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Šiandien Klaipėdoje 
Įvyksta Nauji Krašto 

Seimelio Rinkimai
Partijos išstatė 33 sąrašus—-364 kandida
tus; rinkimai užbaigs naują vokiečių ele

mento ir lietuvių kovos fazę
LIETUVA IR VOKIETIJA SEKA ĮVYKIUS KLAIPĖDOJ SU 

NEPAPRASTU SUSIDOMĖJIMU

Klaipėda, geg. 4. —šiandien, vilizacijai, kurią jie skaito že- 
gegužės 4 d. įvyks Klaipėdos "mesne už savo.
seimelio rinkimai, kurie už- Kelius mėnesius nusitęsęs
baigs naują fazę nuolatinės ko
vos tarp vokiečių elemento 
liet.' dėl krašto kontorlės. Ypa
tingu smarkumu pasižymėjo

Klaipėdos konfliktas prasidėjo 
vasario mėn., kdomet gub. Mer
kys pašalino iš vietos Klaipė
dos direktorijos pirmininką Ot-

[Acme-P. B A. Photo)

Leaven\vorth, Kas. — Federališkas kalėjimas, kuriame Al Capone turės sėdėti vienuolika metų.

Lietuvos Naujienos
Jubiliejinis “Lietu- Laisvamaniai veikia 
vių Tautos” numeris Plungėje

abiejų pusių priešrinkiminė 
kampanija, kuri siautė krašte 
])er kelias savaites. Kaip an
kščiau buvo pranešta partijos 
išstatys apie 33 sąrašus, viso 
364 kandidatus, nors gyvento
jų Klaipėdos krašte yra 147,000.

Lietuviai patrijotai, kurie 
stengiasi kraštą sulietuvinti ir 
paimti j j i savo kontrolę turi 
daug sunkumų su vokiečiais, 
nes pastarieji yra pasiryžę nie
kuomet nepasiduoti lietuviu ei-

Danzigas įtaria, kad 
lenkai rengiasi jį 

visai pasigrobti
Lenkai esą koncentruoją legi- 

jonierius ir sokolus puolimui 
ir pasigrobimui Danzigo. Pri
mena Vilnių.

Danzigas, geg. 2. — F. A. 
Lubianski, olicialis reiškėjas 
Danzigo senato nuomonės, pa- 
?*eiškė, kad lenkai esą ruošėsi 
pulti Danzigą gegužės 1 d., bet 
įsimaišius Anglijai ir Francijai 
puolimas neįvykęs. Tečiaus 
pavojus lenkų puolimo nėra 
pašalintas. Esą lenkų nariai’ 
pusiau militarinių organizacijų, 
šok olų ir legionierių .sustiprin
ti reguliarių kareivių, nuolatos 
slenką artyn Danzigo. Lenkų 
laivynas stovįs G-dynoj, arti 
Danzigo, parengęs bile kada 
plaukti į Danzigo uostą.

Pasak ĮJubianskio, Lenkijos 
valdžia sakosi nieko bendra ne
turinti su burimusi prie Dan
zigo lenkų karingojo elemento, 
bet lenkų spauda vistiek nepa
liaujamai puolusi Danzigo ne- 
utralį komisionierių italą grafą 
Gravina, taipgi stengiasi sunai
kinti Danzigo prekybą. Nepai
sydama sutarčių, Lenkija bal. 
21 d. pakėlusi muitus ant per 
Danzigą įvežamų prekių.

“Matydami, kad ne sunaiki
nimas prekybos negali Danzigą 
priversti liuosu noru pasiduoti 
Lenkijai”, sako Lubianski, “len
kų legionieriai planuoja pada
ryti tokį pat užgrobimą,, kokiu 
budu jie užgrobė Vilniaus kraš
tą ir jį tebelaiko.

to Boettcher’j už nelegalų ve
dimą derybų su Vokietija. Jo 
vieton buvo paskirtas Edvardas 
Simaitis, kuris sudarė naują di
rektoriją. Bet seimelis jos ne- 
vžt virti no. Tuomet gub. Mer
kys pastarąjį paleido. Naujas 
seimelis bus išrinktas rytoj.

Lietuva ir Vokietija seka į- 
vykius Klaipėdoje su nepapras
tu susidomėjimu, bet koks bus 
kiemelio sąstatas, parodys ga
lutini rinkimų rezultatai.

“Tautų sąjunga nieko tada 
neveikė. Ji neveikė nė kada ja
ponai užgrobė Shanghajų ir to
dėl tas koncertavimas lenkų 
oficialių ir neoficialių kareivių 
taip gąsdina Danzigą“.

Vokietija ginsianti Danzigą
Berlynas, geg. 2. — Vokieti

jos užsienio reikalų ministeri
joj pareikšta: “Jei kas drįs pul
ti Danzigą ir Rylų Prūsiją, Vo
kietija visomis jai prieinamomis 
priemonėmis pasistengs tas 
provincijas išliuosuoti”.

Vokietijos presą aiškiai sako, 
kad Danzigo ar Rytų Prūsijos 
puolimas reikštu karą.

Lenkijos valdžia užtikrino 
Vokietijos valdžią, kad ji nieko 
bendra neturinti su “avantiū
ristiniais ir nesuvaldomais ele
mentais pastebėtais Lenkų ko
ridoriuje“. Bei Lenkija lygiai 
tą patį sakė kai jos generolai 
užgrobė Vilnių.

Atstovu rūmai nori
*— k

atpiginti doleri
Washington, D. C., geg. 3.— 

Atstovų rūmai praleido Golds- 
borough bilių, kuris įgaliuoja 
iždą ir Federal Reserve Syste- 
mą grąžinti dabartinę aukštą 
dolerio vertę iki jo 19Ž1-1929 
metų vertės. Jie tai mano at
siekti kontroliuodami pinigų 
kiekį apyvartoje.

Kunigai negali barti 
moteriškes už jų rubus

Rymas, Italija, geg. 3. —Ry
mo teismas spręsdamas bylą 
tarp kunigo ir jo parapijonės 
nutarė, kad kunigas už bažny
čios ribų neturi jokios teisės 
bartis ant moterų už jų rubus 
ir dekoltes. Kunigas turėjo su
mokėti $10 bausmės.

Chiwai ir apylinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauta:

Debesuota, galimas lietus; 
kiek šalčiau.

Vakar temperatūra buvo 49- 
58 laip.

Saulė teka 5:53; leidžiasi 7:- 
51.

Priėmė šen. H. Long 
zezignaciją

Ką sako “Rumanų 
Gorkis” apie So

vietų Rusiją?
Paryžius.—Panai t Istrati, ku

ri savo laiku bolševikai vadino 
“rumunų Gorkiu”, grįžo iš so
vietų Rusijos ir dabar apie bol-i 
ševikų rojų rašo maždaug taip:!

Rusijoj nėra jokio socializ
mo. Ten yra tik teroras, dėl 
kurio žmogaus gyvastis — me
džiaga pilietiniam karui. Tąja 
medžiaga savo triumfui naudo
jasi naujoji kasia.

Valdančioji*.' llusijos kasta 
yra neapsisvietusi, vulgariška 
ir sugedusi, kuri vyriausiai su
sideda iš jaunimo. Tas jauni
mas nenori žinoti apie tai, kas 
seniau sudarė Rusijos revoliu
cinį idealizmą. Jis žino obalsius 
t’k tos vyriausybės, kurią jis 
remia. Plevėsuojančios vėlia
vos; išklausymas stovint Inter
nacionalo; “tiesioji linija”; mil
žiniški plakatai su frazėmis; 
frazės, pavaduojančios mintis 
ir įvertinimą; Ge Pe U, kuri 
pavaduoja kritiką; aštri cenzū
ra, neleidžianti pasireikšti jo
kiai kritikai,—visa tai sudaro 
tą tuštumą, kuri leidžia kastai 
valdyti kraštą.

Aš apleidžiau Rusiją, rašo 
Istrati, labiau nelaimingas, ne
gu buvau tada, kai pats pri
klausiau tam proletariatui, ku
ris buvo persekiojamas prie vi
sokių režimų. Išnaudoti žmones, 
versti juos maitintis gabalu 
juodos duonos, atimti iš jų net 
mizerną teisę murmėti, šaudyti 
tuos, kurie drįsta kiek garsiau 
sušukti— tik sušukti —to nėra 
niekur pasaulyj. To nėra dagi 
Mussblini valdomoj šalyj.

Maskvoj Istrati sutiko daug 
iš kitų kraštų atvykusių komu
nistų. Apie juos jis rašo: “Jų 
akių aš niekuomet neužmiršiu. 
Jų balsai .ir dabar tebeskamba 
mano ausyse. Jie užkrovė ant 
manęs sunkią naštą, kuri neį
manomai slegia mane. Prieš 
mane stojasi paveikslai tų su
nykusių, į griaučius panašių 
žmonių su klajojančiais žvilgs
niais. Nukamuoti ir drebėda
mi iš įpykio jie man sako:

—Iš to, ką apie tave rašys 
ihusiškės “Pravdos”, kai tu iš
važiuosi į užsienį, mes žinosi
me, ar tu išlaikei mums duotą 
žodį, ar esi tik klausytojas.

Tai nėra “baltgvardiečiai”—
Washington, D. C., geg. 3.— 

Demokratų partija priėmė se-- 
natoriaus Huey Long rezignaci
ją iš komisijų, kurioms jis bu
vo paskirtas. Long kiek laiko

per dieną, kartą man pareiškė:
“Pasakyk ten musų drau

gams, kad jie privalo visais ga
limais budais ginti sovietų Ru
siją. Bet tegul jie neseka mu
sų pėdomis: tegul, jeigu jie yra 
revoliucionieriai, nevažiuoja čia 
valgyti revoliucijos duonos”.

Japonai įsiveržė, j J. 
V. kvartalą Shan- 

ghajuje
Shanghai, geg. 3. — J. V. 

kariuomenė vos nesusimušė su 
japonų jurininkais, kurie įsi
veržė į J. V. kvartalą ir pradė
jo suiminėti* kiniečius. Po karš
to -ginčo japonai kinus paleido 
ir iš kvartalo pasitraukė.

tie žmonės. Tai politiški pa
bėgėliai—fašizmo aukos, kurių 
tūkstančiai bastosi po tą pačią 
Rusiją, kur biauriausi šunsnu
kiai gyvena pertekliuj, nes .jie

J. V. deficitas $2,- 
334;105;142

W.ashington, D. C., geg. 3.— 
Per paskutinius 10 šių fiskalių 
metų mėnesius, J. V. federale 
valdžia panešė $2,334,105,142 
deficito. Įplaukų buvo $1,685,- 
666,535, o išlaidų $4,019,771,- 
677.

Smerkia J. V. pozici
ją nusiginklavimo 

konferencijoje
Geneva, geg. 3. — Rusijos, 

Rumunijos ir Olandijos delega
tai pasmerkė J. V. poziciją nu
siginklavimo konferencijoje, ry
šy su karo laivais ir pareiškė, 
kad laivai yra pavojingi ofen- 
zyvųs karo įrankiai. J. V. at
stovas Swanson kiek anksčiau 
išreiškė priešingą nuomonę.

Atstovų rūmai priešin
gi ekonomijos pro- 

, .... jektui
Washington, D. C., geg. 3.— 

Atstovų rūmai, kurie svarsto 
$200,000,000 ekonomijos pro
jektą, atmetė eilę to projekto 
paragrafų. Daba’r jie pasisakė 
prieš valdininkų algų ir vete
ranų pensijų sumažinimą.

Vilnius.— Mokslo draugija 
baigia spausdinti jubiliejinį 
“Lietuvių Tautos” numerį. Kaip 
žinome, šiemet sukanka 25 me
tai nuo L. M. draugijos įsikū
rimo. Ta proga “Lietuvių 
Tauta” išeis padidinta' ir apims 
apie 15 spaudos lankų. Tarp ki
tų straipsnių, šiame nr. bus L. 
M. draugijos Istoriją ir iki šiol 
nespausdintos, Simono Daukan
to “Musų pasakos”.

Kratos pas krik, 
dem. veikėjus

Balandžio 14 d. Šiaulių kri
minalinė policija sulaikė ir pa
darė nuodugnias kratas pas vie
tos krik. dem. veikėjus: gim
nazijos mokytoją Mykolą Frei- 
maną ir mokesčių inspektoriaus 
padėjėją J. Paukštelį. Abu su
laikyti savo įstaigose tarnybos 
pareigas einant, nuvesti į na
mus kratoms padaryti ir iš ten 
—į kriminalinę policiją.

Liepia griauti negražius 
namus

Papilys, Biržų ap. 1932 m. 
bal. 9 d. per miestelį ėjo viet. 
polic. nuovados pad. ir viršaitis, 
kurie žiūrinėjo namų išvaizdą 
ir užsirašinėjo. Taip pat dau 
geliui ūkininkų Kepė taisyti na
mus, kad butų gražesnė išorinė 
išvaizda, o jei ne— liepė nu
griauti. Tokiu darbu žmonės 
nepatenkinti. Jie aiškinąs tuo, 
kad dabar sunkus laikai, ir apie 
remontus svajoti visai negali
ama.

Plungė. — Laisvamanių eti
nės kultūros dr-ja energingai 
veikia. Nežiūrint šių metų sun
kumo, įsigijo kapinėms vieno 
ha žemės sklypą ir jau visai jį 
sutvarkė. Daro susirinkimus 
kas mėnesį, turi savo knygyną, 
iš kurio nariai gauna laisvosios 
literatūros. Ypač mėgiami “Va
ga“, “Kultūra” ir kt. p. laik 
raščiai ir knygos. Nariai dau 
gia'usia yra žmOnės buvę Ame
rikoje, kurie iš ten ne vien tik 
dolerių, bet ir laisvosios minties 
parsivežė.

Didelis gaisras Pike
liuose

Kaunas.— Balandžio 17 d. 
Mažeikių apskr., Židikų valse, 
pikelių miestely iš nežinomos 
priežasties kilo gaisras. Gaisro 
vieton 2 vai. 30 min. nuvyko 
policija su Mažeikių ir Viekš
nių gaisrininkais ir gresiantį 
didesnį gaisro pavojų likvidavo. 
Gaisro gesinime dalyvavjo ir 
latvių gaišliu inkai iš Vainodės 
ir Griežės. Gaisro meticande- 
gė septyni gyvenamieji namai 
su įvairiais trobesiais ir žydų 
sinagoga. Be to, sudegė 1 ark
lys, 2 raguočiai ir kelos dešim
tys paukščių. Gaisro nuostoliai 
dą£ nęapskaičiuoti.

Francija smerkia 
Trockio pareiškimus

Paryžius, geg. 3. — Kiek lai
ko atgal Trockis pareiškė, kad 
Francija yra padariusi slaptą 
sutartį su japonais, ir, kad juos’ 
r kalina įsivelti į karą su Rusi
ja. Francijos ministerių pirmi
ninkas Andre Tardieu viešai pa
reiškė, kad tie Trockio pareiš
kimai yrą visai be pamato ir 
jokių sutarčių ta'rp Francijos ir 
Japonijos nesą.

Boikotuoja Massie bylos 
prisiekdintuosius

Honolulu, geg. 3. — Honolu- 
hi Saloje pasireiškė labai di
delis pasipiktinimas nuospren
džiu, kurį padare Massie bylos 
prisiegdintieji. Jie rado visus 
keturius,— Massie, jo žmonos 
motiną ir du jurininkus kaltais. 
Dabar tie prisiegdintieji boiko
tuojami ir grąsirjami nepasiro
dyti viešai. Kai kurie šaukia
si policijos pagalbos.

Skerdykloms uždraudė 
steigti krautuves

Studentai sumušė kinų 
delegatų taikos kon

ferencijoje
Shanglrai, geg. 3. — Keli šim

tai kinų studentų užpuolė ir la
bai skaudžiai sumušė kinų val
džios delegatą japonų-kinų tai
kos konferencijoje, Quo Tai-chi. 
Konferencija atidėta neapribo
tam laikui.

Įstatymas draudė vyrui 
sekmadienyje bučiuo

ti žmoną
Baltimore, Md., geg. 3. — 

Baltimore mieste atmesti 200 
metų senumo įstatymai “blue 
!aws”, kurie draudė šventadie
niais atidaryti teatrus, ir kitas 
viešas įstaigas. Tarp kito ko, 
tie įstatymai draudė vyrui sek
madienyje . pabučiuoti savo 
žmona. x• A B

Vezuvijus pradėjo 
veikti

Neapolis ,Italija, geg. 3. — 
Iš čia praneša, kad vėl pradėjo 
veikti garsusis ugniakalnis Ve
zuvijus. Iš jo kraterio buvo 
išmestas koks tai alkalinio van
dens lietus, kuris sunaikino ke
lių mylių apylinkės javus.

Juroje susidaužė du 
laivai ’

Washington, D. C., geg. 3.— 
Aukščiausias J. V. teismas at
metė Chicagos didžiųjų sker
dyklų peticiją leisti joms įsteig
ti. saVo krautuves ir įeiti į de-
talį mėsos gaminių ir kitų val-atgal smarkiai užatakavo demo-1 laikosi “linijoj”. Vienas tų bas- 

kratų partijos vadą Robinsoną, j tunų, gaunanatis 90 kapeikų gomųjų daiktų biznį.

i....... *>■»■

New Bedford, Mass., geg. 8.
Atlaritiko juroje susidaužė 

du laivai. Vienas jų buvo pa
kraščių apsaugos laivas, kuris 
vijosi degtinės kontrabandinin
kų laivą.

Lindbergh’as derisi 
su kidnaperiais

Norfolk, Va., geg. 3. — Iš 
Norfolk, Va., praneša', kad ten 
atvyko Lindbergh’as ir suėjęs 
su trimis žinomais virginiečiais, 
kurie susižinoję su kūdikio kid
naperiais. Pradėjo derybas su 
pastarųjų atstovais dėl kūdikio 
sugrąžinimo.

Užmušė du už medžių 
piovimą karaliaus 

miškuose

Bukareštas, Rumunija', geg. 
33.—Prie Somfalu, Rumunijoj, 
žandarai mirtinai nušovė du 
ūkininkus ir daugelį sužeidė, už 
tai, kad jie norėjo prisipiauti 
malkų karaliaus Karolio miš
kuose.

Bombay, Indija, geg. 3. —Iš 
vietų rezignavo visi Bombay bir
žos direktoriai.

Reikalaus laisvama
niam kapų

Kaunas.—Bal. 17 d. Kaune i- 
vyko posėdis. Posėdy konsta- 
tuotas kad pilnateisiai Lietuvos 
piliečiai nepriklausomi jokiai 
oficinai religijai sąžinės laisvės 
srity neturi jokių teisių.

Pirmas ir svarbiausias daly
kas piliečių teisėms sulyginti, 
tai civil. metrikacija. Bet kol 
kas bus, kultūros taryba nu
tarė kreiptis į miesto savivaldy
bę, kad Kaune duotų žemės 
laisvoms kapinėms įsteigti. Tuo 
reikalu numatoma kreiptis ir į 
vyriausybę.

Sugavo beplatinant ne
tikrus penkličius

Balandžio 22 d. šalantų po
licija sulaikė miestelyje bepla
tinant netikrus sidabrinius 
penkličius šaltkalvį Kazį Baką 
ir vagį recidivistą Povilą Me- 
deikį, pas kuriuodu,* padarius 
kratą, rasta trys netikros penk- 
litinės monetos,' tačiau abu už
sigynė jas dirbę ir platinę. Su
laikytieji drauge su kvota ati
duoti teismo tardytojo Salan
tuose žinion.* Bakas ir Medei- 
kis—abu kilę iš Plungės mies
telio.

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

su .
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK- 
RAŠČIŲ rengianha EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRIA” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 
Be persėdimo tiesiog Klaipedon.
Keliavimas dabar daug pigesnis.
Užeikite pasiteirauti.
Jnformacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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So. Omaha, Nebr
Balsavimai SLA. 87 kuopoj

kozie,

2342 S. Leavitt St Tel. Canal 1678

16

Brooklyn, N. Y

K. Algimantas

kur ir bite

joms

M|

Lietuvos 
vakaruose 
bet apie

jtfMRKanai

kad 70% katalikių 
išteka už 
tik išsigelbėti

šnipų-kunigų, 
su jais jokių

ir 
su 
jie

Anlradlonląij Ir 
Penktadieniais

Alex 
Gray 

10:30 vai. vok.

Trečiadieniais Ir 
Sosladleniais

RUTH 
ETTING 

10 vai. vak. *

Trečiadienis, geg. 4, 1932

pasididžiavimu dc- 
svetimtaučianis, 

, kad ir Lietuvos 
stengiasi įrodyti,

gcnlinojc.
Į Vilniaus klausimų jie taip 

žiuri, kaip ir tie ponai, kurie 
apie Vilnių kalba, bet laukia 
juo tvirčiausiu ryšių su Lcnki-

svetim- 
nuo 
kad 
rei-

skelbia šlykščiausius 
naudoja Lietuvos At- 
autoritetų “apsidirbi- 

nepaklusniaisir.is”. Ne 
Lietuvos “lenkai”

policijos egzekuci
■ ♦

’Hagauitis" scenoje

mmm

valandų po pietų, 
niurni bus šokiai 
kestro.

šiai operetei 
rinkta žvmiausii

vaidinti pa- 
Brooklyno ir 

apylinkės lietuviams žinomi 
artistai, kaip tai: p-nia M. 
Strumskienė, p-lė O. Raulinai-

činskienė, p. V. BukšnaiTtš,' F. 
Morkus ir p. Šteinys. Taigi 
operetės geras suvaidinimas 
užtikrintas ir visi atsilankiu-

s*#*#

... apbtoi Ii

KORESPONDENCIJOS

SLA. 87 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimų, kuriame bu
vo balsuojama už Pildomosios 
Tarvbos kandidatus. Balsavi
mo pasėkos tokios:

į prezidentus: Bagočius 26,

į vice-prezidentus: Mika
lauskas 14, Vokietaitis 6, Moc
kevičius 3;

į sekretorius: .Jurgeliute 13, 
Miliauskas 3, Čekanauskas 12;

į iždininkus: (ingis 21, Ta- 
reila 8, Mažeika 6;

į iždo globėjus: Januškevičia 
10, Bakanas 15, Stungis 
Raginskas 8, Mockus 13,

į daktarus kvotėjus: Bronu- 
šas 23, Klimas 6, Staneslow 3.

Kaip matote, musų kuopa 
balsavo už Vakarų Komiteto 
rekomenduojamus kandidatus.

— Korės p.

Brooklyno Operetės Draugi
ja laiko pamokas kiekvienų 
penktadienį ir rimtai rengiasi 
prie pastatymo scenoj dviejų 
veiksmų operetės “Raganius”. 
Perstatymas įvyks gegužės 15 
dienų, Labor Lyceum Svetai
nėje, 919 \Villoughbv Avė., 

Prasidės 5 
Po vaidi- 

prie gero or-

ir $1.00. Taigi vietiniai ir 
apylinkes lietuviai ir lietuvai
tes nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti į šį paskutinį ši sezo
no parengimų. Atsilankiusie
ji ne tik kad pamatys juokin
gų operetę “Raganių”, bet už 
tų pačių įžangų turės progos 
smagiai pasišokti ir linksmai 
laika praleisti. Priegtam pa-, 
telnšile vienintelę Brooklyne 
esamų dailės draugijų, kuri rū
pinasi vien dailės reikalais ir 
visuomet savo pa rengi urnose 
publikai kų nors naujo duoda.

Operetės Draugijoj daugu
moje priklauso Amerikoje .gi
męs ir augęs jaunimas. Da
bartiniu laiku chore yra apie 
60 dainininkų ir dainininkių. 
Chorui vadovauja žymus mu
zikas p. Ks. Strumskįs, kuris 
su pasišventimu dirba chorui 
jau apie 13 melų be jokio at
lyginimo. Vargu butų galima 
kur nors rasti kitų žmogų taip 
atsidavusi menui, kaip < p. 
Strumskis. Žymiausias roles 
atlieka o|>cretčse goriausia šioj 
apylinkėj dainininkė - artistė 
p-nia Strumskienė. Režisie- 
riauja žymus komikas p. P. 
Bukšnaitis.

Korespondentas V.

B.

LIETUVOS “LEN
KAI” ARGENTINOJ

Man daug kartų teko būti 
Lietuvos “lenkų” privačiuose 
namuose. Jie pasisako, kad tik 
dėl to vengia būt lietuviais, kad 
lietuviški kunigai ir konsula
tas, užpykę ant kurio lietuvio, 
tuoj skundžia policijai.

Besilinksmindami 
“lenkai” lenkiškuose 
dainuoja lenkiškai, 
Lietuvą:

Jechal, jechal ra
Tiliu, tiliu — bam, bam,
Co tam slychac w Dotnovvie^, 
Iznikiškuosc choruose dai

nuoja daug lietuvių, jų vaidin
tojų buteliuose vaidina vil
nietės ir kaunietės. Viename 
vakarėlyje lietuviai gražiai su
dainavo:

Na barykady
Ludn roboezv
€zerxvony sztandar
Do gury wznies! '
Dėl išdavikiškos lietuviškų 

kunigų ir jų draugų politikos 
išvyti iš lietuvių tarpo Lietu
vos “Tenkai” dažniausia dai- 
nuo ja:

t Biją dzwony,
Jakie dzvvony
Czy w mej gloxxie gluszų.
Apie Lietuvos politikų Lietu

vos "tetukai” mažai interesuo
jasi: dauguma nori juo grei
čiau išsiimi Argentinos piliety
bę ir ant visados pasilikt Ar-

Lietuvos. lenkt) dvasią >Ar- fceVičiiį ir reikšmingi^ lenkų 
gentinoje geriausia stiprina 
lenkystėje lietuviški kunigai ir 
konsulatas su atstovybe. Šiuo 
pasakymu niekas neturėtų užsi-‘ 
gauti. Apart virčiui neto, dar 
galima pridurti, kad'ir sekanti 
faktai: Klebonų valdomas 
“švyturys”, o sykiu ir Lietuvos 
atstovybės oficiozas, spausdi
namas lenkų * spaustuvėje ir 
klišes, kurios'prmiau telpa pas 
lenkus, paskiau talpinamos 
luinėtame oficioze dažnai su Į i, :
lenkiškais parašais. Minis torio 
Daukanto nuolatinis lankymų- 
sis pas lenkų m misterį Mazur- 
-.—----- ■et.-' *—■ —.i.. i.........

$pkud$s ©įprašytnui Lietuvos 
im’nisicrio dalyvavinnj Len
kijos valdžios (per jos atsto
vų) ruošiamuose banketuose, 
-klubai stiprina Lietuvos len
kų dvasių ir jie labai atvirai 
kalba, kad Vilniaus Gynimo 
Komitetai tai yra lik taip sau 
moderniška komedija Lietu
vos piliečiams bovyti.

Neturiu palinkimo ir noro 
kų nors užgerti, — vien kon- 
šhftuoju liūdnus faktus, v iš
liek, ar jie kum malonus, ar 
ne.
Bs. Aires, Balandis, 1932.

Širdingiausi Musų Lin 
kėjimai ir Sveikinimai

0 kada Lietuvos konsulatas 
pasirinko savo juriskonsulu 
Iz’nkijos valdininkų prof. Ber- 
kmana, tai Lietuvos lenkai tų 
faktų su j 
monstrą vo 
aiškindami, 
atstovybe 
kad lietuviai ir lenkai, tai vie
nas ir tas pats kūnas, kraujas 
ir ta pati tikyba.

Kada draugai tolimose vietose švenčia sukaktuves, 
pašaukimas telefonu yra asmeniškiausias būdas 
perduoti jiems savo širdingiausius linkėjimus. 
Kada tik reikia atlikti kurią nors funkciją toli už 
liiiesto ir jus negalite atsilankyti asmeniškai, jus 
rasite, kad stkamas geriausias būdas yra pašaukti 
tuos žmones telefonu. Kainuoja rnaž^i, kur jus 
nč šauksite. • '
‘ Musų tikslas yra pagelbėti jums kalbėtis aiš

kiai, greitai ir nebrangiai su bite kuo, bile 
laiku.

’-T'į 1 
.-..N;:

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
BRIGHTON PARKE trys mūriniai nauji namai, 2 augštų 
]>'o du Ilatu, po 6 kambarius. Kiekvienas namas vertas po 
$12,000.00. Vieno namo morgičius — $2500, ant 5 metų; 
Antro namo morgičius $3,000, ant 5 metų; Trečio na
mo morgičius — $4,750/ z
ROSELANDE, bugalow ir 3 lotai, vertės $6,000. Morgi- 
čius—$1,000 ant 3 metų.

Turime ir Daugiau G-erų Morgičių.

Justin Mackiewieh
MORTGAGE BANKER

VVISSIG
Specialistai iš 

Rusijos

PER 27 METUS

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲTR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSTOS 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, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jas išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykaL, OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valaįdai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki I vai. 
4200 West 26 St. kampas Keelef,Ay<_. Tel, Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanbi, 
swimming pool. , 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

50c., 75c.

Visos pastangos bus pilvotos pada
ryti kelionę atmintiną ir pilnį įv»i* 
rūmų ir malonumų dėl tų, kurie da-, 
lyvaus ekskursijoje.

Reikalaukite nuo savo agento lai* 
vakortės ant .
SCANDINAVIAN AMERICAN 

LINE
27 Whiteball St. New York City 
248 Wa»bingwi St., Boston Mass.

Ctoicago, IH.;

Lenkų kunigas Zakrževskis 
Bs. Aires pasakoja, kad geriau
si jo parapijonai yra lietuviai. 
Lenkai pasakoja, kad dėl to lie
tuviai priklauso lenkiškai pa
rapijai, kad lenkų kunigas pa
doriau gyvena už lietuviškus 
kunigus ir nepolitikuoja. Tie 
kėdainiškiai, ukmergiškiai ir 
Kauno priemiesčių gyventojai, 
kurie čia save skaito lenkais,— 
lenkų organizacijose jie yra ži
nomi kaipo lietuviai, ne vien 
geografišku atžvilgiu, bet 
etnografišku. Išsikalbėjus 
tokiais Lietuvos “lenkais”,
sako, kad dėl to mes neiname 
į lietuvių parapijų nė Į lietuviš
kas organizacijas, kad lietuviš
ki kunigai kiršina ir persekioja 
savo tautos žmones. Tikrumoje 
yra labai daug faktų apie lie
tuviškų kunigų “darbuotę” 
veiklesnių lietuvių visuomenės 
narių adresu. Savo spaudos or
gane jie 
melus ir 
stovybės 
mui su
vien tikinti 
prakeikė lietuviškų, parapijų dėl 
jos penimių šnipiškos rolės, 
bet ir visa susipratusi Argen
tinos lietuvių visuomenė smer
kia ne tik kunigus, bet ir kon
sulatinius jų bendradarbius, 
varančius judošiškų lietuvių
persekiojimo darbų. Nesenai 
kunigai oficialiai gyrėsi apie jų 
daromus žygius policijon ir sa
vo “Švyturyje” krykštavo, kad 
tiems ir tiems jau paruošti lai
vai į T'ierra de Fuego arba į 
“sena krajų”. Bet atbulkalnie- 
riški šnipai su savo bendradar
biais pasiliko su ilgomis nosi
mis. Visas jų atsiekimas, tai 
kad inkvizitoriškomis priemo
nėmis pakankino keliasdešimtis 
sau nepatinkamų asmenų, pa
darė jiems nuostolių ir sugrio
vė jų sveikatų, šį judų-iskari- 
jotų žygį neužmirš Argentinos 
lietuvių istorija.

Bėgdami nuo lietuviškų kuni
gų Lietuvos katalikai įstoja 
nariais į įvairias lenkų organi
zacijas ir kliubus, paskui save 
traukia ir kitus lietuvius ir ten 
ištirpsta svetimtaučių tarpe. 
Yra faktas, 
lietuvaičių 
taučių, kad 
lietuviškų 
tik neturėt 
kalų, kad per juos nebūtų ati 
duotomis

Čhesterfleld Radlo Programas
Pirmadieniais Ir
Ketvirtadieniais

. Bosvvell
Seserys 

, 10:30 vai. vak.
'Rytinis Dienos Šviesos Taupymo laikas

Shilkref s Orkestrą kas nakt apart sekamdienlo
NORMAN BROKENSHIRE, jvedėlas

COIUMBIA NETVVORK

W 1932, tiGGlrr & Myers Tobacco Co,

Tne aaa'iette Ž&afy MILDE R
z/ z TASTES BETT£R
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1932

MIEGAS

!fflswM313wsas
Marųuette Park Lietuvis laikrodininkas

Waje
SHOESFOR WOMEN

DABAR DABAR

Rex Radioir FinanceCo

Labdariui St. L
Brighton Park

EKSKURSIJOS
LIETUVON

SPAUDOS
EKSKURSIJOS EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ

LANCASTRIA
Be Jokio Persėdimo

Conn, 814

193

THIS 
WEEK

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa>

nežinomos 
natūraliai 
maudyne

mo, 
prie 
mus

Tai vienintelis didžiausis laivas, kuris 
plauks šiais metais į Klaipėdą.

Važiuodami šiuo laivu turėsite smagią 
kelionę ir prisidėsite prie palaikymo Lie
tuvos uosto Klaipėdos.

Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gausite,geresnius kambarius.

NAUJIENOS suteiks jums teisingą 
patarnavimą.

LAIVAS "LANCASTRIA

Pirmadienio, rytą apie 8 va
landą p. Mažeikas triusesi savo 
bučernėje 4601 So. Washtenaw 
avenue.

Holdapas lietuvio krautuvėje

$19.00 ir aukščiau. 
$15.00 ir aukščiau 

$4.00 
15-25c po 5 centus 
.....................  do 19c

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta 
rė rengti šiais metais sekančias.

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

atsakančiam 
gera i 
rvs. i 
lys yra longv 
atsidaryk langus 
šiai. Tas užtikrins

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nuo komdlpacljo*, pranta apetito, 

galvon nkaudčjlmo, bemiegės. 
Vilione aptirkoae.

Trečiadienis, geg

3343 SOUTH HALSTED ST 
Ghicago, III.

Liepos 2 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “FREDERIK VIII” 

į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPęDĄ
Ši Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA” 

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

P. Baltutis & Co. 
3327 SO. HALSTED ST.

I Tcl. YARDS 4669

Rugpiučio l9 d., Laivu “MAJESTIC 
į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Bet banditams to pasirodė ne 
gana. Jie įsivarė- Mažeiką Į. 
s tūbą ir paliepė atiduoti tuos 
pinigus, kurio randasi paslėpti 
čia.

Mažeika aiškinosi, kad jis 
atidavęs visus pinigus ,kad dau
giau neturįs. Bet plėšikai grū
mojimais tiek įbaugino Mažei-

Birželio 15 d., Laivu “BERENGARIA 
•(į Angliją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

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

Liepos 16 d., Laivu “STATENDAM 
į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu. į KLAIPĖDĄ >

Marquclle Purk tautiečiai 
tautietes, 
(i pilietybes 
tai po metų 
sunkinama 
Taipjau kas 
varžomi ir 
ateity gali būti 
nepilieeiams. 
i

Marqucttc Park Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas ren
gia pilietybės pamokas:. Advo
katai S. P. Kai ir .T. J. Grish

j * ; 1 t

pašvenčia savo, brangų laiką, 
kad pagelbėti tautiečiams likti 
šios šalies piliečiais. ,

Norintieji lankyti pilietybės 
pamokas kreipkitės prie- kliu- 
bo raštininko A. J. Malinsko, 
6826 Talm.au avenue. Ą. ,.7. ,M.

Gegužės 10 d., Laivu “KUNGSHOLM 
< į Švediją, iš ten laivu į KLAIPĖDĄ

Gegužės 21 d., Laivu “STATENDAM 
į Rottcrdam, iš ten gelžekliu į KLAIPĖDĄ

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

Didelis pasirinkimus laikrodėlių visokių 
išdirbyščių už nužemintas kainas. Atei
kite ir patirkite musų kainas pirm negu 

pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829 
------------------- ------------- ---------- ...............- ---------......... . .... .■-v .........

10 Tūkstančių Vertės
STAKO GALUTINAS 

IŠPARDAVIMAS

ką, kad Šis pagalios atidavė 
jiems dar $300, kurie buvo pa
slėpti po matracu.

Uždarę Mažeiką ledaunoje 
piktadariai apleido krautuvę.

—Vietinis.

viso trys šimtai”, 
Po to 

kamuoliu draugiško

ir nekurtuos ligonius atlankys 
Ii.. Taip man toko nugirsti iš 
jų pasikalbėjimo.

“Kad dauginu lokių butų mu
sų tarpo!” Atkartojau girdėtus 
žodžius užginančius šio labda- 

daugiau lo- 
itsake apie- 
bakūžės ir 
sveikata ir

nu-

Statendam ♦ Rotterdam
Volendam Veendam

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą, ar Boulogne- 
Stir-Mer. Puikiausi {rengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir modetni- 
nėj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 
Holland-America Line 

40 N. Dearborn St., Chicago

■; - ' J.SEKYS, ■?<’:
226 Park St., Hartford, Čonn.

K. Sidabras
342 W. Broadway, S. Boston, Mass.

A. S. TREČIOKAS 
197 Adams St., Newark, N. J.

J. J. URBŠAS 
187 Oak St., Lawrence, Mass.

A. VARASIUS 
and Carson St., Pittsburgh, Pa.

J. VASILIAUSKAS 
Bank St., Waterbury, Conn.

VIENYBĖ 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. VELECKIS ’
South Avė., Bridgeporf, Conn.

J. J. ZOLP 
4559 S. Paulina St., Chicago, III.

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 

JVAIRIŲ STYLIŲ RAMŲ, TIKRI TORIO ŠLIFUOTI STIKLAI 

PRITAIKINTI JŪSŲ AKfMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Ypatingos svarbos yra deda
ma į tai, kad reikia kas naktį 
miegoti aštuonias valandas, 
kad atnaujinus ląsteles, kurios 
nuolat susidėvi kasdieniniame 
judėjime. Tiems, kurie nuken
čia nuo nemiegojimo, yra duo
dama keletas svarbių patari
mu.

“Jei esi palinkęs prie galvos 
skaudėjimų, skilvio nemalimo. 
dažnų slogų, arba jei visuo
met jautiesi pavargęs, pa
klausk savęs: “ar miegu aš
tuonias .valandas kas naktį?’ 
Nors šis klausimas ir neatro
do svarbus, bet jo atsakymas 
dažnai priveda prie visų ligų • v_•v •
išrišimo.

“Užtektinai miegoti yra svar
bu, nes tuo laiku augame. Mie
game, kad ilsėtis ir miegant 
nudėvėtosios kūno dalys esi i 
atnaujinamos.

“Kūnas sudarytas yra iš ląs
telių, kurios sudaro jo plėve
les ir organus, šios ląstelės ir 
pievelės nuolat dįla, oda, plau
čiai ir išmetimo organai turi 
jų nusikratyti. Kiekviena min
tis ir kiekvienas judėjimas pri
sideda prie jų dilimo. Kuo 
sunkesnis darbas, nežiūrint ar 
protinis ar fizinis, tuo grei
čiau ląstelės nyksta ir krau
jas apsisunkina nuodingais 
produktais. Jei norime gyventi, 
šios nusidėvėjusios ląstelės tu
ri būti pataisomos arba nau
jai gaminamos. Dalis šio taisy
mų darbo yra daroma maisto, 
kurį valgome, ir oro, kurį kvė
puojame, bet didžiausia dalis 
tai rekonstrukcijos darbas, ku
ris daromas miegant. Tai tuo 
laiku visa tvirtybė ir energi
ja, dienos laiku sunaudota, yra 
grąžinama. ’

“Taigi matome, kad daug 
padaroma miegant, ir pridera 
duoti kunui užtektinai laiko, 
kad jis tai galėtų daryti. Jei 
neužtektinai laiko duodama,— 
atnaujinimo ir rekonstrukcijos 
darbas nebus pilnas. Pasek
mės bus nuovargis su veikian
čių pajėgų nusilpnėjimu — 
taip kad liga greitai galės ap
imti.

“Kiek valandų reikia miego
ti, tai priklauso nuo žmogaus, 
bet šais bruzdėjimo laikais 
lengvai galima sakyti, kad 
ne mažiau, kaip aštuonias 
valandas yra reikalinga, 
kad surinkus jėgas dienos lai
ke prarastas. Ar duodi savo 
kunui užtektinai laiko daryti 
šį pataisos ir rekonstrukcijos 
darbą? Jei ne, tai pasekmės 
gali būti blogos. Pavojaus 
ženklai gali būti galvos skau
dėjimas, skilvio nemalimas, 
konstipacija arba vidurių su
kietėjimas, arba nuolatinis pa
vargęs jausmas.

Jei užtektinai miegosi, tai 
atsikelsi susiclrutinęs ir ener
gingas. Bet jei atsibudęs jau
tiesi pavargęs, tai ženklas, kad 
neužtektinai miegojai. Turi tai 
dapildyti. Eik miegoti kelio
mis valandomis anksčiau, jei
gu galima, tol, kol rytmetį at
sibudęs jausies patenkintas ir 
sudrutintas. Tuojaus žinosi, ar 
kūnas turi užtektinai laiko sa
vo darbą daryti. Ilgiau miego
ti nenorėsi.

“Viena iš didžiausių pagelbų

Graži diena.
Namie visi darbai atlikti. 

Dienos reikalams iegos išeik
votos ir liežuvis nei sakinio 
nebsudėtų reikalui esant. Nie
ko naujo. Kas savaitė atsi
kartoja tos pačios dienos ir 
kasdien laikrodis vienodai su
kasi ratu.

širdis krūtinėj nerimavo — 
norėjo bėgti ir daugiau negrįž
ti į nuobodų žmogui pastaty
tą mūrą. Ir kam būti yiduj? 
Varginti akis priprasta serui ir 
nesi judančių baldų scena ne
buvo reikalo. Todėl sudie tau, 
mano apielinkė! Įdomu vimas 
nešė manę ten, kur vargo sie
los duonos gauti susirenka.

“šiandie nedaug žmonių te
buvo 
linksmai tarė labdarys 
vynįojos 
pasikalbėjimo siūlas.

“Dirbti lietuviams yra mano 
noras ir aš to siekiu”. Čia su
skambėjo telefonas. Ir labda
rys sąyo tolimesnius žodžius 
pakeitė užklausimu: — Na, ar 
geriau ligonis jaučiąsi? Gal 
trūksta maisto? Gerai. Aš 
nuvažiuosiu parvežti. Pašauk 
manę ir vėl. Viso labo.

Lig vilko genama įbėgo svar
bių žinių pilna ypata. Ji dėstė 
dalyką. Prašė patarimo. Lab
darys sutiko pagelbėti jai. Bet 
pirmiaus jis turi nuvežti toli 
gyvenančiom bedarbių šei
mom maisto. Dar jam reikia

neatidėliokite išsiim- 
popieras, ba mc- 
vis daugiau ap
tikti1 piliečiais, 

melai vra labiliu 
ateiviai. Njetpliiuoj 

labai ankšta

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

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

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust & Savings Bank Bldg., 

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200
i ■

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

Kit* laiką paąal susitarimą.

rio darbą. “Kad 
kių butų!” rodos, 
linkės pasvirusios 
jose gyvenau lieji 
pinigiškai kapitalizmo 
skriausti žmonės.

miegojimui, lai 
ventiliuojamas kamba- 
iurėk, kad lovos užklo- 

šillos, tada 
kuoplačiau- 

ištrukimą 
nuodų, kuriuos kūnas numeta 
ir tuo pačiu briku 
orui įeiti.

“Jei dėl kokios 
priežasties miegas 
neateina, tai šilta 
prieš atsigulsiant arba smagus 
pavaikščiojimas, .tyrame ore 
daug pagelbės. Yra kartais 
naudinga biskį užvalgyti prieš 
eisiant gulti, nes tuščias skil
vis dažnai esti nemiegojimo 
priežastimi. Užtenka atsigerti 
pieno ar šiokolado stiklą‘ir 
suvalgyti porą pyragaičių.

“Tie, kurie bijosi nemiegoji- 
luri vengti viso to, kas 
jo veda. Perdidelis ruky- 
ar kavos gėrimas, ar sun- 
valgis prieš atsigulsiant 

kenkia miegojimui.
Duok savo kunui progos pa- 

sigelbėti. Užmokestis bus tavo 
sveikatoje, didesnėj energijoj 
ir veikiančio) pajėgoj!”

—FLIS;

“Dabar aš turiu stip
rumą jaunystės”

"Per koturius metus aš buvau menkos 
sveikatos ir taip silpnas, kad mažai galėjau 
dirbti,’’ rašo p. M. Preikšą, Buffalo, N, Y. 
"Aš ėmiau daugelio rųšių vaistų be jokios 
pagelbos. Aš perskaičiau apie Nuga-Tone ir 
nusipirkau bonkų. Aš suvartojau dvi bon- 
kas ir dabar aš turiu stiprumų jaunystės. 
NugivTone yru pastebėtinas dei žmonių, ku
rio yra silpni ar liguisti."

Jokio vaistai neturi tokio stebėtino re
kordo kaip Nuga-Tone. Jis suteikė sveikatų 
ir stiprumų milfonams žmonių visose pa
saulio dalyse per pastaruosius 45 metus. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas aptiokininkų. 
Jeigu aptiekininkas jo neturi, paprašykite Ji 
užsakyti iš savo urmininko, žiūrėkite, kad 
gautumėt tikrų Nuga-Tone. Substitutai yra 
be vertės.

Vargais surakintos beturčių 
krutinės 

Jum dėkui 
pina, 

vietoj 
žaliųjų 

Jos meilę, 
vien skina

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS

ENNAJETTICK
$5.00 IR $6.00 ČEVERYKŲ

Kas norite važiuoti Lietuvon pasirinkite kurią iš čionais pažymėtų 
Ekskursijų ir tuojaus kreipkitės prie bile kurio Lietuvių Laivakorčių ą- 
jungos nario pasitarti apie dokumentus. Žinokite, kad nekurtuose atsi
tikimuose gauti dokumentus užt;rųftka apie 3\męnesiuS (laiko, <’•
- ■ ■ J. - ■••.? . r.

‘ į -5 J. AMBRAZIEJUS '
168 Grand. St., Brooklyn, N. Y,

V. W. AMBROZE
Newark, N. J.

P. P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St., Chicago, III

.P BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello Mass

DIRVA
682.0 Superior Avė., Cleveland, O. S

K. A. MAKAREVIČIUS
62 Jackson St., Ansonia^

& MOLIS
1730 — 24 St., Detroit, Mich.

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

J. RAUKTYTĖ
123 Millbury St., Worcester, Mass.

NAUJIENOS, Chicago, 111.
I II I II,»■!■■■ Į.....

j Vidun įėjo du jaunu vyru. 
Nieko nelaukdami jėjusieji ‘at
kreipė j Mažeiką revolverius ir 
pareikalavo piiiigų grasindami 
nušauti, jei jis neišpildys rei
kalavimo.

Mažeika atidavė piktadariams 
visus pinigus, kiek jų turėjo 
krautuvėje.

_____ - AAAAAtoEEE
Sizes from 1 to 12

TIKTAI PER 2 SAVAITES
Ateikite ir PRITAIKYSIME Šiandie.

Didžiausias ir geriausias pirkinys šių visoj šaly žinomų čcveryku.
Pasirinkimui 23 styliai moterų ir suaugusių mergaičių

ČEVERYKŲ

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUtH HALSTED ST.

Galutinas išpardavimas General Motors Ra
dijų, Victor, Philco, Fada, Bosch už negirdė 
tai žemas kainas. ELEKTRlKINES RA 
DIOS po 
Pianai po 
Nauji walnut radio kabinetai po 
Gaidos vertes........
Lietuviški rekordai 
Cash registeris vertės'....... $300.00 už $65.00
8 pėdų stiklinis show case už .......  $20.00
50 šmotų china dish setas.............. po $4.50
Day Beds.................... po $12.00

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS 
TĘSIS PER 5 DIENAS. 

K. LIUTKUS, M,anagcris

Rex Radio ir Finance Co.

YOU NEED
NO LONGER

BE IOLD 
THATYOU 
H AVĖ AN
EXPENblVE 

FOOT

Talm.au
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fttblished Daily Except Sundąy by 
CM UĄwūan(N<W8 rub. Co.» Xnc.

HM Dalatod.^treet
Tetaptame Roosevelt 8900 
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Edltor P. GRIGAITIS

NATJJIENOS, CHčggo, UI.

Subecriptfon Rata*:
$8.00 per year fa Caaada
$7.00 per year outside of Chicago
88.00 per year fa Chicago 
8c per eopy

Entered aa Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chtaago, III. onder the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė 1789 8. Halsted St., Cbicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

Uialsakyiio kalnai
Chlcagoje —- paltu:

Metams................ ........................ $8.00
Pusei metu —__________ 4.00
Trims mėnesiams -3.-------- 2.00
Dviem minesiam____________1.50

_________ .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija........ ...... .............. 8c
Savaitei ...........   18c
Minesiui   —m 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicayoj, 
palte:

Metams ..............—. $7.00
Pusei metu........ ........ — 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ....................1.25
Vienam minėsiu!_ —----- — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00 
Pusei metu  4.00 
Trims mėnesiams .................— 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ATBULAS DARBAS

Jungtinių Valstijų atstovų rūmai priėmė didele 
dauguma balsų įstatymo sumanymą, kuriuo federalė 
rezervo sistema yra įgaliojama leisti daugiau arba ma
žiau pinigų, atsižvelgiant į prekių kainas rinkoje, šian
die kainos yra labai žemos jr nuolatos dar vis daugiau 
krinta. Tai rodo pinigų '‘brangumą” arba trukumą. Jei
gu pinigų butų daugiau, tai jie “atpigtųV, kitaip sakant, 
pakiltų prekių kainos. Sumanymo autoriai nori, kad 
kainos pakiltų iki vidutiniško 1921—1929 metų lygmens.

Šis sumanymas dabar turės būt apsvarstytas sena
te, kuris jį gal atmes, kadangi senate turi daugumą re- 
publikonai, o pastarieji sako, kad tas pinigų vertės kon
troliavimo planas esąs sugalvotas demokratų ir esąs 
netikęs. Tarp republikonų ir demokratų šiandie eina 
varžytinės dėl “prestižo”. Vieni ir antri nori gauti kiek 
galint daugiaus kredito, kaipo konstruktyvė partija, 
sugebanti kovoti su biznio depresija.

Bet demokratų sumanymai principialiai nesiskiria 
nuo republikonų sumanymų. Kbkj tikslą, pav. turėjo 
prezidento Hooverio sumanymas dviejų bilionų dolerių 
Finansų Rekonstrukcijos Korporacija? Padaryti, kad 
butų daugiau pinigų apyvartoje. Tokia pat yra pamate 
nė mintis ir aukščiaus nurodyto plano, kad federalė re
zervo sistema kontroliuotų pinigų vertę, leidžiant jų 
daugiau apyvarton, kuomet yra žemos prekių kainos.

Tų visų sumanymų tikslas yra kovoti su defliacija 
— su per daug aukštai iškilusia dolerio verte, idant pa
kiltų prekių kainos. Bet nei demokratai, nei republiko- 
nai dar iki šiol nesugalvojo, kaip padaryti, kad žmęnės 
turėtų kuo pirkti prekes. Žmogui, kuris neturi pinigų, 
yra visviena, ar rūbų eilė kaštuoja $20 ar $10: be pi
nigų jisai negali jos nusipirkti. >

Taigi tie bandymai nugalėti biznio depresiją yra 
daromi ne iš to galo. Kongresas turėtų rūpintis, kad 
žmonės įsigytų daugiau pinigų prekėms pirkti. Tuomet 
biznis imtų atsigauti. Jeigu, sakysime, kongresas butų 
paskyręs keletą bilionų (įolerių statybos darbams ir 
tuo budu parūpinęs uždarbį milionui kitam bedarbių,

viešpatavimo sovietų Baltgudi- 
joje tapo įsteigta lietuviams 
valst. “apie 10” pradinių mo
kyklų, kurioms trūksta ir mo
kytojų, ir mokslo vadovėlių ir 
kitokių reikalingų dalykų! Oi 
tuo tarpu reikia atsiminti,, kad 
Baltgųdijoje visą laiką buvo 
susispietę pabėgusių iš Lietu
vos komunistų “lyderių” gu
riai.

Toliaus tas komunistų orato
rius pasigyrė suvažiavimui, 
kaip bujoja lietuviška partijos 
spauda Baltgudijoje. Girdi:

“Musų lietuvių laikraščio 
tiražas (cirkuliacija) auga, 
Tiesa, tiražas begalo mažas. 
Tai didelis trukumas laikraš
čio darbe. Pas mus maža sel- 
korų (t. y. kaimo korespon
dentų. — “N.” Red*). Reikia 
išplėtoti milžinišką darbą, šio
je srityje... Pas mus maŽ4 
knygų, bet dar blogiau yra; 
tai, kad knygos lietuvių. kal
ba labai blogai platinamos, 
Mes turime tokių faktų, kuo
met lietuvių knygos .guli san-r 
dėliuose ir nepasiekia varto- 
jtojus. Tai neleistinas apsi
reiškimas.”
Vadinasi, laikraščio < cirkulia

cija be galo maža, knygų ma
žai ir tų pačių žmonės neskaito; 
O betgi tas pasakorius per po
rą valandų plepėjo “masių at
stovų” suvažiavimui, kaip lie
tuviai darbininkai ir valstiečiai 
Baltgudijoje, vadovaujami ko
munistų, kartu su visos sovieti- 
jos proletariatu milžiniškais 
šuoliais eina progreso keliu! 
Sveikaį protaujančių žmonių 
susirinkimas tokio komedijanto 
nebūtų klausęs nė 10 miliutų.

vertės seimo nutarimą. Bet jo 
logika šlubuoja. Jeigu konsti
tucija sako, * kad konstitucijos 
pakeitimai ir papildymai turi 
būt paskelbti SLA. orgąne 
“bent 30 dienų prieš Seimą”, 
tai reiškia, kad jie turi būt pa
skelbti ne mažiau, kaip už 30 
dienų prieš seimą. Bet skelbti 
juos už 60, ar užAo dienų, ar 
už puses metų prieš seimą kon
stitucija nędpaudžia. Taigi sei
mas turėjo pilną galią nustatyt 
ilgesnį laiką konstitucijos pa
keitimų ir pataisymų svarsty
mui kutuose, negu aukščiaus 
minėtas 30 dienų.

Lengva suprasti, kodėl Balti - 
morės seimas rado reikalinga 
paskirti 6 menesius, vietojo 
reikalaujamo konstitucijoje mi
nimumo dienų. Dalykas eina 
ne. ąpie pakeitimus ir . papildy
mus prie atskirų konstitucijos 
sparagrafų,, bet apie ištiną nau

ją konstitucijos projektą. Tokį 
didelį sumanymą kuopos nieku 
budu negalėtų apsvarstyti, ir 
per^alsuoti per, vieną mėnesį, 
kuriame paprastai įvyksta tik 
vienas kuopos mitingas.

Antra, buvo manoma, kad 
tękiam projektui pasirodžius 
“Tėvynėje”, kuopos ne.-tik turi 
gauti progos j j išnagrinėti* (bet 
ir duoti įvairių pataisymų »prie 
jo. O konstitucinius pataisymus 
kuopos turi siųsti Įstatų' Komi
sijai už 90 dienų prieš seimą. 
Dabar ta proga kuopoms jau 
yra atimta. Delegatai seime ga
lės todėl tiktai svarstyti komi
sijos patiektą sumanymą ir jį 
ištisai priimti arba atmesti, o 
pakeitimų jau negalės daryti; 
Tokiose ąpystovose. scijnas var
giai benorės pradėti jį ir 
styti.

Apie projekto gurinį 
tarti žodj, kitą vėliau.

ĘRAM STOKER

GRAFAS
Verti A. Vaivada

DRAKULA

svar-

teks

(Tąsa)
Nei vienam b.ųrio iki šiol ne

teko sueiti taip artimai su gra
fu. Netgi kuomęt man reikėjo 
su juo pąpįmatyjti, jis arba ga
vėjo, arba buvo priplūdęs švie
žiu krauju, ir be to, susitikda
vau su juo erdvėje, apgriuvu
sioje pilyje, kurios pakampiais 
vejas galėjo pusnoįi visai ne
su varžytas; bet čia vieta buvo 
labai maža ir uždaryta ir il
gai ųevėdinla, todėl oras joje

GALŲ GALE, PASKELBTAS 
SLA. KONSTITUCIJOS 

PROJEKTAS

Juozas 5? r o n s k u s

Klaipėda po devyneriy metu
junginio, yra mechaniškas su- 
siliejinms, bet po chemiškas 
sulirpimas”. Aš dar nesuvo
kiau, kas tai yra, bet atrodo, 
kad visa panašiai ir yra, kaip 
p. p. Reišys, Braks įr Jankus, 
kiekvienas savotiškai,perdėda- 
mi, pasako. Arba, ir greičiau-

kiantis. Bet per dvokiantį orą 
persisunkė kitas labai nemalo
nus, pasenusios žemės, lyg ko
kios išdžiuvusios miazmos, 
kvapas. To dvokimo, kvapo

tai tuojaus butų prasidėjęs didesnis prekių pirkimas, 
didesnis užsakymų davimas dirbtuvėms, didesnis judėji
mas transportacijoje ir prekyboje.

O kas iš to, kad kongresas “taiso” pinigus, jeigu 
žmonės jų. neuždirba?

■na— i_»j. --■--t—nm------------- ——į

Apžvalga
KĘIKščIONIšKAI KAN-

mo susideda iš partijos CK. 
sekretoriaus Žebrausko kalbos. 
Ji be galo ilga ir nuobodi skai
tyti, bet netrūksta joje ir hu
more. Ypač juokinga yra sek-

DžIOJASI

Marijonų “Draugas” rašo:
“Komunistai Jr socialistai, 

švęsdami gegužės mėn. 1 d., 
tiek tik pasiekė: užmušta 
trys žmonės ir gana daug su
žeista. Be kraujo praliejimo 
jie ne žinksnio negali žengti”. 
O musų klerikalai tai be me

lo ir šmeižto negali žinksnio. 
žengti. Jeigu Lenkijoje (Sosno- 
vicuose) arba kitur policija 
užpuolė demonstrantus, tai 
“Draugas” bando mesti dėmę 
pačiam gegužinės šventės mi
nėjimui ir tiems, kurie jame 
dalyvavo.

Kai dėl kraujo praliejimo, 
tai reikia pasakyti, kad niekas 
tiek nėra jo pralięjęs,; kaip, kle
rikalizmas. Gana prisiminti tik 
vadinamuosius kryžiaus karus 
ir inkviziciją.

"MILŽINIŠKI PASISEKIMAI”
’ f ■ • ,• / . ’ * 4 -f ,
■■ ■ ■ ; . ..•’■? 7 t ♦
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Baltrusijos komunistų .parti
jos centro komiteto .organe 
“Raudonam Artojuje”, 18-am 
numeryje aprašyta antras So- 
vietų , Jietuyįų ,^*r-

bo “masių” suvažiavimas (kir- 
riame dalyvavo net 57 “delegar

ti, kaip oratorius pats griąuja 
savo pasigyrimus apie “milži
niškus pasisekimus”. Pavyz
džiui, Jisai pasakė:

“Draugai, stambius pasie- 
. kimus Sovietų Baltarusijos 
, Ukio ir ..kultūros statyboje 
mes turime Jr, darbe tarp lie
tuvių darbo masių, štai eilė 
skaitlinių liudijančių ąpie 
tuos pasiekimus. Kolektyvi
zacija apimta apie 70 puoš, 
lietuvių biednuomenes į ir vi
dutinių lietuvių ūkių. sŠiuo 
žvilgsniu musų Sovietų ; Bal
tavusį jos lietuvių kairpai už
ima priešakines pozicijas. 
Lietuvių mokyklų statyboje 
mes turime taipgi nemažai 
pasiekimų, šiandien ; BSSR 

z lietuvių kaimuose mes turi
me apie 10 pradinių mokyk
lų, tame skaičiuje ir vieną 
7-tę kolektyviečių jaunimo 
mokyklą. Tiesa, pas mus .ne
pakanka mokytojų, taukšta 
mokslo vadovėlių, bloga.ma
teriale mokyklų padėtįs,} ne- 
ganėtinai pravesta mokymų 
pbljtęchniząęjja ir t. t. ,$ęt 
visgi, draugai, šioj srityj mos 
turime rimčiausių pasieki-

Ai\,pe milžiniškas, darbas at
liktas “kultūros statybos spity-

tai”’). Idc|žiauwa.dalis .aprašyme”? iPęr 14 mėty bolševikų

Su pereitos savaites “Tėvy
nės” numeriu SLA. nariai susi
laukė naujo konstitucijos pro
jekto, kurį pagamino Įstatų Ko
misija, susidedanti iš Biers.tei- 
no (Birštono), Lopattos ir Bor- 
deno (BagdžiuPo) ... Jisai siūlo
ma apsvarstyt ir priimt sekan
čiam SLA. seimui, kuris jvyks 
Pittsburghe 20-se dienose bir
želio. Bet kažin, ar seimas bus 
tam pasiruošęs?

Iki seimo beliko tik apie pus
antro menesio, ir SLA. kuopos 
galės atlaikyti tik po du susi
rinkimu. Bęt kuopose projek
tas vargiai galės būt pradėtas 
tuojaus svarstyti, nes jisai yra 
atspausdintas anglų kalba, ir 
didelei daugumai • narių jisai 
yra neprieinamas.

Užklaustas, kodėl komisija 
taip ilgai nepaskelbė projekto, 
p. Birštonas “Tev.” redaktoriui 
paaiškino:

“Pati konstitucija nurodo, 
kad Įstatymų Komisija visus 
jai susiųstus konstitucijos 
papildymus ar ; pataisymus, 
kurie neprieštarauja Valsti
jų įstatymams, apskelbia Su
sivienijimo organe bent 30 
dienų prieš Seimą abelnam 
apsvarstymui if visų Susi
vienijimo narių balsavimui, 
patariant Seimui priimti ar 
atmesti pasiūlytus sumany
mus. Konstitucija nurodo 90 
dienų prieš Seimą terminą 
nariams ir .kuopoms pądąryL 
pasiūlymus konstitucijos pa
taisymui ar papildymui,; bęt 
tas Įstatymų Komisijos dar
bo neliečia.”
“Tėv.” redakcija tačiau nu

rodė komisijos; pirmininkui, kad 
jau Baltimorės seimas yra nu
taręs, kad naujas konstitucijos 
projektas 'turi būt paskelbtas 
SLA. organe bent 6 mėnesiais 
prieš seimą, kuriame jisai bus 
svarstomas. Ponas Birštonas 
turi ir į Jai atsakymą:

‘ Tati k Konstįtucį  j a nurojo 
jos .pataisymo ir papildymo 
procedūrą < ir Seimas negali 
kitaip to pąkejsti iki tie kon
stitucijos nurodymai nėra 
atatinkamu budu pakeisti 
sulig Seimo pageidavimų.”- ' 
Čia Įstatų Komisijos ^pirmi

ninkas bando pasiremti konsti- 
tuęij os Kūd?. .fcąd, padaryti ,įe

(Tąsa)
‘‘Tanęs tŲc dar ir betruko!”
Aštuntą vakaro ateinu Vik

torijom Nagi prie stalo sėdi ir 
milžiniškus Vienos šnicelius 
kerta gorčinemis alaus užsi
gerdami: Kazys Binkis (Abd’el 
Krimas et tulti ųuaiiti), poetą, 
satyrikas, žurnalistas ir daug 
dar ypatybių savininkas; Ma
tas Bagdonas (Vabalkšnis), — 
visos .savybės panašios, lik 
kad ne poetas; Gricuis-Piyo- 
ša su neperskiriamu Bružu,

' “Amerikos padegėliai,” kaip 
abudu linksmai pasisakė — 
“Telegramą gavai?” veik visi 
choru sušuko — “Ne, bet kas 
jus čia sunešė?” klausiu. — 
“Matyt, kad ką lik iš Žemaiti
jos, nes nieko nežinai, kas pa
sauly dedasi. Mes jau užva
kar Telegramą išiiiušom. Su 
pristatymu. Į^Ylakius ir dar 
giliau! Plunksnų karas eina 
visu frontu. Tavęs tik dar it 
betruko, — sveiks!” Bematant 
mane apverto krūva laikraš
čių, senai žinomų iš Kauno) 
Klapėdos ir Vokietijos ir z ne
girdėtų-neregėtų, naujų, viso
kio dW:Vinn>, formato, turinio 
ir anlgalvių. Pajutau senai be- 
pergyventą, dar 1923.metų įvy
kių šjšą staiga grįžtant. Taip, 
lai buvo laikraštinio karo už
frontes. Klaipėdos Seimelio 
rinkimų karštis jau čia pat.

Vokiečiai sutrauks visas 
phinksnininkų pajėgas į “Me- 
meler Daųipfboot,” “Memelęr 
Naehrichlen” ir “Lietuviška 
Zeilungą”. Visų tonas piktai 
agresyvus. Lietuviai iš “Lietu
vos Keleivio”, “Momcler Allgc- 
meine Zeilung”,. “Meinelor 
LandesrZeilung” su lietuviška 
versija “Klaipėdos Krašto Lai
kraštis” ; ir “Klaipėdiškis” — 
sauja atgal, suvis po šuvjo, o 
Įyaiino oficiozai, pusiaų-^fiei 
ozai ir ‘‘bespalviai” speeįailius 
korespondentus čia apgyyęn- 
djnę. Truko oficialių opozici
jos . spaudos reprezentantų 
(Šiandien jau jutau, kad “Lie
tuvos žinių” mullilateralįs. šo 
fas puls atvažiavęs > ir. gi’eil 
pąsirodys). Tai tuo tarpu, bu
sim bene visi. .

ko girdėti.
Po susirinkimo kaikuric lie

tuviškų sąrašų atstovai užėjo 
“Viktorijon” alaus stiklui. Įdo
mu su tikrais lietuviais lauki-, 
n inkais pasjkdlbėti. Kalbos, ži
noma,' apie vokiečius ir suvo- 
kietėjimą. Kodėl po 9 męlų 
lietuviai tebeturi kovoti dėl sa
vo teisių, kokias pati konven
cija jiems yra nustačiusi. Vie
nas raudono veido, malonaus 
budo laukininkas ir sako: 
“Mes lietuviui su vokiečiais 
niekuomet nesu(arsįnie, ir ve 
delko: Mes iš prigimties ir būt 
:do esam dęmoLpatąi ir linkę 
respektuoti kitus, bei. pripažinti; 
visiems teisių lygybę. Vokie
čiai iš pačios prigiiųties yra 
kiloki: jie lygybes ne negali’i 
suprasti. Vokiečiai arba po-lj 
naus, arba bus kitų ponauti,ir 
kitaip sukant arba i.nųš arba v 
mušami bus! Vokiečiai tuomelj 
lik daugiausiai rėkia, kai jm 
niekas nein.ušaV" . J

Išvadoj laukininkai davė, su
prasti, kad jie ir yra Į),aten-.| 
kinti griežtesniais žygiais prieš] 
vokiečių intrigas, bet jie nębe- 
pdsiliki, kad tie žygiai bus ligi! 
galo išlaikyti, kadangi :buvę 
tiek daug atsitikimų, kada 
Klaipėdos krašte ir buvo.pa
vartotos prieš vokiečius. prie! 
iiiones, tai Kaune jas alšąu.k-1 
duyo.

sudėjimą įėjo ne vien visi mu
sų mirtingųjų gyvenimo biau- 
rumai,. kartu su aštriu, karčiu 
pasenusio kraujo dvokimu, bet 
atrędė, į k,ad pats visos viętos 
supuvimas, sugedimas iš savo 
puses yel d« < kartu supuvo, 
sugedo. Fu! silpna ir koktu 
darosi vien tai,ir pagalvojus. 
Rodosi kiekviena dalelė grafo 
iškvėpuoto oro, lame kambary
je pasiliko ir tik augmentavo 
j o, bįauruųią.

Paprastesnėse aplinkybėse 
toks dvokimas butų tuojau ir 
toj vietoje padaręs galą musų 
pasiryžimams; bet čia dalykas 
buvo ne paprastas, ir, didelis, 
baisus tikpĮaS'tknpo .mes;buvo
me pasiryžę atsiekti, pridavė 
mums jėgų. Jos pergalėjo mu
sų fizinius, kūniškus silpnu
mus.; Pirmo koktaus, įkvėpuoto 
oro įtakai pradėjus beveik 
prieš musų pačių porą silpnėti, 
.griejbęniės darbo laisyąi, lyg ši

i prakeikta vėla butų užpildyta 
rožėmis.

Koplyčią išegzaininavonie la
bai nuodugniai. Atsimenu, kad 
mitins tik pradėjus, profeso
rius pastebėjo:

“Pirmas ir svarbiausias da
lykas yra patirti, kiek dėžių 
čia dar paliko; turime gerai 
apžiūrėti kiekvieną užkampį 
ir spragą ir plyšį, nes gali pa
sisekti patirti, kas atsitiko su 
likusiomis dėžėmis.” Vieno 
žvilgsnio užteko suskaityti, 
kiek jų paliko, nes dėžes buvo 
didelės ir masyvės ir nei vie
nos jų nebuvo galima palikti 
nepastebėtos.

Iš penkių dešimčių, ten te
buvo tik dvidešimts devynios! 
Kartą teko gerai nusigąsti, nes 
pastebėjęs Lordą Godalmingą 
staiga atsisukant ir sužiūrint 
pro žeiųas duris į tamsų, nuo 
jų- einantį koridorių, ir aš ten 
sužiurau. Valandėlei mano 
širdis nustojo plakusi. Kur tai 
gilusioje, pasislėpusį už šešė-

ną Grafo Drakulos veidą, jo 
žiaurius bruožus, aukštą nosį, 
raudonas lupas, raudonas akis, 
pastebėjau jo tikrai šmėklišką 
veido baltumą. Bet tai truko 
labai trumpai, nes kuomet lor
das Godalmingas pastebėjo: 
“Maniau, kąri ką tai* pama
čiau, bet tai buvo tik šešėlis,” 
jšėjau į kbridorjų ir pakrei
piau lemputės šviesą į pusę 
kurioje veidą mačiau. Bet ne
buvo nei gyvos dvasios;.ir, be 
to, kadangi koridoryje nebuvo 
jokių užkampių, durų, išėjimų, 
tik plikos ilgai nusitęsusios

, (Bus daugiau)

SEKANTI EKSKURSIJA

(Bus daugiaus)

^Naujienose” galima gau
ti UrugŲająus, Piętg Aįne- 
rikoj, lietuvių laikraščius: ( 

“Naujoji Banga” (J?o. 5): 
^Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c,kiekvieno. i

ligi kas iš šglies lebezuirųd.
“Jriek .yra ftjaįpėdos kraite 

tikrų JietuV!ų,; ponas f patriar
che?” vienas [ 
rys paklausė jlai’lyuo. JanJtajUS, 
dabar ramiai sėdinčio savo 
Biteųuųse. “^ustunlro, — jtįi 
yra aš ir, $iinonaitis. Visi; Kili, 
pjAirą , pagraudžius, yra vokie
čiu : pąkyiįję,”. nėgalvojęs atsa
ke senis Jankus,—

AnekdoUniam paklaių$mui 
ir atsakymui komentarų jnerei- 
kia,Jwl ;kąikas rimto kad ir 
pro' juoką yra; įsidoiftėtiųa.

Viską ..ankščiau pasakytą 
turint galvoj, dar reikia pri
dėti, kąd psięhglg^Ųuo ^pleiii 
kitų pa^iiiinio tarpe Did^gsios 
Liėlųpgs lietuvių f ir .Jilaifiędos 
krašto lietuvių toli gražu nėra

NAUJAS Kultūros Np.;3j 
atėjo. Galima gauti Naujiem 
nuošė.; Kaina ,45 c. |
■-----------------------—--------- »■

Naujas No. 22 “Kovos’ j 
gautas šiandie. Kaina 10c

; jį # . EZ

pusiau-j upkdUv- !__
“NAUJOJI .BANGA”

Atėjo pirmas numeris 
iŲruguay paūgiujįj lietu., 
viu leidžiamas Jaijkraštis.; 
Galima gauti “Naujienose”/ 
lKaina.tįk 5,ęentai.

Reikalaukite “NAU., 
JIENAS” ant.bileAkam- 
po, kur parduodami lai. 
kraštai. Pardavėjas Lai: 
kraščių bjis gatavas 
Jų^is {^Urnąųti.Jųips įgatarnąuti.■ jj; 
tenai stovi nė davo sina- 
g-tiiTjiii, bet Jūsų pato
gumo delei.

Laivu “STATE N D AM” (40,000 topų registruotas)

' 8

GEGUŽES 21 d.
I KLĄIPĖDĄ

PĖBįROTTERDAMA
i tTai yra milžiniškas. laivas, ant kurio visi antros kiesos 
.r kambariai atiduoti turistinei klesai, o turistinės kiesos 

kambariais naudojasi trečios kiesos keleiviai.
HLKlėsos'Un nuo;New Yori<o iki’Klaipėdai.... $75.00 

-j abi puses .... ........ ......
turistine klęsą — į,vieną pusę .
iįjįristipe^eąa •— j ,aj)i puses....

.Tuojaus kreipkitės p Naujienas arba pas, bet kurį Liet. 
Laivakorčių Agentų .Sąjungos Narį.

- 1 .. ..... . 1 ..... . ...... 7.......--

. 125.00
. 110.50
.. 182.00
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Įspėja chicagiečius
^Chicagos policijos komiški- 
nierius, James P. Allman, sa
ko:

Chicagos armija tų, kurie gc- 
gužee menesį maino butus, yra 
šiuo Įspėjama, kad persikelda- 
ma gyventi naujon vieton pasi
rūpintų sužinoti, ar visi raktai 
ir jų duplikatai randasi vietoj.

Priešakinės ir vedančios i 
kiemą durys turi būti apsaugo
tos stipriomis velkėmis, kadan
gi profesiniams vagiliams neda
ro sunkumo •atrakinti pružinų 
užraktus.

O dar geriau, tai permainyki
te užraktus visai. Tai bus ge
riausias investmenats jūsų šei
mynos saugumui.

Apsaugokite langus gerais 
tvirtais užraktais. Pigus už
raktai beverčiai kaip apsaugos 
priemonė. Jei galite, tai Įsi
taisykite elektrikinius alarmus, 
kurie įspėtų jus, jei kas sveti
mas mėgintų įsibriauti j jūsų 
namus.

Gelbėjimuisi nuo gaisro ko
pėčiomis taipgi dažnai naudo
jasi vagiliai. Tos kopėčios tur 
būti tokioj aukštumoj, kad jų 
negalima butų pasiekti nuo že
mės.

Padėkite mums apsaugoti jus. 
Jei pastebiate nužiūrimų asme
nį besisukinėjanti aplink jūsų 
gyvenamą vietų, praneškite 
apie tai artimiausiai policjos 
stočiai telefonu— Polipe 1313. 
Viena uncija apsaugos yra ver
ta viso svaro gydymosi.

Vx':.J \
•4?'

t /*1

S

ditorium. Since the primary 
objėct of this “balius^ is to ge.t 
<acquainted, all are invited to 
come. High school ^-tudents, not 
only those who will somė day 
be members of our ąssociation 
būt others, come and let u s 
introduce ourselves. Young 
working people, we invite you 
out to enjoy yourselvcs and get 
acąuainted. Members of other 
organizations, we wou!d likę to 
meet you. And lašt būt not 
letfst, parents, our own and 
others, we are calling upon 
you. Help Ug to unite the 
younger and older groups, by 
attending our festival.

Magda.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų \ na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englevood 5840

Lietuviai Gydytojai

Graborfai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Teatruose
Chicago teatre— pradedant 

penktadieniu bus duodama dide
lė ir linksma setenos produkci
ja “Three’s a Crovvd”, ėjusi per 
ištisus metus New Yorkc; kin
tamasis paveikslas “The Trial 
of Vivienne Ware”; kitokie nu
meriai.

Oriental teatre— šiuo laiku 
rodoma paveikslas “Whcn a 
Feller Needs a Friend”; kitokie 
numeriai.

McVickers teatre—šiuo laiku 
rodoma paveikslas “The Wet 
Parade“; siužetas imtas iš Up- 
ton Sinclair knygos pavadintos 
tuo pačiu vardu; kitokie nume
riai. l’pton Sinclairo pora kny
gų yra išverstų ir lietuvių kal- 
bon, jų tarpe “Kaistas”.

United Artists teatre— rodo
ma komedija “This Is The 
Night”; kitokie numeriai.

Uptown teatre— šiuo laiku 
rodoma paveikslas “The Miracle 
Man”.

Tivoli teatre—šiuo laiku sce
nos produkcija “Zombie”; pa
veikslas “It’s Tough To Be Fa- 
mous”.

Paradise teatre— paveikslas 
“So Big”; kitokie numeriai.

Atstovų butas atmetė 
asesoriaus proponuo- 

jamą bilių
Illinois valstijos atstovu bu

tas atmetė bilių 182, kuris lai
kė įgalioti kauntės assesorių 
pri versti taksų mokėtojus 
įteikti jam, asesoriui, visas sa
vo knygas ir rekordus, kokių 
jis reikalaus, peržiūrėjimui 
ryšy su asmeninių taksų uždė
jimu. Senatas keliomis die
nomis pirmiau tų patį kilių 
buvo priėmęs. Nemažai spau
dimo daryta iš šalies į legisla- 
tui'os narius, kad jie tų kilių 
atmestų.

Banditai veikia kuone 
armijomis

Trylika banditų atvažiavo 
trimis automokiliais, išlauže 
Ward Mkhell drabužių krau
tuvės duris, 2380 Lincoln avė., 
susikrovė 125 poras drabužių

[Acme-P. 8 A. Photo]

Chile. — Ugniakalnio Las Yegnas išsiveržimas.

vertės $1,000 ir nuvažiavo sa
vais keliais.

Kuomet vieni banditu dar
bavosi besiverždami į krautu
vę, tai kiti laikė krūvoj minių 
žmonių,' laukusių gatvėkario 
netoli nuo krautuves. Trylika 
banditų — atrodo lyg butų ma
ža arini j ūkė.

Caponė išvežtas i Lea- 
venworthtą

Kaip vakar naktį ruošiasi 
išvežti Al Caponę į federalį 
kalėjimų Leavcmvortlic. Mat, 
aukščiausias šalies teismas at
sisakė peržiūrėti jo bylų, o že
mesnis buvo nuteisęs jį kalėti 
11 metų už taksų sukimų.

Tyrinės pieno brangu
mą Chicagoj

Prasidėjo žymaus politi- 
kierio teismas

Vakar prasidėjo nagrinėji
mas bylos Christian P. Pa-' 
schen, buvusio statybos komi- 
sionicrio mūro Thompsono 
laikais. Jisai yra kaltinamas 
tuo, kad nesumokėjęs pripuo
lusių jam mokėti taksų suma 
$113,197 už 1927 ir 1928 me
tus.

Kas turi nereikalin 
gąBuggy?

Beturte šeima turi mažų, 5 
savaičių kūdikėlį, kuriam va
saros metui atėjus labai reika
lingas butų vežimėlis. Jeigu 
kas iš geraširdžių ponučių ga
lėtų toki vežimėlį paaukauti, 
padarytų daug gero kūdikėliui, 
suramintų jo tėvus ir suteiktų 
smagumo M. Jurgelionienei, ku
riai prašome, pranešti — telefo-

Ateinantį penktadienį žyme- 
mesniųjų pieno kompanijų ve
dėjai bus pašaukti miesto ta
rybos tam tikro komiteto duo- nu Roosevelt 8500. 
Ii lindynių apie pieno kainas 
Chicagoj ir:~ aiškinti, <kodcl 
pieno kainos suvarlotojanis 
nenumažintos po to, kai pienė 
išvežiotojai sutiko" algų kapo
jimui. Aldernianai reikalaus 
paaiškinti, kaip 12 centų pai
mamų už pieno kvortą yra pa
skirstoma. Klausinėjimas pie
ninių vedėjų prasidės 10 vai. 
rvto.

sr r “1 CTwrwir-»?-w<rv. ■■ r—

TheEnglishColumn
The Lithuanian 
University Club

Spring lesti vai and dance

Gubernatorius pasirašė 
bilių

(i uberna tori ns Kmmcrson 
pasirašė bilių, kuris nusako 
paskutinę dienų 1930 metų reni 
estale taksonus Cook kauidėj 
sumokėti birželio 1-mų.4 Už- 
vilkusicji taksas turės mokėti 
bausmės po 1 nuošimtį kiek
vienam užvilktam mėnesiui.

l as pats biiius nusako, kad 
1931 nuftų taksos gali būti su
mokėtos per du kartu. Pir
moji jų dalis turinti būti su
mokėta iki kovo 1 dienos, o* 
antroji iki liepos 1 d. 1933 m.

Danei ng, jokės and an enter- 
taining pi’ogram wich will 
appeal even to the older folks! 
Whiat more can one ask for? 
The Lithuaiiiaii / University 
Club, iinaking its initial public 
appeayance at a /ispiiing festival 
and dance, asstirės ėveryone of 
a gbod tinie Saturday evening, 
May 21, a t the LitlAianian Au-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
'SKYRIUS:

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

1646 W. 46tb St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas t

Cicero 3 724

Lietuvės Akušeres
Mrs. A. K.
JARUSH

Pbone Onai 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 S o. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St.
Pbone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 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, 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marguette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio .b 

1821 So. Halsted Street

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
tų, moterų ir vaikų pagal naujausiai 
metodus X-Ray ir kitokius elektroj 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18t/> St., netoli Morgan St. 

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

i Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo-> 7 iki 8:30 vai 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 V. Meną. 

Pbone Miftway 2880

— Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti sąži- / 
hinghs ir nebrangus to
dėl, , kad neturime iš
laidų >užlaikymui sky
rių. * -

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugtyžo ii Lietuvos
Palėngvins akių įtempimą, karts esti 

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

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

Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
* Ofiso valandos:

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

Netoli 46tb St. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Tclepbonai dieną ir naktį Virginia

2 iki 
10
0036

Rezi 6600 South Artesian Avenue 
'* Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiio Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisai:
3102 So. Halsted St

arti 3 Ist Street, Chicago, III.
Valandoj: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet 

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis Ir 
šventadieniais 10-12 dieną

------------- ..... ..................

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, Utarninke 
1-4, Petnyčioj 1-7

Advokatai

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABUČIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju gėriau ir pigiau 

■ negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: '
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Duokite saVo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

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

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

Tel. West 2860 t
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Seniausia ir Didžiausia

DR. KARL NURKAT
■r<r*~2>,rt- (NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi
; mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Gtovehill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 We?t 35th St. 

kampas Halsted S t.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12

DR. M. T. STRIKOUIS
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nito *4 iki 4 ir nuo 6 Iki

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street

. Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

ANTANAS BARTKIEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge- , 

gožės 2 dienų. 3::40 valandą ry- ..1 
re 193 2 m., sulaukęs pusės am-; 
žiaus, gimęs Šiaulių parap. ir ap.- 
Amerikoj išgyveno 3 5 metus.

Paliko dideliame nubudime mo-įį 
terį Julijoną, po pirmu vyru Jusz-V 
kievvicz, tris sūnūs — Edvvard, 
Stanley ir Irvin. dvi dukteris — 
Helen ir Irene, žentą LeRoy Ed- 
wards, posūnį John, podukrę Va- . 
leria, o Lietuvoj seserį Feliciją 
Margievvicz ir brolį Aleksandrą.

Kūnas pašarvotas randasi 2500 
W. 46th Place.

Laidotuvės įvyks pėtnycioj. ge
gužės 6 dieną. 9 vai. ryte iš namų 
į Penkių Brolių parapijos bažny
čią. 44 ir Richmond Sts, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Resurrection kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sanai, Žentas, 
Posūnis, Podukrė ir Giminės.

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

GRABORIU |STAI«A
EUDEIKIS ir Vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už taukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame Aiž atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigą iŠ bile kokiOs miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atvėš į musų įstaigą, kur galčsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų'ir kitų reikmenų ir už tą pa- 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturids Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKj pirm negu kreipsitės kur, 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GKAfiORfUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

.G", ........

Lietuviai Gydytojoj

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

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

%■■■■■ ■.. — *    •   ■ — ■ ■. ■ ■  ■» »   —-

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nud 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai _ vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 W. 63 St
kampas IVestetn Avė.
Tel. Republic 2266 ,

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

' Nedėlioj pagal sutartį

A. A. ŠLAKĮ S
Advokatas

M testo Ofisas 77 IV. Washinęton St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po 'pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafagette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

kampas 67«h ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą

2-4 
ir

iniiN r nnpm?xi 
jJ.ąjFJtljM Jl>« if iJDVr ICiJFjEjįJN

(John Bagdžianas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV. Adams St., Room 21.7 
Telepbone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte Tel Republic 960C

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 TVest 14th Street, 

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

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boolevard 2800 

Rez. 6515 So. Ročkoj St.
Tel. Republic 9723

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

> ' . (ftaryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marquette Road

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

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Namait 3*117 <S. Union Avė., 7 iki 9 v.
Telepbone Victory 2213

Phone Boulevard 7042

DR. C Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS

2656 West 69 Street
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutarti
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Ką sako klausytojai 
apie Naujienų Radio 

Programas tt
Naujienos,—
Parašysiu keletu žodžių iš 

praėjusio sekmadienio Naujienų 
duoto radio programo. Tai buvo 
gegužės 1 diena, o programas 
leista iš stoties WEDC.

Programas buvo labai aiškiai 
ir gražiai girdėtis. Padainavo 
dainelę p-nia Nora Gugienė: 
Duok man bučkį. Iš tikrųjų, 
buvo ta daina verta bučkio — 
ne vieno, bet kelių— už toki 
malonų ir gražų balsą. Ir ačiū 
p-niai Gugienei už gražias dai- 

. neles, kurias pakukavo kaip rai
ba gegutė.

Antrą dainą padainavo p-nia 
Biežiene. Ji turi labai gražų 
balsą ir puikiai dainuoja. Abi 
dainininkės tikrai užsitarnavo 
klausytojų padėkos.

Toliau p-le Alphie iš Archer 
Avenue Big Store, 4187 iki 4191 
Archer avenue, pranešė, kad 
bus antradienį didelis nupigin
tas išpardavimas tavoro .

Paskui kalbėjo Makalų šei
myna. Daug buvo kalbos, čia 
negalima viską aprašyti, tik at
ėjo Makalų sūnūs Juozukas la
bai nusiminęs ir išbalęs. Na
miškiai klausia, kas yra. Juo
zukas negali nė žodžio ištarti. 
Pagalios pasakė, kad jo Malė 
pabėgo. Jau bus dvi dienos, ir 
dal- nesuranda jos. Makalas 
klausė• Juozuko, ar susipykote? 
Juozukas atsakė, kad ne, tik 
Malė metusi peilį į jį... ir vis
kas.

Makalas kalbėjo, kad Malė 
tur būt yra pas savo tėvus. 
Juozukas betgi paaiškino, ' kad 
jis buvęs pas tėvus, bet Malęs 
ten nėra.

Nėra Malės, • nėra nė auto
mobilio.

Makalas pasiliko labai nuliū
dęs, ir programas pasibaigė. 
Lauksiu ateinančio sekmadienio 
programo. Linkiu geros laimės 
Naujienoms.

J. B. Jusčius, Chicago, III.

"Dar apie Pirmąją 
Gegužės Chicagoj
Vakar tilpo “Naujienose” ap

rašymas Pirmos Gegužės Die
nos apvaikščiojimo Liėtuvių 
Auditorijoj.

Pirmą Gegužės Dieną apvai
kščiojo ne vien lietuviai. Didelę 
demonstraciją surengė Ameri
kos Socialistų Partijos Chica- 
gos skyriai.

Demonstracija prasidėjo nuo 
1 valandos ties Ogden ir Kedzię 
gatvėmis. Palydėjo ją keli be- 
nai.

Demonstraciją rengė ne tik 
socialistai, bet ir Farmer-Lar- 
bor Party, Arbeiter Bing, Jew- 
ish Trades ir kitos darbininkų 
organizacijos.

Demonstracija pagalios pa
siekė Ashland Auditoriją, kur 
laikė prakalbas pasižymėjusieji 
darbininkų judėjime kalbėtojai.

. Kriaučiai amalgąmeitai taip
jau turėjo Gegužės Dienos pa
minėjimą. Jie apvaikščiojo 
(jkfbinuikų švėntę savo svetai
nėje—Amalgamated Center.

—Chicagietis.

Marąuette Park
* Praėjusį šeštadienį banditas 
mėgino padaryti holdapą aptie- 
koje, kuri randasi prie Mozart 
ir 67 gatvių. Tai jau trečią 
kartą plėšikai kėsinosi padaryti 
šiai aptiekai žalos gan trumpu 
laiku.

šis paskutinis mėginimas pa
daryti holdapą piktadariui ne
pavyko. Buvo taip. Įėjęs vi
dun piktadaris paliepė aptieko- 
riui “to come aeross”. Bet ap- 
tiekoriaus draugas viduj už 

pertvaro matomai, nužiūrėjo į- 
ėjusj “kostumerį” ' neištikimu 
esant. Jis pasiėmė revolverį. 
Kada aptiekoriaus draugas pa
matė, jogei daroma holdapas, 
tai jis šovė j banditą, o pats 
aptiekorius puolė ant žemės 
kniupščias.

Banditas atsakė tšpvių ir 
spruko laukan nieko nesužei- 
dęs, nei pinigų nepelnęs.

—Vietinis.

Studentų vakaras
Dar trys savaitės yra liku

sios iki vakaro, kurį rengia Lie
tuvių Universiteto Studentų 
nariai. Jų vakaras įvyks šešta
dienį, gegužes 21 d., Lietuvių 
Auditorijos didžiojoj svetainėj.

šio vakaro gal riškiausia ypa
tybė bus ta, kad visą progra
mą išpildys patys kliųbo nariai 
ir narės.

Lietuvių studentų Chicagoj ir 
netolimuose nuo Chicagos uni
versitetuose ir kolegijose yra 
nemažai. Jie ima įvairius mo
kslo ir meno kursus. Tad, ten
ka manyti, kad turi pakanka
mai savo jėgų įdomiam progra
mų! išpildyti.

Prie to, studentija— jaunoji 
ir kultūringoji musų visuome
nės dalis. Ji tikrai sudarys 
branduolį tokiam smagiam pa
rengimui, kad atsilankiusieji il
gai atmins.

Taigi lauksime to parengimo 
ir pasistengsime jame būti.

—Vienas iš senių.

Marųuette Manor
J. Petraitis persikėlė į kitą 

vietą

Gerai žinomas šioj apielin- 
kėj ,J. Petraitis, sulig amatu 
barberis, perkėlė savo biznį nuo 
Rockwell street j trobesį 2545 
W. 69th Str., tai yra nuo vie
no kampo į vidurį bloko. Ka
dangi 69ta gatvė yra biznio 
gatvė ,tai ir barbernes biznis 
galima lengviau daryti. Good 
luck Petraičiui naujoj vietoj.

—žvalgas.

Lietuviu Valanda I u-
Pereitam sekmadieny vėl te

ko gėrėtis gražiu lietuvių 'ra
dio programų iš stoties WCĘL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, kuris 
buvo duotas lėšomis J .F. Bud
rike radio ir rakandų krautu
vės, 3417 S. Halsted St., Chi- 
cago. Malonu buvo klausytis 
harmoningai suderinto dvigubo 
kvarteto dainavimo musų gra
žių liaudies dainų. Ypatingai 
gerai dainavo trietas merginų 
ir solo ponia Steponavičienė- 
Salaveičikiutė. Beje, pirmą syk 
pasirodė kaip solistė p-lė Ber- 
i'ice Vilimavičiutė, kuri sudai
navo Schuberto Serenadą. Dvi
gubam kvartetui vadovavo p. 
K. Steponavičius, “Pirmyn” 
choro vedėjas. Taipgi pažymė
tinas Budriko radio trio savo 
tikrai šauniu grojimu, kuris 
verste verčia ir jaunus ir se
nius linksmai šokti. >

Abelnai, reikia pripažinti, kad 
Budriko krautuvės duodami r&- 
dio programai sekmadieniais ir 
ketVergo vakarais bupa tikrai 
rūpestingai prirengti*, įvairus ir 
malonus.—Jonas.

Bridgeportas '
> > ». ■-...............................   i’ . . • r'
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Automobilio nelaimėj sužeistas 
J. Simbolis 

P-nas J. Simbolis gyvena 
prie 33 gatvės ir WalĮįce st. 
Jis buvo vienas pirmųjų’ savi
ninkų duonos kepyklos Krid- 
geporte (33 gatvėj prie Lime 
st.), kur yra kepama mėgiaipo- 
ji lietuvių rupi juoda duona. 
Vėliau turėjo gazo stotį Justioe 
Parke. k

Pastaruosius beigi keletą 
metų dirbo kaip Gheclęer tak-, 
sikebo šoferis.

Praėjusio šeštadienio vakarą 
jisai važiavo ties 31 gatve ir 
Wentworth avęnue. Kita ma- 
šina kirto į šimbelio taksike*

bą tokiu smarkumu, kad tak- 
si kebas nuo vidurio gatves už
šoko ant šalygatvio ir gal dar 
butų riodejęs toliau, bet atsi
mušė į stulpą.

šimbelis lapo skaudžiai su
trenkiąs ir sunkokai sužeistas. 
Prisėjo ieškoti daktaro pagel
ios. O jo mašina nukentėjo 
dar sunkiau. Du jos ratai nu
mušti, motoras sugadintas, 
sparnai sulankstyti.

Įvažiavusio į šimhelo taksi- 
kebą mašina taipjau nukentė
jo, nors gal kiek lengviau. Už
gavęs šimbelio mašina žmo
gus yra politikierius turįs 
miesto darbą, šimbelio many
mu, tas žmogus buvęs išsigė
ręs.

Nelaime ištiko Simbolį 10 
valandą vakaro. Re p,

18 gatves apielinke
IP-nia Shatienė išvažiavo vėl 

į Hot Springs, Arkansas. Pir
miau buvo išvažiavusi ir pagrį
žo. Sveikata ne taip jau gerai 
tarnauja, tai turėjo ir vėl ap
leisti Chicagą. Chas. Shattas 
yra geras Naujienų rėmėjas. 
Jis gyvena adresu 1843 So. 
I laistei st.—Kaimynas.

Melrose Park
Musų bolševikams nepasise

kė sukelti revoliuciją Melrose 
Parke. Policija' neleido nė iš
sižioti, tai su tais pasielgė taip, 
sižioti jai su tais pasielgė tapi, 
kaip Rusijoj bolševikai elgiasi 
su kitais žmonėmis.

Dvi moters ir du jaunu vyru 
buvo supinčiuoti. Moterų ne- 
numušė, o vyrus tai skaudžiai 
sumušė.

Iš moterų buvo viena ponia 
Poškienė, o kita ponia Starcvi- 
čienė—abi lietuvės. Ir vienas 
rupinei uotų jų vaikinų buvo lie
tuvis, būtent, Starevičienės’ sū
nūs; kitas gi vakinas tai ne
pažįstamas.

Buvo daug žmonių susirinku
sių pažiūrėti tos revoliucijos.

žodis kitas, kfti|) bolševikai 
norėjo tą revoliuciją sukelti pa
sinaudodami pirma gegužės die
na. Žinoma, bolševikai visuo
met' prisidengę svetimu vardu 
viską rengia, prisidengę kitų 
draugijų vardais, ba su savo 
ALDLD niekur negali pasiro
dyti. Taipjau jie norėjo pa
naudoti savo tikslams ir Pir
mąją Gegužės, ale musų kolo
nijoj tai jiems nepavyko. Tik
tai kaštų pasidarė.

O gal ir iš to jie mokės pa
daryti biznį, nes galės kolek- 
tuoti pinigus apsigynimui, kad 
išpirkti tuos, kuriuos suėmė. 
Todėl sakau, kad man gaila ir 
mislyti apie lietuvius, kurie yra 
pasidavę tam Maskvos tikėji
mui ir patys nežino kuo jie ti
ki. Mums, lietuviams, visai ne? 
reikėtų tos bolševikiškos mar- 
mąlienės, nes ta Maskvos tiro- 
nybe tikėti.—Barabančikas.
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Roseland
Roseland Beverage Cp. ir jos 

busteriai rengia balių, vadina
mą Hard Time Dance. ,

Roseland Beverage Co. — 
Beverage, Malt and Ginger — 
randasi adresu 11515-17 Prai- 
rie avenue. Telefonas — Pull- 
man 5625. Įstaigtos vedėjas 
yra Stanley Sudentas. Jis pri
tariamas kitų biznierių, yra 
nusitaręs surengti balių gegu- 
—:---------------j— ---------

Didina savo sankro-
... vas

, ' -i '
, . / .. ... . I

Nėra jokios biznio depresijos Sol Eitis 
and Company sankrovose, sako p, Ben- 
jamin Ellis, kuris šiomis dienomis su- 
gryžo iš rytų su keliais vagonais naujo 
plumbingo ir apšildymo reikmenų.

“Plumbingas ir apšildymo reikmenys, 
kaip ir viskas kitas“, pareiškė p. Ellis, 
“yra labai atpigę ir dabar yra tinka
miausias laikas atlikti reikalingus p'jątai- 
symus prie namų ir padaryti naujus pa
gerinimus ir įrengimus.

“Kad parūpinti vietos dideliems iš
tekliams. kuriuos mes pirkome rytuose, 
yra būtinai reikalinga padidinti visas 
musų sankrovas, ką mes noriai ir pa
darysime dabar, kada darbas ir medžia
gos yra atpigusios“.

Sol Ellis sankrovos yra patogios mu- 
sib skaitytojams ir mes neabejojame, kad 
daugelis skaitytojų ir yra jų kostume- 
lĮai®.
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London, — Lianę Haid, gra
žiausia * Austrijos moteris. Ji 
dabar vaidina Londono teatre.

žės 8 dieną Slrumilo svetainė
je, prie 107 gatvės ir lųdiana 
avenue.

Šokiai prasidės 2 valandą 
po piel ir trauksis iki vėlyvo 
vakaro.- Įžanga 50 centų; per
kant iš anksto — kaina likie- 
lui lik 35c. Valgiai ir gėrimai 
už dyką. Be to, bus dovanų 
už tuos pačius įžangos tikin
tus. ■ , i .

St. Sudentas, pritariamas ki
tų biznierių, yra pasiruošęs 
duoti roselandiečiams gerą 
pramogą kaip paskutinį šį se
zoną pasilinksminimą svetain- 
nėje. Kokios pasėkos bris iš 
to Hard Time Dance, teks pra
nešti vėliau. Bet kai Šiulen
tai yra šio baliaus rengimo 
priešaky, tai galima drąsiai sa
kyti, kad teks gerai pabalio- 
voti, nes Sudentas jau yra se
nės Roselando biznierius, ku
ris visuomet patenkina kostu- 
merius. A. Narbutas.

Town of Lake MADOS MADOS MADOS
Autmobilio nelaimėje sužei

stas C. Kupetis, 18 metų gyv. 
4532 AYood Sh'eęt. NcĮai- 
hiė ištiko jį tęs namais 1820 
West 45 st. Liudininkas yra 
lietuvis Sutkus.

Klaidos pataisymas
w ........... ■ ■ ■ ■■

Vakarykštės dįenos “Naujie
nose” tilpusiame aprašyme 
“Naujienų” radio programo įsi
skverbė klaida. Buvo pasakyta, 
kad garsinos i laike programo 
Potter/ Noder, o turėjo būti — 
P. Nover. w

P-nas Nover yra lietuvis laik 
rodininkas, turįs laikrodžių ir 
kitokių brangmęnų krautuvę ad7 
resu 4148 Archep avenue. Tarp 
kitko jis praneša, kad dabar 
parduoda d'a'imantus daug pi
giau, ne kad pirmiau parduo
davo.

Pranešu draugams ir kostu- 
meriams, kad aš savo kriaučių 
dirbtuvę perkėliau į naują, vie
tą, kuri randasi dabar po nu
meriu 1978 Canalport Avenue. 
Kviečiu visus senus ir naujus 
kostumerius ir toliaus pas ma
ne kreiptis.

' ' , D. Bačius.

Nauja vasarinė madų knyga. Joje 
surasite sau tinkamą vasarai suknelę. Di 
delis pasirinkimas visokeriopų rūbų mo
terims, merginoms ir mergitetns.

Knygas kaina tik 10 centų. Užsisa
kykite ją sau tubjaus.
Galima gauti Naujienose, 1739 South.
Halsted St, Chicago, Illi

Red. Atsakymai

G. Batutis. — Pranešimo ne
galėjome įdėti, nes nenurodet 
susirinkimo dienos.

NAUJOS NAUJIE
NŲ STOTYS

F *'

Jau anksti iŠ ryto dabar gali
ma Naujienas nusipirkti šiose 

naujose vietose:

Ant Stando prie elevatoriaus 
ant Ftalstėd Street arti G3čios 
gatvės.

Ant Stando ant 63čios gatvės 
prie Sacramento avenue.

a f .Į ■

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

Kendžių Krautuvėj, 2451 W. 
69th Street.

NAUJIENŲ ADM.
\ f

PRANEŠIMAI
SLA. 36 kp. svarbus men. susirinki

mas įvyks trečiadieny, gegužės 4 d., 7:30 
v.' v., Ch. Liet. Auditorijoj. Visi na
riai prašomi būti, nes yra svarbių reika
lų. -— Valdyba.

Marąuette Manor. J. Pet
raitis perkėlė savo biznį nuo 
6909 So. Rockwcll St. į 2545 
West 69th St. P-nas Petraitis 
iš užsiėmimo yra barberis per 
daug metų; todėl jis turi pa
tyrimo ir daug savo rėmėjų 
šioj apielinkėj. Vjsi buvusieji 
kostumeriai kviečiami atsilan
kyti į naują vietą.

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politikos 
Kliubo mėn. susirinkimas bus šiandie, 
Lukštienės svetainėj, 1500 S. 49 Avė., 
7:30 v. v. Kliubiečiai malonėkite visi 
atsilankyti ir kaiminus raginkite prisira
šyti, kad turėtumėm daugiau spėkų, ba 
ateity bus labai daug keblumų — tu
rim iškalno prisirengti.

— A. Tumavich, rast.

2664 — Vien iš gražesnių vasarinių suknelių. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

2797 — Augesnei moterėi labai elegantiška ir madnt vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

3186 — Mergaitei praktiška ir lengvai pasiuvama suknelė. Sikirptos mie
ros 8, 10, 12 ir. 14 metų amžiaus mergaitėm.

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

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO 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. Rypkeviėia, 
sekretorius.

Morning Star Kliubas laikys mėn. su
sirinkimą, gegužės 5 d., 8 vai. vak., 
kliubauzėj, 1654 N. Damen Avė. Drau
gai malonėkite susirinkt laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

— Rast. M. Chepul.

Assn. of Lith. Property Oioners of 
Bridgeport laikys m£n. susirinkimą tre
čiadieny, gegužės 4 d., 7:30 v. vak., 
Ch. Liet. Auditorijoj. Visi namų sa
vininkai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų.^

— Rašt. S. Kūne o ič ia.

Latvn Civic Assn. mėn. susirinkimas 
lietuvių skyriaus 3 kp. gegužės 5 d., 8 
P. M., p. K. Gramanto svet., 4535 So. 
Rockvvell St. Esate kviečiami visi lie
tuviai iš šios apielinkės, nes bus labai 
svarbių pranešimų iš Centro.

— Komitetas.
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GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų 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.

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

Garsinkites “N-nose”

Įclassified APS. Į
Educational

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. Randolph St.

Businesą Service
Bijimio Patarnavimas

JEIGU JŪSŲ STdGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURĘ, kodėl ne
pašaukti mus. Mes atliekame darbą už 
jūsų pačių kainą. Viskas garantuota. 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą 
malevų, hardvvare ir varnišių už žemas 
kainas.
BRIDGEPORT TIN SHOP 8 PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios se
tą, riešuto valgomąjį setą, 2 riešuto mie
gamuosius setus, kaurus, vacuum valyto
ją, — kaip nauji. 6410 S. Ashland 
Avė. 2nd Floor. --------- o

ELEKTRIKINIAI REFRIGERA- 
TORIAI

Elektrikiniai refrigeratoriai visų 
Standard išdirbyščių. Tiesiai iš dirbtu
vės. Žemiausios kainos. Paaukosime 
floor samples* ir pertaisytus modelius už 
tiktai nuo $49.50. Atdara vakarais.

1954 W. 35 St..
Tel. Lafayette 3040• •

PAAUKOSIU seklyčios, miegamojo ir 
valgomojo kam. setus, radio, kaurus, 
vacuum valytoją. 3605 N. Oakley Avė. 
1 apt.

PARDAVIMUI barberio fizturiai, 
naujosios mados 2 krėslai, eleetrie mas- 
sager ir eleetrie Clipper. Atsišaukite iki 
6 vai. vak. Parduosiu už pirmutinį 
pasiūlymą. 935 W. 34 St.

For Rent
5 KAMBARIŲ flatas, 2900 bloke 

Lowe Avė., naujas furnasas, elektra, di
delės viškos, basementas, kiemas. $35. 
2853 Lowe Avė. Tel. Victory 5930.

PASIRENDUOJA 4 kambarių karštu 
vandeniu apšildomas flatas. pigiai. 2639 
W. 44th St., Tel. Virginia 0730.

PASIRENDUOJA Standas geroj biz
nio vietoj, prieš Tautiškas kapines. Sa
vininkas S. Svilainis, 87 and Kean Avė., 
Justice Park, III.

Personai
-------
VEDYBŲ tikslu dvi rimtos lietu

vaitės nori susipažinti su lietuviais Ame
rikonais, važiuojančiais i Lietuvą. An
tanina 25 metų, Ona 28 metų. Tik
tai rimtai manančius. Atsakysime tik
tai į rimtus laiškus su fotografijom. 
Mes savo irgi prisiusime, nes dalykas 
svarbus ir rimtas. Lietuva, Klaipėda, 
Rojaus gatvė o. 2, Antaninai Jurkeitė 
ir Ona Jurgaitė.

Farms For Sale
------

' 1100 AKRŲ ž<mčs, išdalinsiu kiek 
kas nori, po $10 už akrą. Pusę įmo
kėti. Turiu kelias farmas po 80 akrų 
su triobomis. Visos prie gerų kelių, 
arti mokyklų. Parduosiu ar mainysiu 
ant miesto nuosavybių. Rašykite James 
Miller, Box 3, Kennedy, Wis.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemžPardayitnni
PAUL M. SMITH 8 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, 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

DIDELIS PAAUKOJIMAS
50 pėdų Wallace gatvėj, 2900 bloke, 

$30 už pėdą. 75 pėdos Lowc Avė. 
gat., 2800 bloke, $25 už pėdą. 2 flatų 
5 kambarių Lowe Avė. gt., 2800 bloke, 
furnasas, $7,500, kainavo $10,500, 
tiktai $1,000 įmokėti.

G. C. OLCOTT
163 W.Washington St., tel.Franklin 5186 
arba 2853 Lowe Avė., tel. Victory 5930 
-------- ------- - .... ....... .

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalow. lo
tas 30x125, improvementai užmokėti, 
gera transportacija. $6.000. Raktai 
randasi 4933 Fletcher St.#

GRAŽUS kampinis mūrinis bunga- 
low, geriausiame stovyje, aliejum šildo
ma, ideale vieta. Kainavo $13,000. 
Savininkas paaukos. 1851 Wisconsin 
Avė. Berwyn, III. Tol. Rockwell 1368. 
A-Ly...... .... —____________________________

1 IKI 10 akrų prieinantys prie 
North Avenue Super Highway, Route 

164, $395.00 už akrą ir augščiau. 4806 
W. Madison St. Tel. Columbus 6750.




