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Kaip Eina S. L. A. 
Pildomos Tarybos

Rinkimai Kuopose
CHICAGO, ILL., bal. 27. — Vakar “Naujienos*’ gavo SLA. 

Pildomosios Tarybos balsavimus iš šių kuopų: 157, 92 ir 11. Tų 
balsavimų rezultatai ir bendri ikišiol “Naujienoms” priduoti bal
sy skaičiai iš kuopų: 208, 135, 318, 185, 14, 258, 51, 289, 262, 177, 
200, 64, 50, 55, 38, 30, 129, 105, 245, 125, 90, 86, 363, 168, 198, 
275, 311, 124, 103, 66, 301, 114, 134, 320, 43, 353, 304, 140, 323, 
260, 109, 68, 238, 212, 222, 122, 251, 284, 273, 352, 158, 68, 178, 
226, 77, 60, 36, 89, 21, 74, 40, 173, 128, 139, 343, 121, 46, 223, 18, 
373, 272, 358, 101, 291, 192, 332, 100, 250, 270, 8, 207, 359, 205, 
34, 282, 366, 310 ir 16 (viso 91-o kuopa) yra tokie:

Į Prezidentus:

BAGOČIUS .....
Buvo paskelbta

................................... 1643.... .
Nauji rez. 
........39......

Viso 
.1682

Gegužis .......... ..............................  599...... . ........26....... ....625
Bachunas ......... ........ ............................ 891.... . ......101....... ...992

Į Vice-Prezidentus:
Mikalauskas .... .............................  1791........ ........ 58....... .1849
Vokietaitis ................................   573........ ........73....... ...646
Mockevičius ...... .................................... 543..... . ........29........ ...572

Į Sekretorius:
Jurgeliutė ....... ..........    1088........ ....... 60........ .1148
Miliauskas ...... ..................................... 615........ ........31....... ....646
Čekanauskas .... ................................... 1082........ ........71.... . ..1153

Į Iždininkus:
GUGIS ............ ........ ........................... 1798................40..... . .1838
Tareila ............. ........ ...................  820........ ......103....... .923
Mažeika •.......... ..................................... 437........ ........23....... ...460

į Iždo Globėjus:
Januškevičius .................................... 1344..... . ........ 93....... .1437
BAKANAS ... ............  1375................. 50..........1425
STUNGIS ............ ...................  1280............. ...34......... .1314
Raginskas ...... ..................... 641... ............ 37............678
Mockus ........... ......... . 776...* .............67...... .....843
Sekys ............. ...........................:......  355 . ....... . ...33...... .....388

Į Daktarus-kvotejus:
BRONUŠAS ..................................  ... 1463............ .25....... ..1488
Klimas ............ ..............    826... .............. 9...... .....835
Staneslow ...... ........................    601.' .......133...... .....737

Kinijoje 30,000 grę- 
sią bado mirtis

Pankow, Kinija, bal. 27. —Ki
nijos valdžia' pranešė, kad apy
linkėse, kurias palietė potvy
nis, tūkstančiams gresia bado 
pavojus. .Jeigu maistas nebus 
greitai pristatytas, 30,000 gy
ventojų visai išbadėję turės 
mirti.

Senato komisija pakėlė 
korporacijų mokes

ti 2%
Washington, D. C., bal. 27.— 

Senato finansų komisija nutarė 
pakelti korporacijų mokestį val
džiai nuo 14% iki 16%.

Smirnoje atkasė seno
vės graikų maldyklą
Itansbul, Turkija, bal. 26.— 

Vokiečių archeologai Smirnoje. 
Mažoje Azijoje, atkasė didžiulę 
graikų maldyklą. Ji buvo palai
dota ugniakalnio pelenuose.

Washington, D. C., bal. 27. — 
I atstovų rumus buvo įneštas 
pasiūlymas paskelbti Paliaubų 
dieną valstybine švente..

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

Giedra, kiek šilčiau; viduti
niai kintą vėjai.

Vakar temperatūra buvo 35- 
57.

Saulė teka 5:51; leidžiasi 7:- 
44.

Greit pasibaigs Mas- 
sie byla

Honolulu, Havvaii, bal, 27. — 
Ilgokų laika nusitęsusi Ma’ssie 
byla Honolulu saloje artinasi 
prie galo. Paskutinėmis žinio
mis garsus Chicagos advokatas 
Clarence Darrovv baigia gynimo 
aktą ir prisiegdintieji greit pa
darys nuosprendi. Darrovv rei
kalauja kaltinamąjį paliuosuoti 
nuo bausmės. Massie nužudė 
havajietį, kuris užpuolė ir iš
gėdino jo žmoną.

Islandiečiai žada ati
duoti svaiginamus gėri
mus valdžios kontrolei

i

Reykjavik, Islandija, bal. 27. 
— Islandijoje, kur prohibicija 
buvo įvesta prieš 20 metų, pla
nuojama ją panaikinti ir svai
ginamųjų gėrimų kontrolę ati
duoti valdžios kontrolei.

Lenkijos komunistai 
kiaušiniais apmėtė 

japoną
Varšuva bal. 27. — Įsiveržę 

į Varšuvos universiteto salę, 
kur tuo laiku Japonų pasiunti
nybes narys skaitė paskaitą, 
komunistai jį apmetė pasenu
siais kiaušiniais.

Paryžiuje nusižudė Lie
tuvos pilietis studentas

Kaunas.—Vokiečių radio pra
neša, kad Lietuvos pilietis Sor- 
bonos universiteto teisių fakul
teto studentas Fridmanas šio
mis dienomis, norėdamas nusi
žudyti, šoko nuo Notre Dame 
de Paris bažnyčios bokšto ir 
vietoje užsimušė.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Balandis-April 28 d., 1932

[Acme-P, 8 A. Photo] x

Henry L. Stimson, Jungtinių Valstijų sekretorius, ir Walter Edge (be skrybėlės), Amerikos 
ambasadorius Francijai, prie Franci jos užsienių reikalų. ministerijos.

Japonija pradėjo 
smarkią ofenzyvą 

prieš sukilėlius
Pasiryžusi nuslopinti jų veiki

mą Mandžurijoje

Darbiu, Mandžurija, bal. 27. 
—Japonija, pasiryžo suteikti su
kilusiems kinų būriams Mandžu
rijoje mirtiną smūgį išsiųsda
ma tris kariuomenes brigadas 
i Rytų Kinijos geležinkelių apy
linkes, kur sakoma siaučia 20.- 
000 sukilėlių. Tuo pačiu laiku 
lutos kariuomenės dalys pradė
jo ofenzyvą Tungliua distrikte, 
apie 25'mylių nuo Mukdeno ir 
Tungliao srityje, prie Mongo
lijos pasienio.

Atsinaujins taikos derybos
. Shanghai, bal. 27. — Tikima
si, kad' greitu laiku atsinaujins 
kinų-japonų taikos derybos, nes 
abi pusės priėmė naujj Ang
lijos ambasadoriaus Sir Lamp- 
son’o pasiūlymą dėl japonų ka
riuomenės ištraukimo iš Shang- 
hajaus. Anot Lampsono, japo
nai gali savo kariuomenę lai
kyti Shanghajuje, iki nebus 
griebtasi griežtų priemonių Ki
nijoje nuslopinti japonų išdir
binių boikotą. Bendra komisija 
bus paskirta prižiūrėti, kad 
abiejos pusės prisilaikytų kon
ferencijos nutarimų.

Hooveris esąs tikras re- 
nominacijos prezi

dentūrai
Washingon, D. C., bal. 27.— 

Prezidentas yra beveik tikras 
gauti republikonų partijos no
minaciją j kandidatus preziden
tūrai, nes iš iki šiol išrinktų 608 
delegatų į republikonų konven
ciją Chicagoje, 581 pasisakė jį 
remsią. -•

Bedarbių riaušės Len
kijoje

Zyrardow, Lenkija', bal. 27. 
— .Zyrardowe įvyko smarkios 
bedarbių riaušės, laike kurių 
buvo sugriauti keli miesto val
dybos triobėsiai. Riaušės prie 
žastis buvo miesto atsisakymas 
suteikti jiems pašalpą;

New Yorke sustreikavo 
barzdaskučiai 

‘ ----------- 1—.

New York, bal. 27. —- New 
Yorkiečiai turės daug vargo su 
ravo barzdomis, nes paskutiniu 
laiku į streiką išėjo 2,506 barz
daskučiai, Streikuoja dėl algų.

Kaltina laikraščius už 
biržos kainų iškėlimą

... ___ _-,T....______ 1

VVashington, D. C., bal. 27. 
—New Yorko vai. atstovas kon
grese La Guardia, liudydamas 
prieš senato biržos komisiją,'ap
kaltino laikraščius ir jų korės- 

| pondentus, kurie biržos speku
liantų apmokami savo straips
niais prisidėjo prie New Yor
ko biržos Šerų kalnų iškėlimo.

Hooveris ragina gu- 
bernatoritišv mažinti 

išlaidas
Richmond, Va'., bal. 27. — 

Kalbėdamas į J. V. gubernato
rių susirinkimą, prezidentas 
Hooveris pareiškė, kad būti
nai reikalinga humažinti val
džios' išlaidos, geriau paskirs
tyti mokesčius ir subalansuoti 
biudžetus. 1913 metais fede- 
ralės valdžios ir valstijų išlai
dos siekė tik $2,900,000,000, o 
šiais metais jos pasiekė net 
$13,200,000,000.

Stimson grįžta atgal 
į Jung. Valst.

Gene va, bal. 27. — Amerikos 
užsienių reikalų ministeris 
Stimson antradienyje, gegužės 
3 d. grįžta atgal iš Gene vos į 
Waslungtoną. • M

Kuboje suimti studentai 
už amuniciją

Havana, Kuba, bal. 27. —Trys 
Havanos studentai, kurių kam
bariuose, buvo rasta sprogsta
moji medžiaga, nuteisti 8 me
tams į kalėjimą.

Nužudė žmoną, palaikęs 
ją už vagį ..... , ■ )• *

Wichita, Kan., bal. 27.—Nak
ties laiku Wichita gyventojas 
nušovė žmoną, kubmėt ji atsi
kėlusi pradėjo vaikščioti kam
baryje. Pamanė, kad įsiveržė 
vagis.

300 žuvo mūšyje’Nika- 
ragoje .

Colon, Panania, bal. 27.- —Iš 
Nicaragos pranešė, kad ten tarp 
valdžios kariuomenės ir Sandį- 
no sukilėlių įvyko smarkus mu
šis. Tame mūšyje ir per pas
kutinę savaitę žuvo 300. Ypa
tingai sunkius nuostolius pane
šė kariuomenė. Atlantiko pa
kraštyje prie Coco upės dar ir 
dabar kova ^tebeeina.

Anglija ir kitos 
šalys irgi ieškos 
Lindbergh’ų vaiko

j ■' '....... .. .„.u.; ,
Peržiūrės 100,000 kriminalistų 

rekordus
» ' <

Hopewell, N. J., bal. 27. •— 
Ryšy su Lindbergh’ų kūdikio 
pavogimu, Anglijos Scotland 
Yard detektyvų biuras ir kelių 
kitų Europos šalių policijos per
žiūrės virš 100,000 kriminalistų 
rekordus, ieškodamos įrodymų, 
kurie suteiktų galimybę kūdi
kio kidnaperius kaip nors su
sekti.

Iš Anglijos šiomis dienomis 
grįžo New Jersey policiniknas 
Schoeffel, kuris ten nuvyko pa
simatyti su Lindbergh’o slau
gės Betty Gow motina. Bet jam 
ten nieko nepasisekė patirti.

. Norfolk, Va., bal. 27. — Vir- 
ginia. laivų statybos bendrovės 
pirmininkas Curtis ,kuris jau il
goką laiką daro paslaptingas 
keliones, stengdamasis susižino
ti su kidnaperiais ,kurie buk 
yra laive Atlantiko vandenyne, 
atsisakė suteikti spaudai infor
macijų apie kelionių pasekmes. 
Nužiūrima, kad iš jų niekas ne
išėjo.

Kūdikis kidnaperių rankose 
jau 58 dienas, o kur jis yra, 
nežinia.

žada per 16 valandų nu
skristi iš Amerikos

’ į Europą
New York, bal, 27. — Laku- 

nas Lou Reichers gegužės mė
nesyje rengiasi skristi orlaiviu 
iš Nėw Yorko į Paryžių. Tiki, 
kad ‘kelionė jam; pasiseks pa
daryti per 16 valandų.

Užmušė kūdikį sudavęs 
jam per veidą

Milwaukee,. Wis„ bal. 27. — 
Norėdamas savo 8 mėnesių duk
terį priversti -.liautis verkus, tū
las ūkininkas pliaukštelėjo jai 
per veidą. ..Nuo to ji mirė. Tė
vas buvo nuteistas nuo penkių 
iki dešimties metų* į kalėjimą.

.......... — ■ ■ NyH—Bym

Sovietai stidįjuos anglių 
produkcijos krizį

Maskva, (bal. 27. — G. Or- 
djonikidze, sovietų aukščiausios 
ekonominės tarybos pirminin
kas, išvažiavo į anglių kasyklų 
sritis patirti, kode! paskutiniu 
laiku smarkiai nupuolė anglių 
produkcija. ' : . .,

Lietuvos Naujienos
Suimtas Akiras-Bir- 

žys
. Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad Kaune areštuotas “garsu
sis poetas, rašyojas ir keliau
tojas” Akiras-Biržys, kuris bū
damas Amerikoje pagarsėjo už
kabinęs mažą mergaitę.

Lietuvoje, Akirą-Biržį suėmė 
kriminalinė policija, girdei, irgi 
dėl neleistino elgesio su mažo
mis mergaitėmis.

Motinos diena
Lietuvoje, kaip ir kitose kul

tūringose valstybėse, švenčia
ma motinos diena. Tą dieną 
ir organizuota visuomenė ir 
kiekvienas asmeniškai, kaip kam 
jo įsitikinimai sako, pagerbia 
ma tik savo motiną, bet ir ben
drai motinas. Pas mus nusi
statyta tą dieną švęsti kiekvie
nų metų gegužės mėnesio pir
mą sekmadieni, šiais metais 
ta diena tenka gegužės menesio 
1 dienai. /

Francijos premjeras 
Tardieu sergąs

,Paj- yžius, bal. 27. — Iš Pa
ryžiaus praneša, kad Francijos 
minisetrių pirmininkas Andre 
Tardieu “susirgęs”, todėl nega
lįs dalyvauti pasitarimuose §u 
J. V. Užsienio sekretorių Stim- 
sonu ir kitų valstybių ministe- 
riais.

Roosevelt ir Hooveris 
pietaus Baltajame 

Name
Wąshington, D. C., bal. 27.— 

Hooveris rengia pietus pagerb
ti valstijų gubernatorius, kurie 
dabar suvažiavę konferuoja 
Richmond, Va. Daly)rvaus ir 
New Yorko valstijos gubernato
rius, kuris nužiūrima bus Hoo- 
verio oponentas ateinančiuose 
prezidento rinkimuose.

Sharkey jau rengiasi 
rungtynėms su 

Schmelingu
New York, bal. 27. —Į New 

Yorką atvyko ShaYkey pasitar
ti su jo ir Schmelingo rung
tynių rengėjais. Netrukus pra
dės treniruotis. Sharkey atro
do labai gerai ir yra pasiryžęs 
Schmelingą supliekti, nors 
rungtynių . neateitų pažiūrėti 
nei vienas žmogus.

London, Anglija, bal. 27. — 
Turtingo Londono pirklio Paul 
Hasson žmona važiuodama trau
kiniu iš Egipto į Angliją pra
žudė $400,000 vertės brange
nybių.

No. 101

Šileika nužudė ne Bi- 
, levičiutę, bet Simo

naitytę
Vakar “N.” tilpo pranešimas 

apie naują olšauskiadą Kaune. 
Pasirodo, kad Šileikos meilužės 
pavardė buvo ne Bilevičiutė, 
bet Simonaitytė. Bilevičius bu
vo tik jos motinos vyras, o Fe- 
lė gimė pavaininke, prieš moti
nai ištekant, o motinos pavardė 
iš namų—Simonaitytė.

Smarkiai nubaudė 
“Rytą”

Kaunas.—Už žinutę apie inž. 
Jankevičių Kauno karo komen
dantas “Ryto” atsakingąjį re
daktorių O. Labanauskaitę nu
baudė 3,000 lt. arba 3 mėn. ka
lėjimo.

Jei Labanauskaitė bausmę at
liktų kalėjime, tai kol bausmę 
atliks, “RytasV uždaroma-s, o 
jei sumoka bausmę pinigais, tai 
“Rytas” gali išeiti.

“Žmona” ištuštino “vy
rui” kišenes ir pavogė 
jo sužieduotinės žiedą
Balandžio 6 d. iš Lugmanių 

dVaro, Kartenos v., Kretingos 
ap. atvyko i Šiaulius pasilinks
minti pil. Eduardas Lubys, čia 
bematant susipažino su tūla 
pana Julija Janušaityte, su ku
ria, dieną po traktierius paulia- 
vojęs, vakare nuėjo į “Londo
no” viešbutį pernakvoti, reko
mendavęs ją ten savo žmona. 
Naktį, užmigus, “žmona” iš
traukė iš Lubio kelnių kišenės 
piniginę, jo sužieduotinės pa
dovanotą, 200 litų vertės auk
sinį žiedą ir pasitvėrus dar 
šilkinį šalikėlį, spruko laukan. 
Bet prie išėjimo ją nustvėrė 
viešbučio savininkė ir į įvykį ga
vo įsikišti policija. Pinigai ir 
šalikėlis Lubiui grąžinti, bet 
žiedo pas Janušaitytę taip ir 
nerado, nors jo ir ieškojo pas 
ją ir ji pati nesigynė jį paėmu
si.

Atbėgo lenkų ulonas

Bal. 2 d. iš Utenos į Pane
vėžį buvo atvežtas lenkų ulo
nas. Per tardymą pasisakč, 
kad jo pavardė šarka, tautybės 
—gudas, neblogai kalba lietu
viškai. Tarnaudamas XIII ulo
nų pulke Bitgušče, gavo 10 d. 
atostogų, bet nenorėdamas tar
nauti pas lenkus pabėgo Lietu
von. Pabėgimo priežastys — 
[žiauri disciplina ir blogas mais
tas. Pas jis yra kilęs iš Dūkš
to valse. Zarasų Švenčionių ap.



KAPJIENOS. CU.Ą BĮ. ,

LAIŠKAS Iš ŽE- J 
M AKIŲ ŽEMĖS

Jurgaičiai, bal. 9 d. 1932 m.
Jau lygiai dvi savaitės, kaip 

Lietuvoj, ir ne bilc kur, o pa
čioj žemaičių žemės gilumoj. 
Alsėdiškiuose. Tikiu, kad jau 
vien šios vietos suminėjimas 
išaiškins tas priežastis, kodėl 
sugrįžęs Lietuvon dar nieko 
Amerikai neparašiau.

Amerikoj gyvenantiems ma
no priežastys, gal būt, vis tik 
atrodys nepakankamos, bet Že
maitijoj jos yra viską nule
miančios. Tai yra blogų kelių 
laikotarpis arba, kitaip beta
riant, kuomet žmogus sėdi 
juros krašto ir laukia
Oro...

Kad dar aiškiau butų.
kaip išėjo. Chicago apleidžiau 
kovo 12 d. rytą, Bostone viešė
jau trejetą dienų, New Yorke 
dvejetą dienų; “Europos” laive 
sūpausi 5 dienus nuo New Yor- 
ko ligi Cherburgo ir arti 2 die
nas ligi Bremeno, pusantros 
paros Berlyne, — ir visą kelio
nę nito Chicagos ligi Karaliau
čiaus

dar 
rogių kelią. Pas

prie 
gero

Štai

veik nemačiau sniego 
— visur pavasaringa 
šventadieniški žmones, 
šiluma, žalsvuojančios

saulė, 
jauki 
pakalnės. Bet nuo Karaliaučiaus 
į rytus (tai buvo Didysis Penk
tadienis) laukai pradėjo mar
guoti sniegu, o vakare iš Tilžės 
(skersai Nemuno) pervažiavau 
i Pagėgius, Lietuvos teritorijon, 
— rodos, staiga kitame, kokia
me tai užburtame pasauly atsi
dūriau. Visą kelią nuo Pagėgių 
i Šiaulius laukai storu sniego 
kilimu apkloti, medžiai šarmoti, 
prisnigę. Mėnesiena naktis, 
traukinio langai šalčio rožėmis 
pasipuošę, virš apsnigusių lau
kų ir krūmų baltas šarmas, 
traukiniui sustojant lauke gir
dėt sniege girgždant žmonių 
žinksniai; Įeina kailiniuoti kon
duktoriai... šiaurės ašigalis’..*

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimu, sausumu ar riebumu 
odos, sustabdome plaukų slinkimu 
gelbstint plaukų augimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. RooseveltRoad
Liberty T rust U Savings Bank Bldg..

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

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

Kit.j laika naoal susitarimą.

SUMAIŠYTA MALEVA

Galionas 
už ........... $1.40
Fiat Paine, vertės $2.40. g* 1 QE 
Galionas už .................... I
Varnishis, vertės $2.50 /Į Q
Galionas už ................... . ■ ■*■’**.

Enamel Malė va. Galio- C O Cf) 
nas už ........  4/C1VV,
PURE LINCEED OIL SAf*
Galionas už     vww
/ HARDWARE AND

‘ WALL PAPER

J. S. Ramančionis
3147 So. HaMed St

Tel. VICTORY 7261

visi 
.ka- 
ka- 
s‘u-

j u menesių 
uošvį — musų 
žmona4

ir

su senai, rodos, 
gimtosios šalies 
rupesniais, lėtu,

medi’rtįhts kift’mpi’ąis; lyg $6- 
las Wikų ‘rtijos p^ihtigĮĄ; kiti. 

’bhJgę S (iv o ’bi^ndėš a irt Žiu, irai 
įnirti miršta, fiŠ Icalno rrtčiona-1 
liškai paskirstę savo palikimą.,

liaVljė h'iPi visi. Brdgrešoj 
kad ir nedaug tesimato, bet 
patvarumu šie žmonės neįvei
kiami. Žino, kad šiemet yra 
“kryžiaus metai” (ūkio krizis), 
kad “bekonai žmones suval
gė”, kad vekseliai žiruoti pa- 
Voj'inįlh, nes paskui dėl sVefi- 
irtds skolrtš ApVaŠO gYNmliu^,! 
liet 'rtfelras ‘rtt^rasi'AiidJlh ‘h* M 
dč^rtdiją tidrttrttoi. ’fr W 
LidfiiVrtj p'erdaug gerią, 
įtart. Įkerti 'rtfekrt panrtšhilš 'Sirt 
iiėra, ’khip amėri'kdrt’ft^k'rtėšel 
shrtiiirtdbše. •iTčšh, krtr’fs 'rtd6; 
lėarfė Viehhs hr kiths 'krtfrtiV-į 
irtis 'rššiVčrda ‘"Šhlrtbddrt” 
kas į’jrthrtšrttis į šėrtrtvės 'iUitlh, 
bert ftiohtct jau vh’išihrtrrt'i Viši; 
ger'ieji lehirtivna'i, ir p0 Ib 'ferti' 
t/rri Vtflp <plis 'f^į fr'
tčlcį ’krtimvrią gČi^inirtš TinT<-;; 
lilėrtiis Milkus) paVi'irtęš.

šiaridieh vėl šeštrtdldh'iš. ^I6-1 
li'ridš iperkelrmą pas bčrtlį ai-1 
likdfrtc jau pereitą jSirirthdle'rt'į., 
Prtrkiįs Žirtoiies tie rtlščTtiškiai' 
žc'rttaicMrti. Stišičirtko Miltą iš R 
vc’žimų — Jiirįjai t iškirti lir Šie
du Stankus. Visi važiavo h‘e 
už pinigus, tik dėl brolio gerų 
kaimyniškų santykių. Kcliortė 
buvo daugiau, kai]) Sunki. 
Apie1 21 kilometrus ten ir tiek 
pat atgal tą pačią dieną, pačitl 
sniego paleidirtio laiku. O rei-j

f .JK/l t

kini-
kiek-

lius-lietuvius žemaičius, taip, 
kažkaip kėib’thš
tartum, pusgyvis lėtumas; tar
tum, lyg iš šalies sekčiau jnah 
visai svetimą, atsilikusį ir rė
kiančiai nerangų gyvenimą. 
Bet, viehkš kiths Telkalaš, Kū 
vienu kitu pasrkfflbejinTas,; ir: 
jii() gflih'd į įjyVČnihiį ėrtti^i! 
’riČrt'is, Wi6 įiš

ftiirtlinįrtii vizite šVėik'inu,
— .7. Pronskus.

Paieškojimai
LuA’JIs, gyvenęs

ir g 
iŠŠ’i

Kini-
Jtfe, WWfcšti.

A'/E's, Vadinęs
Ws. GifnčNh'Vi WNh

Wi. tof&ė tabrikuo- 
Še. Adresas

Coun-' 
jty, wXv V(/Pk VtAiftij'h. M> sesu'6 
fe. iĖ!ttrilp!fh fe'&ėMfccli, i'S 
WB!lk, t. S. S. to:, feln pa- 

ių nors 
W?įt,

; FdTei^ri
Wf(/riii&6n Wile,
' kvenue,

■ • NėXv Vttrk City.

‘tną taiį) ir!
'(hah iffbid iė'tfgvM įyįt^fah’re. • 

Ar -M 'tE-i
Vj'riė!) i^įsys,’’ 'li'r i

'hh'iįio 'ŠihVijli'if-į ,,TOUi,lv, .j. «... 
f h? AŠ 'frtii'fEMi. ictfh Viefth fį’rlliA'i
'kftii, ’tar 'kft'Mji S((kh'ĖA:r'i :- 
Vilkits U 'Mifei, rtfiSIChs į'j Ir 
fekEto. Sihi'p iu- iafp, iifc ]hlt-, 
čitibsi itiiMie, ir tatfrlrti ’tiis 
jii’tiSfffdS Vra VidAks 'iš ’šVkr-

Mafk . J 7 V.;

Pavogtas Baltas Dramblys
----- -   :  ■ ■    _ ■  ' Z. ' - '

pa^ifffėtcišį dfa’mblį — jiė ‘fef- 
kos jo vieną dieną, ir 
snrfus kiekvieną naktį jtJcr tris 
savaites prie jo dvokiančio, 
purtančio lavono — bet galų 
gale jie jį atras — jeigu žmo
gus, kuris dramblį nudėjo, pa
rodys jiems vietą I”

Nėtekkii vargšo Ilastiho. Ar- 
inotų šūviai jį mirtinai sužei
dė. Jis į tą šaltą, nejaukią vie- 
ą įrepliojo laike miglos; ir 

ten, iš visų pusių apsuptas 
priešų ir rtuolatiniame pavoju
je būti surastam, išbadėjęs su
nyko ir gailestingoji mirtis už-. 
>aigė 40 kaiičias suteikdama 
jam amžiną ramumą.

Kompromisas man kainavo 
$100,000; detektyvų išlaidos 
siekė daifgiau $12,()(K); nuo to 
laiko nedrįsau kreiptis į val
džią ieškodamas vietos; aš esu 
prdžtiVėlis ir be tikslo klajoju 
po prisaulį — bet mano pa- 
^afbh tarti žinogui, kuris, tikiu, 
yra Vienas gdriausni pasaulio 
defėklyčtĮ — nesumažėjo ir 
rtepraiĄko iki šifls dienos ir 
’ndŠtrmažės iki nenueisiu į ka
pus. (GALAS)

Ketvirtadienis, bal. 28, ’32 
■——i-------------- ’ ■--------------

/

KieKvienas
lašas yra

tikra kokybe

fo UBedOil
2 FofAlt

floort

k,na> "GARDEN CITY 
^11A F L O O R DRESSING” 

šviesaus Grindų Aliejaus 
dėl visų grindų, su kiekvienu pirki
niu galiono, pusės galiono, ar kvortos 
keno. šis grindų aliejus padarys tvir
tesnį ir geresnį clastišką paviršių, ne
gu varnišis. Tai yra tvirčiausias už
baigimas dėl visų grindų. Išdžiuvęs la
bai blizga ir palieka šviesiai užbaigtas 
grindis.

GALIONAS ............    *2.00
Aį GALIONO .....       1.1 n

GALIONO   ................... .. 7Oc
Parsiduoda visose hardvvare ir malcvų 
sankrovose. Išdirbamas:

GARDEN CITY PAINT
& VARNISH CO.

20-TII AND TKOY STRKKTS 
CfiicRKO. III. Tel. CRAAVFORD 1810

Laimei ar ne, bet tai butą 
piaš’kėtinės žiemos diehos. Kitą 
dieną (Velykų šeštadidnį) stai
ga stikhito saulė, Tik, ’ir prasi
dėjo pavasario Stumtas prieš 
žiemos apkasus! PafvAžiavus Į 
Telšius sniegas gatvėse jau gu
lėjo paverstas i purvo krūvas. 
Į Alsėdžius ir Jurgaičius 
gavau gerą
brolį Leoną jau radau susirin
kusius visus savo šeimos liku
čius: motinėlę ir tris brolius; 
aš buvau tas trukstatUašis ket
virtas. Mano penkeri metai bu
vimo Amerikoj išrovė tris bran
gias man gyvybes - brolio, tė
velio ir vienintelės sesutės. Jų 
tai truko musų draugijoj; 
trys amžinai ilsėjosi Šačių 
pinėse viename didžiuliame 
pe, kai mes likę po 6 metų
sirinkome bendroms Velykoms..

/Per Velykas pirmuosius ve- 
virsius išgirdau; pasktii ir Špo
kus, ir pempes. Po Velykų va
žiavome mirusiųjų kapo lanky
ti. Paskui važiavome į buVtisią 
savo tėviškę, motinėlės ‘atsiimti 
iš ex-svogerio, kurs laike dvie- 

palaidojęs savo
savo

— musų sesutę*, pasili
ko vienas bosauti mPs'ų gimti
nėj. Vieno važiavimo ’ndftrtna. 
Reikia talkos, reikia vėl ir *Tfel- 
šius pasiekti, ir vėl mylių My
lias sniego-purvo maišytais Že
maičių Žemės kėliais klampoti.

Per pusantros savaitės tiek 
susigyvenau 
primirštais 
vargais, jos
bet pakantriu gyvenimu, ap
skretusiais, bet širdingais žmo
nėmis, jog nejučiomis pasiju
tau, lyg bučiau niekuomet nuo 
jų nebuvęs atsiskyręs, lyg bu
čiau vienas sudėtinis tų pilie
čių purvabridžių draugės 
narys. i

Čia, rodos, esu arčiausia pa
čios gyvenimo tiesos. Maža kas 
čia tegirdėti iš pasaulio. Laik
raščiai, daugiausia Telšių “Že

maitis” pareina sykį per sa
vaitę, kol iš pašto agentūros 
kas paima, ir kita savaitė pra
eina. Bet nenuobodu ir be jų. 
Brolio ūkyje vakarai praeina 
savotiškai, gyvai. Arba šiaip 
prasitriname vaikams aplink 
bešurmuliuojant; arba jaunes
nieji susirinkę kas armoniką 
tampo, kas žemaitiškai “dže- 
zą” šoka; arba kitą vakarą 
prasideda pasakų sekimas, ar
ba vėl brolio vaikai, lanką 
pradžios mokyklą, kokių ne
pretenzingu dalykėlių iš kalen
doriaus perskaito; dienomis 
malonu sekti, kaip sniegas bai
gia pranykti, kaip Sruojos 
upė ledus laužia, kaip vis dau
giau paukščių perlekiu.

Toli, neįsivaizduojamai toli 
likosi Amerika su tūkstančiais 
gerai pažįstamų veidų, sil au
tomobilių skubėjimu, amži
nuoju miestų ūžėsiu... Toli, lyg 
kur nors Marse ar Androme
doj likosi vos lik prieš niėhėsį 
laiko apleisti veidai ir vaizdai? 
Čionai yra savotiški įvairu
mai. Kiek smarkesnis vėjo šu- 
šniokštimas medžių šakose, 
(langiau išsiliejęs upelis, pro 
langą pastebėtas keliu einan
tis žmogus čia sudaro jati 
gyvenimo įvairumą. Na, o prP 
dėk smagų miovargį kelių de
šimčių kilometrų kelionėj že
maitiškais keliais, na, o rūpes
niai su “bekonais,” Šu valdiš
kais mokesniais, ar su pašarais 
gyvuliams, o dar rūpesniai su 
sėkla ir sėja ir (t. ir tt. .ir bus 
aišku, kodėl iš Lietuvos į Ame
riką mažai kas laiškų terašo. 
Nėra laiko, nėra patogumų, 
pagaliau nė noro. štai ir aš,.

skartYbrtnt alsėdiškių dailiomis, 
kbi arklian’is žengi'ne purvą 
klampojabt vyrai hrčihu viens- 
kito šalę vežimų eidami uždai
nuodavo! Nepretensinga že-. 
maičių sutartinė, nutęsiamas 
pirmutinis akordas, bet maty
tumėt, kaip pakelėmis iš šlu
belių pro duris, pro lahgus iš
lenda galvos dailių ir mažų, 
tų dainorių pasiklausyti.

Jokio atlyginimo vyrai ne
ėmė. Sako, — šiandien tau, ry
toj man; “mums pįpigai nė po. 
kam, bilc zgadoj gyvenam!” 
Kad motinėlę parvėdlavę, iš

sūnų Leoną ir geruosius alsė
diškius apgyvendinę, turėjome 
šaunų “balų”, apie tai ir šian
dien kelintame kaime žino.

Alsėdiškiai daugelis turi gi
minių Amerikoj, daug Illinois 
valstijoj ir Chicagoj. Visi juos 
atsimena, pasakojasi, rodo jų 
paveikslus, duoda perskaityti 
laiškus, bet pinigų neprašo —, 
visi jau žino, kad ir Amerikoj 
“kryžiaus melai” ir kad, gal
būt, ten dar sunkiau. Mes, sa
ko, nors duonos netrukstamė, 
o jiems gal būt ir “tiek bc-
randas...”

Galėčiau ir jau būtinas rei
kalas keltis į Kauną. “Lietu
vos Žinios” belaukia, o ir A-; 
merikai ir tlpic Ameriką turiu 
daug ko parašyti. Bet štai te-

(Tąsa)
vienos iškalbingos akys

viršininkui Ir dauguma 'detek
tyvų šhabždČjd tari) savęs, 
“Žiureli į jį tikras intisų 
prbfesijbs kaValaitis — duok 
jam bent kokį^VųrOdyiną, dau
giau nereikia ir žiūrėk,>jis 
tau suras ką tik nori.” • Džiū
gaudami ir rodydami savo <li-, 
delį pasitcnkiAimą, visi pasi
dalino $50,000; tą nepaprastai 
jiems malonų,-darbą užbaigus, 
kišdkmits saviį dalį į kišenę, 
inspektorius pasakė trumpą 
prakalbelę, kurioje pastebėjo, 
“Džiaugkites ir naudokitės jais 
sveiki, nes juos užsitarnavote; 
bet dar (laugiąu — jus užtar
navote detekt^ų ?/ profesijai 
amžiną garbę.”

Tuo laiku atėjo telegrama, 
kuri pranešė: . > t

“Monroe, Mich.:
10 vakaro. •

“Piriną kai’tą įpo trij’ų savai
čių užtikau telegrafo centrali- 
rię. Sekiau tuos pedshkus rai
tas, per miškus, visą tūkstantį 
niylių ir kiekvieną dieną jie 
vis didėja, auga, atčodo nau
jesni. Nesirūpink, už savaitės 
aš turėsiu dramblį. Lai perkū
nas mane trenkia, jei tai ne
tiesa.;

“Darley, Detektyvas.” 
' Detektyvai sušuko tris kart 
‘valio” už “Darley, geriausias 
smcgeiiis tarnyboje,” o virši
ninkas įsake nusiusti jam tele
gramą grįžti Utgal ir atsiimti 
saVo atlyginimo dalį.

Tai]) pasibaigė nepaprastas 
pavogto dramblio incidentas. 
() laikraščiai sekančią dieną 
buvo tiesiog Uialonųs skaityti. 
Tiek pagyrimų, komplimenfų 
detektyvams, išskyrus vieną 
nelemtą laikraštpalnikį, kuris 
Taše: “Puikus tie detektyvai! 
Jie gali būti nelabai greiti at
rasti lokį mažą daiktelį, kaip

AR NESVEIKAS? i 
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, ( 
apie savo ligą ar silpnumą. '

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu
stipusiems 
nims ir 
silpniems 

Sergantys žmonės yra 
ateiti dėl sveikatai naudingų 
ei jų, kurios bus suteiktos dykai be] 
jokių,pareigų. (

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi-< 
siems prieinamos. Galima susitarti dėl i 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam1 
nesveikam žmogui duoti progos išsi-' 
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS 
] UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 
> 35 South Dearborn Street 
] kampas Monroe Street, Cbicago, III. 
(Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
'Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
'dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
*5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
] p. m. Panedėliais, S e rėdo mis ir Saba- 
, tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

asmt- 
lytiniai 

vyrams, 
kviečiami 
informa-

SEKANTI EKSKURSIJA

DAĖMtt LAIKAS KRAUSTYTIS
I : 1 ’ • * n: ’ • • *4 t f*‘ C i <''»•♦» * »| »• • •

liūs galutinai pabliurino; snie
gą nuvaikius vėl užėjo šlapiaii- 
sias laikas, pirina lietus su 
vėjais, vakar ir šiandien šlap
driba. Niekas iš namų ’ galvos: 
neiškiša. Laukiame pasitai
sant orui ir kiek keliams api- 
bręstant, į Telšius nukakti, ’6 
iš ten jau traukinys eina. Kau
ne kaip seksis bandysit priža
dėtąjį, jei ne tilčiuką, tai nors- 
kokį lieptelį tarp Lietuvos ir

Wes pėrkr<tąši(Įįti (ūgiai Ir atsakančiai, kaipgi pristatėm anglis. 
Mti^į 'į)SthWkViih'ti Inišit pitha'i patenkinti.

Victor Bagdonas & Bros.
3139 So. Halsted St. TdL Čalumet 3398

. . . ' - v.. -. ■ V;< * ; i » .- . ■ 1 • i

ik.'.".-

šką prisirengiau, ir tas pats iŠ- 
blaškytus.

(fy veninio prasme, atr6do, 
yra ne jo patogumuose, bet 
pareigose. Matytumėt tuos vei
dus: -jie Visi sukaupti, jie už
imti įvairiausiais dienos rei
kalais, reikalėliais. Ir tame už
siėmime ^žmonių amžius, lyg1 
vasarojus lauke, noksta. Žiū
rėk, buvę musų jaunystės 
draugai įjau tįsoti vyrai, šven
tadieniais maunasi ilgais ‘bu
tais; šiokiadieniais talažija

rodo,* aukščiausias laikhs abie-į 
jų šalių lietuviams tampriau 
glaustis ir šusipcižinti. Ir iš, 
tiesų, čia paprasčiausi kaimie
čiai Bekalbį, girdi — Anieri-r 
kiečiai niekink mus'ų bankus, 
kada mums pinigų tiek triiks- 

’ta, ir deda savo ^iithiipas 
amerikdnLŠklis bknkrts; o 
rėk, 'pas mus bankdbse'nudšitn 
čius neša, b toli ir įdėliai pila 
žūva!

R^ošęVelt rqad<j 
arti Bt. Tėiils Ayrt Tel. Kėdžie 8902 X 

Vaitos, lietis ir ’ŽIruskb^ Vafidi, 
swimn)ing pool. • - \

Rusiška ir turkiška pirtis; tjfbrt'rįms : ; 
/ seredpmiS iki 7 ▼. Ju

Laivu "STATENDAM” (40,000 tonų registruotas)

Daktaras
GEGUŽ

l KLAIPĖDĄ
PER ROTTERDAMĄ

21 d.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žh)6£ėstr 
taip pataria Lietuvos bankai

Kaitomas ‘ 
Pas^nhlame ‘kirt

: \ Specialistas iš
- Rusijos .

i tek ii MeTus 
jGYDOMOS JOS YRA 

'inkstų ir,pusl?s,. “užnuodijin)4 %krau- 
gįlvos skausmus, skausmus jnųga- 

,'tingas ffgaS/ •kiti *tfe- 
kfrė ka jis jums gali padaryti. | 

-njq. Patarimas ( 
los rytp iki 1 

HlfP.T‘0 .ryto JkL 1 vai.,, 
Td. CrauYord 5573

, u GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MČfRRU 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS *ir NEIS' 
Spegališkifi gydo 'Ilgas ^pilVb, fpia'įidų, ’i

. jo. į odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gįlvo 
roję, k^jėjimą,t gerklės ?katidėjiifi4 Ir ptfdapi 
galėjo juš išgyilyį. atėikite ‘Čia ir ^erttttkilnk^ t , 
Praktikuoja .per daugeli metų ir išgydė, 'tūkstančius ligoni' 

OFISO VALANDOS: 7 Kasaie nBb .10' vaiaW 
valandai ir ‘vdlajddai Vaktc. M'cdŠlioiuis ii
4200 NVest St.’;' < ■ kampas'Kceler AveČ ., ■

Tai yru milžiniškas laivas, ant kurio visi antros klesos 
kambariai atiduoti turistinei klesąi, o turistinės klesos 
kambariais naudojasi trečios klesos keleiviai.
III KleSds kaina nuo Neiv Yorko iki Klaipėdai $75.00 

į abi- puses ............................................ .- 125.00
Turistine klesa — j viena pusę ......     110.50
WiWiiė klėka — į aHi puses   ................ 1*2.00

^Tdojhūš k^eipkiTėsį ^Naujienas arba pas bet kurį Liet.
Laivakorčių Agentų Sąjungos Narį.



NAUJIENOS, Chicago, III

Naujas Šlakas, Nauji Bananai už Dar Žemesnes Kainas
PUIKIAUSIŲ RAKANDŲ, RADIOS, KAURŲ, LEMPŲ, PEČIŲ už 40% iki 60% Pigiau gamybos Kainos

EXTRASEKLYČIŲ SETAI PIGIAU KAIP Už URMO KAINĄ

LAURAI Smokeriai Valgomųjų SetųUŽ PAAUKOJIMO
KAINĄ

$14.95

Mes Duodame ir Išmainome Mėlynas Stempas

LEMPOS Miegamieji Setai už Cash Kainas
PUSRYČIŲ SETAI

Visu Stylių

Spalvų

SULKEYS

VEŽIMĖLIAI ir

PARK STROLLERS
Tiktai nuo

Taupinkite Mėlynas Stempas. Išmainykite Mėlynas Stempas Čia.

$29.50
$39.50
$49.50
$59.50

numušta 
ant

MĖLYNOS 
STEMPOS 
DYKAI

—Juniot
Bridge <

Stalo

100 LOVŲ VISOKIO
DIDUMO.... ...............

J DU
* DIDELI

AUGsTAI
BUS 

PAAUKOTI

DOUBLE COII
SPRINGSAI ....

t £ PASTARA 
Mokyklų

' Sęript, Tak,sų 
AVarrantai,

Šerai ir Bonai 
priimami apmo
kėjimui už visas 

prekes..

Trijų šmotų MIEGAMASIS SETAS $75.00 vertės
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Naujienos eina kasdien, itokiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujiena Ben
drovė. 1780 a Hatited ŠUChiciuGfr, 
UI Telefonas ftooMvelt 8500.

Chicagoje — paMu:
Metams -------- —__ _______
Pusei metu —____________
Trims mtoesiams _ ....__
Dviem mlmsiain .... ...........
Vienam minėsiu!

Chicagoj per JineAiotojus:
Viena kopija
Savaitei , ■ .....—................
Minėsiu!............... . ..... .......

Suvienytose Valstijose, ne Chicasoj, 
paitai

Metama-------- ----------------- 17.00
Pusei metu-------------------- — 8.50
Trims mėnesiams___________1.75
Dviem mėnesiams --------- 1.25
Vienam mėnesiui ...»—----- .75

Lietuvon ir ldtur uWeniuosa 
A Atritinta)

Metame _____ _ ____ — *8.oo
Pusei metai  -------- — 4.00
Trima mėnesiams-------------- 2.50

, tuthiiimi i t'-'-ti,, ..x ■

LIETUVOS KĘJKŠČKJNIŲ SĄMOKSLAS
... ..... . ■■

Prieš kiek laiko telegrafu iš Kauno buv.O; perduota 
žinia apie kratas ir areštus tarpe Lietuvos kunigų ir 
krikščionių demokratų partijos vadų. Dabar atėjo “L. 
Aido” num. 85, kuriame telpa smulkesnių apie tai žinių. 
Reikia, beje, pastebėti, kad tas žinias skelbia krimina
linė policija ir gali būti, kad ji kai ką prideda nuo savęs.

Kr. Policijos direktorius Statkus ir oficiozas mini 
trijų kunigų vardus: Rankelės, Šalčiaus ir Adomaičio. 
Pas juos buvę užtikta slaptų atsišaukimų^ prieš Smeto
nos vyriausybę ir atsišaukimų originalų, rašytų arba 
taisytų jų ranka. Minima taip pat vardas krikščionių 
demokratų lyderio Dr. Karvelio, kurio ranka buvęs Tar
šytas vedamas straipsnis Rygoje leidžiamam nelega
liam Lietuvos klerikalų laikraščiui “Laisvės Kovotojas”.

Kratos buvusios padarytos Kaune, Šiauliuose ir 
Marijampolėje. Be ko kito, policija suradusi Marijam
polės klebonijoje rašomąją mašinėlę, kuria buvę adre
suojami slapto Katalikų Akcijos Komiteto (KAK’o) 
pamfletai. Suimtas esąs tarp kitų šv. Juozapo draugi
jos reikalų vedėjas Jurgis Kalakauskas. Bet, kas svar
biausia, tos kratos ir areštai iškėlę aikštėn, kad Lietu
vos krikščionys esą įsteigę konspiratyvę “revoliucinę” 
organizaciją kovai su valdžia. Jos vardas esąs “Laisvės 
Kovotojų Sąjunga”. Ji leidžianti užsienyje savo organą 
“Laisvės Kovotoją”, kurio vienas numeris jau išėjęs, o 
antras esąs spausdinamas.

Įdomus tos slaptos organizacijos planas. Anot poli
cijos direktoriaus Statkaus, “Laisvės Kovotojų Sąjun
ga” veikia visoje Lietuvoje, kurios plotas esąs suskir
stytas rajonais, o kiekyienas rajonas — apielinkėmis. 
Kiekvienas rajonas turi savo vadą, kuris skiria vadus 
apielinkėms, po 4 kiekvienai. Apielinkių vadai steigia 
“Laisvės Kovotojų Sąjungos” skyrius, pasikviesdami 
kiekvienas po keturis pagelbininkus. Tie pagelbininkai 
nežino kits kito ir nežino, kas yra rajono vadas. Iš to 
nežinomo vado skyriai gauna visas organizacijos ir vei
kimo instrukcijas.

Šitokio susiorganizavimo budo tikslas yra, žinoma, 
visiška konspiracija (slaptumas), kad organizacijos na
riai negalėtų išduoti savo vadų. Be to, tokiu slaptu su- 
siorganizavimu pasiekiama griežta disciplina. Nariai, 
nežinodami, kas stovi organizacijos priešakyje, negali 
su jais ginčytis; gali tik aklai klausyti.

Klerikalinė “Laisvės Kovotojų Sąjunga” nori tu
rėti bent po vieną organizacijos narį kiekviename kai
me. Per savo narius ji renka žinias savo nelegaliam 
laikraščiui ir jį platina žmonėse. Sąjunga gamina prieš- 
valdiškus lapelius, brošiūras ir kitokią literatūrą. Poli
cija sako, kad veikliausi žmonės toje slaptoje organiza
cijoje esą jauni kunigai, kurie stengiąsi įtraukti, į 
“priešvalstybinį” darbą ypatingai klierikus.

Valdžios ofteiozas, suprantama, baisiai piktinasi 
tokiu kunigų, veikimu. Jisai lygina juos prie buvusių 
(?) voldemarimnkų, smerkia juos už tautos moralės 
(dorovės) griovimą, kaltina juos dviveidiškumu ir grū
moja jiems susikompromitavimu visuomenės akyse. Su
čiuptus konspiratorius valdžią, matyt,, rengiasi patrauk
ti teismo atsakomybėn, sulig baudžiamojo statuto (da 
iš Rusijos carizmo laikų) 129 straipsniu, kuris kalba 
apie “kurstymą nuversti esamą valstybės sutvarkymą.”

Bet bešališkai žiūrint, neatrodo, kad čia butų pa
mato karščiuotis. Kas čia nuostabaus, kad veikiama 
prieš valdžią slaptai? Jeigu ji nebūtų panaikinusi pilie
čiams laisvės, tai jie veiktų atvirai, ir laikraščių leisti 
jiems, nereikėtų užsieniuose. Tautininkai kaltina kleri
kalus dviveidžiavimu, o jie patys yra pirmos rųšies dvi
veidžiai. Juk panašios slaptos konspiracijos keliu jie 
įsibriovė j valdžią, kurioje jie ir dabar tebesėdi.

Klerikalai, žinoma, yra daugiausia kalti, kad šian
die Lietuvoje yra susidariusi tokia nenormalė politinė 
padėti#. Remdami perversmininkus 1926 m., jie padėjo 

' sugriauti teisėtumo pagrindus Lietuvoje, ir dabar tenai 
yra įsigalėjęs despotizmas ir sauvaliavimas. Patys kle
rikalai dabar yra priversti daryti prieš tą nelemtą re
žimą slaptus sąmokslus, — nors dar taip neseniai jie 
smerkdavo kitas sroves už, tokius darbus.

Ne naujų politiškų bylų ir represijų reikia dabar 
Lietuvai, bet — kad butų sušauktas visuotinu bals&vL 
mu išrinktas seimas ir atsteigtas teisėtumas. Dabartinė 
Lietuvos Valdžia nėra žmonių rinkta

Kaune, kaip Lietuvos spauda, 
praneša, tapo suimtas Akiras- 
Biržys. žinioje apie jį sakoma:

“Akirą-Biržį suėmė krimi
nalinė policija, girdėti, <IC1 
neleistino elgesio su mažomis 
mergaitėmis.” 
Akiras-Biržys, “keliaudamąs 

apie pasaulį’’^ buvo anąmet at
vykęs Amerikon ir čia buvo, 
pas vieną lietuvį vasarnamių 
savininką suimtas už tokį pat 
nemorališką elgesį. Jisai čia bu
tų gavęs atlikti ilgą kalėjimo 
bausmę, jeigu jo pažįstami: ne
būtų jo išgelbėję, prižadėdami 
valdžiai, kad jisai greitai išva
žiuosiąs Lietuvon.

Matyt, tas žmogelis nepatai
somas.

SUIMTAS KRIKŠČIONIŲ 
ŠULAS

Tardytojo. Kruligkio įsakymu 
Kaune suimtas buvęs krikščio
nių, Centralinio ŲfeigĮjįkų Ban
ko direktorius, Dionizas Tri
makas, ir pasodintas l Kauno 
kalėj imu,

Subankrutavus. Ūkininką Są
jungos bankui^ Trimąkas buvo 
išvažiavęs į užsienį, bet dabar 
grįžo.

SUSTOJO LIAUDININKŲ
LAIKRAŠTIS ŠIAU

LIUOSE

šiauliuose ėjęs liaudininkų 
krypties savaitraštis “Naujie
nos” sustojo, sakosi, laikinai 
iki nepagerės tos sąlygos; ku
rios šiandie neleidžią Lietuvoje 
laikytis “nepriklausomam pa- 
žangios minties organui.”

SKAUDŽIAI N.UĘAUSTA&
KRIKŠČIONIŲ “RYTAS*

Vien tik už išspausdinimą ži
nios, kad susisiekimo ministe
rijos generalinis sekretorius 
inž. Jankevičius 'gavęs kokį ten 
atlyginimą, klerikalų 
“Ryto” atsakomasis 
rius tapo nubaustas 
pabaudos arba trims 
kalėjimo, 
sumokėta, 
mas.

Tai padaryta be teismo spren
dimo, tik Kauno, komendanto 
nutarimu.

dienrąščio 
redakto- 

3,000 litų 
menesiais

Kol pabauda nebus 
‘Rytas” yra uždaro-

LIETUVOS POLICIJA SUSE 
KĖ SLAPTĄ KRIKŠČIONIŲ 

ORGANIZACIJĄ

Valdžios laikraštis “L. Aidas” 
rašo:

Šiandien 9 vaj. kripiinalinės 
policijos direktorius p. Statkus 
priėmė spaudos atstovus, ku
riems pareiškė štąi ką:

—Gal būt šiandien man su 
p, p. spaudos atstovais apie 
KAK’us netektų kalbėti, jeigu 
jų veikimas nebūtų parodęs 
naujų/pasireiškimų. Tie nauji 
pasireiškimai yra tokiose for
mose, jog KAK’ai ir jiems ar
timi žmones iš paprastų -pam
fletų platinimo, kaip iki šiol 

.vartojo, nori pereiti į ląbtati 
slaptą palėpinį darbą i« SM^ 
ryti slaptą priešvalstybinę, or-?

ganizacija turi jau konkrečias 
formas, tai aiškiai pasako, 
KAK’ų leidžiamos naujoj in
strukcijos, iš kurių matytis,, 
jpg toji organizacija yra pava
dinta “Laisvės Kovotojų” są
junga, čia aš pacituosiu keletą 
posmų iš tos sąjungos instruk
cijos orgąntaącinįu reikalų:

“Laisves Kovotojų” s-gos vy
riausioji! yadoyybė šiuo atsišaur 
kimu kreipiasi į Tamstą, kvies
dama ąuoi^aną&upti sąvp ąpy-?. 
linkįjp “į. Ę,” s-gQft skyrių*. 
Skyriaus organiząvimųį . nusta
tomos šios taisyklės. 1. Organi
zacijos veikimas apima visą 
Lietuvą, ' kuri yra suskirstyta!

tam tikrais rajonais. Rajonas 
suskirstytas į apylinkes. Kiek- ■ 
viename rajone apylinkių skai
čių nustato rajono vadas. 2. 
.Kiekvienoj apylinkėj, steigia
mas vienas s-gos skyrius, ku
rio veikimo, plotas sutampa su 
apylinkės ribomis. Skyriui va
dovauja rajono vado skirtas as- 
piuo, kuris kviečiasi sau ketu
ris ištikimiausius pagalbinin
kus, ku^ie vienas kitę, nesižino, 
tuo budu sudarydami stgos sky- 
riauą pirmąją grandį. Skyriaus 
vadas suskirsto visą apylinkę 
į keturias dalis, kuriose veiki
mui vadovauja pasirinktiejij>a- 
gelbininkai-^-grandininkai. Kiek
vienas grandininkas iš savo vei
kimo ploto, pasitaręs su sky
riaus vadų, pasirenka dar po 
keturis sau ištikimus žmones,, 
kurie taip pat vienas su, kitu 
nesižino. šios antrosios gran
dies neprivalo • žinoti, kas yra 
skyriaus vadu. Tokiu budu sky
rius gali turėti ne daugiau, kaip 
21 narį. Esant reikalui ir susi
darius tinkamų žmonių, rajo
no vadas gali steigti toj pačioj 
apylinkėj antrą skyrių. Dėti 
pastangų turėti kiekviename 
kaime po 1 narį. 3. Skyriaus 
vadas instrukcijas ir parėdy
mus organizacijos bei veikimo 
reikalais gauna iš rajono vado, 
su kuriuo palaiko artimus ry- 
Šius^ perduoda organizacijos žo
džiu organizacijos narių surink
tas žinias, laikraščiui “Laisves 
Kovotojas” skiriamas korespon
dencijas ir savo apylinkes su
rinktus nai’ių mokesčius bei au
kas, skiriamas organizacijos 
reikalams- 4. 'Santykiuose tarp 
organizacijos narių ir vadų nu
statomi slaptažodžiai. 5. Kiek-' 
vienas orgąnUacįjos narys vei
kia tik jam paskirtame rajone, 
^sąžiningai, greitai, ir atsargiai 
iątUkdamas jąm pavestą užda
rini- 6- Tąm didžiajam laisvės 
judėjimui finmriuoti visi orga- 
ni^ijpą nariai laisva valia ap- 
sideda tam tikru mėnesiniu! mo
kesčiu,. kurį sUmoka per savo 
tiesiogimus; ri^tataku^ ir savo 
veikimo pl&ne renka aukas ko,- 
kiais tik gali budais. Visi su
rinktieji’ pinteai tupj; persiun,’: 
čiami onganizacyps ceutmi,”

—“Laisvės Kų^etojų” Sąjun
ga yra paruošusi keltas slaptus 
atsišaukimue, kurie, aKtimiausta 
laiku turėjo būti atspausdinti 
ir platinami.. Viąnas U tokių; 
atsišaukimų ynu, taip sakant, 
labai “riebus” ir aiškiąi kvali
fikuojamas Bau’dž. St. 129; sti’.,; 
juo kurstoma nuverst esamą vak 
stybes sutvarkymą. Ghąj’ąkte- 
ringa pažymėti, ? kąd šis atsir- 
šaukimas, prieš atidupdant jį 
spausdinti, buvo ištaisytas kun. 
Rankeles. Rankobrąižos eksper
tai tai tikrai patvirtino,

—“Laisvės Kovotojų” Sąjun
ga savo atsišaukimuose nurodo, 
kad netrukus išeisiąs siąptas 
laikraštis “Laisvės Kovotojas”. 
Man, tenka pasakyti, kad “Lais^ 
vės Kovotojo” 2 Nr. jau at
spausdintas. ’,P. direktorius 
spaudos atstovams jį parode.

—Jo vedamasis —' tęsė to
liau p. direktorius *— “Ekono
minis krizis ir Smetonos vy
riausybe” yra rašytas dr. Kar- 
vriio.4; įrodymu) aš patiekiu 
Tęstoms originalą to straipsr 
nip, kuria yna rašytas ranka 
dr; KąnMriio; nu^kota’aižos tik- 

ekspertaiJ’Ląti 
išrina atbula 

nes i Nr. dabąr.tik 
l jei jis pasirodys, 

man dar teks turėti su juo rei
kalą? ‘’LąUyčs Kovotojas” spau- 
įsdtaąmak Ry^oj.

Ryšy sų< tos slaptos sąjungoj 
•vqikknųi užyąkar kriminaline! 
•policija padare kratas Kaune, 
Šiauliuose ir Marijampolėj. Tarp 
kitų; buvo padarytos kratos 
pas kun. Rankelę, kiu^. Ado
maiti’ ta tam. šalčių. l$ta> 
Adomaitį kratos metu rasta po
ra KAK;o ^atsišaukimų? Padary
to j kratoj Marijampolėj, yięnam 
lįušte, kjįris yra prie- Mąrijftmt 
pplės klebonijos ir jai priklau
so, rasta KAK’o atsišaukimų ir 
38 vokai, ųžąntrašųoti siųsti 
KAK’o atsišaukimus. Taip pat

;ten. pat rąstą eįlę koiųpromitiiP-. 
janČio slapto susirašinėjimo. 
Ryšy su tuo sulaikytas Jurgis 
Kulakauskas — “šv. Juozapo”Kalnkauskas — “šv. Juozapo” 
draugijos- reikalų vedėjas ii pa
imta klebonijos rašomoji maši
nėlė. Ekspertai, nustatė,, kad. 
anksčiau siuntinėjami KAK’o 
pamfletai buvo aptrašuojami 
tąja mašinėlę.

Apskritai, tepką pasalti, kad 
svarbesnieji šitokio, slapto vei
kimo autoriui yra kaip tik jau
ni kunigai.’ Be minėto kun. 
Rankelės, daugiau yra įsivėlę 
kun. šalčius ir kun. Adomaitis. 
Aš patiekiu čia Tamstoms 
KAK’o rotatorium spausdintą 
atsišaukimą Nr. 8, kuris slap
tai buvo paštu siuntinėjamas 
ir kartu pateikiu ranka rašytų 
rašinių fotogr. nuotraukas, kur 
matytis, kad KAK’o pamfleto 

x8 Nr. autoriai yra kun. šalčius 
ir kun. Adomaitis, jų rankbrai- 
žų tikrumą patvirtino, įęgi eks
pertui. Su pasigailėjimu tenka 
pasakyti, kadi autoriai šito slap
to veikimo deda pastangų įtrau
kti j savo darbą klerikus —- 
savo konsperatyvų darbą jie net 
nori kterikais bazuoti. Kvota 
vedama pilnu tempu ir bus per
duota Valst. Gynėjui - 
savo pareiškimus apie laisvės 
kovotojų sąjungą kriminalinės 
policijos direktorius p. Statkus. 
IŠdajintųs atsišaukimus ir rank
raščių fotografines nuotraukas 
spaudęs atstovams leido pasi
imti ir patiekti ląikrr.šeių re
dakcijoms.

kri jau dabar garai ir 
šį< kartą tokių atstovų nebe
rinks. Taip tiktai darė ir darys 
tie, kuriems vokiečiai užmoka 
didelius pinigus. Laukininkai sa- 

“Rinkime tik sau lygius, 
kurie gerai pažįsta musų rei
kalu*”. Toks nusistatymas tarp 
ląukininkų. Kaip dabar yra su 

Daug iš jų yra 
vokkW,. arba bent vokišką 
dvasią turi- Žinoma, jie ir rinks 
vokiškus atstavus. Bet jų są
rą^ irgi gana smarkiai pakris
tas,, kad pritrauktų ir tuos, ku
rie žada jų neberinkti. Apgai
lėtina, kad yra ir tokių žmoniųi 
kurie nesuprasdami nė žodžio 
vokiečių kalbos, renka vokiškus 
atstovus į Seimelį. 

.________

ĮVAIRENYBĖS
Slaptingoji Napoleono 

I liga.

baigė

Kokius atstovus klai 
pediečiai rinks Į bu

simąjį Seimelį?
(Musų korespondento.)

Kaip nustatyta, gegužes 4 
bus Klaipėdos Krašto Srimelip 
rinkimai. Dabar žmonės klausia 
savęs, kokius atstovus reikia 
rinkti. Gerąį; yį§į, fcfoo, kaip pa
leistasis Seimelis valde, todėl šį 
•kartą rinks tokius atstovuš, ku
rie išleis naudingus įstatymus, 
^ristasis Seimelis išleido to
kius įstatymus, kurie ypač pa
blogino mažesniųjų ūkininkų 
būtį, pav. atvertinimp įstaty
mas- Atsiminę šito įstatymo pa
darytas skriaudas, nė vienas 
mą& ūkininkų neberinks senuo
sius. atstovus, o iš savo paties 
taiJPP, tokius, kurie mokės gin
ti jų reikalus. Xl?ač mažesnieji 
laukininkąi yra m^tatę prieš 
senuosius nfetoVM ir dėl tp# 
kad: prfeš rinkimus jie buvo pa
žadėję daug' laukininkams pa
dėti, bpt pažadai Uk& neišpildy
ti; Bet kokia tų. pritedų. 
pįldymo priežastis?' Tąjj yra 
rinktų atstovą pątaikąvimas 
vokiečiam^.. Atlygjnitoąs už rin
kimą buyn ląnkininM; skriądj^, 
mas. Laukininką išrinkti atato> 
vai šitaip, gyvojo jųpą skriW-- 
dami: Laukininkąį. kraš
to, daugumą. Varginkime j^., 
kart jie, pradėtu šaukti- nWUPr 
begalėje Lietuj taf 
Klaipėdos Kraštas pri-
jungtas ęrię Vokintij^s, nes. 
Lietuva ptn* maža vastybū, tjį 
dėl mums tąjp sunku gyveni^

d,

Helsinkiu universiteto proL 
dr. Ali Krogius parašė knygą, 
kurioj įrodoma, kad. Napoleonas 
L IPranouzų imperatorius, jau 
nuo 1812 metų siftgp retu ir 
tuomet nežinoma liga-' distrofia 
adiposogemtajis. Jos reiškiniai:, 
nutukimas, vyriškumo nustoja
mas, plaukų išnykimas, mie
guistumas, atminties ir stropu
mo apmirimas.

Jau karo su rusais metu im
peratoriaus generolai pastebėjo, 
kad jis būna neatidus, lėtai gal
voją, ilgai sprendžia klausimus, 
kur būdavo reikalingas skubus 
nutarimas. Jis visai ne toks bū
davęs anksčiau, kada jis laimė
davo kovas ties Marengo ar 
Austerlitz. Kautynėse tieft Bor 
rodino jis yra lyg bevalis, nie
ko neįsako, aiškiai sergąs. Taip 
pat jis elgiasi ties Drezdenu, o 
ties Leipzigu, kada “tautų ko
va” sprendė jo likimą, N. dik
tuodamas gen. Berthierui palie
pimus armijai, staiga apalpsta

ta užmiega. Galiausia ir pasku
tinėse .savo kovose ties Lingy 
ir Waterloo N. stebina visus sa
vo apatija. Jam, atrodo, vis 
tiekį nęs viskas jam jau įkyrė
jo.

Liudininkai, kurie matė ar 
kalbėjo pu, juo, taip nupasakoja 
jo išvaizdą. 1807 m. Tilžėje N. 
atrodo neliesas, bet greitas ir 
gyvas. 1§12 m. jis daro įspūdį 
pavargusių. 1815 m. kapitonas 
laivo, kuriuo jis buvo vežamas, 
mato dar gana proporcionaliai 
nutukusį,^ flegmatiškai nusitei
kusį “sirą”. 1817 m. gydąs jį . 
daktaras aprašo N. tiksliau. 
“Tai buvo žemo ūgio masyviš
kas, trumpakaklis su taukų 
raukšlėmis vyras. Jis panešėjo 
daugiau į ispanų vienuolį, negu 
į karo dievaitį.” Galvos skau
dėjimai, pulso netekimas, at
minties ir net sąmonės nustoji- 
mas, šąlančios galūnės, mieguis
tumas, visiška energijos atrofi
ja, vėliau negalėjimas skaityti 
— tai vis tos nelemtos ligos pa
žymiai. Ji buvo priežastis, ko
dėl Napoleonui nevyko paskirti 
niais metais kariauti.

Ex-imperatoriui mirus, buvo 
padarytas skrodimas ir sudary
tas kūno apžiūrėjimo aktas. Tai 
buvo žymiai nutukęs, apvaliais 
pečiais, mažom kojom ir ran
kom, visai beplauk is kūnas. 
Mirties priežastis buvęs vėžys 
Bet šalia jo daktarus stebino 
odos ir visų dalių nenormalus 
riebumas.

Matome tat, kaip liga gali 
lemiančiai paveikti t karjerą, 
dargi tokio genijaus kaip Na
poleonas. Tenka pridurti, kad 
toji liga visai nelietė pačios in
teligencijos sergančio didvyrio. 
Jo planai, samprotavimai buvo 
tikslus ir tobuli, kaip ir seniau 
kad buvo. Tik paslaptingos ir 
nepagydomos ligos veriamas 
kūnas buvo per silpnas ne tik 
įvykiams apimti, bet nevaldė 
net savęs.

BRAM STOKER

GRAFAS
Pttinission Doubleday, Pąhuį W Gą.
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Nebūtume labiau nustebę 
jeigu staiga, iš giedro dangaus 
buįų trenkuąi perkūnija. Bu
vau kuo tikriausias, nors ir 
jaučiausi gerai susipažinęs su 
Renficldo budu ir Ligos eigai 
kąd jis atgavo protą; viduje- 
kas lai raginto ragino mane 
.pasakyti, kad buvau pilnai pa
tenkintas, geriau pasakius, įti
kintas jo į proto sveikimu^ ir 
■ęąątay,pinsiu > sutyąrkyti redea- 
įbtaguą paleidimo formališku- 
;muą sekantį rytą. Bet ilgiau 

nutariau palanJrti, 
tuo svarbiu reika- 

te&s praeityje pajyriau, kad 
tame kętata^ng pači j en.te staiga 
įvykdnw ųeuuiiia.tytos permai
nos. Todėl pąąitenkinąų pa- 

l)0Udų pastabą, kad 
stelietriuti gpciita

gerėta;. Sgkuntį rytą ture- 
Vienas iš tokią skrią^dtalte 'siu su. įup, ilgesni

ta poMMriiriu ga- 
pądaęyti tapitoyti ju no- 
įtat tas ta- W gPažu ne- 

iHitauktao, nes toi^ai aisa- 
kė;--“

t ,

į “Aš tyuįatatab 1)1 • 
kati tamsta nesupranti mano, 
prašymo, svarbos. Aš uonių. 
įprarištatati tuojau — dabar — 
šią valąmlą šiuo momentu, 
žinoma, jeigu tas mau yra ga- 
,lima. Laikas-.bėga, bę tiunmę 
sulikti, kad jis bene lošia, 
svarbiausią rolę bevęiį risų.1 
ijnųsų gyvenime. Aš. ęsg; ^k- 
ras jog tamstai, taįp pagarsė
jusiam praktikantui nžteąką 
tik suminėti toks paprastąs*. 
bet tuo pačiu laiku svarbus 
prašymas, kad išpildymas bur 
tų užtikrintas.” 
mane aštriai ir
gįąmą atsakymą veide, atsigrę
žė į kitus ir nuodugniai) juos

pavyzdžių yra šis: Visus lauki
ninkus buvo norimą prievartą 
Priver^tiiukąd savo,, pieną pa^ 
"duotų vokiečių rąnkose ešąn 
Čiai pieninei, buvęs prež, Boeti- 
cheris buvo jos pirmininkas. U& 
litrą ji mokėjo 13:—15 et. (ąkar 
tant Liet, pinig,), o parddyė 
mieste po 35 et. Reiškia, dau
giau kaip dvigubąį. Už sviestą 
mokama taip pat labai žemos 
kainos. Kad parodyti, kokios 
kainos butų, jęi Klųip. Kraštas 
priklausytų VpkWjaiy vokta- 
čiąnpanaikiną muitus ta svies
tas eksportuojamas., Kaina paky
lu dvigubai.; bet) netrukus mui
tai vėl uždedami. Tokia yra vo
kiečių politiką. Taip jie daro tik 
dėl to,: kad įskiepytų į lauki
ninkus vokišką dvasią, ir butų 
reikalaujama Klaipėdos Kraštą 
prijungt prie Vokietijos,. Bet to
kią vokiečių politiką laukinim

-< ;•

apturėjo, Negaudamas jokio 
atsakymo, tęsė toliau:

“Ar galiuuls daiktas, kad pa
dariau klaidų jumis pasitikė
damas?”

“Taip, padarei,” atsakiau at
vijai* bet tuojau pajutau, kad 
iŠ, nuino puses tai buvo kiek 
brutališka. Praėjo ilgoka pau
ze ir Renficldas vėl pradėjo 
tykiu balsu:

“Tame atvejyje aš turėsiu 
pakeisti savo reikalavimo po
būdį. Pavelykite man papra
šyti to leidimo, malonės, pri
vilegijos — vadinkite ją kaip 
norite. Aš nesvyruosiu nuo jū
sų to ir maldauti, nes darau 
tai ne asmeniškais sumetimais, 
bet kitų naudąi, Aš ęsu su
varžytas, ’ negaliu jums išaiš
kinti visų priežasčių, kurios 
mane verčia tąi dafyti bet už
tikrinu, kad galite manimi ti
kėti ir sutikti- su mano žo
džiais, jeigu pasakysiu, kad 
los priežastys yrą geros, rim
tos ir nei truputį ne egoistiš
kos; to prašydamas jaučiu, 
kad tai yra nuuio pereiga. Jei
gu tamsta galėtum pažiūrėti į 
1KU1UO širdies gilumą, patvir- 
tinUim šiuos žodžius ir supra
stum tuos jausmus, kurie ma- 
ąe skatina, tai daryti. Nea- 
bejąjjtui* kad’ tikrai pątiąį|y- 
tiųn manų už vieną geriausių, 
uuošir#iausių savo draugų.” 
ta vėl aštrini. į ifiaruj pažiurėjo. 
Manyje gį pradėjo, stiprėti įsi- 
tikjnimas, ką4 toji staigi per- 
UĮ^ma inl^to^ buvo tik dar 
kimią' jti įieprotišk u ino fa zc, i r 
nutąrigu Wf kurį laiką jį ipa- 
JĮkti* ’Ž patyrimo žinodamas, 
kad vįiliau ar ankščiau, kaip 
ir kiti bepročiai, jis save iš
duos.

Pažiurėjo i 
skaitės nei-
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Mid-West State Bank

Sužeistas auto nelai 
mėj

Artinu* A. R. Nelson, Mid- 
Wcst State banko resyveris, pra
neša, kad jis turi casli pinigų 
$1,433, kad banko turtas siekiąs 
$189,350, o skolos $67,495. Di
videndų depozitoriams dar ne
buvo mokėta.

Frank Allen, 7645 Sheridan 
road, tapo sužeistas automobi
lio nelaimėje prie VVestern avė. 
ir. Ilovvard st. Sužeista ir jo 
žmona. Abu nuvežti i Evanston 
ligoninę.

Taksos turi būti sumo
kėtos iki birželio 1 

dienos

Kita mašina jvaziavo Į Alle- 
no automobilį. Thomas M. Smo
gai* ir p-lė Mary Valentine (visi 
iš Kenosha, Wis.) važiavusie
ji kita mašina išliko nesužeisti.

MountGreenwoodTrust 
and Savings Bank

Mount Greemvood Trust and 
Savings banko resyveris Victoi 
II. Munnecke praneša, kad jis 
turi cash $3,103. kad banko tur
tas siekia $72,983, o jo 
$54,864. Bankas jau turi

Illinois valstijos senatas 35 
balsais prieš 0 ir atstovų butas 
110 balsų prieš 0 nusakė birže 
lio 1 dieną šių metų kaip pas
kutinę dieną 1930 metų tak
soms sumokėti, kad neužsi 
traukti bausmės už užvilkimą.

O 1931 metų taksų pirmai da
liai sumokėti laikas nusakyta; 
1 diena kovo, gi antrai daliai 1 
diena liepos mėnesio.

Speciale valstijos legislaturos 
sesija sušaukta taksų reikalu 
mano užbaigti savo posėdi šian-

Kimčių depozitu.

įsmo-
nuo-

Morgan Park Trust and 
Savings Bank

Mirė garsus gatvės 
smuikininkas

Morgan Park Trust and Sav- 
įings banko resyveris B. C. Mc- 
Manus praneša, kad jis tur casli 
pinigų $11,809, kad banko tur
tas apskaičiuojamas knygose 
$921,372, o jo skolos $630,285.

Mirė Frank Ritler, aklas 1 Dividentu depozitoriams dar ne- 
smuikininkas, kuris per 19 metų Lmvo išmokėta, 
yra smuikavęs prie Michigan j
bulvaro ir Congress gatvės kam-. Vienam Žmogui 65 Tesy- 
po ir jiasidaręs pažįstamas as- j VCrystės
niuo tūkstančiams praeivių, i 
Jam palaidoti Ritterio šeima ne- ’ 
turi pinigų. ,Į

Bitter vardas buvo plačiai mi-!
n imas spaudoj 1925 metais, kai 
neatsargus automobilistas už
mušė šunį, kuris Bitterį vedžio
davo. Tuomet chieagiečiai buvo įtaigoms 
sudėję $1,000 “Ritterio nuostoliui

laikams siaučiau! 
biznio Įstaigų bau-

i
38 So. Dearborn Street, buvo 

kaip resyveris 65 į- 
priimti.

Muilins yra Superior teismų 
teisėjo Sullivano giminietis. Bei

Logan L. Muilins,

ANNA SAMAS

pasauliu ba- 
valandą 

me-

Persiskyrė su šiuo 
l.indžio 26 dieną 3: JO 
po piet 193 2 m. sulaukus 40 
tų amžiaus, gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime 
rą Williamą. dukteris Estelle 
chaels ir Marie D’Andrea.

Kūnas pašarvotas randasi 2839 
S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. ba
landžio 29 dieną. 9:00 vai. ryto 
iš namų į St. Anthony parapijos- 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Holy Se- 
pulchre kapines.

Visi a. a. Anna Satnas gimi- 
rtės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.^

Nubudę liekame.

Vyras ir Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Gordon. Tel. Canal I 344.

vv-
Mi-

JONAS DRAUGELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 26 dieną, 5:45 valandą 
vakare 19J2 m., gimęs Lietu
voj.

Amerikoj išgyveno apie 40 me
tų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną. po tėvais Lesky, tris 
sūnūs — Antaną.-Juozapą ir Da
nielių. du anukus —— Allen ir 
Eillcn. brolį Baltramiejų, ,(gyv. 
Brooklyn, N. Y.), brolį William, 
brolienę Mary Rdtkins (gyv. 
Springfield, III.) ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3313 
S. Union Avc. tėl. Boulevard 
3354.

Laidotuvės įvyks subatoj. ba
landžio 30 dieną. 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Jono Draugelio gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Moteris, Sunai, ir Giminės.
I

Laidotuvėse pafarnau'ja grabo- 
riUs Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Mtsanee

I

KAZIMIERAS GESTAUTAS
Universiteto Studentas

ba
su-

mo-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
landžio 24 dieną. 1 932 m., 
laukęs 2 3 metų amžiaus.

Paliko dideliame nubudime 
tiną Jievą—iš namų Rimkaitę—■
tėvą Petrą, dėdę Juozapą, dėdyną 

. Marijoną dėdyną Apolioniją Vai- 
vadienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi tėvų 
namuose 5619 S. Hermitagc Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj balan
džio 30 dieną. 8 vai. iš ryto iš 
namų j Sv. Jurgio parapijos baž
nyčią. Bridgeporte. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už. velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. s

Visi a. a. Kazimiero Geštauto 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę . liekame,
f'fvas ir Motina. Dėdė, 
Dtdynas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudcikis, Tel. Yards 1741.

l®C-. ■■ J
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GraboHai

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St
Tel. Englewood 584(

paskyrū^ieji ji resyverlu teise- vartoti mažas vogas.
jai sako, kad tą džiabą pavedę 
jam todėl, kad jis esąs nepa
prastai gabus resyveris.

Traukinio pasažieriai 
turėjo sujudimo

Traukinys sustojo prie 1.03 
gatvės. Du vaikai sutikę pradė
jo lošti stiklelių pumpurus. Vie
nas jų padėjo mažą šunyti Ant 
žemės.

Vaikams belošiant šunytis nu
sirito ant gelžkelio patalo. Trau
kinys pradėjo eiti iš vietos.

Vaikas pašaukė šunytį
save. Matydamas, kad šunytis 
neklauso, vaikas puolė po trau
kiniu.

Važiavusieji suklyko. Staiga 
pasirodė vaikas su šunyčiu-pa
žasty išlindęs iš po traukinio 
ir nieko nebodamas tęsė per
trauktą gemj. Važiavusieji 
traukiniu atsiduso^

Iš vie
nos tik grandinio krautuvių 
kompanijos gaudavęs po $6,000 
metams, kai buvo miesto syle- 
ris. Valstybes gynėjas sakosi, 
kad turįs šiems kaltinimams j- 
rodymų. Visa suma skriaudos 
padarytos pirkėjams dėl suktų 
vogų, pasak kaltinimo, siekianti 
$54,000,000.

PATENTJS
pas

Kaltina buvusį stainbų 
valdininkų

Šiomis dienomis nagrinėjama 
byla valstijos senatorio iThniel 
Serritella. Jisai yra kaltinamas 
tuo, kad ėmęs graftą už leidi
mą kai kurioms krautuvėms

,nu

ryto

Jnr-

JONAS GAVĖNIA

Mirė balandžio 12 d. 1 932 m. 
7:00 vai. ryto — 4 5 metų 
žiaus.

MARIKĖ GAVENY.TĖ, 
mirė kovo 16 d. 7:00 vai. 
— 17 metų amžiaus.

Paėjo iš Vaitiekų kaimo,
barko parap., Raseinių apskr. Lie
tuvos.

Jonas Gavėnia paliko didėlia
me nuliuditne žmoną Agotą ir 
penkius kūdikius. taipgi motiną, 
tėvą, du brolius ir vieną seserį Lie
tuvoje. o Amerikoje brolį Jurgį 
Gavėnia, Waukegan, III.

Jonas Gavėnia palaidotas ba
landžio 15 d. 1932 Banzinų ka
pinėse Jurbarko parapijoj, Lietu
voj.

Marikė Gavenytė palaidota to
se pačiose kapinėse, kovo 1.8 d. 
1932.

Tebtinie jiems lengva Lietuvos 
žemelė.

Lieka didžiai nulindęs.

brolis ir Dėdė.

Jurgis Gavėnia.
107 S. Slieridah Rėk, 

Waukcgan, III.

... L.
r

DYKAI 
KNYGELfi

Lai kita daną relfikla 
nrlc patentų, Nerizi- 
kuokit vilkindami su 
apsaugoji niu savo
sumanymu. Prisiijs* 
kito bi-al7.ini ar mo- 
del| dėl instrukcijų, 
arba rašykite dėl 
NKMdKAMOS kny
gutės “How to Ob-
tuln a Patent” Ir "llccord of In- 
ventlon” , formos. . Nieko , nelmam 
UT Informacijas ki» daryti. Stisi- 
raBlųėJImal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimai.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Atiorney 

43-A Securlty Savings & Commerciai 
I>ank Duliding

(Dlredly across Street from Patent Office) 

VVASHINGTON, D. C.

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTC
Didėlė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicago j

1327 So. 49th Ct.

Telefonai

Cicero 3724

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Lietuvės Akušerės

Lačhavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiahsh. 
Reikale meldžiame afsišatikti, o tuusu 

darbu bukite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

1459 S. Court, Cicero, III
Tel. Cicero 5927

Tdefonas Yifds 1138

Stanley P. Mažeika Į
Graborius ir 

Balžamuotoj'as
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Ttinu automobilius vistikiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Aiiburn Avenue
CrtlCAGO. ILL.

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 Sout
Albany A

Pbone 
Hemlock 9252

Mrs. A. K 
JARUSH

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIST.

Suį/rt/žo iš Lietu vos
Palengvins akių įtempimą, kuris i 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigia 
akių aptemimo, nervuotumo, skauda 
akių karštį, nuima kataraktą, atsita 
trumparegystę ir tolir^gystę. Priren

- tijlu ■ - ■. ■, i 'k’g on I teisingai akinius. Visuose atsitikimu 
1 llOne oOllIeVam 41»>yĮegzamina^iip^s4daroiųas su elektra, pa

A. MASALSKIS
Musų PatarttaVimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuorhet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Aubiirn Avė,
. CHICAGO. ILL.

dančią mažiausias klaidas. Speciali aty 
atkreipiama į mokyklos Vaikus. Valand 
nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis 10 iki 12 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU> 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIM1 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos

akinių. Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashląųd Avė

Pbone BbuleVard 7589

Duokite savb akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTILA 
dPTOMEtRIST 

Praktikuoja virš 20 
4649 S. Ashland A 
Tel. Boulevard 641

DR. KARL N1LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pžtgrabams 
Vhihikki

33ifi iŠ. Halsted St. Wl. boulevard 7314

Akiniai pri 
mokslišku

2437 W. 69th St
Tel. Grovchill 2242

ai.... ■ JU.44..UI u.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIST

• »■ <

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose1

Seniausia ir Didžiausia
SRA30RIU IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką M Wigwftė- 
mis kainomis už aukštos rųšiės palaidojimą, Mes nieko 
rierbktibjariie už atvežimą mirusio žmogaus RunO į musų 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų kutomdbilittiB atvažiuota 4 jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur įgalėsite pamatyti di
džia u sį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir Už tų 
tarkavimą jums Visai nieko riereikės ‘mokėti, rteŽib^ibt 
j tai, ai- jųš ką purkšite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lifetuviij ^kaDorius, kuris 
teikia ambulahce patarnavimą ąti ėk^ė^tti lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 
šetmeiių. Pašaukite EUDFJKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kittfr. V

'i

JŪSŲ GRAHORIUS .
( Didysis Ofisas

4605-07 South Hėrniitagė Avęiitfė
Visi Telefonai: VARJJ& 1741 ir 1742

ii

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

ei-V/a *>» t* a LJUJLVJ

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
dilo 6 iki 9 vailandoa vakare

A. L. Davidonis, J
4910 So. Michigan Av

Kenwood 5107Tel
VALANDOS:

nuo
nuo 6 iki 8 valandai

apart iventadiėnlo ir ketvirtadl

9 iki 11 valandai

Dr. P. M. ZILVIT]
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Strc 
Čflso tel. Viętory 7188 
R e z. Tel. 'Hemlock 2615

Pbone BotUevard 7042

Lietuviai Gydytojai
Pbone Cznal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 p
Sėfedomis ir nedaliomis pagal sutartį.
Rezidencija 6628 So Richmond Street __

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERIS
' Valandos! nuo 10 ryto iki 2 po .pietų 

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

3421 So. Halsted Št
Pbonr Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W -35tb St

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

Nedėldieniau pagal sutartį pt

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 l(

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) _
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

- Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401 v

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

4145 Archer Avė. 1
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

— (Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Sėredoinis ir nedeliomis pagal susitarimą *

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

R 9 iki 12. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago. Ui.

L5

„i DR. T. DUNDULIS .
io. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ną 4142 Archer Avenue
so

Valandos 1 1 ryto iki 1 po pietų. 2 iki
>se 4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 
o- ' iki 12 dieną.
da Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036 ’
los
v* Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Pbone Prospect 6659
U. Ofiso Tel. Canal 0257

b‘ DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
_ CHICAGO. ILL.

L A. MONTVID, M. D.
West Towh State Bank Bldg. 

2400 IV. Madison St.
m‘ Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vik.

Tel. West 2860
7 Namų telefonas Brunswick 0597

f DR.M.T.SmKOL'K
s GYDYTOJAS IR CHinLRGAS

ra* . . OFISAS:

’ 4645 S. Ashland Avė.,
OflHO valandos nuo ” iki 4 ir nuę 6 iki

8 vai. vak- Nedaliomis pagal sutarti- 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

— Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo j6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.kOWARSKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63i*d St., Šiite C

~ Tel. Prospect 1028
Rez. 2359 So. Lėavitt St. Canal 0706 

*7 Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9
Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA
2422 IV. Mdrguette Rd, 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovchill 1595

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

nedėlioms pagal susitarimą

1 DR. A. J. GUSSEN
Ue LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedaliomis pagal sutartį 

te: 4847 West I4th Street,
CICERO. ILL.

X-Ray....Pbone Cicero 1260

Q Hemlock 8151 *
° DR. V. S. NARES

(Naryauckas) 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGASCt 2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7-—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 W. 63 St,
kampas Westcrn Avc.
Tel. Republic 2266

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
»tl 17th

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarnihkais. Ketyergaii ir Subatonu 
20 W. Marųuette Rd. arti Western A v 

Pbone Hemlock 7828
’anedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio b 

1821 So Halsted Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

įvairus (lydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Getai lietuviams žinomas per 25 me- 
s kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
akušeris
Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 

moterų ir vaikų pagal naujausioj 
erodus X-Ray ir kitokias elektros

Ofisas ir Laboratorija:
5 XV 1Sth St., netoli Morgan St 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
ide Park 6755 ar Randolpb 6800

R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė.. 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

jo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
1. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
karo. Nedėl. nuo 10 iki 1*2 v. ‘ieną.

Pbone Midway 2880

Telefonas Yardi 0994

r. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
to 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St

arti 3 Ist Strėet, Chicago, 111.
alandos: 10-11 ryto. 2 iki 4 po piet 

7 iki 9 vakaro. Nedeliomis ir 
švėntadieniais 10-12 dieną

;. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

alph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

andos: Panedely 3 iki 8, Utaminkf

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 11’13 

Telefoną^ Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
1323 South Halsted Street 

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

vąkarą. išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Johii Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt *St. 
Felefonas Canal 2552 

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

A. A. SI A KIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn,, Ketv. ir Subatds 
— 6 (ki 9 vai.

4145 Archer Ane. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. 'Hyde Park 3395

JOHN fe. feORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 21*7 
Telepbone Randolpb SITI 

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 4-9 
Telepbone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St 
Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS

2656 West 69 Street
Telephone Hemlock 1323 

Valandą: P.jy.ĮO iki 9 vakaro 
Nedeliomis pagal sutartį
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmoji Gegužės
Kiekvienas demokratiškai nu

sistatęs žmogus turėtu švęsti 
Pirmąją Gegužės dalyvaudamas 
tą dieną apvaikščiojime, kurį 
rengia Lietuvių Socialistų Są
jungos (’entralinė Kuopa 'Lie
tuvių Audi tori joj.

Man ta diena yra šventė, ir 
svarbi šventė—po didžios aud
ros pasaulio diena.

Po pasaulinio karo socialisti
niam judėjimui teko pergyventi 
nuožmių atakų iš oro pusės ir 
iš vidaus—skilimų, vaidų, de
moralizacijos.

Socialistai betgi išliko sveikos 
minties, sveikos dvasios.

Kiekvienas iš musų, kurie 
budavojome Lietuvių Socialistų 
Sąjungą ir dirbome socialisti
niam judėjimui, nors vieną kar
tą metuose yra malonu susitik
ti darbininkų šventėj —Pirmoj 
Gegužės —paspausti vienam ki
to ranką, draugiškai pasidalinti 
mintimis ir pasidžiaugti savo 
idėjos draugais.

Todėl skaitau pareiga daly 
vauti Pirmos Gegužės šventės 
apvaikščiojime ir tikiuosi su
tikti joje daug idėjos draugų.

—Povilas.

Gražios lietuvių dai
nos ir muzika

Praeito antradienio vakarą 
vėl turėjome malonumą pasi
klausyti gražių lietuviškų dai
nelių ir muzikos, kurios buvo 

'leidžiamos oro bangomis iš 
stoties \VGES pastangomis 
Peoplcs Furniture Co. krau
tuvių.

šį sykį ypatingai gerai pa
sižymėjo daininkai J. Roma
nas, A. Čiapas, p-ia II. Bar
tus!) ir p-lė G. Tamkutonis, 
kurie tikrai artistiškai sudai
navo keletą gražių lietuviš
kų dainelių, o garsusis Peoplcs 
radio kvartetas ir duetas su 
savo maloniais ir sutaikytais 
balsais tikrai žavėjo klausyto
jus.

D r. Dentistas C. T. Vezelis 
patiekė įdomią kalbą apie dan 
tų užlaikymą. Prie to, juokda
rys Čalis Kepurė juokino 
klausytojus pasakodamas nau
jus ir gražius juokus, o tar
puose dainų ir kalbų buvo gra
ži muzika. Baigiant programą, 
pranešėjas užkvietė klausyto
jus pasinaudoti bargenų galy
bėmis ant visokių namams rei
kmenų, kurios šią savaitę yra 
abejose Pcoples Furniture Co. 
krautuvėse. —T. S-is.

Pirmosios Gegužės

KONCERTAS
* \

Prakalbos ir Balius

Sekmadieny, Gegužės 1 

Lietuvių Auditorijoj

Dalyvauja Chicagos Lietuvių
Choras “Pirmyn”, Anelė
Salaveičikiutė-Steponavičienė, 
Pranas Jakavičius, Mergaičių 
Trio ir tt. Geriausi kalbėtojai.

Pradžia 6 vai. vakare.
............. i ■■ -............... .

Įžanga 35c

Dainuos Pirmosios 
Gegužes koncerte

Turbūt nėra nė vieno dainos 
mėgėjo Chicagoje, kuris jo ne
pažintų. Tai Pranas Jakavičius. 
tas šaunusis Toreadoras ir 
“Pranulis nuo žeimės”. 0 kai 
susitinka su “Trimis Rožytė
mis nuo Trakų”, tai, žinoma, 
juokai ir linksmios dainos pa
byra kaip iš gausybės rago. Pir
mosios Gegužės koncerte-baliuje 
Lietuvių Auditorijoj, bus ir To
readoras, ir “Pranulis nuo žei 
mes” ir “Trys Rožytės nuo Tra
kų”, kurios taip sužavėjo klau
sytojus Indiana Ilarbore, Bose- 
landė ir visur kitur, kur tik 
Pranulis su Rožytėmis pasiro
dė. Nemažiau jie sužavės klau
sytojus ir Lietuvių Auditorijoj. 
Atsiminkite, kad pradžia bus 6 
va), vakare, gegužės 1 d., ir 
nesivėluokite, jei norite Pranu
lį užgirsti ir jį matyti. Įžanga 
tiktai 35c.

Roseland
Koncertas pasisekė

Balandžio 24 dieną buvo su
rengtas puikus koncertas Stru
milų svetainėje. Rengė vieti
nis scenos mylėtojų ratelis pa
dedant būreliui kitų scenos my
lėtojų.

Koncertas visais žvilgsniais 
pavyyko. Publikos buvo daug, 
ir jei ne lietus, tai rasi ne vie
nam butų tekę grįžti namo ne- 
tilpus j svetainę.

Programą išpildė Chicagos 
Lietuvių Choras Pirmyn su vi
sais savo solistais, kvartetais 
ir trio.

Įžanga buvo labai maža —tik 
35 centai asmeniui. Po koncer
to buvo šokiai.

Vienu žodžiu, visi patenkinti 
taip programų, kaip šokiais. 
Tik truputį sunkoka buvo su
prasti anaunserį.

Teko girdėti, kad tas pats 

choras ir daugelis jo artistinių 
spėkų pildys programą Chica
gos Lietuvių Auditorijoj gegu
žės pirmą dieną— Darbininkų 
šventę.

Aš busiu ten. Patariu ir ki
tiems atsilankyti, nes ten pro
gramas dar šaunesnis. Tikiu, 
kad roselandiečiai irgi dalyvaus 
darbininkų šventės, Pirmos Ge
gužės, apvaikščiojime Lietuvių 
Auditorijoj.

Pa s i m a t vs i m. —Rosela n d i e t i s.

Cicero
Konleslas jau baigiasi. Ar 

visi “Naujienų” skaitytojai rė
mėjai esate užsiprenumeravę 
dienraštį ?

Dar turite dieną kitą laiko. 
Jeigu kas ko norite, tai ki'eip- 
kitės prie savo kolonijos kon- 
testanto, o jis jūsų reikalavi
mus išpildys, ir tas viskas bus 
jūsų pačių naudai.

Šiais laikais ir pora dolerių 
ką nors reiškia, šiame kontes- 
te visi metiniai skaitytojai už
dirba $2.00. Ar tai ne gerai? 
Jeigu kurie dar nesate užsi
prenumeravę, tai pasiskubin
kite užsiprenumeruoti.

Tad šiuo sakau visiems su
diev ir ačiū už paramą.

.Tusu k on t esi a n tas
-—A”. P. Deveikis,

1518 S. 48 Ct., Cicero, III.

Bridgeportas
Vakar apleido Chicagą. Juo

zas Mosgeris, turėjęs Bridge- 
porte duonas kepyklą ir kepęs 
mėgiamąją lietuvių juodą ru
ginę rupią duoną. Jo kepykla 
buvo adresu 841 West 33 streėt. 
Kepyklą iš Mosgerio atpirko ci- 
cerietis p. Grigas, valgomų 
daiktų krautuvės savininkas.

P-nas Mosgeris vyks Lietu
von laivu “Columbus”. Įsės Į 
laivą penktadienį, balandžio 29 
dieną, o Lietuvoj tikisi ' būti 
epie 10 dieną gegužės.

Pirm poros dienų buvo pra
nešta, kad p. Mosgeris rengėsi 
apleisti Chicagą praėjusį pirma
dienį, bet nesulaukė dar paš- 
porto, tai apleido ją vakar.

P-as Mosgeris taria nuoširdų 
ačiū ir atsisveikinimą pp. Ra- 
mančionims, Rakauskams, Shim- 
beliams, Jasmontams ir visiems 
kitiems, kurie jį lankė ligoni
nėj ir su kuriais jis nebespėjo 
asmeniškai atsisveikinti ir jiems 
paačiuoti.

Lietuvoje Mosgerio šeimyna 
gyvena jau porą meų. Dabar 
ir jis pats išvyko apsigyventi 
ten ant visados.—Rep.

Bridgėportas
Bridgeporte bučerių ii1 gro- 

serninkų šaukiama susiįrnkimas 
šiandie, balandžio 28 dieną, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted street, 8 valandą 
vakaro.

Tai' buvo labai svarbus susi
rinkimas. Todėl kviečiame vi
sus buferius ir groserninkus 
atsilankyti. Kurie dar nepri
klausote organizacijai, tai ga
lėsite prisirašyti.

—Kviečia Valdyba.

Skaudi nelaimė 
p-niai Barisas

Skaudi nelaimė ištiko daini
ninkę p-nią Barisas, 5126 Uni 
versity avenue. Praėjusį sek 
madienį ji išleido sūnų Alber
tą, 10 metų bernaitį, į Round 
Lake savaites pabaigos atosto- 
goms.

Tenai Albertas, susitaręs su 
Jonu Chousky ,taipjau 10 me
tų bernaičiu, pasiėmė šaudyklę 
ir išėjo paukščių šaudyti.

Jonas paėmęs šaudyklę suma
nė pajuokauti. Jisai atkreipė 
ją į Albertą ir netyčiomis iš
šovė. Kulka pataikė Albertui.

P-nia Barisas, sužinojus apie 
ištikusią sūnų nelaimę, skubiai 
išvyko pas jį.
... Bernaitis randasi dabar _&v. 
Antano ligoninėje sunkioj pa
dėty, ir dar vakar apie pietus

daktarai nebuvo tikri, ar jis iš
liks gyvas.—Kep.

NAUJIENŲ KON- 
TESTAS

Kontestas eina visai prie pa
baigos ir per šias paskutines 
dienas kontestantai deda visas 
pastangas, kad pasiekti augs- 
tesnius laipsnius ir pasiryžę 
yra laimėti augščiausias dova
nas, kokias tiktai galima.

Lietuvių pažangioji visuome
nė, suprasdama ir atjausdama 
kontestantų sunkų darbą, jiems 
pagelbsti pagaPsavo išgalę. Bet 
yra dar daug tokių, kurie išsi
galėtų užsimokėti už Naujienų 
prenumeratą, bęt musų kontes
tantai nesuranda jų. Todėl mel
džiu Naujienų skaitytojų, suži
nojus apie savo draugą, kuris 
norėtų užsirašyti Naujienas, 
mums pranešti,i o mes atsiųsi
me, tos apielinkės kontestantą.

Draugai kontestantai yra 
meldžiami priduoti savo darbo 
vaisius iki šeštadienio vakaro.

Yra išsiuntinėti pakvietimai 
visiems kontestantams dalyvau
ti vakarienėj, kuri įvyks ba
landžio 30 d., 7 vai. vakare, 
Universal Kliu.be, 814 W. 33rd 
St., Chicago.

Kurie kontestantai tokių pa
kvietimų nebūtumėte gavę vis- 
tiek malonėkite atsilankyti, nes 
musų noras yra su visais mu
sų bendradarbiais pasimatyti, 
pasikalbėti ir sueiti dar į dides
nį draugiškumą, negu kad iki 
šioliai buvo. —T. Rypkevičia.

SPORTAS
Walker-Levinsky Kokso 

rungtynės

Rytoj vakare Chicagos Sta- 
diume įvyks Walker-Levinsky 
bokso rungtynes, Tai bus gal 
vienos svarbiausių šio sezono 
rungtynių. Jeigu Walkeriui pa
siseks nugalėti Levinsky, tai jis 
turės pretenzijų prie pasaulio 
čempionato, kurį dabar laiko 
vokietis Shmeling.

Susidomėjimas rungtynėmis 
juo tolyn, tuo darosi didesnis. 
Tikimasi, jog milžiniškas Sta- 
diumąs bus prikimštas. Sporti
ninkai vis dar tebereiškia tą 
nuomonę, jog Walkerio šansai 
laimėti rungtynes yra 7 prieš 
5.

—o—
Rytoj Marąuette Parke risis 

BanceviČius 
t

Rytoj Marųuette Parko pa
rapijos svetainėj risis “dzūkas”. 
Bancevičius. Dalyvaus taip pat 
Johnson ir Aukštaitis, kuris 
pernai atvyko iš Anglijos. —N.

ALWAYS 
Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

• Labai Švelnus . . . s"--
nūs mišinys parinkUnio alio- 
Jaus, švelnaus uksuso, rinkti
nių kaiušinių, retų prioskomi). 
Sumaišytas mažom! !s!-u / 
mis dėl geresnio skoniu.

Pristatomas ŠVIEŽIAS groscr- 
nlnkuniH kas 'kelios dienos.

Pabandykit III

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

Melrose Park-May- 
wood, Bellwood

Mūsiškiai Bimbos komisarai 
organizuoja r-revoliuciją May- 
\vode, Melrose Parke ir Bell- 
woode pirmą gegužės dieną. 
Yra planas paraduoti tuose 
miesteliuose su Bimbos baraba- 
nu ir kitokiais bolševikiškais 
instrumentais. Tai pamatysime 
kokį smarkumą turėsime — ar 
galės jis lygintis pasauliniam 
karu i.—Barabanščikas.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra ateje iš Europon 

Kam jie priklauso, teini! nueina ’ 
nyrinusįjį paštų (Claik ir Adams 
aratvių) atsiimi Reikia klausti oris 
•atigelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wind lobėj nuo Adam’ gat 
es, pasakant laiško NUMERI, kaip 

<ad šiame surašė pažymėta. Laiškus 
naštas laiko tam tikra laika. <> pas 
ku» -ainaikinn

502 Ambrasas P. Vincentas
509 Dimbelini Jonni
519 Huglis Wilim
522 Juška M
541 Rauba Michaezna
556 Zinkevicini Karalei
557 Zikauskas A G

NAUJOS NAUJIE
NŲ STOTYS

Jau anksti iš ryto dabar gali
ma Naujienas nusipirkti šiose 

naujose vietose:

Ant Stando prie elevatoriaus 
ant Halsted Street arti 63čios 
gatvės.

Ant Stando ant 63čios gatvės 
prie Sacramento avenue.

P-no Benošiaus Aptiekoje, 
2612 W. 71 st Street.

Kendžių Krautuvėj, 2451 W. 
69th Street.

NAUJIENŲ ADM.

MADOS MADOS

2789—Viena iš šauniausių vasarinių 
suknelių. Lengvutė, elegantiška ir leng
vai pasiuvama. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę. C

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago III.
/-------------------------------------------------------------- x

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.

, čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdi .No.......L......
Mieros ......... ............. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija/ 
.............. ....................... ■„/

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 

BUDAVO.HMO BENDRO
VES NARIAMS

Naujienų Skolinimo ir Bu- 
davojimo bendrovės (Spulkos) 
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 nariai priimami per visą 

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

T .Rypkevičia, 
Naujienų Spulkos Sekr.

• . . V

"Birutės" choro repeticija įvyks šį 
vakarą, lygiai 8 vai. Lietuvių Auditori
joj. Visi choro dainininkai-kes pribu
kite laiku. Valdyba.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. 
nepaprastas susirinkimas įvyks pėcny- 
čioj, balandžio 29 d.. Amalgamated Cen
tro Name, 333 So. Ashland Blvd. 7:30 
vai. vak. Šiame susirinkime bus svar
bus pranešimas iš Joint Board. Malo
nėkite dalyvauti visi.

F. Prusis, sekr.

Tou)n of Lake. — Susirinkimas Na
mų Savininkų įvyks balandžio 28 d.. 8 
v. v., Šv. Kryžiaus par. svet.. prie 4 6 
ir Wood gt. Susirinkimas bus labai 
svarbus, nes turime pasitarti kaip ge
naus sutvarkyti šią apielinkę, užtai esate 
visi Namų Savininkai prašomi skaitlin
gai susirinkti — galėsime daug ką nu
veikti daugiaus susirinkę. Visi esate 
kviečiami. — Valdyba.

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.

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

$21.50, $23.50, $25.00, $28.50 
ir augšč.

Darbas ir pritaikymas garantuoti. Šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

įCLASSIFIED ADS.
Educational 

Mokyklos *   
MOKYKIS BARBHRYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

PINIGAI SKOLINAMI

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

THE PRUDENTIAL CO. 
Suite 1227 

188 W. Randolpb St.

PARDAVIMUI geri $2000 pirmi 
morgičiai, $100 nuolaidos, 6% palūka
nų, Kreipkitės 3531 W. North Avė.

MES PERKAM Lietuvos 5% Lais
vės Paskolos Bonus už augščiausią cash 
kainą. Rašykite ar tėlefonuokite.

LAZAR & CO.
Room 1111, 

120 So. LaSalle St. 
Tel. Andover 3268

Automobiles
AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS, lie- 

'tuvys, nori taisyti automobilius jūsų na
muose, pigiai. , 4357 So. Wasbtenaw 
Avė. Tel. Lafayette 1329.

PARSIDUODA Auburn Sport 5 
pasažierių Sedan, važinėtas tik 1500 
mylių. Atrodo gerai — Parduodu pi
giai, nes turiu kit^ mašiųą.

Taipgi priimsiu į mainus 1 tono tro- 
ką.

Kreipkitės prie savininko. 
4426 So. Westcrn Avė.

Business Service

KODĖL NEPASITISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir stogą. Apskai 
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
pilną pasirinkimą malevų, varnišių ir 
hardware už žemiausias kainas. 
BR1DGEPORT TIN SHOP « PAINT 

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 Węst Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

CLASSIFIED APS.
Furniture & Fixtures

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 visk), arba parduosiu 
atskirai, verti $2,000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Apt., tel. Rogers Park 4887 

--------- C---------

-------- O---------
PIGIAI pardavimui 13 kambarių ra

kandai, sykiu arba dalimis. Turi būt 
parduota iki gegužio 1. Atsišaukit 
nuo 10 ryto iki 5 vakaro. Mr. Snider, 
4015 W. Washington Blvd.

For Rent
NUPIGINTOS rendos. 17 ir Canal 

gatvės; 3 kambariai $7; 4 kamb. $10; 
5 kamb. $12. Matykite janitorių ant 
vietos, arba šaukite Kenwood 2807.

PASIRENDUOJA beismantas. gera 
vieta šaučiui, — nėra arti kito šiau- 
čiaus; apgyventa svetimtaučių; kampas 
67 St. ir Maryland Avė. Kreipkitės An- 
ton Jablonskis, 820 E. 67 St.. Tel. 
Midway 8528.

/ --------- O---------
//RENDON 4 kambarių flatas. 2 lubos 

su maudyne, elektra, gazas. labai pigiai. 
2524 Lime St. Td. Hemlock 9380.

PASIRENDUOJA storas su visais 
šiokeisais, aisbaksiu, pultebeliu ir regis- 
teriu, geroj vietoj, ant kampo ir ran- 
davojas didelė salė baliams ar susirinki
mams ir keturi kambariai gyvenimui.

ANTANINA KEGAVIČIENĖ 
2256 West 19 St.

6tos durys

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA švarus kambarys 

prie mažos šeimynos pigiai. 6111 So. 
Albany Avė. Prospect 10434.

Persona!
Asmenų Ieško 

ESU labai susirupinus, girdėjau, kad 
mano tėvas Peter Markūnas, apie kurį 
seniai neturiu žinių, esąs neseniai už
muštas Chicagoje. Gal koks nors ži
nantis apie jo mirtį asmuo butų taip 
malonus ir man pranešti, bučiau labai 
dėkinga.

ELENA MARKŪNAS
720 So. Logan St. W. Frankfort, III.

Partners Wanted
. . ,Ųpsininkų Reikia

IEŠKAU partnerio ar partnerkos su 
mažu kapitalu į 58 kambarių rooming 
house biznį.

2318 W. Washington St.

REIKALINGAS pusininkas į gerą res- 
toranto biznį; neptyrusį išmokinsiu, at
sišaukite greitai, priimsiu lengvais išmo
kėjimais. 6249 S. Ashland Avė.

Business Chances 
Pardaviniui Bizniai

EXTRA! Nepraleiskit progos, par
siduoda grosernė ir bučernė pigiai, už 
pusę kainos. Savininkas važiuoja Lie
tuvon. 3002 W. 40th Place.

PARDAVIMUI restaurantas. geroj 
vietoj, senai išdirbtas, galima išbandyti.

4702 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai bučernė arba 
mainysiu ant namo ar loto

2317 W. Madison St.

PARDAVIMUI Road House — Va
sarnamis, geroje vietoje. Parsiduoda pi
giai, renda pigi. Atsišaukite skubiai. 
10200 S. Union Avė. Tel. Beverly 
4171.

barmb fror Sale 
Ulu ai Pa rd a vj m i n

PARDAVIMUI 53 akrai arti ežero, ge
ros triobos, vištos, padargai, $2,400, 
$750 įmokėt. 40 akrų, triobos, arkliai. 
7 karvės, padargai, $1650. $750 įmo
kei. 60 akrų, namas, barnė, miškas. $750 
$250 įmokėti. Rašykit dėl sąrašo.

F. S. VAHUE. Allegan, Mich.

Real Estate For Sale 
filaiųai-.jtemi Fardayijgioi 
PAUL M. SMITH « 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, gasolinc 
station, bučemių ir grosernių.* Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
SU mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

TURIU tuojaus parduoti 6 kamba
rių bungalotf, garažas, furnaso šiluma. 
Improvementai išmokėti. Kaina $5,500, 
lengvi išmokėjimai. 1405 Clarence St., 
Berwyn, III.

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na
mas; 3 po 6 kambarius fialai Piercc 
Avė. gatvėj, arti Humboldt parko ir 
elevatoriaus. Pirmas morgičius $6.500, 
kaina $7,800. Kreipkitės

353 1 W. North Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas prie Wabansia Avė., 5 ir 6 kam
barių, 2 karų garažas, arti elevatoriaus. 
Kaina $6,200, $1.800 įmokėti. Kreip
kitės 353 1 W. North Avė.

Kliu.be



