigius tikietus: tik po 
50 centų užsimokėję galės įriti 
per vartus arba per tvorą įlip* 
ti už tą pačią kainą. O vidus 
jc išgirs ir pamatys programą, 
prie kurio mes rengiamės jau 
seniai.

Tąi jau manau, kad jeigu 
už 50 centų galima bus pikni
ke išgirsti koncertą, tatai yra 
pusėtinas bargenas. O Vdap 
bus ir daugiau visokių nesma
gumų ir neparankumų,, juoko 
ir piktumo. Pustapėdis.

Miscellaneous
. - _l-vaįrus -

ARDOME
Visą bloką augštos rūšies aptartmen- 

tinių namų prie 61 St. ir Ellis Avė. ir 
prie 4520 N. Claremont Avė. Par
davimui už bargeno kainas storų lan
gai, grindys, plytos, plumbingas, apšil
dymo įrengimai. Visokio didumo lum- 
beris. Pardavėjai yra ant vietos,t arba 
šaukite Victory 0600.

Financial ■
Finansai-Paskolos 

WWW*^««M<W***M»"***<»<*"*—****—'**—

Skoliname Pinigui ant pirmo mor- 
gičiaus ant 3 metų it 6 mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 mėu. ir ant 12, metų, už 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

Business Chances 
________Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI'soft drinks parlor. 
arba mainysiu į automobilių. Biznis 
išdirbtas per 20 metų.

3415 Wallace St.

Financial
_________ Finansai-Paskolos

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos

Finance Corporation 
of Illinoia 

Po valstijos priežiūra 
’ 3804 So. Kedzie Avė.

Vasarinis lt pavasarinis siutelis
...... sijonėlį švieąeą.nes materijos ar švarką tamsesnio šjlko. 

kia turėti kiekvienai,'pis jisai ne tik labai praktiškas, \bet ir šaunus 
mieros 14/ 16, 'Į8, 20, t^ipk* J6 ir 38 colių per krutinę.

Nod^t gauti} vieną ar daų
f ..V _ a. -1 311 .a

prašome iškirpti j 
$utą, prfdub 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvįeno par 
vyzdžio kaina 15 centi/. Gali
ma prisiekti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky- 
infi. Laiškus rėikią adresuoti: 
Naujienoms Pattern Dept., 1789 
a- tu:

Business Service 
BiznioPatarnavimaa

LUMBERIS 30 iki 50% diskonto. 
Wall board 3c., stogams $1, durys $1, 
garažo durys $2. Naujas ir senas lum- 
beris. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne
dėliomis 9 iki 1. Abbott Lumber Co., 
5201 W. Grand Avė., Berkshire 1321

’ Exchange=Mainai
IŠSIMAINO testaurantas ant automo- 

biliaus arba cottage. Naudokitės proga 
F. G. Lucas Co.,' 4108 Archer Avė.

Heto Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusių moterų pardavėjų 
dirbti lauke, visą ar dalį laiko, parda
vinėti naudingą daiktą ant išmokėjimo. 
Geras uždarbis. Kreipkitės į Brandi 
Clotring Co», 1223 S. Halsted St., 
2nd floor.




