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Boikotuos Savivaldybių Rinkimus Lietuvoje
♦ j *

VOL. XVIII Kaina 3c
m—ii ii...... i ii.

Liaudininkai nutarė rinkimuose nedaly
vauti. Nedalyvausią nė socialdemokratai, 

nė krikščionys demokratai
“Lietuvos Žinios” gegužės m. 7 dienos laidoje įdė

jo tokį pranešimą: *
Liet. Valstiečiu Liaudininkų sąjungos Centro > ko

mitetas nutarė paskelbtu “Vietos savivaldybės įstaty
mu” Lietuvos miestų savivaldybių rinkimudse, kurie 
paskirti š. m. birželio mėnesio 15 dieną, nedalyvauti.

Kiek girdėt/ toks pat nusistatymas e^ąs Socialde
mokratų ir Krikščionių demokratų.

Bielinis atsisakė pirmi
ninkauti rinkimii 

komisijoj

Teko patirti, kad socialde
mokratų lyderis p. K. Bielinis 
atsisakė dalyvauti Kauno mies
to rinkimų komisijoj/ kur jam 
buvę pasiūlyta pirmininko pa
reigos.

Valdžia jau paskyrė rin
kimų komisijų

Kauno miesto tarybos rinki
mams pravesti vidaus ikalų 
ministeris paskyrė komisijų to
kiame sąstate: pirmininkas — 
Digrys, nariai — Br. Gudavi
čius, Stakelė, M. Volfas ir Bur
ba, kandidatai—šostakas ir De
gutis.

[Acme-P. C A. Photo]

Kūdikis, kuris gimęs atrodė negyvas, buvo daktarų me
chaniškomis priemonėmis atgaivintas. Kūdikio motina, Wichi- • ’ *
ta, Kans., gyventoja Mrs. Harlan, mirė gimdydama.

Atšaukta karo padė
tis Madride

20 areštuota už užuo
jautos pareiškimų 

muzikui
DIDŽIULIO SOVIETU FABRIKO BĖDOS

at- 
su

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
19. —Gegužės 18 d. Ispanijos 
valdžia panaikno karo padėtį 
Madride, šalies sostinėje. '

Valdžia pareiškė/ kAd laimi
mas sugrįžta visoj šalyj--ir -kad 
ir kituose miestuose, kur buvo 
paskelbtas karo stovis, jis bus 
atšauktas.

20,000 anglėkasių su
streikavo Lenkijoj
VARSA V A, geg. 18. — Dvi

dešimt tūkstančių anglėkasių 
sustreikavo Dabrovos ir Kra- 
kuvo anglies laukuose, kadangi 
nepavyko derybos, kurios vesta 
deliai to, jog samdytojai norėjo 
nukapoti darbininkų algas 10 
nuošimčių. Lenkijos anglėka- 
siai uždirba nuo 56 iki 79 die
noje. O ir dirbti jie gauna šiuo 
laiku tik tris-keturias dienas sa
vaitėje.

MILANAS, Italija, geg. 19.— 
20 asmenų tapo areštuota Mi
lane, Scala operoje ,kai publi
ka sukėlė užuojautos demons
traciją Arhturo Tęscanini, New 
Yorko filharmonijos orkestras 
vedėjui, kurį fašistinė valdžia 
išvijo iš tlalijos, kada Tosca- 
nini atsisakė diriguoti fašistų 
himnui.

Betvarkė viešpatauja milžiniš
kame sovietų fabrike ūkio 

. mašinoms dirbti

DONO
•Tribūną korespontfen*

Įspėja samdytojus •
WASHINGTON, D. C., geg. 

19. — Darbo sekretorius, Wil- 
Ijam N. Doak, pareiškė, kad 
kiekvienas pramonininkų pasi- 
mojimas kapoti darbininkų al
gas busiąs skaitomas Suvieny
tų Valstijų valdžios kaipo su
laužymas pasitikėjimo. Ir sam
dytojų pasimojimai kapoti al
gas esą pateisintų darbininkų 
reikalavimus didesnių algų ir 
paskelbimą streikų.

Pašauta du ginant kalė
jimą nuo minios

ELBERTON, Ga., geg. 19. — 
Du baltveidžiai atsidūrė ligoni
nėje pasėkoje minios pastangų 
įsilaužtų į kalėj imą,-kur laiky
ta du juodveidžiai' kaltinami 
užpuolimu ant baltveidės .mo
teriškės. s

Minia bandė įsDAužti į kalė
jimą ir nulinČįuoti kaltinamuo
sius. Ugnegesiai ir nacionalinė 
sargyba mėgino iš pradžios van
deniu, paskui gazinėmis bom
bomis išskirstyti ją. Kada šios 
priemonės negelbėjo, tai teko 
šaudyti į minią.

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
19.— Apskričio teismas davė Į 
sakymą areštuoti pasitraukusį 
iš tarnybos generolą Mario 
Sanchez ir keturius jo bendrus, 
kurie yra kaltinami tuo, kad 
suokalbiavę smurtu nuversti 
valdžią.

Lenkijoj automobili
ninkų streikas

VARŠUVA, geg. 19. — Len
kijoj sustreikavo privačiai au
tomobilistai. Jie protestuoja 
prieš neseniai priimtą parla
mento įstatymą, kuriuo uždėta 
taksos, idant sukelti fondų 
vieškeliams taisyti. Automo
bilių pardavėjai staigiai neteko 
biznio. Keletas šimtų automo
bilių laisnių sugrąžinta valdžiai.

Cfiicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pro* 
našauja:

Paskyrė laiką Britam jos- 
Indijo^ konferencijai

SIMLA, Indija, geg. 19. — 
Britanijos valdžia paskyrė rug
sėjo 1 d. atidarymui konferen
cijos Britanijos ir Indijos gin
čams spręsti.

Dalinai debesiuota, truputį 
vėsiau, besikeičiąs vėjas.

TOURS, Francija, geg. 19.— 
Chateau de la Fariniere nuvir
tusi siena palaidojo Suvienytą 
Valstijų armijos generolą Ro- 
bert H. Dunlap. Generolo 
žmona, kuri apžiurėjo vietą 
kartu su vyru, išliko gyva.

ROSTOVAS—ANT 
Rusija.—^’.... L:......

tas, Henry Wale«, -šitaip apra
šo vieno didžiausių sovietų fab
rikų darbuotę:

Selmastroi, didžiulis esantis 
čia fabrikas ūkio padargams 
gaminti, yra viena penkių mėtų 
plano katastrofų. Padidintas 
iš mažo fabrikėlio, naujasis- 
plentas tapo uždėtas 1926 me
tais ir pradėjo gamybą praėju
siais metais plačia skale.

Iki šiam laikui jo operavimas 
pasirodė esąs nepasisekimu, 
nors plentas buvo įrengtas 
brangiomis importuotomis ma
šinomis ir aprūpintas miniomis 
darbininkų, padėtų algų sąraše. 
Jis yra operuojamas gremėz
diškai—“hit or miss” papėde. 
Nematyti tvarkos, ir kiemai 
užversti pusiau nebaigtu, ne
suderintu aparatu.

Daugiau kaip 12,000 vyrų ir 
moterų samdoma dirbti šapo- 
se. Jie stumdo vieni kitus, min
do vieni kitiems kojas, slovi- 
nėja be darbo, žiūrėdami į to
kias mašinas, kurių ratai suka
si, arba* laiko karštas, diskusi
jas pakampiais ir neišvengiai 
mose kooperatyvėse valgyklose 
—kurių po vieną yra paskitra 
kiekvienam fabriko skyriui — 
prie arbatos. 1

Betvarkė ir apmirimas

Amerikos fabrikas atliktų to
kią pat užduotį su 2,500 dar
bininkų. Tai yra nuomonė 
ekspertų, jų tarpe ir pačių ru
sų, kurie/turėjo patyrimų Su
vienytose Valstijose. Ir jie jau
čiasi tiesiog apatingi, matyda
mi betvarkę ir apmirimą pasi-r 
reiškiantį šiame fabrike.

Tik vienas ccptralinio ofiso 
trobėsis, penkių aukščių fcon- 
krito ir šlifuoto stiklo-padaras, 
sutalpina 
samdinių—klerkų, stenografų ir 
sekretorių.
štabas šios rųšiės plentui Su- 
vienytęsė Valstijose, pagami
nančiam tokį pat kiekį produk
tų, susidėtų ne daugiau, kaip iŠ 
100 ofiso darbininkų.

Kiekvienas Selmašstrojo sky-

rius ir subdepartamentas turi 
savo atskirą, ? mažesnį ofiso 
darbininkų štąbą, kas sudaro 
dar 400 ar 500 ofiso darbinin
kų. Amerikoj, jeigu dirbtų dar 
šimtas ofiso darbininkų, tai su- 
čekiuotų visov plento’ gamybos 
kiekį.

200 “inžinierių” darbe
Selmašstroi samdo 200 rusų in

žinierių, kurie prakaituodami 
braižo planus ir gamina mėly- 
naisias atspaudas, kuomet to
kio pat didžio Amerikos dirbtu
vė nereikalautų daugiau, kaip 
tuzino inžinierių darbo. Rusijoj 
reikalingas yra inžinieriaus dar
bas tokioms užduotims, kokias 
Suvienytose Valstijose atlieka 
skyrių superintendentai ir vy
resnieji formaliai.

Selmašstrojui operuojant, per 
mėnesį pasitaiko apie 45 sun
kesnių nelaimių, kaip amputa
cija rankos arba kojos, sulau
žymas kojų, netekimas akies, 
ar pavojingas apdegimas, ku
rios dažnai 'pasibaigia mirtimi. 
Suvienytose Valstijose trečda
lis tokių nelaimių, pavyzdžiui 15 
per mėnesį, iššauktų legalę in- 
vestigaciją plento operavimo.

Todėl ' pramonės, 
mato klaidingumą
dos, buk valstybės valdoma 
pramonė galinti būti operuoja
ma ekonomiškiau, ne kad pri
vati. Nes kuomet privatis biz
nis turi arba pagaminti ir bu
joti, arba užsidaryti, tai val
džios pramonė/ šie ekspertai 
tvirtina, galinti lakytis, ope
ruodama su nuostoliais taip ik 
gai, kaip ilgai valstybės spaus 
dina popierinius pinigus, kad 
jais apmokėti darbininkus.

Iš brųsloto į kelnių kišenę
Sovietų plūgai, kurių men

kiausias kiekis pagaminti kaš
tuoja $8,000, yra parduodami 
valstybiniams ir kolektyviams 
ūkiams kiekvienas po $1,250. 
Jeigu kas kritikuoja šitokios 
rųšies finansus, tai jam atsako
ma :

“Well, niekas nuostolių netu
ri, ba valstybė nupirko iš vals
tybės. Valstybė paėmė pinigus 
iš brųsloto kišenės ir įsidėjo į 
kelnių. kišenę”. ? , f ?

Selmašstroi randasi Rostovo 
priemiestyje, Nachičevanėje, ko-

ekspertai 
prapagan-

kių penkių mylių atokume nuo 
miesto. Fabriką galima pasiek
ti arba prisigrūdusių gatvėka- 
rių linija, arba keliuku pės
tiems einant tiesiai per miške
lį, kur pilna nuskurusių ir iš
badėjusi ų^pabastų, kurie pada
ro holdapus praeiviams kas 
naktį, ir ne tik atima kiek ver- 
tesnius dalykus, bet taipjau 
nurėdo, palikdami nelaimingas 
aukas visai huogas.

šiame miškelyje tik vienos 
savaitės bėgiu buvo papildytos 
trys galvažudystės, ir net G- 
P. U. arba slaptoji policija, 
rodo, esanti bejėgė kovoti 
holdaperiais pabastomis.

Selmašstroi koncentruoja sa
vo jėgas ūkio padargams ga
minti. 1 Jis išdirba vežimus, sė
ti mašinas, plugus, šienui pinu
ti mašinas, grėblius, vežimams 
krauti įnagius ir kitokias že
mės ūkio reikmenas. Daugelis 
tų mašinų yra daromos Interna
tional Harvester Kompanijos 
pavyzdžius sekant, net su pa
rašais rusiškomis raidėmis 
“Mak Kormak”.

Milionai rublių išleista 
įrengimui

Milionai rublių buvo išleista, 
kad įtaisyti fabrike reikalingas 
mašinas. Aš mačiau batarejas 
mašinų iš National Acme kom
panijos, Windsor Vt.; ištisus se
tus Avey grąžtų presų; maši
nas iš Cincinnati; General Elec
tric kompanijos motorus; De- 
fiance Machine Works produk 
tus; Landis tekintojus iš Way- 
nešboro, Penna; La Pionte ma
šinų įnagius iš Hudson, Mass.; 
Foote Burt grąžtus jš Glevelan- 
do; kujus High Speed kompa
nijos iš Rochtster, N. Y.; įna
gius įš Vokietijos ir didžiulius 
presus iš Odesos.

Daugiausia kliūčių* atrodo, 
esama faundrėse pilka j ai gele
žei ir plienui. Atrodo, jog nie
kas nepajėgia sutvarkyti tą 
departamentą taip ,kad jis obe- 
ruotų. Kad niekas nesupranta 
liejimo darbo. Darbininkai yra 
neatsargus besitriusdami apie 
tirpytą metalą ir neturi tinka
mos apsaugos nuo jo taškimbsi.

Darbininkai neturi specialiai 
vaškuotų drabužių ir batų, nuo 
kurių tarpyta geležis -nuriedės, 
žalos nepadariusi, kaip vanduo 
nuo antino plunksnų; taip ap
sisaugoma Amerikoje. Vietoj 
to, jie dėvi apdriskusias bovel
nines kelnes ir skylėtus vailo
kus, kuriuose liepsnojančio me
talo lašas arba žiežirba iškan- 
da skylę iki odos arba net iki 
kafllo ir sužeidžia darbininką.
Apsauga kaštuojanti perdaug

“Kaštuoja perdaug; mes to 
negaminame, ir negalime 'pa
kelti brangumo, kad įgabenti 
tai iš svetur”—aiškinasi fabri
ko valdininkai, kuomet jiems 
nurodorpa, kad tinkamos atsar
gos priemonės žymiai apsaugotų 
darbininkus, nuo nelaimių. Nie
kas, matyti, nesiskaito su fak
tu, kad keletas tūkstančių do
lerių šioms “nepaprastoms” iš
laidoms žymiai pagelbėtų na
šiau operuoti milžinišką fabri
ką, kuris kaštuoja milionus. |

Kalvės ir presų škyrhije te
kina ir šveičia diskas sėjamoms 
mašinoms ir kitokiėms padar
gams. •. Darbininkai Jiebuvotin
kama/ pamokinti,’ kaip operuo
ti dideliu smarkumą besisukan
čius mekaniškus' šveitiklius, o 
deliai to disjcos nulekiojo, nu- 
kapodamos darbininkams ran
kas ir kojas! ir sužeisdamos ki-

—....................— .         ■ —■■■ IH ...................... . I

tokiu bud u taip nuožmiai, kad 
šis skyrius teko uždaryti iki 
nauja darbininkų grupė jam 
buvo suorganizuota.

Mokina jaunuomenę darbo
Fabriko vyriausybė aiškina 

nepaprastai didelį darbininkų 
skaičių tuo, kad ji mokinanti 
darbo daugelį vaikinų ir mergi
nų, idant padaryti iš jų amat- 
ninkūs. Matytis tūlas skaičius 
jaunuolių amžiuje nuo 17 iki 
19 metų įvairiuose skyriuose, 
kurie dirba kaip mokiniai. Bet 
jie yra padėti darbui sulig spe
cialiu apmokėjimu ir gauna vos 
po keletą kapeikų dienai.

Bolševikai reikalau 
ja sustabdyti nepa 

lankią agitaciją
MASKVA, geg. 18. — Bol

ševikų užsienio reikalų komisa
ro padėjėjas Kresitinski pareiš
kė Suomijos pasiutiniui Mask
voje protestą deliai to, kad buk 
Suomijoj, su valdžios pritari
mu, varyta nepalanki ruąams 
propaganda.

Pataria mažiau kviečių 
sėti

LONDONĄ^ Anglija, geg. 
19. —Aiuo laiku čia susirink
si yra konferencija javų augi
nimo ir vertelgystės reikalams 
aptarti. Tarpe kitų konferen
cijoj dalyvauja ir Suviėnytų 
Valstijų atstovai.

Suvienytų Valstijų delegatas, 
Samuel R. McKelvie, federalės 
farmų tarybos narys, savo kal
boje pareiškė, kad vienintelė 
priemonė kviečių marektui pa
kelti ir kviečių augintojų, padė
čiai pagerinti, tai sumažinti 
dirvą kviečių auginimui. Suma
žinti tiek, kad kviečių butų iš
auginama kas metai kiek maž
daug jų yra suvartojama.

Atsisakė nutraukti ry
šius su Rusija

LONDONAS, geg. 19. —An- 
glijos konservatoriai pareikala
vo parlamente, kad Darbo val
džia nutrauktų diplomatinius 
ryšius su Rusija. Į šį reika
lavimą premjera^ MacDonaldas 
atsakė, kad valdžia jo neišpil- 
dys. . ' .

Litvinovas išrėžė 
pamokslą Genevos 

suvažiavimui
Bolševikų atstovas pa
pasakojo kur slepiasi 

dabartinės depresijos 
šaknys

GENEVA, geg. 19. —Gegu
žės 18-tą Genevos suvažiavi
me sovietų atstovas Litvinovas 
pasakė ilgoką kalbą, kuria ana
lizavo, kame slepiasi dabartinės 
ekonominės depresijos paasuly- 
je šaknys.

Pasak Chicago Tribūne ko
respondento, Litvinovo aiškini
mas buvęs esmėje toks: kapi
talistinės valstybės smaugia 
vienos kitas, parduodamos pre
kes brangiai namie, o pigiai 
užsieniuose. Jos teriojančios 
save stengdamosi išmesti už- • 
sieniuose ^uo daugiau savo 
prekių—“dumpinti”. 

• »

šis kaltinimas, anot korės- ' 
pondento, atrodęs kai kuriems 
suvažiavusių ypač kartus todėl, 
kad jie nužiūri pačius sovietus 
kaip didžiausius “dumpintojus”.

Bet Litvinovo išvadžiojimais, 
Sovietijoj kiti daugiau “dumpi- 
ną”, ne kad ji “dumpinanti” 
sveįur. FAktinaL sovietai nė 
meduhipiną, o tik draugiškai 
eksportutją .kai Jkuriuos pro
duktus.

Kalbėtojas patarė Europos 
valstybėms pasižadėti savo pre
kes pardavinėti užsienyje to
kiomis kainomis, kokiomis jos 
yra pardavinėjamos namie. Ir, 
anot Litvinovo, sovietai tokią 
sutartį pasirašytų taipgi.

Kitas Litvinovo pasiūlymas 
buvo visoms t šalims pasirašyti ' 
sutartį, kuria pasižadėtų neda
rytu agresingų žingsnių prieš 
kitus ekonominiuose žygiuose.

Austrijos valdžiai gru 
? < moja~kryzis
VIENA, Austrijh, geg. 19.— 

Per pirmuosius ^eturius mėne
sius šių metų Austrijos biud
žetas turėjo deficitą, kuris sie
kia 150,000,000 šilingų. Deliai 
to nędateklio, nužiufima, galįs 
įvykti valdžioje kryzis ir minis- 
terių kabinetui tektų rezignuo
ti.

Lietuvon
<• » k , f . » 11

4

Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. ’ Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiau

1
r f

■ 5 1 i , * *
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daugiau kaip 1,000

Administracijos

į

1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 
šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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Mplžšdama Jos 
Jiko nuliudimo .savo 
krelę Lailtf apie 17

KIEKVIENAS ŽINO, KAD PATOGIAUSIAS IR 
TIESIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ YRA 

per KLAIPĖDA

Gegužės 11 d. čia mirė ligOr 
ninėj į šeštų dienų po operaci
jos Katre Mizeriene, vietinio 
drabužių krautuvnjnko Vikto
ro Mizerio žmona. Ji palaido
ta tapo geg. 14 d.

11. Esant ryškiems procesams, 
ypatingai -turintiems bendra su 
vidurių sugedimu, > nebesimau-

djtf Ulivo 
Jinksmo 

>u<fo, M

gyvenimas . 'netik 
ipens, bet ir viso

laikas maudytis upėse, 
mes niekaip neturime 
progos išnaudoti saulę 
Prie upių visuomet

tos šaltiniai/ be kurių šių laikų 
3fyVen)pig sųlygpįįe ne įmanomas 

atskiro as- 
kulektyvo,}

Laivu Hellig Olav
Važiuojanti su šia Ekskursija turės 

1 smagiausią kelionę ■ ■

W A. Photo]

iCftaia Bow,^Hollywdodo “žvaig- 
;ždė°, dabar susirgus nervų pa 
irimu ir priversta kuriam lai
kui paliauti aktorės darbą.

L>iio lietas ir Aleksas skubino
si su šviesa pasiekti namu si 

t nelaimei, jis vat 
mylių per valam

2. Prieš maudymąsi nevisai 
atvėsti. Jeigu upės krante gra
sus vejas atima , iš kūno daug, 
šilumos, reikia padaryti eilę 
energiškų judesių, gimnastiškų 
budu taip kad vandenyje netek-, 
tų sušauti, nuo ko gali ilgam 
užsitęsti organizmo reakcija.

3. Maudytis visa i nuogam.
4. Greitai pasinerti j upes 

vandehį. -
5. Ramiai nestovėti. Plaukio

ti, o nemokant-— trinti savo 
rankas, liemenį ir kojas eneiM 
giškai spaudant.

6. Vandenyje būti nedaugiau 
10—20 minučių .ir esant reak
cijai išlipti.

7. Nęlaukti antro sušalimo.
8. Išėjiis iš vandens nusiš-

DISBURSEMENTS į 

$5:1,400.00^ 
. 4.200.00>: 
1 t.<
5^856.4-8, 

'■ i * -
‘ ^;4O8i4p 
... 455.00 
;15.200.00

kūno temperatūra, 
kvėpavimas, odos 

ir sveikų žmonių

skričio, ? Viduklės valsčiaus 
‘Letfgattų kaimo.

; —Walter Domash,

kuriuo yra kiekviena valstybė.
Maudantis -upėse reikia lai

kytis eilės taisyklių, kurios 
yra:

1. Maudytis neanksčiau jkaip 
po valandos po lengvų pusryčių, 
arba po. dviejų valandų po pie-

Taip pat nėrcikia^^užATiršIji 
tų griežtą asmeniškumą, kuris 
yra reikalingas kiekvieną ata
rą kartą. Vieni gali maudytis 
du kartu, net tris kartus per 
dieną o kiliems nėkiekvieną 
dieną maudytis. Savo paties or
ganizmas (langelyje atvejų tu
ri būti tuo jautriu gydytoju, 
kuris nurodys, ar dar maudy
tis, ar ne.

Staigus nusilpnimas, jęgų 
sumažėjimas, nerviškas sujau
dinimas, nemigas— štai svar-

5. Reumatikams.
6. Didelis palinkimas jaudin

tis, kaip įvairių psichozų, iste
rijos ir kt. reiškiniai.

7. Spjaudantiems krauju, 
ypatingai sergant tuberkuliozu.

8. Lytinės srities ligoniams: 
triperis, satiriazis, nimfomani- 
ja ir kt.

šalto upių vandens veikimas 
į liaukas pasireiškia iš pradžios 
periferinių liaukų susiaurėji
mu ; po to sujaudinimo nusto- 
jimo jos prasiplečia, tai yra 
vyksta “reakcija”. Reakcija 
stipresne, kai šalčio veikimas 
trumpesnis ir* intensyvesnis, 
šalčio dėka susitraukusios odoš 
liaukos ir raumenys stumia 
kraują nuo periferijos j vidih 
jinius organus, ir širdis ir 
kraujo indai sustiprintai prisi
pildo kraujo, širdies* darbas 
padidėja, o paskui ateina laiko-’ 
tarpia vadinamo atbulo arba 
reaktyvinio liaukų išsjplctjmO' 
Dažnos upines maudyklės, ypa
tingai esant žemai temperatu-

..i,

Velione Mizer

Upės vanduo savo sudėtyje 
neturi to didėlio nuošimčio iš
tirpusių druskų, kokias mes^ 
randame juroje, jis netaip 
standus, jo lyginamasis sVoris 
daug mažesnis. Iš čia visus 
pirmenybės juros vandens pu
sėje, teisingai vadinamo mi
neraliniu vandeniu. Bet jei
gu atimti tas tam tikras savy
bes, kokiomis gamta aptuML 
no juras ir vandenynus, upių 
vanduo vis tik turi savybių 
tiek stipriai • veikti urgauiznuj 
ir audinius, kad kai kuriais 
atvejais mes pastebime pašė-* 
kas, vienodas su juros diegi 
juos vaikinui.

Upinės, maudyklės veikia 
musų oda, labiausiai tempera* 
turus budu. o didelėse upęsc< 
kame yra nedidelis bangavi
mas, — mechanišku veiksmu. 
Priklausomas nuo temperatu* 

reakcijos artėjimu 
Ir reakcija nepasD 
audringumu ir tais

Cash in Trcasury Lašt
Year ................ ...... .

Installmcnts receivcd 
Interese Received' ... 
Prcmiums Receivcd
Mcmbership Fees ..
Transfet
Fines ...
Loans re

R'eal 1
Loans Repaid and

Stock Pledged .
Rems ......... . ..............
Bilh Payable ........
Matured Stock .....
Prppaid or Paid-ųp 
Accounts payable . 
Cpnętaginc fund .1
Sufcpcnsc Acfount -

ros yra 
laipsnis, 
žymi tuo 
reiškiniais iš /vairių musų or
ganų pusės, kokius mes pa
stebime reakcijos juroje. VD 
sas upinių maudyklų veikimo 
efektas turi būti priskirtas iš
imtinai temperai arai ir būvi* 
mo vandenyje ilgumui. Fizi
ologiškai tas veiksmas vykstaj 
šiuo budu: J

1. Upių vanduo veikia odą, 
o per ją ir kraujo apytaką: a) 
padidina kraujo cirkuliaciją ir 
oro priėmimą, b) didina kraujo 
gaminimo organų sujaudinimą.

2. Veikdamas nervinę siste
mą, didina nervinių narvelių 
funkcionalinį veikimą.

3. Greitina medžiagų pasikei
timą organizme, padėdamas di
dėti norui valgyti ir gerėti ner
vinės sistemos funkcijoms.

4. Stiprina odą, o per ją grū
dina organizmą.

Grimstant kunui i upinį yan- 
denį pastebimas pirma odos iš
blyškimas, o po kai kurio lai
ko šilumos ir kraujo pribuvi
mo prie visų audinių jausmas. 
Pasikeičia 
tvinksnis, 
jautrumas 
svoris.

Upinės maudyklės beveik vi- 
sumet sumažina tvinksnį ir pa
daro mažesnę temperatūrą, gi 
kas dėl kvėpavimo, tai jis ar
ba pasilieka be pasikeitimo, ar
ba nežymiai sulėtėja.

Nepatartina maudytis upėse, 
ypatingai esant temperatūrai 
nuo 12 iki 18° C:

1. Seniams, kuriems reikia 
apribot buvimą vandenyje, pas
kui energiškai

luostyti. •
9. tšsimaudžius bent kiek pa

sivaikščioti, nepa vargstant.
10. Maudymosi pradžiai pa

geidaujama vandens šiluma

NAMimos, m
blausieji momentu, !Wįe 
.veisti būti atsargiais !beslną|i- 
(lojant i tokia' nevisai abej inga 
energiją, kokU yrą bendrai 
^anduų. J. i

2. Širdies ir
3. Liguistai 

mažakraujams
4. žmonėms apoplekcincs 

komplekcijos geriau nesimau-

iWirtiw( 
«yvyl^,

Oųa žičkienė ir Pranas Alek
sas yažiavo j WilsonviHe pa^b 
tartį sų savo šeima dėl padarys 
mo $8,000 paskolos.

Aleksas buyo labai darbštus* 
ir gabus žmogus. Jis tur^jp, 
net ketverius namus, — du sp 
bizn 
Nabašriinkas paliko motelį; srt- 
nų W»lter ir tris dukteris, — 
'LUčima, -Julia ir CiciliJą. Vy< 
riausia dūktų 18 metų ,0 jau 
niausiąs buvo sūnūs 14 metų.

‘lalėjo Aleksas iš Raseinių ap-

ASSETS

Loans on Rcal Estatc $172.900.00 
Loans oii Stock Pledged .... 5,400.00 
Interese Duc and Unpaid .......... 76.50
Installments on Stock duc

and Uppaid ...........  4,545.24^
Fitrnituro and Stationery .... 678.90 
Cash in Hands of Trcasurer 3,275.19

.didina.iriebalų degimą or
ganizme, didina norą Valgyti, 
didina deguonies naudojimą ir 
išleidimą angltartikštfes.

Ypatinga reikšmė teikiama 
upinėms maudyklėms, kaip prie
monei," tinkamai masiniam or
ganizmo grūdinimui tai jau- 
ųiuemenei iir suaugusiems, ku-, 
ris Ieško tikrų fizkultūros me
todų. šaltas upinės maudyklės' 
mažina odos nervų jaudinimas! 
ir jautrumą, mažina raumenų 
jaudinimąsi, ir Užgrūdina orga
nizmą, daro jj atspariu išori
nėms įtakomsv Bet tos pačios 

‘Šaltos upinės madyklės jas be 
apsiži u įėjimo vartojant, ypa
tingai asmenims su silpna šir
džių, dėl sustiprinto pribuvimo 
kraujo, prie vidujiniu organų 
Iššaukia Širdies Veikimo suma
žėjimą, .nusilpnėjimą raumenų 
ir psichinės .energijos ir prislė- 
gimą nervines sistemos. Štai 
diode! vaikams, ąenyviems as
menims, sumcnkėjttsiems ir su
erzintiems, geriau nesimaudyti 
šaltame .upių vandenyje, kad 
.nepaĮjloginti ir taip silpną svei
katą.

Upių vanduo skiriasi nuo ju
rų vandens didesniu šilumos 
^praleidimu ir mažesniu šilumos 
užlaikymu, dėl ko jis greičiau, 
sušyla, bet užtai neilgai užlai- 

i ko šilumą* Del tokių savybių, 
esamų bendrai gėlo van
denis savybėmis, vandens 
•temperatūra upėse nėra pa
stovi netik per vieną me
nesį, bet ir per dieną. Ryto 
ir vakaro temperatūros tarpe 
sviravimaį Siekia iki 4—7°. U- 
pių • temperatūra visai priklau
so nuo saulės spindulių intensy
vumo, ir, kiekvienas debesėlis, 
slepiąs saulę, keičia ir tekančių 
srovių sušildymo laipsnį. Dėl 
tokios aplinkybės negalima pa
dalinti maudymosi upėse iš tų 
valandų, kurios nustatomos 
naudojantis jura. Bendrai, ga- 

’ Miiha nurodyti nūo 2 iki 4-tos 
valandos po vidudienio, kai sau
lė'yra gana aukštai. Tai ge
riausias 
Tuomet 
praleisti 
ir orą.
daug chemiškų spindulių, atsis
pindėjusių nuo tekančio van
dens paviršiaus ir pridedančių 
savo energiją prie upių vande
nų energijos. Spindulių energi
jos intensyvumas auga besilen
kiant spindulių kritimui ant 
žemes. Minėtą dienos laikotarpį 
saulės spinduliai prisiartina 
prie perpendikuliąro, liečiančio 
jos paviršių. Kombinuotas van
dens ir saulės naudojimas la
bai veikia visą žmogaus orga
nizmą. Tos dvi energijos sujau
dina musų audinius su visomis 
pasėkomis, teigiamomis ir neL 
ipamomis ligoniui. Prie dauge
lio ųpių yra puikus smėliniai 
krantai, kuriuose ghlima netik 
ilgai naudotis saulės gydymu, 
iet ir naudotis smėlio tynėmis. 
Jų vartojimo technika ta pa- 
;i, kaip ir prie juros.

Patariama upėse maudytis:
1. Mažaįraujams ir su chlo- 

/•ozunės upių vanduo pakelia 
kradjo gamybą.

2. Bendrai storiems, nes dėl 
vandens žemesnės temperatū
ros greitai sudega riebalai.

3. Sergantiems kai kuriomis 
nervų ligdthis, gydytojui liepus.

4. Kai kuriems psichiniams 
ligoniams, ypatingai męlancho- 
likams.

5. Visiems, keno viduriniai 
organai tvarkoje ir kųrięms li
pių vanduo, protingai nutfdu
jantis, gali būti tuo . sveikatą 
teikiančiu veiksniu, kuris ir 
bendrai užgrudins organizmų.

Musų krašte* toli nuo juros. 
&artt<n Upės ir ežerai yra tie • ' • A *1 • f t 1 t

■----------------n?

Alitė lietuvis, liepsnose, ,kadM< 
' ’■ aatomobiHe jpaalydo iir na 

krito nuo tilto
' ■■■.■'■■R' ..........................

Pranas Aleksas, špie 40 me 
tų amžiaus, 1100 N. Oth &t., ge

Prieš 
žiavo 
dą* pKžftta su juo važiavo in 
ppnįa Ona žičMeflg, Jono AiČĮ 
kaus žmona, kurie turi -drabužių 
krautuvę, m Gol^mViHe Ąve> 
Mai automefrktiB nusirito nuo 
tilto, tai Skiepei parisckė išsi- 
gelbėti Ipro Ismgą. Akimi^ks- 
filyje automobilius jpaakendo 
Jiepsnpse.

: Aleksą ji jau netyjga-
Ed. širvinskas iir iW*įllėje dštfribMk jis vąe >>#vas 

(pribuvęs iš dMetu-1fbebuvo, Kaip ^fikieąė pasuko,, 
jaf jis buvo atrėmęs kojas i 
stabdžius (brėkesj it laikėsi už 
rato, bet jo galva buvo nenor- 
mališkąi atmesta atgal. Atro
dė, kad jo sprandas buvo nelu-

■ ANNUAL STATEMENT
FOR THE FISCAL YEAR ENDING MARCH 3,1. 1 

Gediminas Building and Loari Association 
AVĖ.. CRICAGO,-ILL.

uabilItifs
Regular Installmcnts Paid 

in on Stock. . (
Installmcnts on stock Paid 

. in AdvaAcc .............. . ..x
Installmcnts on Stock- Duc

and Unpaid ..... .  4,545.24 Vai
Prcpaid ot Paidtup Stock 52,OOO.OOį. 
Matured Stock . B n,'r'
Bil's pakabk 
Accounts Payabk .....
Intercst ....................
Cdnijingenc iFund .... 
Profit (divided) ..... 
Proht (undivided) /- 
Suspendc Account

TOTAL ’ $186,8'75.83%

siuskitper
HUUJ1ENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo LietuvosTnonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lošimus^- Mirtis,
■ ■.... ■■ ’ J

Balandžio 26 d. Čia buvo su* 
lošta penkių veiksmų tragedija 
“Brolžudys”. Lošimas pastaty
ta SLA. 77-tos kuopos ir jos 
veikėjų ipastangomis. Priegtanr 
dar -būva sulošta vįeflo 
mo juokinga komedija “Krati
nys”, paruoštus 7.7-tos 'įkuąppši 
nario— lošėjo p, .L M. ŠtrUZO. 
Visas lošimas j pavyko gerąį, 
nes jame dalyvavo gabiausios 
musų spėkos. Įx>šime dtilyvavoV 
gerbiamus: B. Šimaitien®, 
Sinkevičienė, P, Savįekienė ir? 
širvinskienė ir vyrai: A, Sayie-i 
kas, J- M. Bacevičius, J, M. 
StruŽas, A, ^arabida ir iK-į 
JuozapaitisUr įia gimę jaunuo
liai: <0. širvinskiutč, V, Deltu- 
viutė 
kevičius 
vos). Jaunuoliai pirmą 
kuopos losime roles vaidino,■ 
bet atliko ktiogeriausiai..

Apart lošimo^,prie .širvlnskiu- 
tė padeklamavo eiles ir maža, 
mergaitė Sinkevičiūtė taipgi 
padeklamavo eiles angliškai; 
p-lė čepuliutė pagrojo ant' 
smuikos, p*lė -tyĮizeriutei priUk 
riant pianų, it- .porą .dginų. su
dainavo kvartetas, kuris kuo
pos. parengimuose atsilankiusią 
publiką visuomęl savo dainoms 
palinksmina, taf p. J. M. Bą- 
cevičius,* > p~nM -*! . Sinkevieienė..- 
p-nia Šimaitienė ir ų).- J. M;. 
Stružas. Pianu - įpritatč p41ė:' 
Deltuviutė. . c hi

Didelis ačiui (priklauso tiems 
lošėjams ir dalyvavusiems pYO- 
grarne,,kurie' nebūdami kuopoet 
mariais, kuopą j pa tarnauja.: 
Ypač didelė padėka priklauso 
p-iai, Sinkevičieniai,, kuri jau Į 
per keletą metų veltui dirbai 
SLA. 77*tai kuopai lošimuose,; 
ir, taipgi parengsimose padai
nuoja.

Loans on Real Estate ...
Loans on Stock Pledged
Installmcnts tyithdritfli i»t|d

Matured .........!
Jnteie&t or lĮrcJfit 6n Stock 

withdrawn-
Rcnts .........  ..4,..-.....,.
Bills Payablę ........ - 1
Matured Stock ..........‘♦•uy.'r.yvf

1 Prepaid or Paid-up Stpck 4 3.700;00'' 
^cut^ięiiyed

08 Lojk 
540100 <

Audited /irt ptoper order -Vz 1 * V-i
Regifteml Rublit A«<rtliitati^ JIMEBH^PėpZAąKALAv OfcMv paiste d St. : V į I*

JOHN SANDARS,Pre*idw , H j
, '.J . ' ' g

riiįiinnaniBiii ........... ....

F*nia žičkiene buvo liudiniivį 
k&, kaip jos senas draugas žu
vo' liepsnose! vaitodamas
.^,11,4 iii<iiiiiii<llirMiir»nr,i)it,tį,i,<,1 ti .j,,,.... i

C. JOSEPH
NAUJINU W4AUJANTIS . a

7- -Dabar'lankosj po lietuvių ko
lonijas Springfield, III., apielin- 
<kėse užrašinėdamas “Naujie
nas”.
' Kur jis atsilankytų, męs pra- 

oNa^riiem|”, skaitytoj^ 
pagelbėti jam, kad jo darbas. 
galėtų būti sėkmingesnis. Per 
;jj galima ir atnaujinti .prenu-, 
merą tą. —N-nų Administracija

and matured— '
42.1 50.Q0 

matured.
........ 5,100.00
............. .........325.00
.........r15;270.00

............ 9,674,00 4nw€$t Resetved
Stock 4 7,5 0,Q..0O gjępęnses,

........ 262;47 ‘ iExpen$es, Sparta,
...............  700.0^ Exn.ęnses, Stattanuy.j

1151.92 Cata tą hapds of t«
1 • - Aycounts PąvabkVj

—*---- į—— ■ «Gdnddsįertt.l<lF.uių|k .,J

...... $'187;646.91 * TOTAL; ’

tock

I JUETUV0S . VALDYBOS
130 Notb La Salk Street, CHICAGO.

n St.,' Boston, Mw.— 27'Whitchair^t,,

... ......... ........... - ..... TT— ; * - - —
i' ............................ ' i t įAm
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‘‘Savas Pas Savą’
— sako biznieriai

Tarp Chicagoš
Lietuvių

BAGDONAS BROS.
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Lotai 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Marųuette Park
Draugiškas būrelis

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis

1748-50 W. 47th St
T.L Yardt 5069

M

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILLIM, Sav.
Šauni Lietuvių Užeiga

3202 S. Halsted St.
Pbone Victory 1039

tokių 
Palla- 
ponia 
Šalt-

Goodeonai Broliai
FornyJių it pianų muveriai vietoje it 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th SL
Tel. Boulevard 9336

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

Tel. Willow Springs 46

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St. 

Prienais Tautiškas 'Kapines

M. J. KIRAS 
REAL BSTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St. 
Tet Yard. 6894

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

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tel Republic 8899

čia noriu paminėti, kad mu
sų kolonijoj randasi būrelis lie
tuvių, kurie labai gražiai sugy
vena. Prie to būrelio priklauso 
apie pustuzinis šeimynų, ku
rios sudaro lyg vieną labai 
draugingą šeimą. Man su tomis 
šeimomis teko sueiti į gerą pa
žintį. Ir turiu pasakyti, kad 
nedaug tegalima surasti 
draugiškų žmonių, kaip 
kai, Visbarai, Valašimai, 
Petrai tienė, Kazlauskai,
manai ir keli pavieniai,— Jur
gis Grybas, Branas, p-le Pau
lina Šarkaite ir kiti.

Nesenai p. Valašimas suren
gė vakarienę ir padarė savo 
žmonai siurprizą. Jis išvežė ją 
į krautuvę ko tai nusipirkti, o 
tuo tarpu p-nia Kazlauskienė 
sušilusi taisė vakarienę. Kuo
met Valašimai sugrįžo, tai ra
do pilną stubą suprašytų sve
čių.

Tai buvo savotiška “siur- 
praiz parte”, bet ji skyrėsi nuo 
kitų tuo, kad čia jokių kolektų 
nebuvo daroma. Gegužės 16 d. 
taip pat i-urengė vakarienę ir 
p-lė Paulina Šarkaitė. Svečių 
susirinko gerokas būrelis ir vi
si smagiai praleido laiką.

Reikia dar priminti, kad šis 
būrelis moka ne tik palaikyti 
tarp savęs draugiškus ryšius ir 
kartu pasilinksminti, bet neuž
miršta nei kitų. Sakysime, 
praeitą žiemą tas būrelis buvo 
surengęs vakarėlį bedarbių 
naudai . Vakarėlis davė apie 
$40 pelno. Už tuos pinigus bu
vo nupirktas maistas ir išdalin-

B. J. Kazanauskas
' Apdraoda a a to mobilią, namą. ■ 

ir rakandų

2242 W1 23rd Place
Tel. Roosevek 8Š87

Jus Kankina 
' Niežėjimas?
Pagelbai Vartokite

ESKO

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

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

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS. Propr. 

Siutus darom ant užsakymo 
Valom, dažom, taiso m ir prosinam

1403 S. 49 Ct, 
CICERO, ILL.

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

Vartoklt Hevera’s Skln Soap 
dėl Malonios Odos.

10
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MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Automobiliu.
806 W. 31 St Victory 1696

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Pbone Lafayette 3847

BERNARO PETKA’S
Vyrą aprėdalai geros rąJiei ir 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė. ,
Netoli Ricbmond

Pbone Prospect 8816

A. PAVILIONIS 
Hardware, Malevos, Varnišiai, 

Stiklas, šepečiai 
6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. Mes pristatome.

Mes PERKAME
Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN
GIAUSIA, negu visos ki
tos įstaigos Amerikoje — 
$80.00 už $100 vertės Bo
ną ir $40.00 už $50 vertės.

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

Prirengiame dokumentu* 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.

KAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepot- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boulevard 9122

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamas Mašinas, Pečius, Registerius, 

Svarstykles ir tt. 
Perkraustome—Moving, kur kas nori 

— už prieinam? kainą 
WILLIAM SADAUSKAS 

808 W. 33rd PI. Tol. Yardg 1797

j. welichkA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

• CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Pbone Republic 3713-3691

,1 n u i ■> i m....

NAUJIENOS, Chicago, III.
-------- . -----------------------1..... ... „įb

■i
, 't

n-^in rr -iii; .rrr 
tas bedarbiams, -kurie tokios 
paramos buvo būtinai reikalin
gi.

Malonu net iš šalies žiūrint, 
kad žmonės moka taip gražiai 
sugyventi.

—Pustapėdls

Vaizdelis iš pas 
“savuosius”

Tai buvė pereito penktadie
nio rytą. Aš sugrįžau iš sun
kaus nakties darbo ir buvau 
jau besirengiąs eiti poilsiui. 
Bet štai iškiša galvą iš “kiči- 
no” šeimininke ir sako:

—Kaulai, nueik j bučernę jr 
parnešk man “nikboncų” pie
tums.— Ji padeda ant stalo 
porą dešimtukų ir liepia skubė
lis. , ( .

Aš nors ir buvau stokjarduo- 
se per naktį nusidirbęs, bet ką 
darysi,—- negi “sprečysiesi” su 
šeimininke.

Nuėjau j krautuvę. Mamų 
pilna, o bučeris tik vienas,— 
jis bėginėja sušilęs, kad visoms 
j laiką padavus ko reikia. Už 
pusvalandžio atėjo -ir mano ei
lė.

—Ar gali vienas apsidirbti, 
tokį platų biznį varydamas?— 
užklausiau bučerio.

Pįh
....... ...................  , ---------- -—u—

R.

namo, padarydamas Žmonai di
delį siurprizą. Automobilių pir
ko iš D. Kuraičio, kuris laiko 
Milda Auto Sales, 806 W. 31

(lak-

Jeigu jau ir šauksiu, 
ne lietuvį, ale gerą

beargumentuojant, 
mama.

"F
O

L*
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Reikia pagirti daktarą ir už 
tai, kad'jis prisilaiko obalsio 
“savas pas savą”

Padidėjo D. Kuraičio 
šeima '

[Acme-P. U A. Photo]

Stetla Willins, laikoma grei
čiausia' Amerikos mašininke.

niai grojo smagius šokius. 
Laike programo buvo padary
tas" pakvietimas visiems radio 
klausytojams atsilankyti ir pa
remti Budriko rengiamą pikni
ką gegužes 31 d. Chernausko 
darže, Justice Parke. Piknikas 
rengiamas Lietuvių ra’dio va
landos palaikymui, ir pasitiki
ma pilno visuomenes prijauti
mo p. Budrikui, kaipo sumany
tojui ir pirmiausiai pradėju
siam duoti radio programus 
lietuvių kalboje. Iki pasimaty
mui radio piknike, gegpžės 31 
d. —Kvieslys.

Kalbu čia ne apie tikrą šei- 
mos padidėjimą. Dalykas Štai 
koks: p. Kuraitis jau septinti 
metai,' kaip laiko Milda Auto 
Sales, 806 W. 31 St. Jis buvo 
pirmas lietuvis, kuris Įsteigė 
General Motors agentūrą, par
davinėdamas tos išdirbystės 
autus. Biznis jam gana gerai 
sekasi.

Puikus Siurprizas
Dr. M. Strikol’is, kuris laiko 

ofisą 4645 S. Ashland 
nupirko savo 
naują Pontiac 
Pats daktaras 
Ii u “Cadillac”.

Dr. Strikol’is nupirko “Pon
tiac” automobilių ir parvežė

Avė., 
žmonai puikų 

“sport. coupe”, 
važinėjasi dide-

Bet štai šiomis dienomis a t- 'i'niAnnc V™
n n KnrniMiii i nn<rnlhn P«n| ^^101168, 1X1106 1 TR

Bruchas, kuri| pardavinės nau-
1 . . m 4-« « m • « 4- « « « / T 3 A ~ T 3 -

ėjo p. Kuraičiui į pagalbą Paul

jus Pontiac autus. P-as Bru
chas yra gerai žinomas tarpe 
lietuvių kaipo geras ir sąžinin
gas pardavėjas.' Linkėtina jam 
kartu su D. Kuraičiu kuo ge
riausio pasisekimo,

•* -R.

f

Štai kur saugi proga 
pinigams

turiu

—Labai reikia suktis,— at
sako jis.— Bet ką darysi, mo
teris serga, tai kol pasveiks,— 
reikės vienam pavargti.

—Ar daktarą turėjote?
—Neturėjome, nes gero 

taro nei nežinau.
Aš jam patariau kreiptis į 

lietuvį daktarą ir įvardinau ke
lis jų.

—E-e... tu jau man neįpirši 
lietuvį.
tai tik 
daktarą.

Mudviem
Įeina viena

—Duok varškes, bučer...
—Dar neatvežė. Bet

silkių ir ^smokfišės”,— reko
menduoja bučeris.

—Įsikišk tą j savo smokfišę, 
kur žinai.O jeigu aš norėsiu 
silkių, tai’ huvažiuosiu į Palos 
parką ir prisigaudysiu gyvačių. 
Iš tavęs silkių 
nepirksiu.

Apsisukus ir
Po to įvykio 

pradėjo

Nėra

turite 
ir 

ne-

tai jau tikrai

išėjo.
bučeris tuoj 

skųstis savo likimu. 
Girdi, su lietuviais sunku biz
nis daryti, o ypač, su pastaraja 
mama. Ji greičiau nueis ir žy
deliui užmokės du ar tris cen
tus daugiau, bilc tik nepirkus 
pas lietuvį.

—Well
tys abiejų vienodos: nei vię- 
nas, nei kitas netikite į obaį- 
sį “savas pas savą”.

Tai taręs, pasiemėjau nik- 
boncus ir išėjau. /

—Raidas

sakau,— jūsų min

Lietuvių valanda
Pereitą sekmadienį vėl gir

dėjome gražų radio programą 
iš stoties. WCFL. nuo 1 iki 2 
vai. po pietų, kurį davė Jos. F. 
Budriko muzikos krautuvė, 
3417 S. Halsted st,y Gražiai' ir 
imponuojančiai dainavo ponia 
Elena Rakauskienė— soprano; 
p-nas Kusleika— tenoras, An
tanas Vanagaitis su Juozu Ol
šausku išpildė gražius duetus, 
o Budriko radio orkestras šąu-

Su užtikrin'tU pelnu, 
saugesnio ' investmento kaip 
REAL ESTATE. Tik 
būti atsargus kur pirkti
kur yra gera' ateitis, taipgi 
permokėti kainos.

Mes parduodam LOTUS 
užtikrintu pelnu. ,Jeigu nenori 
loto, užtikrinti pinigai su 6 
nuošimčiu. Gali atsiimti visus 
pinigus po 2 tir 3 metų laiko, 
sulig sutarto kontrakto. Už lo
tą nesumokėsi visų pinigų da
bar, tiktai pusę tos sumos kas 
dabar yra verta. Tokiu' budu 
investini savo pinigus kaip ant 
pirmo morgičiaus. Turi progą 
padvigubinti savo pinigus. Jei
gu lotas pabrangsta per tą lai
ką antra tiek arba daugiau, 
turi teisę pasilaikyti tą lotą iii 
pasinaudoti pelnu, i ,■

. Gali įmokėti kiek nori dabar, 
likusius gali mokėti kas mėne
sį pakol Uaippkėsi pusę idabar- 
tinės kainos. Kur gali gauti 
saugesnį ir geresnį investmen- 
tą? žemė niekuomet nesubąnk- 
rutys ir žemės daugiau nebe- 
priaugs. Del platesnių informa-. 
ei jų kreipkitės < ypatiškai. Dau
gumas atsilankę ir Jštirę tą 
gerą progą pristojo ant tokio 
INVESTMENTO. Taipogi ir 
patsai neatidėliok, bet pasinau
dok proga. \

, I ■ * <

M. Rozenski & Co.
REAL ESTATE 

6812 S. Węstern Ąve,, Chicago 
. Tel. Prospečt 2102 

•. .4 ’ A . ‘ >

su

Susilpnėję
Vyrni ir moU»ry«. knrin yra aoni ir rii- 

nieifalAJc ir lip jaunesnių metų, kurie jati- 
<4a»ti aiiallpiiAie, bus maloniai nuatebinli 
kaip greitai Niign-Tone nuteikė jiem* naujų 
jCgij ir gyvumu. Jin ktimuliuoja ir auatip- 
riųa vimia organua ir jų funkcija*). HUtei- 
kia jums Hliprlim, vienoitun nervus ir daug 
jiajAgcanitaa raumenia. Nuga-Tone išvalo kū
ną nuo hgų perų, nugali konatipariją ir su
teikia jltma gereanę sveikai q. Aptiekininkai 
pnrdavinAja Nugo-Tone, Jeigu apUekipinkaa 
neturi jo. Paprašykite jį užsakyti dėl jų* 
ii navo urmininko.

Lietuvių Laikraščių
Kartu su Lietuvių Agetų Sąjunga

:4

EKSKURSIJA
LIETUVA

IŠPARDAVIMAS

<*

■MtaM

$49.00
.ir Viktrola

’• $69.00
$79.00

ir Viktrola ver-

$88.00
Viktrola vertės

$59.00

SPARTON Scrcen Grid Radio vertės 

”12-00’ ,tik'ai$59.00
DAY FAN General Motors, 9 tūbų 
Radio vertės $150.00 
užs ....................................

BRUNSWICK Radio 
krūvoje, vertės $200 
už ..................................

1931 PHILCO Radio 
ir Viktrola' už .......

MAJESTIC Radio 
tės $225.00 
už ............ ...................

9 Tūbų Radio ir
$200.00
už ...J............. ...........

9 Tūbų SONORA Radio ir Viktrola 
už - -

JUBILIEJINIS

Tokios žemos Kainos 
Dar Niekad Nebuvo 

Istorijoj.

$69.00 
$22.50 
Pianas vertės

$98.00
$48.00
$55.00 
$49.00 
$18.00

v ' 4
. - . geros vežtis j 

Lietiivį ir pikniką vertės $25.00,

$15.00

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 8167-4705

Chicago, 111. ■

MIDGET BABY 
Grand Radio už ....

NAUJAS Grojiklis 
$450
už ................ . .................

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

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

f ‘ ,

3 Šmotų Parlor 
Setai po ........ ............

9x12 KARPETAI 
po ..................................

Rankinės Viktrolos, 
r ■ ‘ .
dabar parsiduoda 
po ....... ....................

Dideliu 45,647 Tonų Įtalpos Laivu
“AQUITANIA”

Birželio-June 16,1931
1 ‘ - v . .

Kurie nesuspės važiuoti su pirma, tiems 
‘ bus proga" važiudfi'^u šitf ElcScUrsija.

LAIVAS “AQUITANIA” 
Sustos Cherbourge ir Southamptone

NAUJIENOS
JUMS PATARNAUS SUTAISYTI 

VISUS DOKUMENTUS
J.

ri progos 
prie Lle- 
a dovana

■ ■■ ? ' ., 
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštų Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvšjų- atvSjais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai 
padaryti malonumų savo giminėms Lietuvoje ir pnsic 
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti, 
savo Rimines Arnerikos^ietuviu.

Šitame atsitikime gali tik seniausia Lietuvoje laikraštis
“Lietuvos Ūkininkas”

vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos Ir mokslo skelbėjas.
Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu ‘‘Lietuvos Ūkinin

kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.
“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 

TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.
Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pam- 

rengKadangi BO centu i Lietuva siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli < pažfstami ir kartu visi apdovanokite savo _---------

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vienų lietuvi 
įpratinsite skaityti gerų laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
anseiti be laikraščio! . , ...

Dar prieš Naujus metus siųskite i Lietuva “Lietuvos Ūkininkui 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau Lietuvos ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas: 
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 88 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvos Ūkininkų” Amerikon išsirašvti, nei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol.. pusei metų 1 doL

ios.

GARSINKITES “NAUJIENOSEii. po piet.
7 iki 8 v.

nuc
v.

. <ę

BY WESTPHAL

WCFL Lietuvių Programai Nedėlio-
> mis

WHFC Ketvergais nuo

■■ .................

STAR DUST Copyright Midw«st Postui* Ssrricų j

BROADMAY
GRADUATEO 

FROM BM-TUAORE. 
CITY COLLEGE

ENGA6ED 
BY FIRST 
HATIONIAU 

FOR’lFkklAING 
YOOTH ’

.OUTSTANDING
- PICTOR6 «* 
HELL’S AN6EL«< 

MARRIEO TO SESE 
DANIELS - PLAYS IN- 
QUEEN OF MAIN. STREET

LATER 
ANO PART IN -THREE 
UI VE GHOSTS-THE.N 
HOLLYVJOOD and FILIAI 
m- POTASH AND PEARIMU1TEI?

HOW PoPULKR 
STAR FOR, 
COLUMSI>4 
STUDIOS

ben
L.YON

BORN 
ATLANTA, 

6A. 
F E B. fe,

te>.

PLAYEO 
KID PARTS 
FOR OLD 

WORLD FILM 
COKIPAHY

TNENT INTO 
TRAINING 

WTH SEVERAI.
STOCK CO.S
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įSutaeifotitti' Batee:

$8.00 per year in Chica^o
' 8c per copv

En tered as Second Class Mattc r 
/March 7th 1914 at the Post Office 
pf Chfcairo, III. under the ąct of

r¥ieųwn ?
tSMcągoj «

..Pusei metų

Vienam ml

^Me^eęee^**1

$8.00
„400:a^oo

fic

3.50

išskiriantNauji

drov5, 'Ai»o- ». --- --------
Ui Telefonas. $500.

Metama
Putei metų .......
Trims jmlneriams

^Pinigus reikia siųsti pa
Orderiu įkartu 3<#u ųtypky

,»n i i mni p. inyiiriiiii u     i ii n——

NAUJA POLITIŠKA KOVA LIETUVOJE

- . T-r"■“v> . *MV* 
ĮRW.Ii ....... ta"*"**1"'...................,, . ----- —r————r------ .

^Yaržy?nU.d©ia BEr 
B .toki-pgt^pęįeštąpgvjjųą,.Wp Jr nusiginRl^imo tHĮaųsi- 

■w:i bpWeYjkUdfttatovai Genevoje ragina .ptoąųlį Visgi 
pgngikinti .aumijas, o .namie sovietų valdžia UaMau 
ginkluojasi, negu bet kuri kita žalis. 1

Bet tas faktas, kad Maskva dalyvauja pan-Euro- 
pos diskusijose ir kad ji jtenaii kalba -ftpie.t^koąojping 
taiką, liudija', jogei bolšęvįkai .nestiki glitai .nugalėsią 
“kapitaliziųa”. Su kapitalizmo,pagelia>jie;#«$ievy
kina savo “piatilietką”, nes Amerikos, Anglijos ir Vo
kietijos inžinieriai stato sovietams dirbtuves ir kasmet 
iš šitų šąljų įgabenama į Bųtiją jųž ^iTOtlis jnUiftąą .do
lerių mašinų. . Jeigu kapitalistinių ^ftlių ukbgppja^jpaš 
šituose, dalykuose, pasiliautų,t tai. visi <Stalino: industria- 
tlizaeijos planai ,turėtų >but išmesti į sąšlavyną.

>‘Bet' 'tai -dar pe ^viskas. Ne mažiaus, kaip pramonės 
statyme, .sovietams yra reikalinga kapitalizmo pagelba 
ir finansų srityje. Rusijos valiuta yra baisiai nusmu
kus. Infliacijai„sulaikyti, bolševikai neseniai griebėsi 
.labai,aštrios priemonės .r- .pakelė maisto kainas ,50 nuo
šimčių, šituo keliu tešiaųs jpU, npgaljpia. ęiti, ,,nęs .įąr 
labiaus pabranginus maistą .ijptų „piestu „ stati net jr 
kaitrieji' Rusijos žmonės. tRaketti tuos finansinius sun- 
kuipųs,, kuriuos Rusijai įjiždėjo dfpiatilietka”, ji galėtu 
W«i,ggavųsl;dj|ieljų,j!paskplų užsieniuose. Bet užsienis 
neduos .paskolų sovietams, jeigu jie skelbs .karą '“kapi- 
talistiniam pasauliui”. 1 / j,j

vVe idelko Eitvinovas siūlo “ekonominį ,Keilųggo', 
paktą” valstybėms, susirinkusioms"Genevoje. .,Galų i<ga- 

i le, ,soyietai turės su, jomis (susitaikyti,, .nes .kitokios! išei
ties jiems nėra. Su fašistiška Italija bolševikai jau yra 
seniai pasirašę ekonominę sutartį.

/. I T z.^. „ r ^į, ‘ * "F**" "iinii įga iina. .11" wwyi j 1 y

S i: .ftr jie J^gyyę^ ..pm-' . purėj opamo.
tuose .pąlpciuoąe, kąip mk duoda Pini^ .: ^dieviško .tpįpks- Ir Jei JM8 dabar žvilgteletųp^t 

’ _ kuomet • beturčiaij t^ Jįe^žj{ją pjb, t»S|dups — jus tikrai pa-
9 syt męldžiaBį ir liepia žmonas matytumėt j įtaikant savo 

kuo popietdr^ųgąjįja, ąr .nęi^ps’kW” “ “ ”
su karaliais, grafais jr kapįt^-.bįbutų

lionieriai, ] 
kenkia badą ir skurdą?

su 
listais? V

Paskui kunigija. Kuri visuo
menes klasė turi. to|cį .lengvą 
ir ..sotų gyvenimą, kkttlpi kuni
gai? ’Kąs yra prikrovęs tiek 
turtų, kaip klebonijos, kliošto-

t

Vakar “Naujienose” buvo minėta, kad Lietuvos 
valdžia paleido miestų tarybas ir paskelbė naujus sa
vivaldybių rinkimus birželio mėn. , viduryje. Dabar tik- 
ką atėję iš Kauno Jaikraščiai praneša, „kad stambiau
sios politinės partijos Lietuvoje,^ vai. liaudininkai/ 
socialdemokratai ir krikščionys demokratai —. nutarė 
tuose rinkimuose nedalyvauti. Pranešama, be to, kad 
Kaune atsisakė dalyvauti rinkimų komisijoje socialde
mokratas Kipras Bielinis, Jknrįam buvo pasiūlyta pir
mininko pareigos. . *’ k

Taigi Lietuvos, partijos, savivaldybių rinkimus boi
kotuoja. šita boikoto; ^priežastis yraJta, kad. valdžia sau* 
vališkai ^pakeitė ^įstatymą .^pie savivaldybes, be galo 
susiaurindama „piliečiams.rinkimo teisę, hSulig nauju 
į statymu,-balsuoti.,.savivaldybių rinkimuose turėš teisę 
tik piliečiai, sulaukę/24 metų amžiaus, >0 būti renkamais 
— sulaukę ;30umetų amžiaus. Pirma ijįilnąr;rinkimo tei- 
eę turėjoįįpiliečiai 21 metų amžiaus, ir ,tai, Jjjnoma, bu
vo teisinga, nes jau ;21 .metų žmogus 'jjalkgurėti nuo
savybę, valdyti bizni ir naudotis. visoms jkįtoms civile- 
mis teisėmis; uto amžiaus vyrai yra -taipgi jaukiami į 
kariuomenę. '

Dar aršesnis rinkimo teisės susiaurinimas naujame 
įstatyme yra šis: balsuoti dabar .galės tiktai tie pilie
čiai, kurie moka nekilnojamo turto, prekybos, pramo
nės, amato, asmens pajamų arba savivaldybės mokes
čius; taip pat tie, i kurie .tarnauja valstybės arba savi
valdybės įstaigose. “Vadinasi, neturtingi žmonės balso 
neturi, -išimant tuos, atsitikimus, kada jie yxa\ valdiškų 
įstaigų tarnautojai. TaL yra me .tik ^priešingai idemokra- 
tijos principams, bet dą ir kenksminga tąutiniems lie
tuvių reikalams. Kaip žmpma, pirkliui, pramonininkai 
irs amatininkai Lietuvoje yra daugiausia ne lietuviai^ 
bet žydai, lenkai ir vokiečiai. Todėl, einant naujuoju 
įstatymu, Lietuvos miestų tarybose daugumą turės sve
timtaučiai. Tiesiog muostabu, Įkad dabartinė “tautiška 
valdžia” galėjo, išleisti tokį priešingą lietuviams įstaį- 
tymą! Ii

Pasirodo, kad tai valdžiai rupi ne tautos, bet
1 tingųjų klasių reikalai. Į

Aukščiaus nurodytieji ir kiti rinkimo teisės su
siaurinimai atėmė balsavimo teisę 90 .nuošimčių žmo
nių. Taigi tik dešimta, dalis žmonių rinks naująsias sa^- 
vivaldybes, jeigu visi turintieji teisę balsuoti jsavo teL 
se naudosis (kas r etai., pasitaiko). Aišku, kadi tokio? 
savivaldybės, .kurios,atstovauja tik mažą .date^.gyveni- 
tojų, negali turėti visuomenėje pasitikėjimo. s

Valdžia padarė dar vieną-dabai nedemokratišką da^- 
lyką. Savo išleistam įstatyme, 4kaįp jau vakar minėjo
me, ji. pavedė mimsterių kabinetui, skirti trečdalį ,miesr 
to tarybos narių Kaune. Šitie,.ministerių^paskirti na
riai-bus visai ne žmonių atstovai, bet ..biurokratijos 
pastumdėliai.

.Tai ve. delko visos .stambiausios . Lietuvos- partijos 
nutarė rinkimus boikotuoti. i

-Tautininkų valdžia per puspenktų .jĮjįetų ;tolerąv<j 
senąsias ; savivaldybe?, ^išrinktas ,-demokifatjniu budU 
Dabar ji pasikėsino ^s,»perdwhtiupiągal savo .kurpąl], 
tuo iššaukdama j kQ^,.pl»qsjųl.Uietuyos visuomepg. 
Mes AUiimėS/J^d šitĮtje-'kovoje Smetona jr. jo “tautiški’!’ 
ministeriai pralaimės taip pat, kaip Ispanijoje pralai
mėjo •monarehiškai-diktatoriška 'Alfonso" valdžia

...................., r - ■ ' ■' . ' Į
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Vvmwui

ran-
į^ųWlwWint» kad- ji 4“*^ Punios siuvinių . krepšelį 

_ apata.Hjįįmos paįą, 
•4KW«^i, - np«8ir»&6^raug^

£urpp įtartį , su Italijos „ Mus- 
sojįniu; įr< įsakė , ytatams ;kuni- 
gams poteriauti--UŽ jį, kuomet 
Mussplini^pripažmo jam keletą 
palocių bei--sklypą žemės Ro<

i- 
4ųf.mWpbUi;lU«. i

„ W* MMiui , *r< K“nj«am4 
Krintąs mbMMi 

i.vilWW 
•VMppsmsįems, Atsisąkyiįljųni 

stepgdamjeBi. ijžį 
siccbl^ti dangaus karalyste .ne-į 
.tpr^tu jr atsižadėjimu “syieto 
ffi^afižių”. Bet" jie gyvena, 
M'P .«• JiSde)l ,j«
&ljfkės, apie “OTižina,,ir, naN^;. 
$P|8 ffa»8tiws „ĮPflikslft" Jįri 
WU^yeijjmaitwbė. ;!

rįai ir.yy^.ppuos? Jr.jdel kpof»pjeA^iiw>^oūk«te^^imh 
kunigai Mąndje, veda pjk^u- 
Stasį kovas ?. Del .bažnytinių lo
bių, Md ; valstybės jų mękpik 
fiskuotų;. ir ,del J,ęi»es gauti jš 
valdžios.algas. Kur jškyla klau- 
simcs apie bažnyčios atskyri
mą .nuo Y^tyjįės (t. y. .apie 
ąlgų ,ne mokėjimą kunigams jš 
yajs.tybes įždo), tęnai. visos, kle- 
rikališkos “maces” stoja į ko- 
.yąj .O ^etįyyoje vjęn tik civi- 
jfaes m.etrikadijos į įvedįmo su
manymas j batataųąiai klerikalus 
išjudino.

ffRwyw.-wiW*Į'fw>w i/jiv

Ringsdorfo pastoriui Jonui —Ponas pastorius iš tikrųjų

ar kurią nors iš-to daugelio 
knygą, '.kuriąs ji .skaitydavo. 
Vbjus'-vertesnius ponios daik
tus pjjsi ri^^rė ^pintoje ir pė 
vięųo i0ęn hppjleidžia* ?Ęukįte 
toksjgeras Jr pakalbėkite su 
juo.

♦ Ji. i padavė kietai suprosuotą 
apUfląUę ju dviem kryželiais jr 

kMMįSjp imfeMįui ją užsidėti.
.—Dėkų, -ponia. — Taip, aš 

esu zjiufaęęs .rii padaryti. Mes 
esame tolimi giminaičiai, ir tąi 
'yrą jnapo pareiga. * Tačiau tru
putį-mąn bus nepatogu. Jis 
jau turi /.penkiasdešimt penke
rius mietus, Jr.jflš e$u visa dvi- 
dešįmtfmi jį jąupesnis. Ęe 
to, paskutiniųjų tfiudijų metu 
Jjs.4#įp nfiŪMBo*
Nęt;rjrs^ietą(i(^įnt#Įjėj: jis man 
išrųpįpo —jis. turi(>gerų san
tykių «uukpiw torija.

—TĮį^U j ųs . vis .įeito tai 
padarykit pastoriau, jis 

> ištari sąu;ąrti-
mesųjo.^pjpgąųs.
—Jatpi Jruputj keista, 

jjsytfra, giltai J išmokslintas J rno- 
. j^s. v’Ęą$iktaųsyti}Jo paskaitų 

, draugijoj uftaM^8 ;Pa- 
etorių atvažiuoja iš toliausių

MASKVA NOBI TAIKOS.SU KAPITALIZMU - 
/pyir.... ■"■j y

..Somįų užsienių ^ikalųr.knnusaras^yM^irn įitvi*. 
no v, pamalė valstybėms, dalyvaujančioms ^pn-Ępropos 
Konfe^ndijęje, ^ustąMyti ė^gjnįriį! faįrfy

pušies ^an^^s^t^lkp^ivsiit^į

M^yx?nų ,oygaųas sąkųsi esąs 
labai Hpatenkintas npppps Piaus 
XI .prakalba ir eijęiklika apie 
“darbiųinkų klausimą”,, nes ji
sai, girdi, ‘‘nuėmė .kaukę nuo 
sociąliątų veidų”. Kokiu budu 
“nuėmė”, to jisai nepasako. Bet 
broliuku organui, matyt,, ir. ue- 
tfUpi, ;ką papa kalbėjo; jąm 
svarbu tiktai, kad kalbėjo' 
'“šventas ./tėvas”, kuris. peij<e 
.socialistus, pats . nesuprasda
mas, <kas tie socialistai dr ko 
jie nori.

Į to laikraščio pasaką, kad 
‘/socialistai nieko gero pasau
liui nėra davę”, neverta nė. at
rakinėti ; 11 bet pažiūrėsime,. kas 
gero yra papos iš vadžioj imųo- 
.se, kuriais broliukų laikraštis 
taip gėrisi. ^les jau esame įju- 
rodę, kad ndi savo kalboje, ųei' 
.enciklikoje' 'Vatikano gaspado- 
irius nepareiškė nė vienos nųu-

ko “Draugas
VTaip, ir mes pripažįsta-1 

me, ‘ kad nei ‘Rerum Noya- 
rum’ Enciklikoje, nei Popie
žiaus Pijaus-XI kalboje* nje- 

4 kot i nėra naujo žiūrint > Ki^s- 
taus mokslo atžvilgiu. Leonas 

; XĮŲ, * {pašydamas savo gar
siąją encikliką ‘Berum No-r 

, varom’, neieškojo kažkokių 
naujų, negalimų .įgyvendinti 
(kodėl .negalimų? —-

. Red.), išsvajotų ^teorijų,,. o 
rėmėsi išimtinai Kristaus

.. mokslų,, kuris „yra;)tumžiuas,1 
ubrkWw^s» ^^s.ridieviškas?

Šventieji Tėvai, Leonas XU1} 
rJr, Pįjus ,QI,.4sav,os epęįkliko-1 
• r mis , tiktai aiškina* Ęrj.ątaųs 

mokslą, primeųa pasauliui, 
kad jis nuo jo yra nutolęs, 

i { ir ragina . griežtai i j o į; laiky
tis, ?«ęsf|.ik tuo kudU\bus,ga- 

< tlima sukurti .žemėje gerovę, 
- nustatyti santykius --tarp 

darbo ir kapitalo, apdrausti 
darbininkus nuo išnaudoji
mų ir‘skriaudų, j’ 

vAr?. Marijonų ^jrgąno^ redak-..
tęiriuą supranta, ^j^ai^ąį 

■ kalba? Aišku, kad ne. , Jisai'

jos , minties. Štai ką į taLatsa-‘

Fogeliui mirė -žmona. Laidotu- etatai iiwijBer< čąjigąį 4irdį. “ ^^to ui^kampta. -Bet ^draugų 
vių . apeigas < atlikti, sutiko į jau
nesnis amato brolis t ‘Ričardas 
Krauzė, pastoriaująs čia pat 
Grintalej. 'Ringsdorfo pastorius i 
buvo jam labai t dėkingas už 
tokią malonią pagalbą.

Nuoširdžiai jis „spaudė ,savo 
amato broliui ranką.

—Tegul tau , atlygina idieyas; 
už tai, mielas Ričardai. Tu ne
žinai, su kokiu, dideliu vargu aš 
pats bučiau tai teatlikęs. Aš 
net. nežinau,' ar man butų už
tekę jėgų tai padaryti.

Grintalės pastorius taip pat 
nuoširdžiai i kratė Jam ištiestą 
ranką.

—Ak, apie tai nėra • ko nū 
kalbėti! > Laime mes galime: 
džiaugtis vieni, .5 patys, bet ne- 
Jaimėj© turim padėti*vienas ki-;

t tai juk jfirmoji .kiek-;

• Ponia Korstiene, ?kuri stove- „priimti m©'4jHtai AVtaą'-*tą 8^, 
jo čia pat,<vjinjgavoobalta^ei-( kui’jitWWa I#’.ir tuos
mininkes ;'kepuraite tapdengtą 
galvą ir sake: ,

-r^Ponas,. pastorius per daug
1 dedasi* dai«* į- širdį.' šiandien ta11 < 
/ketvirta 1 diena/kai aš visai <bė 
xj?eikalo verdu pietus. Aš cnoži-

sai savo raąte einąs ‘‘dar to
liau”, negu jo pirmtakas.

Tik žmogus, neturįs mažiau
sios nuovokos apie istoriją, ga
li , įsivaizduoti, kad „per ,;du 
pūkštančiu metų žmonių visuo
menėje niekas , nepasikeitė iy 
kad joje šiandie nesą ..jokių 
naujų klausimų, palyginant „su 
krikščionybės > pradžios laikai^. 
Žmonija pergyveno vergijos 
gadynę, feodalizmo ir . baudžia
vų gadynę ir susilaukė kapita
lizmo, kuris vienose, šalyse jąu 
yra labai, aukštai išsivystęs, .0 
kitose dar tik; pradeda leisti 
.Šaknis. Jeigu >popįežjus šiandie 
,manytų,; ■ kad rdabartinė visuo
menė .neturi ^skirtingų /.nup 
Kristaus laikų problemų, tai. 
ji$aL butų. .visiškas ignorantas,. 
iš kurio juoktųsi visas pasau
lis. ' ;

. Bet' Pius XI nėra toks tam
suolis, kaip j į- piešia “Draugo”

».redaktorius. Jįeai žinoy kad da
bartine kapitalizmo sistema yrą. 
pagimdžiusi ^savotiškų klausi-, 
mų, ^kuriuos reikia gvildenti, 
atsižvelgiant į >šių 1 dienų ąąly-; 
gas. Todėl jisai kalba apie ka? 
pitalo susikoncentravimą ’ • ne-, 
daugelio'lobininkų rankose; ijipį^u^ kuouponas pastorius ir be-‘ J-įftgvai ibžmn’štil i■tfUtaw4>k&k)i 
sai kalba apie proletarų netui5- " - <

•tą, apie visuomenės klase?,, 
apie samdomų < darbininkų ai-, 
gas, , ir t? t.

Jeigu Marijoųų t orgfjias bu
tų pasakęs, kad popiežius ban
do naujos gadynės klausimams 
pritaikyti senuosius “Kristaus 
mokslo” principus, tai butų 
buvusi šiokia-tokia prasmj. 
Bet jam rędosi,’ kad popiežius 
nė ąegalvojo apie tai, o tik pa
ėmė ^Kristaus mokslą”, 
.žmones buvo “užmiršę”,’ ir; ąų- 
ratjo jame viską apie dabarti
nio gyvenimo realus. $ą,,Ji’ 
tuomet, po šimto, pypkių, vei
kė krikščioniškų kunigų ąrmį-i 
jos, kurių pareiga Juk būvį) 
norinti “ftievo žo-'
džio”!, ■ '

tam i
■ vieno1 krikščionies pareiga'.

^Ponia ; Knrstiene .pagelbėjo 
jam t užsivilkti><- kamšą > ant > pilvo 
Švarko.. ^Tuo tarpu jii kalbėjo

1 visiškai.‘patylom, kad.jos <žo- 
džių negirdėtų anas ten mie- ■ 
ganiajame. i;

-rĄkj.jųs visiškai ..nęgalitė 
jąįvątaduoti, ponas pastoriau! 
Aš juo taip rupįnuos. Gęrbia- 
jpojį.ppnia .daugiau,kaip.matus 
gulėjo , ligoninėj. Tatai juk ųe- 
atsitiko taip nęjučipmis. Net 
jr ji pati Įo tikėjosi —- mes ir 
.■ęonąs, pastorius ,dažnai apic^.tai 
su ja, pačia. kąlbūjoųL

--Ja, gerinamoj i . ponia. nu
mirė-kaip tikra krikščionė, su- 
sįtĮąjjdnusi ir ,su dievu jr ^su 
žmm^rns. iAr.^pa^i ipaatoriuį 

fr^tųhitab^ ]?e^
įdėlis ąprisiriši^š^^rici miin^ 
įSįps^ąli neigiamai paveikti 
parapijoms. Mes turime mielai

ja, Ijiad įtik tuomet bus sukur
ta žemėje; gerovė, kuomet biįs 
griežtai laikomasi ^Kristaus 
mokslo”. Tai ^gi. krikščiony-, 
bės uždavinys j/pa Mokinti žmo- 
mgs;‘' jkaip, i pagerinti., »r.vb' -bjtvj*? 
išeigų taįĮp,;';taį, .jį^gai iįf SipĮ, 
i^nbnėMs #wisg laito n|ęlav<į,; 
,^ps jie^ė, Mį>r«kia pąsgiiH,, 

-.bfįMfo .i-pppipįįij .ipąijyliji^as ...išJJiĮauti• ir .ppiięj^
Mataiti,„bet,, yigtpjp Jp,' jitof i*!jšgan«ta.. dpšip.”<Ę|'ųhĮs>Aanoli 
JtoH|api 4įvirtįpg,iijjp i^štglų.^gbplbė^k^diiihėtar-

le” prieš dvejeto uįuJi^anįiij 
’i. ISeifita 'į |iMO>nėt, kodęl 

WWS YKĮH pąvadipo „suyp 

■‘.Jei*’ .4^,
įTuo gi tarpu koųiiąąrps- Intvjpovas sųijo . jjad; Ji-

tikai. (Sovietai ne tikj vacžo užsieųįo py.ąk|ų jįąfeenjąją. 
j Rusija, bet ^ie ^efflkąi.^ąjfcięp i^^ų^ky^ 
ląiąvę (ir i.-teige vahtybini monopolį. I. Rusiją negalima 
įvežti, įĘuifij08fi#^>|iq.

rrt • • « a t ' a . •

jis neturi,Jo t teisybė. Man at
rodo, to. priežastimi tam tikra 
prasme.bus įąrdąug; drąsios jo 
pažiūros kųait kartais, itin svar
biais bažnyčios klausimais. 
Apie tai .net • buvo rašyta mu
sų laikrašty. Teisybę sakant, 
man pačiam šitos jo pažiūros... 
Musų tikybos, tėvas Martynas 
Liuteris, (manau, vis dėlto, tpr 
būt, buvo truputį išmintinges
nis, • negu kažkoks Ringsdorfo 

neturi net 
daktaro u laipsnio... Prašau, pa
duokite man kepurę.’ Dėkų. — 
Ar teisybe, kad jus nesate nie
ko pakvietę j pakasynas?

—Nė-vieno, išskyrus jus! 
•Pamanyki^, t>pet gerbiamosios 
ponios brųliub Berlyne . jis ne
pasiuntė žinios. Sako, gerbia
moji;.ponia ^buvusi su Juo kaž
kodėl susipykusi — tada, kai 
-jk tekėjusi už vyro.
,-*Aš žinau. Popas von , 

Bąumgar.tejias yrą technikos 
įn3tįtutonprqfesorivs ir be to,

* labai •, turtingas. - Jis, matyt, nė 
tikėtis -nęsitikėjo, ;)kad jo se- 
T^uo-ųštekėlų, už• .kažkokio teo
logijos ;. kandidato, j kuris, .tada 
net .šios sodžiaus pastoriaus 

..yįetps dar neturėjo. Tut -būt, 
pati gerbiamoji^ ponia pageida
vo, kad .bebūtų pranešta jos

pastorius, kuris

i-
kryžius, ...kuriuos jis '.tokiais 
nipnis uždeda.

—ytojškai.„‘wovWl«‘i
j.pęuias -pastoriau. ;fjŲs šnekate' 

totainMai «

gyvena. Jei taip tęsis;darf<ko-< .gerą. . j •
Išlyginusi kamšos rankovės.^ . 

i^kątas^ • 1
šluoste akis.

-4>videsimti:nietU įgyvenau 
aš„.čia , ir, .nęsu j gtadejusii ♦ blogo 
žodžio.,‘Tu- jos 1 ligasbuvo, matyį 
įsisenėjusi,. .todėl 1 ji „ visą dai^ą1 
atrodei* tokiai \tyli 1 ir liūdna. $rr 
ponas- pastorius -<ją itaip<<mylė- 
i9* r . t

-nTąj^ aš{ąąbauMbet,.ąš ma
nau, kad ^ia ,,bnta kąžko^^dau- 

>giau, negu pareigos. Jie gyve/ 
M* witu<H 

kę, tik pnieš pusmeti.- Bet. pra
eitą rudenį sukako trtaddŠimt 
dvej i; metai u jųi ubendro,. gy veninį 
mo?~- pat ir ,tris.dešup£ 
tyęjij ■ m<ai pRonoį: burigavbn°-' f 
^ųsįKn^^^siy^yptb po4 

nas pąįoriąų, kaip tai buyo 
ypatinga. ’ J *.
■” Pastorius-Kraužė apsižvalgįj „ .. ,
<Jįia tebuvo tiktai visai mažą^J ^f^ -tyarkiųHa1 ..nžsideth ,.ant 

veidrodėlis, pakabintas ant sitį 
’įtaps,.$et ir jo visiškai pakako 

} pątikririi savo kunigiškų rūbų
tvąrkąi.

r^Rerdang didelis prisiriši- 
njga.Rrie šios žeipės dalykų nf- 
ra, geį'as. Mes visuomet turim 
buii įpusirųošę, '' nes nežinom, 
kurią; valandą mus pačius ar 
mJiBU^aramįibsjus ipt^ąuks iš 
$a.'' ■' .t r ; ' r*\.; B

. —tjakąlbėkit jus su juo, po,> 
nas pąstoriai. Ąg kurtais nęt 

toPt^^Įu bįjoti. kgd neatsitik- 
»Bui kas bloga. .Vįsas šįas die- # , __ ____
Jhas jjs tiesiog neatsitraukia, .kaina a 45>: fantai 
„nU9-kąrsto. šiandien rytą tik-J

Jdą savaitę, , patį poną -reikėt 
vežti^į ligoninę. ' H; 
.iG^ntalės pastorius uždėjo< 

ranką ant ;isavo ^bičiulio- -petiea.'
ABrieteliau, nepasiduok taipj 

labai savo kančioms. ‘.(Neleisk* 
nelaimei-nugalėti save. Su dieį 
vo parama rvisa-tai išlaikysi. < 
rBriWlįųs,.i sutikdamas šu joj 

žodžiais, palingavo galvą, ta-? 
čjau f ^aąįftVjko., tąjp, kad bičiur 
lio.„rąnka j. nuslydo nuoH jo, ;per 
ties. -p

—rAš k-^iųiąu >i išlaikytL| 
;Bęt,/„matyte, '..įąm
.buko. Tfųpųt^.iriJm --r..
t$ąu k^Jda ,eąyab&..

-^įpri ,.m^!r.y|?a4 gęrm^ 
paraka „ visokiose -bMpse- - 
bego - dienos Jr krites, . hefy 
yra
.<w rita
gaus amžius trumpas, kaip lie-' 
dų lapai, ' kaip rasos lašeliai; 
Žmog.ys įlaleĮca yųis/ k»J... ‘ ' į,

■ Ringsdorfo pastorius'j j per- 
Mrio. ”*

: ■ »wp. i ;Ru&«4“ įį 
•AHjtfi— man* 
r^l^iiiga. sušlĮtaiti! Tft PUs- 
vęii^dj „aš.vnoriu praleisti via- 
«»s. ' ,' ■. ■ ;...

^p|iįUję^{W|9S^ kpl bi^jilis • ką 
ners.atftakys , j.„tęi, jjis jejo

-^Ne, gerbiamoji ponia nie
ko nepageidavo. Kai mes pa- 

* karią japtaųkčme ją 
ligoninėje, .ji ^tiktai šypsojosi. 
Gerbiamoji ponia visuomet 

į -šypsodavosi,t. kai jis. .ten, .būda
vo jr .'laikydavo Jps A ranką. 

bKaipL tu nori^mano drauge, — 
sakė ji. Aš žinau, <-kad turiu 
bJioJį, — .sakėj j ji, .— ‘bet jau 
daugiau kaip dvidešimt mejtų 

< aš, neau„ jo, mačiusi.. Jei. tu. ma- 
;pąi, ^ad. dąbaa? jis. bųtųv.mka- 
lipgąs, t kai; ašu daugiau, jo ne
bematysiu... Aš tik norėčiau, 
,kadi.UuL butam ttęn, kai t užbers 

mes juk taipmano - kapą, 
gerai gyvenom.. Ir,, gaLbut, dar 
Ųe..pfa$ujkai, ;'kurie ateidavo 
pas, mane muzikos mokykis...

Ponia > Korstienū vėl nusi- 
šluostė > afcis.H Pastorius ^Krauzė

galvos .gejjupbipi .-Jjarebj su 
bumbųlėUu .vir^ugaly-yje.
" —"Gerbiama jai poniai bus 
daug .palydovų. ..Vjpa, apylinkė 
gerbė i ją.

’ »■
/■rj !<■ "iii,<iwhiw»ih m »

jąer adatos skyl^. ;;
"iTikrŲnioję,

iOtąjls .Ž^^Jls „l^ip ,įik, gįL
Jįdrie dengiasi jo ‘,‘ro,9j|S>«’’,

Al^dtį 
hj0 '

JT

f IčaultaL^airiP^-

» y® 
iten sa-i g—------- -—

. Atėjo kiKuUjira; No. 4, 
........ i. ■ Gau
namas ‘f Naujienoje”.
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Graboriai

S. D. LACHAVICH Ofiso Tel. Canal 0257

Tel. Cicero 5927

NusHįftde bedarbis

Taiso tunelį

AMERIKOJE
9252

Advokatai
Akių GydytojaiNetikri pinigai

laiko

Greenebaum

Misterija

Phone Boulevard 7589

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Ddokite savo akis išegzaminuoti

Lietuviai Gydytojai

RGAS

Valandos
Nedėliom

p r i e 
duodu' 
eleetric

tie penki žmones buvo nunuo 
dyti tuo tikslo, kad pasinaudo 
jus jų apdrauda. UŽ kelių die 

nų ta misterija paaiškės.

ĄMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

0—12 ryto 
ivood Avė,

vienas se- 
didmiesčio 
E. Grecn- 
metų am-

Valandos: nuo 10 
miO C.

nio' 10,k'

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1931 Metams

1327 So. 49th 

Telefonas 

Cicero 3724

Elektriniųkas John Hughes, j jei, 
.8437 Jackson blvd 
savo kambaryje. Jis per pasku
tinius kelis mėnesius netutėjo 
darbo.

Ldwe 
kontr, rast. P. Petraitis. 32-28 

. j., kasieriUs Juoz. Račįu- 
3135 S. Halsted St., 
— B. Yenkauskas ir E. Blumas.

Policmonas “nokautu 
laimėjo rungtynes iš 
lietuvio boksininko

LIETUVIŲ PAŠEtPQS 
le Jonas 
arųūet.te 

pirm, pagel-

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

CHICAGOS 
ŽINIOS To prašo Lietuvos žmonės e 

taip pataria Lietuvos bankai

Lietuvis Advokatą 
4631 S* AoNonrf Aa* 

Bonlevatd 2800 
Rez.* 6515 & Roekurfl 

Tel. Republic HM

Užvakar 14,000 • / Chicagos 
mokytojų tapo išsiuntinėti če
kiai padengimui • užsivilkusių1 
algų. Algos jau buvo nemokė
tos nuo balandžio 24 d.

Phone Canat 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Vai.: 1—3 ir 7—^8 : * “
Rezidencija 66A0 <Sb.

Telefoną# Republic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Išmokėjo mokytojams 
užvilktas algas,

BUTKUS 
Undertaking Co. 

>Wjn. A.;,Pakorny
• 1 Koplyčia1 dykai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milivaukee Aveniu 

Valandos: 12. iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte:
nuo 6 iki 8 valandai vakarė 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli. 46th St. Cbicago. III.

jis kaipo Ton y Mack .
Maytulonis, kuris yra 25 me

tų amžiaus, pareiškė policmo- 
nams, kad jis jau turėjęs šim
tų bokso rungtynių, bet dar 
nesutikęs tokio gero boksinin
ko, kaip McGuire, kuris jį taip 
smarkiai nuo kojų nukirto. Juo 
toliau, sake jis, tuo polcimono 
smūgiai darėsi stipresni, o pas
kutinis bUVO tiesiog baisus.

Kitame kambaryje policmo
nas McGuire aiškino, kaip vis
kas atsitiko. "Noromis nenoro
mis”, pareiškė policmonas, “aš 
turėjau pavartoti šitų”... Ir jis 
parodė į savo lazdą.

ermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir: 1742

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo

demiška koplyčia 
; veltui.

3103 S. Halsted St, 
p Chicago, III.

Tel. Victory 1115

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠBRKA

3103 S, Halited St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Amerikoj randasi Berniukų 
kliubų federacija, kuri priskai
to apie 250,000 narių. Prieš 
kiek laika tapo sumanyta pa
tirti, ką tie berniukai, kurie 
lanko mokyklas, daugiausia 
skaito. Tyrinėjimas parodė, 
kad jie vis labiau ir labiau skai
to misteriškas apysakas. Miestų 
vaikai taip pat labai daug skai
to apie orlaivininkysitę.

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

kaippas. 47th St.’ 
Tel. Boulevard 6487

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

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

2400 W. Madison SU

Vai.: I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.
Tel. West 2860

Namų telefonas Brunsvick 0597

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO* ILL.

Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to 

lad beturime iš 
nusišovė laidų užlaikymui sky

policmonas Philip McGuire 
prie State ir 13 gatvės užvakar 
vakare pastebėjo gulintį žmogų. 
Polięmonas priėjęs papurtė jį. 
Gulintis vyras, kaip žaibo, už
gautas, pašoko ir smogė polic- 
monui į smakrą. Pastarasis, ži
noma, nepasiliko skolinga^. Bet 
policmonas kirto įtik vieną kar
tų, o grąžų gavo du smūgiu. 
Kumštynės tęsėsi keletą minu
čių. Ant galo, nepažįstamasis: 
tapo nukirstas nuo kojų.

Po dešimties minučių jis at
sipeikėjo policijos stoty. Pasi
rodė, kad tai buvo profesiona
las boksininkas ir dar tautie
tis, Antanas Waytulonis iš 
Crystal Falls, Mich. Boksuojasi

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

Ofisas vMnrmknyje 
Room. 24J4 '•<

Koronerio chemikas bando1 
išspręsti, ar Thomas Meyer ta
po nunuodytas, ar ne. ' Prieš 
savaitę laiko Meyer, 17 metų 
našlaitis, misteriškai mirė. Dak
tarai atsisakė pasirašyti mirties 
paliudijimą, kadangi jie nužiu 
rėjo, kad kas nors yra negerai. 
Tapo pranešta policijai, kuri 
pradėjo tyrinėjimą. Padaryta 
skrodimas ir koronerio chemi
kas, Dr. Clarence Muehlberger, 
surado berniuko viduriuose nuo
dų,—arseniko.

Pasirodė, kad sausio mėnesį 
Meyer buvo paimtas į pavieto 
ligoninę. Daktarai pastebėjo, 
jog ligonis jaučiasi taip, tarsi 
jis butų užnuodytas, tačiau nie
ko nebuvo daroma. Už mėne
sio laiko jis vėl grįžo pas savo 
tetą Margaret Summers.

Kai Meyer mirė, tai išėjo 
aikštėn, jog jis jau yra penk
tas, kuris miršta tokiu miste
rišku budu. Ir visi jie buvo ap
drausti. Yra nužiūrėjimas, kad

JŪSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas

4605-07 South “

LIETUVIS GRABORIUS
Paumaujo laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mago 
. darbu busite užganėdinti. 
TeL Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUJ:

Phone 
Hemlock

Phone Canal .2118 , 
' • Valandosr 6^8 Vakari* ;

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

x 1900 So. Halsted St, 
Rezidencija: :

4193 Archer Avė.
Valandose 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098 ■

Valandos 2 iki 4 ir' 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. .Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Aye.
Tel. Prospect 1930

DR. A. J. KARALIUS 
z Gydytojas ir Chirurgas 

3147 So. Halsted StPeet 
Tel. Calumet 3294 

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

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

52 East 107th St. 
kampas Mjchigao Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Poli. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais .ofisai uždaryti.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Petkėle abu savo ofisu į naują vietą po nr.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti Jlst Street 

: 1—3 po 
ir ir švent;

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA 
AMERIKOJ No. 1 Valdyba 1931 
m., prm. Jonas Motuz, 2430 W. 
46 PI.,, pag. Kaz. Kačinškis, 7204 
S. Rockwell St., nut. rašt. Joe Da- 
bulskį, 2046 W. 22 St., iždo rašt. 
A. Ambutas, 16000 S. Lincoln St., 
Harvey, 111., kasrerius A. Čėsna, 4501 
S. Paulina St., .kasos globėjai — S. 
Skridulienė ir Jadv. Kačinskienė, du
rų sargas 
mitetai — 
Laiko 

pirmos 
pietų, J 
S. Paulina St

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
~ Tel. Boulevard 7589 

Ofiso valandos. 10
Residence Phone

ILLINOIS
KLIUBO valdyba dėl 1931 
Bijanskas, pirm., *934. „W. 
Road, Juoz. Antanaftis, 
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Union Avė., Frank Norkus, 
fin. rašt., 5959 S. Carpenter St., 
Ben. M. Butkus, iždininkas, 840 W. 
33rd St. Susirinkimai atsibuna kož- 
ną mėnesį pirmame penktadieny, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3130 . S 
Halsted St., 7:30 va|.- vakare.

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

Prie 22-tos ir Laflin St. pra
dėjo taisyti tunelį, kur balan
džio 18 d. įvyko nelaimė ir žu 
vo 11 žmonių, jų tarpe 6 lietu
viai. Man teko kalbėtis su vie
nu to tunelio darbininku. Jis 
papasakojo, kad jau pradėjo tu
nelį įtaisyti ir ateityje pradėsią 
dirbti. Darbo esą pusėtinai 
daug, kol bus viskas tvarkoj, 
nes gaisras padaręs daug nuos
tolių.

Dabar, pareiškė jis, busime 
atsargesni ir žvakių tunelyje 
nebenaudosime.—Senas Petras.

Užvakar pasimirė 
niaūsįų Chicagos 
bartkininkų, Henry 
batim. Jis buvo 77 
žiaus.

FRANCIŠKUS MIKUTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 17 dieną, 2:20 vąjandą po 
piet 1931 m., sulaukęs pusės am) 
žiaus, gimęs'Telšių apskn, Tverų 
parapijos, Girčių kaime. Amerikoj 
išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime mo-i 
terj Barborą, po tėvais VaronoVi- 
Čattę, dukterį Marijoną Beržins- 
kienę, sūnų Edvardą, žentą'Liud
viką, tris anukus it gini i nes, o 
Lietuvoj du brolius ir sesetį.

Kūnas pašarvotas, randasi 1430* 
S. 50th Avė., Cicero, UI.

Laidotuvės įvyks ketverge,1 ge
gužės '21 dieną, 8 vai. ryte Iš na
mų į Šv. Antano parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į ŠV. Kazimie
ro kapines ant šeiminiškoJlotd.

Visi a. a.’Pranciškaus Mikučio 
giminės, drangai ir pąžįstariii ėsač, 
nuoširdžiai ’’ Itviečiaifti 'dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam . pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Meldžiame gelių nenešti.
Nuliūdę liekame, - *

, Moterie, Diiktė, Šuniui , -J 
Žentds, Anūkai ir Gimini*,

Laidotuvėse patarnauja gtibo- 
rius Budeikis, tel. Yarde 1-74L

. n. ,,1.1—..... ■II..I..III.!  ......................HM

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy ii Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AktŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurie esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotunto, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atkaišo 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius,- Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daročnas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAJKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

'akinių. ■KaM6S''pigiaų ,kaip kiMt.”

i. Tiškevičia, ligonių ko- 
A. čėsna ir O. Davė.

susirinkimus kas menesį po 
kas antrą nedėldienį, 1 vai. po 

Anęaųo Cėsnos svetainėj, 4501

DR. HERZMAN . — 1S susuos —
Gerai lietuviams Šutomas per 25 »»«■

' Gydo staigias ir chroniškas !&» vy; 
fų, moterų ir vaikų pagal bau jauslus 
rhetodus X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:

JAUNŲ LIETUVIŲ .---------------------
TAUTIŠKO KLIUBO vaidyba: pir
mininkas Juoz. Rūta, 3141 So. Hals- 
sted St., pagelbiriinkas Ant. Stukas, 
841 W. 3 3 St., nut. rašt. Stan. 
Kunevičia, -3220 S. Union Avė., fin. 
rašt. Feliks Kasparas, ,3534 S 
Avė
S. Union Avė., kasieriUs Juoz. Račįu- 
nas, 3133 S. Halsted St„ apiekunai 
kasos — B. Yenkauskas ir E. Blumas. 
sudžia W. Dulevicia.
Susirinkimus laiko kas mėnesį pirmą' 

.pentkadienį, 7:30 vai. vakare, Chicagos 
lietuvių Auditorijoj, 3 133 S. Halsted St.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

FILIMONIJA SHUKAITĖ 
'• . * 

Persiskyrė su šiuo pasaulin ge
gužės 18 dieną, 10:45 valandą 
ryte 1931 m., sulaukus 10 me
tų amžiaus, gimus rugsėjo 15 d., 
1920 metais. Chicago. III.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Oną, po tėvais DHaitę. tėvą 
Juozapą, seserį Oną. tris dėdes — 
Petrą. Mykolą ir Antaną Dilius,.- 
dėdienę Emiliją Dišienę, ciocę Ju
lijoną ir dėdę Karolį Adomonius 
ic gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2843 
W. 38th St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ge
gužės 22 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
namų į Šv. AgnieŠkos parapijos 
bažnyčią. 38 St. ir S. Wasbtenaw 
Avė., kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, 6 iš 
ten bus nolydėta į šv. Kazimiero 
kapines. t • ’

Visi a. a. Filimonijoe Shukaicie . 
gimines, draugai ir pažįstami eėat:.į 
nuoširdžiai .kviečiami dalyvauti' 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Sesuo, Dėdės, 
Dėdienės ir Giminės.

Lsidotuvne patarnauja grabo- 
rits Eudeikis, Tel. Yarde 174 L

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
1931 metų valdyba: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., vice-pirm. 
Juoz. Balčiūnas, 3200 So. Lowe 
Avė., nut. rašt. Peter Kiltis, 3144 
Auburn Avė., fin. rašt,. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avę.^’ kasierjus A. 
Zalatorius, 827 VY. 33rd S t., kontr. 
rast.,. Jonas, t << Stanaitis, 6918 » So, 
Maplewood Avė. $ 
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sio pirmą sekmadienį, 12 vai: dienos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet.

R. A, V&8MJJS
ADVOKATAI

11 South JLa Šalie Streed 
Romu 1934 TeL Randof|b 
Vąlandpe ‘ nuo 9 ryto iki 5 votį 
3.241 A Halsted St. Tol. Victory 

i Valandos — 7 iki 9 vakari

Rezidencija Tel. Midway 5512 ii 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakleg ir 24 St. TU. Canal 1712-0>41 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 vai. vak., Utarninkaia ir

Pėtnyčiomis 1 iki 4 V. v.

Arthur Stettbe, kuris 
maisto krautuvę adresu 12760 
Western Avė., užvakar iš ne
pažįstamo kostumerio gavo de
šimkę. Kai kostumeris jau bu
vo apleidęs krautuvę, Steube 
pastebėjo, kad dešimkė yra ne
tikra. Jis tuoj išbėgo į gatvč 
ir pasišaukė policmoną. Jiem
dviem pasisekė kostumerį pa
sivyti. Tai buvo Dan Dufano, 
33 metų amžiaus vyras. Jis ta
po atiduotas federalei valdžiai.

A. A; SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidnrmiestyje 
Rųom 1502 

-CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Wasbington St. 

Ctfr. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park $395

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vak vakare. 

.Rez. Tel. Kcnwood 5107

DRAUGYSTĖS LIETUVOS DUKTE
RŲ, Valdyba _193 1 metams^ Chicago, 

pirm.

Phone Boulevard 4189 
A. MASALSKIS

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OP1SAS
127 N. Dearborn St., Room VI3 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po .pietų

■ Gyvenimo vieta 
3323 Sotah Halstta .Street 

TeL Boulevard 13’10 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. idekviraų 

vakarą, išskyrus ketvergi

[Acme-P. SLA. Photo]

Miss Betty Wahl(juist, Nebras 
kos Universiteto išrinkta Ge 
gųžės iškilmių karaliene.

S. M. SKUDAS 
zLįecjrViS

GRABORIUS IR ĘĄLSAKUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Rocieyelt 7532

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURKE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telei>hone Plaza 3202

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 6outh Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

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

Tel. Yatds 1829

DR. G. SERNER i
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS;

JOHN & BORDEN 
(Jobn J52gCIZi<MWW>. iKHTOflJ ’ 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
. Tdephone Randolpfr 6737 

Rakamus 2151 22irit St. 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Ttl. Rtpnblic

III.: pirm. Erti. Milerienė, 
Central Avė., Evanston, II 
pagelb. P. Grigonienė, 3322 S. Upion 
Avė., nut. sekr. A. Dudonienė, 7917 
S. Harvard Avė., fin. sekr. Ant 
Valančuniene, 5929 S. Throop St., 
kontr. Ona Daraškienė, 30j-8 So. 
Emerald Avė., kasos globėja, Marta 
Kizienė, 3232 S. Union Avė., iždi
ninkė Urš. Radževičienė, 3347 So. 
Union Avė., maršalka Kaz. Astraus
kienė, 3343 S. Union Avė. 
Susirinkimai yra laikomi, kas trečią 

subatą, kiekvieno mėnesio, Mark White 
Parko knygyne.

to iki, 8-vakaro* 
lemlock 7691
- ..i.. >|l

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė,
arti 4 7th. Street

JohnKudrinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

Telefonas Candl 2552 
Valandos 9 rytp iki B vakaro. 

Seredoj -ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

St., netoli Morgan Stl 
__  ___ _ . J——12 pietų it, 
6 iki 7 {30 tąf. vakar* 
Tel* C*nąl 

Rezidencijos 
Hyde Park 6755 ar 

i,...

DR. CHARLES SEGAL 
Pfaktikuo.

472(9 6pi

Telefonas Yards 1'1'38

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto  jas
Moderniška Kpkplyčia Dovanai 

Turiu automobilius .Visokiems reika-

telefonai
Rando!ph 6800

Miiįįli l>ilti ii,,ii '

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Aveniu

ri‘lW>įį'FVl,li|UĮ>WI‘,11"—m iii .... ■

__ Įvairq8 Gydytojai___
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So.* Loomis St. 
kamp. 1*8 ir Blue Island Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
tf 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfaz 6353

1 F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
nc£u k*1* todėl, ka< 
priklausau prie gra- 

išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 i 

SKYRIUS:
iOr 3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088 !

m.
s^ąitarh^a
.... TM' '■■■I . ........

)R. T. WWULIS
GYD

Lietuvės Akušerės

Namų Tef Ravenswoorl 1664 
GYD^rojtš TR CHIRUR^  ̂

1588 uMįlWlųkeę- Avė. ' 
(kampas Norta-it Dirnen Avės) 

Tel. Brunswick 8281

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46tb St. 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Te|. Prospęct 1028

Rez. 2359 S. teavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki .4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
i iR—iRia..... . ..... .......... 'i i.e '■■■■ ""i iii i

Tel. Cicero 1260.

DR. GUSSEN ' 
LIETUVIS DENTIStAS

Vai,: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 9. 
vai. vakare. Nedėliomis pagal sutartj' 

4847 West Stteet 
CICERO, ILL.

Phone Boulevard 8483 .

DR. MARfiERB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3421 South
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 ?val. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

-re»Mi4**r-»ww

.-j,*'-* *.
n •



PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADS

Vagiliai pavogė drabužius

bando

Pbone Humboldt 8559

Ciceronas

1608

JUO

Vilnies” direktoriai

Automobiles

0S MADOS

Mudvi Dvi Sesutes

Cicero

CLASSIFIED ADS
Educational

3040

3514-16 Rooscvelt Rd. 
arti St. Loub Avė., 
CHICAGO. ILL. '

Rėki Estate For Sale 
Namai-Žemč Pardavimui

PARDAVIMUI bizn 
auglto mūrinis Storas ii 
maudyne.

patęrnas kurį
5 centų.

Financial
Finanaai-Pafikolos

Musų bolševikai mel 
sis ir mitinguos

kamendo 
tai Chi

rodosi* jiems turėjo ir užtekti. 
Bet kur tau! štai p. Semaška 
paskutiniame “Tėvynės” nume^ 
ryj vėl rašo apie tą savo revi
ziją ir išvadina Apskričio val
dybą melagiais ir t. t.

Aš tiesiog
tie du žmonės nori 
jiems negera,

M

duoda- 
$25.00, 

_______ w___....___ centų, 
hlite įsigyti tikietus ispnksto Mar-

Mudvi dvi sesutės, abidvi neženotos, 
žvengiam vaikinus pamatę, tartum pažabotos. 
Jei kas klausia metų, gudriai pameluojam; 
O kad raukšlių nematytų, veidus nupentuojam
Ir išrodysim jaunos, kaip šešiolikines, ’*
Dreses įtrumpos, ligi kelių, pančiakos šilkinės.

■ ... . > » , > .

čeverykų kulnys nors ir nušleivotos, t
Bet užrietę aukštyn nosis einam, kaip bagotos.
Mudviem nusibodo gatvėmis trankytis, 
Paskui Joną ar Juozuką vakarais vaikytis.
Mudvi gausim vyrus, tik reik imti laiko, i 
Nebėgiosim, kaip pašėlę, tegul jie mus vaiko.
Mudvi daugiau burdų jau nebeieškosim: 
Susirasime sau po Jurgiuką, misiukėm pastosim.
Mudvi burdingierių po kelis laikysim;
Naminėlės prisivirę biznį padarysim.
Taip sau ir gyvensim, kaip milionierkos;
Savo vyrus dirbt išvysim, ir busim biznierkos.
Sugriebę po vyrą, tuoj pasižabosim,
Nei forduko nereiks pirkti,—kur tik reiks, nujosim.

—-Pustapėdis

susilauksime
SLA. 6-to

Masinis mitingas.—- 6-to Aps 
>\ kriČio konferencija.

Tarp Chitagos 
Lietuvių

1 ir®* aVMMM
Be to rtUte 
kuriuo. £ 

artnacal Oo.

Devoijup pa- 
rezoliuciją formoj pareišt

SMUIKO LEKCIJOS
Klusą iš keturių, . 75c kiekvienas.

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų nalmuose

JOHN DIETRICH
1124 W. 19 Place

PARDAVIMUI pigiai viena grosernė 
arba su namu.

6009 So. May St.

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 įfĮ

PERKAME Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Kas norite 
parduoti* kreipkitės į Naujie
nas* Box No. 1258.

Iš Aštuonioliktos 
kolonijos

s5: $
Lambert

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

PARDAVIMUI 5 kambarių rakandai 
ir taip pat flat dženitorio darbas. Viskas 
už $400. Priežastis 
farmų. Rašykite Box 1297, Naujienos, 
1739 So. Halsted St.

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

Gedimino Statybos ir Skolini* 
mo Bendrovės susirinkimas.

pais|cj.j onu snatųtA Į o>jojq %

•oav ujnąny S W<!8 
NOI1V1S 

DNISV3HD S SVD NHflaflV 
\ siuepaiunisoų setu

-ĮUĮųuattd — snfaiĮt jį seseS seisneuag 
ŠuĮZĮUOlUĮS *00* i $ 8uĮS39J8 Jt SuiųitĄ^ 

miną ftsnC SRuiiABUjmRd smipj

mo Bendrovė laikosi 
“savas pas :-avą’. Visi

Jau buvo rašyta “Naujieno
se”, kad gegužes 15 d. parapi
jos svetainėj įvyko masinis mi
tingas. 1 Mitingas buvo labai 
skaitlingas. Pirmininkavo p. 
Kizas, o raštininku buvo J. J. 
Kimbarkas. Abu jie yra čia au
gę, bet geri lietuviai. <

Mitingas griežtai nusistatė 
prieš 23 d. balsavimus ir pas
tangas užtraukti $600*000 sko
los naujos mokyklos statymui. 
Kalbėtojai nurodė, jog tai tik 
pradžia,— tos sumos mokyklos 
pastatymui toli-gražu neuž
teks. Jeigu IJęrwyno turtuoliai 
nori turėti mokymą, tai tegul

’. Hancock St. 
Visus narius meldžiu 

svarbus reikalas ap- 
Sekr. A. Waltkh.

Bendrovės susirinkimai yra 
laikomi kiekvieno trečiadienio 
vakarą nuo 7:00 iki 9:00 vai. 
Raštinė randasi atidara kas 
dieūą, nuo 9:00 iš ryto iki 
9:00 vak., išskyrus pirmadie
nius ir ketvirtadienius, kada 
raštinė uždaroma 6:00 vai. va
karo.

Business Service
______ Biznio _ Patarnavimas________

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

per krutin;

Margučio Piknikas 24 gegužio 
Černausko darže. Dovan 
ma “cash” pinigais: $50.0 
$10.00 ir $5.00, 
Gi I 
gučio ofise.

priperti — 
4 kambariai 

Geroj biznio vietoj.
2121 W. 2 2 nei St.

įfufhanymais tiek 
j, V tiek pačiam

L REAL ESTATE 
LOANS « INSURANCE 

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant L ir 2nd mortgage leng
vomis . išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tek Lafayette 0455

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082 '

nesuprantu, ko 
niekas 

niekas neteisin
ga. Kadaise jie buvo žmonės 
sukalbami, ypač . p. Semaška, 
kuris nemažai veikė tame pat 
6-me Apskrity j. Bet ta ne
lemta ambicija ir užsispyrimas 
viską “ant savo pastatyti” ga
lutinai sugadino ir jį. Tuodu 
ponai pradėjo naudoti grynai 
bolševikišką, taktiką, 
griaut viską, kas besutinka su 
j,iį'nuomone. y

Dar vienas patarimas dele* 
gatams: nesivežkite su savimi 
tokių svečių, kurie garbina 
Maskvą, nes jiems musų tarpę 
nebus vietos.

Vakar “Vilnis” pranešė, kad 
Pilgrim Baptist Church, ant 33 
ir Indiana Avė., yra rengiamas 
labai svarbus masinis mitingas. 
Ji ragino visus savo sekėjus, 
kad daylvautų tame mitinge.

Atrodo, kad po visų tų rie
tenų bimbinių ūpas pusėtinai 
nusmuko. Todėl jie dabar ieš
ko ‘dvasios sustiprinimo’ 
dūkų baptistų bažnyčioj*.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-{taisai

TURIU parduoti šų 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. California Avė.

NAUJIENOS Pattten Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago. Ill 

čia įdedu 15 centų Ir prašau at-

eiųiti mah pavyzdi No 
•v
Mieros

PARDAVIMUI 2 lotai, mažas cot 
tage, 50x125 lotas.' 

7347 S. Western Avė.

PARDAVIMUI 1% augšto namas ir 
lotas, dėl didelės šeiminos ar rooming 
house. 6 miegamieji kambariai. 2 toi- 
letai ir maudynė, garu apšildomas, plie
no konstrukcijos; garažas; geriausiame 
stovyje; šviesus, ruimingas.

Kaina $8,500; pusė cash.
Važiuoju ant farmos. Parduosiu ra

kandus. Ateikite apžiūrėti.

JOHN GLEICH,

2830 W. 39th Place

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojas 

3106 So. Halsted St.
• , CHICAGO. ILL.

Paskolos ir reikalingos pini
ginės pagelbos ■ pirmoj vietoj 
yra suteikiamos lietuviams, 
taigi ypatingai vietos lietuviai 
privalėtų remti šią Bendrovę, 
nes tai yra viena iš tvirčiausių 
ir geriausiai tvarkomų bendro
vių Brighton Parke. Ypatingai 
lietuviai yra kviečiami skatin
ti savo kūdikius prie taupymo. 
Užrašykite jiems bent po 25 
centus ar* daugiau savatiriio 
taupymo knygutes, o pamaty
site kaip greitai kiekvienas jū
sų kūdikis turės po $100.00 i,r 
daugiau sutaupęs, o 'kada už
baigs savo pradinę mokyklą, 
kaip bus malonu kada reikės 
keltis į aukštesnę mokyklą, kur 
lėšuoja daug pinigų. Jūsų sū
nūs ar duktė turės sutaupęs 
keletą šimtų dolerių ir galės 
atsiekti aukštesnio mokslo be 
sunkenybės tėvams. Taipgi 
jaunuoliai, kurie jau pradeda 
dirbti, turėtų atsiminti tą gra
žų obalsį taupymo.

—J. J. Palekas.

COTTAGE mūrinis su 2 karų gara- 
džiu, moderniškas, labai gražus yardas 
su medžiais ir gėlėm. Lotas 1001180. 
Reikia matyti, kad įkainuoti, 

2257 W. 107th St.

šio metinio susirinkimo gegužio j Gedimino Statybos ir Skolini 
14 d. 1930 metais.

Tolinus sekė raportai valdy 
bos ir direktorių darbuotės iš 
pereiti) metų. Pasirodė, kad 
Bendrovė, nežiurtų! bedarbės ir 
sunkių laikų paaugo kaip na
riais, taip ir turtu. Metinės 
apyvartos buvo > $187,646.91. 
Bendrovės turtas, užbaigus me
tus kovo 31 d. 1931 m., buvo 
$186,875.83. Palyginus su 193Q 
metais Bendrovės turtas užaut 
go per $8,458.82.

Bendrovė laiko savo raštinę 
po numeriu 4425 S. Fairfield 
Avė., pačioj širdy Brighton 
Purk lietuvių kolonijos. Bend
rove turi nuosavus rakandus 
raštinėj, kaip tai: 2 geležines 
saugumo šėpas, „skaitlaivimo 
mašiną, pertvarus (partitions) 
ir kitokius reikalingus įrengi
mus, kurių vertė įkainuota 
$678.90. Toliau seka įvairių 
komisijų raportai ir praneši
mai iš nuveiktų darbų per per
eitus metus dėl Bendroves la
bo. Visi raportai priimti 
vienbalsiai.

Po to buvo rinkimas direkto
rių, kurių tarnyba buvo pa
sibaigus. Išrenkama 2 nauji 
direktoriai, būtent, visiems ge
rai žinomas siuvėjas ir drabu
žių valytojas p. Antanas P. Lu
košius, kuris turi savo drabu
žių valymo ir siuvimo vietą po 
numeriu 2555 W. 43-čios gat
vės, ir p. Zigmontas Kūkalis, 
plačiai žinams veikėjas, pir
miau gyvenęs Brigthon Parke, 
dabar gyvena West Pullman, III.

1931 ir 1932 iki kovo 31 d. 
1932 direktoriais yra sekantie
ji: Jonas Sandaras, preziden
tas; Juozas J. Palekas, sekreto
rius; Povilas M. Smitas, iždi
ninkas; Jonas žiauberis; Juo
zas Vilimas; Juozas Klapataus- 
kas; Juozas J. Grish, advokatas; 
Ben. A, Javois; Juozas Valskis; 
Juozas C. Encher; Antanas P. 
Lukošius; ir Zigmontas Kuka-

Lietuvių Drabužių 
Krautuvė A

DIDELIS PASIRINKI-
MAS PAVASARINIŲ it V

VASARINIŲ ' JT-1*
DRABUŽIŲ.

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų Ii* 
B. Jei kiti negale j o Jumis išgydyti, atallan 

klt pas mane. Mano pilnas ISegzamlnaTb 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei afi apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryg. Ei
kit pas tikrų specl&listų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iiegzaminavimo—kas jums yra.

Pranas Jankus, parėjęs iŠ 
darbo, neberado savo naujojo 
siuto. Matyti, vagiliai buvo į- 
sigavę į jo kambarį ir pasiėmė 
tai, kas jiems patiko.

Apiplėšė lietuvį
Prie Union Avė. ir 22-rds plė

šikai atėmė iš Jono Gaudros aš
tuonis dolerius pinigais ir laik
rodėlį.—Senas Petras.

VYRAM, MOTERIMS, įHl 
MERGAITĖMS. /R H H 

VAIKAM^, jį į 

Geriausių išdirbę  jų tavorai už 
žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS 
‘ 2945 W. 63rd St.

arti Ricbmond St. 
Tel. GrovebilI 0989 

Nedeliomis atidaryta nuo 9 iki linai 
vai. po pietų.

WISS1G,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

GRAŽUS PARLOR SETAS $80 
vertės $300; 9x12 American Oriental 
kauras $35, vertės $175; Persų dezai- 
no 9x12 Wilton kauras $20; Venecijos 
riešuto miegamojo kamb. setas su spring- 
sais ir matrasu $70, vertės $250, riešu
to valgomojo kamb. setas $60, vertės 
$200; stalas $10, graži lempa $5, ver
tės $25, kėdės, dreipsai, paveikslai ir 
tt. Viskas kaip nauja. 8155 Drexel 
Avė.. Ist apt., 2 blokąi į rytus nuo 
Cottage Grove Avė., ztel. Ambasador 
3346.

mėnesinis susirinkimas atsibus ketvirta 
dieny 21 dieną gegužės, Almiras Sim 
mons svetainėj, 1640 N 
7 ;30 vai. vai 
dųlyVautii nes 
tarti.

Vadinasi, rties 
svečių, būtent, 
Apskričio delegatų. Jie atvyks 
pas mus gegužės 24 d. į ponios 
Lukštienės Svetainę* 15 St. ir 
49 Avė. Tą vietą, nesunku su
rasti*— reikia važiuoti dvylik
tos arba 22-r-tos gatvekariakb 
o paskui paeiti porą blokų. /

Vietinė5 301 kuopa deda vi
sas pastangą^ kad kuo geVi^u- 
sia.priimti, s^ius ir prašo de
legatų nefeiy&li^ti. Reikia ma
nyti, kad delegatai atvyks su 
geriausiais t ’ 
Susivienijimų!
Apskričiui. Išj tokios konferen
cijos, kokirljūvo. praeitą kartą, 
tikrai nieko gero nėra. Nebu
vo padaryto nei vieno tarimo, 
kuris užsitarnautų pažypieji- 
mo. Tik revizijos^ komisijos na
riai Simokaitis ir Semaška pa
sakė labai ilgus spyčius, vis
ką ir visus kritikuodami.. To,

Nors “Vilnies” šėrininkų su
sirinkimas įvyko gegužes 10 
d., bet iki šiol dar niekur nete
ko matyti naujų board-djrekto- 
rių sąrašo. O juk tie direkto
riai yra labai svarbios asabos, 
kadangi jie žiūrės, kad “Vilnis” 
daugiau nuo bimbinės linijos 
nebenukryptų. Tais sargais ir 
tuo pačiu‘laiku paklusniais Bim
bos avinėliais yra šie asmenys: 

Board-direktoriai
Yuris,
Stasiukėlis,
Juška/
Butvilą (Cicero),
Pažarskas,
VaSikoniUbe,
Kaminskas,
Andrulis, 
Krausnauskas.

Alternatai:
Miller,
Kaukienė,
SideAivičiutė,
Butkus, 
Klebonas. 
Gaila, kad nėra 

riaus. J^ei jis, būtų, 
eagos bimbininkai visai forma
liai butų galėję' įsisteigti grynai 
bolševikišką pąrapijąJ.-^-I).

obalsio 
direkci

jos ir valdybos nariai yra lie
tuviai. Bendrovės atliekami 
nuo išmokėjimų pinigai yra lai
komi visiems gerai žinomame 
lietuvių banke Universal State 
Bank, 33-čios gat. ir Halsted

Room 704-705 
MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO

Kiekviena moteris kari nori gražiai 
apsirengtų 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, ..................
rinks sau suknelei tik

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite tuojaus ■ į 

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

; - CHICAGO, ILL.

20 W. .Jackton Blod., 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.

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos 

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

NAUJIENOS, ęhieago, III į n .i..   ..... —■ -■
jie patys ir sudeda pinįgus. 
z Tuo reikalu P 
tiekė 
kimo, kad visi piliečiai balsuo
tų prieš sumanymą užtraukti 
tą didelę skolą. Visi žino, kad 
dabar yra blogi laikai, tad už
sikrauti sau ant pečių sunkią 
naštą butų tiesiog neišmintin-

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲIR MOTERŲ PER 2« METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENČJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir putlia, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4?Q0 West 26 Su kampas Keeler Avė., Tėt Crawford .5573

Buy glovos wlth whot 
it: savos

Mrto reil

Gedimino * Statybos ir Skoli
nimo Bendrovės metinis narių 
susirinkimas įvyko penktadie
nio vakare, gegužės 15 d. 1931 
m. Nekalto Prasidėjimo P. M. 
parapijos svetainėje. Susirinko 
gana skaitlingas būrys narių 
dalininkų. Bendrovės preziden
tas p. J. Sandaras atidarė susi
rinkimą ir kvietė visus susirin
kusius ramiai ir atydžiai klau
syti ir tarti žodį dėl bendrč- 
vės labo ir jos veikimo ant toli
mesnio laiko. /

Po išrinkimo įvairių komisi
jų sekretorius p. J. J. Palekas 
perskaitė: nutarimus iš buvu

For Rent ____ ,
PASIRENDUOJA basement 

Storas, kampinis, už vieno iki 
dvięjų .blokų nuo. keturių mo
kyklų. Pigi renda. Tinka bile 
kokiam bizniui. Gera proga lie
tuviui. 6902 S. Talman Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARSIDUODA Storas Malt. Hops. 
Cigarų ir Cigaretų labai pigiai. 6 kam
bariai pagyvenimui. $35 renda. — Turiu 
extra parduoti skėlas, Cigarų keisai. 
4755 Princeton Avė.

3040 —- Vasarinė sportą suknelė... Tinka iš šilkinės materijos. Sukirptos mle 
tos 16. 18, taipgi 36, 40 ir 42 colių per krutinu* i

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių* 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno piv- 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arbapaš- 
K* ženkleliais kartu su užsaky- 

u. Laiškus ' rėikia adresuoti;
Nau j ienos, Pattern Dept.,' 1739 
So. Halsted St., Chicago, UI.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui_________

PARDAVIMUI $20 už akrą: 240 
akrų dirbam^ jjrudų fartna; 65 mylios 
nuo Chicagos. S. Cregar, Wbeatfield,

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO restaurantas ant automo- 

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

mokslus.




