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Vokiečiai Laimėjo Klaipėdos 
Krašto Seimelio Rinkimus

Vokiečių partijos pravedė 24 atstovus, lie
tuvių—5; rinkimuose dalyvavo 

didelis skaičius balsuotojų
PRIEŠ RINKIMUS VOKIETIJOS RIBOSE BUVO VAROMA 

RADIO PROPAGANDA Už VOKIEČIŲ PARTIJAS

Lietuvos Naujienos

Klaipėda, .geg. 5. — Kaip 
pranešama, vakar įvykusiuose 
Klaipėdos seimelio rinkimuose 
vokiečių partijos laimėjo 24 at
stovus, o lietuvių tik 5. Viso 
seimelyje yra 29 vietos. Nega
lutini rinkimų rezultatai rodo, 
kad atskiroj partijos pravedė 
sekantį skaičių atstovų:

Landvirtschaftspartei (ūki
ninkų partija) ................... 10

Volkspartei (liaudies par
tija .................................  9

Lietuvių partijos ................ 5
Komunistai.........................  3
Social-demokratai ................2
Rinkimų eiga buvo labai 

smarki ir juos su nepaprastu 
susidomėjimu sekė ne vien Vo
kietija ir Lietuva, bet ir visas 
pasaulis. Kai kuriuose krašto 
distriktuose dalyvavo net 100$i 
visų balsuotojų. Viso balsavo 
apie 50,000 gyventojų.

Prieš rinkimus santykiai tarp 
Lietuvos ir Vokietijos pasidarė 
labai įtempti. Lietuvoj minis- 
teris Berlyne įteike" Vokietijos 
užsienio reikalų * 'ministerijai

Reikalauja Hooverio 
nuomonės prohibi- 

cijos kl.
VVashington, D. C., geg. 5.— 

Senate, kongresmonas Tydings 
viešai pareikalavo prezidento 
Hoover’io išreikšti savo nuomo
nę prohibicijos klausimu.

Akli dabar galės ma
tyti

Viena, Austrija, geg. 5. — 
Vienos architektas Joseph 
Gartlaruber paskelbė išradęs 
tam tikrą aparatą ,kuris grą
žins regėjimą akliems. Tvirti
na, kad aparatas turi ypatybę 
rinkti šviesos elektros bangas 
ir jas perduoti žmogaus 'ner
vams. Aparatas esąs išmėgin
tas ir pasekmingai veikia.

Gazolino—$9 už galioną

Edmonton, Kanada, geg. 5. 
—Didžiųjų meškų ežero apylin
kėse nesenai buvo užtikti radiu- 
mo sluoksniai. Iš visų pusių 
ten skuba įvairus avantiūristai, 
kurie nori greitai pralobti. Tie 
kurie turi automobilius gazoli
ną perka mokėdami net po $9 
už galoną.
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NAUJIENŲ 
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PROGRAMAS

Sekmadieny,
i Gegužės 8 diena

Bus iš St6ties
WEDC

1210 kilocykles

7:00 iki 7:30 vakare 

protesto notų prieš Vokietijos 
ribose vardmą rinkiminę pro
pagandų už vokiečių partijas 
Klaipėdoje. O Vokietijos minis- 
teris Kaune jteikė valdžiai pro- 
esto notų prieš demonstracijas, 
kurios buvo surengtos lietuvių 
partijų prieš Vokietijos kon
sulato namus. X

Rinkimai praėjo be neramu
mų ir riaušių. J. V. spaudos 
pranešimais, ^vokiečiai buvo 
griežtai nusistatę prieš lietuvių 
administraciją dėl prašalinimo 
iš vietų 21 vokiečiu® mokytojo, 
kurie nemokėjo lietuvių kal
bos. ,
Sidzikauskas ir Romeris atsto

vaus Lietuvai Hagoj
Kaunas.—Ministerių kabineto 

posėdy smulkiai apsvarsčiusi 
užsienio politikos reikalus, vy
riausybė pakvietė Lietuvos 
agentu ginti Hagos teisme Klai
pėdos bylą Ėietuvos pasiuntinį 
Londone poną V. Sidzikauską ir 
tautiniu Lietuvos teisėju Vy
tauto Didžiojo universiteto pro
fesorių p. Mykolą Romerį.

MacDonaldo akies 
operacija pasisekė
London, Anglija, geg. 5. — 

Kaip praneša oficialus aplink 
rastis, vakar Anglijos premje
rui Ramsay MacDonaldui buvo 
padaryta pasekminga dešinio
sios akies operacija.

Indijoje norėję nunuo
dyti Anglijos ka

rininkus \
London, Anglija, geg. 5. — 

Iš Indijos atėjo pranešimai, kad 
ten buvo susektos teroristų 
kuopos, kurios planavo nunuo
dyti eilę Anglijos artilerijos, 
pėstininkų ir kitų kariuomenės 
dalių karininkus. Jie buvo pa- 

1 sirenge tai padaryti užnuody 
darni karininkų nuo indusų 
pirklių perkamą maistą.

Rhode Island republiko- 
nai prieš prohibicijų
Providence, R. I. geg. 5. — 

Rhode Island valstijose buvo iš
rinkti delegatai j republikonų 
konvenciją. Jiems buvo duotos 
instrukcijos reikalauti prohibi
cijos jstatymo atmetimo.

Užtiko netikrų šėrų 
spaustuvę^

New York, geg. 5. — New 
York o policija užtiko slaptą 
spaustuvę, kurioje buvo spaus
dinami netikri šėrai. Suimti 
keturi asmenys. Jie buvo pri
sirengę paskleisti į rinką $2,- 
000,000 vertės netikrų Du Pont 
chemikalų bendrovės akcijų.

Juroje sudegė laivas
Glark’s Harbor, Nova Škoti

ja’, geg. 5. — Netoliese juroje 
sudegė prekinis laivas. Įgula su

[Acme-P. 8. A. Photo J

New York. — Inauguracija George Washingtono, kaipo Amerikos prezidento, įvyko New Yofke 
prieš 143 metus. Praeitą sekmadienį buvo atvaizduota tos ceremonijos.

Kinai ir Japonai 
užbaigė 4 menesius 

nusitęsusį “karą”
Paliaubų sutartis susidaro iš 

penkių punktų

Shanghai, geg. 5. — Kinai ir 
japonai užbaigė keturių mene
sių mušius pasirašydami paliau
bų sutartį. Nors konfliktas 
nusitęsė taip ilgą laiką, tūks
tančiai kareivių palaidojo gyvy
bes ir buvo padaryta milijonai 
dolerių nuostolio, nei viena pu
se nebuvo oficialiai paskelbusi 
karo.

Paliaubų sutartis susidaro iš 
penkių punktų, kurių turinys 
yra sekamas: 1. Nei viena pusė 
nesigriebš žinksnių prieš kitą; 
2. Kinijos kariuomenė pasiliks 
dabartinėse pozicijose; 3. Woo- 
sung pasiliks japonų ęankose 
neaprubežiuotam laikui; jie su
trauks kariuomenę į tarptautinį 
Shanghajaus kvartalą; 4. Bend
ra Kinijos, Japonijos, Italijos, 
J. V., Anglijos ir Francijos 
komisija prižiūrės evakuacijai; 
5. Sutartis galiuos nuo pasira
šymo dienos. /

Derybos, kurios buvo kulmi
nuotos šia sutartimi prasidėjo 
kovo 24 d.

Hoover’is peikia kon
greso elgesį

Washington, D. C., geg. 5.— 
Kaip ankščiau buvo pranešta, 
atstovų rūmai sudarkė $200,- 
000,006 ekonomijos pasiūlymą 
ir išlaidas sumažino tik $32,- 
000,000. Kongresui Hoover’is 
pareiškė, kad dėl tokio atstovų 
elgesio šalyje pasireiškė nepasi
tenkinimas ir baimė ir. jis yra 
pasiruošęs naudoti savo įtaką 
atstovų klaidas atitaisyti. 
{

Pasmaugusi du kūdi
kius norėjo paskirti
York, Pa.», geg. 5. — Agnės 

Murr 30 m., pasmaugė du Savo 
kūdikius ir vėliau pati norėjo 
padaryti sau galą pasikardama. 
Ją tačiau suspėjo laiku išgel
bėti ir tiki, kad pasveiks.

Reikalauja visai dova
noti Massie bausmę

Honolulu, Hawaii, geg. 5. — 
Nuteistų gynėjas Massie byloje 
Clarence Darrow kreipėsi i 
o’tib. Judd reikalaudamas, kad 
Massie ir kitiems nuteistiems 
butų visai dovanota bausme. 
Vakar buvo pranešta, kad gub. 
Judd 10 metų terminą pakeitė 
I vai. kalėjimo >

Rengė pasikėsinimą 
prieš Ispanijos 

prezidentą
Madrid, Ispanija, geg. 5. — 

Policija’ iškėlė aikštėn monar- 
chistų rengiamą pasikėsinimą 
prieš Ispanijos prezidentą Al- 
cala Zamorą ir kai kuriuos, ka
bineto naTius. Suimta Perez 
Aragonf advokatas ir J. Oyar- 
zabal, atsargos,"- karininkas. 
Anot pranešimų, jie ir eile ki
tų buvo pasirengę atstatyti mo- 
narkinę tvarką.

Mandžiurijoje suėmė 
katalikų kunigus

Rymas, geg. 4. — Iš Mand- 
žurijos gauta pranešimai, kad 
kinų generolas Ma Chanshan 
suėmė eilę katalikų kunigų ir 
pastatė juos prieš karo teismą. 
Vikaras French ir vyskupas 
Rouchouse sugebėjo ištrukti.

Dayton, 0., geg, 5. —Wright 
aerodromo angare dėl nežinomų 
preižasčių įvyko sprogimas. Vė
liai! jis‘sudegė iki pamatų. Su
žeistų nebuvo.

Chica^ai ir apylinkei federa 
(iš oro oiuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus oras, galimas 
lietus su griaustiniu; pietų ir 
pietryčių vėjas.

..Vakar temperatūra buvo 47- 
63 laip.

Saulė teka 5:41; leidžiasi 7:- 
53.

Agentas išviliojo 
iš moters $100,000 
“dėl Lindber giuko”

Suimtas Gtaston B. Means, bu
vęs valdžios agentas

Washington, D. C., geg. 5. 
—VVashingtone areštuotas Gas- 
ton B. Means, Harding’o admi
nistracijos laikų valdžios agen
tas, kuris išviliojo iš turtuolės 
Eyalyn McLean $100,000 tvir
tindamas, kad jis susižinojęs su 
Lindbergh’o kūdikio . kidnape- 
riais ir jiems norįs sumokėti 
vaduotpinigius. Nors tie pini
gai jam buvo duoti beveik du 
mėnesius atgal, kūdikio, kai 
nėra taip nėra.

E valy n McLean berods nėra 
Lindbergh’ų giminaitė. Ji no
rėjo prisidėti prie kūdikio at
gavimo. todėl sutiko Means 
duoti pinigus. Bet kai dabar 
išsiaiškino, ji buvo apgauta.

Lindbergh’as grįžo iš 
v tarybų

‘ Norfolk, Va., geg. 5.— Nors 
dabartine Lindbergh’o jo atsto
vų ir kidnaperių derybų eiga 
užlaikoma paslaptyje, žinoma, 
kad j uostą sugrįžo’ laivas, ku
riuo pirmieji buvo nuvykę pas 
kidnaperius tartis., Kas buvo 
atsiekta ir kuomet kūdikiu bus 
grąžintas, nežinia. /

Kidnaperiai 6!4 metų j 
kalėjimų

Denver, Solo., geg. — 3 
kidnaperiai, kurie pasipinigavi
mo tikslu pagrobė turtingą vie
tinį kepėją B. Bowėr, nuteisti 
61/& metų kalėjimo.

Anglija siųs garnizonus 
į Kipro salų

London, Anglija, s geg. ’ 5. — 
Anglija planuoja skaitlingas 
permainas Viduržemio ir Ame
rikos kolionijų kariuomenės 
garnizonuose. Daug kariuome
nes bus sukoncentruota' į Kip
ro salą, Viduržemio juroje. Sa
ko, tai daroma išlaidų mažinimo 
sumetimais.

Lietuvos banko auk
so fondas

Kaunas. — Lietuvos Banko 
aukso fondas balandžio 15 d. 
nepasikeitė — 50,2 mil. litų. 
Svetimos valiutos fondas suma
žėjo nuo 25,4 mil. litų iki ^1,8 
mil. litų. • Banknotų apyvarta 
sumažėjo nuo 101,2 iki 97 mil. 
litų. Diskontas ir paskolos su
mažėjo nuo 101,2 iki 100,9 mil. 
litų. Banknotų padengimas auk
su sudaro 51,8%, aukso ir vaA 
liutomis—74,2%. •

Vokietijoje uždarys 
komunistų orga

nizacijas
Berlynas, geg. 5. — Hinden- 

burgas paskelbė dekretą, kuris 
įgalioja valdžią uždaryti visas 
ateistų ir komunistų organiza
cijas, kurios veiks ne vien prieš 
tikėjimą, bet silpnins krašto 
moralį pamatą.

Graikija sunkiam 
ekonominiam stovyj

Atėnai, Graikija, geg. 5. — 
Panaikinus aukso pamatą va 
liūtai, Graikijos monetarinis 
vienetas drachma nupuolė nuo 
77-ių už J. V. dolerį ikį, 143. 
Anot pranešimų, svarbiftųate 
sunkumų priežastis yra trbakjį 
eksportų gUmažėjimaš.

Raketieriai reikalauja 
$50,000 iš Edisono 

sunaus
Philadelphia, Pa., geg. 5. — 

Philadelphijos raketeriai pa
siuntė William L. Edisonui, 
Thoma’s Edisono sunui, laišką, 
kuriame reikalauja sumokėti 
$50,000, jeigu nori rinkon pa
leisti savo išradimus radio sri
tyje.

Airijoje tebesiginčija 
dėl priesaikos

Dubliu, Airija, geg. 5. — Ai
rijos parliamente tebeeina gin
čai dėl De Valeros pasiūlymo 
panaikinti Airijos ištikimybės 
priesaiką Anglijos karaliui. 
Opozicija buvo įnešusi pataisy
mą, kuris paliuosavo Airijos 
aukštuosius valdininkus nuo jos 
priėmimo, bet jis buvo atmes
tas.

Meksikos generolas 20 
metų į kalėjimų

Meksikos Miestas, geg. 4, — 
Dvidešimts metų į kalėjimą nu
teistas Meksikos- generolas Jose 
San Martin, kuris 1929 metais 
rengė sukilimą prieš valdžią.

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

SU'a ' I ” '

* t DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRIA” BIRŽELIO 1 dieną, 1932

— Be persėdimo tiesiog Klaipėdon.
Keliavimas dabar daug* pigesnis.
Užeikite pasiteirauti.
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.

Atbėgo dezertyras iš 
sovietų “rojaus”

Zarasai. — šiomis dienomis 
pro Zardsus grįžo iš Sovietų 
Rusijos 1930 metais pabėgęs iš 
9 pešt, pulko kareivis. Sakosi 
sovietų “rojuje” jis visą laiką 
buvo po įvairius kalėjimus tą
somas. Dabar gailiai apgaili 
savo žygį. Zarasuose j j sulai
kė policija.

Ukmergėj išeis laik
raštis

Ukmergė.—Nemažas miestas, 
turjs apie 13,000 gyventojų, už
sieny toks miestas turėtų kelis 
savo laikraščius, bet Ukmergėj 
tuo tarpu nei vieno. Mėgini
mų buvo keletas, bet pasirodę 
laikraščiai neilgai laikydavosi 
ir sustodavo, dažniausia dėl 
bendardarbių stokos. Pastaruo
ju metu vėl norima laikraštį 
leisti. '

Atgijb kultūros vei
kimas '

Papilė.—Atgavus viešam na u- 
dojimuisi didelę salę, smarkiai 
atgijo kultūros organizacijų 
veikimas. Taip Velykų 1 dieną 
surengė viešą vakarą pašto tar
nautojai, 17 balandžio rengia 
tautininkai, gegužės .1 V. V. ,S- 
gos Į^lžkeliečių skyrius. Ne- 
YftrtAiB' pradeda’ rengtis šauliai 
ir kitos organizacijos. Numaty
ta visa eilė įvairių paskaitų bei 
susirinkimų. Visuomenė tuo į- 
vykiu labai džiaugiasi.

Didelis gaisras
Kvėdarna.— šiomis dienomis 

Tauragės apskrityje Kvėdarnos 
valsčiuje, Kudrių kaime nau
jakurio Lankučio ūky kilo gais
ras. Sudegė tvartas drauge su 
jame buvusiais gyvuliais. Gais
ras kilo apie 19— 20 valandą. 
Nuostoliai dideli, nes sudegė 
paskutiniai gyvuliai. Ugnis ki
lo iš tvarto vidaus ir greit ne
buvo pastebėta.

■f -4 '

Nepaprastai pigus mai
sto produktai >

Zarasai.— Pastaruoju laiku 
turguje nepaprastai atpigo 
maisto produktai. Kiaušinių 10 
mokama vos 80 centų, sviesto 
kilog. 80 et.—1 litą, vidutiniš
kam 1 savaites veršiukui —4 
—51itus. Grudų kainos laikosi 
pastovios.

Šiauliai.—Balandžio iš 7 į 8 
naktį siautė smarki audra, kar
tais su lietum. Mieste ji nu
piešė keletą parduotuvių iška
bų, o apylinkės kaimuose patar
šė šiaudinius trobų stogus.
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KORESPONDENCIJOS
*

Kenosha, Wis.
Sis bei tas.

German-America n Home sve
tainėje gegužės 1 d. įvyko SLA. 
212 kuopos mėnesinis susirin
kimas. Iš svarbesnių nutarimų 
tenka'“paminėti šiuos: 1. Susi
vienijimo seime musų delega
tai privalo stoti už tai, kati or
ganizacijos nariams, kurie dėt 
nedarbo negali užsimokėti 
duoklių, butų kiek galima tei
kiama pagalba; 2. šiais krizių 
laikais rūpintis labiau palai
kymu prie organizacijos senų
jų narių, kurie nebegali duok
lių užsimokėti, o tik po to 
stengtis prirašyti daugiau nau
jų narių.

Toks yra musų kuopos dau
gumos narių pageidavimas. 
Jeigu yra galima, tai reikėtų 
steigti fomlaj kuris teiktų pa
ramų negalintiems duoklių už
simokėti nariams. Nariai taip 
pat išreiškė nuomonę, kad 
bent dabartiniu laiku norin
tiems prie Susivienijimo prisi
rašyti asmenims seniems, 
tiek jauniems — nebūtų kelia
mi mokesniai.

Apie balsavimo pasėkas 
“Naujienose.” rodosi, jau buvo 
rašyta. Tačiau toj korespon
dencijoj nebuvo pažymėta, kas 
išrinkta delegatais į Seimų. 
Patai dabar dapildau. Delega
tais išrinkta gana kompetenliš- 
ki nariai. BuJtent, pp. A. Kun- 
ca ir J. Marcinkevičius, — pir
masis yra kuopos pirmininkas, 
o antrasis iždininkas. Kiek te
ko patirti, iš SLA. 338 jaunuo
lių kuopos delegatu išrinkta 
p. J. Bružas, SLA. 10 Apskri
čio organizatorius. Vadinasi, 
iš musu didmiesčio važiuos 
net trys delegatai į seimų. Tai 
parodo, kad musų kpjonįjos 
Susivienijimo nariai rfųitMiši 
savo organizacijos reikalais.

—o--
Gegužės 2 d. man teko būti 

Gerinan-American Home sve
tainėje. kur SLA. 212 kuopos 
Dailės Ratelis laiko savo pa
mokas. Pasirodo, kad ponai 
Steponavičiai — Kazys ir A- 
nelė — dirba ne juokais. Jie 
ruošia Dailės Ratelio narius 
prie gražaus veikalo. Mat. rei
kia žinoti, kad gegužės 22 d. 
toj pat svetainėje bus pastaty
ta graži operetė “Gegužės Ka
ralaitė.” Atvyksta ir didžiulis 
C.bicagos Pirmyn ('.boras. O 
lai reiškia, kad gegužės 22 d. 
mes turėsime tikrai šaunų va- 
k a rų.

—O

Atrodo, kad musų kolonija 
arba \Viseonsin valstija tiek 
patinka chicagieciams, jog 
musų mėgiamas dienraštis 
“Naujienos” rengia čia pikni
kų. Piknikas įvyks kaimynys
tėj, Ratine, Rivervicw (Stanley 
Mockaus) darže. Tas parkas 
arba daržas randasi tik ketu
rios mylios nuo Ručine mies
to, pusė mylios nuo kelio 45. 
Piknikui diena paskirta gegu
žes 29. Kiek teko patirti, tai 
programe dalyvaus, be cbica- 
giečių, ir vietiniai. Dailės Ra
telio Choras, kuriam vadovau
ja chicagietis K. Steponavičius, 
gavo pakvietimų dalyvauti 
piknike. z

Tai bus, lur būt, pirnųis 
‘Naujienų” piknikas Wiseon- 
sino valstijoj. Reikia manyti, 
kad jis bus sėkmingas. Parkas 
yra labai gražus; šokiams sa
lė tikrai puiki, tokių ir, 
apie Chicagų sunku surasti. 
Privažiavimus tiek automobi
liais, tiek elektros traukiniais 
yra labai parankus.

. ./ / g.(. ■ <'

Gegužės 1 d. sutikau ponus 
F. Polivanskius, senus “Nau
jienų” rėmėjus. P-nas Povilan- 
skas visų laikų platina “Nau
jienas” bei “Keleivj*. Ligi* šiol 
jis vaikštinėdavo ir užrašinė
davo “Naujienas”, be! dabar 
nusipirko automobilių ir sako, 

kad busiu jam daug lengviau 
naujų skaitytojų ieškoti.

Malonu, kad musų gyvento
jai daro progresų. P-nai Povi- 
lanskai turi jaunų gražių duk
terį, kuri pas p-nių Stepona
vičienę, gerai žinomų Chicagos 
dainininkę, mokosi muzikos.

----O----

Balandžio 26 d. pasimirė 
Nellie Lemesus, po tėvais 
Karbauskaitė, sulaukusi vos 
26 metų amžiaus. Paliko ji nu
liūdime vyrų Antanų ir 8 metų 
sūnų. Balandžio 30 d. nabaš- 
ninkė tapo palaidota &v. Jur
gio kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis. Palydėti į amžinų 
kelionę susirinko gana daug 
draugų ir pažįstamų. Tikrai 
buvo liūdna, kad tokia jauna 
gyvastis tapo išplėšta iš musų 
tarpo. —- Kenoshieiis. t

IR LIETUVOJ ŽMO
NES ĖMe TVERTI 
LAISVAS KAPINES
Amerikiečiai Lietuvoj darbuo

jasi dėl laisvų kapinių.

Prieš keletu desėtkų metų 
pas kai kuriuos Amerikos lie
tuvius gimė mintis, kad jau 
užtenka būti kunigų niekina

mais, pravardžiuojamais ir jų 
vadovaujamais. Kas kunigams 
nepatikdavo, tas nei miręs vie
tos negaudavo. Ypatingai tiems 
sunku būdavo rasti lietuviu 
katalikų kapinėse vietos, ku
rie turėjo mažai, arba visai ne
turėjo pinigų. Tokia padėtis 
ir privedė prie to, kad Ameri
kos lietuviai pirmiausia pra
dėjo įverti laisvas draugijas, 
kliu bus ir organizacijas. Bet 
vieno dalyko dar vis truko, tai 
laisvų, tautiškų kapinių. Kitus 
dalykus Amerikoj be kunigų 
pagalbos galima apseiti, nes 
čia nuo seniai yra ei vile met
rikacija.

Susiorganizavę į draugijas, 
lietuviai didesnėse kolonijose 
įsisteigė laisvas kapines. Kur 
mažos kolonijos, ten laisvieji 
lietuviai geriau sutinka laido- 
tis miesto kapinėse, negu lie
tuvių katalikų, kur jiems viela 
skiriama tik kur nors patvo
ryj. Gi kurie labai riebiai kle
bonui užmoka, tie tik būna 
garbingai su iškilmėmis ir 
garbingoj vietoj palaidojami.

Laisvų kapinių tvėrimo idė
ja pastaraisiais metais persi
metė Lietuvon. Ir Lietuvos 
žmonėms, matvt, atsibodo kęs
ti kunigų pažeminimų. Todėl 
dabar Lietuvoj žmonės labai 
smarkiai subruzdo tverti lais
vas kapines. Apie laisvų ka
pinių tvėrimų kalbama visur. 
Kaip laikraščiai praneša, pa
staruoju laiku plungiečiai įsi
gijo žemės sklypų laisvoms ka
pinėms. Neseniai Kaune įvykęs 
kultūros posėdis nutarė reika
lauti miesto savivaldybės ir 
valdžios, kad paskirtų žemes 
laisvoms kapinėms. Kupiškė
nai jau senai rengiasi įsigyti 
laisvas kapines, ir, nulos, turi 
jau nemažai tam reikalui su
rinkę pinigų. Toj srity j veikia
ma ir kitose Lietuvos apylin
kėse.

Štai kų Lietuvos laikraščiai 
praneša apie plungieeių veiki
mų dėl laisvų kapinių: “Lais
vamanių etikos draugija ener
gingai veikia. Nežiūrint šių 
metų sunkumo, įsigijo kapi
nėms vieno ha. žemės sklypų 
ir jau visai jį sutvarkė. Daro 
susirinkimus kas mėnesį, turi 
savo knygynų, iš kurio nariai 
gatmn laisvosios literatūros.” 
Toliau sako: “Nariai daugiau
sia yra žmonds buvę Ameri
koje, kurie iš ten ne vien tik 
dolerių, liet ir laisvosios min
ties parsivežė.” Tai yra dide
lis komplimentas Amerikos 
lietuviams ir tiems lietuviams, 
kurie Plungėje tiek daug pasi
darbavo, kati savo kapines ga
lėjo įsigyti. O Lietuvoj tokį 
darbų dirbti, Irti ne Amerikoj.

M*
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Lietuvoj dar daug yra prieta
ringų žmonių, kurie . kunigų 
sukurstyti, dažnai daro viso
kias klintis tiems, kurie pa
našų darbų dirba. Bet kai ku
rie žmones yra tiek pasišventę, 
kad savo tikslui atsiekti rizi
kuoja viską!

Štai kų iš Kauno praneša: 
“Bal. 17 d. Kaune įvyko posė
dis. Posėdy konstatuota, kad 
pilnateisiai Lietuvos piliečiai 
nepriklausą •jokiai oficialiai 
religijai sąžnės laisvės srity 
neturi jokių teisių.”

“Pirmas ir svarbiausias da
lykas piliečių teisėms sulygin
ti, tai civile metrikacija (kur 
be kunigų ir bažnyčios pagal
bos galima atlikti vedybų, 
krikšto ir kilus panašius rei
kalus). Bet kol kas bus, kultū
ros taryba nutarė kreiptis į 
miesto savivaldybę, kad Kaune 
duotų žemės laisvoms kapi
nėms įsteigti. Tuo reikalu nu
matomu kreiptis ir į vyriausy
bę,”

Ghicagoje jau nuo senai dar
buojasi dėl Kupiškio laisvų 
kapinių įgijimo Dr. Graičunas. 
Jis ja it nemažai surinko ir pa
siuntė laisvoms kapinėms ir 
kitiems kultūros darbams pi
nigų. Butų gerai, kad atsiras
tų ir kitose kolonijose veikėjų, 
kurie pasidarbuotų dėl laisvų 
kapinių įgijimo toj apylinkėj 
Lietuvoj, iš kurios jie yra ki
lę, arba paragintų prisidėti 
kitus lietuvius prie to darbo, 
kur laisvų kapinių organizavi
mo darbas jau yra pradėtas. 
Tas darbas vertas širdingos 
amerikiečiu paramos.

— T; K-kas.

Dėdė Šamas - išlei
dėjas

Valdžios Spaustuvė Wash- 
ingtone per daugelį metų pri
laukia tuksiančius žmonių, 
kurie kas mel lanko garsų 
miestų. Viena iš didžiausių 
spaustuvių pasaulyje apipia 
net 8 aukštus namo. Samdo 
suvirš 5,000 žmonių, dauguma 
moterų. Apie. 600 darbininkų 
dirba prie 182 spaudinamų 
mašinų. Turi suvirš 100 lino- 
typų ir monotypų, kurie rei
kalauja net 1,700 raidžių sla- 
lėjų. Jos knygų apdarytuyė 
samdo apie 1,000 darbininkų. 
Čionais randasi dideli metali- 
nių klišių darymo ir fotogra
fijų graviūros departamentai. 
Matome šimtus rankinių rai
džių statymo mašinų ir milži
niškas popieros sankrovas.

Kasdien šita įstaiga išleidžia 
net 8,500,000 “em” raidžių, 
padaro 12,000 ketvirtainių co
lių elektrotypų, 3,000 graviū
ra vinių ir tt. Skaitytojui, kuris 
neapsipažinęs su spaustuvės 
kalba, tas reiškia, kad kas 
diena išleidžiama net 13,400,- 
000 knygos puslapių, apart mi- 
lionų pačio kortelių, pačto pi- 
niglaišklų ii^ kitos atspausdin
tos medžiagos.

&ila milžiniška spaustuvė 
yra turtas Suv. Vai. valdžios. 
Kaipo išleidėjas, Dėde Šamas 
užima pirmų vietų šioje šaly
je. Kukuojama, kad valdžios 
spaustuve į vienų savaitę išlei
džia tiek medžiagos, kiek di
džiausia kita spaustuvė per 
metus. \

Apie 300,000 pamfletų, doku
mentų ir knygų, daugelis iliu-* 
struotų, kasdien išsiunčiama į 
įvairias dalis. 1931 m. buvo 
išleista net 3,500,000,000 kopijų 
atspausdintos medžiagos.

Nesenai Kongresas kritikavo 
darbų šios spaustuvės. Esą ji 
neprisilaikanti ekonomijos. 
Buvo pranešiu, kad tarpe val
džios knygučių buvo tokios, 
kurios per gilios ir paprastų 
žmogų neinteresavo, ir jas nie
kas neskaitė, nes per moksliš
kos. Tie kritikai minėjo se
kančias knygutes — “Flower- 
ing Bebavidr of the Hog Pea- 
imt in Responše to Lenght of 
Day” ir “Elfbunalion and To- 
xieity of Coffein in Nephrec- 
lomized Rabbits”, “Life His- 
tory of the Blue Crąb” ir daug 
kitų. Tos knygutės inleresuo-

apskaičiavimai, žinoma, priskaito ir to- 
kitu; rūkytojas, kurk Užsirūko po eiga- 
Mlą tilt kada-fle-kada, lygiai kaip ir 
tddhs, knde suruko kelius kartus dau-j 
giau negu paprastas rūkytojas.

Induettfjos Mito ritėtai apskaičiuoja,
kad šioje šalyje yra maždaug 35,00,- 
000 eigaretų rūkytojų. United States 
iBtt&atl of internali Revefiue paduoda 
skditHneš. kid 1951 metais, šioje šalyje, 
buvo pagaminta išviso 1 13,449,049,000 
eigaretų. Abelnas eigaretų skaičius, ku
rį suruko kiekvienas iš 35,000,000 rū
kytojų, yra maždaug.. 3,240 į metus ar
ba 162 dvidešimties eigaretų pakeliai, 
šis sudaro maždaug apie devynius ciga
retus į dieną kiekvienam rūkytojui. 

‘ Pvteitą kelių met< btgyje. cigaretai 
tapo šios šalies mėgiamiausių užsiruky- 
mu. Ciaretų išgarsijimo priežastimi yra 
skirtingumas moderniškų eigaretų nuo 
senobinių. Paimkim*, pavyzdžiui, Lucky 
Strike cigaretus. šių eigaretų išdirbė
jai pasišaukė mokslą į pagalbą, kad pa- 

_ z v ‘ gammus geresnius ir grynesnių* cigaretus.
Daugumas žemdirbystes pam-įfr mokslas davė rykytojams spraginimo 
ci.u.. procesą, kur yra vartojama ultra-violet

spinduliak
Gaminime Lucky Strike eigaretų, tik 

rinktinis tabakas, iš didžiausių pasaulio 
įprekyviešių,, yta vartojamas. Bet neat
sižvelgiant kokios rūšies it kokios kai
nos tabako lapas butų, paprastai jame 
randasi tūlų nešvarumų, kurie yra prie
žastimi gerklės knitėjimų ir kosulio. Del 
išėmimo tukt nešvarumų Lucky Strike 
išdirbėjai turi spraginimo procesą. Lucky 
Strike yra vieninteliai cigaretai, kurie 
šiuo spraginimo procesu teikia gerklei 
apsaugą. Todėl nestebėtina, kad Luckies 
yra tokie malonus jūsų gerklei. Prie 
to, spraginimas priduoda Luckics stebėti
nai malonų-lengvą. spraginimo skonį, 
kuris nėra randamas jokiuose kituose ei-Į. 
garėtuose.

šis puikiausi* 
Lucky celophane 
Pakelis lengvai

——■■■ . ............................................... .

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

ja Vien tik tuos žrftones, kurie 
su tais dalykais ; apsipaiinę.. 
Ijlet iš kitos pusės, biuras išlei
do šimtus kitų praktiškų pam-

Dauguma šilų knygučių siun
čiama už dyką; Už nekarta* 
reikia mokėti penkis centus. 
Retai prekė viršija $1.0t>.

Žemdirbystes Departamentas 
išleidžia daugiausia knygų. To 
departamento Metknygė susi
deda iš 1,000 puslapių, plačiai 
vartojama, ir tik paskirtas 
skaičius dykai dalinama. Kuo
met tas skaičius išsibaigia, tai 
jau už knygų reikia mokėti

f lėtų paskirta Kongreso na
riams išdalinimui. Matyti, kų 
kiti departamentai, daro gali
ma pažiurėjus į Komercijos 
Departamento sąrašų knygučių 
ir pamfletų. Sąrašas susideda 
iš 154 puslapių. Vidaus Depar
tamento knygučių sųrašas Juri 
net 360 puslapių. Darbo De
partamentas Irgi plačiai veikia 
per savo Darbo Statistikų Biu
rą, Vaikų Biurą ir Moterų 
Biurų. . - FLIS.

Kvietimas s v e t i m 
taurių artistu daly

vauti parodoje
Leila Mechlin, narė Ameri

can Federation of,Arts ir di
rektore American Fine Arts 
dalies ateinančioj Olimpia
doj, siunčia pakvietimų sve
timtaučiams artistams daly
vauti tarptautiškojo dailės pa
rodoje, sųryšyj su pasauliniais 
sportais (žaismėmis). Pakvie
timas teikiamas architektams, 
piešėjams, spaudėjanis, rašyto
jams, muzikalus, skulptoriams 
ir tt.

Paroda 
Museu m 
and Arts.
paskyrė net 19 galerijų 
tikslui, nuo 
rugį), l t d. 
būti pradėti h<- užbaigti':

of
organizacija 

tam 
'liepos 30 d. iki 
Visi darbai turi

■ nuo 
paskutines Olimpiados, tai yra 
sausio 1 d. 1928 m.

Penkiolika tautų ketina da
lyvauti šioje pąrodoje — Bel
gija, Olandija, Anglija, Čekos
lovakija, Danija, Vokietija, 
Airija, Monacof, Lenkija, Itali
ja, Vengrija, Austrija, Latvija, 
Miksemburgas ir Jugoslavija. 
“Tikime”, sakų p-lė Leila Me
chlin, “kad tarpe Suv. Valstijų 
svetimtaučių y|a daug artistų, 
kurie priguli prie kitų tautų, 
apart viršminė.tų, ir juos taip
gi kvidčiamc (lalyvauti. Del 
platesnių inforįiiaeijų ir prisi
dėjimo blankų kreipkis prie 
Miss Leila Mėbldin Director, 
American Art Seetion, 801 
Barr Building, Farragut 
Sųuarc, \Vasliington, D. C.

Priežiūra eigaretų 
gamyboje

Sulig statistikos žiniomis kiekvienas 
rūkytojas Jungtinėse' Valstijose surūkė 
abclnai po devynius .ęigaretus į dieną, šie

MtH

Ntf VVEIGHT PAT Off 1

LIMA

BLUE RIBBON MALT
.4MERICAS BICGESF

jus I

. r»Mrmnintus didžiu”- 
h1.uh<> imsutilyp muito 

.. dk'btuvese žm« n i »j.
kurk* turi tiktai vir
iui tlknlu — Kiunlntl 
u u gfifiii 11 m!i» I KulinioH
rųšlt'H muitų. Stul ko
de) Blue Kiltlion vu- 
doviiujn lenktyn ė h c 
hiivo kokybe, pu*'!“- 
viintiU ir popiiliu- 

. rumu,

Kur tik 
rasite šį 
vaujantį lenktynėse

jus eisite, 
moltą vado-

vieną skverelio dalį ir 1 patraukti už 
kitoš. ,

Tik toks rūpestingumas ir priežiūra

Penktadienis, geg. 6, 1932
* K .

eigaretų išdirbinu ir supakavime, padarė 
eigaretų* mėgiamiausiu rukymu Ameriko
je. tabako namuose. (Advertisemėnt).

)

Jus Esate Širdingai Kviečiama 
Atsilankyti į PARODU
Gossard Kūno Grąžintojų pasirinkimo 

musų Korsetų Departamente

šeštadieny, Gegužės 7 d

IWf/ Jf MISS SIMPLICITY
\UB\fW KOMBINACIJOS

GIRDLES 
GARTER BELTS ir

* I BRASSIERS -
bus rodomos Miss Strąnd iš Gossard Co. Ji, jei norėsite, 

patars jums apie figūrą ir asmeniškai pritaikins PAS

BERNICE DRESS
skonis yra apsaugotas 
pakelio su skvereliu, 

atidaromas prilaikant

& LINGERIE SHOPPE
3437 SO. HALSTED ST.

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

Mes titipgi užlaikome pilą pasirinkimą moterų rūbų.

BŪTINAI PAMATYKITE MUS PIRM NEGU PASIRINK
SITE DOVANĄ MOTINŲ DIENAI.

DUS. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos1, 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

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

Kitą laiVą' našai' Susitarimą.

New York
Chicago

VIENĄ 
PUSĘ

Į ABI

vagonuose

CMYKAMEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaikome puikius čeve- 
rykus ir turime didelį pasirinki- 
mą. Pas mus pirkdami, sutaupy- 
site pinigus. I

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai 

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

Iš

$47.0°
SHl

kada priduodami į g J Į kartu su Trans-At- 
lantic laivakorte ar 
orderiu.
Tiesus Erie Trau

kiniai išeina iš Dearborn stoties, 
Chicago, kasdien 11:00 vai. ry
te, 6:30 v.” v. ir 11:00 v. vak.

SEKANTI EKSKURSIJA

Erie traukiniai yra greitus ir pa
togiai įrengti. Valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
ir nebrangus. Ede vaizdai yra ne
paprastai gražus.

Dėl tikietų ir visų žinių kreipki
tės į bite kurį Erie tikietų ofisą ar 
prie

H. T. HARLOW, 
General Passenger. Agent,

317 So. La
Telefonas

Salk St.» Chicago 
HARRISON 4160

ERIE RAILROAD

Laivu “STATENDAM” (40,000 tonų registruotas)

GEGUŽES 21 d.
Į KLAIPĖDĄ 

PER ROTTERDAMĄ
Tai yra milžiniškas laivas, ant kurio visi antros klesos 
kambariai atiduoti turistinei klesai, o turistinės klesos 
kambariais naudojasi trečios klesos keleiviai.
III Klesos kaina nuo Nevv Yorko iki Klaipėdai.... $75.00 

į abi puses ............ .     125.00
Turistine klesa — j vieną pusę       110.50 
Turistine klesa — į abi puses ....j    ........... 182.00

Tuojaus kreipkitės į Naujienas arba pas bet kurį Liet. 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Narį.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmajai Gegužės 
praėjus

Daugiau, kaip keturios de
šimtys metų praėjo nuo to lai
ko, kuomet Pirmoji Gegužės ta
po paskelbta organizuotų pa
saulio darbininkų švente.

Daugiau, kaip per keturias 
dešimtis metų organizuoti dar
bininkai kas metas netenka ke- 

savo geriausių draugų, ku- 
krinta kovoje prieš vergį- 
palaikytojus. Bet kas me- 
per šventę mes vis ma-

lių 
rie 
jos 
tas
tome didesnį darbo klasės pa
sikėlimą, o jos priešų silpnėji
mą ir jų prestižo smukimą. Ir 
šių metų spauda praneša mums 
apie tas galingas darbininkų 
demonstracijas po visų žemės 
kamuolį v ir kad jos laikui bė
gant darosi didesnės, ir vis ma
žiau ir mažiau reikalauja aukų 
iš darbininkų. Ir netoli tas lai
kas, kada Pirmoji Gegužės bus 
švenčiama ne kaip darbininkų 
kovbs, jfet kaip pergalės šventė.

Amerikos darbininkai, samdy
tų kapitalistinės spaudos agen
tų suvadžiojami, vis dar klai
džioja tose nesąmonėse, kad 
jie gali tapti milionieriais. Mat, 
vieną kartą Napoleonas pasakė, 
jogei tas negalįs būti geras ka
reivis, kuris nemano būti gene
rolas. Tai ir kapitalistų agen
tai stengiasi Amerikos darbi
ninkams įkalbėti, kad tas ne 
amerikonas, kuris nemano tapti 
milionieriumi.

Bet tie vargšai “amerikonai” 
nepamąsto, kad padalinus visų 
šios šalies turtų jos gyvento
jų tarpe, išeina kiekvienam 
daug maž po $4,000 ir kad vie
nam tappš milionieriumi kiti 

.250 piliečių palieka be cento. 
~ Amerika turi kctiotiką šimtų 
. “milibnierių ir keletu bilionierių, 

iš kurių vienas sugrobęs yra 
net 250,000 piliečių turtą ir pa
likęs juos elgetomis. Dabar, 
trukus šiam kapitalistinės spau- 

. ydos išpustam burbului, atrodo, 
- kad ir Amerikos darbininkai 

pradeda šiek tiek atsipeikėti.
Kam teko nors kelioms mi- 

•- nutėms užeiti j Pirmos Gegu
žės apvaikščiojimą, kurį suren
gė socialistai Ashland Audito-

rijoj, tai tas matė kokia minia 
pripildė tų didžiulę kelis tūks
tančius sutalpinančių auditori
jų.

įėjęs svetainėn apie 4 valan
da popiet, radau bekalbant prof. 
.1. B. Matthews, iš Howard ir 
Fisk universitetų. Jo kalba bė
gy kokių 20 minutų buvo pen
kis ar šešis kartus pertraukta 
griausmingų kelių tūkstančių 
minios aplodismentų.

Po prof. J. B. Matthevvs iš
ėjo kalbėti Dr. R. B. Green. Jis 
savo aiškioj ir turingoj kalboj 
nesigailėjo “komplimentų” taip 
nusipolitikavusiems valdinin
kams, kapitalistams, kaip ir pa
tiems darbininkams, kurie ne
šioja galvą tik kepurei. Tokius 
darbininkus kalbėtojas prilygi
no prie kiniečių, kuriems, kad 
lietuj nevaikščioti be kepurių, 
mandarinai buvo išleidę įsaky
mą kapoti galvas. O kapitalis
tus ir jų dabartinę valdžią Dr. 
Green palygino Dunningo be
protnamio gyventojams. Iš kar
to nurodė kur ir kiek yra su
naikinta visokių produktų bei 
javų, kiek visokiuose sandeliuo
se pūva ir netenka vertės dra
bužių ir avalinės ir kiek Ame
rikos žmonių vaikščioja basų ir 
apdriskusių dėl išdirbystės per-

• y • _ virsio.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Al Capone, Chicagos butlege- 
rių caras, kuriam teks sėdėti 
federaliniame Leavemvorth ka
lėjime 11 metų, kadangi Aukš
čiausias Jungtinių Valstijų teis
mas patvirtino bausmę.

NAUJIENOS, Chicago, III

taupino 
pinigus, 
pusę tų

»

Dr. Green sakė: “Pažvelgus 
į šią šalį tiesiog negalima su
prasti kas ją valdo. Aš nenorė
čiau užgauti savo oponentų, bet 
jų pačių elgėsis prie to veda. 
Jei mes išleistumėm visus Dun
ningo beprotnamio gyventojus 
ir nuvedę į vienų vietų jų pa- 
klaustumėm, ką jus, kreiziai, 
mums patarsite daryti, nes mes 
turime tiek ir tiek milionų bu
šelių visokių produktų, kuriuos 
verčiame lauk, tiek pūvančių ir 
be naudos rioksančių drabužių 
ir avalinės ir tiek milionų žmo
nių be darbo, kadangi jie per
daug „ visko mums prigamino, 
o dabar jie visi vaikščioja al
kani ir nuskurę, tai ir tie Dun
ningo bepročiai veikiausia pa
tartų mums atiduoti tuos visus 
produktus bedarbiams, o ne 
versti juos į upes ir atmatų 
vietas. Bet musų valdovai nė 
tiek nenusimano.

visų, o ne kelių asmenų reika
lais.

Kiekvienam kalbėtojui užbai
gus kalbėti grojo orkestrą ir 
dainavo vokiečių vyrų socialis
tų choras Pirmajai Gegužės pri
taikytas dainas.

Buvo dar ir daugiau kalbėto
jų ir programo pildytojų, bet 
man reikėjo skubintis į Lietu
vių Auditoriją, nes teko dirbti 
Lietuvių Socialistų _> Sąjungos 
ccntralinės kuopos IPirmos Ge
gužės apvaikščiojime. -—J. A-la.

Cicero
Lietuvių spulka

ti paskolos, ti.e gauna jos iš ei
lės kiek išpuola jiems.

čia pat adv. K. Gugis. Vienas 
kitas atsilankiusių 1 
to ar kito patarimo, 
policininkas apsaugai 
tadarių, nes žinote 
čiai dabar piktadariai

Direktoriai — tie, patys vei
kėjai lietuviškose organizacijo
se, pažįstami visiems šerinin- 
kams, suprantantys jų reika
lus, nes ir jų pačių reikalai yra 
ne kitokie. ' '

Ateis valanda ofisui užsidary
ti. Jis užsidarys, bet direkto
riai tu r būt dar kokią valandą 
svarstys spulkos reikalus.'O ki
tą savaitę vėl toks pat darbas.

Spulka
respupublika. Spulka — tai( gy
vas įrodymas, kad plačioji vi
suomenė, liaudis pajėgia net 
stambias finansines apyvartas 
kontroliuoti fhr būt sėkmin
giau, nei vadinami finansieriai;

Chicagietis.

IŠDIRBĖJAI IR GAMINTOJAI

NUMAŽINO KAINAS!
Musų kostuineriai pirmieji tuo pasinaudojo.

Pirkite “MIDVVEST STORES” Sankrovose kur jus su 
taupinsite daugiausia.

IŠPARDAVIMAS!

klausia jo
Ofise ir 

i nuo pik- 
kaip pla- 
oporuoja.

Baino bankuose savo 
nežino ar atgaus nors 
sutaųpų. Tuo 'gi tarpu 
lietuvio anuomet kriti

kuojama lietuvių įstaiga ir 
šiandie tebėra atdara.

Laikas parodė, kad lietuvių 
įstaigos atsargumas buvo gera 
taktika beik pasitikėjusių ja 
ž mon i ų i n teresams.

Atsargumas yra tas princi
pas, kuriuo vadovaujasi taip 
Cicero Lietuvių Spulka, kaip 
kitos. Jos priverstos yra vado
vautis atsargumu. įstatymai, 
bent Illinois valstijoj, to reika
lauja' iš spulkų. štai kodėl iš 
keleto šimtų spulkų tik Cook 
kauntėje nč viena spulka ne- 
subankrotavo, nors ir taip spau
džia mus depresija. Z

Kaip žinoma, įstatymai lei
džia spulkoms skolinti pinigus 
labai atsargiai, pav. Ant pirmų 
morgičių. Toliau, įstatymai ap
saugo jas nuo staigiiį išėmimų 
pinigų, nuo išgąsčio suirutės.

žodis kitas apie šį apsaugoji
mą. Spulka gali išmokėti cash 
(pinigų) tiek, kiek ji turi jų, 
kiek jų suplaukia į •ją, kiek jai 
saugu yra. O jei esama daugiau 
reikalavimų išmokėti, ne kad 
įplaukų, tai ji gali pasakyti pi
nigų reikalautojams: Palaukite.

Tatai rasi padarys vienam 
kitam asmeniui nesmagumo be
laukiant; bet tatai apsaugos ki
tų tuMą nuo pražūties. Kada 
reikalavimų pinigų yra daug, 
o įplaukos sumažėja, didesnių 
sumų norintiems gal prisieis 
palaukti ilgesnį laiką, gal teks 
dalintis mažesnėmis sumomis 
ir paeiliui, kaip kad užsirašę 
yra norintieji gauti pinigų. Bet 
spulka gali laikytis neribotą 
laiką, o ilgainiui pagerės lai
kai, padidės įplaukos, viskas su
sitvarkys. Gi šėrininkų turtas 
išliks čielybėj.

Ant šitokio pamato stovi ir 
veikia Cicero Lietuvių Spulka, 
taipjau ir kitos. Ir matyti, kad 
turi pasitikėjimo gyventojuose.

Praėjusį ketvirtadienį teko 
būti jos direktorių1 susirinkime 
buveinėj, kuri randasi Liberty 
trobesy, p. Švėgždos real estate 
ka savo Šerus. Kurie nori gau- 
ofise. šėrininkai taupintojai mo- 
■_____ A .m •

PĖTNYČIO.I ir SURATOJ, GEGUŽĖS 6 ir 7

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI . . . . . . 14 c
Puikiausi parinktiniai “Midvvest” kartonuose ................  tuz. 19‘/rc

“Campbell’s” Pork and Beans k 5r
kenas

tai kooperacinė

TĖVAI DŽIAUGIASI KAI KŪ
DIKIS GERAI MIEGA

štai yra būdas nuraminti ver
kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konšti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

RAUG. AGURKAI ST K’""'n“ 1 Qc
No. 1 kenas 5cŽIRNIAI - ‘'La'’c,”.Ex,ranersnoti

ŠPAGETAI “College Inn” A la Mussolini arba 
RYŽIŲ PIETUS ..... ....................... 1 svaro kenai 10c

“PET” MILKAS Evaporuotas Augšti kenai 3 už 19c 
KAVA “Midwest” De Luxe .... 
BAKING P0WDER “Calumet
ŽIRNIAI “Extan”

sv. kenas 33c
1 sv. kenas 29c

No. 2 kenai 3 už 25c
DEGTUKAI “Ohio” Raudonu Leibeliu....... 6 dėžutės 17,c

*‘BISQUICK” Biskvitų Miltai ................... didelis pak. 32c
Dykai prizai konteste

“DROMEDARY” DATES be kauliuku ar reguliarės 1 rv. pak. 19c 

CHILI CON CARNE “Midvvest” 2 kenai 19c
VANILA Prieskonių Ekstraktas “Cooks” Didelė bonka 35c

“BUI)WEISER” f,';™
WINE CAKE ‘^ard’s” ................................ .
APRICOT BARS COOKIES “Sunshine” ......

33c
15c

.... sv. 15c
«

3 rolės 19c“SEMINOLE” TUALETO POPIERA .....
ORANŽIAI “Sunkist” Californijos ........
MINKŠTA SALAKU DEŠRA “Cudahy”

2 tu z. 33c

EKSKURSIJOS .. sv. 19c
2 pak. ggunrTAmM” MUILO MILTELIAI'VClAUrVlN Cleanser 3 kenai 13cKas nori turėti patogią ke

lionę į Lietuvą, kreipkitės 
į patyrusį agentą

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

Td. -YARDS 4669

Geležiniai VEŽIMĖLIAI 1932 modeliai,^guminiai ratai 
“Midwcst” Junior 99c “Midwest” Flyer $2.49 

su $5.00 išpirkimais.Trejetas metų atgal 
klausytis įtūžusio lietuvio 
bos. Jisai atakavo vieną finan
sinę lietuvių įstaigų. O ataka
vo ją todėl, kad-jis prašė pa-1 
skolos ant namo $12,000, gi ta 
įstaiga sutiko skolinti jam tik 
$8,000.

įtūžęs žmogus kalbėjo: “Kad 
jas devynios galybės tas lietu
viškas įstaigas! Eisiu pas Bai- 
ną, gausiu $14,000,”

Nežinau, ar tas lietuvis gavo 
pas Bainų ieškotų paskolą. Ži
nau lėčiau, kad visa dvylika 
Baino bankų šiandie yra resy- 
verio rankose, o žmonės, kurie

teko 
kal-

Garsinkite “N-nose”

PASTABA — Dauguma "Midivest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jut 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. už žemiausias kainas!

...........................-— ------------  -------- ------------------------------- —

"BUY'AT THE

MIDWESTCD STORES
£ji»r/L£į> FOR LESS*

280 INDEPBNbENT ĮHONEST VAUJLj] NEtGHRURHOOH STORES

2342 S. Leavitt St

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Rusiška ir Turkiška Pirtis

■p-

It s all mother uses to keep the 
whole house clean ... noiv don't 
^forget. .2 cans of KlenzIr

D0UGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
|swimming pool.

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

irt

Ir deliai to, sako Dr. Green, 
yra musų pačių kaltė, nes mes 
juos j tas vietas išrenkame, 
kuomet jų tikra vieta yra Dun- 
ninge. Taigi ateity, kalbėjo Dr. 
Green, turėtumėm išrinkti to
kius žmones, kurie rūpintųsi

KURIS ONLY DIR1
SUANS-SCOURS

Tel. Canal 1678

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS

o

VVISSIG, |
Specialistas ii 

Rusijos

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

JUSTIN MACKIEWICH
BRIGHTON PARKE trys mūriniai nauji namai, 2 augštų 
po du flatu, po 6 kambarius. Kiekvienas namas vertas po 

s$12,000.00. Vieno namo morgičius — $2500, ant 5 metų;
Antro namo morgičius — $3,000, ant 5 metų; Trečio na
mo morgičius — $4,750.
ROSELANDE, bugaįow ir 3 lotai, vertės $6,000. Morgi
čius—$1,000 ant 3 metų.

. Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

Justin Mackievrich
MORTGAGE BANKER

MeilesJenklas
MOTINU DIENA-GEGUŽĖS 8 GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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kad, Kreugero įsakymu, jisai 1930 m. davė vyriausiam 
“Folkets Dagblad” redaktoriui “draugui” Klibom 80,- 
000 švediškų kronų, paskui 20,000, paskui 25,000 ir 
10,000, viso 135,000 švediškų kronų. Direktorius Lange 
parodė, kad Kreuger tuos pinigus komunistų laikraš
čiui paskyrė, norėdamas pavartoti jį savo politikai. Pi
nigai buvę duodami neva “paskolps” formoje, bet deg
tukų fabrikantas nesitikėjęs, kad paskola busianti ka
da nors grąžinta.

Anksčiau jau buvo paaiškėję, kad Kreuger gausiai 
šelpdavo ir Vokietijos Hitlerį. Jisai, žodžiu, “dirbo 
abiem rankom”, remdamas kraštutinius “revoliucionie
rius” dešinėje ir kairėje pusėje, neatsižvelgdamas į 
tautų skirtumus ir valstybių ribas. Jisai žinojo, kad, 
nežiūrint į piktus nesutikimus tarp fašistų ir komunis
tų, jie gali būt pavartoti tam pačiam tikslui — darbi
ninkų demoralizavimui ir demokratijos griovimui.

partijos atstovų (buvo 7), 1 
iiklo partijos at (buvo 2), 1 
krikšč.-sociatos partijos atsto
vo (buvo 2), 2 centro atst, (bu
vo 2),

Hamburge, pasirodo, dau
giausia prakišo komunistai, bū
tent, 9 vietas seime, Tris Iš tų 
vietų laimėjo socialdemokratai, 
šešias vietas prakišo dišinio- 
sio# buržuazinės partijos. Jos 
dalinai teko fašistams, dalinai 
demokratams (valstybės parti
jai). Rezultate, demokratinių 
partijų blokas dabar yra stip-

resnis Hamburgo seime, negu 
kad buvo prieš rinkimus.

Taigi anaiptol negalima sa
kyti, kad Vokietijoje demokra
tija galutinai smunka, o radi
kalizmas triumfuoja. Komuniz
mo augimas, kaip matėme, te
nai jau sustojo, o fašizmas gal 
greitai bus pasiekęs kulmina- 

^jcinlo anvo stiprėjimo punkto 
ir ims taip pat atslūgti. Tai, ži
noma, priklausys nuo to, ar 
ekonominis krizis Vokietijoje 
darysis tolyn aštresnis, ar ne,

SMŪGIS KLAIPĖDOJE

Pranešama, kad Klaipėdos seimelio rinkimuose vo
kiečių partijos pravedė 24 atstovus, o lietuvių — tik 5. 
Visas seimelis susideda iš 29 atstovų. Rinkimuose, esą, 
dalyvavę kai kuriuose distriktuose net iki 1007c visų 
balsuotojų.

Vokiečiai, vadinasi, laimėjo pilną pergalę.
Jie laimėdavo ir pirmiaus, bet ši jų pergalė yra 

smūgis ne tik lietuvių partijoms Klaipėdos krašte, bet 
ir Lietuvos valdžiai.

Lietuvos valdžios įsakymu, Klaipėdos seimelis bu
vo paleistas po to, kai jisai atsisakė išreikšti pasitikė
jimą naujai direktorijai, sudarytai po Boetcherio atsta
tymo ir suėmimo. Už Boetcherio atstatymą Lietuva ta
po apskųsta Tautų Sąjungai, kad ji sulaužiusi Klaipė
dos konvenciją. Byla yra perduota Pasaulio tribunolui 
Haagoje. Dėl seimelio paleidimo didžiosios valstybės, 
pasirašiusios kartu su Lietuva Klaipėdos konvenciją, iš
kėlė Lietuvai formai; protestą.

Tuo budu naujo Klaipėdos seimelio rinkimai įgijo 
nepaprastos reikšmės, { juos žiurėjo ne tik Lietuva, ne 
tik Vokietija, bet visas pasaulis. Ir vokiečių partijos 
laimėjo!

Tai yra skaudus moralis smūgis ne tik valdžiai, 
kuri bandė dekretais apsidirbti su vokietininkais Klai
pėdos krašte, bet ir Lietuvai — jos prestižui ir net jos 
visai pozicijai tame krašte. Lietuvos priešai dabar sa
kys, kad Lietuva valdo Klaipėdos kraštą prieš jo gy
ventojų norą, kaip okupantas. Ims daug laiko, iki šis 
blogas įspūdis išdils.

“Naujienos” numatė, kad taip gali įvykti. Kai tik 
atėjo žinia apie seimelio paleidimą, šioje vietoje buvo 
nurodyta, kad Kaunas daro klaidą, erzindamas klaipė
diečius ir aštrindamas konfliktą dėl Boetcherio, užuot 
ji likvidavęs. “Naujienos” išreiškė abejonę, ar po sei
melio rinkimų Lietuvos reikalas Klaipėdoje neatsidurs 
tik blogesnėje padėtyje, negu kad jisai buvo prie seno
jo seimelio sąstato.

Dabar aišku, kad pasidarė blogiau. Seimelio sąsta
tas, tiesa, beveik nepasikeitė, bet po tokios aštrios ko
vos išrinkti daugumos atstovai bus griežtesni, mažiau 
sukalbami. O nesikalbėti su jais Lietuvos valdžia nega
li. Gubernatorius, kurį skiria Kaunas, yra ne autokra
tas Klaipėdos krašte, nes Klaipėdos kraštas turi demo
kratinę konstituciją, kurios Lietuva savo valia neturi’ 
teisės laužyti. Jam teks kooperuoti su direktorija, tu
rinčia seimelio daugumos pasitikėjimą.

Tačiau klausimas, ar diktatoriai iš viso gali valdyti 
kraštą su demokratine konstitucija? Labai abejotina.

Kol Lietuvoje buvo seimas, su klaipėdiečiais tokių 
konfliktų neįvykdavo.

Apžvalga
II.... ■mini...... ..................... .....

PRUSŲ RINKIMŲ
PASĖKOS

ANGLUOS DARBIEČIAI ATSIGRIEBIA

Didžiosios Britanijos darbiečiai, kurie buvo baisiai 
sukirsti parlamento rinkimuose pereitą spalių mėnesį, 
šiomis dienomis turėjo pirmą po tos katastrofos laimė
jimą. Wakefleld apygardoje, renkant atstovą užpildy
mui pasidariusios vakansijos parlamente, daugumą bal
sų gavo darbietis Arthur Greenvvood, kuris buvo svei
katos ministeris Darbo Partijos kabinete,

• Spalių mėnesio rinkimuose tą apygardą buvo už
kariavę konservatoriai. Jų kandidatas gavo 4,107 balsų 
daugumą.

Dabar Wakefield,o apygardoje vėl kandidatavo kon
servatorių žmogus ir jį rėmė visa “nacionalė valdžia”. 
Pats MacDonaldas už jį agitavo, kovodamas prieš savo 
buvusį bendradarbį Greenwood,ą. Bet darbietis vistiek 
paėmė viršų. z
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KREUGER ŠELPĖ IR KOMUNISTUS

Švedijoje kilo didelis skandalas, išėjus aikštėn, kad 
nabašnlnkas “degtukų karalius” Ivar Kreuger davė 
dideles sumas pinigų komunistų dienraščiui Stockholme, 
“Folkets Dagblad”,

Švedijos valdžia šiandie tyrinėja Kreugero biznius, 
nes tapo susekta, kad tas “finansinis genijus” užsiimda' 
vo ne tik degtukų gaminimu ir paskolų davinėjimu, bet 
ir falsifikacijomis bei kitokiomis suktybėmis. Vienas jo 
kompanijos direktorių Lange prisipažino tardytojams,

Vokietijos didžiausios valsty
bes, prūsų, seimo rinkimuose, 
kaip jau žinoma, nepaprastai 
didelio pasisekimo turėjo nacio
nalistai (fašistai), kurie, prave
dė 162 atstovu. Padidino savo 
atstovybę , taip pat ir komunis
tai, kurių tapo išrinkta 57 vie
toje 48, Visos kitos partijos 
turėjo nuostolių. Katalikų cen
tras prakišo 4 vietas, socialde
mokratai ,— 44 vietas, ir t. t.

Šitie pranešimai apie įvairių 
partijų laimėjimus arba pralai
mėjimus Prūsų rinkimuose yra 
paremti palyginimu dabartinių 
rinkimų rezultatų su 1928 me
tų rezultatais. Tatai betgi nė
ra tikslus palyginimus. Vokieti
ja dabar gyvena tokį ekonomi
nį ir politinį krizį, kad dalykai 
tenai keičiasi ne metais, bet 
mėnesiais arba net savaitėmis. 
Tas krizis aštrioje formoje pa
sireiškė 1930 metų rugsėjo mė
nesio rinkimuose į reichstagą, 
kuomet hitleriniai staiga iš ma
žos saujeles triukšmadarių, pa
virto galingi partiją". Nuo tada 
prasidėjo sumišimas politinia
me Vokietijos gyvenime.

Po tų fatališkų reichstago 
rinkimų Vokietijoje įvyko visa 
eile kitų balsavimų, kurie rodė 
nuolatinį fašistų augimą, o de
mokratinių partijų silpnėjimą. 
Ypatingai svarbus buvo Hitle
rio pasikėsinimas užkariauti 
respublikos prezidento vietą. 
Dviejuose balsavimuose, kovo 
13 d, ir balandžio 10 d. šių me
tų, jo ataka tapo atmušta.

Taigi, norint suprasti Vokie
tijos politinio gyvenimo eigą, 
reikia lyginti dabar įvykusius 
įPrusų seimo rinkimus ne su 
1928 metų balsavimais, bet su 
193(f metų rugsėjo mėn. rinki
mais. Tik tuomet bus matyt, 
ar krizis Vokietijoje eina gilyn 
Ir kurion pusėn Jisai vystosi, 
Tas palyginimas rodo ve ką:

Balandžio 24 d. 1932 m. 
(Prūsų seimo rinkimuose) už 
socialdemokratus paduota 4,- 
674,943 balsai, o rugsėjo mėn. 
1930 metais buvo paduota 
4,989,488 b,;

Už Vokietijos nacionalistus 
dabar paduota 1,*524,936 (o bu
vo 1,968,856);

Už centrą -r 3,374,441 (3,- 
158,131);

Už komunistus — 2,819,602 
(3,141.547);

Už Vokietijos liaudies parti
ją — 330,825 (1,004,118);

Už Ūkio partiją — 191,021 
(803,141);

UŽ žemės liaudies partiją r— 
176,816 (579,182);

Už nacionali frontą — 51,- 
801 (•—);

Už Vokietijos valstybes par
tiją (demokratus) — 332,441 
(680,946); ,

Už nacionalsocialistus — 
008,219 (3,982,657);

Už krikšč,-sočiai, liaudies tai** 
Bjtbą855,168 (599,888)! , '

Už lifllHlięs .teisių partiją, -r- 
44,229 (118,070).

Iš tų skaitlinių matome mil
žiniškų padi<Jčjiw nacjonaiso- 
cialistų (fašistų) baisų; jie pa*

šoko nuo 3,982,657 iki 8,008,- 
219!

Truputį padidėjo taip pat ir 
katalikų centro balsai, pakilda
mi nuo 8,148,131 iki 3,374,441. 
Bet visų kitų partijų balsai nu
puolė. Įdomu yra tai, kad ko
munistų balsai proporcionaliai 
sumažėjo daugiau, negu social
demokratų balsai. Pastarieji 
pražudė tarp 6 ir 7 nuošimčių, 
o pirmieji — ištisus 10%.

Bet smarkiausiai nukentėjo 
buržuazines partįjos. Naciona
listai prakišo su viršum 400,- 
000 balsų, arba apie 22 nuo
šimčiu, Liaudies partija neteko 
beveik trijų ketvirtadalių savo 
balsų. Valstybes partija (de
mokratai) pražudė daugiau kaip 
du trečdaliu balsų, o Ūkio par
tija (Wirtschaftsparte) 
keturis penktadalius.

Iš Šitų palyginimų yra aiškų 
du dalykai. Dabartiniame poli
tiniame Vokietijos krizyje šuo
liais auga fašizmas, praryda
mas kitas buržuazines partijas, 
išskiriant katalikų centrą. Dar
bininkiškas partijas tas krizis 
silpnina, bet labiaus silpnina 
komunistus, ^itegu socialdemo
kratus.

Komunistai manė, kad yra 
priešingai, t. y. kad socialde
mokratai smupka, o jie (komu
nistai) auga. Hsirodo, kad ne. 
Skaudus smūgis socialdemokra
tams buvo užduotas tiktai kri
zių pradžioje, bęt dabar jau jie 

ir
ne-

sustiprino savo. pozicijas 
prieš krizį gepiįu atsilaiko, 
gu komunistai.

- ------ -—---------- ---
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Šisbei tasapležemdirbystĘlIetuvoj

įvertina savo 
turtą — žem-

ir jos progre*

> 1 ■ 
Žemdirbystės k r aitas.

Lietuva yra žemdirbystes ša
lis. žemė yra jos didžiausias 
turtas. Jau praėjo trylika me
tų, kaip lietuviai atgavo ne
priklausomybę ir tvarko savo 
reikalus. Tad, gal būt, bus vie
toj panagrinėti, kaip musų 
broliai Lietuvoj 
šalies vyriausį 
dirbystę.

Tautos turtas
sas žymioj dalyj pareina nuo 
pačių žmonių. Juo žmonės 
daugiau rūpinasi ištobulinimu 
tokių šaltinių, kurie atneša ge
rovę visai tautai, tuo jie smar
kiau progresuoja. Apie Lietu
vos progresą dalinai galima 
spręsti iš leidžiamų knygų, 
žurnalų ir laikraščių, žurna
luose ir laikraščiuose daug 
vietos pašvenčiama literatūrai, 
teatrui, išdėstymui visokių fi
losofinių teorijų. Bet raštų 
praktiškais gyvenimo klausi
mais labai mažai tegalima už* 
tikti.

Imkime, pavyzdžiui, “Lietu
vos Ūkininką.” Tas laikraštis 
gyvavo dar prieš karą. Jo vy- 
riausias tikslas buvo ir tebė
ra teikti ūkininkams reikiamų 
žinių. Ir reikia tiesą pasakyti, 
jog ta# >laiWąšti#* nemažai rū
pinasi ūkininkų reikalais. Vie
nok negalima pasakyti, kad jis 
pilnai atsakytų ūkininko rei
kalams. Nemažai vietos yra 
skiriama politikai ir kitiems 
klausimams, kurie nieko ben
dro neturi su žemes ukįu. A- 
merikoj ir mažo miestelio 
laikraštyj rasime daugiau raš
tų apie žemės kultūros reika
lus, negu “Lietuvos Ūkininke.**

Miniai giaifinJ'

Arinės Ūkio Ministerija.

Ta ministerija tapo užvaldy
ta tam tikros politines klikos, 
kuri žut-but nenori kontrolės iš 
savo ranką paleisti. Amerikie* 
čiams yra gerai žinoma, kas 
pasidaro, kuomet politikierių 
klikai patępka miesto arba pa
vieto kontrolė. Kada pasiseka 
atsikratyti nuo įsigalėjusios 
klikos, tai paprastai kai kam 
tenka ir į kalėjimą atsisėsti, 

žmogus (visuomet pasilieka 
žmogumi su visomis savo silp
nybėmis, nežiūrint į tai, ar jis 
šalyj užimtų aukščiausią vietą, 
ar prasčiausią. Lietuvoj žem
dirbystės kultūra yra pavesta 
aukščiau minėtai ministerijai.
<■*«' ......................... *-v

Apie nepateisinamus trukumus 
toj ministerijoj dviejų nuomo
nių negali būti. Ir į tai žiūri
ma pro pirštus. Žemės Ūkio Mi
nisteriją reikėjo jau susirūpin
ti prieš, dešimtį metų. Tuo tar
pu ten yra įsigalėjusi politiška 
klika, kuri visai nepaiso šalies 
gerovė#,

Prie pakėlimo šalyj žemdir
bystės kultūros reikia nepa
prastai daug kantrybės ir pasi
šventimo. .Visi žino, jog reikia 
neįmanomai daug darbo padėti, 
kol ūkininkai pradeda persiimti 
modemiškomis idėjomis. Tam 
reikalinga organizuota jėga. Ne 
fiziška, bet mokslo jėga. ..

Gali kai kurie tvirtinti, jog 
Lietuvoj žemdirbystės srityje 
daug kas padaryta, tačiau fak 
tas pasilieka faktu, jog tie nu
veikti darbai labai jau atsiduo
da politiškos klikos raugu. Va
dinasi, politika yra statoma pir
moj vietoj, o tik paskui žiūri
ma mokslo. Nežinau, ar daug 
atsirastų tokių žmonių, kurie 
pavestų savo įmonę arba ūkį 
politikieriams tvarkyti? Protau
jantis žmogus tikrai to neda
rytų. v

Ūkininkų apsileidimas.
Tiesiog sunku sau ir įsivaiz

duoti, kaip Lietuvoj ūkininkai 
mažai dėmesio tekreipia į savo 
ūkių pagerinimą. 'Paduosiu čia 
tikrą atsitikimą, iš kurio jus 
pamatysite kokių dalykų ten de
dasi.

(Bu# daugiaps)
l»Į "-m..... . W "l.'H .1 !»!■

BRAM STOKĘR

GRAFAI
Per# A Vaiuąda

DRAKULA
P<f«Mao

Tačiau kai guriose vietose 
Vokietijos socialdemokratai jau 
ne tik atsilaiko, bet žengia prie- 
kyn. Taip, Berlyne jie gavo 
Prūsų seimo rinkimuose dau
giau balsų, negu paskutiniuose 
reichstago rinkimuose, būtent 
r- 797/100, kuomet rugsėjo 
mėn. 1930 m. jie buvo gavę 
738,094.

Tuo gi tarpu komunistai Ber
lyne pralaimėjo apie 90,000 
balsų. Reichstago rinkimuose 
už komunistus balsavo 739,235 
žmonės, o dabar, Prūsų seimo 
rinkimuose
miaus komunistų partija buvo 
pasidariusi skaitlingiausia par
tija Berlyne, o šiandie ji stovi 
jau trečioje vjetoje: soeialde-. 
mokratai pirnįoje vietoje su 
797,000 balsų, nacionalsocialis
tai antroje viėtoj-e su 764,840 
balsų ir komuhhtai trečioje, su 
648,077 balsų,

Rinkimuose j Hamburgo sei
mą pasireiškė ta pati tenden
cija, ką Ir Berlyne, Nors nacio
nalsocialistų (fašistų) balsai 
paaugo daugiausia,< bet paaugo 
taip pat ir socialdemokratų bal
sai, o komunistų žymiai nupuo
lė. Socialdemokratai laimėjo, 
palyginant su paskutiniais rin
kimais j Hamburgo seimą (per
nai metais) 12,000 balsų, o ko
munistui prakįšo 50,000. i ^o- 
cialdėmokratan^į'r toko 3 nąįiji 

mus susidės iš 51 nacionalso
cialisto (buvo 43), 49 socialde
mokratų (buvo 46), 26 kppjiu- 
nistų (buvo 35), 18 valst. par
tijos atstovų (buvo 14), 7 na
cionalistų 5 liaudies
. . .................................. . ■ ,■ ■ •> ■' ■

Mulai progreso tepadaryta 
žemdirbystės srity j.

Butų, žinoma, klaidinga 
manyti, kiui Lietuva žemdir
bystės srityj nepadarė progre
so. Progreso padaryta nema
žai, bet toli-gražu ne tiek, kiek 
butų galima tikėtis, O tai dėl 
tos paprastos priežasties, kad 
nedaroma pakankamai pa
stangų. Lietuvoj kiek lubinu 
prasilavinę žmones vengiu 
žemdirbystes ir stengiasi gauįį 
“baltkalnierių” darbą. Nei ukį» 

"iTmkų vaikai prie kiekvieną# 
progos nori pasiliuosuoti nuo 
žemes. Padariijyj žemės ūkio 
specialistų nėra tiek,, kiek reį* 
ketų. Daugumoj ūkininkai 
vaduojasi savo tėvų patyri* 
inais. Apie žemdirbyste# mok
slą jie neturi beveik jokio ZU' 
pratimo.

štai kodėl aš ir sukau* Jog 
žemdirbystės sriįyj Lietuva 
dar tebėra pusėtinai atmlįku* 
si. Ir ateityj dąug ko, Hebua 
galima tikėtis, jeigu dalykui 
eis taip, kaip ligi Mot Per 
trumpą Lietuvon nepriklauso
mybės gyvavimo 
valdžios' mašinerijų pasikelto 
bent kelioRkų karty. Paprastai 
sakoma, jog žalias valdžioj į- 
vyksta permainą todėl* kad to 
reikalauja tautos pažanga* -* 
puolat ieškoma' tįnkmnesnią 
žmonių tvarkyti šalie# reiks* 
Jus. Lietuvoj gal mažiausiai 
permainą įvyko žemes Ūkio 
Ministel’ijpj, Jmt per kaklą 
metų Žemės ūkio ministėrls sė
di, kaip pereklė vi^te, ir ide* 
kum savo vietos neužleidžia.

nlkotiirpi

(Tąsa)
“Tuo labiau džiaugiuosi, kad 

tai sužinojome, padarėme vie
ną bene sunkiausią ir pavojin
giausių žinksnių prie savo tiks
lo, neįtraukę į tai ir musų sal
džiosios pbnios Minos. Jog min
čių ir sapnų nedarkys baisus 
neužmirštini vaizdai, šiurpu 
perverianti balsai ir nuodijanti 
kvapsniai. Be. to, sužinojome 
mes ir kitą svarbų faktą, jeigu 
galima apie tai kalbėti la parti- 
eularit tie kraugeringi žvėrys, 
kūrinos Grafas Drakula gali 
valdyti ir šauktis pagalbon, 
neturi nieko bendro su jo dva
siškais pajėgumais ir jiems nė
ra atsaūomingi; nes atsiminki* 
te, kad žiurkes, kurios subėgo 
j koplyčią pildydamos jo įsaky
mą, panašiai kaip jis pasišaukė 
vilkus, kuomet pats, Jonątapai, 
buvai pasiryžęs apleisti pilį, ar
ba kuomet jis juos užpiųdš ant 
tos vargšė# moteriškės, kuri 
atėjo į pilį Ieškodama savo kū
dikio, norą tos žiurkės subėgo, 
jos ga|vatrukčiBis pradėjo 
slapstytis, kuomet Jas užpuolė 
Artūro šunČS, Bet musų laukia 
kiti reikalai, nauji pavojai, nau
jos kliutyai q kas de| to biau- 
raus sutvėrimo — jis ne pirmą 
ir ne vienintelį kartą panaudo
jo savo jĄrą prieš mus, šio pa
saulio žmones. Greičiausiai JU 
nusikrauste kur nore kitur, Ge
rai! Mes bent turėjome progą, 
lošdami šią šachmatų partiją 
dėl žmonių sielą, sušukti. 
°šaeh*\ O dabar traukime na
mo, Diena jau brėkšta ir mes 
visgi delio galime būti paten
kinti tuo, ką atsiekėme, Mums 
gali būti lemta praleisti ne via* 
nu pavojinga diena ir naktis, 
bet turime tęsti toliau ir ne- 
pasiduėti, jokiu budu neprndė* 
ti trauktis atgal"

Kuomet grįžome, namai bu
vo paskendę tyloje/ išskyrus 
gailius riksmus, kurie ėjo iš 
kokio nors vargšo pamišėlio lu
pų tolimąjame ligonines gule 
if. tylų, žemą vaitojimų atei
nantį iš Renfipldp kambario, 
Vargšės matyt, kaip ir kiti be
pročiai, kąnkiposl bereikalingai, 
įsivaizduodamas, kad jj skaus
mai draskyte drasko,

Doran ® Co.

Į savo kambarį įėjau stypčio
dama# ant pirštų galų ir radau 
Miną bemiegančią. Ji taip silp
nai kvėpavo, kad turėjau prie 
veido -pridėti ausis, norėdamas 
persitikrinti ar ištikrųjų ji kvė
pavo, Ji atrodė kiek labiau iš
blyškusi, negu paprastai. Ti
kiu, kad vakarykštis susirinki
mas nepaveikė per stipriai į jos . 
nervus. Ištikro, profesoriui esu 
labai dėkingas, kad jos neįtrau
kė į musų darbą, netgi musų 
pasiturimą. Pirmiau maniau, 
kad tokiam atsargumui nėra vi
sai reikalo, bet dabar viską 
kur kas geriau suprantu. Mo
teris niekuomet nepajėgtų pa
nešti visų tų sunkumų. Todėl 
džiaugiuosi, kad bent tas rei
kalas jau užbaigtas, Gali pasi
taikyti įvykiai, apie kuriuos ji 
užfirdusi labiau nusigąstų už 
m u#; bet Vėl, jeigu ji kokiu 
ners budu suprastą, kad įvyko 
ka# nor# blogo, butų kur kas 
pąvojinglau mėginti viską nuo 
jos tai nuslėpti. Tokiam atve- 
jyj neturime, jai duoti jokio su
pratimo kaip dalykas eina iki 
neateis tam laikas, kuomet mes 
savo užbaigsime ir nuo pasau
lio paviršiaus riušluosime tą po
žemių sutvėrimą, kuris lemia 
baisų likimą kiekvienam žmo
gui, patekusiam j jo nagus. La
bai gerai suprantu, kad po to 
didelio intymiškumo mums bus 
gapa sunku nuo vienas kito už
laikyti paslaptis, bet neturiu 
pasiduoti pagundai, nepasirody
ti silpnas.. Ir rytoj nei žodžiu 
neprisiminsiu apie šios nakties 
įvykius, visai atsisakysiu apie 
juo# ir pradėti kalbėti. Nenorė
damas jos išbudinti, atsigulsiu 
ant sofos. ' ■
, •*

Spalio 1 (L vėliau. — Manau 
buvo Visai natūralu, kad visi 
pramiegojome, nes dieną turė
jome Ubai daug darbo, o naktį 
tuo labiau negalėjome pasilsėti. 
Net ir Mina, matyt, buvo gero- 
kai ’ pailsusi, nes nors pabudau, 
kuomet saulė buvo iškilusi ga
nu aukštai, jį dar tebemiegojo 
įr turėjau gerokai sušukti du, 
tris kartus, Iki ją pažadinau.

(Bus daugiau)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pigi kelionė iš Suvieny
tų Valstijų

niekas bonų nepirks. Antrą ver-* 
tus, nekilnojamos savasties Val
dytojai 
plaukų 
kiši ir 
naštos

dabar gauna mažiau į- 
iŠ savasties. Todėl jieti- 
turi teisės tikėtis taksų 
palengvinimo.

Du metai kalėti Matžu- 
kewichui

Republikonai ir demo
kratai niaujasi Ciceroj

Missouri Pacific gelžkelis pa
skelbė, kad jisai nuvešiąs iš čia 
i o, Tex., meksikonus no
ringus grfžti j Meksiką tik už 
$1 asmenį. Laredo randami 
prie Meksikos rubežiaus.

Užgirė algų kapojimą 
darbininkams

(al
ko-

* Chicagos miesto taryba 
dermanai) priėmė finansų 
misijos rekomendaciją nukapo
ti miestcriTarbininkų algas 21 
nuošimčių. Sumanymas, kaip 
miesto taryba jį priėmė, nužiū
rima, sutaupysiąs $15/157,000.

Trys aldermanai balsavo prieš 
sumanymą, o kiti balsavo už jį. 
Balsavusieji prieš buvo Oscar 
Nelson/AViDiam H. Geigenbutz 
ir James C. Moreland.

Tarp kitko sumanyme buvo 
nužiūrėta, kad miesto darbinin
kai negausią mokėti už atosto
gų laiką, šį punktą ypač ašt
riai kritikavo unijų ir darbinin
kų atstovai, 
toks elgėsis

Neseniai automobilio nelaimėj 
žuvo Joseph Cuchna, demokra
tas praėjusiuose rinkimuose iš
rinktas miestelio kolektorius.

Miestelio trustisai turėjo pa
skirti jo vietai kitą. Kadangi 
yra trys trustisai republikonai, 
o trys demokratai, tai tikėtasi, 
jog demokratai trustisai laimės, 
ba pats prezidentas paduosiąs 
savo balsą už demokratus.

Manyta paskirti kolektoriaus 
vietai p-nią Cuchną, žuvusio ko
lektoriaus žmoną. Bet trys re
publikonai trustisai mitingan 
neatsilankė. Taigi mitingas ne
įvyko, ba nebuvo kvorumo, ku
ris reikalauja bent keturių trtis 
tisų buvimo mitinge.

Teisėjas Carpenter paskyrė 
bausmės Andriui Matzukewi- 
chui du metu kalėti Leaven- 
worth kalėjime už tai, kad jis 
rašė grūmojančius laiškus ope
ros dainininkei Bosą Baisa grū
modamas pavogti jos vaiką, jei 
ji nesumokės $10,000. Be to, 
jam paskirta $200 piniginės 
bausmės užsimokėti.

Kulka sustojo policinin-
* ko burnoj

Policininkas Casey važiavo va
kare namo. Prie Wentworth 
avenue ir 43 gatvės jisai susto
jo išklausinėti du nužiurčtinus 
asmenis. Vienas tų vyrų pradė
jo Šaudyti į policininką. Trys 
kulkos pradūrė policininko ka
ro langą. Dvi jų nekliudė poli
cininko, o trečioji sustojo, ma
tomai išeikvota į stiklą spėka, 
policininko burnoj.

Sekmadienis motinų 
diena

Meras Cermakas išleido pro
klamaciją kviesdamas paminėti 
ateinantį sekmadienį, gegužės 
8-tą, kaip Motinų Dieną. \

Kalėti nuo 1 iki 14 metų

yra

va-
Be-
PP-

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Lietuviai (lydytojai
Pbone Cftnal 6122

Studentai rengia vakarą
* ' . i

Vietos IjetuviAi nemažai įdo
mauja “ Hard Time Da'nce” 
karu, kurį rengia Roseland 
verage Co. Tai lietuvių, 
Sudentų, įstaiga.

Kompanijos savininkai
seni vietos gyventojai, turį pla
čią pažintį taip lietuvių, kaip 
svetimtaučių tarpe. Ir tai jau 
nebe pirmas jų kompanijos pa
rengimas.

Buvusieji parengimai paten
kino atsilankiusius, tad numa
nau, kad ir į šį parengimą su
sirinks gražios publikos.

Hard Time Dance yra ren 
giamas Strumilo svetainėje ge
gužės 8 dieną.—Vietinis.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. NedČIdieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Graboriai

Graborlai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis it nedaliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomt 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Pbone Hemlock 7828 
Panediliais. Seredomis ir Petnyčio .b 

1821 So. Halsted Street

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

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

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas .

4180 Archer Avenue

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

į

1646 W. 46tb St.

Telefoną!

Bonlevard 5203 •
Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonai

Cicero 3724

Lietuves Akušerės

Jie bijojo, kad 
pastatys miesto 

darbininkų interesus pavojin
goji padėfin ir ateity. Kalbamas 
punktas galu gale buvo panai
kintas.

Aldermanas Nelson įrodinėjo, 
kad kapojimas algų 21 nuošim
čių miesto darbininkams, kurie 
gauna mažiau, nei $2,500 me
tams, reiškia mažesnį uždarbi, 
nei Amerikos gyvenimo normos 
reikalauja. Aldermanas Nelson 
patarė užtraukti paskolą bonų 
pavydale.

Meras Cermakas, atsakyda
mas Nelsonui, nurodė, jogei

Nusižudė; atrodo, kad 
lietuvis

L/ouis Valentą, 34 metų, 2330 
So. Kedzie avenue, rubsiuvis, 
nusižudė gazu savo apartmente. 
Kiti tų namų gyventojai užtiko 
jį nusižudžiusi, kai užuodė ga- 
zą. Nusižudžiusio pavaldė at
rodo lietuviška.

Capončs numeris
40886

Federaliame Atlanta, Ga.,. ka
lėjime garsusis Chicagos butle- 
gerių viršila Al Capone gavo 
pumerį 40886., , f , . .

Kidnaperius vaidina

Joseph Focht, 19 metų, nusi
pirko 12 metų senumo automo
bilį ir užmokėjo už jį $5. Ji
sai suvažinėjo moterį. Džiure 
rado jį kaltą esant papildyme 
antro laipsnio galvažudystės. 
Bausmė už tokį nusikaltimą yra 
nuo 1 iki 14 metų.

Lachavich ir Sūnūs

Šuneliais rūpinasi

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS t

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

Kas rūpinasi žmonių gerove, 
kas šunelių. P-nia Lilian Lun

dą Iii kreipėsi į Evanstono mies
to advokatą opiu reikalu. Pa
sirodę, kad Evanston. neseniai 
paskyrė naują šunų gaudytoją. 
Tas gaudytojas nutveriąs kasdie 
apie 10 šunų. Jam miestas pa
skyrė algą, o šunims nieko. Tai
gi jautraširdė ponia, ir prašo 
miestą, paskirti pinigų sugau
tiems šunims maitinti.

o

Roseland /

Važiuoja Lietuvon paviešėti

* Telefonas Yards 1138 >

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

.
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

;•

Ofiso ir Rez. Tel. Boultvard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniau pagal sutarti

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

fCtfr. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedeldieniais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 V/. ISth St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6W0

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
▼ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. ’itną. 

Pbone Midway 2880

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Pbone
Hemlock 9252 '

Akių Gydytojai

Dr. Suzana A. Slakis
SpecialistS 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 it nedeliomis pagal susitarimą 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

LAWR1JAN
Šiuo pasauliu gė- 
7 valandą vaka- 

1932 m., sulaukęs 57 metų 
amžiaus, gimęs Vilniaus rėdyboj, 
Švenčionių apskr.. Daugėliškiu 
parap.. Rokiškio kaime. Amerikoj 
išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Petronėlę, po tėvais Žugytę. 3 
sūnūs — Vladislovą, Leoną ir Al
fonsą. 4 dukteris — Kotriną. Sta
nislavą. Oną ir Heleną ir artimas 
gimines Amerikoj, o Lietuvoj se
serį Marcelę ir brolį Syivestrą Ru
sijoj.* Kūnas pašarvotas randasi 
2039 Evergreen Avė. Telefonas 
Humboldt 6140

Laidotuvės įvyks subatoj gegu
žės 7 dieną. 8 vai. ryto iš namų 
į šv. Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Justino Lawrijan gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Dukterys

. ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius S. D. Lachavvich. Telefonas 
Roosevelt 2515.

JUSTINAS
Persiskyrė su 

geužės 4 dierų. 
re

Per pastarąsias penkias sa
vaites policija dobojo 
no Sultono namus, 
toks, kad aldermanas 
vęs laišką, kuriame

alderma- 
Dalykas 
yr5 ga- 
grumota

pavogti jo penkių metų sūnūs, 
jei aldermanas nesumokės $5,- 
000.

Pagalios dvi mažos mergai
tes prisipažino, kad jos rašiu
sios grūmojantį laišką. Abi jos 
tik po 12 metų senumo. O 
rašiusios aldermanui laišką “for 
fun”.

Nusižudė
Įšoko 

bulvaro 
šie Towe, 30 metų, 7140 Coles 
avė. Vanduo ją nunešė tris 
keturias blokus, pirm negu 
spėta ji ištraukti iš vandens. 
Atgaivinti paskenduolę pulmo- 
torais • nepavyko.

vandeniu nuo Jackson 
tilto moteris, Miss Jes-

Juozapo Žlibino (10251 So. 
State st.> moteris ir duktė, sep
tynių metų mergaitė, važiuoja 
Lietuvon paviešėti. Pasiliks ten 
per vasarą ar ilgiau, jei patiks.

Važiuoja taipgi Lietuvon ii; 
Vladas žlibinąs, Juozo brolis.

Moka bizniu verstis

P-na's Balčiūnas, renduotojas 
Strumilo svetainės prie 107 ir 
Indiana gatvių, vis daugiau 
draugijų sutraukia į savaitę*

Ir |ie tik lietuvių. Pastaruoju 
laiku čia nusisamdę buveinę če
kų sokolai. .
. Svetainė gražiai išmalevotd, 
ninkamai prižiūrima, tai ir pa
tinka ji draugijoms.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse) ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų 'užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Ave<
CHICAGO. ILL

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryio iš Lietuvos
Palengvins akių {tempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo* 
akių aptemimo, netvuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 1.0 ikį|8fV. Nedeliomis 10 iki 12'v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė,

Pbone 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. Cbieago. III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 31 st Street, Chicago, III. 
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet.

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

2 iki
10

0036

Rez. 6600 South Actesian Avenue 
Pbone Prospect 6659

• Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų iŠdirbystės 
OFISAS t

668 W. 18tb Street 
Trf. Cartal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088
.‘...„i..

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.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Rez. tel. Mtdway 5512 ir Wilmette 195 

Ralph C. Cupler, M. D. 
CHIRURGAS

Oakley it 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėty 3 iki 8, Utarninke 
1-4, Petnyčioj 1-7

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Deatboeh 8t., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

TA Bonlevani 1310 
Valandos* nuo 6 iki 8 vai kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvertą 
Nedėlioj ano 9 iki 12 rytoDR. KARL NURKAT 

(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu 

\ 2437 W. 69th St.
Tel. GtovehiU 2242 

įtoliriį,.;iintri,■■

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

NedČliomis nuo 10 iki 12

DR.M.T. STRIKOVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O F I S A sr 

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo '6 iki 

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

Lietuviai Gydytojai

DENTISTAS

0

1

kampas Western Avė. 
Tek Republic 2266

Felicija Shlepowicz
uci tėvais Wladičkaitė

/Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 4 d., 12:30 vai. 
po pietų, 1932 m.» sulaukus 47 metų amžiaus; gimus Tau
ragės apskr., Kaltinėnų parap. Amerikoj išgyveno 32 me
tu. Priklausė prie Tretininkų ir Šv. Kryžiaus Ligoninės 
Rėmėjų draugijos. Paliko dideliame nubudime vyrą Simo
ną, 3 dukteris — Virginią Trust, Feliciją ir Kristiną, žen
tą Antaną, & anūkus, seserį Petronėlę Lukšas, švogerj Jo
ną ir gimines, o Lietuvoj brolį ir 2 seseris. Kūnas pašar
votas randasi 11250 So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, gegužes 10 dieną, 8 Vai. 
ryto iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

< Visi v. a. Felicijos Shlepowicz giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame; Vyras, Dukterys, žentas, Antikai, 
Sesuo, švogeris ir Giminės^

Laidotuvėse patarnauja graborius S. 'P. Mažeika, tel. 
Yaids 1138.

l-IV

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIU

GRABORIU (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | ttittsy 
Įstaigą iŠ bite kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musą automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveši musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums Visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ne. •

fiUDEIKIS yra Vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambuiance patarnavimą su ekspertu Įietuvįu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKj pirm negu kreipsitės kur
tom.

E LIDEIKISBm ; Bar ■ib I.' I Wif. '■
Didysie Ofisas ‘ 4,

4605-07 South Hermitage Avenue 
v« veMmit Varos u im

v ■■ ‘

8

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakar*

v, ■' 1 ' ....—-------------- ---- ------ ■-..j..;—

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakari • 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 26>5

DR. K. DRANGELIS

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.

A. K. Rutkauskas, M. D. j
4442 South Westem Avenue Į Seredoj ir PftnyHoj nuo 9 iki 6 

. Tel. Lafayttte 4146

VALANDOJ: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWAKSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So. Leavitt'St. Canat 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
. ........... ... ........... n’. ....................... ........ ...................... ......... ................................. ...................................

DR. A. L. YUSKA 
2422 VV. Marųuette Rd. 

kampas 67tb ir Afteshn Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėtiems pagal susitarimą

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Wa$hington St.
Room 905 Tel. Dtarbom 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
105 W. Adams St., Room 21.7 

Ttkpbone Randolpb 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9 

Telepbont'Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte Tel. Republic 960f

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedeliomis pagal sutartį. 
4847 West 14ib Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray..,.Phone Cicero 1260

h

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni
Ketvirtadienį vakarais pagal tuaitaritrfą.
„ ..... i „M. ii i ■>'

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Šo. Ashland Avė.
arti 4 7th Street

4645

' . “i ' :

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel Boulevard 2800

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

GHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Namai'. 3117 S. Union Ave.t 7 iki 9 v, 
Telepbone Victory 2213

■■ .i-: -f" ........--------------------------------- -—   ................—

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS

2656 West 69 Street
Tekphone Hemlock 1323 

Valandos: 9 tyto iki 9 vakaro.
, Nedaliomis pagal sutartį



6  NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, geg. 6, 1932.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
M. Undžienčs prakalbo.

Kaip jau žinoma, bimbiniai 
bolševikai deda visas pastan
gas, kad įtikinti lietuviškų vi
suomenę, jogei Rusija esanti 
proletariato tėvynė. Jie siunti
nėja savo misionierius vieną, 
paskui kitą į įvairias lietuvių 
kolonijas su misijomis.

Neseniai Chicagoj lankėsi mi
licininkas Rokas Mizara. Dabar 
vėl, gegužės 3 d., Lietuvių Au
ditorijoj kalbėjo M. Undžienė, 
kuri išgyvenusi Rusijoj net pen
kis metus.

Apie jos kalbos turinį nema
tau reikalo daug ką rašyti, nes 
visi komunistų kalbėtojai yra 
išmokę tam tikra maldelę, ku
rią poteriauja vienodai, kaip 
užsuktas gramofonas.

Tarp kito kalbėtoja pareiškė, 
jogei “pats” Leninas pasakęs, 
kad caro laikais Rusija buvo 
atsilikusi nuo kapitalistinių val
stybių 100 metų. O dabar, pa
sak Undžienčs, dėka sovietų 
valdžiai, Busija pralenkusi kai 
kurias Europos valstybes savo 
penkių metų planu, o vėliau 
pralenksianti ir visą pasaulį.

Prakalboms užsibaigus buvo 
duodami klausimai. Į kai ku
riuos ty klausimų kalbėtoja ne
pajėgė atsakyti arba atsakyda
ma tempė ant savo bolševikiško 
kurpaliaus.

Vienas, iš publikos pav. klau
sė: Jei Rusijoj esanti geresnė

tvarka, nei Amerikoj, tai kodėl 
imama už nusiųstus ten drabu
žius brangus mokesniai? Mat, 
vienas chicagietis lietuvis buvo 
pasiuntęs j Sovietų Rusiją dra
bužių vertės $63 savo giminai
čiui. Kai tie drabužiai pasiekė 
Rusiją, tai iš chieagiečio gimi
naičio Sovietų vyriausybė pa
reikalavo sumokėti 700 rublių 
muito.

Dcliai šio klausimo kalbėtoja 
daug mikčiojo ir tempdama ant 
savo kurpaliaus aiškino, kad 
rasi toks patvarkymas ir yra, 
ba Sovietų vyriausybė tokių 
siuntinių nepageidaujanti. Vy
riausybė norinti, kad iš jos 
pirktų rūbus arba kad siunti
niai eitų per jos rankas, o ne 
per pavienių žmonių.

Įžanga buvo 10 centų asme
niui, bet ir aukos rinkta, žino
ma yra, kad aukų rinkimas pas 
bimbinius tai idealas, nes-tik 
tam tikslui tie misionieriai ir 
misionierkos važinėja po lietu
viškas kolonijas.

Senas Petras.

Melrose Park
Policija nuožmiai pasielgė 

demonstracija.
SU

ge-
ko-

DENTISTERIJOS 
KAINOS

ATPIGINTOS

DR. A. J. GUSSEN

Bridge—tilteliai, už 
dantį . ........ . ...........
Auksinės karūnos— 
krowns ........ ............ . .......
Sidabriniai filingai nuo 
$1.00 iki ..............................
Nervų išėmimas iŠ danties 
nuo $2.00 iki .............

7.00 
$6.00 
$3.00 
$3.00

Balti porceliniai filingai, ,$O Aft 
už dantį . ........... ............. fcaUU

viršutinės, visai

$50.00 
75ė 

$1.50
Dr.AJ.GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėliomis pagal sutartį.
4847 West 14th St.

CICERO. ILt.
X-Ray Phone Cicero 1260 

. .......................................... .................

Fleitos apatinės ir 
burnai, ruberyje

Ištraukimas danties, 
vaikams.........................
Suaugusiems .............

PrAeitą sekmadienį, 1 d. 
gūžes, vietos ir apįelinkės 
munistai, ir šiaip pritarian
tys darbo žmonės ruošėsi prie 
apvaikščiojimo darbininkų šven
tės. Bodos, kas čia tokio bai
saus. Bet musų miestelio val
dininkams pasirodė baugu. Jie 
prisirengė iš anksto sukoncent
ruoti savo spėkas, sutraukė iš 
visos apielinkės ’ būrius policis- 
tų, ugnėgesių, Amerikos legio
nų ir kitokių jėgų su šautuvais 
ir lazdomis.

Kadangi buvo pagarsinta la
peliuose, jogei apvaikščiojimas 
prasidės 3-čią valandą po pie
tų prie 23-čios ir Lake gatvių,- 
tai ir aš nuėjau pažiūrėti ir 
gauti kokį įspūdį. Priėjus ar
čiau prie paskirtos vietos net 
nustebau, žmonių minios su
sirinkusios šalygatviuose * stovi. 
O policistai su šautuvais ir laz
domis švaistosi po gatves ieš
kodami aukų. Kadangi iš žmo
nių niekas nesipriešino, tai pa
tys mušeikos užpuldinėjo ne
kaltus žmones, nužiūrimus ko
munistais ar kokiais kitais.

Mačiau, kaip vienas mušeika 
priėjęs prie žmogaus kirto jam 
kumščiu per veidą, kad tas net 
apsipylė krauju. Tada būrys 
mušeikų pribėgo ir daugiau mu 
še lazdomis, kol žmogus par
griuvo gatvėj. Paskui supuolė, 
tie neva tvarkdariai, įvilko į 
automobilį ir vežė vienus į ka
lėjimą, o kitus į laukus. Vieną, 
kaip žmonės spėja, buk žydelį, 
išvežę kelias mylias iš miestu
ko, primušę, išvertę šaly kelio 
ir palikę. Kiti žmonės, važiuoją 
pro šalį, pastebėjo ir nuvežė 
sumuštąjį į ligoninę.

Mačiau, kaip mušė jauną vai
kinuką. Negalima buvo žiūrėti 
šaltai, šalia manęs stovinčioms 
moterims ne vienai ašaros iš 
akių riedėjo, čia' vėl, žiuriu, 
moterį stumdo—ir tą nuvežė į 
kalėjimą.

Kiti komunistai laiku pasislė
pė, tokiu budu išvengdami 
smurtininkų teroro.

Aš nesu komunistas ir jiems 
nesimpatizuoju. Aš gerbiu de
mokratiją ir žmonių laisvę. To
dėl aš duodu papeikimą mieste
lio viršininkams už jų nuožmų

Birutės Daržo Atidarymas
Ant 79th ir ARCHER AVĖ.

Gegužės 8 d., 1932
Valgis ir gėrymai, šokiai ir kitoki pasilinksminimai. Vis

kas veltui. Jokios įžangos, nė kolektos nefius.
PRADŽIA 11 VAL. RYTO.

Kviečia visus atsilankyti
MRS. MAKUTĖNIENĖ

elgesį prieš beginklius darbi
ninkus.

Aš manau, kąd tie mušeikų 
būriai gavo užmokesnį, jie dy
kai nepasi vertė žvėrimis. Al
ne geriau, kad miestelio valdi
ninkai butų tuos pinigus pasky
rę badaujančių bedarbių šeimy
noms ir alkaniems jų kudi 
kiams? Bet kas jiems duos tiek 
proto? Jie fanatizmo dvasios 
apsės i.

Aš manydavau, kad Ameri
koj žmones aukštai pakilę kul
tūroj. Bet, kaip' pasirodo, tai 
visai neaukštai.

—Vietos Pilietis.

Kupiškėnų Bendro 
Kliubo Amerikoje 

susirinkimas
Kupiškėnų Bendro Kliubo 

Amerikoje yra šaukiamas nepa
prastas ‘susirinkimas šiandie, 
penktadienį, gegužės 6 d.

Susirinkimas įvyks Mark 
White SfĮuare Parko didžiojoj 
svetainėj, prie So. Halsted ir 
30 gatvių. Susirinkimo pra
džia 7 vai. vakaro.

Visi priklausantys K. B. K. 
A. nariai malonėkite atsilanky
ti ir kartu atsivesti savo drau
gus ir drauges, norinčius prisi- 
zašyti prie K. B. K. A.

Bus patiekti įstatai (konsti
tucija) užtvirtinti.

Taipgi bus tariamasi apie ku- 
nijimą Liaudies Namo su vie
šu knygynu ir skaitykla Kupiš
kio valsčiuje, šie 1932 metai 
turi būti įkūrimo minėto, L. N. 
K. V. metais.

—K. B. K. A. Centro Valdyba.

Marquette Park
Advokatas Joseph J. Grish 

(Grisius), gyvenus Marųuette 
Parke, kartu su p-nia’ Grišie- 
nc ir dukrele Bita, išvyko į Hot 
Springs, Arkansas, sveikatos in
teresuose.

Pp. Grisiai tikisi sugrįžti ge
gužės 16 dienų. Sugrįžęs, p. 
Grisius vėl tęs savo, kaip tei
sių patarėjo, darbą. P-no Gri- 
šiaus klijentų reikalai dabar 
yra taippat, kaip paprastai, ve
dami jo raštinėje, 4631 So. Ash
land avenue, po priežiūra 
retorės.—žinovė.

Roseland

sek-

Pereiti} pirmadienį mirė K. 
Žukauskienė, K. ir D. Susivie
nijimo narė. Sirgo devynias die
nas ir mirė dėl plaučių uždegi
mo. Laidotuvės įvyks pėtny- 
čioje.

----O—
Ateinantį penktadienį įvyks 

Golden Star Kliubo susirinki
mas kliubvietėje. Bus svarbių 
raportų ir pranešimų. Visų na
rių pareiga atsilankyti.

Golden Star Kliubas palaiko 
kliubvietę, kurion gali kiekvie
nas narys atsilankyti ir praleis
ti liuosą laiką. Bimbiniai gadi
na kliubo vardą. Juos reikia 
perspėti nuo tokio elgesio.

Teko matyti kliubvietėje 
“Naująją Gadynę”, sklokininkų 
laikraštį. Mačiau, kad tą laik
raštį skaito daugiausia bimbi
niai. Skaityti reikia, niekas ne
pavydi. Tik negražiai elgiasi 
bimbiniai, kad pusiau iškarpo 
tą laikraštį.. Juk laikraštis pre
numeruotas kliubūi. Argi bim
biniai ^ąip nųbiecĮnejo, kad ne
gali užsiprenumeruoti tą laik
raštį? Valdyba turėtų sudraus-; 
ti bimbinius.

—o—
Darbininkai, liuoso laiko tu

rėdami nepamirškite užeiti j 
George Pullmano knygyną, ku
ris yra prie, 110 St. ir Indiana 
avė. čia laiką galėsite smagiai 
praleisti. Yra visokių knygų pa
siskaityti. Jas galite skaityti 
vietoje, galite gauti ir namo 
nęštis.

' —Q_——

Po savaitės vakAcijos'ir vėl 
vakarinė mokykla atsidarė. Mo
kiniai beveik visi tie patys su

mokintis mokinamą

J
kaip ir po prievarta. Pradedant 
antrą, semestrų, paėmė penkis 
dolerius depozito. -Jeigu moki
nis lankysis tris ketvirtadalius 
vakarų, jam tie penki doleriai 
bus sugrąžinti, O jeigu tiek ne
silankys, tai bus truputis atro- 
kuota iš tų1 penkių dolerių.

šioje buržuaziškoje šalyje no
rima prievarta mokslo darbi
ninkams įkalti. Bolševikuoj an
tys darbininkai mažai lanko 
mokyklų. .Jie daugiau yra lin
kę nesimokinti, bet pasakoti iš
sapnuotas svajones nesūsipra* 
tusiems darbininkams. —R.

Senas Petras Justice 
Parke

Apsilankiau Justice Parke su 
savo keliaujančia krautuve — 
ant Kean avenue, prie Lietuvių 
Tautinių Kapinių.

Manau, kad šioje apiclinkėje 
esantys lietuviai bus patenkin
ti šiandieniniuzgyvenimu. Mat, 
jie gyvena kaip rojuj — prie 
ąžuolyno ir prie visų musų am
žinos tėvynės tyliųjų kapų.

•Bet kaip danguj, taip ir ant 
žemės; kaip Chicagoj, taip ir 
Justice Parke. ' Ir ši apielinkė 
paliesta republikonų “gerbuvio- 
prosperity”.

Vos spėjau atsilankyti, kaip 
pradėjo linoti. Atrodė, jog šios 
apielinkės lietuviai prašyte pra
šė gamtos daugiau vandenėlio 
lieti, nes vieni langus prasida
rę žiuri, kiti tarpduriuose sto
vi, o Grybais gonką atsirėmęs 
šypsosi, kad jau pavasaris.

Visi biznieriai, kai pažiūri į 
jų veidus, atrodo kupini ener
gijos ir ,pasiryžimo stoti gam
tai7 pagelbon, dirbti, kad grei
čiau užeitų tos dienos, kada vi
si žolynai miške žydės, pats 
miškas žaliuos, o į mišką kas 
šventadienis suvažiuos daug lie
tuviškų tautų ir tautelių, kaip 
tai, žemaičių, aukštaičių, kap
sų, dzūkų, mazutų ir zanavikų. 
Jie suveš armbhikų ir smuikų 
ir linksminsis Člh miške, kiek
vieną šventadienį' iki vėlyvo va
karo, o ištroškę užeis pas lie
tuviškus biznierius troškulį ne
raminti. Vietos btžnieriai, nors 
laikai ir taip slinkus, tikisi vis
gi kiek biznio padaryti vasaros 
laiku.

Nors ir prasti laikai, bet Se
nam < Petrui pavyko šiek tiek 
biznio padaryti, ir p-įa J. Ka- 
vetskienė, kuri užlaiko gražią 
užeigą svečiams, atnaujino 
“Naujienų” prenumeratą.

Atnaujino prenumeratą ir 
davė garsinimą p. S. Svilainis, 
kuris taipgi užlaiko gražią už
eigą.

V. J. Schulcas, Lietuvių Tau
tinių Kapinių prižiūrėtojas, * ir
gi užsiprenumeravo Naujienas.

P-as Liepa žadėjo ateity pa
daryti biznio “Naujienoms” ir 
Senam Petrui.

Užsukau pas p-ią Malinaus
kienę. Jos neradau namie. Ji 
ir duktė buvo išvažiavusios. 
P-as Malinauskas užprašė Seną 
Petrą kiek vėliau užeiti, nes 
manąs, kad bus biznio prospek
tų.

Birutės daržas jau pradėjęs 
gražiai puoštis visokiais žoly
nais. Tenka manyti, kad grei
toj atejty jau bus čia rengia
ma daug piknikų, laikę kurių 
Birutės daržą aplpnkys visi Chi
cagos Vytautai, ir Vytąutų 
drąugai; -y-Senas Petras.

West PuIIman
Ateinantj sekmadienį, 2 vai. 

po pietų, West Pullman Bark 
svetainėje įvyks Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 55 kp. su
sirinkimas. Jame bus svarbių 
raportų ir pranešimų^ Visų na
rių pareiga atsilankyti ir užsi
mokėti mokesčius, kurie yra už* 
sivilkę. .

Nors blogi' laikai, bet ne vie
nas narys nesiduokite išbraukt) 
iš Susivienijimo. Kurie nariai 
neturite kuo užsimokėti, atei-

Centrų reikalaudami paskolos, 
kad užsimokėti mokesčius. Tas 
ne sunku padaryti, tik reikia 
noro ateiti į susirinkimą ir pa
reikalauti valdybos, kad duotų 
tokių blanką, ir jeigu norėsite, 
tai pati valdyba ir išpildys ją.

Sumanymas iš Centro teikia 
paskolos nariams negalintiems 
užsimokėti mokesčius į Susivie
nijimų. Ištikimas Susivieniji
mo narys, mokėjęs. mokesčius 
per daugelį metų, o užėjus kri
zei negalėdamas užsimokėti, 
pasiskolins iš Susivienijimo už
simokėjimui mokesčių. Toks na
rys, kuomet pradės dirbti,t gra
žins mielu noru paskolą.

žinoma, užėjus krizei >kito iš
ėjimo ir nėra, kaip skolinti na
riams pinigus užsimokėjimui 
mokesčių. Jeigu to nedarytų 
Susivienijimas, tai turėtų ne
tekti daug narių. Dabartinė 
krize juk amžinai nebus. Augę 
žmonės nukentės, bet jaunuo
menei šalies valdonai tyrės duo
ti darbo. Manau, auganti gent- 
kartė nebus tokia kantri, kaip 
yra kantrus pusamžio žmonės.

Kol pas darbininkus maišėsi 
pinigų, buvo atsiradę visokių 
spykerių, kurie darbininkams 
prižadėdavo visokių gerybių. 
Bet kai darbininkai liko be do
lerių, tai viskas nutilo, tary-

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 

BUDAVOJIMO BENDRO
VĖS NARIAMS

f . -  ,
Naujienų Skolinimo ir Bu- 

davojimo bendrovės (Spulkos) 
nariai, kurie neišsigalite užmo
kėti taksus už savo i namą, 
kviečiami atsilankyti į Naujie
nų ofisą — suteiksime paskolą.

T. Rypkevičia, 
sekretorius.

Kupiškėnų Bendro Kliubo, Amerikoj. 
Extra susirinkimas įstatų-konstitucijos 
užtvirtinimu^ atsibus petnyčioj, gegužės 
6 d., Mark White S(j. Park svet., prie 
So. Halsted St. ir 30 St. Pradžia 7 vai. 
vak 
ir

Kviečiam visus , narius atsilankyti 
kartu atsivesti savo draugus ir drauges. 

K. B. K. A. Centro Valdyba.

GRAND RAPIDS, MICH. ■ 
Lietuvių Misijas Draugija pradėjo jau 
čionai dirbti Misijos darbą tarp lietu- 

Graži krautuvės vieta po No. 539
ir 
vių.
W. Leonard gatvės užrendavota. Te
nai bus prakalbos, pamaldos ir Bibli
jos mokykla lietuviškoj kalboj. Pra
sidės sekmadieny, gegužės 8 d., 2:30 po 
pietų ir 7:30 vakare.

- -------------t
SLA. 129 kp. mėn. susirinkimas atsi

bus gegužės 8 d., 1:30 v. po piet, 
Geo. M. Chernaucko salėje, 1900 So. 
Union Avė. Nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti, turime daug svarbių tarimų.

Valdyba.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys mėn. susirinkimą, gegužės 8 d., 1 
v. p. p. Antano čėsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St. Narius meldžiu atsilan
kyti, yra daug svarbių dalykų aptarti.

Sekr. Joe Dabulski.

Bridgeportas. — Teisybės Mylėtojų 
Dr-sSės mėn. susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, gegužės 8 d., Ch. Liet. Auditorijoj, 
12 vai. dieną. Nariai-ės esate kviečia
mi skaitlingai susirinkti.

- -— St. Narkis, sekr.

Jaunų Liet. Am. Taut. Kliubas laikys 
mėn. susirinkimą penktadieny, gegužės 6 
d., 7:30 vai. vak. Ch. Liet.'Auditorijoj. 
Visi nariai malonėkit laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų aptarti.

Rašt.S, Kunevičia.
I • •

Illinois Liet. Pašelpos Kliubas laikys 
mėn. susirinkimą pentkadieny, gegužės 
6 d., Ch. , Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Hąlsted St., 7:30 vai. vak. Visi kliu- 
biėčiai būtinai atsilankykite į šį susi
rinkimą. nes yra daug svarbių teikalų 
aptarti. — A. Kaulakis, rašt.

tum jau po revoliucijos. Ir rau
donieji fašistai kažin kur nu
dardėjo su savo 2 kuopa. Dar 
nesenai, atsimenate, kiek jie pri
žadėdavo gerybių, kad tik na
riai laikytųsi prie bolševikų ly
derių. Bolševikų prižadus nu
sinešė margi s. Gaila', kad to
kioje kritiškoje padėtyje nariai 
atsidūrė. Mes perspėjome dau
gelį kartų, kad Susivienijimo 
nariai nesiduotų suvedžioti bol
ševikų lyderiams.

—Korespondentas.

CLASSIFIED ADS
, Riad ios

GRAŽUS kabinetinis radio, sernpe- 
lis< tiktai $21.50. Bargenas. Gus. 
Gulmbick, 2332 W. Madison St., 1 fl.,

Miscellaneous
įvairus

MES PERKAME SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame pilną cash vertę už seną 
auksą, platinum ir dantų crovvns, sulau
žytas brangmenis. Harold H. Quint 8 Co., 
R—913, Century Bldg.,* 202 S. State St.

Teikti motinai gėles- 
gražus paprotis

Motinų Dieria patapo veik visos ša
lies šventė. Kiekvienas, kuris yra tiek 
laimingas, kad turi motiną, nori ją pri
siminti Motinų ^Dienoje. Tai nereiš
kia, kad būtinai reikia duoti gražias ir 
brangias dovanas, nes motinos vertina ne 
pačią dovaną, bet prisiminimą ir kas gali 
būti tinkamesnio, kaip suteikti motinai 
gėlių vainiką Motinų Dienoje, sekmadie
ny, gegužės 8 d. '

Chicagos kvietkininkai yra pasiryžę 
pasiūlyti speciales kainas už gražius bu
kietus. baskes ir gėles vazonuose, ir tai 
daug žemesnes kainas, negu buvo metai 
atgal.

Pasveikinkit šiemet savo motiną gė
lėmis!

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKĄįJ vaikino dėl apsivedimo, 
nesenesnio kaip 45 metų, 
vidutinio amžiaus.

Rašykite
Box 1425, 
Naujienos

1 73 9 So. Halsted
• Chicago

Esu našle.

St.

Situation Wanted 
Darbo lefiko

IEŠKAU darbo ant ūkės, esu nevedęs 
36 metų, teisingas. P. B., 453 1 So. 
Troy St.

jus sutaupinsite >50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pas

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Help Wanted-~Fcniale
REIKALINGA moteris abelnam namų 

darbui ir pagelbėti prie vaikų. H. 
Langer, 2034 Humboldt Blvd.

------- Q-----

<’«ERR Naujienų 
<•- ir skaitytoj a i 

Pirkimu reikalais 
'•»<uiu ves. kurios

•i j i e n o s e

skaityto 
prašom- 

•iti i <h* 
skelbiasi

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTRS 

AMATO

Dienomis ar vakarai*. Del informacijų
< šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

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

LAZAR & CO.
Room 1111, 

120 So. LaSalle St. 
Tel. Andover 3268

Business Service 
Biznio Patarnavimas

cash

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

Automobiles
AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS, lie- 

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

FORD Coupe Sedanas 1929 modelis 
su rumble sėdyne, išrodo kaip naujas. 
$95.00. Tel. Lafayette 1329.

* REIKALINGAS man automobilius. 
Kas turite naują mašiną ir "negalite iš
mokėti morgičių, aš užmokėsiu cash. 
Atsišaukit į Naujienas, Box 1427.

REIKALINGA mergaitė pagelbėti 
prie namų ir vaiko. Kambarys, valgis ir 
alga. Tel. Kedzie 9523, 750 South
Spaulding Avė.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambarių karštu 

vandeniu apšildomas flatas, pigiai. 2639 
W. 44th St., Tel. Virginia 0730.

Bus.ness Chance>
 Pa^

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
dėl mirties partnerio. Atsišaukite Box 
1426, 1739 So. Halsted St.

Fgrms Kor Sale 
Ūkiai Pardavimui

MAINYSIU ar parduosiu 160 ak
rų farmą, 60 mylių nuo Chicagos, gra
žios triobos ir žemė. Kreipkitės 3300 
So. Union Avė. Tel. Yards 0836.

Exchang^Mainai
MAINYSIU 6 kambarių cottage su 

5 lotais West Melrose Parke, ant šviežio 
oro į bizniavę namą, su bučerne ir gto- 
serne, 2104 Washburn Avė. Telefonas 
Roosevelt 8483.

3 PAGYVENIMŲ namą po 5 kam
barius noriu mainyti į ūkį Illinois val
stijoj. 657 W. 81 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemž Pardavimnj
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 -y 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučernių ir grosernių. Nore- . 
darni 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

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

- —o------- ' ■

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

1 IKI 10 akrų prieinantys prie 
North Avenue Super Highway, Route 
64, $395.00 už akrą ir augšdau. 4806 
W. Madison St. Tel. Columbus 6750.

Kainos Nupigintos
Visai netikėtai tapo gauta žinia,t kad 

daugelis fabrikantų ir groserių gamintojų 
vėl nupigino savo kainas. Šio nupigi- 
ninto nebuvo tikėtasi, kadangi daugelio 
groserių ir maisto dalykų kainos ir taip 
buvo žemesnės už tas, tyrios buvo dai
gelį metų atgal. (

Tą nupiginimą galima išaiškinti 
dviemis priežastimis. Ovetprodukcija 
niekurių dalykų ir įvykusių . gamyboje 
niekurių ekonomijų.

Nežiūrint dėl kokios priežasties tas 
nupiginjmas įvyko, “Midwest Stores” 
kostumeriai pirmieji juo pasinaudos, ka
dangi šių sankrovų nusistatymas yra vi
sas sutaupąs ant kainų nupiginimo tuo- 
jaųs atiduoti kostumieriams irgi nupi- 
gindamos kainas savo sankrovose. O ir 
perkamoji jėga šių sankrovų yra labai 
didelė, nes jos viską perka ištisais vago
nais.

. Geriausia peržiurėkit “Midvvest Sto
res” garsinimą kitoj šio laikraščio vie
toj. Čia jus rasite pagarsinta daugelį 
pigumų. Kainos yra žemos, kas reiš
kia didelį sutaupimą šeimininkėms. Pre
kių kokybe yra augšta. Jums bus Sma
gu pirkliauti šiose sankrovose. Nes 
jums patarnaus nepriklausomas grosernin- 
kas, jūsų draugas' ir kaimynas, kuriam 
labiausia rupi jus patenkinti ir suteikti

Furniture & Fixtures 
Rakąndąi-įtaisai

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

PARDUOSIU ar mainysią didelį biz- 
niavą namą, kuris randasi ant 47 St., 
tarpe Hermitage ir Wood gatvių. Mai
nysiu ant farmos. gasolino stoties.

Savininkas.
4628 So. Wood St.
2 lubos iš fronto

patarnavimą

ELEKTRIKINIAI REFRIGERA- 
TORIAI

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

1954 W. 35 St., 
Tel. Lafayette 3040

PARDAVIMUI trijų augštų keturių 
pagyvenimų mūrinis namas su dviem lo
tais 50 pėdų, vertas $18,000, bet dėl 
blogų laikų parduosime tik už. sumažin
tą pusiau kainą — $9Q00. ,11816 So. 
Emerald Avė. Chicago.

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

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
ūkės 2 pagyvenimų medinis namas, 5-5 
kambariai. 64 pėdų lotas.

5944 So. Kostncr Avė.

PARDAVIMUI mūrinis 6 kambarių 
namas, karštu vandeniu šildomas, labai 
pigiai, 3231 So. Lowe Avė.

PAAUKOSIU 8 savaites vartotus pri- 
vatiškus name rakandus. Francuziškas se
klyčios setas $50; šilkuotas francuziškas 
Oriental kauras, taipgi American Oriental 
$22; riešuto miegamasis setas su Veneci
jos veidrodžiu $60; gražus itališkas iš
drožinėtas valgomasis setas $65, vertas 
$375: 5 šmotų odos sėdyne pusryčių se
tas $15; Coxwell kėde $15: elektrikinis 
šlavėjas $10.
sus 4 kambarius už $237. 
Grand Piano, radio ir t.t. 
už pęrkraustyiną. 
Blvd., į šiaurę

BARGENAS. Parduosiu ar mainysiu 
medinį cottage, gerame stovyje, ant loto. 
5254 S. Millatd Avė.

Parduosiu atskirai ar vi- 
Taipgi 

Užmokėsiu 
525 8 Washington 
Madison, telefonasnuo

NUOŠIMČIAI ir taksai mažesni kaip 
renda. Naujas 5 kambarių mūrinis. Pa- 
matykit, kad įvertinti. Savininkas 
10637 S. May St. Tel. Bcvcrly 5330.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis sto
ras ir 4 flatai. Gerame stovyje. Sutau
pykite pinigus pirkdami tiesiai iš savi
ninko. 1626 S. Halsted St., store.




