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Kaip Eina S; L. A 
Pildomos Tarybos 

Rinkimai Kuopose
CHICAGO, ILL., bal. 19. — Paskutiniu laiku į “Naujienas” 

atėjo pranešimai apie SLA. Pildomosios Tarybos rinkimus išse
kančių kuopų: 100 ir 250. Tų rinkimų rezultatai ir bendri iki- 
šiol “Naujienoms” priduoti balsų skaičiai iš 78-ių kuopų yra to
kie:

BAGOČIUS
Gegužis ....
Bachunas ..

Į Prezidentus:
Buvo paskelbta Nauji rez

................................ 1516........ ........ 22....
.........................   556.................13...
......................  825...... .......... 19....

Mikalauskas
Vokietaitis
Mockevičius

Į Vice-Prezidentus:
1680.

508
491

14......... 1694
31..... ..... 539
..7........... 498

Viso

569
844

[Acme-P. K A. Photo]

Columbus, O. Griuvėsiai ofisų trobesio, kijr Įvyko ekspliozija. Nelaimėj žuvo 8 darbininkai.
.................................................- I--------------------------- ------------------------------------------------ ------------- --------- ------------------ -------------------------------- ----—  .................. —------------—-

Atidėtas sutarties su 
Francija pasira

šymas
Kovo 31 d. pasibaigė provi

zorinė Lietuvos prekybos sutar
tis su Prancūzija. Prieš tai 
buvo vedamos derybos naujai 
sutarčiai sudaryti. Del naujos 
sitarta, ir sutartis turėjo būti 
sitarta, ri sutartis turėjo būti 
pasirašyta.

Tačiau, kaip teko patirti, 
paskutiniu momentu paaiškėję, 
kad striartis gali būti praplės
ta, apimant didesnius prekybos 
galimumus. Kadangi tatai pa
daryti pertrumpas laikas, tai 
sutarties pasirašymas ir atidė
tas penkiolikai dienų.

Re ko kita, lietuviams 
įdomi ta sutarties vieta,
kaip girdėt ,kalba apie Lietuvos 
arklių importą Francijon mais
to reikalams.

Mat, Paryžiaus gyventojai 
arklieną laiko . viena geriausių 
mėsų, iš kurios daro muštinius, 
dešras ir k. O Lietuvos žmo
nės, negalėdami parduoti ark
lių, varo juos į laukus... Taigi, 
sudarius sutartį, Lietuva turė
tų kur eksportuoti arklius.

Ruošę suokalbį ir 
planavę nuversti

Smetonos valdžia
Sukilimą finansavo Katalikų 

Akcijos Centras

J Sekretorius:

bus 
kuri

Jurgeliutė .. 
Miliauskas . 
Čekanauskas

1019
582
968

15......... 1034
..5.... .......587
25 .......... 993

| Iždininkus:
GUGIS
Tarei!a .
Mažeika

794
409

3..........1664
8-......... 802
1.... .......410

Sovietų ir Japonų 
karo debesys vis 

labiau niaukiasi

Suimtas už ubagavimą: 
turėjo $33,000

Į Iždo Globėjus
Januškevičius
BAKANAS ...
STUNGIS ....
Raginskas ....
Mockus.........
Sekys ..........

BRONUŠAS
Klimas .......
Staneslow ..

..... L..... ........  1230.... ............ 37......... 1267
............... 1257..........  39.........1296

................... . .. 1196....... ,..., ...9 ...... 1205
...........*..............  G12............... 8........... 626
................................ 720................. 7............ 727
...............................   299..... ............ .2...........301
Į Daktarus-kvotėjus: 
...............  1348.

........................ 759..
.................................. 554..

Mandžurijoje vėl pradėjo veikt 
sukilėliai

Ne\vark, N. J., bal. 19. — Du 
detektyvai sjuėmė apdriskusį 
ubagą beprašantį išmaldų prie 
gatves kampą. Buvo nuvestas 
i nuovadą. Ten pasirodė, kad 
skarmaluose turėjo « nuslėpęs 
virš $3^000*fjinigų.

Jungtinių Valstijų 
užs. sekretorius

Stimson Genevoje

Kaunas, bal. 19. — Lietuvos 
kriminale policija padarė kra
tas katalikų centruose Kaune. 
Marijampolėje ir Šiauliuose ir 
suareštavo eilę politinaime gy
venime dalyvaujančių kunigų, 
jų tarpe ir kun. Rankelę, šiauli 
ir Adomaitį.

Jie buvo apkaltinti rengę su
kilimą nuversti bendrą Smeto
nos ir ministerių pirmininko 
Tūbelio diktatūrą. Anot, krimi- 
nalės policijos viršininkų, suki
limą finansavo Katalikų Akci
jos Centras, kurio vadai buvo 
suareštuoti ir .pasodinti į kalėji
mą pereitą rudenį. Jie ir tuo
met varę agitaciją tarp gyven
tojų pasipriešinti ir nuversti 
Smetonos diktatūrą.

Kadangi valdžia patyrė, kad 
Rygoje Smetonos 
re prieš Lietuvą 
valdžia kreipėsi į 
kalaudama, kad ji
nių prieš lietuvius gyvenančius 
jos’5 ribose.

opozicija vi- 
propagandą, 
Latviją rei- 

imtusi žinks-
Atvykimas į delegatus padarė 

gilų įspūdį

Japonijoje sprogo 
amunicijos sandėlis

Tokio, Japonija, bal. 19.—To
kio priemiestyje sprogo amuni
cijos sandėlis. Sprogimas su
griovė virš 50 namų. Labai 
daug sužeistų.

6,000,000 kiniečiu maiti
nasi žolėmis

Peiping, Kinija, bal. 19. — 
Apylinkės, kurios 
patvinusių upių, 
turėdami kitokio 
tinasi žolėmis.

buvo užlietos 
kiniečiai ne- 
maisto mai-

Piliečių vyrai galės įva
žiuoti į Jung. Vai.

Washington, D. C., bal. 19.— 
Atstovų rūmai praleido nauji 
įstatymo projektą, kuris įleis 
Amerikos piliečių vyrams įva
žiuoti į Jungtines Valstijas.

Toulon, Francija, baL> 19. — 
Francijoje buvo atrastas pir
mas Europos helijo dujų šalti 
nis. Dujų sluoksniai yra po 
miestu Toulon. Helijus naudo
jamas zepelinams.

ORĄ

38......... 1386
13....... .772
.1........... 555

Italijoj antifašistai 
veikia

Rymas, bal. 19. — Arti Ry
mo iš orlaivio buvo mėtomi an
tifašistiniai lapeliai. Kitoje vie
toje areštuoti keli asmenys, ku
rie provincijoje buk raginę gy
ventojus priešintis Mussolini 
diktatūrai.

Mukdcn, ■ Mandžuriją,’ bal. 19. 
—Chcengchiatun, Taonan »r 
Tungliao provincijose vėl pra
dėjo veikti kinų sukilėliai ir 
japonai skubiai pasiuntė dau
giau kariuomenes į šiaurę su
kilėlius malšinti. Keliose vie
tose mūšiai jau įvyko ir taip 
kinai, taip japonai panešė di
delius nuostolius.

Ryšy su sukilimu Japonija 
atsiuntė į Mandžuriją .naują ka
riuomenės diviziją, kuri apsi
stos Barbino.

[Anglija tikisi karo 
skolų revizijos ar 

panaikinimo
Senatorius Reed paskelbė, kad 

Amerika^ skolų reikalaus v

Kiniečiai pagerbė ame
rikiečio lakūno motiną

lai-

ne- 
mi- 
aiš-

Shanghai, bal. 19. — Kinie
čiai labai iškilmingai palaidojo 
amerikietį lakūną R. Short, ku
ris žuvo nuo japonų kulkų, ka
riaudamas jų eilėse. Iškilmėse, 
kiniečiai pagerbė ir jo motiną, 
kuri atvyko laidotuvėms.

Al Smith prohibicijos 
klausimu

Tokio, bal. 19?— Ginčas tarp 
Rusijos ir Japonijos darosi vis 
karštesnis. Japonai tebekaltina 
rusus dėl jų karo traukinio iš
sprogdinimo, ir paskutiniu 
ku persergėjo rusus, kad 
ponija į jų žingsnius šaltai 
žiūrės. Japonijos 'užsienių 
misteris pareiškė, kad labai
ku, jog Rusija nepatenkinta da
bartinių padėjimu Mandžurijo- 

todėl pandojasi provokacija 
ir nori ją įvelti į karą.

Tokio, bal. 19. — Ryšy su ru
sų armijos sukpncentravimu 
Mandžurijos parubežyje, japonų 
militaristai yra prisiruošę pa
siųsti daugiau kariuomenes į 
Mandžuriją ir ją ginti.

London, bal. 19. — Perduoda
mas 1932-33 metų biudžetą par- 
liamentui Anglijos iždo minis- 
teris Nevilto Chamberlain davė 
suprasti, kad šiais metais jis 
tikisi karo skolų panaikinimo 
?r revizijos. Naujas biudžetas 
numato $2,903,140,000 išlaidų. 
Biudžetas suba la ūsuotas.

VVashington, D. C., bal. 19.— 
Ryšy su naujuoju Anglijos biu
džetu, kuriame nenumatoma 
išlaidos karo skoloms padengti, 
nuo administracijos Pennsylva- 
nia senatorius Reed pareiškė, 
jog Amerikos valdžia* reikalaus, 
kad skolos butų sumokėtos.

Geneva, bal. 19. — Į nusi
ginklavimo konferenciją Gene
voje atvyko ir užėmė savo vie
la taip kitų Amerikos delegatui 
Amerikos užsienio sekretorius 
Stimson. .Iq atvykimas konfe
rencijos dalyvių tarpe padarė 
didelį įspūdį ir pakelė jų nuo
taika.

Konferencija pirneipe užtvir 
tino pasiūlymą nusiginkluoti 
laipsniškai po tam’tikrų revi
zijų, kurios bus padarytos pa
skirtais.... laikotarpiais po šios 
konferencijos.

London, bal. 19. — Nors ke
lias savaites atgal MacDonal- 

' i dui buvo padaryta akių opera
cija ir jos dar visai nepasveiko, 

- jis važiuoja į nusiginklavimo 
konferenciją Goncvoje. J kon 
ferenciją taip pat atvyksta ir 
Francijos premjeras Tardieu.

Italija atšaukė laivus iš 
Kinijos

LINDBERG’HAS SUTIKO SU 
KIDNAPERIŲ REIKALAVI

MAIS

Sustreikavo Mandžttri- 
jos geležinkelio 

darbininkai
Tokio, Lai. 19. — Iš Barbino 

praneša, k.?d ten sustreikavo 
Rytų Kinijos geležinkelių lini
jos darbininkai protestuodami 
prieš 40 darbininkų areštą. Su
imti kaltinami buk turėję bend
ro su Japonijos armijos trauki
nio išsprogdinimu.

Sekretorius Mills įnešė 
nauji mokesčių projektą

VVashinton, D. C., bal. 19. — 
Iždo sekretorius Mills įteikė se
nato finansinei komisijai naujų 
mokesčių programų, kuriuo ma
noma padengti Amerikos val
džios $1,033,000,000 deficitas.

Sumažino Amerikos lai 
vyno išlaidas

Konrad, Gubba ir Kraus 
gavo anoniminius 

laiškus

patariama apleisti Klai- 
kraštą. Gale laiškų, po 
“jei ne” nupiešta kau- 
ši trejukė tvirtina, kad

Klaipėda.—žinoma aršių vo
kietininkų trejukė — Konrad, 
Gubba ir Kraus—-“gavo” kažko
kius anoniminius laiškus, ku
riuose buk išdavikams liepia 
nekandidatuoti ir iki gegužes 
15 d. 
pėdos 
žodžio 
kolė.
tuos anoniminius laiškus galė
ję atsiųsti tik lietuviai. Lietuvių 
visuomenes tarpe šis vokiečių 
trijukas sukėlė daug juoko, nes 
viešpatauja vieningas įsitikini
mas, kad šie vokietininkai nori 
virstf “politiniais kankiniais” ir 
padaryti sau reklamą prieš rin
kimus. •

New York, bal. 19. — Buvęs 
New Yorko gubernatorius ir da
bar ieškąs demokratų partijos 
nominacijos į kandidatus prezi
dentūrai, pareiškė, kad Ghica- 
gos konvencijoje jis rems pa
siūlymą atiduoti prohibiciją 
valstijų nuožiūrai.

Maršalas Pilsudskis per
sišaldė

Kishinev, Rumunija, bal. 19. 
—Pakelyje iš Egipto į Lenkiją, 
kur jis praleido atostogas, Len
kijos diktatorius maršalas Pil
sudskis užsišaldč. Priverstas 
atsigulti j lovą.

Norfolk, Va., bal. 19. — Iš
tiktų šaltinių patirta, kad J. 
H. Curtis vienas trijų virginie- 
čių, kurie vedė derybas su Lind 
berg’o vaiko kidnaperiais, su 
jais susitarė. Tie patys šalti
niai praneša, kad Lindbergh’as 
su kidnaperių sąlygomis suti
kęs ir Curtis tuojau išvyko iš 
miesto nežinomon vieton tran 
zakciją užbaigti.

Rymas, Italija, bal. 19. — 
Italijos valdžia atšaukė atgal 
i Italiją du karo laivus, kurie 
buvo pasiųsti į Shanghajų, lai
ke Japonijos-Kinijos mušiu.

Sudužo Italijos orlaivis
3 žuvo

Orbetello, Italija, bal. 19. — 
Sudužo Italijos oro laivyno hyd- 
roplanas (Vandens ir oro lėk
tuvas). Jame skrido aukšti 
Italijos karininkai. Trys už
mušti, keturi smarkiai sužalo
ti.

Washington, D. C., bal. 19.— 
Atstovų rūmai sumažino laivy
no išlaidas ateinantiems fiska- 
ilams metams $31,921,000. Vi
so laivyno tikslams paskirta 
$326,$40,000.

Mirė senatorius Harris
Washington, D. C., bal.. 19. — 

Washingtone mirė Georgia vals
tijos senatorius W. J. Harris. 
Sulaukė 64 metų. Mirė nuo nu
silpusios širdies.

Hava-
Willys negrįžš j Lenkįją

39-

labiausiai mažinti6:-

New York, bal. 19.—- Laivu 
Europa atvažiavo Amerikos am
basadorius Lenkijai J. Willys. 
Pareiškė, kad greičiausiai nebe
grįš atgal.

Vilnius, baL 19 
pasmerkė šmul Wilfin, studento 
Waclawskio užmušėją dviems 
metams kalėjimo. Oguz ir Zal-. 
kind rasti nekalti.

Washington, D. C., bal. 19. 
—Į atstovi} rūmų posėdį nega
lėjo atvykti pirmininkas-“spy- 
keris” Garneriš. Smarkiai su
šalo ir atsigulė j lovą.

skendo. 111 
išgelbėta.

New York, bal. 19. — Fede- 
ralis teismas nubaudė 34 dak
tarus, kurie pardavinėjo recep
tus rumui. Kiekvienas nubaus
tas; po $150, $100.

Denver, Colo., bal. 19. —Tū
las G. Hughes nukrito nuo 100 
pėdų aukščio uolos, bet stebuk 
Iingai išliko gyvas.

--------------------------------- -— - • - i

Budapeštas, Vengrija, bal. 19. 
—Krizio prispausta Vengrija 
pradėjo kuo 
išlaidas.

Los Angeles, Gal., bal. 19.— 
Colifornijoje užėjo labai dideli 
karščiai, žmonės susispietė į 
juros pakraštį. Septyni jau pa- 

Skęstančių buvo

W '< i ■' !■; S'v* v * S

Chicasrai ir ap»elinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, galimas lietus; 
lengvas rytų vėjas.
. Vakar temperatūra buvo 
53 laip.

Saule teka 5:03; leidžiasi 
35.

Spykeris Garneriš su
sirgo

Honohilu, bal. 19.
jietė A. Akau pagimdė septy
nioliktą kūdikį. Visų jų var
dų neatsimena, bet priskaitliųo- 
ja aštuonius berniukus ir de
vynias , mergaites.

Vilniuje nuteisė studen
to užmušėją ./

Teismas

Atvažiuos ypatinga ko
misija tirti degtukų sin

dikato reikalu
Kaip žinoma, Švedjbj 

sudaryta ypatinga 
Kruegerio koncerno 
niams reikalams 
misijon įeina ii’ 
sybės atstovai.

Teko sužinoti,
ga komisija greitu laiku atvyks 
Kaunan ir čia vietoje tirs deg
tukų sindikato reikalus.

yra 
komisija 
finansi- 

tirti. Ton ko-
švedų vyriau-

kad ta ypatin-

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

su
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ. LAIK
RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANC AŠTRI A” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 
Be persėdimo tiesiog Klaipeddn.
Keliavimas dabar daug pigesnis.
Užeikite pasiteirauti.
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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New Kensington, Pa Pittsburgh, Pa

kuopos balsavimo

nwi« m

mgb.’LaimSjo Hek, icaip Zab 
lockas ant muilo.

—Neu> Kensiįiytonietis

MMH SWOS* ■ 1 —
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P. Pivariuno ir J. Virbicko ne
gražus politikieriški žygiai ir 
SLA. 192 

i pasekmės.

Balandžio 
pas mus į

9 d. buvo atvykę 
New KensingtoiKĮ 

pora ’ Pittsbuegho lietuviškų '. po
litikierių. 'Būtent, p. l'P. Ptva- 
riunas ir p. J. ^Virbickas. l?tva- 
riunas persištatė kaipo ’ SL'A. 
3-ėio 'Apskričio organizatorius. 
Tuodu ponai landžiojo po lietu
vių stubas ir dalino Gegužio- 
Tareilos sleito' lapelius bei kal
bino SLA narius balsuoti už 
Gegužį, Tareilą ir kitus jų per
šamus kandidatus.

Dalinimas lapelių ir kalbini
mas SLA narių balsuoti už tam 
tikrus kandidatus nebūtų taip 
blogas dalykas, jei tie ponai po
litikieriai tai darytų švariu bil
du ir nešmeižtų be pamato ki
tų SLA darbuotojų, kandida
tuojančių į Pildomųjų Taryba.

Bet Pivariunas ir Virbickas, 
atvažiuodami pas mus, tur būt, 
buvo savo sųžinę ir paprastų 
padorumų palikę Pittsburghe, 
ar kur kitur, nes tų dalykų jie 
visai neturėjo. Labai negražiai 
šmeižė pažangiuosius kandida
tus, kaip tai: Bagocių, Gugį ir 
Bakanų. Bakanui tai daugiau
siai kliuvo tų šmeižtų ir viso
kių prasimanymų nuo tų/Pi'tts- 
burgho politikierių. Jei reikalas 
butų, aš galėčiau paliudyti, kaip 
negražiai šmeižė pažangiuosius 
kandidatus tie tautiški politi- 
kieriai, vaikščiodami po stuba?.

Nežinau, ar yra kokia nauda 
SLA 3-am Apskričiui iš tokio 
organizatoriaus, kaip p. Piva- 
liunas, kuris važinėja po SLA 
kuopas su tokia negražia poli- 
tikieriška ir šmeižtų propagan
da. vietoje organizavtiš’ ' SLA 
narius ir geibėjas SLALkdb- 
poms šiais bedarbės laikais bei 
palaikius narius prie SLA. 3čio 
Apskričio komitetas turėtų apie 
?:i pa galvoti ir sudrausti savo 
oiganizatorių nuo tokių organi
zacijai žalingų darbų.

Duokim sau, kad ir musų 
SLA 192 kuopa pergyvena tik
rai blogus laikus. Daug narių 
yra bedarbių eilėse, kurie nega
li nė savo mokesčių užsimokėti 
* SLA. Ir jei ne kuopos pagel- 
h°, tai tie nariai butų turėję 
.'.p’eisti organizacijų. Bet kuo
ne:; iždas jau pustuštis ir daug 
l:ų gelbėti nė negali. Jei laikai 
nepasitaisys, tai kažin 
ru mumis visais.

Tokie ponai, kaip 
nas ir Virbickas, tur

ATch’kęs “krikštas.'’
Tikrųjų tautininkų “Vieny

bės” No. 42 tūlas Sandarietis, 
rašydamas .apie SLA. 40 kuo
pos balsavimo pasekmes Pil
domosios Tarybos ir rinkikų 
delegatų į' Šeinių,i pabarė* nei
kusi “krikš|ų”t;SUA. l^Ouknopos 
išrink t iems'kiolegatiwns.

l’-nas NSimdarietis, daryda
mas tų nėBkusį “krikštų”, ra
šo sekamai: “Delegatais iš
rinkti sekanti: 'MBcIa Wirbic-i40 kuopoj, ikaip mes tikrieji

yra .geras SLA. d-dątbuatojgs 
sandarietis. .Jam irgi mažai 
apeina musų tikrųjų i tautiniu t 
kų vrcikalai. P*nas K. Šimkū
nas, žinomas Solio sėkmingas 
biznierius ir geras SLA. dar
buotojas, tiek musų Smetonos 
tautininkus myli, kiek mes, 
tikrieji Smetonos tautininkai, 
mylime bolševikus.. P-nas Ą. 
Vainorius, senas veteranas ir. 
pažangus SLA. darbuotojas, 
.lis tiek simpatijų turi dėl mu
sų tikrųjų * tautininkų, ikiek 

imes turime dėl socialistų. ‘Na, 
tai kaip mes tikrieji tautinin- 
kai galime remtis lokiais dele
gatais?

Qt, kad butų, taip išėję SLA.

NAUJIENOS, Chlcago, PI
įn m ;iiru n|Hi|in r i ... ...... . . . , , .—
~Mafik ’Tu/aiYr; " " .......... * .......... wertė A. V.

Pavogtas Baltas Bramblys
(Tąsa)

“P;uik*iai.” Ir tkigk. jis išgeria 
vienu, kartui.

“Užrašyk nuo penkių iki 
penkiolikos statinių — jo’troš
kulys i liėra paliovus,; apetitas

Si

Radžhikinas,‘4\. fcim- 
, Vainorins, visi tau-

jog SLA. 10 kuopos 
išrinkta ne SLA.

kuinas, A. 
liniukai.’’

Reiškia, 
delegatais 
darbuotojai atstovauti &LA. 10
kp. Seime, bet “tautininkai” 
ginti tautininkų reikalus. Aš, 
kaipo tikrų tikriausias .tauti
ninkas ir suyrąs Mautos vado 
Smetonos sekėjas, turiu (pasa
kyti. kad tas ponas Samia rie
tis labai negražiai -musų tik
ruosius tautininkus apgaudinė
ja, “krikštydamas” tokius 
“tautiškas nedavierkas” . tau- , 
(ininknis, kaip kad SLA. t0!

kas bus

Pivariu- 
but, ne

žino. kad-mes vargstame iš

darni daugiau rūpinamės SLA. 
reikalais, negu tie politikie
riai. Mes nereikalaujame jo
kių patarimų iš tokių ponų, 
kurie patys mažai kų nusivo-

Jei mums, tikriemsiems tau
tininkams. SLA. Seime reiks 
remtis tokiais “tautininkais,” 
kaip kad SLA. 10 kuopos de
legatai, tai tikrai mes tauti
ninkai iš “Vienybės” ir “Dir
vos” pastogės ir visi ščyi’ieji 
tautos vado Smetonos sekėjai 
busime sukišti ir užrišti į so
cialistų ir pažangiųjų maišų, 
taip, kad nė pasijudinti nega
lėsime.
• štai kokiais “tautininkais” 
yra tie SLA. 40 kuopos dele
gatai. P-lė Milda Virbickaitė 
yra gera SLA. narė ir Pitls- 
burgho lietuvių mėgiama pia
nistė, kuri nuo pat mažens da
lyvauja lietuvių parengimuose, 
šioji delegatė, kaipo jaunuolė, 
visai nekvaršina savo galva 
musų tikrųjų tautininkų rei
kalais. . .

P-nas F. Radžiukinas, žino
mas South Sidės biznierius,

tailtinrhkai norėjome, 1 būtent, 
kad delegatais butų buvę < iš
rinkta U6k i e tikri tautininkai, 
fcaipyp. J. Virbickas,! p. i F? Pik- 
šrisUr-pJ B.’ Kapeika,1 kurie ‘ bu
vo i pasirengę ginti musų tikrų
jų tautininkų reikalus SLA. 
Sėkmė, > tai Mcas" kita, i Bot i kų ’ tu 
žmogus .gali padaryti,J kad >S. 
L. \A . (4(r kuopa’ tokių gerų tau- 
Uninkų i Nerinko.

\SDA. 40: kuopa;papildė ir ki
tų didėli tautiškų griekų, kad 
nesurengė prakalbų tikram 
Smetonos-.pa tepti ni u i iš 12-tos 

DJKlingai. ‘Ne
tik kad nerengė, prakalbų,1 bet 
dar- išvadino fašistų agentu. 
P*nas Sandarietis sako, 1 kad 
Bagocius laimėjęs tik 12-balsų. 
Bet sulyginus su nominacijo
mis, tai Bagocius vistiek daug 
laimėjo — apie 10 balsų. O 
kiek laimėjo musų tautiškas 
Bachunas? Sandarietis nepa
sako, kad tik 3 balsus telaimė- 
jo. Bachuno nepasisekimo 
priežastis ta, kad musų visi 
tautiški agentai palys sulindo 
į Gegužio maišų.

Aš dar noriu priminti ponui 
“Vienybės” Redaktoriui, kad 
butų atsargus su tokiais slapu- 
kais, kaip p. Sandarietis, bo 
jie kartais gali nuvesti mus ivisus tikruosius tąptmipkus į 
socialistų “stovyklų”, kaip kad 
jie “Sandarų” jau yra nuvedę, 
kų ir ponas “Vienybės” Re
daktorius su gailestinga širdžia

■priešingai.”
Wisi šie 

rasti. Jie luistų mųiiis Išbai 
palcngviifti drahibio atieškoji- 
mų. ....

1 Palietė varpelį. t ’ 
“Alarikc, ^pašauk ‘kapitonų 

Burns.” .. Ą
lRujp>ns,:^SpnUkn'iey 

niŠkai, wio<4&gfiiai‘' i inspekto
rius- išaiškino?jam visų dalybų, 

i Užbaigęs, .fgčę-11 vji’tu, - nesvy
ruojančiu žmogaus, kux 
ris sa vo jgMvojė jau i turėjo ' iš
dirbęs visus^ljįRUSi buvo į jr 
pratęs duot i įsikynuis:

Wvą<pit-one - bįiuims, jpasiųšk 
detektyvus i I^avis, ? IML 
seyJBates ir IHabkett sėktį 
dnanMHį.” ;

“Taip, inspėktoriau.”
“Pasiųsk detektyvus Muses, 

Dakin, Murphy, Rogers, Tup- 
per, Iliggins ir IJarlholomevv 
sekti vagis

............  r—■

. “Taip, inspektoriau.”
‘.‘Pasiųsk stiprių apsaugų 

trisdešimts i parinktų vyrų ir 
trisdešimts antrininkų į vietų 
iš kurios dramblys buvo (pa
vogtas -- atydžiai budėti klie
nų ir naklį inuibkam — iššfcy^ 
rus . ręporteriams — neleisk 
prisiartintii-prie ^vietos, be tam i 
tikro leidimo nuo jnanęs.”

“Taip, insiiėktoriau.”

VPasiųšk* detektyvus civili uo- 
8c i rūbuose į ' traukinių, laivų 
irllęeltų Stotis ir visuose Jer- 

• sey ’Glty ’ pakelėse, 4r duok 
(jiems Įsėkypių kratyti visus į- 
tattimis asmenis.”

inspektoriau.” ’ 
vfenam - jtėik aplinkraš

tį su ‘dramblio aprašymu ir 
i jo fotografi jų ir įsakyk pada-; į 
ry ti t kratasJ traukiniuose, išeih- 
iiančiuose i kaltuose ir visuose! 
kituose: laivuose?’

TEajp, inspektoriau.”
“Jeigu' dramblys bus susek

tas, lai,jį suima ir praneša 
man apie tai lėiegrafuodami.”

iTjtjp, inspektoi’iau?
(Bus daugiau)

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGĄ

Per 15 Metų faei Vienas Centas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 

Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokam 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—CASH

Alsilankykit Ypatišhai Arba Prisiųikite Per Paštį.

JOHN J. ZO__
4559 So. Paulina St., Chicago, i III. |

1

___ __

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 ’W. ROOSEVEUT ROA 
arti S t J. Lobis Ave.Td. Kcdzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

Rusiška ir tnrkiika pirtis moterims 
’ seredomis Iki 7

Specialistas U 
»Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
^NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto .iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200AVest 26 St. kampas Keeier Avė. Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kaprtonas 

L Pasauliniame kare

—T i k va s tautini n kas.

RADIOS

iSU kiekviena diena darosi vis didesne*1

Mum

F.O.B, FLI N T , MICH1GAN

t

t
i

J
. ■’(

d

BNS

sivoktų, /ai užsiimtų naudin
gesnių darbu, vietoje šmeižns 
gerus SLA. darbuotojus ir er
zinus SLA narius.

Balandžio 10 d. SLA. 192 
kuopa turėjo mėnesinį susi
rinkimų, kuriame buvo bal
suojama už Pildomųjų Tarybų. 
Balsavimo pasekmės buvo to
kios:

j prezidentus: Bagocius 20, 
Gegužis 0, Bachunas 0;

j vice prezidentus: Mikalau
skas 15, Vokietaitis 2, Mocke
vičius 3;

j sekretorius: Jurgeliutė ;0, 
Miliauskas 1, Čekanauskas 19;

i iždininkus: Gugis 15, Ta- 
reila 1, Mažeika'1; * !

i iždo globėjus:
eitis H), Bakanas ‘ H, Bašins
kas 4, Mockus 1, Sekys ’0;

į daktarus 'kvotėjus: »Dr 
Bronušas 12, Dr. Klimas 
Staneslovv 3.

Delegatu išrinkta į Seimų 
Jonas Svipas, kuris yra dienas 
ir patyręs SLA. darbuotojas- 
veteranas. , , , v... >

Tai,’ mat,. J,kiėkr pas ąuus

$39.50
39.50
39.50, 

.... . 49v50; 
už $49.00 ’ 
už $49.00

“PHILCO 9 tūbų 1932 metų modelio „ 
-MAJEOTIC 9 tūbų Screen Gritl ...........
BOSCH 1932 metų, riešuto medžio kabinetas 
TADA, 1932 m., riešuto medžio kabinetas ...
7 tūbų Screen Grid BABY GRAND ......... ......
RADIO “Short and Long Wave” ..............

Pasiekiantis Europos stotis
Budriko milžiniškas užpirkimas iš Finance kompanijos, j 

padaro galimu parduoti už tokias žemas kainas, naujų au
tomobilio radio vertės $60.00 .................... ............ už $29.00

su visu įdėjimu į automobilių.

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

Tel. .'Botflevard 8167-4705

Uanuškevi-u
t

’ S.I4* F f Vvl <■ * * fTI ***'** ■ "f < naa k

glio lietuviški politikieriai lai

3 •

Nauji Pigiausi ir Geriausi Automobiliai

DODGE ir PEYM0FTH
Išstatyti dėl Pardavimo

T1 R UDRIK AUTO SALES
907 West 35th'St.

Tel. YARDS 0105

Radio programai lietuvių muzikos dr dainų duodami; 
Budriko Krautuves du kartu į savaitę.

NVCFL 970 k. nedėliomis muo 1 iki 2 vai. po pietų.
v WHFC U20 k. ketvergais nuo 7 iki B .vul, vukare.

Vs-.." *................. .. m . ........ ............................    —

M .Cįįįiįi. į’*, ., -jį->.

kadangi ji pasiūlo, tokias įpui- 
kiųjų karų -ypatybes, >kaip 

rFręe .Wheeling, SynCTo-.Mesh 
gyrų »šiftavimų, Fišher bodies 
ir<daugelio «cilinderių švelnu 

'mųužšiasnau jasž.einas>kai 
4,.na.iS - - - •? *■

. i -k ■

(Chevrolet jpa^irinkjiųas susideda iš 14 
mėdetių (kurie gali būti tuojaus pristatyti)

NUPIGINTOS KAINOS NUO BALANDŽIO 1, 1932^ 
■RMdster. . . . . . . . . . .'^S

$485 De Luxe Coupe. . ŠIO
Coach. *495 Cibritiet. . . . . . . . . . . ’595:

$590
Spcul Sėdu .. *615 *
Sedai.

DeLuxe Coach. . s515
•į

' Sport Roadster

Standard Coupe. . $490
5-Window Coupe. 549O Sport Coupe . . . *535

* ____•

Phaeton. . . . . . . . . . . 495 5Pas$enger Coupe $575
Viso* kuino* f.o.b. Flinf. Michigan. Specialiu In-liginiių, extca. .

‘ lengvi G.M.A.C. išmokėjimui. Chovi oict Motor Co., Dotroit. Miehigun. Division of General Motor*1

Htreet,

WW.

M

les, Ine.. 
Įveaae,

/V,"I

. Albuny Purk Motor Hales, 
ClOJJ I»»wrence Avenue, 

Chieugo, Illinois.
Archer ' Chevrolet ’’ Suks 
0^11.10 Archer Avenue, 

Atgo, Illinois.
Ashliinil Avontie Motor Hiile^, 

0<t80i4»r8» Ach Intui 'Avenue, 
CtUcagb, Ulines.

BatiniUnn Chevrolet Suks, 
3016 Archer Avenue, 

Chlcago, Illinois. 
‘iJliunčuser Chevrolet Sales, 

Nilcs Center, Illinois.
'• Cnky Brothers, 

100*44 S.1 Mkhizun Avonue, 
Clllrago, dlllpnls.

Clurke.Uuktt Chevrolet Co., 
Mbįlotliiun. Illinois.

Clftrk-Muple Motor Saks, 
,1036 N. Clark Street, 

Chlęago, Illinois.
CliiytoifelĮeaiy r Chevrolet Co., 

*4000 iVushlngtoh /Blvd.,

VcsPlalnos Valiny Motors, 
Letnont, Illinois.

Superior Motor Ine-, 
Utfl? S. Hslited Btred.

Chlcago, lUInolt).
Trt-OĮty Motor Co-.

‘ Vark Rldre. UllUnol*.
• Vptown Motorą <Jorp» 

4800 Brow4wW. 
Chlcago, Illinois.

VanfrrplocK & Raitveld, 
RoiKh Roiland. UHnota. 
Wt*.tccU Motors, Ine. 
1940 Chlcago Avonue, 

Kvanston, Illinois.
Weat Auto 

011 ---------
Mayvvood, Illinois.
•1’401 'toke St.. 

Mclroae Varlį, >11. 
TVKto Motor Salc».

404-0 TVestoru Avenua, 
Bluc Island, Illinois. 
Vmiaon Chovrolet Co., 

' Chtc^p hto, ’• Illinois.

■ - O. „ 
Arllngton H

J aATC* ols, 
■ M)_____________  Bules..

60*4*4 Moliūge Grove Avė.
Chlcago, Iii.

UmIm Rtatlon .
PASTABA.—Pažymėti Han- 
<laT<l modeliai yra *u pcn- J 
kiais Oraliniai* ratai*. šeši 
draliuiai rūtai ir Icnder wdl* 
ant vitįi) modelių už prie- 
diniu* $10.00 .

Žemo* prlatatymo kaino* ir

= MATYKIT VIENĄ ŠIŲ PARDAVĖJŲ
‘ tiri jo 'Motor S Balo#, 

’6fi»8 Rooaevclt Road, 
Berwyn, IlUnols.

Purst Chevrolet Cotnpniiy. 
1147-01) W. iJucktion Blvd., 

. ChlciiRO,-tHhioi«.
Ųgun, Choyrplet Salos, 

' >0140 MlhvuiMkeo Avenuo, 
Chlcago, Illinois.

< B. Itr ryieck & (lompany,
' Tllnsdalo, Illlno|n, 

Uurfh'M • Chevrolet SuIm Co.
6 * E. OitrTlehl Blvd.
\ • Chieugo, UH.

II. ' and lK. Chevrolet Co. 
La (Irnnge, ’ 11). 

llurry Chevrolet Bale*, 
Uarve.v, IllInoU. 

llanitnel Chevrolet Co.
7a::i)-36 W. Gruud Avė, 

-Chieugo, i 1U.
Ilufner Chevrolet. Co. , 

»G1O-1:S H. ‘Mibhigun Avo. 
. Vliicagi), UI.

■ Kecnųn OltovroUt 8ai«», 
03W8';W, «*4nd Street,• K.I«iį«fe..u • • 

0301 W. Chieugo Avė., 
Chlcago, Illinois.

Kusliter Chevrolet Suks, 
61117 Hroudwuy 
ChR’UKO, UlinolK. 

Lavery Clievrolvt <’«>. 
7115 Exc1iuiibo Avė. 

CllklIKO, 1)1.
■ ' Leuls Auto Sules, 

3t00 0gdcn Avonue, 
Chlpngo, Illinois. 

Mdnerney Motor Oo., 
8715' N.‘'Cicero Avenue, 

ęhlcugo. Illinois. s 
'McMnnus Motor "Saks, 

0711 8. Wcst«rn Avcnuo, 
ChkaRU, Illinois.

Atllkr Chevrolet Sules 
18B!J W. Irvlng l’ark Blvil. 

llilciigo, III. 
Mikvuuken Avcnuo Motors, 
iitfOl Mihvuukee Avenuo, 

Chieugo, Illinois.
Murray Service .& Motor, 

652 Miulison Street, 
Oak l’ųrkj .Illinois.. , 

Nolsop Clkvr0leT* Svies, 
£84O N. Clark Street, 

Chkiigo, Illinois. ' 
'Nleker (Ihevrokt, Sules, ■ Ino., 

0010 Trving Purk Blvd., 
Chlcago, Illinois.

Niebtirgcr Chevrolet’ Co., 
7744 Stortey Islund AveMue, 

Chieugo, Illinois.
Norlh Shore Chevrolet Sale* 

G11 Mulu M., 
viiltneltė, III.

Onno Chevrolet Co. 
0*400 Luke 'I’urk Avo.

Chieugo, -Illinois 
Ojrdcn Avė. 'Motors. Ine. 

0837-41 Ogrleii Avė., 
-Berwyn, III.

■ Ray O’Connell .Motor Co., 
4640 W. Mudison Street, 

Chieugo, Illinois.
A. J. OoHterbCek Motor Co., 

7011 8. Halsted Street, 
Chlcago. Ulinols.

Rldmway Motor Balęs, 
Uniaing, ’HUhoIs. 

IlooM-velt Motor Sales Co. 
383« r Koad,

'-BOliio

*

u
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TIEMS, KURIE MANO PIRKTI ELEKTR1KINĮ REFRIGERATORIŲ
s

I ’ 1

f • 

MES apntahičttic dauge
lį tūkstančių kitų iš- . , 

dirbyščių refrigeratorių, ku- * 
rie buvo ištarnavę tiktai du , 
ar tris metus. Jie buvo iš
mainyti todėl, kad dėlei 
perdaug didelių jų aptarna
vimo ir užlaikymo kaštų 
pnivo pigiau pirkti nauja sumažina s. 

* * » « . . .

žema pirmoji (perkamoji) kaina nereiškia žemus 
kaštus. Tie keli doleriai, kuriuos jus galite šian
die sutaupinti pirkdami pigų refrigeratorių, gali 
būti greitai suvartoti taisymo biloms ir aptarna
vimo kaštams. Kada mechanizmas nustoja veikęs,^, 
refrigeratorių^ patampa tiktai .paprastų^dčže,. s

Palyginimas su Automobiliu
Vidutiniai automobilius išvažiuoja 60,000 mylių. Po 
30 mylių j valandą tai reiškia 2,000 operavimo 
valandų.

Per vienus tiktai metus bile kokis automatiškas re- 
frigeratorius turi operuoti virš 3,000 valandų. Į ke- 
turius metus jūsų refrigeratoriaus mechanizmas 
lyginsis vidutiniam visiškam'nudėvejimui 'daugiau 
kaip šešių automobilių. ' • *

Refrigeratoriaus Širdis yra 
Mechanizmas

70% jūsų investmento eina f mechanizmą. Geras 
kabinetas išlaikys daugėlį metų., Užbaigimas gali 
susibraižyti, aptrupčti, ar gali apsidaužyti, bet tai 
lengva pataisyti. Storuhias ir kabineto insuliavi- 
mas ir jo patvarumas yra labai svarbus, bet viso 
refrigeratoriaus širdis yra mechanizmas. Yra ne* .i 
teisingas ir suvėduojantis dalykas iškraipyti šituos 
faktus.

General Electric žinojo visas šias sąlygas pirm 
musų mokslininkai ir inžinieriai užgyrč General 
Electric Refrigeratorių publikos vartojimui. . Ki
tas rūšis pagaminti mažiau kainuoja ir jos gali

APTARNAVIMO PLENO
• * f . » ' /

. pigiau parsidavinėti; ife mes manopie, kad jokia 
kita rūšis neduos lygaus patenkinimo, arba tokius 

. žemus refrigeracijos kaštus per daugelio mėtų laikę.

Monitor Top
Kada General Electric Rcfrigeratorius buvo ruo- 
šiamas, buvo žinoma, rkad mechanizmo sukrovi-■ *‘*V i-a •• • 4....... . h'.1 .

- todėl jos tapo pašalihtdš! 
jtddel jie tapo pašalinti! Ve-

4»PV ‘ ” t' i •»ezes varvėsKj 'i ‘ •• • **

Diržai gali sutrukti
dyklės (fenai) gali sugesti — ir jie taipgi tapo pa
šalinti! Perdaug ar permažai aliejaus daro * keblu-, 
mų — todėl mes pašalinome reikalą aliejuoti. Jums 
niekados nereikia aliejuoti_ General Electric Re
frigeratorių dar viena svarbi ir išimtina ypatybė.

' '■''' ■' ** ■ '■! ' /

■ * * * ;< ’ ’• 4 -j ..

Generąr-Elcctric mechanizmas yra pilnai išvien su- ' 
t t ■, • ( , » * 1 1 ‘ . • • . >

K dalyta vienutė, suglaustai sutaisyta ir sųbudavota—
• heHneįiŠkai uždaryta geležyje — apsaugota nuo 
' kliuditno ir kurios nepasisickia' oras, dulkes ir 

^'drėgmė, tie;naikinimo agentai, kurie darų* reikalin
gu pakartotinus laidymus. 1

■ : 'ii . 1 1 ■'

; ■' ‘ . V,

' Naturalis Vėsinimas Oru
General Electric Monitor Top mechanizmas yra vi- 1? 
siškai skirtingas nuo šimtų paprastos rūšies mašinų ’ 
ir savo išvaizda — ir pagrindiniu dezaihu — ir 
operavimo principais y- ir sdvo veikimu I.

Skirtingas savo išvaizda, .Jcądangi jis’ tapo paga
mintas atlikti darb| it skirtingas savo išvaizda 
tuo pat budu, kaip 1932 m. automobilius yra skir
tingas savo išvaizda nuo geriausio kada pagaminto 
vežimo — 
, s' x •••*.• b. __jums naudą natūralioj

atdaras kaip jis turi būti, kad suteikti 
vėdinimo ortt ii* kad išvengti 

keblumų teikiančių diržų ir
paeinančio reikalo aliejuoti.

vėdyklių ir iš to

General Electric Monitor Top 
mechanizmas yra švariau
sias — paprasčiausias — la
biausiai suglaustas — negen
dantis refrigeravimo mecha* 
nizmas kokis tik šiandie yra 
žinomas.

Musų Patyrimo Rekordas
General Electric dirbo kad pagaminti augščiausią 
kokybę už žemiausią kainą; ir kad tai tapo atsiekta 
parodo nepaprastas veikimo rekordas rankose mi- 
liono ir ketvirtadalio musų vartotojų. Jis laimėjo 
vadovybę į aštuoniolika mėnesių ir tą vadovybę 
laiko ir dabar. Per pereitus keturiu^ metus 
publika investavo virš. $300,000,000 į General, JElec* 
tric Rcfrigeratorius.

IR DABAR — Keturių Metų 
Aptarnavimo Pienas

Dclei įgyto patyrimo, General Electric buvo pirmoji 
pasiūlyti dviejų priedinių metų garantiją greta pa
prasto vienų metų užtikrinimo. Dabar po 20 mėtų 
tyrinėjimo :ir įgyto patyrimo per keturius metus ap
tarnaujant daugiau kaip milijoną ir ketvirtdalį var* 
totojų, General Electric vėl žengia dar vieną žingsnį 

. prieky refrigeratorių industrijos su aptarnavimo 
kontraktu,-apsaugojančių kiekvieną naują pirkėją 
nuo kokių nors pataisymo ir aptarnavimo kaštų ant 
Monitor Top mechanizmo jau per tris priediniUS 
motus greta paprasto vieną metų užtikrinimo.

■* p

Atsitikime sugedimo General Electric ne lopo me* 
ehanizmo. Dirbtuvėj pagaminta vienute būna įdė* 
dama dykai, jei sugedimas įvyko laike. kontrakto 
nustatyto aptarnavimo laiko.

šiandie, prie naujų žemų kąiiių, $10.00 pristatys 
General. Electric Refrigeratorių į jūsų • namus ir 
10c už valgį užmokės už jį. \ z

' ; * i

Todėl žiūrėkit į mechanizmą — jums tiekiamą ap
tarnavimą — ir užpakaly esantį išdirbėją pirm ne
gu jus pirksite — ir tada patys rimtai spręskite.

— GENERAL ELECTRIC COMPANY.
ir tada patys rimtai spręskite

IAL@ELECTRIC
T E E L REF R t0 E RA T O R
i * ■.'•*« »?.■» , 'i< i1 »>.■}*■.•• ■ > l’! .< ‘l ■ r ’r ■!■',■■ I. «.\V» t! ’l

221 N. La Salk
NORTri

5633 N. Ashland Avenua 
\ North Shore Hotel Building, Evanstoa

2751 Milyrąukea Ąvanua

PARODOS VIETOS ATDAROS KIE

Salk Street—Telephone Franklin 5720
LOOP , 

221 N. La SalĮe Street
WEST ‘V.

134]N.,O«k Perk Avenue, Oek Perk

SOUTH
6901 Stony Itland Avanue
7924 South Aahland Av.nue
ROCKFORD, ILL.: 330 N. Main St



Trečiadienis, bal. 20, 1932

The Lithųanian ‘ D*itjr New* 
ftfclished Daily Except Sunday by 
fh* Lithųanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

SubaeriptiOB Rate*: z 
tMOO per year tn Canada 
‘ftOO per year outaide of Chicago 
IftMJO per year in Chicago 
ijk oer cotry

■ Bntered a* Secoad Clau Matter 
lAareh 7th 1914 at the Poat Office 
*f I Chicago, III dader the act of 
Itarcb 8rd 1879.

■ į 1 - ■ .. ~......

Chicągoje — < Mitui
Metams ...___ _ ______
Pusei metų _____ _
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam ____
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per iineiiotojui: 
Viena kopija______
Savaitei _________ ____
Mtaesiui___ _______ _

Suvienytose. Valstijose, n* Chicaroj 
paltu:

Metams
Pusei metų __ ....
Trims mėnesiam*
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui_________ .75

Lietuvon ir kitur aisieniuos* 
(Atpiginta)

88.00 
„ 4.00 

2.00 
. 1.50 
. .75

<7.00
8.60
1.75
1.25

Naujienos *ina kasdien, italdriant 
Hfrrn n dienius. Leidžia Naujiena Ben- 
dmvA 1789 s. Habted SU Chicago, 
tU Telefonas Roosevelt 8500.

Metama ---------------------- 88.00
Pusei metų----------- ------------- 4.00
Trims mtaesiamr 2.50
Pinigų* cetto* atųati ©Mto Uoney

Orderiu įtartu *u atsakymu
. ■ mi .i -'B'■■'•■r-'r-ui i ■ ..111.11.! .nrW.M Į--|i

SĄMOKSLAI IR AREŠTAI LIETUVOJE

Telegrama praneša, kad Lietuvos kriminalinė po
licija padarė eilę kratų Kaune, Marijampolėje t ir Šiau
liuose ir atidengė krikščionių sąmokslą prieš valdžią. 
Esą suimti trys žymus politikoje kunigai.

Tautininkų valdžia persekioja savo priešus už “są
mokslus”, nors ji pati yra gimusi iš sąmokslo. Lietuvos 
žmonės dabartinės valdžios nerinko. Ji neturi jokio įga- 
liavimo kraštą valdyti. Jos reikalavimas, kad žmonės 
jos klausytų, yra paremtas ne teise, bet tik jėga.

Bet klerikalai, kuriuos Smetonos policija dabar ima 
j nagą, patys kalti, kad šiandie yra tokia padėtis Lie
tuvoje. Jie padėjo sąmokslininkams nuversti teisėtą 
valdžią ir palaimino perversmininkus.

Jau laikas atsteigti Lietuvoje teisėtumą, sušaukiant 
visuotinu balsavimu išrinktą seimą.

RUSAI SU JAPONAIS BARASI

Rusai ir japonai, -kurie per visą Mandžurijos kon
flikto laiką stengėsi vieni -antrų neužkabinti, dabar jau 
pradėjo smarkiai bartis, prikaišiodami į vieni antriems 
‘‘provokacijas” ir “šmeižtus”. Japonai sako, kad sovie
tai koncentruoja armiją prie Mandžurijos sienų. Rusai 
atkerta, kad japonai kurstą “baltgvardiečius” Mandžu- 
rijoje prieš bolševikus ir bolševikų turtą.

šitie barniai yra pavojingi, s Iš jų gali išsivystyti 
rimtas konfliktas. Keršydami bolševikams, japonai ga
li užpulti Rytų Kinų geležinkelį šiaurinėje Mandžurijo
je, ir sovietų valdžia, gindama savo nuosavybę, grieb
tų ginklą prieš japonus, i Dėl minėto geležinkelio 1929 m. 
Rusija ką tik neįsivėlė į karą su Kinija. Dabar šiauri
nėje Mandžurijoje yra įsteigta neva nepriklausoma val
stybė “Manchoukuo”, kuri tačiau -yra japonų padaras. 
Japonai gali tos “valstybės” valdžią pavartoti sovietų 
atstovų pašalinimui iš ‘Rytų Kinų geležinkelio admi
nistracijos, ir bolševikams ‘ tuomet butų sunku nutylėti, 
visai nenupuldant savo autoriteto 'Tolimuose Rytuose.

Bet kam bolševikams reikėjo lįsti į Mandžuriją?
Kinija seniai reikalavo, kad. bolševikai parduotų jai 

savo dalį Rytų Kinų geležinkelyje ir iš Mandžurijos 
pasitrauktų. Jeigu 'Maskva butų išpildžiusi šitą kinų 
reikalavimą, tai kinaiį butų i pasidarę geriausi • jos drau
gai. Bet bolševikai nenorėjo nutraukti 1 imperialistinę 
politiką Mandžurijoje, ‘kurią* pradėjo vesti dar caro val
džia (ir dėl kurios Rusija Jau * turėjo vieną karą su Ja
ponija). Kai tautinė Kinijos valdžia anąmet bandė jė
ga išstumti bolševikus iš geležinkelio administracijos, 
tai bolševikai pasiuntė ' Mandžurijon armiją ir “davė 
lekciją” Kinijai.

Dabar ta bolševikų nuosavybė svetimoje žemėje 
gali įvelti Maskvą į konfliktą su Japonija.

.11. WU»»' 1'1 . . I I II ■■■ I Į. ■

TIKRAI, NEKOKS FRATERNALIZMAS 1

“Draugas” pastebi,-kad SLA. ’ kuopos rengiasi savo 
seimui tokia pat nuotaika,‘ kaip prieš 'dvejus metus. ‘Sa
ko:

Tam nusistatymui, Jcurio Jaikosi SLA. nariai «adeia4 
listai, pritaria milžiniška iBnsjvienijimo/Qaųgu-ma.'P;tię, 
kurie šūkauja apie “metimą” ir apie “Maskvos agen
tus”, nesugebės nė gerų “sorkių” parodyti seime.

šiko ‘S«iy ?...

i Apie Įvairius Dalykus ;
---------------------- ■■■■■ ~ .................................. nr*i 

lOĮĮlįlĮM^irlR.......................................... į

pastebėjo dviejų galvų atmušir 
mą. ‘Daugelyje bylų kaip 1 tik 
tos rųšies įrodymai ir vartoja
ma.

Vienas teisėjas, pasipiktinęs 
tuo “papročiu”, t paklausė vieš
bučio administracijos, ar ten 
yra Vtvirtas tarifas?’ »dėl mi- 
-Statynio tos rųšies faktų.
• Priešingos puses advokatas 
pareiškė, jog kai kuriuose 
viešbučiuose yra mokama tar
naitėms -po -kelis svarus ster
lingų už tos rųšies faktus.

Nors kitas advokatas ir 
bandė įrodyti, jog teismai pa
prastai (pasitenkina tokiais 
tarnaičių ^liudijimais, bet tas 
teisėjas paneigė papročius ir 
išnešė nepalankų nuosprendį.

1930 m. Anglijoj buvo užre
gistruota 3,063; persiskyrimai, 
o metai prieš tai — 3,333. Ben
drai imant, Anglijoj per me- 
tus susituokia 350,000 porų. 
Tai reiškia, kad persiskyri
mų nuošimtis ten yra labai 
mažas.

nmHiin

PERSISKYRIMAI!!
Kiekvienoj valstybėj, rašo 

vienas laikraštis, persiskiria- 
ina savotiškai. Vedusieji Ber
lyne išsiskiria kitaip, nęgų 
Maskvoj, o Konstantinopoly j 
persiskyrimo procedūra . yrą 
labai skirtinga nuo ’ tos,' kuri 
vartojama Stokholme.

Berlyne.
. perskyrų lb y 1 a s 

teismas, 
vedybas 

dėl labai 
štai cha-

Berlyne 
sprendžia 
Teisėjai paskelbia 
neį vykusiomis tik 
svarbių priežasčių,
rakleringi dialogai, kurie daž
nai tenka girdėti Berlyno “di- 
vorsų kolegijos” posėdžiuose: 
v—Priešinga pusė reikalauja 
perskyrų, — kreipiasi į teismą 
vyro advokatas, — dėl tos 
priežasties, kad vyras yra ne
sveikas. Bet žmona žinojo apie 
tą ligą prieš apsivedimą. Kita 
priežastis — tai vyro peištjki- 
mybė. Tačiau tyrinėjimas i pa
rodė, kad tas kaltinimas i netu
ri jokio pagrindo.

—Mano klijentė, —■* atsako 
žmonos advokatas, — prieš ap- 
sivesiant klausė apie ligą. Ga
vo užtikrinimą, jog viskas 
tvarkoj. Tačiau pasirodė, kad 
užtikrinimas buvo neteisin-

iš abiejų pusių, - 
žmonos advokatas 
išvarė ją

—Prieš apsivedimą ji gavo iš 
daktaro paliudijimą, — at
kerta vyro advokatas. — Ji 
paliko vyrą ir sugrįžo prie 
savo molinos. Reikalavimą 
grįžti prie vyro ji paneigė. 
Prįegtam ji įžeidė vyro moti- 

\ i -.t■—Įžeidimų ir kelionių! buvo 
atsikerta 
- Tai Jis

iš buto ir pareiškė, 
kad jis geriau persiskirs su 
žmona,, negu su savo motina... 
Mes reikalaujame vedybas 
paskelbti neįvykusiomis <ir 
duoti persiskyrimą.

—O mes,— atsako vyro ad
vokatas, — reikalaujame :ųt- 
sleigimo norinališko vedybi
nio gyvenimo.

Kitas dialogas:
—Ar jus prisipažįstate, — 

kreipėsi teismo pirmininkas į 
žmoną, — kad palaikėte mei
liškus santykius su svetimu 
vyru ? v

—Taip, /
— Ar prisipažįaląte, —(krei

piasi tąsyk pirmininkas į vy
rą, — kad jus turėjote ieti
mi us santykius su panele Kla
ra?

“Anot ‘T-nės’, yra žmonių, kurie ragina:^‘iš
rinktus kuopos delegatus seime pulti socialistus, 
kaipo ‘Maskvos agentus’, ir išmesti iš Susivieniji
mo, kaip Chicagos seime išmesta bolševikai.’’ Atro
do, kad šių metų SLA. seime bus sorkių. O t, tau ir 
fraternalizmas!”
Tiesa, kad tokia begėdiška agitacija, kokią tie kur

stytojai veda, yrą labai nepanaši į fraternalizmą. Bet 
<lar peranksti pranašaujama seime “sorkes”. : ’

Jeigu yra tokio destruktyvio elemento Susivieniju 
me, kuris nori skandalą daryti, tai dar nereiškia, kad 

i jisai turės galią seime. Juk yra žinoma patarlė apie Tū
lą gyvūną: “Jeigu ragus turėtų, tai visą svietąMšbady-

Bet paprastai tos rųšies gaivalui gamta ragų‘ ne
duoda. ......... *

Kova prieš socialistus Susivienijifne yra muild bur
bulas, kadangi. $oc^is|ąUgrupe, jpkios politikos 
^Susivienijime nevykinaPKaipo atskiri SLA. nariai, jie 
stengiasi pašalinti tam tikras organizacijos ydas ir ap- 
žginti bendrus demokratinius jos pagrindus ir principus. 
"Štąi .dėlko Jftld. .Taryiws.rinkimuQse-socialistai > rėmė ir 
"i teberemia ^gmėnų,1 kurie neturi nieko bendro ątĮ
socialistų i.paiiija.

kalaujai paskelbti vedybas nėr 
įvykusiomis.

— Mano gyslose teka aukštos 
kilmės kraujas, — aiškina tei
sėjui nubiednėjusi aristokrate, 
— o inano vyras yra žemos kil
mės. Jis man apsiiko galvą, 
bet dabar aš matau, jog su juo 
gyventi aš jokiu būdu negaliu. 
Mano vyras elgiasi taip, kaip 
visai netinka elgtis aristokra
tės vyrui.

Mudu abu studijavova 
mediciną, — pareiškia studen
te, — na, ir suėjovai gyventi. 
Aš greit pajutau esąiiįi motina. 
MĮanp vyrni šeimyninis gyveni
mas neturi jhkios reikšmės, 
prisisotinus fizišku * meile, Jis 
pradėjo vesti novarkų gyveni
mą, — gerti, nekreipti domės 
į mane, nesirūpinti apie busi
mą vaiką. štai kodėlJęis me* 
nesiūs ligi, persiskyrimo-aš pri4 
versta buvau grįžti pas savo

kWiurėkiie, Jus žmonės, ir 
akis atidarykite, o tikrai ži
nau, kad gyvuliams lauki
niams prįpažinsitc dauginus 
senso, negu šavo dvikojams 
troliams.

Gyvuliai neėda savo veislės 
gyvulius, zo žmonės, pasidabinę 
Jievo duota biblija ir kitais 
prietasais, ėda savo brolius ir 
ėda be duonos ir be druskos... 
Ar ne teisybė? Tik aklas ne
mato, tik kurčias negirdi kai 
milionai dejuoja, o šimtai nebe
žino kaip savo pašėlusius jaus
mus beužganėdinti. /žmonės, 
žmonės kada jus susilygin-

eate -su (keturkojais ?
•Vieną dalyką Aai tikrai ži

nau: žmonės dar turėtų gyven
ti keturkojų draugijoje, žmo
nės per greit apleido keturkojų 
karaliją. Apleido su dviem ko
jom, bet be energijos, be spė
kos, be savijautos, žmonės už 
tai dabar ir dejuoja ėdami ir 
skriaudžiami.

žmonės, žmonės arba grįžki
te atgal, arba panaudokite nors 
tą jėgą ir energiją, kurią jums 
gyvūnų
suteikė, žmonės, susipraskite, 
arba jei negalite, tai žukife vi
si savo kvailoj draugijos san
tvarkoj. — Mat.

karalijoj gyvenimas

BRAM STOKER Verti A.t Vcioada

giafas DRAKULA
— Mano vyras yra valdin

iais, — pasakoja žinoma aris
tokrate, — kiekvieną dieną jis 
pareina lygiai š,eštą valandą 
namo. Diena iš dienos šeštą 
valandą pasigirsdavo skambu
tis. Nejaugi per visą gyveni
mą, galvojau aš, tą pačią va
landą aš: girdėsiu: skambųjį ir 
matysiu tą patį vyra? Ta min
tis mane pradėjo tiesiog iš 
proto vesti. Vieną gražią die
ną, penkios minutes ligi šęjių, 
aš apleidau namus,.. Ir štai’jau 
trys metai, kaip aš gyvenu1 at- 
sisskirusi. Jaučiuosi laiminga, 
nes 6 valandą vakaro daugiau 
nebegirdžiu skambutį.

, 1 Romoj ir^Madrtde
Romos ir Madrido persisky

rimas yra neįuiąnąmąs!...
Italijoj ir Ispanijoj perSJfcky* 

rimo nėra, nes katalikų baž
nyčia draudžia tai darjdi. Tik 
išimtinuose atsitikimuose ūpo* 
piežius paskelbia vedybas <eį- 
vykusiomis.
,>Betką turi daryti italai ir is

panai,) kurie butiąai uęri gaib 
ti persiskyrimą? : -

Jiepis yra išeitis: jie vyksta 
į kitą valstybę, natuuaHzuęjar 
si ir persiskirta.

'Kito kelio nėra.

Pcrmiuioo Doubleday, Doran V Co.

(Tąsa)
Labai gaila, kad tą didelę tiesą 
stebuklingų “slaptų” vaistų 
pardavėjai suvulgarizavo iki 
janiekos laipsnio. Ar tai ne
lesa, daktare?” Atsakiau 
lukterėdamas galvą, bet bu

vau tiek nustebintas, kad neži
loj au ką galvoti ir ką atsaky
ti; negulėjau įsivaizduoti, kad 
kelias minutes atgal tas pats 
žmogus surijo "kelias dešimtis 
vorų ir mūrių. > Pažiūrėjęs J 
laikrodį atsiminiau, kad jau 
turiu vykU į'stoti ir sntikli Dr. 
Van Helsingą, todęl rpriminiau 
poniai Harkcrienei, kad ' jau 
laikas skirtis. Ji' tupjau išėjo, 
nioširdžiai pasakiusi RėnfiebJmes tai

dint, dienos laiku. Be to, ji yra 
jauna moteriškė ir dar nesenai 
vedusi; reikia pagalvoti ir apie 
jos ateitį, jeigu kiti dalykai 
gali atrodyti neužtektiąai svar
bus. Tu dabar papasakok . man 
ką ji parašė ir vėliau patys su 
ja pasitarsime; bet rytoj ji su 
viskuo atsisveikina ir mes tę
sime patys vieni.” Pilnai su juo 
nuomone, sutikau ir vėliau pa
pasakojau, ką mes padarėme po 
jo išvykimo 
namas, 
nupirko 
mano 
stebo, 

’ku

Paryžiuj. į

Paryžiuj kas metai užregis
truojama lįgi 10,000 pbrsisky; 
rimų. iPerskyrų procedūroj į? 
domiausia įstaiga yrat “taiky
mo kamera”, kuri, vienok, 
nieko nesutaiko. Tos kameros 
veikime 1930 m.. 22 spalių 
skaitoma rekordine diena. Pęr 
4 valandas1 tą dieną buvo iš
nagrinėta 125 bylos. Kas • dvi 
minuti iš “taikymo kameros” 
išėjo išsiskiriąnti pora.

Dėl persiskyrimo Francijoj 
priežasčių yra įvairiausių: 
pikta uošyč, pinigai, tragi-ko- 
miški niiųtyVrai iš1 vedybinio 
gyvenimo ir t^m panašiai.

'Teisme! kartais įvyksta gana 
juokingų scenų.

38 niętų, tažinįerius ir į jo 28 
metų, žmona stoja prieš teisė
ją-

—Jus nutarėte išsiskirti?
—Taip, ponas teisėjau.
—Ponia, rodosi, jau du kar

tu buvo vedusi... Jus, rodosi, 
taipgi?

—ItaMonu. Aš; jąu buvau ve-’ 
dęs tris, kartus, šięji — lųaų^ 
ketyd'la žnwną.

—O jus, ponia, ąr. turite ką 
nors primesti savo vyrui?

—Nieko... Mes tik neatsako- f
•me vienas antram.

—O kokiais sumetimais jįųs 
norite gaiiti persikyrimą ?

-^Tokiais pat, kaip:ir mano 
žmona.

Mano.-, pareiga y«a? atkraipt 
ti jūsų dėmesį į sunkias per- 
sisįyrimo pasekąs. Šutuoktią 
vęs, nxatata» yę?--

—Aš žinau, ponas teisėjau, 
kas yra sutuoktuvės... Užtik
rinu Jus, aš Hnriu ipakahka!’ 
imai ipatyrimoj o > su. persisky
rimo pasėkomis aš esu gerai 
ąn&įpažinęs,.. . ,

, . . ... i
> iStok/d/hite.
Stokholme galima išsiskirti 

be jokio ttausikaltimo.” Nauji 
'■todųiąkltdyupąi viąąi nęęeika-> 
4ftujal,fąiš^įntią,hkodėį 

i norima i4wWrii. L
ftvedijųj persiskyrimą ,-galir 

Jma^gauti<»po» to, kaijper mėtus 
laiko vedusiejif negyvena krū
voj. Vedusieji pąprastąi įykreL 
piąsi į dyąrifekį ąi’ba iMęisin^ 
paskirtą kasmėnį,' kurie bando 
nutaikyti»ųorta&us jš^taU.,,

" Stokholme randasi specialhį 
tąikintdjų, apet visos kolegijos, 
kurios ^paprastai asusideda iš 
dviejų 'moterų ir vieno juristo.

O Stlpįhphne 
tos kolegijos peržiurėjo 619 
bydų/ Apie trečdalisVbylųT’paf 
sihaiį(Č laimingai, — norintie
ji išsiskirti susitaikė., ’

Konslanlinopolyj

m ų daugiausiai reikalaują

dui:
“Sudiev, ir tikiu, kad galė

siu su * tamsta tankiau: pasima
tyti, malonesnėse . tamstai ap
linkybėse.” Nustebėdamas 
mus ubu, Rcnfieldas į tai at
sakė:

“Sudiev, mano mieloji. Mel
siu - Dievo,‘kad daugiau tams
tos saldaus veidelio nepamaty
čiau. Lai jis jus laimina ir 
globoja!”

Maskvoj
Maskva sumuša visus rekor

dus. Persiskirti ten ga(įma 
per kelias minutes.

—Ar palaikote: tuos meilišL 
kus ryšius ir dabar?

-Ne. ■; ; Į
—Gal1 malonėsite ^pasakyti 

vardą»to • vyro, su kuriuo įųs 
draugaujate? — vėr.kreipiliri 
pirmininkas į žniOną.

—-Ne.
—Vedybos paskelbiama ne

įvykusiomis, — praneša pirmi- 
nmkas.
rėš ąiiinQketi,abįMp.U9ės

Londone.
, 4 0 'T f .. y** Y '

Londone gauti uperfekyras 
kartais kainuoją kelis tukstan- 
čiuę svarų sterlingų. Kadangi 
išvaro įvertė dabar šiek '4ięk 
nukrito, tai ir persiskyrimas 
anglams aląiois 
Mat, su valiutos Jvairavtmn 
teismo ir advokatų išlaidos 
nesikeičia. \

AhracotU&a įkartais užsitęsia
Procedūroj ty.y^ 

riausia figūra yra “karaliaus 
.atstovas”, >kuris Ntyrinėj a per
siskyrimo reikalus, organizuo
ju “stebėjimą” su tikslu nusta
tyti vedusiųjų ištikimybę ir 
taip toliau.
^Dainai H»ei^lkir

. mybės ■> pakanka tarnaitės iiu- , ,7,.; ,, ;
'•'dijimo, hkad ji ant ’ pagh'lvės-BiOterys. •&tąiyką -^pąpraldai

ra: ?
Valdininkas,likuris* registąun*- 

ja vedybas ir persiskyrimus, 
užduoda porą klausimų. Vy- 
f&asjr žmona pareiškia, kad 
jie daugiau nebenori ’kruioj 
gyventi. Po to jie pasirašę 
po tam tikru protokolu, ir at
liktus kriukis. ,

Kiek daugiąu yra tkelUupią 
su alimentų klaųąiiųą, bęt ir 
jis Maskvoj daug greičiau iš- 
spreridžiama, negu1 kur' noris 
kitur. ;

štai sovietųvstatiktikosodnvb 
niai: 11928 m. persiskyrimui bur 
vo 75 nuošimčiais daugiau, 
aiegii! vedybų. Iš 31,220 persiu 
skyrimų 279.įvyko 14 dįe,^ 
praslinkus po vedybų, 323 — 
už mėnesio laiko, '1,213 — už
trijų menesių, 2,095 —mž“mc-* 
tų laiko ir tt. H

Teisimo išlaidasritu-;
i 

I

-■

■I

Į stotį f nuėjau pats vienas, 
palikdamas visus vyriškius na
mie. Vargšas Arturas pirmu kar
tu nuo Lucijos susirgimo atro
do kiek linksmesnis, o Kvintas 
irgi praddda atsigriebti ir po 
ilgoko laiko vėl pradeda jaus
tis savimi.

.Van Baisingas išlipo iš va
gono žvąUąi .ii'.vikriai, -kaip 
mažas berniukas, i Mane tuojau 
pamatė ir nieko nelaukdamas 
pribėgo ir ‘ paklausė:

^Sveikas, Jonai, kaip viskas? 
Gerai? Tai taip! Buvau labai 
iiažiintas, mes atvažiavau. pasiry
žęs pasiflik^bi jeiMdi tam bus reif 
kalas. Visi aąano da|ykixi yra 
sutvarkyti. Daug ką turiu tau 
.pąpąsakoti. Ponia Harkerienė 
pas t avė? Taip, o jos puikus 
yyraš? Pas‘tave ir Arturas ir 
Kvintai? gerai!”

{Pakelyje namo papasakojau, 
kąs atsitiko naujo ir apie savo 
dienyną,' kuris patekęs j ’Harke- 
rieniįs rankas ‘ pasirodė ' labai 
naudingas; ^VanHblsingas manė 
pertraitkė:

“A, ta geroji ponia Mina! Ji 
turi vyro protą
riuo bet kuris vyras galėtų pa
sididžiuoti — ir moteries širdį. 
^ikėiTman, Dievas turėjo tiks
lą ją sutverdamas ir įkūnijo į 
ją tas dvi geras ypatybes. Jo
nai, musų laimei, iki dabarti
nio laiko ši moteriškė mums 
labai daug padėjo; bet nuo šio 
vakaro ji neturi turėti anieko 
bendro su tuo biauriu ir ne- 
|emtu darbu. Jai neverta savo 
gyvybę 4$&ųotį. Mes vyrai esa- 
Uie pasiryžę-į— beje, — vienas 
kitam padarėme priežadą —

visų pirma, kad 
kurį Grafas Drakula 

buvo greta , prie 
ligoninės. Jis nu- 
bet tuo pačiu lai-

labai susirūpino. “Jeigu 
i būtume žinoję anks- 

” sušuko, “botume galėję 
jį laiku užklupti ir išgelbėti 
panelę Luciją. Bet ‘katei nėra 
ko verkti, kuomet pienas jau 
palietas’, kaip sako patarlė. 
Apie tai neapsimoka daugiau 
galvoti, bet tęskime savo dar
bą iki galo.” Tai pasakęs nuti
lo ir netarė nei žodžio -iki ąepa- 
siekėme namų. Prieš einant pie
tauti profesorius 
rienei:

“Mano draugas 
minė, kad tamsta 
sutvarkėte iki paskutinių įvy
kių visus raštus ir užrašus.”

“Ne iki paskutinių įvykių, ne 
įki dabar, bet iki šįryt, profe
soriau,” karštai atsakė Ęarke- 
rienė.

“Bet kodėl ne iki dabar, riki- 
šiol meę turėjome užtektinai 
progų patirti kaip daug dalykų 
smulkmenos galėjo nušviesti. 
Visi pasisakėme savo -paslaptis, 
bet nė vienas dar nuo: to ne
nukentėjo.”

Harkerienė pradėjo raudo
nuoti ir išėmusi popierio < lakš
tų iš kišenio padavė jį Van 
Helsingui:

“Profesoriau, jus perskaity
kite šį raštelį ir pasakykit, at
verta ir jį įtraukti. įkištai ma
čiau naudingu nepraleisti nei 
mažiausio dalykėlio, nežiūrint 
kaip nereikšmingas jis atrodė; 
bet šiame rašte mažai *yra kas 
reikšmingesnio, vien, ^ąąmeniški 
dalykai. Įtraukti jį, ar ne?” 

(Bns daugiau)

tarė Harke-

Jonas prisi- 
ir Jonatanas

Tai tau žmonės
y ■ . t“ ’

i Jąu |eigąf>Mlbętfląpie- žmo
nių išmintį, tai geriaus iš gė
dos rausti. Kur čia toji musų 
išgarsintaHšitrtntis? Kur čia ta
sai protas, kuriuo mes pripra
tę did^ųotis ijr kurio ^gyvu- 
Uamą pripąžįpįti nejienprįmc?

Ąš $ją^iąi pasakysiu: kvai
liausi ^gyvuliai, naminiai ar 
laukiniai dar nickucįmęt 
tiek įienupuole* kaift 
musų įų .
matei tokius gyviinus, kurią - • 1. T. - « r - •
savoj draugijoj toleruotų Sutvėrimų; bet
•kų.-milip!iįii,žmoiūų, <jajl IoįIp- 
moja? -Alkani 'gyvūnai -netole
ruoja jokių savo tarpe valdo
nų, o žmonių milionai badau
ja ir kenčia savo sudžiuvusius 
kunus * im.aitmda

matėt tokius

• protą, k u- GAUTA “Kuitiira” No. 2. 
Galima gauti Naujienose.

BOSTONIEČIŲ ATVDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pasup. M. 
Andelman, 284 Trempti St., 
Boston, Mass.

Rotterdam ♦ VoUt<U«
Veendam ♦ New Amrtirton

,yra populiarus laivai tarp raptstingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus sus i s te
kūnas >p«r vRottcrdamą ar Boątognc- 
S u f-Mcr. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ <klbsoj 
(buvusioj antroj klcsoj) ir- moderni- 
nčj Trečioj Klcsoj.

ŽEMOS KAINOS
Utfouiudjąs idkia IqUIu» ar 
4iolland-Amerieufine

40' N. Dcarborn St.. Cbiygo

tai ne moteries darbas. Jeigu 
jąuū-. įkas Wogo, jos;
širdis gali b,uti persilpna ir ne
pakelti: visų baisenybių, kurias 
mes turėsime pergyventi; visas 
-diUykas Mgali ..labai -blogai .atsi-. 

pHp' nematot ’ kąs aįJiiįkui liepti' ir’>kahkįnti ją miege, sap^ 
* darosi, čionais .musų .mieste dn .'nuošė, > .dmkytL jot UBOUS bu-
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Lietuviai Gydytojai

Pasikorė

GraboHni

Graboriai

LIETUVIS GRABORIUS

Lietuvės Akušerės

JARUSH

Holdapas pajų kepykloj

Rez

Advokatai

Lauk

rausia IrOffiaiisia

Namų Tel. Hyde P*rk 3395

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFB

rūbams

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Illinois legislaturos atstovų 
butas priėmė Kilių, kuris nusa
ko paskutinę dienų 1930 metų 
taksom^ sumokėti balandžio 23.

Tų metų ‘taksos turėjo būti

kuris esti 
svaigimo, 
skaudamą 

atsitaiso 
Prirengia

sumokėtos iki sausio 1 d. šių 
metų. Laikas tečiau pailginta, 
kadangi bilos tapo išsiuntinė
tos tik kovo mėnesį. Dabar lai
kas dar pailgintas iki balandžio 
23 d/

Vincenta ir Antanų Klainius ir Mi 
j L_ tėvų Antanų, brolį Jonų 

Cėcilijų, Juzefų, Anastuzijų ir gimines* Ku-

1646 W. 46tb St

Telefonai

Boulevard ''5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas

Cicero 3724

Penki maskuoti banditai įsi- 
briovė į pajams kepti šapų ad
resu 1751 \Vest Austin avenue 
Jie tečiau pasišlavė ne pajus 
bet $380 iš registerio. Kitų bu
vusių kepyklos ofise $2,700 ban
ditai nepastebėjo;

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

DR. A. L. YUSKA
- 2422 W. Marquette Rd.

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

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

• nedėliotus pagal susitarimą

Nekaip ir, su < dideliais 
turtais

GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 
242Q Marguette Road

‘ N
aados: 9--r»|2> 7—9, Antradieni,.it 
virtadienį , vakarais pagal sasitariui).

METINĖS MIRTIES SU 
KARTUVĖS

Išdalino 'buožes detėk 
tyvams

Paskutinė diena tak 
soms sumokėti ..ba

landžio 23

Laukia ligoninės strėi 
ko užbaigos

netoli Morgan St 
12 pietų ir 

6 iki 713 0 ■ vai. - vakaro 
Tel Canal JUO 

Rezidencijos telefonai
Hyde Path - 6755 ar Randolpb <6800

Duokite savo akis išegzaminuoti

. A. R. BEUMENTHAL
OPTOMETRIST■k. W

V P^ktikuoja virš 20! m.
^BrčB~4649 S. Ashland AVe.

•Tel. Bonlevard 6487

nedėliomis pagal sutarti, 
’4847Wwf Htb Street, 

CICERO. ILL. 
X-Ray....Pbone aGtctro 1260

Kaltinamas išvarža 
(extortion)

'Intensyvus “sausųjų 
vajus Chicagai

80 metu amžiaus; gavo 
skobas

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

VALANDOS: 
nuo 
nuo

paleidimo iš darbo 27 ^darbinin
kų. Ligoninė pasamdė skobus, 
o buvusieji darbininkai piketuo
ja ligoninę. Ifaktinai kova ei
na ne tiek todėl, kad buvo pa
leisti 27 samdiniai' ir samdinės, 
bet deliai to, kad atleidžiant 
darbininkus iš darbo nesilaiky
ta vadinamų senumo taisyklių 
(seniority r ules).

Dr. Vincent C. Steek 
Den tįstas 

4180 Archer Avenue

• Nemažai lietuvių yra "dirbusių 
Grane kompanijai. Richard iT. 
Grane mirdamas paliko ■' turto 
$19,000/000. 'Jo šis turtas susi
barė didžiumoj iš šėrų. i Pomir
tinių taksų iš to turto *vyriau- 
sybėi priklausė $3^086,000.

Bet Štai depresijoj ■ Grane pa
likto tui'to vertė sumažėjo iki 
$5,500,000 per šešius mėnesius. 
Taigi atėmus tris milionus iš 
pusšešto paliktas turtas • ir vi* 
sai susitraukia.

‘ Vyriau sy b todėl sutiko įver
tinti lOane * turtų -tokiais pa
matais, kad •sumažinti jo ' dalį 
priklausančių valstybei.

9 iki 11 valandai
6‘iki 9 valandai .vakaro

Musų Patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
nitlgas ir nebrangus to 

Jdel, j kad neturime iš 
laidų užlaikymui »iky

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
< Ofiso Tel. Victory 71.88 
Rez. Tel. Hemloek-4615

Rastas pasikoręs
Koch, 60 metų,. savoj 
siūti dirbtuvėje, 122 So. Clark 
street. Saužudystės priežastis 
buvusi prasta sveikata ir ne
pasisekimai bizny.

Nuvirto'su karu 20 pė- 
dų duobėn

Gari Miller, 48'metų, H r Fank- 
lin Tonu, 16 metų, Abu iš Tark 
Ridge,! važiuddami ’ troku įvirto 
į duobę vopnos1‘uoloms kasti. 
Abu sunkiai sužeisti.

Policijos departamentas išda
lino < buožes detektyvams, ei
nantiems savo pareigas nakties 
laiku. Iki šiol buožes nešioda
vosi uniformuoti. patroliuo tojai.

Naktiniams detektyvams iš
dalinta buožs, .kad jie galėtų 
jas vartoti apsigynimui nuo 
užpuolikų, kai šauti neparanku, 
ir kad jos tarnautų kaipo po
licijos ženklas susitikus su ki
tais policininkai, -idant išveng
ti nesusipratimų.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Forografuoju jurų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englevvood 5840

toks įsakymas yra gau- 
Washingtono, priseina 
Pastaruoju laiku jau 

padaryta keletas šimtų 
įvairiose užeigose. Bet 

liepiąs daryti tiek 
iektų

45 prichopatinės ligoninėj pa
tarnautojai ir nursės neseniai 
sustreikavo, protestuodami dėl

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

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

3307 Auburn Avė 
CHICAGO -ILL

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 VVest 22nd Street 
Arti Leavitt St.

Felefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto -iki 8 • vakaro.

Seredoj ir Pėtcycioj nuo-9 iki *6

> Hemlock 8151

DR. V. S-NARES

Atiduotas federalei grand 
džiurei Andrew Matzukewich. 
Jisai yra kaltinamas tuo, kad 
mėginęs išvarža (extortion) 
gauti iš Bosą Baisa, Cihoago 
Civic Operos dainininkės, pini
gų. Be to, jisai, anot policijos, 
prisipažino, jogei mėginęs gau
ti išvaržos iš Franci jos prezi
dento. Atrodo, kad ne viskas 
geroj tvarkoj pas MaUukewi- 
ehų, jeu Ši žinia yra teisinga.

DENTISTAS

.2403 W.63St 
kampas Wcštctn Avc.
Tel. Republic 2266

PIGIAUSIAS* LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

rLaidotuvėse, patarnau- 
O 'jų * geriau ir pfgiau 

' t0^^' kad
priklausau . prie «gra- 

bų išdirbystės 
X)FISAS:

668 >W. 18th 'Street 
Tel. Canal -6174

SKYRIUS:
"■1®^ 3238 S. Halsted St.

Tel. "Victory ’4Q88

6109 South
Albany A v.

’ Pbone
Hemlock 9252

DR. KARL NURKAIT 
(NURKAITIS) 

-^Kiniai pritaikomi 
mokslišku budu 

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovebill 2242

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

)Re*. 6515 So. ‘ Rockivell Si.
Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Room S09 
Ttlepbone Franklin 5745

Namai : 3117 S. Union . Avė. , 7 iki. 9 v.
Telephone Victory 2213

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 'AKIŲ .SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. 
akių karštį, nuima katarąktą 
trumparegystę ir tdliregystę. 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias-klaidas Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM 
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be

■ akinių. Kainos: pigiau kaip' kitur
4712 South Ashland Avė.

*Pbone Boulevard 7589

Rez. tel. Midway 5512 ir’ Wilmette 195

Ralph C.-Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos- Panedėly 3 iki 8, Utarnink* 
1-4, Petnyčioj 1-7

j Bijodami,‘kald $*šUpios” plat- 
Jformos gAli būti priimtos re- 
pubtikonų > ir‘demokratų parti
jų konvencijose Chioagoj (bir- 

<žeiio ir liepos mėnesius), Wa- 
shingtono sausieji viršilos įsa
kė pradėti intensyvų vajų, kad 
“nusausinti” Chicaga iki' tam 
laikui.

šis įsakymas atėjęs tiesiog iš 
pulkininko Amos W. W. Wood- 
cock, nacionalio prohibicijos ad
ministratoriaus. Jo įsakymų re
mia prieš-saiiuninė lyga, meto- 
distų taryba prohibicijai ir ki
tos tos rūšies organizacijos.

Kad 
tas iš 
tikėti, 
buvo 
kratų 
įsakymas 
kratų, kad jų skaičius j 
tūkstančius.

Vietiniai, t. y. Chicagos, sau
sieji agentai jau padarę listų 
kuone visų miesto spikyzių, o 
kitų apimantį priemiesčius —- 
rodhauzes ir resortus. Sausųjų 
darbuotei esančios paimtos ir 
moters.

Well, kol audra praus, gal 
pravartu bus užeigų savinin
kams apsižiūrėti.

Phone Cznal 6122

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

Valandos: I—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal intartj. 
Rezidencija 6628 So Ruhmond Street

Telefonas Republic 7868

MARIJONA LEVICKIENĖ 
po tėvais girskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 16 dienų, 8':3C 
vai. vakare 1932 m., sulaukus-apie 44 metus amžiaus; gi
mus žygaičių parap., Vjluščių kaime, Tauragės apskr 
Amerikoj išgyveno apie 20 motų. Paliko dideliame nuliū
dime dvi dukteris — Juzefų ir Onų, sūnų Jonų, brolį ‘Vin
centų Girskį, seserį Onų Kliušienę, švogerį Juozapų Kliu- 
šų, tris pirsbrolius — 
kodemų Gužauskį, o Lietuvoj 
tris seseris -- C 
nas pašarvotas randasi 4510 S. Paulina St.

Laidotuvės įvyks ketverge, balandžio 21 d., ^8 v. ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus'gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš tęn bifs 
nulydėta į šv. Kazimieroj kapines.

Visi a. ‘Marijonos Levickienės • giminės, draugai ir 
pažystami osat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų,

Nuliudę Iiekame
Dukterys, Hunus, ’Broljs, Sesuo, švogeris, 

Pusbroliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, telefonas 

Boulevard 5203.

BR. A. J. CUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nno 9 ryto iki 9 vakato. 
ai sutartį.

■•Tel. ^Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

A. MONTVID. M. D 
-West Tcfwn Statf Bank Bldg 

2400 ’IV 'Madtson St.
‘ Vai.: I iki 3-po pietų.-6 iki 8 vak 

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvick 059?

*Mrs. -Mary Gartin - gavo ski- 
rybas. Ji yra 80 metų amžiaus. 
1913 metais, po to 1 kai išgy
veno su savo vyru pusantrų 
metų, vyras pabėgo nuo jos. 
Moteris -išlaukė 19 metų, bet vy
ro nesulaukė ir šiomis ^dieno
mis . paėmė skirybas. Bet šk-i-f 
ry bas ji paėmė ne tam,' kad - vėl 

•apsivesti, o tik ' tam, kad įsi
gyti teisę pasielgti su savo tur
tu kaip tinkama.

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
♦ 729- South AsMand Avė. I luboi 

-CHICAGO. 4LL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, ‘Vyriškų ir-Vaikų -hgų 
OFISO VALANDOS i 

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 Midway 2880

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale 'meldžiame atsišaukti, o tuuso 

' darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelr .2515- arba 2516

2314 23r<13pi„ Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley -P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

- tams. Kaina . prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir.graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

URŠULĖ PAVILIONIENĖ e 
po tėvais Dtagunritė

persiskyrė su šiuo pasauliu 19 * 
dieną balandžio mėn. 1931 m., 
sulaukus 3 7 metų amžiaus, gi
mus Gojaus kaime. Anykščių 
valse., Utenos -apskr. Buvo 
Naujienų ■ mylėtoja.

Paliko dideliame nubudime vy- 
r- Mykolą, dukrelę Onutf, sūnų * 

'Mykolą, brolį Juozapą Dragūną, 
ŠVOgerį Klemensą ir brolienę Ale- 
ną Pavilionius. švogerį Juozapą * 
Juozapavičių ir pusbrolį Antaną * 
Jozaponį. o Lietuvoj du brolius 
— Anicetą ir Antaną ir seserį Ma
rijoną ir gimines. **

Mes Ta ve Musų brangiausioji 
Žmona ir motute 'niekuometne- £ 
užmiršime. Tu pas mus jau ne-/' 
besug.rįši. bet mes anksčiau 
liaus pas Tave ateisime.

mus -ateinant!

Nubudę lieka

Vyras, Vaikai, Brolis 
Svageriai, Brolienė ir 

^Gimines.

Valandos I i ryto iki I po pietų -2 iki 
♦ ir 6 iki 8 vak. Nedėliom noo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

»D R. A. A. ROTU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

,f»f» » * S1 st Street
CHICAGO ILL

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

šventadieniais 10-12 dieną

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos;

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

<4608 South Ashland Avė
Netoli 46tb St. Chicago tll,« j

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piei

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

’ Ofisas ir Akinių Ditbtuvė
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

- Nedėltomis * nuo »10 -«’iki 12

•■■irr n ii h
Lietuviai Gydytojai

Ofiso tr Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
■756 W. 35th St.

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

Nedėldieniai* pagal autartį

A.K.Rutkauskas, M. D. 
4442' South AVwfarn Avenue

Tel. Lafayette ‘4146

Ofiso Rez. Tel Boulevard 591*

DR. NAIKEI.IS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb'8 Halsted Sta) 
Ofiso valandos; nuo 2-4. nuo 7-9

’<Ned?1diėniais pagal sutarti

A. A. SLA KIS
ADVOKATAS

M testo Ofisas 77 W. Washington St
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Ssbatoi 
— •€ iki 9 »yal.

4145 Archer Avė. ^TeL-Lafagelte 7337

Pbone Boulevard 7042

DR C. Z. VEZELIS 
Dentistas

1645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

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

>ir nuo'6t30 iki 8:30 vakare. Sek 
madieniais ano 10 iki -12. .

3421 So.-Halsted St
Pbon. Boulevard 8483

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, iisiputusias 
blauzdų . gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

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.) 
Seredoinis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lhfayette 7337 
Rez. Tel Hyde Park 3395

Kunigui bfida
' Smarkuolis > kunigas VYWrow 

buvo areštavęs knygų krautu
vės savininkų Shaverį ir kaltino 
jį pardavinėjimu ^knygos pavaT 
dintos “A Naght in Moorish 
Marėm*'. Ta knyga nežinia kur 
dingo iš teismo rekordų.

Dabar Shaver traukia Yarro- 
wų teisman kaltindamas jį ne
pamatuotu .areštavimu ir ieško 
$25,000 atlyginimo.

Yarrow norėtų gauti ta kny
gų pirkti ir siūlo už jų $20 par
davėjui. Bet jam niekas jos 
neparduoda. Taigi teisme jam 
gali priseitinš atminties cituo
ti paragrafai, iš tos knygos. Bet 
ar galės jis juos atminti? Keb7 
Ii kunigo padėtis.

i Iškelta Yarvowui byla, prasi
dėjo vakar.

DR. M.T.STRIKOLIS
GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
'Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo O iki

8 vai. vak. Nedaliomis pažui nutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.Pcospect 1930’*

POVILAS DARGIS ,3 
Pcrsiskyrėosu-šiuo pasauliu ba

landžio 17 d.. 10 vai. "vakare, 0
1932 m., sulaukęs 57 metų am- 
žiaus; gimęs Lietuvoj, Rupšių 
kaime, Kaltinėnų vals., Tauragės 
apskr. P’ąbko dideliame nubudi
me seseris Mikaliną Lastauskienę. 
Agotą Norkienę. Petronėlę* Susnic- 
nę. pusbrolį ir švogerius. Kūnas 
pašarvotas randasi 9913 So. Yale 
Avė.

Laidotuvės įvyks. ketverge, ba
landžio 21 d., ’ 8 *val. ‘ ryte iš na-4 
mų *. i 'Visų Šventų parapijos >'baž- 
nyčią. kurioje atsibos gedulingos 
pamaldos už 'Velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero į 
Kapines. / i

'Visi a. ■ a. ‘Povilo Dargio ■ gimi- f 
nės.'dMUgai iri pažistatpi'csatvnuo- (j 
širdžiai kviečiami dalyvauti laido- ; 
tuvėse ir suteikti jani paskutinį 5 
'patarnavimą ir* atsisveikinimą.

Nubudę liekame
'Seserys,' Svogeriai, "Pusbrolis "* 

' ir Giminės-
>Laidotuvėse patarnauja rgrabo- 

riųs F. Doty. ______  d

6600 South Artesian Avenur 
Pbone f^rospea 6659 

Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO ILL K. GUG1S

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

I2? V Pearborn St.. Room 1113 
Telefonas Central 4411 

'Valandos: nuo 9 ryto iki 4 -po pietų 
Gyvenimo vieta

. 1323 South Halsted Street
Tel. Boulevard 1310 

Valąndos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 
vakarą, išskyrus ketve^gą 

Nėdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel Kepvvood 5107 
VALANDOS:

puo 9 iki ll valandai ryte: 
. Mino6 iki 8 • valandai ’ vakare 

etpgltt šventadienio ir ketvirtadienio
-■rtiĮM.ĮUMMbsMMtii i ifni».4. r,>M»>laii»lw.ll^Mlhwl«i i m   —

Dr. P. M. ŽILVITIS

DR. J. J. KO W ARSK AS 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžtunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 21.7 
Telephone Randolpb 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie ‘8-9 ryte Tel Republic 9600

GRABO RtU MM
EUDEIKIS ir vėl nušWno įpiMkų su savo ftuiHgiiitah 
mis kainomis už aukštoj nįšies pMaldojimų/ Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio Žmt>gaus<kuno j musų 
(staigų iš bile kokios miesto dAHes.

Heikalui esant, musų * automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į musų ištaigų, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimų, grabų ifKkitų rfikmepų ir už7 tų pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės mOk€ti, nežiūrint 
ftai;ųr jųs'kų’pitksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
"teikia ariibtilance, pataTnąvjma su Ekspertu lietuviu pa
tarnautoju.'Dykai Kėtuiios Moderniškos 'Koplyčios Dėl 

- šermenų. ’Pašaūkite ĘtJDEIKį pirpumogu kreipsitės kur 
kitur.

ET I m K? H S4TI
•JŪSŲįGRABORIUS ' *

' • . * n

^i^isiOtitas

4605-07SouthHermitage Avenue
' 'Visi‘TeUfortai:'YAm>S'mi'-tr 1742

Lietuviai Gydytojai

Df. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkaū Ketvergaii ir Subatomi 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Ao 

Phone Hemlock 7828 
Panedėtiaii, S e rėdomi* ir Pėtnyčio b 

1821 So. Halsted Street

IGNACAS SROGIN1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba- 
landiio 18 d.. 10:45 vai. vakare I 
1 9 32 m., sulaukęs }6 metų am- * 
žiaus: gimęs Šakių »ap«kr., »Mcš-

■ kūčių kaime. Griškabūdžio parap. 
Paliko dideliame nuliūdime tėvą 
Pranciškų, seserį Agotą Stankevi
čienę, švogerį Juozapą, 4 pusbro
lius. pusseserę ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Petrą ir gimines. Kū
nas /pašarvotas randasi -'283 6 So. 
Union ■ Avė.

Laidotuvės įvyks petnyčioj. ’ba- a 
landžio 22 d..*‘ 8 vai. ryte mš "na- 7 
•mų j Šv. .Jurgio parapijos baž- ” 
nyčią. 'kurioj atsibus gedulingos į 
pamaldos už velionio -sielą, -o 1 iš 
ten bus nulydėtas į*'šy. Kazimiera 

'■kapines. $
Visi a. a. Ignaco Stoginio gi-(|^ 

'minės, draugai ir >pažystami ‘ esat 
nuoširdžiai kviečiami-dalyvauti ‘lai- 4 
dotuvėse ir sutrikti jam I paskutinį * 

? patarnavimą ir -atsisveikinimą.
KNubudę liekame
• H

Tėvas. Sesuo, Švogeris 
‘ ir (Giminės.

Laidotuvėse pataenauja grabo
rius' Mažeika,‘tel. Yards 1138.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Getai lietuviam* žinoma* per 25 me
tu* kaipo patyrę* gydytoja* cbtrurga* 
ir akušeris *

Gydo staigias ir chroniškas liga* vy
rų. moterų it vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokiu* eltktro* 
prieuisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV 18th St

Valandos: nuo 10
•ouo
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

.....
durų pastačiusi šiurpų šiaurės 
veją. Bot ne vienodai atjau
tame mes tą įkalinimo laiką. 
Ne vienodos buvo įkalinimo 
vielos, musų butai. Visos gy
venimo aplinkybės skyrėsi vie
nų nuo kitu. 

v» . W

Ką sako klausytojai 
apie Naujienų Radio 

ProgramUs
Ačiu Naujienoms už tokį pui

kų radio programą, duodamą 
sekmadieniais.

Turime jau keletą programų 
davėjų, bet man patinka Jūsų 
geriausia. “Makalų” šeimyna 
parodo tikrai ka's dedas lietu-! 
vių i 
sakyti, daugely lietuvių namų. 
Jūsų programuose viskas artis
tiškai atliekama.

Geriausio pasisekimo jūsų

Vieni iš įkalintų džiaugėsi, 
g\*veno puošniuose kambariuo
se. valgė ir gere skanius val
gius ir gėrimus iki soties, lan
kė smagius parengimus nrba 
tiesiog pasišalino nuo nemalo
naus žiemos oro į šiltesnes 
vietas, i šiltus kraštus. Gie
driosios pavasario šventės 
jiems nereikia laukti.

Bot buvo ir yra tokių, 
rie lauke pavasario, lauke

ku
lt a-

namuose, gal man reikėtų saulutė pradės šildyti že- 
mę ir orą. Laukė ir tikrosios 
pavasario šventes - Pirmosios

Ar kaila jie sulauks tikrosios 
programams ir kad ilgai gale-j 1>ayiRai’,° šventes? As tikiu, 

• kad kada nors sulauks. Ir ta-tumet duoti juos!
Ačiū.—Anthony R. Kirby.

Taigi Chicagos Lietuvių So
cialistų Sąjungos Centralinė 
kuopa kviečia jus, broliai dar
bininkai, ateiti į Lietuvių Au
ditorijų pirmų gegužes diena, 
6 valandą vakare. Pasitiksite 
savo draugus, pasiklausysite 
gražaus koncerto, išgirsite ge
rus kalbėtojus, kurie paaiškins 
daug svarbių klausimų.

Kviečių jus, draugai ir drau
gės, vardu LSS. Centralinūs 
Kuopos atsilankyti pirmą ge
gužes dieną j pasaulines darbi
ninkų šventes paminėjimą, kad 
greičiau ateitų musų laukiama 
tikroji Gegužės Pirma (Pavasa
rio šventė.

Atsilankydami į LSS. Cent- 
ralinės Kuopos parengimą . pa
rodysite savo solidarumą ir pa
siryžimą ir toliau vesti pasi- 
liuosavimo kovą iš šių dienų 
nuožmios tvarkos, kuri mus 
kankina.

Iki pasimatymo Pavasario 
šventėj. —M. K. Kasparaitis.

NAUJIENOS, CHcago, m.
lienė. Jos duktė, Bazilaitė, gy 
vena Chicagoje, bet niekas iš 
giminių jos antrašo neturi ir 
negali jai apie motinos mirtį 
pranešti. Todėl prašė paskelb
ti tai “Naujienose” dukters ži
niai ir paprašyti ją skubiai grįs
ti i Clevelanda. * *

rus J n the clulches of inspi- big city. She advised hor boy
valion, we hope to see the en- 
’tire Lithilnniaii populnce of 
Roseland opi lo greef Pirmyn 
noxt Sunday. \Ve aro spre that 
the expenditure of limo on 
Ihe part of the people will be 
wt‘ll repaid.

“Vaikeli, nuvažiavęs i Chica

Pavasario švente
Keletą mėnesių gamta buvo 

uždariusi mus kaip kokius 
nusikaltėlius tarpe keturių 
kambario sienų. Šaltas vėjas 
už musų kambario durų kietų 
ir nejaukiu balsu šaukė, gra
sino: Nei-i-k lau-u-kan!

Taip, gamta mus laikė už
darius, sargyboj prie kambario

yra tokie pat geri žmonės, 
kaip tie, kurie prabangoj gy
vena. Kuomet susipras, kad 
ne savo noru yra suvaryti gy
venti po šalygatviais. Kad ne 
savu noru gyvena skurdžiame 
kambarėly, ašaromis ir vargu 
užsirakinę jį. Kada susipras, 
jogei juos prigavo, nuskriau
dė visokiausiais budais prime
lavo aukso kalnus žadėdami.

Kuomet mes tą viską tikroj 
šviesoj
Kada suprasime kas yra musų 
priešai ir draugai, ir kuomet 
liausimos kovoję prieš tokius

pamatyti?

Cicero

“Aš turėjau silpnus 
inkstus, dabar jie 

yra stiprus”
••Mano inkstai buvo tiek silpni, 

per 5 ar 6 metus tur/davau keltis 
kius kiekvienų naktį”, raAo p. D. Bartkus, 
I’ittaburrh, Pa.: "Praradimas miepo padaro 
mane silpnų ir ncrvnotų. AA turgau skil
vio paįrimų ir skausmus mano viduriuose. 
Jokio vaistai man nepareitojo iki aft pradė
jau imti Nura-Tone. AA turėjau silpnus 
inkstus. Dabar jio yra sUprųs ir mano sveikata puiki”.

Nura-Tone priduoda naujų stiprumų or
ganams. Jis sustabdo kellinųsl naktimis ir 
’I?. Amo tilc„ kelias dienas jus pastebėsite dideli jūsų sveikatos pagerėjimų. Nuga-Tone 
>',r»1 ©arū«vjnėjamas aptickininkų. Jeigu ap- 
tįekininkas neturi jo. papraAykit ji užsakyti 

Persitikrinki:, kad jus 
fėsUnate ^u<ra‘T°ne. Imitacijos yra be ver,-

kad 
kelis

aA 
sy-

prieš savo klasės brolius, bet 
praregėsimo ir pažinsijne tik
ruosius parazitus, 
mums bus tikra

tuomet 
pavasario

skurstameBet kolei kas mes 
moraliai ir materialiai. Taip 
yra ir su musų 
mvn.

Kad išeiti iš to 
kad pasiekti ko 
nio, geresnio, tai 
atsieksi, 
svarbiam

žengimu pir-

užburto rato, 
nors tobules- 
vienas to ne- 

Reikalinga tam
darbui organizacija, 

kuri sumaniai ir tiksliai ves
tų pasiliuosavimo kovą. To
kia organizacija turi susidėti 
iš musų pačių, iš tų, kuriuos 
vargas smaugia dieną iš die
nos. Vienas kovotojas tai

Palaidotas Petras Bložis

Į amžiną atilsį palydėjome 
Petrą Bložį 14 dieną šio mė
nesio (t. y. balandžio, 1932) 
Šv. Kazimiero kapinėse su vi
somis bažnytinėmis iškilmėmis.

Ciceriėčiai neteko gero drau
go ir dar geresnio siuvėjo, mo
teris neteko gero vyro ir sū
nus gero tėvo.

Nors Petras Bložis buvo pats 
ir bemokslis, bet mokslą verti
no ir davė mokslo savo sunams 
tiek, kiek jo spėkos jam pave
lijo. Tik mirtis užkirto jam 
kelią, ir Bložis be laiko turėjo 
skirtis su savo šeimyna.

Atsisveikinti su Petru Bložių 
ir palydėti jį į amžiną pasilsio 
vietą susirinko didelė minia ci- 
ceriečių draugų ir kaimynų, o 
dar daugiau jų atvažiavo iš 
Chicagos.

Į kapines lydėjo velionio kū
ną 100 su viršum automobilių.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė. —Reporteris.

Ačiū
tik

SUMAIŠYTA MALEVA 

Galionas 
ož ............................

Fiat Paint, vertes $2.40. 
Galionas už 

Varnisbis, vertes $2.50 
Galionas už .................

Enamel Maleva. Galio
nas už ....... .

PURE LINCEED OIL 
Galionas Už

$1.40 
$L85 
$1.49 
$2.50 

80c
hardware and 

WALL PAPER

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 7261

THIS 
WEEK

©I

toli gražu negali paversti vi
sos lankos i gražų gėlyną.

Mums reikia stipraus laivo- 
organizacijos, kuris atlaikytų 
gyvenimo jurų audras. Vieną 
tokių organizacijų mes turime. 
Ją tečiau buvo palietusios irgi 
dideles politinio gyvenimo aud
ros. Bet ji, ta organizacija, lau
kia pavasario šventės. Nes kaip 
viskam esti pradžia, taip būna 
ir pabaiga. (Prieisime ir aud
roms galą.

Taip, mes turime organizaci
ją
ri atkakliai kovoja prieš išnau
dojimą. Mes, lietuviai, turime 
Lietuvių Socialistų Sąjungą, ku
ri daug audrų pergyveno, 
turime pasitikėjimo, kad 
švęsime pavasario šventę.

O šventę pradėsime su 
ma gegužes diena Lietuvių
ditorijoj, kur bus puikus kon
certas, prakalbos ir smagus šo
kiai.

Visiems draugams ir pažįs
tamiems kaimynams, kurie ne- 
apleidote mus liūdesio valan
doj, taipgi tiems, kurie, palydė
jote i kapines musų mylimą 
brolį, Petrą Bložį, ačiū.

Bložiai.

Town of Lake ( -- - —.
Mirė Pranciškus Vaičkus '

Socialistų Partiją — ku-

be,t 
vėl

pir-
Au-

Vakar po sunkios ligos pasi
mirė plačiai apielinkėj pažysta
mas biznierius Pranciškus Vaič
kus, gyvenęs 4440 S. Wood St. 
Mirė sulaukęs 42 metų amžiaus. 
Paliko nubudusius moterį Liu- 
doviką ir 5 vaikus.

Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau. Jose patarnaus grabo- 
ritis I. J. Zolp.

Mirė M. Bazilienė
Vakar vakare telefonu “Nau

jienoms” pranešta, kad Cleyį- 
lande pasimirė Marijona Baziį- 1

Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro 
vakarėlis

— »—• ■■ *■■■*4. »l, ■ I.

Pereitą šeštadieni, balandžio 
16 d., buvo įdomus vakaras na
riams šio vyrų būrelio. Susirin
ko apie 25 nariai p. p. Miko- 
laičių name adresu 3431 W. 61 
PI. ir praleido labai puikų va
karą.

Musų gerbiamas, vadovas, po
nas Sauris, Chicagos gerai ži-. 
nomas vargonininkas, jau iš
mokino daugelį .dainelių. Ačiū 
p.p. Mikolaičiams už paruošimą 
tokių skanių valgių ir priėmimą 
musų būrelio praleisti vakarą 
jų name.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras susirenka mokytis dainuoti 
kas pirmadienis 8 vai. vakaro 
antrašu 2408 W. 63 St. p. An
tano Phillips krautuvėje. Mes 
stengiamės mokytis dainuoti 
lietuviškas daineles, kad paro
dyti lietuviams ir kitoms tau
toms, jog Chicagos lietuvių jau
nimas nesnaudžia.

Ačiū p. Sauriui už jo gerą 
širdį, nes mus jis mokina be 
jokio pelno sau.

Anthony R. Kirby, 
Kliubo dalies vedėjas.

Ponia Karbienė 
serga

Ponia Karbienė buvo sužeis
ta automobilių nelaimėj ir jau 
guli lovoj 7 savaites.

Nelaime atsitiko prie 74 ir 
Western gatvių. iP-as Karbi va
žiavo skersai Western Avė. ir 
Safe-Way busasG kirto į šoną 
Karbių automobiliui. Užgautoji 
buvo nugabenta j švento Kry
žiaus ligoninę ir tenai gavo 
first aid ekzaminacijąj Po to 
buvo parvežta namo ir nuo to 
laiko vis serga.

Anthony R. Kirby,
----------------------------- .

Klaidos pataisymas
Vakarykštės dienos Naujie

nose, No. 93-me, įsiskverbė 
klaida, žinioj iš Brighton Par
ko, jogei lietuvaitė pašovusi 
jauną vyrą, pašautojo pavardė 
buvo paduota Katey, o turėjo 
būti—Rately. Be to, buvo pa
sakyta, kad Rately jau miręs, 
o vakar rytą Naujienoms pra
nešta, jogei jis nemiręs.

DUE to an ėrror laši weck, 
Bcethoven called tlie “un- 
lucky thirtcęn” man. In real- 
ity, ii is Ricliard AVagner who 
has earned this tille in the 
musical \vorld. ’

Wagner was boru in 1813; 
there are 13 letters i n his 
namez, and the sum of the 
figūros in 1813 is 13. Wagner 
cdmposed 13 operas. The great 
composer Von Webcr died in 
Wagnor’s 13th yoar. On the. 
13th of April, 1844, he com- 
pleted his “Tannhauser” and 
it was performed i n Paris on 
Mareli 13, 1861, and on the 
13111 of Augusi he began the 
first presentation of his “Bai- 
reuth” Dramas, “The Nibel- 
ungen Ring.”

Wagner was exiled from 
Saxony for 13 years. The 13th 
of September, 1882 was his 
lašt day ai “Baireuth” before 
leaving for Venicc. AVagner 
saw Liszt for the lašt tiine in 
Venicc on January 13, 1883, 
and finally he dicd on the 
13th of February in the 13th 
year of the ncw German Con- 
fecĮcration.

Now, what do YOU hiake of

vių choro ir draugauk su lietu
viais.”

Louis, of our bass seclion, is 
confident that he has followed 
his mother’s bidding, for he 
has bccome ono of our niost 
faithful membors and 
gained many true friends. 
hope jhat all our readęrs 
able to see the morale in 
littlc talc.

has 
We 
are 
this

Aptarnaus General 
Electric Refrigerato- 
rius keturius metus

O—
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SHARPS and FLATS

DIDELIS , \ 
PASIRINKIMAS V

ĮVAIRIŲ STYLIV RfiMV. TIKRI TORIC ŠLIFUOTI STIKLAI 

PRITAIKINTI jus v akims nužemintomis kainomis 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

nm ■«.»-............... xwi»as..» akinių Diaanivc .756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
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Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkate geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu, t.

PAIN-EXPELLER

PROBAK
suteikia 

barzdaskutykloa 
mm komfortų 
■ skutimos 

namie

(PROBAK BLADf )

Garsinkitės “N-nose’
©

N0W shall be my song, 
It shall be witty

And it shan’t be long.
——o~—- 1

Dcspite thė fact that the en- 
tire world at the preąent time, 
is going through a period of 
economic reverses, Pirmyn 
štili-stands out (a« a success- 
ful organization. Although the 
chprus as a whole is a com- 
paratively new organiįalion, it 
has already wqii the lieartš of 
all of the Lithuanian people 
in Chicago and vicinity.

|Until recently Pirmyn con- 
fined its offorts ajmpst cnti- 
rely to Chicago. Due to Its 
ever growing popularity, the 
chorus has been invited to dis- 
play its talents in- various out- 
lying sections of the city. As 
a result, we saw a group of 
sixty young people joiirney to 
Indiana Harbor several Sun- 
days ago where they were re- 
cęived with loud acclaim. 
Again, this ęomįng Sunday, wc 
fipd this šame group in Rose- 
land.

To keep this ambitious cho-

The tenors wei‘e made pro- 
minent lašt Friday by the 
smallness of tlicir number... 
Thcy got along fine after 
Frank deserted the bass sec- 
tion and started peddling his 
papers with the tenors... The 
fellows are starting to
ganize a bascball team būt 
seem to have difficulty 
uncovering a catcher... 
chers are pleiitifiil.
wc have four new ^members, 
all of the fair sex. Welcome 
to the fold, girls...

—o—
If’you have a thing to say, 

Šen d it in
Something you mušt 

•today, Send it in.
Lot your words be short and 

fcw,
Aini to make tlicm elear 

and true, ' 
Monosyllables will do 

Būt send it in. 
—o—

We take this opportunity
sincėrely thank Milda B. and 
Jacques Grandsmesnil for all 
of the materml that they con- 
tęibuted to this issue. The 
Singing Fool’s Rival is cor- 
dially asked to reveal his iden- 
tity. All contribs that were 
not published in this issue 
will appear in sonie future is
sue.

Your interpreter has been 
The Singing Fool 

who has been informed that 
nothing can stop a chap with 
a push and pulk Having lived 
next door to a trombone play- 
er for some time, he shouts 
his assent from the mountain 
tops.

. i " —O—

Two musical affairs lašt 
Sunday — Birutė’s “Sylvia” at 
the Lithpanian Auditorium 
and Bijūnėlis childreiTs; cho
rus (Mrs. Stephens’ charges) 
at Almira Simons Hali.

Pirmyn members were very 
well represented at both af
fairs. We are very happy to 
note that our chorus besides 
being one of the leading Lithu- 
anian choruses in the United 
States is the best supporters 
of the arts.

Here’s a true story from the 
East. A yoimg man was leav- 
ing his home statė, Wcst Vir- 
ginia, to scek his fortime in 
our great Windy City. Before 
he left bis mother called him 
to her side aųd Warned hiin of 
the pitfalls and perils of a

StUtAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO 

$Ž1.50, $23:50, $25.00, $28.50 
ir augšč..

darbas it pritaikomas garantuoti. Šimtai 
patetnų pasirinkimui

TAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.
.............,-a.- ■___________________ ... -

L

General Electric Co., per generalinį re- 
frigeracijos manežerj P. B. Zimmerman, 
paskelbė keturių metų aptarnavimo pie
ną, sulig kurio naujiems pirkėjams 
General Elektrikiniai Refrigeratoriai bus 
dykai aptarnaujami ir taisomi (jei pa
sitaikytų reikalas) per keturius metus.

Pasak R. Cooper, Jr., distributorių 
Chicagos teritorijoj, šis pienas prade
damas vykinti plačiu jo garsinimu, ku
riam bus išelista apie $500,000. 
neskaitant kito plataus garsinimų 
gramo.

Laike pastarųjų keturių metų 
lika investavo daugiau kaip $300,000.- 
000 į General Electric refrigeratorius”, 
sako p. Zimmerman pranešimas, “ir de
ki musų produkto nepaprasto veikimo, 
jis rado sau vietos virš miliono su ket
virtadaliu virtuvėse ir tas davė mums ga
limybės įvesti keturių metų aptarnavimą 
pieną. .

“General Electric tyrinėjimo laborato
rijos mokslininkai ir inžinieriai dirbo 
apie penkioliką metų pirm refrigerato
rius tapo ištobulintas ir paleistas mar- 
ketan. Deki gero jo veikimo, Genera 
Electric pasiūlė dviejų Alėtų priedinę 
garantiją greta paprastos vienų metų ga
rantijos. Dabar po 20 metų tyrinėjimo, 
taipgi keturių metų patyrimo aktualiam 
aptarnavime, General Electric pasiūlo 
aptarnavimo kontraktą, apsaugantį kiek- 
kieną . pirkėją nuo visokių aptarnavimo 
ir pataisymo kaštų per tris priedinius 
metus greta paprastos vienų metų ga
rantijos.”

Kad vaizdžiau parodyti ką naujas 
pienas reiškia paskelbimas nurodo, kad 
automobilius vidutiniškai išvažiuoja 60- 
000 mylių, kas. skaitant po 30 mylit 
į valandą, sudaro 2,000 operavimo va
landų. Automatinis gi refrigeratorius gi 
i vienus metus turi operuoti daugiau 
kaip 3000 valandų ir per keturius me
tus refrigeratoriaus mechanizmas turi at
stovėti šešių automobilių nusidėvėjimą.

Chicagos teritorijoje bus tuojaus pra
dėta plati pardavybos kampanija.

PR ANEŠIM AI

Tai 
pro-

pub-

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO BENDRO

VĖS NARIAMS

Naujienų Skolinimo ir Bu- 
davojimo bendroves (Spulkds) 
nariai, kurie neišsigalite užmo
kėti taksus už savo namą, 
kviečiami atsilankyti į Naujie
nų ofisą — suteiksime paskolą.

T. Rypkevičia, 
sekretorius.

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spulkos malonėkite 

priduoti savo knygeles dėl patikrinimo.
Taipgi nauji na’riai priimami per visą 

balandžio mėnesį, nes su pirma diena 
šio mėnesio prasideda spulkos 38 serija. 
Galima pradėti su 25c savaitėj.

T .Rypkeuičia,
Naujienų Spulkos Sekr.

Brighton Park. — Law Civic Ass. su
sirinkimas įvyks balandžio 21 d., 7:30 
v. v., McKinley Park svet., 39 ir West- 
ern Avė. ■■ Susirinkimas vienų lietuvių 
namų savininkų, kad išrinkti valdybą ir 
išklausyti delegacijos važiavimui j 
Springfieldą ir pasitarti dėl taksų. ‘Ku
rie dar turite taksų bilas, 
Visi kviečiami ateiti. —

atsineškite.
Jos. Janutas.

GREITAI IR PIGIAI
IšMoRinaMe ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų.. Mūsų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai, greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

CLASSIFIED ADS.
--------- — ------------------

Educational 
Mokyklos

MOKYKIS BARBnRYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informaciją 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial 
Pinan»ai-Pa»kolo»

PINIGAI SKOLINAMI

ant real estate bonų. mokančių, ar ne
besimokančių: 7% už 1 metus, nėrą mė
nesinių išmokėjimų.

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227 

188 W. Randolph St.

Automobiles
FORDAS coupe, su rumble sėdyne —- 

1929 modelis 
$95.00. Tel. Lafayette 1329.

kaip naujas, tiktai

Business Service
_ -R* znh> Patarnavimas_______

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

KODĖL NEPASITISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir stogą. Apskai
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
pilną- pasirinkimą malevų, varnišių ir 
bardware už žemiausias kainas. 
BRIDGEPORT TIN SHOP B PAINT 

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Furniturę & Fixtures
Rakandai-ltaisai

PAAUKOSIU gražius moderniškus 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn. 
2 šm. seklyčios setas $65. vertės $325. 
4 šm. miegamasis setas $75. vertės $350, 
9x12 American Oriental Kaurai $30. 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 
atskirai, verti $2,000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Ant., tel. Rogers Park 4887

Bus-ness Chances 
Pardavimui/ Bizniai

PARDAVIMUI soft drink parlor. Pi
giai. Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. 4125 So. Ashland Avė.

Northside. — Humboldt Parko Liet. 
Politiško Kliubo mėn. susirinkimas įvyks 
balandžio 21 d., Almira Simons svet.. 
1640 N. Hancock St., 7:30 vai. vak. 
Malonėkite dalyvauti skaitlingai, nes po 
rinkimų randasi svarbių reikalų aptarti.

— Rast. J. A. Jankus.

PARDAVIMUI BEKERN6 ’ f
Geras wholesale ir fttail biznis. Lie

tuvių ir lenkų apielinkėj. Parduodi 
biznį su namu ar be namo. Delei se
natvės turiu pasitraukti iš biznio.

Kreipkitės
1527 N. Ashland Avė.. Chicago 

'Tel. Brunswick 2476

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pas »

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro- 
sernė, lietuvių apielinkėj, kartu ir 4 
kambarių stubos rakandai. Savininkas 
važiuoja į Lietuvą. 939 W. 33 St.

GROSERNĖ ir bučernė ant 46 gt„ 
tarp Kedzie ir Western gatvių, turi būti 
parduota tuojaus. 1751 W. 47 St. Tei. 
Yards 3895.

B. & W. Motor Co.
Kviečia jus pasinaudoti 

jflflKSHSį gerais pas ją pirkimais 
vartotų karų. Pamatykite 
naujus V-8.

Nauji Fordai atgabenami kasdie. * 
ADAM MARKŪNAS 

lietuvis pardavėjas

827 West 35 St.
Tel./Yards 6080

Real Estate For Sale
 Namai-žemg Pardavimui
PARDUODAM IR MAINOM far

mas, namus, lotus ir visokios rųšies biz
nius visose valstijose. Turim didelį pa
sirinkimą. Norinti pirkti arba mainyti, 
pirm pamatykit musų bargenus. Klauski
te A. Grigas, Real Estate vedėjo.

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Western Avenue

KAINOS: 35c 11 v. r. iki 1 v. d. 
50c Iv. d. iki 1 l«v. v.

Didžiausia Sovietų Tonfilma 

“Golden Mountains” 
(Angliški parašai) 

M||B|H|a Labiau dramatiš- 
P11 EJ kas. sujudinantis 
I VlvVllir artistiškas ne

gu “Road to Life”

& J U D YVa"
Michigan Avė.

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

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dalgi pa
rūpiname pirmus ir antrus • morgičius.

[" Teisingas ir greitas patarnavimas.
44 25 South Fairficld Avcnue

Tel. Lafayette 0455




