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Japonija Atmetė Amerikos Pasiūlymą Nekariaut
Japonija atmetusi 
taikos pasiūlymą, 
siunčia dar 11,000

Impenitorius patvirtino Japoni
jos atmetimą derėtis dėl ka
ro baigimo

Shanghai, vas. 5. — Penkta
dienis)—Patirta, kad du j,ą’pQ- 
nų transporto laivai atgabeno 
po 1,000 regulįarės* kariuome- 
pes su amunicija ir pradėjo 
Kelti j krantų. Tai yra pirmas 
transportas, iš. 11,000 armijos,! 
kurių Japonijos kabinetas ką 
tik paskyrė siųsti j Shanghai 
pakeisti privargintiems jūrei
viams.

Armija siunčiama iš dviejų 
infanterijos brigadų, raitelių 
pulko, inžinerijos batalijom), ar* 
tilerijos pulko ir kitokių dalių.

Pasirengę nesitraukti laukan
Japonijos kabinetas armijų 

siųsti nutarė tuojau po to, kai 
imperatorius atmetė Amerikos, 
Anglijos, Francijos ir Italijos 
pasiūlymą liautis kariavus ir 
pradėti derėtis. Japonijos at* 
sakymą didžiosioms valstybėms 
perdavė pats užsienių ministe* 
ris Yoshizawa, griežtai pareikš
damas, kad j Manažurijoš rei
kalus niekam* iš ne
bus leista kištis ir duodamas 
suprasti, kad japonai žada pasi 
likti Shahghai ir galbūt trauk
ti dar giliau į Kiniją.

Shanghai ir Charbin nepasi
duoda

Shanghai, vas. 5. — Tuojau 
po pusiaunakčio , japonai ve! 
pradėjo visus frontu bombar
duoti Shanghai miestų ir for
tus, šaudydami iš 6 celinių ar- 
motų kas minutę po šūvį ir pa
leisdami į darbą visų rųšių ma
žesnius ginklus.

Nuo armotų trenksmo dreba 
langai ir durys per 3 mylias 
atstu. Per visą mylią plotu pa 
dangė raudonuoja nuo degančio 
miesto.

Tokyo, vas. 5.—(Penktadie
nis)—Japonų žinių agentūra 
skelbia, kad Charbino miestas 
dar nepaimtas ir kad kiniečiai 
reiškia stipraus pasipriešinimo. 
Mūšiai eina vis per kėlės my
lias nuo miesto.

Skubiai siųsta japonams pa-
gal ba tapo sutrukdyta pakelėj, 
kai kiniečiai suardė visus kelius. 
Japonai nustebę kiniečių staigiu 
padrąsėjimu.

Indianapolis, vas. 4.— United 
Mine Workers konvencijoj pa
liktas unijos mokesnis po 50 
centų mėnesiui.
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Siūlo milijonierių 
palikimus apkraut 
pajamų mokesniais

Milijonieriai, užrašydami savo 
turtus vaikams ir giminėms 
išsisuki mokesnių

Wsshington, vas. 4. — Įsta
tymą uždėti mokesnius ant pa
likimų ir dovanų (estates and 
gifts), kuriuo valdžiai butų pa
lengvinta subalansuoti biudže 
tr.s, Įnešė kongreso priemonių 
komisijoj losva atstovas Ram- 
sey r.

“Nuosavybių mokesnis nė 
kiek nesuvaržys iniciatyvą ir 
turtėjimų”, jis pasakė. “Iš visų 
mokesnių sistemų, ši bus visų 
išmintigiausia. Paveldėjimo nuo
savybių tikslas bus: pirma, su
trukdyti turtų paveldėjimų i 
rankas tų, kurie niekuo arba 
labai mažai tėra, prisidėję tiems 
turtams sukrauti, ir antra' — 
palengvinti mokesnių naštą pla
čiosioms masėms, kurias mo
kesnis! per sunkiai spaudžia.

Turtuoliai urmu vengia mo
kesnių. Dovanų ir turtų keliu 
jis išsisuka nuo bet kokių tak> 
sų mokėjimo. —Dar 1919 me
tais John D. Rockefeller vos 
$12,000 temokėjo per metus mo
kesnių nuo visų savo milijonų. 
HeAry Fordas mėžiau mokesnių 
temoka, negu jo suims. Porleis- 
dami turtus kaipo dovanas sa
vo vaikams ar giminėms mili
jonieriai visai išsisuka mokes
nių”.

Kongrese norima surasti prie
mones išleisti įstatymų, kuriuo 
galima butų sukelti $1,000,000,- 
000 mokesnių pinigų.

Melionas paskirtas 
atstovu Į Angliją

Iždo sekretorių jo vieton pa
skyrė Ogden Mill

Washington, vas. 4.—Ahdrew 
Mellon, 77 metų amžiaus, buvęs 
Su v. Valstijų ministerių kabi
nete per 11 metų, atsistatydino 
iš iždo sekretorių vietos ir pri
ėmė prezidento Ųooverio pa
skyrimą ambasadorių Anglijai.

Mellon, nuo 1921 metų sek
retoriaudamas ne tik Suvieny
toms Valstijoms numažino sko
las nuo $26,000,000,000 ligi 
$17,000,000,000, bet ir pats sa
vo biznį pakėlė ligi turtingiau
sio piliečio Amerikoje. Kongre
se visą laiką turėdamas stiprią
paramą ir dar stipresnę opozi
ciją, jis vis gi išsilaikė. Net da
bar prieš jį tebėra' kongrese by
la su pasiulymu jį apkaltinti 
dėl koncesijų ir paskolų ki
toms šalims.
j Hooveris pasakė, kad Mellon 
bus kaip tik tinkamiausias at
stovauti Ameriką Europoje, 
kuomet finansinis krizis visame 
pasaulyje toks aštrus.

Ogden Mill,* iždo pasekreto- 
rius paskirtas į Meliono vietą, 
iždo sekretorių.

Kariuomenės drabužius 
žada duoti bedarbiams

Washington, vas. 4. •<— Ka
riškų drabužių ir batų pervirk 
šis, kurių valdžia turi už ko-< 
kius $4,000,000 dar iš karo lai
kų, žadama per Legioną, Raudo
nąjį Kryžių ir kitas labdarin
gas organizacijas išdalinti rei- 
*suiouXun9§ hiqjnpaq suioSujfBą
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Japonų šarvuoti motoriniai vežimai, kurie yra! naudojami prieš kiniečius Shanghai srityje.

Kaip darbininkus 
bankeriai apgavo 
užsienių bondsais

Praradęs amžiaus sutaupąs kal-( 
tina stambius bankierius ir 
Stimsoną 7 7 * .

• 9 ' 7y: v j .

Washiiigldti; Vkh. 47 “ Sena?, 
torius Walsh, demokratas iš 
Montanos, perskaitė senato po
sėdyje darbininkė, atsitarnavu
sio Jdseph Moriarity laiškų, kaip 
darbo žmonių tūkstančiai tapo 
apiplėšti iš savo viso amžiaus 
sutaUpų, dėdami jas j svetimų 
šalių bondšus.

Morią'rįty, raginamas rimtų 
Amerikos bankierių, nusipirkęs 
svetimų šalių bondsų už visus 
savo $10,000 ir .tiems bondsams 
pasirodžius “dęfault” ne tik Mo- 
riarity, bet, anot senatoriaus 
Walsh, tūkstančiai kitų tokių 
tapo be skatiko prie dūšios.

i

Apkaltinime Amerikos ban- 
kieriams, Moriarity sako dai’ 
daugiau, būtent: “Mane apgavo 
didieji bankai ir valstybės sek
retorius. Aš manau, kad tie 
vagys taip ir išsisuks nenubaus
ti”. “Dabar, kada tie bondsai 
yra be vertės, tai valstybės > de
partamentas sakosi negalįs nie
ko padaryti”, patvirtino pats 
senatorius Walsh.

Sausasis agenas būtie-
gėrių bosas?

Milwaukee, Wis., vas. 4. — 
Prohibicijos agentas Edward 
Evans apkaltintas dėl dalyvavi
mo ir palaikymo butlegerių biz
nio. Tūlas John Wildei’ iš Ke- 
nęsha', > teisme dėl degtinės vi
rykles pasisakė, kad E vytins jo 
viryklę globojęs ir buvęs but
legerių tarpe žinomai kaip “bo
sas”, be to Evans valdąs kelio
mis kitomis viryklėmis.

Japohai kaltina Ameri- 
r. kos misijonierius

Shanghai, vas. 4 O/ficia-
liame japonų pranešime iš karo 

rfronto smarkiai kaltinami Ame- 
S^kos krikčioniški mokytojai ir 
misi j on ieriai, kurie, esą, kursto 
kiniečius “išmušti visus japo
nus” ir boikotuoti * japonų pre
kes. ' ' i'? . .

Naujas Amerikos Ang
lijos protestas

. r- “. •• - —•

VVashington, vas. 4. —Tuojau 
po gavimo Japonijos atsisaky
mo sustabdyti karą Amerikos 
ir Anglijos valdžios šiandien 
pasiuntė, Japonijai naują pro
testą dėl naudojimo tarptauti
nės kolonijos savo kąro opera
cijos reikalams.

Patirta; Jkatk japonai vartoja ! 
Amerikos jūreivius kaip prie
dangą sav<f atakoms ir šiaudo i 
kiniečius pėP amerikiečių gal
vas...

Vakar kiniečiai tik su kulko
svaidžiais ir šautuvais atlaikė 
smarkiausias japonų atakas vi
sų rūšių ginklais, šiandien ja
ponai planuoja dar viena smar
kią oro ataką. .

Surado submariną 
su 61 paskendusiais

Submarinas jau 8 dienos guli 
juros dugne

London, vas. 4. — Lygiai 8 
dienų kaip paskendo, šiandien 
tapo surastas Anglijos kanalo 
dugne submarinas M-2 su 61 
žmonėmis. Ta' vieta, kur sub- 
marinaš nuskendo yra vadina
ma “Negyvo žmogaus” įlanka. 
Narai bandė pasiekti juros dug
ną, bet srovė buvo tiek stipri, 
kad nepajėgė, todėl dar nėra 
jokios žinios, kas atsitiko su 
tais 61 žmonėmis, submarine 
palaidotais. ’

“Dvasiy įsakymu” nu
žudė 7 žmones

Winnipegj Man., vas? 4. — 
šiurpiausia žmogžudystę valsti 
joj atliko tūlas Tom Krechko- 
sie, 28, užmušdamas su kirviu- 
ir peiliu savo 7 giminaičius, 
dėlto, kad “dvasios” jam taip 
liepusios, kaip jis pasiaiškino 
tardyme^

Chicagai ir apylinkei federa- 
lis oro niūras šiai dienai prą* 
našauja:

Giedra ir galbūt šalČiku; 
stiprus šiaurvakarinis vėjas*

Saulė teka 7:00; leidžiasi 5:- 
08; mėnuo teku 6:49 ryto.

Prezidentas ragina 
piliečius nelaikyt
pančiakose pinigų

Įsteigtas komitetas, kad ragin
tų piliečius vėl dėti pinigus 
i bankus

Washiiigt©fl, vas. 4. t— Prezi
dentas HooVeris atsišaukė Į 
prekybų rumus miestuose, j dar
bo ir agrikultūros organizaci
jas, bažnyčias, mokyklas, vyrų 
ar moterų civyles organizacijas 
ir kliubus ir į visus pirklių bei 
amatninkų sluoksnius,\kviesda 
mas traukti pinigus lauk iš 
pąnčiakų, iŠ papamačių, iš de
pozitų baksų, iš matrasų'ir ki
tokių “taupymo” vietų, kur tie 
pinigai guli nenešdami jokios 
naudos, ir tuo pačiu sykiu ra
gina visus, kad savo pinigus vėl 
dėtų į bankus ir saugius invest- 
.mentus, kad ekonominiame gy-« 
venime “kraujas” sustiprėtų.

Hooveris, susišaukęs civylių 
vadų susirinkimą, kvietė juos 
sudaryti propagandos komite
tus, pinigams iš užkampių 
traukti ir raginti juos dėtį i 
apyvartą. Esą, šiais z depresi
jos laikais žmonės Įprato savo 
sutaupąs laikyti be naudos sau 
ir kraštui.

<

Prasidės 1932 metų že
mės drebėjimų sezonas

New York, vas. 4. — Kubos 
vakarykštis žemės drebėjimas 
yra įžanga į visą eilę drebėji
mų po visą pasaulį, skelbiama 
moksliškai. Po pernykščių dre
bėjimų buvo užėjęs ramus pe
riodas, bet nuo sausio mėnesio 
Vėl prasideda.

Ispanija pradėjo kon
fiskuoti jėzuitų turtus

Madridas, vas. 4. --- Valdžfr 
pradėjo konfiskuoti jėzuitų ru- 
mu^,. kolegijas ir mokyklas. 
Tuo., tarpu 3,500 jezuity išsi* 
skirstė po kaimas kaip papras
ti piliečiai, kiti išsiskirstė į už
sienius. Ligi ryt dienas jiezuitų 
evakuacija busianti baigta.

Washįngton, vas. 4. — Penn- 
sylvanijos: senateirius James pa
vis; kongreso komisijoj viešai 
išėjo už alų ir vyną. A

Kinietės moterys sava
noriais į apkasus

Shanghai, vas. 4. — Japonų 
šrapneliams sproginėjant, jau
nos kinietės moterys stovėjo ap
kasuose eilėse su vyrais, gin
damos gimtą miestą nuo už
puolikų. Amerikos korespon
dentas kaikur apkasuose rado 
vienų moterų būrelius, apgink
luotų senais šautuvais, bet drą
sių ir pasitikinčių.

“švento Petro uęla” 
slenka gilyn

J
Bet pats papa pasistatė sau rū

mus ant tikrai stiprios uolos

Vatikano Miestas, vas. 4. — 
Senoviški Vatikano palociai, su 
neišpasakytais turtais, palengva 
slenka Į vakarus, žemyn, dėl po
žeminių sluoksnių slydimo, kaip 
paaiškino papai jo rūmų nau
jasis inžinierius Federico Ma- 
nucci.

Tas pranešimas tiek paveikė 
j papą, kad jis sustabdė areš
tavimą pirmojo rūmų inžinie
riaus Rossi, dėl kurio neapsi
žiūrėjimo nesenai nugriuvo Va
tikano bibliotekos stogas, už
mušdamas 5 žmones.

Vatikano rūmai yra statyti 
prieš 400 metų, yra 1000 pėdų 
ilgumo ir užima 13 blokų. Pats 
papa gyvena atskirame rūme, 
pastatytame iint -tvirtos tlološ.

Sapnavo “Abraomų” ir 
nužudė savo sūnų

London, vas. 4. —Pranešama 
iš Indijos, kad Madrąs mieste 
tūlas kunigas sapnavo ligų die
vaitę Kandiamman, kuri, pyk
dama, kad kunigas užmiršo jai 
nešti aukas per dvejus metus, 
pareikalavo kruvinos aukos, bū
tent kad kunigas jai paskers
tų savo pirmgimį sūnų. Kuni
gas paskerdė savo 12 metų sū
nų ir jo kraują išpylė dievaitei 
ant kojų. Lavoną atidavė poli
cijai, kuri jį areštavo už žmog
žudystę.

Domisi žiemuojančiu 
špoku

Nemunąitis, Alytaus apškv. 
Kalėdų antrą dieną pastebėtas 
Vabalių kaime ukipinko P. Vit
kausko kieme besikrapštąs var
nėnas, arba špokas. Čia jis iš
buvo ligi Naujų Metų. Dabar 
špokas yra Piliekalnių kaime 
pas savanorį A. Krajauską. 
Paukštis visai nebaikštus iir le
sa kartu.su vištomis kaime pa
bertus (grudus. Ūkininkai labai 
juo domisi, renkasi būriais pa
sižiūrėti ir visi susirūpinę, ar 
pakels jis žiemos šalčius.

B
iznierius užsidėjęs koki nprs 

biznj pirmučiausiai garsinasi. 
Juo tankiau garsinasi, tuo dau

giau turi naudos. Bet klausimas, kur 
garsintis? Geriausia ir patogiausia lie
tuviams biznieriams garsintis NAUJIE
NOSE. Kas NAUJIENOSE garsinasi, 
tas visuomet turi naudos!

Lietuvos platforma 
nusiginklavimo kon
ferencijoj Genevoje
Kariuomenės nedidinti, Versa- 

lės sutarties revizijos nepri
leisti

Kaunas, saus., 23. — Spau
dos žiniomis Lietuvos diploma
tų konferencijoj prieš išvyks
tant į Genevos nusiginklavimo 
konferenciją, nusistatyta tokia 
Lietuvos delegacijos platforma:

Del reparacijų klausimo lie
tuviai palaikysią Vokiečių tė^ 
zę: nubraukti reparacijų mo
kesnius ir dėl to, kad Klaipėdos 
kraštas, kaip dalyvavęs did. ka
re po vokiečių vadovybe, turi 
mokėti reparacijas, kaip ir vo
kiečių kraštai.

Nusiginklavimo klausimu Lie
tuva palaikysianti vokiečių ir 
rusų tezes, nes Lietuva nesi 
ginkluojanti ir telaikanti vien 
gynimosi kariuomenę, kurios 
nemananti didinti.-

Be to, lenkų kariuomenės di
dinimas tiesioginiai gresiąs Lie
tuvai, todėl lietuviams nusi
ginklavimo tezė pati priimti
niausi. Bet konferencijoj at
stovo Francijai, p. Klimo lupo
mis, šiuo reikalu pasireiškusi 
kitokia nuomonė.

Del Versalės sutarties revi
zijos lietuvį pąlkiką fi^heuzų 
tėzė^ nes jeigu prieiti iki revi
zijos, Klaipėdos kraštui iš vo
kiečių pusės esą gręstų okupa
vimo pavojus.

Hitleris nori būti Vo
kietijos prezidentu

Berlynas, vas. 4. — Adolfas 
Hitleris, austrijokas, dabartinis 
Vokietijos fašistų vadas, šian
dien padarė pirmus žygius pa
tapti Vokietijos prezidentu. Pa
tirta, kad 1930 metais Thurin- 
gijoj Hitleris slaptai buvo pa
skirtas policistu, tokiu būdu 
formaliai patapdamas Vokieti
jos piliečiu ir galinčiu kandi
datuoti į prezidentus. Hitleris 
nesenai “perspėjo” prezidentą 
Hindenburgą, kad jei jis neiš
varys lauk dabartinio 'kanclerio 
Brueningo,. tai fašistai nerems 
HindenĮjįiiįo , kandidatūros, o 
pasistatys savo. Valdžia ėmėsi 
tyrinėti, kokiu budu ir kas Hit
lerį paskyrė policihinkUM
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A. Voldemarus Zara
suose , i / . ..

Į Zarasus visai netikėtai at
vyko p. Voldemaras su ąąyp ad
jutantais. P. profesoriui, ma
tyt, patinka' Zarasai, o zara
siečiams p. Voldemaras, nes per 
jo buvimą miestas atgija.

kartu.su


Penktadienis, vas. 5, 1932

KORESPONDENCIJOS
•vT

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho lietuviai rengiasi 
prie apvaikščiojimo Lietuvos 

neprigulinybes 14-kos metų 
sukaktuvių.

Sausio 31 d. vadovaujant S. 
L. A. 3-čiam Apskričiu įvyko 
Pittsbnrgho lietuvių draugijų 
atstovų susirinkimas LMD. sve
tainėj, kur buvo pasitarta <lėl 
surengimo apvaikščiojimo Lie
tuvos nepriklausomybes 11-kos 
metų sukaktuvių.

Pirmiausiai buvo nutarta 
rengti Lietuvos nepriklausomy
bės 14-kos metų -sukaktuvių ap- 
vaikščiojimą vasario 21 d. 
LMD. svetainėj. Apvaikščiojimo 
programas susidės iš prakalbų, 
muzikos, dainų ir kitokių gra
žių pamarginimų, pritaikytų 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventei. Įžangos jokios nebus. 
Programas prasidės vakare nvo 
7:30 vai. Lietuvos nepriklauso
mybės šventės programe daly
vauti nutarta pakviesti visus 
geruosius Pittsburgho irapieli:i- 
kės menininkus ir menininkes.

Nutarta, kad ir šiais metais 
Lietuvos nepr i k 1 a usom y bės
šventės piogramas butų leidžia
mas per radio iš stoties K. Q. 
V., taip kaip kad ir praeitais 
metais kad buvo.

R: dio Lietuvos nepriklauso
mybės šventės programas susi
dės iš prakalbų, muzikos ir dai
nų, pritaikytų šiai šventei. Jis 
bus girdimas paprastu laiku 
nuo 1:30 iki 2. valandos po pie
tų iš stoties K. Q. V., kaip kad 
kožną nedėldienį yra lietuvių 
radio pusvalandžiai.

Tad dar kartą primenu, jog 
Lietuvos nepriklausomžbės rp- 
vaikšėiojimas bus Pittsburghe 
LMD. svetainėj a, 142 Orr. St., 
vasario 21 d. nuo 7:30 vakare, 
o per radio iš stoties K. Q. V. 
dieną nuo 1:30 iki 2-ros valan
dos. Įžnngęs, jokju£* nebuą, tad 
dalyvaukime/ visiškas galime 
Lietuvos nepriklausomybes 14 
metų sukaktuvių šventėj.

.'sors Lietuvos nepriklauso
mybės šventės dieną yra vasa
rio 16 d„ bet mes Pittsburg- 
hiečiai nutarėm švęsti vasario 
i.l d., vietoje 16-tos dėl tos pap- 
a tos priežasties, kad vasario 

d. yra sekmadienis, o sek
madienį mums visiems yra pa
rankiau švęsti, negu paprastą 
diena, v

ję draugijoj, jie tuoj įsteigė 
savo diktatūrą. Organizacijos 
organu paskyrė “Laisvę”, už 
kurią nariai privalo mokėti $5 
metams. Na, ir prasidėjo ka- 
navalija. Organo špaltos tapo 
plačiai atidarytos visokiems ko
misarams ir komisarėliams, ku
rie be galo k be krašto pradė
jo niekinti Įtlaskvąi ^prita
riančius nąriųs. Apšmeižti ir 
janiekUitį oygani^cUps n^rifai 
apsgynimui '‘Laimėj” vietos 
negalėjo gauti. Jeigu jie drįs
davo kreiptis į pašalinę spau
dą, tai tuoj pasipildavo grūmo
jimai Pildomosios Tarybos teis
mu ir net išbraukimu.

Tai nėra jokie prasimanymai, 
bet gryni faktai. Imkime A. P. 
L. A. 3 kuopą musų mieste. 
Tcs kuopos narys J. Gatavec- 
kas 1929 m. buvo centro sek
retorius. Kuopos nariai nepri
tarė jo diktatūrai, o podraug 
ir bolševikiškam šeimininkavi
mui. Tai, matomai, labai užga
vo Gatavecko diktatorišką gar
bę ir jis “Laisvės” No. 234 
(1929 m.) šlykščiausiais žo
džiais išniekino kuopos narius, 
išvadindamas juos juodašim-
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—S. Rakamus.
Rengimo Komisijos Narys.

Carnegie, Pa
Visokios žinios

bioj apylinkėj neapsakomas 
skurdas, žmoneliai dejuoja, ka
pitalizmo letenos slegiami. Nors 
kainos maistui ir gerokai atpi
go, bet butų nuomos dar pusė
tinai aukštos tebėra. Tuo tar
pu pinigų pas žmones nėra; nė
ra nei darbo. Kurie šiek tiek ir 
dirba, tai ir tie yra neįmano
mai išnaudojami, o ypatingai 
anglių kasyklose. Angliakasiai

landa visokių makliorių, kurie 
iš suvargusių darbininkų pa
skutinius centus vilioja. Nekal
bėsiu jau apie avelių kirpikus, 
kadangi tai jų amatas, — bet 
ir visokie komunistėliai zuja 
net sušilę, kad iš bedarbių iš
kaulyti kiek galima daugiau 
dolerių. Jie skelbia, kad nevą 
renką aukas bedarbiams šelp
ti, o tikrenybėj jie surinktus 
dolerius sunaudoja agitacijoj, ir 
organizacijų griovimui.

Komunistai, begriaudami S. 
L. A., patys visai baigia krik
dyti savo organizacijas. Imki
me, pavyzdžiui, Augščiauaios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoj 
Draugiją. Ta draugija jau iš
gyvavo 20 metų. Jai neblogai 
klojosi, kol kontrole i savo ran-

pos susirinkime 30 narių vien
balsiai nutarė atsakyti i Gata- 
vecko biaurojimus, išrinkdami 
tam tikslui specialę komisiją. 
Komisija parašė atsakymą ir 
pasiuntė C “Laisvę”. Pastaroji 
be niekur nieko atsisakė raštą 
dėti.

Taip tai komunistai šeiminin
kavo A/?LA. Ir to šeimininka
vimo vaisiai jau pradeda pasi
reikšti. Draugiją apsėdo finan
sinė džiova. Ta liga pasidarė 
tiek pavojinga, kad draugijai 
nebėra vilties pasveikti. Atrodo, 
kad J. Gasiunui teks grabo- 
riaus pareigas atlikti. Jau gar
siai kalbama apie APLĄ. pri
jungimą prie ■ LDS. Vadinasi, 
nespėjo komunistai* prikišti sa
vo nagus, kaip keljplikos metų 
sunkaus darbo vaisi# nuėjo, 
niekais.

Bet girtis ir meluoti komu
nistui tai tikrai moka. Man daž
nai tenka .pastebėti “Laisvėj” 
korespondencijų iš Carnegie bei 
iš Heidclberg. Po koresponden
cijomis pasirašo J. Gatavec- 
kas-Virbališkas-J. G. Tai vie
nas melagis trijose asabosę. Ra
šo jis, kad štai Heidelberge ar
ba Carnegie tįek ir tiek prisi
rašė prie darbininkų partijos. 
Kai žinai dalykų padėtį, tai iš 
visų tų pasigyrimų tik juokai 
ima. Tuose miestuose yra apie 
200 lietuvių. Komunistiškų laik
raščių ateina viso 4 egzemplio
riai, — 3 “Laisvės” ir 1 “Vil
nies”. Jeigu tik toks mažas 
skaičius žmonių teskaito komi
sarų laikraščius, tai reikalas 
visai blogas.

Beje, McKees Rocks, Pa., yra 
susikūręs SLA. Darbininkų 
Opozicijos Komitetas, kuris 
mobilizuoja savo armiją į bu
simą Susivienijimo Seimą. Ban
dys boišcvikėliai ir vėl užka- 
riauti milioną dolerių. Jei tai 
jiems pasisektų, tai visokie ko; 
misarai per kokius penkis me
tus galėtų gana gražiai gyven
ti. Bet šį kartą jų visos viltys, 
kaip yęa sakoma, su šakę^ant 
vandens užrašytos. Nuo pasku
tinio seimo bolševikiška armija 
Susivienijime visiškai susilpnė
jo ir ji, tur būt, daugiau nebe
bus pavojinga. Apie milioną 
komisarai dabar gali tik’ sap
nuoti, Uju- ąpie vistas.

Kaip komunistai moką tvar
kyti pašaipiuos draugijas, — 
gęmusjas pavyziĮys yrą Aukš
čiausia Prieglauda Lietuvių Ar 
mefikoj, kuriai priklauso 
narių. Jiada tą draugiją kon
troliavo j vairių paž valgų ž ruo
pės, tai narių duokles buvo 
ru^espės ir nebūdavo jokių ne

Se(lČd4MW. vicjuoj-ę 
žinduku kavinių sofoje ir at
silošęs į jos aukotą atramą, iš
girdau vteuą nuostabiausiu 
š i a n \c p.ąseųę j tįsiame žnuHiiš- 
kų sutvėrimų pasaulyje, pada
rytų pareiškimų:

“Kuomet ėjau dramblių me
džioti Amerikoje, aš—”

mėgstu pergyventi tokius pa-1 Gydytojau, darai, jeigu kai 
vėjingus nuotykius. Bet dviko- kuris nealsiteisja?” 
vos visai nieko nereiškia pa
lyginus su tuo kartu, kuomet|rau išvadą, kad tas prie pra-

, da-

aš turėjau perplaukti per Nia
garos krioklį, Škotijoje—”

Gardžiai nusijuokėme ir nu
ėjome į priešingų pusę.

kilniųjų netinka, ir pas tokį 
pasiunčiu kolektorių.”

—Phar macai Advance.

ašGerbianias Gydytojau, 
laukiau paraginimo atsiteisti 
ir kięk skolingas?”

“Prakilniems, apie pinigus 
aš nekalbu; garbingieji patys 
rūpinasi atsiteisti.

Tikrai. O ką, Gerbiamas

Policijos komisionierius: — 
“Jei tau butų liepta susibu- 
rusius žmones iškrikdyti, ką 
tu darytum?”

Aplikantas: “Kepurę nusiė
męs pradėčiau iš visų aukų 
prašyti. Tamsta.”

Policijos komisionierius: 
“Patenkinantis. Tamsta pa
samdytas.**

Satire.

Kada Poilsis Būna Sutrukdomas?

Hurlęy, Angliją. — ^vynip. vą^d^s. įš mokykM. briąV m WdĮanį.

kad įMą vym aš1 
i iŠšąi^iaM.. ųieVv netariu 
' «a-
dą ftaip
tąpiąui eiiiaa^’

kaip Umątąi ^emasi?” 
Ąlraųipšfcai p^mcįau jam 

nr tai

‘ATą|p, Įdaviau ją
vį<maw šviesiąplaųbiųi mek-

“Palauk,” sušukau. “Ar tai 
buvo šviesiaplaukis vyrukas 
varlės akimis, kuris pasakojo 
melus, nuo kurių plaukai sto
josi ant galvos?”

*1

Nįųrįąi p<Jųęęjję^ 
-kmrMę $ b’ pądąvc
ją rn^ų.

aš išėjau.
Nesu bailys, bet dvikova 

yra dvikova. Man labai svar

nas moteriškes, sėdėjo irgi 
jaunas, šviesiaplaukis, sublo
gęs vyrukas ir joms atsidėjęs 
pasakojo apie savo ne.papras-, 
tus nuotykius. Moteriškės ryte 
rijo kiekvieną jo žodį, klausė
si išsižiojusios, nustebimo pil
nomis akimis.

“Turiu pasakyti,, kad tie A- 
merikos drambliai yra baisiai

surišta liek įvairių tradicinių 
rupesnių: susirąsk antrinin
kus, daktarą, parašyk visą 
pluoštą laiškų, jei kartais ne žmonėms,

ma
li ad

pasitaikytų išlikti gyvam. Bet' bllvo apsivedęs su Sara Bern-

Mano teisingumas, pradėjęs 
šėlti krutinėję, nebegalėjo su
sivaldyti. Atsistojau, priėjau 
prie jų stalo ir mandagiai atsi
prašęs moteriškių, nusilen
kiau jaunam vyrukui.

“Tamsta 
žiūrėdamas 
kimis. “Aš 
kęsti.”

Jaunas
žaibai pradėjo 
tamsiose akyse.

“Gerbiamasis! Tamsta man 
turėsi už tai atsakyti.”

“Tai visai kitas 
tamsta dabar ką 
toms ponioms.”

“Jis mums tik 
pastebėjo viena 
“kaip dramblius 
merikoję.”

“Taip, ponia,

sekančią dieną , viskas buvo 
priruošta.

Vakare antrininkai grįžo su 
atsakymu: “Viąkas tvarkoje. 
Byloj rytą septintą 
ąžuolyne. Ginklai - tai.’' -.AL. .

“Jis neparotĮė (, J.olpos bai- 
mės?”

“Jokios. Užsilaikę. labai šal-

hardt ir ji dėl jo išsilaužė sau 
koja. Iš pavydo. Tuomet aš jį 
pagriebiau už kalnieriaus...”

“0 su manimi tas pats atsi
tiko dėl dramblių. Pasakojo,

l’išlųlie-'kaip jis medžiojo dramblius

meluoji,” tariau, 
į jį griežtomis a- 

melų negaliu pa-

vyrukas pašoko;
jo

dalykas. Bet 
tik melavai

pasakojo,” 
moteriškių,

aš suprantu

bet Amerikoje dramblių nėra. 
Juos tegalima užtikti Afrikoje 
ir Azijoje.”

“Gerbiamasis!” sušuko 
siaplaukis. “Tamsia man 
kyši už lai!”

“Gerai, kur, kuomet ir kaip

švie- 
atsa-

į Ameriką.”
Viena moteriškių nusijuokė. 

To vyrukui buvo perdaug, ir 
iš piktumo 
kaip tekanti 
prie manęs:

“Tikiu, kad 
t i—”

“Ką? Pvikova? Žiųoiųą. P,a 
velykite map jūsų kortelę.”

saule,

Veikite Greitai Kada Putlit Nereguliarumai 
Sutrukdo Miegq,

AR jus vargina pūslės nereguliarumai; deginan
tis. ma3.as ir perdaug tankus šlapinimasis ir 
elimasis naktimis? Greitai susidomėkite šiais 

simptomais. Jie galbūt įspėja tulus inks
tų ir pūslės pakrikimus.

Vartotojai visur atsideda ant Doan’t 
? Pilti, šis laiko išbandytas diuretikas re

komenduojamas per 50 metų. Pardavi
nėjamas visų aptiekininkų.

Dban’s Pilis

EKSKURSIJOS
LIETUVON

' Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta
rė rengti šiais metais sekančias 

EKSKURSIJAS:
Balandžio 20 d„ Laivu “EUROPA”
per 51/> dienas į BREMENĄ, iš teų gelžkeliu į 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ .

Gegužės 10 d., Laivu “KUNGSHOLM”
į Švediją, iš ten laivu į KLĄ1PĖDĄ

Gegužės 21 d., Laivu “STATĘNDAM”
į Rotterdam, iš ten gefžekliu į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščiu Ekskursija 
Laivu “LANCASTR1A”

TIESIAI Į KLAIPĖDA.

Birželio 15 d., Laivu “BERENGARIA”
į Angliją, iš ten kilu laivu į KLAIPĖDĄ

Liepos 2 d., Laikraščiu Ekskursija ' 
Laivu “FREDERIK VIII” 

į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ
Si Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

Liepus 16 d., Laivu “STATĘNDAM”
į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į KLAIPĖDĄ

Liepos 30 d., Laivu “GRIPSHOLM”
į Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Rugpiučio 19 d., Laivu “MAJESTIC”
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į Naujienas arba 
pas bite Laivakorčių Agentų Sąjungos narį.

Amerikoje.”
Kalbėjomčš'tarp savęs drau

giškai ir pagaliate grįžėine at
gal miestan. Papusryčiavę, nu
tarėme išeiti pasivaikščioti.

Staiga draugas pagriebė 
man už rankos:
“Klausyk! Jis eina priešaky

je su panele!”
Prislinkomc kuo arčiausiai».prie poros.
“Žinai, panele”, pasakojo 

šviesiaplaukis, “dvikovos nė
ra man naujienybę. Bet visi 
vyrai yrą tokie bailiai, kad 
net geda. Pavyzdžiui, per pas
kutines dvi dienas buvau du 
kartu iššauktas dvikovon, bet 
kaip p.ąsjliaigė? Nei vienas jų 
neatsiuntė savo antrininkus. 
Jįę nusigando. Ha! ha! — O 
aš jiaiviškai jų laukiau visai 
neišeidamas iš namų. Maniau 
galėsiu kiek pamarginti savo 
nuobodų gyvenimą. Aš labai

Penkiolika ik i <' sep tyri i ų, 
buvau sutartoje vietoje su 
trininkais ir daktaru. Už 
šinilies minučių! pasirodė ir 
mąno priešas.

' Mano antrininkai prisiarti
no, pasikalbėjo su jo antrinin
kais, ir atmatavę tolį, padavė 
mums ginklus. Kaip paprastai 
dvikovose, mes stengėmės ne
pažiūrėti į vienas kitą prieš 
šausiant. L...  .

Nuėjau į nurpdylą . vietą. 
Pakėliau revolverį ir pradė
jau taikyti^ į bp&rientą, bet 
staiga išniečiatr ginltlą iš ran
kų, nustebęs, ’

“Po šimts Velnių?” paklau
siau antrininkų. “Ar jis tąą 
pats žmogus?” ■

“Kas?” , ‘ Z
“Mąno priešas1? Vakar s.u 

juo kalbėjote?” ’ ...
“Žinoma! Vakar iiuęjoiųe 

pas jį ir vįskų, si|Įyąrkqųe.”
“Bet jis yra ' įamsiaptaukis. 

Vyrąs, kuris 4H&C iššaukę* 
buvo šviesiajilaųįik”

“ik) šimts veiijių!” sušuko 
tiek garsiai, kdd ir mes jį iš
girdome. “Kas jis per vltnus? 
Pirmą kiųdą

Mano ailtribhtoipradėjo 
pykti. —

“Atsiprąąomc, • bet mes p.ąš. 
tamsą yąkąr buvome ię lamstą 
sutikai eiti dvikovpp.”

Priešingos grupės pradėjo 
artintis.
2--Ikamblių ^eškermtojas

“Taip, sutikau, tnaiįydąųms, parašas reiškią tikrą Castoria

jau 
an- 
de-

L.ĄXATIVA$ DEL NEGA- 
UVOIANČIO KŪDIKIO

z,Qpl kūdikio sistemą nepaken
čia ricinos alįejąus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štąį yra vais 
tai, kurie kaip tik jam atsako, 

■ Jr jje atlieką "darbą greitai ir 
■taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fleteher’s Castoria 
mųramma piktus, neramius. vai- 
'kus ir juos užmigdo, o turin
gus karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro' sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikais profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher

fa

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užpYenume- 

' ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenes ir literatūros populiarų žurnalą

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dpi., pusei metų — li/2 dol,; Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — dol.

Adresas: Lituauia, Šiauliai, Aušros ai. 15. “kultūros” 
ž. admin.

tamsta supran-
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taį tuoj viskas kitaip stojosi. 
Sekretoriaus alga ,pakilo dvi
gubai; centro komiteto išlaidos 
per m^tus draugijai atsiėjo apie 
$700. Ir tai nežiūrint to, kad 
visi komiteto nariai gyvena vie
toj. Reiškia, keliones išlaidos 
yra visai mažos. Prie tokių ap- 

susfpratimų su pąšalponpš bc’i iltrikybių nėra ko stebėtis, kad 
pomirtinėmis. Išlaidos irgi kur l«šų Tomįe .pasidarė nedatek- 
kas mažesnės tebuvo. Bet kai ' lius . ir draugijs pradėj 
tik j- Centrą įsigavo bolševikui^ siŠkaf , siiįti. —E. K« * 
....  .... . «• X ,B.X ..

J;

1932 METAIS UETODOS

Karą tiktai ruįpi Jaisva, n«priklausonia, demokratiška, platiems sluoks- 
utoros tarnaujanti spauda, tas privalo pradėti prie "Lietuvos Žinių.”

turi savp kQx<spa»dentų Lietuvoje ir vijaųic pasauly, 
nei vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

visi skaitykit, platinkit

"Lielmįoi Zintos” i
todėl jos nepraleidžia nei

Neatsilikit nuo gyvenimo
ir bendradarbiaukit "Lietuvos Žinioj.”.

Kaina: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje getams 60 litų, 
pusei metų 30 lt., mėnesiui 5 lt. Kitose valstybes* metams 8 do
leriai, pusei metų 4 doleriai.

KAUNAS, Gedimino g-vė 38 Ny., telef. 223
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Langinių gėlių ir žo 
lynų auginimas

Dažnai pasitaiko girdėti, 
kad namu šeimininkės nusi
skundžia, kad jų naminiai žo
lynai ir gėles neauga atatin
kamai. Pasitaiko kad žoly
nai pradeda vysti ir nykti. 
Lapai pagelsta ir ima kristi. 
Atsiranda visokių ryšių vaba
liukų ir muselių, kurie apnin
ką žolynus ir gėles. Yra daug 
ir visokių kitų bėdų su nami
niais augmenimis. Todėl aš 
čia bandysiu nors trumpai 
pakalbėti apie vazoninius aug
menis ir kaip jie reikia prižiū
rėti.

Pirmiausiai . vazoniniams 
augmenims yra reikalingas 
gtras prižiūrėjimas. Lauki
niai augmenys didelės priežiū
ros, nereikalauja: gaudami pa
kankamai saulės šviesos, drėg
mės ir iš žemės maisto, jie pa
prastai puikiai auga. Visai 
kitoks reikalas yra su vazoni
niais augmenimis, — juos bū
tinai reikia kas dieną prižiū
rėti.

Bet vien-tik priežiūros nepa
kanka, —,reikia palankių są
lygų. Žemė turi būti gera —

[Acme-P, 8 A. Photo]
\ z J ’

Greeinvood, Miss. — Greemvoodo apylinkėj vanduo užliejo 800,000 akrų žemės. Gyventojam 
maistas yra pristatomas yaltelėmis. ., . , . > • . , \

•74 y.,. ,.' /--j; •

ęhieago, TU.
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riausiai atsako tikslui. Gerai 
. primaišyti ir kokių dviejų 

motų senumo mėšlo. Jeigu ne
galite gauti mėšlo, tai tada 

\ /'nusipirkite “borte meni” ir 
kiekvienai žemės kvortai pri
dėkite jo po arbatinį šaukštu
ką. Prie progos paminėsiu, jog 
pas kviclkių galima gauti ir 
gatavai sutaisytos žemes.

Jauni augmenys, kaip ir 
jamii gyvūnai, reikalauja tin
kamo maisto. Kad jo visuo
met butų pakankamai, tai kas 
dešini t į dienų įberkite į vazo
ną apie arbatinį šaukštuką 
“bone meal”. Neblogas trąšas 
yra ir. taip vadinamas “sheep 
manure.” Parsidavinėja jis 
miltelių pavidale. Trąšai rei
kia vartoti tol, kol jauni aug
menys sustiprėja ir pradeda 
gerai augti.

švarumas taip pat svarbu. 
Žiurėkite, kad naminiu auga- 

ipdulkėję. li šmotuką paprasto
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tyras oras. Tad karias nuo 
karto ..išvėdinkite kambarius. 
Geriausia temperatūra yra 
nuo 65 ligi 70 laipsnių šilimos.

Pasitaiko, kad augmenis už
puola visokie vabaliukai ir 
taip vadinamos augalų utelės 
(plant licc). Tų vabaliukų yra 
visokiausios rūšies. Vieni jų 
yra juodi, kiti žali, rudi, balts- 
gani ir tt. Jie pirmiausiai ap
ninka lapus ir pradeda juos 
naikinti. Dėliai to, žinoma, ir 
visas augalas pradeda nykti 
ir vysti. Jeigu nieko nedaro
ma, tai jie per trumpą laiką 
gali visiškai žolynus sunaikin
ti. Geriausia priemonė nuo tų 
neprašytų svečių atsiginti yra 
“nicotinc sulfate.” Tą skiedinį 
galima nusipirkti bile aplie- 
koj. Kvortai vandens reikia
vartoti tik vieną ketvirtą dalį
arbatinio šaukštuko “nikotine 
sulfate?*. Gerai į vandenį įmes-

kad augmenys gautų tyro oro, 
saules šviesos ir kambariai

SIUSKIT FEK
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON
1b prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos Banio"

PATENTS

DYKAI 
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Laikas daug reiškia 
prie patentų. Neriai* 
kuokit vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius- 
kitę braižini •r mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOM kny
gutės "How to Ob-
taln a Patent” ir "Reeord of In* 
ventlon” formos. Nieko . neimam ! 
už Informacijas ką daryti. Susi- ’ 
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pą- , 
tarnavimas.
i

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney

43-A Seeurlty Savinas 4 Coromerclal 
Bank Bollding

(Dlrectly aeroaa Street Irom Patent Offlce>
VVASIIINGTON. D. C.
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Don’t 
neglect
Colds

Šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki t 
juos i 5 minutes su “Musterole", 
— "counter-irritant” I Uždedamas 
karta | valandą. Jis turi sutelkti 
pagelbą. MUlonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.
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3244 S. Halsted St. 
Office Te!. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai 
Forniiių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigas.
817 West 34th St y 

T«t Boulcvjr.l 9336

-gražus augmenys. Bet jų yra 
visokių visokiausių ryšių. Iš 
jų gal geriausia pasirinkti Bos
ton fernis ir lacc fernis. Tie 
paparčiai nėra labai opus ir 
nereikalauja didelės priežiū
ros. Prie progos suminėsiu dar 
keletą kitų augmenų. Būtent, 
snaseviera zeylanica, aspidist- 
ra, palms^proororbelinį, screw 
pine — pandanus ir everblo-

, Čia suminėjau tik kelis aug
menis, kurie tinka tiek na
mams, tiek ofisams ir yra len-

pirkti pas kvietkius. šiaip ar 
taip, bet namai papuošti žoly
nais ir gėlėmis atrodo jaukes
ni ir linksmesni. Jie sudaro, 
taip sakant, smagesnę atmos-

šiame savo rašinyj, žinoma, 
aš tegalėjau paliesti tik svar- 

muilo. f besnius dalykus apie žolynų 
įdėkite truputį muilo į vande- uo sutaisytu skiediniu auginimą. Kas norėtų plačiau 

žolynų Sy tuo reikalu susipažinti irnį ir maždaug du kartu per

I kad kai kurios šeiminįnkės 
Restoranuose, barzdaskulyk-l kaip tik laiko vazonus įirier- 

lose ir ofisuose tenka pastebėti 
kabančius žolynus.'-Tenka pa
sakyti, jog tai augmenims nė
ra labai sveika. Ir tai dėl tos 
paprastos priežasties, kad auk
štai oras yra sausenis. Todėl 
reikalinga augmenis ypač rū
pestingai prižiūrėti, — laistyti
juos bent du kartu per dięną kad tos skylutės neužaktų ir 
ir žiūrėti, kad žemė visuomet vanduo galėtų išbėgti lauk, 
butų drėgna. Prie tokių ap- Geriausiai yra skylutes apde- 
lihkybių kad ir sausame be.i ti šukėmis, — tai apsaugos 
dulkėtame ore augmenys gali jas nuo užakimo..
visai gerai augti. ’

Svarbu taip pat žinoti, kada 
reikia vazoniniai augalai lais
tyti ir kiek vandens vartoti. 
Jeigu perdaug vandens, tai 

drėgmės. Vadinasi, rei- augalams gali pakenkti. Jei

nebūtų perdaug šalti. Reikia vazoną nėra tiek sausai 
ypač vengti geso. Gesas yra! Restoranuose, barzdask 
labai blėdingas augmenims. 
Jei ir truputis geso patenka į 
orą, tai jis tuoj paliečia aug
menis: jie nustoja augę, pra
deda vysti ir praranda lapus.

Sausas oras irgi labai ken
kia žolynams. Kuomet namai 
yra apšildomi su pečiais, tai 
dažnai temperatūra siekia 80 
laipsnių šilumos ir daugiau. 
Oras pasidaro labai 
ištraukia drėgmę, 
augmenys pradeda

kušios į vandenį, o paskui 
skundžiasi, jog jų žolynai ny
ksta;

Vazonai irgi Juri būti tin
kami. Reikalinga, kad jų dug
ne butų skylutės. Tai duoda 
galimybės vandens pertekliui 
nutekėti. Svarbu' tad žiūrėti,

kiu nors minkštu skuduru. La
pai tada bus žibantys ir atro
dys labai gražiai, žodžiu, jei 
jus tinkamai prižiūrėsite au-

kios bėdoms. Atsiminkite, kad 
augmenims

reikia gerai nuplauti
lapus. Galima tai daryti ir su gali skaityti angliškai, tai pa- 
šmirkštine (spraycr). Vartoti tariu įsigyti Jane Leslie Kift 
tų skiedinį reikia tol, kol va-' parašytą knVgą • w<>-
baliukai visiškai nepranyksta.'man>g F]owpr Oflr(len ,I)d#)or

Porą žodžių dar ^ apie tai, aU(| Qutdoor.” Knygos kaina 
tik’ vienas doleris.

—J. Budris.
šiai tinka auginti namuose, 

reikalingas Kaip žinia, paparčiai yra labai

sausas ir
Dėlei to

auginamidžiūti. Jeigu yi*a 
paparčiai ar kitokie 
n y s, 
nuo nuvytimo, bet reikia žiū
rėti, kad jie turėtų pakanka
mai 
kia juos kas dieną ar net du vazone žemė drėgna, tai jokiu 
kartu per dieną palaistyti budu nereikia daugiąu van-| 
vandeniu. Jeigu žemė atro- dens bepilti. Laistyti reikia tik! 
do sausa, Jai lame atvėjyj ne tada, .kai žemė pasidaro apy- 
pro šalį pakrapyti vandeniu ir sausia. Ir nereikia vandens 
lapus. Po vazonu reikia pa- gailėtis: vartoti-tiek, kad visa 
dėti kokį nors indą su žvyru 
Žvyrą reikia bUtinaį sulaistyti1 pia. Kitais 
su vandeniu, kad jis visuomet 
butų drėgnas. Tada oras apie

tai’ galima jie apsaugoti
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skanų ngują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti I

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas —- lengvai 
virškinusi, 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų greserninkas 
turi jį pusės svaro» pake
liuose.

tvras kaip

. Į žemė vazone pasidarytų šla- 
‘i žotlžiaią sakant, 

kad ji permirktų.jį,;, t , 
Niekuomet nereikia vazoną 

laikyti įmerkus į vandenį. Tai 
labai kenkia augmenims. Jie, 
kaip yra sakoma, gauna šal
tas kojas ir pradeda sirgti. 
Mat, nuo vandens pertekliaus 
žemėj atsiranda kenksmingų 
rakščių arba savo rųšies nuo, 
dų. Dėliai to augmenys prade
da vysti ir neretai, visai nu
gaišta. Man teko pastebėti,

Kuomet kuris nors augmuo 
pradeda nykti, tai pirmoj vie
toj reikia žiūrėti, ar jis gauna 
pakankamai vandens, ar oras 
nėra perdaug sausas. Jei su 
tais dalykais viskas tvarkoj, 
tai tąsyk tenka atkreipti dė- 

įmesį į žemę. Žemė -augalams 
lyra maisto šaltinis. Jie iš jos 
gauna įvairias 
druskas. Laikui 
druskos yra iščiulpiamos ir 
žemė pasidaro “nebederlinga. 
Gi žolynai, nebegaudami pa
kankamai maišto, jiradoda ny
kti. Tame atyėjyj reikalinga 
permainyti žemę. 

I * . .

Kyla klausimas, kaip dažnai 
reikia vazonuose mainyti že
mę? Tai priklauso pirmiau
siai nuo to, kokie augmenys 
auginama. Sakysime, papar
čiams pakanka žemę permai
nyti kas antri metai; daugeliui 
kitų augalų,—kas metai. Juod
žemis sumaišytai su žvyru ge-

mineralines

Daktaras r ■) WISSIG,
Kapitonai! HHf Paiauljpiąme Kati

Specialistas iš Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 MEfUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMAS JOS YRA 
Speciahikai gydo ligas pilvo, plaučių inkstų ir puslčs. ažnuodijimą k ra v 
jo. odos, ligas žaizdas, reumatizmą galvos skausmus skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligas. Jeigu kiti ui 
galėjo jus išgydyti, ateikite Čia it persitikrinkite ką jis jums gal* padarvr 
Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tuksiančius ligonių Patarimai 
tykai OFISO VALANDOS Kasdie ado 10 ea landos ryto iki ’ 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare Nedėhomis nuo 10 ryto iki I vai 
♦ 200 Wen 26 St. kampas Keelet Avė Tel Crawford

Rusiška ir Turkiška Pirtis 1
DOUGLAS BATUS

3514-1 b W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir i druskos vanos, 
swimming pool. . ;

Rusiška ir 'turkiška pirtis moterims 
serėdo mis iki 7 v. v.

IN OUR OFFICE

COME

BUEHLER BROTHERS, Ine.
1400 W. 46th St. Tel. Yards 1445

Tiktai Trys Blokai i Rytus nuo Asland Avė., ant ,46-tos Gatvės
Atsilankykite į musų marketą ir jus nusistebėsite pamatę ką mes turime pasiūlyti iš 
parinktiniausių mėsų už žemas kainas. Mes užlaikome pilną pasirinkimą šviėžios, ma
rinuotos ir rūkytos mėsos, marinuotų ir prirengtų žuvų ir įvairių rūšių sūrio. Palygin
kite musų kainas.

SPECIALIAI DEL PETNYČIOS IR SUBATOŠ

PORK LOIN R RAST PUSES 
ar 

ČIELOS
$

RINKTINIS ROUND STEAK.. 
SUGAR CURED LAŠINIU PALUKES 
PORK CHOPS - iš vidurio. 
ŠVIEŽIAI Maltas Hamburger

8c sv.
13c sv

14csv.
3 sv. 20c

NE KELI DALYKĖLIAI NUPIGINTI PATRAUKIMO TIKSLAMS, BET PILNAS PASI- • 
’ RINKJMAS GERIAUSIŲ MĖSŲ Už TEISINGAS KAINAS.

i ■ ‘ » . . . : . ..

JAUTIENA
Chuck Roast geriausi 
šmotai ...........  12’ZzC

< Virimui Jautiena ........ 8c
Sirloin Steak ............ 17c
Roll Steak ................ 15c
T-Bone Steak ......  25c

sv.
sv.
sv. 
sv. 
sv.

VERŠIENA
Veal Shoulder Roast 12 c sv.
Veal Chops .............. 14c
Veal Breast ................ 8c
Leg of Veal ..............  16c

sv.
sv.
sv.

KIAULIENA
Pork Roast (Picnics) 7c 
Liesus Spareribs ....... 7c
Boston Butts (dėl 
kepimo) ........   10c
Liesi Pork Steak ..... 10c
Pork Trimmiings (dėl 
dešrų) .......................  7c

sv.
sv.

sv.
sv.

SV.

Rūkytos Mėsos
B-B* Lašiniai t........... 12c sv.
Rūkyti Picnic Kumpiai 9c sv.
Dideli Frankfurts......  10c sv.
Rūkyti Butts ...’!....... 18c sv.

Brick Cheese ............ 14c fev.
Cream Cheese ..... .. 15c sv.
Swiss Cheese ............ 28c sv.
Aged Wisconsin Cheese 28c sv
Limburger Cheese .... 25c sv.

Lamb Shouldet Roast 12 l/i csv 
Leg of Mutton..... 12 Vi c sv.
švieži Kiaušiniai .... 15c tuz. 
Holland Roll sviestas 24c sv. 
Tyri Taukai........... 3 s v. 19c

DĖL JŪSŲ APSAUGOS MES PARDUODAM TIKTAI VALDŽIOS PERŽiURĖTĄMĖSĄ

Būtinai Pamatykite Musų Pasirinkimą Marinuotų ir Prirengtų Žuvų.
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Polemika ir Kritika
nei

MELLONO PASKYRIMAS i LONDONĄ

Verti A. VaivadaBRAMSTOKER

GRAFAS DRAKULA
Permittion Dooblcday. Doran 8 Co

kur jis

PASIŪLYMAS REPARACIJŲ KLAUSIMU

savo

Nepamatuoti užme 
tunai ,

,.t n> JT„rftn

judesius 
turiu iš

daryti, ir tie skundikai, kurie 
bandė kabintis prie Gugio. Jei
gu mes čia klystamo, tai butų 
gerai, kad kas nors, atidžiai iš
studijavęs tos valstijos įstaty
mus, pasakytų viešai, kaip iš- 
tiesų yra, ir kad kartą ant vi
sados butų padaryta galas tam 
spekuliavimui “įstatymų” auto
ritetu, ar tai rinkimų agitaci
jos metu, a? prie, kitokių pro-

Rašo S. Gegužis, SLA 
Prezidentas

rezoliucijoje pri- 
tiek, ką nusako 

Apdraudos įsta- 
Red.) ir pabaigoj 
priminimas, kad

<i varpos nepradės 
Vau Helsingas staiga 

Nutraukė, nes matyli, pastebė
jo, kad ir aš dabar supratau, 
ką jis norėjo pasakyti. Bet ne
trukus' tęsė toliau^ šį kartą 
daug rimtesniu’ balsu:

- {Bus daigiau)

įstatymai visai nieko nesako; 
pr^nizaėijos nariai turi lygią 
reprezentacijos teisę, nežiūrint 
kurioje valstijoje jie gyvena.

taigi, ti-it būt, dėlto, kad įs
tatymai nedraudžia rinkti iždi
ninką, gyvenanti už Pennšylva- 
nijbs ribų, nieko negalėjo pa-

Natttys No. 22 “Kovos 
fantas šiandie. Kaina 10c 
Klauskite Naujienose.

ferencijai pirmininkavo. O gerb. 
Prezidentas, kuriam jau teko 
sąryšyje su tais “įstatymais ’ 
teisintis valdžios įstaigose, sė
dėjo ten pat, klausė ir — tylė
jo, tartum tai butų buvęs jo, 
kaipo organizacijos viršininko, 
visai neliečiąs dalykas.

Mums yra malonu dabi-r gir
dėti tvirtą gerb. p. Gegužio pa
reiškimą, kad jisai esąs demo
kratinio nusistatymo žmogus ir 
teismais nemėginsiąs pasiprie
šinti organizacijos narių valiai, 
šis jo pareiškimas, be abejonės, 
nemažai prisidės prie išblašky
mo tų gandų, kurie ėjo arba 
tebeina terpe narių (ir, kaip 
matėme,' ne be pagrindo) apie 
kai kuriuos tam tikrų grupių 
planus. Bet mes esame tikri, 
kad vienas gerb. Prezidento 
žodis pačioje konferencijoje, 
kuri tą dalyką svarstė, butų 
galėjęs daugiaUs nesusipratimų 
pašalinti, negu vėlesni pasiaiš
kinimai.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Francijos parlamente socialistų vadas Leon Blum 
padarė pasiūlymų, kad Vokietijos karo reparacijų mo
kėjimas butų pavestas išspręsti arbitracijos keliu, su 
pagelba tam tikros Tautų Sąjungos komisijos arba- ki
tos tam tyčia sudarytos įstaigos.

Priėmus šit4 pasiūlymą, gal butų prieita prie už
baigimo to ginčo, kuris neleidžia pagerėti santykiams 
tarpe Vokietijos ir Francijos. Vokietijos valdžia nese
niai pareiškė, kanclerio Brueningo lupomis, kad Vokie
tija daugiau nebegalinti mokėti karo reparacija ir ne* 
bemokėsianti., f^ncija tą pareiškimą laiko nesutaiko
mu su tarptautiniais Vokietijos pasižadėjimais. Ji at
sisako net kalbėtis su vokiečiais apie šitokio ‘Vienpu
siško^ sutarties laužymo galimumą.

O tuo tarpu Vokietijoje šiandie yra tokia padėtis, 
kad valdžia neturi iš kur daugiau paimti pinigų mokėti 
už karo pralaimėjimą, ir negali sutikti mokėti, jeigu ir 
butų galima pinigų pasiskolinti. Vokiečiai laiko, kad 
reparacijos yra uždėtos jiėtns neteisingai ir kad jos 
yra visų dabartinių krašto nelaimių šaltinis.

šitaip’ užsikirtus abiem pusėm, nėra budo jas sU^ 
taikyti. 0 kol Vokietija su Franci j a nesusitaiko, tof 
negali būti sutikimo v Europoje; tol negąili prasidėti ię 
ekonominis Europos atsigriebimas. L"

Leono Bfanfo sumanymas yra paremtas ta min
tim, kad reparacijos turi huti ne bausmė pralaimėju
siai karą šaliai, bet tik priemonė atstatydinti karo. nU- 
teriotas Francijos {Belgijos ir k. šalių) žemes. Vokie
tijos valdžia sako, kad tos sumos, kurias Vokietija yra 
iki šiol sumokėjusi, jau seniai tuos nuostolius padengė; 
o franeuzai tvirtina, kad 'dar tolLgražu ne. ,Kad beša
liška komisija surastų, tiesą, Francijos socialistų vadas 
ir siūty arbitraciją* šitam reikalui.-

“Naujienų” 18 <1. gruodžio 
m. 1931 m. laidoje tilpo Re
dakcijos vardu rašinys antrašte 
“Prie Kokio Skymo Rengiasi 
Gegužis su Lopatta?” Šiame 
savo rašiny gerb. “Naujienų” 
Redakcija nepamatuotai įtaria 
mane ir p. ' Lopatta, kad buk 
mes rengiamės au teismo pa
gelba įsibriauti j SLA. viršinin
kus. šitą savo pareiškimą 
“Naujienų” redakcija paremia 
SLA. 7-to apskričio suvažiavi
mo išnešta rezoliucija, kurioje 
nurodoma, kad Pennsylvania 
Valstijos apdraudos įstatymai 
reikalauja, kad šios valstijos 
fraternalių organizacijų turtas 
nebūtų’ laikomas kitose valsti
jose (ar tai tiesa?
kadangi man teko laimes tame 
apskričio suvažiavime dalyvau
ti, tai jau ir kaltas esu, kad 
apskritys savo rezoliucijoje ši
tą dalyką priminė ir jau jun
giama man net tokis pasiryži
mas, kaip teismo keliu ir pagal
ba pasilaikyti organizacijos vir
šininku. Ypatingai noriu at
kreipti gerbiamų skaitytojų do- 
mę į sekamą “Naujienų” Re
dakcijos pareiškimą:

“Bet svarbesnis tos rezoliu-

Bet kaip ten, galų gale, be
būtų su įstatymų prasmės tiks
lumu, faktaa pasilieka fąktu, 
kad jie jau buvo pavartoti prieš 
organizaciją, ir tuomet kyla 
klausimas, kodėl mes turime 
manyti, kad kas nors neturi 
tikslo pabandyti juos dar-kartą 
tam, tikrais sumetimais pavar
toti? Tas pats p. Lopatta, ku
rio ofise buvo pagamintas anas 
“įstatymais” paremtas skundas, 
dalyvavo konferencijoje, kuri 
tą rezoliuciją priėmė. Tas pats 
asmuo, kuris skundą rašė, kon-

* Entered as Secfcnd Class Matter 
Muvh Tth 1914 atthe Post Office 
<rf Chicago, ui. under the act of 
MaTch 8rd 1870.

Sūbscrlptioh Kates: 
per year ią Canada 
per year outside of Chicago
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advokato pagelbės nereikė-] 
Vienok gerb. “Naujienų” 

Redakcija7Šiandien randa' gali
mu man tokius priekaištus da
ryti vien dėlto, kad SLA. 7-tas 
apskritys kokią tai rezoliuciją 
išnešu ir, kad aš tarno suvažia- 
vinto dalyvavau. , ;

Taipgi noriu užtikrinti “Nau
jienų” Redakciją ir vikis SLA. 
narius, kad su ta rezoliucija aš 
nieko neturėjau ir, neturiu ir 
net nežinojau, kad tokia rezo-l 
liudija bus išnešta iki neišgir
dau jos skaitant minėtame su- 
yažiavimb. Gi man būnant sve
čiu suvažiavime priešintis bent 
kokiems, apskričio suvažiavimo i * > * * '
tarimams juk nebuvo reikalo 
nei galimybes, jei tokie tari
mai nebuvo tokio pobūdžio, ku
rie butų priešingi organizacijos 
įstatymams ir abelnai tvarkai. 
Suprantama, jei toje rezoliuci
joje butų kalbama apie ėjimą 
teisman, tai be abejonės bu
čiau prašęs delegatų, kad to
kios rezoliucijos -.nepriimtų. Bet 
kuomet toje 
minta tik , 
Pennsylvania 
tymai (? — 
rezoliucijos 
SLA. turto ir iždo išlaikymui 
pennsylvania’ valstijoj geriau
sia prietnonč, tai išrinkti jr. 
Lopattą SLA. Iždininku, man 
svečiu būnant nebuvo galima 
tokiai rezoliucijai pasipriešinti. 
Jei bučiau tatai padaręs, tai 
tuomet ’ SLA. Veikėjai, o ypa
tingai minimo *7-to apskričio 
siiVažiavimo dalyviai; tikrai bu* 
tų pasakę ir butų turėję teisę 
pasakyti, kad' aš nenoriu įsi
leisti saU netiatinkamų /'žmonių 
į Rild!dmįją'f^Wbą'- Toje re- 
žbliuCijOjė ritamo vardas višai 
r.eb'UVo minėtais. PagaliaUs, 
gerb. “Naujieirų” . Redaktorius 
matė mano ”• elgesį SLA. 6-to 
apskričio suvažiavime, tai lai 
pašėko, -ar kišiausi į suva
žiavimo tarimas. Tikės pasa
kyk, kad/no, męs man kištis į 
apskričio su Važia v imo ta rimus, 
kuomet tie taritnai iieprieŠta- 
rįiuja SLA. konstitucijai ir 
tvarkai nėra juk nei reikalo 
nei senso. Galite sakyti ką no
rite, bet aš pasitikiu, jog pri- 
pažinsite tą faktą, kad aš ži
nau savo vietą.

(Pabaiga ryto)
REDAKCIJOS PASTEBĖ

JIMAI
Dėl šitų gerb. Prezidento nu-; 

rodymų tenka pastebėti, kad 
jau seniai eina kalbos tarpę 
SLA. narių “apie kai kurių 
Pennsylvanijoty gyvenančių vir
šininkų bei jų draugų planą 
pavartoti, reikalui atėjus, teis
mą, kad kontrolė organizacijo
je neištrūktų iš, tos valstijos 
žmonių rankų. Ir neatrodo, kad 
tos kalbos bųtų be pdmato. 
kaip tik nominacijoms baigiam 
$s buvo daromas stiprus/ spau
dimas į kai kuriuos čikagie- 
&us, kad jie neremtų, tam tik
rų kandidatų į Pildomą Tary
bą, lYes, girdi, jei tie kandida
tai bus išrinkti ir Pildoma Ta
ryba bus “iškelta iš Pennsyl- 
vi'.nijos”, tai Susivienijimas sli- 
s^aiikšiąs ir bylų teismuose, ir 
kitokių nesmagumų. Galime 
Užtikrinti nlušiį geri), kritiką, 
'kad ' rnUms teko tokius . įspėji
mu^ het matyti rašytus juodu 
ant balto.

į I'š To gerb, p. Gėgužiš $U- 
kodėl “Naujienos” palai

kė rei’kšmingn jo paminėtą ap- 
sTivažiavimp , nutarimą 

šUviižiavimp, ityriariie daly- 
VaVb pdts gerb. Prezidentas jir 
Oficialia SLA. teisių patarėjas. 
Buvo sunku bet kam įsivaiz
duoti, kad toks ^sv.aibus 
išvaizda tarimas galėjo būti de- 

p'riimta^f šiem dviem

bar, brangus, Jonai, noriu ta
ve perspėti. Tu gydai bepro
čius. Visi žmones daugiai ar 
mažiau yra bepročiai; kadan
gi tu paprastai atsargiai elgie
si su savo bepročiais, taip pat 
clgkis *ir su Dievo bepročiais 
—su visu pasauliu. Tu nepa
sakoji savo pamišėliams ką 
darai ir kodėl tai darai; jiems 
nepasakoji apie ką galvoji. 
Todėl ir dabar pasilik savo ži
nojimą pats sau, savO vietoje, 
kur jis galės ilsėtis — kur jis’ 
galės surinkti dar Jaugiau 
faktų ir vėliau išduoti vaisius. 
Tu ir aš paliksime ką mes ži
nome čia ir čia”. Tai sakyda
mas jis palytėjo mano širdį 
ir kaktą ir nakar 
ant saVęs. “AŠ da 
bai daug minčių, kurias pakol 
kas pasiliksiu pats sau. Vė
liau tau jas išaiškinsiu.”

“Bet kodėl ne dabar”, pa
klausiau. “Ir aš galiu šį tą ge
ro padaryti.” Vau Helsingas 
sustojo ir į mane pažiūrėjęs, 
(arė:

“Brangus Jonai, kuomet ru
giai Užauga, bet dar ne visai 
prinoksta — kuomet dar že- 
mės-gimdytojos pienas juose 
tebeteka ir saulės spinduliai 
grudų .nepradėjo dažyti aukso 
spalvomis, ūkininkas nusky
nęs vieną varpą, patrins ją 
tarp savo šiurkščių rankų, nu
pus dar žalius pelus ir tars: 
“Žiu, tai geri rugiai;, laikui 
atėjus javai gerai užderės.” 
Nesupratau ką tai turėjo ben
dro su šiuo fvykiu ir jam tai 
pasakiau? Bet' vietoj atsakymo, 
Vau Helsingas ištiesė ranką ir 
pirštai# pagriebęs mano ausi 
juokaudamas ją patampė, 
kaip paprastai darydavo man 
laike paskaitų universitete. Ir 
tik vėliau tarę: “Geras ūkinin
kas lai pasakys, bet nieko 
neprasitars anksčiau, tikrai 
nieko 'nežinodamas. Nickuo- 
•mA nematot gerą ūkininką 
kasant rugius, pažiūrėti ar jie 
auga; tai daro tik vaikai, ku
rie žaidžia ūkininkais, bet ne 
žmonės, kurie iš ūkininkavimo 
duoną valgo. Ar dabar matai, 
kur viskas rišusi, Jonai? Aš 
pasėjau savo rugius ir Gam
tos dalykas prižiūrėti, kad iš 
įjų butų daigai; jeigu daigai 
pds i rodo, tuomet yra vilties 
šusilaukįi gero derliaus; ir aš 
lankiu rl 
nokti?’

naTš 
sUp¥ah'tama, p’onia 
nė labai susirūpino ir manęs, 
kaipo; profcsijonalo, paklausė 
kaip butų galima jai pagelbė
ti. Pasinaudodamas proga, 
priminiau, kad mano buvęs 
mokytojas . Van Helsingas, 
garsusis specialistas, žadėjo 
netrukus pas mane atvykti, 
todėl abu kartu mėginsime 
Locijos sveikatą ‘ pataisyti; 
taigi dabar mes galime ateiti 
pas Lociją be jokio susivar
žymo, be baimės ponioj Vest- 
enrienėj sukelti bereikalingą 
susirupinirpą. Jos dienos vis 
jeiija trumpyn ir vienas dides
nis ar mažesnis smogis gali 
•boti pavojingas gyvybei. Be 
To, jos mirtis labai skandžiai 
atsilieptų į Lociją, atsiminus 
kokiamė Idogaibe padėjimo ir 
ji randasi. Mos visi esamo tic- 

:og supte apsupti klintimis ir 
'surtkumais. Bet Dievui pade
dant kaip nors iš jų sugebėsi- 

Tne išsiristi. Reikalui atčj os, 
-tau pranešiu laišku, todėl jei
gu nieko nuo manęs neišgirsi, 
isuprąsk, kad aš laukiu žinių. 
iSkubėdamąs

“Pasilieku, ’
“Jonas Sevardas.”

aiškų, sakyda- 
ketino 

Lucijos sveL 
jeigu alsi- 

pra-

nepa- 
švęsti į 'Pennsylvanijps veikėjų 
rinkimų kampanijos gudrybes, 
suprastų, jogei rezoliucijos žo
džiai apie “valstijos apdraudos 
įstatymus” tapo pavartoti tik 
taip sau, agitaciniais tikslais, 
buvo juo labiau nepateisinama, 
kad praeityje jau buvo daryta 
bisiulyiiią tuos “įstatymus” vy
kinti SU valdžios pagelba. Ne
kalbėsime Čia apie Romos-,Ka
talikų Susivienijamo bylą, kuri 
kilb iš tokio pat klausimo ir 
kuriojė aktingą/rolę suvaidino 

' ^R.-K.) SusL 
patarėjas; bet

ja muu 
'Gngją>nei 
pas Pennsylvardą vails^Jcfe 
dtaudos Depąftamėnto Komiai*- 

’jonierių teisinas, bet M 'Vai
sau kartu su SLA. Sėkirctorium 
ir stengėmės p^aMintii klintis 
p. Gug^io iždininkavininH Susi* 
vienijbne. Ir tas mums pavyko1. 
Taipgi priminsiu; kad mums

terdame.
Kitgtrejo 6 d. — Staigi per

maina į blogąją pl^sę. Tuojau 
atvyk; negaišink nei vienos 
miniitės.^ Nesiunčiu 7 ftolinvu- 
duif fėlėg’L'amoš" fki hepasima- 
tysi’h su tavimi.”

pasilaikymo SLA. kontrolės sa- , 
vo rankose. Gegužis jaučia, kad 
jam sprūsta pamatąs iš po ko
jų, ir jisai, matyt, yra pasiry
žęs net su pagelba tęįsmo ne
įsileisti į IPild. Tarybą žmonių, 
kurie yča priešingi jo' valiai.: 
Adv. Lopatta ‘ šitokiems Gegu-į 
žio žygiams yra kaip tik tin
kamas padėjėjas.”

Taigi šiuomi galiu užtikrinti 
gerbiamą ^‘Naujieną1” Redakci
ją, kad aš niekuomet neturėjau: 
ir neturiu tokių pasiryžimų,č
kaip su' teismo pagelba neįsi
leisti bent kokių žmonių j dil
domąją Tarybą ar. pats jojo* j 
pasilaikyti. Aš visuomet buvauį 
ir dabar esu griežtai priešingas, 
bent kokius Susivienijimo rei-1 
kalus spręsti teismų pagelba. 
Kiek man žinoma, p: Lopatta 
taip pat yra. tokio paties nu- ; 
sistatymo, bet kas lipk p. Lo- 
patto tai palieku jam pačiam- 
apie tai kalbėti.

Gerb. “Naujienų” Redakcijai! 
yra žinoma, kad aš esu demo
kratinio nnri'statynro* žmogus ir' 
tikiu į visuomenės balsą ir tuoj 
pačiu tikiu, kad SLA.. narių 
didžiumos valia turi valdyti 
Susivienijimą; o ne teismai. 
Kol didžiuma Susivienijimo na-' 
rių šdtelks mah garbės, išrink-i 
darni mane Sušiyienijimb (Pre- 
ridentu; tol ją valią piMS/siu irį 
niekados nepAmaniąli, kad teis
mo kcTiti it p'a^e1*ba sieksiu Sau 
-bent kokių laim'čpmų Susivie
nijime. rasakysty atvirai, kad 
tai yra labai negražus manęs 
įtarimas iš gerb. “Naujieną” 
Redakcijos pusės. Rodbs, gerjj. 
‘*Na'nj’iefių” Redakcijai* yra ŽL 
noma, kad* kilus ir d’abaiitinio 
•MA. ^dminko adv. N. P. W 
•gro incidentui tuojau® po pa
skyrimo jo SLA. Iždininku su 
Perirt’ąylvania Apdraustos De- 
partamenfu, a$e kurį ĮRtedakcj*’ 

savo rašiny,' fei ne 
kas* kiW vąžiavo;
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Di^fįteoardo
Rttffseyo 7 d.— Vos Van Hel

singas spėjo mane sulikti Li- 
vcrpooL gatvės stotyje, Lon- 
dorm, 'pirmi jt> žodžiai buvo: 

“Ar pranešei apie tai musų 
jauham dtaugni, kuris į jų įsi
mylėjęs?”

“Ne, “Atsakiau. “Ląukiau 
tavęs ątvykstant, kaip^ buvai 
iha’n pi’anešę’S telegramoje. Pa
rašiau jam 
nrasį kad profesorius 
atvažhjotii neš 
kata, pablogėjo 
liks kas nors ypatingo, 
nešiu jain apie tai vėliau

“Gerai, Uian'p drauge,” 
stebėjo profesorius. “Labai ge 
Tat! Gorimu, kad j iš dar neži 
no; laimi 
kad jann ir neteks žinoti. Da

musų 
vienijimo; 
prisiminklS®. taktai tą skundą 
prieš iždininką Gugi, dėl kurio 
gerb. I^rožrdentaš sakosi* turė
jęs teisintis. Apie šį nemaioną 
ir tikrai negražų (vartojant 
geri*. Gegužįb terminą) dalyką 
SLA. organizacijos galva, ro
dos, dar tik pirmą kartą dabar 
prasitarė Viešai, nors tai buvo 
įvykę daugiau kaip prieš dve
jetą metų. '

Ar ne tiesa, kad buvo pada
rytas valdžiai (valstijos apdrau
dos departamentui) skundas 
prieš iždininką, idant neleidus 
jam eiti savo pareigas? Ar ne 
tiesa, kad tas skundas buvo re
miamas tais pačiais neva įsta
tymais, kuriuos mini ir apskri
čio rezoliucija? Ar ne tiesa; 
kad skundo autorius buvo vie
nas Pildomos Tarybos narių iš 
Pennsyl vadi jos (kuris, kiek ži- 
riomę, buvo ir šiandie dar'te
bėra uolus p. Gegužio bendra
darbis Sus-c) ? Ar ne tiesa, ga
lį gale, kad tas skundas buvo 
pagamintas p. LepalUos ofi^e? 

’ Ta'ą, skupdas .savo tikslo ne
pasiek e didinAi, feerods, dpi to, 
kad npr^ridhntaš . • su Sekreto- 
rium pasistengė jį atremti, bet 
iš antros pusės ič dėlto, kad 
pasirodė, ‘ jogei.'/įstatymai nerei- 
kąfaujiA to, ką sktindikąi bu ve 
įsivaizdavę. Mes čįa: nesiimame 
aiškinti PenrisyTvanijos įstaty
mus Apie frateičhaTcs draugijas, 
bet zkiek mes btlYome iki šiol 
tuo klausimu painformuoti; taį, 
rodos,' yra taip, Imi organiza
cija privalo laikyti Savo cėntrą 
(headųuariers) ■* yalstijoje, o* 
tūrio dalyke jokių griežtų pa- 
tvarkymų nėra; gi apie tai, iš 
kurtos valstijos turi būt renka
mi atskiri įPild. Taryboj nartoi,

Skyrius X
SeVĄrdo Idiškas Artūrui 

ilolmvudui.
“Rugsėjo 6 d. 

“Mano brangus Artūre,•— 
“žinios šiandien neperge

riausius. JtytCR0? sveikata stai- 
^vMĮjįaįlogėjo, bet nors vie- 

dalykas iš to išėjo;
Vestenrie-
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Jeigu pasirodytų, kad nuteriot^’ teritorijų rekon* 
strukcijos išlaidas Vokietiją jau padėhgė sumokėtomis 
iki šiol reparacįjomią, tai tolimesnis mokėjimas turėtų 
būt sustabdytas, šituo budu tas keblus klausimas butų 
išspręstas. , ! 1 ■ ’

Užsisakymo kainą:
Chicagoje — paštu;

Metams
Pusei metų .... ...................
Trims mėnesiams .........
Dvieih mėnesiam
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei 18<
Mėnesiui aa^aaaaaaaaaaaaeaaaa  •«aaaaeaaaaa*aaa« 75C 

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paštu:

(Tęsinys)
Sevardo trečia telegrama 
of. Vau Helsinaiii, Ams-

Vietoje Dawes,o, Jungtinių Valstijų ambasadorium 
į Londonu tapo paskirtas Andrew W. Mellon. Tai bus 
bene vienas nuostabiausių paskyrimų, kokius kada nors 
yra padariusi Amerikos valdžia.

Ne tai yra keistą, kad Amerikos pasiuntinys Ang* 
lityje bus multi-milionierius. Pirmesnis ambasadorius 
Londone buvo taip pat didelis lobininkas, nors, žinoma, 
ne, toks turtingas, kaip Mellon. Amerikos paprotys yra 
skirti savo pasiuntiniais svetimose šalyse turtingus 
žmones. Tas vietas gauna automobilių fabrikantai, alie
jaus karaliai ir panašus pinigų maišai. Mat, į diploma
tiją čia žiūrima, kaip į progą pasivažinėti užsieniuose, 
parodyti savo žmonas ir dukteris karaliams ir prin
cams ir šiaip “garbingai” leisti laiką, pasitraukus iš 
biznio (kada jau sukrauta' pinigų daugiau, negu žmo
gui reikia). Pasiuntiniai negauna algų ir turi iš savo 
kišeniaus apmokėti išlaidas visokių balių, diplomatinių 
pietų, pusryčių ir kitokių “reprezentacijos” prašmatny
bių. Tik labai turtingi žmonės gali pakelti tokias išlai
das ir neatsidurti pavargėlių namuose.

Amerikos pasiuntiniai dažnai nieko apie politikų 
nenusimano, ir kitų šalių diplomatai, kurie yra eksper
tai savo srityje, juos paprastai suvaro į ožio ragą.

Bet Melioną negalima laikyti ignorantu politikoje. 
Jisai daug metų buvo valdžioje. Nuostabu yra tai, kad 
jisai iš iždo sekretoriaus vietos yra keliamas į Londoną.) ei jos tikslas buvo paruošti dir 
Turėdamas milžinišką turtą (sako, vertą kelių šimtų 21 ‘
milionų dolerių) ir T7 metus amžiaus, jisai, rodos, tu
rėtų geisti pasiisio, o ne progos vaikščioti sū vizitoftiis 
pas karalių Jurgį.

Vienintelė šito paskyrimo prasmė (jeigu ne many
ti, kad Hooveris norėjo jį mandagiu budu pašalinti, 
kuomet prieš Melioną buvo iškelti kaltinimai senate) 
gali būti tiktai ta, kad Amerikos valdžia numato, jogei 
artimoje ateityje šiai šaliai teks tokiu ar kitokiu budu 
užbaigti su Europa užsienio paskolų klausimą. Buvęs 
iždo sekretorius yra siunčiamas į Londoną veikiausia, 
ne kaipo diplomatas, bet kaipo Amerikos finansinis at
stovas, kuris turės iš pradžių susitarti su Anglijos val
džia, o paskui su Francijos ir kitų šalių valdžiomis dėl 
karo reparacijų likvidavimo arba sumąžihimo ir kitų 
pinigiškų reikalų, kurie pastaruoju, laiku neduoda pa
sauliui nurimti.

Metams '....

ęusei metų • 4 • • • • • * • •«i *4• • • 4 9.OU 
rims mėnesiams •tieaeaeMaAaa*******

Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ••••••.75 

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų .... . .... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drsvž, 1739 S. Hahted St., Chicago, 
in. Telefonas Roosevelt 850d.

ankštiem organizacijos virši- 
•nfnkamį dalyvaujant suvažiavi
me, visai be jų pritarimo^ ir 
net, kaip gerb. Prezidentas iš
reiškia, be jų žinios. / Antra 
vertus, jeigu suvažiavimas ra- 

ido reikalinga savo rezoliuciją 
paremti “Pennsylvanijos valsti
jos apdraudos įstatymais”, tai 
ką gi jęs iniciatoriai turėjo gal
voje, jeigU ne teismą arba ki
tokias valstybine® įstaigas tame 
atsitikime, kad “įstatymų rei
kalavimai” nebus vykinami?

‘ Iš i gerb'." Prezidento paaiški
nimų išeina, jogei apskričio de
legatai nebuvo rimtai pasiryžę 
reikalauti, kad “Pennsylvanijos 
valstijos apdraudos įstatymai” 
butų vykinami, v bet tik norėjo 
“pabustyti” p. Lopattos kandi
datūrą į iždifiiijkus ir šituo 
tikslu bandė truputį pagązdin- 
ti SLA. narius “įstatymais”! 
Vadinasi, ta rezoliucija buvol 
tiktai rinkimų kampanijos 
“tpksas”! Ir štukoriai gi tie, 
pennsylvanijos vyrai. Jeigu 

, taip, tai “Naujienų” padarytoji 
išvada,- Žinoma, buvo klaidinga'. 
Šitokiame atsitikime tačiau, 
musų supratimu, gerb. Prezi
dentas butų' buvęs labiau “sa
vo vietoje”, jeigu jisai butų 
paprašęs tą apskričio konfe
renciją sutvarkyti savo rezo- 

|liuciją taip, kad. ji nekiaidintų 
narių, — negu kad jisai, svečio 
etiketes laikydamasis, patylėjo.
Tylėjimas daugelyje atsitikimų 
juk reiškia sutikimą.

Norėti, kad asmens
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NAUJIENŲ KONTESTAS
LAIPSNIS 2-RAS
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KONTESTO EIGA
«i<wnmh» nKMInlIU

Mrs. KEMĖŠIS
CHICAGO. ILL.

Turi 3237 balsus

i ^ią savaitę kontesto stovyje 
įvyko keletas stambių perinai*; 
nų.’ Mrs. Kemėšis iš pirmo 
laipsnio persikėlė j antrą. K.

JfAi UrneŽis užėmė jos vietą 
pirmame laipsnyje. P. Martin- 
kaitts (drenas Petras) pralen-. 
kė j. Rimkų.

‘•^Noil Cradus” skyriuje pir
mą vietą užėmė Pranas Lavin- 
skas iš Detroito ir atrodo, kad 

pasieks pirmą laips
nį Uės tUTi keletą gerų pro- 
išpektų. D. Ž ukas varosi gan d* 
i sm arkiai pir myn ir neužilgo 
žada pralenkti Mrs. Kemėšis.

—T. Tiypkevičia, 
Kontesto vedėjas.

LAIPSNIS 1-MAS
f '

■ - ............... --

S
anirri

K. J. URNEŽIS 
CHICAGO 

Turi 2050 balsų

J. RIMKUS 
CHttAGO 

Ti>ri 16*7^ balsus

P. MARTINKA4T1S
Senas Petrą* 
CHICAGO

Turi 1940 balsų

F. LAVliNSKAS 
DETROIT. MICH.

Turi 910 balsų

J. SINKUS
CHICAGO. ILL.

Turi 700 balsų

■» *■; - *

■'■■' ■wr^t! ■■■■j vjh.lc.

pas juo^ daug kartų* yra bu* 

p P-nas Daugirdas užsįrašė 
Keleivį ir išarei užrašė kitą 
laikraštį. Sako: palauk, kelias 
savaites, aš ir Naujienas užsi
rašysiu. Kai jaunas buvau, tai 
AŠ tų gazicįtų bijojau, bet kai 
sulaukiau 55 m., tai ne tik nc- 
bbbijjau, bet ir mėgstu jas 
skaityti. Man akis atidarė pa
tys kunigai savo netinkamais 
darbais.

Papasakojo senelis savo 
Vargus ir bėdas, kaip kunigai 
jį su vylę, kaip jis žmonos ne
teko ir savo nemažą • turtą 
prarado. Tos gyvenimo audros 
ir .privertę jį panlėgti skai
dyti knygas ir laikraščius, ku
rių jis pirmiau neskaitė ir ne
mėgo, ir knygose ieškoti tos 
tiekos, kurios nerado savo gy
venime.

—F. Lavinskas.

C. M. Račaitis iš Springfield, 
III. rašo, kad ikišiol jis netu
rėjus prOgOM dirbti* kohteste iš 
priežasties ligos/ Bet dabar 
jaučiasi gėrintis ir už savaitės- 
kitos imsis už darbo.

Reiškiame G,' M» Ražaičiui 
gilios užuojautos ir velijame 
greitai pasveikti.

—T. Rypkevičia.

Kontestantų 
Veikimas

Ptiiių 'htonteslan/ų atsiliepimai

D. ŽUKAS

J. DEGUTIS

CHICAGO

Turi 640 balsų

CHICAGO
Tufi 907 balsus

NON GRADUS
4.t4innWi'iTli. Uii-Įi ii it riu.iihi
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J ji
J.. MITČHEI.L 

WAUKEGAN, 1 TLL.

Tūri. 5 20 balsų

JDt
ČHIČAGO 

Tū ri' 4 H7 • bailes
• i ,ų-

K. DEVEIKIS 
CICERO. ILL.

Tirti 8'62 balsus

i
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Nauja “Naujienų” 
Stotis

Gali gauti s dabar VN.” ant 
karnpo No. Cravvford ir W. 
AVellington avė., 3000 North.

WN,” Adm.

dvTknygos

P.;

ATKOČIŪNAS 
’l r. . ■■■• , 

chicAGO »
Turi , 720 balsų

«n i‘r Įtffc1 f i-ti iiii.-i lį>. ———

K^mtestantas F. Lavinskas 
iš Detroito rašo:

Šią savaitę darbuotis ne 
kaip sekėsi, vnes ’ lankėmės 
daugiausia pas profesionalus. 
flPas juos ne taip, kaip pas 
mus darbo žmones. Užsukome 
pas viėną daktarą. ' Atsisako, 
nes ir taip daug laikraščių tu- 
rys. Uzsukam pas kitą dakta
rą: ta’s) nė skaityti lietuviš
kai nemokąs.

Užsiik am ir pas adv. Uvicką. 
Jis yra pėrsikelęš naujon vie
ton, dar ta’i'soųm ir dar imsi 
laikoJki galutiiųii susitvarkys, 
bet hadja vietą,bus daug pa- 
rankesirė. Jis jygj, nusiskund
žia stipriais laiįaiš, bet prašo 
ateiti |io dviejų 7ar trijų savai
čių,. tai tikrai atnaujinsiąs.

Nįteko nelaimėję pas profe- 
sion.aluŠT einam pas darbo 
^mogą f>. Artmoną, kuris ku
ris tųįri patogią barbernę, 3536* 
Mrchigan Avė. Jis irgi skūnd*' 
ži’a'si sunkiais laikais, bet vis
gi Užsitfašb nors ant pitsm-ėčio/ 
Jis yra parankioj lietuviams 
vietoj ir Vertėtų jį Visiems pa-' 
remti, nes darbą atlieku gerai 
ir patarnavimai mandagūs.

Aplankėm dar kelis, vieni 
sakosi patys pasiuntę prenu
meratas, o atsirado, ir tokių —> 
Viepus saliuPininkas ir kitas 
pavienis^ kupiej 'kaip išrodo, 
Uavinsku nepasitiki, nors jis

Kontestantus Senas Petras iš 
Chicagos, rašo:

PiriUą kaYtą man dalyvau
jant Naujienų konteste it tu
rint mažą pažintį tarp Chica- 
goš lietuvią išrodė, kad pasek
mės bus menkos, ypač kad 
pradėjUit dirbti visą menesį 
vėliau už kitus kontestantus. 
Tečiaus pradėjus darbą pasi
rodė, kad galima gauti Naujie
noms skaitj’tojų, nes Naujie
nos yra lokis dienraštis, kuris 
suteikia lietuvių visuomenei 
teisingas ir .geras žinias.

Reikia tarti širdingą ačiū 
tiems Chicagos lietuviams, ku
rie kontesto laiku paremia Se
ną Petrą, nes yra žmonių, ku
rie jo- neužmiršta.

Peliksas (iedmin,^ kuris turi 
mažą grosernę prie 10001 Co- 
minercial 'avė., parašė į Nau
jienas laišką, kad norįs maty
ti Seną Petrą. Nuvažiavus 
man pas jį, p. Gedmin atsinau
jino Naujienas ir užsirašė 
Maikį su Tėvu. Ačiū p. Gedmi
nui už biznį. \

Vėl užklystu pas savo drau
gą .Tos. Martin, į jo minkštų 
gėrimų užeigą 6818 So. Ash
land avė. Jis ir sako man: 
%‘Aš hoFių,: kad tų ateityje bū
tum pirmojė vietoje ir nie
kam jos daugiau neužleistu- 
mei. Sėskis į mano Nash ir va
žiuojame ieškoti Naujienoms 
skaitytojų, nes7 aš 'esu Naujie
nų patriotas.”

Apvažiilėjome keletą vietų, 
bet nieko ncpclnėiu, nes nera
dom namie; Pagalios atvažia
vome pas p-nią A. Dainbar, 
kuri, turi Valgyklą 903 Wc«l 
35‘t'i! St. Po trumpo pasikalbė
jimo p-nia A. Dambar užsira
šė Naujienas mehj laikui ir 
sako: Dabai’ aš irgi naUjienic- 
tė, nes busiu jų skaitytoja.

Ačiū Visiems, kurie darė bi- 
'Zttį per Seną Petrą, ar tai už* 
siriftė Naujienas, ar ką ųirko.

Senas Petras.

5^75?-’. ■ į M

[Aenie-P. & A. Photo] z.

Portugalijos prezidentas Car- 
mona, kurį sąmokslininkai pla
navo nužudyti. RyŠy> su tuo 
suimta’ 200 karininiką ir civilių.

DAR BISKIS BIZNIO.

Kon testą ntė M. Kemėšienė iš 
Chicagos rašo:

Užėjus dideliems šalčiams 
pradžioj savaitės ir paskui li- 
jant, nebuvo galima labai 
daug pasidarbuoti, bet vist tek 
per trijų tūkstančių skaitlinę 
peržengiau, o tai dėka naujie- 
niečiams, kurie mane šiame 
konteste nuoširdžiai parėmė. 
Užsukta u pas p. Stankus, ku
rie- neseniai įsigijo puikią ga
zolino stotį antrašu 6456 So. 
Cicero avė., ten pat jie užlaiko 
ir lunchruimį. Nors p. Stan-

ale. ir dėl Naujienų sukrapštė. 
Aštuonioliktoj užkliuvus pas 
p. Utakius,' kurie užlaiko gro- 
sernę antrašų 552 W. 18th St. 
gavai! metinę .'prenumeratą. 
Čia tai jau Senam Petrui iš 
po pat nosies išlupau. Papras
tai Naujienoms skaitytojų ga
lima, gauti kur tik pasisuki, ži
noma, tik reikia paklausti.

— M. 'Kemčšis.
z

Skelbimai Naujienose 
duoda “naudą dėlto, ’ 
Kad pačios Naujienas 
yra naudingos.

, ...Į..,*..

AR JIESKAI 
DARBO?
—SEMTYK KASDIEN-—,

šios dvi knygos relkulinga tu
rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose nameose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

•sapnintnkaš
Knyga išguldymui sapnų- 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam’yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pašišaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

fcnygės kaina 75c
MĮSLIŲ KNYGA

Išguldymai Ir palyginimai* 
tūkstančių mįslių

Jei. nori būt mėgiamas drau
gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuoj aūs atkreips visi sa
vo domesį ■ ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rusi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviai.

Kaina $1. •
Abidvi' knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS. '
17S9 S. Halsted St.

• Chicago, LL -

■

.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimuš se* 

kairiuose reikaluose:.
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamų turto ar dalies Lie- 
tuvioje kitam^ ■

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės. - ‘

3. Išieškojimai paskolų ar 
kitokio ttrrto.

4. Paskyrimui globojo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku. 1

NAUJffiNOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, m.

TtO
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NAUJIENAS
TtBiYK SKILTIS—------- J

REIKIA DMIIIIIKII
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

ii

KciUtestaiilas A. Frenzelis iš 
Toronto, (>nt., Kanados, rašo:

Po ilgos pertraukos paga
linti turiu progos padidinti 
touąd'oš lietuvių tarpe Nau
jienų propumeratonių skaičių, 
įnbrs nedideliu skaičiumi, bet 
igorimi mažiai negu visai nieko. 
Imdamasis šf nelengvą dabar- 
itinįnis laikais darbą, gerai ži- 
;n<XyaU, kad man teks būti pas- 
JkUliniuoju kmiteslantu tarpo, 
!vielok tas manęs nesulaikė 
'huo to cĮarbo. Kas link toli
mesnio kontesto darbo, tai ga
liu pareikšti, kad aš turiu vil
ties gaūtu ir daugiau prenunie- 
ratdrnį, taigi šitie dar nėra 
paškutim’ai. —A. Frenzelis.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

' n4.li

T'J. 44

1210 11

Turi 43 7 balsus

K. MATUL1OKAS
W. Frankfort, III.

.......

17
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1IKE STOŠKUS
KĄNKAKLE, ILL.

Turi 320 brisų
......... . i..........................  *4.

‘F

Z. A. JUCATHS 
cudAhy, WlŠ. .' 

Tdri 8'0 baflifą

1138 Siilk Kalstei Street, tNCm. ILL.
\ ' . , 4

LIETUVON

, P. SAVICKAS 
ROČKFORD, ILL.

Turi 400 balsų

TAS 
HARVEY, ILHL

-.—L***-* ttjMitthtįrti imi 11>

J. AUKOMS 
Johnston City, III 

Tarti 340 barbu 
litiiitii • itin v "ii

iill>l ..i.'wi.i|ll>i,l .1 jin Ui II

Siunčiame Pinigas Paš
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras, kasdie nuo 8:30 iki 

8 valandai, Šventadieniais nuo 
9 iki 1 valandai.

LISTERINE
re/ieves

SORE THROAT

14 15 iW'-

EVANAUSKAS
CHICAGO, ILL

Turi 260 balsų

tii444n«4 <444.4

ST. ŽUKAUSKAS

Wilkes

Turi

Barte,«Pa.

180 balsų

i60 ’b»lsų
**■11 *4

Mrs.
HERRIN, ItL.

Turi to balsų

Listcrhie beveik' momentaliai , 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais Šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai verksminga ne- 
prileidimėu šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2i4 žiemos mėnesių pa
rodė. kad rie. kurie* plauna 
gerki? su Listerine tiktai % 
11 s irgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
UŽ tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

jjiiįilA■ ■'.!

1932 Chevrolet EiVeTasscnger Coupe

Reduces COLDS

66%
NAUJIENOSE 
GAKSINKFTES

1?



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvis įtariamas
Kr

falšyvų pinigų 
dirbimu

Joseph Paltimis arėsi uolas; 
kaucija jam paskirta $15,- 
000; jo dviem draugams 
kaucija kiekvienam po 
$5,000. .

Joseph Paltimis seniau yra 
gyvenęs Brighton Parko ppie- 
linkeje ir dirbęs, kaip real 
estą te agentas, firmai Robin 
Bros.

Pastaruoju lėčiau laiku ji- 
saį neturėjo nieko bendra su 
ta firma. Jisai gyveno bunga- 
love adresu 6124 S. Kedvale 
avė.

Sitai šiame bungaloye. fede- 
raliai agentai, vadovaujami 
Thoniaso Callagbano, užtiko 
1(M) graviruotu plokščiu falšy- 
voms $10 popierinėms dirbti. 
Pasak Callagbano, keturios 
popierinės rasta jau padary
tos. Be to, ten pat užtikta ra
šalas, popiera, šilkas — trum
pai sakant, visa reikalinga pi
nigams dirbti medžiaga.

Sakoma, kad padarytosios 
keturios dešimkės pasižymin
čios ypatingu pa našumu tik
riems pinigams; kad nepratu
siam leisti per rankas dažniau 
pinigus sunku butų ir atskir
ti šias falšyvas popierines nuo 
tikrųjų pinigų.

Kuomet trečiadienį “Naujie
nų” reporteris kreipėsi j kap. 
Tliomas Callaghanų prašymu 
patikrinti pasirodžiusias spau
doj žinias apie suėmimų Pa- 
tuinio ir dviejų jo bendrų tai 
Callaghan pareiškė, jogei žinia 
esanti teisinga ir Patumis jau 
prisipažinęs.

Vakar, t. y. ketvirtadienį pa
sirodė dar žinia ryšy’isii ’šia 
byla. Iš Patumo pareikalauta 
užsistatyti kauciją suma $15,- 
(MM). Iš dviejų jo bendrų — 
Alex ir James Kunatzų — pa
reikalauta užsistatyti kauciją 
po $5,000. Kunatzai yra ru
sai.

Bet ši byla, sakoma, dar ne
baigta tyrinėti.

Patumis vienu kartu yra bu
vęs pusėtinai turtingas žmo
gus.

Kuo šis nesmagumas Fatu
mui užsibaigs, parodys ateitis, 
nes teismui priklauso paskuti
nis žodis: teismas gal jį nu
baus, o gal ras nekaltu esant.

“Kodėl Prarastas Vilnius” 
paraše UNTULIS

\
Kiekvienas kas įdomauja ir kam rupi šiandie Vilnius 

turėtų perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 
parašytą knygelę.

TURINYS 
' . ■ z

I. Kryžiuočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie neapsikrikštytų. ,

II. Popiežių politika, lietuvius naudoja prieš stačiati
kius, magometonus, protestonus ir eretikus.

III. Bajorams: lenkų herbai, atlaidai ir nepaliaujami 
karai, o valstiečiams — baudžiava ir dangus.

IV. Kunigų fanatizmo politika — silpnina valstybę. ' 
V. Vargas miginol Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai.
VII. ‘‘Ponus gerus ir nekaltus į nevalę ima”.

VIII. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą.
IX. Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.

X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji. /
KAINA TIK 25 CENTAI.

Išleido Naujienų Bendrovė , *
Siųskit money orderį

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

chicago, ill.
■. • 1 * • J ' ■ . *' ■ /i

“BUY AT THE |MIDWEST| FOR LESS“ 
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BrigbtonPark
American Lithuanian Citi- 

zens Club draugiškas vakarė
lis, kuris atsibuvo šeštadienį, 
sausio 30 d., K. Gramonto sve
tainėj, 4535 So. Rockwc.ll st., 
puikiai pavyko. Svetainė bu
vo taip pilna, kad net šokė
jams mažai vietos beliko.

Smagu Siuvo iš šalies žiūrėti, 
kaip visi ' gražiai sutinkime 
linksminasi, šoka, užkandžiau
ja, kiti susėdę šnekučiuojasi, 
o dar kiti gyvai diskusuoja da
bartinį “vainos” klausimą 
tarp Japonijos ir Kinijos, ir 
kuriam dar reikės stotį į “viri
ną”, kad sustiprinti šios šalies 
(U. S.) armiją.

Dar turiu pasakyti, kad va
karėlis pavyko ne liek finan
siniu, kiek moraliniu žvilgs
nius, nes pagal kliubo nutari
mą, kurie, dalyvavo šiam va
karėly ir pareiškė, norą prisi
rašyti prie kliubo, buvo pri
imti numažintu '‘įstojimo mo
kesčiu. O tokių randasi net 
apie 15, kurie pasinaudojo šia 
proga ir išpildė aplikacijas. 
Prie aplikacijų visi sumokėjo 
po vieną dolerį kaip užtikrini
mą atsilankyti į sekantį kliubo 
susirinkimą, kuris įvyks Mo 
mėnesio 21 d. K. Gramonto 
svetainėj, ir nuo tos dienos 
pastoti kliubo nariais. Tarp 
išpildžiusių įstojimo, aplikaci
jas randasi ir apliekorius p. 
S t. Norvilas, 4624 S. Western 
avė.

Buvo jau apie.12 vai. nak
ties, kada vakarėlio dalyviai 
pradėjo kiek mažėti, bet vis 
dar muzikaXik su mažom per
traukom grojo įvairius šokius 
iki pirmos vai.

Muzika buvo gera ir dėlto 
priklauso kreditas smuikinin
kui J. Naudžiumi!. IŠ vaka
rėlio dalyvių buvo daugiau 
jaunųjų, negu senų, ir čia jie 
puikiai pasišoko. Verta ir ki
toms draugijoms - kliubams 
paimti tokią muziką, kuri pa
jėgia šokėjus patenkinti.

Mane, kaip “Naujienų” ben
dradarbį, vakarėlio komisija 
įleido svetainėn veltui. Ačiū 
jai.

Prie 10 st., trejetą ar ketver
tą blokų į vakarus nuo \Vest- 
ejn avė. gyvenantys lietuviai 
susipyko ir susimušė. Tai bu
vo praeitą antradienį. Kai
mynai sako, kad ta proga būt 
buvusi pirmiaus išnaudota, 
jeigu ne darbas. Mat, vyras 
dirba naktimis, o moteris die
nomis, tai ir nebuvę laiko su- 
sivaidinti. Dabar gi moteris, 
Jaip sakant, turėjo dieną “off”.

žinoma, kuomet laiko yra 
pakankamai, tai galima da
ryti kas tinkama. Už ką jie
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Devon, Anglija. — Dartmoor kalėjimas, kur neseniai įvyko didelės kalinių riaušės. 
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ten mušėsi, lai ne mano da
lykas. Tik policija, kuri bu
vo pašaukta, atvykus nors tuo 
tarpu įsteigė, tvarką ir vyrui 
liepė eiti į stotį papasakoti 
delko visas nesusipratimas 
prasidėjęs. A. J. S.

Oak Forest, III.
žinelės

Pastaruoju laiku šioj institu
cijoj viskas ramu. Bedarbei 
siaučiant ir vizitorių daug ma
žiau pasirodo. Seniau nedėldie- 
niiriš privažiuodavo automobi
lių šimtais ir įnamius apdova
nodavo kas kuo galėdavo, bet 
dabar nedėldieniais vos keli 
desėtkai automobilių beatva- 
žiuoja, o ir Jų savininkai de
juoja, kad sušelpti mažai arba 
visai negali. Vietiniai lietuviai 
atydžiai vaktuoja atvažiavusius 
ir klausos, kuris kalbės lietu
viškai. Matote, pasiilgsta savo 
viengenčių.

Kalėdas ir Naujus . Metus 
lietuviai praleido^Mtidna?, neis iŠ 
vizitorių neatlankė nei draugi
jos, o ir pavienių mažai mato
si. Kitataučių draugijų įgalio
tiniai buvo atsilankę, bet ne- 
daugiausiai. Nuo senesnių lai
kų vietiniai lietuviai turi įgiję 
gerą vardą ir čia pasivadinti 
save “Lithuanian” laikoma už 
garbę; tai vis padėka vojan t 
Chicagos lietuvių geros širdies 
draugijoms, kurios keletą kar
tų ^įvažiavusios surengė piptus 
su programėliais.

Kadangi dabar blogi laikai 
visur, tai daug iš chicagiečių 
negalima tikėtis, o kita, tai 
šioj institucijoj nėra taip blo
gai, kaip kai kurie dejuoja iš 
papratimo.

Kadangi aš be lietuvių nega
liu apsieiti, tąi atydžiai tyrinė
jau ko čia lietuviams daugiau
siai trūksta. Geriausiai galima 
apdovanoti juos atvežant pyp
kių ir tabako, nės be to iš tik
rųjų čia butų neramu kasdien. 
Dar patartina lietuvių draugi
joms ir pavieniams, atvežus do
vanas į instituciją, nepalikti 
vienam čia esančiam žmogui, o 
išdalinti visiems, nes vietiniai 
lietuviai neužsitiki vieni kitais 
ir paskui susidaro negeistinos 
kalbos tarpe kai kurių. Geriau
sias būdas, kad komitetai patys 

padalintų, nes, čia. ir vienas 
centas daug reiškia.

Labiausiai lietuviams reika
linga dvasinė pagelba. Tai bu
tų gerai, kad chicagiečiai arba 
iš kitur atvažiavę surengtų 
koncertus su neraminančiomis 
prakalbomis ir šiaip pamargi- 
nimais. Institucijoj yra erdvi 
auditorija, kurią valdyba duo- 
dd veltui koncertams ir viso
kioms pramogoms, tiktai iš 
anksto reikia užsisakyti. Chi
cago j randasi daugybė lietuvių 
chorų, 'orcheštrų ir benų, tai 
kodėl negalima sušelpti dvasi
niai čia, esančius lietuvius, ku
rie yra nuskriausti nelaimingo 
gyvenimo likimo.

Nereikia gėdytis čia atva
žiuoti kaip J prieglaudos ištai
gą, nes ir čia randasi visokio 
laipsnio įnamitj: profesionalų, 
biznierių, darbininkų ir mecha
nikų. Kai kurie yra buvę labai 
turtingi pirmiau, bet dėl tūlų 
nelaimių ir nepasekmių privers
ti tapo pasiduoti po Dėdės Ša
mo malonės ąljvęrnu.

Yra ir tokių) lietuvių, kurie 
išbuvo čia apie 15 metų ir su
prantama, kad jiems. Teikės už
baigti čia visą amžių dėl se
natvės ir neišgydomų ligų, ši 
institucija dalinasi į du sky
rių: Infirmary ir T. B. (Tube.r- 
culosis). Infirmary skyriuje 
randasi įnamiai pasenę ir su 
nęužkrečiamomis ligomis. T. B. 
skyriuje randasi tiktai sergan
tys džiovos liga. Lietuvių ran
dasi Infirmary apie 100 asme
nų, bet kiek randasi T. B. sky
riuje, tai nėra žinoma. Visoj 
institucijoj skirtingų tautų įnar 
mių dab,ar randasi apie 4,300.

Juokingai nusiduoda, kuo
met nekurie rašo žinutes' visų 
čia esančių lietuvių vardu, var
todami žodį “rhes”, nes kai ku
rie skaitytojai gali manyti, kad 
čia esantys lietuviai yra susi
organizavę į kokią draugiją, 
laiko susirinkimus iy nutaria 
ką parašyti, kuomet nieko pa
našaus čia nėra ir negali būti.
Aš rašau ir savo ypatiško prakn 
tiško patyrimo, ir kuomet da-

Palengvina Skausmą 
NekentSkite reumatišku ga

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER 

žinosiu ko svarbaus, tai para
šysiu daugiau. —Jis.

Marquette Park
, . r

P-lc Aldona Narvidaitė bai
gė aukštesniąją mokyklą (high 
school) ir, pasilsėjusi, stos į 
universitetą.

P-lei Aldonai sekasi mokin
tis. Bet ji ir muzikai gabi. Pui
kiai skambina pianą ir mando
liną ir už tai yra gavusi pagi- 
rimų. Be to, kaip jau keletą 
kartų lietuvių parengimuose 
mums toko matyti, p-lė Narvi
daitė yra gabi šokėja.

Ji gražiai kalbą lietuviškai 
ir dalyvauja Birutės chore.

Man yra tekę be kartą girdė
ti lietuvius kalbant, kad jeigu 
motina šioj šalyj augusi, tai 
jau jos vaikai nebekalbėsią lie
tuviškai. Tačiau atrodo, kad 
pp, Narvidų šeimynos paVyzdy 
šitokios kalbos neatsako tikre
nybei, nes p-ia Narvidicnė A- 
merikojė augusi ’ir čia mokyklą 
baigusi, o dukterį išauklėjo 
lietuvių dvįsioL

...and LOVE
I

came to

SUSAN!

Susan used to feel sorry for herself be- 
cause she wasn’t popular! Her skin was 
so harsh—her hands rough and red. Būt
that was before she discovered Camay—
the Soap of Beautiful Women. Now- 
well, Susan’s not Only popular, būt she’s 
wearing a lovely engagement ringi She 

’says Calriay did itl It certainly brought 
soft, fresh beauty to her skini Write to 
Procter & Gamble, Dept. B, Cincinnati. 
for free cake of Camay. (Only one cake 
to a family.)

' C A MA Y
The Soap of Beautiful Womer

OBUOLIAI

MUILAS 
6 37 c

'"'rc* y",.,-’ įįjjrii /
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<Pp. Narvidai užlaiko didelę 
kepyklą prie 69 gatvės ir Ar- 
tesian avenue; kepa L visokią 
duoną ir pyragaičius; parduoda 
juos krautuvėje prie, kepyklos 
ir pristato į visas miesto dalis 
ir apielinkės miestelius, šiemet 
jie aukauja daug duonos ir py
ragaičių bedarbiams.

Pp. Narvidai dalyvauja ir 
musų visuomeniniame gyveni
me. Tarp kitų organizacijų jie 
yhi nariai Joniškiečių K. L. 
Kliubo. Ir p-lė. Aldona, įėjusi 
universitetan ir sutvarkiusi sa
vo gyvenimą aukštosios mo
kyklos reikalavimams, ^ pasiža
dėjo įstoti į Joniškiečių' Kliu- 
ba.

Aš esu tikras, kad p-lė Nar- 
vidaite ir baigusi universitetą 
neatsitolins nuo lietuvių gyve
nimo ir dirbs taip musų dailei, 
kaip apšyjetai. —J. B. 1

IflTCHEN I Rlenzer E
Įrtni . rfll

nuris only dirt
CLEANS-SCOURS

POLlSHg?

TAUKAI

j Pčtnyčioj ir Subatoj, Vasario 5 ir 6 |

OSCAR MAYER’S

“MENDOTA 
RŲŠ1ES

14% sv. 
maiš.

% SVARO
PAKELIS I I U

“Miduoest Stores” 
<

Išpardavimas
Kokybės Prekių už Žemiausias Kainasl

VVilson’s "Laurel" rųšies ng _
J svaro kartonuose gy. | f

67c

Kiaušiniai . tuz. 15c
LAŠINIAI
MILTAI 5-i7c
Rauginti Kopūstai 3ož25c
MALT SYRUP “Midwest”

r. vakume 
pakuotas w

“Midvvest” Tyri, visų 
______skonių

svaro 
džiaus

3 % $1 
SHOE POLISH “2 in 1” visų spalvų 10 C

MRASCHINO VYŠNIOS XV 5 2už15p 
KAVA DEL M0NTR” 1 sv ?,kl."ne 
PRESERVAI 
KIAULIŲ KOJOS Udl‘L, 17 C
PALM0L1VE MUILAS

“Sunshine” Surprise Assortment
Didelis pakelis ...............................COOKIES

BANANOS Gražios, prinokusios 3 sv. 17c

“SUNKIST” l™ožna! 21c 
19c

"Rome Beauty" Valgymui 
ar Kepimui

"American Family"

Marąuette Park
€

SLA. 260 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks 7 dieną va
sario 2 vai. po pietų K. .1. Ma
čiuko raštinėje, 6812 So. \Vesl- 
ern avė. Visi nariai ir nares 
esate kviečiami atsilankyti į 
viršminČtą susirinkimą, nes 
yra daug svarbių tarinių, ir 
būtinai turite dalyvauti taipgi 
išgirsite delegatų raportą iš 
6-to apskričio suvažiavimo, 
kuris įvyko 31 dieną sausio. 
Be to, malonėkite užsimokėti 
užvilktas duokles, kad paskui 
nebūtų per vėlu laike nelai
mes ar ligos. M. Paltock, s e kr.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

. and send 5 cans of 
Kitchen Klenzer

and 3 Packages oF 
AUTOMATIC SOAP 
FLAKES at once/”

šr°‘ ?5rtai fcyt*

27c

SOAP FLAKES
2 dideli O7a 

Bakeliai1*^ ’ **
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ŽINIOS
i VVhiting miestas “neži 

no” kas tai “de
presija”

$7,000 vertės brangeny 
bės už $100

Dvi seserys buvo užkluptos 
vagilių, kurie ką tik apkraustė 
jų apartmentą ir pasivogė $7,- 
000 vertės aukso ir brangeny
bių. Kaip moterys, kurios vi 
suomet sugeba geriau liežuvį 
vartoti už vyrus, jos kalbėjo, 
kalbėjo ir galų gale įkalbėjo 
vagiliams parduoti atgal joms 
jų brangenybes už šimtą dole
rių. Labai ilgai ten užtrukę į 
besiklausydami jų kalbėjimo, va
giliai pabūgo policijos, pasiėmė 
šimtą ir išdūmė kuo greičiau
siai į gatvę.

VVhiting, aliejaus perdirbimo 
centras, gyvuoja kaip ir gerai
siais laikais. Depresija gyven
toju visai nepaliete. Biznis ei
na, kaip ir visuomet. Nuosta
biausia, tai ir mokytojai ir vi
si miesto tarnautojai gauna al
gas.

Nenešioja vestuvių žie
do — divorsas

Kądangi jo žmona nenorėjo 
nešioti vestuvių žiedo ir jis su 
ja dėl to skandalo, H. Thieret 
atsidūrė divorsų 
teisėjas išleido 
draudžiantį jam 
dėl to kabinėtis.

teisme, kur 
indžionkšenų, 
prie žmonos

Pasijuokė iš bandito, 
dabar jnirties patale

~ Bedarbių šelpimo fon
das nebeturi pinigų
Emergency Relief Fondas, 

kuris aukomis surinko $10,- 
500,000 bedarbiams šelpti, pra
nešė, kad visi pinigai jau išsi- 
siėmė ir 600,000 Chicagos be
darbiams vėl pradės gręsti ba
do ir ligų pavojus. Jeigu dabar
tiniu laiku valstijos legislatu- 
roje diskusuojamas $20,000,000 
pašalpos 
mingųjų

M. McGoldricli, karų konduk
torius. buvo užpultas jauno 
bandito ant kampo Marąuette 
Koad ir Ashland Avė. Kadangi

bilius nepereis, nelai- 
laukia tikrai baisi at-

ŽILINSKIS

šiuo pasauliu 
1 :00 valandą 
sulaukęs 40

va-
PO( 

am-

Bilius
sius rumus ir spėjama.
pereis ir per senatą.

jau perėjo per žvmuo- 
kad jis

Planuoja naują trauki
nių stotį

Joshua D’Esposito, inžinierius i 
padarė pasiūlymą pastatyti | 
naują traukinių stotį ant kam
pų State St., Roosevelt road ir 
Archer Avė., toms traukinių li
nijoms, kurios dabartiniu lai
ku naudojasi Dearborn, Grand 
Central ir La Šalie St. stotimis.

Prajekto įvykdinimo išlaidos 
dalinai butų padengtos perdųų- , 

xlant žtmę, kurą užima dabar
tines stot j s. Jos yra $4o,G00,-

PETRAS

Persiskyrė su 
sario 2 dieną, 
piet 1932 m., 
žiaus, gimęs Kretingos apskr.. Pa- 
kutorenų kaime. Amerikoj iš
gyveno virš 20 metų.

Paliko dideliame nubudime dų 
pusbrolius — Antaną Metrikį ir 
Zenoną Malokovskį. o Lietuvoj 
tėvelius, Petrą ir Oną Žiliųskius.

Kūnas pašarvotas, randasi Ra- 
džiaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks 
vasario 6 dieną, 1:30 
piet iš koplyčios bus 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Žilinskio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame.

Pusbroliai

Laidotuvėmis rūpinasi Juozapas 
Lukšas. 1951 Canalport Avė.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius. Tel. Canal 6174. '

šeštadieny, 
valandą po 
nulydėtas j

užpųoliRąs buvo labai jaunas, 
McGoldrich pamanė, kad jis 
tik juokavo ir pats pradėjo iš 
jo juoktis. Tas labai nepatiko 
užpuolikui ir išsitraukęs revol
verį konduktorių pašovė, su
draskydamas jam plaučius, Mc- 
GiOldrich miršta ligoninėje.

Beprotis, nužudęs tris, 
pats norėjo sau galą 

padaryti

I . , • • • ■ ■

gasą, noi^dąm'ą užbaigti savo 
ir mažos trylikos metų dukters 
dienas. Motina mirė, o mergai
tę tikimasi atgaivinti.

Naujas kumštynių įsta 
tyinas

................     J1 
I 

Graboriai

Beprotis Paul Harrison, kuris 
prisipažino užmušęs du vyrus ir 
vieną moterį, po tardymo pats 
mėgino nusižudyti savo cėlėje, 
puldamas nuo lango ant akmens 
grindų.

A .

Valstijos legislątura praleido 
naujį kumštynių taisyklių bi~ 
lių, kuris autorizuoja sunkaus 
svorio penkiolikos raundų kumš
tynes. Naujam įstatymui per
ėjus p,er valstijos' attorney-ge • 
norai rankas, jis bus atiduotas 
gubernatoriui Emmersonui pa
sirašyti.

Lachavich ir Sunii^
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaujame laidotuvėse kuogeriausia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganSdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

1439

Mirė nuo gaso
Labai nuliudusi po atsiskyri

mo su vyru, kuris buvo depor
tuotas į Australiją, Matilda 
Henchert nakties laiku atsuko

Vagys užpuolė depart- 
ment storą

Apdaužę Jacobsono depart- 
ment storo, ant Grand Avė., Jka- 
sierką ir patarnautoją, keturi 
banditai pasigriebė $900 pini
gais ir pabėgo.

Graboriai

STRIPEIKIENE 

šiuo pasauliu va- 
9:30 valandą va- 
sulaukus apie 39 
gimus Lenkijoj.

PRANCIŠKA

Persiskyrė su 
sario 2 dieną, 
kare 1932 m., 
metus amžiaus, 
Amerikoj išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nubudime vy
rą Pranciškų, dvi dukteris — Vla- 
dislavą 16 metų ir Julę 14 metų, 
du brolius — Jurgį ir Juozapą 
Troškus ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi
S. Union Avė..

Laidotuvės įvyks subatoj. 
rio 6 dieną. 8 vai. ryte iš 
į Šv. Jurgio parapijoj bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už veliones sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a* Pranciškos Stripcikie- 
nčs giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jąi pas- 
^utiųį pątarnavimą ir atsisveiki
ntą. -

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

3405

vasa-
namų

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Rooscvelt 7532

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St.
Tel. Englcvvood 5 840

JARUSH
’ PHYSICAL 

THERAPY
« MĮDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbonc
Hcmlock 9252

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai ?

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Pbone Boulevard 8483

----- o-----

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

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

Pbone Hcmlock 7828 
Panedėliais, Sercdomis ir Pėtnyčię^nis 

182j Sp, Halsted Street

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West lAth Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray.?..Pbone Cicero 1260

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

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. 
Nedėliojus nuo 10 iki 12.
334 3 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. P. M. ŽILVITIS

Įvairus Gydytojai

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

3307 Auburn Avė
CHICAGQ, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P, Mažeika
Graborius ir

' Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3313 Aubdrn Avenue
CHięAGO, ILL.

000 verte

/

St

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
JGB&SPMiys CHICĄGOJ

J. F. KADŽIUS

J/' ■( ' Y

JUOZAPAS KONEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 3 dieną. 11:20 valandą vakare 

19 32 m., sulaukęs 46 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje. Kedaiojų apskr., 
Krakių parap.. Šulaičių kaime. Amerikoj išgyveno 27 metus.

Priklausė prie Jaunų Liet. Taut. Kliubo ir Keistučio Kliubo,
Paliko dideliame nubudime moterį Oną (po tėvais Keibiutę) 2 

dukteris - Stefaniją ir Kotriną. sūnų Antaną, seserį Aleksandrą ir švo- 
geri Juozapą, sesers vaikus — - Eleną. Brouislavą ir Jokūbą Sadaųskius, 4 ' 
Švogerius Joną Preidą. Juozapą Garucką. Boleslavą ir Oną Sekleckius, 
ir Antaną Maciką. švogerką. Karoliną Macikienę ir gimines Amerikoj, 
Lietuvoj, brolį Vladislovą ir seserį Uršulę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2819 W. 38th St.
Laidotuvės įvyks pirmadieny, vasario 8 dieną. 9 vai. iš ryto iš namų 

į Šv. Onos parapijos bažnyčią, J8 ir California Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldus už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Koncvičiaus giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimu

Nubudę liekame.
Moteris. Dukterys. Sūnūs, Sesuo, Švogeriai, Švogerkos ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja graborius A. M. Phillips. Tel. Boulevard 4139.

AGOTA GRODCKIENĖ 
po tėvais Gurinskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu-va
sario 3 dieną. 6:15 valandą ryte 
1932 m., sulaukus pusės amž*aus> 
gimus Vilkaviškio ąpskr., Višty
čio parap.. Pavistyčię kaime. Ame
rikoj išgyveno apie 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime < vy
rą Konstantiną, du sūnūs — Po
vilą ir Franciškų. brolį Franciškų 
ir brolienę Julijoną Gyripskus, 
pusseserę Ko^tančiją Labanauskie
nę, du dėdes — Joną $adylą ir 
Antaną Norkaitį ir gimjnes, o Lie
tuvoj motinėlę O,ną, pusseseres ir 
pusbrolius.

Kūnas pašarvotas, randasi 245 7 
W. Rice St., Nojth Sjde.

Laidotuvės įvyks subatoj, va
sario 6 diepą, 8 vai- tyli0 iš na
mų į Šv. Mykplo parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedujiųgos 
pamaldos už vėlionėš sięją, o. iš 
ten gus nulydėta į $v. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Agotos Gtodėkienčs 
giminės, drąųgai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyfas, Sųnai, tyrolis, 
Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patąrnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

—

Karolis Jurėnas
Persiskyrė su šiuo pasaulio sausio 13 

dieną. 9 valandą ryto 1 93 2 m., sulau
kęs apie 80 metų amžiaus, gimęs Lie- 
tuvoj, Rokiškio apskrityj. Panemunėlio 
valsčiuje.

Paliko dideliame nubudime Lietuvoj 
moterį Anastaziją Jurėnienę. sūnų An
taną. marčią ir anūkus, dukterį Oną. 
Žentą Vtokauskį. Cbicągoj — sūnų 
Walterį Jurėną, marčią Anai Ii ją ir tris 
anūkes.

Pa'ąidotas sausio 15 dieną t 
kapinėse.

Nubudę

Waltcris ir Amiliia Jurėnai

ĮGN, į, ZQLP 
Pigiausiais • Lietuvis 
Graborius Chicagoj

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryžo iš Lietuvos ' i
Palengvins akių įtempimą, kuris' esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir toliregystę. 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas'. Specialė atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589 
-------------- ,—— -------------------------------■

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

atsitaiso
Prirengia

----- o-----
25 METŲ PATYRIMO

Pritaikyme akinių /dėl visų akių

John Smetana, 0. D

OPTOMETRISTAS

1327 So. 49th Ct.

Telefonas 

ęįcečo 3 7 £4

1646 W. 46tb S,t 

Telefonai 

Boulevard. 5203 

Bpųlęvar£ 84 J 3

Ekspc^as tyrimu akių it pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
PJatt Blg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nup 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
R,oom 8. P^one Canal 0523 

-------- (>-------

----- o------
Tel. Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ. SPECIALISTAS

Ląjdo.t,ųvw-
J,v geriau, ir pjgtąu 

ki»<>

PRESAS:
£68 W.
^Tel,. Cąųal 6174

3 238 S. Halsted St.
Td, Vįctory 40.8^

1     >-'■ ■' -

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULAiNCĘ PATAH>AVIMAS piĘN? ir NAK l | 
Mę« viHuomet tęikiHinv širdmgą. Minpatfugą ir ramu 
pHtHmHvipgi.ą, kupipet ji» yru Įąbiapai^l r(‘ikaĮingH?t 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIĄI 

Didyaif 0fi»M ; ' • '•
4605-07. South Hermitąge Avenue

Viii T,l,fonai) YĄRPŠ 17« if 174? ■y;

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas -įJalsted St.
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 1.2 
- ------ O--------

8

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. ĘLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Duokite savo aįis išęgZ4PMftuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Špęcialistas. Virš 15 metų 

patyrimas
Valandos 9 ryt;o iki 9 vak. kasdien

DR. J. GROUPE
4631 <S. Ashland Ąve. Tel. Yards 6780

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calųmet 3294 
h(uo 9 iki 12 vai. d‘en9S h 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

’ '‘T*..

Dr. Suzana A. Slakis
Socialiste Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Telefonas Boulevard 193.9

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 4 6tb St. Chicagp, III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avepųe

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų.
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu n.ųo 

iki 12 dieną.
Tclephonai dieną ir naktį Virginia

2 iki
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospcct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
Węst 'I>bwn State Bąnk Bldg. 

2400 IV,. Jdadieon ‘St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 įki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTE

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė ab.u savo ofisu į nąują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valančios 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospcct 1930

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

Tel.

VALANDOS:

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tb St., netoli Morgan Sti 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Purk 6755 at Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4 729 South Ashland Avė., 2 lubos

, CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų Ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 v^l. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. '’ieną.

Pbone Midway 2880 *

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE K.AHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tęl. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

Ofisas:
i >3102 So. Halsted St.

arti 3 Ist Street
CHICAGO. ILL.

Valandos: 1—3 po pietų, 7—■'S vak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Chroniškos ir ilgos Ijgps
Skilvio. Sirdice. Plaučių. P16v6b. Inkstų 

bčpantys Ucmoroidal. Kiraujo Ir Nervų Pa
krikimai Astma. Visokios J(otęrų 
Kainos nupigintos-

DR. ALEX W. l^ĄRMOĘ
GYDYTO J AB; CHUHJBGAS 'X*

4407-0 North Kėdelė Avenue 
Tel. Independence 0033

Valandos: Iki 1 v. p. d. ir nuo 
6 iki 0 v. vaį

Advokatai

127

K. GU6IS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Vįhn^pę: nuo 9 tyto jjki 4 pp pietų

Gyvenimo 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: Tvuo 6 iki S vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto ----——---- y

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatą# 
2221 West 22nd Street 

Arti L«*,vhę $L\ 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj įr Pmyčįoj .nuo 9 iki 6 

----------------------------------------------------------r

9 iki 11 valandai ryto..
6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedčlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ĄPV0KĄW

iįijfstp Ofisas 77 \V. Wtubsngtpn Sf.
Room 1502 TeĮ, Central 297įi

Valapdos: 9 ryto iki 4 po pięfų
- - ■ **'

Vakaęa.is: Utarn., Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

Namų TęJ. Hyde 3 3 95

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

kampas 67th ir Ariesian Av«. 
Telefonas Grovebjll 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 pq pietų, se rėdo pis pp pietų ir 

pcdėĮįpms pagal susitąupią

JOHN B. BORDEN
105 W. Adams St., Room 2|17 

TelepJUęųie Raudęlpb 6727 
Vakaris 2151 W. Tlnd St. ntįį> 4-9 

Telephone Roosevelt 909.0
Nąmje $-9 tytę Tel. Ręp.ąhjjc 9600

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2£Q1 Street

Valandas J 1t~*3 ir 7—-8 
Scredomįs ft .nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija '6628 So. Richmond Street

Tclcfpųąs ^.ęp^bUc 7$6?

Hemlock 8151 ,
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

Va/ąndos: 9—1 2, 7—9, AntradienįVa/ąndos: 9—1 2, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Ane. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 0.515 Sp, RpfJuPcU, Sf. 
Tel. Republic 9723

V



Tarp Chicagos 
Lietuvių

t

Mt. Greenwood
SLA. 178 kuopos balius

Heilo visi draugai lietuviai. 
Vėjavaikis vėl kalba, turiu jums 
gerų žinių. Jus jau visi žinote 
mano užsiėmimą, tai yra, su
rasti jums kelią į tikrus lietu
viškus vakarus, kur jus taip vi
si mėgstate pasimatyti ir juo
se linksmai laiką praleisti. Aš 
jum ir vėl turiu vieną radęs.

Paklausykite, jau žinote, kad 
Vėjavaikis keletą dienų atgal, 
pasikinkęs jauną veją, leidosi 
per padangių plynes, dūmoda
mas, klausydamas, žiūrėdamas 
kur ir kas dėjosi po lietuvių 
kolonijas. Tik staiga mano 
vėtra padūko ir negalėdamas 
jos suvaldyti, tdrėjau nusileist.

Apsidairęs pamačiau, kad esu 
Mt. Greenvvoode. ' Tai man la
bai pažįstama vieta, didoka lie
tuvių apgyventa kolonija. Su- 

• galvojau Čia pernakvoti ir einu 
sau kaž ką svajodamas, žiuriu, 
priešais ateina mano geras pa
žįstamas draugas, SLA. 178 kp. 

j\organizatorius ir pirmininkas. 
D°u~ru nakvynės nebereikėjo 
ieškoti. Parėjau su draugu na
mo 
ir cigaro galiuką įsikandęs, 
minkštoje kėdėje atsisėdęs, jau- 
čisusi kaip ponas.

Mano draugas pasakojo, kad

Bain bankų resyveris 
k lėtą dienų išsiuntinėjo laiškus 
visiems tiems, kurie turėjo Bain 
bankuose pasiremiavę dėžutes 
(safety box), ragindamas atsi
imti iki šios savaitės pabaigos 
iš dėžučių savo daiktus ir 
rąžinti raktus. Jeigu to 

' ardžiai pavakarieniavome, j hus padaryta, tai sekamą 
I . aitę tas dėžutes atidarys 

1 syveris.
Visi, kas turi tuose bankuo

se pasirendavę dėžutes, atkreip
kite dėmesį j resyverio prane
šimą, kad paskui neturėtumėte 
nemalonumų.

• Pranešime minima šie Baino 
bankai: Chica'go Lawn Bank, 
West Highland Bank, Auburr. 
Park Trust Bank ir Stony 
land Savings Bank.

Mes pildome 1931 
metų Is-

Income Tai
blankas .

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

Naujienas
1739 So. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
šventadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. po piet.

MT. GREENW00D
BALIUS, ŠOKIAI IR LAIMĖJIMAI

RENGIA SLA. 178 KP. SUBATVAKARY,

Vasario 6 d., 5 vai. vakare
A. MAŽRIMO SALĖJ, 3926 W. 111 St.

. ' ■ ' I

Kviečiame visus narius, draugus ir rėmėjus linksmai laiką praleisti.
Bus gera muzika, šokiai, užkandžiai ir tt. .0 .

Kviečia SLA. 178 KUOPA. .

DIDELIS ATIDARYMAS

National Meat Markei
4928 W. 14th Street < > \ Cicero, III.

Tel. Cicero 2275

Didelis išpardavimas įvyks Subątoje, 
Vasario-February 6 d. \

Po buvusio gaisro šis marketas buvo uždarytas vi
są savaitę. Dabar jis yra naujai visas pertaisytas ir 
išnaujo atidaromas. Mes stengsimės teikti tokį pat ge-, 
rą patarnavimą, kokį išsigalėjome teikti ikišiol. Todėl 
kviečiame visus senuosius kostumerius ir naujus atsi
lankyti į šį marketą ir pasinaudoti žemomis kainomis. 
Musų kainos gi yra dagi žemesnės, negu kad buvo pir
miau. Mes visuomet stengsimės kiekvieną patenkinti 
ir pardavinėsime tiktai geriausią šviežią ir rūkytą mėsaą 
ir paukštieną. 

■■■—*■........» ■'

SLA. kuopa rengia didelį balių 
ir bazafrą šeštadienyj, vas. 6 d. 
Mažrimo salėje, 3926 W. 111 
St. Pradžia 6 vai.'rvak. Baliaus 
uždarbis skiriamas bedarbių 
šeimynų vaikų duokles kuopas 
užmokėti. Mafa patinka, kad 
šis lietuvių būrelis gelbsti vie
nas kitą nelaimei atsitikus. 
Draugas tuojau parodė visus 
daiktus, kurie bus išlaimėjimui. 
Gražus paukščiai, įvairių, įvai
riausi dalykėliai, net ir gražus 
zuikis, didelėmis raudonomis 
akimis ir ilgomis ausimis. Tik
rai, kaip manau, tokio didelio 
baliaus Mt. Greenwoods dar ne
buvo matęs.

Tai bus viskas. Pasimatysi
me baliuje, kur aš jums dau
giau pasakysiu apie vėją, vėt
rą, nes juk žinote, k-ad debesų 
keliu didžiuoju, aš vėjavaikis tik 
vienas tevažiuoju.

—Vėjavaikis.

Del Bain bankų
Pasiskubinkite atsiimti 

daiktus iš parenduotu 
bankuose dėžučių

savo
Bain

•prieš

su- 
ne- 
sa- 
re-

North Side
SLA. 226 kuopos susirinkimas.

Vasario 2 dieną, Association 
House, SLA. 226 kuopa laikė 
susirinkimą. Narių atsilankė 
vidutiniškai. Apsvarsčius bė
gančius kuopos reikalus, ir iš
klausius įvairių komisijų ra
portus, prieita prie SLA. 6-to 
apskričio delegatų raporto. 
Dr. A. Mon tvidas pranešė, kad 
apskričio konferencija įvykus 
sausio 31 d. Lietuvių Audito
rijoj, kad buvęs priimtas kon
stitucijos projektas; buvusi 
priimta papeikimo rezoliucija 
prieš tulus SLA. kenkėjų dar
bus ir tt. K. J. Semaška pa
tvirtino Dr. Montvido raportą 
ir pranešė, kad apskričio kon- 

—^‘žinti

fcroncijft nutarė sumažinti 
kuopoms mokesčius į .apskri
tojo iždą.

Po * visų raportų buvo daug 
kalbėta kas link “naujos rin
kimu sistemos” SLA. centro 
valdybos nominacijose.

Susirinkimas buvo gan 
mus. — Buvęs.

ra-

Cicero
Lietuvių Reįublikonų Kliubas 

turėjo paprastų susirinkimų p. 
Lukštienės svetainėje. Narių 
dalyvavo- gan daug. Įstojo kele
tas jaunų vyrų į kliubą.

To kaip tik ir reikia, nes jau
niesiems tai ir viskas priklau
sys, jei ne šiandie, tai rytoj. 
Jie yra šioj šaly augę, pilnai 
vartoja šalies kalbą, turi moks
lo, tai gali užimti bile vietą 
valdžioje. Bet be organizacijos 
nieko atsiekti negalima, tad sto
dama j organizaciją jaunoji 
karta gerai daro. •

Taip, bukime organizuoti, im
kime pavyzdį iš savo kaimynų 
čekų, kuriems visi pavydi, nes 
jie yra galingi, o galingi todėl, 
kad tvirtai organizuoti.

Tarp kitų šio susirinkimo 
sprendimų tenka pažymėti tas, 
kad nutarta šaukti nepaprastą 
susirinkimą', pirm įvyksiant 
primary balsavimams, agitacijai 
už savo kandidatą p. Kimbarką.

šis susirinkimas buvo labai 
gyvas, nes čia atigusieji užėmė 
vietas ir pareiškė .savo mintis.

—-Koresp.

“Agurkai”
Agurkai yra visiems žinomas 

daiktas. Agurku yra 1 raugintų, 
saldžių ir dar kitokų. Bet ar. 
žinote, kad yra ir operų agur
kais pavadintų. Taip! Chicagos 
Lietuvių Choras “Pirmyn” sta- 
.to scenoje operetę “Agurkai”. 
Tai yra, labai įdomi- juokinga 
operetė. Jau vien * tik vardas 
yra juokingas.

Neužilgo pamatysime, kokie 
tie agurkai bus:—* saldus, ar 
rukštųs. Spėju, kad bus saldus. 
Vadinasi, turisinie saldaus juo
ko.. ‘

—Agurkų mėgėjas.

Nusišovė lietuvis
Vakar apie 9 vai. ryto nusi

šovė P. Globis, gyvenęs ant 33 
gatvės! arti Morgan St. Savo 
name jis turėjo laikrodžių tai
symo dirbtuvėlę. , Priežasties 
saužudystės neteko sužinoti.

' Rep.

CHICAGOS ŽINIOS
Šiandien' legislaturoje 

balsuos bedarbių pa
šalpos bilius

Springfielde, šiandien, pasku
tiniu kartu bus balsuojami pen
ki pašalpos biliai, kurie tuojau 
autorizuos $18,750,000 Illinois 
valstijos pinigų Chicagos bedar
biams, moterims ir vaikams ap
rūpinti. Tikimasi, kad biliai 
praeis. Prie to daugiausiai pa
sidarbavo atstovų rūmų spyke- 
ris David E. Shanahan.

Staiga mirė orlaivių 
kompanijos galva

. . I " i; p *

Shermari viešbutyje Širdies li
ga mirė Walter F. Hdwley, di
delės ėrlaivių^ ^‘tratasplortacijos 
kompanijos Rapid Air Trans- 
port Go. pirmininkas.

$8,000,000,000 ištruko 
nuo mokesčių

Nors Cook County yra' apie 
$16,000,000,000 vertės asmeniš
ko turto (personai property) į 
mokesčių sąrašus įrašyta tik 
$750,000,000. 1928-9 metais pa
daryti asesmėntaj yra neteisin
gi. Asesmentus iš paujo pa
darius, ir. apdėjus mokesčiais, 
$9,000,000,000 to turto, real es- 
tate taksas butų galima suma- 
_.._J 50% nuošimčiais;

Banko tarnautojas pra* 
žuvo su $85,000

Policija' ir privatiški detekty
vai ieško Lake Shore Trust ant 
Šavfrigs Banko tarnautojo, ku
ris pražuvo, išaikvojęs nuo $85, 
000 iki $100,000 banko pinigų. 
Spėjama, kad jis juos pralo
šęs betydamas anf< arklių lenk
tynių.

Juododžiai rengiasi pa
gerbti mirusi Roseų- 

waldų
Chicagos negrąi, susidėję šu 

visos Amerikos afrikiečiais ren
giasi iškilmingai pagerbti ne
senai mirusį turtuolį Julius 
R6senwald, k(irįs aukavo daug 
pinigų jų labui. 1 '

Cermak nbkandidatuo- 
siaš į
Pasklidus gąpdams, kad Chi

cagos majorai Gętmąkas kan
didatuos į Hlirioiš valstijos gu
bernatorius ajkt demokratų ti- 
kieto, pats Cermakas viešai pa
skelbė, kad jis visai nemano 
to daryti ’j

Sniegas aplankė 
9*84

Chi

Pirmą kartą-šią žioi ią Chica- 
,;a turėjo progos pasididžiuoti 
kiek sunkesniu, gausesniu snie
gu. Snigti pradėjo užvakar 
naktį ir po kelių valandų taukio
jo visą miestą baltu, storu, kai 
kuriose vietose siekiančiu ke
lias pėdas storumo uždangalu. 
Del užsnigtų bėgių karai turė
jo kiek .pamažįau važinėti, o 
automobiliais važinėti buvo Ra
ka? pavojinga. Keliose vietose 
įvyko susidaųžimai ir keliatas 
asmenų sužeista.

Spėjama, kad šiandien tėm- 
peratura dar daugiau nupuls, iki 
zero arba mažiausiai iki 6 laip. 
virš zero. -

1 <..... ■ - > • ■'

Cermak tėzignąvo iš 
County .Bodrd

Majoras CernTakas rezignavo 
iš apskričio (county) komisi- 
jonieriaus vietos'.’ Apskričio ta
ryba rezignaciją priėmė. Cer- 
makas komišijOnierium išbuvo 
aštuonius metu^

Areštuoja buvusį ban
kininką \

Amerikos federalės valdžios 
maršalas areštavo buvusį Law- 
rence Avenue Banko preziden
tą Herman Elenbogen už prasi
žengimus ir prieš bankų jsta- 

. I
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J H J.Klingler .
Vice-Pres. and General Sales Mgr.

‘ ChevroletMotor Compųny
■ V ’ ' • ' ;!<Į. ' ' ' ’ I' ■ ■

Jš (pereitų dvįejų mętų biznio apsisto
jimo gimė ir gerų dalykų, kdrie’ galės 
prielaųkiai atsiliepti į 1932 m. marketą.

Vienas šių gerumų aiškiai matyti au
tomobilių parodoje! ’ Tai' nepaprasta 
vertė Šių metų automobilių. Tai in
dustrijos atsakymas į depresiją. Dar
niekad nebuvo sudhatiek daug pageri- H£Zd si, DL
mmų naujuose modeliuose, kaip Šiemet .
ir yra abejotina, ar tykia pažanga ga- f...........—""" ................. ........ į......
lės pasikartoti per keletą ateinančių 
metų.

Delei sumažėjimo „marketo, pasidarė 
aštresnė kompeticija tarp atskirų išdir
bę jų. Kiekvienas stengiasi įgyti dau
giau biznio ir tai daro aiškiu budu — 
pasiūlydami šiemet geresnius, greitesnius 
ir puikesnis automobilius.

Pirmiau didžiosįąs kompanijos pada
rydavo tik vieną kitą permainą mode
liuose, nes jos ir taip vos spėdavo pa
tenkinti pareikalavimą ir joms nebuvo 
reikalo daryti pagrindinių permainą. 
Bet dabar padėtis pakitėjo. Dabar visi 
automobiliai permainyti, kad k'uolabiąii- 
sia patraukti 4pirkėj^ kad kuodaugiausia, 
jam tyteikti it tuo patrintupirkimą!

■MMM

tymus ir suktybes. Kiek laiko 
anksčiau to banko kasininko pa
dėjėjas buvo' nuteistas į kalėji
mą už Hšaikvojimą $100,000 
banko pinigų.

Sąlygos Permaino 
Metodus

Permainos ekonominėj padėty per
maino rfe tik žmonių gyvenimo papro
čius, bet taipjau ir metodus biznyje. 
Tą lengva išaiškinti. Biznio metodai 
pilniausiai priklauso nuo žmonių papro
čių ir kada jie persimaino tai ir biznis 
turi prisitaikinti prie naujų sąlygų, ar
ba žlugti. A

Delei nenormalių pastaraisiais 2 ar 3 
metais ekonominių sąlygų, žmonių už
darbis sumažėjo. Tas verčia žmones 
ekohomizuoti ir. kiek galima taupinti 
ant savo,, pirkinių. Tečiaus nors žmo
nės mažiau išleidžia, tai dar nereiškia, 
kad jie nori pirkti, pigų maistą už pi
gią kainą.-

Visą laiką žmonės nori gero maisto. 
Bet kad jie mažiau turi pinigų, tai ir 
grosernirikas turi pardavinėti savo pre
kes už žemesnes kainas. O kad galėtų 
pigiau pardavinėti, jis turi permainyti 
savo pirkinio , ir pardavimo metodus.

Delei, didelės kompetirijos, pavienis 
grosernirikas negali to padaryti. Tečiaus 
jis gali susidėti su kitais groserninkais 
ir bendrai pirkti už žemesnes urmo kai
nas, o paskui pardavinėti sulig bendru 
planu, kas irgi sutaupins jam pinigų. 
Tokie moderniški metodai leis grosenin- 
kui pardavinėti geras prekes už žemas 
kainas. i

Arti 300 groserninkų jau suprato, 
kad tik gerai organizuoti jie geriausia 
gali pasitarnauti publikai. , Jie metai 
atgal susiorganizavo ir! yra žinomi kai
po "Midwe$t Stores”. Per metus laiko 
jų planas veikė taip gerai, kad jie lai
mėjo pilną publikos pasitikėjimą ir pa
ramą. K. ,4, . . '

Sėkmingas biznierius yra tas, kuris 
moka greitai .prisitaikinti prie kitėjančių 
sąlygų. Midwest organizacijos nariai 
įrodė, kad jie yra tos rūšies biznieriai, 
’-urių publika pageidauja ir pas juos 
pirkliauja.

— D tesiu Dezaininimas 
Dresių Siuvimas

• Skrybėlių Dirbimas
Me* telkiame ekspertų tnetrnk 

. elfas Šiuose kursuose. Dlenoml* 
ar vakarais Žema kaina Me 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami' RaSyklte dėl 

knyiTUtAs apie kursą, kurion 
’ . Ium įdomaujate

Skrybėlės
Mes išmokinsime kaip tiesai 
ntnti ir padaryti gražfaa «kry 
bAles, kol mokinatės DiplomoB 

> Y duodamos. Ateikite ar raSykit 
dėl nemokamos knygutės.

MA8TER COLLEGE
. JOS F KASNICKA. Principai 

too N STATE RAN «71l»

■ ■! liuli I|I—I<II|I ,

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit j namu* 

3315 So. Halsted St 
Td.‘ Y?rd, 1546

MADOS

3272

3272 .Jaunutei mergaitei suknelė. 
Tinka iš dviejiį rūšių materijų. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 me- 

'ty mergaitėm.
Norint gauti vienų ar daugiau 

viršhurodytų oavyzdžty. prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę i? adrerų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaipa 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu, laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So.

NAUJIENOS Pattern Dent.
1789 S. Halsted St, Chicago* 
čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No. ----- a-.
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

>• . y k

-••••f*

Naujienų spulka
... .....................A..

Naujienų skolinimo ir būda
vo jimo bendrovės nauja serija 
prasideda su 1 d. sausio 1982 
m. Galima įstoti bite kuriuo 
laiku, nes raštinė atdsra nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas 
die.

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir palankiau
sia dėl darbininkų žmonių.

Del platesnių ininrmacijų 
kreipkitės 1789 So. Halsted St

< T. Rypkevičia, sekr.

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks penktadieny, vasario 
5 dieną, Almiro Simons svetainėje, 1640 
N. Hancock st., 7:30 v. v. Malonėkite 
atsilankyti visos. Valdyba.

SLA. 238 kuopos susirinkimas įvyks 
vasario 5 dieną, 7:30 valandą vakare, 
K. Gramonto svetainėje, 4535 So. Rock- 
well St. Kviečiami atsilankyti, nes tu
rime daugelį reikalų aptarti ir kurie esa
te pasilikę su duoklėmis pasirūpinkit at
silyginti. Fin. rast. G. Povilaitis.

Jaunų Liet. Taut. Kliubo mėn. susi
rinkimas įvyks penktadieny, vasario 5 d., 
7:30 v. v., Ch. Liet. Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku pribūti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti; nesugrąžinę pereito vakaro tikie- 
tus. malonėkite tai padaryti dabar. Pa 
davę laike teatro aplikacijas, malonėkite 
atsilankyti galutinam į kliubą priėmi
mui. \ Rast. S. Kunevičiau

South Side Lietuvių Demokratų Kliu
bo susirinkimas įvyks vasario 5 d., š. m., 
kaip 7:30 Vi vak., K. J. Macke ofise, 
6812 S. \Vestern Avė. Kviečiam na
rius ątsilankyti ir atsivesti naujų narių 
prisirašyti prie kliubo. Rinkimai val
dininkų naujo 13 Wardo artinas tad tu
rime tinkančiai susiorganizuoti kad bu
tų išrinkti tinkami kandidatai į wardo 
valdininkus. Valdyba.

South West American Lithuanian Po- 
litical Club laikys savo mėnesinį susi
rinkimą vasario 6 d., 7:30 vai. vak. 
pas Joną Mežlaiškį, 2453 W. 71 St. 
Malonėkite visi kliubiečiai susirinkti, nes 
bus daug svarbių reikalų. Susirinkimai 
visados bus laikomi kas pirmą subatą 
kiekvieną mėnesį.

t h
Mt. Greenuoood. 

rengia balių su dovanomis ir užkan
džiais, subatoj, vasario 6 d., A. Maž
rimo svetainei, 3926 W. 111 St. Bus 
gera muzika, ir proga linksmai laiką pra
leisti. Pradžia 5 v. vak. Kviečią.

Komitetas.

Illinois Lietuvių Paselpos Kliubas lai
kys savo mėnesinį susirinkimą penkta
dieny, vasario 5 d., Ch. Liet. Aupditori- 
joj, 3133 So, Haltsed St., 7:30 vai. 
vak., visi kliubiečiai būtinai atsilanky
kite, nes yęa daug svarbių reikalų ap
tarti šiame susirinkime.

—- A. Kaulakis, rast.

— Valdyba.

SLA. 178 kp.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.
s; ■ ■ ■ ■ ■ ... ■ ■

RAMOVfi
I iTHEATREfl 

35 8 Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Šiandie
Dvigubas programas

“The Guardsman”
su

ALFRED LUNT, LYNN 
FONTANNE ir k. 

ir

“The Fighting 
Marshall

su 
TIM McCOY 

DOROTHY GULLIVER, 
MARY CARR

, I aipgi 
Komedija, tintos, Pasakėčios. 

Margumynai.

MILDA
Theatre

3142 Š. Halsted St.

U

šiandie
Dvigubas programas 

“The Tip Of f ” 
su

EDDIE OUILLAN, ROBERT 
ARMSTRONG ir k. 

ir

The Devil Plays
su

JAMESON THOMAS

5 Taipgi
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

Penktadienis, vas. 5, 1932
■ ■' 1 —■*> 1 *»

JEI JUMS REIKIA
Plumbingo arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mus. Mes garantuojame di
delį jums sutaupymą.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COMPANY, Ine.

N. W. Cor. 55tb and State Sts 
Phonet Atlantic 4290-1

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP 

Vyrų pucpądžiai ir kulnys ................. $1
Moterų puspadžiai ir kulnys ..........  75c
Vyrų veltinės skrybėlės išvalomos 

ir sublokuojamos ... ........................50<
ESTELLE LITOS 
1823 S. Halsted St.

i
» ■■ - UO9«/ Miliniu

CLASSIFIED ADS.
i'mm .. ........... .... . ..... . . . ........

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS
• AMATO

Dienomis ar vakarais. Del infotmadjų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 We#t Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST 
MENTAS

M '■ ’ ,

Reikalinga $5(M)0 ant pirmo 
uorgičiaus. Geras užtikrini 
invcslmentus. Kreipkitės 4 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382. .

Help VVaitted—Mate

REIKALINGAS į restaurantą patyręs 
porteris, nevedęs. Rašykite amžių, pa
tyrimą, antrąšą ir telefoną. Box 1391, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

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

REIKALINGAS bučeris, valgis h 
ruimas.

821 W. 34 St.

Help Wanted-—Female
REIKALINGA moteris apie 40 ra., 

dėl abelno namų darbo; kambarys, val
gis ir , $5 savaitėj. North Sidėj. Ra
šykit Box 1392, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.

-------- Oi—
REIKALINGA suaugusi lietuvė par

davėja j žolių ■ sankrovą, kalbanti len
kiškai. J. W. Rybak, 1869 North 
Damen Avė.

' * For Rent
PASIRENDUOJA 3 kambarių flatas 

su visais naujais įtaisymais su rakan
dais ar be. Jei kas apsiimtų prižiūrėti 
namą pigiaus ariduoČia. 6420 So. 
California Avė. Tel. Republic 8581.

Furnished Rooma
PASIRENDUOJA didelis kambarys, 

tinkąs dviem, su valgiu, privačioj šeimy
noj. Po $9 dviem, po $9.50 vienam. 
3802 N. Avers Avė., tel. Irving 7959.

PASIRENDUOJA 2 šviesus mo
demiški kambariai dėl merginos ar 
vaikinui, prie Šeimynos be vaikų. 6522 
So. Rockwell St. Rėpublic 8305.

RENDON apšildytas, moderniškas 
kambarys geroj apielinkėj vienam šva
riam ir teisingam žmogui. 6028 So. 
Sacramento Avė. Tel. Fairfax 2649.

Business Chances
Partayimgi Ęizniai

PARDAVIMUI už pusę kainos bar- 
bernės 2 krėslų fikčeriai.

3256 W. 111 St.

BRIGHTON P ARK
BUČERIAMS

Bučernė ir grosernė, 8 kamb. pagy
venimui, 5 ant pirmo ir 3 ant antro 
flato. Karštu vandeniu apšildoma. Vie
ta ir biznis geras. Nesveikata priverčia 
parduoti. Norintiems buČernės ar gro- 
sernės biznį nepraleiskite Šios progos. 
Kaina nebrandi, $8750.00. Užtikrinu, 
kad pamatę pięksite. . «

Norėdami pirkti, parduoti ar mainyti 
kreipkitės pas mus.

PAUL M. SMITE & Co. 
4425 So. Fairfield Avė.' 

LAFAYETTE 0455

PARDAVIMUI grostmė ir bučerne, 
daro gerą casb ? biznį. Geroj apielin
kėj. Nebrangiai. •

5405 So. Maplewood Avė.
■ z

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

DELEI ligos išsimaino ant bizniavo 
namo 140 akrų fauna, 185 m. nuo 
Chicagos, 25 akrai rugių, 8 kamb. sta
bą, geri budinkai. 10 karvių, kiti gal
vijai, mašinos ir tt. $2,000 mergi
šiaus. Rašykite Anton Mechenes, R. 2, 
Box 87, Lyndon, Wi$. •

Real Estate For Sale
- av.į y .* i

MODERNIŠKAS 5 kamb. medinis 
bungalovv, furnasu šildomas, ąžuolu tri- 
muotas ir grindys, stikliniai porČiai, fruic 
cellar; geriausiame stovyje; lotas 29%x 
125; $6,000. 73 29 S. Hcrmitagt. Avė., 
td. Hemlock 1941.

M-t-vU




