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Walennius ir kiti I Sukilimo vadai
lyderiai pradėjo atšalo ir užmiršo 

peštis tarpusavyj aukštus obalsius
Iškėlė savo štabų 30 mylių nuo Kiekvienas galvoja apie savo 

Mantsalos kailį

Helsinki, Suomija, kovo 3.— 
Sukilusiems Suomijos fašistams 
atėjo kritiškas momentas, kuo
met pats valstybės prezidentas 
Pehr Evind Svinhufvud paskel
bė, kad jis asmeniškai ves Suo
mijos kariuomenę prieš sukilė
lius.
Patys sukilėliai pradėjo skilti

Be to, kitas labai skaudus 
riaušininkams smūgis atėjo iš 
jų pačių tarpo. Vyriausias su
kilėlių vadas Martti Wialenius 
pradėjo kirstis su kitais, gaujų 
vadais. Susiginčijęs su kitais 
lyderiais, nudraskė jų ordenus 
nuo uniformų, išvadino visus 
bailiais ir ant jų suvertė visų 
kaltę už sukilimo nepasisekimų. 
Pačių sukilėlių tarpe jvyko ski
limas.

Persigandę fašistai tuojau 
griebėsi perkelti savo štabą iš 
Mantsalos į Tavarhėrhus, be
veik du kartus toliau nuo Hel
sinkiu, negu Madtpala.

Fašistai apsuptį. Mantsaloje
Mantsaloje, kur yra susispie

tę keli tūkstančiai sukilėlių ir 
pirmiau buvo jų generalis šta
bas, apsuptas valdžios kariuo
menės, kuri randasi tik apie 
pusantros mylios nuo sukilėlių 
stovyklų.

Valdžia griebėsi griežtų žin
gsnių kariaudama su maišti-. 
ninkais. Padarė eilę kratų Hel- 
sinkiuose ir suėmė kelius asme
nis, fašistų simpatizatorius ir 
jų tarpe laikraštininkę Godrun 
Lindroth, kuri siuntinėjo į už
sienius melagingas žinias apie 
sukilėlius.

Hawaii nuteisė moteries 
išgėdintoje amžinam 

kalėjimui
Honolulu, Hawaii, kovo 3.-— 

Policija nuteisė amžinam kalė
jimui John Fernandez, kuris už
puolė ir išgėdino vieną baltųjų 
mergaičių. Per paskutinius 
metus 42 mergaitės ir moterys 
buvo užpultos vietinių havajie
čių.

Į kalėjimą už arklių 
uodegų nu kirpimą

Calgary,. Altą, kovo 3. — 
Reuben Dick’ui reikėjo pinigų. 
Nusikirpo aštuonių arklių uo
degas ir nuėjęs į miestelį ašu
tus pardavė. Arklių savininkas 
uodegų kirpiką patraukė į teis
mų. Nusikaltusį nuteisė astuo
niems mėnesiams į kalėjimų.

Stockholm, Švedija’, kovo 3. 
—Lapua sukilėliįi vadai Martti 
Walenpius ir Vihtori Kosola yra 
jau beveik valdžius kariuome
nės rankose ir pati valdžia 
svarsto ar juos areštuoti tuo
jau ir padaryti jų likimų pa-z 
vyzdžiu kitiems sukilėliams, ar 
laukti. Valdžia rodo tendenci
jų elgtis atsargiai ir duoti pro
gą sukilusiems Lapua ūkinin
kams atšalti ir ramiai grįžti at
gal į savo ukius. »

Patys Lapua vadai jau nuslū
go karštyje ir pamiršo apie sa
vo pirmiau paskelbtus aukštus 
obalsius kariauti iki paskutinio 
vyro ir nepasiduoti iki tikslas 
nebus atsiektas. Kuomet jie 
pamate, kad valdžios kariuome
nė jai pasiliko ištikima, jie 
pradėjo bijoti net savo šešėlio 
ir ėmė slapstytis, kiekvienas 
galvodamas apie savo paties 
kailį.

Paskutinėmis žiniomis Suo
mijos kariuomenė laiko apsupu
si Mantsalų ir Risilunįaekį mies
tus. Juose yra * sukoncentruo
tos pačios svarbiausios sukilė
lių gaujos.

Du žuvo komunistų-hit- 
lerininkų riaušėse

————III ■ ——m «■

Berlynas, kovo 3. — Tanne- 
walde, netoli Karaliaučiaus, 
tarp komunistų ir hitlerininkų 
įvyko smarkus susirėmimas. Du 
užmušti ir apie dešimtis sunkiai 
sužeistų.

Kinoteatrai padeda ieš
koti pavogto Lind

bergh’ų sunaus
New York, kovo 3. — Visi 

New Yorko ir apylinkės kine
matografai, norėdami padėti po
licijai surasti pavogtą garsiojo 
lakūno Lindbergh’o sūnų, pra
dėjo rodyti jo paveikslus, kad 
visuomenė susipažinusi, su kū
dikio išvaizda, galėtų prisidėti 
prie ieškojimo darbo.

Nusišovė valydamas 
šautuvą

/

Brooklinc, Ma’ss., kovo 3. — 
Massachusetts Technologijos in
stituto profesorius Winward 
Prescott nusišovė valydamas 
šautuvą.

Dvi oficialės kalbos 
Belgijoje

 * ' ‘
Bruselis, Belgija, kovo 3. — 

Belgijos parlamentus praleido 
naujį {statymą, kuriuo fratoeu- 
zų ir flamandų kalbos paskel
biamos oficijalės Belgijos. kal
bos.

Detroit atiduoda bedar
biams savo karvelius
Detroit, Mich., kovo 2. ~ 

Miesto taryba nutarė sugaudys 
ti visus vidurmiestyję skraidan
čius karvelius, juos išplauti ir 
atiduoti badaujantiems bedar
biams, kaipo maistu

[Acrne-P. W A. Photo]

> Internacionale Shanghajaus miesto dalis, kurią saugoja Amerikos ir kitų šalių jūreiviai.

Vilniuje policija 
suėmė Al Caponės 

gengsterių gaują
Jų buk suorgianiziavęs buvęs ! 

chicagietis Krawiec

Vilnius, kovo 3 d. —Iš Vii-! 
niaus praneša, kad policija su-; 
ėmė* tūlos “A'ukso Vėliavos“ j 
banditų šaikos narius. Gauja 
buk: tai kontroliavęs Chicagos 
gengsterių karalius Al Capone. 
Vilniuje “Aukso Vėliavos“ šai- 
ką suorganizavęs koks tai Kra 
wiec, buvęs Chicagos gengių 
narys, kuris grįžęs į Vilnių iš 
Amerikos, tęsė ir plėtojo Ca
ponės darbą naujoje dirvoje.

Gauja, darbą pradėjo pavog
dama turtingo pirklio ‘aštuo
nių metų sūnų. Už grąžinimą, 
iš tėvų pareikalavo 15,000 zlo
tų, bet policija užtiko gaujos 
pėdsakus, suėmė visus, narius ir 
atradę vaikų, grąžino jį tė
vams. 

t

Krawiec’o ir j b gaujos ryšys 
su Chicagos gengėmis labai abe
jotinas, bet lenkų spauda tie
siog džiūgaudama minėjo fak
tų, kad Capone, nepasitenkinda 
mas Chicaga, persikėle į kitą 
derlingų savo darbui dirvą.

Naujas laikinojo Vil
niaus lietuvių komite

to prezidiumas
Vasario 26 d. įvyko Laikino

jo Vii. .Liet. K/omitetb pilnu
mos posėdis. Jame tarp kitko 
buvo išrinktas naujas Komite
to prezidiumas. Prezidiuman 
įėjo: pirmininkas Konstantinas 
Stasys, vicepirmininkas: kun. 
prof. Petras Kraujalis, d-ras 
Danielius Alseika, sekretorius 
R. Mackevičius.

Nugalabijo žmogų kirviu, bet 
pakartas už padegimų

Budapeštas, Vengrija, kovo 
d.-^-Arpad Tichy nužudė miesto 
notarų su kirviu ir vėliau pa
degė namus su lavonu. Bet 
teišmas nuteisė žmogžudį pa
karti už nužudymų, bet pa
degimų. Vengrijoje, žmogaus 
nudėjimas kirviu neskaitomas 
dideliu prasižengimu, bet pade
gimas, priešingai, yra prasižen
gimas už kurį baudžiama mir
timi* , '<

Mooney likimas bus nu
spręstas už dviejų sa

vaičių
*..... . * ■ ■ .....

Sacrarnento, ("ai., kovo 3. — 
C a 1 if o r n i j o s gubernatorius 
Rolph praneša, kad atsakymą į 
Mooney bausmės dovanoj imo 
prašymą paskelbs už dviejų ScV 
vaičių.

Sumažino Amerikos 
biurų biudžetą 54 

milijonais
Nukirto 51,000,000 vien nuo ve

teranų pašalpos

VVashington, kovo 3.— Kon
greso biudžeto komisiją' suma
žino Baltojo Namo, sekretori- 
jatų ,komisijų ir biurų pernykš
tį vieno bilijono biudžetų $54;- 
000,000, fiskaliųms 1933 me
tams.

Viso, naujasis biudžetas nu
mato $986,446,506 išlaidų 1933 
metams.

Iš tų $54,000,000, $51 milijo
nai buvo atimtiJš veteranų pa
šalpos ir vietoj numatytų $1,- 
000,3^9,527 karo veteranų biu
ras gauna $949,237,795. Kita 
daugiausiai nukentėjusi komisi
ja buvo Farm Board, kurios iš
laidos sumažintos beveik per 
.pusę. ($1,000,000 vietoj $1,- 
880,000) Kitų komisijų ir biu- 
tų išlaidų sąmatos paliktos be
veik kaip ir pernykščiame biu
džete, o jeigu buvo apkarpytos, 
tai labai mažai.

Kanada if Lenkija daru sutartį

Ottawa, Kanąda, kovo 3. — 
Kanados premjeras paskelbė, 
kad greitu laiku įvyks Lenki
jos ir Kanados koferencija pre
kybos sutarčiai sudaryti. J 
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Chicagai ir apylinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Jokios permainos temperatū
roje, bet galimas sniegaslepg- 
vi šiaurės vėjai.

Saule teka 6:23; leidžiasi
\ ♦

b S
Temperatūra vakar buvo 86- 

39,

Pilsudskis išvyko 
tartis su Rumunų 

karalium Karoliu
l 1 ' . o

Išvažiavo tuoj po monarchistų 
suvažiavimoVaršuvoj

f —1,1' ♦**"* ' 14

Varšuva, kovo 3.—Lydimas 
artimų draugų ir daktaro, į 
Rumuniją išvyko Lenkijos dik
tatorius maršalas Pilsudskis, 
kur jis turės svarbų pasitari
mą su Rumunijos karaliumi Ka
roliu. Iš Rumunijos diktato
rius ketina važiuoti į Palestiną 
ir Egiptą.

• * • ' x ■

Kadangi maršalas išvyko taip 
stagiai, spėjama, kad jo kelio
nė buvo paskatinta kelias dienas 
atgal, Varšuvoje, įvykusios mo
narchistų ir konservatorių kon
ferencijos. Susirinkę Lenkijos 
didžiūnai išdirbo planus monar- 
lęijos gražinimui Lenkijon ir į- 
steigimui unijos su Rumunija. 
Plane numatyta į Lenkijos ka
ralius kviesti Rumunų karalai 
tį Mykolą, kuris sulaukęs pilnų 
metų vestų Pilsudskio dukterį. 
Jadvygą, duodamas pradžią 'as
meninei Lc n k i j os-Rumu n i j os 
unijai.

Kitas Pilsudskio kelionės ti
kslas, anot lenkų ir franeuzų 
spaudos pranešimų, yra užme- 
gsti ryšius su pietryčių Euro
pos valstybėmis ir sudaryti ben
drų frontų prieš galimils pavo
jus ateityje. .(?)

■ I x

Išrado naujį fiusą
.. . ■ ik i.... r . ... n.—*."■

Pittsbąrgh, Pa., kovo 3. — 
Westinghousc inžinieriai išrado 
naujos rųšies elektros srovės 
laužytojų, kuris , bus vartoja
mas vietoj dabartinių fiusų.

Berlynas, Vokietija, kovo 2. 
—Prisilaikydatai ilgų metų į- 
gyvendinto papročio, Jenos uni
versiteto studentai rengiasi pra
dėti “vagių kelionę’’ į Veimarą 
pamatyti metinį poeto Šilerio 
veikalo “Vagią“ pastatymą 
Scenoje.

Ottawa, Kanada, kovo 2. — 
Kanados raitoji policija nuo ba
landžio mėnesio pradžios, pra
dės Tcarų prieš Amerikos pre
kių kontrabandininkus j Kana
dą. JViso kare dalyvaus 2,000 
policininkų. ■

Armotos laikinai 
nutilo tolimajame

Shanghai’o fronte
Kiniečiai pasiryžę japonams 

priešintis

Shanghai, kovo 4.—(rytų lai
ku)— Kinų ir japonų armijos 
sulaikė muši u s Shanghai fronte, 
laukdamos Tautų Sąjungos ta
rybos ir kitų taikos konferenci
jų išdavų.

Shanghai, kovo 3. — Antrą 
valandą po pietų, visame Shang
hai fronte mūšiai sustojo ir ja
ponai paskelbė, kad jie savo ti
kslą jau atsiekė ir įiesigriebs 
jokių mili tarinių žingsnių, ne
bent, jeigu kinai duos tam pra
džia. . 

t

Japonai žengia pirmyn
Kiniečių armijai pasitraukus 

už dvylikos- mylių nuo Shang
hajaus, japonai pradėjo žengti 
pirmyn ir užėm,ė Nanzing’ų ant 
Nanking’o Shanghajaus geležin
kelio linijos.
Mušiu atsinaujinimas neišven

giamas
s .. .Genevos konferencijoje, kinų 

atstovas W. W. Yen paskelbė,, 
kad japonų pastatytos sąlygos 
Nankjng.ui nėra visai priimtinos’ 
ir kaipo vienintėlę išeitį, kinie
čiai numato tolimesnį pasiprie
šinimų japonams ir kad mušiu 
•atsinaujinimas nebus išvengtas.

Japonų sąlygos kiniečiams
Japonai, reikalaudami taikos, 

kinams pastatė sekančias sąly
gas: ištraukti visą savo kariuo
menę iš Shanghajaus ribų; da
lyvauti kopferencijoje, kurioje 
be priešingų pusių dalyvaus ir 
neutralės šalys. Konferencija ap
tars kariuomenių ištraukimo bu
dus iš fronto ir grąžins status 
quo Shanghajuje ir apylinkėse. 
Bet pirmiausiai kinai turi pra-' 
dėti savo kariuomenę traukti. 
Vėliau japonai sutrauktų savo 
armiją į Shanghai ir Woosung, 
o grįžus normaliam stoviui, iš
trauktų armiją ir iš tų vietų. 
Bent vienai pusei sulaužius šias 
sąlygas, kita bus liuosa imtis 
griežtų žingsnių prieš kaltininkę.

Mūšiai dar tebeeina
Shanghai, kovo 4.—(rytų lai

ku)—Kiniečių šaltiniai paduoda, 
kad nakties laiku, ties Liuho 
susirėmė 19 Kinijos armijos 
sparnas su japonais. Mūšiai dai’ 
tebeeina. Taip pat įvyko susi
rėmimas ir ties Nanziagun, bet 
tikima, kad mūšiai greit liausis 
abiejuose frontuose.

\ -- -------------- '
San Salvador, kovo 3. —Val

džia paskelbė laikina moratoriu
mą visoms užsienio skoloms.

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.

■ Z ,

l Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 
telegrama per

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

• •• ’ ■ . '

Ofisas atdaras nuo 8 iki 8.

Lindbergh’ų sūnūs 
žmogvagių rankose 

jau trečią dieną
Viltis kūdikį atrasti pražuvo po 

bergždžio ieškojimo

New York, kovo 3. — Viltis, 
kad jau tris dienas kidnaperių 
rankose išbuvęs lakūno Lind
bergh’o sūnūs bus grąžintas tė
vams, pranyko.

Kelių miestų ir valstijų poli
cijos tyrinėjimai ikišiol neatne
šė jokių pasekmių. New Jersey 
valstijos policija sugavo keįu- 
rius įtartinus vyrus ^r juos tar
do. Jų vardai nebuvo išduoti, 
bet spėjama, kad šie areštai iš
kels aikštėn pavardes kidnape
rių, kurie kūdikį pagrobė.

Vakar tėvai gavo dar vieną 
atvirutę, kurioje parašyta tik 
trvs žodžiai:w “.Tusų kūdikis 
mirs.“

Lindbergh’ų namuose viešpa-
tauja didelis nuliūdimas. Iš vi
sų Amerikos kraštų ir užsienių 
jiems ateina laiškai ir šimtai 
žmonių siūlosi su informacijo
mis apie kūdikio buvimą vienur 
ir kitur, bet visos jų suteiktos 
žinios pasirodė klaidingos.
«UBrię valstįjų. ir miestų, poli
cijos* paskutinėmis Žiniomis 
'prisidėjo jr federalė policija’.

Hopewell, N. 'J., kovo 8. —* 
Apie , dvyliktų valandą dieną, 
Lindbergh’as gavo raštelį, ku
riame pakartotinai reikalauja
ma $50,000. Tėvas žųda pini
gus sumokėti.

Dar viena kidnape
rių auka

Niles, O., kovo 3. — Kidna- 
periai pavogė į mokyklų einan
tį 11 metų berniuką J. DeJute. 
Uiž vaiko grąžinimų reikalauja 
$1,000. '

N. Y. lėgislatura reika
lauja prohibicijos įsta

tymo permainos
Albany, N. Y.— New Yorko 

lėgislatura praleido rezoliuciją, 
kurioje . reikalauja Amerikos 
kongreso modifikuoti prohibici 
jos įstatymą ir legalizuoti alų.

~ ..... . i.,.... s \

Sprogo švediškas deg
tukas ir sužeidė akį L »
“Varpo“ spaustuvės darbinin

kui p. Aleksiunui degant papi
rosą sprogo degtukas, kurio 
galvutės nutrukusi skeveldra 
pataikė į akį ir sužeidė; akies 
vokas apdegintas, pajuodavęs, 
sužeistas p. Aleksiunas kreipėsi 
į gydytoją ir trauksiąs degtukų 
bendrovę į teismu
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KORESPONDENCIJOS
Springfield, III

lllinojaus angliakasių konven- 
ei ja pasi baigė.

Apkalbėję algų klausimą ir 
“injunetion” prieš Centro vir
šininkus,—po 5 dienų darbuo
tės fconvebcija Vasario 27 (t. 
užsidarė. Algų klausime nuta
rė: ddraht su operatoriais 
naują sutartį, paduoti jiems 
šiuos reikalavimus 1. 5 dienų 
savaitę, 6 valandų darbo die
ną; 2. AngliaKasiai neturi būt 
baudžiami “docks” už mažiau, 
kaip 25 svarus nevalumų (im-

Distriktas 16-taą Marylando 
valstijoje turi tik 2 maihierius, 
mokančius “dues” j liniją, o 
atsiuntė tie 2 maitiieriai 10 de
legatų. Wėšt Virginijos 37 
mainieriai atsiuntę 22 delega
tu. Oklahoma, Arkansas ir 
TeJtaš 63 mainieriai atsiitHfb 
25 delegatus.,Tai tokia biKdi^i 
Ibiliįinapoiy j’A'^isb k'diiveh^-

Ji nįėdilaike JoHos HiisyR- 
It Illihbjai^ dbtVgaltį,

Ja-

reprezentavo 31,368 į 
mokančius “dues” na-

kurie 
liniją 
rius, visrii nepaisė ir su jų rei
kalavimais nesiskaitė. Mes, 
girdi, labai norėjome susitai- 

1 kvti ir nusileisti, bet Lewis 
> užsi- 

r. . . . . .. - . t spVrėlis nesutiko nusileisti,angliakasiai gautu dirbti ir nei*,.. , . ,y ..., ?-v , , v . ... >i lodei kitokios išeities nėra,būt is darbo išmetami;
butų garantuojama užmokes
tis už darbą grynais pinigais; 
5. vaikams senesnio amžiaus, 
kaip 19 metų “picker boys” 
užmokestis $3.50 į dieną; 6. 
kompanijos angliakasiams 
prie darbo įrankius (tools), 
kad suteiktų veltui; 7. už ma-

puritv); 3. Kur sudedama lio-i, * . ... t . ... . .\ . * . -. ii- kaipo diktatoriško budoduoiaiiios masinos, kad visi! J v I I a o tAAal»til//\ nnc
. ... . ’ • 7*1 * Y **'jii Todėl kitokios

’ ’ at-kaip buvo ikizšiol, taip turi 
pasilikti ir ant toliau.

lllinojaus angliakasių kon- 
i vencijoj delegatų dalyvavo 

100.

u. -ui.

ag

■iii

■ĮW5

Snieįrb Užnertas truiifeihj^', ftltUIS Į5ev kclIAS di^hriš tilUsjo stovėti vietoje.

Penktadienis, kovo 4, 1932

tartjna visiems Toronto lietu* 
’vianls, kad dar daugiau atsi
lankytų į ‘‘Kultūros’* dr-jos 
parengimus, nes jos tikslas 
yra grynai kultūrinis, keiti 
Lietuvos “vardą, sulaikyti nuo 
ištaiitėjimo musų seses ir bro
lius, atvažiavusius svetimon

šalim ir kartu ištraukti musų 
tautiečius iš prismirdusių pul- 
ruimių. Pabuskit^ visi, kaip 
vienas, Kanados lietuviai ir 
stdkit į kilnią “KultUrbs dr-ją 
bei dirbkit kulturinį ir nau
dingą darbą.

—Torontietis.

—o--

Mirė lietuviai. Vasario 25 u. 
mirė Petras Aliuzas, amžiaus 

šinomis lioduojamą anglį, kad! 62. Vasario 26 dieną mirė Ag- 
tonų; 8. nė Grigiškienė, amžiaus 51 ni. 

Paliko vyrą ir 6 sūnūs.
Abu mirusieji palaidoti su 

bažnytinėmis apeigomis Kal
varijos kapinėse. —J. Ainis.

Pittsburgh, Pa
Piltsburgho Draugija Atstovų 

pareiškimas.

Cumbrbš t’as, Cal.

ir pareiškimo aiUbridi prijya- 
žįsta (I: j. Virbicką , kaftii tiž 
triukšmo kėlidių pFakiUbbšč.

Draugijų ii* šv. .iiirgib para
pijos atšPbvai kalhmi ik P. 
Dargf Už “Hbjtihilkymų šiilurlb 
progriidid.” Kaiiic Vdš iVešiiai- 
kymiiš pdširciškč? Tame, kad 
p. Dargiš sdvd kalboje kriti ka
nu d’dbavHnę Lietuvos vyriau
sybę, liet kode! iicgaiima jos 
kritikdoti? Pats I^cpriklaUŠo- 
mybčš Aklb perskaitymas jau 
bus Rriilk'a, Radaiigi taliie akte 
sakoma, jbgei Lietuvos villsty- 
bė titri būti tvarkoma “de
ni o k i’ a t i ii i a i š p a iii a Iii i s
tuos pamalus jai turi nustaty
ti demokratiniu budii išrinktas gramas buvo išpildytas labai 
seimas.

Nei demokratinės tvarkos, 
nei seimo šiandie Lietuva ne- . . ... . , . .. ,. rn . . .. ; si ai galima pasakyti, kad la-turi. lai argi apie tai nevalia . . ” . .. xi. »•-<“> t • . iii i bai gerai viską atliko. Pažy-kalbeti? Jeigu tu dalyku ne-i -A. , . t J.. . ... . c į'metina, kad choras turi gerųvalia minėti, lai kam tuomet , , ,J? .v J51 c
švęsti Lietuvos nepriklauso-1 
mybės paskelbimo sukaktu-

ViUdrib mču. ^7 d. Lietu
vi ų plirdpijBš &įVėje bdvb sh- 
'r'ėiVgla Rabddo'š Liciuvių “Rtu- 
turos” I)r-j()S kbbccrtihiš vii- 
karas. Pėograiiiaš buvo įdo
mus ir įvūirilš, buvo suvai
dinta trĮyeikšhiė komedija 
“Kačolib Tėtii”. Po vaidinimo 
“Kulturbs” ciibį'as sudainavo 
8 lieldvių lliiudies daineles, 
(dloriiį štidttiHUvtfe 4 daineles, 
dtg. T. žarškieųė su drg. ,t 

ir kad Jakubynii sudainavo duetą 
Vai Berneli; Vienturti.” Pro-

ferenciją

Pareiškimas atstovų, rengu- 
s i ų ^Lietuvos ne Į) r i k 1 a usomy- 
bes paminėjimą 11 metų gyva
vimo, vasario 21 d. L. M. D. 
Svetainėje. Kadangi salisio 31 
d. Dr-jų atstovų konferencijoj 
buvo nutarta paminėti faktą, 
kad Lietuva, musų tėvynė, va
sario 16-tą d., 1918 apsiskelbė 
nepriklausoma valstybe, todėl 
mums Amerikos lietuviam? 
yra gana svarbi ta diena, ką 
mes per eilę metų ir minime 
tas sukaktuves, nežiūrint, ko
kia partija ten vadovauja.

Todėl pasmerkiame P. Dar
gi už jo nesilaikymą dienos 
programų ir pavertimą vasario 
16 d. minėjimą į politini mi-

Pasirašo nuo Draugijų
L. M. D-jos atstovai:
J. Ambrozclis,
J. Radzukėnas, 
Wm. Gutauckas.

Ponai draugijų atstovai ir 
šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. Vipartas (kurio ir ant-> 
spaudas yra pridėtas prie Pa-' 
reiškimo) turėjo savo rašte pa-i 
sakyti, kad Pov. Dargis nesi- j 
laikė cenzūros, kurią jie nore-i 
jo jam uždėti! Bet mes tikime, 
kad Amerikos/lietuvių "visuo
menė cenzūros nepageidauj 

-- Rekdaėija.

būtų mokama nuo 
kad butų numažinta kaina 20 
nuoš. už paraką ir kitus daik
tus, naudojamus prie šaudymo 
anglies; 9. pakelti algas elek- 
trikininkanis, mekanikams, tai
sytojams (repair men) iki 
$10.07 į dieną; 10. unijistams 
darbininkams visur tur būt 
duota pirmenybė; 11. Kur an
glis lioduojama nuo tonų, kad 
butų gerai sutaisyti keliai 
(traeks); 12. už ilgesnį dienos 
darbą, kad butų mokama “li
mo and half for overtime,” ir 
daugelis kitokių reikalavimų.

Tikima, kad trumpoje atei
tyje algų komisija turės kon- 

su opera t oriais, ir
operatoriams pateiks konven
cijos apdirbtus dėl naujos su
tarties reikalavimus. Algų ko
misijai, jeigu priseitų savo 
reikalavimuose nusileisti da
rant naują sutartį, bus leidžia
ma tokia sutartis nubalsuoti 
visiems unijos nariams per re
ferendumą. O jeigu nebus ga
lima prieinamomis sąlygomis 
su operatoriais nusitarti, tąsyk, 
žinoma, prisieis streikuoti.

“Injunetion” prieš preziden-' 
ta Lewis, nutarta palikti, kaip J) 
ir dabar yra. Už “injunetion” 
kalbėjo John Walker, W. Neš
kit, Frank Bender ir Jerry 
Allard. Ypač Jerry Allard la
bai kritikavo prezidentą Le- 
wisą, kad jis yra šioks ir toks 
ir Hoovcrio klapčiukas, kuris 
darbuojasi, kad Hoovcris ir 
vėl butų Jungtinių Valstijų 
prezidentu išrinktas, kaipo 
čempionas tarptautinių banki
ninkų. Hooveris visą savo pre
zidentavimo laiką vien tik ir 
rūpinasi stambiausių banki
ninkų reikalais, darbo žmonių 
reikalai, nors jų milionai ba
dauja, jam neapeina. Ncsbit 
sakė, kad Lewiso diktatoriš
kai vadovaujama įvykusi In- 
dianapolyj konvencija buvo 
“disgrace fo our organization”. 
Toje konvencijoje buvę daug 
ne unijistų delegatų, kurie pa- .............o ____ __ , -o- - _______  — ____  -
laikė Lcwiso pusę. Pavyzdžiui, Virbickas.” Taigi išeina, kad vardu —J. Jokubynas. '
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a

Ignas Lazauskas,

Jonas Kuizinas, 
Vincas Slancauskaš.

A. L. T. Saiidaros Sąryšio c 
Juozas Virbickas, 
Ben. Lapcika, 
Juozapas Grigaliūnas, 
J. Petraitis.

Pranas Pikšris,
S LA. t()-ta kliopoš: .
F. Maisiejus,
A. Gilius.

Redakcijos prierašas

Toronto, Kanada
Vieša padėkit.

u zAčiū Į), p. Indrialiams 
teikimą buto ruošiant 
“Karolio Tetą”, kiiri Jrnvo per
statyta vasario 27 d., p. Rtid- 
keVicienei už gaidų perrašinė
jimą dėl choro ir miisų ger- 
biamonis lakštulemš, p. Užė- 
nieckiėnei ir Žarskienei ūž jų 
gražius balselius, kuriais jdš 

i teikėsi palinksminti Tm’oAtd 
lietuvius; pirmoji gražiai išpil
dydama solo “Karvelėli”, ant
roji “Oi Berneli-vienturti” du
etas, atliktas su J. J. Taipgi 

ir ar t iš

su- 
sccnal

Prieraše prie šito Pareiški- visiems choristams^ 
iHo pasakyta, kad “P. Dhrgiš tams reiškiu širdingą padėką 
yra daug kaltesnis, hegd Jj Teatralės ir choro komisijos

gerai. Jeigu paimti domėn tas 
sąlygas, kuriose “Kultūros” 
dr-jai tekk) dirbti, tai pilniau-

• . .1 t • ■ •» < k •. M. ' 1 « ,

balsų, daugiausiai iš moterų 
dainuojant “Karvelėlis” 
S. UžemčckiehF atliko 
pūnktūš labai ^clrai.

Reigėjai svečių turėjo pilnu
tėlę salę; nckuriems teko ir 

Istaliėms stovėti, žiūrovų tarpo 
Į teko girdeli pasikalbėjimų, gi- 
■ riančių “Kultūros” Draugiją, 
I nes kito^ draugijos savais pa
rengimais nesugeba taip pa
tenkinti žiūrovus, kaip šioji. 
Teiravosi, kada vėl bus rengia
ma “Kultūros” Dr-jbs vaka
ras. *

Reikia pripažinti, kad žiū
rovai visai teisingai pasielgė 
teigiamai įvertindami Šios dr- 
jbs parengimą, neš, tyeh mah 
teko kur“ būti kitų draugijų 
parcnginiuoše, Vai nei piišėš to 
malonumo neteko patirti, kaip 
kad čia. Rašydamas dėl šios 
dr-još padafylo malbnaiiš įs
pūdžio Toronto lietuvių taVpe, 
negaliu nutylėti bepareiškęs 
gerb. “Naujiem^” skaitytbjamš 
ir blbgų įspūdžių iš Tbronto 
komuništubjatlčių lietuvių tar
po. Nėiiuriht, kad “Kultųčoš” 
dr-ją jų visai heifžkabih'Čja, 
liet ir mažai atsako į jh prasi
manytus hešvariuš šiheižimūk, 
liet ji ė šhžinbj ę, kad miįVčtbjt 
draugija biivb' Įmsibcngitši šų 
šiuo pareiigihiii dėl vašatip 2Č 
d., tuoj paskelbė šafvb.
“K.” dr-ja gėrai žih'6, kalci 
žagareiviai kohitmistiį PoVle- tiktos Castoria

drg. 
solo

gdk imiiilidlkyš jbš įhftcngimo, 
ič glilčjd jiiiBitmšidi bekreipti 
į tai domės; Bbt hbrędUmi! nu- 
.mdškūqli komuilisVų begėdišką 
Vbidiį tbrobib ličtuvių tarpe, 
šiivb paVėiigimą nukėlė vėles- 
dmm laikui; Bos gerai žinojo, 
kiid jie rėks visa gerkle buk 
“K.” dr-jd jiems tai daro ty
čia; nežiūrint, kad jie patys 
užlindo už akių. Ir štdi dabar 
visoj švibšoj pasirodė, kad jie 
yra tikriausi žmonių demora- 
lizatoi'iai, nėS kuomet “K.” 
dr-ja pasitrankė jiems iš; ke- 

’ lio vasario 20 d., tai jie dėl.
27 d. irgi mėgino pastoti jai £ 
kelią, manydami, kad pastaro- *>. 
ji nusigąs ir vėl atidėlios. Bet “ 
tas jiems nepavyko, nes “K.” 
dr-ja turi daugiau pasitikėji
mo Toronto lietuvių tarpe, no-Į 
gu komunistų uodegos. Nežiu- J 
rint, kad lileraturkos štabas ; 
bėgiojo po visus lietuvių apgy- ■ 
ventus butus ir apsiputoję agi- » 
tavo, kad niekas neitų į “K.” * 
rengiamą vakarą, bet eitų į 
jų rengiamus veltui šokius < 
(kad Suklaidinus žmones, tai į 
jie paskelbė, buk rengia “S. ■ 
D.” Pašalpinė dr-ja), vienok ; 
jų niekas neklausė, išskiriant į 
Roko Mizaros klapčiukus*. ■

Teko nugirsti, kad “K ” ; 
dr-ja turi gražaus pelno. Iš ’ 
rengėjų teko girdeli, kad ar- j 
timoj ateityje vėl surengs dar 
geresnį vakarą. Linkėtina j 
jiems gero pasisekimo ir pa

TĖVAI SUPRATO ŠIO RUDI- 
KIO KALBĄ

“Mes manėm, kad mes netek
simu kūdikio, dantims dygs
tant”, sako Kentucky motina. 
“Jis nieko negalėjo suvirškinti 
ir kasdie darėsi liesesnis. Po 
vienos jo neramių, verksmingų 
nakčių aš prisiminiau Castoria 
ir tuojaus ją įsigijau. Keli la»- 
šai padarė jį ramų, o. po kelių 
dožų jis išrodė visai skirtingas 
kūdikis”. Daktarai visur reko
menduoji grynai augalų, ne
kenksmingą Ffetcher’s Castoria 
nuo šalčių^ konstipacijos, dieg
tų ir kitų kudikjiį i? v’aikų li
gų, o milionai motinų žino, kad 
jos Švelnus veikimas 
riausiiš. šalinkis 
Flėtčhė'r parašas

yra ge- 
imitacijų. 

yra ženklas

POUHO5^ElGHT

Dauguma žmoni tj 
vinkli pabaudų v le
mi karto, bet Jei 
Jie reikalauja dau
giau — metai |m 
metų —■ tai tik to
dėl, kad Jie atrado, 
Jog vienatiniu bū
tinu gauti Blue 
Kibiam Malt Koky
be yra pirkti Blue 
Kibinti) .Maltų. Su- 
pakiroti pilni 3 
h varai.

LCNa

BLUE RIBBON MALT
* * * f * -• • I i t į* I 1 4 •

RIC/PS BįGGEST SČLLER

VVherever you go, you 
find this malt thė 

favorite of the ndtidh

Naujieouį
Velykinė Ekskursija Lietuvon

Didžiuoju laivu “Europa”

Kovo 17 d., 1932
Šiai Ekskursijai vadovaus Naujienų štabo narys, žinomas 

tarpe lietuvių žurnalistas JUOZAS PRONSKUS.
Del sutvarkymo dokumentų, užsisakymo vietų ant laivo 

ir kitų smulkmenų kreipkitės 'tliojauš

NAUBENOS
1739 S. Halsted St. arba Tel. Roosevelt 8500

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
VALERIJOS ČEPUKAITĖS KONCERTAS!!!

1932 1 chicagos lietuviu auditorijoj
♦ j

Prograihą panėlei Čepukititei pagelbės išpil
dyti keletas gabių ir pasižymėjusių artistų

Visi prašomi atsilankyti ir pnfemti šį jaunos SttuikiiiinkŽ'š Kott'čelftąį-Benifis^

KOVO-MARCH 1
313*1 South Halsted Street ■ '

Įžanga 60c



NAUJIENOS, Chicago, III

kainos

m Ir

mot r. 68nebalt

BULVĖS

APPLE BUTTER

American Bosch Radio uz

vei

RED CROSS

COOKIES
RYŽIAI “Comet” Baltieji

DELICIOUS

Dauguma “Midtvest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus

nunius

New Uses

OWN
BEAUTY

CONTEST

KVORTINIS
DŽIARAS ..

2,30 H
2,75 n
8,20 lt

Lietuvos Konsulatus 
arba Nevv Yorko.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

svaro 
džiaras

HE tS EH—WELL
I AM RED" KElVi
ANO MM DM) CAN
RUB HIM OUT

plotis
45 cm.

100 cm.
160 cm.

PASINAUDOKITE PROGA
Hoover dulkių

a) Linų verpimo ir audimo 
fabrikas 
skini

savo savo

MBS JS,

įvairių audinių, juostų ir .pra
šmatnių bet artistiškų medžio 
bei molio dirbiniu.

VOO STAN telGHT MERE 
ARCHIBfcU>,WHILE I 
’SEE TRIS GENTIE MAN 
. OM BUSINESS

Taipgi, 
naudinga 
zbos Butas savo 
nuolatinėje vietoje 
Lietuvos produktų 
rinkinėlį.

Žemiausios Kainos* 
krieji “GREENING

P. Žade i kis, 
Lietuvos General i nis 

Konsulas

Neto
1 va r d. 18 indi, 
t yard. 63 ineb.
1 yard. 72 inch

— Plungėje (Kučin 
Pobedinskai”)

AM APCH1BALD7S 
VJEATUERSPOON. JR. 

THAT5 MM FATMER.HE’S 
A MAN OF LETTERS

Penktadienis, kovo 4, 1932

plunksna* 
labai įvairus 

Kainos yra gangreit

TRUMPA LIETUVOS PREKYBOS AP 
ŽVALGA IR KAS APSIMOKĖTŲ 

IŠ LIETUVOS IMPORTUOTI 
AMERIKON

kaina 
150—3,00 lt 

7,50-10,00* lt 
7,00—12,00 H

šiaip jau visais 
reikalais patartina

lininiai rankšluoščiai 
staltiesės t 
paklodės

Gražus Lietuvių. Programas iš galingos W G F L 970 ,k. 
stoties duodabias kas nedėldienį nuo 1:15 iki 2 po piet 
ir kas ketverge W II F C 142Q k. duodamas nuo 7 iki 8 

į valandai vakare., . w ...

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swittiming pool.

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

b) Teodoro Jansono 
fabrikas Biržuose.

štai jų apytikrės

labai butų gražu ir 
kad kiekvienas Vai- 

susirinkimų 
įsitaisytų 

pavyzdžių

Every time eyes glance your way, 
you’rc in a Beauty Contest, If you want 
peoplc to think, “How charming shc 
looks!” —turn to Camay, the Soap of 
Beautiful Womcn. It is so delicate, so 
bland, that your skin will become as 
fresh and soft as May-blossomsl And 
you’H win each daily Beauty Contest 1

CAMAY

Biržuose 
drobė maišams 

rankdarbiams 
” ’ čiužiniams 

drobe

V. M. (Stulpinas,
3400 South Ęmerald Avė., 
Chicago, III. '

Beveik visos Amerikos lie
tuvių laikraščių redakcijos šį 
bei tų iš Lietuvos irgi turi par
duoti, ypač gintarinių dalykų 
“Vienybėje” ir “Naujienose”. 
Taipgi, ten pardavinėjamos 
knygos. Geistina, kad visos 
redakcijos taipgi įsigytų iš 
“Marginių” t bendroves, Kaune,

Parinktinės U. S. No. 1 
“Gold Brand” Wisconsin

3417-21 South Halsted Street
, . Tel. Boulevard 8167 ir 4705

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

Su tu,O 
išvalysite be sunkaus darbo, o su nauju Bosch,Radio 

girsite gražius programas. 
11’ .♦■!/*

L0ME-A.-MIKB \ 

*IHO EA NOV J

De Luxe” KAVA kokvb"

galima gauti arba užsisakyti 
įvairių liaudies meno dirbi
nių iš medžio ir molio, pinti
nių, o taipgi gražiausių audi
niu: staltiesių, rankšluosčiu, 
spalvuotų takelių, divonų ir 
ko tik širdis pageidautų. Ten 
galima gauti žaislų vaikams ir 
lauk Urvelių suaugusiems. Pa
sirinkimas didelis. Lietuvos 
svečiams, turistams bus malo
ni naujiena. Bet tokius daik
tus butų galima ir Amerikon 
importuoti atpirktinai ar *nct 
ir komisijos pamatais. Reikia 
tik biznierių su iniciatyva. A- 
merikos muitas žaislams 
70 nuošimčiu.

Avaline: Šiaulių mieste 
kia dirbtuve “Batas”, kur 
bama vyrams ir moterims ava
linė. štai jų kainos: vyrams: 
pora bačiukų geros juodos ar 
rudos odos, nuo 3.50 iki 3.80 
dol.; moterims: ševro juodos 
ir kitokios odos, nuo 2,80 dol. 
iki 3.00 dol.; vaikams: 075 dol. 
porai tufliai po 0.70 dol. Ame
rikos muitas o.dos avalinei 
20 n uos. a d valorem.

Gatavų dirbinių grupėje rei
kia dar bent paminėti: karto
nų (cardboard) degtukus, kny
gas, loš-kartas, muilų, kvepa
lus, cigare t us.
V-jį Prekių grupe: aukso ir 

sidabro dirbiniai.
Čia prekių pasikeitimo ne

numatoma. . .
štai ir Visa ' litaniją lietu

viškų prekių. Iš!tfų‘ reikėtiį pa
sirinkti bent labiausiai priei
namus: gintarus, Rankdarbius, 
saldainius ir} grybus. ,

šiuo laiku Amerikos lietu
vių tarpe r labiausiai pasižymė
ję importininkai, Amerikos ry
tuose yra:

Juozas Ambrazėjus,
168 Grand Street, Brook- 
lyn, N. Y.

Amerikos vakaruose vra:

pražuvęs'
Daugeli* pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiuro* 
daiktu.
TAI yra. piuku jeigu gali taip 
1 ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra neivarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
rištai.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharroacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

.... .....,ari r ■ . ..i... ,Ą„ .. ... •<’ ——

Išpardavimas Pėtnyčioj ir Subatoj, KOVO 4 ir

spilgulės, pypgaliai 
kočiai ir tt., yra 
ir gražų 
nusistovėjusios, b£l kad žalia
vos tiekimas vis dar pareina 
nuo Karaliaučiaus pirklių, tai 
ši pramonės šaka žymaus pro
greso negali padaryti. Karoliai 
esti I, II ir 111-os rųšies ir jų 
kaina pareina nuo svorio, 
gramais. Vėliausios Karpaus 
kainos buvo: nuo 6 am. centų 
iki 10 am. centų už gramų. Di
delis gintaro pavyzdžių rinki
nys yra pas p. P. Varkalų: 
3251 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Labai daug gintarų nuper
kama laike vasaros sezono 
Palangoje ir Klaipėdoje., Svar
besnieji gintaro importininkai 
Amerikoje iki šiol buvo:

a) Baltic Amber Company, 
105 W. 40th St., New York.

b) “Vienybė” — Brooklyne; 
“Naujienos” — Chicago j e.

Amerikos muitas: yra suma
žintas iki 20 nuoš.; bet karo
liai butų 60 nųoš., todėl juos 
reikia* importuoti nesuvertuš.

Rankdarbiai: Lietuvos Že
mės Ūkio Rūmai daro didelį 
kulturiškai-bizniškų darbų: 
suorganizavo sodžiaus nami
nę pramonę komerciniais pa
matais. Yra įkurta Kaune ben
drovė vardu “Marginiai!' (Lai
svės ak Nr. 15, Kaune). Ten

skalbta 
baltinta drobe

Gimbel Bros., 
lininiai rankšhiošciai

staltiesės
paklodės

Taigi, biznį rodos galima pa
daryti.
IV-ji Prekių grupe: gatavi 

dirbiniai.
čia pirmoje vietoje stovi 

gintaro dirbiniai. Kasmetų, 
pradedant nuo 1920, gintaro 
importas Amerikon pasidarė 
nuolatinis apsireiškimas. Lie
tuvos firmos labiausiai ameri
kiečiams pažįstamos, yra bene 
šios:. f

a) Gintaro dirbtuvė S. Gut- 
mano įpėdinių, Vytauto g-vė 
Nr. 15, Palangoje.

b) L. M. Karpus, • Puodžių 
gatvė Nr. 1A, Klaipėdoje.

c) Alšvangerio Gintaro dir
btuvė, Kretingoje.

Tų firmų siūlomieji gintaro 
dirbiniai: karoliai, auskarai.

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

DABAR BUDRIKO KRAUTUVĖJE?
PARSIDUODA ABU UŽ

1932 METU SU GRAŽIU KABINETU 
DABAR UŽ $67.50

IR HOOVER ELEKTRIKINIS DULKIŲ 
( VALYTOJAS VERTĖS $67.50

[Acme-P. U A. Photo]

Japonų tankai’, kuriais jie atakuoja kinų pozicijas

BUDWEISER” Malt Syrup sctas43c

STORES
277 INDKPBNOENT ĮMONES! VAŪiEŠl l^’KIGHHOHHOOO STOKUS

3 SVARBIOS
PRIEŽASTYS

Kodėl kiekvienas turėtu lankyti "MIDMEST STORES 

KOKYBĖS PREKĖS!
ŽEMOS KAINOS!

TEISINGAS PATARNAVIMAS!

cm 
cm, 
cm. 
cm, 
cm. 

York:

nai

už 23c

. - ... ..... ... „    , ■ ..... -.-Į-.   

Biznio Skyrius

SARDINES zrlu'^

ŠPAGETAI AR U i , 5

MAKARONAI W 1™*- £■ W

NAPHTHA MUILAS ”MIDWEST” 5... 22c 
TYRI PREZERVAI Mit"" v“oklų

THOMAS J. WEBB” KAVA l™,35c

SALM0NAI_ Puikus Red Sockeye______ Aukštas kenas
V .“Armour’s” O dideli No. 2%

YELLOW CLING kenai

I svaro 
pakeliai 

“SEMINOLE” Bathroom Tissue 3 lapu rolės 

Kepimui

OBUOLIAI
Valgymui 

PASTABA 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas 

■ .... W IM.I——

“BUY AT THE |MIDWEST| FOR LESS"

MIDWEST

BEECH-NUT” ......... 2
Sunshine” Hydrox pa
—DYKAI .pakelis “Cheez-Its ” K rėk

nnr t A nrcj “Midwest” Greitosios ar
IvyJJLjluiLlJ 1 o Reguliarės. Did. pakeliai

PICCALILLI Kvortinis džiaras ............. . .........

1 ' . J. ■ "

it • it/
L ‘ >' irt "‘'lysti'=■ V' .■ • ir' ‘ ' -



Louisville ir Indianapolis

PRAĖJUSIŲ kARŲ KAŠTAI'

SLA. Reikalaipensijos ir kitoki atlygi

Virti A. VaivadaBRAM STOKER

KALBA IR VALSTYBĖ npitif ui i
Ptrmisffoa Dcubleday, Dėtair « C*.

sinamas

kituose

Ant Iždi 
ninko

tiktai fla- 
abi kalbos

Ant D4k 
tn.Kvot

Ant Vicc 
Prcz.

Aht Pr< 
zidento

- į iždininkus; 
Df. I|. BU Bro»

Nff. 5-6
Ant
Iždo

Globėjų

Balsuok

tau* 
savo»

kiek skolų turi miestas, bet ir
lų pasiliuosuoti. Daugelis Amerikos miestų šiandie ne

Ant Sek 
rctoriaus

kraštas bus padalintas tris distriktus: 'Valoniją,

$696,000,000, Plttsburgh
— $141,000,000,

nežiūri 
sako: 

t* Žiū, skausmas man 
širdį dįT tbs jaunos

, Šiam dalykui Lietuvos Vy
riausybė pritarė ir tokį,’dalyką 
Ijuvo nusistačiusi) paremti., Pe

trei tą vasarą i man buvo, praneš
iu th, kad tokiam parėmimui (su
rinkimui Lietuvoje eksponatų 
ir jų persiuntimui Amerikon, 
prirengimui kitos -reikalingos

imždaug’’ toks atsaky 
> ne ištrauka* iš laiško. 
“Naujienų” Redakcija.

$183)000,000/ Boston — 150,000,000, 
$145,000/000, Detroitj 
$201,000/000, Phila^j 
i - $80,000,000, San 
Louis — $74,000,000.

Amerikos Jungtinės Valstijos susideda iš 48 šteitų). 
Sulig tuo, kurios tautybės gyventojai yra daugumoje, 
vienuose kantonuose viešpatauja viena kalba, 
kita.

Belgija taip pat, kaip ir Šveicarija, laiko save tau
ta. Bet aišku, kad tauta čia turi kitokią, prašinu, negu 
kad paprastai priimta šitą žodį, suprasti. Tauta čia su
sideda ne iš vienos kalbinės (arba4 ir rasinės)' grupės/ 
bet iš keleto tokių grupių.. Ji reiškia čia* vienos- valkty- 
bes gyventojus. - \ '

Kaip Belgijos (taip pat Šveicarijos ir kai kurių1 kit-i 
tų šalių) pavyzdys rodo, jogei vienos valstybės ribose 
gali taikoje ir geram sutikime gyventi įvairių atnologi*; 
nių (kalbinių ir rasinių) grupių žmonės. Ir juo maMiau* 
viena grupė spaudžia kitas, mažesnes grupes,, įUo> ge* 
resni būna tarp jų santykiai.

/ “Naujienų” numeryje 49 iš 
vasario men. 27 d. 1982 m. yra 

JJJįjęs p. J. J. Elias laiškas 
“Naujienų” Redaktoriui viršmi- 
nėtu Pasaulinės Parodos klaip 

įtrilftu.
I* šiame laiške p. . Elias, priU- 

’ nešdamas apie; Lietuvos nedaly
vavimą parodoj ir aiškindamas 
priežastis, delei kurtui Ljėtuva 
negalinti dalyvauti, pasiremia 
Lietuvon Pasiuntinybės- Wash* 
ingtone jam rašytu laišku? Jis 
paduoda iv to laiškcĮ neva iŠ- 
traukąi pažymėdamas? ją* sve- 
tjmŽenkŲąįs', km? paprastai* reiš
kia;. kadi laiškas paduodamas 
žodiš-žodhi;.

' Taip kiekvienas turi tai su-

Vyi'iausybe- gali it butų ėjusi, 
kaip aš savo laiku sakiau, ant 
50—50 išlaidų, U yv kiekvieną 
amerikiečių/ sudėtą* parodai db- 
lierį butų padengusi savo • dblie- 
riu. Tačiauss šiais- sunkiais be
darbes laikais*, negalima! turėti 
jokios viltiest Mad1 Amerikon 
lietuviai galėtų, tai* padšrytU

Taigi, paėmus viską* krūvon, 
Lietums oficialiu* dalyvavimai 
parodoje sav| atskiru pavilib* 
nu, tenka skaityti neįvykdOmtl1 
ir atppoliishu ,

4)' Pasilieka lįntra išeitis: pa
likti dalyvavimą parodoje vie
tos Amerikos lietuviams ir jei
gu jie įrengą savo) lietuvišką 
skyrių bendram pavilione, tai, 
kiek tas bus galima, paremti 
juos eksponatais* arba kaip ki-

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1M4 at the Post Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
March 8rd 1879.

Subscription Ratas s 
18.00 per year in Canada v 
$7.00 per year outride of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8o per

iŠ Lietuvos Vyriausybes- pusės 
.subsidijos apie kelių tUkstam 
čių doliėrių (8—4 ar maximnm 
5’ tūkstančių); Tačiaus,. pradė
jus dabar kriziui ir Liętuvą 
gnaibyti, aš negaliu tikrai pa
sakyti, ar sekančiais metais, 
jeigu krizių nepagerėtų,’ nebus 
pyiverstii Lietuvoje ir .šitokių' 
nusistatymo išiiaujo peržiūrėti

SLA nariai yra ypač įspėjami nepasiduoti agitacijai 
tininkų-fašistų, kurie riksmu ir šmeižtais bando pravesti 
•sroves žmones j Susivienijimo viršinįnkus. Aukščiaus pažymėti? 
kandidatai yra pažangus ii* demokratinio nusistatymo; Jie- ne' 
tik mokės tinkamai tvarkyti i SLA. bkniškus: ir finansinius 
reikalus, bet* ir palaikys organiaacijoj ė sveikas progreso idėjas/.

K", P. Gugis, Chicago, III. . 

J. Tareila, Waterbury, Conn. 
P. Mažeika, WilkeS Barre, Pa

siu pradėjau į jį griežtai kal
bėti, mėgindamas jį sudrausti, 
kaip paprastai daroma su 
moterimis panašiose aplinky
bėse, bet“ mano pastangos bu
vo bergždžios. Vyrai* ir mote
rys taip labai skiriasi nuo 
vienas- kito savo- nervų jėgos 
ir silpnumo manifestacijose. 
Kuomet- jo veido- bruožai* vėl 
susitraukė ir visa jo išvaizda 
surimtėjo, paklausiau iš kur 
visas tas džiaugsmas ir links
mumas, ir kodėl tuo ypatingu 
momentu. Profesoriaus atsa
kymas dalinai buvo jam labai 
charakteringas, nes jis buvo 
logiškas; griežtas ir atsidūodąs 
mistbriškumu. Jis alšakė:

nansinėje padėtyje; Kaip jisai mėgstąs pasigirti. Taigi 
bus pravartu; palygint? to miesto skolas su kitų pana* 
šaus didumo miestų skolomis. <

Milwaukee turi $48,000,000 skolų; Kitų miestų, ku
rie turi daugiau kaip pusę miliono gyventojų, skolos 
yra* tokios:

Baltimore
Buffalo — 91,000/000, Cleveland
— $822,000,000, Los Angeles
delpHia -
Fnancisco
(tfew Yorką ir Čikagą čia nėra ko lygiijti).

Iš miestų su daugiau kaip puse milioųo gyventojų 
tik du
skolas, negu Milwaukee.

' Bet tai tik viena klausimo pusė. Svarbu yra vne tik 
ką jisai daro nuo sko-

.prasti. Taip, žinomą#- suprato 
ir “Draugas”, kuris savo nu- 
meryj iš tos pačios 27-to va
sario dienos kalbamą* ištrauką 
paduoda ir redakciniam * straips- 
pyjO’ svarsto;.

Išvengimui tolimesnių guli* i 
mų nesusipratimų, ' Pasiuntiny
bė yra priverstą pranešti, kad 
kaiUuuia neva1 Pasiuntinybės 
raštb ištrauka, nėra Pasiunti* 
nyOėš rašyta ir už toje ištrint*) medžiagos etc.) galima tikėtis 
koje pažymėtas mintis Lietu* 
vos IPasiuntinybė negali imtis 
jokios atsakomybes; '

dar nuolatos atidedatpo šiek*tlek pinigų į; amortizaci
jos (skolų atmokėjimo): fondą. Tame fonde šiandie jau 
yra $3,650,000. Jisai buvo* įteigtas socialistų sumany
mu. Kai fondas užaugu tai Milvvaukee turės kuo savo* 
skolaa visai* atmokėti:

. Susivienijimo kuopoms jau- tapo išsiuntinėti balotai P1U 
domos Tarybos nariams rinkti. '

Į prezidento; vice-prezidento, sekretoriaus, iždininko ir 
daktaro-kvotėjo vietas yra po triš kandidatus, o / j iždo globė* 
.jiis — šeši kandidatai.

Iš bolševikų kandidatų* pateko į balotus tik 3 — į vice* 
prezidentus, sekretorius-ir iždininkus. Kandidatų į prezidentus^ 
iždo globėjus ir daktarUs-kvotėjus bolševikai neturi.

Galutinai paaiškėjo; kad* p*lė P. Jurgeliutė kandidatuoja: 
Dr. Ji Stanislovaitis-taip -pat' kandidatuoja, z Vokietaitis (j . vice* 
prez;) — taip pat. ’

SLA* Vakarų Veikėjų Komitetas rekomenduoja* balsuoti 
už K JI Bagočių prezidentus; K. P. Gugį ■ 
S. Bakaną ir G. J: Stungį— įtiždo globėjus, ii 
nušą; — į daktarus^kvotėjus*

Kadangi Dr. M: Vinikas į balotą nepateko,', o p* J: V. GrL 
nius atsisakė “runyti”,' tai Vakarų Komitetus- ^jokių kandidatų 
į vicerprezidentds $įr/ sekretorius neindorsuoja;..,!

Už. KĄ ^ALSUOTI

Pąskutinis p*ul Elihs pasiun
tinybės rašytas laiškas (kuriuo 
jis, matomi, remiasi) buvo 
jam pasiųstas vasario mėn. '2

“O, tu nesupranti, drauge 
Jonai. Neinauyk, Kad aš esu 
taip labai' linksmas* jeigu mi
si juokiam- Matui, kuomet juo
kas ėmė 'mane smaugti, aš 
pradėjau verkti. Ip nemanyk, 
kad* labai liūdžiu jeigu apsi- 
verkiau; nes netrukus juokas 
ir vėl’ grįžo. Visuomet atsi
minki ka<J juokas,, kuris atei
na in pabeldžia į* dūris ir sa
ko: “Ai* galiu įeitTV” yra-netik- 
raą,. nonuošihlusis jitokas. Na, 
tikrus juokas yra karalius ir 
ateina ir išeina, kuomet tik 
nori. Jis nesiklausiu 
laiko tinkamumo. J 
“štai aš! 
drasko 
gražios mergaitės mjrtiea; aš 
jai atidaviau savo kraują, nors 
jati esu senas ir silpnas; jai 
atidaviau savo laiką, patyri
mus, savo miegą.; apleįdžiau 
kitus savo ligonius, ' stengda
masis j iii palieti. Vienok, ?aš 
galiu juoktis prie pačio jos 
kapo, juoktis, vos spėjus zak
ristijono mantos 
molio gabalui

Belgijos atstovų rūmai priėmė naują jstatymą apie 
kalbų vartojimą valdžios įstaigose. Einant šituo įstaty
mu 
Flandriją (arba Flamandiją) ir Briuselio distriktą. 
Pirmame distrikte bus vartojama, kaipo, oficialė kalba, 
tiktaį franeuzų kalba; antrame distrikte 
mų (panaši į holandų) kalba, o trečiame

Iki šiol visa Belgija vartojo dvi oficiales kalbas^ 
franeuzų ir flamų (arba flamandų). Naujas įstatymas 
padarys, kalbos atžvilgiu, Flamandijos distriktą skir
tingu nuo likusios Belgijos dalies. Belgas, kuris moka* 
tiktai franeuzų kalbą (o tokių yra dauguma), atvykęs 
į Flamandij#, negalėk oficialėse įstaigose susikalbėti.

Tačiau Belgijai priklauso* dar dvi nedidelės provin
cijos, Eupen ir Malmedy,-kurių gyventojai kalba vokiš
kai. Tos dvi provincijos buvo atskirtos nuo Vokietijos 
ir prijungtos prie Belgijos, po didžiojo karo. Naujasis 
kalbų įstatymas šitam distriktui nebus taikomas. Bet 
kada nors turės, būt ir jame sutvarkytas kalbų, klausia
mas. y

Tuo budu ta nedidelė šalis, daug-maž tokio1 ploto, 
kaip Lietuva, yra trijų kalbų šalis. Ji primena Šveica
riją, kurioje vartojama vokiečių, franeuzų ir italų' kai* 
bos (yra dar nedidelis skaičius gyventojų,, kalbančių ii* 
romaniškai). Tik Šveicarija yra* federatyvė valstybė,

doje, kc.ip ir ką yra jau pada
rę ir ką mano dar daryti. Jx>i- 
gu Jietuvių parodos komitetas 
tuomet kreipsis prie Lietuvos 
Vyriausybės (per Pasiuntiny
bę), tai Lietuvos Vyriausybė iš 
savo pusės, atsižvelgdama į 
Amerikiečių pastangas, steng
sis kiek galėdama pagelbėti. 
Reiškia, sekantis ir paskutinis 
žodis priklauso amerikiečiams.

8) Tamsta minite,/ kad “vie
nas iš Parodos Komisijos pa
siuntinių yra buvęs Kaune.” 
Aš apie tai žinau. Tamsta tur
būt- turite omenyje Maj. Keat- 
ing. Jis yra “British ex-officer 
and Ęuropean representative of 
the Chicago Exposition”. Taip, 
jis buvo-Kaune ir turėjo pasi
kalbėjimų Užsienių Reikalų Mi
nisterijoje. parodos klausimu. 
Tarp kitko jis laike šių pasi
kalbėjimų pareiškė savo nuo
monę, kad jeigu Lietuva nori 
dalyvauti parodoj, tai “in his 
opinion, nothing can be done, 
so far as the cost is concerned, 
under the sum of $60,000, and 
the minimam is $35,000.”

Lietuvos Vyriausybė tokios 
sumos skirti, ypač šiais laikais, 
negali.

Tikiuosi, kad aš dabar daviau 
Jums pilną atsakymą į visus 
klausimus*.

Su aukšta pagarba,
‘ X (pas.)1 B. K. BALUTIS, 

Lietuvos Ministeris.

^Palyginę šio laiško turinį su 
tuo, kas buvo pranešta p. Elias, 
mes , nerandame kiek žymesnio 
skirtumo. Tiesa; Chicagos Lie
tuvių Vaizbos Buto pirmininko 
pranešime buvo be reikalo pa
vartota- svetimženklihi, kalbant 
apie pasiuntinybės atsakymą 
Parodos klausimu, bet tenai 
buvo kartu pažymėta, kad tai 
esąs 
mas,

ir nukarpyti visas išlaidas, ku* 
rios nėra “būtinai reikalingos’^

•

Tas taipgi priklausys ir nuo 
to, ką ir kaip pasidarbuos Pa
rodos surengime Amerikos lie
tuviai. Jeigu Anferikos lietuviai 
nėdarys, ar negales padaryti 
Parodos skyriaus surengime 
nieko, tai, žinoma, ir Lietuvos 
Vyriausybės susiinteresavimas 
atpultų.

5) Lietuvos Vyriausybė po
rėtų, kad butų aiškiai suprasta, 
jog1- dabartinėmis sąlygomis, ji 
pati tokioj parodoj nedalyvau
tų, nes nors ji ir aiškiai su-l 
pranta jos naudą, tačiaus jai, 
dėl aukščiaus išdėstytų prie
žasčių,, tas neapsimokėtų. Ji da
lyvautų, arba pagelbėtų daly
vauti parodoj tik atsižvelgdama 
j Amerikos jietuvius ir jų no
rus. x

6) Buvo sumanymas daly
vauti drauge su kitomis Pkbal- 
tės valstybėmis (Eštbnija ir 
Latvija). Man esant Lietuvoje, 
nors tas sumanymas jau buvo 
toms1 valstybėms pateiktas, ta
čiau prie nieko tikro dar ne
buvo prieita. Anų valstybių 
nusistatymas buvo labai abejo
tinas dėl labai sunkaus pas jas 
ekonominio •krizio,. Pas mus 
Lietuvoje sąryšy su* tuo buvo 
nusistatymas: jeigu kitos Pa- 

į baltės • Valstybės nedalyvaus, 
tai nedalyvaus (oficialiai) ir 
Lietuva. ,

L 7) Taigi; dabar turime jau 
aiškų paveikslą:

a) Lietuva;, per savo vyriam 
sybę, oficialiai nedalyvaus, bet 
gali paremti. Amerikos lietuvių 
rengiamą skyrių, kiek tas bus 
jai) galima.

j b) Iniciatyva ’ yra Amerikos 
lietuvių rankose. Jie sulyg ga
limybės turi užsiimti šiuo dar
bu: ^įsineštas su Parodos Ko- 
mitetih nustatyti smulkų pla
ną kaip ir kuo dalyvaus paro-

Pasaulio karas kaštavo Jungtinėms Valstijoms ke
lias dešimtis bilionų dolerių, neskaitant tų paskolų, ku
rias ši šalis suteikė Santarvės valstybėms ir kurių jiį 
tur būt, niekuomet nebeatgaus. Tas karas Ameriką 
įklampino į dideles skolas, kurias ji turės ilgą laiką 
mokėti) iki jos bus išmokėtos. -

Bet yra da ir kitų karo kaštų, kurie taip pat nema
žai apsunkina kraštą. Tai
nimai dalyvavusiems kare arba jame nukentėjusioms ir 
jų šeimoms. Šitas išlaidas tvarko Karo Veteranų ad+ 
ministracija.

Prezidento pagamintas biudžetas 1933 metams nu
mato daugiau kaip bilioną dolerių tai Veteranų admi
nistracijai. Kongreso komitetas, norėdamas padaryti 
ekonomiją, siūlo šiam reikalui dabar skirti “tik” $949,- 
237,795.

Kadangi visas Jungtinių Valstijų biudžetas siekia 
apie 4 bilionus dolerių, tai karo veteranų, aprūpinimui 
suvartojama ketvirta dalis federalinės valdžios paja
mų! Dalis tų veteranų yra dar karo su Ispanija daly
viai.

Tai,, mat, kiek pinigo kraštui tenka išmokėti už 
praėjusius karus, 
padarytas skolas, kurių vien nuošimčiai sudaro po ke
lis šimtus milionų dolerių. O betgi kai kurie žmonės 
mano, kad karas galįs atnešti gerovę. Tikrumoje karai

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Pablished Daily Except Sunday 
Ihe Lithuanian News Pub. Co.»

1739 South Hahted Street. 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

\ MIESTŲ SKOLOS

Prieš kiek laiko spaudbje buvo paskubtai žinih;, kad 
Milwaukee, kurio administracija susilaukė tiek daug 
komplimentų- iš įvairių* pusių; nesąs jau* taip geroje ffc

(Tę»iDy»);
X •

< Jb ton* laukia* eilė reikalų, 
kurKios^ atlikti;, jis* turi nuvyk
ti* Asmeniškai. Jfeigu galės, grį
žęs Atgal, sustos pas mane; sa
kosi, Londone turįs daug dar
bo, kurį užbaigti jam gali už
trukti; dtuig laiko/ Vargšaš se
nelis, bijalb kad/ paskutinių 
savaičių susirūpinimas ir ner
vų įtempimas pakirto ir jo ge
ležinę sveikatą4. Laike visų lai- 
įdottivių ceremonijų, pastebė
jau jį save1 Varžant, ką tai 
smaugiant’ širdies gilumoje. 

"Viadtanl* pasibaigus stovėjo bu- 
įryje prie Arttiro, kuris, nelai
mingas vyrukas* kalbėjo apie 

i Įtt VO atliptą dalį oper'aci j o j e, 
^kuomet* jo Kraujas buvo trans- 
ftizuotas į Uncijos venas; be- 
jrittliiusant; Van Helšingo voi- 
kliw apsimainydamas tai balo, 
thii mėlynavo^ Tuo tarpu Ar- 
tdmsų tęsė' toliam paslcbėda- 
miiių kad* nuo ta laiko jis jau
tė; jog* jie abu buvo sujungti 
priė& Dievą; ii- ji: Buvo jo tik
roji žmona. Nei- vienas musų 
neprisiminė apie vėlesnes ope
racijas ir niekuomet apie jas 
neprisimųis. Arturas su Kvin
tų* nuėjo* j* stotį, o aš su Van 
Helsiįiguigrįžome čia. Vos spė
jome ' įsigauti į karietą, Van 
Hclsingas pasidavė tikram his- 
terijos antpuoliui. Nuo to lai
ko jis mėgino mane įtikinti, 
kad tai nebuvo histerija, bet 
jumoro jausmas, apsireiškiąs 
labai įveikiančiose, biauriose 
aplinkybėse. Profesorius juo
kėsi iku jo akys užplūdo aša
romis ir buyau priverstas už
traukti karietos langų langi
nes; kad kas mus pamatęs, ne- 
padiirytU' klaidingą išvadą. 
Nustojęs juoktis, jis pradėjo 
verkti, iix vėli juoktis ir vėliau, 
kartu juoktis ir verkti, kaip jos grabo ir sudundėt 
tikra moteriškė. Nustebintą 
tokiu keistu profesoriaus clgt

UMšafruur tetars
Chicagojė — vaitai

Metams $8.00
Pusei meta 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam _ _________ 1.50

; .Vienam' mėnesiui ---------------- .75

Chicago] per išnešiotojui:
Viena kopija 8c
Savaitei............................  18e
Mlheslui 75c

Suvienytose. Valstijose, ne Chicago], 
našta:

Metama .......i.............  $7»00
Pusei metą ..........  8.50 i
Trims mtaesiams •*•«•••«»••••••••••• 75 
Dviem menesiams 1.25*
Vienam mėnesiui  ............. 75

Lietuvon ir kttar uialeniuose 
(Atpiginta)

Metama -----------------------------$8.00
Pusei meta ------------ ——— 4.00
Trims mšnesiams &••••••••••••••••••• 2.50 
Pinigus reikta siusti pašto Money

Orderiu karta tu uteatemu.

J. Januškcvičia, Hartford, Conn........
S? Bakanas, Pittsburgh, Pa...................

G. J. Stungis, Chicago, III............
M. A. Raginskas, Plymouth. Pi. ....

S. Mockus. So; Boston,. Mass. ........ .
J. Sckys, Hartford, Conn. .....'........

D r. L B. Bronušas, Baltimore, Miii. . 
Dk B. G. Klimas Philadelphia; Pa 
Df. J. S. StancsIčvVi Waterbury, Gt

nuo poros metų susirašinėja 
ęfhioagos Pftsttulihėš Parodos 
reikalais Chicagos Lietuvių 
Vaižbos Buto plrnuninku' p. 
Ritas, v kuris lietuvių: dalyvavi
mu parodoje rūpinasi.

numestam 
uupu)th anl 

Dun* 
d(m!”j'iuaiio širdį, kuri su- 

(Bus daugiau)

Tikslesniam šio svarbaus pa- ' 
rodosi reikalo nušvietimui ir ga
limų nesfisipratiinų. išvengimui, 
prašyčiau gerb. Redakciją mi
nėtą mano laišką, drauge su 
šiuo raštu, neatsisakyti pa
skelbti. —Bi K, Bltmis, 

Lietuvos Ministeris.
i ' , • ■

Nuorašas
1932 m, vasario mėn, 2 d. 

'Mr. Joseph J, Elias, 
3252 S. Halsted- Street, 
Chicago, Illinois.

DėL Pasaulinės Parodos 
Malonus Tamsta:

Tamsta savo laiške iš sau
sio mėn. 28 d. užminėt ir apie 
Pasaulinę parodą ir norėtu t ži
noti; ką Lietuva mano daryti. 
, Kaip* diinejau savo pirmes- 
niam susirašinėjime, Lietuva 
galėtų dalyvauti ’ IPasaulinėj Pa* 
rodOj dvejopu budut

1) * Dalyvauti oficialiai, t. y. 
savo > atskiru pavilionu, arba

2) Nedalyvaujant oficialiai, 
kaipo valstybė, palikti- dalyva
vimą parodoje patiems1 Aiueri- 
kos lietuviams ir tik neoficla** 
liai sulyg išgalės paremti Ame
rikos lietuvių rengiamą sky
rių,
; Būdamas pereiti^ vasarą Lie
tuvoje,, aš plačiai šiuo reikalu 
esu išsikalbėjęs su Lietuvos 
Vyriausybe. Apsvarsčius daly
ką nuodugniai; Lietuvos Vy
riausybė priėjo prie sekančių 
išvadų:

i 1) Lietuva, žinoma; norėtų] 
kokiu nors budu dalyvauti-šio
je parodoje. . 1

2.- Dalyvauti oficialiai, t. y. 
.atskiru savo paviliotu, butų] 
gerinusia.* Tačiau didėfcs su] 
tuo surištos išlaidos (mažiau
sia apie $100,t)00) neleis Lie
tuvai to padaryti. Viena todėl, 
kad siaučiantis visur sunkus 
ekonominis krizis gali smar
kiau ir Lietuvą paliesti. (ligii| 
tam laikui jo Lietuvoj dar ne-j 

[buvo) ir Lietuvos Vyriausybe 
thri būti prisirengusį prie to
kios galimybės kuostipriausiai.. 
Antra gi, tokios didelės sumos* 
išleidimas, daugiausiai vien 
propagandai, gal butų, valsty- 

| bes interesų atžvilgiu- nepatei- 
nes- už* tokią? sumą ga

lima butų Lietuvoje/daug*, dau
ginus naudos: padaryti — ar 
tai mokyklų, statymu, ar pa-= 
gelba ūkininkams etc.

3) Jeigu dar Amerikos lietu
viai butų, užsispyrę-dėl savo ir 
Lįetuvos' gnrbėsv būtinai turėti

P. J7 Bagodus, & Boston, Mass.
S. Gegužis, Mahaiu&y City Pa............
J. J. Bachunas. Sodus. Mich..........

A:- MikaUuskas, Brooklyn. N. Y. ... 

M. J. Vokietaitis, New Haven. Conn 
M.* Mockevičius, Maltby; Pa; ........

P. Jurgeliutė, New York, N. Y. ... 
J; Miliauskas, McKces Rocks, Pa. ... 
V, M; Čekanauskas, Hartford, Conn
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PiMėšttioja prieš algų 
kapojiihą

t

William Ziff, kandidatas rė- 
pnbbkohų nominacijai į kon- 
gersą iš antro kongresinio dis- 
hiktb, taipgi Ibidėjaš laikrAŠČio 
“Popular Aviation”; kuris dar
bavosi aviatorlŲ pilotų unijoš 
interesuose jų ginče su E. L. 
Cordu, Cehtury Air Lines pre- 
zidehiu, išleido Viešą laišką p. 
Cord’iii. \

rt-haš Ziff kalbamame laiške 
nurodo, kad naujoji pilotų algiį 
Skalė siekianti bendrai apie 
$225 mėnesiui. Jisai nurodb; 
kad vargiai esąs geras bizhiš 
asmeniui, samdomam už $15(1 
mėnesiui, patikėti aeroplanĄ 
kaštuojantį huo $30,000' iki 
$60,00(r, dagi atsakančiam už 
gyvastį 12 ar ddugiau pasažie- 
rių;

Iki šiol komercinė aviacija, 
pasak Zlflo, plėtojusi tarp kit
ko todėl, kad jai dirbę aukš
čiausios rūšies pilotai, garan
tavusieji mažiausią galimą kie
kį nelaimių. Bet, esą, negali
ma tikėtis, kad už mažas algaš 
tarnaus aukšto kalibro darbi
ninkai, ir todėl mušimas algų 
pilotams reiškia tibsioginiai 
smūgį pačiai komercinei avia 
cijai, bA samdant antraeilius pi
lotus busią daugiau nelaimių, d 
pasitaikant daugiau nelaimių 
publikos pasitikėjimas tuo 
transportacijos buriu pulsiąs.

- Šprogb ttoftibd prife G. A. B. 
Laundry, 5122 Armitage avė. 
Skalbykla! ptikUtlšb Albėrtui H. 
SėveririįHžim, biįvdslam mo
kyklų tarybos prezidentui, ža
los turtui padaryta keletas tu 
kstančių dbiėtių.

----- UL...Ž1__ .,..-4.1^'
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero

I

Capone pasiūlė dovaną 
už sugrąžinimą Lind- 

B’ėmfi'ij klidlkio
Ralį) praneša “Her.-Ex.”, Al 

Oapone iš Cook kauntės kalėji
mo pareiškęs laikraščių repor 
teriams, kad jis sutinkąs duoti 
$10,000 tam ar tiems asme
nims, kūne padės surasti ir su
grąžinti Lindberghams jų pa
vogtą kūdikį.

Priėrrt? mdkyklu 
džetą

biu-

biudžetas 
kurio bu- 
ginčų, ta-

Mokyklų tarybos 
1932 metams, deliai 
vo iškelta tiek daug 
po priimtas galutinoj formoj 
trečiadienio vakarą. Jisai sie
kia $90,180,263.

Nors mokyklų taryba ir pri
ėjite biudžetą, bet nei vienas 
jbs narių nežinojęs, iš kur pi
nigai galima bus paimti. Da
lykas toks, kad numatoma ta
rybos pajamų stoka iki tos su
mos, kokia priimta biudžetui.

fei Siwis ilathi
95C Tfendžiulis ftiss Pola 
961 Žakareni Mis M

PATIKTO
SIUSKIT FEk

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonėsk 
^pataria Lietuvos bankai

J ,V

i PrtilsuHiėms Muskulams
Niekas nfesuteikih tokio greito 

palengvinimo kaiti \

FAIN-EXPELLER
f*rt*»*' >’•'

Raudonos Rožės Kliubb susi- 
rihkiijinS įvyksta Šį vakaru p. 
Lukštienes svetainėje. Nariai 
privalb dalyvauti Viši suširiiiki- 
me, neš yra daug svarbių rei
kalų abtdtti.

Nepamirškite priminti savo 
drauganis, joge! šis yra pasku
tinis stisiririkimaš vedusiems 
priduoti apHkacijtiš, kad. įštbii 
Į kliubą. kadangi buvo daug Ve
dusių, kurie HbVėjb įstoti j kliU- 
bą, tai tapo nutarta priimti 
per dh mėnesius į kliUbą ir 
juos. Dabar pasinaudokite trt 
pr’oga, neš greitai kitos tbkibš 
progos nesulauksite. Kurios iš 
aplikacijų, padubtų per tuos 
dti mėnesius, bus rastos tin
kamos, tdi išpildžiušieji jas bus 
priimti į kliubą balandžio mė
nesio susirinkime. Tas siisirin- 
kimas įvyks to mėnesio pirmo, 
pėnktadienio vakarą. Tai pa
prastas -laikas kliubo susirinki
mams.

Buy gloves with what 
it savęs

reikalo raoK^il °Oc »r

LlSTEttlhlE
TOOTH PAŠTE

Laikini duug reiškia' 
prie* patentų. Norisi- 
kubklt vllklndain! sn 
apHtuigųjbnu h ą v o 
suiąnhyma., FrUiJų*- 
kitę braižini i»r mo
deli; dėl instrukcija, 
arba raąyklto dol DYKAI,

.KN™EI-* 
taln a l’atent’L 'lr "JReconl of In- 
ventlori" formos. Nieko neimam I affOASnE1 

tarnavimas. _ .

CLARENCE A. O’BElEN
Regleterėd Patent Attornėy

43-A fiecurlty Savings i Commcrctai 
liauk Uuiitilnk '

(Dtrectly abtoSš stkct frdih Patdht othcŠ) 
ftjtatttitotbN. b. c.

,1. -r

DOUBLE
ACT1NG

,.,. Graboriai

Lietuviai Gydy^^^

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

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

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarniokais. Ketvergais ir Subatomi 
2420 W. Maręuette Rd. arti Western Ao. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -ia 

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZELIS
Dentistas

4645 'So. Ashland Avė.
* arti 47tb Street

—"A-...

Dft Vincent C* Steele
Dentistas

4180 Archer Avemie

Phone Canal 6122

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

Valandą: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir hedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Miliųf Pataihavihhs hi- 
dotdv^se ir kokia tane rtl- 
kile visiičmėt isti sąži- 

' ningis ir nebrangus to
dėl, kad beturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

Š307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. '

---- O
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

KC»£
Pastebėkite. pUlkiiį tfelį- 

1<į ; . . kaip pltagai 
laikosi švieži.

= 5AFfflCE
F 4OVEA^

' 25 ouriees for25<

=

IGN. J. ŽOLP
Pigiausias Lietuvis
Graboriiis Chicagoj

t Hemlbck 815 1
DR. V. S. NARES

(Naryatickai)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

Valančios: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadiehj vakarais pagal susitarimą.

Jvaii^įs Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tas kaipd pataręs gydytojas, chirurgai 
ii* 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. I8th St., netoli Morgan Sft 

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

Tel. Carial 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Pdrk b755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Prfktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ave„ 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone( Midway 2880 
________________________________ , u

, . Telefohas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenui 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki J 2 dieną, 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vM: Nedėl. nub 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

’iY

1646 W. 46th St l s
Telefonai

Boulevatal 5203
Boulevard 841S

:3d

Ofiso Je Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKĖLIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tfa ® Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nud 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti /
M

Lietuvės Akušerės

Hk

Pętėr Conrad
FOTOGRAFAŠ

Fotografu6jti jūsų na
muose, arba studijoj

. Akių .^yjfetojai...,’,X~

1327 So. 49th Ct.
Telefonas

Cicero 3724

. v,.'.,

M1LLI ON S OF P b,U W bS-'O s E D 
'■ B.Y; o ų n; ę’oyfot r n,t •;

Daktaras V, A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsiputtoiaš 
z blauzdų gyslaš.

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

Tel. Boulevard 1401
——-—| 1  -

Dr. Šuzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.

Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL
ThERĄPY 

8 MIDWIFE

6109 South
Albarty A v.

Phone ' , _____ ___________ ______
Remlock 9252 'Vai. 16 eiki t2 rytd: 4 iki 6 po 0ietU.

v.

Brabonai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTQJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai'

718 W. 18 St.
Tėl. Robsėveli 75 32

LISTERINE
relieves

SORE T H lt O AT

—O—

Paskutinė smurto įvykis mu
sų apfelinkėje, bombardavimas 
krautuvės, sujudino visą apie- 
linkę. Reikia pasakyti, kad to
kie nuotikiai ^ra labai negeisti
ni, ir dėl jų gali visai nekalti 
žmonės skaudžiai nukentėti. 
Terordš turi būti sulaikytas.

Kaip atrodo, kaltė dėl tų įvy
kių puola ant kai kurių bučėrių 
asociacijos narių. Jeigu iš tik-, 
rųjų taip yra, tai labai smerk
tinas darbas terorizuoti savo 
kaimynus.

Bet šiandie dar per anksti 
sakyti, kad tie ai- kiti asmens 
yra kalti. Artimoj ateity, ten
ka manyti, viskas paaiškės. Gal 
ir vėl lietuvių vardas “pakils” 
kokiu laipsniu aukštyn.

—o—
Nepaprasta^ SLA. 3’01 kuo

pos susirinkimas yra šabkiA- 
mas laiškais šeštadienį; kovo 5 
dieną, p. Lukštienės svetainėje. 
Jisai yra švarbus keleriopai.

Viena, reikia užsimokėti 
duokles; antra; išrihkti darbi
ninkus kuopos vakarui Vengia
mam • kovo 13 d. Lietuvių Littd- 
sybčs svetainėje; trbčid, thi 
svarbiausias siiširįnkimd tiks
las — balsuoti Pildombsios Ta
rybos narius.

Todeb kiekvienas kopos natys' 
yra raginarrtAš biiti susirinkime 
ir atlikti savo, kaip nario, pa
reigą. Kito šuširinkimd šį mė
nesį nebus. Viską Atliksime šia
me susirinkime. Todėl nepa
mirškite to susirinkimo ir dar 
atsiveskite naujų hAHį įrašyti 
j kuopą. —Kotesp.

(Vakarais: Utata. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hydė Patk 3395

Listėrinc beveik mėmei.raliai 
užmuša turinčias bendrumo 
šu paprastais Šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jtisų 
gerklę, kada bakterijos ją sti- 
^kaudina. Ir Listcrine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 

' prileidime. šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai ¥; 
tesirgo šalčiais, tuVėjo % 
trumpesnius ir U lehgvcsnius 
už tuos. kurie hešiplovč. 
f-ambert Pharmacal Co., St.j 
Lduis, Mo. i

Reduces COLDS

66%
rJDon’t 1 
neglect 
C oi d s

Lachavich ir Siiiltts / *
LIETUVIS GRABORIUS

Pątatnauja Įaldotuvėsą ktiopigiAdsia.
Reikale nieldžiątanfe atsišidkti, o muso 

datbu busite ttžghnMlntt 
Tel. Roošėvelt 2515 arbi 2516 

2314 W. Ž3rd Fl., Chicago 
ŠktAlVŠ:

1139 S. CoUrt, CicM-o, III.
Tcll Cicero 5927

Telefone Tartis 1138

Stanley P. Mažeika 
(xtaąbdrfuš ir 
Balzamuotojas -

Mbtlerniškla Koplyčia DbVahai 
Tttriu ąĮUoihpbiliąst' visokięihs reika2- 

lams. Kaina prieinama 

t 331& Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OlT. 
LiteTtiVis Akly sPeciališTas 

« trekas
Pdeng^ins akilį kbris eiti

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigiMd, 
akių aptemimo, nervuotudio, skaudamą 
dkių kirŠtj, riuiirtid katilrellrtą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolkegystf. PHrengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
ėįžaihinavi'diai dArdftTii SU elektra; paro
dančią iftažiatfsiai klaidai. Špecidlė. atyida 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
hūd 10 iki 8 v. Ned^driiis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TfeŪM- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugėtu dtsitlkimii akus atitaisonioš be 

akintų. Kainos pigiiu kaip 
4712 South Ashland Avė.

Phone BoUlevatd 7589

* , Telefonas Boulevard, 1,939
DR. S.- A. BRKNZA

. . . , Ofiso valandos:
9 ilki \ž, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30. v.

4608 South Ashland Avė.
Netdli 46tE St. ' Chicago, III.

2 iki 
10

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

4142 Archer Avenue

VAl^n'do's 11 ryto iki 1 pd i>iėt<į> 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėličin nuo 

iki 12 dieną.
THepboriii diehą ir naktį Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canil 0257

DR. B Z. ŽALATORIS
' GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

1821 So. Hdlsted Street 
CHICAGO; ILL.

A i'f •"'■Js'
Ofiso Tel. .Victory 6893 

Rezidetoijos Tel. Dretel 9191 

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: M
3102 So. Halsted St. 

irti 31 st Streėt 
CHICAGO. ILL.

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedšlibmis it Švcntad. 10—12 dieta* 
nT Hfniv rt i .... i..tef4iilT/rrr

Advokatai

a.itfbfoTVib, udL n.
West Town State Bank Bldg.

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

Tel. Wešt 2Š60
Namt| telefonas Btdnswkk 0597

—i_ s________v ■-1 ••

127

K. GUG1S
Advokatas

. MIESTO OFISAS
N. Dearborn St„ Room 1113 

Teftfoėlrt Cehthl 4’411
Valahdbs: ntfo 9 ryto Iki 4 jpo pietai 

, , Gyvenimu vieta
' 33ŽS South HalsfiU Street 

Tel. Boulevard 131b 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

x vakitą; išskyrus ketveigą
pigiausias Lietuvis

GRABORIUS CHlCAGbJ .

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiad 
negu kiti todėl, kad 
prifclatisAu gra^

biį ištfirbyštės
668 W^1^1i* .Street 

Tel. Canal 6174
p* . šiętkiuš:, _
^238 S. Ha!ste<L,St.

Tel. Victory 4088 
—1---------------------ii..

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nūo 10 iki 12

Saldai krutinėjo ar gorklSJo gali 
paaiuhryti rimtus. Palengvinki t 
juos, j 5 minutes su “Musterole”, 
— 1‘eounter-irritant" i Uždedamas 
kartą i valandą, jis tiv'i sutelkti 
pagelbą. NiUonų vartojamas per 
20 mietų. Rekomenduojamas dak
tarą ir slaugių.

SVARBI ŽINUTE 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ii* ChirUrgUš

Tėrkelė abb savd čfisd l riaują vietą po Ar. 

4645 So. Ashland A Ve. 
ValihJbs 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakari 

Nedėlipj pagal sutartį i 
Tel. Boulevard 7820

Naiuai:
6641 Stf. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

8

<

Lafayette 4146

Laiškai Pašte

r-^n

i

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakarė

".«ws*

■

Karti priktaušd State 
gatvė

Kaip žinoma, yVa planai iš
kasti tunelius, subvėjus, vidur
iu i esty susisiekimui požemiu. 
Štai ryšy su apkalbėjimu tų 
subvejų kasimo problemų kilo 
klausimas, kam priklauso State 
gatvė tarp Madison Street ir 
Koosevelt road. Vieni įrodinėja, 
kad ta gatvė, priklausanti mies
tui, o kiti, kad savasties val
dytojams viena ir kita gatvės 
puse. Nurodoma, kad miestas 
niekuomet neįsigijo vadinamo 
titTe gatvių savasčiai.

leko policijos Šauktis 
kraiithves atid^f^hiui
Vakar oficialiai Midaryta 

Sears Roebuck & Cd. krautuvo 
vidurmiesty, State gatvėje prie 
Vali Bifren. Susirink^ atidary
mui tiek publikos, kad ji uŽ- 
brokavo gfttvę ir tek’ę šauktis 
policijos pagelbos tvarkai palai
kyti. Buvę daugiau kaip 25,- 
000 žmbnių.

Skelbimai Naujienose 
duoda haud^ dėlto; 
kad pačios Naujiertoe 
yra naudingos.

Šie laiškai yfh atėję iŠ Tiiropoš 
Kam jie Drildaū^ . Ugiii. liYieiria I 
vyriausi  ji našta (Cratk ir Artinti’ 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti nri< 
langelio, kur ,padėta iškaba “Adver 
dsed Wift’d lobej nūb .Adąltis 
vfs. ^asdfehnt įaiikd NUMERI, kah 
kad šiame suradę pažymėta. Laiškus 
naštas taiko tarti tikra laike o pas
kui sunaikina.

903
907
910
913
930
931
935
938 
939 
940 
912 
#48

Ba'gocene Marijona 
Bukausky Vililam 
Drasdauska Mrs Anna 
Dubinskui Francisvui 
Masis Pavilas - 
Mesevic K 
Palokaitis P 
Mockui u Petrui 
Piwowarun Alfons 
Petrulis Veronika 
Riškus P 
Sihtaš jonas

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

jPraktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė,

j Tet Boulevard 6487

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavid St.
Telefonas C anai 2552 

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI Dl L ŠERMENŲ

MNW''

AMBULAįJČE PATARNAVIMAS DIENA Ir NAKU 
Mei visuomet teikiame širdingų, simpatingą ir ramų1 
patarnavimiį, kuomet jis yra labiausiai reikalingas /

J. F. EUDEIKIS & C0
JŪSŲ GfcABORlAj
, Didyiii Ofisu

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonais TAROS 1741 ir 1742

25 METŲ PATARIMO 
prftaikyĮMfe ikftiių dėl vįsų aklų

DR. JOHN ^METANA
dpToMETftišTAs

Ekspertas tarimo akių.ir pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avenue 
i Plati Blg., kamp. 18 Sr. 2 aikšte

Pastebėkite mM6 išklibąs , 
Valandos lino 9:30 ry*to4ki 8:30 vaka
ro. Room 8. Photo 'Canll 0523’.

,, .LietuviaiJgydytojai :

A. L. bavidoniš, M.I).
4916 So; Michigari Avenue

, . Tėl Kentėti 5107 - ’
VALANbOS:

nuo 9 iki 11 Vąhštiai rVtt} 
auti 6 iki 8 vąlinclai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio
.;?.au.;.Si.)aaLU-----■.HnLru-n.-nrr. m* »nt|

GYDYTOJAS M cBlkdltGAŠ

3243 Šd. HAlSte'd Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. J. JiKOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedelioj pagal sutartį

DR. A. L YUSKA 
2422 ŠV, Maiguelte Rd. 

kampas 67tn ir Artesian Avė, 
Telefone Gtaėvehill 1595 "

Valandos nuo 9 iki 11 ryto; ntfo ŽM 
ir 7-9 po pietų, seredoms.po pietą ir 

n'edČliO'MŠ pigai rtšitarltią

DR. A. X GUSŠEN 
LiĖfuVię DfcNTibTAš 

Valingos: tfėo 9 ryto iki 9 Vakaro, 
nedėliomis featat sQtartb

X-Ray....Phone Cicero 1260

A. A. SLAKIS
ArtVbKAtĄS

Mierfo Ofisai 77 W&hitąton S* 
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po jSietų
‘ ii y • ■ , .

Vakarais: Utarn.. Ketv. ir Subatoi 
— 6 iki 9 vai. , 

4145 Ait/ier Atfc. Tet Lafa^tti 7337
■ > ■ ■

Namų Tel. ttyde Čarlc Š3‘95
__ ______ \ ■ r- . sy.jiia——&

JOHN B. BORDEN
■ &E%w»»kWxį>
105 W. Addtns St^ Rootn 21*7

Telephone JRandolpb 6727 
Vakarais 2151 W. Ž2nd St. nito 4-9

Ttkpfcone RooseVefc 9090 
Namie 8-9 ryte Tel. Repnblic 9600

JOSEM J. grisu
Lietuvis Advokatas 

4651 M AsfAarM Avi. 
TeL BouieVard 2800 

Rez. .6515 So. Rocktvell St.
tel. Repnblic 9723

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St., Room 909 
Telephone prAnklin 5745 

Nuirtai: 3117 S. Union Avė.
Telephone Victory 2213



Tarp Chicagos 
Lietuvių

18 gatves apielinkė

motinėlės pritarimo, kad tas 
jaunimas įstotų į musų kliubą.

Dar tenka .pranešti, kad Jo
niškiečių Kliubo draugas spau
doje, V. Poška’, paaiškins apie 
kultūrą. s

Taigi Visi malonėkite atsilan
kyti.—Valdyba. .

Užpuolikams nepavyko

Matyt, kad nžpuolikąi buvo 
gerai prisirengę ir ištyrinėję 
dalykų padėtį. Mat, vyras dir
ba naktimis, o moteris pasilie
ka su vaikais namie.

Įvykis buvo toks. Namuose 
So. Ruble gatvėje, vasario 29 d., 
pirmadienio rytą apie 4 valan
dą, pradėjo laiptais kas ten 
bruzdėti, palengva vaikštinėti.

Moteris pajutusi tą lengvą 
vaikštinėjimą, suprato, kad jau 
ne geruoju vaikštinėjamą. Ji 
atsikėlė ir ėmė garsiai vaikš
čioti. Paėmusi vaikų pištolietą 
mėgino troškinti jį, kad išgąs
dinti neprašytus svečius.

Bet šie, matyt, buvo pusėti
nai drąsus, nes nežiūrėdami, 
jogei namiškiai sukilę, atsira
kino duris. Ale jie negdlejo ati
daryti durų, nes už jų stovėjo 
statinė ir kiti kokie rakandai.

Tuomet užpuolikai išmušė 
toileto langą. Moteris gi pa
griebė prosymui lentą, įškišo ją 
per langą ir įkišo į kaimynų 
butą. Taip sakyti, padarė tiltą 
tarp savo ir kaimynų buto. 
Moteris su vaikais sulinko pas 
kaimynus. •

Kaimynai sukilo ir pakėlė 
riksmą, patelefonavo taipgi po
licijai. Tuo tarpu ir kiti kai
mynai sujudo. Bet policijos ne
simato. Policijai telefonuota 
net keturius kartus, o policijos 
kaip nėra, taip nėra. Apielin- 
kčs gyventojai apsupo namą, 
kai kurie ir ginklais rankose.

Kolei jie apsiginklavo ir su
sirinko, tai du užpuolikai pa
bėgo. Trečias gi, matydamas, 
kad jau progos pabėgti nebėra, 
stepsų duris užsišovė sklansčiu; 
Už pusės valandos ir policija 
atsikrapštė. Ta'da užpuolikas 
duris atsklendė ir pats atsisė
do kampe nuduodamas, jogei 
girtas esąs.

Kada policija ėjo stepsais, tai 
ir kaimynai neatsiliko. Buvo 
gerokai įpykę ant užpuolikų ir 
ant policijos už “greitą atva
žiavimą” pagelbon. Vienas po
licininkų rėžė užtiktam šlubo
je į žandą. Tuoj menamo gir
tuoklio pagirios išbyrėjo.

Suimtasis pusėtinai tvirtai 
laikėsi už stepsų tureklių ir po
licijai teko jis nunešti žemyn. 
iPo to suimtasis tiek išsiblaivč- 
jo, kad kai šėrė policininkui, 
tai šis ką tik nenuvirto. Na, o 
vėliau jau visi policininkai su
bruzdo ir įprašė suimtąjį į ve
žimą. Iš viso jo elgesio atrodė, 
kad jis yra patyręs užpuolikas.

Vikis.

P-Ies Valerijos Čepu 
kaitės koncertas

Kas padės p-lei čepukaitei pro
gramą pildyti

koncertas bu

Bridgeporte. 
visi chicagie- 
laikraščius ir

P-lės Valerijos 
penkiadienį, kovo 
vių Auditorijoj, 
Tai tu r būt žino 
čiai, kurie skaito
kurie lanko lietuvių parengimus.

žemiau nurodysiu asmenis, 
kurie kartu su ja pildys to 
koncerto programą, tiksliau pa
sakius, padės jai išpildyti pro
gramą.

tyti, jau spėjo .pastebėti j j. Ji
sai yra dainavęs iš radio sto
ties TKfS, Gary, Ind., ir iš 
NBS, Gbicągęj.

šiuo laiku jis dirbą universi
tete, kad gauti Bachelor of Mu- 
sic laipsnį. Eiha universitetą jau 
trečius metus.

Jisai priklauso kelioms orga
nizacijoms, kaip tai, North 
Shore Festival, A. Cappelta 
Choir of N.-U., N. U. Glee Club, 
Plri Mu Alpha, Professional 
Music Fraterfiity of N. U.

P-lės čepukaites koncerte jis 
dainuos ( o akompanuos jam 
jo sesuo, p-lė Elena) šias dai
nas: JErĮ King—Franz Shubcr- 
to; 2. Eveh Bravest Heart May 
Swell (iš Fausto); 3. Music 
When Soft Voices Die.

(Bus daugiau) Rėmėjas.

Bridgeportas,

i “parapijonųpačių kelių 
riuos dar turi. Well, kaip 
butų, bet keršto darbas 
žemos rųsies amatas. Gal 
niekam ir netinka daugiau, 
tik tamsiems, žmonelėms— 
kiems, kokios yra Andulio 
vatkos.—Sepaą Petanas.

riuos dar 
butų, bet 
žemos 
niekam 
tik 
kiems,

, kaip ne
darbas yra

. Gal jis 
kaip 

to- 
da^

Kas bus nedčlioj?

So. Halšted st, gerbiama įpub- 
liko, prašoma atsilankyti ir ne
si vėluot i, nes vakarienė bus 
duodama 6 valandą vakaro. O 
tai reiškia, kad vakarienės ne
reikės ne namie gaminti.

Įžanga tik 75 centai.—A. Z.
i . -r i m mn- u -

North Side
/ ' i. , '

• >

PRANEŠIMAI

Penktadienis, kovo 4, 1932

Iš Joniškiečių Kliubo 
darbuotės

Joniškiečių L. K. Kliubo su
sirinkimas įvyks ateinanti sek
madienį, kovo 6 dienų, G. Kren- 
čiaus svetainėje, 4600 So. Wood 
Street. . '

Visi nariai esate kviečiami 
atsilankyti su draugais į susi
rinkimą. Bus svarbus susirin
kimas, nes yra daug rimtų rei
kalų, kuriuos turėsime aptarti. 
• Artinasi pavasaris, reikia ap
svarstyti iš anksto kas' veikti 
persimainius sezonui.

Iš komiteto pranešimų žino
ma, kad yra‘priduota 15 jau
nuolių aplikacijų, idant įstoti 

. j kliubą. Taipgi, kurie nesate 
pridavę aplikacijų -jaunuoliai, 
•atsilankykite su draugais ir 
draugėmis į susirinkamą, busi
te priimami į kliubą be įstoji
mo mokesties (amžiuje nuo 15 
iki 21 metų) ir paiiuosuoti per 
metus nud duoklių mokėjimo.

Tėvai prašomi atsivesti savo 
jaunus sūnūs ir dukteris ir 
prirašyti juos prie kliubd. Aš 
žinau, kad Joniškiečių tarpe yrą 
daug gražaus ir mandagaus

P-lė čepukaitė
Tai jos koncertas ,tai jos pa

sirodymas; jai teks ir didžiau
sia. programo dalis išpildyti:

Jau buvo Naujienose paduota 
trumpa jos biografija, čia pa
minėsiu ją suglaustai:

Pradinės mokyklos kursą bai
gė Portage Park mokykloj. Au
kštesniąją arba high school mo
kyklą baigė Tuley. Dabar lan
ko Northvvestern universitetą.

Tai formalis Amerikos ber
naičių ir mergaičių auklėjimas, 
ypač tokių, kurie nori mokintis. 
Bet greta to p-lė čepukaitė la
vinosi kitoj šakoj, būtent mu
zikoj. -

Muzikos ji pradėjo mokintis 
būdamas astuonių metų. Pra
džioj mokinos pas tūlą ^nyder,' 
kuris ir daugiau lietuvių vaikų 
mokino muzikos. Paskui nuėjo 
mokintis muzikos Carl Bunge 
konservatorijoj. Po to, lavino
si smuikuoti pas žinomą smui
kininką Aleksą Kaminskį; dar 
vėliau—Chicago College of Mu 
sic. Tuo nepasitenkindama, ji 
eina į American Consėrvatbry 
of Musei, kur tuo laiku mokino 
pagarsėjęs Amerikos smuikiniu* 
kas Jacque Gordon. Pagalios 
stoja į Northwestern universi
tetą ir čia taipjau specializuo
jasi muzikoj.

Kuomet kita jaunuomenė, 
nors ir lankanti mokyklas, su
siranda laiko linksmybei, pra
mogoms, tai atrodo, kad Čepu- 
kaitės laikas buvo pašvęstas 
dvigubam mokslui, dvigubam 
darbui. Nepaliaujamam, įtemp
iam lavinimuisi iš dienos die
non, iš metų į' metus. Tenka 
stebėtis jos išlaikymu, jos ener
gija. žinoma, ir tėvams pri
klauso už tai kreditas.

Rezultatai matomi. Vargiai 
šiandie atsiras Chicagos lietu 
vių jaunuomenės tarpe kitas 
asmuo, kuris butų užsitarnavęs 
už darbą, už dalyvavimą įvai
riuose musų parengimų progra- 
muosc, o taipgi už atsižymėji- 
mq pasirinktoj darbo šąkoj. 
Vargiai atsiras Chicagoj lietu
vaitė smuikininkė, kuri gali ly
gintis p-lei čepukaitei. š^ai ko
dėl visa eilė Chicagos lietuvių 
veikėjų remia šį koncertą ir 
darbuojasi jo pasisekimui.'

Alfonsas Pečiukaitis
Alfonsas Pečukaitis, baritonas, 

padės pildyti programą
P-no Pečukaičio vardas lietu

viškai visuomenei, lanka'nčiai 
musų patengimus, kąip ir ne-; 
girdėtas. Bet ir daugelio :da^ 
lykų mes esame negirdėję. ?

O tuo tarpu verta jis išgirsti 
dainuojant. Tikrai verta.

Kas jis? Jaunas vyras, Ame
rikoj gimęs, lietuvių supus. Lan
kė Fenger aukštesniąją mokyk
lą, baigė Hyde Park high school.

Kolegiją lankė—Ctane Junior 
College. šiuo laiku mokinasi 
Northwestern universitete mu-z 
zikos skyriuje. <

Jei neklystu, pirmoji jo mu
zikos mokytoja buvo jo sesuo, 
p-lė Elena Pečukaite. Dabar jo 
mokytojas yra' Eugene Dress- 
ler, Northwestem universiteto 
muzikos .mokyklos profesorius.

Mes, lietuviai, apie jį mažai

Andrulio grupė stengiasi pakiš
ti koją sklokininkams

• • f_—___
Kovartarp andrulinių ir bim- 

binių komunistų, iš vienos pu? 
sės, ir sklokininkų, iš kitos ne-į 
siliauja.

Pruseikiniai arba sklokinin-, 
kai rengia' koncertą kovo 13 
dieną Meldažio svetainėje, kad 
paremti savo orglną “Naująją 
Gadynę”. Apie šį koncertą' su
žinojo Andrulis ir jo davatkos. 
Jie paskubomis sušaukė savo 
skodą, kad apsvarstytu kaip pa
kenkti sklokininkų koncertui. 

' Po trumpo apkalbėjimo su
sirinkimas nutarė savąjį “ViU 
nies” koncertą perkelti iš kovo 
20 d. j kovo 13 dieną, t. y. tą 
pačią, kurią sklokininkai 'rengia 
koncertą. r

Atsirado bimbinių šauktame 
susirinkime pora tokių, kurie 
parodė priešingumo šiam “Vil
nies” fanatikų kerštui, bet An
drulio diktatūra nugalėjo tuos 
kelius priešus ir perkėlė “Vil
nies’* . koncertą į 13 d. kovo. 
Vienas artimas Andrulio tavorš- 
čius pastebėjęs, kad dėl keršte- 
priseis | netekti $25', ba Audi 
torijos gaspadorius palaikysiąs 
$25 už perkėlimą parengimo į 
eitą dieną. 1

Pirm keleto metų komunis
tai iš “Vilnies” pastogės tokius 
terštus varinėdavo prieš “Nau- 

. ienas”. Kai “Naujienos” reng
davo koncertus arba piknikus, 
tai ir komunistai mėgindavo 
tuo pačiu laiku rengti, kad joriis 
užkenkti. Deliai x to nukentė
davo, žinoma, tik jie patys, ko
munistai. Pagalios matydami, 
■<ad nieko negali padaryti “Nau
jienoms”, jie liovėsi mėginę 
, oms kenkti.

Dabar betgi jie ir vėl at
naujino tą taktiką, tik jau prieš 
žuvusius savo artimus drau
gus. Kažin tečiau, ar nesu-, 
dups ir dabar, kaip suklupo 
įdegindami kišti' koją “Naujie
noms”? r

SJdokininkai sako, kad And
rulis ir jo visa grupė taip da
rydami ilgainiui neteksią tų

Tą dieną, kovo 6-tą, apšvie
ti etės rengia paminėjimą 25 
metų sukaktuvių nuo to laiko, 
kai, susitvėrė jų Lietuvos Mo* 
terų Draugija Apšvictiu

Rengiama bankietas.
ši draugija yra viena iš pir-/ 

mutinių lietuvių moterų , pro- 
gresyviškų draugijų. Ji yra 
daug pasidarbavusi apšvietai, 
šelpimui moksleivių, rengimui į- 
vairių parodų, prelekcijų apie 
sveikatą, valgių gaminimui ir 
užlaikanti knygynėlį, kad kiek
vienai narei butų prieinama pa
siskaityti knygų.

25 i metai atgal buvo ' gan 
sunki , užduotis suorganizuoti 
moterų draugiją, nes moters vi
sai nematė reikalo dalyvauti vi- 
suomeniiname judėjime. Ta dar
buotė joms atrodė svetima.

Prisiminus tvėrėjoms apie šį 
darbą, širdį džiugini tas pra
kilnus jų darbas. . Ir tas mi
nėjimas bus Lietuvių Auditori
joj, kovo 6 dieną.

Kai kurios draugijos tvėrė
jos, kaip Damijonaitiene, Joza- 
vitienė, žemąitiene, jau yra se
niai mirusios. Bet jų darbai ir 
po šiai dienai pasilieka, nes pa- 
sliko jų'pagelbininkės, kaip tai 
A1 i š a u skienė, Miščika’itiene,

■ ' If1 ■

Dundulienė, Katvekįčienė, Pu- 
niškienė, Gulbinienė, Beleckiene 
ir eilė kitų draugijos veikėjų.

ši draugija, pralaužusi kelią 
visuomeniniam moterų veiki
mui, išsiplėtojo iki aukščiausio 
laipsnio ir nuo,*vyrų draugijų 
neatsiliko. įriu?'

Ateinantį sekmadienį, kovo 
6 d., Lietuvių Auditorijon, 3133 

Biblijos Studentų
PRAKALBOS

su paveikslais 
temoje:

“Ar Biblija yra Dievo įkvėpta, 
jeigu taip, tai kąįp gialima tą 

sužinoti?”
Šubatoj, Kovo 5 d.

McKinley Park svetainėj
prie Western Avė. ir 39 St. 

Pradžia nuo 7:45 vai. vakare. 
Programas bus įdomus, susidės 
iš giesmių, kalbos ir paveikslų. 
Paveikslus aiškins S. Beneckas.

Kviečiame vis^s atsilankyti. 
Įžanga liuosa. Nėra rinkliavos.

praeitą antradienį, kovo 1 d. 
Association house, 2150 W. 
North avė., SLA. 226 kuopa 
turėjo savo susirinkimą. Neatsi
žvelgiant į blogą orą, narių at
silankė nemažai. Susirinkimas 
buvo trumpas. Prie naujų su
manymų buvo duotas įnešimas 
išrinkti tam tikrą komisiją, ku
ri ■ pagamintų sumanymus sei
mui. Balsuojant įnešimas- bu
vo atmestas. Kaž kodėl kai 
kurie nariai buvo labai priešingi 
tokiąi komisijai?

Pirmininkas pranešė, kad iš 
Centro yra /' atėję' balsavimo 
blankoš P. T. rinkimams ir, kad 
sekančiam kuopos susiriąkime 
turėsime jau balsuoti)

šį kartą kuopa turi daug li
gonių, kurie yra užsimaldavę ir 
lankomi. Du atsimaldavo, o 
5 dar naujai susirgę randasi 
daktaro

„ Jaunų Liet. Ams Taut. Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą penktadieny, kovo 
4 d.,, 7:30 v. Ch'. Liet. Auditorijoj. 
Visi nariai malonėkit laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų aptarti. Ku
rie priptldėc aplikacijas, malonėkite atei
ti įstojimui. Rašt. S. Kunevįęia.

SLA. 238 kp. susirinkimas.įvyks ko
vo 4 d., 7:30 v. v., K. Gramonto sveu 
4535 So. Rockvvell St. Visi kviečiami 
atsilankyti ir užsimokėti savo duokles, 
kad neliktųmet suspenduoti. Taipgi yra 
daug kuopos reikalų.

Rašt.. G. Povilaitis.
. ......

Illinois Lietuvių Paielpos Kliubas, lai
kys savo mėnesinį susirinkimą penkta
dieny, kovo 4, Ch. “Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 7:30 v. v. Visi 
kliubiečiai butinąi atsilankykįte, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti .šiame' su
sirinkime. — A. Kaulakis, rašt.

SLA.

priežiūroj.—Narys

Roseland
die-139 kp. permaino 

ną ir valandą susirinkimams.
Dabar kuopa laikys susirin

kimus paprastais Vakarais, bū
tent kiekvieno • mėnesio antro, 
trečiadienio vakarą.

Sekantis SLA. 1^9 kp. susi
rinkimas įvyks. trečiadienį, ko
vo 9 d., 7 v. vakare, Palmer 
Park svetainėj. Jei kurie na
riai negalės tą dieną dalyvauti 
susirinkime ir* užsimokėti mo
kesčius, tai malonės ateiti pas 
finansų raštininkę Marę Klusis 
į namus, 10758 Indiana avė., 
ir užsimokėti. . >

A. Narbutas, Org.

Muzika iš Užsienio
Lucky Strike Šokių valanda ir toliau 

atneša -muziką ir už tūkstančių mylių, 
iš už jurių-marių, iš gimtosios šalies 
tų klausytojų, 'kurie yra svetur gimę ir 
dabar gyvena Junge. Valstijose. Jau 
girdėjome šokių muziką iš Paryžiaus, 
Londono, Buenos Aires, Bėdino ir k., 
neskaitant daugybės geriausių Amerikos 
orkestrų.. kurie dalyvauja Lucky Strike 
Šokių Valandoje.
1 Taip kaip Lucky Strike išdirbėjai ieš-' 
ko savo Šokių ,Valandai geriausių or
kestrų, taią jie deda visas pastangas, kad 
Lucky. Strike butų geresni, smagesni ci- 
garetai: Tiktai puikiausias tabakas,
•‘derliaus Smetona”, \ėra vartojamas 
Lucky Strike gamyboje.

Bet.' kiekvienas tabako lapas, nežiūrint 
jo gerumo ir brangumo, turi savy tūlų 
šiurkščių erzintojų, kurie iššaukia gerk-> 
lės erzinimą ir kosėjimą. Kad paša
linti tuos erzintojus, Lucky* Strike iš
dirbėjai vartoja spraginiftio procesą, į 
kurį įeina ir ultra-violetinių spindulių 
vartojimas.1 Tų pašalintų er/intojų ne
bėra Lucky Strike cigaretuose. Jie būna 
parduodami chemikalų išdirbėjams. Spra- 
ginimas yra apsauga jūsų gerklės nuo 
erzinimų ir kosėjimo ir Lucky Strike 
yra vienatiniai cigaretai pasaulyje, kurie 
teikia jūsų gerklei tą apsaugą.

Netsebėtina. kad daugelis garsinių fil
mų žvaigždžių indorsavo Lucky Strike, 
nes jiems ypač tenka akylai rūpintis sa
vo gerkle. Tuos indorsavimus, už ku
riuos nemokėta nė vieno' cento, rasite 
Lucky Strike apgarsinimuose. (Apg.).

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornišių ir pianų muveriai vietoje 

toli, patarnavimas geras ir pigas.
817 West 34th Strt

Tel. Boalevard 9336

ir

Nauda iš organiza
cijos

PASKUTINĖS KELIOS DIENOS!
Būtinai pamatykite 

Rusijos sensacinį garsinį filmą 

“ROAD JO LIFE” 
(su angliškais užrašais) 

Drama, kuri tūkstančius sujudino 
'' , '' ■ '■ 

f) || || R II A Naui°s dainos rUNulla^e u iki i ii. a.
50c 1 iki 6 v. v.
65c 6 iki 11 v. v.JUM ■ Išėmus ieitvit sektn.

VA^. BUREN J>RIE MICHIGAN

.......... --s.

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
• SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

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

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
• v

Liberty Trust 8 Savings Bank Bldg., 
, Room 204

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

TEL. VAN BŲREN 1200

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

Kitą laiką pagal susitarimą.
. ------------- ------ -:.. „-A.. --------- - ------ -qi . .į

Educational 
Mokyklos

Garsinkites “N-nose”
MADOS MADOS MADOS

5 . , s. ' , , . ■ T +'

LIGŲ 

galvos 
galvos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Sauk arba raly,k: _

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finanaai-Paskolos

SAUGUS INVEST 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgiČiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės į 
Naujienas,'1739 S. Halsted St' 
Box 1382. /

Funushed Kooms
PASIRENDUOJA kambarys apšildo

mas dėt vaikino su valgiu ar be valgio. 
6540 S. Rockwelt St.

DU KAMBARIAI ant rendos prie pa
vienėj moteries, Šviesus ruimai, pirmos 
lubos, prie geros transportacijos, 1661 
N. Oakley Avė. Tel. Humboldt 7935. 
Keidy.

For Kent
RENDON gerai įsteigtas Road House, 

14 kambarių, 8 akrai apsodinti vaisi
niais medžiais prie Hito ir Archer Rd. 
— taipgi {steigta, pelninga kiaulių 
skerdykla prie to. Žiemos laiku gali
ma daryti gerą biznį.

5719 Archer Avė. • 
Summit, III.

• 'Tel. Summit 342-W

BOWLING ALLEY pasiren- 
duoja Chicagos Lietuvių Au
ditorijos name. Pigi renda.

Kreipkitės V
840 W. 33rd St.

.............. ...... . - ■

Personai
• Asmepii lelko

PAIEŠKAU J. Micztula. yra gyve
nęs Spring' Valley, III. Žmonės jį žino 
kaip daktarą. Prašau jo paties ar kas 
apie jį žino pranešti, busią dėkingas. 
L. Raudis. 1708 So. Jefferson St. 
Chicago, III.

Help VVanted-rMale 
Darbininku Reikia

GERA proga bedarbiams užsidirbti, 
atsišąukit nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Mike, 4011 S. *Campbeli Avė.

, . " - ■ - _'................................................. *

REIKALINGAS patyręs bučeris —< 
blaivąs ir darbštus,

3631 So. Halsted St.

Kiekviena organizacija, ypač biznio, 
turi nešti naudą savo naridms. Tarp ; 
teikiamos naudos,' yra kolektyvis pirki
mas ir garsinimas plačioj skalėj. Tuo-j 
rpi gali pasinaudoti didelis ir maža? biz
nierius. | į ' •1 •'

vTečiaus, kad biznierius galėtų iš to 
pasinaudoti, turi buri taipjau teikiama 
tiesioginė nauda publikai, nes be paten
kinu) kostumerių nė Avienas > biznierius 
negali išsilaikyti kiek ilgesnį hiką. ( To
dėl įdomu žinoti kokią, naudą gaurta .pu
blika iš biznib organizacijų. .

Pirmiausia, kada7 yra grupė vienos 
sryties bizniernų, pav., groserninkų, orr 
ganizacija bendram pirkimui atneštų 
naudą, kadangi leistų kikevienam biz
nieriui pigiau pirkti visas prekes. Pav. 
”Midwęst Stores” organizacijoj nariai 
turi davo urmo sandelį .kuris perka pre
kes vagonais.; Pasidaręs sutaupomas per
kant didelėmis kiekybėmis yra perduoda
mas tiesioginiai publikai formoje žemes
nių kainų. ' r '

Jeigu pavienis sankrovininkas net ir 
galėtų pirkti' pigiai, visgi iŠ' to publkai 
nebūtų naudos, nes nebūtų kaip pra
nešti publikai apie pas jį esančius pigu
mus. Bet organizacijoj, kada garsini
mo kaštai išsidalina ant visų, jiezbuna 
nepaprastai ma$i ir kiekvienas grosernin? 
kas gali pasinaudoti tais garsinimais, 
kaip tarsi jis vienas butų pirkęs tą visą7 
garsinimą., - ’' . .

Kadangi kiekvienas groserninkas gali 
'pasinaudoti šiais, garsinimais, jis gali 
grečiau išparduoti'4 savo prekes. Greir 
tesnž apyvarta pagelbsti palaikyti žemas 
kainas, o ir prekės* visuomet būna šyie- 

-i.,-- ■■ -•* . v.

Į?

Mes pildome 1931 
metų P..Č

Income Tai
blankas

Kam reikalingas toks pa 
tarnavimas užeikite į

a u j ienas
1739 So. Halsted St
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iii 8 vakare.

Šventadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

'2629 — Jaunai moterei arba mergaitei balinę suknele. Tinka_ ___ ___  ______   ___ iš 
nos spalvos ^baterijos. Sukirptos mieros J 6, 18, 20 taipgi 36, 38, 
per krutinę. •___________ \

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus1 arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
Sp. Hglsted St, Chicago, TU.

bile vie-
40 colių

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

• ■» * • ’

čia {dedu 15 centų ir prašau at- 

siųsti man pavyzd} No -••••• - ••• 

Mieros ................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)
■■ ■ ■ ' I

(Adresas)

• Business Chances 
PardąyimuiBizniąi ^ 

PARDAVIMUI grosernč ir bučernė. 
labai pigiai. ,

6600 S. Mprgan St. i r

PARDAVIMUI pigiai Ice Cream 
storas. Del informacijų šaukite 

Armitage 5849

NAŠLĖ parduoda cigarų, cigaretų, 
ice cream ir gėrimų krautuve $u namu.

1609 So. Halsted St.

Exchang€s---Mainai
NORIU mainyti nedidelį naęnuką ant 

.didesnio, Bridgeporto apielinkeje. tarp 31 
ir 35 gatvės, tarp Auburn ir LoWe Avė. 
Atsišaukite. Box 1 12, 3653 South 
Halsted St.

Real Estate For Sale

MES PARDUODAME ir mainom na
mus. lotus, faunas ir visokius 
visur.

Norintieji, greitai parduoti ar 
nyti savo bile kokią nuosavybę, 
tės asmeniškai ar laiškais pas 

Joseph ’ Yu$hkewttz,
^647 Archer Avė., Chicago, It!.

biznius

išsimai- 
kreipki-

PARDAVIMUI 12 flatų namas arba 
mainysiu ant road house arba cash far- 
mos, netoli Chicagos. Vieni marginiai. 
Namas randasi South Sidlj. Rendos ne- 
ša metams $8.500. Rašykite Box 1198, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.




