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Čilės vyriausybė 
nustatys valgomų 

produktų kainas
Sukilimas Hondūras valstybėje 

dar nenumalšintas

Santiago, čili, bir. 10. — Vi
sų svetimų šalių atstovai tarp 
jų ir J. V. įteikė protestus, kuo
met paaiškėjo, kad naujoji či 
Ii socialistinė valdžia nutarė 
konfiskuoti visą svetimą šalių 
valiutą čili bankuose ir įdėli- 
ninkams atmokėti pesais, kurie 
dabartiniu laiku yra verti tik 
apie 6 centus. Tikimasi, kad 
tas nutarimas bus atšauktas.

Be to, paskutiniu laiku vy
riausybė paėmė į savo rankas 
valgomųjų daiktų: cukraus, ja
vų ir t.t. kainų kontrolę. Ma
noma įsteigti ir valstybinis mo
nopolis.

Guatemala, bir. 10. — čia 
gauta' pranešimai, kad sukilimas 
Hondūras dar nėra numalšintas. 
Copan departamente sukilėliai 
nugalėjo vyriausybės kariuo
menę ir dabar valdžia siunčia 
daugiau pastiprinimų. Sukili
mas kilo iš kampanijos rinki
mų, kurie įvyks už keturių mė
nesių

Naujas Francuos 
manevras skolų 

klausime
London, bri. 10. — Iš pati

kimų šaltinių patirta, jogFran- 
cija sutiko panaikinti reparaci
jas, kurias ji dabar turėtų gau
ti iš Vokietijos, jeigu Anglija 
sutiks kartu su ja išeiti prieš 
J. V. karo skolas. Nemanoma, 
tačiau kad Anglija su tuo ne
sutiks.

Vaiku prieglauda — 
amunicijos sandėlis

Viena, Austrija, bir. 9. — 
Diemlach, Austrijoje, žandarai 
padarė kratą vaikų prieglaudo
je ir užtiko didelį kiekį šautu
vų, bombų ir kitokios rųšies ka
ro pabūklų.

Ispanija sutaikė Meksi
ką ir Peru

Madridas, Ispanija, bir. 10. 
—Tarpininkaudama tarp Peru 
ir Meksikos, Ispanija pajėgė 
abi susiginčijusias šalis šutai- 
kint. Ginčas kilo dėl Meksikos 
ministerio Peru valstybėje. San 
tykiai tarp šalių bus atnaujin
ti. ,

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai .dienai pra
našauja:

Debesuota, kiek šalčiau, leng
vas šiaurryčių vejas.

yįkar temperatūra buvo 60- 
73 laip.

Kaina 3c

Nusinuodijo kūdikio 
pagrobime įtariama 
Lindberghų tarnaitė
Violet Sharpe tardymo dieną 

išgėrė acto esencijos

Englewood, N. J., bir. 10. — 
Didelę sensaciją visuomenėje 
sukėlė žinia, kad nusižudė 
Lindbergh’ų namų tarnaitė Vio
let Sharpe, kuri buvo įtariama 
turėjusi bendro su Lindbergh’ų 
kūdikio pavogimu kovo 1 d. 
Violet Sharpe šiandien turėjo 
būti policijos kvočiama ryšy su 
pavogimu, bet nuėjusi į rūsį 
išgėrė acto esencijos.

Ji buvo tardoma tuojau po 
nelaimingo kūdikio prapuolimo, 
bet užsigynė, pasakiusi, kad i- 
vykio naktį nebuvo namie. To
dėl prisiartinus antram tardy
mui, jos nusižudymas skaito
mas labai reikšmingu, tuo la
biau, kad užvakar į policijos 
rankas pasidavė Detroito geng- 
steris Harry Fleisher, kuris ir
gi nužiūrimas kaipo vienas kal
tininkų.

Lindbergh’ų kūdikis buvo 
rastas negyvas geg. 12 d.

Sumažino Kubos biudže
tą $10,000,000

Havana, Kuba, bir. ’ 10. — 
Prezidentas Machado suvedė 
Kubos biudžetą 1932-33 metams 
$50,400,000 sąmatoje. Jį dar 
turi ratifikuoti kongresas prieš 
liepos 1 (L, Palyginus su per
eitų metų biudžetu, jis yra 
$10,000,000' mažesniš.

Insultas prarado turtus 
ir Anglijoje

London, Anglija, bir. 10. — 
Patirta, kad J. V. elektros mag
natas Insull, karo laiku inves
tavęs Anglijoj apie $10,000,000, 
dabar turi beveik nieko.

Areštavo tris pasikėsi
nusius prieš Kubos 

prezidentą
Havana, Kuba, bir. 10. — 

Suimti trys asmenys, kurie bu
vo pasirengę susprogdinti di
delį kiekį dinamito prie Kubos 
prezidento Machado automobi
lio. .

Kongresas užbaigs sesi
jas sekančią savaitę
Washington, D. C., bir. 10.— 

Paskutiniu laiku kongresas pra
dėjo skubotai svarstyti užsili
kusius įnešimus ir rengiasi už
baigti sesijas sekančią savaitę. 
Pirmadieny kongresmon'ai bal
sios veteranų bonų išmokėjimo 
klausimu.

Shanghai, bir. 10. — šang- 
ha jaus kiniečių distriktas Cha* 
pei, smarkiausiai nukentėjęs 
laike kinų-japonų mūšių, pra- 
dėjo atsigauti ir pabėgusieji gy-, 
ventojai jau grįžta.

Chicago, III., šeštadienis, Birželis-June 11 d., 1932

[Acme-P. W A. Photo]

Durand, III.— Apdaužyti traukinio vagonai. Lokcmotivas ir du vagonai apvirto.. Nelaimėj su
sižeidė 15 pasažierų, o mašinistas tapo užmuštas. ( ‘iliJiltl

Senatas paskyrė 
$300,000,000 bedar

biams šelpti
Washington, D. C., bir. 10. 

Beveik vienbalsiai senatas pri
ėmė biliu, kuris autorizuoja 
rekonstrukcijos korporaciją išr- 
skolinti valstijoms $300,000, 
000, kurie pinigai turi būti su
naudoti išimtinai bedarbių šel
pimui.

Streikieriai mėgino nu
dėti konsulą

Sevilija, Ispanija, bir. 10. — 
Streikuoją uosto darbininkai 
padarė nepasekmingą pasikėsi
nimą nužudyti Danijos konsulą 
Jokūbą Bos. Jis yra vienas 
uosto direktorių. 

I

Philadelphia nukapojo 
valdininkams algas
Philadelphia, Pa., bir. 10. — 

Miesto taryba nutarė nukapoti 
6% visų policininkų, ugniage
sių ir parkų sargų algas. Tuo 
budu sutaupys $900,000 i me
tus. ;

Senatas paskyrė $390,- 
000,000 karo išlaidoms

Waslpngton, D. C., bir. 10. 
—J. V. senatas priėmė karo de
partamento biudžeto projektą, 
kuriame numatoma ateinan
čiais fisk. metais išleisti ap
saugos ir kitiems mllitariams 
reikalams $390,000,000.

Baltimore, Md., bir. 10. — 
Mirė kalėjimo sargas William 
Hunter, kurį primušė 2 .pabė
gėliai.

Granite Falls, Minn., bir. 10. 
—-Vietinis teisėjas Ole Hart- 
wick, 76 m. amžiaus netiki į 
automobilius. Užtenka jam dvi
račio. Paskutiniu laiku nuva
žiavo apie 50 mylių į Canby 
miestelį.

Ir Coolidge prieš 
prohibiciją

Washington, D. C., bir. 19. 
— Kongrese atstovas Celler 
(rep., N. Y.) pareiškė, jog 
buvęs prezidentas Coolidge, ku
ris laike administracijos buvo 
griežtai “sausas” netrukus 
spaudoje išeis prieš prohibici- 
,j«-

“Slapiųjų” jėga re- 
publikohų partijo

je didėja
............. • - 

Chicago; III., 'bin 10. — Re- 
publikonų konvencijos išvaka
rėse, vis didesnis skaičius šulų 
pereina į “šlapiųjų” pusę. Pats 
partijos naeiohalio komiteto 
pirmininkas S. Fess pareiškė, 
kad nesipriešins platformai, ku
rioje bus išeita prieš prohibici
ją. Tu.o pačiu laiku Indianos 
republikorių konvencija indorsa- 
vo “šlapią” platformą.

“Bonų armija” nusikra
tė komunistų

Washingtop, D. C., bir. 10. 
—“Bonų armijos” veteranai iš
metę iš savo tarpo 200 komu
nistų, kurie vos neprivedė prie 
muštynių “armijos” tarpe. Da
bar veteranai tariasi ir ren
giasi vykti į Chicago, kur rei
kalaus partinių konvencijų bo
nų klausimą įtraukti į platfor
mas.

Anglijos policija saugo 
s De Valera

London, Anglija, bii\ 10. — 
Į Angliją atvyko /Airijos pre
zidentas De Valera tartis su 
MacDonaldu ir likviduoti gin
čus, kurie kilo tarp šalių, dėl 
Airijos pastangų panaikinti iš
tikimybes priesaiką' Anglijai. 
De Valera saugo didelis skai
čius policijos. Paskutinėmis 
žiniomis, iš konferencijos nie
kas neišėjo. . ,

Ragina J. V. panai
kinti aukso pama

tą valiutai
St. Paul, Minn., bir. 10. — 

Wisconsin universiteto profeso
rius J. R. - Commons, kalbėda- 
.mas į bankierių konvenciją, pa
reiškė, kad geriausias būdas 
palengvinti dabartines sunkias 
ekonomines sąlygas yra inflia
cija ir aukso pamato panaiki
nimas.

Sto Louis nušauta du 
streiklaužiu

' I— ■ !■■■' I!

St. ^Louis, Mo., bir 10. — 
Unijos darbininkams išėjus- i 
streiką, du vyrai, tėvas ir sū
nūs atėjo dirbti į General Ma- 
terial produktų kompaniją. Vė
liau jie buvo rasti nušauti.

J. V. krantų sargyba su 
■ ėmė Kubos sukilėlius

Havana, Kuba, bir. 10. —J. 
V. krantų apsaugos laivas su
ėmė būrį sukilėlių, kurie plau
kė į Kubą iš Hondūras. Tarp jų 
buvo kubietis Dr. Odao Perez, 
kuris savo laiku mokėsi Chicą- 
g’oje.

Hoover ir Borah 
persiskyrė

VVashington, D. C., bir.. 10. 
—žymus republikonų šulas se
natorius Borah, griežtas pęohi- 
bicijos šalininkas atsisakė visai 
dalyvauti partijos konvencijo
je ir metė rėmęs Hooyerį, ku
ris pradeda linjcti prie Slapių
jų. Be prohibicijos tarp jų 
dvejų yra susidaręs nuomonių 
skirtumas ir kitais svarbiais 
klausimais, pav: finansais ir 
ekonomija. *

. ii _

Dalias, Tex., bir. 10. —Dalias 
ežere paskendo du žvejai. Kiti 
šešj nerasta ir manoma, kad ir 
jie paskendo.#

Lietuvos Naujienos
Vatikanas atsakė 

Lietuvos notą
Šių metų sausio mėn. Lietu

vos vyriausybė dėl opozicinio 
kunigų veikimo Vatikanui bu 
vo įteikus protesto notą. Vati
kanas, 4 mėn. tylėjęs, dabar 
atsakė. Notą užs. reikalų mi
nisterijai įteikė monsijoras 
Arata, sugrįžęs į Kauną po li
gos iš Karaliaučiaus.

Kiek teko sužinoti, tai ir po 
šio notomis pasikeitimo vyriau
sybės suntykiai su bažnyčia ne
pagerėsią.

$1,000,000 Pasaulinei 
parodai

‘ Wa’shington, D. C., bir. 10.— 
Senatas paskyrė $1,000,000 Chi- 
cagos šimtmečio progreso pa
saulinėj parodai, kuri įvyks 
Chicagoje 1933 metais.

Franci ja susi rūpinusi naujagi
mių nuošimčio puolimu

Paryžius,, bir. 10. — Franci- 
jos parlamentan pradėta dary
ti įvairus pasiūlymai užkirsti 
kelią smarkiai puolančiam gi
mimų skaičiui. Nuo 1868 me
tų gimimų skaičius Francijoje 
nuolat mažėjo. Tais metais už
gimė 1,034,000, o 1930 metais 
—748,000, o tarp jų 50,000 iš 
svetimšaliu tėvu.

Japonija, ir J, V. dėl laivynų 
proporcijų

------ ---------------------* •

Genėva, Šveicarija, bir. 10.— 
Japonų delegatai nusiginklavi
mo konferencijoje padarė įne
šimą prailginti- 20,000 tonų lai 
vų statymo terminą nuo 3 iki 
4 metų, bet J. V. delegatai iš
ėjo prieš tai ir pareiškė, kad
J. V. neleis keisti Londono ir 
Washingtono konferencijų nu
statytas laivynų proporcijas. * k

DIDELĖ ŠAUNI LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIŲ RENGIAMA 
EKSKURSIJA LIETUVON 

X

išplauks
LIEPOS-JULY 2 DIENĄ
Lietuvių mėgiamu Skandinavijos Linijos laivu" ’

“FREDERIK VIII”
Per Copenhageną Klaipėdon.
Kadangi ši laivų kompanija yra labai prielanki lie
tuviams ir teikia kelionėje ne tik gerą patarnavimą, 
duoda gerus kambarius ir valgį, bet visados suren
gia gerus muzikalius programus ir kitus pasilinks
minimus—todėl lietuviai ir pasirenka šios kompani
jos laivus. z ■
Vietų dar turime, taigi pasiskubinkite ateiti ir įmo
kėdami mažą depozitą, užsisakykite sau vietą. 
Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs .. / \

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI. 8 
Šventadieniais nuo s> iki i val.

No. 138

Plungėje atidarytos 
laisvos kapinės

Pirmą mirusį laidojant susi
rinko minia žmonių

Gegužės 8 d. mirė Povilas 
Virkutis iš Platelių valsč. Ka
daičių km. Palaidotas Plungės 
laisvamanių kapinėse.

Kunigas bažnyčioje per pa
mokslą jau iš anksto pranešė: 
“Jeigu kas eis ar lydės tą as
menį—nustos kataliko vardo ir 
bus išbrauktas iš krikščionių”. 
Bet laidotuvių dieną jau prieš 
porą valandų pradėjo rinktis 
minios žmonių.

13 vai. nuo Salantų kelio pa
sigirdo dūdų orkestro aidai ir 
pasirodė a. a. Virkutį lydinčių 
minia: dviratininkai, važiuoti ir 
pėsti. Plungiškiai priėmė ve- 
lonį pagerbdami kepurės pakė
limu. Laisvamanių d-jos Plun
gės skyriaus valdyba uždėjo ant 
karsto vainiką. Po to velionis 
buvo lydimas tūkstantinės mi
nios į ųaujai įkurtas laisvas 
kapines, į kurias pirmas buvo 
laidojamas. Todėl šias laido
tuves reikia laikyti ir kapinių 
atidarymo iškilmėmis.

Nuvežus į vietą, laidotuvių iš
kilmes atidarė B. šakys, nu
šviesdamas velionies gyvenimą 
ir kapinių įkūrimo tikslą.

Antras kalbėjo A. šimanaus- 
kas, nušviesdamas velionies 
laisvą dorovinį gyvenimą, ku
rio jis nepakeitė nė prieš mir
tį ir perskaitė velionies testą 
mentą.

Publika šiokiomis laidotuvė
mis liko susidomėjusi ir paten 
kinta. x t

Viena, Austrija, bir. 10. — 
— 130 raupsuotųjų, apgyven
dintų Tichilesti kolionijoje pra
dėjo grąsinti valdžiai marguo
sią į Bukareštą, sostinę^ jeigu 
nebus pagerintas jų maistas.

Rytoj, BIRUTES DARŽE KSVtSK 
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BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2
Bendradarbiaujant '

-------- K, AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. RUŠINSKUI-------------------------------------- 
j
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Lietuvos Prekyba su 
Užsieniais

Kam reikalingas aktyvus 
sienio prekybos balansas? 
Lietuvos eksportas ir musų 
pramonė, svarbiausios musų 
eksporto prekės. Pramoni
ninkai bijo eksportuoti.

už

Antras vėl tas, kad daugeliui 
siūlant litą, o reikalaujant sve
timų pinigų — valiutų, gali li
to vertė atpigti. Juk visada 
taip esti: jeigu ko nors daug 
siūloma, tai siūlomo daikto 
vertė nuižta. žodžiu sakant, 
užsienių prekybos pasyvumas 
gali būti musų pinigui — litui

Šiuo metu, rašo “Verslas”, 
tiek užsienių valstybėse, tiek 
Lietuvoje be galo daug rūpes
čio visuomenei ir krašto vy- 
riausvbei suteikia
prekyba. Ypač tada, kada pa
sirodo, kad kuris nors kraštas 
užsieniuos daugiau perka, ne
gu ten, užsieniuose, savo pre
kių parduoda. Tokiais atvejais 
sakoma, kad šalys turi pasy
vų užsienių prekybos balansą. 
Pasyvus užsienių prekybos ba
lansas vra nemalonus dalvkas. 
Pirmiausiai, — tai jeigu mes 
lik pirksime užsieniuos ir ma
žai ar visai nieko jiems rie- 
parduosime, lai greit palys ne
beturėsime pinigų, nebeturėsi-, 
me už ką pirkti. Antras dar 
aiškiau matomas pavojus glu
di štai kur. Jeigu mes ką nors 
perkamės užsieniuose, pavyzd
žiui, Vokietijoj, Latvijoj, Ang
lijoj ir tt., tai mes privalome 
turėti tų kraštų pinigų — va
liutų. Jas valiutas mes perka
me Lietuvos Banke. Kai Lietu- ; yra žemės ūkio kraštas, 
vos Bankas turi už litus duoti Į Ka Lietuva gali parduoti už- 
svetimų valiutų, lai gali du da- -sieniains? Čia tenka paminėti 
lykai atsilikti. Vienas yra tas ta visiems žinoma teisybė, kad 
dalvkas, kad mažėja lito pa-1 mes neturime tokios pramonės, 
dengimas aukso valiutomis, kaip kitos valstybės, kur yra

Kovai su užsienių prekybos 
pasyvumu yra du galimuniai. 
Visų pirma įvairių įvairiau
siais budais mažinti importą 
iš viso, o ypač nereikalingąjį,

užsienių»Tuo budu galima pasyvumas 
pašalinti. Tačiau importo ma
žinimas labai kiršina kitus 
kraštus, o kas svarbiausia — 
turi tam tikras ribas. Visai be 
importo nė vienas kraštas gy
venti negali. Negalime ir mes.

kad mes sngebėtumėm kiek 
galint daugiau užsieniams par
duoti. Tada ir importas mums 
nebebus toks baisus.

Tačiau išvežti prekes į už
sienius yra svarbu ne tik iš 
viso valstybinių mastu imant. 
Eksportas yra tas šaltinis, iš ku
rio musų ūkininkai daugiausia 
pinigų gali gauti. Todėl eks
portu rūpinimasis yra pirmu
čiausia rūpinimasis musų že
mės ūkininkų gerovės kilimu, 
o tuo pačiu ir visos tautos eko
nomine gerove. Juk Lietuva

sieniains? Čia tenka paminėti

pakankamai akmens anglies ir 
geležies. Lietuvos pramonę su
daro daugiausia įmonės, ku
rios perdirba musų krašto že
mės. ūkio produktus ir miško 
medžiagą, Mes daug turime vi
sokių malimui vėjo, vandens 
ir garo. Jie suvartoja musų 
rugius ir kviečius. Alaus bra
vorai perdirba miežius į alų. 
Bulves paverčia į degtinę — 
spirito varyklos. Aliejaus ir li
nų pluošto apdirbimo įmonės 
reikalauja musų linų ir sėme
nų. Iš daržovių ir vaisių gami
nami Lietuvoj geri vaisvyniai 
ir skanus konservai.. Visas 
kraštas nusėtas pieninėmis ir 
skerdyklomis, kurios gamina 
sūrį, sviestą, bekonus, mėsą, 
konservus. Iš medžio gamina
mos Lietuvoj lentos,, baldai, 
degtukų šiaudeliai, eelulosa, 
farėna, kartonas, Dabar stato
mas netoli Kauno, Petrašiū
nuose, net popieriaus fabrikas. 
Turim dar tabako, metalų fab
rikų, odos įmonių ir lt, Tačiau 
musų pramonės įmonių daugu
mas gamina vidaus rinkai, ne
sugeba į užsienius išvežti.

Paviršutiniškai pažvelgę j 
musų pramonę ir jos gamybą, 
pažiūrėkime, ką mes iš tikro 
išvežame į užsienius. Visos 
valstybės savo eksporto prekes 
skirsto į penkias grupes. Pir
ma grupė: gyvi gyvuliai. Ant
ra grupė — maisto produktai. 
Trečia — žaliava ir pusiau pa
gaminti fabrikatai. Ketvirta — 
gatavi dirbiniai. Penkta —auk
sas ir sidabras. Lietuva skirs
to savo į užsienius išgabena-

NAUJIENOS, CBags. HV
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mas prekes į tukiąs pat pen
kias grupes.

Kokius GYVUS GYVULIUS 
pieš išgabename į užsienius? 
lipniausia: kiaules, arklius,, 
galvijus, veršius. Be to: žąsis, 
antis, vištas, kalakutus, Tačiau 
liek gyvulių i^vežknas, tiek 
pajamos už juos svyruoja, štai 
1928 metais buvo gauta už vi
sus į užsienius ekspoi’tuoluš 
gyvulius apie 35 milijonai litų, 
1930 metais jau net dvigubai 
daugiau, ues 70 milijonų litų. 
Praėjusiais 1?3d idelais vos tik 
apie 30 milijonus litų, čia 
reikia pabrėžti, kad gyvų gy
vulių ekspurtus labai daug pa^ 
reina nuu musų kaimynų, ypač 
mm Vokietijos muitų. Kaip tik 
pastaraisiais ųiętais vokiečiai 
baisiai pakėlė muitus, ir dėl to 
be galo daug nukertėjo musų 
kiaulių ir žąsų eksportas, Juk 
Štai 1930 mčtaįs mos ekspor
tavome beveik už litų 
gyvų kiaulių» o 193b m. tik už 
19 mil. litų gyvų kiaulių telš’ 
vežėme, žodžiu sakant, gyvų 
kiaulių išvežimas sumažėjo 
beveik per pus& ,

Dabar iš eilės eina
musų eksporto prekių grupė— 
MAISTO PRODUKTAI, čia įcb 
na: sviestas, šviežia, rūkytą 
mėsa, lašiniai ir bekonai, kiau 
šiniai, javai ii’ kt. Maisto pro; 
dūktas tampa mums pačiu 
svarbiausiu eksporto objektu. 
1927 metais buvo parduota už
sieniui maždąttg už 43 mil. li
tų maisto produktų, 1928 m. 
jau už 56 mil. litų, 1929 m. 
beveik už 75 mil. litų, toliau 
1930 m. maisto produktų išve
žimas davė musų kraštui kuo
ne 132 mil. litų, pajamų, o 1931 
m. jau net 157 milijonus litų. 
Matome, khd šita eksporto po
zicija labai greit kyla. Jos il
gis dar ir dabar nepasiekė sa-
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antra

KAINOS YRA 
ATPIGUSIOS

ANT TIKRŲ

Consolidation
Miilers Creek

Anglių
Birželio 1 d. žemiausios kainos per dvidešimt tris metus ir 
galbūt žemiausios kainos šiems metams, tapo paskelbtos 
šiame sąraše pažymėtų autorizuotų pardavėjų Consolida
tion Millers Creek Anglių.

' Ir šiais metais Consolidation Millėrs Creek ( Anglys yra 
didesnės ir geresnės, negu kada buvo. Nauji, didesni šmo
tai yra gaminami ir visi jie yra chemiškai plaunami, kad 
padaryti juos be dulkių jūsų aruode ir švaresniais negu 
kada buvo ugnyje.

Kiekvienas tonas Consolidation Miilers Creek Anglių yra 
tonas šilumos, išėmus vieną bušeli pelenų.—Nėra akme
nų, uolų ir šiukšlių. YRA VIEN ŠILUMA!

Vienas saugus investmentas yra ateinančios žiemos Ang
lys, jeigu jus savo aruodą pripildysite su Tikromis Consoli- 
dation Miilers Creek Anglimis. »

PIRKITE DABAR-ŠIANDIE
už Tikras Bargeno Kainas

ir reikalaukite
-*

AUTHORIZED

Consolidation
Plillers Creclc

BIG EGG BIG NUTBIG LUMP

Vieninteli autorizuoti 
pardavėjai*-

CONSOLIDATION
MILLERS CREEK

Chicagoje ir Apielinkėse
SOUTH SIDE:

4923

3596

3605

1828

5323

ATLAS FUEL CO..
So. Paulina St. Tel. Prospect 7960 

JOHN BIGANE and SONS,
Archer Avė., Telefonas Lafayette 0600 
CHICAGO LAWN COAL CO.,

W. 59th Street Tel. Prospect 
DAMEN FUEL CO.,

W. 43rd St. Telefonas Boulevard
READY COAL and CONS. CO.,
So. Cicero Avė, Tel. Lafayette 

VILIJA CO.,
So. Spaulding Avė. Tel. Lafayette, 2584

vo ribų, čia svarbiausią vaid
menį vaidina: spiestai, beko
nas ir kiautiniai. Tai yra trys 
stulpai,,kuriais rėmėsi ir atei
ty daugiausia remsis musų že
mės ūkis,

Kita didelė musų eksporto 
prekių grupe yra žaliava ir 
pusiau pagaminti produktai. 
Pavyzdžiui: medis ir gaminiai 
iš jo, kaip, sakysime, lentos, 
linai, nuobrukos, pakulos, linų 
sėmenys, kailiai, oda, šeriai ir 
kt. Šita prekių grupė yra 
mums labai svarbi. Iš jos 1929 
m. gavome 17Q milijonų litų 
pajamų iš užsienių. Vadinasi, 
daugiam negu už maisto pro
duktus ir gyvus gyvulius. Sa
kau*. taip buvo 1929 metais. 
Dabar jau yra kitaip. 1930 me
tais gavome tik 120 milijonų 
litų, Q 1931 metais kuone per
pus mažiau, nes tik 67 mil. li
tų. žodžiu sakant, ta prekių 
pozicija, kuri ilgą laiką buvo 
mums, svarbiausia dabar mažė
ja ir užleidžia savo vietą mais
to produktams. Kodėl taip? 
Čia svarbiausias dalykas yra 
tas, kad linai, linų sėmenys ir 
medis bei jo gaminiai visame 
pasaulyje labai atpigo,

' Ketvirtoji musų v eksporto 
pozicija yra GATAVI DIRBI
NIAI, Šitais gatavais gaminiais 
mes užsieniui pasigirti negali
me. Metinė jų vertė sukasi apie 
10 milijonų litų. Kodėl taip 
yra? Jau minėjau, kad mes ne
turime tokios didelės ir gerai 
išugdytos pramonės, kuri galė
tų konkuruoti su kitų kraštų 
dirbiniais. Mes to vargu kada 
nors bepasieksime. Greičiau
siai ir toliau mes busime že
mės ūkio kraštas, kurio pra
monė gamins eksportui dau
giausia maisto produktus. Ta
čiau yra manoma, kad mes vis 
dėlto daugiau savo pramones 
gaminių galėtume parduoti. 
Sakoma, kad yra daug musų 
pramonininkų, kurie perdaug 
nejudrus ir tiesiog nepasiruo
šia, bijo mėginti eksportuoti. 
Daugumas nori gaminti tik vi
daus rinkai, nori turėti dide
lius muitus»ir piliečiui bruka 
savo gammkH^*«~"d4¥Žnai - maža 
tesirūpindamas ‘ jų kokybe, o 
tik kaina. Į šitą reiškinį musų 
ūkio politika turėtų energin
gai reaguoti.

Musų eksportas turi dar ir 
penktą poziciją: auksas ir si
dabras. Tačiau čia judėjimas 
labai mažas.

prekes ir kas tų prekių eks
portu rūpinasi. Dabar yra ki
tas klausimas: o už kiek litų 
ules iš viso kasmet užsieniui 
prekių parduodame? čia rei
kia pasakyti* kad metinio inu- 
sų eksporto vertė šiuo laiku 
prašoka 300 milijonų litų. 1923 
metais mes eksportavome maž 
daug už 150 milijonų litų, o 
štai praėjusiais metais jau net 
UŽ 273 milijonus litų. Vadina
si, eksportas sparčiai išaugo. 
Tiesa, praėjusiais metais eks
portas buvo šiek tiek mažesnis,

bet tas atsitiko dėl didelio kai
nų kritimo ir dėl to, kad kitos 
valstybes labai suvaržė impor
tą.

V
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Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldleniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Garsinkitės “N-nose”

Laikykis-Nepasiduok!
Tai senas priežodis, kuris yra vartojamas prakalbose 

ir Įvairiuose susirinkimuose, ir kuris turėtų padaryti 
tikrą reikšmę Lietuvių tarpe.

Žiūrint į Lietuvių judėjimą pasirodo, kad jau musų 
tautiečiai pradeda susiprasti ir pradeda remti savuo
sius.

.Jie remdami savuosius galės pralenkti kitataučius, ir 
vienybėje laikydaniies NEPASIDUOS.

Dabar yra geras laikas pirkti nuosavybes, kurių kai
nos yra prieinamos; taipgi, pirkti pirmos rųšies atsakan
čius morgičius nešančius šeštą (6%) nuošimtį. x

8944

9029

4030

3700
WESTERN COAL and SUPPLY CO.,

4916

4919

So. Western Avė. Tel. Prospect 3400 
WHITE EAGLE COAL CO.,

So. Rębcy St. Tel. Prospect 0613

WEST SIDE:
" fy. .. ’• ’.

ALBANY COAL CO.,
So. Albany Avė. Tel. Crawfofo 3501 

BOHEMIAN COAL CO.,
934 W. 18th Street Telefonas Canal 0315 

CALIFORNIA ICE and COAL CO- 
W. 22nd Street Tol. Lawndale 
So. Central Park Avė. Lavvndale

EASTMAN COAL CO., 
W. 1 7 th Street Telefonas Canal 
FIRST NATIONAL COAL CO,, 

So. VVestern Avė. Telefonas Canal 
GARDEN CITY COAL CO., 

So. Morgan St. Telefonas Canal 
LAWNDALE COAL CO.

So. Whippie Stręet Tel. LąwpdAle

2105

3334 
32.00

Q667
2060

1930

1814

2013

1386

2W

4136

3068

0493
1234

1703

2614
MONARCH COAL and SUPPLY CO..

2229 So, Črawford Ąve. Tel. Lavy^dale 7072 
WESTERN FUEL CO.,

2623 W. Adams Si. Tękfonas West
360 N. Lamon Aven^e t . Aųstin

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS.

50th Court and 33rd St. Tel. Ciceto
CICERO, FUEL CQ„

Austin Blvd. and 3lst St. Tel. Cicero 29
Tel. La\yndalc 0609

CLYDE COAL CO„
5901 W. 28th St. Tehfonas Cicero 902 

MORTON PARK COAL CO.,
2100 So. 52nd Avenue Tel. Cicero 89

\ NOVAK BROS. COAL CO.,
Cicero and Ogden Avės. Tel. Lawndale 6706 

ir Cicero 120

BERWYN:
C. M- MOLINE

Stanley ic Oak Park Ava. TęJ, BuWyn 530 
$PEgpwAY

Broadvi«w, I|l. Tel. Berwyn47? ir M*y 4130

BR00KFIELD:
O. SPĘIPEL and SON, 

Brookfield, gi. Telefonas BrOpkfield 285

TęJ, BtrWyn 530

čia buvo pasakyta, išeina, kac 
seniau buvo svarbiausi musų 
eksporto objektai, žaliava ir 
pusiau fabrikatai, būtent: me
dis, linai ir linų sėmenys. Da
bar jų išvežimas griežtai mažė
ja. Jų vietoje iškyla maisto 
produktai, ypač sviestas ir be
konai. Sviesto reikalais ir jo 
eksportu Lietuvoje daugiausia 
rūpinasi vadinamasis “Pieno 
Centras”. Tas “Pieno Centras” 
yra ne kas kita, tik musų pie
no perdirbimo koperatyvų są
junga. Jis yra, musų mastu i 
maut, milžiniška organizacija, 
nuo kurios darbo ir sugebėji
mo labai pareina musų pieno 
produktų, o drauge ir viso eks
porto raida.

Kita, taip pat musų ekspor
tui nepaprastai svarbi, įmonė 
yra '‘Maistas”. Jis, tiesa, nėra 
koperatyvas. “Maistas” yra 
daugiau valdiška organizacija 
ir įmųnė, “Maistas” turi savo 
skerdyklas Kaime, Panevėžy, 
Klaipėdoj ir Tauragėj. Tiesa, 
girdėti kaikurių nusiskundimų 
“Maistu”, Tačiau čia negalima 
Užmiršti dviejų dalykų. “Mais
tas” pirmiausia turėjo be galo 
skubiai išplėsti savo darbuotę, 
nes kitaip ūkininkai visai ne
turėjo kur dėti kiaulių. Todėl 
suprantama, kad “Maistas” 
negalėjo iš karto būti tobu
liausia organizacija. Antra 
yęrtus^ “Majstas” nuolat turi 
kovoti su kainų kritimu ir par
davimo sunkumais, čia jis yra 
priverstas dažnai imtis įvairių 

.priemonių, kurios gal ne vi
siems ir nevįsada suprantamos 
įr malonios yrą.

Tokiu budu mes, nors trum
pai, bet vis dėlto susipažino
me, kokios yra musų eksporto

<i "'4' ’.Vi&iaįdį
.C’,'

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

$500.00 CASH
UŽ SENĄ LEONARD LEDAUNĘ
TOUCH OF THE TOE

M < t Jį '. ' .

mvtn
M M 

tucnuc

-AND THE DOOR SWINGS OPEN

i
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Aš esu pardavęs tuksiančius 

Refrigeratorių Ghic a g o j e. 
Musų patarnavimas 3 me

tams kožnain Refrigeratorių 

pirkėjui užtikrintas.

Jei turi segą Leonard Le- 
daanę, tuojau iš pildyk že
miau telpanti kuponą ir pri- 
siųsk mums. Gali laimėti 
$500,00 cash dovaną.

j

M. F. SHILLS
Elektros Reftiaeratoriu Inžinierius

ŽEMOS KAINOS.
LENGVAIS 

IŠMOKĖJIMAIS

Atsiųsk mums šį kuponą GENERAL RADIO STQRE 
3856 Archer Avė., Chicago, III.

Aš turiu Leonard Ledaunę. Piikau ...... .................... .....".............. ......... (jei*
bus reikalas prisiųsiu ir affidavit’ą). Padėkite mano ledaunę prie pasiūlomų 
jūsų dovanų.

Varda? ..........,..... .............-...........    ....
/

Adresas ............................................ . .................................... ..
M V ' . ’ J ■,

Miestas ...................       *

^General
3856 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6195 . . .
Chicago, III

As

i ui.... i =3
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PROF. K0EHLER 
APIE ŠIMPAN
ZĖS PSICHO

LOGIJĄ
(Tęsinys)

Kartais šimpanzių tarpe gali
ma pastebėti ypatingų šokių. 
Jos pradeda, pav., pasiutiškų 
begi P° savo “miegamąjį”, pa
gal narvo’sieną. Tasai šokis, be 
abejo, turi savo taktu nuraminti 
(išsemti) jų nervišką suerzini
mą. Gal jis yra savo pagrindu 
seksualinio charakterio.

Vieną dieną Čego ir Grande 
žaidė drauge ant dėžės. ’Po ku
rio laiko Grande atsistojo ir 
pradėjo tripinėti viena koja ar
ti kitos. Čego nusmuko nuo dė
žės ir ėmė kartoti tuos jude
sius. Matyti, abu antropoidai 
taip šokdami vietoj buvo pui
kiai nusiteikę.

Kartais šimpanzių šokis apsi
riboja apsisukimais aplink sa- 
vę. Beveik visuomet jis yra iš
šaukiamas gyvenimo džiaugsmu 
gyvybės energijos pertekliaus 
jausmu. Panašumas su žmoniš
kais šokiais didėjo, kada apsi
sukimas aplink save tapdavo 
gfeitemis ir kada šrnpanzė pra
tęsdavo rankas honzontališkai 
Kartais čego ir Chika, apsisu
kus keliskart aplink save, daly
davo kelis žingsnius pirmyn ir 
vėl apsisukdavo (ar tasai šokis 
neprimindavo polkos?).

Kada ištisa šimpanzių grupė 
ima šokti ar žaisti, ji, galima 
pasakyti, tikrai įkūnija aukštes
nes stilizuotų judėjimų formas.' 
Du antropoidai nuduoda mūšį 
ir, besiritinėdami ant žemės, 
prisiartina prie puodo. Jie pa
mažu nurimsta, ir jų žaidimas 
virsta apskritu judėjimu aplink 
tą centrą (puodą). Kiti gyvu-

Garsinkitės Naujienose

liai atvyksta, viens po kito, ir 
prisijungia prie pirmųjų. Visa 
draugija žygiuoja indėniškoj ei
lėj labai tvarkingai aplink minė
tą centrą. Veikiai šimpanzių ju
dėjimas keičiasi. Jos nebežy
giuoja, jos viena koja smarkiai 
muša į žemę, c kitą lengvai 
stato. Atsiranda ryškus ritmas, 
ir kiekvieno individo judesiai 
atitinka bendrą kolektyVo judi- 
jimą. Galvos tuoj persiima kojų 
ritmu, ir apatiniai Lindai pasi
kelia ir nusileidžia kontaktai) sų 
kojų judėjimais. Visi gyvuliai, 
matyti, jaučia didelio malonu
mo, sudarydami tą ritmingą pri
mityvų ratą.

Atsiranda variantų kieKVianą v v
valandėlę. Koks antropoidas Įšo
ka i rato vidurį, besistengdamas 
suduoti ranka tam, kas ji perse
kioja. Kartais kai kas šimpan- 

apsisuka dar

grupė šoko 
Jaunas Kon- 
rato, atsisto-

zių, rato metu, 
aplink save.

Sykį šimpanzių 
ratu aplink dėžę, 
sulas, priėjęs prie
jo ir judėdavo ištiestomis ran
komis. Jis iškeldavo savo rankas 
ypač aukštai kiekvieną kartą, 
kada šalia jo praeidavo šokda
ma čego ir suduodavo džiaus- 
mingai ir garsingai jomis (ran
komis) per platų jos pasturga-

žmogus (draugas) noriai yra 
priimamas į tokius šokius. Prof. 
Koehler’iui pakakdavo kelis kar
tus apsisukti aplink puodą ir. 
suduoti koja į žemę, kad tuoj 
savo speciališkoj, indėniškoj ei
lėj pasirodydavo šimpanzės ir 
sudarydavo ritmiškais judėji
mais ratą. Tasai stilizuotas šim
panzių žaidimas ar šokis, pri
menu, yra visai artimas primi
tyvioms eisenoms kaikurių nū
dienių laukinių tautelių.

f“----- 1----------- r~---------------------
Perkam Lietuvoj.
! Laisvės Bonus
rš visų valstijų ir mokam tuojau cash

Taipgi skolinant pinigus ant Lie
tuvos Bonų ir algų.

Parduodam Pirmus Morgičius nuo 
$500 iki $5.000.00 nešančius 6%.

Kiekvienas Morgičius yra vienoj 
vietoj; neatidaryti, valdomi vienos 
ypatos.

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

J. NAMON
FINANCE CO.

6755 S. Western Avė.
Tel. Grovehill 1038

CHICAGO, ILL.

Puiki
Lietuvių 
Krautuve

Vyriškų, Moteriš
kų, Vaikų ir Mer
gaičių Aprėdalų.
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

šimpanzės labai mėgsta puoš
tis, dėvėti ant savęs visokius 
daiktus, ypač įvairius skudurus, 
medžiagos šmotus, kurie kabo 
ir svyi ūoja. Tasai papuošalų pa
mėgimas labai ryškus šokių, 
žaidimų metų, primityvių rit
mingų eisenų metu— to nely
ginant beždžioniško parado.

Bet ir šiaip kiekvieną dieną 
galima matyti šimpanzę, besi- 
vaikščiojančią čia su virvele, čia 
su skudurų, čia su žąliu augalo 
stiebu ar šaka ant peties. Jei 
Čego duodavo metalinį gr,andi- 
nėlį, ji tuoj uždėdavo jį lant 
savo kaklo. Virvė ar skuduras 
paprastai kabo iš dviejų šonų 
kaklo virš pečių (t. y. kaip sa
votiška “bhizelė”). Kartais ant 
nugaros ji (čego) nešiodavo 
daug lapų. Jei daiktai krisdavo, 
antropoidas palaikydavo juos 
dantimis ar prispausdavo po 
smakru.

IPalinkimas padengti savo kū
ną nors lapais (kada pradeda 
lyti) nėra naudingas’ šimpan
zėms, bet be galo joms charak
teringas. Šimpanzė, kada ima 
kristi šaltesni prasidedančio lie
taus lašai, pažvelgia į dangų 
(debesis), greit nuskina šake
les ar lapus, padeda juos sau 
ant nugaros ir ranka “primuša” 
dėl stiprumo.

Be abejo, antropoidų papuo
šimai daugiausia yra susiję su 
žaidimu, bet negalimu nepaste
bėti puikios ir išdidžios nuotai
kos, kada vaikščioja pasipuošusi 
šimpanze. Kabąs ant beždžionės | 
kūno koks daiktas, papuošalai 
eina taip pat ornamentikos 
funkcijas. Tie papuošimai, kaip 
ir pas pirmityvų žmogų (pao 
kultūringą taip pat, jei jis, sak., 
dėvi kaspinus, ordenus, žvaig
ždes ir kitokius blizgučius) rū 
žaidlna egzaltacijos jausmą savo 
paties kunu, savo asmenybe, dėl 
tos svarbos, kurios įgyja tasai 
kūnas. Lyg kažkas prisideda 
prie kūno, lyg jis tapo turtin
gesnis, Įspūdingesnis, reikšmin
gesnis. Jau kitų tyrinėtojų (ne 
tik prof. Koehler’io) yra paste
bėta, kad šimpanzes su tikru en
tuziazmu, dideliu džiaugsmu ir 
išdidumu nešioja aukštas skry
bėles (cilinderius, sak.). Atsi
minkim primityvių tautų žmo
nes (ar tik primityvių?).

Galima rasti pas šimpanzes ir 
pilonas tepliorystės žymes. Pap
rastai jos pradeda dažyti (jei 
joms duodami dažai) lupomis 
visokius patekusius po jų ran
ka daiktus. Ilgainiui lupų funk
cija teptuko rolėje pakeičiama 
ranka, kas duoda galimumo an
tropoidui greičiau ir tobuliau 
nudažyti daiktą, čego (suaugusi 
pataitė Tenerifos zoologinės sto
ties) syki stengėsi nudažyti ir 
sau kojas, bet be laimingų pa
sekmių (atsiminkim primityvius 
žmones). (Bus daugiau).

ir pasirodo didelis pinigų tru
kumas. Bet čia kuopa padarė 
visa, kas galima buvo padary
ti, — vadinasi, savo darbą at
liko. Dabar Centro sekretorius 
turės tartis su “bonding” kom
panija. 

I

Delegatais į seimą musų 
kuopa išrinko sekamus asme
nis: P. J. Žurį, p-nią Žuris, K. 
Karpių, J. Brazauską, A. Proš- 
kevičių, J. Valchinską, J. Mišči-

Jokių naujų tarimų nebuvo. 
Tapo perskaityti du laiškai: 
vienas nuo F. J. Bagočiaus, o 
kitas nuo dabartinio Susivie
nijimo prezidento St. Gegužio. 
Abiejuose laiškuose liečiama 
finansines betvarkės klausi
mas. Valdybai pavesta į tuos 
laiškus atsakyti. Kiek teko nu
girsti, birželio 12 d. yra ren
giama vakarienė delegatams 
išleisti į seimą. (

—Jonas Jarus.

DIDIS

STAKO SUMAŽINIMO

korespondencijos]
——— .. -'■n ■     11 r T-rrtT-i— —nn?

CIeveiand, 0.
/.< SLA. 14 kuopos mėnesinio.. 

susirinkimo.

Birželio 1 d. SLĄ. 14 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą. Narių atvyko nedaugiau 
šiai; tur būt, todėl, kad oras 
buvo pusėtinai šiltas. Pirmoj 
vietoj buvo išduoti raportai. 
Atrodo, kad kuopos reikalai 
tvarkosi gana gerai,
dar tebėra neužbaigtas reika
las su Banioniu, kuris per ke
letą metų buvo finansų sekre
torius. Per tą laiką kuopos fi
nansai buvo betvarkiai vedami

Žinoma,

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

MOTINOSz I

Nedarykit Bandymų su Jūsų * 
Kūdikio Maistu

Jūsų kūdikis užsitarnauja geriausio. 
Jeigu jus pati negalite maitinti savo 
kūdikio, pasirinkite maistą, kuris bu
tų tiek pat maistingas ir tiek pat len
gvai suvirškinamas kaip ir jūsų pa
čių pienas. Duokite jūsų kūdikiui 
Ęagle Brand, geriausį maistą dėl kūdi
kių, kurį per septynios dešimt penkis 
metu-; vartoja milionai molinų visame 
pasaulyje .
Eagle Brand yra puikiausias tyras 
ūkio pienas iš puikiausių pieningųjų 
Amerikos dalių, sumaišytas su reikia
mu daugiau cukraus. Jis pasiekia jus^ 
tyras ir sveikas.

RUBERINĖS 
PINĖS dėl 
sienų popie- 
ros, <tc. ....

DRIBRITE WAX.
Tiktai uždėkite ir pa
likite 
džiūti ... 75c
CALSOMINE visokių 
gražių spalvų, 25 sv. 
maišeliuose 
6c.................. sv. 7c

KEM- 
valymo 

19c
SNO-FLAKE POLISH. Geriausiai
ii visų, palieka sausą, kietą, 
blizganti paviršių ............. 75c
Palaukite mus telefonu ir mes prista

tysime. Tel. PROSPECT 1297

Pastebėtina Kūdikių Knygefė!

Jeigp jūsų kūdikis neina svaruman, 
kaip' turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s Welfare” — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kudikjų prie
žiūrą ir maitinimą.

~&agte ĮįĮĮ 'Brand
THE BORDEN COMPANY, Dept.FL-207 
360 Madlson Avė., New York. N. Y.

Meldžiu prisiųsti man dykai kopiją nau
jos ‘‘Baby’e Welfare.” 
Vardas.......
Adresas. 
Miestas..

OIN.D2ENSK0

Vaisi Milk

Senovinis
KELIAS Į PASISEKIMĄ 

kuris pasirodė sėkmingiausias surinkimui ' 
pinigų, yra paprastas lengvas ta u pi m o bu
dus. Musų protėviai vartojo’šį būdą ir gyve
no pa tenkint u gyvenimu. Pabandykite jų 
pieną—atidarykite taupimo sąskaitą čia, 
šiame banke, kuris yra sutaupą bankas per 
28 metus.

LAIVAKORTĖS — PINIGŲ SIUNTIMAS

Peoples J^tional Pank 
and ^rust Company 

of Chicatjo

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

SALES TAX
Prezidentas Hooveris pasirašė bilių, kad pirkėjas pre

kių turės mokėti sales tax 5 nuoš. pradedant birželio- 
June 20 dieną. Taigi nuo birželio 99 dienos prekės pakils 
5 nuoš. Tai kodėl dabar nepasinaudoti proga, kol kainos 
yra tokios žemos kaip 15 metų atgal. Pirkdamas dabar, 
pirkėjas sutaupys daug pinigų.

Budriko Krautuves šią savaitę parduoda už nepapras
tai žemas kainas Standard ušdirbysčių Elektrikiniuš Re- 
frigeratorius po —

87.00, 99.50
11 tūbų philco Radio vertes $150.00

■' ' ;; Z ' »" < ; y V. -r ' I

ColumBia Kailio ii" Fonogrdfhš Vertės ’ 
$150.00j iiž 1....^..............  ........J........

MIDGET RADIOS po ................................
.r. •

3 šmotų Parlor Setas naujos mados 
už . .................................................. .
šmotų Parlor Setas Mohair 
už ..... ........ ......................'................. .....
šmotų Miegamo' Kambario Setai po

šmotų Valgomo Kambario Setai po

129.00 
69.00 

A * *.*

’59.00 
’11.95 
39.00 
29.00 
39.00 
29.00

Jos.F.Budrik,!nL
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8167-4705
Iš stoties WCFL 970 kil. Nedėlioj bus gražus lietuvių 

programas. Pradžia ntio 1:15 iki 2 vai. po pietų.

FEDERAIMEATMABKETS
• JOĖ SPAITIS, SAV.

3631 So. Halsted St. ir 1949 So. Halsted St.

RŪKYTI ŠOLDERIUKAI ...

RŪKYTAS KUMPIS (šinka) ...

RŪKYTI LAŠINUKAI Su kauliukais

ŠVIEŽIOS PORK LOINS ..... .

ĄVIEŽI $OLDERUKAI

KIETI SUMMER SAUSAGE Geriausi

ŠVIEŽIOS NUPEŠTOS VIŠTOS TIKTAI

NETIRPINTI 'TAUKAI .....

10 c

Išpardavimas
TĘSIASI ABIEJOSE

PeoplesFurnitureCo0Krautuvese

NEGIRDĖTI BARGENA1 
SEKLYČIOMS SETŲ

Peoples Krautuvės užlaiko 
nuosavą •seklyčiom setų 
dirbtuvę. Todėl Peoples 
Krautuvėse galite įsigyti 
puikiausi setą pusdykiai, ar 
ba tik už išdirbystės kaš
tus, pavyzdžiui:

2-jų šmotų nauji Jacąuard 
' arba Tapestry dailus setai

K^’33.00
Gražiausių spalvų Mohair 
setai ver- E ft
tės $100.00 užO^J.OU

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Standard padarymo pilnai 
gvarantuoti, parsiduoda už 
žemiausias kainas mieste 

, *97.50
Pasirinkimas, Norge, Ma- 
jestic, Sparton, King Cold, 
La Šalie ir kitų. Visi parsi
duoda 
nas

Miegamam kambariui setai 
parsiduoda už vieną trečią 
dalį. 3-jų šmotų lova, ka- 
modė ir šeforet- $AA.5O 
ta, tik už .......
7 šmotų, $65.00 vertės val
gomų kambarių $^Q.50 
setai tik po
5 šm. ąžuolo medžio Rreak- 
fast setai $30.00 $ Q.75
vertės po ......... | Q

už sumažintas kai

$98.00 vertės naujos Thor 
plovyklos 
po 49.75
$100.00 vertės naujos Con- 
lon Plovyklos,

54.50
Radios nauji, Standard pa
darymo, $75.00 $/JQ.5O 
vertės po ...... £3
Kiti po $8.00, $12.50 ir tt.

Visuomet busite geriau patenkinti lankydami šias 
didžiausias ir atsakomingiausias Lietuvių 

Krautuves Ghicagoje

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St
Kampas Richmond gatvės 

I Lafayette 3171 
CHICAGO,

Kampas Mapletvood gatvės 
Hemlock 8400

ILL.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 ▼. ▼.

WISSIG
■J " t ■ .

Specialistas iš 
Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRųTr 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 išgydys, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler AVe. Tel. Crawford 5573
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' kasdien. Uskiziant

Chicagoje — paltu;
Metams ______________
Pusei metu
Trims mėnesiams __ 
Dviem minėsiant ....... .. 
Vienam minėsiu! . ... .

Chicagoj per iinaiiotojus:
Sandui°J—ZZZZZ
Minėsiu! ... .

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paltai

Metams ..................... ......97.00
Pusei metą------------------------- 8.60
Trims mėnesiams ...... . .......... 1.75
Dviem mėnesiams ... ........— 1.25
Vienam minėsiu! ___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .. . 88.00
Pusei metą     ............ 4.00
Trims mėnesiams ................. - 2.60
Pinigus reikia siisti palto Money

Orderiu kartu su atsakymo.

98.00 
4.00 
2,00 
1.50 

.76

KLAIPĖDOS RINKIMŲ PAMOKA

Paklaustas, ką jisai mano apie vokietininkų laimė
jimą paskutiniuose Klaipėdos krašto rinkimuose, prof. 
M. Biržiška pareiškė:

“Tai, kas atsitiko, nėra malonus dalykas, bet, 
man rodos, sveikas: mes rimčiau imsime galvoti 
apie tai, apie ką seniai reikia galvoti.”
Toliaus profesorius išreiškė keletą labai blaivių 

minčių 1 sulig to. kokios taktikos Lietuva turėtų laiky
tis Klaipėdos krašte. Jisai mano, kad nėra reikalo vi
sai sulyginti klaipėdiečius su Didžiosios Lietuvos gy
ventojais, ir kad toks klaipėdiečių savumu išnaikini
mas butų net kenksmingas dalykas, nes įvairumas yra 
“pažangos akstinas”.

Dar įdomesni p. Biržiškos žodžiai yra apie lietu
vių santykius su Klaipėdos vokiečiais. Jisai pataria su 
jais ne kovoti, bet “susiprasti”, ir sako:

“Aš manau, kad norint šu vokiečiais susipras
ti, reikia gerbti jų teises, kaip vokiečių. Kaip Vil
niaus krašte turime pripažinti vilniečių teises, taip 
Klaipėdoje klaipėdiečių. Keblumas tas, kad Klaipė
doj vokiečiai tų teisių turi pasisavinę daug dau
giau, negu jiems privalėtų pagal teisybę (pav. 
mokykloje), bet jei veikti rimtai, ramiai, tai — ma
nau — mes rastume rimto sugyvenimo budus. O 
jų yra daug.” 
Užsimindamas apie Klaipėdos krašto autonomiją, 

p. Biržiška pareiškė, jogei Lietuvos žmonės turi paro
dyti, “kad mes ne tik gerbiame autonomiją, bet ir jos 
norime.”

Šitokios mintys skiriasi, kaip dangus nuo žemės, 
nuo to, ką mums tenka paprastai girdėti iš tautininkų 
lupų. Skaitytojai atsimena, kad apie laiką Klaipėdos 
seimelio rinkimų musų lietuviškai-amerikoniškų “kva- 
šistukų” spaudoje buvo skelbiama, jogei visa, ką 
va privalo daryti Klaipėdos krašte, tai pakišti 
čiams po nosia stipriai sugniaužtą “kumščią”.

Nėra abejonės, kad Lietuvos interesai Klaipėdoje 
laimės tiktai tuomet, kai tenai bus veikiama tuo budu, 
kaip nurodo savo pareiškime p.’ Biržiška. O ‘/kumščios” 
politika Klaipėdą Lietuvai pražudytų. Gerai, kad sei
melio rinkimai paskatino Lietuvos spaudą tatai 
pareikšti.

Lie’tu- 
vokie-

viešai

“BONUSŲ MARŠUOTOJAI”

Washingtoną apniko didžiojo karo veteranai. Jie 
reikalauja, kad Jungtinių Valstijų kongresas nutartų 
tuojaus atmokėti jiems grynais pinigais bonusus, ku
riuos jiems valdžia yra davusi sulig to, kiek laiko ku
ris yra tarnavęs kariuomenėje.

Laikraščiai kasdien paduoda daug žinių apie juos: 
ką jų vadai pasako reporteriams, kokius pasikalbėji
mus jie turi su atskirais kongresmanais ir senatoriais, 
ką jie ketina daryti, jeigu kongresas jų reikalavimo ne- 
išpildys, ir t. t. Tose žiniose dažnai minima ir komu
nistai, kurie, esą, sukurstę buvusius kareivius maršuoti 
į Jungtinių Valstijų sostinę ir kelti skandalą. Paskiau
sias pranešimas sako, kad dauguma veteranų nutarę 
nutraukti vięus ryšius su komunistais ir Išmetę juos 
lauk iš savo “kempės”.

Bet vargiai yra teisinga komunistus už tą triukš
mą kaltinti. Tiesa, komunistai bando prie veteranų pri
siplakti ir pasidaryti politinio kapitalo iš to sąjūdžio. 
Žiūrint iš komunistiškų “principų” taškaregio, komu
nistai tenai neturėtų visai lįsti. Juk tie, kurie ėjo į ka
rą, yra, sulig komunistų “mokslu”, ne tik “socialpatrio- 
tai” ir “darbininkų klasės išdavikai”, bet tiesiog kuone 
“žmogžudžiai”: jie klausė imperialistų įsakymo ir žy
dė sąvo klasės brolius, kitų tautų darbininkus. Tokius 
“tezius” komunistai skelbė karo metu ir per keletą me
tų po karo — iki pailso beskelbdami.

Todėl yra nešvariausios rųšies politiškas mekleria- 
vimas, kada dabar komunistai apsimeta buvusiųjų ka
reivių prieteliais ir užtarytojais. Nenuostabu, kad ve
teranai juos iš savo tarpo pašalino. -

Bet, kaip sakėme, nėra pamato komunistams pri
mesti tą “honųsų iparšųotojų” susirinkimą Washįų£- 
topę. Šitokius gandus skleidžia tje politikieriąj, kunę 
patys yra kalti, kad veteranai tenai susirinko. Jie bąpr 
do nuraminti savo negrynas sąžines ir surasti priekabę

nusikratyti nemalonių jiems svečių.. Jeigu jiems pavyk
tų įtikinti visuomenę, kad “maršuotojai” yra /‘komu
nistų agentai”, tuomet valdžią gąlėtų juos be ceremo
nijų išvyti iš sostinės. ' į

Karo veteranai suvažiavo į Washingtoną dėlto, kad 
daugelis kongresmanų ir senatorių, kuriems rupi per 
ateinančius rinkimus gauti buvusiųjų kareivių balsus, 
sužadino juose viltį gauti “cash” už bonusus. Ne vienas 
jų yra prižadėjęs veteranams balsuoti kongrese už jų 
reikalavimą. Natūralūs dalykas, kad tai veteranus pa
skatino vykti į Washingtoną. Gauti pinigų kiekvienam 
yraimalonu, o ypač šiais laikais, kuomet siaučia depre
sija ir žmonės kenčia didelį vargą.

Bet veteranai neprivalo būti laikomi privilegijuota 
žmonių klase. Jų, kaipo bedarbių, reikalai turėtų būti 
rišami kartu su visų bedarbių šelpimo klausimu. Jeigu 
veteranai butų šitaip žiūrėję į savo reikalą, tai jie butų 
galėję kreiptis į darbininkų organizacijas ir į neorgani
zuotųjų darbininkų mąses,' ragindami jas kovoti bend
rai už apdraudą nuo nedarbo, už paskyrimą pinigų be
darbiams šelpti iš valdžios iždo, už statybos darbų plė
tojimą ir kitokias konstruktyves priemones bedarbių 
vargui sumažinti ir ekonominei depresijai nugalėti, ši
taip elgdamiesi, buvusieji kareiviai butų suvaidinę svar
bią ir naudingą rolę, kaipo darbininkų žadintojai.

O dabar jie įnešė tik dar daugiau painiavos į po
litinę situaciją krašte. Jų reikalavimas atmokėti bonu
sus, kurie pribręs tiktai 1945 metais, yra nepamatuo
tas. Mokėdama tryliką metų anksčiau, negu bonusai 
pribręs, pilną bonusų sumą, valdžia užmokėtų daug 
daugiau, negu ji yra pasižadėjusi. Ir butų keista finan
sinė valdžios politika, jeigu šiandie, kada jos ižde yra 
milžiniškas deficitas, ji mokėtų skolas, kurias ji turės 
mokėti dar tik už trylikos metų.

Bet politikieriai Washingtone turėtų neklaidinti 
veteranų ir, vietoje pusti burbulą apie “komunistus”, 
turėtų pasakyti “bonusų maršuotojams” tiesą, jų ilgiaus 
nevarginant ir neerzinant.

DĖL REAKCIJOS 
VOKIETIJOJE

Opozicinių komunistų “Nau
joji Gadynė” rašo apie reakci
jos stiprėjimą Vokietijoje ir 
pavojų darbininkams. Nuo to 
pavojaus, esą, galima butų at
siginti tiktai tokiu bildu, ko
kių 1921 metais Vokietijos dar
bininkai nušlavė Kapp’o pučis
tui:

“Galingas bendras revoliu
cinis frontas nuo komunistų 
iki socialdemokratų ir darbo 
unijų. Tiktai tuo, o ne kito
kiu bildu. Tiktai sudarymas 
tokio galingo fronto gali iš
gelbėti Vokietiją nuo musso- 
liniškų skerdynių.”
Čia pasąkyta tiesą, nors li

ne vigai tiksliai ji suformuluo
ta. Teisingiau butų sakyti ne 
“revoliucinis frontas”, bet 
darbininkų frontas, ir tai dėl 
dviejų priežasčių. Viena, į tą 
frontą svarbu įtraukti visus 
darbininkus, neatsižvelgiant, ar 
jie yra “revoliuciniai”, ar ne. 
Tam tikrose Vokietijos srityse 
(pav. Reino krašte) dar gana 
žymus, skaičius darbininkų pri
klauso vadinamoms krikščioniš
koms (katalikiškoms) unijomš. 
Kapp’o “pučo” metu tie. darbi
ninkai prisidėjo prie generalio 
streiko ii- padėjp laisvoms pro
fesinėms sąjungoms nugalėti 
milįtai-istų šukiiįmą/ Nėra jo
kio reikalo tųog darbininkus 
atstumti dabar nuo bendro dar
bininkų fronto, nes ir jiems 
grasina pavojus iš monarchistų 
ir fašistų pusės.

Antra, kova prieš Von Pap- 
peno valdžią ir fašistus savo 
esmėje nena revoliucija. Vokie
tijos revoliucija įvyko 1918-19 
metais. Dabar eina reikalas ne 
apie nąują revoliuciją, bet apie 
kpnstįtucinės tvarkos apgyni
mą. Tą konstitucinę tvarką re
voliucija iškovojo, bet reakci
ja 'dabar kėsinasi ją sugriauti. 
Vadinami, šiandie kelti “{-evo
liuciją’-’ nori reakcija.

Komunistai, “ščyrieji” ir opo- 
ucįpįąį, to dar iki šiol nesu
pranta, ir todėl visas jų galvo- 
jin|ąs apie Vokįeįij^ padėtį 
y(|ra nyplotas ir nenuosakus.

Vi^ srovių komunistai per 
t^ylijęą metų šaukė, kad Vo
kietijos revoliucijd' nieko

damiesi nuversti demokratinę 
valdžią Prusnose,^ tai kode! jie 
dabar rūpinasi, kad iš monar
chistų tapo sudarytas visos Vo
kietijos kabinetas, kuris derasi 
dėl valdžios pasidalinimo su 
Hitleriu ?

O gal komunistai jau, iš tie
sų, pamate, kad tie reakcinin-- 
kai, kuriems jie taip idiotiškai 
talkininkavo, kovoje prieš de
mokratinę respubliką, dabar 
gali juos, vietoje atlyginimo, 
įmti “mussoliniškai skersti”? 
Jeigu taip, tai jie turėtų prisį-^ 
pažinti, kad savo neva “revo
liucine” taktika jie nėrė virvę 
ant kaklo sau 
bininkams. Jie 
bar aiškiai ir 
pasisakyti už 
respubliką!

To iš komunistų puses dar 
kolkas negirdėti. Jie, tik siūlo
si į “revoliucini” bendrą fron
tą su socialdemokratais ir pro
fesinėmis sąjungomis, nogėda
mi išgelbėti savo ka/lį, pasislė
pę už socialistinio judėjimo pe
čių. \ i

ir kitiems dur
tu rėtų bent da- 
nedviprasmiškai 
demokratiją ir

ISTORIJOS FALSIFIKACIJA

išrinktas kandidatas, gavęs 
paprastą daugumą balsų, šitam 
antram balsavimui visos res
publiką ginančios partijos susi
tarę remti centro žmogų, Wil- 
helmą Marx’ą. Bet komunistai 
atsisakė ištraukti savo‘kandida
tą Thaelnuanną ir prisidėti prie 
i esipubMkinių partijų bloko. To 
dėka Hindcnburgas laimėjo rin
kimus!1 Nors jisai gavo mažiau, 
kaip pusę visų paduotų balsų, 
bet komunistai atitraukė nuo 
respublikinių partijų kandidato 
apie du milionu balsų, ir Hin
denburgas sukirto Marx’ą.

Taigi savo- neva “revoliucine” 
taktika komunistai padėjo na
cionalistams (monarchistams) 
pravesti artimą jiems žmogų j 
vyriausią urėdą respublikoje.

Renkant prezidentą šiemet,

Hindenburgas ėjo prieš Hitlerį 
ir prieš nacionalistus. Todėl no-* 
roms ar nenoroms socialdemo
kratams teko j j remti. Jeigu 
jie butų statę savo atskirą 
kandidatų, kaip kad darė ko
munistai, tai Hitleris butų ga
vęs daugumų balsų, ir šiandie 
Vokietija jau turėtų fašistą 
prezidentų. O dabar dar ji jo 
neturi. “Mussoliniškos skerdy
nės1’ dar Vokietijoje neprasi
dėjo.

‘ Ir jeigu jos ateis (kas, deja, 
gali j vykti), * tai atsakomybe 
bus ne socialdemokratams, ku
rie demokratinę respublikų įs
teigė ir per 13 metų gynė, bet 
komunistams, kurie skaldė dar
bininkų jėgas ir talkininkavo 
fašistams..

Ar mirtis yra neišvengiama?

nedavusi darbininkų klasei; 
kad demokratine respubliką, 
kurią revoliucija iškovojo, esan
ti nieko neverta; kad socialu 
apdrauda, kuri tapo išvystyta 
Vokietijos respublikoje plačiau, 
negu bet kurioje kitoje šalyje 
pasaulyje, tai tik “trupiniai”, 
kuriais Uiržuazija “mulkina 
darbininkus”. Komunistai per 
visą laiką nuo kaizerio nuver? 
timo darė ką galėdami, kad de
mokratinė pespublika butų dis- 
kredituotaunasių akyse. Jie ty- 
čia rengdavo riaušes gatvėse 
ir viešuose mitinguose, išprovo
kuodami susirėmimus sU res
publikos policija, ir paskui jie 
šaukdavo, kad respublikos vai- 
džia esanti “kruvina”. Kaip ir 
monarchistąs Kapp’as, jie da
rydavo sukilimus ir skelbdavo, 
kad socialdemokratai, .kurie 
dalyvavo Vokietijos arba atski
rų Vokietijos valstybių val
džiose, esą. “darbininkų parda- 
vikai” ir fašizmo pagelbinin- 
kai; ir jie praminė socialdemo
kratus “socialfašistais” 
įkalti į gialvą masėms, 
tarp socialdemokratų ir 
tų nesą skirtumo.

Taigi kepo naudai darbavosi 
komunistai :> demokratinės res
publikos, ar jos priešų?

Vos prieš keletą mėnesių 
Vokietijos monarchistų organi
zacija “StąhlheJm” ((Plieno šal
mas) sumanė reikalauti refe
rendumu, kad butų paleistas 
Prūsų seimas, kuriame, turėjo 
daugumą socialdemokratai 1 ir 
demokratinės buržuazinės par
tijos. Ją referendumą parėmė 
Hitleris (fašistų vadas), ir prie 
šito monarchistų bei fašistų 
bloko prisidėjo taip i?At ir ko-, 
munistui! Bendram fronte su 
“plienkepuriais” ir “rųdmąrš- 
kipiais” komunistai darbavosi, 
aiškindami darbininkams, kad' 
demokratinių partijų kontro
liuojamas seimas ir to seimo 
pastatyta Prūsijos demokrati
nė yąldžia esą niekam netįįcę, 
kad grynai fašistiška valdžia 
butų nė truputį ne blogesnė, ir

tikslu 
jogei 
fąšis-

Na, o dabar komunistai, .ap
sisukę, jau rpkiąf kad Vokieti
jos darbininkams artįnąsį 
“mųssoliniškos. skerdynes”! Tai 
ikip &aj logika? • Jeigu tarp Įdę- 
inokrAtijos- ir fašizmo “nėra 
t\kirtMW’\ W 
mussoliniški gaivalai įsigąjji? 

’jeįgp ko/nųwtei srtęjp r^a 
už rankos darbuotis su mcjąąr-

gero chistais ir hitlerininkais, steng

Tam pačiam “Naujosios Ga
dynės” redakciniame straipsny
je, kalbant apie reakciją Vo
kietijoje, randame šitokį begė
dišką melą:

“Vyriausią atsakomybę už 
plėšriosios reakcijos įsigalė
jimą ' ima socialdemokratų 
vadovybe 
denburgą;
jos šulą. Gražiai gi jiems at
silygino tas ‘respublikos pa
triarchas’!”
Ar “sklokininkų” organo re

dakcija turi bent krislą proto 
Šitaip “aiškinti” Vokiptijos po
litiką, ir ar ji turi bent kiek 
sąžinės šitaip kraipyti faktus?

Tik labai naivus žmonės gali 
įsivaizduoti, kad reakcijos įsi
galėjimas arba neįsigalėjimas 
priklausė nuo vieno asmens, pa
tekusio į prezidento vietą. Tie
sa, Hindenburgas turi daug 
daugiau galios, negu koks nors 
kitas ^tgfcirąs* pilietis. Bet kol 
Prušuose daugumą turėjo de
mokratinės partijos ir kol viso
je ejlėje kitų Vokietijos vals
tybių nebuvo laimėję rinkimus 
hitlerininkai, Hindenburgas ko
operavo su respublikos šilinin
kais. . Monarchistams ir f ašis-' 
tams jisai buvo tįąję įsipykęs,- 
1-ad prezidento rinkimuose jie 
kpvojo prieš jį, statydami s-avo 
kąpdįdatųs.

Kuomet gi fašizmo jėgos iš
augo tiek, ką,d susilygino su 
demokratijos jėgomis, taip kąd 
tąrp jų susidarė pusiausvirą, 
tąį pasinaudojo proga armija 
ir pakreipė svarstykles į ręakrj 
ei jos pusę: sp jomis nukrypo 
ir Hindenburgas. Pirma jisai 
pasirašinėdavo Brueningo dek
retus (tarp jų ir dekretą apie 
uždraudimą Hitlerio “smogia
mųjų skyrių”), o dabai’ jisai 
deda savo parašą po Von Pap- 
peno 'dekretais.

Tuo gi tarpų “sklokos” or
ganas aiškiną, kad visą nelai
mė įvyko dėl Hįndenburgo “išr 
aavystės’’. (Tokią pat nesąmo
nę, reikia pasakyti, skelbia ų 
bimbininkai.) Gerai jie “supra
to” klasių kovos teoriją!

Bet jeigu “sklokiškos” galvo? 
nemoka orijentuotis painioję 
politinėje situacijoje, tai jie 
bent turėtų išmokti nemeluoti, 
ka.dą jįe kalba apie istorijos 
faktus. Kada iškilo feldmąršalas 
Hindenburgas, kaipo “šulasT 
Vokietijos respublikoje? šešerį 
metai su viršum, leai po Eberto 
mirties Vokietija pįrmą kartą 
rinko visuotinu balsavimu pre
zidentą. Ar jį iškėlė sociąjde/ 
mokrątai? Ne, jisai iškilo pasi-; 
dėkojant komunistams!

JRirmam balsavime ^pcialdę-i 
mokrątąį stą|)3 sąvo kąndįdatu 
Ottę Ęrąun$ piinįąterj: 
pirmininką), o nacionalistai —-

af Vite- 
nas kandidatas negavo absojiu?: 
&9S . tai

^Ptrąs balsavimas, ku
riame sulig konstitucija būna

kuri iškėlė Hin- 
kaipo demokrati-

(Tęsinys)
Vienu žodžiu, kai autojckto
rius ritmiškai po šunies galvą 
varinėjo kraują, galva atrodė 
gyva. Kai tik mokslininkai iš
jungė autojektorių, varinėj usį 
kraują, tuojau galva nustojo 
rodyti gyvybės žymių.

Po tokių pasisekimų su gy
vuliais, pradėta daryti bandy
mų ir su žmogaus kūno dali
mis. Pavyzdžiui, Vienos uni
versitete, Austrijoj, prof. Krav- 
kovąs nuplovė nuo žmogaus 
lavono pirštus ir dirbtiniu bil
du stengėsi palaikyti juose gy
vybės žymes. Ir prof. Kravko- 
vui tas 1 
pirštus su gyvybes žymėmis jis 
išlaikė daugiau kaip metus. 
Pirštų gyslomis buvo leidžia
mas tam tikras skystimas, tu
rįs žmogaus kraujo ypatybių. 
Pirštai per visą laiką turėjo 
normalią žmogaus kūno tem
peratūrą, augo plaukai, ir na
gai ir tt.

Tame pačiame Vienos-, uni
versitete, Austrijoj, buvo pa
daryti bandymai ir su žmo
gaus akimis. Tam tikslui buvo 
paimtas lavonas ir iš jo iš
luptos akys. Buvo stengiamasi, 
kad akis išimant nebūtų suga
dintos kraujo tekėjimo gyslos. 
Taigi, į išluptas lavono akis 
įleistai skystimas, taip pat tu
rįs žmogaus kraujo žymių. Ir 
štai pastebėta, kad akys ėmė 
lyg žibėti, reiškia, pasirodė 
esančios gyvos. Taip atgaivin
tos akys, pasirodė, reaguoja ir 
į šviesą: jei akis staiga smar
kiau apšviesti, tai jų lėliukės 
tuojau kiek susitraukia ir at
virkščiai. Vienu žodžiu, akys 
atrodė kaip gyvos.

Tai štai trumpai peržvelgė
me mokslo laimėjimus kovoj 
su mirtimi. Tiesa, tie laimėji
mai dar labai menki, dar labai 
nežymus, kad galėtų duoti ko
kių nors didesnių yilčių. Bet 
vįpgi jr tokie laimėjimai turi 
peipažos reikšmės.

čia dar, tiesa, reikėtų pažy
mėti, ir pająunmįmo operaci
jas, kurįų tikslas taip pat yra 
pors ne yįsįŠkai nugalėti, bet 
bejit prąiigilUi dirbtinėmis 
priemonėmis žmogaus gyveni
mą. Ypač Žinomi ir garsus yra 
savo’ darytomis pajauninimo 
Ojieracijomis rusų mokslinin
kas Voronovas ir austrų prof. 
Šteįnąehas. Apie pajauninimo 
o^er(tęijąš plačiai šį kartą nc- 
liesipije.

Tai kokias, dabar iš šitos 
trumpos apžvalgos galėtumėm 
padaryti ^eųdras išvadas? 
pirmiąusįa matėme, kad vie- 
naląsčiai gyvūnėliai gali gy
venti ir gyyepą Šimtus ir tuks- 
tančius metų. Beiškia, pasauly 
yrą gyvybių, kurios tęsiasi am
žiais. Čia tuojau kyla klausi
mas: ų, kodėl gi aukštesnės 
rtĮšięs gyvuliai turi žūti, kodėl 
jtj gyvybę ųę^ąįi tęsti amžiais? 
4rba, jeigu jąu negali tęstis 
amžiais, tai gal yra priemonių, 
ferlmnis bępt šjek ^įęk galima 
kutų tų gyvykv pratęsti?

Mes matėme, kad atskilęs 
organizmo ląstelės, net atskiri

organai ir po mirties pasirodo 
dar yra veiklus, taip sakant 
gyvi, jeigu tik jie yra padeda
mi atitinkamas sąlygas, j to
kias sąlygas, kokiose jie yra 
buvę pačiame organizme. Mes 
matėme, kad ir žmogaus pirš
tai, akys, o gal būt ir kiti visi 
organai ir po mirties, laikomi 
atatinkamose sąlygose, gali bū
ti gyvi, veiklus, kaip ir pačia
me organizme. Vadinasi, ir po 
mirties negalime pasakyti, kad 
visas organizmas jau yra žu
vęs: jo atskiros dalelės, atski
ri o/ganai tebėra gyvi, tiktai iš 
organizmo yra atimta kažkas, 

į tvarkė, 
valdė ir teikė energijos. Ar ne
galima butų čia palyginti prie 
mašinos, kuriai staiga atimtai 
tiekiama energija, — ir maši
na sustoja. Bet jei mašinai vėl 
tiekti energijos, tai visos dale
lytės eis taip pat, kaip ir pir
ma ėjusios. •

Vadinasi, ir organizmui jei
gu galima butų suteikti tai, 
kas per mirtį pradingo, jo vi
sos dalelytės, visi organai galė
tų pasirodyti vėl veiklus, ir 
veikti taip pat, kaip ir pirma. 
Bpt juk tai ir yra negyvam or
ganizmui suteikimas gyvybės. 
Bet kas yra gyvybė ir kaip ją 
galima butų suteikti negyvam 
organizmui, šiandien dar te
bėra nežinoma. Ir nežinia, ar 
iš viso kuomet nors tai pavyks 
sužinoti... j

Tai taip bendrais bruožais 
atrodo mokslo ieškomi keliai 
kovai su mirtimi. Mažai dar 
telaimėta, bet ir tai duoda šiek 
tiek vilties tolimesniems pąsi-* 
sekimams. Juk nė vienas dide
lis dalykas nebuvo padarytas 
staiga, bet viskas buvo atrakta 
po biškį, po truputį. Tiesa, gal 
būt, mirties žmogus niekuomet 
nenugalės, bet kad gali sustab
dyti organizmo senėjimą, taip 
sakant, gali prailginti gyveni
mų, tai tuo daugelis mokslinin
kų šiandien tiki. O gal put 
žmogus ir galės gyventi kokią 
150 ar ir daugiau metų...

nes. ii pi ui. 1YIHVKU- kag visjJ organizmą 
bandymas pasisekė: Vflld- ir t pnpr

Naujau No. 22 “Kovos* 
gautas šiandie. Kaina 10c, 
Klauskite Naujienose.
— -------------- -—.............., . — „ ,,,

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

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmais numeri? 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laiKraštis, 
Galimą gauti “Naujienose”, 
Kaina tik 5 centai,

“Naujienose*’ Kalima gau
ti Uruguajaus, ?ieti| Ame
rikoj, lietuviu laikraščius:

“Naujoji Banga” (Nę. 5) 
“Tribūna” (No, 4) 
Kaina 5c kiekvieno,

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St..



Lietuvių Valanda

Smulkios žinios

Bridgęportas
Kviečia atlankyti

tak.-'Ų

Cicero

Žinių rinkėjas

Jokanto Karmoj.

Į HS1

Viso $190,128.02

tikrinsite, kad ir labiausia opų 
skonį patenkins esantis krau
tuvėj čeverykų pasirinkimas. 
Taigi atsilankykite. Žvalgas.

adio klausytojai b.u šiuo 
amų pilnai patenkintj, nes 

gražias dainas ir n ųzi-

$ 3,275.19
43,727.24

9,753.63
407.50
205.00

17.50
51.50

rezidentas, 
HTH, sekretorius

7,118.72
3,805.75

678.90
11,106.00

. 325.87 
2,000.00 
3,100.00 

25,900.00 
1,581.29 

614,66 
780.00 
186.60 

11,10600 
784,73 

1,000.00 
385.00 

80.50

patys apsileidžia, tingi pasiru 
pinti, tai neprivalo po išmeti 
ntiti kitiems.

ne birželio 12 d. Pradžia 4 vaJ

Pastaruosius metus Manikas 
buvo pąkvįeųtps kaip asisten- 

“ s Degenhardt, 
aido didelį Emcrgency

ne-
Jokanto 

žiuo-

Iš. sudaryto programų spren 
džiaut, galima ųžtikrip*'. k.«Mi 
visi r 
pro f 
isgir

Didelis Šurum
Burum

P«r dvi savaites tiktai: Vieila bonk 
perkate 1 bonką DR. MICHAEL’S ALL

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvis Moksleivis 
Pirmininkas.

Pastiptą ant Šerų ....
Nesumokėta. nuošimčių
Npsųmofcėta iįųoklh ant

2,017,42.5
7,118.72 

57,350.00 
3,600.00 

60.00 
358.39

3,000.60 
6,000.20 

12,600,46.5 
• 131,89.5

71.42 
$190,128.02 

IŠMOKĖJIMAI
Paskolinta ant praperčių $18,20000 
Paskolinta ant šėrų ...... 3,900.00 
“ * ................ "‘..47,213.82

6,447.91 
4,142.00

Edwine Martinkus, 7 metų 
mergaite, 5758 Wcst 65 street, 
tapo užgauta automobilio nelai
mėje ties namais 4201 So. Ash
land avenue. Susikūlė auto
mobilius, kurj operavo Charles 
Butkevvicz, 4500 So. Honore 
st., su kitu, kurio šoferis buvo 
Walter Markiewicz, 2444 West 
47 place.

GERA VADOVYBE
IR ŽMONIŲ PRITARIMAS 

NRUS STIPRIOS
Ryt dieną vėl turėsime pro

gų pasiklausyti musų gražių 
dainų ir muzikos per radio iš 
stoties WCFL nuo 1:15 iki 2

4745 So. Ashland Avė
1205 Milvaukee Avė.
1643 W, North Avė.
6429 So. Halsted St.

3342 W. 26th St.

Balius mokyklos baigimui »a 
s , Minėti

Šerai užbaigti ir išmokėti.. 
-Uždarbis ant išmokėtų Šerų 
Bendravote nuosavybė ...: 
Trumpo laiko paskolos at-

UMikėtą .........į................
Pripuolamos paskolos .... 
Nuošimčių už pilnus Šerus 
Pilnai sumokėtų šėrų 
Nuošimčiai ...................
Užlaikymas bendrovės 
Darbininkų algos • • •. 
Laiškai ir knygos ... 
Bąnkoj ant Čekių .... 
Suspenduoti šėrai .... 
Atsargos iždas.............
Reridos ............ .
Suspenduotų mokesčių

Viso

PADA
Rpda bankas yrą gerai vedamas jr 

kada apie ji gėrai mano apieliji- 
ke, jis turi du svarbiausius daly
kus jo patvariam stiprumui.

Ritąjs žodžiais sakant, tik charakte
ris ir patyrimas esančiu banke 
žmonių, pridedant pasitikėjimą

* Jonas žilvitis po keliolikos 
metų atsidarė bizni savame na
me adresu 4900 West 14 street. 
Tąi naujos aiskriimijė. 
Paranki vietą užeiti, Well, 
miestelio vyriausybė persimąi- 
nš, fcąį įr bi^nįe^ąį matai iš 
po ilgų vąkąejjų.

Korespondentas.

na st. Kviečiami visi draugai 
atsilankyti.—Vietinis.

Jaunas lietuvis, Alfonsas J. 
Manikas, kuris baigė medici
nos kursų Loyola universitete, 
praėjusį trečiadienį, berželio 
8-tų, turėjo garbės baigti šiuos 
metus kaip pirminipkas medi
cinos moksleivių skyriuje.

Už poros savaičių Alfonsas 
Manikas įstos į Mercy Jfospital 
praleisti metus laiko kaip įn- 
ternas; po to laiko lietuviai 
galės džiaugtis susilaukę dar 
vieno gabaus gydytojo.

Reikia priminti, kad jauno 
profesionalo tėvams pripuola 
daug garbės, jogei darbavosi 
išleisti sūnų aukštų mokslų. 
P-n o Juozapo Maniko šeimyna 
gyvena Brjghton Parke, adresu 
2902 West 40 St.

Bendrovės ^nuosavybė
Rakandai ir
Bankosė ant

The Boston Shoe Store šioje 
apielinkėje yra pripažinta 
kaip viena vadovaujančių 
krautuvių čeverykų biznio ša-

$127,748,38

žiūrėjau visos bendrovės khygas ir dokumentus ir patikrinau, kad’, virš pažymė
tos skaitlinės aptinka teisingai sulig bendrovės knyga.

, ; ‘ Varkąla, registruotas auditorius.
Virš minėtos skaitlinės pątvįrtiptoa per bendrovės valdybų.

• • J .. ................ ’ J, SANDARS,
POVILAS^M. S

aS pradėjau imi 
dtmtreli kitų Vi 
■Mano galva ąųi 
Nuga-Tone pęr 

apetitą ji 
BVęjkata niekąd 
mano draiku n

Mokymo baigiasi.
Taigi daugelis lietuvių turi pa
protį kokiu nors parengimu at
žymėti, kad jų vaikučiai baigia 
mokyklų—aukštesnę ar žemes
niųjų.'- štai vienų toki balių 
rengia p-nia Gedgaudienė (bu
vusi Cirtautienė) savo sunui 
Malteriui gį^utui, kuria §ie-

Joseph Davis (lietuvis), 23 
metų, 3534 So. Parnell avenue, 
išgelbėtas pusiau be sąmonės 
ir nugabentas į Cook kauntės 
ligoninę. Jisai uždare savo bu
to duris ir langus ir paleido 
iš pečiaus gazų mėgindamas 
nusižudyti. Gazo smarvė te- 
čiau laiku pajusta ir jaunas vy
ras išgabentas iš troškinančių 
kambarių

Alfonsas Manikas lankė Har- 
rison Tech. High Scbool ir bai
gė dvejų metų Science Coursc 
Grane Junior CoHegc. Tada 
pradėjo studijuoti gydytojo 
mokslų Loyolą universitete. 
Trečiais metais šioj medicinos 
mokykloj jis atsižymėjo savo 
gabumu ir tapo paskirtas kaip 
asistentas prie Dr. Lawrence, 
kuris per kiek laiko pavedė 
Manikui vienos klcsos priežiu-

Viso
Aš žemiau pąsįrašęs prisiekusia uudi torius, paskirtas Direktorių Tarybo

29,100.00 
4,575.00

275ĄJ0
336.25
295.87 

/ '2,000,00 
. 900.00

. 31,250.00 

. 578.70

. 1,000.00

The Boston Shoe Store iš
tarnavo šiai apielinkiai jau 
dešimtį metų. Per tų laikų 
krautuvė įgijo daugybę drau
gų, kurie pripažįsta, kad ji 
draugiškų dėmesį atkreipia į 
kiekvienų savo kostumerį.

The Boston Sime 8t°fe yra 
žinoma įvairumu stylių čeve
rykų, kuriuos krautuvė visuo
met laiko ir, be to, ši krautuvė 
yra žinoma, kaip pirmoji pa
tiekti naujus stylius tik pasiro
džiusius markele.

Šį sezonų The Boston Shoe 
Store, dėka labai prielankio
mis sutartimis padarytomis 
su rytinių valstijų čeverykų 
fabrikantais, siūlo čeverykus, 
nepaprastai prieinamomis kai
nomis visai savo kostumerių 
šeimynai. Tarp kitko, krautu
vė tiekia pasiūlymų moteriš
kėms nepaprastų rinkinį baltų 
čeverykų vasarai ir taipjau 
baltus čeverykus mergaitėms 
kaip “Graduation.0

Atsilankę į krautuvę persi-

atprovinę antanines naktį, ry
te visi leisimės į “Birutės” 
daržų “Naujienų” piknikam 
Tiesa pasakius, jeigu ne “Nau
jienų” piknikas, tai jis savo 
varduves butų apvaikščiojęs 
sekmadienyje. Bet kadangi jis 
didelis “Naujienų” patriotas ir 
dar savo laiku buVęs stambus 
kontestantas, tai jam nedaleis- 
tina, kad jis tuo pačiu laiku 
rengtų savus iškilmes.

šeštadienio vakare, kurie tu
rėsite liuoso laiko ir norite 
smagiai laikų praleisti 
pamirškite Antano 
fanuos, Lemont, III. Nuvh 
ti galima McKarty Road.

—Maxim Lupus

PĄJAMŲ
Bankoj balansas pereitų

Hemoroidai ir Tonsilai išimami be jokio 
kraujo ar skausmo

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIO

Priimtą duoklių ........ .
Priimtą nuošimty .............
Premijų už paskolas ...... 
Naujų narhj įstojimas .... 
Pervedimas šėrų ............. ....
Bausmių ų*ž užvilktus šėrus 
Praperčių paskalas atmo

kėta ...
Paskolos atmokėtos ąnt.šėrų 
Rendos ........................ ..
Bendrovės nuosavybė 
Trumpo laiko paskolos 
Pripuolamų morgįčių 
Užbaigti Šerai ....... 
Pilnai sumokėti šėrai 
Suspęnduoti šėpai . • • • 
Atsargos iždas ......

Well, taip sakant atėjo pa
vasaris, gamta atgijo — paukš
čiai čiu'l a-ulba. medžiai ža
liuoja, kvietkos žydi ir sūnūs 
žmogaus džiūgauja gamtos 
gražybėmis, kad po šaltos žie
mos malonus pavasario oras 
gaivina jo sielų. Ypačiai musų 
miestelėnų gyvenimas tai su
kaustytos sielos kankynė, 
mums nėra lemta tikros gam
tos gražybėmis naudotis —vis
kas dirbtina. Bet mums yra 
lemta nors šventadieniais iš
vykti pas savo draugus, pažįs
tamus į farmų, į girias, į par
kus — ten mumis motina gam
ta maloniai po savo gaivinan
čiu sparnu glaudžia.

šeštadienio vakare, birželio 
11 dienų, Antano Jokanto fer
moj, Lemont, III., bus didelis 
šurum-burum. Mat, jis provys 
savo varduves. Nors Antano 
iš Padvos miesto diena pripuo
la tiktai tryliktoje, bet kadangi 
tryliktas numeris nėra liukin- 
gas, tai Antanas nusitarė savo 
varduves apvaikščioti birželio 
11 dienų, geriau pasakius, nak
tį. Antanas kviečia visus savo

žmonią, pridedant pasitikėjimą 
ir lojalumą tų vyrų ir moterų, 
kųrię patronuoja banką, ir suda
ro tvirtumą ir pastovumą bile 
Kurios finansinės įstaigos.

Žinoma, reikia atsižvelgti ir j kitus 
faktorius, bet minėti du dalykai 
yra patys svarbiausi.

Bankai ir depozitoriai turi bendrą ąt- 
^akomybę. Todėl tiktai nuošird- 
Žįų ir pilnu kooperavimu tegali
ntą pasitarnauti abiejų pusių in- 
tęresams.

West Side Trust
AND SAVINOS BANK

Trutl Ccmpany •—-,

ši valanda yrą duodama lė
šomis Jos. F. Budriko Kiąyfų- 
vės, 8417 S, Halated st., iš ku
rios lietuviui Augiausiai dąbftT 
perka rądias, rakandus ir e’ek-

įPavelytag Kąpftąląs $1,000,000.00
■ ■■

I ‘

Paskolintu apt prąperčių $162,000.00
Paskolintą ant šėrų .... 4,725.00

693.65

_ _________________ NAUJIENAS, Chicagd, UI, 

studentų įvairių tautų ir dau
guma jų lanko įvairius univer
sitetus. Jie rengia draugiškus 
vakarus ir atletines žaismes.

Antruose metuose Loyola 
universitete Alfonsas Manikas 
buvo išrinktas savo klesos ka- 
sierium, trečiuose ' tapo vice
pirmininku, o šiais metais, 
kaip piinėtą aukščiau, buvo 
pirmininku.

Linkime jaunam daktarui 
pasisekimo ir ateityj. —H.

CHICAGO
' ąankininkavimo valandos: Kasdie 9 v. r. iki 3 po piet., 

' Spbatomis 9 v. ryto iki 8 vai. vak. ,

TAS PATS SEHAS UAMKAS T.QJ TĄC1OJ SENOJ VIETOJ

UGDO SVEIKATĄ IR LAIMĘ
Jis taipgi prisideda prie jūsų namų gra
žumo. Mes sudedame įr pilną! įrengiame / 
maudynių kambarius, suvesdami mau
dynes, prausyklas ir puodus. Taipgi už
laikome puikiausius fįxtųrius už kainas, 
kurias jus noriai mokėsite. Mes kviečia
me jus ateiti pilė laiku ir apžiūrėti^

THE SOUTH CENTER PLUMBING 
and HEATING SUPPLY C0.

• Telefonas

N, W. Kampas State ir 55 gatvių Atlantic 4290

imti Nuga-Tonę”
........... ■

dlona^^fem^a# t® 

t garai mie®U Įihfcftmlfl. Mano 
irt 'nnhpvo gtjreano. ©ang-MiB

ir Stiprumo, jus turite 
,, . , . pastapeu dideli pagerė
jimą. kliu pajausite tik Jtž kojių dienų. Jo
kio vaistai negali užimti vfėtą Nuga-Tone, 
kaipo Hveikatos ir atiprumo atateigėjo." Ap- 
tiekininkal j| pardavinėja. Jeigu aptiekinin- 
kas neturi Nuga-Tono, papraAykit j| užaa- 
kyti ifi aavo urmininko, žiūrėkite, kad gau
tumėt Nuga-Tone. Substitutai yra be ver-

— ...............

Almai Statement

Taupymo serijos atsidaro kas tris mėnesius, 1-mų dienų sausio, balandžio, lie
pos ir spalio.. Serai mokami po 121^; 25c, ir po 50c. į savąitę. Išmokėti šėrai 
kiekvienas po. $100.00.

Paskolinaimi pinigai ant
Reikale kneipkitės prįe
/ VADYBA:

Meto Atskaita

met baigė pradinę mokyklų
Balių sijreųgti rūpinasi taipgi vakare adresu 4600 $d. Pauli 
bernaičio seserys Petronėlė ir 
Michalina. Bus- graži vakarie-

ll!!ilHMllllj|lii!į.i| .. .

BARN DANGE”
P-nų ŽIOGŲ FARM0J 

ŠEŠTADIENY,
Birželio-Jime 11,1932

1 mylia N. W. nuo CARY, ILL. arti Roule 19, 37 mylios 
nuo Chicagos

Atvažiuokite — turėkite “GOOI)

Kosulio dykii hfh’

.. Mi- ......., i,. ;lt,l

atvykti į jo farmų, ypačiai jis 
nori, kad gausiui dalyvauti 
“naujieniečiai.” Jis sako, kad reans. ši brolija

lų morg ifių už 6% nuošimtį visiems lygiai 
ybote ąrba į raštinę.

• . • • -------------- '> '

J. SANDARS, prezidentas, 
POVILAS M. CMITH, sekretorius, 
J. C. ENCHER, iždininkas.

\ ** “ • ♦ *** m * ' * •• k . - -s ... -
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PRANEŠIMAS
Lietuviai mylinti liuosą laiką praleisti ant gryno oro, prašomi atsilankyti 

j mi»sų fąrmą dpie 2 mylios į pietvakarius nuo f,cm°nt, iii. Čia graži v|eta 
piknikams, draugijų išvažiavimams ir vakacijoms. Galite gauti šviežio pie
no. lietuviško sūrio, šviežių kiaušinių ir tt. Turime 9 kambarių pamą su 
visais miesto patogumais. Galima nakvynę gauti ir žuvauti. Tėmykite musų 
iškabą:

GREEN HILE FARM
ant Chįcągo-Joliet road 4-A, prie 139 St. po ta puse kelio, kaip ir Oakp 
daržas, tik apie porą mylių toliau. Arba paklydę kreipkitės dėl informacijtį 
j Lemont Photo Stūmio, 410 Mąin St., Lemont. 111. Čia galima nusitraukti 
gražius paveikslus tik už $5.00 tuziną. Tų abiejų vietų savininkas

JULIUS PLACIUKAS

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

vakarų, birželio 13-tų, 8 valąų- 
dų p. Lukšįtįeųes svetainėje.

Susirinkimas svarbus ypatin
gai tiems, kutie esate užsilikę1 
su mokesčiais. Tokie nariai tųr 
retų apsirūpinti, nežiųjcįnt kąjp 
blogi laikai. Reikia lankyti sųr 
sirinkimus, tartis kaip pasiliuo- 
suoti ir užtikrinti ' sųu rytojų. 
Ir tai galima padaryti, jei dė
sime pastangas. Tie daro labai 
blogai, kurie nuleidžia rankas 
ir tik keikia blogus laikus.

Susivienijimo narys neturė
tų likti suspenduotas nė vie
nas. O apie išbraukimų tai ne
gali būti nė kalbos. Kiekvieną^ 
narys gali gauti pąskolų iš 
centro, jei rūpinasi. Bet jei 
———. ........P’" .“rff
» ' ' ' '! '■!■ '■ ' JT ......

PUIKl LIETUVIŠKA užeiga
Užkandžiu o k Kartu ' ąą Vąl^Įįąite ?

ir pąduoįąpię stalus ,
' i|”wPASIŠOK . -' T 'VIŠTIENA, STĖKAL RAVIOtl ta ŠPAGRETTI

HAPPV BIVLS INN......
Tel. JlaymaiM 9859 1518-18 WJ GRANP ĄVg.

p. W. KORSAK. Sąv. Prie Avė.
Iii,...■ ■ į =—i..............y..... .... i ! .. .. . 1^liyiJįĮĮili'iiiį'|lįįb'!w>»4<yi;f 
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Sanitaris Plumbing

tas prie Dr. Ę. Ą, 
kuris va’ ‘
Office prie Fullerton ir Cicero 
gątvių.

Bet Alfonsas Manikas atsižy
mėjo ne tik savo mokslo srity, 
ale ir viešajame gyvenime- Jis 
ypą nurys ir vienas sutvėrėjų 
Lambda Mu Delta brolijos, 
kuris traukia lietuvius medici
nos ir deatister/jos studentus 
prie savęs. Jis taipgi yra narys 
ir porų metų buvo pirmininkas 
veiklios brolijos vardu Cythe- 

suside(|ą iš
■»'!■.T.!’. ■■ ■ ■ It'-'V

Gediminas Ruildlng and Lnan Ass'n
4415 SO. FAIHFIELD AVĖ., CHICAGO, ILL.

\ . mmiuin ‘•.v^ d- > • * .

Po lllląois Vąlstybės Priežiūra
; ĄTSAgOMYBĖ 

'Sumol^tą duoklių ant
Seru ............................ $97,818,90.5

Iš anksto sumokėta
JaęŪIit} į.,...... 

Užsj lįkiisių duoklių .. 
Pilnai Sumokėti žėrai 
Užbaigti šėrai ............
Ekstra sumokėta .... 
Suspenduotų šėrų ... 
Nuošimčių ...’.............
Atsargos iždas ............
Padalintas pelnas ... 
Nepadalintas pelnas . 
Suspenduotu mokesčių

Viso \

iE. y.;

V*-N!! ........ ....... i ...................... . ....................................,................—

...... ..........................................................  m..——. ................   i II ......................... i .. . .............................

7 . .. ■ ■ ■
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• •• \ 
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NAUJIENOS, Chicago, Iii

BIRUTES BIRŽELIO
<lune 12

•Hieij

Įžanga Tiktai 35 Centai J. BANCEVIČIUS

Programas bus nepaprastas: grupė jau- 
nų atletų išpildys kelis akrobatiškus nu
merius. Iš aštuonių 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
ZANAS, kuris yrą atletikos instrukto
rius vokiečių Grand Crossing Turn Ve- 
rein kliube. (

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

k’’

ŠOKIAMS GROS 
GEORGE STEPONAVIČIAUS 

ORKESTRAS

AKROBATŲ GRUPĖ, KURIĄ PAMATYSITE “NAUJIENŲ” PIKNIKE

'<1.

Pilį
-r

DARŽE
Archer Av

IR 79-TH STREET

• '>v‘' • ■'•'5^-f:' •" v
'■ J#
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šeštadienis, biri 11, 1932

CHICAGOS
ŽINIOS

Bankas išmoka pinigus 
ir užsidarys

mas sutarties padarymui tarp 
anglėkasių unijos ir samdytojų 
Illinois valstijoj, kur anglėka- 
siai jau streikuoja nuo 1 die
nos balandžio mėnesio š. m.

Indianoj anglėkasiai, pasak 
“Chicago Evening Post”, 
tikę pamatinei algų skalei 
dienoje.

reikalavimą jie padarys birže
lio 24 d.’ / * 7
Prisaikintieji išnešė nuospren

dį tik po 40 valandų argumen
tavimo deliai klausimo, ar jis 
kaltas.

su- 
$4

kęs iš biznio fabrikantas, nusi
šovė ketvirtadienį. Jisai paliko 
savo žmonai apdrąudą, kuri 
siekia $800,000. Tai buvusi vie
nintelė priemonė aprūpinti mo
teriškės ąteit|, nes pats Vilas 
jautėsi visai subankrotavęs.

!' W! .'J. ■.. .......... Z1..... ""-'M J '■ ■' .....

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

Garsinkites Naujienose

Adresu 32 North Michigan 
avenue randasi People’s Trust 
& Savings Bank, kurio depozi
tai siekia daug-maž $17,000,000. 
Tasai bankas nutarė išmokėti 
depozitoriams jų pinigus ir už
sidaryti. Toks nutarimas pa
daryta banko direktorių susi
rinkime. Faktinai, bankas pra
dėjo išmokėti pinigus jau va
kar.

Rado kaltu esant stam 
bų politikierį

Holdapas lietuviai mo
teriai; piktadariai ir 

dantis pasiėmė
Garsinkite “N-nose”

Laukia angliakasių gin
čo išsprendimo

Indiana anglėkasių unija Jr 
samdytojai susitaikė deliai algų 
už darbą. Nužiūrima, kad šis 
susitaikymas busiąs pastumūji-

IRENA VALANTINAVIČIENĖ
Po pirmu pytu Radavičienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 10 dieną 12:30 vai. po piet 
1932 m., sulaukus pusės amžiaus 
gimus Girdiškės parap.. Žakaimio 
vienkiemy. Tauragės apskr. Pali
ko dideliame nubudime dukterį 
Oną šatunienę ir sūnų Vladislovą 
Radavičių, žentą šatuną. dvi mar
čias—Liudviką Radavičicnę ir Oną 
Radavičienę. 8 anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas radasi 4722 
$. Justine St

Laidotuvės įvyks utarninke. bir
želio 14 dieną. 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Irenos Valantinavi- 
čienės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame.

Duktė, Sūnūs, Žentas, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują^grabarius 
I. J. Zolp. tel. Blvd. 5 203.

Marčios,
». f.V

MARIJONA OREDECKIENĖ 
(po tėvais Kulikauskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 9 d., 4:09 vai. po pietų, 
1932 m., sulaukus apie 50 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoj, Kė
dainių apskr., Ariogalos parap. ir 
miestelyj. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Paliko dideliame nubudi
me vyrą Edvardą, sūnų Antaną ir 
marčią Almą. dukterį Emmą ir 
žentą Vladislovą Grigai, 2 pus
brolius — Joną ir Juozapą Aliau- 
skius, šeimynas M. Butkų it 
Dapkų ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 1622 N. Winchester 
Avė.

Laidotuvės įvyks, pirmadieny, 
birželio 13 d.. 8 vai. įš ryto iš 
namų į šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėtą į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Marijonos Oredeckie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą- Nubudę liekame:

Vyras, Sūnūs, Duktė, Marti, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, tel. Boulevard 
4 139.

JPrisaikintųjų teismas (džiu- 
rc) rado kaltu esant buvusį, 
mero Thompsono laikais staty
bos komisionierių. Jisai buvo 
kaltinamas, (ir apie savaitę lai
ko nagrinėta jo byla) tuo, kad 
nusukęs 1927 metų taksas. Ta
sai politikierius yra Christian, 
Paschen.

Mrs. Julia Juskiewięz (atro 
do, lioįuvč), savininke groser 
nes adresu 2500 West 46 place, 
ketvirtadienio vakarą išsiėmė 
falšyvus savo, dantis, nušveitė 
juos ir padėjo kamodon, kuri 
yra kambariuose prie krautu 
vės. Trys plėšikai padare liol- 
dapą moterei. Ją pačią jie pri
rišo prie lovos, pasiėmė jos $250 
ir. dantis ir pabėgo.

Graborfai

Jam giumoja bausmė iki 5 
metų kalėti ir apie $10,000 pi
niginės pabaudos užsimokėti. 
Bet teisėjas gali paskirti ir ma
žesnę bausmę. Tečiau Pascheno 
advokatai ketina reikalauti 
naujo bylos perkratinėjimo. Tą

Dar vienas piniguočius 
nusižudė

Royal C. Vilas, žinomas Chi- 
cagoj sportsmenas ir pasitrau-

HARVEY, ILL.

KONSTANCIJA RUTKAUS
KIENE

Po pirmu vyru Visbarienč
PersiskyrC su šiuo pasauliu 

birželio 9 dienų, 4:30 valąndi) 
ryto, 1932 m., sulaukus 43 me
tų amžiaus. Gimus Lietuvoj, 
Suvalkų redyboj.

Paliko dideliame nuliūdime 
• vyrų Konstantų Kutkauskį, 

dukteris, podukros ir gimines.
• Kūnas pašarvotas randasi 
15327 Myrtle Avė., llarvey, III.

I.aidotuvčs įvyks panedėly, 
birželio 13 dienų, 9:30 vai. ry
to iš namų į airių parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.
. Visi A. A. Konstancijos 
Rutkauskienės giminės, drau
gui ir pažistųmi esat nuošir
džiai kviečianti dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame,
. > ' Vyras, Dukterys, . 

Podukros ir Giminės,

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

KAZIMIERAS JONKUS

Mirė birželio 13 d., 1931 
o dabar iląis šv. Kazimiero 

. pinese.

Gimęs Lietuvoj Joniškio parap.^ 
Vidginių kaime. Paliko būdančius 

. moterį, dukterį ir gimines.

Nors jau metai laiko prabėgo 
kaip toji nelaimingoji mirtis išplė
šė iš musų namų brangiausi asme
nį; bet mes jo negalime pamiršti, 
musų širdyj žaizda niekada neuž- 
gys ir jo neužmiršime.

Minėdamos A. A. Kazimiero, 
mylimo tęvelio, liūdnas metines' 
sukaktuves, užprašėme šv.. Mišias 
už velionio sielą, kurios bus birže
lio 13 d., 1932 m., 6:00, 7:0Q 
ir 7:30 Vai. ryte, Šv. Jurgio pa- 
rap. bažnyčioje, Chicagoje.

širdingai kviečiame visus gimi
nes. draugus ir pažystamus ątsilan- 
kyti į tas pamaldas, kad per malo
nę Dievo A. A. Kazimiero sielai 
Šviestų amžinu šviesa.. (

Nuliubus lankų Šeimyna.

m* 
ka-

padėkavone

Juozapas J. Palekas
koris mirė gegužės 27-29 dieną. >952 m. ir palaidotus tapo birželio 2 
dieną, o dabar ilsia Sy. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkavoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prąsišalinimą iš musų tarpo, reiškiame 
giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame musų dvasiškiems tėvams, kun. Briskai, Va

lo lanėiui ir Joniui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą, dėkavojame 
7 vargonininkams už giedojimą pamaldose; dėkavojam graboriui I. J. Zolpui 

už jo tvarkų, mandagų ir simpatingą patarnavimą; dėkavojame grabne- 
šiams. gėlių ir Šv. Mišių aukotojams, dradžijoms ir jų nariams, visiems ’ 
giminėms, draugams, pažystamiems ir kaimynams už parodytą mums užuo
jautą didžiausio nubudimo valandoje ir pagalios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms: o tau jnuaų mylimas vyre ir tėveli sa
kome: ilsėkis šaltoj žemelėj. *

Nuliudusi PALEKŲ ŠEIMYNA.

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o uusų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 28rd PI, Chicago
SKYRIUS:

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

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Graborlai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia .dykai 

718 W. 18 St 
T«l. RooMTdt 7531

Lietuviai Gydytojai
■J—X'**~w -*-**•

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

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

Pbone Hemlock 7828 
Pancdėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -ii 

1821 8o. Halsted Street 
----------9... .—

Lietuviai Gydytojai 

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Pbone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Įvairus Gydytojai

D R. UERZMAN
— ĮŠ RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai ligas vy
rų, moterų ir viikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas it Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan Si 

Valandos: nuo 10—12 pietų k 
nuo 6 iki 7130 vat vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

ANTANINA MASELIUNIENE
Po tėvais Karbauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 10 dienų,TL:40 valan
dų ryte, 1932 m., sulaukus 41 
metų amžiųus. Gimus Tauragės 
apskį’,, Girdiškės parap., Bu
tėnų kaime. Amerikoj išgyveno 
21 metus.

Paliko dideliame nuliudinie 
vyrų Petrų, dukterį Ągnieškų, 
dn sūnus—Antanų ir Florijo
nų, seserį Agniešką Aleksan
dravičienę, pusbroli F. Šimkų, 
trjs pųseseres—Oųų Milmon- 
tlenę, Onų ir Johanų Trijonie- 
nes, du švogerius— Fi’anciškų 
ir Kazimierų Maseliunus, švo- 
gerj Juozapų Bložį, švogerkų 
Onų Masejiunienę ir gimines,

• O Lietuvoj motinėlę Agotų ir 
dų sesers vaikus—Alfonsų .ir < 
Marijonų. - ,

Kūnas pašarvotas randasi— 
4605 S. Hermi Inge Avė.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
birželio 14 dienų, 8 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios, i šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antaninos Mase- 
liunienvs giminės,įdraugai ir 
pažystami esat ■■ tauęširdžiui. 
kviečia m į da I y v a\tti Jųid ottivC- 
se ir suteikti jai paskutinį pib 
tarpavimų. Nuliūdę liekame: i

Vyras, Duktė, Sunui, Sesuo, 
Pusbrolis, Pusseserės, švoi į 
gėriai; švogerka ir Giminės, i 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudęikps. Tel Yards 
1741.

Telefonas Yards (138

Stanley P. Mažeika
Grafeorius ir 
Balzamuotojas

Modemišką Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokieW« reika

lams. Kąina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICĄGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.»

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevatd 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th-H Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

- Nedėldieniais pagal sutartj

Ofiso ir Rez. Tel. Bpulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartj

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. Jienų. 

Pbone Midway 2880

’ "* l'T’i

MK *........
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Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai lai- 
dotuvėje’ir kokiame rel- 
kąle visU^r<«ti sąži- 

! n ingai it nebrangus lo
dei, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė,
I CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušerės

ir

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbone
Hemlock 9252

Akiij Gydytojai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

TeL Boulevatd 1401

/ Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

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

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

šventadieniais 10-12 dieną

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų .

. 4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryt?: 4 iki 6 po pietų. Į •

. &^hW lRalph ^SaT’M-D-
Oakley ir 24 gatvės 

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninke 

1-4, Pelnyčio j 1-7

Advokatai

irMfA ĖZERSKI
GRABORIAI

Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi 
mų jusite užganėdinti.
Off.’r Boulevard 9277 

4603 S. Mdrshfield Avė. 
6607 S. Maplįtvood Avė.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalia 

Vestuvėms,- Bąnkietaips ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S, Halsted St. Tek Boulevard 7314

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą, kuris esti 
Pažastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
ąkių ^ptemim<^rneryuo(ųnio, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tpliregystj. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. *6pecialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 V. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMŲ. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPT0METRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Ate. 
Tel. Boulevard 6487

■T—
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Seniausia ir Didžiausia
GRABORIIl ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto* 
mis kainomis už aukštos ry$ieg palaidojimą, Męs niąko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | musą 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies. A

Reikalui esant, mpsy automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir UŽ tą pa
tarnavimą jums visai nieko, nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirksit^ ar no. /

EŲŲĘIOS yrą vienatinis lietuvių graborius, kuris 
tęikia ąmbulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKI pirm negy kreipsitės kw 1 _ > J__ ‘ .

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS 

Mm* jį ■ 
4605-07 South Hermitage Avenue 

. . Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. KARL NURKAT 
(NŲRKAITIS>

Įgį^SlI Akiniai pritaikomi
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Geovebill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nldėliomie nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 ikį 12 vai. dienos ir 
nuo 6 įki 9 valandos vakare

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 tyro iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, S«V 
madleniah nuo 10 iki 12. 

3421 So. Halsted St. 
Pbone Boulevard 8483

I' I    I yi. I   I, I —

A. L. Davidonis, MJD.
4910 So. Michigan Avenne
VALANDOS*

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

•wi k Mtaktfdnnio

OiHsi'į

DR. T. DUNDULIS 
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12- dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginta 0036

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

bR. P. Z. ZALATORI!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL,

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

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

Tel. Wcst 2860 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

K. GUGIS
ADVOKATAS 

. £ MIESTO OFISAS
1 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto •

DR. M. T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O P I S A S ė
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki
8 vai. vak. Nedaliomis pagal nutarti

Ofiso Tek: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930 x

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

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

Tel. Lafayettc 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakarų

------------------------- ----------------—. ....

ryto

DR. J. J.KOWARSĘAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St„ Suite C 
‘ Tel. Prospect 1028 < .

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

Nedėlioj pagal sutartį
--------- --------- --- -1 —•  —     —

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

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 91 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ii 

nedėliotus pagal susitarimą

A A. SEAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W, Washington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir JCetv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafagette 7^37

Namų Tel. Hyde Park 3395 {

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams $t., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 2Įnd St. nuo 4-9 
Telepbone Rponvelt 9090

Namie 8-9 ryte Tek Republic 9600

po pietų ii

JOSEPH J, GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockmell St. 
Tel. Republic 9723

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS , 

Valandos: nuo 9'ryto ilįi 9 vakaro. • 
nedėliomis pagal sutarti. ‘ 
4847 West 14tb Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray Phone Cicero |2$0 

.................  . ■■■!■■ H ........................     ||IWH» I i I 'ir

CHAS. A, PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N. Clark St., Room 1206 
Telephone Central 6166

Narnait 3117 $. Union Avė., 7 iki 9 v. 
Telepbont Victory 2213

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

J. P. WAHCHES
ADVOKATAS

4600 Sq. Wood St.
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI.
TeL Pnllman 6377

Pbone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashlan
, VA ?»**'

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 
Telephone Hemlock 1333



Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” piknikas
Ką žmonės sako apie 

jienų” pikniką'
“Nau-

Petrui 
užlaiko 
ir ci-

Apsilankius ’ Senam 
pas dr-gą Bružą, kuris 
valgyklą, ruiminghauzę 
garų bei minkštų gėrimų vietą 
adresu, 2100 »West 59 st., p. 
Bružas sako: “Lys ar snigs, 
ar ledai šokines, o aš busiu 
‘.Naujienų” piknike, nes aš vi
suomet mylėjau “Naujienų” 
piknikus, kurie patiekdavo pro- 
gramuose daug ko įvairaus.

šiemet gi bus dar įvairesnis 
ir geresnis programas, nes da 
lyvauja akrobatai, kurių 
daugelis lietuvių suvis 
matę.

“Naujienų” piknike,

dar 
nėra

sako 
drg. Bružas, tai kaip šidlavoje 
per didžiuosius atlaidus: žmo
gus sutinki daug senos pažin
ties draugų ir yra progos susi
pažinti su naujais.

Birželio 12 d. visi Vytautai 
į Birutės daržą, nes “Naujienų” 
didžiuliame piknike ir Senas 
Petras su Povilu rasis!

—Senas Petras.

Rastas nužudytas 
\ lietuviu vaikas*

Stanley Phadis, apie 13 me
tų amžiaus, įyvenęs 3214 W. 
38 PI., prapuolė kapinių puo
šimo dienoje, geg. 30. Vakar 
jo lavoną rasta Drainage kana
le, prie Lockporto. Apžiurė
jus pasirodė, kad vaikas buvo 
nežinomų piktadarių nušautas 
ir įmestas į kanalą. Mėnuo at
gal mirė ir jo tėvas, bet liko 
motina, broliai ir seserys. Lai
dotuvės bus šiandie, 9 vai. ry
te. iš Eudeikio koplyčios, 4605 
S. Hermitage Avė., i šv. Kazi
miero kapines. "•

Paaiškinimas
The Peoples Trust and Sav- 

ings Bank, kuris randasi 30 
North Michigan Avė., nutarė 
likviduoti savo biznį ir išmokė
ti depozitus. Nesumaišykite 
to banko su Peoples National 
Bank and Trust Company, 47-th 
Street ir Ashland Avė., kuris 
yra originalis ‘‘Peoples Bank” 
ir jau gyvuoja 28 nietai bei tei
kia patarnavimą žmonėms, gy-. 
venantiems pietinėj ir pietva
karinėj Chicagos dalyse.

Cicero
Kaip 

kad ir 
pasimokintų ir žemės 
tis” užmiršę, Dievop savo vei
dus ir mintis atkreiptų. Todėl 
paduosiu vieną-kitą ištrauką iš 
musų klebono savaitinio lape
lio “Pranašėjo” birž. 5 d. lai
dos. štai jos:

“Meilė Dievo ir žmogaus ka
talikystė pasireiškia žmogaus 
darbuose...

“Dievas žmogų leido į šį pa
saulį, kad darbuotųsi sulig nu
rodytomis Dievo teisėmis...

“šiandie, brangieji, musų pa
rapijos jomarkiškis piknikas 
Vytauto Parke.. Labai nuošir
džiai kviečiame visus ciceriš- 
kius, chicagiškius, bulvarišA 
kius... į musų parapijos pikni- 
ką.

“Bus visokiausių žaislų ir gė- 
mių. Imsis didysis drapiežnas 
dzūkas Juozas Bancevičius su 
galiotu. F. Stuper parodys sa
vo kumščios galybę. Paul Ma
tui su piktomis dvasiomis kal
bėsis...

“Pietų bei valgių iš namų ne- 
sivežkite. Vytauto parke tiek 
bus skanių valgių, kad užteks

geras katalikas
^Naujienų

noriu, 
skaitytojai 

“marnas-

visiems iki ausų...
“Buck Jonės muzika grieš 

visokiausius tancius. Nuo sip 
iriausio ikf jauniausio atmina 
amžiaus shunybes.”

Na, tik pamąstykite: Meilė 
Dievo ir žmogaus pasireiškia 
žmogaus darbuose, sako klebo
nas. Ir štai kviečia piknikam 
O piknike žada Dievo garbei 
ristynes, kumščios galybę, viso
kiausių štukų ir komedijų, val
gių iki apsirijimo, “tancių? 
slaunybių amžiui, etc.

Tik dar gerai, kad nepasakė, 
jogei šoks gaspadinė su kuni
gėliu čarlestoną. Truputį keis
tai atrodo klebono raštuose 
Dievo garbė. Greičiau panaši 
į viduramžių Valpurgijaus nak
tį. Bet tur būt kelbonas ži
no, ką sakot—-Cicerietis.

Antanas Stankus 
randasi ligoninėje L

Birželio 8 dieną aplankiau 
dr-gą Antaną Stankų šv. Kry
žiaus ligonėje. Kiek teko pas
tebėti, tai drg. Stankus gan 
skaudžiai nukentėjo.

Bet yra vilties, kad jis pas
veiks.

Kaip jau buvo pirmiau pra
nešta spaudoje, gegužės 29 die
ną ištiko jį nelaimė. Jisai, 
mat, užlaiko gazolino stotį ad
resu 6456 So. Cicero avenue. 
Stovint jam arti gazolino pom
pos kilp kibikščių, ir ugnis pa
lietė ir uždegė jo drabužius. 
Dr-go Stankaus apdegė rankos, 
krūtinė ir burna.

“Naujienose” jau buvo pra
nešta, kad kas ten buvę sugedę 
pumpoj ir Stankus taisęs ją. 
Tai ne teisybė. Stankus jokios 
pumpos netaisė, tik tai norėjo 
pumpuoti ir ugnis pasirodžiu
si ir uždegė jo rubus.

Visi A. Stankaus draugai 
prašom atlankyti jj. Jisai ran
dasi Šv. Kryžiaus ligoninėje; 
jo kambaris yra No. 207.

Taipjau gazolino stotis, ad
resu 6456 So. Cicero avenue, 
yra atdara, ir visi lietuviai, 
važiuojantys Cicero avenue, 
neužmirškite A. Stankaus ga
zolino stoties!

—Senas Petras.

Trokais į “Naujienų” 
pikniką

and

Kas neturi automobiliaus nu
važiuoti į “Naujienų” pikniką 
nedėlioję, birželio 12, į Birutės 
Daržą, tas gali nuvažiuoti tro- 
ku už 40c ten ir atgal. Du tro- 
kai bus dviejose vietose. 
Bridgeport Motor Service

Van Co.
3308 S. Halsted St.)
(8171 W. 34th St.)

Šis trokas bus nedėlioj, 11 
vai ryto, prie Universal State 
banko,3252 S. Halsted St.

Victor Bagdono trokas 
(3139 S. Halsted St.) 

bus nedėlioj, 11 vai. ryto, Town 
of Lake prie J. J. Zolp ofiso, 
4559 So. Paulina St.

Taigi, norintieji trokais va
žiuoti, pribukite į paskirtas vie
tas, užsimokėję po 40c. turėsi
te smagią ir patogią kelionę.

Bridgeportiečiai ir townoflei- 
kiečiai pasinaudokite šia gera 
proga, šiais tropais gali va
žiuoti • po (U) žmonių.

“Naujienų” pikniko 
darbininkai 

žemiau išvardyti 
malonėkite atvykti į 
daržą birželio 12 d. ne 
kaip 10 valandą ryto: 

P. Galskis , 
J. Vilis ■
A. Narbutas - f 
J. Degutis 
Aug. Žilė 
J. Mickevičius
J. Bačiunas
K. Navickas
B. Barniškis 
J. Ascilla’ 
šmotelienė 
J. Zymant 
A. Vilienė 
Skurkis

asmenys 
Birutės” 

vėliau,

Bačiunienė 
V. Mankus 
Mickevičius Jr. 
V. Miszeika 
Joki Jakubauskas

482 užmuštų automobi
lių nelaimėse

Viso užmuštų automobilių ne
laimėsi Cook khuntėje šiemet 
iki birželio 8 dienos buvo 482.'

Naudinga knygelė
Borden kondensuoto pien'o 

kompanija yra išleidusi labili 
naudingą knygelę apie kūdikių 
maitinimą ir auginimą. Yra la* 
bai svarbu motinoms žinoti 
kaip tinkamai .kūdikius maitin
ti ir auginti, nes nuo tinkamo 
auginimo pačioje kūdikystėje 
priklauso kūdikio sveikata ne 
tik kai jis yra kūdikiu bf t net 
ir užaugus, nes kūdikyste yra 
pagrindas visam jo busiančiam 
gyvenimui.

Šią naudingą knygelę, pavar
dytą “Baby’s Welfare” gali 
gauti kiekviena motina visiš
kai dykai. Tiktai iškirpkite iš 
šiandie telpančiu Eagle Brand 
Kondensuoto Pieno apgarsini
mo kuponą ir pasiųskite The 
Borden Co., 350 Madison Avė., 
New York, N. Y.

PRANEŠIMAI
Išvažiavimas su išlaimėjimais. Lietuvių 

Vakarinės Žvaigždės Pašelpos Kliubo 
įvyks 12 dieną birželio (June), Alex 
Kučinsko darže, prieš Tautiškas kapines, 
Justlce Park./III. Išvažiavime bus pri
imami nariai be įstojimo mokesties — 
vyrai ir moterys iki • 40 m. amžiaus. 
Sporto skyrius gi' loš baseball. —Visus 
atsilankyti kvielia Rengėjai.

“Paslėpti Turtai”

juos i

Kiek daug sulaužytų auksinių daiktų, 
žiedų, auksinių dantų, taipgi visokių si
dabrinių daiktų, guli paslėpti stalčiuose. 
Šeimininkams jie yra 
nebenaudingi. Tečiaus 
gai. Paverskite juos į 
sipirkti sau reikalingų 
seną auksą' ir sidabrą
Quint and Co., 202 So. State St., kam
pas Adams, Room 913, ir jie užmokės 
pilną pinigų vertę už visokios rųšies 
metalus. >

nebereikalingi ir 
juose gludi pini- 
pinigus, kad nu- 
daiktų. Atneškite 
pas Harold H..

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Hąlgtęd St.
Tel. Calumet 3j98

Jus sutąupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pasDr. S. A. Šucharoff

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

Patarnavimo Vieta 
V-I-S-I-E-M-S 

PERKAME: Morgičius,
Notas—Vekselius— 
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas—Vekselius—
Morgičius. ' x 

PATARNAUJAME: Visais reikalais
I rišančiais su krutamu turtu. 

—Imformacijos dykai.
Ofisas atdaras dėl visų 

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

WEST CENTRAL WINDOW 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 kiekvienų nord.

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ 
ŠAUKITE COLUMBUS 9309

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokšlo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama t pradinį, 
mokslą į devynis mėnesius; augšteshį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai' lietu
vių įgijo , mokslus. ,, Ateikite įsirašyti 
ŠiaYidien ir jdms . padėsime: įsigyti abęl- 
ną mokslą. Savo brivj žygiai, pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo' 
šakose ąpsiĮyietę. " J ! ■

> • 1,9, į ■' . \ ■

Amerikos Lietuvių
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke-| 
lionę j Lietuvą, kreipkitės 

| patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

—................... ...................... ■« ........................................................... -------- -

SLA. 129 kp. pfiešmetinis susirinki
mas įvyks birželio 1.2 d., 1:30 vai. po 
pietų, G. M. Chernaucko svet., 1900 S. 
Union Avė. Nariai-narės malonėkite at
silankyti, turime daug svarbių reikalų, 
taipgi malonėkite užsimokėti savo duok
les; —Valdyba, <

Dr-tės Meilės Lietuvių Am. priešme- 
tinis susirinkimas įvyks birželio 11 d. 
8 vai. vak., Antano Bagdono svet., 1750 
Union Avė. Yra svarbių reikalų aptarti.

> Rait, J. B. Juslius
—--------T- \

Dr-tės Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
pusmetinis susirinkimas bus birželio 12 
d., Česnos svet., 4501 S. Paulina St„ 
t vali popiet. Malonėkite ^nariai atsilan
kyti, yra svarbių dalykų aptarti.

Sekr. Joe Dabulskis

Teisybės MylėtojųBridgeportas t
Draugystės priešpusmetinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, birželio 12 d. Chic. Liet. 
Auditorijoj, 12 vai. dieną, Nariai ir na-, 
rėš malonėkite skaitlingai atsilankyti, nes 
bus svarbių dalykų svarstymui. Tarp 
kitko bus rinkimas darbininkų išvažia
vimai. —St. Narkis, sekr.

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos laikys 
savo pusmetinį susirinkimą Šeštadienį, 
birželio '11 d., 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio šve't., 2242 W. 23rd Place. Vi
si nariai ir narės būtinai atsilankykite, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti,

-— Ai Kaulakis, raSt.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mote
rų Pasalpinio Kliubo pusmetinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, ♦- birželio 12 d., 
1932 pirmą,vai. po pietų, Favvler Hali, 
3929 W. Madison St..; Malonėkite visi; 
atsilankyti į susirinkimą. -—Raštininkas.

■ •' ■ 
VISUOMENĖS ŽINIAI 

Vos vieni metai beliko iki Čikagos 
pasaulinės 1933 metų parodo?. Kaip gir
dėti visos tautinės grupės stropiai rengia
si prie šios parodos, kad tinkamai pasi
rodžius pasaulio akyse. Mums gi lietu
viams taip pat priseina pagalvoti kokiu 
budu mes toje pasaulinėje parodoje galė
sime dalyvauti. i

Šiam reikalui aptarti, Lietuvių-Ameri- 
kiečių Vaizbos* Butas ateinantį ketvirta
dienį š. m. birželio mėn. 16 dieną, 7 
valandą vakare šaukia Lietuvių Auditori
joje, 3133 So. Halsted St,, 
tingą, į kitrį kviečiami visi 
kad lietuviai tinkamai butų 
parodoje atstovaujami.

Įėjimas nemokamas.
J, P. VARKALA,

masinį m*' 
kam rupi, 
pasaulinėje

Sekretprius,
Amerikos Lietuvių Vaizbos Buto

A. KALVAITIS,
Lietuvos Konsulas Čikagoje.

Nuo Archer avė. 
■; apie pora gatvių' į

Lietuvių Moterų Draugijoš Apšvieta 
draugiškas išvažiavimas įvyks ‘nedėlioj, 
birželio 19 d. į Bauksho ūkį, ties 87-ta 
ir Maple gatve. Vieta labai graži ir pa
togi išvažiavimams, 
gatvekarių netoli — 
pietus. Bus šokiai, dainos, užkandžiai ir 
lenktynės sunkiausių moterų, kuri bus 
greitesnė, gaus ddvanį.M> Visi kviečiami 
skaitlingai atsilankytfKftt linksmai laiką 
praleisti ant tyro or^į--—Rengėjos.

Mokykloj 

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais, Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB

0 672 West Madison .Street.

Financial
Finansai-Paskolos

IŠGELBĖKITE SAVO NUOSAVYBĘ
Matykit mus šiandie. Mes atnaujin

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

City Realty Co.» Incorporated 
948 W. 63 Street

Tel., Wentwoųth 0249

Business Service
_________

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų, 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO

1642 West DiVision St. ■
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Miscellaneous

CASH mokame »ž seną auksą, auksi
nius, daiktus, dantų crowns ir bri#ge; 
geriausia kaina. Harold H; Quint & Co„ 
Room 913, 202 S. $tatę St. i kampas 
Adams.

, CASH UŽ AUKSINIUS DANTIS, 
kraųhus, tiltus. ■ laikrodžius,' visokios rii? 
šies.seną auksą. Mokame 100%' pi(ną 
vertę. Chicago Gold Smelting Refininj 
ęo.i',5 S. Wabasl> Ąye.< Room 519.

Furnituve & Fixtures

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai viską išsykio pigiai, Gali ir kamba
rius renduoti, Renda $10.00. 848 West 
34th Place. 1 lubos. \

For Rent
, RENDON 3 kambarių flatas. Rendos 

$9.0Q mėnesiui. 3(2| So. Morgan St. 
Savininkas 2 lubos. ,
/ ■ • , ■ ■ ' • V ' ■'

FLATAS ant rendos, 4 gražiai ištai
syti kambariai, gražioj vietoj. Kreipki
tės į Naujienas, 1739 Š. Halsted St.

' , GARU šildomi apartamentai. Šiltas 
j c x 1 t 'j <1* n a

$25 ir $30 ; inėn.,nulęisimc $10 per1 
kraustymui. Matykit Janitorių, '3 apt., 
1207 S. Damen Avę,

For Rent
PASIRENDUOJA 5 kambarių fla

tas, kieto medžio griūtys, visas dekoruo
tas. Maudynės. Rendos $25. 5959 So. 
Carpenter St., tel. , Normai 4152.

. PASIRENDUOJA kambariai vaiki
nams, merginoms, arba vedusiai porai. 
Maudynės,. šiltas vanduo. (3240 Emerald 
Avenue.

4 kambarių flatas, kampinis namas, 
antros lubos, pečiu šildomas. 'Labai pi- 
lijiai. Pamatykit flatą 1500 So.* 48' Ct. 
ir telefonuokit Cedarcrect 0385. Su ren
da sutiksime.

RENDON 4 kambarių flatas, mau
dynė, pigiai. Galite matyti subatoj, ne
dėlioj ir panedėly. 827 W. 34 PI., 1 lu- 
>os iš užpakalio.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl vai- 

tino be valgio, gera transportacija.
1517 N. Irving Avė.

RENDON ^kambarys vyram ar mergi
nom, prie mažos ir švarios šeimynos, 
su ar be valgio, 6609 So. Campbell avė. 
Temlock 0010. t

PASIRENDAVOJA kambariai vyram, 
’ageidaujama su mašina. 3622 S. Union 

Avė. T • ■

KAMBARYS renda! prie lietuvių ma
žos šeimynos. 6750 So.. Campbell Avė. 
2 lubos. Prospect 1868. ’

KAMBARYS rendon. pavieniems ar 
vedusiai porai, nebrangiai. 6953 So. Ar- 
tesian Avė. 2-jos lubos.

PASIRENDUOJA gražus miegamasis 
dėl pavienio, su virtuve dėl vedusios po
ros, apšildomas. Antras augštas. Garažas 
ant vietos. 6762 S. Campbell Avė.

.REIKALINGAS burdingierius, mergi
na ar vaikinas. 833 W. 33 Place, 1 lu- 
>os.

RĘNDAI kambarys prie mažos svi
rios šeimynos. 3 dubos iš priekio. 3356 
S. Emerald Avė.

PASIRENDUOJA kambarys su val
giu Maręuette kolonijoj už 35 dolerius 
į mėnesį, /vaikų nėra. Tel. Grovebill 
2982.

RENDON 2 šviesus furni&uoti kam
bariai dėl vyrų. Gali 'valgyt gamintis. 
827 W. 34 PI;, 1-os lubos.

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

738 W. 31 St., 2 lubos

RENDON kambarys vyrui ar mergi- 
i, 1 fl. Taipgi flįą^s. rendai.

j 6408 So. rrancisco Avė.

PASIRENDUOJA kambarys' vaikinui, 
patogus gyvenimui,- 2-ros lubos. Petras 
Alimas, 749 W. 33rd St.

Personai
Asmeny. Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės, miestietės ar farmerkos. As esu 
vaikinas 45 metų amžiaus, turiu huo- 
višką užsiėmimą. Chas. Williams, 
6207 Greenwood A Ve., Chicago, III

I
PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar

ba našlės. 25 iki 35 metų amžiaus 
Kįtos žinios bus duotos per laišką. At
sišaukite. Box 36, ,3210 S. Halsted St.,* 
Chicago.

Partners Wantėd
v Pusininko Reikia

REIKALINGAS pusininkas į gerą res
torano biznį; nepatyrusį išmokinsiu, at
sišaukite greitai, priimsiu lengvais išmo
kėjimais. 6249 S.’ Ashland Avė.

REIKALINGAS partneris, vyras ar 
moteris į kriaučių biznį. Vienam per 
sunku, nes turiu du bizniu. Atsišaukite 
4103 Archer Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia,

ŽMOGUS apleidžia janitoriaus union 
darbą. Geram žmogui yra gera proga 
pasiimti. 6310 Lowe Avė.

Help Wanted—Female
REIKALINGA senyva mptėri^kė ptir 

namų darbo. Nedidelė nąokėstis, geri na
mai. 665 Wrightwood Avė., 260Q 
North, arti Clark St.

Situation Wanted

GERAS butchėris į nori darbo; 10 
metų patyrimo. Kalba lietuviškai, len
kiškai, rusiškai ir meksikoniškai. Geras 
darbininkas ir pažįsta savo darbą. Da
bar šauk: Commodore > 4232.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 

taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.
y Lafayette 1329

, . f - T ■ - I-TI - ir r»-Įi. -I.... " I. --------------- ‘ ........'T - ------------- -------------- - J‘ ' ' ' *

PARDAVIMUI Fordo trokas 1 tono 
už $60, Willys-Kųight 5 pas. sedanas, 
atrodo ir eina kaip naujas. Parduosiu už 
pirmą mortgi^ių $75. Auburn 1930 ni. 
5 pas., visai gerame stovyje. Parsiduo
da tiktai už $350. Visi šitie karai yrą^ 
garantuojami. Randasi:

. 4426 So. Western Avė. r

yra skaistus ir blizgantis. Išmušimas iš* 
rodo nevartotas. $145. Studebaker Sąlės, 
26 gt ir Michigan Aye, ~ a

Automobile^
RETA PROGA

Buick 1931 Custom Sedan. Kadangi 
man reikia pinigų, turiu tuojau jį par
duoti. Vartojau jį tiktai nedėliomis. 
Karo negalima atskirti nuo naujo. Ori- 
ginalis gražus baigimas ir geri tairai. 
Reikia pamatyti, kad įvertinti. Paauko
siu jį už $375. Atsišaukite nedėlioj, 
1141 North Ridgway Avė., arti Division 
St. 2nd fl.

CHRYSLER 1926 SEDANAS. Mo
delis 70. Yra perdėm nepaprastai šva
rus. Bėga puikiausia. Nupigintas iki $45. 
Studebaker Sales, 26 ir Michigan Avė.

WILLYS-KNIGHT SEDANAS, 1927. 
Tai yra tikras gražumas. Turi, labai 
švelniai einanti motorą. Nupigintas iki 
$75. Studebaker Sales, Z6 gatvė ir Mi
chigan Avė.

PIERCE-ARROW 36 LIMOUSINE. 
1928. Buvo šoferio važinėjama ir 5ai 
teikta eksperto priežiūra. $95. Stude
baker Sales, 26 gt. ir Michigan Avė.

HUDSON 1930 VĖLIAUSIO MODE
LIO DE LUXE SEDANAS.

Turiu paaukoti praktiškai naują Hud- 
son. Važinėjau juo labai mažai ir jis 
yra absoliučiai kaip diena išėjęs iš dirb
tuvės. Kainavo man virš $1,800 naujas. 
Paaukosiu jį tiktai už $275. 1715 No. 
Humboldt Blvd., arti North Avė. Ist 
Apt.

STUDEBAKER VICTORIA. 1928. 
Commander su patraukiančia išvaizda ir 
smagiu veikimu. $95. Studebaker Sales, 
26 gt, ir Michigan Avė.

DODGE “SENIOR” 6 1930 SEDANAS 
Mano vartotas visai mažai ir yra abso

liučiai kaip naujas. įrengtas su 6 ratais 
ir 6 tairai yra kaip visiškai nauji. Pri
imsiu $275. 4832 North Winchester 
Avė., Ist apt., arti Lawrence Avė.

AUBURN 8 ROADSTER. 1927. 
Rumble Seat. Gražiai atrodo. $145. 
Studebaker Sales, 26 gt. ir Michigan 
Avė.

PACKARD SEDANAS. 1927. Jį tu
rėjo turtinga šeimyna, kuri teikė eksper
to priežiūrą. Nupiginta iki $145. Stu
debaker Sales, 726 gt. ir Michigan Avė.

NASH VICTORIA. 1928. Čia yra 
geriausias Nash pirkinys Chicagoje. $195. 
Studebaker Sales, 26. gt. ir Michigan 
Avė.

NEVILKINKITE SU §IAIS PIR
KINIAIS

1930 La Šalie Sedanas geriausiame 
stovyje. 1929 nietų Stutz Sedanas, 
nuodugniai pertaisytas. Lincolji vėliausio 
modelio, 4 ratų brėkiai. Daug kitų dide
lių ir mažų karų už žemiausias kainas. 
B. and W. MOTORS Ford pardavėjai, 

827 West 35th Street.

Matykite ADOMĄ MARKŪNĄ, 
lietuvį atstovą

$165. Studebaker Sales, 26 gt. ir Mi
chigan Avė.

CADILLAC SEDANAS. 1927. At
sižvelgiant į augštą šio karo kokybę, tai 
yra sensacinis pirkinys už musų nuže
mintą kainą už $225. Išmokėjimais. 
Studebaker Sales, 26 gat, ir Michigan 
Avė.

NASH vėliausio 1931 modelio Am
basadų Sedanas. Mano pirktas tik keli 
mėnesiai atgal ir yra tikrai kaip visiš
kai naujas karas. Kainavo man beveik 
$2,000 ir* mano yra atsargiai išvažiuo
tas tiktai* 5,200 mylių. Įrengtas sų 
Trunk ‘ir daugeliu extras. Tairai yra 
kaip visiškai nauji. Man reikia pinigų 
ir aš sutinku paaukoti jį už tiktai $350.

3104 North Lincoln St„
, . . Ist floor.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DEL‘ICATESSEN ir grosernė, su di- 
dėlių' staku, pagyvenimui kambariai. 
Kampinė vieta. 2959 W. 39th St.

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

PARDAVIMUI delikateseh. grosernės 
krautuvė; biznis seniai išdirbta;. Atsi- 
šaukit i Naujienas, Box 1441.

Našlė turi pardtio-, BARGENAS
ti grocery, ice cream, kendžių Storą su 
namu ir 2 lotai; namaš 6 ruimai su 
štoru; didelis garažas. 4605 S. Wash- 
tenavv avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su mažu namu. Tel. Lafayette 8780. 
■i..... U..........................................■■■..„„.■■4;,............. -.............

PARDAVIMUI restoranas arba mai
nysiu i ką kitą. Priežastį patirsite vie
toje. 2113 So. Halsted St., u*. 2__ 2
,7055. • ’ 

tel. Canal

PARSIDUODA grosernė su keturiais 
kambariais dėl pagyvenimo, gera vieta 
dėl mažos šeimynos. Parduosiu pigiai, 
nes iuriu apleisti Chicagą. 919 W. 33rd 
Str. - .

PARDAVIMUI mažas Lunch Roomis 
prie didelės Packing House. Renda pigi 
—- tik $12. Atsišaukite 920 W. 37 PI.

Vasarnųmiai-Rezortai
GERA VIETA V AKACIJOMS 

PRALEISTI
Pasirenduoja pigiai cottage prie Crys- 

tal Lake ežero, taipgi parehduojam kam
barį pigiai vedusiems ar pavieniams, svei-
ko j vietoj, priemiesty, 
Avė. gatvekariai.

221 T Ni 74 Avė

prieina 
Kreipkitės 

Elmw6od

Šeštadienis, birž. 11, 1932

Farmg For Sale

,PARDAVIMUI* farma, 80 akrų, 40 
akrų dirbamos, likusi ganyklos,ir pievos. 
Yra triobos, visos reikalingos mašinos, 
25 karvės, 2 arkliai. Laukai užsėti. Trys 
mylios nuo miesto, prie gero kelio. Par
duosiu pigiai greitam pardavimui. Ra
šykite:

JULIUS LAWCEVIČIUS
R. 1, Box 24, Lublin, Wisc.

PASINAUDOK!
Turi būti parduota 80 akerių farma, 

arti miesto. Sodnas, miškas, upelis. Kai
na tik $1,000.
UNITED REALTY B SECURITY 

EXCHANGE
3335 S. Halsted St.

> Yards 6894

UKĖS-FARMOS. Labai pigiai. Tu
riu 3 labai geras ir pigias. Mainysiu ant 
namo. Matykite mane 12-13 June.

P. D. ANDREKUS

3325 So. Auburn Avė.

| Chicago. III.

119 AKRŲ, miesto vanduo, elektri
ką: mainys į namą.

320 akrų, $25 už akrą.
65 akrai, trobos, sodnas, 45 mylios 

nuo Chicagos. Daug kitų farmų.
KUČINSKAS. 

3653 So. Halsted St. 
Yards 4754.

Exchange^M
80 AKRŲ žemės Phillips, Wis. Mai

nysiu ant loto ar summer cottage arti 
Chicagos, turi būti be skolos. F. Poška. 
Phone Yards 0695. .

SKAITYKITE IR TĖMYKITE
Kas turite ūkę Lietuvoj ir norite įsi

gyti namą Cbicagoj. Aš mainysiu biznio 
namą ant ūkės Lietuvoj. Namas yra pe- 
riausioj tvarkoj ir ant didžiausios biznio 
gatvės Archer Avė. Savininką galima 
matyti kas dieną ir bile laiku ant vietos.

W. S. BIELSKIS
2892 Archer Avė., 3čios lubos užpakaly

MAINYSIU—4 kambarių cottage mai
nysiu ant bučernės arba loto South 
Sidėj. Tel. Lafayette 8780.

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 kur yra. Turinę ant išmai
nymo biznių, bardsvare store, gasoline 
station, bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus 4r antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas. ' *

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

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

t

GARAŽIAUS NAMAS, 75x125. Bar- 
genas, 2529 N. Crawford Avė.
.   — 1 1111 *........................ — ■■ ■   ..............r   - 

BRIGHTON PARKE. ARTI 47th ST. 
Pardavimui 2 flatų mūrinis, ąžuolu tri- 
muotas,- uždaryti porčiai, pirmas flatas 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų mū
rinis garažas. Savininkui kainavo $14,- 
500. Našlė turi parduoti tiktai už 
$7,700.

LAD VACEK, 
1751 W. 47th St., tel. Yards 3895

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairins namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam. 

6504 So. Washtenaw Avė.
CHICAGO. ILL.

SPEČIALIS PIRKINYS DEL KRIAU- 
ČIAUS AR SAUČIAUS

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

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

NAMAS vasarai kainavo $9,500, kai
na $6,500. 45 mylios nuo Chicagos. 
šaukite Cicero 2145, Klauskite Kveton. 
6040 W. 22nd St., Cicero.

PARDAVIMUI namas — 7 kamba
rių bungalow, 4 kambariai viršuj, 8 pė
dų beismentas, karštu vandeniu šildo
mas. .Taipgi Bridgeporte 5 pagyvenimų 
po 4 kambarius namas. Parduosiu abu 
kartu ar atskirai, arba mainysiu ant ko 
kas turite. Atsišaukite.

7004 So. Fairfield Avė.

CICERO
PARSIDUODA medinis 2 flatų na

mas su bučeme ir groserne. Reikia įneš
ti $4,500 jr $3,000 pirmo morgičiaus. 
Tikrai norintis pirkti, gal nupirkti pi
giau. / Savininkas

1334 So. 49th Ct., Cicero.

TIKTAI BARGENAI
2 pagyvenimų namas, netoli 2 lietu

viškų bažnyčių, kaina $1500.
4 pagyvenimų namas, kaina $2500.
80 ak. farma su Budinkais, kaina 

$3500.
Nedidelė farma ,prie Chicagos $3200.
Turim visokiu bargenų. didelių ir 

mažų pirkimų arba mainymų.
‘ C. P. SUROMSKISV ■

3352 So. Halsted St.
Yards 6751, vakarais Blvd. 0127,




