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Socialistinis darbinin.
Internacionalas išėjo 
griežtai prieš japonus
Žada kviesti visas Sovietai atsisakė 

unijas priešintis suteikti vizas T. S 
ginklų gamybai ekspertų komisijai

Eaterod as second-class matter Mare 
undftr the Ai

Chicago, III., Trečiadienis, (įegužės-May 25 d., 1032

Morris Hilląuit’as 
pasiliks socialistų 
partijos pirmininku

Vėl išrinktas nacionalio ekze- 
kutyvio komiteto galva

Pirmas ir Didžiausias.. Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 124

Lietuvos Naujienos
Naikina piliakalni

Reikalauja Japonijos tuojau 
evakuoti Shanghajų ir Mand- 
žiuriją

Paryžius, geg. 24. — Socia
listinis darbininkų Internaciana- 
lo ekzekutyvis komitetas, Zu- 
riche, Šveicarijoje praleido re
zoliuciją, kurioje pareiškė, kad 
jt'igu Japonija nesiliaus naudo
jusi prievartą Mandžurijoje, 
visos pasaulio darbininkų uni
jos buts pakviestos visomis jė
gomis priešintis produkcijai 
amunicijos, karo reikmenų ir! 
prekių, gabenamų iš ar* j Ja-1 
poniją.

Kalbėdamas darbininkų uni
jų vardu, komitetas reikalauja, 
kad Japonija tuojau ir besą i y-j 
giniai ištrauktų savo kariuome
nę iš Shanghajaus ir Mandžuri- 
jos; kad Japonijai atsisakius 
tai padaryti, iš Japonijos pa
sitrauktų visų šalių ambasado
riai ir ministeriai ir kad rei
kalui esant, prieš Japoniją bu
tų panaudotos ekonominės ir 
finansinės sankcijoms

■ Komiteto manifestas toliau 
kaltina kai kurias valstybes su
falsifikavus Tautų Sąjungos 
sistemą, atsisakius panaudoti 
statuto sankcijas prieš Japoni-j 
ją ir išpildyti Kinijos reikala
vimą panaudoti tarptautinę ar- 
bitraciją ginčui išrišti. Prie 
manifesto priduriama: “Dabar
tiniu laiku Japonijos kariuo
menė yra sukoncentruota so
vietų pasienyje. Agresingas 
Japonijos žinksnis prieš Rusiją 
gali pasibagti nauju pasauliniu 
kąru.”

Japonai paėmė nelaisvėn 500 
kinų sukilėlių

Mukden, Mandžuria, geg. 24. 
—Sovietai atsisakė suteikti į- 
važiavimo vizas šešiems Tautų 
Sąjungos ekspertams, kurie no
rėjo pasimatyti su sukilėlių va
du generolu Ma Chan-shan, ku
rio būriai buk nuolat puolą Ja
ponijos kariuomenę Mandžuri
joje. • .

Anot kai kurių koresponden
tų pranešimų pačiame Mukdene 
ramu, bet bendrai Mandžurijoj. 
dabsr vadinamoj “Manchoukuo” 
įsigalėjusi betvarkė ir nepasiti
kėjimas.

Darbiu, Mandžurija, geg. 24. 
—Japonijos kariuomenė/ užėmė 
Ilulan'ą ir paėmė nelaisvėn 500 j 
kinų ir dalį jų amunicijos. Su
kilėliai pasitraukė į šiaurę. Mu
šis praėjo be didesnių nuosto
lių.

Tokio, Japonija, geg. 24. — 
Naujas Japonijos premjeras 
Makoto Saito pakvietė ambasa
dorių Anglijoje Tsuneo Matsu- 
daira užimti „.užsienių v reikalų 
m misterio vietą.

160 Lenkijos miestų 
arti bankroto

Varšuva, geg. 2-V — Lenki
jos savivaldybių suvažiavime 
paaiškėjo, kad 160 visų 660 
Lenkijos miestų yra prie bank
roto, nes prasiskolinę virš $100,- 
000,000, o visai nėra vilties, kad 
padėjimas pasitaisys. Kaltina 
išlaidingas ir nekompetentiškas 
miestų valdybas.

Milwaukee, Wis., geg. 24.— 
Morris Hikjuit, N. Y., buvo vėl 
išrinktas Socialistų partijos na- 
cionalio ekzekutyvio komiteto 
pirmininku. Po keturių valan
dų ginčo jis nugalėjo Milwau- 
kee majorą Daniel W. Hoan, 
kuris irgi kandidatavo tai vie
tai. Hillcjuitt gavo. 105 balsus, 
Iloan 80, bet galutinas nuo
sprendis priklausė nuo skai
čiaus partijos narių, kuriuos de
legatai reprezentavo ,/Hillqu i t’ui 
teko 7,526, Hoan’ui 6,984.

Vilniuje sudegė di
džiulis aliejaus 

sandėlis

’ [Acme-P. 8 A. Photo]

Milwaukeo, Wis. — Norman Thomas (po kairei) ir James H.
Maurer. Pirmąjį socialistų konvencija nominavo į Amerikos 

prezidentus, o antrąjį — į vice prezidentus.
» •-------------------------------------------------------------- ----------

Siunčia kariuomenę j Francijob Vokieti jos 
tvarkyti veteranų ' vadai tarsis dėl 

“bonų armiją” reparacijų

Vilnius, geg. 24. — Lenkų 
spauda praneša, kad Vilniuje 
sudegė didžiausias sėklinio alie
jaus sandėlis. Tankų sprogi
mai neleido ugniagesiam gais
ro slopinti. Nežiūrint visų pa 
stangų gaisras plečiasi ir gra
so miesto skerdyklai ir tabako 
monopolio sandėliams ir biurui. 
Keli ugniagesiai mirtinai su
žeisti. Sandėlio direktorius iš
ėjo iš proto. Nuostoliai milži
niški.

Vengrai atakuoja 
Padunojaus sąjungą

Sumažino J. V. nusigin
klavimo konf. delega

cijos apropriacijas

Springfield, III., geg. 24. —, 
Prie- East St. Louis, • III., susi-; 
rinko virš 400 karo veteranų, 
kurie vyko į Washington, D. C. 
reikalauti, kad jiems tuojau 
butų išmokėti bonai. Jie pa
reikalavo geležinkelių linijos, 
kad suteiktų gralis transpor- 
taciją, o kuomet toji atsisakė, 
jie išmuilavo bėgės ir per 12 
valandų išlaikė nelaisvėje pre
kinį traukinį. Per visą laiką 
linijoje buvo nutraukta komu
nikacija. .Juos sutvarkyti bu
vo pasiųsta kariuomenė.

Siūlo imti prekes už 
skolas

Berlynas, gįg. 24. — Liuk
semburge greitu laiku įvyks žy
mesniųjų Vokietijos ir Franci- 
jos pramonininkų ir politinių 
vadų, tarp jų ir Edouard Her- 
riot rėmėjų, konfeerncija karo 
reparacijų, klausimu.

Einstein už visišką 
^nusiginklavimą

Budapeštas, Vengrija, geg. 
z 24. —Didelėje demonstracijoje, 

kurioje buvo reikalaujama po
karinės Trianon’o sutarties re- 
vizijos, buvęs Vengrijos prem
jeras pasmerkė Frakcijos Pa
dunojaus valstybių sąjungos 
planą ir pareiškė, kad tai lai
mėjusių valstybių pastangos 
priversti pralaimėjusias šalis 
užmiršti padarytas joms skriau
das.

Washington, D. C., geg. 24. 
—J. V. užsienių reikalų sekre
toriatas, matydamas, kad iš Ge- 
nęvos nusiginklavimo konferen 
cijos niekas neišeina,, sumažino 
kongreso paskirtas apropria'ci- 
jas $5,000 ir įsakė daugumai 
delegacijos narių grįžti namo 
ar į savo paskyrimų vietas.

Kunigas iš męrginų 
spėjo kiek joms metų

Washington, D. C., geg. 24. 
—Illinois valstijos senatorius J. 
H. Levvis įnešę į senatą pasiū
lymą, kuriame rekomenduoja 
padaryti užsienio skolų revizi
jų ir leisti valstybėms skolas 
sumokėti prekėmis, kurios J. V. 
reikalingos, bet nėra gamina
mos vietiniuose fabrikuose.

Suėmė garsų tarptauti
nį šnipų

Viena, Austrija, geg. 24. — 
Vienos laikraštis “Stunde” pra 
nešė, kad pretendentas į Veng
rijos sostą princas Otto susi
žiedavo su Bavarijos karalaite 
Marija.

^0RHS>itu

Chicagai ir amelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: 1

Nepastovus, rytą galimas lie
tus su griaustiniu; kiek šab 
čiau; lengvas pietų-vakarų 
jas.

Vakar, temperatūra buvo 
88 laipsn.

Saulė teka 5:21; leidžiasi
12. '

London, Anglija, geg. 24. — 
Protestonų bažnyčios kunigas 
H. F. Davidson, kuris .teisia
mas už nemoralį elgimąsi su 
merginomis, teisme iškėlė aikš
tėn įdomų faktą, kad pravėręs 
merginų lupas ir pažiūrėjęs . į 
jų dantis, lengvai pasako kiek 
joms metų. Kunigas teisinasi 
jokių blogų santykių su mergi
nomis neturėjęs, norėjęs jas 
tik išganyti ir atvesti į tikrąjį 
kelia. - .

New York,'geg. 24. — New 
Yorko areštuotas kap. Fritz 
Duųuesne, garsus vokiečių šni
pas, kuris prieš tryliką metų 
pabėgo iš kalėjimo. Nužiūrima, 
kad laike Didžiojo Kato jis 
išsprogdino laivą, kuriuo važia
vo geri. Kitchiner.

Anglijoje platinasi pot
vyniai

vė-

54-

8:-

$25,000 už Lindberghiū- 
ko užmušėjus

London, Anglija, geg. 24. — 
Del nepaprastai sunkaus lie
taus. A n g.1 i j o j e smarkiai 
išsiliejo upės Temzė, Cherwell 
ir kitos. Priskaitoma, kad iki- 
šiol nuostolių padaryta virš $3,- 
500,000.

Hopewell, N. J., geg. 24. — 
N. J. valstijos legislatura' pa
skyrė $25,000 atlyginimą už in
formacijas apie Lindbergh’o kū
dikio užmušėjus.

Cedąr Rapids, lą., geg. 24.— 
Tūlas ūkininkas beardamas, at- 
radp laikrodį, kurį jo tėvas pa
mėtė 20 mėty atgal.

Geneva, geg. 24. — Garsus 
vokiečių matematikas prof. Al- 
bert Einstein pareiškė, kad 
daug kam tenka apsivilti da
bartiniu laiku vykstančia nusi
ginklavimo konferencija ir ra
gino visus pacifistinių įsitikini
mų pasaulio gyventojus reika
lauti visiško nusiginklavimo, 
Tas butų galima’ įvykinti per 
penkius metus.

Sovietai įsakė ūkinin
kams auginti triušius
Maskva, geg. 24. — Norėda

mi prašalinti dabartinį mėsos 
trukumą, Sov.' komisarai įsa
kė ūkininkams auginti kuo dau
giausiai triušių. Tuo pačiu laiku 
buvo pradėta propaganda, kad 
triušių mėsa1 yra skani, mais
tinga ir turinti aukštą proteinų 
nuošimtį.

Vėl rengiasi skristi j 
strato sferą

Brussels, Belgija, geg. 24.-^ 
Prof. Emilė Piccard, pereitą 
gegužį pasiekęs “stratosferą”— 
aukštesnįjį atmosferos sluoks
nį, birželio •mėnesį rengiasi sa
vo žygį pakartoti.' Skris už
plombuotame balione.

Po 50 metų gavo $120,000,000 
*__________________ - i

Aleksandrija; Egiptas, geg.
24. — 80 metų amžiaus armė
nė M. Djanikian išvyko j Indiją 
atsiimti jai priklausančių $120,- 
000,000. Pagal mirusio turtin
go giminaičio testamento, jąi 
tų turtų priėjo laukti net 50 
mėtą, ' '' ' k '

• ■ • ' ' .. ' ' A ■ •

Telšiai.— Netoli nuo Telšių, 
medžiais apaugęs, yra Džiugo 
piliakalnis. Bet šiuo piliakal 
niu paskutiniu metu niekas ne
sirūpina, nors tai vienintelė 
Telšių apylinkės istorinė vieta. 
Šį pavasarį jo savininkai nu
kirto kelioliką iš seno augusių 
medžių. Tuo, be abejo, paga
dina gražų piliakalnio vaizdą. 
Vasaros metu piliakalnį aplan
ko daug ekskursijų, ir jo ap
leidimu ne vienas stebisi.

Vokiečiai neįsileidžia 
lietuvių

Vėl siūlo panaikinti 
prohibicijos Įstatymą

Washington, D. C., geg. 24. 
—Senatorius Bingham, (rep. 
Conn.) įnešė pasiūlymą atmes
ti 18-tą konstitucijos amend- 
mentą (prohibicijos įstatymą) 
ir atiduoti svaiginamųjų gėrimų 
reguliavimo teisę valstijoms, o 
kongresui atiduoti teisę regu
liuoti pardavimą ar transporta- 
ciją.

Vienam jaunam vaikinui kai
miečiui, gyvenančiam netoli 
Marijampolės sesuo gyvenanti 
24 metai Berlyne atsiuntė laiš
ką, kad jis tuojau atvažiuotų į 
Vokietiją ir parašytų laišką, 
kada jis atvažiuos į Eitkūnus, 
nes ji jo Eitkūnuose lauksianti. 
Brolis paskubomis išgavo už
sienio pasą pasiskolinęs pini
gų ir manė vykti Vokietijon 
pas seserį, kuri pasituriai gy
vena, bet Vokiečių atstovybėj 
Kaune gavo atsakymą, kad vo
kiečiai lietuvių Vokietijon neį
sileidžia. Vaikinas pasitaręs su 
kai kuriais marijampoliečiais 
mano vykti į Užsienių reik, mi- 
nisterijon, kad šį klausimą iš
aiškintų.

Kuboje areštuoti du 
teroristų vadai

N. Y. Darbininkai prašo 
federalės pagalbos

'■ S.Į. ....v A ii. . t *1-

New York, geg. 24. — At
stovaudamas 700,000 darbinin
kų priklausančių prie Am. Fe- 
deration of JLabor, J. P; Ryan 
Central New Yorko Tra'des and 
Labor Council pirmininkas pri
siuntė kongresui pareiškimą, 
kuriame reikalauja prieš sesijų 
užbaigimą praleisti viešųjų dar
bų programą ir pataisyti da
bartinį bedarbių padėjimą.

Havana, Kuba, geg. 24. — Į 
kalėjimą pasodinti du teroristų 
gaujos vadai Carlos Mendieta, 
Union Nacconalista ' partijos 
pirmininkas ir pulk. Alberti M. 
Penate, buvęs Santa Ola ra pro- 
yinątor gubgrnatoiiįis. Tebe
ieškomas "buvęs prezidentas M; 
Menocal ir jo laikais vidaus rei
kalu ministeris Sūrelio Hevia. 
Susekta slapta teroristinė or
ganizacija “A. B. C.”, kuri vi
sus smurto žygius ruošė. Joje 
dalyvauja ir užsienio ir Kubos 
komunistai.

Kas nužudė advoka
tą Adomaitį 

— II ■ ■■■■■

Jurbarkiškio priv. adv. Ado
maičio nužudymą kriminalinė 
policija visu stropumu tiria. 
Papildomai teko sužinoti, kad 
be rastų Adomaičio lavono krū
tinėj ir galvoj revolverio kul
kų, rasta dar ir šiaip kūno su
žalojimų. Manoma, kad Ado
maitis yra nužudytas iš keršto, 
nes jis imdavęs labai aukštas 
palūkanas, o be to, Jurbarko 
miesto savivaldybei užrašęs sa
vo pinigų 20,000 lt.

bekono gamyba per 
eitais metais

DO-X Berlyne

Kulkosvaidžiai ir šautu
vai veikia Ohio kasy

klų distrikte

Hamburg, Vokietija, geg. 24. 
—Pasekmingai perskridęs per 
Atlantiką, vokiečių orlaivis 
D0-X pasiekė Berlyną. Iš New- 
foundland salos išskrido perei
tą ketvirtadienį.

Uhrichsville, O., geg. 24. — 
Prie Wolford anglies kasyklų 
anksti rytą tarp sargų ir arti
muose kalnuose pasislėpusių 
slapukų įvyko susišaudymas. 
Pasislėpusieji šaudė iš šautuvų, 
o sargai naudojosi kulkosvai
džiais. Sužeistų nebuvo.

T. S. komisija svarstys 
pagalbos planą Padu- 

nojui
Geneva, geg. 24.— Tautų Są

jungos taryba paskyrė eksper
tų komisiją, kuri išdirbs finan
sinės pagalbos planą Austri
jai, Graikijai ir Vengrijai.'Ko
misijoje dalyvauja ir amerikie
tis Norman H. Davls, kuris yra 
sąjungos finansinės komisijos
narys.

Sudarytas naujas Belgi
jos kabinetas

Brussels, Belgija, geg. 24.— 
Trečiadienyje pasitraukęs prem
jeras Julės Rankin sudarė nau- 
jį Belgijos kabinetą, kuriame, 
be premjero vietos, bus ir. fi
nansų ministeriu. Užsienių rei
kalų ministeriu pasiliks Paul 
Hymans.

London, Anglija, geg. 24. —- 
Anglijos iždo kancleris Nevilto 
Chamberlain serga' podagra. Iš
vyko j ligoninę gydytis.

Japonų karo vadas dar 
nemiręs

Shanghai, geg. 24. — Vakar 
spaudoje buvo tilpę pranešimai, 
kad mirė Japonijos Shanghajaus 
kariuomenės vyriausias vadas 
gen. Yoshinori Shirakavva. Dak
tarai tai užginčijo tvirtindami, 
kad po kraujo transfuzijos, jis 
kiek pagerėjo. Generolas buvo 
sužeistas sprogusios bombos 
bal. 29 d.

Monte Carlo, geg. 24.— šir
dies liga mirė grovas Inchecape, 
Anglijos laivų magnatas. Su
laukė 79 m. amžiaus.

Trys veikiančios Maisto sker
dyklos pernai supirko 494 tukst. 
302 kiaules, iš kurių 379,734 pa
skerstos, 84,083 eksportut. gy- * 
vos, 11,745 eksport. gyvų į SS 
SR, 366 kiaulės skerdyklose 
nugaišo, 18,374 liko nepaskers
tos.

Bekono pernai “Maistas” eks
portavo apie 18 milijonų kilo
gramų. Daugiausia bekono pa
gamino Klaipėdos skerdykla, 
kuri tik 14% savo supirktų 
kiaulių eksportavo gyvas; Kau
no ir Panevėžio skerdyklos eks
portavo gyvų kiaulių 27%.

Bekono kainos pernai buvo 
menkos. Musų bekono aukš
čiausia kaina buvo 65 .šilingai, 
žemiausia 32 šil. Labiausiai 
kainos nukrito birželio mėn. Li
gi šiolei Anglų rinkoje laiko
mas geriausiu Danų bekonas, 
blogiausias Lenkų. Vidutiniškai 
pernai už bękono J cent. išeina 
44 šilingai.

šiomis dienomis keletas dar
bininkų per Marijampolę grjžo 
iš Vokietijos .kadangi juos vo
kiečiai išvarę, nors keletą metų ' 
ten dirbo ir turėjo nuolatinius 
darbus.

NORINTIEMS KELIAUTI
LIETUVON SU EKSKURSIJA

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

Birželio-June 15, dieną.
ir—

“FREDERIK VIII” — mėgiamas lietuvių laivas 
Li.epos-July 2 dieną.

{jį} Pasinaudokite proga pakol kainos ant laivakorčių 
dar nepakįlo. Užeikite pasiteirauti ir įmokėdami 
mažą depozitą—užsirezervuokite sau patogią vietą. 
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 V AL.



Kenosha, Wis
Svečiuose pas kenoshiečuis.

Įžanga tik 25 Centai

Svečius iŠ Chicagos.

Detroit, Mich.

zas puola Lavinską, kam esą

ir

rašo iš Detroito žineles ir kai

far- 
vic- 
tai 

dfg.

Dailūs Ratelis see- 
operetę “Gegužės

(kunigaikštis) — K. Drukte- 
nis; šokikė — Leoną Schlagcr. 
Muziką išpildė Chicagos Liet. 
Simfonijos orkestro nariai.

atsi-
tą gražų pasilinksmini-

Pastaba “patentuotam 
istorikui

mus, visi kartu dirbo Dailės 
Ratelio naudai.

EKSKURSIJOS
I KLAIPĖDĄ per Copenhag-j

Lietuvos Piliečiams Pasai 
ir Vizos Dykai

LIEPOS 2 d. 
laivu 

“FREDERIK VIII” 
Rengia Žymesnieji Lietuvių laik
raščiai ‘ VIENYBĖ "NAUJIENOS” 

ir "DIRVA”

BIRŽELIO 18 d. 
laivu 

“UNITED STATES” 
L. D. S. ir ‘ DARBININKO” 

Ekskursijai vadovaus 
Kuo. J. Skalandis * 

§v. Roko parap. Vikaras

GEGUŽĖS 28 d.
* laivu 

“FREDERIK VIII”
AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIO CENTRO 

Drauge su laikraščiais 
"AM. LIETUVIŲ,’* DRAUGO” 
Rengiama specialiai dėl Amerikos 
lietuvių, prekybininkų ir pramoni
ninkų.

įsitikinimų žmogus.
visuomet išdidžiai

KORESPONDENCIJOS^

■30

“Naujienų” Piknikas 
Ratine, Wis.

Man beviešint pereitą nedel- 
dienį Kenosha, Wis„ teko pa
tirti, kad visi, — tiek vietiniai, 
tiek So. Mihvaukės, Milwaukės, 
Katino ir Waukegano lietuviai 
lal>ai susidomėję “Naujienų” 
pikniku, kuris įvyks nedėlioj, 
gegužės 29 d., Ratine, Wis,

Jie laukia to pikniko, kaip 
Lietuvos žmones kad laukia ko
kių atpuskų.

Ištikro ••Naujienos” moka 
surengti smagius piknikus Chi- 
cagoje, tai Ratine turėtų su
rengti dar įdomesnį.

Chicagietis.

Nedėlioj*,
Kcnoshiaus 
noje statė 
karalaitė”.

Kadangi programe dalyvavo 
ir Chicagos Lietuvių (Pir
myn} choras, tai, be choristų, 

• privažiavo gana didelis skai-

buvome apie 5 valandą vaka* 
; ro. Nors svetainėj publikos dar 

nebuvo, bei komitetai ir Ke
noshiaus gaspadinės jau dir
bo sušilę. Tuojaus visus chica- 
giecius (apie 70 asmenų) suso
dino prie visokiais valgiais 
apkrautų stalų ir vaišino taip, 
kaip kokioj “surpraiz partėj”. 
Reikia pasakyti, kad kenosbie
čiai yra tikrai svetingi žmonės. 
Tame vakare matėsi visokių 
pažiūrų veikėjų, bet jie, už

Programas.

Lošime operetės, matomai, 
dalyvavo geriausios Keiroshos 
artistiškos spėkos, vadovaujant 
K. Steponavičiui.

Elena (jauna mergaitė)
Ona Jocius; Lizette (kaimietė)

M. Balkaitis; Pliillintas (pie
muo) - Amelia Šulskis; -Ri

Vykstantiems Lietuvon

LAIVAKORTES 
NUPIGINTOS

Visos pastangos bus pašvęstos pada
ryti kelionę atmintinį ir pilnį įvai
rumų ir malonumą dil tų. kurie di» 
lyvaus ekskursijoje. ......

Reikalaukite nuo savo agento lai- 
vakortls ant
SCANDINAVIAN AMERICAN 

LINE
27 Whitehall St. New York City 
248 Washington St. Bbsten Misa. 
130 N. La Salh StJ ChicJįo', IIL

Kaip vaidinime, taip ir dai
navime artistai atliko savo ro
lės labai gerai; nekurie lošėjai 
ir dainininkai beveik geriaus 
už chicagieeius. Labiausiai 
publikos domę atkreipė jauna 
šokikė Leoną Schlageriutė, ko
kių 8 metų mergaitė. Ji atliko 
savo rolę tikrai artistiškai.

Antrą dalį programų pildė 
Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn, į kurį įėjo ponia Stb- 
ponavičiene--solo, Trys Rožy
tės iš Traikių su Pranuliu nuo 
Žeimių. Jie, kaip visada, taip 
ir cioiiais savo užduotį atliko 
labai gerai. Jie tiek publiką 
prijuokino, kad po keletą kar
tų buvo iššaukti ant scenos. 
Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” irgi pasirodė pui
kiai.

Ant galo, Chicagos L. Choras 
Pirmyn ir Kenosbos Dailės Ra
telis sudainavo kartu “Myliu 
aš tave vieną,” Steponavičienei 
dainuojant solo. Išėjo tikrai1 įs
pūdingai.

Po programų šokiai prįe G. 
Steponavičiaus orkestro ir kar
tais pritariant chicagietūms. 
Jaunimas kone grindis nesu
laužė bešokdamas. Reikia pa
sakyti, kad tiek kenosbiečiai; 
tiek ir chicagicčiai 
mins 
mą.

lankymą. Dūliai to jis bando 
Lavinską visokiais budais pa
niekinti, vadindamas jį pletki- 
ninku. Tikrenybėj butų sun
ku surasti didesnį pletkininką, 
kaip p. Motuzas. Net Mahano- 
.jaus taradaika su juo negali 
susilyginti.

Patarle sako: “kuo pats kve
pia, tuo ir kitą tepa”, 
yra ir su p. Motuzu.
vi nsk a vadina 

bas apie p. Motuzą ir kitų ‘pa
tentuotų” tėvynainių veikimą. 
Nepatinka Motuzui, žinoma, ir 
tai, kad Lavinskas yra socia
listiniu 
Motuzas 
kalba: 
piau” ir tt. Visur tik “aš” ir 
“aš”. O jeigu kas nesutinka su 
tuo “aš”, lai jau ir paniekin
tas. Pagalios, iš Detroito ne 
vien tik Lavinskas rašo kores
pondencijas. Bet Motuzas vis
ką suverčia ant Lavinsko. Ne
jaugi korespondentai turi pasi
klausti to “patentuoto” istori
ko, ką jie turi rašyti, o ką ne
rašyti?

Motuzas, kuris skaito istori
ją iš atbulos pusės ir išskaito 
ten tai, kas nėra parašyta, la
bai yra įtūžęs ant Lavinsko. 
Matomai, jam labai nepatinka 
tas, kad Lavinskas turi nema
žai pasekėjų, o tuo tarpu “pa 
tentuolieji” vis labiau ir labiau 
save sukompromituoja.

Motuzas kerta iš peties, kad 
Lavinskas gyvenęs mažame 
micsluky ir ten išmokęs su 
bobomis pletkus varinėti. Tu
riu tam istorikui pasakyti, kad 
Lavinskas gyveno Mahanoy 
Valley 22 metus ir ten turi la
bai daug pažįstamų, kurie gali 
p. Motuzui paliudyti, jog La
vinskas niekuomet jokiais pini
kais neužsiminėjų. Tačiau 
“patentuotam” istorikui su 
faktais nėra reikalo skaitytis, 

tai jis jau ne kartą įrodė.
Lavinskas gerai pažįsta Klln- 

gą, Gegužį, Sirvydą ir Vitaitį, 
su kuriais jis per kelis metus 
draugavo. Jis pažįsta taip pat 
ir Jurgeli ulę, ant kurios Motu
zas bando visą kaltę suversti 
už davimą paskolos. Jam yra 
žinomi socialistų inteligentai ir

[A;me-P. tJ A. Photo]

San Rafael, Cal. -- Kapito
nas Robert Dollar, pagarsėjęs 
laivų, statytojas, kuris pasimirė 
gegužės 17 d., turėdamas 88 
metus amžiaus.

jų darbuotė. Prie progas gali
ma pasakyti ir tai, kad jum 
yra gerai žinoma ir p. Motu^A 
darbuote.

Prie pabaigos galiu tiek pa
sakyti, jog pats p. Motuzas pa
pasakojo kitiems apie Klingos 
ir V. Sirvydo atsilankymą. Ži
noma, niekas negali uždrausti 
tai daryti. Bet iš kitos pusės, 
niekas negali uždrausti ir apie 
tai rašyti. Cenzoriaus privile
gijas negali savintis nei Motu- 

Todės aš .ir

CHesterfleld Radio Programas 
Plrmadięnlalslr 
Ketvirtadieniais

.BO$WEU
Seserys

J 0:30 vai. vale. IO:3Ovb|,valt.
Rytinis Dienos šviesos Taupymo Laikas 

Shilkret’š Orkestrą kas nakt apart sekmadienio
NORMAN BROKENSHIRE', {vedėjas

COLUMBIA NETWORK

Antradieniais ir
Penktadieniais

AlEX
' Gray

TrcCiadicniaisi 
Šeštadieniais

RUTH 
ETTING 
10 vai. vale;

A,'

&MILDER.
TASTES BETTEK

© 1932, Ugobtt A Myjb*s Tobacco Co;

NAUJIENOS, CKIcags, ™- nis? geg. 20,

Caro, Mičh
I V

nematau relkalb pi MbtUzo 
klausti, kas man-galima rašyti, 
o kas ne. — Pratilo haviitsMas.

It tkinihktį gyvenimus
* 1 4

Prieš kiek laiko man teko 
aplankyti Caro apylinkę, kur 
randasi nemažai ūkininkų. 
Ten gyvena ir senas naujicnic- 
lis drg. J. Dcrmeitis; Jis gy
vena sau vienas; kaip' tikras 
vienuolis. Atvedu lyg. miniu*- 
kuris: kerta giyiUS; lupa kėli
mus ir ruošia dirvą' sėjau Jis 
aria ir akėja laukus bei sejh1 
javus. Kai roikahis yra; tai 
pasisamdb ir savo* liuiniynų* 
Kaminską; kuriam moka nuo 
10 ligi1 50 centu per vulliUtlų; 
Tas žmogus siu dviem arkliais 
dirba sušilus už tą> mažą atly
ginimą;

Paklausus; kudbl toks mažas 
atlyginimus; Dbfmaitis paro
dė į krūvas kiaušinių’: matai; 
sako, kiek jų yrdį b parduoti 
negalima; Pienas ir smetOha1 
tiesiog neįmanomai-atpigo; Nė
ra iš kur centų gauti. rtadi 
prie tokių aplinkybių’ nėrat jo* 
kios galimybės dbugiuu’ Už dhn- 
bą atlyginti. Kai kadh* atvai
zduoja žmona ir veža kiauši
nius į Detroitą, kur pardavi
nėja po 15 centų už tuziną. Bet 
atvažiuoti šimtą mylių no vi
suomet tėra pUraiikU;

Nežiūrint į visa' tai; dh. Der- 
meitis perdaug/ nesiskuhdžiai 
Jis raudbnas, kaip burokas. 
Nudegęs saulėj ir atrodo IhlJai 
ŠVefkas. Visuomet jis yra gy
vas, kaip 20 metų amžiaus vy
rukas. Pašto* , dėžė randasi 
apie mylia nuo farmoš. Dbr- 
nieitis kas rytas nueina parsi
nešti “Naujienų”. Sako^ pasi
mankštinąs.

Turiu pasakyti, kad jo 
ma randasi gana gražioj 
toj. Kai prinųįęs uogos, 
reikės ir vėl aplankyti 
Dermeitį: — I^'ank'^uvinskas 
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PIRMAS “NAUJIENŲ”PIKNIKAS
Racine,Wis

R1VERVIEW RESORT’E
(S. MOCKAUS PARKAS) 

WUR MILE ROAD AT ROOT RIVER 
PusG Mylios į Vakarus Nuo Highwuv 15

Gegužes-May 29
Visi; raeiniečiai, kenoshiečiai, So. milwaukiečiai ir waukeganie- 

čiai yra kviečiami dalyvauti Pirmame “Naujienų” Dienraščio Pik
nike. Išgirsite gražių dainų, pamatysite šaunių ristynių, galėsite 
smagiai’ pasišokti puikioj svetainėje prie gero George Steponavi
čiaus Orkestro.

Iš Chicagos atvažiuos ristis “drapiežnas dzūkas” J. Bancevičius
ir Aukštaitis. Bus ir kitų ristikų bei sunkiųjų vogų kilnotojų. Ga
lėsite dalyvauti žaismėse ir laimėti prizus.

Kviečia “Naujienų” Pikniko Rengimo-Komitetas.

.V'- <
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Chicagos

LawFirm F. Dudley Kohler,

T

trukumo, 
kad jau-

(Uni’versity 
paženklinti 

tam tikrais 
kad publika

tas tru- 
nedrųsos, 
jog Lię- 

Studcnčių

LIGŲ 

galvos 
galvos

Trukumas 
nebuvo Grand.

galėtų neklystančiai 
juos ir įkainuoti.

Jei neskaityti to 
tai turiu prisipažinti,
čiausi septintame danguj, nes 
pirmų* kartą, kai gyvenu Chica- 
goj, mačiau, jogei jaunimas ne- 
sistumdė, nerėkavo, negirtavo;

Musų Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Auna Kairis.
kvartetas dainavo

Mane Motinėlė” ir “Oi,

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIŲ STYLIŲ RfiMŲ, TIKRI TORIO ŠLIFUOTI STIKLAI 

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS f NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS .•

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Trečiadienis, geg. 25, 1932 NAUJIENOS, Chicago, 111.

II.
Maistas ir ūpas

šerk vilkų daržovėmis (ne
duok jam mėsos) ir pažiūrėk: 
jisai jau ne vilkas, bet lėtas 
avinėlis. Cirkų direktoriai tai 
labai senai žino — jie dažnai 
žiauriausius gyvūnus šitokiu 
budu nuramina (jiems mėsos 
neduoda). Ir mes patys tai ži
nome: visi mėsaėdžiai žiaurus.

Beveik tų patį galime paste
bėti ir žmonėse. Gerai visi ži
nome, kad indusai ir kiniečiai 
maitinasi daržovėmis. Jie ra
mus, nuolaidus, bailus, be am
bicijos, be noro kariauti. Visi 
žiaurieji laukiniai beveik iš
imtinai mėsa maitinasi. Seno- 

: vės garsieji spartiečiai maitin
davosi daugiausia mėsa.

Maistas reguliuoja žmonių 
proto savybes, jų ūpų. Tos 
tautos, kurios maitinasi dar
žovėmis (negauna užtektinai 
azoto) pasilieka lėtos, be ini
ciatyvos, bet jos turi kitokių 
savybių, būtent, jose randame 
begalinio darbingumo. Mėsos 
valgytojai, sunkių naštų nešda
mi, greitai susilpsta. Vegetarai 
lėčiau dirba, silpnesni, bet pa- 

. tvaresni, ypatingai jei valgo 

. užtektinai angliavandžių (kar- 
bohidratų). Vegetarai gali to
liau nueiti, negu mėsaėdžiai. 
Vegetarai, žinoma, daugiaus 
valgo cukraus ir krakmolo. 
Dr. Lorand pasakoja apie 
Kongo negrus, kurie 100 kilo
metrų per dienų per tyrlau
kius atbėga — jie tiktai daržo
vėmis ir vaisiais maitinasi.

Tie žmonės, kurie mėsos ne
valgo, paprastai nežino kų rei
škia musu nerviškumas.

Mėsoje randame tūlų med
žiagų, kurios jaudina nervus. 
Vėliaus jei tokių medžiagų 
daug prisirenka, tai kiek pa
krinka pasaginė (tiroidinė) 
liauka ir per jų nervai. Ne 
retai mėsoj galime rasti įvai
rių nuodų, ypatingai netinka
mai užlaikomo}. Apie tai vė
liaus.

Paskui maisto kiekvbė savo 
rolę lošia, ypatingai baltymų 
kiekybė veikia kraujo kiekybę 
ir sudėtį ir kartu daro įtakos 
į nervų mechanizmų, kurį 
kraujas maitina. Proto mecha
nizmas be gero kraujo negali 
tinkamai veikti (dirbti). Kai 
pakrinka kraujo tekamieji su- 
dynai dėl sifilio arba arterijų 
sukietėjimo, tai proto (galvoji
mo) mechanizmas negauna 
kiek reikia kraujo, ir dažnai 
pakrinka intelektas. Nors ne
retai mes randame suliesėju
sių genijų, bet geras maistas 
juos gal būt dar aukščiaus iš
keltų. Daugybę genijų badas 
suėdė. Badauju vaikai papras
tai neišauga į genijus.

Turime pripažinti, jogei mė
saėdžiai intelektualiniame 
darbe daug daugiaus yra nu
veikę, negu vegetarai. Anglai 
pav. išradimuose ir iniciatyvo- 
į: kur kas aukščiau pakilę už 
kinus ’/* indusus, kurie mėsos 
beveik svaigo. Dr. Lorand sa
ko, kad 14 metų amerikietis, 
kuris valgo daug mėsos gali 
būti prastesnis lotynų ir gre- 
kų Raibose, bet iniciatyvoje ir 
sumanume daug geresnis.

Kinuose ir Japonijos (Oši
ma sako, kad 75 nuoš. japonų 
mėsos nevalgo) beveik nėra 
praktiškojo mokslo: čia moks
las tiktai gryna žinuotė, filo
sofija. Jie nerangus, lėti. Eu- 

' ropiečiai mokslininkai savo 
skaitlingais išradimais palen
gvina žmogaus darbų, o japo
nai į mokslų žiuri kaip į žais
lų. Japonai medicinoje daug 
išradimų patiekė, bet jokios 
kūrybinės jėgos neparodė. Da
bar jau ir japonai pradeda 

. mėsų valgyti, ypatingai karei
viai šiuo žvilgsniu getai aprū
pinti ir patys matote jų karin
gumų ir agresyvingumų.

Mėsoje, Žuvyse ir kiaušiniuo-

se randame fosforo ir Iceitino, 
be kurių nervų mechanizmas 
negali tinkamai veikti. Ryžiuo
se ir kituose augaluose šių ele
mentų 
reikia 
mėsos

labai mažai, čionais 
pastebėti, kad perdaug 
irgi kenkia (apie tai ve- 
Geriausia valgyti miš

rus maistas; mėsa, žuvis, kiau
šiniai, pienas, daržovės, javai.

Be kalkių ir fosforo kaulai 
neauga; be fosforo pakrinka 
nervu mechanizmas ir kartu 
išmintis. Kai kūne nėra užtek
tinai fosforo dėl ligų, tai vi
suomet pasireiškia nervingu
mas ir dažnai psichiniai pa
krikimai. Tokios ligos kaip 
Bnsedowo ligą, akromegalija, 
osteomalacija (minkšti kau
lai) cukrinė liga,ir kt. visuo
met labai pavojingos ir atsi
randa dėl liaukų pakrikimo ir 
kartu dėl pakrikimo ' fosforo 
ir kalkių metabolizmo (me
džiagos pasikeitimas).

Reiškia, labai svarbu turėti 
užtektinai fosforo ir kalkių 
valgomuose daiktuose. Tyrinė
tojai surado, kad stoka fosfo
ro pagamina įvairių periferi
nių nervų pakrikimų. Tikriau
sias fosforo šaltinis randama 
gyvynų mėsoje.

Maistas daro įtakos ir į mie
gų. Prisivalgiiis mes paprastai 
miego norime, snaudžiame. 
Vienok kiek vėliaus, ypatingai 
jei pri valgome sunkiai virški
namų daiktų, ■ mes negalime 
gerai miegoti. Dar labinus jei 
skrandžio sultyse perdaug 
rukšties.

Maistas ir Iv tiškurna bent 
dalinai valdo: nusilpę dėl blo
go maisto žmonės paprastai ir 
lytiškai silpni. Persivalgymas 
čionais ir-gi blogos įtakos žy
mių parodo.

Jau kalbėjome apie tai kiek 
maistas ūpų kontroliuoja. Eu
ropietis labai dažnai susiner
vina, supyksta, susijaudina, o 
kinietis ramus, kaip avinėlis. 
Jei musų gyvenimo tikslas bu
tu ramvbc, amžinas snūduria
vimas, tai oriento (rytų) gy
ventojai turėtų būti idealiausi 
šios žemės gyventojai. Žiau
riausius kriminalistus gal būt 
butų galima pagydyti, maiti
nant daržovėmis.

Anglai sako, kad alkanas 
žmogus piktas. Ūpų veikia ba
davimas. Alkanas šuo tikrai 
žymiai piktesnis. Sočiai pasi- 
valgęs žmogus paprastai “ge
rai jaučiasi,” užganėdintas, o 
jei nepatiko jam valgis, tai ji
sai palieka nervuotas, susi
raukęs, piktas. Badas, sakoma, 
sukėlė franeuzų didžiųjų re
voliuciją — badas, žinoma, 
buvo viena svarbiųjų priežas
čių. Duok žmonėms pigiai nu
sipirkti gero maisto, tai jie už 
tave balsuos, kartų vienas di
plomatas yra pasakęs. Kai se
novėj Romoj žmonės pirmoj 
vietoj reikalavo duonos, •— 
taip jie ir šiandie tebedaro.

Gyvus daiktus judina alkis 
ir lytis. Kiek prasižengimų, 
klausia Dr. Lorand, padaryta 
dėl skurdo ir bado? Labai, la
bai daug. O vienok šiedu ju- 
dikliai (alkis ir lytis) turi sa
vas geras puses, kaip kad vis
kas šioje žemėje — visi “blo
gumai” turi savo “gerumus”. 
Šiedu judikliai (alkis ir lytis) 
verčia dirbti. Jei ūkininkas 
bado nebijotų, tai jisai neartų 
ir nesėtų; skurdo vengdami 
žmonės daug naudingų dalykų

padare. Reikalas, sako anglai, 
išradimų motina. Valio skur
das iŠ jo savo laiku išsivys
tys lygybė ir visiems žmonėms 
geras maistas. Nėra to blogo, 
kad ant gero neišeitų — mu
sų seneliai sakydavo.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Studentų 
Ratelio pramoga

likos. Iš jos du trečdaliu jau
nimo, o vienas trečdalis suau
gusių ir senyvų, kurie atėjo 
įdomaudami pamatyti savą lie
tuviškų jaunimą. Ir manau, nė 
vienas iš senių nesigaili. Nes 
tai buvo tikrai parinktas jau
nimas: mandagus, linksmas, 
gražiai elgiantis. Tai pamoka 
visiems.

Chicagos lietuvių istorija įra
šys dar vieną nepaprastu atsi
tikimą, tai pirmų pasirodymą 
viešai Lietuvių S.tudentų ir Stu
denčių Ratelio. Liudininkais to 
nepaprasto įvykio matėsi sve
tainėje Lietuvos konsulas p. A. 
Kalvaitis su žmona ir savo 
dviem sekretoriais, daktarų 
daugiau, nei pustuzinis, kele
tas advokatų ir taip žymių biz- 
nesmanų. /Buvo ir p-ios Nora 
Gugienė ir Biėžienė; tai jauni
mo patronai. Ačiū joms už ne
nuilstančią darbuotu 
jaunimo tarpe;

Buvo trukumo. Ar 
kūmas pasidarė iš 
kad publika neįtartų, 
tuvių Studentų ir
Ratelis (University Club) nori 
pasižymėti visuomenės akyse, 
ar (lėliai kitokios priežasties, 
aš nesiimu spręsti, 
ve koks: 1
March; 2 — studentai-studen- 
tės nebuvo pažymėti kokiais 
nors ženkleliais,- kad publika 
butų galėjusi juos išskirti — 
kuris čia studentas arba stu
dentė, o kuris ne. Jaunimas

toks gražus, mandagus, kad i¥ 
geriausiais norais nežinai, kat
ras studentas ar studentė. Tei
sybe, buvo kelios studentės tau
tiškais rūbais pasirėdžiusios, 
bet jos tik programų pildė. Tų 
gi, kurios programo pildyme 
neėmė dalyvumo, negalėjai iš
skirti nuo kito jaunimo.

Patarčiau Chicagos Studentų- 
Studenčių Rateliui 
Club) kitą kartų 
visus savo narius 
aiškiais ženklais,

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

2747 W. 63rd St

gal.

Blizganti ma- 
leva, duodasi 
mazgoti, balta 
ar spalvuota

FLOOR

■ 1 -r*popičrų 19c 
88c

atskirti mandagus, dailus, šoko pridera
mai.

Tai tikrai musų vaikai, lietu
viu vaikai.

Ačiū jums. Ir duokite daž
niau panašių programų, tai mes 
ilgiau gyvensime ir jumis ge- 
rėsimės. D-ras A. L. Graičunas.

REIKALINGA TUOJAUS VYRŲ
Turi turėti gerų reputacijų, su mažu kapitalu prisidėti 
prie COOPERATIVE ASSOCIATION, kurių kuria 
CARLISLE PARRY STERILIZER, Ine., ir apsigyventi 
arti Ncw York miesto; Statybos darbininkai, malioriai, 
popieruotojai, ūkių darbininkai, paprasti darbininkai ir 
tt. PASTOVUS DARBAS, GEROS ALGOS ir ĮRENGTI 
NAMAI su nedideliais žemės plotais; gera proga ge
riems ir pastoviems žmonėms. —- Atsišaukite ar kreip
kitės laišku, pridedami dviejų centų pašto ženklelį dėl 
platesnių žinių įClimax sienų 

valytojas, 3 už 
Varnish Remo- 
ver .................................... UWV gal.
darbą,, atlieka greitai, tikrai ir saugiai 
Screen malė-
va ................................... OvU kv.

tikrai juoda, ir džiūsta greitai
H. R. H. pauderis, i Op

Mes taipgi parduodami didelį pasirin
kimą taipgi popieros, visokios rų- 

šies hardware ir malevų.
Pašaukite mus telefonu ir mes prista

tysime. Tel. PROSPECT 1297

30 Irving Place, Desk Nr. L-37, 
NEW YORK, N. Y.

Gegužės 21 dienų, šeštadienio 
vakarą, Lietuvių Auditorijoj at
sibuvo įspūdinga pramoga. Tai 
Lietuvių Studentų ir Studenčių 
Ratelis (University Club) teikė 
šokius, žinoma, su programų: 
buvo dainuota ir šokta estra
doj.

Programas susidarė iš šių 
numerių:

Vyrų kvartetas — Al. Nek- 
rash, Clem. Swilow, Dan Kizas, 
John Balanda; jiems akompa
navo Valerija čepukaitė. Kvar
tetas sudainavo “Once 1n a 
Lifetime” ir “Snuggled on your 
Shoulder”.

Valerija čepukaite smuikavo 
“Dark Eyes° ir When Day is 
Done”.

Genevieve Zelnis dainavo so
lo Shuberto Serenadų; jai akom
panavo

Vyrų 
“Siuntė 
oi, oi”.

Kliubo choras sudainavo sa
vą Kliubo dainų, kompozicija 
Valerijos Čepukaitės.

Merginų šokis. Lietuviškus 
liaudies šokius išpildė Valerija 
čepukaitė, Auna Kairis, Gene
vieve Zelnis, Gene Puida, Su- 
zanna Vilis ir Adelė Geležinai- 
tė.

Wallace Milės sudainavo solo 
“Moonlight”, parašytą Valeri
jos čepukaitės, ir “Giri of My 
Dreams”, parašytą Wallace' 
Milės.

Albertas Kldy pasako sveiki
nimo kalbą.

Joseph Varkala išreiškė pa
dėkų rėmėjams ir rėmėjoms.

Rėmėjai ir rėmėjos yra: p-as 
ir p-ia Varkalos; pp. Gugiai, k
pp. Kalvaičiai, Dr. ir p-ia Rut
kauskai ; pp. Gilason.

Programas išėjo gerai.
Jaunimo susirinko tikrai gra

žus, būrys. Virš trijų šimtų puti

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. UNET*
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa- 
gelbstim plaukų augimui.

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Ręosevelt Road
Liberty Trust & Savings Bank Bldg., 

Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
Kedzie Avė.

TĘL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak< 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.

Kitą laiką pagal susitarimą.

IN OUR OFFICE

Hoii^ąRici
Statendam Rotterdam
Volendam Veendam

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni-, 
nėj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
Holland-America Line 

40 N. Dearborn St., Chicago

f THISjale week

Lietuvis laikrodininkas

r........-

Puiki
Lietuvių
Krautuve

Vyriškų, Moteriš- 
kų, Vaikų ir Mer
gaičių 'Aprėdtilų.
Čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIKIELIS. Savininkas

3344 So. Halsted Street

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU- 
KAIN0S NEGU BUVO PIRMIAU

Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokių 
išdirbyščių už nužemintas kainas. Atei
kite ir patirkite musų kainas pirm negu 

pirksite kitur.

4148 Archer Avė
Phone Lafayette 3847

u?

SAUGIAUSIA VIETAPINIGAMS
PIRMI MORGIČIAI (PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
$2000 morgičius ant naujo 6 kambarių mū

rinio bungalow ir 2 karų mūrinis gara
žas, Marųuette Parke, vertės $9000.

$3000 morgičius ant naujo, mūrinio namo, 2 
flatai po 6 kambarius, mūrinis garažas, 
Brighton Parke, vertės $12,000.

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER 

2342 S. Leavitt St., — Tel. Canal 1678

&

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS. MINER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
j' . . ' ’ ’ • '

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau. 

Pavyzdiniai 'numeriai mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 7>7 ' OKLAHOMA. CITY, OKLA

r . * '' 1 . •

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
sere.domis iki 7 v. v.

NBA.R5 ELAPSBP
k ACTS X AND It AHP THB
/ BfeVTE$ VMIFH VMA$ 5TU.L 

VNEAfciNG- THE 5AN\£
QLD HAT



8

8e 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 S. Halated St. Chicago, 
Ui. Telefonas Roosevelt 8500.

“BONŲ ARMIJA”

Hiate ak yno kalnai
Chicagoje — paltu:

Metams ----- --------....... ,
Pusei metų _______ _____
Trims mėnesiam* _ ___
Dviem mėnesiam______
Vienam mėnesiui .______

Chicagoj per iineiiotojua:
Viena kopija_________
Savaitei -- -
Mėnesiui .. .................. ........

Suvienytose • Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Metama______ j__________$7.00
Pusei metu________________ 8.50
Trims mėnesiams___________1.75
Dviem mėnesiams . ..................1.25
Vienam mėnesiui______  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(iAtpiginta)

Metame ----------- ---- ----___  $8.00
Pusei metų ___ ___________ 4.00
Trims mėnesiams _ -----......... - 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newg 

ęublished Daily Except Sunday by 
ha Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Edltor P. GRIGAITIS

Subseription Rate*:
$8.00 per year in Canada
87.00 per year outeide of Chicano 
$8.00 per year in Chicaso 
8c per eopy
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Entered a* Second Claa* Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IIL under the act of 
March 8rd 1879.

Netoli East St. Louis, III., 400 buvusių kareivių jė
ga sustabdė prekinį traukinį, kuriuo jie keliavo į Wa- 
shingtoną, ir gubernatorius buvo priverstas pasiųsti 
keletą burių Nacionalės Gvardijos saugoti tvarką.

Tie keliauninkai tai — dalis “bonų armijos”, kuri 
pradėjo savo žygį nuo Pacifiko krantų link Jungtinių 
Valstijų sostinės tikslu pareikalauti kongrese, kad tuo- 
jaus butų atmokėti grynais pinigais karo veteranų bo- 
nai. Apie pusė tos “armijos” užkliuvo pačiame East St. 
Louise.

Nuo vakarinio Amerikos kranto jie atkeliavo iki 
šio miesto be jokių kliūčių, naudodamiesi prekių trauki
niais, kuriuos jie užimdavo smurtu, sulipdami į tuščius 
vagonus arba vagonų stogų, nepaisant traukinių tar
nautojų protestų. Geležinkelių kompanijos, vengdamos 
skandalo, toleravo tokį veteranų elgesį ir policija taip 
pat nesikišo, kol jie nesulaikė traukinio, prikrauto grei
tai gendančiomis prekėmis, užtraukdami finansinio nuo
stolio pavojų kompanijai.

Jeigu kas kitas butų bandęs taip sauvališkai elgtis 
su geležinkelių nuosavybe, tai įstatymų sargai seniai 
butų paleidę į darbą visus įnagius savininkų teisių ap
gynimui. Bet buvusieji kareiviai jaučiasi esą privilegi
juota žmonių klasė, ir su jais taip apsieina valdžia. Ve
teranų fondui kasmet Jungtinių Valstijų kongresas ski
ria po bilioną dolerių, t. y. ketvirtą dalį visų federali
nio iždo pajamų, nors daugumai buvusiųjų kareivių 
seniai jokios pašalpos nereikėjo.

Valdžia turėtų ne cash bonus mokėti eks-karei- 
viams, bet apvalyti Veteranų fondą nuo grafto, kad tuo 
budu butų sutaupyta bereikalingai išmetami šimtai mi- 
lionų dolerių, kuriais galėtų būt sušelpti bedarbiai.

privatiniai turtai. Jie nuo tada pasidarė toki pat betyr-. 
čiai, kaip ir visi* kiti 'proletarai. Tai kokia buvo prasmė 
drausti jiems užsidirbti duonos kąsnį tokiu pat budu, 
kaip jį užsidirba darbininkai, arba neleisti jiems priei
nama kaina pirktis gyvenimo reikmenas? Tai yra re
ligiško fanatizmo logika: bausmė už nusidėjimą. Ku
rie gyveno gerai, tie dabar turi “pakutavoti”; o kurie 
kentė vargą, tiems priklauso “dangaus karalystė”!

Šitos kerštu paremtos tvarkos pasėka yra, žinoma, 
ta, kad iki šiol Rusijoje pasiliko didelis skaičius žmo
nių, kurie jaučiasi, kaip mirčiai pasmerkti. Jie neap
kenčia valdžios ir esančios sistemos, o, valdžia ir privi
legijuotieji piliečiai jų bijosi. Jei nebūtų tos baimės, tai 
kam reikėtų neduoti žmonėms visuotino balsavimo tei
sės, žodžio, spaudos, susirinkimų ir organizacijų lais
vės? Kam butų reikalinga politinė policija (Ge-Pe-U), 
karo stovis ir prasikaltėlių baudimas mirtim? Juk visa 
tai yra griežtai priešinga tiems obalsiams, kurių vardu 
bolševikai įvykino Rusijoje savo perversmą.

Valdžia, kuri atima paprasčiausias žmogaus teises 
nors daliai gyventojų ir laiko juos beteisių “parijų” 
(kaip Indijoje) arba vergų vietoje, tokia politika pati 
save demoralizuoja.

Juozas Pronskus.

Rinkimams į Ketvirtą Seimelį Praėjus

a. T

kų vadovavimu atlikta. Ka
dangi Klaipėdos kraštas yra 
visai Lietuvai gyvybės klausi
mas, kadangi nuo to kurso, 
koks viešpatauja visoj Lietu
voj, pareina ir Klaipėdos kra
šte pasisekimas arba klaida, ir 
kadangi Klaipėdos krašto val
dymo ir valdymosi ypatybes 
atsiliepia ir į visos Lietuvos 
tvarką, tai aišku bus, kaip di-

Trečiadienis, geg. 25, 1932

BETEISIAMS” PRIPAŽINTA TEISĖ PAVALGYTI

Bolševikai kasdien darosi liberališkesni. Neseniai 
jie leido ūkininkams be valdžios tarpininkavimo parda
vinėti žmonėms “atliekamus” grudus. Paskui jie davė 
leidimą ūkininkams laisvai pardavinėti mėsą, sviestą ir 
pieną. Dabar komunistų partijos centras ir liaudies ko
misarai suteikė privilegiją buvusiems “carininkams” 
pirktis maisto produktus valdžios krautuvėse, vadina
mose “kooperatyvais”, tąja tačiau sąlyga, kad pirma 
turi būt aprūpinti prekėmis kiti kooperatyvų nariai, ir 
kad “carininkai” turės mokėti 50% didesnes duokles 
kooperatyvams, kas sudarys apie vieno mėnesio darbi
ninko uždarbį.

Kas tie “caristai” arba “carininkai”, kurie dabar 
įgijo šitas rojiškas privilegijas? Tai buvusieji dvarpo
niai, pirkliai, valdininkai, ir pramoninkai — žodžiu, tie 
žmonės, kurie turėjo lengvą gyvenimą prie senosios 
caro valdžios. Ir taip pat jų vaikai.

Tie žmonės sovietų Rusijoje neturi jokių teisių. Jie 
ne tik negali balsuoti, bet pirmiaus jie negalėjo nė eiti 
į krautuves nusipirkti duonos. Kadangi įstatymai leido 
pirkti ir parduoti tiktai valdžios kooperatyvuose, tai 
tiems beteisiems žmonėms nebuvo kitokios progos nu
sipirkti maisto ir rubus, kaip kreipiantis į slaptus pirk
lius, spekuliantus, kurie už viską ima kelioms eilioms 
brangiau. Tuo budu šita tvarka vedė prie to, kad tam 
tikra žmonių klasė buvo priversta, kad nemirtų badu, 
palaikyti nelegalę, įstatymais uždraustą prekybą.

Pernai metais bolševikai pradėjo atidarinėti vadi
namas “komercines” arba “valiutos krautuves”, kurio
se už prekes imąma tik geri svetimų šalių pinigai. Ši
tose krautuvėse kainos yra daug didesnės — nuo 10% 
iki 10 kartų — negu kooperatyvuose. J šitas krautuves 
“caristai” gali eiti, — jeigu jie turi dolerių arba kįtų 
svetimų šalių pinigų.

Galų gale, dabar, kaip aukščiaus minėjome, tie be
teisiai žmonės galės pirkti ir kooperatyvuose, jeigu juo
se bus prekių, kuomet visi “teisėtieji” nariai bus apsi- 
pirkę.

Negalimą pasakyt, kad tai butų panašu į civilizuo
tos šalies tvarką. Ak, tiesa, buvusieji “kupčiai”, fabri
kantai ir caro činauninkai seniau turėjo geresnį gyve
nimą, negu fabrikų darbininkai. Bet tie “raskažiai” 
jiems seniai išnyko. Fabrikus, dvarus ir krautuves so
vietų valdžia sukonfiskavo jau 1918 ir 1919-tais matais. 
Jš savįnįgjkg buvo atimta ne tik jų kapitalai, bet ir jų

(Tęsinys)
2) Iš lietuvių pusės pavarto

tos “amerikoniškos” rinkimų 
propagandos metodos, su įvai
riaspalviais plakatais, su kari
katūromis, pašiepiančiomis 
vokiškuosius politikierius ir 
buvusius seimelio bei direkto
rijos galvas; gausybė laikraš
čių, kuriais tapo pilte užpilta 
gatvės ir paštas, orlaiviais at
sišaukimų mėtymas, papuoštų 
karikatūromis ir plakatais au
tomobilių su garsiakalbiais 
po turgus važinėjimas, ištisos 
procesijos gatvėmis su orkest- 
romis ir plakatų “vėliavomis”, 
buvo konservatyviškiems lau
kininkams įrodinėjami, kaip 
“baisiai pavojingi eksperimen
tai”, “visų nicmeRen dorių, jų 
vadų ir rinklų atstovų” panie
kinimai ir lt.; įvykę susimuši
mai su langų išdaužymais ir 
smerktinas Klaipėdoj vokiškų 
lizdų išsmalavimas, kaikurie 
kad ir smulkučiai kiloki eksce
sai, visi buvo po visą kraštą 
išpusti kaip “grosslitauerių 
barbarizmo invazija,” kurio 
memcllendcriai turi atsiginti 
laikydamiesi sykiu su savo 
“senosiomis partijomis;” o kad 
dar labiau tiems memellendc- 
riams palikus, tos “senosios 
partijos,’’ kurios dar taip nese
nai lietuvių kalbą su panieka 
iš visur lebemetėv pradėjo ir 
prakalbose ir savo atsišauki 
muose net lietuviškai kalbėli 
ir “deutschtumą” laikinai visai 
nuslėpė; beabejo, tokios prie
monės turėjo ir paveikė į iner
tiškus klaipėdiškius laukinin
kus kaip gera narkotiko do
žą;

3) Visų svariausia priemo
nė vokietininkams laukininkus 
ir visus klaipėdiškius pergąs
dinti ir sau palenkti, tai “že
maičių invazijos pavojus”! 
Kaip tik lai garsinei buvo iri 
pakankamai priežasčių duota: 
paskutiniais metais vis dau
giau darbininkų atvyksta iš 
iLietuvos, ypač iš žėmaitijos; 
čia darbo ieškotis; daugelis ir 
darbo negavę čia pasilieka 
trintis, kaip “mažojoj Ameri
koj”; Centro įstaigų ir žiny
bų, kaip gelžkelių, pašto, tele
grafo, ^muilinių, pasienio poli
cijos ir lt. vieloms dauguma 
valdininkų yra atgabenta iš 
Lietuvos. Nors valstybingumo

varžo darbus. Bet negana to,

to, kad buvo įgrasinta, jei bal
suosite už* lietuvius, (fur 
Grosslitauer), lai tie "grossli- 
taueriai” visus memellenderius 
išvarys ir kraštą sau pasiims. 
Tai piktai agitacijai kaip tik 
tapo užpilta aliejaus į ugnį 
tuo, kąd keliems tūkstančiams 
naujai apsigyvenusių lietuvių 
buvo suteikta balsavimo teisė. 
Ir dar tas faktas, kad tie atei
viai tikrai pasirodė gana ak
tingi, taip kad sakysim kaimo 
bernas ar merga, atėję iš Že
maitijos ir pristoję pas klaipė
diškį laukininką tarnauti, rin
kimams atėjus- agitavo savo 
“ponus,” kad eitų už lietuviš
kus sąrašus balsuoti. Tegul 
toks darbininkų iš Didžiosos 
Lietuvos susipratimas yra gra
žus faktas, bet čia jis suvaidi
no neigiamą vaidmenį. Kas dar 
nežino pačioj * Lietuvoj, saky
sim Suvalkijoj, skirtumo tarp 
ūkininkų ir samdininkų luo
mo. “Bolševikas!” atsakys 
ūkininkas į savo berną, jei tas 
jam atėjęs patars ką rinkti, už 
ką balsuoti. Čia dar pikčiau. 
“Schameitis”! Bernas, tarnas, 
balsuoti už tokį sąrašą, kokį 
jis perša, vadinas balsuoti už 
jo, berno “kultūrą!” — Dėl tų 
ir dar kaikurių mažesnių prie
žasčių, atėjus balsavimo die7 
nai, musų “mcmellcnderiai” ir 
nusisverė už “savo sėduosi us 
vadus ir partijas”.—o—

šiandien vokiečiai džiūgau
ja. Tegul. Mes čia žiūrime į

trios, galbūt varginančios ir 
nervinančios kovos tikrąją

Su teutonais lietuviai ir že
maičiai ir ypatingai žemaičiai

pliusų, jei tie-visi valdininkai 
butų laimi labai atsargiai pa
rinkti, bet turi irididdlių minu* 
su, viena kad parinkimo jokio 
nedaryta ir tarpe gerų, sąžH 
ningų tarnautojų yra įsimaišę^ 
gerokas uniošimtis taip sau se
no raiųjo ir pošįbo Įipų, kita 
tai kad agitacĮjaį susidaro 
kuopuikiausia medžiaga. Kur 
rasi geresnes medžia?gos, kaip 
įkalbinėti kražto Žmonėms, 
ka<J štai, užėmė kraštą, atimi
nėja vietas, užima Jtarnystes.M

[Acme-P. ® A. Photo]

Buvęs kanadietis, kuris tapo 
Anglijos peru. Jis buvo žino
mas kaipo “earl of Edmont”. 
Automobilių nelaimėj jis sun
kiai susižeidė ir prieš kelias 
dienas pasimirė Londono ligo
ninėj.

Lietuvos gyvenime ir Lietuva 
šio pastarojo gyvenimo.

Jau nekalbant apie ekono
minę svarbą, kokią Klaipėda 
vaidina. Lietuvai, kaip jos 
vienintelis išėjimas juromis j 
platųjį pasatilį, dabar visiems 
pradeda aiškėti, kad ir politi
niai, ir socialiai ir tautiniai tas 
mažiukas kraštelis reflektuoja 
į visos Lietuvos gyvenimą ir 
rėdą O lai yra labai sveikinti
nas reiškinys, tai parodo vi-

siems, nežiūrint kuriai grupei 
priklausantiems, kad šis kraš
telis yra Lietuvos valstybės 
organinė dalele, bet tokia opi 
dalele, kurios palaima atsilie
pia teigiamai ir nedatekliai at
siliepia neigiamai į visą vals
tybės organizmą.

Klaipėdos svarbą jau pilnai 
suprato Lietuva. Ačiū suside- 
jusioms dabartinėms aplinky
bėms, kurios išjudino ne tik 
Lietuvos oficiales sferas, bet ir 
pačios visuomenes sluoksnius. 
Reikia tik matyti, kaip gyvai 
komentuoja šio kraštelio įvy
kius visos Lietuvos spauda ir 
su kokiu upu bent jaunesnioji 
karta reaguoja į Klaipėdos į- 
vykius. Tai yra akstinas, kurs 
palaiko Lietuvos visuomenes 
budrumą, o kol visuomenė pa
ti budės, tol ir pavienės klai
dos nebus tiek kenksmingos.

(Bus dauginus)

BRAM 6TOKER Verli A. Vaivada

GRAFAS DRAKULA

Žalgirio pergales. Tada jau 
buvo dvi geometriškai priešin
gos tendencijos: germanų į 
Rytus, lietuvių j Pabaltijį ir 
'Vakarus. Gaila tik, kad Žalgi
rio pergales vaišiai nebuvo toj 
prasmėj išnaudoti...

Dabar, likučiams nepriklau
somai atsikėlus vėl tenka su
sidurti su tų pačių teutonų- 
kryžiuočių dvasia. Niekas nė
ra pasikeitę per.;700 metų! Gal 
būt, kad musų naujosios rūšies 
Karas su teutonais ir bus šios 
rūšies, kaip dabar prasidėjo. 
Tai yra popieriaus, Žbdžių, 
agitacijos, prikėlimo ir numig- 
dymo pastangos, bet jos 'gy
vybių nenaikina, tik nervus, 

bus ilgas nervų karas, kų* 
riame, anot tų pačių vokiečiu 
^neral-feldmarŠąlo IHindeiir 
bųrgo pasakymo,.. tas laiiųės, 
kasStipresnius nervus turės. 
Palyginant šių dienų vokiečiu 
•ir lietuvių nervus, atrodo, kai 
su jais drąsiai galime susikibk 

,,/il Šių metų vokiečių lopas 
yra nebe lik isterikų, bet tik
rų neurastenikų tonu#.

. iTFį m i.iii.|iaĮ ii.,   

Tačiau, tuo nusiraminti ir į 
dvikovą su kad ir kažkaip ner
vingu vokiečiu jo pirma nepa
žinus eiti, butų lygu tąm pau<- 
kščiui, kurs matydaipa« prie
šą ateinant įsikiša galvą į 
smiltis ir nusiramina, kad, gir
di, jo priešas nemato, kadangi 
ir jis priešo nemato!
, Klaipėdos kraštas visuomet, 
matyt, bus kaulas taijp atgijan
čių Lietų-Baltų gimines -ir de- 
kaduojančių Germanų. Tai yra 
procesas, kuriam bus reikalin* 
ga ilgų terminų, tad šiuo tar-l vien apie grynai žemiškus da- 
pu jis mums ne liek aktualus, lykus, panašioje pozicijoje, 
Šiuo tarpu aktualiausias klau<- kurią buvo užėmęs Enochas 
simas, lai musų Klaipėdos. dvasiniuose dalykuose! (Eno- 

Kiek šie rinkiniai mums pa- chas—*biblįjos ypata). Tas 
gelbėjo, tai pasekmės sunkiai mane pastatė kebliame padėji 
įkainuojamos. Dar verta ir me. Tuo momentu negalėjau 
vokiečiams savotiškai paačiuo- prisiminti • Enocho ypatybių, 
ti. Jų žūtbūtinis riksmas ir turėjau pasitenkinti vien pa
muš pačius prikėlė. Tikėkite, prastu -klausimu, nors jaučiau, 
kad ligi paskutinių įvykių, kad tuo budu tik save paže- 
prasidėjusių su Boetlcheriada įminsiu bepročiu akyse: 
visoj Lietuvoj’ kuomažiaušia “KodėlEnochas?” 
tesirūpinta Klaipėdos kraštu. ‘‘Nes jis kalbėjo, bendravo 
Tai buvo kažkas panašaus į su Dievu.” Vis dar negalėjau 
provincijos užkampį, o kai- suprasti jo palyginimo rcikš- 
kam ir savotiška baudžiamoji įmes, bet nenorėjau prie to pri- 
kolonija... Būta atsitikimi, kur sipažinti; grįžau prie to, ką jis 
centro žinybos išsiųsdavo į ipirmiau užginčijo.
Klaipėdos kraštą tūlus valdi- “Tokiu budu, tu nesirupini 
įlinkus, kurie kuo nors nebuvo daugiau apie gyvybes ir tuo 
tikę, ^pageidaujami ar net buvo pačiu laiku nenorį ir sielų. Ko- 
pašliję pareigose. dėl?” Užklausiau greitai ir aš-

Del Centro kurso Klaipėdoje iriai, norėdamas jį sumaišyti 
yra dvi nuomones ir dvejopas ir suklaidinti. Mano noras iš- 
įvertinimas: dauguma lietuvią sipildė; valandėlei jis atpuolė 
ir lojalių vokiečių maloniai prie savo pirmesnio vergiško 
atsimena gubernatoriaus pono nusižeminimo, prisilenkė arti 
Žalkausko laikus, kaip vieniu- įprie manęs, ir faktinai lyg pri- 
tėlio ligi šiol, kurs sugebėjo silaižydamas atsakė: 
patraukti abi tautybes, lietu- ‘*Ištikro, tikrai, nenoriu aš 
vius ir vokiečius, sugyvenimo sielų! Nenoriu. Jeigu jų ir tu- 
ir demokratinio kooperavimo rėčiau, negailiau jomis pasi- 
,principu. Lai ir jam guberna- naudoti. Jos man butų visai 
toriaujant iš abiejų pusių buvo be vertes. Negalėčiau jų suval- 
“gricžlesnių” reikalavimų, ta- gyti arba ■—” Staiga sustojo ir 
čiau jo pelekus ir vieni ir kiti nepasilikėjhno -žvilgsnis vėl 
įvertino, kad jo kurso butą pasirodė jo akyse ir veide, lyg 
sveikiausio. vsupusnojęs vėjas butų staiga

Del pono Merkio linijos yraLudrumstęs^ramų vandens pa- 
daiigiau kalbų ir prięšingumų.- viršių. “ir daktare kalbant 
Tačiau ir jis turi gana Tlidejį- apie gyvybę, 'kas galų gale gi 
nuošimtį šaliniiikų ačiū jo akdjį yra? Gyvybė yra tas jaus- 
tingai, griežtai linijai, kuriąl<mas, 'kurį -žmogus jaučia kuo- 
jis būtinai norėjo pravesti ii<I mat turi vhlką ką nori ir žino, 
tikėjosi pravesti po to,* kai vo-> kad nieko daugiau jam ne- 
ikiškosios dalies vadai, politi-i trūksta; tai diskas. Aš turiu 
kieriai, pradėjo stačiai po valJ draugų—gerų draugų — kaip 
stybės pamatais raustis. tamsta Dr. Sevarde;” tai taręs

Jei ponas Merkys butų gale- žvilgterėjo į mane iš pasalų, 
jęs prie savo administratyvių klastingomis akimis. “Aš ži- 
tjr juridinių gabumų dar ir nau, kaiĮ man niekuomet nie- 
visuonieninmko savybes >pritai- ko netruks gyvybei palaikyti!” 
ikinti, bųtų» šiam momentui Manau, kad per savo bepro- 
td^ugiausia pasitarnavęs. Bet tiškumo rukus manyje išskaitė 
įbildamas geras administralo- kokį tai antagonizmą, nes tuo- 
irius, ko jam ir priešai nd»Ur jau įpuolė į paskutinę pana? 
ginčija, jis nebuvo tiek pakali-]žiu sau žmonių prieglaudą — 
tirus, kad leisti lojalėms gru- 
ipėms savo iniciatyvą parodiyti. 
Niekas čia neabejoja, kad pb- 
nas Merkys geriausių norų tu
rėjo, -bet kaip atstovas dabartie 
nįb režimo, turėjo ir su tuo 
labai daug skaitytis. Todėl, kasl Be svarbesnės priežasties vi- 
jam gubernatoriaųjant ir bu- sąi nebūčiau į jo kambarį ė- 
vo gero padarytu, išėjo lyg ne jęs, bet kaip tik dabartiniu 
palios vįsųomeuės pašlaiigo- laiku aš esu taip juomi suiu- 

/mis, bet lyg oficialių ■vąldįĮiin-’ teresuotas, kad labai noriai

^trmiMion Doubkday, Dora n 8 Co.

(Tąsa)
“Reiškia, tu gyvybę kontro- 

iliuoji; gal manai, kad esi Die
vas?” Jis išdidžiai, maloniai 
nusišypsojo:

“O, ne. Toli gražu nemanau 
savintis Dievo atributų. Visai 
nesirūpinu nei apie jo ypatin
gus dvasiškus reikalus. Jeigu 

Įgaliu apibudinti savo intelek- 
tualę poziciją, aš esu, kalbant

pasinaudojau pFoga vėl mė
ginti iš jo ką nors išgauti. Be 
to, noriai griebiuosi visko, kad 
nenuobodžiauti ir naudingai 
praleisti laiką. Markeris yra 
išėjęs ir seka kokius tai pėd
sakus; nėra namie ir lordo 
Godalmingo su Kvintų; Vau 
Helsingas sėdi studijoje įsigi
linęs į ponios Harkerienė.s pri
ruoštus raštus; jis yra įsitiki
nęs, kad būdamas nuodugniai 
su viskuo susipažinęs kur nors 
užtiks gerų įrodymų, kurie 
mums padės kovoti su grafu. 
Jis nenori, kad be reikalo kas 
gaišintų jam darbą. Norėjau 
pakviesti ir jį nueiti pas Ren- 
fieldą, tik permainiau nuomo
nę pagalvojęs apie tai, kad po 
paskutinio pasimatymo su juo, 
Vau IJclsingas nelabai norės 
vizitą pakartoti. Be to, tam 
dar buvo ir kita priežastis: 
Renfieldas nenorės taip atvi
rai į mane kalbėti, jeigu prie 
musų bus ir trečias asmuo.

Radau jį atsisėdusį 
lėlio grindė viduryje 
kuri buvo priprasta, 
jis energingai apie 
galvojo.
tuojau paklausė, lyg tie žod
žiai visą laiką butų buvę jo 
lupose:

“Ir kh apie sielas?” Mato
mai, mano spėliojimas pasi
tvirtino. Ncsąmojingas smege
nų darbas darė į jį įtaką, į jį 
-Jjdprotį. Nutariau reikalą su 
juo galutinai užbaigti. “Ir ką 
patsai manai apie tas sielas?” 
Valandėlei nieko neatsakė, tik 
dairėsi aplink save ir po visą 
kambarį, lyg ieškodamas įkvė
pimo atsakymui..

“Aš nenoriu sielų!” atsakė 
silpnu, atsiprašančiu balsu. 
Dalykas matyti jį labai kanki
no, todėl nutariau juo pasi
naudoti iki galo ir tariau:

‘‘Tu mėgsti gyvybes ir nori 
gyvybių ar ne?”

“O, taip! bet tas viskas tvar- 
•koje; apie tai jums nereikia 
Tupintis!”

(Bus daugiau)

ant suo-
— poza, 
kuomet 
ką nors

Vos spėjau įeiti, jis

NAUJAS Kultūros No. 4 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

Naujas No. 22 “Kovos* 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

atkaklų tylėjimą. Netrukus pa
tyriau, kad nėra jokios naudos 
4 jį kalbeli. Sėdėjo surūgęs, to- 
[dėl palikau jį vieną ir išėjau.

Vėliau dienos laiku jis ma
ne pašaukė per prižiūrėtoją.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andehnan, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.

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

“Naujoji Banga” (No. 5) 
/‘Tribūna” (No. 4)
Kaina 5c kiekvieno.



trečiadienis, geg. 25; 1932
Lietuviai Gydytojai

Reikalauja viešųjų dar
Įvairus Gydytojai

Graborlai

Graboriaibedar-

Teatruose
pradedant

sargy

Lietuvės Akušeres

JARUSH

Phone Boulevard 4139
MASALSKIS

Akių Gydytojai

Advokatai

0036

John Kuchinskas

viena bomba

ryto

Vincen

Lietuviai Gydytojai

Edvardą

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

patarimas 
Atminkite,

vienas 
keletas

Cherry
suma

butų gerai 
“aplinky- 

prisitaU

jis zi- 
apiplė- 
bandi- 
manęs

Valandos: 9 
Kėttirtadiehi Vakarais pagal susitarimą.

sesers 
sesers su- 

Aleksandrą

teisėjo Prystalski teisme, 
tapo atidėta iki briželio 7 
uos.

Peter Conrad
Fotografuoju just? na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

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

po tėvais Prolonaitę, 
Antaną ir Vincentą 

du anukus —

pradedant 
bus rodoma pa- 

As You Desire Me”,
1327 So. 49lh Ct

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Automobilistams 
žentas

Electric Company preziden 
tas liarry Johnson ir jo bend
rai yra traukiami teisman. Jie 
kaltinami, kad prigavę miestą 
$200,0(10 buvusio mero Thomp- 
sono administracijos laiku kon 
traktais, ši bvla buvo iššaukta

, nuo 6 iki 8 
10 iki 12.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Au*.
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. RocAtveR Si.
Tel. Rvpublie 9723

CHICAGOS 
ŽINIOS

Musų Patarnavimas Jai 
dbtuvėse it kokiame ' rei
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

Lietuvis 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
T«l. Rooi«v<lt 7532

Gaisras padarė nuosto 
liti $250,000

Policija ir banditai 
kartu

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South HalsterF Strest 

Tel. Boulevard 1401

už tai, 
r laikė 

tarp 
Šis 

kad

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 5. Ashland Avė, 
Tel. Boulevard 6487

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas

4180 Archer Avenue

šiuo 
■odoma paveikslas “Letty 

kitokie numeriai.
šiuo lai-

Tlie 
sakoma, 
reginys 

Ali Quiet on the 
kitokie numė-

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakato

Traukia biznierius teis 
man

Oriental teatre 
ateinančiu penktadieniu asme
niškai pildys numerius šie kru 
tamųjų paveikslų aktoriai: Vic 
tor McLaglen, Fifi Dorsay ii 
Edmund Lowe; paveikslas “Re 
served for Ladifcs”; kitokie nu 
meriai.

Chicagb teatre 
penktadieniu 
veikslas 
kuriame vadovaujančią rolę vai 
dina Greta Garbo; kitokie nu 
meriai.

United Artists teatre 
laiku 
Lynton

Mc Viskers teatre 
ku rodoma paveikslas 
Doomed Baltallion”; 
labiausia sujaudinanti 
po paveikslo 
Western Front 
riai.

Paradise teatre— Sympliony 
of Six Million; scenos produk

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—

Nedėliomis nuo

A. M0NTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Wcst 2860
Namų telefonas Brun$wick 0597

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marljuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas GrOvehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 
ir 7-9 po pietų, seredom* po pietų 

nedalioms pagal susitarimą

O kad aplinkybėms galima 
prisitaikyti ir kad “progų” ne 
stoka, tai liudija išpažintis as
mens, kuris šiandie yra milio- 
nierius. Kai tėvas jį, vaikiščią, 
persimesdavo ant kelio ir plaš
takų prosydavo jo kelnių dug
ną, tai vaikas juokdavosi, brt 
tuo pačiu laiku jo pirštai tėvo 
kišenes meškeriodavo.

Taigi; jei turite panašių ga
bumų—j USųpadėtis dar nėra 
beviltė, ir galite duoti ir duoti. 
O jeigu jų neturite, tai jau jū
sų nelaimė ir kaltė.

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

' Laidotuvėse patarnaut 
ągk ■ -‘‘ Jų geriau- ir pigiau 

tiQdel, kad 
priklausau prie gra^ 

bų iŠdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

1 3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

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

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St.> Room 909 
Telephone Pranklin 5745

N amai i 3117 & Union Ade.f 7 iki 9 v. 
Telephone Victory 2213

VINCENTAS ZAPOLSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 23 dieną, 8 valandą ryte 
1932 m., sulaukęs 75 metų am* 
žiaus. gimęs Panevėžio apskr., 
Krekenavos parap.. Židelių kaime.

Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko ^dideliame nubudime mo

terį Doratą 
su sūnūs - 
marčią Michaliną 
Doratą ir Tarną, dvi seseris — Ve
roniką Z o polis ir Konstanciją Mi- 
rdžlehę. pusbrolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4421 
So. Marsbfield Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ge
gužis 27 dieną. 8 vai. ryti iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią; kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėtionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines. *■

Visi a. a .Vincento Zapolskio 
giminės, draugai ir pažystami esit 
nudširdžlaš kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku* 
tinį patarnavimą ir atsisveikini*

Nuliūdę liekantr.
Moteris, Sunai, Marth
Anūkai, Seserys it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
sius Eudeikis, tel; Yards 1741.

Phone Cm ai 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond* Street

Telefonas Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ane., 2 labo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Well. be šių buvo
Streator butlegeris 
chieagiečių.

Kai banditai pasišlavę pini
gus, tai chicagiečiai nepasidali
nę grobiu.

Goss buvo tas, kuris suteikė 
informacijų apie plėšikus. Esą, 
kai jis pasijutęs, jogei banditai 
praslidę pro jo pirštus, tai pra
nešęs višką apie tą holdapą.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Getai lietuviam* žinomai per 25 me
tus kaipo patyrę* gydytojas, chirurgai 
ir akušeri*.

Gydo įtaigia* ir chroniška* liga* vy
rų. moterų ir vaikų pagal naujausiai 
metodus X-Ray ir kitokiu* elektros 
prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. I3th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde P ar k 675 5 ar Central 7464

kiu: ‘ Ar žinai 
ar žinai, ką reiškia, 
kur eiti?”

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South 
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

sprogo piie Crest 
6730 Stony Island

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

NUSKINTOS- KVIETKOS
Pristatome j’ Visas Miostb E>alis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St M Boulevard 7314

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

DR. KARL NURKAT
- (NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Mariįuettt Road

9, Antradieni it

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 31st Street, Cbicago, III. 

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

šventadieniais 10-12 dieną

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal suomį

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 IV. Washin'gton St.
Room 905 Tel. Dearborh 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard >5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniai* pagal sutartį

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oaktey it 24 gatves 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Pancdėly 3 iki 8, Utarnioke 
1-4, Petnyčioj 1-7

Pirm savaitės laiko pasirodė 
spaudoje žinios; kad banditai 
•apiplėšė Streator, Illinois, di* 
džiausią banką; Banditai pasi- 
šlavė $58,000. Viso dalyvių suo
kalby apiplėšti buvę dešimt as
menų.

Dabar šeši jų areštuoti. Du 
areštuotųjų yra Streator poli
cininkai, vienas net policijos 
viršininko padėjėjas Clarence 
GiOss.

Goss prisipažino, kad 
uojęs, jogei planuojama 
Šimas. Jis tečiau leidęs 
tams vykinti planus, ba 
juos nutverti beplosiant banką. 
Jis taipgi prisipažino išpasako
jęs plėšikams banko trobesio 
planą.

Kitas policininkas Kmetz. Ji
sai stovėjęs plėšikams

Keletas šimtų automobilistų 
aplaikė antrą tikietą 
kad nepaisė pirmojo 
gatvėje savo automobilius 
2 ir 6 valandos nakties, 
antrasis tikietas reiškia, 
teks sumokėti baudos ix> $2. 
Trečią įkartą prlseisią užsimo
kėti po $3, o toliau kiekvieną 
kartą po $5.

PRANCIŠKA MAZILIAUSK1ENĖ 
po tėvais Nevardauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 24 dieną. 1 vai. po pietų 
1 9 32 m., sulaukus apie 5 3 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoje, Taura
gės ap., Kvėdarnos parap., Gvaldų 
kaime. Amerikoj išgyveno 27 met.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Vladislovą. 2 sūnūs — 

' tą ir Julijoną. 2 dukteris 
ną ir Stanislavą, 2 sejeris 
zimierą, švogėrį Stanislovą 
myną Petrošių, stserj Zofiją, švo 
gėrį Teodorių ir šeimyną Montvil 
lų. švogerį Joną Krauzą, 
dukterį Elzbietą Lauer,

i. nūs
Krauzus ir gimines Amerikoj, Lie
tuvoj brolį Juozapą ir brolienę 
Kostanciją Nevardauskius it gimi- 

» nes. Kūnas pašarvotai randasi 3316 
■z So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, ge
gužės 28 dieną, 8 vah ryte iŠ na* 

. mų į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Pranciškos Maziliaus- 
kitffėš giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą it atsisvei
kinimą. Nubudę liekame,

Vyras, Sunai, B>uktetgs, Seserys, 
Svogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarauja grab. A. 
Masalskis. Tel. Boulevard 4139.

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

na. • Visgi reikalaujama iš pa
rapijom) nemažai! '

Bet čia neskaitoma' “dešimtu
kai”. 0 apie juos klebonas ve 
ką sako:

“Nekurie iš žmonių turi keis
ta ir labai kladiilgą, supratimą 
apie Parapijos šelpimą ir jos^ 
užlaikymą. Mai)o, kad Sekma
dieni duoda dešimtuką kolęktos 
tai begalo didelė auka... Bran
gieji, pagalvokite ir bukite tei
singi. Kristus sako “Atiduok 
dešimtine iš tikro ir iš pilno”. 
Nekurie norėtų kad jiems pa
rapija viską uždyka duotu, ir 
svetaine ir jrankius-bliudus, sta
lus, ete ir net, kad kuopuikiau- 
šiai viską Kunigas patarnautu, 
ir vis uždyka. Brangieji, ne
būkite gyveną iš kitų skriau
dos ir pavergdami kitus. Die
vas reikalauja atskaitos...

‘Kunigas ir žmogus sutvėri
mas, Jam reikia valginti ir pa
sirėdyti. Kunigo alga yra ma
žiausia už visu darbininku; Bet 
jis nesiskundžia'.

“Duokite savo duokles patys 
savo parapijai, o nekunigui. Jū
sų visos aukos eina pačiu para
pijos išlaikimui, o nekunigui. 
Supraskite brangieji savo rei
kalus.”

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS AHBJ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, 'nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atydi 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainai pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bbrdeta) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St,, Room 21*7 
Telephone Randolpb 6727 

Vakitais 2151 W. 22nd St. nao 419 
Telephone Rooseveh 9090 

Namie 8-9 ryti Tel. Republic 960C

Gaisras kilęs Ilerman Ware 
house trobesy, 1101-25 
street, padarė nuostolių 
$250,000.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį.
4847 We*t 14rh Street, 

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Cbicago, III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Ncdėliom nuo 

' iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

Uptovvn teatran ateina — 
‘Symphony of Six Million”; 
kitokie numeriai.

TiVoli teatre—pa veikslas “The 
Strange Case of Clara Deane”; 
kitokie numeriai.

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 

4600 So. Wood St. 
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI. 
Tel. Pullman 6377

Bomba 
viešbučio, 
avė. Du asmens sužeisti

Telefonas Yardu 1138 x

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniai* pagal sutartį

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

Ashland Avė. 
47tb Street

Reporterio tečiau 
yra: Neliudėkite! 
kad nors ir taip jūsų padėtis 
butų sunki; ją galite padaryti 
dar sunkesne, j.eivtik rimtai mė
ginsite. .

Antra vertus, gal 
mokėti prisitaikyti 
bėms”, kaip kad pa v 
ko'jušų klėbonas nepaliaujamu 
prašymib duoti- iv dbbti:

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 v*l. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų tel. Hydė Park 3395

Seniausia ir Didžiausia
LIETŪ VIC

6MB0RIIĮ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką, su savo nupiginto- 
Iftiu* kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes ni&o 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno J musų 
jstaigą iŠ bile kokios miesto dhliės.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jiisų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti dl- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
tttrnūVhną1 jums visai nifeko nereikės mokėti, nežiūrint 
j, tai; ar jus ką pirkaitė, ar ne. <. .

EBDEIRIS yM vtenatihis lietuvių graborius, kuris 
teikia* ambulance patarnavimą su eksportu HetUviu pa- 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKj pirm ifegd kreipsitės kilt 
kitur.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Aveniu

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIEŠTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rytb

Duokite, duokite ir duokite! 
O ką gausite už tai? Hm... Jums 
Dievas atlygins, teisybė, ne čia, 
bet danguje, jei pateksite ten.

Bet kur gauti, kad duoti? 
štai porą metų bedarbė Siaučia, 
ve taksų bilos,, ten reikia, vai
kams čeverikai nupirkti, o čia 
bila ligoninei arba aptiekei ir 
daktarui išmokėti.

Kur eiti, kur bėgti, kad gau
ti pinigų ir kad išpildyti klebo
no prašymą? Atrodo, kad Cice
ro parapijonai turi dejuoti kar
tu su rusų rašytoju Dostojevs- 

malonus pone, 
kai nebėra

Minnesotos universiteto prof. 
Frederic Bass, kalbėdamas Chi- 
cagos Inžinierių Kliubui, kalti
no vyriausybės neveikimą, kad 
palengvinti žmonių vargą be^ 
darbėj. Jis išdėstė programą 
municipaliams darbams AmerB 
koj. Jo apskaičiavimu, toks 
programas įvykinti gyvenimai! 
reikalautų $3,000,000,000 ir su
teiktų nemažai darbo 
biams.

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

Tel. Lafayette 4146

lUųx>rteris gavo sv. Antano 
parapijos klebono lapą ^Prane
šėją” gcg. 22 d. laidos. Tarp 
kitko lape sakoma:

“Pta'eiiam Sekmadieni su au
komis Katalikų Labdarybei ne
kaip pasirodėte. Mums skirtoji 
kvota yra vienas tūkstantis do
leriu. Aukų praeitami Sekma
dieni sudejote lik $319.00. Dar 
trūksta prie kvotos $681.00. 
Argi šv. Antano Parapijos Lie
tuviai ir Katalikai negalėtu ge
riau pasirodinti šiame darbe?”...

$319 sudėtų vieną tik sekma
dieni, klebonui atrodo, ne ga-

LIDEIKIS
Didysis Ofisas

e Avenue
Irma'

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laldbtftvėše knopigiausia.

Reikale meldžiami: atsišaukti, o musų 
darbu busite užganėdinti.

Tel. RooitVelt 2515 atba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

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

DR.M.T. STR!KOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo S iki 4 ir nuo O iki

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

REPORTERIO

SKILTIS

DR. MARGERIS
Valahdos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

it Ubo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- 
, nūdieniai* nuo JO iki 12.

3121 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

„„■į.,.-..—*„.i it iwa .ii!— i b siu, n      ■■■■■■—

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

Tel KentVobd 510^
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 iki 8 Valandai Vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Li^

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

„ Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti V/estetn Av 

Phone Hemlock 7828
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčio -i* 

1821 So. Halsted Street

........ , -t
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Trečiadienis, geg. 25, 1932

Šiandie Socialistų 
bankietas

Šiandie, trečiadieny, 24 auga
te Steuben triobėsio, 188 W. 
Randolph St., įvyksta didelis 
socialistų bankietas pradėjimui 
socialistų priešrinkiminės kam- 

1 panijos.
Socialistų partijos konvenci

ja užsibaigė vakar, kandidatai 
į šalies prezidentus ir vice-pre- 
zidentus* nominuoti, tad reikia 
pradėti didelį darbą, rinkimų 
kampaniją. To darbo pradžiai 
atžymėti ir rengiamas šis ban
kietas. Tikimąsi daug svečių ir 
gryštančių iš konvencijos dele
gatų.

Aankiete kalbės konvencijos 
nominuotieji kandidatai — Nor- 
man Thomas ir James Maurer, 
taipgi kiti garsus kalbėtojai: 
Heywood Broun, Morris Hill- 
quit, Milwaukee mayoras Da- 
niel W. Hoan, B, C. Vladeck, 
\Vm. A. Cunnea ir k. Tikietas 
$1.25. Visi yra raginami daly
vauti šiame bankiete.

SLA. 6-to Apskrities 
konferencija

Ciceroj, III., p. Lukšienės sve
tainėje, 1500 So. 49 avenue, ge
gužės 22 dieną, 1932 m. 1:45 
vai. popiet gerbiamas pirminin
kas Zalatoris pradėjo posėdį.

Jo paskelbtą dienotvarkę po
sėdžio dalyviai užgyrė. Pasky
rė mandatų komisiją iš trijų 
ir spaudos komisiją irgi iš tri
jų. Pakvietė cicerieti, gerb. 
Kaz. Genį, kaip pirmą šio po
sėdžio kalbėtoją. Gerb. Genis 
sveikino delegatus ir žadėjo vi
sus pavaišinti.

Kiti kalbėtojai, gerb. pirmi
ninko kviečiami, buvo P. Kat
kevičienė, Stungis ir svečias iš 
Bostono, gerb. Ambrozaitis'.

Mandatų komisija pavardžių 
šaukimu patikrino kuopų įga
liotinių skaičių. Iš 14 kuopų 
6-tan Apskritin priklausančių, 
viso Įgaliotinių yra 120, bet 
šiame posėdy dalyvavo tiktai 
74.

Raštininkas, gerb. Justas Če- 
liauskas, skaitė praeitos konfe
rencijos protokolą. Protokolas 
priimtas su pataisymu.

Apskritis turi turto $239.83.
Gerb. pirmininkas Zalatoris 

aiškino apie jaunuolių 134 ir 
174 kuopų linksmą vakarušką 
su programų, kuri įvyko gegu
žės 21 d. 1932 m. Lietuvių Au
ditorijoj, Chicagoj.

Dr. Montvido pagaminta 6- 
tam 1 Apskričiui Konstitucija 
nutarta* pasiųsti SLA. organui 
“Tėvynei*, kad viešai paskelb
tų ir kad apie dešimtį kopijų 
atsiųstų atskirai musų Apskri
ties Valdybos knygynai!.

Gerb. Mačiukas atgaivino “iš
važiavimo” klausimą. Nutarta 
ruošti “išvažiavimas”. “Išva
žiavimo” laikas nenustatytas. 
“Išvažiavimo” Komisija sudary
ta iš trijų: Mačiuko, Puidos ir 
Geo. Povilaičio.

Transportacijos komisija iš 
trijų: gerb. Pirmininko Anta
no J; Zalatoriaus, 827 West 33 
Street, Chicago, III.; gerb Geo. 
Stungio, Universal State Bank, 
3250 South Halsted Street, Chi
cago, III., ir gerb. Mačiuko.

šios Transportacijos Komisi
jos patarnavimas svarbus ir ki
tų SLA. kuopų delegatams prie 
6-to Apskrities nepriklausan
tiems. Yra’ galimybės gauti nu- 
pigintus gelžkeliu ar busų ti- 
kietus į Pittsburghą, jei didelis 
skaitlius keliauninkų kartu va
žiuotų. Viename gelžkelio va
gone delegatams keliaujant ir 
SLA. reikalai galėtų būti aiški
nami. Taigi SLA. Seimo dele
gatai, toliau j vakarus nuo Chi
cagos gyvenantieji, susfrašinė- 
kite su dabartiniu 6-to Apskri
ties pirmininku, gerb. Anton'j. 
{Zalatoris, arba buvusiu pirmi

ninku Geo. Stungis, kurių dvie
jų adresai yra aukščiau įrašy
ti.

Nutarta skirti Našlių ir Naš
laičių Fondui $25^

Sekantis susirinkimas (kon
ferencija) bus North Side, Chi
cago, III.

Cicero kuopa vaišino delega
tus vakareine.

Petras Rindokias,
Juzė Gulbinienė,
A, K. Rutkauskas, M. D. 

—Spaudos Komisija.

Vincas griebėsi šautuvo. Bet 
nakties paukščiai spėjo pa
sprukti, tik paliko kopėčias prie 
lango/ Tad, jeigu kas iš kaimy
nų pasigenda kopėčių, lai atsi
šaukia pas Bačkauską.

Tai matote kas pas mus de
dasi. Rodos, apsauga gera, po
licijos užtektinai, o betg\ atsi
tinka visko. Patartina visiems 
nakčiai gerai langus. užsprar 
giuoti, nors tai sveikatos žvilg
sniu ir nebūtų naudinga.

Čicerietis

M

Sipaitienė tankiai v 
svečius

»

linksmino 
gražiomis dainelėmis.

ROselandietis.

m ’<

ne-

KadAngi varduvės prasidėjo 
gana anksti, tai jau apie 10 v. 
vakaro visi jautėsi prisišokę ir 
prisidainavę, ir dar kartą pa- 
lipkėjom p. J. Grigaičiai ilgo 

o p-iai 
ačiū už 
ir išsi-

kai-kės, ba jau dabar neblogai 
dainuoja.

Jaunosios
p-lė V. Sti;adomskaitė

PRANEŠIMAI

yra
Birutės mokytoja

Senas Petras.

Chicagos Lietuvių 
Auditorijos reikalu
Chicagos Lietuvių Auditori

jos korpo racijos gold bonds 
(auksinių bonų) savininkų po
sėdis Įvyko gegužės 20 dieną 
1932 m. Auditorijos svetainėje, 
3133 So. Halsted street.

Posėdį atidarė korporacijos 
direktorių pirmininkas Juozas 
Balchunas ir pakvietė susirin
kimą išrinkti šio vakaro vedė
ją. Perstatyti kandidatai j ve
dėjus B. Jakaitis, S. Mažeika ir 
S. Kunevičia. B« Jakaitis, ga
vęs daugiausia balsų, tapo iš
rinktas posėdžio vedėju. Rašti
ninku išrinktas vienu balsu A. 
Kaulakis.

Posėdžio vedėjas B. Jakaitis 
perskaitė dienotvarkę. Dieno
tvarkė priimta vienu balsu.

J. P. Varkala pranešė, kad 
šis posėdis reprezentuoja $56,- 
500.00 auksinių bonų. Vedėjas 
pakvietė advokatą K. Gugį pa
aiškinti plačiau posėdžio tiks
lą. K, Gugis aiškino, kad pra
ėjusiame auksinių bonų savinin
kų posėdy išrinktas Komitetas 
rezignavo ir šiandie teks išrink
ti natijas Komitetas. To Komi
teto rezignavimo priežastis ta, 
kad jis - kuone visas susidarė 
iš direktorių ir prieš kai ku
riuos asmenis buvo draugijų 
protestų.

Taigi duota patarimas Berink
ti dabartinių korporacijos di
rektorių į tą Komitetą, Patari
mas užgirta. Perstatyta 14 
kandidatų Į Komitetą. Septyni 
jų, gavę daugiausia balsų, tapo 
išrinkti Į Komitetą.

Balotus surinko p-nia Mazi- 
liauskienė ir p-nia Kirienė, bal
sus skaitė J. P. Varkala, adv. 
K. Gugis ir A. Kaulakis. Komi- 
tetan išrinkti ^ie asmens: G. 
A. Shukys,- Paul Baltutis; M. 
Kadzevski, J. Puųshis; B. Jakai
tis, A. Antanavičiene ir S. Ku
nevičia.

Uždarydamas posėdį vedėjas 
pakvietė išrinktus Į Komitetą 
asmenis ateiti prie stalo ir pa
sitarti, ką jie pirmiausia turi 
veikti Sudėjimui auksinių bo
nų į Universal State Banką. 
Komitetas išsirinko savo valdy
bą. Ji yra tokia: Paul Baltu
tis, Pirmininkas; B. Jakaitis, 
pirm, pagelbininkas; M. Kad- 
zievski, raštin.; G. A. Shukys, 
iždininkas, K. Gugis, advokatas; 
J. P. Varkala, auditorius.

—A. K.

seland
Visų Scenos Mylėtojų Ratelio 

dėmesiui 
1

Gegužes 27 dieną .7:30 va
landą vakaro Įvyks Scenos My
lėtojų Ratelio ir jo pritarėjų 
svarbus, susirinkimas Br. Liut
kevičiaus namuose, adresu 9758 
Indiana avenue.

Turime svarbių reikalų ap
svarstyti. Todėl visi nariai ir 
pritarėjai prašomi nesivėluoti, 
ateiti į susirinkimą laiku.

Kaip paprastai, kad Ratelis 
rengia išvažiavimus, tai gąl ir 
šį kartą nutarsime surengti iš
važiavimą ar kitką. Todėl visų 
pareiga būti šiame susirinki
me, kad vėliau netektų rtigoti, 
jogei valdyba veikianti sava
rankiai. Dar kartą kviečiu: bu
kite susirinkime. —A. Jocius, 
rast. Tel. Pullman 0245.

Cicero
——„ i’ , 

praeitą sekmadienį .buvo 
paprastas sujudimas prie baž
nyčios. Vaikučių procesija šal
doma gatvėj. Sutikimas naujo 
kunigėlio. Jaunąs Petrauskąs, 
čia augęs, turėjo 'primiciją.

žmonių buvo raginama pasi
rodyti daug. Neskųpčta^ nė do
vanėlėmis — suprantama cash. 
Tas cash tai visiems yra ma
lonus. .

Dabar visi gAlvas suka,1 kur 
naujas kunigėlis gaus vietą, 
nes juk be vietos nebus.

Antras nemažas sujudimas 
tai prie p. LukŠtienes svetaines. 
Mat, Įvyko 6 Apskričio SLA. 
konferencija. Delegatų suvažia
vo iš visos apielinkės, net iš 
Indiana valstijos.

Raudonos Rožėš Kliubo beš- 
bolo lošėjai pralaimėjo antrą iš 
eiles kartą. Kai kurie karštuo
liai sako, jogei esą “something 
wrong with manager”. Aš gi 
sakau, kad kitaip ir būti nega
li, nes lošis ir yra tam, kad 
laimėti arba pralaimėti; bet, 
žinoma, kiekvienas stoja už sa
vo, nori matyti savuosius lai
mėtojais. .

Cicero
Nakties nuotikiai

Praėjusią savaitę įvyko daug 
nemalonumų nakties laiku. O 
visi supranti, kad naktis tai 
ramumo, pasilsio laikas.Ale 
kai kas to nepaiso. \ >

Kada visi miega, tai kai ku
rie slankioja po langais ir ra
dę pravertą langą kraustosi į 
vidų. ,

štai 48-me court, tarp 14 ir 
15 gatvių, net j tris stubaa Per
prašyti svečiai per Ipngus lin
do. S. Dovidausko kelnes iš
kratė, nes jos prie lango buvo; 
išėmė peiliuką ir kiek smulkių 
pinigų. A. Balčiūno šeimą iš
gąsdino, nes pati pirmoji p-ia 
Balčiūnienė pajuto nakties 
slankiotojus ir, žinoma, kaip 
moteris, labai išsigando. Be to, 
p. V. Bačkausko užeigon, 1834 
So. 48 avenue, irgi tą pačią 
naktį briovėsi piktadariai vi
dun. Ir čia juos pirmoji, pama
tė p-ia Bačkauskienė. Moteris 
persigandusi ėmė šaukti* {Pats

Marųuette Park
Piktadariai veikia

. lt

Praėjusį pirmadieni 8 valan
dą ryto tapo apiplėšta krautu
vė, kuri randasi adresu 2420 
West 67 street, Dr. Yuškos nau
jam trobesy.

Kiek plėšikai padarė žalos 
krautuvei, neteko sužinoti. De
šimčiai minučių praslinkus po 
Apiplėšimo į tą vietą pribuvo 
net 
jau

trys policijos skvadai, bet 
plėšikų neberado.—Rautas.

Roseland
15 

seni 
nika 
savo 25 metų ženybinio gyve
nimo sukaktuves.

Adomėnai išaugino dvi duk
reles, kurios jau yra vedusios, 
betgi Adomėnų dukrelės su sa
vo šeimynomis gyvena tėvelių 
namuose. Iš tikrųjų, malonu* 
pasižiūrėti, kaip tokįa graži 
šeimynėlė gražiai sugyveną vie
name namely. Rodos, kad jie 
visi vieno tėvo duoną valgo. 
Adomėnai taipgi turi vieną sū
nų apie 17 metų amžiaus.

Apie trečią valandą svečiai 
buvo susodinti prie skaniai 
sutaisytų pietų. Prie užkandžių 
linksmai bešnekėdami svečiai 
pradėjo sveikinti jubiliantus ir 
beveik kiekvienas sveikindamas 
Adomėnus spaudė dešinę, iš
reikšdami jiems laimingai su
laukti dar 25 metus, ir kad at
silankę mes dar kartą galėtu
mėm juos pasveikinti.

Daugiau minčių išreiškė M. 
Pavilonis, o Ė. Sipaitienė, kaipo 
našlė, pareiškė graudingai, kad 
didelį džiaugsmą šiandie turi 
Adomėnai apvaikščiodami » 25 
metų ženybinio! gyvenimo su
kaktuves; mes kiti jau negali
me turėti to, nes nesame; visi 
'gyvi. ■■ v' įį J - j -

Ant galo ir Adomėnai tarė 
širdingą ačiū visiems svečiams 
sakydami, kad nesitikėjo nie
kuomet, jog jie turi tiek daug 
prietelių, kurie šiandie susirin
ko juos pasveikinti.

dieną gegužės Roselando 
gyventojai, Petras ir Mo- 

Adomėnai, apvaikščiojo

—o—
Kaip jau buvo rašyta apie 

vestuves pp. Jukfiio ir černevi- 
čiaus dukterų, tai dar noriu 
priminti, kad kas . nesuprastų 
klaidingai. Abi jaunosios bus 
sujungtos šv. Antano parapijos 
lietuvių bažnyčioj.

černevičių dukterei šliubas 
bus duotas šeštadienį, geg. 28 
d., 9:30 vai. ryto. Vestuvių puo
ta įvyks tėvų namuose, 1440 S. 
50 court.

O p-lės Juknnitės šliubas bus 
2 vai. popiet. Vestuvių iškilmės 
rengiamos bažnytinėj svetainėj 
7 vai. vakaro.

Vienose ir kitęse vestuvėse 
tikimasi turėti gausiai svečių.

Aš iš savo pws veliju vi- 
sįemš smagių laikui o jaunave
džiams malonaus ir ilgo sugy
venimo. —“N.” Rašėjas.

North Side
Jono Grigaičio varduvės

ir laimingo gyvenimo, 
A. Grigaitienei tarėm 
tokias puikias vaišes 
skirstėm kas sau.

Kviestas
, t .....y   ; f • r

Bridgeportas
Jaunosios Birutės vakarėlis

Gegužes 14 dieną Jaunoji Bi
rutė surengė vakarėlį Lietuvių 
Auditorijos pirmo aukšto sve
tainėje. •

Vakarėlis pavyko gerai. Va
karėlis buvo Įvairus, progra
mas susidarė iš dainelių, smui
ko muzikos, deklamacijų ir šo
kių.

Sudainūvo neblogai, nes iš 
tokių jaunų dainininkų daug 
ką ir negalima norėti. Ateity 
galima Jaukti, kad Jaunosios 
Birutės nariai, geriau išsilavi
nę ir užaugę, užims musų cho
ruose vietas kaip geri daininin-

Garsinkitės Naujienose

1 DOUBLE
ACTING
IfpBAKING 
l\VP0WDER

McKinley Park
Tūlais asmeniniais reikalais 

teko aplankyti seną Brighton 
Parko realestatininką Juozą 
Yushkewitz, kuris turi ofisą 
po numeriu 3647 Archer Avė.

Čia susipažinau su jb sandar- 
bininku Kazimieru žeku, kuris 
turi ofisą tuo pačiu adresu.

Pasirodė, kad abu viršminėti 
realestatininkai biznį varo ge
rai ir turi daug kostumerių. 
Kaip patyriau, jie turi daug 
naudos duodami apgarsinimus 
į “Naujienas”. O tuom labiau, 
kad jie užsiima vien tik sąži
ningu patarnavimu, ypač su 
mainymu miesto nuosavybių 
ant farmų, kurių jie 
tų pasirinkimą.

Juozas YushkeVvitz 
ko telefono 
ginia 0757.

turi pla-

ir K. Ze- 
yra Vir-numeris

-S. Teisybietis.

Pasikalbėjimas

Namų • Savininkai ant Tou)n of Lake 
aikys savo susirinkimą ketverge, gegužės 
26 d., 8 vai. v., šv. Kryžiaus parapijos 
svet. Visi namų savininkai esate kvie- 
čiajni atsilankyti, bus daug naudingų rei
kalų aptarta. Visi esate kviečiami be 
jokio skirtumo ateiti į tą susirinkimą i( 
išgirsti daug naudingų dalykų.

— Valdyba.

CLASSIFIE D APSi

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO 

* ’
Dienomis ar vakarais. Del informacijų 

šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

* 67i West Madison Street

• Financial 
Finantai-Pa«ko1o»

DEL PINIGŲ kad atnaujinti jūsų 
morgičius matykite P. A. Gordon, 
Room 2, antras augštas,* 1701-1703 W, 
Madison Street.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pastebėkite puikią tei
tą . . * kaip piragai 

laikosi ivieži.

SAMEPRIQ •\FOROVER 5 
4OYEARS

25 ounces for25*f
MILLIONS OF *P0UNDS USED 

B Y OURCOVERNMENT

MADOS MADOS

Sekmadieny, 22 gegužės, gra
žus .būrelis giminių ir draugų, 
p-ios A. Grigaitienės sukviestų, 
susirinko Į Grigaičių namus, 
2459 N. Crawford avė., kur 
Grigaičiai turi valgyklą ir mink
štų gėrimų užeigą, pasilink
sminti ir palinkėti ilgo gyveni
mo p. Jono Grigaičio 40 metų 
sukaktuvių dienoj.

J. Grigaitis nė tik yra ge
ras naujienietis, bet ir daug 
yra dirbęs Chicagos Northsides 
lietuvių tarpe, ypač siuvėjų, 
Chicagos Lietuvių Savitarpinės 
Patalpos Draugijoj ir jaunuo
lių organizavime.

Per 22 metus beveik nuolat 
gyvendamas Chicagoj, J. Gri
gaitis savo darbšthmu Ir drau
giškumu įsigijo daug gerų drau
gų, ką. liudijo tas gražus bū
rys susirinkusių. Atvykau kįeįc 
vėliau ir radau kitus besilinks
minančius. P*as ’ Juozas Asįila,, 
kaip tostmasteris,. jau vedę, 
programą, perstatydamas kal
bėti gimines ir\ draugus. Ypač 
visiems patįko p. -Igno čįahiaus- 
ko kalba. Jis nurodė, kad at
siekti gyvenime tą, ką p. J. Gri
gaitis jau atsiekęs per savo 40 
metų gyvenimą, nėra Jaip leng
va ; kad reilęia padėti daug ener
gijos, daug triūso ir kad ne

26

, — Maiki, kur skubiniesi?
— Ar nematai, kad jau vi

sur pražydo gėlės ir visur gam
ta tokia graži, tad skubinuos 
įsigyti automobilių, kad galė
čiau išvažiuoti tomis gamtos 
grožybėmis pasigerėti.

— Jei taip, tai klausyk. Aš 
vakar buvau pas S. Rumčaką 
ir mačiau, kad jis turi labaL 
gerų ir tvirtų vartotų karų ir 
t rokų, kuriuos parduoda už la
bai prieinamą kainą. Tu nu
eik ir pamtyk šiuos karus: 
Willvs 6, 1932 — $450; NVillys 
8, 1931, $650; Whippet 4, 1931, 
$250; Lincoln 8, 1927, $350; 
Nash 6, 1930, $300. Aš pats 
esu pirkęs nuo p. Rumčako du 
karus ir esu pilnai patenkintas.

— Ačiū už patarimą, reikės 
eiti pažiūrėti.
WHITE SOX MOTOR SALES 

Willys-Knight, Willys Six, 
Willys Eight 

610 West 35 St.
Tel. Boulevard 8642

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

TfiMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

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

į Tel. Lafayette 7077 
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Chicago, III.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. 
kestis.
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Maža narystės mo- 
Ekpcrtų patarimai visais reika-

ESU patyręs mūrininkas, tokpointeris, 
įdedu cementų šaligatvius; abelnai mo
ku visokį darbą prie budavojimo ir per
taisymo namų. Prašau lietuvių paremti 
manę — esu senas chicagietis ir gerai 
žinomas Chicagoje lietuvis. Klauskite 
Plock-Plekaviėius. 4434 So. California 
Avenue.

Automobilesi
AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 

taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

Pokilio surengime da^ba^osį. visuomet ir ne, visiems pasise-
V,

Kitų, ne neminėsiu, kadangi 
jų .buvo lajjąi daug; visi jie 
linkėjo p. J. Grigaičiui ilgo gy
venimo ir geriausio pasisekimo. 
Kadangi buvo keli, kurie lietu
vių kalbos nesupranta, tai pats 
p. J. Grigaitis pabaigoj, atsakyr 
damas ir padėkodamas visiems;

2663 t— Išėjimui suknelė. Su šiltes
niu sunkesniu sejonu arba su lengvu iš 
šilko, kaip kad dabar nešioja sejonu. 
BĮiužka gi galima bus nešioti ir žiemai 
atėjus. Labai praktiškas rūbas ir ne
sunkiai pasiuvamas. Sukirptos mieros 
16, 18, taipgi 36 m. ^8, 40 ir 42 co

lių per krutinę. .

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių; prašome iš
kirpti paduota blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mietą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III.

jubiliantų • dukrelės' ir Adomė- 
nienės sesuo Sppranauskienė. ' 

• Tokioje gražioje šeimynoje 
laikas bėgo ir nepasi jutome; 
kad jau reikia skirstytis namo. 
Per visą laiką gražiai grojo K. 
Sipaitis akordiono pianą ir Vai
čius tai smuiką, tai akordioną 
pianą. Kas norėjo, tai galėjo 
pasišokti iki valiai.

M. r Pavilionis, Juodelis ir E,
- M ■ _ h ’ ' ' i V ■

NAUJIENOS Pattern Dwt.
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia jdedu 15 centų ir prašau 

.atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros per krutinę

( Vardas ir pavardi)

(Adresai)
wuž gražius linkėjimus, pratarė I r, _ , r s ....... . 
keletą žodžių anįlų Ulbai ; . AM,

“Dabar turiu daug 
stiprumo ir gyvumo”

**AS noriu, kad kiekvienas žinotų k% 
Nuga-Tone inan padarS". ražo p. T. Oalgau- 
ska, Chicago, III. “AS esu 66 metų am
žiaus. Aš buvau silpnas. Aš pradėjau imti 
Nuga-Tone ir dabar turiu daug stiprumo ir 
gyvumo. Aš jau&uos stiprus ir tvirtas ir 
galiu atlikti gerą dienos darbą. Mano svei
kata yra gera ir aš gerai miegu naktimis".

Nuga-Tone yra pastebėtinas vaistas dėl se
nesnių vyrų ir moterų. Jis suteikta^ naują 
sveikatą, stiprumą ir tvirtumą. Jeigu jus 
esate senas ir silpnas, būtinai imkite 
Nuga-Tone ir tiktai | kelias dienas pastebė
site dideli pagerėjimą. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo, paprašykite jį užsakyti iš savo 
urmininko. Nepriimkite substitutų. Jokie 
vaistai negali užimti Nuga-Tone vietos.

AUBURN 1930 4 durų sedanas. 
Kaip naujas. Vartotas apie 8 mėnesius. 
Bargenas. Tel. Normai 9106.
■ III I III! I l' II I ................■■■■.... .. ................... —

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

ELEKTRIKINIAI Refrigeratoriai.
Bargęnas $35 iki $50. Finanče Company 
2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosem^s rakandai, 
aisbaksis, skelos ir visi kiti reikalingi 
dalykai. 5703 W. 64 PI.

GREITAI IR PIGI AI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

A

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo ant ūkės arba namus 
prižiūrėti. Esu ramus, blaivus ir sąži
ningas. Dirbsiu už valgį, guoli ir pora 
doleriu. Rašykite: John Krigelis, 1739 
So. Halsted St„ ęhieago, III.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, antros 

lubos iš front, nebrangiai. . U<*
2010 Canalport Avė.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui
PAUL M. SMITH « CO.

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

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra. ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, bardware store, gasoline 
station, bučemių ir grosernių. Nori-' 
darni pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antras morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

Jut sntauplnsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 W»Roosepe/t Rd., prielais 12 S t. Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

EKSKURSIJOS
Kas rtori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARD.S 4669 '

PARDAVIMUI dviejų flatų mūrinis, 
po 5 kambarius, karštu vandeniu šildo
mas, moderniškas, 2 karų mūrinis ga
ražas. Randasi Brigbton Parke. Kai
navo $44,000. Turi būti tuo jaus par
duotas./ Kaina $7,900.

Šešių kambarių modemiškas medinis 
bungalow. karštu vandeniu Šildomas, 2 
karų garažas, extra kampinis lotas. Arti 
gatvekarių linijos. Kainavo savininkui 
$8,500. * Turi būti tuojaus parduotas. 
Kaina $4,900. Matykit savininką.

1751 W. 47 St. |

120 AKRŲ farma su budinkais, 70 
akrų dirbamos, 50 akrų miško ir gany
klos, upelis, 3 arkliai, 6 karvės, 3 tely
čios, 11 kiaulių, 20 vištų, 3 žąsys. Lau
kai apsėti kornais, rugiais,' avižomis ir 
dobilais. Kaina $3000, įmokėt $1400.

2 flatų mūrinis, naujas namas, karštu 
Vandeniu apšildomas, parsiduoda už mor- 
gičių $8300. Vertas $13,000.

CH£S ZEKAS 
3647 Archer Avė. * 
Tek Virginia 0757




