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Hindenburgas Paleido Vokietijos
— s

Reichstagą
Naujas Von Papeno 
kabinetas negalėjo 

gauti pasitikėjimo

Eduardas Herriot
Lebruno pakviestas

sudaryti kabinetą
. * 4* *1*1 4 * Lietuvos Naujienos tinai *

Hitlerio partija prisiruošusi su
daryti koaliciją

Von Papen nori sudaryti mili- 
tarę sąjungą su Franci ja?

turinti pasilikti
Mandžurų ribose

“Mandžurijos valdžia pati ne
pajėgia palaikyti tvarkos”

Vokiečiai nori per- 
tvarkyt prekybos 
santykius su Lietuva

Anglija įteikė Lietu
vai notą laivyno 

reikalu
Berlynas, Vokietija, bir. 3.— 

Šiąnakt prezidentas Paul von 
Hindenburg dekretu paleido Vo
kietijos rcichtasgą. To buvo 
tikėtasi rtuo to laiko, kuomet 
rezignavo Dr. Henrich Brue- 
ningo kabinetas ir naujuoju 
kancleriu buvo paskirtas mili- 
taristas, iš J. V. karo laiku 
prašalintas militaris atache gen. 
Franz Von Papen. Visiems bu
vo žinoma, kad Papen kabine
tas. susidėjęs iš junkerių par 
tijos narių, reichstage negalėjo 
gauti pasitikėjimo.

Jeigu bus prisilaikyta kons
titucijos, nauji reichstago rin
kimai įvyks už šešių savaičių. 
Manoma, kad hitlerininkai tu
rės gerą progą laimėti.

Guestrow, Mecklenburg. bir. 
3.—Sakydamas agitacinę kalbą, 
Vokietijos fašistų vadas Adolf 
Hitleris pareiškė, kad jo par
tija yra prisirengusi įeiti koa- 
licijon su grupėmis, kurios sto
vi užpakalyje naujojo Von Pa
pen kabineto. BeT koalicija tu
rėtų būti sudaryta priimant fa
šistų partijos principus.

Fašistų atstovas reichstage 
Goerning tame pačiame susirin
kime paskelbė, kad Brueningo 
kabineto paskelbtas dekretas, 
kuris uždraudė Hitlerio ginkluo
tus burius greičiausiai bus pa
naikintas už kelių dienų.

Nužudė merginą ir pats 
įšoko į ugniakalnio 

kraterį
Hilo, Havvaii, bir. 3. —Por 

tugalas W. Nuneš nužudė Mar- 
garet Ehos, studentę, įmetė jos 
lavoną į Kilauea ugniakalnio 
kraterį ir vėliau pats į jį įšo
ko. Tragedijos priežastis — 
meilė, (žiur. paveikslą).

Prailgina Vokietijai 
$90,000,000 kreditą

New York, bir. 3. —Federalis 
reserve bankas paskelbė, kad 
$90,000,000 paskola, kurios ter
minas pasibaigia bir. 4, bus 
prailginta dar trijiems mėne
siams. 

— - - -
Gandai apie naujus rin

kimus Airijoje
Dublin, Airija, bir. 3. — Po

litiniuose rateliuose eina gan
dai, kad gali būti paskelbti nau
ji visuotini rinkimai, kuriuose 
prezidentas de Valera mėgins 
patirti ar gyventojai yra prie
lankus jo projektui panaikinti 
Airijos priesaiką Anglijai.

Chicagai ir aptelinkei federa
lis oro biuras štai dienai pra
našauta:

Lietus; mažai permainos tem
peratūroje; lengvas pietų vė
jas.

Vakar temperatūra buvo 63- 
85 taip.
. /

Paryžius, bir. 3. — Francijos 
prezidentas Lebrun formaliai 
pakvietė radikalų- socialistų par
tijos vadą Edouard Herriot su
daryti sekantį ministerių kabi
netą.

Paryžius, bir. 3.— Paskutiniu 
laiku pasklido keistos žinios 
apie tris Von Papen’o, Vokieti
jos kabineto pirmininko, agen
tus. kurie nori tartis su Ed
ouard Herriot, apie Francijos- 
Vokietijos' militarės sąjungos 
sudarymą.

Tie agentai esą Arnold Rech- 
berg. potašo magnatas ir buvęs 
Vokietijos karalaičio Friedrich 
Wilhelmo šalininkas, kap. Ehr- 
hardt, anti-bolševikas pagarsė
jęs laike monarchistinio Kap-- 
p’o, putčo, ir Arthur Mahraun, 
“Jaunosios Vokietijos Sąjun
gos” pirmininkas.

Smarkios partinės 
riaušės Breslau,

Vokietijoje
Breslau, bir. 38. — Tarp fa- 

šistų, komunistų, reichsbanne- 
rininkų ir geležinių-šalmininkų 
įvyko smarkus mušis, kuriame 
figūravo revolveriai ir peiliai. 
18 fašistų ir vienas šalmininkas 
sunkiai sužeista.

Kidnaperiii teroras te- 
besiaučia

Los Angeles, Gal., bir. 3.—Po 
nelaimingo įvykio su Lindberg- 
ho kūdikiu, įvairiose šalies da
lyse pradėjo siausti kidnaperiai. 
Keletas jų buvo suimta. Chica- 
goje Warren, Ohio ir t.t. Dabar 
būrys grobikų pradėjo reikalau
ti iš kinemotografų artistės Mar
tene Dietrich, jog ji sumokė
tų $10,000 jeigu nori, kad jos 
3 metų mergaitė nenukentėtų. 
Grasina ją pagrobsią.

Majoras 18 mėnesių į 
kalėjimą

Indianapolis, Ind., bir. 3. — 
Muncie, Ind., majoras George 
R. Dale, nuteistas 18 mėnesių 
kalėjimo ir $1,000 pabaudos už 
prasižengimą prieš prohibicijos 
įstatymą. Tam terminui nu
teistas ir miesto policijos vir
šininkas F. Massey.

Airija nedalyvaus Otta- 
wos konferencijoje

London, Anglija, bir. 3. — 
Kolionijų ministeris Thomas, 
kalbėdamas parlamente pareiš
kė, kad Airiju nebuvo įleista i 
diskusijas, kurias Anglija vedė 
su kolioni jomis apie Ottawos 
ekonominę konferenciją, nes 
Airija sulaužė pirmesnes‘sutar
tis. Greičiausiai Airija neda
lyvaus ir pačioje konferencijoj e.

New York, bir. 3. — Dakta
rai padarė nepaprastą operaci
ją išimdami aklą žarną kūdi
kiui, kuris gimė perikioliką mi
nučių prieš opercijos padarymą. 
Naujagimis jaučiasi sveikas.

• [Acme-P. b A. Photo] ' > ‘

Havvajų salos. — Ugniakalnis Kilauea, į kurio kraterį įšoko 
portugalas. William Nuneš. Jis įmetė į ugniakalnį ir Margaret 
Enos kūną. Merginu jis kidnapino ir prie ugniakalnio nušovė. 
Tragedija įvyko dėl meiliškų dalykų, f . '

r ■ . • .

Hoover’is gal šian
dien pasirašys mo

kesčių projektą
Washington, D. C., bir. 3. — 

Senato ir atstovų rūmų įgaliuo- 
tųjų komisijos ,kurios buvo pa
skirtos suderinti senato ir at
stovų rūmų praleistus naujų ( 
mokesčių projektus užbaigė sa 
vo posėdžius. Projektas buvo' 
atiduotas atstovų rūmams ir iš 
ten nueis į senatą. Tikimasi, 
kad šiandien Hooveris projektą 
pasirašys ir jis paliks įstatymu. 
Jis padidins iždo pajamas $1, 
119,000,000.

Parlamentas priėmė an
glies kontrolės projektą

London, Anglija', bir. 3. — 
žemieji parlamento rūmai pra
leido projektą, kuris suteiks 
vyriausybei teisę kontroliuoti 
anglies produkciją per penkių 
metų laikotarpį.

Rumunijoje 90 žmonių 
žuvo laike vėsulos

London, Anglija, bir. 3. — 
Iš Bukarešto praneša', kad Is- 
mail’e, Rumunijoje siautė ne
paprastai smarki vesula. Pada
ryta' milžiniški nuostoliai. Su
griauta daug namų, žuvo 90 
gyventojai. Ypatingai nukentė
jo ūkininkai, kurie nustojo daug 
galvijų. .

Miestelis bijo automobilių ir 
dviračių

Ocean Beach, N. J., bir. 3.— 
Kurortas Fire Island saloje už
draudė gyventojams važinėtis 
automobiliais ir dviračiais. Įsta
tymas buvo praleistas, todėl, 
kad vienas automobilistas įva
žiavo į dviratininką ir jį su
žeidė.

Į dieną iš J. V. išga- 
, beno.<$23,089,100 

aukso
New York, bir. 3. — Per vie

ną dieną iš Fedcral Reserve 
banko į Europą išgabenta $23,- 
089,100 aukso. Franci j ai tenka 
$9,886,500. Šveicarijai $6,000,- 
100, Olandijai—$2,751.000, Bel
gijai $2,751,000 ir Anglijai $1,- 
001,400.

J. V. prasiskolino $19,- 
000,000,000

Washington, bir. 3. — Per 
vienuolika šių fiskalių metų 
mėnesių, J. V. vyriausybė pasi
skolino $8,598,328,000. Viso da
bar ji yra skolinga $19,036,916. • 
000. f Daugiausiai ikišiol J. V. 
buvo prasiskolinusios tuojau po 
Didžiojo Karo ($26,596,701,- 
000).

Mergaitės nužudytojas 
pasmerktas mirti

Grown Point, Ind., bir. 3. — 
Jaunuolis G. Shustrom. kuris 
užpuolė ir vėliau užmušė 12 me
tų mergaitę Alberta Knight, 
nuteistas mirti elektros kėdėje.

Keturi žuvo Oklahomos 
i potvyniuose

* ..... .. .................—į.., ' r

Oklahoma City, Okla, bir. 3. 
— Naktį nuo didelio lietaus 
staiga patvino upė Canadian. 
Ikišiol surasta keturių pasken
dusių lavonai. Gyventojai buvo 
užklupti, kuomet jie miegojo.

»"! ........................... . .............. ..........

Danijoje piktžodžiai eis į ka
lėjimą i,

Haga, Danija, bir. 3. — Da
nijos parlamentas praleido nau- 

zjį įstatymą, sulig kuriud pikt 
žodžiavimas bus draudžiamas 
kalėjimu.

, Tokio, Japonija, bir. 3. — 
Kalbėdamas į parlamentą, Ja
ponijos užsienių ministeris ir 
premjeras Makoto Saito pareiš
kė, kad Japonijos kariuomenė 
turi pasilikti Mandžurijoje.

“Naujoji Mandžurijos valdžia 
su Henry Pų-Yi priešakyje ne
gali šalyje palaikyti tvarkos, 
o ten veikia banditai, sukilėliai 
ir kitokie elementai, sukiršinti 
iš pašalinių valstybių, ir sun
ku jų veikimą nuslopinti.”

Be to skatino gyventojus ne
kreipti domesį j įvairius gan
dus apie Japonų-Rusų karą. 
“Japonija gerbianti sovietų tei
ses ir deda dideles pastangas 
jas nepaminti.”

Shanghai, bir. 3. — Japoni
joje tarp gyventojų ir didesnių 
pramonininkų ir bankierių pa
sireiškė noras užglostyti visus 
skirtumus su Kiniją ir vėl at
naujinti draugiškus ir ekono
minius santykius.

Meksikoje ir J. V 
drebėjo žemė

Chicago,' III., bir. 3. — Chi 
cagos universiteto seismogra
fas užrekordavo žemės drėbė 
jimą Chicagoje ir apielinkėje, 
kuris nusitęsė apie kelias va
landas. Drebėjimas buvo jau
čiamas ir Buffalo, N. J. Meksi
koje tuo pačiu laiku irgi dre
bėjo žeme ir ten 8 buvo už
mušti ir 15 sužeista. Chic^go- 
je drebėjimas buvo Silpnas.

Bolivija ir Paraguajus 
svarsto nepuolimo v 

sutartį
Asuncion, Paraguajauįs, bir. 

3.—Užsienių ministerija paskel
bė nepuolimo sutarties projek
tą,, kuris dabar yra svarsto
mas Paraguajaus ir Bolivijos 
atstovų, tarpininkaujant J. V. 
Tarp tų dviejų valstybių nuolat 
ėjo ginčai dėl sienų. 

1

Planuoja nedarbo 
draudą

ap-

NationalNew York, bir. 3.
Electrical Manufacturer’s aso
ciaciją priėmė Gerard' Swope, 
General 
planą įvykinti bedarbės apdrau
dę Planas liečia 200,000. Į 
fondą mokėtų darbininkai ir 
darbdaviai.

Electric pirmininko

Skrenda iš New Yorko 
j Varšuvą

New York, bir. 3. — Lakū
nas S. Hausner išskrido iš/New- 
ark, pasiryžęs be sustojimo nu- 
skristi į Varšuvą. 4,375 mylių 
kelionę tikisi padaryti į 48 va
landas.

New York, bir. 3.-— Birželio 
10 d. rengiasi išeiti į streiką 
19,000 elevatorių statytojų. 
Ginčai tarp darbininkų ir darb
davių kilo dėl planuojamo algų 
sumažinimo, . .

Kaunas.—Vokietijos viena di
džiausių ūkio ir prekybos or
ganizacijų “Aussenhandels ver- 
band”, kuriai priklauso visos 
stambiausios Vokietijos ekspor
to firmos ir apie 140 įvairių 
ūkiškų organizacijų, Lietuvos 
atstovybei Berlyne oficialiai pa
siūlė prekybos santykius tarp 
Vokietijos ir Lietuvos tvarkyti 
tam tikru Ausgleichsverkehr’u 
t. y. atsiskaitymo budu. Be to, 
“Aussenhandlesverband” prašė 
atstovybę suteikti visų didesnių 
Lietuvos eksporto ir importo 
firmų adresus. Atstovybė kol 
kas nurodė “Pienocentrą”, 
“Maistą” ir “Lietūkį”. Dabar 
atstovybė atatinkamas Lietuvos 
įstaigas prašo suteikti jai visų 
didesnių Lietuvos eksporto ir 
importo firmų adresus.i

Į Lietuvą įplaukė 
32,7 milijonai litų
Užsieniuos gyvenantieji Jie- 

tuviai, ypačiai amerikiečiai, pra
ėjusiais metais atsiuntė Lietu—Į vyriausybė iškelia tokį momen- 
voje gyvenantiems savo gimi
nėms 32,7 milijonus litų. Iš 
tos sumos perlaidomis buvo at
siųsta 16 milijonų, per bankus 
—21,7 milijonai ir laiškuose bei 
siuntiniuose—1 milijonas litų.

Reikia .pažymėti, kad pasku
tiniu metu šios rūšies siuntos 
sumažėjo. Taip, 1929 m. buvo 
atsiųsta 46,3 mil. litų, o 1930 
m .—37,3 mil. litų,, o 1931 m. 
kaip matorpe tik 32,7 milijonai 
litų.

Rado senų liekanų
Kėdainiai.—š. m. 13 d. Kė

dainiuose pradėjo dirbti viešą 
miesto šulinį, miesto valdybos 
lėšomis, šulinys buvo jau apie 
porą metų iškastas Vilniaus a-i 
kštėj, bet vandens jame-nebu
vo, dabar pradėta kasti ir dėti 
vamzdžiai. Bekasant pil. Sroe- 
lovo kieme rasta dalis bruko, 
ir iš plytų pastatyta arka (var
tai).-Kaip spėjama, tai bus li
kučiai Radvilų darbo.

Gegužės 15 d. 8 vai. Jonavos 
v. Dumšių km. Al. Kožemetki- 
nienės name iš žvakės kilo gais
ras, kurio metu apdegė jos 9 
metų sunui veidas ir sudegė 
jos sesers sūnūs 3 mt. amžiaus.

NORINTIEMS KELIAUTI 
LIETUVON SU EKSKURSIJA 

' t. • - *

Patogus bus šie du laivai, kurie išplauks 
“BERENGARIA” — didelis Cunard Linijos laivas 
- Birželio-June 15 dieną.

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

Daugelis Chicagiečių rengiasi keliauti • su šiomis 
ekskursijomis, Būryj linksmiau bus važiuoti. Už
eikite pasiteirauti ir įmokėdami mažą depozitą — 
Užsirezervuokite sau patogią vietą. Informacijas 
maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI S 
Šventadieniais nuo » iki i val.

Atsisakyta pirkti trečias lai
vas. Eina derybos

Kaunas.—Neseniai Lietuvos 
visuomenė smagiai sutiko ži
nią, kad kuriamas Lietuvos lai
vynas: sudaryta’ lietuvių-anglų 
bendrovė, nupirkti du laivai ir 
bekoną ir sviestą šiemet tikė
tasi vežti savais laivais. Ligi 
šiolei Lietuvos apyvarta Angli 
jon vežė veik vieni Baltic trans- 
port korporation laivai. Susi 
kurus Lietuvos laivynui ir 
ėmus prekes vežioti savais lai
vais minėtos b-vės laivai ne
tenka dalies darbo ir uždarbio. 
Be to, Baltic transport korpo
ration b-Vės akcininku esąs vie
nas įtakingas politinėse sfero
se asmuo, kuris pajėgęs Baltic 
tra’nsp. korporation b-vės rei
kalus perkelti į oficiali nes Ang
lų įstaigas. Ir štai, Baltic 

’transp. korp. b-vės prašoma 
Anglų vyriausybė 
užsienio reikalų 
lietuviško laivyno 
"kalu notą. Savo 

ministerijai^ 
steigimo rei- 
notoj Anglų

tą: gifdi, pagal 1923 m. gegu
žės 6 d. apsikeistas tarp Ang
lijos ir Lietuvos notas, Angli
jos laivai Lietuvos vandenyse 
turi būti traktuojami lygiai su 
Lietuvos laivais, o kadangi 
“Maistas” valdiška įstaiga, tai 
“Maisto” laivus Lietuva lygiai 
su Anglų laivais netraktuojan
ti. Tame nesusipratime yra ir 
kitas momentas. “Maistas” no
ri pirkti trečią laivą, tai dėl to 
pareiškė nepasitenkinimo ir 
Anglų-Lietuvių laivyno b-vės 
akcininkai anglai. Del to viso 
ir numatyti gegužės pabaigoj 
atidaryti reisai—atidėti.

Bylą iš Lietuvos puses veda 
pats užs. reik. min. dr. Zau
nius ir tikimasi reikalus su
tvarkyti sklandžiai ir Lietuvių- 
Anglų laivyno b-vės laivus pa
leisti artimiausiu laiku. Trečią 
laivą pirkti jau esą atsisakyta.

Išvažiavo derėtis su 
Latvija

Kaunas.—Gegužės 23 d. Ry 
goj prasidėjo Lietuvos-Latvi
jos prekybos sutarčiai sudaryti.

Lietuvių delegaciją sudarė 
užs. reik. min. ekon. depaft. 
dir. p. Norkaitis ir prek. ir 
pram. rūmų pirm. p. Dobkevi
čius.

'■■ "t •
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PASTABOS

mo

STAKO SUMAŽINUS
Tarp Moterų

JAU PRASIDĖJO ABIEJOSE

Peoples FurnitureCo.Krautiivėse

Padarome Visiems Greitai

Didelė Ekskursija

naujos

IMAGAM
CMcago. III.814

V IX'

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus >

f ak tinai sumo- 
l;, kad šian- 
ą vertę, kor 
217 dolerių, 

šiandien 
a misi-

A VIENI AMS
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

nei rusų, 
vai nieko 
priežasčių 
kriko.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialiu užsakymo 
taip kaip jos vedamos* Su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. L,

seklyčiom setų 
Todėl Peoples 

galite įsigyti

Bilas
Biznio Korteles.
Laiškus ir
Plakatus

SIUSKIT HEK 
MAUMEMAS 
PINIGUS LIETUVON

HOLLAND - AMERICA LINE

Jiedvi buvo tiek geros drau
ges, kini) vienų \gražių dienų 
nutarė savo draugavimų pada
ryti dar naudingesnių ir pra
kilnesniu, posaky damos. viena 
kitos klaidas, — budo truku
mus ar šiaip, netikusį pasielgi
mų, kad galėtų labiau totaliu-

įprašo Lietuvos žmonėsir 
feip pataria Lietuvos bankai

Per pereitų menesį statyba 
šiek liek pakilo, tačiau labai 
nežymiai. F. W. Dodge statis
tikos korporacija apskaičiuoja, 
J<>8 pavasarį statyba suma
žėjo daugiau nei du kartu, pa
lyginus su pereitų metų pava
sariu.

BIZNIERIAMS

Prieš keletą diėną Washing- 
tone kalbėjo prof. Irving Fish- 
er iš Vale univetŠiteto. .lis piu
re iškė nuomonę, kad Amerikoj 
neužilgo dalykų padėtis pradės 
smarkiai taisytis: Tačiau, pri
dūrė jis, jog viskas, priklausys 
nuo to, kaip reikalai bus tvar
komi. Gali atsitikti ir taip, jog 
depresija dar labiau padidės. 
Tąsyk, pareiškė jis, įvyks tokia 
depresija, kur tiesiog “nebe
bus galima pasiekti dugno.”

Prof. Fisher stojk už tai, kad. 
butų į vykdyta infliacija. Žmo
gus, sako jis, 1^5 m. pa
siskolino $100, ir^labar tų sko
lų turi gružių Ii 
ka $217. O tai to< 
dien $100 turi* tol 
kią 1925 in. turėj 
Kitais žodžiais sakant, 
ūž vienų dolerį galini 
pirkti tiek daiktų^ kiek 1925 
m. už $2.17.

ja. Tučiau los industrijos vadai 
reiškia viltį, jog trumpoj atei
tyj dalykų padėtis pradės tai
sytis. Esu šiandien Amerikoj 
randasi 26,000,000 automobilių 
ir kitokių motorinių vežimų. 
Jų amžius- yra apribotas, —jie- 
užilgo senieji automobiliai tu
rės būti pavaduoti naujaisiais. 
O tai reiškia, sako jie, kad ne
užilgo automobilių pramonėj 
galima tikėtis didelio atgiji-

Nacionalis Amerikos turtas 
lyginasi $,320,(MM),(MM),000. Per 
metus pramonė padaro už 
$70,000,000,(XX) biznio. Žmonės 
bankuose turi pasidėję $27,- 
(XXUXX>,000 ir apsidraudę ant 
$l(Xk(XMMXMI,(XX). Apyvartoj ran 
dasi $5,(XX),(XX),000. "

To milžiniško turto pilnai 
pakaktų tam, kad Amerikos 
žmonės galėtų gana gražiai; 
gyventi. O vienok dabartiniu 
laiku randasi 7,000,(MM) be
darbiu. Tūkstančiai kitų dirba 
nepilną laikų, — vieną, dvi ar 
tris dienas per savaitę.

New Yorko biržoj Šerai įvai
rių korporacijų buvo pradėję 
smarkiai smukti. Vyriausiai 
tai įvyko todėl, kad kongresas 
vis dar nepajėgia tinkamai su
balansuoti biudžetų. Kai sena
tas priėmė mokesnių pakėli
mų, tai kai kurie Šerai šiek 
tiek atsigriebė. Tačiau elektros 
įmonių Šerai žymiai nusmuko, 
kadangi ant jų planuojama už
dėti gana aukšti mokesniu i.

kų yra gerame stovyje 
reiškia, jog taupyti 
spulkose yra vienas iš saugiau 
šių būdų.

Pranešama, kad Francijos 
Bankas sutiko trims mėne
sinis atnaujinti Vokietijai pa
skolų. Iš to banko Vokietija 
turi pasiskolinusi $90,'000,000;

gsnių. Priėmė Napoleono ant 
šventos Elenos salos pozų; 
pervedė akimis nuo galvos ligi 
kojų savo draugę ir pareiškė:

—Esi labai ironiška. Eini 
kupron susilenkus. Perdaug 
rankom mosikuoji ir nosis per- 
ilga... Daugiau pasakysiu kitą 
sykį. Dabar tu sakyk.

Jaunesnioji, sėdėdama prie 
stalo, parėmė smakrų delnais 
ir akylai žiūrėdama į draugę 
pradėjo savo:

Ameriką skaitosi turtingiau
sia pasaulio šalis. Ji turi 522,- 
(XX),(XX) akrų dirbamos žemės, 
kur galima užauginti 800,000.- 
000 bušelių kviečių, 2JM)(MW,- 
600 bušelių komų, įvairiausių 
daržovių ir H. 500,000,000 ak
rų ganyklų gali išmaitinti gal
vijų ir avių, iš kurtų per metus 
galima gatiti apie septynis bi- 
lionus svarų mėsos.

Geležies rudos ištekliai sie
kia 7,000,(MM),(MM) tonų; anglies 
žemėj randasi tiek, kad jos pa
kaks 6,000 metų. Kas metą A- 
merikoj pagaminama 18,000,- 
(M)0,000 galionų gazolino ir 
900,000,000 bačkų mineralinio 
aliejaus.

Visuomenes naudojimo įmo
nes per metus gali pagaminti 
96,000,000,000 kilovatinių va
landų elektros ir 120,(MM),000,- 
060 kubiškų pėdų šviečiamųjų

Jungtinių Valstijų Spulkų 
Lygos vedėjas Morton BodJisb 
sako, jog per šiuos depresijos 
laikus spulkos nępaprastati ge
rai laikosi. Paskelbti r aortai, 
sako jis, rodo, jog 99.89 snul- 

' Tai 
gus

Į LIETUVĄ
Rengia

Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjunga Amerikoje

Populiariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM

į [Acmc-P. $ A. Photo]:

Bamsay MaeDonakl, Anglijos premjeras,, grįžta į ligoninę 
Prieš kiek .laikų jam buvo* padaryta operacija ant akies.

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos a» jčirSkirnu. Bo priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia jums atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oil veikla taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pabalinti visus skausmus, kad jus 
j trumpa laika galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiokininkas nepasitaikys jūsų 
pinigų. Jeigu nenorėsite.

pasitikėjimu, šiandien tiesiog 
niekas nežino, kiek namas 
yra. vertas. Nejudinamą! nuo
savybei nėra jokios rinkos. 
Loring M. IIcwen sako, jog 
būtinai yra reikalingi eksper
tai, kliudo gailėtų tinkamai įver
tinti ihaniK> arta loto, kainą. To
kio ekspertai į kainuoto,  j,a i ga
lėtų gymiai prisidėti prfe to, 
kad pas investuotojus atsirastų 
daugiau pasitikėjimo. Tada, ži
noma, ir nejudinamos nuosa
vybės biznis pradėtų atgyti.

Nežiūriu! į tai, kad gyvento
jų- prieauglis metui iš metų di
dėja, tačiau visuose didesniuo
se Amerikos miestuose pasirei
škia butų perteklius. Nuomos 
žymiai atpigo ir tuščių butų 
visur pilna. Kas atsitiko? .Ne
jaugi miestuose mažiau žmo
nių begyvena? Nieko ^pana
šaus. Dalykas tas, kad dėl de
presijos žmones, kaip yra sa
koma, stengiasi /‘susispausti**. 
Seniau kiekviena šeima papra
stai turėdavo atskirą butą, 
šiais laikais yra visai papras
tas reiškinys, kad dvi šeimos, 
o kartais ir trys, gyvena krū
voj, kad sumažinus išlaidas.

Taip yra ne tik Amerikoj, 
bet ir Vokietijoj. Sakoma, kad 
viename tik Berlyne yra apie 
t, (XX), (MM) “susidubcltavusių” 
šeimynų, t. y. tokių šeinių, ku
rios gyVcna po dvi krūvoj. 
Prie tokių aplinkybių visai 
nieko nėra siebėtino, kad šian
dien mes turime butų perviršį, 
nežiūrint į tai, kad statyba be
veik visiškai sustojo.

Visi žino, kad nejudinamos 
nuosavybes verte šiais laikais 
neįmanomai nukrito. Į namus 
žmonės žiuri su didžiausiu nc-

FofThe hqm E3 S

4177-83 Archer Avė, 253640 W. 63 St
Kampai Rietenai Kampa Mapltu>o<>d gatvii .

laRycue 3171 Hemtock UM • •
. . ęHICĄGO, ILL.

Pasaulinė naftos eksporto 
konferencija, kuri buvo laiko
ma New Yorke, galutinai pa
kriko. Sovietų Rusijos atstovai 
pareiškė, jog nebuvo galima 
prieiti prie susitarimo: Tačiau 

nei Amerikos atsto- 
nešako, dėl kokių 
ta konferencija pa-

-*-Ar ne pykši? — klausia 
vyresnioji.

—Pykti?’ Fiu! už tokius nie
kus,

—O tu? — klausia jaunes
nioji.

—Niekuomet! Dar dėkinga 
busiu už klaidų nurodymą.

* ■—Nesusi pykšime?
1»- --Nesusįpyk^impI
tlr,padavė viena kitai ranką 

kaipo ženklą prižado ištesėji
mo.

» Vyresnioji paėjo keletą žin-

—Akys, kiek daug Jos pasa
ko! Vienų žmonių esti geros, 
atviros; draugiškai kalbančios; 
rodos, jus pažįsta per daugelį 
metų. Palieką jaukją atmintį 
apie save; malonu jas vėl susi
tikti!... Ilgiesi jų,,.. Kitų žmo
nių akys būna neaiškios — an
takiais užgriuvę, niekuomet 
jos atvirai nežiūri; suktos, ci
niškai gnybančios.; baugios; 
storžieviškai, atkaklios, plieni
niai šaltos ir pilnos tamsių 
pusiupčių; nuobodžios...

Senate neužilgo bus svars
tomas biliūs, kurio tikslas yra 
leisti micionaliams bankams 
pasigaminti daugiau pinigų. 
Tie pinigai turės būti paremti 
valdžios bonais. Tuo bildu ma
noma dolerio perkamąją jėgą 
numušti ligi tos lygmalos, koki 
buvo 1929 m. Tai reikštų in
fliaciją, — pinigų atpigimą.

Per gegužės mėnesį iš Ame
rikos tapo išvežta už $279,000,- 
(MM> aukso. Ryšy j su tuo Euro
poj dolerio vertė dar labiau 
nusmuko. Prie dolerio nusmii- t 1 kimo žymiai prisideda ir * taš 
faktas, ka^T^Amerika vis dar 
neĮKijėgia subalansuoti savo 
biudžetą.

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

LIEPOS 16 DIENA
Sėdant laivan is vakaro

Į KLAIPĖDĄ (PER ROTTERDAM) 

Geras maistas ir patarnavimas, namine nuotaika

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į: 
SEKYS. J.

Hatford, Conn 
_3, K.
&. Boston, Mass 
L V. M.

—Kokios mano akys, — 
klausia vyręsnioji, susidomė
jusi .

—Bijau, kad nesu pykt um, 
jei pasakysiu taip, kaip man 
jos atrodo!

—Sakau, kad: nepyksiu!
—Jos labai neaiškios... mig

lotos, lyg apdulkėję langų sti
klai... Išduoda labai slėpimas 
savyj tamsias okazijas...

—Ką?! Kaip tu drįsti!!...
Kad padarius ilgą istoriją 

trumpa, pasakysiu tiek: Susiti
kusios jiedvi gatvčj ar šiaip 
kur nuduoda, jog viena kitos 
nepažįsta.... ^Emilija< 7D<.

NEGIRDĖTI BARGENAI 
SEKLYČIOMS SETŲ

Peoples Krautuvės užlaiko 
nuosavą 
dirbtuvę.
Krautuvėse 
puikinusį setą pusdykiai, ar 
ba tik už išdirbystės kaš
tus, pavyzdžiui:
2-jų šmotų nauji Jacųuard 
arba Tapestry dailus, setai 
$75.00 vertės $O O
tik už ....... WWwUU

Gražiausių spalvų Mohdir 
setai ver- Eft
tės $100.00 užą)^aąj^^f

Visuomet busite geriau patenkinti lankydami šias 
didžiausias ir atsakomlngiausias Lietuvių 

Krautuves Chieagojc

, AMBRAZIEJUS. J.
168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

AMBROZE, V. W.
178 Ferry St., Newark, N. J. 

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 .yernon St., Wotcester, Mass.

BALTUTIS, P. P.
3327. So. Hateted Su Cbkago. 111.

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Main St., Montello, Mass.

“DIRVA“
6820 Superior Avė., CIeveland, O.

MAKA^EVIČIUS, K. A.
62 Jackson St., Ansoaia, Conn.

MOLIS, P. ?
1730 — 24tb St., Dettoifc MicK

“NAUJIENOS“
1739 So. Kata

RAVfc
123 MiUbnry S«

Miegamam kambariui setai $08.00 vertės naujos Thor 
parsiduoda už vieną trečią 
dalį. 3-j u šmotų lova, ka- 
modė ir šeforet- $^Jdj|.5O 
ta, tik už .... Cfms

y \ t , • į 
3-jų šmotų setai verti $148 
dabar tiktai $ 49.50 
3-jų šmotų setai verti $230, 
dabar tiktai ■■ A
už 77.50

Bendradarbiaujant '
K. AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUšINSKUI ---------- —------ -------------- *

plovyklos

■” “49,75
$100.00 vertės naujos Con- 
lon Plovyklos,

'54.50 
vertas 

VOSS Plovyklos,

'*59.50

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Standard padarymo pilnai 
gvarantuoti, parsiduoda už 
žemiausias kainas mieste

97.50
Gražios naujos metalinės 
ledaunės, vertos iki $30.00 
dabar tik $a| g

226 Pade St 
SIDABRAS 

342 W. Broadva 
STULPINAS, 

3400 So. Emerald Ave„ Chicago, 111 
TREČIOKAS. A. S.

197 Adams St.. Newark, N. J. 
URBŠAS. <L! J.

|87 Oak St.. Liw»*rice. Mass. 
VARAŠIUS, A.,

Šo. 12th and Oartdn, Street s, 
Pituburgb, Fa. 

VASIILIAUSKAS, J.
Bank St.. Waterbury, Conn. 

“VIENYBĖ"
Grand St.. Brooklyn. N. Y. 

VBLECKIS. A.
St., Chicago, UL South Bridgeport, Conn. 
Worcester, Mass. 4559 S. Paulina Št., Čhicago, III.

. . ..... j,,,,,,, „į,.,, ■ •.. .

A. •h No

H ||M
«BX1



■šeštadienis, birželio 4, 1932 NAUJIENOS, Chicago, 111.

Musų Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius

VI.
Įvairus valgomi dai 

ktai ir. kiek jų 
mums reikia

Gyvūnų baltymai (mėsa, 
kiaušiniai, suris, pienas) leng
vinus suvirškinami, negu au
galų baltymai (žirniai, pupos). 
Aplamai imant, kaip jau sa
kyta, jauniems reikia dau
ginus baltymų, senesniems

balų. Patartina augusiems ma
žiaus baltymų valgyti. Tiktai 
sunkiai dirbantiems leistina 
daug baltymų valgyti (tuo 
klausimu vėliaus).

menių, kad sužinojus kiek 
gramų baltymų per dienų žmo
gui ištikrųjų sveika valgyti, 
bet teigiamų rezultatų negau
ta. Beveik kiekvienas tyriųėto- 
jas kitokių davinių pateikė. 
Vokiečiai mėgsta minkštus 
kimus, apiriebius, o ameriko
nai kiek kietesnius, liesesnius. 
Kitą vertus, kasdieniniame 
gyvenime nėra galimybės nik 
statyti kiek kokiu daiktu val
gyti. Mes valgome įvairius 
daiktus savo namuose arba 
valgyklose. Pasakyti kiek ko
kiame valgy yra pv. baltymų 
pagal svorį buvo bandoma, 
bet niekas iš to neišėjo. Aš 
turiu vieno tyrinėtojo į 
surašą. Jisai sako, kad pv; 

dvi 
bal- 
pri- 
val-

liaukos 
tai au-

daugiaus
Baltymus

kūnas 
azoto 
galite

Gvvi daiktai be maisto ne
gali gyventi, o maistas reiškia 
tokius daiktus, iš kurių jie pa
daryti. Žmogus yra tokis, ko
kius valgomus daiktus jisai 
valgo. Žmogus valgo tai, 
iš ko jisai padarytas. 
Svarbiausi daiktai, iš ku
rių žmogus ir gyvūnai padary
ti bus azotas (nitrogenas), an- 
gliavandžiai, riebalai, vanduo 
ir įvairios druskos — tai šitų 
daiktų maiste turi užtektinai 
rastis. Tą patį galime pasaky
ti ir apie augalus, tiktai jie 
šiuo žvilgsniu laimingesni, nes 
jiems maisto ieškoti nereikia. 
Azoto jie gauna iš oro, anglia- 
vandžių irgi iš oro (su saulės 
spindulių pagalba), o druskų 
iš lietaus. O vienok mes ga
lime augalams daug pagelbėti 
dirbtinėmis trąšomis, kurių 
veikmė ūkininkams jau labai 
gerai žinoma.

Azotas augalus ugdina. Jisai 
ir musų vaikus ugdina. Azo
tas sutvirtina tas liaukas, ku
rios augimą kontroliuoja (pa
saginė ir lyties liaukos). Žmo
gus auga, kol šitos 
vystosi, o kai išsivysto, 
girnas sustoja.

Augančio žmogaus 
reikalauja 
(baltymų),
proteinais arba proteinu va
dinti — mes vadinsime balty
mais. Be baltymų nebūtų ga
lima naujų audinių išauginti. 
Kai žmogus subręsta, tai jau 
jam nereikia tiek daug balty
mų. Baltymai kontroliuoja 
musų kimo ugnį (degimą), 
nes« mes tikrai galime t savo 
kurto mašineriją* palyginti šu 
krosnimi, kurioje amžina ug
nelė dega, galima pasakyti, 
kai Perkūno šventykloje: ug
nelė užgęsta, nyksta Perkūno 
galybė, mes mirštame. Kol 
musų krosnyje dega, toji ug
nelė, tol mes galime judėti ir 
dirbti. “Kol dega ^rūtinėj šven
ta ugnis toji ką stumia prie 
darbo“ — Dr. Kudirka — tol 
mes ir savo išmintimi galime 
didžiuotis, šitos ugnelės šilu
mą matuojame kalorijomis. 
Kalorija reiškia tiek šilimos, 
kiek reikia sušildyti vieną ki
logramą vandens iki 1 laips. 
C. Musų krosnyje degdami 
valgomi daiktai suteikia, anot 
Rubnerio, šitiek šilimos:

1 gramas angliavandžių 4.1 
kalorijų.

1 gramas baltymų 4.1 kalo
rijų.

1 gramas riebalų 9.3 kalori
jų-

Noordeno apskaičiavimu 
musų kūno krosnis reikalinga 
šitiek šilimos per kilo (virš 
dviejų svarų) svorio:

34—40 kalorijų dirbant len
gvai.

40—45 kalor, dirbant viduti
nišką darbą.

40—60 kalor. sunkiau dir
bant.

Vienok čionais musų kūnas 
skiriasi nuo paprastos krosnies 
(pečiaus) tuoini, kad krosnis 
gali vartoti vienodą kurą, o 
musų kūnas negali: mes ne
galėtume gyventi kurdami sa
vo krosnį p v. cukru (valgyda
mi tiktai cukrų); paskui van
duo ir įvairios druskos šilimos 
nesuteikia (nedega), o be jų 
ir-gi negalėtume gyventi. Ki
taip sakant, musų kūno kuras 
arba maistas turi susidėti iš 
baltymų, angliavandžių* rie
balų, vandens ir įvairių mine
ralinių druskų. Visas keblu
mas susidaro surasti kiek ko 
turėtume valgyti — apie tai ir 
suka galvas musų dienų die
tistai (maisto 
visas reikalas

z neaiškus.

riekutės turi tiek ir tiek 
tymų, bet paskui ir pats 
pažįsta, kad kiekvienoj 
gykloj tas pats “pork c
sandwich” labai skirtingas. 
Bananai labai aiškus valgomas 
daiktas (krakmolas ir cuk
rus), bet ir bananai nevieno
di, ir tt. žodžiu sakant, juo to
linus į mišką, juo daugiaus 
malkų. Modernieji dietistai 
jau kalorijomis nesivaduoja, 
bet tiktai duoda tinkamų pa
tarimų kiekviėnąm žmogui 
atskirai, pasako kas, koki val
gomi daiktai jam kenkia. Vė
liaus mes turėsime progos 
šiuo klausimu kiek plačiaus 
pakalbėti. '

Įvairios mineralinės 
druskos

šuo labai mėgsta kraują lai
žyti — gal būt druska ir gele
žis jo skonį padilgina, šuo kau
lus graužia gal būt dėl kalkių, 
o katė žuvį ėda dėl fosforo.

Vaikams visur pienas rekla
muojamų — dėl kalkių ir fos
foro, be kurių vaikai neauga. 
Be mineralų ir geriausias mais
tas mus nualintų. Forstero eks
perimentai aiškiai įrodė, kad

Yanas Hardware &
PAINT STORE
2747 W. 63rd St. '

I H VI N F. SMM
PolisH

DRIBRITE WAX. 
Tiktai uždėkite ir pa
likite 
džiūti ......... ° v

CALSOMINE visokių 
gražių spalvų, 25 sv. 
maišeliuose 7 A 
6c.................. sv. "

RUBERINĖS KEM
PINĖS dėl valymo 

sienų popie- 19c 
ros, ete........ I ww

SNO-FLAKE POLISH. Geriausias 
iš visų, palieka sausį, kietą, 71? f* 
blizgantį paviršių .................... I VU
Palaukite mus telefonu ir mes prista

tysime. Tel. PROSPECT 1297

ekspertai). Ir 
dar toli gražu

Fred Frame iš Los Angeles, 
kuris Indianapolyj, Ind., laimė
jo automobilių lenktynes. 500 
mylių jis padarė per 4 vai. 48 
minutes ir 3 sekundas. Kaipo 
lenktynių laimėtojas jis gaus 
$20,000. ’,

be mineralų gyvūnai greičiaus 
nyksta ir miršta, negu be mais
to. Jei musų kūne nebūtų ge
ležies, tai mes labai greitai su
sirgtame ir nušašę mirtume. 
Nė jokia kūno funkcija be mi
neralinių druskų neįmanoma, 
tai eksperimentais jau senai 
išrodyta.

Mineralinių druskų visuose 
audiniuose galima rhsti, o mu
sų liaukos čionais šiuo žvilgs
niu labai svarbią rolę lošia, 
kontroliuoja tų druskų veikmę. 
Be liaukų kooperavimo mine
ralai mums nebūtų naudingi, 
nė kūno sveikata nebūtų palai
koma. Pasaginė liauka, pav. 
kontroliuoja iodą, blužnis gele
žį, kasa silicinę rakštį, antinks- 
tinės liaukos sierą. Kai kokia 
nors liauka pakrinka, tai mine
ralų metabolizmas pakrinka, ir 
kūnas turi nukęsti. Be fosfo
ro musų smagenys negalėtų 
dirbti, ir be kalkių.

čionais vertėtų pakalbėti apie 
tai, kiek ir kokiu badu mes tu
rėtume savo kūną mineralais 
aprūpinti. Pirmiausia kalkės, 
forforus ir virtuves druska — 
šių druskų mums reikia kas 
dieną, apie pusantro gramo. 
Paprastos druskos mes visur 
randame ir daugiausia suvar- 
tojame. Kitų.druskų mažiaus. 
Per daug druskos mums irgi 
kenkia. iPerdaug geležies taip 
pat kenkia — bet* čionais rei
kėtų prie sąlygų taikytis. Pv.

“Aš išgydžiau savo 
Reumatizmą”

'•Aš kenčiau per daug metų nuo reųmatlz- 
mo" rašo p. T. Kubilunas, Boston, Mass. 
"Aš ėmiau daugelio rūšių vaistų, bet jie 
man nė kiek nepagelbėjo. Nuga-Tono pa
gelbėjo man pirmų savaitę. Aš išgydžiau 
savo reumatizmų. Dabar aš esu sveikas 
neturiu tų baisių skausmų. Aš esu stiprus 
ir gyvas. Nuga-Tone yra pastobčtiniauši vai
stai kokius aš esu kada ėmės".

Nuga-Tone išvalo kūnų nuo nuodų, kurie 
iššaukia ligų ir skausmus. Jis padaro jus 
stipri) ir sveikų ir suteikia jums naujas 
jėgas ir gyvumų. • Nuga-Tone yra pardavinė
jamas aptiekininkų. Jeigu aptieklninkas ne
turi jo, paprašykit Ji užsakyti Iš savo ur
mininko. Persitikrinklt, kad jus gaunat 
Nuga-Tone. Substitutai yra be vertės.

Puiki MĮpa 
Lietuvių 
Krautuve

Vyriškų, Moteris-
kų, Vaikų ir Mer-
gaičių Aprėdalų. ||£\Y, " >7®""
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

nėščia moteris reikalauja dau
ginus mineralų. Ištyrę žmogaus 
šlapimą ir atmatas galėtume 
pasakyti kiek kokių druskų 
jam reikia. Smagenų darbinin
kams reikia daugiaus'fosforoJr 
kalkių. Kokių nors mineralų 
trukumas gali pagaminti vadi
namų nervų ligų arba net ir 
proto pamišimų.

Aiškus dalykas, kad kiekvie
no žmogaus kūnas kitokia ir jo 
reikalavimai kitokį. Už tai ne
galime nustatyti kiek kiekvie
nam kokių mineralų reikėtų 
kas dieną paimti. Kalkių gau
name iš sekamų valgomų daik
tų: pienas, kiaušiniai, sviestas, 
spinačai, figos ir kt.; geležies 
iš sekamų: kiaulės kraujas, 
kiaušiniai, asparagas, jautiena, 
obuoliai ir kt.

Paprastoji druska gyvūnų ir 
žmonių kūne bene svarbiausią 
rolę lošia. Bę jos vargiai galė
tume gyventi. Visi gyvūnai 
druskos patys ieško ir ją go-

džiai ryja, ypatingai naminiai 
gyvuliai (karvės, avys). Daržo
vėse randame daug kali j aus 
druskų, kurios iš kraujo sodą 
ištraukia. Kad sodą atpildyti, 
mes ir privalome, druską var
toti, nes kitaip kraujas per
daug susirukštintų. Kai inks
tai pakrikę, tai nesveika daug 
druskos vartoti, nes tokiuose 
atsitikimuose druska' kūne pa
liekama. Inkstų ligomis sergan
tiems,'butų, labai sveika ryžiais 
maitintis.

Pasaginė liauka be iodo ne
galėtų dirbti — apie, jos darbo 
svarbumą jau esame kalbėję. 
Daržovėse randama ęlaugiaus 
iodo, taip pat žuvyse, silkėse. 
Virštų kiaušiniuose randama 
šiek tiek arseniko.

TRINERIO
KARTUS VYNAS 

\ nuo konstipaclJoH, praHto apetito, 
galvos skaudėjimo, bemiegės.

I . Visose aptiekose. _______

NUOŠIMČIAI ANT SUTAUPŲ 
VISUOMET IŠMOKAMI '

Žmonės, kurie lurj taupimo sąskaitą, gau
na nuošimčius reguliariai—kas šeši mė
nesiai. Be to—taupimo sąskaita yra geriau- 

. šia forma invęstmenjo dėl žmonių, netu
rinčių finansinio patyrimo. Todėl—taupi
mo sąskaitos yra tinkamiausias investm’en- ■*
tas dėl daugumos žmonių—pradėkit sąskai
tą čia šiandie. /

LAIVAKORTES — PINIGŲ SIUNTIMAS

Peoples J^ational Pank
and ^rust Company

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
' > ■ ■ . .■ " * ■ ■ ',4it ! ,

DEL JONE BRIDE
, f ’ 11 • * • ■ ’ 1 J'" '1 ’ , '■ « ’< ' >■'".■ 1 -J (.■ > ■. *

IR GRADUATIDN

RADIO Console,NAUJAS PHILCO 
vertės $50.00 už ...
11 TŪBŲ PHILCO RADIO, vertės 
$150.00 už ........ ......’..... ............ ..............
ELEKTRIKINIAI REFRIGERĄTORIAI
su 3 metų garantija ............... .................

auri

$19.50
$59.50
$99.50

Lengvus Išmokėjimai.

Jos.F.Budrik,h
3417-21 South Halsted Street

Tol. Boulevard 8167 ir 4705
Grąžus Lietuvių programas iš stoties WCFL—970 kil. 
Nedėlioję. Pradžia 1:15. Duodamas Budriko krautuvas

IN 0UR OFFICE
, ■ » v

B5M*Kr- MF "THG 
1CEX T© THE VUF CASF. 
Volfu. v*m> rr im tmb , 
S&COf4t> PRANĖJ*, ce I 

‘CL-EO'S* DESK^r—-

OUT FLN PAPCR.
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Hemoroidai ir Tonsilai išimami be jokio 
kraujo ar skausmo

Dr. MJCHAEL'S ALL HERB TONIC
4745 So. Ashland Avė
1205 Milwaukee Avė.
16411 W. North Avė.
6429 So. Halsted St.

3342 W. 26th St.
Egzaminacija absoliučiai dykai

dvi savaites ųiktai: Viena bonka Syrupo nuo KosulioPer
perkate 1 bonką DR. MICHAEL’S ALL HĖRB TONIC.

dykai kada

PRANEŠIMAS
Lietuviai mylinti liuosą laiką praleisti ant gryno oro, prašomi atsilankyti 

\ j musų farmą apie 2 mylios į pietvakarius nuo Lemont, III. Čia graži vieta 
piknikams, draugijų išvažiavimams ir vakacijoms. Galite gauti šviežio pie
no, lietuviško sūrio, šviežių kiaušinių ir tt. Turime 9 kambarių namą su 
visais miesto patogumais. Galima nakvynę gauti ir žuvauti. Tėmykite musų 
iškabą:

GREEN HILL FARM
• . 1

ant Chicago-Joliet road 4-A, prie 139 St. po ta puse kelio, lęaip ir Oaks 
daržas, tik apie porą mylių toliau. Arba paklydę kreipkitės dėl informacijų 
j Lemont Photo Studio, 410 Main St., Lemont, III. čia galima nusitraukti 
gražius paveikslus tik už $5.00 tuziną. Tų abiejų vietų savininkas

JULIUS PLAČIUKAS

Road 4-A, 139 St, ant kampo, Lemont, III
Telefonas LEMONT 164-W

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uŽnuodijimą 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 vakte. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 va!. 
4 200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
gwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterim* 
K . seredomjs iki / ▼. ▼. 

Amerikos ir Kanados Vieškelių Kelrodis

“Auto Road

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

KAINA TIKTAI 50 CENTŲ
% *. • ♦

NAUJIENOS
1739 South Halsted St

CHICAGO, ILL.

c£v\e OM VitTH 
THAT' KeY 

_*RElŽ>-_ '
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GOT HPK. 
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Pubiished Daily Ezcept Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halrted Street 
Telenhome Rooeevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

by

gubacriptiop Rates:
per year in Canada

37.00 mr year outaida of Chicago
3000 pėr year in Chicago

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.7$

8c 
18C 
75$

-■TI..T~~- 1 ■ ' I T-------- ----- -

Į Apžvalga
.. ............................. .... I I Ili'llIĮII^

“SURASTA KONSTITUCIJA”
— AR HUMBUGAS?

Enterąd «• Second CIam Mattar 
Mawh 7th 1914 at the Port Office 
of, , I1L under the act of 

1879.

drovi, 1789 S. Hallted St. Chicago, 
UL Telefoną# Rooeevelt 8500.

Uiabakyau» katami
Chicagoje — paltu:

Metama . .................. ...... ...
Pusei metų ............... —m...
Trima minusiam* _____
Dviem mėnesiam
Vienam mtaMiui, ..

Chicagoj per iineiiotpjua:
Viena kopija —____ ____
Savaitėj ....... ..... ...... ..... .....
Minėsiu!_____ _—

Suvienytose Valstijoae. ną Chieagoj, 
paltui

Metams  $7.0Q
Pusei metą -----  8.60
Trims mėnesiams r--,-—lt, ,, 1.75
Dviem mėnesiams  1.25
Vienam mėnesiui__ ___ _____ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
(Atpiginta)

Metama  ..... .... .......  38.00
Pusei metą sese........  —r— 4.00
Trims mėnesiam*-------------- 2.50
Pinigus rdkia siusti palto Money

REICHSTAGAS PALEISTAS

jeigu

Tas, kas buvo paskutinėmis dienomis pranešama, 
kaipo, nepatikrinti spėjimai Vokietijos politikos sferose, 
šiandie jau virto faktu: Vokietijos parlamentas (reichr 
stagas) tapo paleistas.

Susidarius naujam ministerių kabinetui su Von 
Tapenu priešakyje, reichstagui nebuvo duota progos 
nė susirinkti. Prezidentas Hindenburgas žinojo, kad 
tas kabinetas negaus reichstago pasitikėjimo, ir jisai 
dekretu reichstagą paleido.

‘ Dabar turės būt paskelbti nauji rinkimai,
Hindenburgas nenorės sulaužyti konstituciją, kuriai ji
sai yra prisiekęs. Rinkimuose turės progos laimėti hit
lerininkai. Jie vieni, arba kartu su nacionalistais (mo.- 
narohistais)^ gali gauti daugumą parlamente, ir tuomet 
Vokietijoje ilgam laikui įsigalėtų reakcija. '

Europa ir Amerika yra neramios: prie ko tas stai
gus Vokietijos pakrypimas į reakcijos pusę gali prives
ti? Bet Europa ir Amerika yra kaltos, kad Vokietijoje 
paėmė viršų reakcija!’

Karą laimėjusios valstybės spaudė Vokietiją kiek 
galėdamos. Už kaizerio valdžios nusidėjimus jos uždėjo 
Vokietijai sunkią reparacijų naštą ir spaudė ją įvai
riais kitokiais budais. Vokietijos žmonės, nuvertę kai
zerį, tikėjosi, kad buvę karo priešai išties jiems ranką 
ir padės suvargintam kraštui atsistoti ant kojų. Bet 
tos žmonių viltys neišsipildė ir jie, galų gale, pradėjo 
nebepasitikėti respublika ir demokratija. Tuo budu val
stybės vairas vėl pateko į rankas tų, kurie Vokietiją 
valelė prie kaizerio

Pažiūrėsime, kaip Franci ja, Jungtinės Valstijos ir 
kitos šalys, kurios iki šiol nenorėjo žmoniškai apsieiti 
su demokratiška Vokietija, dabar mokės susitarti su 
Vokietijos junkeriais, generolais ir fašistais.

PAVOJUS LIETUVAI

Atmainos Vokietijos valdžioje gali turėti labai 
tų pasėkų Lietuvai.

Priešakyje naujos valdžios Berlyne stovi Rytų Prū
sų junkeriai (dvarininkai), kurie niekuomet neslėpė 
savo pasiryžimo geruoju arba, piktuoju grąžinti Vokie
tijai Klaipėdos kraštą. Neseniai Klaipėdoje buvo seime
lio rinkimai, kuriuose, kaip žinome, laimėjo vokiečiai ir 
jų šalininkai. Ši vokietininkų pergalė Klaipėdos krašte 
dar, labiau, padidino Prūsų junkerių apetitus. Ir ką Lie
tuva darytų, jeigu naujoji Vokietijos valdžia leistų hit
lerininkų ir. ^Plieno šalmo” ginkluotoms gaujoms įsi
veržti į Klaipėdos teritoriją?

Pirmiaus Lietuva dėjo daug vilčių sovietų Rusijai, 
Maskva buvo geruose drauginguose santykiuose su Vo
kietija. Lietuva galėjo tikėtis, kad rusai sulaikys vokie
čius nuo agresingų žygių prieš Lietuvą, Bet dabar pa
tys rusai yra nusigandę, kad Vokietijos atžagareiviai 
gali nutraukti su jais ryšius ir net prisidėti prie anti- 
holševikiško bloko, kurį seniai stengiasi Europoje su? 
daryti Francijos militaristai.

Pranešama, kad jau naujasis Vokietijos kancleris 
pasiuntė savo, atstovus į. Paryžių, tartis su. franeuzais 
4ėl karo sąjungos. Jeigu F^anciįoįe nebūtų laimėję rin
kimus radikalai ir socialistai, tai tos piršlybos, veikiau- 

, šia,, nebūtų, be pasėkų. Dabar dar yra vilties, kad Von 
Papeno pasiuntiniai, nieko Franci joje nepeš. Tačiaus, 
yra labai abejotina, ar franeuzai norėtų veltis'į karą 
su Vokietija, jeigu pastaroji užpultų Lietuvą...

f '* y

Taigi tas. reakcininkų iškilimas Vokietijoje nieko 
gero Lietuvai nelemia. Kada Vokietijos valdžioje turė
jo didelės įtakos socialdemokratai, tai musų vadinamie
ji “tautininkai” labai mėgdavo apie juos kalbėti su. pa* 
nieką. Dabar Vokietijos valdžia yra nacionalistu (tau
tininkų) rankose — ar musų tautininkams bus 'iš to 
džiaugsmas?

“Vienybe” dar vis bando įti
kinti SLA. narius, kad sulig 
konstitucija Susivienijimo sei
mas turi rinkti Pildomą, Tary
bą iši trijų kandidatų, kurie vi
suotiname balsavime buvo ant 
baloto, neatsižvelgiant, kiek ku
ris JŲ gavo balsų. Ji bando pa
siremti dviejų paskutinių sei
mų “praktika” ir tam tikru 
konstitucijos“interpretavimu”.

“Naujienose” jau buvo nu
rodyta, kad Baltimorės ir Chi
cagos seimai nenustatė naujos 
taisyklės Pild.’ Tarybos rinki
mams, kadangi jokio nutarimo 
tuo klausimu ne vienas tų sei
mų nėra padaręs. Jeigu buvo 
leidžiama balsavimui trys kan
didatai, tai tatai buvo ypatin
ga “strategija”, pavartota ne
paprastose aplinkybėse. Brook- 
lyno laikraštis negali užginčyti, 
kad Baltimorės seime buvo ne
normalūs aplinkybės ir kad jos 
paskatino seimo vedėjus pavar
toti tokią taktiką, kuri, leido 
išvengti ginčų užtęsimo ir. grei
tesnio seimo užbaigimo. Bet ji
sai tvirtina, kad paskutiniame 
seime, Chicagoje, aplinkybės 
jau buvusios “normalės” ir kad 
patys seimo delegatai reikalavę 
leisti balsavimui po tris kan
didatus į kiekvieną urėdą, o p. 
Gegužis su ta procedūra nieko 
bendro .ne ture ję^, nes‘balsavimo 
laiku pirmininkavęs p. Biršto
nas.

“Vienybė” čia cituoja net ir 
praeito seimo protokolą, kur 
pasakyta, jogei adv. J: Bordeu 
reikalavęs, kad ‘^Pildomoji Ta
ryba butų renkama^ kaip kon
stitucija . nurodo, balsuojant 
kiekvieno urėdo kandidatus at
skirai.” Su tuo reikalavimu, 
girdi, laikinas pirmininkas (Birr 
stonas) sutikęs ir pareiškęs, 
‘*kad eis rinkimai ; sulig konsti
tucijos nurodymo”. Iš to “Vie
nybe” daro tokią išvadą;

“čia aiškiai matome, kad 
SLA. 36-tas seimas pasekė 
35-am seime sudarytą pro-i 
cedentą ir ‘atrasta’ konstitm 
cija Pildomajai Tarybai t rink
ti, jau be jokių nenormalių i 
apystovų ir strategijų., tikrai 

' praktikuota: Pildomoji Ta
ryba rinkta ir rinko na iš- 
vieno kiekvienam nrėtlui^. bat 
iš tiek, kiek antruose balsa
vimuose daugiausia balsų ga
vo (į kai kuriuos urėdus po 
du kandidatus, o į iždininko 
— net1 tris);”
Pažiūrėsime dabar, ką šitie 

“Vien,” išvadžiojimai, reiškia..
Ji giriasi, kad,ji operuojanti 

citatomis iš protokolo, “kuris 
nemeluoja”. Taip, gal būt, kad 
protokolas nemeluoja, bet. kar
iais melagiai bando panaudoti 
citatas iš protokolų!

Patiisave sukritikavo
štai “Vienybė” paduoda p.. 

Bordeno pareiškimą įrodymu: 
to, kad seimas privaląs, rinkti 
Pildomos Tarybos narius? iŠ 
dviejų, arba trijų kandidatų į 
kiekvieną urėdą, gavusiu “dau
giausia balsų” antruose balsa
vimuose, ir ji tvirtina^ kad to 
reikalaujanti “atrasta konsti
tucija”. Tuo gi tarpu yra ge
rai žinoma, kad p. Bordenas 
laiko antruosius balsavimus vi
sai >nelegališkais, priešingais 
konstitucijai. Tą jisąi, kartu su 
kitais dabartinės Įstatymų Ko
misijos nariais, yrą kelis sy
kius pasakęs prie SLA. kuopų 
įnešimų busimam seimui (žiur. 
paskutinius “Tėv.” numerius).

Taigi aišku, kad, jeigu p. Bor- 
denąs tokioje prastėja* aiški
no SLA, konstituciją,, kaip ra
šo “Vienybė”, Chicagos- sęime, 
taį< jisai šiandie, tos savo nuo
mones jau yra atsižadėję ir. 
jo, žodžiais., pasakytais pereita
me seime, remtis nebegalima.

Bet: pažiūrėkime, ką; dabar 
pati “Vienybė” sako, Pagal “at-

rastą” konstituciją seimas, gir
di, turįs rinkti SPild. Tarybos 
narius ne iš vieno kandidato j 
kiekvieną urėdą, bet “iš tiek, 
kięk antruose balsavimuose 
daugiausia balsų gavo”. Tų kan
didatų, gavusių “daugiausia bal
sų”, Chicagos seimas turėjo “į 
kai kuriuos urėdus po du kan
didatus, o į iždininko — net 
tris.”

Ar matote, kokį absurdą čia 
“Vienybė” paraše? Antruose 
balsavimuose prieš Chicagos 
seimą iš viso tik ir buvo po du 
kandidatu į kiekvieną urėdą 
(išimant iždininko urėdą, į ku
rį ėjo trys kandidatai). Ir tuos 
visus kandidatus seimas perbal
davo. Taigi seimas balsavo vi
sus kandidatus, kurie buvo ant 
baloto antrame visuotiname 
balsavime, o ne tiktai tuos, ku
rie buvo gavę, daugiausia bal
sų,-'kaip tvirtina. “Vienybė”,!

Pasirodo, jogei “^ienybe” 
pamelavo, sakydama, kad Chi
cagos seimas (ir pirmesnis Bal
timorės seimas) pasielgęs sulig 
konstitucija. Tas seimas, pa
sekdamas neteisėtą Baltimorės 
“precedentą”, su tuo konstitur 
ei jos reikalavimu aiškiai prasi
lenkė, Taigi “Vien.” pati ; 
sukritikavo.

Apie “strategiją” ir 
“precedentus”

Tautininkų organas nori 
kinti SLA. narius, kad jeigu 
ką nors padalo vienas seimas, 
tai tas darbas jau pats savai
me virsta įstatymo galią turin
čiu “precedentu”. Tačiaus jįs 
pats negali užginčyti, kad Bal
timorės seime buvo tokios ne
paprastos apystovos, jogei seb 
mo vedėjams teko imtis net, 
'taip sakant, eksra-konstitucinių 
priemonių^ idant: privedąs sei
mo svarstymus prie užbaigos. 
Bet Chicagos seime jau to ne
buvę, ir renkant Pild. Tarybą 
pirmininkavęs ne, prezidėntas 
Gegužis, bet p. Birštonas.

Na, o Baltimorėje, ar pirmi
ninkavo prezidentas, kada bu
vo renkama Pildoma Taryba? 
Žinoma, kad ne. ^Renkant Pild. 
Tarybą,' visuose seimuose pij> 
mininkauja kas nors kitas, o ne 
prezidentas.

Chicagos seime prie užbaigos, 
tiesa, darančių obstrukciją bol- 
jš^vi’ką jau nebebuvo. Bet sei- 

i mas buvo jau suskilęs, Pild. 
•Taryba buvo nusigandusi dėl iš
kelto aikštėn Devcnio paskolas 
skandalo. Ačiū šitoms aplinky- 
bčms, seimo vedime tyčia ir 
netyčiomis buvo padaryta ne 
viena, bet visa eilė stambių 
klaidų ir net griežtų prasilen
kimų su įstatymais, Pavyzdžiui; 
| Pildomos Tarybos rinkimas bu
vo atliktas pirmiau, negu išda
vę savo raportą komisiją, kuri 
tyrinėjo Devenią pikolos. klau* 
simą. Juk tai buvo atlikta vi
sai ne sulig konstitucija, kuri 
įsakmiai nurodo, kad Pild. Ta-r 
i’ybą reikia rinkti po visų ko
misijų raportų.

Ar “Vien.” sakys, kadi ir tas 
aiškus konstitucijos peržengi-* 
mas dabar jau- pasidarė “pre
cedentu”, kurį privalo sekti kb 
ti seimai ? „
KopstRųęijęs iptctp? etavinias

* Pagąliaųs, tenka tarti dar 
keletą žodžių apie prasmę to 
konstitucijos paragrafo, kurį 
mes aną kartą padavėme ang
lų kalboje, būtent:

“Members receiving- the 
‘ largest number of'votes for 

the respective office and each 
possessing necęssary ąualifi1- 
cations shaR' be thę candi- 
dates for thę elėętion of the 
Supreme Assombly...” 
Brooklyno tautininkų i laikraš

tis/ plusdamasis savo priprastu 
budu, šaukia, kad “Naujienos” 
neteisingai išaiškinusios to pa
ragrafo . prasmę,, ne»> ęsą,(. pasa
kytą. “member^ iri “o.ffice’\ tai 
reiškiu “kad i Vieną urėdą 
(office). i. renkamas vienas virži- 
ninkąs iš kelių kandidatų”. Tai 
yra grynas “bunk”! Kiekvienas 

■_ s. 1- LJ___________ ~~ 4-I1,

angliškus

save

įti-

šakiniųi konstrukciją bet taip 
pat turi bent truputį logikos, 
pripažins, kad “Vien.” smar
kuoliai; čia» niekus tauzija,

Aukščiaus paduotame angliš
kame sakinyje žodį “members” 
reikia derinti ne su “Office’’, bet 
su: “candidatos”. “Nariai,.. yra 
kandidatai- Seimo (Supreme 
Assembly)) rinkimams”. Aišku, 
kodėl! kalbama- n© apie, na
rį i (member)i bet; apie narius: 
eina kalba juk apie kandidatus 
į i visfuiM vletaa Pildomoje Tary
boje, o ne apie vieną vietą. Gi 
Pildomoji Taryba susideda iš 
7; narių, 
i Kiek turi būti kandidatų į 
kiekvieną urėdą, pasako ne tie 
žodžiai, bet sakinio vidurys, bū
tent: “the largest number of 
v o tęs for the respective Office 
and each possessing necessary 
ųualificatįons”. čia minima at
skiri urėdai ir čia pereinama iš 
daugskaitos į vienskaitą: “num
ber of votes” (o ne “numbers 
of votes”), “respective office”,' 
“each”. Taigi pasakyta, kad di
džiausią balsų skaičių gavęs 
(visuotinuose balsavimuose) na
rys į tam tikrą urėdą ir turįs 
reikalingas kvalifikacijas yrą 
kandidatas į tą 'iirėdią, ir visi 
toki kandidatai yra kandidatai 
seimo rinkimuose į Pildomą Ta
rybą. Jeigu “Vienybės” gudruo
liai nepajėgia to suimti į gal
vą, tai tegul jie'pasiūlo žmogui, 
mokančiam anglų kalbą, išreikš
ti tas mintis vienu sakiniu, kaip 
kad yra išreikšta konstitucijoje, 
ir jie tuomet pamatys, ar mes 
sakome tiesą.

O ką “Vienybė” pasakoja, 
kad “tikra” konstitucijps pras
mė nebuvusi “surasta” iki 1928 
m. Baltimorės seimo, tai yra 
vieni juokai. Philadelphijos sei
mas, įvykęs 1918 m., kuris da
bartinę SLA. konstituciją pri
ėmė, žinojo geriau, negu kas 
kitas, kas norėta konstitucijoje 
pasakyti apie, rinkimus. Tame 
seime išrinktieji viršininkai 
pravedė rinkimus, laikydamiesi 
tos tvarkos, kuri,*priimant kon
stituciją, buvo-nustatyta. Ir 
mes žinome, jogei ta tvarka 
yra tokia, kad kandidatas, ga
vęs daugiadsia balsų visuotina
me balsavime, skaitosi išrinktu, 
jeigu jisai turi reikalingas kva
lifikacijas, nes seimas kitokių 
legalių.kandidatų neturi ir gali? 
jį tik patvirtinti.

Nežiūrint; ką fašistai ir kai 
kurie jiems pataikaują advo
katai šiandie, šnekėtų, 
tvarka buvo įvestą, praktikuo
jamą. per. daugelį matų ii\ kol! 
atatinkamu’ budu ji- nebus pa- 
keista^ ji pasilies Susivienijimo> 
įstatymas.

nintėlis Leonas XIII tai įžlaibe, 
it iš miego atsikėlęs ?

Tai buvo daroma darbininkų 
vienybės ardymo tikslu, nes ir 
nurodė, kad “Darbininkai nesu
dėtų su socialistais”. Tai visas 
Leono XIII, it meškos, darbi
ninkams patarnavimas. Nemo
kanti tarp eilučių skaityti to 
kunigų leidžiamo laikraščio, o 
“apaštalavimo” nuopelnais su
fanatizuoti darbininkai kunigui 
liepiant, taps darbininkų reika
lų išdavikais. Bėgs klebonui pa
sakyti ką darbininkai tariasi, o 
kunigas telefonuos kapitalistui 
kaip tuos tikinčius ir netikin
čius darbininkus ir toliau “pa
žadais” apgauti.

Gerbiamieji skaitytojai, veli-

tokia>

žmogus, kuris supranta ne tik 
žodžius bei angliškų

mą;. bet toji, mažuma moka 
“tarp eilučių” visokius raštus 
skaityti, ar iš radio, ar “pa
mokslininko” kalbos savas išva
das daryti.

Civilizacija yra nuodijanti 
puikybė. Kitų valstijų dėkai 
Franeija galybės pasiekusi, vi-j 
są pasaulį pragariniam^ varge 
laiko, bet nuo puikybe nuodi
jančios galybės neatsižada, nors 
visas pasaulis vėl kraujuose 
maudytųsi. Kaip viso pasaulio 
sutarimu ir dešimtimi milijonų 
gyvybių auka buvo Vokietijos 
militarizmas prašalinamas, taip 
nūn reikės,, vėl visom tautom 
jungtis, kad nuo įsigalėjusių 
f rančų apsiginti. Albert Eins- 
tein. Genevojc posėdžiaujančiai 
“Nusiginklavimo” Tarybai pa-| iu kaip pats sai>, išmokime vi- 
reiškč, kad jis jaučiasi jos dar- šokius raštus ir “pamokslus” 
buote apviltas. Viso pasaulio kaityti ir “tarp eilučių”, tai 
taikos šalininkus rūgina sutarti- musų visuomenės švietėjai, kad 
nai veikti ir, jo nuomone/į pen- j11’ smetonlaižių bei stalinčų iš
kis metus galima visą pasaulį niekinti, apipurvinti, “it auk- 
nuginkluott Ar jo geros rodos sas' pelenuose” nenustos savo 
ir jo aukšto proto nurodytais vertės-, ir savų^viengenčių labui 
budais “civilizuotos” valstijos kaip iki šiol dirbo taip ir dirbs, 
eis. prie, taikos? Socialistų In- J«k fašizmas Lietuvoje atsira- 
ternacionalp Taryba. Zuriche, | <Įo visam pasišventimo darbui 
Šveicarijoje, : _ 
Sąjungą, kad nevartojo statuto garbingai užsibaigus, 
sankcijas prieš Japoniją, o Ki- 
nijps teisingą reikalavimai 
“tarptautinės arbitracijos bu
du V tą t Kinų—Japonų ginčą iš
spręsti visai užmiršta, štai Ro
mos katalikų laikraštyje geguž. 
25, 1932 laidoje, paduoda: “Jau 
1929... karo mokslo draugijos, 
Lietuvos mokyklose įvestas ka
riškas moksleivijos paruoši
mas... ugdyti jaunuomenėje ka
rišką dvasią.... 1930 metais ka
riškas mokslas... gerokai pasis- 

' tumėjįo pirmyn.... yra įvestas 
visose mokyklose sistematiškas 
kariškas moksleivijos paruoši
mas.... Gegųž. 5 1932 manev
ruose. dalyvavo apie 700 moks
leivių...” Užtenka musų reikalui 
to, kad nurodyti į kur Lietuvos 
diktatorėliai krypsta. Brolžudiš
kai kovai ruošia fanatikus. Lic- 
tuvoje karo Stovis priež Lietu-. , jQn<) lniesto
vos gyventojus, ditaunja jau >r]c ' )n |(.1(| |(,n k<)
pmctnuų tesu,! neteko Toji L)( ()ri iuali savižu(ly^l 
moksleiv.ja ir visa veltu! duonų U )g ,-s llanl(( |2 nr 
valganti kariumėnė nei vienai nt()jai kardjalnninko ža- 
dienai neatatinkanti, kad Lietu- “ Kaffe |)ulc išgirdo ašlrų 
vą nuo lenkų-ar vokiečių apgin- vailojilna. išlaužus duris, Kof- 
ti. Lietuvos žmonėm nevalia1 ' -
apie tai nei gąlvoti, o kalbėti? 
Uždrausta!... v

Tasai dausose atlaidų dalini
mo laikraštis, kitoje vietoje ra- Į kąsnelius” visą savo turtą — 
ijo: “Apaštalaujanti pasaulinin- tukstantinius frankų bankno
tai turi eiti į pagalbą kuni- llV5e Baigęs su “stambiaisiais” 
gams”... “Antai, dažnai yra rei- banknotais, ėmėsi ryti “smul- 
kalingi rimtį argumentai su atJ Česnius” — 100. frankų ir net 
kėliais tikėjime”... Angli- 5 frankų, banknotus... Pasku
boje., pasaulininkai i atviram© tinis popierėlis,, įstrigo gerkr 
pre, arba kur gatvėse susirinku- Jčje ir jis užtroško. Savažud- 
įsiems žmonių būriams. aiškina Diui nepavyko savo turto nusi- 
katalikų tikėjimo tiesas.” nešti į kapą. Padarius skrodi? 
“Tai ne viskas, šv. Tėvas-, nori, mą, visi banknotai rasti pilve 
kad kiekvienas katalikas,... pri? ir... grąžinti giminėms!
gidėtų, prie, apaštalavimo, kad - ----------------
visada, ir visur ^'iva kunigaus Sąmojingas reikalavir 
batų ištikimais pągoRūninkais. ma& ’ i
L kas... rųpįnasii parnpM<>s 
Reikalais ir. dąrbuoją&n.. padėti Jugpsla^ kirpejąius labai 
bavo klebonui, tas ♦ dirbau apaši I striukai su darbu. Jų sąjungą 
jtalavimo darbą, ir. turėsi didelių sugalvojo projektą; įstatymo, 
puppęlnų”.,. “Normti. dfidy- kuriuo butą, draudžiama skusr 
vauti, nereikalingastgilus moks-, tis namie. Skustu vys laikyti ir 
as, tik uolus prisirt^mast ori© jais naudotis galėtų tik asmo- 
ravo bažnyčios^ ję» reikalų.”, nys. turį gįnklama laikyti»lei-

Hoąveris ^riąna kunigui pa-? dimą. Mainais jie apsiima ne- 
tarpininkavimą tarp kapitalo ir,| mokamai skusti ir kirpti 1 be- 
darbįnįnkų<
\Vashington,nugabentą bedarbių| mu kad. daugęly kraštų įveda- 
minią 1 
jiems negelbėjo.
roit’e vyskupas M. J. Gallagherl 
.padrąsiną, kun. C. E. Cough-|

apkaltino Tautų |d» Lietuvos nepriklausomybės 
Nelaisvę 

musų tėvynei padarę ir dar 
drįsta “tautininkais” vadintis! 
Tiktai sufanatizėję žmones taip 
save ant juoko išstato. Fanati
kų. būryje, jie vienas kitą drą
sina, ir vienkart šnipinėjimu sau 
“nuopelnų” gaminasi. Vieni kle
bonijai, kiti smetonlaižių rašti
nei neša žinias prieš tūkstantį 
kartų geresnius lietuvius už pa
tį “tautos vadą” ir iš valstybės 
algas imančius generolus, visąi 
Lietuvai gedą darančius su karo 
stoviu prieš lietuvius.

—Tylintis.

MREMBES
Mirė persivalgęs popie

rinių pinigų

fe rastas negyvas. Pasirodo, 
kad jis išgėrė veronalio. Ka
dangi nuodai veikė pamažu, 
jis pradėję ryti suglamžęs į

dalyvis,.. “Dievo

<Tag> eilučių” 
j skaitomas

-t .i..: -w,

į Trumputės žinutės, įvykių 
[vaizdai, it raįos lašeliai ant 
^kirtingų augalui lapų skirtin-t 
ginusių įsitikinimų skaityto-, 
Janis, visiems lygiai patarnauja^ 
Kas-kita su tandepciniais edito, 
Rialais, Skaitytoją^ kaip, <ir radio 
puusytojas ir dęmagogo • (pa-t 
įnokslininkoh klausytojas,, vi&o? 
kių “misijų”
malonių’’, atlaidų, indulgencijų, 
•dausose, , po mirčiai, žadamų 
dvasinių turtų,., besotis-krovėjas 
nei valandėlei neturi užfniršth 
kad viršuje minėtais budais ir 
claug daugiau nepaminėtais* 
buklais 
“publikos 
moksta “tarp eilučių’.’ skaityti, 
galima iš anksto spėti, tas yra 
tįktai sekėjas. Tokia skaityto
jas net sau tinkamo vado nega^ 
lį pasirinkti, šitokių skaitytojų 
yra didžiuma, o su didžiuma, eir 
na ir intelektualis
Mahatmą Qandht Jėzus,. Vin
cas Kudirka, Tadas Kasciuska, 
Kazys Mažeika (smetonininku 
sušaudytas) ir milijonai-kitų to
kių, kaip įvardyti'sudaro mažu-

daugiau
yra gaminama, t. v. 

opinija?. Kas neiš-

“purvynas”

T

A

**

1

Net' iš (Penna, į darbius. Taip pat pažymėli?

nėšaudė, bet? ir nieko nW nemokamas bedarbių gy^ 
Dabar Dėt-1 dymas. 

■ ; y .... .. .. ........... . .. ... , ................

N&uįąst No** “Kavofl?* 
iin’a per radio darbo jėgų iš-1 SAUta& šiapdią. Kaina 1Q©» 
uąujojįmą. ir neteisingąx turtų 
paskirstymą) žmonių tarpe aiš
kinti: “Poteriaujantis” to pat 
laikraščio gąlva štai kaip Ro
mos katalikus darbininkus rami
na: “...prieš 40 metų Leonas 
XIII pakilo ginti darbininkus. 
Prieš tai niekas kitas, pasauly 
autoretingaSf žmogus, nedrįso 
taip drąsiai ginti darbininkus”. 
Iš tų kelių jo žodžių supranta
ma, kad žmogelis “kalba it pa
samdytas”... /

Ką gi tie “neklaidingi” Šv. 
Tėvai per be maž 2,000 metų 
darė, kad tik pirm 40 metų vie-

Klauskite- Naujieausa.
■«w, ,T.- n,i ■ r?............................... ...

NAU JASKulUiraa NoU 
atėjo, Galimai gautiNaujicr 
nose. Kaina 45 a.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam- 
po* kur parduodami lai
kraščiai Pardavėjas lai
kraščiu, bua gataraui 
Jums patarnauti.. Jisai 
tenai; stovi ne savo smą- 
yuinui, bet Jūsų pato
gumo delei. 4 .

<»
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Įžanga Tiktai

“Drapiežnas dzūkas” Bancevičius ri
sis su turku Yusem Mabanof. Bus ir kitų 
pramogų.

ŠOKIAMS GROS
GEORGE STEPONAVIČIAUS

ORKESTRAS

DARŽE
Archer Av

IR 79-TH STREET

Programas bus nepaprastas: grupe jau
nų atletų išpildys kelis ąkro^atiškus nu
merius. Iš astuonių akrobatų penki yra 
lietuviai. Būtent: JAMES ROZANAS; 
ERNEST B L O ŽI S’ . PETE M A N L, 
JAMES WAITE ir FRANK WAITE. Tai 
akrobatų grupei vadovauja JAMES RO- 
ŽANAS, kuris yra atletikos instrukto
rius vokiečių Grand Crossing Turn Ve- 
rein kliube.

BIRUTES

■Egk ; ■ •

AKROBATU GRUPE, KURIĄ PAMATYSITE “NAUJIENŲ” PIKNIKE
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Henry Ford dirbtu 
vės atleidžia dar

bininkus
Gegužės 27 dieną Henry Ford 

automobilių šapa Chicagoj, ku
ri randasi prie 126 gatvės ir 
Torrence avenuė, pradėjo a t 
leisti darbininkus iš darbo. Ei
na kalbos, kad dirbtuvė suma
žinusi skaičių karų išleidžiamų 
per dieną ant 75. Ir dar kal
bama, kad su pradžia birželio 
atleis apie 400 ar 500 darbi
ninkų.

Palyginti, visai neilgas lai
kas, kai pradėjo daryti naujus 
karus, ir žmonės tikėjosi gau
ti progos kiek padirbėti. Bet 
tur būt apsiriko. Nes nė puse 
darbininkų dar nedirbo šiemet, 
jei palyginti jų skaičių su 1930 
m. skaičiumi.

Man ten dirbant 1930 me
tuose, kovo ir balandžio mėne
siais būdavo išleidžiama iki 600 
karų per dieną, šiemet gi bu 
vę nustatyta daryti 250 karų, 
bet ir tai neilgai dirbo— tiktai 
šešias savaites, o po to vėl pra
dėjo atleisti iš darbo darbinin- 

■ kus.
Didžiuma senųjų darbininkų 

negavo nė dienos dirbti. Dau
gelis jų jau bus du metai, kaip 
atleisti iš darbo, žinoma, p. 
Fordo neliečia tai, kad jo al- 
giniai vergai badauja. Ir kai 
Detroite, Mich., Fordo darbi
ninkai ėjo prašyti jo malones, 
tai susilaukė kulkų iš policijos.

šiemet, kada pradėta samdy
ti darbininkai, tai seniesiems 
darbininkams buvo sunku dar
bas gauti, nes priėmė daug nau 
jų, kurie visai nėra dirbę pas 
Fordą. Naujų darbininkų pa
ėmė mažą nuošimtį iš lauko; 
daugiau gavo darbo aplinkiniais 
keliais,, per laiškus ar per ge
rus draugus. O tuos “drau
gus” surasti tai vėl buvo gal 
vosukio. Vieni ieškojo jų už
eigose, kiti pas Fordo ližių par
davėjus ar kitose vietose.

Taip ir Senam Petrui nebu
vo progos pasikamuoti pas For 
dą, nes Petro vietą užėmė nau
ji vergai.—Senas Petras.

Rožių žemė
Kuomet oras atšilo, medžiai 

pasipuošė, tai gerai sportauti 
Rožių Žemėj. Na, ir nusitariau 
“pasportauti” ,o paprastesnių 
žodžiu, pavaikštinėti. Sutinku 
kelius senus pažįstamus. Vieni 
jų jau sklokininkai, kiti Limbi
niai. Užklausiau: Kodėl jus taip 
greitai mainote savo pažiūras?

Atsakė: Mes nenorėtumėm 
mainyti, bet aplinkybės verčia.

Kaip tai, sakau: Juk ir aš 
tose pačiose apilnk$)ėse gyve
nu, bet dar manęs niekas nepri
vertė permainyti savo pažiūras.

Vėl aiškina: Kad tu nedaly
vauji musų veikime, tavęs ne
žino kas per vienas. O mus, kai 
mes veikiame, tai greitai suži
no kas esame.

IŠ tų senų pažįstamų, buvu
sių draugų, žodžių ir elgesio ne
galima suprasti koks jų tas 
veikimas yra. Ot, talažija lie
žuviais apie savo vadus, tai ir 
viskas. Kuris kokį vadą už
gina, tokiu ir pasekėju palieka.

Pasigyrė, kad gerai Rusijoj. 
Paklausiau, kodėl nevažiuoju 
ten? Atsakė, kad negalįs pa- 
siliuosuoti nuo notų. Paaiški

nau jam: Tu, drauguti, rodosi 
turi buržiraziškas notas, tat 
Rusijoje jos bus tau nereika- 
lingos; pagalios, jeigu tokias 
buržuaziškas notas nusivežtu- 
mei Rusijon, tai dar gali patek
ti į bolševikišką kalėjimą; todėl 
ar nebūtų geriau tas notas ati
duoti suburžuazėjusiam Senam 
savo draugui. Jis bus ramus, 
galės naktimis ramiai miegoti, 
o ir tau, drauge, bus geriau, 
nes greičiau galėsi pasiekti tą 
laimingąją šalį.

Seniau, atsimenu, tie drau
gai sunkiai dirbo buržua^ko- 
se dirbtuvėse, kai kurie ir svei
katą prarado. Bet dabar jie 
kankinasi protiškai: notos, kaip 
kokios bakterijos ,neduoda jiem 
ramumo nė naktimis miegoti. 
Kuomet draugai atsidūrė tokio
se aplinkybėse, tai vieni krei
pėsi prie advokatų, o kiti prie 
daktarų. Vienas daktaras se
nam draugui patarė užmiršti 
notas: Bet “draugas” atsiliepė: 
“Kaip galiu užmiršti jas? Juk 
aš esir įmokėjęs už jas pinigus, 
kuriuos gavau iš Pullmano kom
panijos”.-*^.

Norėtų pakišti, koją 
kitiems, bet bijo, kad 
patys nenusilaužtų
Tur būt niekas nepasižymėjo 

taip chuliganiškai ir nachališ- 
kai Amerikos lietuvių tarpe, 
kaip komunistai, iš kurių vė
liau paėmė pavyzdį ir vadina
mi “tautos vadai” arba fašistai.

Kada komunistai buvo dar 
nesuskilę j pruseikinius ir 
bimbinius, tai jie veikė išvien. 
Bet kada jau suskilo, tai pado
resni jų eina su Pruseika', o 
patys žemieji keliauja pagal 
Bimbos ir Andrulio komandą.

Dabar sufanatizuoti Bimbos 
ir Andrulio sekėjai stengiasi 
pakenkti kiek įmanydami pru- 
seikiniams, arba, kaip jie vadi
na, sklokininkams.

Ir ve, suskilus jų partijai, su
skilo ir jų dailės rateliai—cho
rai. Pruseikiniai nesnaudžhi, 
dirba išsijuosę ir patraukia prie 
savęs geriausias komunistų 
spėkas, štai iš Kanklių choro 
jau išėjo stambiausios jėgos ir 
sutvėrė s*aU Naujosios Gadynės 
chorą iš 60 narių, o su laiku 
jų gali būti ir daugiau.

Naujasis choras pasidarė 
stambiu konkurentu ir didžiau
siam Lietuvių Chorui Pirmyn. 
Ką jau kalbėti apie bimbinius 
chorus. ‘

Dabar Naujosios^ Gadynės 
choras rengia išvažiavimą sek
madienį, birželio 5 d. Tas iš
važiavimas įvyks visiems gerai 
žinomoj Dambrausko farmoj, 
Willow Springs. Todėl šiandie 
sufanatizuoti Bimbos ir Andru
lio sekėjai iš kailio neriasi, kad 
sklokininkams pakišti koją, kad 
šie greičiau galvą nusisuktų. 
Bet tuo laiku ir prisibijo, kad 
kitiems koją kišdami gali pa
tys savo nusilaužti.

Mat, šalia Dambrausko far- 
mos nėra kitos vietos, kur ga
lima butų parengti kitas išva
žiavimas, kaip kad pav. galima 
būdavo Jefferson giriose. Todėl 
dabar bimbiniai landžioja po 
stubas ir šiaip susitikdami a\- 
•kalbinėja žmones, kad šie ne
važiuotų į sklokininkų išvažia
vimą.

Galima net laukti, kad bimbL 
niai apipuTs pikietuoti Damb
rausko farmą stengdamiesi pa
kenkti savo buvusiems drau
gams.

Tai bent tie darbininkų “už
tarėjai” nuprogrcsavo! Vienok 
gerai. Kai jie savo buvusius 
draugus dabar atakuoja', tai ki

tiems ramiau pasidarė. Pavyz
džiui, Chicagos Lietuvių Cho
ras Pirmyn kiek turėjo gintis 
nuo tų kom-chuliganų. Ęuonc 
kiekvienas choro parengimas 
būdavo piketuojamas.

Komunistų pastangos -pa
kenkti Pirmyn Chorui nuėjo vė
jais. Ir štai kapinių puošimo 
dieną Pirmyn Choras kartu su 
orkestrą toli pralenkė net tsu
sijungusius du komunistų cho
rus (Kanklių ir Aido), žinoma, 
už tai didelis kreditas priklau
so Pirmyn choro vedėjui K. 
Steponavičiui, kuris nenuilstan
čiai darbuojasi meno srity.

—Senas dailės mylėtojas.

Lietuvių šelpimo 
centras ir išva

žiavimas
Artimo skurdo mažinimas pa

prastai esti partyviŠkas darbas. 
Prigulintieji draugijai arba tu
rintieji ryšių su politikieriais 
gauna iš jų, jei ne pagelbą, tai 
bent teisingą patarimą, kur rei
kale kreiptis. Bet nuo ' orga
nizuoto gyvenimo atsilikusios 
skiedros visų yra atstumiamos 
ir dumpon nuvaromos, kur joms 
reikia misti miesto išmatomis; 
gyventi urvuose ir dėvėti Die
vo duotą avalinę.

Kun. St... Linkus, tautiškos 
bažnyčios vadas, tankiai atlan
ko tokioj’ padėty esančius lietu
vius tikslu pagelbėti jiems, kaip 
materialiai, taip ir moraliai. 
Nelaimingaisiais vertėtų susi
domėk finansiškai pasiturin
čioms draugijoms ir turtinges
niems šeimynoms. Dauguma 
turi tuščių kambarių, kur be 
pastogės esantieji galėtų būti 
priglausti nuo lietaus, audrų ir 
žiemos šalčio. Atsiminkime, kad 
jie nuo aušros ligi tamsos dai
rosi bene pamatys iš kur atei
nant iš jų vargo upės vaduoto
jus. Jie, kaip ir vi^i, atkeliavo 
Amerikon laimės ieškoti kuri, 
lyg ryte rasa, pranyko.
Kąip laivas paleido į svietą, 
Į^auksu masinamą Vietą, 
Kur linksmas tebūna tik retas, 
Kai sukas nedarbo verpetas. 
Kur nyksta' mažyčiai nuo alkio, 
Neturi kuo dengtis*, kur būti, 
Gerybių kampely tur žūti.

Ilgai negyvensi be maisto, 
Negrauši juk pagalio, raisto; 
Badu čia jau reikia pastipti. 
Bet niekas ant to neatboja, 
Širdis tik nuliūdus rugoja, 
Kam bėgta iš krašto tėvynės: 
Tokios ten nebuvo gadynės, 
Varge nors mums teko užaugti 1

Taip mano, taip kalba išeiviai, 
Tėvynės paklydę keleiviai.
Arti jų giliosios senatvės 
Palikta jie išmatos gatvės: 
Pastumdėliais būna kiekvieno.

Bet, mielas skaitytojau rašto, 
Neduoki čia vietos dėl prasto, 
Nes tokio nereikia minėti, 
Kurs *ento nesterfgės turėti 
Senatvei ar juodajai dienai. 
Vien imki į mintį ^teisingus, 
Nelaimėj prislėgtus vargingus.

Perkam Lietuvos
Laisvės Bonus 

cash 
Lie-

nuo
6%.

iš visų valstijų ir mokam tuojau
Taipgi skolinant pinigus ant 

tuvos Bonų ir algų.
Parduodam Pirmus Morgičius 

$500 iki $5,000.00 nešančius 
' Kiekvienas Morgičius yra vienoj 
vietoj; neatidalyti, valdomi vienos 
ypatos.

Turime Real Estate ir Apdraudos 
Departamentus. Parduodam, mainom 
namus, lotus, farmas ir visokios rų- 
šies biznius visose apielinkėse. Kreip
kitės arba rašykite. ,

J. NAMON
FINANCE CO.

6755 S. Western ,Ave. 
Tel. Grovehill 1038 

CHICAGO, ILL.

Tokių jus surasit be galo 
Ir šelpti mes juosius privalom.

Lietuvių šelpimo centru par
vadinsime kun. St. Linkaus 
širdį, nes jis teikia visiems ly
giai tą, ką nuo kitų gauna, tik 
žiuri, kad pagelbos reikalaujan
tis jos vertas butų.

Kadangi labdarys dirba tau
tos darbą, tad ir mums pride- 
lėtų paremti jo parapijos labui 
rengiamą pikniką, kuris bus 
sekmadienį, birž. 5 d., buvu
sioj Svelainio ūke j, prie 87 
gatvės ir Kean avė. Gamtos 
gaspada veltui. Bus gardaus 
gėrimo ir užkandžių. Nepamiršę 
kime dalyvauti šiame draugiš
kame suvažiavime.

Kun. St. Linkus, bėveždamas 
bedarbiams duoną, susidūrė su 
kita mašina ir tuo pasidarė 
nuostolio. Priežastis šios nelai
mės buvo lietinga birž. 1 d.

Dėdė Titus.

Rosęland
Iš Lietuvių Scenos.. Mylėtojų 

Ratelio darbuotės

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis nutarė surengti šeimyniš
ką besket pikniką arba išva
žiavimą. Ratelis rengė kitais 
metais net po du išvažiavimu 
— dieninį ir nąktinį. Bet šiais 
Hooverio prospęrity laikais tur 
būt turės pasitenkinti tik vie
nu, ir dar kiek arčiau, nei ki
tados — kad butų galima gat- 
vėkariais privažiuoti.

Mat, republikonai su demo
kratais, kaip ir vokiečių kaize
ris, visus padarė turtingais, kad 
dauguma negali net savo “ma- 
kabilių” vartoti, nes nėra iš 
ko leidimą v(laisnio) nusipirk
ti. Ne veltui ir sakoma: “NO 
moni, no foni”.

Tad šiais metais naudosimės 
Insullo makabiliais. Mat, jo tie 
makabiliai didesni už Fordo

Jie už 7 centus veža kur 
O jei kartais tenka savo 
limuzinų pavartoti, tai 
gerai apsipratę jais kar-

nori, 
porą 
mes 
tais po keletą mylių'padaryti.

Na, kalbėkimę, kaip norime, 
o Ratelio besket piknike busi
me, visi. Ir aš tai tikrai busiu, 
nes musų šaunioji gaspadinė, 
p. Pučkoricnė,'man į ausį šnipš
telėjo, jogei ten šio to bus. Ale 
ką tas “šis-tas” reiškia, aš irgi 
nežinau.

Todėl savo pora limuzinu 
pėsčias nuvažiuosiu... prie Ca- 
lumet upės ir Halsted gatvės 
birželio mėnesio 19 dieną 1932* 
metais po Kristaus gimimo, nes 
niekur nėra tokių draugiškų ir 
malonių žmonių, kaip ratelie- 
čiai. ;

Tad su rateliečiais visuomet 
smagu laikas praleisti. Na, kitą 
kartą pranešiu kaip ir kur va
žiuoti, o dabar prašau visus

Užkandžiuok

| |wpąsišok ,;
1 VIŠTIENA, STĖKAL RAVIOLI IR SPAGHETTI

HAPPY BILD’S INN
Tel. Haymarket 9859 1516-18 W. GRAND AVĖ

B. W. KORSAK, Sav. Prie Ashland Avė.

PIKNIKAS
RENGIA FEDERACIJA LIETUVIŲ KLIUBŲ

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

' Priešais Lietuvių Tautiškas KapinesPriešais
Pradžia 1 vai. po piet, 

užsižymeti savo kalendoriuose, 
kad birželio 19 dieną Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratžlis rengia 
šeimynišką arba besket pikni
ką. —Senas Antanas.

Draugiškas išvažia
vimas

Tą išvažiavimą rengia Lietu
vių Piliečių Brolybės Kliubas 
Amerikoje sekmadienį^ birželio 
5 d„ Grybo platformoje, už lie
tuvių Tautinių kapinių, Justice 
Parke, III.

Bus puiki muzika, grieš lie
tuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Visi pasišoksite taip, kaip 
Lietuvoje vakaruškose.

Laike' išvažiavimo prisirašy
mas prie kliubo veltui.

Kviečia visus atsilankyti
—Kliubo Valdyba.

f TheEnglishColiimnj

BIRUTĖS PICNIC
.Tune 5, 1932 

BIRUTĖS GROVE

Sincc carly September the 
Birutė has been diligently rc- 
hearsing at least oncc a week 
for sonie musical presentation 
of onc kind or another. Fol- 
lowers and friends of the Bi
rute save repeatedly praiscd 
the chorus for its meritorious 
work in all of its Silvcr Jubi- 
lec pcrformanccs. , The many 
concerts, Festival of Nations, 
and the operetta Sylvia. And 
now they dcscend froni the 
sųblime to the liilarious. 
Everybody is prepared for one 
grand and glorious festival.

Sunday’s pienie will ring 
down the eurtain on the Bi- 
rute’s activities for the Ju- 
bilee season of 1932. A jubilee 
calls for an exceptional celebra- 
tion and Joseph Poishis, our 
well known master of cere- 
inonies hasn’t overlooked a 
single, item' in the arrangements 
for what will probably be the 
biggest Lithuanian pienie of 
the summcr. •

Despite its vaunted years the 
Birutė is essentially modern 
and youthful in most respeets. 
The majority of the chorus is 
comprised of loyal youths, 
many of whom have completed 
or are pursuing university 
careers. They extend a cordial 
invitation to the youth of Chi- 
cago to join them in their 
jubilation.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Kartu su Valgiais 
paduodame skanius 

Gerymus

Įžanga Veltui.

Aniong a number of other 
fėatures the program calls for 
a Girls Beauty Contest. Three 
lovely prizes to the winners. 
Two silver loving eups and a 
consolation. Now just who is 
Chicago’s most beautiful giri? 
We’re inclined to wonder. Just 
a word to the,wise, gir^s. The 
contest is open to all and is 
no t of the bathing beauty var- 
iety. Ą perky little nose and 
an attractive little gown may 
elevate you to the throne. The 
Mad Monk will personally pro-

pose to the ųueen. Ah! that is 
if she’s a blonde.

Būt in all seriousness the Bi
rutė has a program of clean 
\vholesome fun, and entertain- 
ment in store for you. Wrestl- 
ing bouts, song seleetions by 
the chorus, feature artists, and 
ballroom dancing to the music 
of an exccllent orchestra. Sun- 
day, June 5th, Birutės Grove, 
79th and Archer Avės.

Be loyal to the Birute.
The Mad Monk.

SPECIALTS

Išpardavimas 
RAKANDU

PRIEŠ ATMINIMO DIENA
Su numažintam kainom — sutaupysite nuo 

50% nuošimčių iki 75% nuošimčių 
Pirkdami iš 

BRIDGEPORT FURNITURE 
MANUFACTURING CO. dabar

♦ • • - ■ ■

BIRUTES CHORO PIKNIKAS I Birželio-June 5 d., 1932
Įvairus Programas - Dainos, Ristyiiės ir GRAŽUOLIU KONTESTAS j BIRUTES DARŽE 79 ir Archer Avė. 

Aukštaitis^eSrlStraCi^a DarZe į Bance^*"S’ *LG’ BVisu?Kvie§r4rmUTE?’’ E PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO. | __ ĮŽANGA 35 CENTAI



Garsinkites Naujienose

Graltorfai

Graborlai

53% taksų nesumokėta

Lietuvės Akušerės

■Krank.

arti

Lietuvių Valandų

Žemės

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phonf Boukvard 8483 Rezideaci,

Pažadėjo sukelti $4,065
000 bedarbiamn šelpti

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj’

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

8 žmones užmušti, 15 sužeistų 
žemes drebėjimų Chicagoj už
registravo Chicagos universite
to seismografas.

didelis palengvinimas 
kad nereikia jokių

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

2400 W. Madison St.

drebėjimas 
cagoj

1*27* So. 49th Ct 

Telefonai 

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai* 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413.

Vakar 12 valandų naktį pa
sibaigt laikas 1980 metų tak
soms sumokėti. Visa 1930 me
tų taksų suma buvo nužiūrėta 
kaip $290,284,505. Kauntės iž
dininkas McDonough paskelbė, 
kad sumokėta tų metų taksų 
tik $136,722,104. Taigi užsivil
kusių taksų pasiliko 53 nuo
šimčiai.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. .* 
Td- Boulevard' 2800 

Rez. 6515 So. RocAiveU St.
Tel. Republic 9723

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vakar 
per trig 
drebėjimas 
to j j. Dalykas -toks, kad žemės 
drebėjimo, tik daug smarkes
nio, pasėkos Meksikoj tokios:

Nori duoti pirmenybę 
chicagiečiams bedar

biams

Bedarbiams šelpti • komitetas 
praneša, kad pašalpai fondų jis 
išteks iki šeštadienio. 4 d. birže
lio. Jei iki tam laikui neatsL 
ras naujų pajamų, tai pašalpa 
turėsianti būti sustabdyta tą 
dieną. Kaip šiandie šaukiama 
stambiųjų Chicagos , biznierių 
mitingas Chicagos kliube, padė
čiai apkalbėti.

tęsti jį nuo. ketvįrto laipsnio 
aukštin.

šiomis dienomis mergaitė ne
dirba reguliari© mokinių darbo. 
Vietoj to ji mokytojauja klesai 
mokinių, kurie ypatingai povai 
mokosi, k mokytojauja stebė
tinu pasisekimu. Ji taipgi daž
nai turi pasikalbėjimų su auklė
jimo. psichologijos specialis
tais, kurie negali suprasti, ko
dėl ji tokia gabi.

Dabartiniu laiku Joanna skai
toma jauniausia iš Amerikos ga
biųjų. vaikų. Mergaitė nemė
gto žaisti. Ji daugiausia skai
to rimtas knygas. Jos ambi
cija esanti mokytojauti istori 
ją kolegijoj, kai užaugs. Jos 
tėvai nemoka uė rašyti, nė skai
tyti angliškai, ir jokiais ypatin
gais gabumais nepasižymi.

anksti rytą Chicagoj 
valandas buvo žemės

Bet vargiai kas j u-

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ii kokiame rei
kale' visuomet esti sąži
ningas ir- nebrangu* to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui *ky-

Pinigai bus galima gauti fon
dui tuojau. Tokiu budu bedar
bių. šelpimas nesustos, kaip bi
jota* pirmiau, šios pinigų su
mos (t. y. $4,065,000) išteks 
daug maž- mėnesiui Jaiko.

Tapo pasiųstos telegramos į 
Washingtoną su prašymu pa
gelbės iš- tedera lės šalies vy
riausybės. Be to, nutarta im
tis darbo, kad sukelti daugiau 
ftmdų pačioj Chicagoj.

nedėliomis ] 
4847 Wvs*

CICERO, ILL.
ąt-Rąy....PhoiMi Cicero 1260

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Tel. West 2860
Namų tęlęfona* Brunswick 0597

Gabiausia mokinė mo 
tykioj. bet diplpmos 

negales gauti

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue.

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Kyt dieną nuo 1:15 iki 2 vak 
po pietų bus gražus ir įvairus 
lietuvių dainų ir muzikos radio 
programas iš stoties WCFL, ku
ri kas sekmadienį duoda Jos. 
F. Budrike radio ir rakandų 
krautuvė, 3417 S. Halsted St.,

Bus keletą specialių numerių, 
kuriuos išpildys musų žymiau
si dainininkai, taip kad kiekvie
nam bus malonu jų dainavimo 
pasiklausyti.—Z.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. a. r. blumenthal
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649' S. Ashland Avę. 
Tel. Ęoulevard 6487

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

» • Biznierių, - finansininkų* ir 
pramonininkų susirinkime- į- 
vykuslsme Miesto Kliube va
kar dieną, duota pasižadėjimų 
sukelti $4,650,000 bedarbių fon-

Miesto tarybon tapo įneštu 
rezoliucija, kuri taikoma tam,, 
kad darbo greičiau galėtų gauti 
seniau gyvenantys Chicagoje 
asmens, nei vėlesniuoju laiku 
atvykę. Planuojama duoti tam 
tikros kortelės su užrašais, kiek 
kuris bedarbis laiko gyvena 
Chicagoj. Vienos kortelės ma
noma duoti tiems, kurie yra 
išgyvenę mieste apie metus 
laiko, o kitos tiems, kurie čia 
gyvena jau daugiau, kaip me
tus laiko.

Humboldt Parko Lietuvių 
Politikos Kliubas rengia išva
žiavimą sekmadienį, birželio .5 
d., Eikš Grove miške. Išvažia
vimas prasidės 10 vai. ryto ir 
galima bus linksmintis iki pir
madienio.

O komisijos pirmininkas p* 
Grakauskas i 
anksti rytą, 
kad užimti 
kliubiečiams. 
mai visuomet 
smagu ir 
praleisti.

žinoma, kliubiečiai ncapseina 
ir be linksmų dainelių,, tat ir 
šiame išvažiavime bus laikomos 
pirmos repeticijos.

Taip bent aš nugirdau iš 
kliubo pirmininko. Jisai sako: 
Turėsime atsakančiai sudainuo
ti “Naujienų” piknike, tai rei
kia repeticijų.

šiame išvažiavime sekmadie
nį bus taipgi muzika' ir gerų 
muzikantų. Taigi mėgiantys 
šokti galės pasišokti.

žodžiu sakant, bus dar pir
mas toks išvažiavimas į gra
žias žaliuojančias Eik Gorve gi
rias.

Važiuot galima Higgins Road1. 
Privažiavus mišką, reikia pasi
sukti į dešinę, j pirmą akmeni 
nį keliuką, ir važiuoti toliau i 
mišką, iki privažiuosite tą vie 
tą, kur seniau įvykdavo kliubie- 
čiu išvažiavimai..

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LEONARD EZERSKI 
ir M. Ą. EZERSKI 

GRAŠIAI

Off., Bo(iieMrd 9277 
4603 S. Marsnfield Avė,

Ros., Hemlock 9528 
6607 S. Mapletvood1 Avė.

S. M. SKUBĄS
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA8 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt <7532

AG A DI?DDI?D vilAu. A. r JciJu Jl JuJlv
LIETUVIU ADVOKATAS

10 N. Clark St., Room 1200
Telephone Central 6166

N amai t 3117 S. Union Ava., 7 iki 9 *
Telephone Victory 2213

žiausia 
yra tame 
specialių drabužių, ir pati re
gistracija atsibus darže.

Bus ir daugiau pamargini- 
mų ir “Birutes” choras tikisi, 
kad visi atsilankę šį sekmadie
nį. į Birutes darže jų rengiamą 
pikniką bus daugiau, negu už
ganėdinti.—J. A-Ia.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatus 
2221 West 22nd Street 

Arti Leayitt St.
Telefonai Canal 2552 

Valando* 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėcnyčioj mro 9 iki 6

Kaip, jau yra žinoma, Chica
goj ir apielinkėj, “Birutės” 
!choro. rengiamas ateinantį sek
madieni, birželio 5 dų piknikas 
‘^Birutės” darže, prie 79 th St. 
ir Archer avė-., suįdomino vi
sus lietuvius, senus ir jaunus, 
o labiausia tai jaunas lietuvai
tes. Kaip žinote, jos čia pas 
miitj neturi rūtų darželių, kur 
■susirinkusios galėtų pasiginčy- 
įti ,kuri jų< yra gražesnė, ir dėl 
■to “Birutės” choras, kuriame 
yr<2 nemažas skaičius gražuolių K 
suteiks tą progą visoms Chica
gos ir apielinkės lietuvaitėms 
persitikrinti, kuri iš jų yra gra-

I C^VF IK T4*
KVIETKIMNKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatonne į Visas. Miesto- Palis 

Vestuvėms, Banketams ir Pagrabams
Vainikai ,

3316 S. Halsted St. TėL Boulevard 7314
DR. KARL NURKAT 

(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovebill 2242

Phone C/.nal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Scredomia ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So, Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

GaJbtousia mokinė viešojoj 
Morris mokykloj, kuri šiemet 
baigė kuirsą. toj- įstaigoj, yra 
Joanna X’enos. Vienok, kada 
kiti berniukai ir mergaitės eis 
pasiimti savo diplomų, Joannos 
nebus jų tarpe.

Dalykas toks; jog mokyklos 
perdėtinis nusprendė, kad nors 
ji padarė nepaprasto progreso 
lotinų- kalboj', algebroj ir ispa
nų kalboj, bet nėra dar pri
brendusi stoti į aukštesniąją 
mokyklų (high school). Ji, mat, 
tik 8 metų tėra.

Taigi Joanna, kuri praėjo aš- 
tuomus mokyklos laipsnius 
(grades) per du melus, turės

Chicagos lietuvaitės 
ruošiasi

A, L Davidonis, M J).
4910 Sft., Michigan Aventie 

Teį Keijwdpd 5107
VALANDOSE

quo i|d 11 valandai ryte;
nuo 6 iki, 8 valandai vakare

< apart iveptadiehio- ir ketvirtadienio

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 fldarrjuetta- Road

pandos: 9>—U. 7—9. Antradi*^ it 
etvirtadienj vakarai* pagpl >uąitaiwą.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet <3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienoa it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

... ... ......——

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« M1DWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

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 

31st Street Chicago. 111.
Valandos: 10-U ryto, 2 iki 4 po piet. 

7 iki 9 vakaro. Nedėiiomis it 
šventadieniais 10-12 diea*

AGOTA JANKAUSKAS 
po tėvai* Kazlauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio- 3 dieną. 4:40 valandą ryto 
1932 m., sulaukus 50 m. amžiaus, 
gimus Lietuvoj Slide r go mieste, 
Kidulių valsč, Šakių apskr.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Patiko dideliame nubudime vy

ri Antaną, tris sūnūs 
Albertą ir Joną, marčią Uršulę « 
gimines.

Kūnas paaasvocas randasi 1902 
S. Union Ąve.

Laidotuvės įvyks panedėly, bir
želio 6 dieną. 8:30 vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos parapi
ja* bažnyčią, kurioje atsibus ge- 
doluigM pamaldos ui velionės sie
lą. o U ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agotos Jankauskas 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai ' kviečiami dalyvauti 

'laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį pjtarnavinsą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Vyrat, Sunai, Marti 
ir Gimtinėe.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tiru Skudas. T*l. Roosevtlt 7532.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OFISAS: 

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso, viilandos nuo » iki 4 ir nuo 0 Iki 

8 vai. virk. NodfiUomia pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

• Namiį Tel>: Prospect 1930

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adam* St„ Room 21į7 
Telephone Raadolph 67*27-

Vakarau 2151 W. 22nd St. nacą 4-? 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL RepubRc $601

JULIJONA SHEPUTIENĖ 
po tėvais Razmanskaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 2 dieną, x4 valandą ryte 
1932 m., sulaukus 32 metų am
žiaus, gimus Tauragės apskr., Tau
ragės parap., Vizbutų kaime.

Amerikoj išgyveno 10 metų.
Patiko dideliame nutiudime vy

rą Joną, du sūnūs — Bronislovą' 
ir Joną, dukterį Eleną, motinėlę 
Oną Laurinskienę, brolį Juozapą, 
brolienę Uršulę Zautienę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 5707 
W. 64th Place, Clearing. Itt.

Laidotuvės įvyks panedėly, bir
želio 6 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į St. Symphorosa parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Julijonos Sheputienės 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyta», Sunai, Dūkti, 
Motinėlė, BrOlie, Brolienė 
ir Giminėe, z

Laidotuvėse pątarnauja grabe
lius Eudeikis, Tel. Yards 1741.'

DR. CHARLES SEGĄL 
Praktikuoja 20 metai * 

OFISAS 
4729 South Athlapd Ave„ 2 labot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nno 10 iki 12 vai. ryte, no© 2 Ud 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. ■,ienų.

Phona Midvay 2880

Dr. Suzana A. Slakis
Specialietė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

sako: Važiu osim<! 
saulutei tekant, 

gražiausią vietą 
Kliubo parengi- 

; esti smagus. Bus 
šį kartą gražiai laiką LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja ląldotuvėee kuopigiausia. 
Reikale ųiridžiam^ atsišaukti, o u«io 

darbut busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 59.27

DR. M ARGERIS
Valandoą: nuo 10 ryto iki 2 po pietų* 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniai* nuo 10 iki. 12.'

Rez., 6ft00 South Artetian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

LDR? VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins,, ąkių, ,įternpiiną< kurji; esti 
priežastimi galvos' skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotųmo. skaudamą 

i akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
'trumparegystę ir tohregystę. Prirengia 
'teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią- mažiausias klaidas, Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaiku*. Valandos, 
nuo- 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal nutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LĄIKĄ &U NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevatd, 75-89-

Tek Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas
■•IKomplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas. Halsted St.
Valandos nuo 1.0—4, nuo 6 iki 8, 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

J. P. WAITCHĘS 
ADVOKATAS 

4608 So. Waod St. 
fayeųe 63913 
2 p. 103 PI. 

llman 6377

Telefonas Yatd* } 138'

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
BaJzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turin automobiliu* visokiem* reika

lams. Kaina, prieinam*

3319 Auburn Avenue
CHICAGO^ ILL.

WiUiam C. Mitchell 
lietuvę? advokatas 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlęck 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomi* pagal autiftį

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington Sb.
Room 905 Tel. Dearborn 7964;

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—-6 iki 9 vaju, 
4J45 Archer Avė. TeL Lafayette 733^

A. K. Rutkauskas, M D.
4442 South VJestetu Avenu* 

Tel. Lafayėtte 4146;

Ofiso it- Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Halsted St«) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

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 

Nedėldieniais pagal sutartį

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORItl IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vgl nustebino publikų su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno į musj 
įstaigų iš bite kokios miesto dalies.

Reikalui esant* musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš j musų Įstaigą, kur gajesite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimu grabų ir< kitų reikmenų ir už pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokBti, nežiūrint 
į tai, ar jtja ką pbksitė, ar nę, >

BUDRIKIS yra vienatinis) lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu Pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios/ Dfcl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm1 negu kreipsitės kur 
kitur. '

Telefoną* Yards, 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VĖŽĖMS
■■L Dentistas

So. Ashland Avė.' 
erti 47th St«et

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo' savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.
1 Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

3343 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1401

DR. A. X GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valąųdo*: nuo. 9 ryto iki 9 vakarų, 
;al sutartį. 
Ith Street,

DR. J. J.KDWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2399 Sv> Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį
' lt 'J 111  .......... X11111 ■ 11 1 ' "" —  .................

DR. A. L.YUSKA
4 2422 W. Mįaeųaette RtL 
kampas Q7tb įr Artesian Avė. 

Telefonas Grovebill '1595
Vąlaųdo* nuo 9 įki H ryto, ųuo 2-4 
i* 7-9i po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pągal susitarimą

Lietu^^

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Westem Av. 

Pbone Hemlock 7828
Pagedėliais, Seredomis ir Pelnyčio -i* 

1821 So. Halsted Street

Lieta
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 1M 

Ralph C. Cupler, M. D. 
CHIRURGAS 

Oaktey ir 24 gatves 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8. Ucaminke 
' 1-4, Petnyčioj 1-7

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

‘ •’ MIESTO OFISAS- 
127 N. Dearboru 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 vak kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 rytų

Rytoj pp. Sakalauskų darže,., 
prie Liet. Tautinių kapinių, 
Mockaus, Šelpimo Fondas rengia 
-pikniką. Jžanga piknikai! veltui.

Kun. Mockaus draugai ir rė
mėjai rengiasi skaitlingai da
lyvauti. Bus skanių užkandžių 
ir gčrimų, todčl komitetas nie
kam nepataria iš namų vežtis.

Jeigu rytoj butų smarkus lie
tus ir pikniko visiškai nebūtų 
galima laikyti., tai Mockaus 
draugai ir rėmėjai prašomi su
sirinkti Bridgeporto Lietuvių 
Auditorijom

J. Lukas, pikniko pirm.

|vafeų8 Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS —

Geiai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrę* gydytojas, drimbas 
ir akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal nanjanrins 
metodus X-Ray ir kitokia*, elektros 
prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025’ W. l&th. Sb, netoli Morgan 84 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Qfisae t

»uth Hermitage Avenue
-fonai; VAW 1W



' NAUJIENOS, UHiSgB, IR
. ............ ................. .. ......................... . >■'<«*—» ........ .... .............

'Šeštadienis, birželio 4, 1932
daiktais. O už kiekvieną menk
niekį teko atsakyti. Vieni pri
bėgę šaukė: “Mr. Rypkevičiau! 
Nėra mano bagažo”. Kitas trau
kia už rankovės: “Susimylda- 
mas, žiūrėk kas atsitiko— aš 
turėjad 3 bagažus, du jau su
radau, o vieno visai nėra.”

Kiekvienam reikia paaiškin
ti, kad iki laivas išeis bagažai 
bus visi pristatyti, nes mato
te, jogei 'keltuvas visą laiką 
dirba ir bagažai tik ritasi iš 
apačios. Galų gale, bagažus vi
sus suradus ir užčekiavus, ėjo
me prie laivo, kur reikia per
eiti pro'laivakorčių peržiūrėto
jus. čia vėl strioko. Vienas 
uždarė savo bagaže pajamų tak
sų liudijimus, kitas įsidėjo i 
siutkeisį pasportą, ir tam pa
našiai. Bet visi buvo praleisti 
be jokių trukdymų ,kaip iš lai
vų kompanijos viršininkų, taip 
ir pajamų taksų prižiūrėtojų.

Suleidus visus, sumaniau už
eiti į laivą ir paskutinį sudie 
keleiviams pasakyti, čia vėl ra
dau revoliuciją. Vienas trau
kia už rankovės, kad jo lova 
per siaura, kitas šaukia, kad 
jam kambarys per mažas, tre
čias norėtų gauti kambarį su 
savo draugu dviese, ir taip be
siklausydamas negalėjau nė at
sisveikinti su visais, bet užtik
rinau, kad laivui pardčjus eiti 
įpusų palydovas, Pranas Raški
nis, sutvarkys dalykus ir ir kas 
bus negerai, tai pataisys. Taip- 
pat ir P. Bukšnaitis, kuris va
žiuoja nuo laivų kompanijos, 
prižadėjo visus pamatyti ir nu
siskundimus užganėdinti.

Kadangi su šia Ekskursija 
keliavo keletas’ senukių ir jau 
nų vaikučių, tai tiems buvo su
teikta visa pagelba ir pagalios 
visi užganėdinti, man nueinant 
nuo laivo, prašė atiduoti vi
siems pasilikusiems giminėms ir 
pažįstamiems labų dienų ir pra
nešti, kad visi laimingai pasie
kė laivą.

Chicagiečiams skaitant šį pra
nešimą, laivas bus už kokio 
1,000 mylių nuo krašto. O ka
dangi laivas yra labai didelis 
ir vienas iš greičiausių, tai ti
kiu, kad visi turės smagią ke
lionę.

Prie laivo teko pastebėti ir 
chicagiečiams plačiai žinomą 

p-nią Katkevčienę, kuri irgi pra
šė atiduoti chicagiečiams labų 
dienų.

Kadangi mano traukinys tu
rėjo išeiti tuo pačiu laiku, kaip 
laivas, lai dar 5 minutes prieš 
pasijudinimą laivo turėjau ap
leisti prieplauką ir skubėti prie 
traukinio.—T. Rypkevičia.

Naujienų Ekskursija
Antradienį, gegužės 31 die

ną, jau 8 vai. ryto Dearborn 
stoti užplūdo Ekskursijos ke
leiviai ir jų palydovai. Mat. 
kiekvieną išvažiuojantį palydi 
į stotį giminės ir pažįstami. 
Taip atrodė, kad išvažiuoja pu
sė Chicagos lietuvių. Visi susi
nervavę, susirūpinę kelione, ba
gažu ir kitomis smulkmenomis 
—visai be reikalo, nes viskas 
buvo prirengta ir sutvarkyta iš 
•apksto. Visgi, kad persitikrin
ti klaušinėja, ar jo bagažas nu
eis į laiką, ar jo ląivakortė bus 
gera, ir tam ^panašiai.

9 valandą paprašius keleivius 
eiti j traukinį, jie užplūdo vi
sus praėjimus ir vartus. Vie
ni verkia, kiti juokauja, primin
dami, kad parvažiavę neužmirš
tų atlankyti vieno seserį, kito 
šiaip giminaitį. Suėjus į trau
kinį atrodė, kad bus permažai 
ir vietos, nes susigrūdo į va
goną kaip į bažnyčią per atlai
dus. Bet palydovams prasi- 
skirsčius pasirodė, kad kiekvie
nas galėjo užimti atskiras sė
dynes. Sustojus prie 47 gat
vės, dar prisidėjo gana didelis 
būrys J. J. Zolpo ir P. Baltu
čio keleivių, o Detroite vėl įsė
do keletas lietuvių.

Už kelių valandų laiko visi 
susipažino, ir pasidarė kaip vie
na lietuvių šiemyna. Kelionė 
iki New Yorko buvo labai links
ma ir smagi. Traukinys ūžė 
su labai retais sustojimais, ir 
į 23 valandas 20 minutų pasie
kėme New Yorką.

New Yorke išlipus iš trauki
nio, pasitiko mus Lackavvanna 
gelžkelio viršininkai ir susodi
nę po 4 asmenis į taksikabus 
nuvežė prie laivo, kuris buvo 
apie 3 blokų atstui nuo trauki
nio. Kadangi buvo vos 9 Viii, 
ryto, o laivo darbininkai pra
dėjo dirbti tiktai pirmą valan
dą, tai sudėję savo čemodanus 
prie laivo ėjome ,į Hoboken 
miestelį—vieni valgyti, kiti iš
sigerti,* dar kiti pirktis atviru
čių, kad pasiųsti jas savo gi
minėms. O kurie neturėjo jo
kių reikalų, tai pasiliko prie 
laivo.

Atėjęs prie laivo apie pirmą 
valandą jau radau visus savo 
keleivius besirūpinant - savo

NAUJOS ŽEMOS KAINOS 
dėl 1932 ,

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
50 svarų grynos bovelnos MATRASAI
PO..................................................................
Elektrikiniai RADIOS, pilnai su tūbais 
už ............................................................
Geležinės LOVOS, riešuto baigimas
po ..................................<........................

VALGOMO KAMBARIO setai, riešuto 
bajgimas ...... '......... ............. 5.......... ,......
MIEGAMOJO KAMBARIO setai, riešuto 

. baigimas ..... .
GAsiNIAI PEČIAI, perdėm porceliani
niai .............................................................
9x12 KAURAI....................... v.........

52.79 
$9.98 
$3.98

SEKLYČIOS SETAI, gražiai apmušti $24.95
$19.50 
$29.50 
$19.98
$9.98

Birželio Nuotakos, matykite mus pirmiausia. 
SPECIALES KAINOS IR LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

. FCENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 SO. HALSTED ST.

REPORTERIO 
cizn TTQ 
O Pk 1 JLt 1 JIo

Reikšminga- iškilmė
■ į ■ • . , ■

Marijonų “Draugas” (No. 
130) rašo:

“šiomis dienomis Chicagos 
lietuviai katalikai turėjo reikš
mingų iškilmių. _• » •

“Gegužės mėn. 22 d. įvyko 
šv. Kazimiero akademijos sei
mas, sutraukęs apie 500 drau
gijų atstovų ir davęs akademi
jai daugiau kaip tūkstantį do
lerių”...

You bet your sweet lite, kad 
reikšminga iškilmė buvo! Tūks
tantis dolerių šiais laikais reiš
kia daug daugiau, ne kad pav. 
karo laikais arba net 1930 me
tais.

Pavojus Amerikai
Kitoj vietoj tas pats broliu-' 

kų organas pasakoja ve ką:
“Vienam l&talikių moterų su

sirinkime kalbėdamas Šv. Am
brozijai kolegijos profesorius 
kun. Code’as pareiškė, kad A- 
merikos ateitis pareis nuo mo
terų. Tas reiškia, kad kokios 
bus šio krašto moterys, toksai 
bus ir kraštas”...

Žiūrėdamas gero kataliko aki
mis į kunigo profesoriaus pa
reiškimą, reporteris numato di
delį pavojų Amerikai:

Nes ar ne Jėvos pagelba šer 
tonas užtraukė Dievo rūstybę 
žmonėms?

šventas Povilas, gal stam
biausias krikščionybės šulas, 
reiškė pasibaisėjimo moterimis.

šventas Giprionas pasakė: 
“Moteriškė yra įnagis, kurį ne
labasis panaudoja žmonių sie
loms nutverti.”

O šventas Tertulionas ve kaip 
komplimentavo ją: “Moteriške, 
tu esi peklos vartai.”

Galima daugiau stambiųjų 
katalikų bažnyčios šulų pa
reiškimų duoti čia pat, kurių 
esmė yra ta, kad moteriškės 
pirštinaitėj velnio nagai paslė
pti. Ir kas svarbu: jie dagi 
nedaro skirtumo tarp gerų ir 
netikusių moterų; vien tas fak
tas, kad moteris yra moteris, 
bažnyčios tėtušių manymu, jau 
velnią žada,

Tai ve kodėl, būdamas geras 
katalikas, esu susirūpinęs de- 
liai Amerikos ateities, jeigu ji 
priklausys nuo moterų.

SLA. 260 kp. drau-
giškas išvažiavimas
Nedėlioję, birželio 5 d., kaip 

pirma valanda po pietų įvyks
ta viršpaminėtos kuopos pilnas 
linksmybių išvažiavimas į labai 
gražų ir žaliuojantį mišką pas 
pp. Baušus.

Išvažiavimas yra rengiamas 
tikslu pasilinksminti, todėl ir 
yra kviečiama visi ir visos at
vykti, kas tik nori linksmintis 
ir tyru oru pasikvėpuoti. Kal
bamam išvažiavime nebus ima
ma jokia įžanga. Atvykus pub? 
lika galės šokti kiek tik katras 
norės, nes grįeš puiki jaunuolių 
orkestrą įvairius šokius. ?

Kuopos narių žiniai * Tenka 
pasakyti, kad kuopos susirinki
mas dėliai kalbavo išvažiavimo 
perkeltas į sekantį sekmadienį, 
birželio 12’ d. y Įsitėmykite ta
tai, draugai, ir (nesusiska:ldihkit 
šiame ręikale.

—Kuopos reporteris.:

S P O K T A S
■ ,i, |Į 

Golden Star •

Praeitą savaitę goldehstarię- 
Čiai laimėjo beisbolo lošį iš 
Fernwood, padarydami 5 prieš 
2. Abiejų jauktų 1 metėjai, ro
dosi, buvo' gana geri, tačiau 
stariečiamg pasisekė išsilaikyti 
pirmyn. C. (Petrauskas iš Ken- 
singtono buvo Fernwbodo me
tėjų. Jis dėjo visais pastangas, 
kad sumušti stariečius, vienok 
jam nępasiseke tatai padaryti. 
S. JSkoogland buvo geriausias 

muštikas, kuriam pasisekė pa* 
daryti vieną “home run” ir du 
“base hit”. ”

Rytoj starįečiai susikibs šu 
Paul Hollman Boosters nuo 47 
ir Ashland. Lošimas prasidės 
3 vai. po pietų prie 95 ir Mi- 
chigan Avė, Visi sporto rėmė* 
jai ir busteriai esate širdingai 
kviečiami atsiląnkyti.

Julius Dapkus, Mgr.

PRANEŠIMAI
Pirmas Pavasarinis 

PIKNIKĄS
L. T. Par., atsibus 

SVELAINIO DARŽE 
prie Kean Avė ir 87 St., 

NEDĖLIOJĘ, 
BiTželio-Juhe 5 d., 

Užprašomi visi. 
' ' < _______ ____ l--------

S. L. A. 260 Kį>.t bendrai su Dollar 
Savings, Building 8 Loan Association, 
(spulka) rengia linksmų ir draugiškų iš
važiavimų, kuris įvyks nedėlioję, birželio 
5 ’d., Baušo darže — ukėj, ant 87th ir 
Maple gatvių.

Bus muzikos, kalbų, žaismių ir skanių 
gėrimų. Užkandžius atsiveš kiekvienas 
atvažiuojantis, įžartgos nebus. ,

Automobiliais, geriausia surasti važiuo
jant Kean Avė. iki 87 g-ves įr pasukit į 
vakarus 1 rnylę, kur rasite ant kalno 
išvažiavimų.

Gatvekariais, važiuokit Archer Avė. iki 
Spring St., Spring Forest, III., išlipkite 
ant Spring St. it eikite 3 blokus į pie
tus kur rasite išvažiavimų. Kviečiam 
atsilankyti skaitlingiausia, ,o gerų laikų 
visi turėsime iki valės. Bendras Komitetas

Humboldt Parko Liet. Politikos Kliu- 
bas rengia išvažiavimų septintadieny, bir
želio 5 d., prasidės'10 vai. ryto, Eik 
Grove, Forest Preserve. Važiuoti gali
ma Higgins Rd., pervažiavus miškų pa
sisukti po dešinei akmeniniu keliuku to
liau į miškų, toj Vietoj kur seniau įvyk
davo kliubiečių išvažiavimas. Tikimės 
turėti gerų muzikantų iš Kamajų. Kvie
čia visus dalyvauti Komitetas.

Pikniką rengia Federacija Lietuvių 
Kliubų, nedėlioj, birželio 5 d., Svilainis 
Grove, priešais Liet. Tautiškas kapines. 
Pradžia 1 vai. po piet, įžanga veltui 
Visus širdingai kviečia

.u Rengimo Komitetas.
. ————----------- ■ ,,

Bridgeport.—Simano Daukanto Drau
gijos mėn. susirinkimas įvyks sekmadie
ny, birželio 5 d., 12 vai. dienų, Ch. 
Liet. Auditorijos svetainėj. Nariai bū
tinai malonėkite dalyvauti, nes turėsime 
svarbių dalykų .aptaitfų ,taipgi reikia ko
misijų paskirti patikrinimui draugijos 
turto pereitų pusmeti. Kurie esate už
silikę su mokesčiais,, tai pasistengkite ap
simokėti. —‘ P. K., nut. rast.
\ h <

Draugijos šv. jt^Petronėlės pusmetinis 
susirinkimas atsibus ’panėdėly, birželio 6 
d., 7:30 vai.' vakapį, ;Šv, Jurgio parap. 
svet. Narės maldhekite atsilankyti- ir 
užsimokėti savo/visas mokestis.

!'! i J. O- I^liučinskaitė, rast, ! į

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

m* y ■’

Patarnavimo Vieta 
V-I-S’-I-E-M-S

PERKAME: Morgičius, 
Notas—Vekselius— 
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas—Vekselius— 
Morgičius.

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

Ofisas. atdaras dėl visų

Public Service Office i

819 W. 35th St. ,
Tel. Boulevard 9122 ?
~---- r——---- p*

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie

sto dalis, farnųis ir kitus miestus-- 
. Darbų garantuojant.

Š139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398---———-- į- ------ - 

Jus sutaupysite $0% ant viso dantų
, darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS , X-Ray 
800 W.RooseVelt Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymatket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai. 
—------ —1----------

WEST CENTRAL WIND0W SHADE 
CLEANERS

5103 W. Madison St. Chicago
Senas langų užlaidas išvalo ir per

taiso taip, kad pasilieka kaip naujos^ 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVE
ŠAUKITE COLUMBUS 9309

■—II !■■■ II I...... I II ĮI III—

CLASSIFIEDADS.
Educational

1 [■/ Mokyklos  ,
MOKYKIS BARBERYSTES 

AMATO •

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk;

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Paukščiai

Fox River Hatchery
Didžiausia ir geriausiai įrengta vištu

kę perykla visoje šiaurinėje Jungt. Val
stijų dalyje. Būtinai , atsilankykite į 
Fox River Hatchery. Atdara visų die
nų sekmadieny. > '

Parodai Y™ tūkstančiai jaunų vištu- 
kų visokiausių rūšių ir veislių. Kainos 
visuomet teisingos.

713 Grace $to Elgin 
Telefonas Elgin 5410

Business Service

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURĘ, kodėl ne- 
pašaukti mus. Mes atliekame darbų už 
jūsų pačių kainų. Viskas garantuota. 
Mes taipgi užlaikome pilnų pasirinkimų 
maleviį, hardvvare ir varniŠiių už žemas 
kdinds
BRIDGEPORT TIN SHOP 8 PAINT 
3218 Šo. Halsted St. Tel. Victory 4965 

-------u.0---------

TĖMYKITE ■'
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

kinius lakirodžius. Perkam senų auksų, 
darbų > paimam iš natrių su mašina ir 
pritsatom. Pašaukite

Tel, Lafayette 7077
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Chicago, III.
--------------o—-------

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 

taisyti' arba jums padėti tiktai už pusę 
kų garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

PARDAVIMUI 2 durų Willys Knight 
Sedan — 4 pasažierių, 1927. Parduo
siu pigiai. 2446 W. 45 PI.

NEPAPRASTA PROGA

CADILLACz vėliausip modelio De 
Luxe Sedanas. Mano pirktas mažiau 
kaip metai laiko atgal, aplinkybės pri
verčia paaukoti jį už ęash. Jis yra ab
soliučiai geras ir negalima atskirti jį 
nuo naujo karo. Įrengtas su šešiais ori
ginaliais tairais, kaip nauji, ir turi kiek
vienų galimų įrengimų, Tai yra gra
žiausias karas Cbicagoje. Kam pirkti 
pigų karų, kuomet jus galite nusipirkti 
mano beveik naujų CADILLAC karų, 
kurio ,su maža priežiūra, užteks visam 
jūsų amžiui, dagi pigiau, negu kainuo
ja pigus karas. Paaukosiu jį tiktai už 
$550. Kainavo man nesenai virš 
$4,000. Atsišaukite nedėliųj. 1715 N. 
Humboldt Blvd., Ist Apt. arti North 
Avenue.

AUBURN modelio 890 sedanas, 
1930. Gražus juodas baigimas, bėga 
kuogeriausia. Parduosim už Blue Book 
kainų — $245. Pamatykit šį karų. 
6700 S. Western Avė., tel. Republic 
4114.

DODGE “SENIOR” 6 DE LUXE

Vėliausio 1931 Modelio SEDANAS. 
Mano atsargiai vartotas tiktai kelis šim
tus mylių. Turiu jį parduoti už pa
aukojimų. Karas yra kaip naujas. Pri
imsiu $375. 4832 Noėth Winchester
Ave„ 2nd flat, netoli LavTrence Avė. 
r f- ■ • , ' -' - . ' '' .

STUREBAKER 8 VĖIAUSIO 1931 
MODELIp SEDANAS, mano visai ma^ 
žai važinėtas tiktai nedėliomi^ ir protar
piais vakarais. Netekai; darbo ir turiu 
jį paaukoti vty cash. Karų reikia pama
tyti, kad jį įvertinti. Jis yra kaip die
nų aš Jį pirkau. Priimsiu tiktai $350, 
jei pirksite tuojaus. 1141 North Ridg- 
way Avė., 2nd flat, arti Division St. 
Namie nedėlioj.

1929 NASH SEDANAS modelio 440. 
Gražus mohair išmušimas, šviesiai moli
nas baigimas. Parduosime už Blue Book 
kainų — $225, 6700 S. Wes~tern Avė., 
tel. Republic 4114;

PARSIDUODA vartotas automobilius 
gerame stovyje pigiai. Matyti galima 
vakarais nuo 7 iki 9 ir nedėldieniais nuo 
9 iš ryto iki 12 dienos.

S. WARPOT, . 
3328 S. Emerald Avė. 

’ 2ras aukštas

NEVILKINKITE SU ŠIAIS PIR- 
I KINIAIS

1930 La Šalie Sedanas, geriausiame 
stovyje. 1929 Stutz Šedarias, nuodug
niai pertaisytas. Lincoln vėlaus modelio, 
4 ratų brekiai. Daug kitą didelių ir 
mažų karų už žemiausias kainas.

B. 8 W. Motors, Ford pardavėjai, 
827 West 35th Street

Automobiles
OAKLAND vėliausis 1931 

CustOm Built 8 cilindefių seda
nas, šeši dratiniai ratai ir vi
siškai nauji tairai, trunk car- 
ri^r. Aš esu priverstas paauko
ji savo tikrai nahją karą, ku- 
sis buvo mano pirktas tik keli 
menesiai atgal ir mano išva
žiuotas tiktai 5,600 mylių. Aš 
turiu tuojaus sukelti pinigų ir 
paaukuosiu jį už tiktai $375. 
3104 North Lincoln St., Ist fl.

Miscellaneous 
įvairus

CASH mokame už senų auksų, auksi
nius, daiktus, dantų crowns ir bridge; 
geriausia kaina. Harold H. Quint 8 Co., 
202 S. State St., Room 913.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas į restaura- 
no biznį, su mažai pinigų. Kreipkitės 
laiku, Box 1438, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambarių kam

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

--------- O---------
’ i '

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

--------- O--------

PASIRENDUOJA 3 kambariai, nau
joviški: ateikite apžiūrėti tiktai nedėlioj, 
1 v. po piet. 3445 S. Halsted St., ,

PASIRENDUOJA 6 kambarių švie
sus flatas, pečiais, šildomas, $25 rendos. 

2438 W. 47 St.

THE OAKS DARŽAS RENDON
Pigi renda. Lysas ant dviejų metų. 

Daržas išrenduotas iki sebtember mėhesno. 
Kas ims lysų, gaus jr rendas tuoajau.

STANLEY SHIMKUS’ 
1110 W. 35 St.

Central Mfg. Dist. Bank

RENDON ,3 kambarių šviesus flaas 
—- garažas, elektra, rendos mėnesiui $8, 
Johann Shimek, 1915 Allporth Avė.

RENDON storas ir 5 kambariai, tin. 
ka bi'le kokiam bizniui. x Savininkas.

35Q8 So- Maplewood Avė.

PASIRENDUOJA 4 kambariai, karš
tu vandeniu šildomi. Moderniškas fla
tas. 2 lubos. Pigi renda, 4618 So. 
Whipple St., savininkas 4616 South 
Whipple St.

ESU BEDARBIS, paieškau renduoti 
apšildomų flatų nuo 4 lig 6 kambarių 
nedideliam bildinge už janitoriaus dar
bų, kad ir su mažu primokčjimu. Turiu 
5 metus tame dųrbe patyrimų ir už tai 
nprėčiau gauti flatų už janitoriaus dar- 
bą. Kas turitztokį flatų mainyti į janito
riaus darbų, tai meldžiu rašyti: Box 
1440, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Furnished Rooms
RENDON kambarys, švarus, šviesus, 

patogi vieta, galima valgį gamintis, dėl 
vaikino ar merginos.

1507 N. Irving Avė.

RENDAI kambarys vaikinui, su vi
sais parankumais, $6 į mėnesį. <

833 W. 31 St.,* 2 lubos

RENDĄI kambarys, vaikinams arba 
merginoms, ar ženotai porai.

3111 S. Halsted St.. 2 lubos

Furniture & Fixturės 
Rakandai-Italsai

PARDĄVIMUI pianas $600 vertės 
už $100. Registeris vertės $125, už 
$35.00, 3 shovv kėsai tinka dėl kendžių 
krautuvės —- vertės $8$.00, už $25.00, 
mainysiu ant lengvo troko.

FRANK M. VALAITIS 
2024 Canalport Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ATIDA BEDARBIAMS
Kurie turi pinigų, o neturi darbo, 

pinigai greit pasibaigs. štai juiųs gera 
proga. Aš turiu dvi gražias grosernes, 
kampines, neša gerų pelnų, senai įsteig
tos, viena 10 metų. Biznis cash, nėra 
kompeticijos, pilnas stakas, gražųf įtai
symai, rendos pigios, lysas pagal pirkėjų 
norų. Parsiduoda labai pigiai, arba mai
nysiu ant gero automobiliaus.

1458 W. 15 St. ir
, 4300 S. Western Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė su 
nimu. Kas manot pirkti su namu ar
ba vienų namų, nupirksite pigiai. 6001 
So. Carpenter St. Englewood 2116.

PARDAVIMUI pigiai delicatessen, Įce 
Cream, saldainių, cigarų ir tt. Turi 
būti greitai parduotas;

5111 S. Union Avė.

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

3933% W. 63 St, t

•PARSIDUODA kalvė ir namas iš 
priežasties savįninko mirties. Gera vie
ta, didelis bargenas. nepraleiskit progos. 
R. Urban, La Clede, Įlli

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen, labai pi
giai, iš priežasties ligos. 1143 W. 56 St. 
tel. Englewood 7045.

GROSERNE ir BUČERNĖ, viena iŠ 
geriausių hforth Sidėj. Senai įsteigta ir 
per daugelį metų išdirbta to paties žmo
gaus. Visuomet darė didelį biznį. Tu
riu parduoti, kad sutvarkyti svarbius 
reikalus. Priimsiu $1,200 už viską. Pi
gi renda, geras lysas. Jei norėtumėt, 
galite išsikelti savo vieton. Atdara ap
žiūrėjimui visų dienų sekmadieny.

1 908 Montrose Avė.
.. ...... o ..... ......

BUČERNE ir grosernė, sykiu su na
mu, labai pigiai iš priežasties ligos. 
Geras, išdirbtas biznis. 2462 W. 46 PI., 
te|. Lafayette 4536.

Farms For Sale

PARDUOSIU, arba mainysiu, 80 ake- 
rių farmų su namais, gyvuliais, paukš
čiais ir mašinom. Miestas netoli. Far- 
ma prie cementinio kelio. Del platesnių 
žinių rašykite Box 71, Mason, III.

PARSIDUODA ūkis 40 ir 80 akrų 
Cook County; 100 akrų arti Chicago 
Heights: 2 maži ūkiai, vienas arti Wau- 
kegan, kitas arti South Bend, Ind. Pi
giai.* Gal sutiksime ir ant mainų. At
siliepkite tik laišku ir aplaikysite pilnas 
informacijas. Adresuokite:

Box 1439 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St. 
v Chicago, III.

Exchan^
SKAITYKITE IR TĖMYKITE , 

Kas turite ūkę Lietuvoj ir norite įsi
gyti namų Chicagoj. Aš mainysiu biznio 
namų ant ūkės Lietuvoj. Namas yra pe- 
riausioj tvarkoj ir ant didžiausios biznio 
gatvės Archer Avė. Savininkų galima 
matyti kas dienų ir bite laiku ant vietos.

W. S. BIELSKIS 
28921 Archer Avė., 3čios lubos užpakaly

GERAS MAINAS — Kas nori gauti 
gražių bungalow? Mainysiu ant bu- 
černės ar restauranto. Savininkas A. 
Kriščiūnas. 10544 Edbrooke Avė.

KAS KĄ TURITE MAINYTI?
4 pagyvenimų namas .................... $3700
Vištų farma Chicago'.................... $4500
80 akrų farma, visi įtaisymai .... $3500 
Didelis restaurantas, kaina ................ $975

Mainys ant namo arba .loto.
Turim visokių mainų, didelių ir ma

žų, gražių farmų netoli Chicagos, gali
ma pigiai pirkti , mainyti, arba renduoti.

Del pasikalbėjimo meldžiu pašaukti į 
savo namus.

C,.P. SUROMSKIS CO. 
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751 '.vakarais Boulevard 0127

'Real Estate For Sale

PAUL M. SMITH 8 CO. 
Real Estate, Loans and Insurance.

Perkam, parduodam ir mainome na
mus,* lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir Jtur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, bardware store, gasoline 
station, bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpinniausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

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

I - '
Telepbone Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS CO.
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamų kainų. Darbų garantuojam. 

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.

GRAŽUS Beverly 6 flatų namas, po 
4 kambarius kiekvienas, 4 karų garažas, 
arti 94 ir Laflin. Naujas morgičius 
$25,000. Rendos $4,100. Priimtumėm 
mažesnį su cash. Kreipkitės prie
Wellmutb,

DRAPER 8 KRAMER, INC, 
9109 Š; Ashland Avė., 

tel. Cedarcrest 1800

PARSIDUODA naujas namas labai 
pigiai, arba mainysiu ant senesnio, ne
paisant apielinkės. 2318 W. 7Ist St.

PRIEŠ PIRKSIANT PAMATYKIT 
ŠI NAMĄ

Moderniškas 5 kambarių. maudynė, 
elektra ir gasas: didelis 90x135 pėdų lo
tas. Graži pieva, gėlės, medžiai, krū
mai, vynuogė, uogos, didelis aptvertas 
daržas. Fumaso šiluma. 30 minučių 
į vidurmiestį. Teisinga kaina, $4,650. 
Tik $350 įmokėti. Likusius po $35 į 
mėnesį. J. A. ONEIL, 
425 Sherman St. Downers Grove, III.

DU NAMAI mūriniai, vienas po 6 
kambarius, karšta vandeniu apšildomas, 
garažas dviem mašinom; antras du po 
4 kambarius, mūrinis garažas dviem 
trokam. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant farmos.

3037 So. Th'roop St.

4 FLATŲ mūrinis $3,000, 2 po 5 
if 2 po 4 flatai, moderniški.

, 3512 Pameti Avė.

PARDUOSIU, renduosiu ar mainy
siu labai gražioj vietoj namelį, vištinin- 
kų dėl 1000 vištų ir daržų dėl karvės, 
prie Archer Avė. 5521 S. Harlem Avė. 
arba pašaukite Drexel 3689.




