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Berlynas, kovo 11. — Berly
no policija patyrė, kad Vokie- 
jos Nazi (fašistų partijos) va
das Adolfas Hitleris, įsakė sa
vo būriams būti prisiruošti- 
sieihs sekmadienyje (rinkimų 
dieną) išmaršuoti iš Berlyno, 
kuomet rinkimų rezultatai bus 
paskelbti.

Kai kurie daro išvadą, kad 
tuo budu Hitleris mobilizuoja 
savo rėmėjus pulti Berlyną, 
jeigu pasirodytų, jog dabarti
nis prezidentas von Hindenbur- 
gas rinkimus laimėjo. Hitleris 
tai tačiau užginčijo, aiškinda
mas, jog įsakymus 
išvehgus riaušių ir 
gą žmonių žudymu.

Tie jo tvirtinimai
stojo reikšmės, kuomet polici
ja padarė kratą hitlerininkų 
centre, kur buvo užtikti Ber
lyno policijos leitenantas, ser
žantas ir mašinistė. Laike kra
tos, suimtas Į hitlerininkų ran
kas patekęs planas*Upie apsau
gos paskirstymą Beri v ne laike 
rinkimų. Centre rasti asme
nys buvo areštuoti ir prisipaži
no išdavę Hitleriui visas polici
jos paslaptis.

Rinkimai įvyksta rytoj. Kan
didatuoja keturi kandidatai.

New York, kovo 11. — šiau
diniuose prohibicijos klausimo 
balsavimuose, kuriuos veda sa
vaitinis žurnalas “Literary 
Digest”, Illinois valstija, 41/2 
balsų didžiuma pasireiškė prieš 
prohibiciją. (128,748 balsai 
prieš 29,974.) **.

1930 metais, to pačio laik
raščio vedamuose balsavimuose 
prohibicijos klausimu, Illinois 
balsai pasidalino pusiau. Todėl 
iš šių metų Jbalsų pasirodo, kad 
žmonių pažiūros į prohibiciją 
per pusantrų metų žymiai pasi-. 
mainė slapiųjų naudai.

Balsavimuose ikišiol dalyva-' 
vo 2,063,111 skaitytojai ir 39 
valstijos. 1,574,776 tų skaityto
jų pasireiškė prieš prohibiciją, 
o tik 488,335 rėmė sausojo į- 
stątymo tolimesnį palaikymą.
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Japonijoje susekė 
žmogžudžių “Kraujo 

Broliją”
Su brolija surišti aukšti 

n i jos asmenys
Japo-

ATokio, kovo 11. — Japonijos 
policija suėmė visus “Kraujo 
Brolijos 
buvusį 
nisterį 
Baroną 
tikslas 
rengiasi ištirti visą dalyką ir 
suimti daug asmenų, kurie su 
brolija kartu veikė ir darė pla
nus žudymus įvykinti.

Finansų ministerio nužudyto- 
jas Eji Furuchi pasirodė esąs 
mokytojas, o bankininko nužu- 
dytojas, budistų kunigas Nis- 
sho Inouye.

Kad aukšti Japonijos asme
nys yra su brolija surišti tik-* 
rai žinoma, nes policija' žudyto
jus susekė kelias dienas atgal, 
bet viršūnės arešto tuojau ne- 
daleido.

visus
” narius, kurie nužudė
Japonijos finansų mi- 

Inouye ir bankininką 
Takuma Dan. žudymų 
nežinomas, bet policija

Lietuvos Naujienos
Norėjo uždegti trobas
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Paįstrio bažnytkaimy, Pum
pėnų v„ Panevėžio aps. padeg
ta Gasperiuno A, sukrauti prie 
tvarto sienojai. Sienojai pa
degti, kad uždegtų trobesius, 
bet laiku pastebėjus, trobesiai 
neužsidegė. Įtarti padegime 
Grigas Jurgis ir Ona Gasperiu- 
naitė sulaikyti.

Du žymus Palestinos žy
dų rašytojai atvyks

i j Kauną

40,000 eis Gandhi 
paliuosuoti

žymus Palestinos žydų rašy
tojai ir “Ksųrim” (raštai) re
daktoriai p. šteinnfanas ir 
šlonskis keliauja dabar per Eu
ropą paraginti ir sustiprinti 
Europos žydų kultūrines ir li
teratūrines jėgas. Po kiek laiko 
iš Rumunijos jie atvyks į Kau
ną.

Kokių tamsių merginų 
esama

London, Anglija, kovo 11. — 
Iš Bombejo praneša, kad šiaur
vakarių Indijoje susiorganizavo 
40,000 indusų armija, kuri eis 
į Peshawarą, iš kalėjimo pa
liuosuoti anglų įkalintą Indijos 
sukilėliu vada Mahatma G<and- 
hį.

Pas vieną Kaune gyvenančią 
panelę prieš ‘kelias die
nas užėjo prieš pietus dvi či
gonės ir pasiūlė paburti korto
mis, sakydamos, kad tikrai pa
sakys jos gyvenimo ateitį ir at
spės praeitį. Už paburimą kor
tų prašė 5 litų. Panelė J. suti
ko. Viena iš tų čigonių' pradėjo 
burti, žinoma, burė, gyrė kiek 
tik galėdama, jog ji bus labai 
turtinga, gaus gerą vyrą ir lai
mingai gyvens visą amžių. Po 
tos savo kalbos palikdama galu
tiną atsiskaitymą dėl 5 litų to
liau, tuo tarpu paprašė tiktai 
duoti kokius gali drabužius, 
kuriuos ji turės “pertraukti” 
per knygą ir galutinai pasakys 
apie jos artėjančią laimę ir tur
tus, kurie jos laukia. (Panele J. 
būdama neturtinga (tarnaitė) 
ir išgirdus taip, kalbant čigonę 
iš džiaugsmo atnešė žieminį 
pHW*tamsiai mėlynos spalvos, 
Avį«šĮai mėlynos spalvos skarą, 
tamsiai mėlyną bliuskutę ir si
jonėlį. Kad būrimas butų tik
resnis, čigonė liepė iš i kišenių 
nieko neišimti. Kišenėj buvę 42 
lt. čigonė pasiėmus visus šiuos 
daiktus su pinigais išsinešė per 
knygą “pertraukti” ir daugiau 
negrįžo.

Nuo dulkių prasidėjo 
akių ligų epidemija

tačiau, nu-

armiją iš fronto

Lee-

bet

ii.—

au-
Draudžia vestis orlaiviuose

Lentpiuveje žuvo 3; 3 sužaloti

Surado sūnų po 19 metų

PROGRAMAS
Sekmadieny,

bė

6 vai. vakaro trau-

davęs, kad 
bereikalin-

Washington, D. C., kovo 11. 
—34 balsais prieš 32, senatas 
atsisakė svarstyti įnešimą, duo
ti teisę prezidentui Hooveriui 
perorganizuoti valdžią.

Vera Curz, Meksika, kovo 11. 
Vear Cruz uostas Meksikoje bu
vo smarkiai žemės drebėjimo 
sukratytas. Aukų žmonių tar
pe nebuvo.prie 

kūdikio 
jurinin- 
Johnson

kovoi 11.— Kinai

Iš 700 
i Jūrę 

išgelbe-

Saulė teka 6:08;
52

Washington, D. C., kovo 11. 
— Išlaidus ir biurokratiškas 
Amerikos senatas paskyrė $50, 
000 Amerikos tabokos agento 
užlaikymui Europoje.

Senatas paskyrė $50,000 Ame
rikos tabako agentui

užtiko pėdsakus, 
kad pavogtas

Havre, Francija', kovo 11.— 
Francija atsisakė įleisti Ile De 
France laivu atgabentas 20,- 
000 bačkų Amerikos obuolių.

Varšuva, kovo 11. — Įvyku
siame Chopin’o kompozicijų 
kpnteste pasižymėjo aklas veng
rų pijanistas Imi/c. Laimėjo 
pirmą dova*ną.

Manila, Philipinų. salos, kovo 
11.—Amerikos karo laivas iš
gelbėjo 40 žmonių nuo degan
čio japonų prekinio laivo Kaku 
Maru. Laivas gabeno gazoliną.

Helsinki, kovo 11.— 
suomių žvejų nuneštų 
ant ledo lyties, 400 jau 
ti. Kitiems trejiems šimtams,
orlaiviai gabena maistą ir šil
tus rūbus. Iš šimto arklių, nu
neštų kartu su žvejais, 30 iš
gelbėtą.

Kovo 13 dieną
Iš Stoties *
WGES 

1360 kilocykles

La'vvrėnęeburg,, Tenn., kovo 
11. —Lentpjūves katilui spro
gus, 3 darbininkai buvo užmuš
ei ir 3 sunkiai sužaloti.
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[Acme-P. 8 A. Photo]

Adolf Hitler (po dešinei), Vokietijos fašistų vadas, kuris sta
to savo kandidatūrą i prezidentus. Rinkimai įvyksta rytoj.
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Ofisas atdaras nuo 8 iki 8. 
šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.

Kidnapei iui reik-dauja daugiau | Nenori kalbėti apie derybas iki 
negu $50,000 už grąžjnimą ' * Japondirnėęvuakucs

Išgelbėjo 400 suomių 
žvejų

De Valera paleido 22 
kalinius .

Išgelbėjo 40 nuo degan
čio laivo

Ubage turėjo sukrovus 
$1,600

$35,000,000 New Yorko 
bedarbiams

Albany, N. Y., kovo 11. — 
New York valstijos legislatura 
nubalsavo paskirti $5,000,000 
ir išleisti $30,000,000 vertės bo- 
nų bedarbių šelpimo reikalams 
aprūpinti.

Nevv York, kovo 11. — 100 
metų ubagė, kuri gatvėse par
davinėjo paišiukus praeiviams, 
staiga mirė. Prie jos rasta 
$1,600 pinigų. Patirta, kad 
vienas jos sūnūs yra daktaras, 
ir be to turėjo turtingą dukte
rį Mineapolis mieste. .Ji tačiau 
gyveno išmaldomis.

Vedė ožį nusikratyti 
piktų dvasių

Kalkuta, Indija, kovo 11. — 
Jauna indietė apsivedė su ožiu, 
norėdama iškirsti šposą pik
toms dvasioms. Indijoje tiki, 

. kad jaunai mergaitei vedus, 
piktos dvasios tuojau nugala 
bina jos pirmą vyrą. Todėl, dau
guma jų pirmą kartą veda gy
vulį ar augalą, kad nelabąjį ap- 
gavus.

Išgelbėjo Atlantiko 
droš aukas

Windsor, Kanada, kovo 11.— 
Orlaiviai, krantų apsaugos lai
vai ir keli keleiviniai laivai at
ėjo į pagalbą tiems laivams At- 
lantiko juroje, kurie buvo aud
ros apgadintį.

Ims mokesčius už plau 
kų garbiniavimą

Sofija, Bulgarija, kovo 11.— 
Norėdama padidinti valdžios pa
jamas, Bulgarijos finansų mi
nisterija uždėjo naujus mokes
čius už plaukų garbiniavimą. 
Ims 5'frankus, arba apie 
centų už kiekvieną sugarbinia- 
vimą.

Požemio pasaulis Kinai reikalauja 
ieško Lindbergh’ų Japonų ištraukti 

kūdikio Detroite 
—--------——

Hopewoll, N. .L, kovo 11.-- 
Nevv Yorko gengsteriai Salva 
tore Spitale ir Irving Bitz 
Lindbergh’ų pakviesti tarpiniu 
kai tarp jo ir jo sunaus 
naperių, 
rie rodo,
dikis yra Detroite, Mieh.

Spitale advokatas Isaiah 
bove, Detroite, paskelbė gavęs 
žinią, kad kūdikis yra sveikas, 
bet už jo grąžinimą, kidnape- 
riai nuo tėvų pareikalaus daug 
daugiau, negu $50,000.

Be Nevv Yorko požemių val
dovų, pavogto kūdikio ieško be
veik visa' Amerikos ir kelių už
sienių valstybių policija. Gar
susis Anglijos “Scotland Yard” 
irgi prisidėjo prie ieškojimo, 
kratydamas kiekvieną į Angliją 
iš Amefikos atplaukiantį laivą.

Vietinė Nevv Jersey valstijos 
policija tęsia tardymus, prisi
laikydama teorijos, kad 
pavogimo . prisidėjo 
slaugė ii” jos draugas 
kas Henry Johnson, 
dar tebėra po areštu*.

Kinijoje sušaudė ke 
turius kidnaperius

Shanghai, 
gri'ežtai atsisakė dalyvauti Ja
ponijos siūlomose taikos dery
bose, iki japonai besąlyginiai 

kid-1 ištrauks savo kariuomenę iš 
ku-: Shanghajaus?

j Geneva, kovo 11. — Tautų 
Sąjungos taryba paskelbė,^tri
jų punktų projektą taikiai už
baigti kinų-japonų konfliktą 
rytuose. Japonų ir kinų atsto
vai nebalsavo. •

Japonų atstovas atsisakė bal
suoti, nes jo nuomone, Tautų 
Sąjunga yra nekompetentiška 
kištis į ginčą, o kinas nebalsa
vo, nes jis nebuvo gavęs in
strukcijų iš valdžios.

Trijuose punktuose Tautų 
Sąjunga paskelbė, kad Sąjun
gos koventas yra pritaikomas 
konfliktui ir Sąjunga negali 
pripažinti susitarimo, atsiekto 
militare jėga; kad, didžiosios 
neutralus valstybės palaikys 
tvarką teritorijoje, kurią japo
nai evakuos ir, be to, devynio
likos narių komisija darbuosis 
taikos grąžinimo klausimu ir 
padarys pranešimą Sąjungai ne 
vėliau gegužės 1 d.

•Shanghai, kovo 11. — Kini
joje Tsao Ho-King kalėjime, 
prie Shanghajaus buvo sušau
dyti keturi Jddna'periai, pavo
gę Amerikos tabako firmos 
agentą pasipinigauti.

San Francisco, Cal., kovo 11. 
—Po 19 metų nesimatymo, vie
na motina atrado savo sūnų, ga
vusi nuo jo laišką per Raudo
ną Kryžių. Sūnūs pasimetė bū
damas dar kūdikis.

T*...................... ...

Springfield, III., kovo 11. 
Virš mėnesio laiko išbuvęs
darbo, tūlas traukinių darbinin
kas vėl buvo pašauktas į darbą, 
bet pirmą naktį žuvo po už
kimo ratais

Dublin, Airija, kovo 11. — 
Naujas Airijos prezidentas Ea- 
mon De Valera paleido iš kalė
jimo 22 kalinius, kurie buvo 

(nuteisti už prasižengimus prieš 
buvusį prezidentą Cosgrave.

Begina, Kanada, kovo 11. — 
Paskutiniu laiku Kanados pre- 
rėse siautė audros, nešdamos 
su savim dulkių debesis. Nuo to 
gyventojų tarpe labai išsiplėtė 
trakdmos epidemija. Sergan
tiems daktarai siunčiami į pa
galbą.

Al Capone nori Lind- 
berghiuko ieškoti

Chicago, III., kovo 11. —Chi- 
cr gos raketįeHV karalius Al Ca- 
poner dabar sėdįs kalėjimo#^pa
sireiškė irgi ’ norįs prisidėti 
prie Lindbergh’ų sunaus ieškoji
mo. Nėra, tačiau vilties, kad 
jį iš kalėjimo išleis

Basomis kojomis laime 
jo divorsą

Los Angeles, Cal., kovo 11. 
—Kadangi jos vyras atsisakė 
jai kojinių pirkti, Elena Mahon 
nuėjo į teismą ir laimėjo divor- 
są. - Sako, gal kai kuriai ir 
patinka basai vaikščioti, bet ji 
norėtų bent vieną porą kojinių 
turėti.

Generalis streikas, 
visi dirba

Cordova, Ispanija, kovo 
Ispanijoje buvo paskelbtas ge- 
neralis streikas, bet visos dirb
tuvės dirbo. Darbininkų uni
ja įsakė savo nariams neprisi
dėti prie streiko. Komunistų ir 
sindikalistų štabai, tačiau, bu
vo valdžios uždaryti, kad išven
gus musių.

Francija atsisakė priim 
ti Amerikos obuolius

Pasižymėjo aklas pija 
nistas

Rado naujas turtingas 
aukso gyslas

Auckland, N. Z., kovo 11. — 
Naujoj Zelandijoj, Aroha kai*' 
nuošė ardo aštuonius naujus 
aukso .sluet^hius. "Kai kuriose 
vietose sluoksniai yra apie 50 
pėdų platumo.

Katė turi teisę tik kar-| 
tą įkasti

Sioux City, kovo 11. — Sta
lius, dirbdamas ant stogo bu
vo skaudžiai kat^s įkastas. Ka
tes savininką apskundė į teis
mą. Teisėjas nutarė, kad kiek- 
v‘ena‘ katė turi teisę bent kar
tą žmogų įkasti. Kadangi tai 
buvo jos pirmas įkandimas to
dėl katei reikia dovanoti.

Žemės drebėjimas Vera 
Cruz’e

1 Neapolis, Italija, kovo 11.— 
Keli teologai nutarė, kad vedy
bos atliktos katalikų apeigomis 
orlaiviuose yra nelegalios. Ap
eigas turįs atlikti apylinkės pa
rapijos klebonas, o orlaivis lai
ke ceremonijų, negi jis skrai
dys visą laiką, tos parapijos 
ribose. !

Mirė žmogus garvežio 
katile

Kaune, A. Šančiuose, prie šal
dytuvų guli į žemę įiindęs gar
vežio katilas, apverstas iš šo
nų sluoksniu žemių. Tame ka
tile prieš ketvertą metų įsikūrė 
pilietis Motiejus Jankūnas, su 
mylimąja M. 'Morkevičiene.
. Katilo gale padaryta skylė į- 
listi, iš viršaus pridengta skur
liu. Antrame katilo gale yra 
maža angelė, tai šviesai į ka
tilo vidų dienos metu įeiti.

Jankūno guolis — patiestas 
skuduras: užsikloja tuo švarku, 
kurį dieną vilki. Taip senukas 
sau ir gyveno. Darbo neturėjo, 
o tik retkarčiais -sukapodavęs 
pasitaikiusį vežimą malkų ir 
šiaip taip pusbadžiu gyveno.

Vasario 11 d. Šančių policijos 
nuovadai buvo pranešta, kad 
katile gulįs miręs Jankūnas. Po
licija patikrino ir pranešė savi
valdybei, kad atimtų lavoną.

Jankūno lavonas perduoda
mas anatomikumui.

Chicagai ir ąpielinkei federa- 
iis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, jokios • permainos 
temperatūroje. Vidutiniai šiau
rės vėjai.

Vakar temperatūra buvo 11-

leidžiasi 5:-

Ispanijoje išsprogdino 
bažnyčias

Huelva, Ispanija, kovo 11. — 
Huelvos mieste, Ispanijoj, spro
go penkios bombos apga'dinda’ 
mos daug nąmų ir dvi bažny
čias. Sprogimu kaltinami sin- 
dikalistai.

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per



pinigai vi

BOŠE

koks čia

Patogumų Gadynė!

Neatidėliok taupinimo rytojui

usau
Padarome Visį&rii& Greitai 

. t?- f O U I * ■ ■ •

SUDRIK AUTO SALES

1739 South Halsted Street,

GARSINKITES “NAUJIENOSE

reketie- 
lie sako

; .aišku, kad spulkų biznis • nie 
' kuomet nesustoja, 
kuomet plaukia, štai kodėl jų 
ir dabartinė depresija nepaliete 
taip skaudžiai, kaip kitas įstai-

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles , . 
Programus 
Tikietus

’"l" ."!l į .lįl III

jie taip eitų, kaip ka- 
žmončs to nesulauks 

mašinos

pradėjo bankrutuoti' priva
lai lietuviai pra- 

dolerlų, ku- 
kaip yra sako- 

prakaitu uždirbę, 
ukišo da.elkus 

dolerių visokiems 
Bischoff’ams bei kitiems priga
vikams.

Bilas - !■
Biznio Kartėles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus > ... '■;.

Negirdėtai pigiai ant aukštos rųšies skalbimui mašinų 
MAYTAG, THOR, HOOVER ir elektrikinių ledaunių— 
refrigeratorių.

Pradėk šiandien ir buk linksmas ateityje.
Per 23 metus nežuvo nei centas.

Pirkdamas Naują 
Dodge arba Piymouth 

Automobilių

.ui »i

Ne be reikalo šiandien ir eko
nomistai kalba; kad jeigu pa
saulis daugiau kreiptų dėmesį į 
kooperacijas, tai greičiau išbris
tų iš sunkios ekonominės padė
ties. Tikrai neišmintingai daro 
tie žmonės, kurie šiandien lai
ko ąavo pinigus name ar kokioj 
kitoj nesaugioj vietoj. Visi su
sidomėkime spuikomis ir prisi
dėkime prie jų. Patys matote, 
kad spulkos net šiandien gerai 
gyvuoja. Dar negirdėjote, kad 
bent su viena Chicagos spulka 
kas nors blogo butų atsitikę.

• Jeigu norite daugiau patirti 
apie SpUikų veikimą, tai kas 
pirmadienį, 9 vai. vakaro, užsu
kite saVo radio ant W. C. F. L. 
stoties (9t0 kil.) ir pasiklausy
kite gražaus programo bei pa
mokinančių kalbų.

— F. J. Puteikis.

ST. PAUL’S HOSPITAL
yra jūsų aplelinkSa Ligoninė, kur uorei* 
kia mokėti karterį, kad aplankyti savo 
draugtiH. Ateikite. Palatas ir priežiūra 
per 1Q dienų už $60.

828 W. 35th Place
Tel. Boulcvard 6060

Gal kas pasakys 
skirtumas tarp spulkų ir kito
kių finansinių įstaigų? Skirtu
mas yra gana didelis. Pirmiau
siai reikia žinoti, kad spulkos 
yra sukurtos kooperatyviais pa
grindais, kuomet kitos finan
sinės įstaigos yra korporacijos. 
Kitaip sakant, spulkų vyriau
sias tikslas yra suteikti tinka
mą patarnavimą tiems žmo
nėms, kurie prie jų prisideda.

Kaip žinia, korporacijų pag
rindas yra šėrai. Tie šėrąi yra 
išparduodami žmonėms. (Papras
tai korporacijų organizatoriai 
neužmiršta savęs ir už šėrų iš
pardavimų gauna pusėtiną nuo
šimtį. Kuomet korporacijų rei
kalai eina gerai, tai šėrininkai 
gauna dividendus. Tokiais lai
kais, kokie yra dabar, ne tik 
dividendai susitraukia, bet ir

1 Jeigu lietuviai butų daugiau 
domės kreipę į spulkas, tai šian
dien, vietoj $8,000,000, turėtu
mėme trigubai tiek pinigų, dėl 
kurių saugumo nereikėtų rūpin
tis ir kurie neštų gerus nuo
šimčius.

Spulkų reikalai šiame atvė- 
jyj visai kitaip tvarkomi. Jos 
išimtinai verčiasi paskolomis 
ant namų. Tačiau tos paskolos 
nuolat turi būti atmokamos,— 
kas mėnesį ar kas savaitę, Už 
kiekvienų paskolintą šimtą do
lerių skolininkas moka po 25 
centus kas savaitę, žinoma, prie 
to dar parokuojama nuošim-

Naujos žemos kainos ant rakandų, stalų, lovų, pečių 
parlor setų, karpetų ir taip toliau.

907 West 35th Street
Telefonas YARDS 0105

policijos

512.95

_ Phone Htmloclr 
JOSEPH VILIMAS 

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORTUS 

6504 So. Wathttnau) Ai*. 
CHICAGO. ILt.

Jus gausite didelę nuolaidą ir dykai naują PHILCO au
tomobilio radio vertės 5100.00 pas

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant speciąlio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 

; apie savo ligą ar silpnumą, 
i Vėliausi ir geriausi
& Rydymai išgydymui
'įf įvairių kraujo ligų,
į reumatizmo, inkš-

1 Pu,lis. ntina-
1 r’IJ *r v’sll u*kte*
* ėiamųjų ligų. Tai-
' P8’ speciali gydy-
! Y • mai sugrąžinimui
* energijos ir stipru*
> mo be laiko nu*
J silpusiems asme-

nims ir lytiniai 
i . . silpniems vyrams. 
» Sergantys žmonės yra kviečiami 
ateiti dcl sveikatai naudingų informa
cijų. kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų. 

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS 
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monro* Street, Chicago. III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo k'amb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p< m. Nedaliomis 10 a. m. iki | 
p. m. Panedėliais. Seredomis ir Suba
rantis nuo 10 a. m. iki 8 p, m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame najne.

■ ■ ■ ■  ...................■■■■»■   ............... . ............ . ........... ...w       pi       ■■ I. ■ '■»

Gružus Lietuvių radio programai duodami BųdriRo 
korporacijos išminties WCFL 970 kil. nedėliomis nuo 
1:15 iki 2 vai. po pietų iv iš stoties \V H F C 1420 kil. 
kęlvcrgais nuo 7 iki 8 vai. vakate. ’ ■■

.................... »<■'. ...... ..

Chicagos lietuviai pradėjo 
kurti .spulkas prieš 40 mėtų svi 
viršum. Ir reikia pasakyti, kad 
jes visos gana gyvuoja ir auga, 
šiandien' visų Chicagos lietuvių 
spulkų kapitalas siekia apie 
$8,000,000. Per tą laiką nežuvo 
spųikoj nei vienas taupomas 
centas,— kaip tik priešingai— 
tie žmones, kurie dėjo savo, pi
nigus į spulkas, gavo gana ge
rą nuošimtį. Net šiais blogais 
laikais spulkos pajėgia nuošim
čius išmokėti.

Dabar pažiūrėkime, kiek mu
sų lietuviai pražudė pinigų sve-

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žo
lių gydytoja tūkstančius 

išgydo su žolėmis
Pa»tebčilna nnujn Iro n ibi naci j a gyvastį pa- 

laikančių žolių yru' svarbiausias moderninių 
J alkų išradimas. Tūkstančiai kentėjusių. ku> 
rle sunkiai sirgo, dabar yra sveiki. Nežiū
rint kokia Jūsų liga yra, kaip daug daktarų 
ir vaistų jus iAbandčt be pasekmių. čia 
yrą. viltis, dėl jus.

įęjū^LiHJi c.ydytoja, 
18W> N. Dainei) Avė., Clueago, siūlosi su- 
steKU j™
ghnMte $1.00 bonkų Kraujo !Thn ko, arba 
$l.B0 bonką Specialių Žolių Gyduoi ų Dykai. 
PridMUto 25<: apmokėjimui supąkavimo ir 
persiuntimo. Kasykite ar -uteikHo Šiandie.

BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2
Bendradarbiaujant '

----- ----------------------- K. .AUGUSTUI, J. VARKALAJ Ir V. RUšINSKUl     •-*-——J

EUROPA
Jiimi.iKiin.il H 
J LIETUVĄ 
savai.ė išplaukimai 

yd Kabininiais Laivais, 
pas vietinius agentus.

Lloyd laivakorčių, suteikiant
i greičiausia patatnavima

North German Lloyd
3u Vv iUindolph ,St. Chicago

Dabar politikieriai, su Hoo- 
veriu prišaky, sumanė kiti^ 
lalMii “gerą” planą, kaip iš
traukti iš žmonių $2,(X)(X0(M),- 
(MMK • "ra's i

Prezidentas Hooveris atsi
šaukė į žmones, kad jie pirk
ių bonus, kad nelaikytų pipi- 
gint už pančiakų ir kitose .vie^ 
tose, kad tuos pinigus paleistų 
į apyvartą, ir tokiu budu Čsą 
pasigerins laikai.

Vienok Hooveris nenori žit 
n*kį neprisimena apie* kel& 
i n iii a r d u s^. (įp k n ų» , k u ri e ž u n& 
uždarytuose bankuose. 4*

Hooveris ir jo pasekėjai nei 
si rūpina, .. jiems nėra reikalo 
rūpintis, kad atgauti žmonių 
pinigus, žuvusius bankuose, 
račiau jie turi drąsos reika
lauti iš žmonių, kad jie iš pan- 
ėiakų ištrauktų pinigus, kad 
itiduotų bankininkams, pirk
dami bonus.

Žiaonia, rasis daug žmonių, 
kurie palikes, jog tai prisilies 
prie laikų pagerinimo!

Kodėl žmonės tam netikės? 
Juk Amerikos žmonės pripra
tę tikėti-, kad kiekvienas gitli 
Imti prezidentu, senatorium, 
milijonierium ir lt.

Žmonės ir dpbar tiki, kad 
<ieri laikai ateis, kad vėl visi 
d irbo turės, daugiau pinigų 
užsidibs... Tačiau jie nepamąs- 
lo nė kiek, kad tie geri laikai 
neateisJr negali ateiti. d (

Darbai gali biskį pagerėti, 
bet kad 
r o metu 
Dabar mašinos viską padaro, 
ir vis technika yra gerinama; 
tik kelių žmonių reikia prižiū
rėti mašinas.

Iki šių laikų žmones bego į 
miestus, dabar žmones iš 
miestų turės eiti ant ūkių gy
venti, nes kitokio išėjimo nė
ra ir negali būti.

Amerikoj yra milijonai ak
rų geriausios žemės apleistų 
tikiu. Ant tu ūki u vra vald
žios morgičiai; tūkstančiai ti
kiu yra apleistų, keli bilijonai 
dolerių valdžios paskolų guli 
ant ūkių. Apie 90 nuoš. tokių 
tikiu yra visai nedirbamos. 
Reiškia, valdžios įdėti pinigai 
į ukius nuošimčio neneša.

90 niioši -tokių ūkių apleista 
per ūkininkus, kurie tikėjosi 
turėti gerus laikus miestuose.

4559 S. Paulina St
■ b!#/ .o: V;>: .

Gali gėrėtis muzika ir dainomis važiuodamas automo
biliu. Tegul Budrikas įtaiso radio į Jūsų automobilių 
Kabios dabar labai žemos, nuo

525.00 k $100.00
^Naujaą Midget Radio pagauna policc calls 

pašaukimus ir kitas stotis 
Kaina ................. ..................

Skaitytojas nusistebės pa
matęs tokį pareiškimą, —sa
kys, jog Amerikoj yra valdžia.

Atiietikoj yra valdžia, bet ta 
valdžia randasi tam tikrų ..po? 
litikierių įtakoj. O tiems’pOT 
litikieriams žmonių gerovė vi
sai mažai terūpi.

Turtingiausi šalis pasaulyje, lengv 
šimtai 
cių, kornų 
sandėliuose, gi tilo pačiu laiku 
milijonai žmonių badauja.

Tam tikri politikieriai nu
sprendė pagelbėti bedarbiams. 
Pradėjo vajų rinkimu aukų 
dėl bedarbių. Chicagoj sūriu-i 
ko Kai tik spėjot
surinkti tuos milijonus, pasi
rodė, kad tų pinigų tuoj neli
ko, jie sutirpo vadų rankose, 
kurie pasiskyrė sau dideles 
algas ir teikė pagalbą tiems, 
kuriems ji buvo nereikalinga.

Dabar pradėjo naują vajų, 
kad sukelti $25,000,000. Bet 
kaip lik sukels, — pinigų ir 
vėl neliks. Gi šimtai tūkstan
čių yra bo darbo ir turi badant.!

Minėtos aukos niisibos duo
ti, nes tokiai bedarbiai siau
čiant pasibaigs turtas ir tų, 
kurie turėjo. Iš kur bus tada 
galima gauti aukų dėl bedar-

N. W ESmaCKESMi

3417-21 So. Halsted Street
i ’ , ■ v. ■ .J' • •;

Tel. Boulevard 8167-4705

PAVIENIAMS
I ; I ’

Vizitiii^s Kortelės 
į, u. Vestuvėms Laiškai

Sužieduotuvėms 
Kortelės • v 

: Pasveikinimai,, etc.

nmii i/i yra saugi VPIII K A VIETA JŪSŲ 
urULIVA pinigams

7 Dienos į
K ■ '. ' 4 ■ , • . I

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly

BREMEN -
Pu O m tp r Lcl u
BREMERHAVfiN

Taipgi nuolatiniai
Retai žinomais Lh
Užsisakykii vietas
reikalaudami

Btidriko krautuve, dėl patogumo, šiame išpardavime 
bus atdara nedėliomis iki 6 vai. vakaro.

Saugumo aUvilgiti spulkos 
tikrai stovi aukštais Kodėl taip 
yra, tatai tuoj paMiŠkinsiu. Ki
tos finansinės įstaigos taip pat 
skolina pinigus aAt namų. Ta
čiau jų paskolost yra duodamos 
ant trijų, penkių' ar daiigiati 
metų. Šav6 pinigtis jps tegali 
atgauti tik tada, kai paskolos 
terminas išsibaigia,—* o ne ank
sčiau, nors joms bjhigų dar ir 
kaip reikėtų. Ąčiu tam, tos įs
taigos turi ‘Trozeti apsets”, t. 
y. turi kapitalą*įkuriuo negali 
pasinaudoti. . / , •,

t ‘ . ■ i ? * 1 ' ■ ■ ■ .
i i'li ■.«         —  ........................
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VytautoBuilding & Loan Associatięn
.'j ptlė)''• ; •" u;

PhW YArdš 0145

?■ : ' 5 V-’TšT* y VA* ■'' ■< ve'' ■K-

NAUJIENOS, qicago, in.
•• • . «XI-*. •   — ■ ■ • r •

Šėrų vertę jpįų^tihaĮ nusfnuh- 
ka. žmogus, kiltis prieš porą 
metų investayoįį šėi-us, sakysi
me, $1,000, daįar ųž tuos šė- 
rųs begali gauti gal kokius tris 
šiitus dolerių, Prįetam dar rei
kia neužmiršti ir tų fakto,'jog 
korporacijų vedėjai ? paprąstai 
pasiskiria shu labai .riebias al
gas, kurios kalę kuriupse; atve
juose siekia v, desėtkus ar net čiai. Iš to kiekvienam gali Luti 
šimtus tūkstančių dolerių.

Visai kitoks ’iWą1air yra st( 
spuikomis. Spulkų, šėritiinkais 
skaitosi tie, k'tirip taupo ^nb 
gus arba kurių iš spulkų Už
traukia paskolas aut savo na
mų. Visas pelmią, ^uris yra pa
daromas permetus, išdalinama 
lygiai kiekvienam įdčtam dole
riui. Spulkų v^dčjai, fcMP yra 
vadinami direktoriai^/ gauna 
visai mažas algas. Tokiu bildu 
spulkų išlaidpstl paprastai yra 
mažos. ; »

—-   m'wwj!'
......|Į|Į>. H, i H..................................... . !'■ . J.r i|i.>)lli»),lįiįlijl

....i ......   iii. .....Į lį, ? ....  .... „į.,.,
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IpifTll Ūkininkui skolino pini- timtaučių įstaigose. Kada 1916jeigu JAiiirimvj uuių unl suvo uki kick lejo m 
žmonių valdžia įgauti, žinoma, daugelyj atsiti- tiški bankai 

kimų paskolinta daugiau, negu žudė tūkstančius 
ūkis vertas. Mat, politika ir rinos jie buvo 
politikieriai lo e didelę rolę kruvinu 
dčl pinigų ykolinimo ant ūkių. Vėliau lietuviai 

‘Jeigu Amerikoj btitn žmonių įykstančiu 
valdžia, kaip žmones įsivaizdi
na, lai visoms bedarbių šeimy
noms suteiktų ukius lengvomis 
išlygomis, kad žmonės galėtų 

pradėti gyventi ir pa- 
milijonų bušelių kvie- lengva nuošimtį mokėti. Gi da- 

kitų javų pūna bortiniu laiku už $2,000,000,- 
000. paskolintų pinigų ant ūkių 
negauna jokio nuošimčio.

Bet kas ta padarys? Ameri
kos valdžia yra politikierių 
rankose, kurie balso nepakels, 
kad žmonėms duoti ukius, nes 
politikieriams iš to nėra pini
gų. Mat, politikieriams yra 
nauda lik renkant aukas dėl 
bedarbių, o iš dalinimo ūkių 
pelno nebus.
. Kunigai taip pat eina į pa
galbą politiškiems 
riams aukų rinkime 
pamokslus, kad baduoliai tu
ri dėkavot dievui už tai, jog 
yra tokių žmonių, kurie auko
ja bedarbiams. Jeigu ne tie 
geraširdžiai, tai turėtumėt ba
du mirti.

Žinoma, laikas privers žmo
nes grįžti ant ūkių, nes kito
kio išėjimo norą.

Lietuviai daug geriau pada
rytų, eidami ant ūkių gyventi, 
vietoj laukti gerų laikų.

• • , , - ‘ f . ’ Z *' , . •1 ,

Dabartiniu laiku žmonės 
pradėjo grįžti ant ūkių; kol 
kas ūkiai yra pigus, bet. neuž
ilgo jie pabrangs. / -y 

Taigi; jeigu Amerikoj butų 
žmonių valdžia, tai vietoj be
darbiams aukas rinkti, ji ati
duotų lengvomis sąlygomis 
jięmfi ukius, — tada .milijo
ninis žmonių nereikėtų ba- 
^juliį^r- Farineryn^ i Į.v,

APIE SPULKAS"

ENJOY RADIO

Kiin.il


šeStacHenis, kovo 12, 1932., ,—  ................ .

S PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Padaužos steigia Kaip dženitorius ? 
gydė pinisaidęlazaretą

Padaužos turi aibes įvairių 
įstaigų, tik iki šiol dar neturė
jo nuosavo lazareto. Gal būt 
dėto mes neturėjome savo la
zareto, kad Padaužų Respubli
kos piliečiai yra labai stiprus ir 
retai teserga, o gal būt ir dėl
to, kad lietuviai turi visoms li
goms gydyti tinkamą medicin- 
ką — trejanką. Kaip ten nebu-

žinogui pasilaiko visokių na
va tnybių pergyventi. Papasa
kosiu vieną atsitikimą iš sa- 
o gyvenimo. Dženitoriru- 

man teko apie desėtką metų. 
Turėjau priturėti aštuonių 
fletų bildingą. Visi fletai bu
vo išnuomuoti. Bildingas bu
vo dviejų aukštų. Antrame 
aukšle gyveno inteligentiškas

■ 11 VlvJCTHAcU JlCHM VUH 1IV7KZII i , e • /»Z*i

tų, bet musų valstybei lazare- ,r «ann Pasl,uJlntla ^ok.ų 60 
, . . . * v x i ; metų amžiaus biznierius. Jistas labai reikalingas. Ypač da-^.J vc J() žmona ,)|ivo 
bar, kuomet Susivienijime ren- „„„„jauna, — galėjo turėti apie 2(1 

metus. Ji buvo graži, trupu
čiuką nutukusi ir baltute, lyg

giamasi prie sprendžiamojo mū
šio, kuris įvyks apie vidurį 
birželio mėn. Padaužų armijos "picno plukusi, 
vyriausias vadas pranašauja, 
kad ateinanti vp.ina bus tūks
tantį rozų smarkesnė už birže
lio mėn. 1930 m. Lietuvių Au
ditorijoj buvurią vainą. Nėra 
mažiausios abejonės, kad iš | 
ateinančios Pittsburgho vainos ! 
sugrįš tūkstančiai suronytų mu-1 
sų brolių ir seserų, kuriu: s r J- s 
kės guldyti į lazaretą. Gi netu
rėdami savo lazareto, busim' 
prkpirti atiduoti suronytus 
karžygius į svetimus, kar ais 
net ir savo priešą, lazaretus. O 
tas juk butų didžiausia skriau
da ir sarmata musų didvyriškai 
cautai.

Be to, padaužos rūpinasi ne 
Ūktai dvasiškais, bet ir fiziš
kais žmonijos, ypatingai lietu
viškos žmonijos reikalais. Yra 
sakoma: sveikam kūne, sveikas 
protas. Vadinasi, yra labai 
svarbu, kad kūnas butų svei
kas. Padaužos stengiasi suma
žinti musų brolių ir seselių kū
niškus .kentėjimus ir suteikti 
fizjjįlęy smagumų. Bet iki šiol, 
neturėdami savo lazareto, ken
čiantiems nedaug tegalėjome 
padėti. Kada piliečiui tansulai 
sopa, operacijos juk nepadarysi 
automobilyje. Taigi Padaužų 
Ministerių Kabinetas, veizėda
mas j aukščiau patiestu , f ak 
tus, nutarė steigti nuosavą la
zaretą.

Nedaug laiko užpakalin, Jo 
Ekselencija Padaužų Preziden
tas lazareto steigimo klausimo 
apšnekėjimui sukvietė didelį 
skodą, kuriame dalyvavo visi 
Ministerių Kabineto nariai, ke
turi daktarai ir pora Narodo 
Sąjungos veikėjų. Beuturajant 
paaiškėjo, kad namą dėl laza
reto jau 
trūksta, 
apskritai 
įrengimui 
Tai yra didelė suma, 
šiais depresijos čėsais sunku 
tiek daug pinigų sukelti. Te- 
ėiau dėl to nėra ko krimstis, 
nes valstybinis iždas nenuken
tės. Mat, maždaug, nutarta vi
siems lietuviams daktarams, 
kurių yra Padaužų Respublikoj 
apie keturios dešimtys, duoti 
pirmenybę, būtent: leisti arba 
duoti teisę kiekvienam dakta
rui tuČ tuojau įmokėti į laza
reto iždą po $1,000. Gi Padau
žų Prezidentas jiems, kaipo ge
riems tėvynainiams, kiekvienam 
prikabins prie atlago po penkių 
grašių vertės kaspiną su užra
šu: Padaužų Lazareto štabo 
Narys. Nėra mažiausios abejo
nės, kad visi daktarai pri idės 
prie lazareto įsteigimo.

Vadinasi, $40,000 sulceis vien 
tik daktarai, o už likusius 
$60,000 bus galima išleisti auk
sinius bonus, kuriuos, tikimės, 
garbingi piliečiai, kap bema
tant, išpirks.

Lazaretą atidarysime ir ligo
nius pradėsime priiminėti ber
želio 1 d. 1932. Tad visų pilie
čių maloniai prašome nesirgti 
iki to laiko.

Padaužų Pisorius.

turime, 
Supirkimui 
moderniško 

reikalinga

‘"l...

iįų ąiiglhimąr^ktfrr• 
MlJų.

Padaužoms yra gerai iįpov 
ma,' kad nemažai lietuviškų 
bolševikų komisarų jau iš rhų* 
žens yra gerai patyrę apii' 
kiaulių auginimą. Anterįkoj 
j|e savo kiaulišką patyrimą 
dažnai praktikuodavo, žino* 
riia, yra skirtingas dalykas įu? 
ginti kiaules ir “revoliuciją” 
kelti. Tad atsižvelgiant į riša 
tai, į, taip sakant, padėties 
rimtumą, ir neįvertinimą mib

Tuo laiku a$ dar buvau ne
vedės. Kai nnmatvdavaų to 
biznieriaus gražią žmona, tai 
nenoromis i mlva pradėdavo 
skverbtis mintis: “Dieve, Die- 

ive. kodėl aš toks nelaimingas? 
.Kodėl aš negaliu turėti tokį 
| gražu angeliuką, kaip tas se
nas biznierius? Juk jis jau su- 
rembėies, o aš jaunas. — vos 
trisdešimtus metus einu”.

Vieną rytą atsikeliu gana 
ankstokai. Atsimenu, kad tai 
buvo džiulajaus mėnesis. Ry
tas buvo stebėtinai gražus. Iš- 
r»oxiau visus garbedžius, nu
siaviau apie bildingą saidvo- 
kus, palaisčiau žolynus ir ren
giausi eiti truputį užsnūsti. 
Bet atsiminiau, kad jau seniai 
bebuvau klynijęs stepsų kur
nėtus. Tad pasiėmiau “ve- 
kum klynerį” ir pradėjau sa
vo darbą. Tuo laiku jau visi 
bildingo rendauninkai buvo 
išvaikščioję, — kas į darbą, 
kas į- savo biznį. Buvo išėjęs 
r kalbamasis senas biznierius.

tiktai baldų i bėk! 
baldų ir' užėjo 
lazareto 

$100,000. 
ypatingai

Kai jau buvau nuklyninę • 
apie pusę karpeto, staiga vir
šuj pasigirdo moteriškas bal- 
ss: “Dženitoriau, kainan!” Aš 
visai nesiskubinau, nes norė- 
jau pirma savo darbą užbaig
ti. Vėl pasigirdo tas pats bal
sas, tik jis jau buvo daug gar
sesnis.

Paėmiau savo mašiną ir už
lipau laiptais ant antro aukš
to. Dairausi, bet niekur nieko 
nesimato. Vaikų jie neturėjo. 
Atidariau duris. Iš bedruimio 
pasigirdo ponios balsas: “Dže
nitoriau, komin”; Pastačiau 
“klynerį” prie stalo ir įėjau į 
bedruimį. Ponia guli lovoj ir 
aimanuoja: “Dženitoriau, gel- 

Man pinisaidė tiek 
skaudėti, kad aš niekur 
negaliu surasti.” 
nuleidau rankas ir sa- 
“Ką gi, poniute, aš galiu 
rti? Gal norite, kad 

pašaukčiau daktarą?” Sako, 
kad daktaras jai nėra reikalin
gas. Girdi, kai man užeida
vo pinisaidė skaudėti, tai se
nis paspaudydavo, pabrauk' 
davo, — ir tuoj skausmas pra
eidavo. Girdi, tu taip pat gali 
padaryti. Pabraukyk, paspau
dyk man kairią j į šoną, tai 
gal skausmas praeis. Ir visą 
laiką ji aimanuoja ir dejuoja,

vietos
Aš

kau:

kad skausmas ją 'baisiai kap-į 
kinąs. ■ *

Atkišau pirštus, kaip' grėb* 
liūs, ir pradėjau visas drebėti. 
Prakaitas iš veido, kaip band
žai, ėmė riedėti.. Rodėsi, kad 
visas bcdruiinis sukasi į run- 
dą. O širdis musė taip smar
kiai, lyg su plaktuku. Prikišau 
savo pieštus prie ponios šono 
ir ėmiau braukyti. O pats dre
bu, lyg apuščs lapas. Ir vis 
negaliu jai įtikti. Girdi, nešit 
bijok ir prieik arčiau, — ne
įkąsit!. |sų bolševikų kiauliškų talkiu

jos kūnas baltas ir minkš- tų, ar tai butų dėl Vienokių ąę 
tutis. Aš vargstu ir galvoju 
sau: iš daktarų esu girdėjęs, žos yistlek drįsta 
kad pinisaidė randasi dcši*jdėl jų pačių labo, 
niajame šone, o ji liepia brau- duoti kiaulių skyrių plėsti so- 
kyli kairiąjį. Kas čia galėtų vietuose šiuos asmenis, kaipp 
būti? Sušilau, su vargau, o ji daug pasidarbavusius dėl bob 
vis nepatenkinta, ir tiek.

Tik staiga kažkas pasibeldė 
į duris. Lyg mane butų žaibas 
užgavęs, — sprukau tuoj iš 
bedruimio. Pasiėmiau “vekuin 
klynerį” ir stumdydamas jį, 
sušukau: “Komin.” Įėjo į vi
dų ponios vyras. Maloniai, jis 
buvo ką tai pamiršęs. Pažiūrė
to jis į mane ir sako: “Na, 
koks čia tavo darbas! Net ma
liną neprisukai prie elektros 
kmiputės, — tad kaip tu galį 
klynyti karpetą.” Daugiau nei 
žodžio netaręs, [ 
mį baigti pinisaidę gydyti...

Aš žiuriu, — ir teisybė: ma
no mašinos laidai suvynioti. 
Tuojau sprukau 
nrisileidau vonią 
išsimaudžiau, 
pradėjau mąstyti 
ir dabar pamąstau), - 
butų atsitikę, jeigu ponios se
nis vyras nebūtu parėjęs?...

—Molinos Simus.
 j Nei Prdaužų teisių žino* 

, J ■ ymųs nėra, galimybės išsiaiškin-
Sovietcli nemoka i“ apie nepriklausomos Lietuvos 

j* j* _ j. i ' i- įstatymus ir teises. Ir tikrai 
VCrtmtl SaVO talentu nesuprantama, ar buvęs prir 

------ - 1 lotas Olšauskas dar gyvas, ar 
Pastaruoju laiku laikraščiai jau miręs. Iš pranešimų atrodo, 

pranešė, kad sovietų valdžia kad jis ir gyvas,ir miręs. Va'-d- 
pasikvietė jauną buržnjuką,;!žia suranda; į kad Olšauskas 
stipriausios kapitalistiškos ša- jau miręs ir todėl jo turtus pa
lies „pasaulyje komercijos se- dalino giminaičiams. Bet 01- 
kretbriaus sunu, p. Lamont,riš- šausko dvasia ;at&įkėlė ir užpro- 
mokinti bolševikus gyvulius testavo prieš tokį valdžios nuta* 
auginti. Tokią žinią išgirdęs, jr ne- tik užprotestavo, 
visas Padaužų Respublikos bet ir . advokatą, nusisamdę jo 
kabinetas taip nustebo, kad-----——----------------- ------- —
vos nesugriuvo ant vietos. O ~. ' : ■.. i.'/.,-
nustebo dėl to,t kad _ sovietai ReUniatiški Skausmai 
nemoka įvertinti savųjų Ame- „ . p , ri. 
rikoj gyvenančių bolševikų, .
kurie jau yra pasižymėję, ir linimentu
talentuoti, ir turi patyrinu; iš PAIN-EXPELLER 
jaunystės Lietuvoje apie gyvu- .........................    —.....

. ....... ,.m,>
turto teisėms ginti, štai ką pažino, jog ekspraiotae Olšaus- kad pomirtinę turi gauti iš ke-

T 11

dėl kitokių priežasčių, padąu* 
sovietam# 
rekomen-

i ševizmo: pp. Andrulį, Bimbą, 
Gasiuną, Jukelį, Strazdą, Seną 
Vincą, Pruseiką ir kitus;' Jeigu 
butų reikalas, Padaužos žibą 
dar ir daugiau bolševiku bv 
bai pasidarbavusių dėl komur 
nizmo labo, kurie tikrai butų 
geri kiaulėms reizuoti. i

Kadangi šis raštas yra kaip 
ir memorandumas sovietarns, 
lai Padaužos prašo, kad visi 
bolševikų laikraščiai Ameri
koj ir kitose šalyse persispau
sdintų jį.

ioin i hndrni- Pasitikėdami, jog musų rc- 
2cjo j neurui( komenduojami ( . akmens Ims 

atatinkamai įvertint; ir pi iv 
pirmos progos bus pašaukti 
prie kiaulių, liekame,

Su atatinkama pagarba, 
• Padaužų Agrikultūros 

Departamentas,

į beismoųtą. 
vandens ir 
Atsipeikėjęs 
(kartais net 

kas

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Ekspralotaš Olšaus 
kas įniręs?

Reumatiški Skausmai
Muskuluose Ir sąnariuose yra 

urnai palengvinami ; su 
’linimentu

PAIN-EXPELLER

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ P£R 27. METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spectajiškai gydo ugas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnupdijinų ktau 
jo. odos ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėje! jus išgydyi. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 

v dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nyo l() ryto iki ! vai. 
4200 West 2$ St, kampas Keeler Avė. , Tel. Cravvford 5571

Rusiška ir Turkiška Pirtis 1
DOUGLAS BATUS 

1514 16 W. ROOSEVELT kOAD įį 
arti St. Louis Are. Tel. Kedzie 8902/|

Vanos lietaus ir druskos vanos. 
swimmihg pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
me^rmis iki 7 ▼. V.____ *
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šausimi dėl Žmogžudystės nu
stojus tinto teisių, pripažino 
jo giminaičių pretenzijas į jo 
“palikimą”.
prješ taikos teisėjo nutarimą 
UŽpyotestavp ir atsivežė į Šiau
lius savo teisių ginti pris. advo
katą Ą* Tumėną. 1

Bet Olšauskas

kas miręs ir jo turtą padai i 
no giminaičiams.

— Padąužu Juristas.

Rūpinasi mirusių 
turtais

Pastaruoju laiku northsidie-
kata A. Tumėną, kuris net *ial labai susirūpino dėl miru- 
pey pusantros valandos kriko siM Jie Priklauso vienai
kalbėjo, kad Plšauskna nėra 'Iraugijni, kur kilo klausimas,' Ar ne?
miręs žmogus ir dėlto esą dar 
peranksti poliams giminai-' 
čiams jo Vartą dalintis.

Iš to kas, pasakyta, aišku, 
kad teisinas, kuris neklaidin
gas, gęrai ' žino, nes tvirtina, 
kad Olšauskas miręs; kitaip ar 
butų reikalo Olšausko advoka
tui įrodinėti, kad Olšauskas 
dar nemiręs žmogus. Ir kadan 
gi teismas turi įrodymus, kad 
Olšauskas yra miręs, tad advo
kato priešingi įrodymai lieka 
neįvertinti, ir Apygardos teis
mas tvirtina taikos teisėjo nuo
sprendį. Laikraštis toliau sako: 
Tačiau apygardos teismas Ol
šausko (jo dvasios?) protestą 
itmetė, taikos teisėjo sprendL 
mą patvirtino ir nutarė grąžin
ti jam bylą, kad užtvirtintų Ol
šausko giminaičių įpėdinystės 
teises.

Taigi galų gale teismas pri-

lių šimtų dolerjų. Kaip ^ųs su 
pašalpa, tai, atrodą, jie d$l to 
nedaug paiso. Kadangi Padaužų 
pilozopai daugumoje yra pra- 
gmatistai, tai jiems atrodo ne
praktiška rūpintis, kiek gausi 
7;uigų numiręs. Danguj juk 
turto riestoka. Svarbu, kiek 
gausi turtą kol gyvas, kol ga
lėsi juo savo kūną pavaišinti.

p. Piiož.

VELYKŲ SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ

Per Radio ar Telegrama 
Pasveikinki t savo gimines Lietuvoje per šias 
Velykas pinigine dovana. Jūsų siuntinys bus 

labai maloniai priimtas.

Greitas Patarnavimas Žemos Kainos

Peoples National "Bank 
and ^rusi Company 

of Chicago
47th Street and Ashland Aveniu
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American Bosch 
1932 Featuros
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13 REAl FUSNITUIte 
P1ECM9 IN. TAU

Budriko krautuvė parduoda virš 10 tūkstančių RADIO 
įvairių Standard išdirbysčių. Šią savaitę duoda specialę 

nuolaidą ant BOSCH RADIO arba prideda 
HOOVER Elektrikinį dulkių valytoją dykai.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 South Halsted Street

4 Tel. Boulevard 8167

Iš stoties W C F L lietuvių programai ne leliomis nuo 1:15 valandos pp pietų. 
Iš stoties W II F C lietuvių programai ketvorgais nuo 7 iki 8 valandos vakaro.
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NAUJIENOS
Fhe. Lithuanian Daily New» 

’hiblished Daily Except Sunday by 
fhe Lithuanian Newt» Pub. Co., Ine.

173$ South Bataed Street 
Tetaptame Rooseveh 8500
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SulMicHptfon Raus:
18.00 nėr ythr Ja, Canada
17, Oo, per yeMT*bUVi<t« of Chlcago
«x.00' per ta ChiėUgo
8c t*r eotsv

Eniered aa .jjtėond. Clasa Matter 
March 7U> 1914 at the Pont Office

W *• M 01

Naujienos eina kasdien, Įtekinant 
sekmadienius; Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Hatated St., Chicago, 
IU. Telefonas Rooebvelt 8500.

1 UiriMkynin kaina r
Chicago.fe -? oadtu:

i Metama ____........__________ $8.00
1 Pusei metų —__________  4.00

Trims mėnesiams _______ 2.00
Dviem mėnesiafn .......  1.50
Vienam mėnesiui _________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..........____...___ 8c
Savaitei ___ __ ...______ 18c
Mėnesiui _____________ ______ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicajroj, 
paltu:

Metams _______________   17-00
Pusei metų ................. .............. 3.60
Tnma mėnesiams _________ 1.76
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui .........  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......—------- ------------ $8.00
Pusei metų _____ __________  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.60 
Pinigus reikia siųsti oašto Monev

Orderiu kartu su užsakymu.

BIMBININKAI TRIUMFUOJA*

PREZIDENTAS NETURĖJO LAIKO

Jungtini!} Valstijų prezidentą atlanko daugybė žmo
nių, su reikalais ir be jokio reikalo. Yra paprotys, kad 
tam tikromis valandomis prezidentas priima kiekvieną, 
kuris tik nori jį matyti, ir sveikinasi. Kartais preziden
tui pėr vieną dieną pakratė ranką keletas šimtų (kar
tais net iki dvejeto tūkstančių) žmonių.

• -J* # .J •

Bet kuomet norėjo Hooverį pamatyti senutė Tom 
Mooney motina, kuri atkeliavo iš Californijos prašyti 
savo sunui susimylėjimo, tai prezidentas “neturėjo 
laiko”.

Hooveris neturi laiko tada, kada yra reikalas pa
dėti biėdhiems Žmonėms. Jisai neturi laiko, kada savo 
nutarimu jisai gali supykinti tuos, kurie remiav jo kan
didatūrą arba duoda pinigų į jo partijos fondą.

Paprasti žmonės, galų gale, pasirūpins, kad į Bal
tąjį Namą butų pasiųstas prezidentas, kuris turės lai
ko jiems.

“Laisvė” praneša “darbinin
kiško” Susiviėnijimo nominaci
jų rezultatus. Jiė toki: į pirmi
ninkus nominuotas MizAra 
1,4C8 balsais, Bacevičius 354 b.; 
į vice-pirmininkus B. SalAveiči- 
kas 735 b. (jis, rodos, atsisakė 
kandidatuoti), Krasnickas 7Š4 
b., Stankūnas 142, Mizara 88; 
j sekretorius E. N. Jeskevičiu- 
tč 1,585 b., K. Steponavičius: 
162 b.; j iždininkus Kaškiau- 
čius 1,428 b., Sakatauskas 135, 
Salaveičikas 115; į iždo globė
jus Grybas 1,216 b., Mikita 741 
ii., J. Bimba 407 b., Joneikis 
346 b., šalaviejus 198 b., Ju
slus 174 b., Vasiliauskas 133 
b.; j daktarus-kvotėjus Palevi- 
čiūs 1,542 b., Repšys 110 b.

“Laisve” džiaugiasi, kad mil
žiniškas daugumas balsų gavo 
tie kandidatai, kuriuos reko
mendavo komunistų frakcija, o 
pruseikiniai tapo visai sumušti.

To buvo galima tikėtis. Jau 
seniai, da tik nominacijoms 
prasidėjus bolševikiškam susi
vienijime, “Nau j ienos” pasakė, 
kad bimbininkai, kurie kontro
liuoja komunistų “frakciją” ir 
spaudą, laimės. Bacevičius, Ša
laviejus ir Jusius buvo stiprus 
senam jam Susivienijime, kur 
visi bolševikai ėjo išvieA.

demonstruoja savo
••IŠTIKIMYBĘ"

(Acme-P. 0 A. Photo]

John Philip Sousa, garsus 
kompozitorius ir beno dirigen
tas, kuris šiomis dienomis pa-

tent, vieną iš daugiausia baldlį 
gavusių kandidatų; ir kurį ji
sai renka, tai — jo valia. Sei
mas turįs atsižvelgti tiktai į 
tai, kad kandidatas butų “tin
kamas”. Vadinasi, jeigu visi 
trys kandidatai į tam tikrą une- 
dą yra tinkami, tai seimas gali 
išrinkti bile katrą iš jų.

Bet teks konstitucijos aiški
nimas vargiai bus tikras. Mums 
rodosi, kad “vienas iš daugiau
sia balsą gavusių kandidatų” 
reiškia: tis kandidatas, kuris 
gavo daugiausia balsų. Konsti
tucija buvo verčiama iš anglų 
kalbos į lietuvių kalbą, ir ver
tėjas, matyt, ar gerai nesupras
damas anglų kalbos, ar klaidin
gai pavartodamas angliško sa
kinio konstrukciją lietuviškam
sakihiui, žodį “one” išvertė žo
džiu “vienas”, vietoje tas.

Ne taip, kaip aiškina p. Ge
gužis, tą konstitucijos paragra- 
fą suprasdavo Susivienijimas 
per daugelį metų, ir dėlto ant
rieji balsavimai visuomet bu
vo laikomi rinkimais. Tiesa, tie 
rinkimai nebūdavo galutini, kar

tiko, rodos, vieną kartą su kan
didatu į sėkretorius). Tuo bu- 
du tie rinkimai reikalaudavo 
dar seimo patvirtinimo. Bet sa
kyt, kad tai buvo tik “papro
tys” ir kad jisai jau “taip kaip 
panaikintas”, yra, klaida.

Tačiau p. Gegužiui visai nė 
nereikėjo šitą klausimą disku- 
suoti. Konstitucija kalba apie 
pilietybę ne rinkimų metu, o 
tik viršininkui užimant urėdą. 
Iki to laiko, kada naujiems vir
šininkams teks užimti savo urė
dus, da toli. Tuo gi tarpu p. 
Vinikas piliečiu bus jau balan
džio mėnesį.

Taigi tarh SLA. nariui tapo 
atimta teisė kandidatuoti ’ be 
rimto pamato. “Paprotys” klau- 

isti prieš balsavimus, n r kandi-
datas yra pilietis, buvo įvestas 
sauvališkai, neatsižvelgiant į 
SLA. konstitucijos reikalavi
mus. Labai gaila, kad jisai se
niai nebuvo panaikintas, šitaip 
siaurinti narių teises organiza
cijoje yra ir neteisinga, if pa
vojinga. Juk bile, kuris kandi
datas dėl tokios skriaudos ga-

dangi seimas dar turėdavo Įėjo kreiptis į teismą ir pada-
spręsti, ar daugiausia balsų ga
vęs kandidatas yra “tinkamas”. 
Seimas galėdavo išrinktą visuo-

ryti bereikalingų nuostolių Su
sivienijimui. Mes tikimės, kad 
Dr. M. J. VinikAs tokios poe

tinu balsavimu kandidatą dis- monės nesigriėbs, bet, jeigu 
kvttlifikunti (turint, žinoma, jam rūpės ieškoti tiesos, kreip- 
rimtą pafriatą, — kaip tai atsi-|šis į ateinantį šeimą.

vau grąžinti mano vyrui svei
katą. Profesorius mane apka
bino ir pakėlęs nuo grindų, pa
sodino ant sofos, pats atsisės
damas greta; suspaudęs mano 
rankas tarp savųjų, tarė, to- 
kid,' nepaprastai, tikrai saldžiu 
balsu:

“Mano gyvenimas yra tuš
čias ir apleistas, tiek pilnas 
darbo, kad draugingumui ma
žai turiu laiko; bet pašauktas 
j Angliją seno draugo Jono Se- 
vardo turėjau progos pažinti 
tiek daug gerų žmonių ir ma
tyti tiek daug kilnumo, kad 
jaučiu daugiau negu praeityje
— metams praslertkant nuolat 
augančia didyn savo gyvenimo 
vienumą. Tikėk man, ponia Mi
na, kad aš atvykau pilnas pa
garbos tamstai, o tamsta man 
suteikei viltį — viltį, ne tam 
ko ieškau, bet, kad pasaulyje 
dar yra gerų moterų, kurios 
pralinksmino mano gyvenimą
— geros moterys, kurių gyve
nimas ir kilnumas bus gera pa
moka naujai, ateinančiai kar
tai. Aš esu laimingas, labai lai
mingas, kad galiu būti tamstai 
naudingas; jeigu Jonatanas 
kenčia, jo kančios yra mano 
mokslo ir patyrimo ribose. 'Pri
žadu, kad linksmai jam pagel
bėsiu, kiek mano jėgos daleis
— viską padarysiu grąžinti jam

svarbi Europai diena
%‘A -‘4 I • ■ • j ’ ’

Ryto Vokietijoje bus renkamas respublikos prezi
dentas; Iš keturių stambesniųjų kandidatų yra svarbus 
tiktai du: Hindenburgas ir Hitleris. Pirmąjį remia 
Weimaro konstitucijės šalininkai, respublikonai, o ant
rąjį — demokratinės respublikos priešai, fašistai. Kiti 
du kandidatai — komunistų if nacionalistų — neturi 
reikšmės, kaipo pretendentai į prezidento vietą, nes nė 
vienas jų dviejų negali būt išrinktas. Juodu tik gali ati
traukti dalį balsų nuo pirmųjų dviejų kandidatų.

Kova Vdkiėtijoje * dabar eina tarpe respublikos ir 
fašizMb; Balsubfčjai ryto nuspręs, ar Vokietijos žmo
nes nori/ kad juos valdytų fašistiška diktatūra, ar ne
nori. iv ;.

Jei laimės fašizmas, tai jisai įgis be galo stiprią 
poziciją valstybėje, ir tuomet bus galima laukti, kad 
fašizmo banga užlies Prūsiją, kurios seimas bus renka
mas šį pavasarį, ir paskui — visą Vokietiją, nes reichs
tago rinkimai įvyks taip pat neilgai trukus.

Fašizmo pergalė Vokietijoje iššauktų stipriausią 
Reakciją Franęijoje, kur apie gegužės mėnesį irgi bus 
^arlartierito rinkiniai. Nieko taip Franci jos atžagarei
viai netrokšta, kaip Hitlerio laimėjimo, — nors Hit
lerio partija skelbia neapykantą franeuzams ir net grū
moja jiems karu, Versalės taikos atmetimu ir užsienio 
školų panaikinimu. Vokietijos fašistų pergalė sugriau
tų Franci joje pasitikėjimą demokratijos ir tarptauti
nės taikos jėgomis ir be galo sustiprintų nacionalizmą 
ir niilftarizmą.

Jeigu peapykantos ir keršto apaštalai tose dviejo
se kaimyniškose respublikose paimtų viršų,-, tai butų 
galas Misoms pastangoms nuraminti Europą, aišteigti 
joje normahuš politikos santykius ir ekonominę gerovę.

Antra vertus, Hitlerio pralaimėjimas rytojaus bal
savimuose reikš pirmą skaudų Smūgį fašizmui Vokie
tijoje, kur nuo 1930 metų vasaros jisai augo nepapras
tu spartumu ir mažiau kaip pėr dvejus metus pavirto 
galingiausia partija. Fašistų kandidatui prakišus, at
gautų drąsą tie vidurinių klasių sluoksniai, kuriuos 
ekonominis krizis įvarė į tokią desperaciją, kad jie ėmė 
tikėti, jogei juos įvaduos” fašistiškas diktatorius.

Tų vidurinių sluoksnių — smulkiųjų biznierių, vai- 
dimhkų ir t. t. -5 nusigyvemmas ir paruošė dirvą stai
giam fašizmo iškilimui Vokietijoje. Jie nepatirto re
voliucionieriais, kaip kad turėtų būti sulig bolševikiš
ka “teorija”, kuri Sako, kad ekonominis krizis 
iiucioniguoja mases”. Jie pavirto aršiausios reakcijos 
sekėjais! 0 kadangi Vokietijos darbininkų klasė • jrra 
suskilusi {bolševizmas ją suskaldė!), tai tas smulkio
sios miesčionijos sufašistėjimas yra rimtas pavojūs 
dembkrdtijai ir rėspublikai.

Pąsišodžius, kad dauguma piliečių neina paskui 
Hitlerį tašizhro įtaka ims smukti, ir sveikosios krašto 
jėgos tuomet didesne energija stos į kovą su reakcija 
atėiriaričiUose rijąk^nuose PVueubse ir visoje Vokietijoje.

Rytojaus rinkimai Vokietijoje gali nulemti visofe 
Europos ateitį daugeliui metų.

’ ’ • A

Brooklyno “Vienybė” giriasi 
pasiuntusi iŠ savo šėrininkų 
šūvažiAvimb, pėr pašiuntinj Ba
lutį, sveikinimą Smetonai ir 
Lietuvos vyriausybei.

O tuos Smėtoną sveikinančius 
“vienybininkus” sVėikino p. Ba 
čiunas ir “liaudies sąjunga” pa
sivadinę simokaitiniai. Nesvie
tišką “progresą” šie elementai 
padarė! Prieš Chicagos seimą 
p. Simokaitis dfaSkėsi iš piktu
mo, kada SLA. Veikėjai Chica- 
goje sutiko1 remti p; Mikalaus
ko kandidatūrą į vice-preziden- 
tus. Jišai ir jo vienminčiai tuo
met sakė, kad Mikalauskas esąs 
Smetonos tarnas, ir kai tik Ge
gužis busiąs išrinktas preziden
tu, o Mikalauskas vice-preziden- 
tu, tai Gegužis tuojau^ rezig
nuosiąs ir “fašistas Mikalaus
kas” patapsiąs organizacijos 
galva. Tada, girdi, Susivieniji
me bus įsteigta “Smetonos dik
tatūra”.

Bet šiandie simokaitiniai jau 
eina su “viėnybininkais” ir vi
si kartu grudžiasi prie Smeto
nos bh’udo.

PILIETYBĖ IR KANDIDATA
VIMAS I PILDOMĄ TARYBĄ

Pereitos savaitės “Tčvynčš” 
numeryje įdėta SLA. Pildomds 
Tafybos sptendimas l)r. M. J. 
Viniko kandidatavimo klausi
mu. Sprendimas padarytas kri
vūlės keliu.

Pasitvirtina tas faktas, kac 
už p. Vinilo kandidatavimo 
teisę pasisakČ tik du IPild. Ta
rybos nariu: prezidentas Gegu
žis ir iždininkas Gugis. Kiti 5 
Tarybos nariai balsavo prieš: 
Mikalauskas, Jurgelei tė, Dt. 
Klimas, JahuŠkėviČia ir Ragiriš- 
kas. Truputį panagrinėsime jų 
nuomonės.

MikalAŪška'š b^ndo paremti 
Savo nusistatymą neva konsti
tucija, bet jisai konstitucijos 
ištraukų nepaduoda, o tik pa
sako “savo žodžiais”, ką ji, jo 
supratimu^ nustato. SįA- kon
stitucija, girdi,; nusako, kad 
naryš gali užimti urėdą tik 
esantis Suvienytų Valstijų pi
lietis, ttfdėl “kaipė gi' mes 
gžtinfe šlaiyti tfatį j kandida
tus, kuris V išrinktas negalėtu 
uįįhiti

Dėt ktatisHfiaš &na* j tik 
apie “urėdo užėmimą”, b tik 
apie rtinlkmus. Pirma begu rin
kimai bus pdsibaigę, p, Vini- 
kas, tur būt,, jau bus gavęs

simirė, turėdamas 77 metus 
amžiaus.

. '/J................. .
■ : f . I

antrąsias pilietybes popieras. 
Tai galima numanyti iš tų do
kumentų, kurie yra pridėti prie 
jo prašymo ir paskelbti kartu 
su krivulę.

Panašus argumentavimas yra 
ir p. Januškevičiaus, l»et jisai 
ne tiktai mąišo dii skirtingu 
dalyku (kandidatavimą ir urė
do užėmimą.); jisai tiesiog da
ro “savo konstituciją”, drąsiai 
tvirtindamas, kad “pagal kon
stituciją” narys turi būti Suvie
nytų Valstijų piliečiu einant — 
kandidatuojant bile kuriam vir
šininkų urČęįiii. Tokio dalyko 
SLA. k'onštiihcijoje visai nėra.

šitą faktą teisingai pastebi 
Dr. Klimas, kuris nurodo, kad 
‘konstitucija to klausimo ne
padengia”. Tikrai, kad ne. Kon
stitucija nustato vien tiktai, 
kad “viišininkas” (t. y* Piki. 
Tarybos narys) turi būt Jung
tinių Valstijų pilietis (Skyįr. V, 
par. 1). Kandidatas dar nėra 
viršininkas. Žmogus patampa 
viršininku tada, kada jisai yra 
išrinktas ir atlieka priesaiką. 
Iki to momento jo stovis pilie
tybės atžvilgiu SLA. konstitu
cijai nerupi.

Dr. Klimas remia savo nei
giamą nusistatymą ne konsti
tucija, kaip visai neteisingai 
daro Mikalauskas ir Januškevi
čius, bet įsigyvenusiu Susivie
nijime “papročiu”. Jau nuo 
daugelio metų, anot jo, laiko
masi tokios tvarkos, kad prieš 
antruosius, balsavimus kandi
datams išsiunčiama užklausi
mai, ar jie apsiima, ir tenar 
yra klausimas: “Ar esi J. V. 
piliečiu?” Ir kandidatas turi 
atsakyti, “taip” ar “nė”.

P-lė JurgeMtttė irgi remiasi 
“įgyvendintu patvarkymu”. Ji 
dar nurodo, kad tas “patvarkys 
mas” esąs atspausdintas ir kny
gutėje “SLA. Orgjanizatoriuš”, 
kuri buvo išleista 1920 m.

Gūlų gale, p. Rngmskatš ūė'įja- 
dūoda jokių motyvų, tik trum
pai ir storai pareiškia: “Nesu
tinku dėti ant baloto vardą p. 
M. J. Viniko SLA. Sekretoriaus 
urėdan,” į

Nė pro šalį bus čia dar pa
liesti' prezidento Gegužio opini
ją. Jisai teisingai sako, jogei 
konstitucija nereikalauja, kad 
karidhfetas butų pilietis, bet ji
sai priduria, kad “paprotį” lai
kyt afitrus balsavimus (“antras 
nontfMcijaš”, anot jo) rinki- 
tffO® “pastarieji du Sėimai... 
tįip p’iH panaikino.” šituo pri
dėtai p. Gegulė kelia klausi
mą, dėl kurio galima ginčytis; 
ar tik seimas renka, ar taip pat 
renka ir nariai.' JP-as Gegužis 
mano, kad renka seimas, bu-

X

BRAM STOKER

Permiscion Doran Co.

(Tęsinys)
“To tačiau”, profesorius tę

sė toliau, “tamsta dar nesu
pranti. Vienok aš esu begali
niai dėkingas ir nežinau kaip 
galėsiu atsilyginti. Ponia Mina”, 
— pridūrė tvirtu balsu — “jei
gu kuomet nors ateityje Abra
omas Van. Hęlsingas galės tam
stai ar tamstos artimiems ’ pa
dėti, tikiu, kad jąni apie tai 
tikrai pranešite. Man bus ne
paprastai smagu ir malonu pa
tarnauti draugo’ rolėje; aš, kai
po draugas, paaukuosiu viską, 
visas' savo pajėgas ii’ mokslą 
jums ir Tiems, kuriuos tamsta 
myli. Gyvenime yra apsiniau- 
kimų, yra ir giedrių, skaisčių 
valandų; tamsta esi viena tų 
valandų. Jiisų gyvenimas bus 
gražus ir laimingas, o Jonata
nas linksmiausias žmogus pa
saulyje, tikrai Dievo palaimin
tas.” '

“Bet, daktare, tamsta per
daug mane giri, ir, be to, ma
nęs dar nepažįsti.”

“Tamstos nepažįstu aš, ku
ris jau pasenau ir visą saVo 
gyvenimą praleidau studijuoda
mas vyrus ir moteris; aš, ku
zis pasiskyriau protą, sniege
lis savo specialybė ir nė- 
atšitraūkdamas sekiau jų pri-: 
valumus ir jų veikimo rėžūlta- 
tus! Aš perskaičiau užrašus, 
kuriuos tamsta buvai tai]) gė- 
ra man perrašyti, ir kuriį: 
kiekviena eilutė yra tiesiog ku
pina tiesos. Aš, kuris perskai
čiau tamstos taip gražų laišką 

i Locijai, kuriame rašėte apie* 
vestuves ir priežadu Jonatanui, 
jš nepažįstu! Taip, ponia Mi
na, geros moterys visą savo 
gyvenimą kiekvieną dieną, kiek
vieną valandą, minutę taria žo
džius, kurie tik aiigejams tin
ka skaityti; o iries vyrai, kurie 
norime juos sužinoti, turime 
akyse panašumą į tuos ange
lus. Tamstos vyras yra kilnaus 
budo, ir . tamsta taipgi esi kil” 
ni, nes, atsimeni priežadą; ten 
kur priežadas yra — jokių že
mų jausmų negali būti. Ir Jo
natanas, papasakokite man apie 
jį. Ar jis jaučiasi visAi gėrąį? 
Ar visas jo karštis, kliedėjL 
mas pranyko ir dabar jis yra 
stiprus ir linksmas?^ Pama
čiau čia progą paklausti jo apie 
Jonatanąy tod<4 pastebėjau:

“Jis buvo beveik pasveikęs, 
tik Mr. Hawkinso mirtis į jį 
labai paveikė.” Profesorius ma
ne pertraukė:

“O, taip, taip, aš žinau. Aš 
per skaičiau du paskutinius 
tamstos Jaiškus.” Aš tęsiau to
liau :

“Spėju, kad toji mirtis į jį 
labiausiai ir paveikė, nes kuo* 
met mes buvome mieste ket; 
virtadienyje, jis buvo labai iš
gąsdintas, šunefvucitas.”

“Išgąstis, taip greit po sme
genų uždegimo! Tas buvb ne la
bai gerai. Ko Jonatanas taip iš
sigando?”

\ *
“Jis buvo tikras,. kad* pama

tė žmogų, kuris jame sukėlė 
baisius atsiminimus, buvo jo 
smegenų ligos priežastis.” šio
je vietoje viskas, kaip žaibas 
susispietė į mano galvą ir pa
kirto mano* jėgas. Jonatano 
užuojauta, baisenybės, kurias 
jis pergyvepoj -baisi, jo užrašų 
paslaptis, įr baimė, kad jta ir 
dabar kur nors kliedi apie ma
ne, viskas pradėjo suktis į ra
tą, svaiginti mano galvą. Grei
čiausiai buvau įpuolusi istori
jon, nes puoliau prieš profeso
rių ant kelių, ištiesiau į jį sa-

gyvėnimo gražumą ir tvirtą vy
riškumą ir tamstos gyvenimą 
padaryti tikrai laimingu. Ponia 
Mina, dabar turi valgyti. Tam
sta esi perdaug sujaudinta ir 
bereikalingai * taip labai susirū
pinusi. Jonatanas nenorėtų ma
tyti tamstą taip labai išbalusią; 
o kas jam nepatinka jo myli
mame asmenyje, to reikia kuo 
labiausiai vengti. Todėl vien dėl 
jo tamsta turi valgyti ir būti 
linksma, šypsotis. Viską jau pa
sakei apie Lucijų, todėl dau
giau apie ją nekalbėsime, nes 
tas perskaudu. šį vakar pasi
liksiu Exeteryje, nes noriu ge
rai apgalvoti viską, ką ponia 
man sakei, o pagalvojęs dar 
norėsiu šį tą paklausti, jeigu 
būs, galima. Tuomet, irgi, jus 
man pasakysite apie Joną taną, 
kiek jums yra žinoma, bet nie
ko pakol kas. Dabar turi val
gyti ; vėliau viską išpasakosi
te.”

Po pietų, grįžus atgal į sve
čių kambarį, profesorius tarė:I

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kultūros” No. 1 
1932 metų. Kaina 45c. Ga
lima gauti “Naujienose”. •

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

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti ‘^Naujienose”

vo rankas ir maldaute malda- Kaina tik 5 centai.
■ v, .į;.;..į;^JilljAlfal"ū-ll;Bl4 • .r; ■ '• .........——.

Už kžį balsuoti
n, SLA: ,ViWą Vilkijų Komitetas ir taip pat Pittsburgho. 
Brooklyno, Massichusetti ir COrinecticut pažangieji SLA. vei- 
kljii pitarii, balsuojant, ditj ant Baloto kryželius taip, kaip 
nerodyta Žemiads ~ ties Ba^oiiaus, Gugio, Bakano, Stungio 
ir Bconui% vardais. ■»

v • - «

No. 1 
A^“-

A---- ----------------- --------------------------—
r v
F. J. Bagočiiic S. Boston, Mass........

S. Gegužis, Mahanoy City Pa.............

J. J. Bachunas, Sodus, Mich..............

...X....

•a_______ _

No. 2 
Aut Virė- 

Prez. 
>+■ .

A. Mikalauskas, Brooklyn, N. Y. ....
M. J. Vokietaitis, Niw Haven, Conn.
M. Mockevičius, Maltby, Pa. ........

">••• »•«•«••• •••

t- »
tio. 3 

Anjt Sek- 
rerortaus 
: t.

P. Jurgeliui, New York N. Y........

J. Miliauskas, McKees Rotks, Pa. ....
V. M. Čekanauskas. Hartford. Cohn.

No. 4 ' 
Ant Iždi. 

(linko 
■J- - ....

K. P. Gugis. Cbicago, III...................
J. Tareila, Waterbūry, Conri........... .
P. Mažeika, Wtlkes Barte, Pa......... .

...X....

ftį. 5-6 

Ant 
.Iždo 

Olobęjų 
balsuok 
uę du

J. Januškcvičia, Hartford, Conn. ....
S. Bakanas, Pittsburgb, t>a............ ......

G. J. Stungis, Cbicago, III............ .
M. A. Raginskas, Plymouth, Pa, ....
$. Mockut So. Bpsfon, Mass..............
J. Sekys, Hartford, Conn. ............ .

----- ,---- ITll '- - ir. -f

... X....

.. x...

•
r t 1

, ■
No. 7 

Aėt Dak- 
tt-Kvot.

Dr. I. B. Bronusis, Baltimorc, Md. .
Dr. E. G. Klimas Philadclpbia, Pa.

'Dr. J. S. Stancslow, VVatcrbury, Ct. ■ .



KONTESTO EIGA

J1US

LAIPSNIS I-MAS Pasisukinėjus po janitoriu

J. SINKUS

D. ŽUKAS

NON GRADUS

J. DEGUTIS MATULIOKAS
Frankfort,CHICAGO

Turi, 648 balsųCHICAGO, F. Lavinskas iš DetroitTuri 770 balsų

Įdomi prakalba per ra

Lavinskas.

“Non 
pirmą

CHICAGO. ILL

Turi 4839 balsus

A. FRENZELIS
Toronto .t Canada
Turi 320 .balsų

CHICAGO. ILL. 

Turi 14 70 balsų

ŠT. ŽUKAUSKAS/ * • * ' '
WUM» W

18$. balsų

J. RIMKUS 
CHICAGO 

Turi 2577 balsus

J. ALIKONlS
Jobnston City, III. 

Turi 340 balsų

EVANAUSKAS
CHICAGO. ILL

Tūri 260 balsų

CHICAGO

Turi 1327 balsų

. SMIGELSklS 
ČEEVfifcAND, O.

Turį 45 Įsakus

JULIUS 
MICKEVIČIUS

JAMES 
SHOLTEMAN

Chicago 
Turi fty

K. DEVEIKIS 
CICERO. ILL.

Turi 2710 balsų

t. K. iŪCAITIS
CUDAHY. wis. 

'turi 80 balsų

F, LAVINSKAS 
DETROIT. MICH, 

Tutri 1390 balsų

. J. URNEŽIS
CHICAGO 

Turi 4207 balsus

MIKE STOŠKUS 
KANKAKĖB.' ill.

Turi 360 balsų

Mrs. RQVAITIENĖ
7 7 •

HĖRRIN. ILL.

Tūri 287 balsų

JOE' WAšKE ?
CHICAGO 

Tel. Haymarket 3761 
Turi 1217 balsui

P. ATKOČIŪNAS
, J. • f

CHICAGO
Turi 2005 . balsų

P. MARTINKAITIS
Sentų Petrai 

' CHICAGO

Turi 3050 balsų

Kadangi daktaras

Tllinois valstija priešių 
ga prohibicijai

Pasipelnė iš teatro 
: . $2,200 :

P. SAVICKAS 
ROCKFORD. ILL.

Turi 880 balsų

Kontestantų 
Veikimasx mitchell 

waukegan: ill
kį. Tūri J I 0Q .tyįlsų

CHICAUOS 
ŽINIOS

Meras pritaria saulės 
m audinėm s

Fieldo muzejuj gamtos 
. , istorijos .

Pasak “Hėr.-Ex”, kaip Va
kar rytą lt>O?0ŪO trobesių sta
tybos mekanikų ir jų padėjėjų 
Ghičagoi 
kapojimą
Šiam kapojimui jie sutiko jau 
kuris laikas atgal, o dabar jis. 
pradėjęs Veikti.

Ateity jie dirbs ne G. bet 5 
dienas savaitėje.

[Acme-P. B A. Photo} •

Harold T. Fitzerald operuoja savo na’ujai. išrastą prožektorių. 
Tas prožektorius yra ypatingas tuo, . kad jis peršviečia per 

miglą.

Nusižud
ligoninę

Teisėjas Harry. Fisher atidė
jo nagrinėjimą bylos, iškeltos 
Baltrams dėl jų vadovautų ban
ką bankroto', iki po balandžio 
12 .d, nominacijų. Byla atidėta 
todėl, .kad nedarytų įtakos f 
iipniinncijų rezultatas.
..Balnai yra kaltinami korispi- 

iąčija,' kuri liečia $16,ob,0;000. 
Jif.byla padėta kalėndorinri 16 
d. gegužės mėnesio.

Meras Cėrmakas pritaria su
manymui aptverti tvora vietą, 
kaip saulės maudinę, Ėogėrs 
Parkė—vyrams ir moterims at
skilai. Tose maudynėse mėgė
jai ir mėgėjos galės kaitytis 
saulėj nuogi. Mėras pasisakė, 
kad jis pats savo gyvastį kar
tą išgelįįjęs tik saulės spindu
liais.

nors rhažai dirba, 
užsirašė ant 15

Pirmadienį, kovo 14 d., nuo 
9:15 iki 9,:80 valandoš vakaro 
bus įdontf prakalba. iš rac|io sin
ties WČFL (Chicago Fedėration 
of Labor).

Kalbės Mrs. LAUra Hughes 
Lunde, narė Moterų Balsuoto 
jų Lygps. Ji kalbės; tema — 
State Program for Citizens.

Dabar artinasi nominacijos h 
rinkimai. Politikieriai bliofuo- 
ja susiriesdami. Tad verta Iš
girsti kokią programą valstijos 
gerovei nužiūri piliečiai ir pi
lietės, kurie neužinteresuoti ofi
sų ir politinių, džrabų gaudymu, 
o rūpinasi, kad valstija butų 
pakenčiama vieta’ gyventi.

A. L. SKIRMON
4 TAS

HARVĖY, iLL.
■ „Tūri. 420 bals j...

Kaip matosi iš kontestantų 
Stovio šią savaitę padarytas 
geras progresas. J. Mickevi
čius padirbėjęs lik vieną sa
vaitę ir susyk atsistojo į pir
mas eiles “Non Gradus” kon
testantų. Jeigu jam taip sek
sis ir ateityje, tai gali visiems 
kontestantams padaryti gedą. 
Maniau, kad Mrsi Kemėšienė 
šią savaitę pasiliks su senais 
balsais, bet kaip tik prieš ei
nant laikraščiui į spaudą su
spėjo priduoti 300 balsų.

K. G. Urnežis yra pasiryžęs 
Užbaigti kontestą beidamas pir
moje vietoje. Ir jėigu jis vi
sus Savo prospektus suspės iš- 
kolėktubti, tai tikrai pasieks 
bent 4 laipsnio. ' .
< Joė Waške užsispy 
n irt pralenkti P. Atkočiūną, ir 
kaip tik kiek atšils, nereikės 
taip daug pečių kūrenti ir prie 
jo sėdėti, žadu nustebinti vi
sus. ’ •

J. Mitchel iš Waukegaiio pa
sistūmė gana smarkiai pirmyn, 
kad prisiėjo perkelti iš 
Gradus” skyriaus į

ižlaiko rūbų siuvimo bei taįsy 
no /-dirbtuvę adresu ,2555 We§t 
■3rd Št ir p. F. Sabaliauską', 
kuris Užlaiko batų taisymo dir
btuvę adresu 2957 W. 39th St., 
išvardytą Sabalią’iiskas Shoė 
Tospital, ‘ Iš abiejų išsinešiau 
prenumeratas su visomis ma- k ' •' j
jaryčiomis. Apie kitus. pakai? 
bėsįu kitą, kartą. . .

. : M. Kemėšis.

Dainų byla atidėta iki 
- . po nominacijų

CHARLES 
RAČAITIŠ 

Spring/itld. ill. 
Tori 234 balsų
.■■rtiiiiii ■ TJ ii, iiĮ-.iai fiTIn

Dų banditai padarė hoįdapą 
Palace teatro kasierei. Mergi
na, Florence Luthard (6539 
•Dr,exeĮ a Ve.), . atidavę bandl- 
tapis $2,200.; Piktadariai po 
lioldapo susimaišė su minia ir 
dingo. ■ •

Aną dieną užėjau pas brolius 
Rastenius, kurie užlaiko jaukią 
užeigą prie 6558 W. Warrcn 
Avė. Pasisakiau, kad esu Nau
jienų 'agentas ir tuoj J J Raste
nis pasitaręs su savo žmona 
paklojo devinkę, užsirašydamas 
Naujienas ir savo žmonai Ke
leivį. Nebuvo nė skundimosi dėl 
blogo biznio, ne kitokių dejavi
mų. Turbut ir biznis gerai eina, 
nes Rasteniai yra’ tam tinkan
tys žmonės, malonus, svetingi, 
su kuriais galima pasikalbėti 
apie visokius dalykus.

Drg. Karpšlis irgi iškrapštė 
pusei metų. Jis yra blaksų iš
dirby slė j, bet kad dabar staty
ba yra visai friėnka, tai ir biž- 
nio nėra.

Kontestantė M. Kemešienė iš 
Shicagos, rašo:

Nors nckurie kontestantai 
•ezervuoja .sau teritorijas, alfi 
.š nepripažįndamą nė vienam 
niekur specialių privilegijų, 
kadangi “Naujienos” skelbda
mos šį ^kontestą jokių restrikcL 
ų kontestantams neparodė, tai- 
yi pamėginau. ir aš tarp jani- 
,orių. .Kaip visur,- taip ir Čio
nai išgirsti visokių nusiskundi-t 
nų. Buteųt, algos numuštos iki 
)5 nuošimčių ir daugiau, pirb- 
i ‘prisieina daugiau negu ka- 
a nors. Namų-savininkai-spau

džia kiek pajėgdami; jei kuris 
uri automobilių, tai prie savo 
lurų nepasistatysi^ nęs namo 
avininkas • supyks. Teko , ap
mokyti pp. Medelinską, Mąte 
tomus,- Svencįskus,. Urbonus, 
Vdams, Mažutis,. kurių dukre- 
ė Eugenią’ jau antrj metai lan- 
:o aukštesniąją mokyklą ir la
jai gražiai kalba ir rašo lietų
jų kalboje. Pas nekuriuos už- 

■ašiau Naujienas, kiti pasižadė- 
o vėliaus užsirašyti. ,

Dąr turįu pkžymęti.Brightonr

Chicago užpuolė didėlis šal
is; Bėt manęs visai nesulaikė 
,uo atlikimo savo uždavinių ir 

ačiū fnUsų pažangią j ai visuo
menei, kuri taip nuoširdžiai ro
mia koritestantūs; gerokai pa- 
Žėri^iau priekyn. Tokis visuo
menės pritarimas priduoda 
energijos ir toliau darbuotis.

Pereitą sekmadienį aplankiau 
P; # 
Avė

Perėkuš, 8161 S. Normai 
Malonu su tokiais žmonė- 
sueiti, pasikalbėti. Jų su- 
mokinasl alcordino ir jau 

gerai gb’dja. Užsirašė Naujie
nas ant 15 biąn.

B. Gumalauškas, 8830 S. Ker- 
fdot Avė 
bet Naujienas 
mėn.

Pirmadieny 
Clearing. Tai

vėl nuvykau į 
jau bus trecią 

sykį. Pirmiausia sustojau pas 
p. J. žautj, 5940 W. 63 St., ku
ris užlaiko patogią ir švarią 
bučernę ir grosernę ir, ka p 
matyt, biznį varo gerai. Užsi
rašė Naujienas 15 mėn.

Užsukau^ pas p. G. Jasaitį, 
3140 S. Mc Vieke V Avė. Šen 
Naujienų skaitytojai,, bet buvo 
kiek peršiškyrę, bet neilgam, 
nes ir vėl užsirašė ant 15 mė- 
.lešių.

P-ia Ė. Taraškevičius 
W. 64 PI., nors

‘ Laikraštis “Liberty . Digest” 
buvo paskelbęs šiaudinį balsa
vimą Aprohibicijoš klausimo.

r Illinois valstijoj į šį. balsavi
mą atęiliepė 158,722 piliečiai. Iš 
jų už atmetimą 18 prohibięljos 
ąriaendmento padavė balsų 128,- 
748 asmens, o už palaikymą 
29,974. Reiškia prieš prohibi- 
ciją šioj valstijoj paduota pus
penkto karto daugiau balsų, nei 
už. ją.

Trys dešimtys aštuoniose 
valstijose viso šiame balsavime 
pareiškė savo nusistatymą 2,- 
06^iąįl asmens. Iš jų prieš 
prohiEiciją paduęda 1,574,776 
balsų, d už prohibiciją 488,335.

Kontestantas K. G. Urnežis 
iš Chicago, rašo:

nurodė, 
jogei p-niai Ed. Harder (36-m*, 
6220 Greenwood avė.) teks ei
ti į ligoninę, tai moteris nusi
žudė, iššokdama iš apartmento, 
kuriame gyvena, ir užsimušda
ma. • • , .

Draugai kontestantai. At
minkite, kad kontestas jau 
eina prie pabaigos. To(Jel jei
gu ir buvo koki pateisinimai 
darbo atidėliojimui, tai dabar 
kviečiu visus draugus ir kon- 
tėšto rėmėjuš padvigubinti sa
vi) veiklumą, tvirčiauš įtempti 
spėkas, kad koiltcštui užsibai
gus visi galėtumėm pasidžiaug
tu savo darbo vaisiais.

Todėl dar kartą kviečiu kon- 
testantus smarkiaus pasidar
buoti, o lietuvių visuomenę, 
mylinčią kultūrą ir apšvietą, 
jiems padėti.

RypkėtviČia. >.

5649 
prenumerata 

nebuvo užsibaigusi, mielai atsi
naujino ant 15 men. Pas ją ga
lima rasti'ir kitus pažangius 
ietuvių laikraščius ir apsčiai 
■yerų knygų.

N. Paukštis, 6504 W. 65 St., 
yra senas Natfjiėhif skaitytojas 
r jas skaito nuo pa£ pirmo ,nu- 
nefio. Parėmimui kotttčstO, j’š 
irgi atsinaujino prenumeratą.

Nors jau buvo vėlus laikas, 
kaimynų nurodymu, užsukau 
pas p-ią S. Grigulą. Prašė at
vežti Naujienas ant kampo, kad 
butų galima nusipirkti pavie
niais num., bet kad tą padaryti 
dėl tolimo kelio yra nepatogu, 
tai užsirašė Naujienas pusme
čiui.

Gerbįami biznieriai, neuž- 
mirškitė, (Jfad koųtestas eina 
prie/pabaigos. Kad tas darbas 
butų pabaigtas sėkmingai, ma- 
lonėkilė prie jo prisidėti nusi
pirkdami apgarsinimų kortas. 
Tuo sutaupinsitė daug pinigų, 
o apgarsinimai Naujienose at
neš jums daug naudoj nes 
Naujienos yra didžiausias lie
tuvių dienraštis Amerikoje ir 
garsintiš jose apsimoka.

AČiu visiems; kurie iki šiol 
mane parėmėt.

— K. G. Urneiis, 
tel. Englewood 8243.

Įdomi paskaita. . Kapitonė 
tarf von Hoffmąn laikys. 0a- 
škaitą šiandie Fiėldd mežujUj 
gamtoš istorijos apie “Massa- 
Magaga”’.(t. y. apie,Farmožos 
gyvėntojusgalvų ŽmėjUš)' Pa
skaita bus įliastruotk pavėikš- 
jais. Kapitonas Hoffman nese
niai. sugrįžo iš Fohhožus, kur 
j iš išgy veno pėnkiuš mėnesiuš 
tarp laukinių žmonių. Įžangk 
visiėhlš veltui. Paskaita prasi
dės h vai. popiet. Vieta—mu- 
zejaus trobėšy, James Simpson 
teatre.

KENOSHA, WI8. 
Balsų
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Judošiaus Pabučiavimas
(Iš Lietuvių Inteligentų Gyvenimo),

(Tęsinys)
Prieš išvykstant, vietinė ko

lonija suruošė Jurgiui atsisvei
kinimo vakarienę. Laike vaka-' 
rienės, Karjerskis apibudino 
nuveiktus Jurgio darbus ir pa
reiškė pasigailėjimo, kad tuos 
jo darbus permažai įvertino 
kaip visuomenė, taip ir vald
žia. Susijaudinęs Karjerskis, 
bučiuodamas Jurgį, išspaudė 
iš savo akiu dvi ašaras...

Daugumai iš susirinkusiųjų 
taip pat byrėjo ašaros; jiems 
tikrai gailėjo išvažiuojančio 
Jurgio, kuris paliko savo tau-! 
tiečių širdyse gerą atmintį.’ 
Lydimas skaitlingo lietuvių' 
būrelio, Jurgis išvažiavo Lie
tuvon...

1 pora kilų judošių, kurie mane 
prie to prikalbinėjo... Man da
rosi baisu... šalta... sunku ra
šyti... Gal mano ranka rašo 
šiuos atgailos žodžius jau pas- 

. kutinį kartą, todėl dovanok 
man... Su pagarba D. Karjers
kis.

Jurgis, gavęs šį laišką, liūd
nai nusišypsojo... Prieš jo akis, 
kaip kokiame kaleidoskope, 
pralėkė jo jaunos dienos... 
sunki kova už būvį ir mokslą, 
kalėjimas... universiteto lai
kai... darbuotė lietuvių tarpe! 
sunkenybės Denikino kariuo
menėje, sunku# grįžimas Lie
tuvon ir darbuote savųjų tar
pe. Vėliau darbuotė užsienyje 
lietuvių tarpe iki atvykstant 
Karjerskiui...

Niekas ir niekados da nebu
vo Jurgio taip apšmeižęs... 
“Tiesa, toks Karjerskio pasiel-

..... " 1 ■ .....

dolerius bimbhliš’i’ns;
jau
pas

•r**

geriau 
darbininkams laikyti juos 
saVe. —Korespondentas.

............ i-

Burnside

Išvykus Jurgiui Lietuvon, 
Karjerskis pradėjo darbuotis. 
Sukvietė įvairių grupių “vei
kėjus,” daugeliui iš kurių bu
vo tik kalėjime vieta, ir pra-

Lietuvai valstybėje, bet už ne
taktiškumą liko iš ten atšauk
tas. Turėdamas už savęs tvir-

*,tus pečius, paskui vėl gavo 
vietą, iš kurios atvažiavo pa
keisti Jurgį...

| Neteisingai apšmeižtam Jur
giui liko tik pasišalinti iš tar
nybos. Ilgai negalėjo žmogus 
nusiraminti ilž neteisingai te
kusius jam smūgius...

Biskį aprimęs, gavo vietą 
vienoje privatinėje įstaigoje.
Stengėsi vengti bi kokios vie
šos darbuotės, gerai atsimin- 

, damas tekusius jam nemalo-
I mimus, kurių jisai jokiu budu girnas, tai tikrai Judošiaus pa- 

' “ , i bučiavimas... Na, mat jį die-
I ~__ ,.......... . !vai” pamatė Jurgis — gal jo

pavyzdys sudraus kitus nuo 
panašaus “Judošiško pabučia
vimo.”

i Praslinko gal kokia pora 
savaičių nuo šio laiško gavi
mo, kaip Jurgis, beskaityda
mas “Lietuvos Aidą”, Kauno 
chronikoje rado šį policijos

Padirbėjęs porą metų, susi
taupė keletą šimtų litų ir apie 
Telšius išnuomavo žemės skly
pą. Norėdamas nors senatvėje 
pasilsėti, užvedė ant išimo-’ 

i motos žemės nedidelį ūkį. •
Karjerskio likimas buvo 

liūdnesnis: dėl padarytų nau-

Dauguma iš musų jaučiame 
naštą bedarbės.* Vieni gal kiek 
lengviau, kiti sunkiau, bet visi 
’aučiame sunkią padėtį.

Tiems, kuriems buvo pras
čiau, duoda šiokią tokią pagel
ią.

Rupesniu kun. St. A. Lin- 
kaus, šv. Marijos parapijos kle
bono, 3501 S. Union avė., bied- 
ni bedarbiai gauna duoną dova
nai. Burnsidės kolonijoj buvo 
duodama duona dovanai nuo 
vasario 17 dienos name 924 E. 
93 St. Tai yra viena iš keturių 
dalių šv. Jono misijos.

Mr. Frank Jacobs pavelijo 
naudoti virŠminėtą vielą kun. 
Linkui.

Norinčių gauti duoną yra už
siregistravusių 300 šeimynų; 
tankiai negalima patenkinti vi
sus reikalaujančius pagelbos. 
Bet dedamos didžiausios pa
stangos, kad užganėdinus k ek 

alima daugiau reikalaujančių 
luonos. —Alfonsas Chelna.

, ...... . p ju netaktiškumu, buvo paša- R ”d«jo kalbėti, buk jam peratatę i4 tnrnvl ' pranešimą. Rastas ant žabo-
juos, kaipo apgavikus, Židi
kus; bet jis matąs, kad jie vi
si puikus žmonės ir su jais 
galima gerinusia darbuotis.

Net patsai pasisiūlo laikyti 
prakalbą ruošiamajam “neva” 
socialistų vakare, kurių viršū
nes sudarė įvairus pabėgę iš 
Lietuvos aferistai.

Karjerskis atvyko vakaran, 
lydimas Jono Asturiečio Ki- 
lombavičiaus ir “daktaro” Kal- 
variečio šmičkausko. (Jonas 
Asturietis vertėsi tarpininkavi
mu tam tikros rųšies mote
rims, o “daktaras“ Kalvarie- 
tis rašė gavimui darbo recep
tus, imdamas už tai po 40 do
lerių ir daugiau, bet nė vienas 
jo klijentas su tuo “receptu“ 
niekad ir niekur darbo negau
davo) .

Šių garsių adjutantų lydi
mas, Karjerskis pasirodė sce
noje. Pradėjus jam kalbėti, iš 
publikos pasigirdo šukavimai, 
kad jisai pasitrauktų ir liau
tųsi kalbėjęs... Jam nepaklau
sius, publika pradėjo kitaip 
reaguoti: pasipylė scenon su
puvę kiaušiniai ir pamidorai... 
Akivaizdoje tokių argumentų, 
Karjerskis su savo adjutan
tais buvo priverstas pasišalin-

lintas iš tarnybos ir parvažia
vęs Lietuvon jau negalėjo nie
kur įsitaisyti: 
pečių...

Neturėdamas kur dėtis, pra
dėjo rašinėti prašymus į įvai
rias įstaigas. Iš pradžių da 
pusėtinai laikėsi, bet turėda
mas sąžinės graužimą, dėl ju- 
došiško su Jurgiu pasielgimo, 
pradėjo gerti. Tolyn, puolė vis 
žemyn. Dabar Karjerskį gali
ma rasti žemiausios rūšies 
restoranuose su įvairios rū
šies įtartinais asmenimis.

Pasigėręs dažnai girdavosi: 
“Taip, gerai pamokinau Jur
gį! Atsimins jis mane. Cha, 
cha, cha. Gal manė, kad dova
nosiu. Niekados!“

jo kalno, Tiulpių gatvėje,, ne- 
, . . žinomo asmens lavonas. Iš

neteko shprm pa(ĮaryįO tardymo paaiškėjo, 
kad tai buvo lavonas D. Kar- 
jerskio. Skrodimas parodė, 
kad mirties priežastimi buvo 
alkoholis...

Perskaitęs šią trumpa žinu
tę, Jurgis užsimąstė... Tyliai 
atsidusęs tarė: “Sic transit 
gloria mundi” — taip baigiasi 
šio pasaulio garbė.

(Galas)

Bridgeportas
Lietuvių Moterų Draugijos 

Apšvieta bankietas įvyko kovo 
6 d. Lietuvių Auditorijoj. Tas 
bankietas rengta, kad paminėti 
draugijos 25 metų sukaktuves.

Svečių dalyvavo gražus bu- 
’ys, bet daugumą sulaikė šal
mas oras, nes tikietų buvo dau
giau išplatinta.

Narėse ir svečiuose matyt 
buvo pasitenkinimas šiuo pa
rengimu, ir tenka pasakyti, 
kad jis pavyko puikiai.

H ę ’

Vakarienė paruošta skani, 
nes apšvietietes ir patyrusi vi
rėja, dr-gė Grigaliūnienė su 
pagelbininkėmis, sutartinai dar
bavosi virtuvėje.

šiame vakare pasirodė, kad 
apšvietiečių yra gan prasilavi
nusių. Jos, perstatytos kalbėti, 
buvo iškalbingos, pilnos gero 
ūpo. Tik deliai stokos laiko te- 

! ko programas sutrumpinti ir 
daugeliui neprisėjo savo nuo
mones išreikšti, ba reikėjo ki
tus svečius sodinti prie antro 

• stalo. Bet tai buvo ne paskuti
nis parengimas, ir apšvietiečių 
trio pasiliko kitam kartui pasi
rodyti.

O apšvietietės turės progos 
?engti koncertą. Reikia pažy
mėti, kad ir daugiau daininin
kių prisirašė prie jų draugijos, 
pa v. p-ia Barisas, turinti gra
žų balsą; ir galima tikėtis, kad 
ji stos pagelbon reikalui e?ant.

Ačiuojame narei p. Narvidie- 
nei už iškepimą ir paaukavimą 
Birthday keikso, taip pat 
Peoples Furniture Co. ir Jos. 
F. Budrikui už pranešimus per 
radio. Naujienoms už patalpi
nimą aprašymų ir visiems sve
čiams, darbininkėms ir progra- 
mo dalyviams.

P-no Valančiaus kalba suįdo
mino visus.

—o— 
Visų moterų ir merginų atydai

Kovo 17 d., t. y. ketvirtadie
ni, yra rengiama prelekcija su 
paveikslais, kurią priruošta Dr. 
Naikelis su pagelba p. Petro 
Kačerausko piešime paveikslų. 
Prelekcija bus skaitoma Lietu
vių Auditorijoj prrmų lubų sve
tainėje. Pripildykime svetainę, 
nes žinoti apie sveikatą mums 
visoms reikalinga.

Kurios prisirašėte prie drau
gijos per bankietą, nepamirški
te susirinkiman ateiti.

Susirgus draugėms Anziulie- 
nei ir Monkevičienei, narėms 
komisijos šiam bankietui reng
ti, prisiėjo likusioms viską su
ruošti.

Velijame ligonėms greitai pa
sveikti. —Viena iš komisijos.

Marų ue t te Park
Didelis masinis mitingas

Marąuette Park Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubas rengia

ti ką atskirų partijų kandida
tai bendrai turės pasakyti.

North Side
North West Lietuvių Moterų 

Kliubas rengia šaunią Bunco 
party Almira Simons svetainėj, 
1640 No. Hancock St., 13 kovo, 
4 v. po pietų.

Mylintieji smagiai laiką pra
leisti malonėkite atsilankyti. 
Atsilankius’eji svečiai bus nuo
širdžiai priimti.Po bunco bus va
karienė ir šokiai prie linksmios 
muzikos.—Komitetas.

masinį susirinkimą arba mitin-•
kovo 13 d., 2 Galva skaudėjo visągą sękmadienj, 

valandą po piet vietinės para
pijos svetainėje, prie Wash- 
tcnaw ir 68 gatvių.

Į šį masinį mitingą yra kvie
čiami kandidatai iš demokratų 
ir republikonų partijų, 13 war- 
doj einantieji į ofisą kaip Ward 
Committeemen, ir lietuvių kan
ai datas į teisėjus J. P. Wait- 
hes ir kiti.
Nemažai žmonių įdomauja 

tuo naujos rūšies politiniu mi
tingu. Tikrai bus įdomu išgirs-
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

West Pullman 
........ X 

----------------------------- : y
Ateinantį sekmadienį, 2 va

landą po piet, West Pullman 
parko svetainėje įvyks Susivie-

. . . V* . V V V* ▼ * « vj

I kuopos paprastas susirinkimas.
Bus svarbių raportų ir prane
šimų. Visi nariai ir narės, ir 
vie, kurie norite prisirašyti prie 
Susivienijimo, atsilankykite.

—o—
Bimbiniai su sklokininkais 

nieku budu nesutinka. Ginčuo
se su sklokininkais vienas bim-

- —• I binis pareiškė, kad raudonaja-
Gerbiamas Ponas Statkau: įme sojuze pomirtinės ir pašai- 

, Nujausdamas savo greitą po3 skyriai įvesti vien tuo tiks. 
mirtį, aš Karjerskis, p-"-1 - 
žįstu, kad vien keršto veda
mas, bereikalingai tamstą ap- 
skundžiau ir apšmeižiau. 
Tamsta buvai apšmeižtas ir 
pažemintas... aš džiaugiausi, 

' ‘ ' “ - - aš
kenčiu ir teisingai kenčiu, už 
savo neteisingą kerštą... Esu 
visiškai nupuolęs “ant dugno,” 
kaip Maksimo Gorkio didvy
riai... niekas manęs nenori pa
žinti; visi šalinasi. Aš kenčiu, - -

_  __ __ ............. __ _ drūčiai kenčiu! Vien degtinė Jau seniai nedirbančių, ir 
siaus pabučiavimu ir dviem kartais numarina mano sąži-Jš to pragyvenimą daro. O jus, 

ašarom... nę...

ašaras
Dovanok, Jurgi!

Aš ži- nijimo Lietuvių Amerikoje 55

jo užpilti degtine savo sąži
nes. Nors ir daug išgerdavo, 
bet degtinė jau neveikė, Nu-i 
skriausto gi Jurgio atvaizdas 
vis dažniau stovėdavo jo aky
se. Tuomet liedamas 
raudodavo:
Ką aš tau padariau?
nau, aš tikras Judošius...”

Dažniau pradėjo su juo 
kartotis baltosios karštligės 
priepuoliai. Jisai jautė savo 
greitą galą. Iš kur tai jam pa
sisekė sužinoti Jurgio adresą 
ir jisai parašė Jurgiui sekau- 
čio turinio laišką: 
Kaunas, birželio mėn.
10 d., 193. m.

PRISTATYKIT
SAVO PINIGUS
PRIE DARBO

KADA doleriai paliauja dirbę... dirb- 
-■ 'p tuvės irgi paliauja dirbę... Kada 

pinigai lieka ištraukti iš cirku- 
, bacilos,., žmonės lieka ištraukti 

iš darbų...
VEIKLUS pinigai yra biznio maistas 

ir akstinas... Jie samdo žmo
nes... ir laiko juos prie darbo... 
Tegul jūsų pinigai dirba dėl 
jus...

laiką iki pradėjau 
imti Nuga-Tone”

P-as V. Romanai. Ruffalo. N. Y., rato ir 
sako: “Mano palva «kaudPjo visą laiką iki 
hh pradėjau imti Nuga-Tone. A6 ihbandžian 
daugeli kitų vaistų, bet negavau pagelbos. 
Mano galva' mintojo skaudėj u ui po ėmimo 
Nuga-Tone per tria dienas. Dabar aft turtu 
gerą apetitą ir gerai miegu naktimis. Mano 
sveikata niekad nebuvo geresne. Daugelis 
mano draugų pradėjo vartoti Nuga-Tono ir 
sako, kad tai pastebCtini vaistai."

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą ar 
skausmus raumenyse ar sąnariuose, ar sto- 
kuojate sveikatos ir stiprumo, jus turite 
imti Nuga-Tone Ir pastebėti dideli pagerė
jimą, kurj pajausite tik už kelių dienų. Jo
kie vaistai negali užimti vietą Nuga-Tono, 
ka'po sveikatos ir stiprumo atsteigejo Ap- 
tiekininkai jį pardavinėja. Jeigu aptiek Įnin
kąs neturi Nuga-Tone. paprašykit J| užsa
kyti iš savo urmininko, žiūrėkite, kad gau
tumėt Nuga-Tone. Substitutai yra ba ver
tės.

PeoplesFurniture Company
Krautuvės

SKELBIA DIDELĮ PRIEŠ7ELYKINĮ

Išpardavima
RADIO ir RAKANDU

Už MAŽIAU KAIP 
PUSĘ KAINOS

Šio liūdno įvykio kaltininku 
Karjerskis kažin kodėl įtarė 
išvykusį Lietuvon Jurgį ir 
pradėjo jį šmeižti; iš pradžių 
lietuvių tarpe, o.vėliau rašinė
ti valdžiai ant Jurgio įvairius 
skundus, kuriuose kaltino jį 
kuone kriminaliniuose daly
kuose, nepatiekdamas jokių 
apkaltinimo įrodymų.

Jurgis stengėsi įrodyti savo
nekaltybę ir reikalavo faktų, j savo dasiekęs... Bet dabar 
bet... tikėjo Karjerskiui... jisai 
turėjo už savęs tvirtus pečius...

Jurgis sutiko ir priėmė atvy
kusį Karjerskį kuone Su išskė
stomis rankomis, kaip savo ge
rą kolegą. Kuo gi atsilygino 
už tai Karjerskis? Ugi Judo-

ŠIS .
STIPRUS IR KONSERVATYVIS 

BANKAS

NAUJI RADIO 1932 M. MADOS
Naujos mados kombinacijos Radio įren
gti gražiame kabinete. Su tūbom ir vis
kuo, vertas daugiau 
$125.00. Dabar tik už
1932 m. mados Midget Radio, įrengtas 
su tūbom ir viskuo. La- $af JĮ "yg 
bai gražus, kaina .............  I "fri ■ O
Senipeliai ir demonstruojami radios, 
R. C. A. Radiolas, Atvvater Kent ir kiti 
verti iki $100.00 dabar $«fl 
tik po .......   I

pnsipa- kad pagauti narių, o pini- 
■ gus jie, bimbiniai, suvartosią 

revoliucijai. *
Rodosi, kad West Pullmane 

dar nčra revoliucijos, o bimbi
niai raudonojo sojuzo 2 kuopos 
mirusio nario pomirtinę ir pa- 
šalpą jau pradėjo vartoti “re- 
oliucijos” naudai,
Kažin kada ta revoliucija bus, 

bet bimbiniai renka neva jai 
pinigus iš suvargusių darbinin-

, PASIŪLO
SAUGUMĄ IR 3% PALŪKANŲ 
JŪSŲ TAUPIMO SĄSKAITAI

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

*.. . An Authorized Trust Companįf'a —
Corner Halsted and Roosevelt Road

Parlor Setai Parsiduoda Pusdykiai
Gražus naujas Mohair se- 
'as, tvirtai,padarytas, ver 
as $125.00, dabar suma
žinta kaip pa- $|g —y.50 
jodyta kaina tik į

Valgomam Kambariui Setai už Pusę Kainos
i Labai platus pasirinkimas 

gražiausių padarymų, par 
siduoda už sumažintas 
kainas, 7 šmotai stalas ir 

krėslai. Par- $ .00
siduoda nuo

nenoroms išspaustom

asseminari- 
e povede-

Bet kaip patys bimbiniai nė- e 
ra sotus iš tikėjimo į revoliu-: 
ciją, taip ir darbininkai negali 
būt sotus; ir jiems reikalingi 
doleriai. Tai kam mesti tuos:

Kas gi toks liuvo 
jerskis? 1910 metais 
Šiaulių gimnazijoje, 
kuone baigė kunigų 
ją Kaune. “Za tichoj
nije i gromkije uspechi” (už ty- 
Iru iro c i oi cri m n rl iri oi o r

Bankininkavimo valandos: Kasdie 9 v. r. iki 3 po piet., 
Subatoinis 9 v. ryto iki 8 vai. vak.

TAS PATS SENAS BANKAS TOJ PAČIOJ SENOJ VIETOJ

■

£ tiekį}$

Taipgi daugelis kitokių bargenų laukia Tamstų Peoples 
Krautuvėse, Atsilankykite šiandieną gatavi pirkti.

ašarom... «?••• Nors prieš mirtį dova-' darbininkai, tikėkite jų prana- 
nok tamsta, mano nusikaltimą, žavimais.
žinau, tamstos nuplėštos gar-

tas Kar-’jjgg negaįįu atitaisyti, nes kas 
mokinosi gį tikės Itokiam girtuokliui? 
paskiaus Dovanok man tamsta, nes ne

vienas esu kaltas: yra da

kų pasielgimą ir didelę pa
žangą) kaip sako rusai, turė
jo išsinešdinti iš seminarijos... 
Pabaigoje pasaulinio karo ka
žin kokiu budu atsidūrė užsie
nyje. Tveriantis Lietuvai, su
gebėjo prisisukti prie “valsty
binės duonos” ir kartu studi
javo ne tai daktaro filosofi
jos, ne tai teologijos mokslus. 1

Studijuodamas mažai įdo- 
mavosi Lietuva, bet daugiau jį 
traukė “Wein, Weib und Ges- 
sag” (vynas, moters ir dai
nos), kaip sako vokiečiai ir 
karjera... . I

Prieš tai darbavosi artimoje

sutaupymas. Kainos nuo

MASINIS MITINGAS!
— Rengia —

Marųuette Park Liet. Am. Piliečių Kliubas 
Nedėlioję, Kovo (March) 13,1932 

Šv. P, M. Gimimo Par. Svetainėj 
, WASHTENAW IR 68 GAT.

Pradžia 2 vai. po pietų

Šiame jnasiniame mitinge dalyvaus DEMOKRATŲ IR REPUBLI
KONŲ kandidatai j 13 vvardo Commelteemenus, J. P. Waitches ir kiti. 

Bus įdomu išgirsti ką jie bendrai pateiks.
Kviečia M. P. L. A. KLIUBO EXEK^ KOMITETAS.

Pagražiną išvaizdą Patenkinimas garantuotas
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIP^INŠ

• AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ. GALVOS SKAUDĖJIMĄ 
IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

.SERNERDr
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

t- Telefonas Yards 1829756 W. 35 Street

80 trw

Mieganiam kambariui se
tai. Kainos labai suma
žintos. Gražus setai, tvir
tai padaryti, susidedanti 
iš lovos, kamodos ir še- 
foretas. Didelis pinigų

$39.50lr

žrnHNG For The h'OMES

4177-83 Archer Avė
Kampai Richmond gatvei

2536-40 W. 63 SL 
Kampai Mapleivood gatve* 

Hemlock 8400
CHICAGO. ILL.



šeštadienis, 1<0vd 12, 1982

Tarp Chicagos 
Lietuvių

i ...... ..■.‘■'..t!.!.1.'.............................. 1

East 79 stret. Pasišlavė $10,• 
000. •

.'.'Jfl-.L ,į.LUUl.U t1.n'-ar

Prelekcija vienoms 
moterims

Rengia Lietuvių Moterų 
D; augi ja Apšvietei

Kalbama prelekcija bus apie 
vėžio ligų. Skaitys Dr. Naike-į 
lis. Ir netik aiškins žodžiu, bec 
yra nupiešti paveikslai ar 
Kačerausko.

Taigi ir paveikslai rodys Ii- • 
gos simptomus—kaip ji prasi-' 
deda ir kokios pasėkos esti, kai 
apsirgusieji per vėlai kreipias^ 
pas gydytojų.

Po prelekcijos galima' bus 
duoti klausimai. Prelegentas at
sakinės.

Prelekcija bus skaitoma kovo 
17 d., ketvirtadienį, Chicagos’ 
Lietuvių Auditorijoj. Svetainės 
durys atsidarys 7:30 vai., o i 
prelekcija prasidės 8 vai. vaka
ro.

Mergaitės bus įleidžiamos ne 
jaunesnės, kaip 16 metų.

Draugijos nares ir ne nai’es 
meldžiu 
ją.—A.

Paleista 400 darbininkų
Ketvirtadienio vakarų naujas 

Cook kauntės asesorius paleido 
iš darbo 400 asesoriaus afiso

darbininkų. Ofise pasiliko til$ 
apie 90 jų,

Asesorius Jacobs pareiškė; 
kad palęidimąs iššauktas stoka, 
pinigų ir kad vėliau, atsiradus 
daugiau darbo, kai kurie busiu 
priimi tagal.

Iš kitų kauntės departamen
tų paleista dar 341 samdinių. 
Kauntės iždininkas taip sutvar
kė reikalus, ikad visiems paleis
tiesiems dųrbininkams algos bus 
išmokėtos.

^Ifl" ..V"!'.1 ..........." J

pripažintas kaip išrinktas į at
stovų butą Washingone. Peter 
Granata, kuris iki šiol užėmė 
tų vietų, turės pasitraukti ir 
užleisti savo vietų Kunzui.

Lietuviai Gydytojai

dieną, 1:40 valandą ry- 
m., sulaukus 22 metų

dideliame nuliudime tė
ti Mrs. Stanislovas Ta-

Marijona Mednlinskierė mirė vasario 16 d. 1932 m., 
palaidota vasario 20 d. šv. Kazimiero kapinėse, kuriose 
ilsisi ant visados, amžinai 
kavoti už patarnavimų jos

Vardan Marijonos, aš 
širdingų padėkų žmonėms,

nutilus ir negalėdama atsadč- 
laidotuvėse.
Pranciškus Medalinskis tariu 

aukavusiems šv. mišias, gimi
nėms ir draugams suteikusiems gėlių vainikus, grabne- 
šiiams, gėlių nešėjoms, muzikantams už liūdnus maršus, 
grabeliui S. M. Skudui už prielankų patarnavimų, kuni
gui McGrath už gedulingas pamaldas, visiems kurie va
žiavo į kapus sudarydami didelį skaitlių automobilių ir 
visiems dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse žmonėms, 
o tau, musų mylima Marijona, palieka ilsėtis šaltoj že
melėj.

Šv. mišios už Marijonos sielų atsibus šv. Dovydo baž
nyčioj, 32 St. ir Emerald avė., 16 d. kovo, 7:30 vai. ryto. 
PTašom dalyvauti pamaldose gimines ir draugus, kam lai
kas pavėlina.

atsilankyti į prelekci- 
M-nė.

Roseland
J. P. Waitches, kandi-Adv.

datas municipalio teisėjo vie
tai, matyt, turės gerų pasek
mių 9 wardoj. Kiek tenka pa
tirti, jo kandidatūrų rems lie
tuviai priklausantys net repub- 
likonų partijai.

Kovo 3 d. K. IP. svetainėj de
mokratai turėjo masinį susi
rinkimų. Susirinkime tarp dau
gelio kitų kalbėjo aldermanas 
S. W. Govier, kuris kandidatuo
ja j Clerk of .the Appealate 
Court ir į wardos komitimanų. 
S. W. Govier pasisakė, kad ji
sai remsiąs J. P. Waitches kan- 
didaturų ir prašė, kad visi ki- 
jti balsuotų už J. P. Waitchių.

į' Toks S. W. Goviero pasisiv- 
kymas daug reiškia 9 vvardoj, 
nes jisai turi didelės įtakos ir 
jo žodis galingas čia. Pats J. P. 
Waitches tame susirinkime 
galėjo būti, nes jisai kitur 
rėjo kalbėti tą vakarą.

Ignas Ivanas, kaip J. 
Waitches kampanijos menedže
ris, irgi patenkintas lietuvių 
nusistatymu remti J. P. Wait- 
ches kandidatūrų ne vien Rose- 
lande, bet visoje Chicagoje.

Roselande, rodos, kad 10 ba
landžio Strumilos svetainėj yra 
rengiamas didelis masinis su
sirinkimas, kur pats J. P. Wait- 
ches kalbės. —N.

tu-

Lenkas laimėjo kon 
gresmano vietų

Stanley Kunz, lenkas, tapo

SPRINGFIELD, ILL.

KATRINA TAMAŠAUSKIUTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu St. 
John's ligoninėj, Springfield, III., 
kovo 10 
te 1932 
amžiaus.

Paliko 
vus Mą. 
mašauskas, dvi seseris — Mrs. An- 
na Šalinas ir Mrs. Cbristina Yuo- 
kus, brolį Charles, 3 seserėčias ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 23 22 
N. 15th St., Springfield, III.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
kovo 14 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
namų į St. Vincent de Paul’s pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į vie
tos kapines.

Visi a. a. Kaitinos Tamašaus
kaitės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą 
kinimą.

Nuliūdę liekame.

Tėvai, Seserys, Broliai

APOLONIJA NOVICKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 9 dieną, 7:10 valandą vak. 
1932 m., sulaukus 17 metų am- I 
žiaus, gimus sausio 16 d., 1915 
m., Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime se
serį Bronislavą, brolį Joną, ciocę 
Apo’.ioniją ir dėdę Pranciškų Juk- 
nius ir ciocę Oną ir dėdę Kazimie
rą Juknius, 2 pusseseres — Bro
nislavą ir Marijoną ir pusbrolį 
Antaną ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 3219 
So. Auburn avė., tel. Yards 1 655.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
kovo 14 dieną, 7:30 v. ryte iŠ na
mų į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Apolonijos Novickai- 
tės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Brolis, Ciocės, Dėdės, 
Pusseserės, Pusbrolis ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

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

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

Pbone Canal 6122

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

3 ir 1—8 
pagal rutarrj 

Ruhmond Streei 
78h8

V a landos 
Seredomis. n nedėliomis 
Pe/.tih’nctja 6 6 28 So 

Telefonas Republn

o

DR. MARGERIS
Valandos; nuo 10 rvto iki 2 po pieru 

ir nuo 6:30 iki R130 vakare Sek 
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phonr Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor of 3 5tb U Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

I jptuyiai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Urarninkais Ketvertais ir Subaroms 
2420 IV. Marųuette Rd- arti Mestern Av 

Pbone Hemlock 7828
Panedėliais. Seredomis ir Pitnyčio -te 

1821 So. Halsted Street

Pbone Boulevard 704?

DR. C. Z. VEZELIS
Den tįstas .

1645 So. Ashland Avė.
srri 4 7<h Street '

Dr. Vinccnt C. Steele 
Den tįstas 

4180 Archer Avenue

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckaa) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

24 20 Marųuette Road

Valandos: 9——12. 7—9. Antradienį ii 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą

Medalinskių šeimyna.

ir Giminės.

suteikti jai 
ir atsisvei-

Graboriai

POVILAS PILKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 11 dieną. 10 valandą ryto 193 2 

m. sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Raseinių apskričio. Nemakščių parapijos, 
Milvičių kaime. Amerikoj išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliudime moterį Juzefą. 2 dukteris — Eleną ir 
Kristiną, seserį Petronėlę ir švogerį Petrą Šemaitj; uošvius Kazimierą ir Ma
rijoną Lebrikus. dėdes Simoną Pilkį ir Antaną Pilkį. pusseseres O'.ėsę 
Bugvilienę. Bronislavą ir švogerį JuozapąDačiolus, Michaliną ir švogerį 
Kazimierą Raubius, Stefaniją ir švogerį Antaną Jakubauskus, pusbrolius 
Joną Pilkį, - Vincentą ir Juozapą Brcdelius ir Joną ir brolienę Mortą Pil
kius. švogerkas Barborą ir švogerį Vincentą Briedžius, Marijoną irjį.švogerį 
Pranciškų Butkus, švogerį Povilą ir švogerką Oną Baublius, ciocę Pran
cišką Gędvilienę. gimines, draugus ir pažystamus. O Lietuvdje dėdienę 
Rozaliją Filkienę, 2 pusbrolius -— Vincentą ir Juozapą f^ilkiils, brolio •- 
dukterį Moniką Žukauskienę ir gimines. ?

• Kūnas pašarvotas, randasi 2552 W. 69 St.. Tel. Grovehill 0570.
Laidotuvės įvyks trečiadieny, kovo 16 dieną. ’ 8 vai. ryte iš namų į 

Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sic'.ą. o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines)

Visi a. a. Povilo Pilkio giminės, draugai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

MOTERIS.

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel Rooseveh 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu' 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
ClfVO f! K •

S. Coiirt, Cicero, III.
Tel Cicero 5927

1439
i

Richard J. Zavertnik
ADVOKATAS *

160 N. La Saite St., Saite 1100
Tel. State 2223-4-5

WEST SIDE OFISAS
2552 So. Central Park Ava.

(prie 26th St.)
Tel. Crawford 8200

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti

DUKTERYS. SESUO, GIMINĖS, 
DRAUGAI IR PAŽYSTAMI.

graborius J. F. Rodžius, Tel. Ganai 6174.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia Dėvanai 
Turiu automobilius visokiems reika-

< lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
' ' CHICAGO ILL.

________L-_ ___£----n--- »į,.,------- ----- ----------

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na 
niuosc arba studijoj

730 W. 62 St.
Tel. Englewood 5840

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3 34 3 South Halsted Street 

Tel Boulevard 1401

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgą* 
ir akušeris

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

Ofisas ir Laboratorijai
1025 IV 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

v.

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

U M1DVVIFE

6109 South 
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

Ofiso Tel. Lafayette 73 3 7 
Rez Tel Hvde Park 3 395

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4 729 South Ashland Avė.. I tubo* 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midwav 2880

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v

4608 South Ashland Avė.
Netoli 4 6th St. Cbicago • III.

Telefonas Yardj 0994

Dr. MAURICE KAHN
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 Telepbone Plaza 3 200.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 14 2 Archer Avenue

Valandos I I ryto iki 1 po pietų.
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
felcphonai dieną ir naktį Virginia

2 iki 
10

0036

Ofiso Te|. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9101 

DR. A. A. ROTH
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St.
arti 3 I st Street 

CHICAGO ILL
Valandos: 10-11 ryto. 2 * iki 4 po piet. 

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-12 dienąRez 6600 South Artcstan Avenur 

Pbone Prospeci 6659 
Ofiso Tel. Canar 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Advokatai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir tolircgystę.
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro 
dančią mažiausias klaidas Specialė atvda 
atkreipiama į 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

Laidotuves; patarnauja 127

John KuchinskasCHICAfiOS ŽINIOS
Holdapas bankui

8
Lafayette 4146

Namų Tel. Hyde Park 1395ryto

KONSTANTINAS
PUTRAMENTAS

skaudamą 
atsitaiso 

Prirengia

0706 
9

ko- 
va- 
80

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl.
laidų Užlaikymui sky- 

’tto*

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

kad neturime iš-

Tel. Yards 1829 \

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

■ . Ai'- ■

Keturi banditai padarė hol- 
dapų South Central Bankui, 9

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 10 dieną. 10:30 valandą 
kare 1 9 32 m., sulaukęs apie 
metų amžiaus. gimęs Lietu 
Amerikoj išgyveno 5 3 metus. Pa
liko dideliame nuliudime 5 brolio 
vaikus — Vladislovą Putramentą, 
Prancišką Ciecbanowicz. Leokadi
ją Butrim. Aleną Sungailo ir Zo
fiją Putramentaitę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi L J. 
Zolpo koplyčioj. 1646 W. 46th 
Street.

Laidotuvės įvyks utarninke, ko
vo 15 dieną. 8 vai. ryte iš koply
čios j Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingo' 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Konstantino Putra* 
mente gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavinimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Brolvaikiai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 
>203.

P .

■i

LOVEIKIS
KVIĖTKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome J Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. TeL Boulevard 7314

A. MONTV1D, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
33 23 South Halsted Street 

Te|. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAK
Me* visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramu 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalinga

J. F. EUDEIKIS & CO
JŪSŲ GRABORIAI 

Didyn* Ofiiaa 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Vui TMoėti. YARDS 1741 lt 1741

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8^13 

■ •’ t 
127 So. 49th Ct

Telefonas

’ Cicero 3724

LEONARD EZERSKI

Ofb, Boulmrd 9277 
4603 & /tutshlteld Ąve. *

Rcs.. Hemlock 9528 
6607 <$>'• Maplctvood Ade,

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
464 9 S. Ashland Ane. 
Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

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 iventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rot. 2359 So. Leavitt St. Canal 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 

Nedėlioj pagal sutartį

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

t kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal * susitarimą 
------------n.,......... ...... ......... ......... ..

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
484/ VVesf I4th Street, 

CICERO, ILL. 
X.Rąy....Phpn« Cicero 1260

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas C anai 2552 

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

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

(05 VU Adams St., Room 21,7 
Telępbone Randolph 6727

Vakarais 2r51 W I2nd St. nuo 4-9 
Telepbone Rooseveh 9090

Namu 8-9 rvct Tel. Republh 9600

JOSEPH J. GRJSH 
Lietuvis Advokatas ‘ 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rea. 6515 So Rockwell St- 
Tel Repuhlic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N, Clark St., Room 909
Telepbone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė
Telepbone Victory 2213-- -
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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davimas. Dabar galite ipas jį 
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kovo 12, 1932

Naujienų radio 
programas

Du svarbus parengimai

Pirmas jų

šiandie, kovo 12 d., vietine 
lietuvių spulką rengia prakaL 
bas ir koncertą vakare Lietuvių 
Liuosybės svetainėje.

Prakalbos bus apie spulkas, 
jų tikslus, jų siekius. '

“Spulką”, regis, yra lenkiškas

cock Street, įvyks repeticijos 
ir generalinis susįrinkipias kon
certui ir vaidinimui, kurį ren
gia dabartinis Bijūnėlio choras 
ir^ buvusieji jo nariai. Choras 
pildys savo programų dalį, o 
senesnioji buvusieji nariai pa
sikvies ją buvusius mokytojus, 
p. Petrą Sarpalią ir Dr* Mont- 
vidą ir išmokę tam vakarui 
dainą pildys savo programo da-

ryto iki 10 valandos vakaro 
kiekvieną dieną. Už įžangą mo
kėti nereikės. Visi kviečiami 
atsilankyti.

\ -----------------------------------------

Rytoj, sekmadienį, ši stoties 
WGES,- 1360 kilocycles, bus 
transliuojamas ir vėl Naujienų 
radio programas. Laikas —nuo 
6 iki 6:30 vai. vakaro.

Dainuos p-nia Nora Gugieno žodis, kurį lietuviai pasiėmė jau 
ir p. Povilas Stogis. IP-ios Gri
gienės balsas • ypatingai malo
niai skamba per radio. O p. Sto
gis jau iŠ seno yra vienas my
limiausių Chicagos lietuvių dai
nininkų. Taigi galime tikėtis 
šaunių dainų sekmadienį.

P-nas Mikas Jozavitas akom
panuos pianu.

Be to, Makalų šeimyna tęs 
savo pasikalbėjimus.

—Klausytojas.

Pranešimas iš radio 
stoties WCFL

duodamas 
and Loan;
of Cook

gerai ži-

Pirmadienį, kovo 14 d., 9 va
landą vakaro bus 
programas Building 
Reserve Exchange 
County. • 
- Programą išpildys
nomas baritonas J. Edward Ke- 
pura. Pasitikėdamas, kad my
lėtojai geros muzikos bus pa
tenkinti pregramu, p. Kepura 
išpildys jį anglą kalboj, bet vė
liau dainuos ir .lietuviškai.

Building and Loan Reserve 
Exchange of Cook County or
ganizacija yra sutverta ne pel
nui, bet paaiškinimui ir supa- 
žinimui visuomenes su spulką 
reikalais ir ją saugumu.

Noriu atkreipti skaitytoją dė
mesį į tai, kad per paskutinius 
dvejus kryzės metus spulkos 
atsilaikė be jokią finansinių 
kliučią.

Norėdami gauti daugiau in
formaciją apie spulkas meldžia
mi esate kreiptis į artimiausią 
lietuvišką spulką arba rašykite 
tiesiai į generalę rastinę: Build
ing and Loan Reserve Ex- 
change, 2343 So. Kedzie Avė., 
Chicago. Jums bus suteikta 
graži knygutė (anglą kalba) pa
aiškinanti apie spulkas.

—Spulkininkas.

Radio Programas
Iš galingos stoties WCFL 

970 kyl. nedėlioję nuo 1:15 iki 
2 vai. po pietų duodamas lėšo
mis Jos. Budriko krautuvės.

Reikia pažymėti, kad ryto
jaus Budriko radio programe 
dalyvauja solistas Rimkus ir 
kiti žymus dainininkai. Galima 
užtikrinti, kad jus tikrai turė
site smagią valandą besiklausy
dami šio Budriko programo.

Reikia dar pažymėti, kad 
prieš Velykas Budriko krautuvė 
nupirko net 2 vagonu naujų ra
dio ir dabar eina didelis išpar- mą pinigų—nedidesnę, kad ne-

pirm keleto dosėtkų metų. Ang
liškai spulkos vadinamos yra— 
Building and Loan Association. 
Lietuvių kalba— Statybos ir 
Paskolos Bendrovės.

Spulkų darbuotės pamatas 
štai kuo1 remiasi: ažuot' dėti 
pinigus | tam tikras finnasines 
įstaigas ir gauti už tai menką 
nuošimtį, kai kurie žmonės su
siorganizuoja grupe ir leidžia 
savo pinigus tokion apyvarton, 
kuri duoda didesnį pelną.

Kaip tai atsiekiama? Daleis- 
kime, kad tas ar kitas pilietis 
susitaupė keletą desėtkų ar 
šimtų dolerių ir pradėjo juos 
tam tikroj finansinėj įstaigoj, 
ši įstaiga moka jam pustrečio 
ar trejetą nuošimčių metams 
palaukų.

Bet iš ko ji gali mokėti pa
lankas? Iš to, kad ji pati lei 
džia padėtus pinigus apyvarton, 
gaudama didesnį pelną, ne kad 
išmoka depozitoriui.

Spulkos gi " darbuotė sako: 
kam imti mažesnį pelno nuo
šimtį padėjus pas kitus savo 
pinigus, ksd galima juos leis
ti apyvarton ir gauti didesnį 
pelną?

šituo sumetimu pamate va- 
cjuodamosi spulkos ir varo savo 
biznį. Bet ar ne pavojinga 
įmonėms pasitikėti jomis?

šiandie, jei norite būti kate
goriški, niekuo negalite būti už- 
tikrint. štai atsikėlėte ryte. Va
karą tikėjotės praleisti svečiuo
se. O vakare gal jau gulėsite 
pas graborių ant lentos. Tūks
tantį kartų ėjote per; gatvę,, o 
tuksta’ntį pirmą kartą i gal jus 
užgavo taksikebas ir nuvažia
vote pas Abraomą.

Bet jei kalbėsime apie nu
matomą investmentų saugumą 
spulkose, tai tenka pasakyti, 
kad jie saugesni yra čia, nei 
kuriose kitose • įstaigose. Net 
šioje depresijoje, kuri užgavo 
šalį jau prieš porą metų, spuį- 
kos geriau atlaikė ekonominio 
gyvenimo apmirimą, nei kitos 
biznio įstaigos. Tas faktas pats 
už save kalba'.

Kode] jos atlaikė? Visų pir
ma todėl, kad jų biznis veda
mas yra tik tam tikrose ribo 
se, kad kiek drąsesnė spekulia
cija (jau nekalbant apie gemb- 
leriaVimą) joms uždrausta. 
Mat, spulkos, įstatymų žvilgs
niu, yra skaitomos visuomeni
nėmis įstaigomis. Jos gali sko
linti pinigus tik ant pirmo 
morgičio; iš jų galima išimti 
vienu tarpu tik tam tikrą su-

I

Leonardas Ezerskis užbaigė 
graborystės mokslą ir gavo val
džios leidimą. Leonardas yra 
jaunas vyras, pilnas energijos, 
Jo tėvas vedė graborystės ištai
gą po No. 4603 So. Marshfield 
avė. Dabar juodu laikys bend
rai vieną ofisą toj pačioj vietoj.

Ezerskis yra malonaus budo 
žmogus. Jo sūnūs mandagumu 
ir draugiškumu ne mažiau atsi
žymi už tėvą, tad nėra abejo
nės, kad ši įstaiga galės suteikti 
gerą pata’rnavimą\ esant re;ka
lu i.—Žvalgas.

Prašyčiau visų atsilankyti į 
šią repeticiją, neš parengimai 
bus, taip sakant, “Homccom- 
ing” ir manau višįems bus ma
lonu susitikti ir drauge pasi
linksminti, nes kaikuric iš se
nesniųjų narių jau truputį lyg 
išsklidę ir mažai matytis lietu
vių parengimuose. Kaip tik da
bartinis parengimas duos pro
gos vėl visiems susitikti.

Nepamirškite: kovo '(March) 
12 d. trečią valandą po pietų 
Almira Simons svetainėje, 1640 
N. Hancock Street; visi bukite 
repeticijose ir susirinkime.

—M., šliauterytė.

Buvęs užsidariusio Citizens’ 
State Bank of Melrose Park 
prezidentas, Charles J. Wolf, 
rastas kaltu išeikvojimo $37,000 
banko pinigą. Jam paskirta 
bausmė kalėti nuo 1 iki 10 me
tą. Bausmę paskyrė krimina- 
lio teismo teisėjas Stanton.

laikys mėn. sisirinkimą kovo 13, 1 vai. 
dieną, A. Čėtios svet., 4501 S. Panluia 
St. Narius ! meldžiame atsilankyti, nes 
bus daug svafbių dalykų apsvarstyti.

—- Valdyba.

18 Apielinkė. — SLA. 129 kp. susi
rinkimas įvyks kovo 13 d., 1:30 vai. 
po pietų, G. M. Chernausko svet., 1900 
So. Union Avė. Nariai esate kviečia-1 
mi dalyvauti, turime daug svarstymų dėl 
labo musų kuopos. — Valdyba.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos, mė
nesinis- susitinkims įvyks Šeštadieny, ko
vo 12 d„ M. Meldažio svet., 2242 W. 
23rd Place, 7:30 vai, vakare. Visi na
riai ir narės būtinai atsilankykite, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, šiame susi
rinkime. A. Kaulakis, rašt.

CLASSIFIED ADS.
______ .......... ________________I l

Furnished Rooms
FORNIŠIU0TAS apšildomas rūmas 

rendon su ar be valgio vienam vaikinui.
3116 W. 43rd St.

RENDON kambarys, vyrui su ar be 
valgia, kas ndri pigiai pragyventi, 2 lu
bos, 4359 S. Maplewood Avė.

REIKALINGA kambarys garu šildo
ma* 69tos ir So. Westem Avė. apielin- 
kėj, švarioj šeimynoj. K. Nurkaitis, 
2437 W. 69 St.

Namas Yra

pastatyti jų keblioj padėty; jos 
yra -aštresnėj vyriausybės prie
žiūroj, nei biržos firmos ar ki
tokios biznio kombinuotės.

šis saugumas investuotų jų 
pinigų ir lengvumas priklausyti 
joms, įmokant kad ir po ma
žiausią sumą pinigų .daro jas 
ypatingai aiškiai liaudies, pa
prastų žmonių finansinėmis į- 
staigomis. štai kodėl patartina 
kuo didesniam darbo žmonių 
skaičiui priklausyti spulkoms. 
Ir štai kodėl patartina atsilan
kyti j rengiamą šiandie koncer
tą ir prakalbas spulkų klausi
mais.

Juo labiau patartina, kad kal
bės patyrusioj i spulkų darbuo
tojai, spulkų klausimų eksper
tai.

Antrasis parengimas

Antrasis parengimas bus sek
madienį, kovo 13 d., Liuosybės 
svetainėj. Tai Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj 301 kuopos 
vakaras.

Būs suvaidinta du veikalai. 
Vaidins p-nia Dundulienė ir jos 
aktorių trupe. Veįkąjąį-— Paieš
kojimų biuras ir Sodne; links
mi, juokingi; gyvumo juose iki 
sočiai.

Dainos—tai koncertinė pro
gramo dalis.

Pagalios kalbos — adv. K. 
Gugio, Dr. Montvido ir kitų.

Kaip matote, programas ne
paprastai margas ir platus.

O prie to reikia atminti, kad 
parengimą ruošia SLA. 3Q1 
kuopa, gimusi kaip atspara prieš 
bolševikų griovimo darbą netik/ 
Susivienijime, bet visame Ame/ 
rikos lietuvių viešajame gyve
nime. /

Trejus metus kuopa jau gy
vuoja. Per tuos trejus merus 
ji davė galimybės pasilikti/Su
sivienijime tiems žmonėms/ ku
rie nepakentė Maskvos garbin
tojų šėlimo, nepakentė jų dik
tatūros senojoj kuopoj. \

Dabar, sekmadienį, SLA. 301 
kuopa apvaikščioja trejų metų 
sukaktuves. Bukite jdse visi. 
Smagiai laiką praleisite ir nau
dingą musų išeivijai darbą 
remsite.—Cicerietis.

Velykų ir pavasario 
gėlių paroda - Iife-.l!1 A'n

Velykij ir pavasario gėlių pa
roda atsidarys Garfield Parke 
šeštadienį, kovo 26 dieną, ši 
specialė gėlių pąroda tęsis iki 
balandžio 10 d. Per tą laiką 
konservatorija, kurioj paroda 
------------ --------------------------

APSAUGOKITE SAV< 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKU IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
ąe'bstim plaukų augimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS 

3152 W. Roosevelt Road 
Liberty Ttust ® Savings Bank Bldg..

Room 204
. y .<•

N. E. kampas Ropsęvelį Rd. įi 
Kedzie Avė.

TEL. VAN ąŲREN 1200

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

Kitą laiką pagal susitarimą.

LIGI 

gal v o> 
galvos 
ir pa

West Central Window 
Shade Cleaners

" 5103 W. Madison St. ?
CHICAGO

/ Senas langų užlaidas išvalo ir per
taiso taip, kad .pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro. '

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ

Šaukite Columbus 9309

pa

PRANEŠIMAI Bus.ness Chances
Pardavimui Bizniai

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
Šiandien yra viena iš geriausių progų įdėti pini
gus į saugiausi investmentą, tai NUSIPIRKTI 
SAU NAMĄ už tikrą kainų.
Niekad dar iki šiol negirdėta žema kaina pui
kiausių naujų mūrinių namų, su angliškais skie
pais, stikliniais porčiais, tikrai modemiški. Atei
kit ir pamatykit juos pas

RAS
REAL ESTATE

3335 So, Halsted St., Phone Calumet 4589

North Side
Buvusių Bijūnėlio Choro 

dėmesiui
marių

Šiuo noriu- pranešti visiems 
buvusiems “Bijūnėlio” * choro 
nariams, ; kad šeštadienį, kovo 
(March) > 12, ĄĮmiraį Simons

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka 
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 
garbę ką nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa, suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Mokytam žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek ’ už po
litiką. tiek už laisvę, tiek už darbi
ninkų ekonominius reikalus. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis ir lai
mingesnis bus tavo gyvepimas.

MOKYKLA
3106 S. Halsted Street

Chicago, 111.

KEISTUČIO SPULKĄ, 
840 W. 33rd Street, 

Chicago 
atidarė 123 Seriją Vasario 24 dieną. 
Dabar yra proga pradėti taupyti savo 
uždirbtus centus. Keistučio Spulką 
nuo 1897 metų pagelbėjo Lietuviams 
sutaupyti milijonus delerių ir • pagelbė
jo tūkstančiams žmonių įsigyti nuosa- 
vius namus, lengvu budu, mokant po 
mažą sumą į savaitę.

Jeigu dar nepradėjote taupyti Keis- 
Spulkoje, tai dar nepervėlu, nes 
knyga neužgina nei vienam tau- 

', _ JOHN P. EWALD, 
Sekretorius.

CLASSIFIED ADS
Educational

PARDAVIMUI moderniška bučernė; 
naujausios rūšies elektrikinė rėfrigeraci- 
ja; pigi renda; flatas užpakaly. Lietu
vių apieliftkė. Parduosiu pigiai.

1039 W. 59 St.

tučio 
teisių 
pyti.

M. X. Mockus. Debatų vietoj 
“Kode! Alginiai Darbininkai 

Taipgi bus aiš- 
Bus 

Įvyks Bridgeporte.

Kun. 
aiškins: 
Vargina Vieni Kitus?” 
kinta ir kitokį svarbus klausimai, 
akyva paklausyti. 2 
Lietuvių Auditorijoj, žemutinėj svetai
nėj. subatoj, kovo 12 d., 7:30 vai. vak. 
Kviečia visus atsilankyti. Komitetas.

* ■ III ■ ■■■■!■■«  II I ■!■»■■■■■ I

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks • nedėlioj, kovo 13 d,, 
Lawler Hali, 3929 W. Madison St. 1 
p. m. Visi nariai kviečiami būtinai atsi
lankyti. . . — Rast.

Bridgeportas. — Teisybės Mylėtojų 
Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj kovo 13 dieną, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Ha’sted St., 12 v. 
dieną. Nariai-ės malonėkite skaitlingai 
susirinkti ir atsiveskite naujų narų.

S. Narkis, sekretorius.

Marquette Park Liet- Am. Piliečių 
Kliubas šaukia masinį mitingą, kovo 13 
d„ 2 vai. po pietų, Šv. P. M. Gimimo 
narapijos svetainėj, Wasbtenaw ir 68 gt. 
Visi malonėkite ateiti į šį mitingą, kuris 
bus įdomus. Išgirsite ką bendrai sukvie
sti demokratų ir republikonų kandidatai 
mums pasakys. — Valdyba.

t !

Biblijos Studentų 
PRAKALBOS 

Su paveikslais temoje 
“Pranašauta Dievo rūstybes 

diena jau prasidėjo“ 
Kalbės & BENEGKAS

Subatoj. Kovo 12 Čioną 
McKINLEY PARKO SVET. 
arti Western Avė. ir 39 St.
Pradžia 7:45 vai. vakare

Programas bus įdomus, susi
dės iš giesmių, prakalbos ir 
paveikslų. Kviečiame atsilan
kyti visus. ■ 
Įžanga liuosa. Rinkliavos nebus

Rengia ir kviečia
Jehovos Liudininkai.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

NAŠLĖ parduoda cigarų, cigaretę, 
ice cream ir gėrimų krautuvę su namu.

1609 So. Halsted St.
■—-----o---------

PARSIDUODA Storas cigarų, cigare- 
tų ir Lunch Roomis, kaina $150. 3817 
S. Halsted St. Savininkas 3-čios lubos. 
Nedėlioj visą dieną.

Financial
Finansai-Paskoloa

SAUGUS INVEST 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmi 
morgičiaus. Geras užtikrinta* 
mvestmentas. Kreipkitės 
Naujienas, 1739 S. Halsted Si 
Box 1382.

BIZNIS PARDAVIMUI
Moterų ir vyrų reikmenų (fumishings) 
sankrova, išdirbta per 22 metus, atakas 
ir fixturiai verti $6,000.00, paaukosiu 
už tiktai $2,000. arba parduosiu už 
$1,000 cash, likusius gi mėnesiniais iš
mokėjimais. Savininkas pasitraukia iŠ 
biznio iš priežasties ligos šeimynoje. San
krova randasi geroj lietuvių apielinkėj. 
Repda yra labai pigi. Del informacijų 
rašykite: Box 1401, Naujienos, 1739 
S. Halsted St.

Furniture & Fixtures
, Rakandai-ltaisai

PARDAVIMUI biliardo stalas, geram 
stovy, pigiai. 4225 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 8293.

PASKOLINSIU $3000.00, ant pirmų 
morgičių. Atsišaukite laišku. Box 1400 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Automobiles 
BUICK MASTER SEDANAS

Vėlaus modelio, turi būti mano paau
kotas. Karas buvo sandelyje per perei
tus dešimts mėnesių ir yra kaip visai 
naujas. Išvažiuotas tiktai 9,600 mylių. 
Aš turiu tuojaus sukelti pinigų. Kaina
vo man $1,650.00. Priimsiu tiktai 
$250 cash. 4702 North Damen Avė., 
3rd fl.

HUDSON VĖLIAUSIO MODELIO 
SEDANAS

Reikalas pinigų verčia našlę paaukoti 
savo visiškai paują karą, kuris yra išva
žiuotas tiktai'6250 mylių. Jus turite 
pamatyti, kad jį įvertinti, nes jus nega
lėsite jo atskirti nuo naujo. Aš ne
galiu pati karą draivinti ir pirmas $350 
paims jį. 2538 North California Avė., 
Ist floor.

Personai
A«m«*nų I ?6ko

PAIEŠKA U Antano Laka 
šiauš. Atsišaukit.

FRANK M. VALAITIS
2024 Canalport Avė.

tel. Chnal 6020

PARDAVIMUI bučernė ir groseme. ’ 
Turi kalbėti lenkiškai.'

541 N. Ashland Avė.

NAŠLĖ moteris priversta parduoti 
grosemę su namu arba mainysiu ant far
mos. 4345 So. Hermitage Avė.

PROGA PASIDARYTI PINIGŲ
Grandinės koncesijų sankrovėlių. pil

nai įrengtos pardavinėjimui buttered po p 
corn, candied pop corn, ice cream, ice 
cream sandvičių, Frankfurter sandvičių ir 
orandžių gėrimų. Visi šie produktai 
parduodami iŠ gražių beržo sankrovų, 
cantęen modelio. Mes parinkome visas 
geriausias vietas Standard Oil of Indiana 
gasolino stotyse Chicagoje. Rendos $50 
į mėnesį. Parsiduoda tiktai kuopomis po 
dešimtį. Reikia $6,380, kad paimti 10 
vietų. Parduosime įrengimą ir pradėsi
me jus vienoje vietoje, jeigu jus finan
siniai išsigalite paskiau paimti dar de
vynias, žinoma, jei bus geros pasekmės 
su pirmąją. Su paklausimais kreipkitės prie 

ALEXANDER ROY,
3424 S. Western Avė., Chicago 

v tel. Lafayette 3759

PARDAVIMUI greitai ir pigiai bu
černė ir groserpė, arba mainysiu į far- 
mą. . Priežastis — liga,

' 3423 So. Morgan St.

EXTRA. Didelis Bargenas. Parsi 
duoda duonkepykla, parduosiu prieina 
ma kaina, yra lysas 8V6 metų, turiu va 
žiuoti Lietuvon. Frank Daržinskis, 
2616 W. 69 St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo ša- 
pa. išdirbta per 3 metus, labai pigiai, 
greitam pardavimui. Pigi renda. Duosi
me ant išmokėjimo. 1819 S. Union Av.

Minėtai Wells
Crystals

Padaryti iš sveikatą teikiančio minerali
nio vandens iš Miherat Wells, Texas — 
Amerikos Carlsbado. Nieko nėra pri
dėta. Nė jokių gyduolių, ar vaistų. Ge
riausias liuosuotojas, kokį pinigas gali 
pirkti. Išplauna nuodus iš jūsų sistemos 
ir pašalina reumatizmą, inkstų pakriki
mus, konstipaciją, nevirškinimą ir skil
vio paįrimus. $ 1.00,, dėžutė jums pa
gelbės, arba mes pinigus grąžinsime. Dy
kai sempelis pasiunčiamas ant pareikala
vimo.

Geo. L. Hildebrand
4519 N. Sacramento Av.

CHICAGO, ILL.

ANTRAS SOVIETŲ FILMŲ 
TRIUMFAS!

Meilė — Dainos — Muzika, etf. s

I p 0 N !
Lxtra! Stalino-Gorkio Pav. Žinios

DIIII f*U 9 Žemos kainosrUIVull&35c 11 iki 1 v; d.

|||f|V Specialės kainos
| organizacijoms

VAN BUREN PRIE MICHIGAN

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

GERA PROGA. Reikalinga patyręs 
pusininkas, moteris ar vyras į restauran- 
tą su mažu kapitalu. 1203 W. 63 St.

Situation VVanted
Darbo ieško

, NORIU gauti vietą prie namų dar
bo. Esu patyrus. 24 metų amžiaus. 
Ella. Margaes, 5519 S. Ashland Avė. 
Tel. Prospect 0799, nuo 5 iki 10 vak.

IEŠKAU darbą už janitoriaus pagel- 
bininką. Esu blaivas ir švarus vyras, 
nevedęs. Šaukite po 5 vai. vakare. 
Tel. Nevada 2061.

NAŠLĖ moteris be vaikų paieško na
mų darbo. A. K. 2539 W. 46 PI. Tel. 
Virginia 0096.

i

M. X. MOCKUS

Debatų vietoj aiškinau ^Kodel Al- 
giniai Darbininkai Vairgina ir Kankina 
Vieni Kitus?” Taipgi bus aiškinta ir 
kitoki svarbus klausimai. Bus akyva

KUN.

paklausyti. Pribus ir Sūnūs Abrahomo, 
kuris susikalba ,su patim dievu. įvyks 
Bridgeporfe, Lietuvių Auditorijoj, žemųr 
tinej svetainėj, subatoj, kovo 12 dieną, 
7:3*0 valandą vakare.

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS*

Farms For Sale
Ridai Pardavimui

PIGIAI parsiduoda ūkė 103 hektarų 
žemės su gerom triobom,. prie upės. 
Randasi Biegelių viensėdijoj, Vydžių 
valsčiaus, Braslawski apskr., apie Vil
nių. Kas norite informacijų, pašaukite 
Esterbrook 0407, arba atsišaukit ad
resu

5504 W. Jackson Boulcvard, 
MR. PIETKIEWICZ

40 AKRŲ farma Illinois su bučiu
kais, parduosiu pigiai arba mainysiu į 
mažą namą' arba pirmus morgičius. Ra
šykite Box 1399. 1739 So. Halsted St. 
Naujienos.

Exchange—Mainai

Mes pildome 1931 
metų

Income Tai
: ■ , !■ W ‘ ' 'i' / ■' i" ■ '• ' 7■! /' v : ■; 1.J , .j-. ' 7 •,

iblankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite j

Naujienas
1739 <So. Halsted St.

kasdieOfiso valandos 
nuo ,8 iki 8 vakare.

šventadieniais nuo 9 ryto 
iki, 1 'vai. po piet.

'%.For.JRent
RENDON 6 kambarių moderniška 

bungalow. Rendos tik $45.00 Savininkas 
5827- So, Sacramento Avė. .

EXTRA
Mainau 6 kambarių bungalow ant 

ūkės Lietuvoj. Geistina arti miesto. 
Arba parduosiu pigiai. Namas geram 
stovy ir gero f apielinkėj. su visais pa
togumais.

Veikit greitai.
P. ZELVIS,

4218 So. Maple Avė., 
Berwyn, III.

RENDON 4 kambarių flatas arti 
mokyklos ir bažnyčios, antros lubos, ren
da $20.00. J, Meižis, 4344 South 
Washtenaw Avė., 1 lubos..

PASIRENDUOJA 3 kambariai, ap
šildami, visi parankumai, mūrinis, pri- 
vatiškas namas, renda pigi. Šaukite 
Cicero 3677—J, 1445 S. 50tb Avė.

Rea! Estate For Sale
 Par^d avimuj

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

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

Josepb Ynsbkesvitz,
3647 Archer Avė.. Chicago. W.

biznius

išsimai* 
kreipki-

RENDAI štoras .tinkantis dėl barber- 
nės, čeverykų taisymo ir kitokiam bizniui. 
Renda’$25.00. 3204 So. Halsted St.

MODERNIŠKAS 6 kamb. mūrinis 
bungalovv ir garažas, arti bažnyčių ir 
mokyklų; gera transportacija.

7015 S. Artesian Avė.
Furnished Rooms

PASIRENDUOJA šviesus, moderniš
kas kaimbarys su valgiu ar be valgio, 
prie jaunos poros bė vaikų, 2 lubos. 
6?22 So. Rockwell St. Republic 8305.

RENDON kambarys, švarus, garu ap
šildomas, dėl vaikino ar merginos, gali
ma valgį pasigaminti, atskiras įėjimas.

1507 N, Irving Avė,

PASIRENDUOJA moderniškas forni- 
šiuotas kambarys dėl 
ar be valgio. 6515

pavienio vyro, su 
So. Talman Avė.

PARSIDUODA naujas mūrinis na- 
nrts. 2 pagyvenimų po 5 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomas. Savinin
kas priverstas parduoti pigiai, nes išva
žiuoja ant farmos. 2732 W. 41 St. 1 
lubos.

PARSIDUODA Marųuette Parke 2 
flatų namas, $3,000 pigiau negu bun- 
ga’ow. 6602 So. Fairfield Avė., 2 lubos.

TURIU PARDUOTI 2 flatų mūrinį 
$6,500 1

Karšto vandens šiluma. Garažas.
1918 Diveracy AvtA




