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Pagrobtas Lindbergh’u Kūdikis Rastas Negyvas
Supuvęs lavonas 

rastas krūmuose 
netoliese namų

Jį užtiko du darbininkai važiavę 
iš Mt. RoSe j HopeweU, N. J.

Hopewell, N. J., geg. 12. — 
New Jersey valstijos gubernato
rius Moore paskelbė, kad pa
grobtas Lindbergh’u .kūdikis 
buvo rastas negyvas.

Vėlesnis oficialis policijos 
pranešimas sako: Apie trečių 
valandų po pietų William Allen. 
negras ir Orville Wright važia
vo troku iš Mount Rose į Hope- 
well, N. J. Sustoję pakelyje, 
Allen nuėjo i mišką, Mount Rose 
kalne. Apie 75 jardus nuo ke
lio po krūmais pastebėjo kyšan
čią koją. Pakėlęs šakas rado 
mažo kūdikio kūną.

Apie radinj jie tuojau prane
šė policijai, kuri atvykusi kon
statavo, kad kūnas buvo D/z— 

. 2 metų kūdikio. Jis buvo labai 
supuvęs. Iš rūbų ir kitų požy
mių pasitviytino ankstyvesnis 
spėjimas, kad tai buvo kovo 1 
d. iš Lindbergh’u namų pagrob
tas 20 mėnesių senumo Lind- 
bergh’ų kūdikis.

Anglija pąnaikins 
muitų lengvatas .

Airijai
London, geg. 12. — Kolionijų 

ministeris J. II. T!lomas pa
skelbė, kad Airija nustos 10% 
muitų lengvatų savo impor
tams j Angliją, jeigu jos parlia- 
mentas praleis De Valeros pro
jektą panaikinti Airijos ištiki
mybės priesaiką Anglijai.

Suomiai ugniagesiai 
greitesni už ameri

kiečius
Helsinki, Suomija, geg. 12.— 

Suomijos gaisrininkų brigada 
suruošė mėginimus, kurie paro
dė, kad jie yra greičiausi ug
niagesiai pasaulyje. Po prane
šimo, jie Į gaisro vietą išvyko 
j 11 sekundžių. Ikišiol rekordą 
jaikė Indianapolis ugniagesiai, 
kurie j gaisrą išvyko per 20 se
kundžių.

Niagara kriokly pas-
• , ? kendo 2 kontraban

dininkai
Niagara, Falls, geg. 12. —J. 

V. pasienio sargyba praneša; 
kad Niagara kriokly nuskendo 
du kontrabandininkai, kurie no
rėjo nuo jos ištrukti. Trečias 
pabėgo į J. V. pusę. Jie buk ne
legaliai gabenę i J. V. svetim
šalius.

Neapribotam laikui 
nutrauktos vokiečių 

reichstago sesijos
Prie to privedė 4 fašistai sumu

šę social-demokratij kores
pondentą

Berlynas, geg. 12. — Vokie
tijos reichstage susidarė nepa
prasta situacija, kuomet keturi 
fašistai atsisakė apleisti posė
džių salę, po to, kai pirminin
kas Paul Loebe juos suspen
davo 30 dienų, ir posėdis buvo 
nutrauktas neapribotam laikui. 
Nebuvo užbaigta svarstyti net
gi trumpa dienotvarkė.

Triukšmas kilo, kuomet pa
aiškėjo, kad keturi fašistai rei
chstago rūmų koridoriuje skau
džiai sumušė laikraščio kores
pondentą, kuris buvo social-de- 
mokratas.

Reichstagui išreiškus pasiti
kėjimą Bruening’o kabinetui, 
287 balsais prieš 257, pirmi
ninkas paskelbė, kad jis ištyrė 
incidentą su reporteriu ir su
spendavo 4 kaltininkus, fašis
tus. Posėdį nutraukus, į rū
mus atvyko policija, kuri norė
jo pasipriešinusius areštuoti, 
bet jie prižadėjo atvykti j teis
mą pašaukti.

Patikimose sferose eina gan
dai,' kad nebus naujos reichs
tago sesijos iki birželio 6 d.

Nevvfoundlande rinki
mai birželio 11 d.

St. Johns, N. F., geg. 12. — 
Visuotini rinkimai New Found- 
land saloje įvyks birželio 11 d. 
Nominacijos—birž. 1 d. Dabar
tinis ministeris pirmininkas 
Richard Squirc, prieš kuri kiek 
laiko atgal Įvyko demonstraci
jos, vadovaus valdžioje esatį-, 
čiai partijai; F. C. Alderdice— 
ves opoziciją.

Anglija mokės karo 
skolas

London, Anglija, geg. 12. — 
Anglijos kabinetas nutarė su
mokėti J. V* karo skolas, ku
rios išpuola gruodžio 15 d., ne
kreipdamas domės ar Francija 
ir kitos sąjungininkės galės 
mokėti ar ne.

Rusijoj panaikino drau
sme pirkti kai kuriuos 

valgius
Maskva, geg. 12. — Valdžia 

leido gyventojams laisvAi pirkti 
pieną, kiaušinius, surius ir ar
batą. Daugumos kitų valgių 
ir rūbų pirkimo kiekis tebėra 
apribotas.

New Yorke mirė aklas 
kompozitorius

New York, geg. 12. —- Sulau
kęs 40 metų amžiaus, mirė gar
sus kompozitorius Rolahd Far- 
ley, kuris beveik visą amžių 
buvo aklas. Muzikos mokslus 
ėjo Leipzige, Vokietijoje.

Dubliri, geg. 12. — Uždėjus 
43 naujus muitus ant impor
tuojamų prekių, Dublino ir ki
ti Airijos uostai apmirė. Padė-< 
tis neaiški, todėl laivai neiš
rauna ątgabentų prekių.

[Acme-P. U A. Photo]

Washington, D. C. — Viduryj stovi Gaston B. Means, buvusia 
Jungtinių Valstijų agentas, kuris yra kaltinamas išviliojimu 
iš turtingos rpoter$ Evalyn McLcan $100,000. Jis sakėsi tais 

pinigais pirksiąs pagrobtą Lindbergh’u kudikį.

Vakar palaidotas Mandžurijoje 250 
nušautas Franci jos sukilėlių. užmušta 
prezidentas Doumer mušyj su japonais

Mirė šeštadieny nuo ruso Dr, 
Gorgulovo kulkų

Paryžius, geg. 12. —šiandien 
iškilmingai buvo palaidotas nu
šautas Francijos prezidentas 
Paul Doumer.

Anksti rytą prasidėjo laidoji
mo procesija, kurioje be visų 
valstybių atstovų tarp jų ir 
Lietuvos dalyvavo ir visos Fran
cijos viršūnes, naujas preziden
tas Albert Lebrun, premjeras 
Tardieu ir daugelis kitų.

Doumer buvo palaidotas pro
vincijoje Vaugirard kapinėse, 
kur prie šeimynos ir artimiau
sių giminių, jo kūnas buvo nu
leistas i žemę. Ten palaidoti 
ir jo du sūnus, kurie žuvo di
džią j ame kare.

Doumer buvo pašautas penk- 
tadienyj, geg. 6 d. ruso, Dr. P. 
Gorgulovo ir mirė sekančią die
ną.

Laivų linijos išsirinko 
“diktatorių”

Paryžius, geg. 12. — Šiauri
nio Atlantiko laivų kompanijų 
sąryšyis išsirinkt) “diktatorių” 
Emil Lederer, Hamburg-Ameri
ca linijos New Yorko biuro vir
šininką. Tikslas yra nuslopinti 
kenksmingą kompeticiją, tarp 
įvairių laivų bendrovių.

Del radio nužudė brolį
—7" > ■■■■................

Kingston, Kanada, geg. 12. 
—Du broliai susiginčijo dėl va
landų, kuriomis jų radio turė
jo veikti. Barnis priėjo prie 
šautuvų. Vienas žuvo. Broliai 
buvo 40 ir 37 m.

Mandžurijoje sukoncentruota 
virš 100,000 japonų armija

Tokio, Japonija, geg. 12. — 
Japonijos šaltiniai praneša, kad 
Mandžurijoje prie Yenki, tarp 
japonų armijos ir kinų sukilė
lių įvyko dveji smarkus mūšiai, 
kuriuose žuvo 250 sukilėlių. Tik 
3 japonai buvo sužeisti.

Japonija k taipgi ištraukė ka
reivius iš Korėjos ir pasiuntė 
juos į bazes.

Keliose skirtingose vietose į- 
,vyko menkesni susirėmimai su 
sukilėliais ir žuvusiųjų skaičius 
yra mažesnis. Vienoje vietoje 
sukilėliai buk išsprogdinę gele
žinkelio tiltą.

Nanking, Kinija, geg. 12. — 
Apskaičiuojama, kad dabartiniu 
laiku Mandžurijoje yra. apie 
100,000 japonų' kareivių. Dau
guma jų sukoncentruota šiauri
nėje krašto dalyje prie Sibiro. 
Jų skaičius paaugs, kuomet iš 
Shanghajaus atvyks ten buvu
sios .kariuomenės dalys.

Hanoi, Francija Indo-Kinija, 
geg. 12 d.—Jura išplovė 134 
lavonus, žmonių, kurie pasken
do laike vėsulos.

Chicayai ir ąpielinfcėi federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai debesuota, menka 
permaina temperaturpj; vidu
tinis šiaurės vėjas.

Vakar temperatūra buv6 46- 
55 laip.

Saulė teka 5:32; leidžiasi—8.

Hoover’io ir Senato 
planas bedarbiams 

pagelbėti
Washington, D. C., geg. 12. 

—rHoover’is, senato ir federaliai 
finansiniai vadai bendroje kon
ferencijoje nutarė padidinti 
Rekonstrukcijos Korporacijos 
kapitalą $1,500,00(Į,000. Iš to 
naujo kapitalo $300,000,000 pla
nuojama išduoti paskolomis 
valstijoms, o likusieji sunaudo
ti privatinėms ir viešiems dar
bams, su sąlyga, kad tie dar
bai bus produktingi.

Airijoje pakelti mo
kesčiai

Dublin,^ Airija, geg. 12. — 
Sean Mac Entee, Airijos finan
sų ministeris įteikė parliamen- 
tui naujį biudžeto projektą, ku
riame numatoma pakelti įplau
kų mokesčius iki .25%, nuo di
desnių metinių įplaukų imti 
“surtax”, 100% pakelti mokes
čiai nuo importuoto tabako, pa
didinti viengungių mokesčiai rr 
daugelis kitų. Tuo pačiu laiku 
nukapotos valdininkų algos.

Du žuvo “Akronui” 
besileidžiant

Camp, Keąrny, Cal., geg. 12. 
—čia žuvo du jurininkai, pri
klausą prie žemės įgulos, kuri 
bandė padėti dirižabliui Akro
nui nusileisti. Trečias išneštas 
į orą, bet vėliau buvo išgelbė
tas.

Valdžia atmetė Varšu
vos biudžetą

Varšuva, geg. 12. — Lenkijos 
užsienių reikalų ministerija at
metė Varšuvos biudžetą ir grą
žino jį atgal miesto tarybai 
stambiems pataisymams. 

.. . ...
Gdynia įsileido Ar
gentinos laivą Čako

Gdynia, Lenkija, geg. 12. — 
Argentinos karo laivas čako, 
kurio nenorėjo Įsileisti nei vie
na Europos valstybė pagaliau 
įplaukė į Gdynią ir ten išsodi
no 9 Lenkijos piliečius. Laivas 
gabena 15 iš Argentinos depor
tuotų politinių kalinių ir ko
munistų. Keturi jų yra Lietu
vos piliečiai, kurie bus išsodin
ti Klaipėdoje. Iš Klaipėdos ča
ko plauks į Italiją, kur paims 
Argentinai pagamintos amuni
cijos transportą.

Peru sušaudyti 8 juri
ninkai

Lima, Peru, geg. 12. — Per
eitą sekmadienį Peru jurininkai 
suruošė maištą. Maištininkai 
buvo stumti ir pristatyti prieš 
karo teismą. 8 nuteisti mirti 
ir buvo tuojau sušaudyti. 14 
nuteista 15 metų kalėjimo ir 13 
10 metų kalėjimo. ' .

Nori apriboti metines 
įplaukas iki $3,000

Sttutgart, Vokietija, geg. 12. 
—Sttutgart miesto taryba nu
tarė kreiptis į Wuerttenmberg’o 
seimą, kad tas išleistų įstaty
mą, kuris apribotų metines į- 
pląukas tik iki $3,000 į metus.

Lietuvos Naujienos
Elektrifikuoti kaimai
Raguva, Panevėžio aps. — 

Miestely statoma elektros stotis. 
Jos teikiama energija pasinau
dos ir artimesnieji kaimai. Į 
kai kuriuos kaimus elektros lai
dam nutiesti jau pastatyti stul
pai.
z..... ■■. ■ ■ ...

Pilsudskis važiuoja į 
Vilnių

r
x Varšuva, geg. 12. — Gegu
žės 11 d. maršalas J. Pilsudskį 
išvažiavo į Vilnių, kur išbus 
arti savaitės laiko.

Praleido Tarptautinio 
teismo protokolą

Washington, D. C., geg. 12.— 
Senato užsienių reikalų komisi
ja priėmė protokolą kuriame 
kalbama apie J. V. Įstojimą į 
tarptautinį Haagos tribunolą. 
Už balsavo 11, prieš 9.

Susižeidė Austrijos pre
zidento Miklas

Viena, Austrija, geg. 12. — 
Krisdamas nuo laiptų savo re
zidencijoje ; susižeidė AustrijrM! 
prezidentas Miklas.

Raketerių jauka New 
Yorke

New York, geg. 12. — Rake- 
teriai nušovė New ,Yorlį;o na
minių paukščių rinkos pirklį 
Barney Cohen. Menesį atgal 
nuo jų kulkų žuvo Cohen bro
lis.

Prasideda Gaston M. 
Means byla

Washington, D. C., geg. 12. 
—District of Columbia aukš
čiausias teismas šiandien pra
dės Gaston B. Means bylą. 
Means kaltinamas išviliojęs iš 
dviejų turtingų moterų apie 
$200,000. Savo laiku jis buvo 
federalis agentas.

Puerto ar Po^to?

Washington, D. C., geg. 12. 
—žemesniąjame J. V. kongreso 
bute per tris valandas ėjo dis
kusijos klausimu, koks yra tik
rasis Porto Rico vardas, Puerto 
Rico ar Porto Rico. Įsikarščia
vusių atstovų negalima* buvo 
nuraminti. Pagaliau prieita prie 
išvados, kad tikras vardas yra 
Puerto Rico. Tegul jau taip 
būna...

■JUMS SMAGU BUS 
KELIAUTI LIETUVON

SU
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 mąloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

Išdaužė Lietuvos 
konsulato langus 

Tilžėj - - r ■
Kaimas.— Naktį j balandžio 

26 d. 23 vai. nežinomi piktada
riai išdaužė Lietuvos Konsulate 
Tilžėj du langus. Langai buvo 
išdaužyti plytgaliais. Vienas iš 
tų langų buvo konsulo kabineto 
langas. Jame išdaužyti 3 stik
lai ir kabinete rasta 3 plytga- . 
liąi. Antras langas—kosulato 
kanceliarijos, čia buvo suras
tas vienas akmuo. Matyti, pik
tadarių buta dviejų ir jie vei
kė kartu, nes abu langai buvo 
išdaužyti vienu momentu. Tuoj 
buvo pranešta vietos policijai, 
kuri atvyko Į Konsulatą, apžiu
rėjo išdaužytus langus ir paėmė 
materialinius užpuolimo įrody
mus—plytgalius. Ryte policijos 
atstovai dar kartą atsilankė 
konsulate.

Del uždarytų lietuvių 
mokyklų Vilniaus 

krašte
■* . ..... .""............." '

Vilnius.—-“Vilniaus Rytojus” 
praneša, kurt uždarius 1931 mt. 
gruodžio Š0 dieną 9 lietuvių pra
džios mokyklų, “Ryto” švietimo 
draugija paskirtu laiku apelia
vo į švietimo ministerią Varšu
voje, prašydama atmainyti Vil
niaus kuratorijos parėdymą. 
Del Kaniūkų, Bilių ir Bienių 
mokyklų atsakyrhai buvo gauti 
anksčiau. Visi neigiami. Dabar 
“Rytas” gavo atsakymus dar 
dėl keturių mokyklų: Vilniaus, 
Pelesos, Miciunų ir Gėliunų. At
sakymai, neigiami, vadinas, ku- 
ratorijos parėdymas uždaryti 
lietuvių pradžios mokyklas pa
lieka galioje. Dabar laukiama , 
dar dviem mokyklom atsakymo: 
Dubičių ir Pavaikęs.

Švietimo ministerija savo at
sakymuose pažymi, kad spren 
dįmas galutinis, vadinas, užda
rytos mokyklos jau nebus ati
darytos. Kartu tik priduria, 
kad draugija galinti kreiptis su 
skundu į aukščiausią adminis
tracinį tribunolą.

Lietuvos Portugali
jos sutartis

Balandžio 12 d. Paryžiuje pa
sirašyta Lietuvos Portugalijos 
prekybos sutartis. Sutartį pa
sirašė Lietuvos pasiuntinys Pa
ryžiuj p. Klimas ir Portugali
jos pasiuntinys Paryžiuj. Su
tartis pradėjo veikti bal. 27 d.

f
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Iš ARGENTINOS 
PADANGES 
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NAUJA PASAULINE GARSE
NYBE: VITO DŪMAS.

II. K. Algimantas.
Po 121 dienos keliones Ar

gentinos sportininkas, Vito 
Durnas, savo mažyte valtele 
*‘Legli” pats vienas atplaukė 
iš Europos Į Buenos Aires. Ke
lionės smulkmenos jau žino
mos visam pasauliui. čia noriu 
tik paminėti, kaip mes jį suti
kome ir kaip jo gyvenimas pa
sitaisė. i

Balandžio 13 d. Naujame 
Uoste laukė 150,000 žmonių, 
kad pamatyt tų atkaklų spor
tininkų. šimtai jachtų rėžė La 
Platus bangas, orlaiviai saliu
tavo iš viršaus, prie uosto ne
svietiškai grūdosi privatiški 
automobiliai. Laikraščių foto
grafai, Durnas paveikslų par
davėjai, entuziastiškos sporti
ninkų organizacijos su savo 
vėliavomis įvairino grandiozi
nę manifestacijų neturtingo 
Argentinos sportininko garbei. 

• Nė verčiant, ne priimant pre
zidentus nesimato tokios en
tuziastiškos minios.

J paduotą automobilį Du
rnas sėst nespėjo: jaunimas jį 
ant rankų nešė per visą uosto 
rajoną, per žavėjančią Flori
dos gatvę, miesto valdybon, 
jacbt kluban ir laikraščių re- 
dakcijosna. O šimto tūkstan
čių minia vis šaukė valio Vito 
Durnas, valio jurų karalius ir 
t. p. Iš miesto rotušes balko
no Durnas pasveikino jam ova
cijas keliančią minią, pasaky
damas, kad džiaugsmo ašaros 
jam neleidžia daug kalbėti, 
jis tik džiaugiasi, kad mato 
savo prigimtą miestą ir kad 
jam pavyko kas nors gero at
likti pakėlimui Argentinos res
publikos vardo prideramo!) 
aukštumom Pradėjus važiuot 
aiitomobiliuje, minia jį vėl iš
sitraukė ir nešte nešė. Ir mar
škinius sudraskė ir nuvyniojo 
nuo sužeistos rankos baltą au
deklą, iš kurio minia pažinojo, 
kuris yra Durnas.

Dienraščiai, savaitraščiai ir 
mėnesiniai žurnalai pašvęsti 
Vito Durnas didvyriško žygio 
aprašymui. Visos sportininkų 
organizacijos rengia teatruose 
ir galionuose iškilmes jo garbei 
ir naudai, šokolado, papirosų, 
biskvitų, pcrfuinų išdirbėjai 
veda su juoin derybas dėl jo 
parašo, jų produktų garsini
mui. Irving krautuvė, kurioje 
jis buvo pirkęs medžiagą savo 
valtelės žėgliams, savaitės bė
gyje daugiau apyvartos pada
rė, negu anksčiau per visą 
pusmetį. O vienas vokietis, 
.Juostei) Uote! savininkas mies
to centre, per Durno priėmi
mo komisiją pasiūlė Dūmui 
su visa jo šeimyna apsigy
venti jo viešbutyje, kad mi
nioms jį sveikint nereikėtų 
važiuot į tolimą užmiestį, kur 
jo šeimyna gyvena. Juostei! tą 
pasiūlymą padarė ne vien sa
vo naudą įžiūrėdamas, bet ir 
Vito Durnas šeimynai davė 
veltui visą aukštą savo viešbu
tyje su maistu ir pilnu užlai
kymu visiems Durno gimi
nėms. Pasakojama, kad to mil
žiniško viešbučio savininkas iš 
šitos labdarybės uždirbo apie 
pusę milijono pezų, nes jo 
viešbutį stačiai asaltuoja puoš
niausi automobiliai ir visubse 
salionuose, bare ir restoranuo
se, o taipgi “roof-garden” jau 
porai mėnesių užimti draugin
goms puotoms ir visose garbės 
svečiu garsinamas Vito Du
rnas.

Jacht klubas, automobilinin
kų klubas, Jockcy klubas, gol
fo, polo, tenisistai privačiu 
bud u padarė rinkliavą Vito 
Durnas naudai. O Lujano niu- 
zėjus už jo jachtą pasiūlė jam 
200,000.00 pezų.
----------- ------- L-f——

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

I Po ugniakatnių.lav'a.
> . *•>

jCpixlileros.de Ahdes balan
džio 10 d. iš karto išsiveržė 
trys vulkanai: Cerro Azul, 
Descabežado Grande ir Des- 
cabezado Chico. Vėliau išsi
mušė vulkanas Dainavo ir 
per tris dienas “pasįspiaudė” 
apie 20 ugniakalnių-. Tolimiau
siose distancijose buvo girdi
mas žemės drebėjimas, kur
čias trinksėjimas. Kilometri
niai liepsnų liežuviai, juodų 
durnų versmės ir baltos lavos 
stulpai praskyrė atmosferą ir 
nulėkė erdvių luštunumna. Mi
liūnus kvadratinių kilometrų 
apipylė lava Argentinoj, Chi- 
1c, Paragvajui, Urugvajui, 
Brazilijoj ir okeanuose. Lavos 
pelenai edrvėse pasiliks il
giems mėnesiams ir gal dar 
pasieks tolimesnes pasaulio 
vielas: Afriką ir Europą.

Artimesnėse vietose prie 
Andes krito daugybė gyvulių, 
kadangi visa augalija tapo 
apkrėsta lavos pelenais. Bue
nos Aires parkai, aikštės, gat
vės, namai, gatvekarių ir au
tomobilių stogeliai atrodė kaip 
sniegu apsnikli. Lavos pelenai 
toki smulkus, kad jų dulkių 
negalima paprasta akimi j- 
žiurėti. Jie lenda į akis, Ausis 
ir į rublis. Okulistams ir rublį 
valykloms buvo nepaprasta 
rugiapiutė, bet išvalyt namus 
ne taip greit bus galima.

Dienraštis “EI Mundo” pa
rašė, kati visiškai nereikia nu
siminti dėl to, kad lava mus 
apsnigo, nes lava labai yra 
naudingas daiktas: geriausias 
daiktas dantims valyti ir viso
kiems metaliniams daiktams. 
Esą tokios lavos pelenų Ar
gentinon kas mot įgabenama 
iš Italijos už kelioliką tūks
tančių aukso pezų ir pardavi
nėjama vaistinėse bei fereteri- 
jose. Tuomet visi pradėjo rin
kti lavą ir pykt, kad jau dau
giau nekrinta. Rinkome ne tik 
nuo palangių, iš konve'ntyžių, 
bet ir nuo stogų. Kai kas -su
rinko po kelias dešimtis kilo
gramų. Dantis ne visi skubina 
valyti, bet sumaišę su atskie
sto muilo skystimu valo visa, 
kas tik užsiliko namuose ne
nuvalyta. Net bankų direkto
riai patys valo savo metalines 
lėkšteles ant kurių deda de
gančius cigarus. Rezultatai 
puikiausi!

Vienas pusiau mokslinis sa
tyrikas pataria vyriausybei 
apžebot visas tas kalnų viršū
nes, kur kada nors gali vulka
nai išsiveržti. Sako, tai vienin
telis mums būdas pralenkt 
North Amerikonus kelionėje į 
mėnulį ar į kokią nors kitą 
planetą...

Žmonės, kaip skruzdės: ke
leivis su savo kanopa išmin- 
do skruzdėlyną, bet kruopš
čios skruzdės, gerai žinoda
mos, kad kada nors kas nors 
jas vėl užmins ir jų rūmus su
ardys, vėl su didžiausia ener
gija budavoja savo skruzdėly
ną. Bendozos gyventojai taip 
pat: tiršta lava juos išvijo iš 
gyvenamųjų vietų, bet lavos 
debesiams praslinkus, jie vėl 
valo savo vynuogynus ir na
mus ir vėl “ramiai“ apsigyve
na vulkanų pašonėse.

South Georgia lietuvis apie 
‘‘Tautos Namus.”

Jau skaitančiai lietuvių vi
suomenei yra žinoma, kokiu 
negražiu bildu tūlas Gaučys su 
pasileidusiais kunigais naudo
jo konsulato ir bažnyčios au
toritetą savo klerikališkos po
litikos tikslams.. Labai teisin
gai nupiešia klerikališko biz- 
nelio vietą South Georgia lie
tuvis, Jonas Vaškas, kuris 
f A. L. Balse“ štai ką rašo:

“Jau keli metai, kaip aš su 
keliolika draugų lietuvių dar
buojuosi South Georgia saloje, 
Gryt Viken stotyje, prie bairg- 
žuvių medžioklės darbo. Am
žinuose ledynuose ir sniego 
pūgose begyvendami netoli 
Ugnines Žemės pasiilgstami 
lietuvių. Taigi atvykę į Buenos 
Aires aplankome ne tik savo 
gimines ir draugus, bet nori-

M
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South Bend, Ind. — Paveiksle vaizduojama nusiritęs nuo bėgių traukinys. Nelaimėj žuvo du
............. ....  - m

žmonės ir du tapo sužeisti

mc apsilankyti ir lietuviškuo
se vakarėliuose. Taigi ir apsi
lankiau.

Gavau įvairiu plakatų, gar
sinančių lietuviškas vakaruš
kas. Balandžio 2 d. apsilan
kiau vakarėliu gatvėje Patago- 
nės, kurį .rengė vadinamas lie
tuvių namas. Nuvažiavome 
tryse: aš ir draugai K. N. ir

me skryblius, gavome nume
rius ir žengiame pirmyn. Nu
gi nuo viršaus atbėga tūlas 
žmogelis ir pradeda šaukti, 
kad jis prieš mus nieko netu
ri, bet įsako rūbinės žmonėms 
atiduot musų skryblius ir pini
gus, nes, girdi, jie tik kriti
kimi ateina. Tas žmogulis bis- 
kį rūsčiai, biskį lųaĮoniai, bet 
prašo išeit ir gana. Kad jau 
ant to parėjo, lai mes būtinai 
užsimanėme įeiti ir, žinoma, 
įėjome, sumokėjome po 50 
centavų ir susėdę bufete raga
vome alų. Paskui palypėjome 
viršun lietuviškos filmus pa
žiūrėti. Filmą turi vieną ypa
tybę, lai lietuviška, bet butų 
geriau, kad ją bent svetimtau
čiams nerodvtu, nes tikrai lie
tuvių vardą kompromituoja: 
nuimtas tramvajus, (Juilmes 
maudynė ir dulkėse besimau
danti suktinio šokėjai. Kome-

Imigrantą problemos
l^iliuosa'inmas tėvų tinti knottis 

snvariymų

Klausimas —» Ar teisybė, kad 
Amerikos piliečių ateiviai tė
vai šiaudine gali atvažiuoti į 
Suv. Valstijas neįeinant į kvo-

Atsakymas — Gal tamsta ne
senai skaitei laikraščiuose 
apie bilių, kurį kongresas
svarstys. Bet tai dar nėr įsta
tymas. Pagal tą bilių, ateivis 
tėvas ar motina Suv. Valstijų 
piliečio, jeigu'suvirs 60 m.> 
taps nekvoliniu imigrantu.

Nekurie Kongreso 
prielankus tam' Liliui.

nariai

Kai p liu-gauti nalnralizacijai 
dini akus?

Klausimas —- Per pereitus 
penkis metus išgyvenau Ncw 
Yorke, vieną metą Pemisylva-

Sveikatos Dalykai
Maistas ir sveikata

Kiekvienas asmuo reikalau
ja kiek nors kuro, ir kiek ku
ro reikalauja, priklauso nuo 
to darbo, kokį tas asmuo atlie
ka.
Galime lyginti žmogaus kūną 

su mašina arba su kitu žmo
gaus padarytu sumanymu. Kad 
važiuoti, motorinis karas rcL 
k niauja gazolino. Bet kiek ga
zolino reikalauja,— priklauso 
nuo to, kaip greitai tas motori
nis karas važiuoja. Labai grei
tai važiuojant, karas suvartoja 
daug daugiau gazolino, negu 
kuomet povėliai važiuoja.

Ir tas pats su musų kunu. 
Kuo labiau kūnas veikia, tuo 
daugiau maisto reikalauja. Ir 
kiekvienas musų turime pasi
rinkti tokį tinkamą maistą, 
kuris tiks musų kunui. Planuo
jant valgį, turime 
visų reikalavimus, 
dirbantis reikalauja 
nius valgius, negu
kuris per visą dieną sėdi.

Musų kūnas, kaip mes gerai 
žinome, niekados ncilsisi. Net 
ir kuomet gulime lovoje, šir
dis, plaučiai ir kiti organai 
nuolat dirba. Tokiu budu kas 
minutę deginame kurą.

Bet kuomet esame pabudę 
ir nors* mažiausiai krutame, 
tai kūnas vis pilnas energijos.

atsiminti 
Sunkiai 
sunkės- 
žmogus,

Amerikos pilietė su Tamstos 
pilietyste. Nuo nigs. 22 d. 1922 
m. ištekėjusios moters pilietys
te. nepriguli nuo vyro pi- 
lietvstcš.

Klaidingai paduota naturali-
žacijos peticija.

Klausimas — Trys metai at
gal, gyvendamas Rhodc Is- 
land valstijoje, pasiunčiau 
mano pirmas popięras ir pra
šymą dėl antrų popierų Vals
tijos teismui. Tą pačią dieną 
pasiunčiau “money order” ant

jas VVashingtonan. Negavau 
atsakymo. Dabar gyvenu Ncw 
Yorke ir vis noriu tapti pilie
čiu. Ar turiu paduoki antrą pe-

čjams, — visos kilos reikalau
ja, kad prašytojai butų pilie- v • •ciai. -

Perkant ūkį su pdgelba l'ede- 
ralės Žemės įlankų

Klausimas — Per daugelį 
metų dirbau ūkį savo šalyje ir 
norėčiau tą patį daryti Ame
rikoje, bet neturiu pinigų nu-

daugiau maisto reikia;
Net ir nedirbantis žmogus 

reikalauja daugiau maisto, ne
gu reikalautų, jeigu butų sa
natorijoj.

Nedirbančio žmogaus valgis 
turėtų susidėti iš lengvų pus: 
ryčių, užkandžio vidurdienyje 
ir sunkesnių pietų. Mažiau 
reikia vartoti cukraus ir 
krakmolinio maisto. Kuomet 
toks žmogus perdaug cukraus 
vartoja, tai kūnas ant syk jo 
nesuvartoja, bet kur nors nu
varo, pastumia, ir todėl tiek 
daug žmonių turi tokius dide
li ns, išsikišusius smakrus.

Veiklus darbininkas, iš kilos 
pusės, reikalauja sukoncent
ruoto valgio. Jis lengvai gali 
vartoti riebų maistą, kaip tai 
sviestą, grudų, kiaulieną, pu
pas ir pan. maistą. Jo atsiei
kime kūnas reikalauja greito 
kuro. Bet irgi turi vartoti švie
žius vaisius, daržoves. Pienas, 
kopūstai, tomatės ir pan. mai
stas suteikia reikalingus vita
minus ir mineralus. Kiekvie
nas žmogus privalo vartoti 
kasdien, pieną. FLIS.

ąioje šalyje yra bankai, kurie 
teikia paskolas norintiems mi
si]) irk t i žemę?

Atsakymas — Ūkininkas vi
sų pirmiausia turi turėti užtek
tinai pinigų užmokėti nors da
lį prašomos prekės, — kartais 
trečią dalį, o nekuriuose atsi
tikimuose daugiau — ir turi 
turėti kiek nors kapitalo vesti 
tą ūkį per metus. Federalės 
Žemes Bankai per savo vieti
nes ūkio paskolos draugystes 
teikia paskolas norintiems ūki
ninkams, bet ne didelėse su
mose. Paskolina tik iki 50% 
ūkio vertės.

Alsakymas — Gal Tamsta 
nepažymėjai ant konverto ar 
popierose savo tikrą adresą, 
nes Valstijos teismas vistiek 
praneštų tau, kad gavo prašy- 

• viebą metą Kaliforni-1 mą ir butų prašęs nuo Tams
tos penkių dolerių,ir dvi foto
grafijas, kurias klaidingai pa
siuntei į AVashingtoną, bet 
kurias turėjai pasiųsti Valsti
jos teismui*

Patariame parašyti tam tei
smui ir prašyti raštininko, kad 
tau sugražintų tą aplikabiją. 
Tas labai svarbu, nes privalai 
turėti pirmas popieras, kad ga
lėjus paduoti peticiją ant
riems.

joj.. Man pasakyta, kad gavi
mui pilietybės, turiu pristatyti 
liudijimus liudininkų kiekvie
noje valstijoje, kur gyvenau 
per pereitus penkis , metus.

jamus liudijimus?

Al sakymas — Pflielyslės ap- 
likantas turi turėti 
niūkus, kurie gali 
kad žino, jog tas 
yra išgyvenęs
Suv. Valstijose ir tame apskri
tyje, kur padavė aplikaciją. 
Jeigu aplikuotas neišgyveno 
pilnus penkis metus apškrity-

du liudi- 
prisiekti, 

apli kantas 
penkis metus

Gal dėl .to ir nenorėjo mus lei
sti, kad, kaipo pašaliniai ne
pasipiktintume. Bet tegul tik 
palys parapijonai taip ramiai 
užsilaiko kai]) mes, tai viskas 
bus gerai. Šokiai buvo labai 
glaudus, t. y. visomis pusėmis 
visi susiglaudę stumdėsi, nesije, kur paduoda peticiją, tai 
salionukas labai mažytis ir į jis gali darodytį penkių metų 
tvankus, o tvarkos jokios nėra. " 
Kiekvienoj karčiamoj tokia 
kultūra rodoma. Merginų ma
čiau apie tuziną, tai yra tos 
pačios, kurias prieš porą me
tų mačiau nakvojant ir flirtuo
jant garsioj San Martino “Rū
toj’“; tik dabar jos labiau pa
senę ir nusidėvėję. Ant sienų 
paveikslai daugiausia kunigų. 
O išniekinimui glamonėjimosi 
tamsiame salione pakabintas 
Kudirkos ir Simano Daukanto 
paveikslai. Stebėtina, kad lo
kiai)) nešvariam reikalui nau
doja Lietuvos patriarkų atvai
zdus ir teršia besiorganizuo
jančių Argentinos lietuvių var
dą. Visur dvokia neišvėdintos 
klebonijos oru ir jų gaspadi- 
nių pančiakomis.

Bufetas kai]) bufetas, nesi
skiria nuo kilų karčiamų. Bu
feto šeimininkams negalima 
nieko užmesti: patarnauja 
skubiai ir mandagiai. Tiesa 
suveltuose laikraščiuoše pilna 
dulkių ir kitokių • nešvarumo 
ženklų. Laikraščiai vien klerl- 
kališki, kuniginiai. Vyrišką 
publiką sudaro klebonijos tar
nai ir, puškeliai bei lenkučiai.” ’

rezidenciją ar lai liudijimais 
(prisiekti dokumentai) dviejų 
liudininkų kiekvienoje vieto
je, kur jis gyveno, arba žodi
niu paliudijimu j liudininkų.

Bet nesirūpink išgauti tokius 
dokumentus arba žodinį paliu
dijimą. Turi tik .paduoti natū
ralizacijos egzaminatoriui var
dus ir adresus asmenų, kurie 
gali prisiekti apie tavo rezi
denciją tose vietose, Gali pra
nešti liudininkams, kad taip 
darai, bet pats natūralizacijos 
egzaminatorius gauna tokius 
liudijimus. ■

Imigracijos padėjimas '

Klausimas — Esu natūrali- 
zuotas Amerikos pilietis ir no
riu parsitraukti savo brolį iš 
Europos. Jis nėra vedęs ir 
jau sulaukęs 26 m. Ar dabar
tiniu laiku tą galiu padaryti?

Atsakymas — Tavo brolis 
prašyti jokios pirmenybės su
lig imigracijos įstatymu, ir gali 
atvykti tik kaip paprastas atei
vis. Net ir normaliais laikais, 
jis negalėtų gauti imigracijos 
vizą be ilgo laukimo, bet da
bartiniu laiku jam beveik ne
galima išgauti vizos. Sausio 
mėn. 1 d. 1932 m. tik 6% imi
gracijos vizų išduota atei
viams.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Suv. 
$329,000,-

Nacionalis turtas ir nacionalės 
įnei^os

Klausimas — Tiek daug gir
dime, kad Amerika yra tur
tingiausia šalis pasaulyje net 
ir dabar, kuomet visas pasau
lis depresijos paliestas. Ar 
teisybe? Koks yra Suv. Val
stijų turtas?

Atsakymas — Įnimant vertę 
žemės, namų, pramonės įstai
gų, gelžkelių, asmeniško turto 
ir tl. nacionalis turtas 
Vai. 1930 m. buvo
.()()(),000 ir nacionalės įeigos 70 
bilionų dolerių. Tai yTa su- 
^nažėjimas ant 8.9% turto ir 
16.4'/ įplaukų, palyginus su 
1929 m.

Kaslink kitų šalių, tai nacio
nalis Anglijos tutras 1917 m. 
sieke 130 bilionų dolerių; Vo
kietijos (1929 m.) 70 bilijonų 
dolerių; Franci jos (1925 m.) 
60 bilionų dolerių; Kanados 
(1927 m.) 27;7 bilionai dole-i 
rių; Čekoslovakijos (1928 m.)1 
9.9 bilijonai dolerių; Italijos 
(1925 m.) 25 bilionai dolerių;’ 
Japonijos 51 bilioiias dolerių; 
Rusijos Europoje (1921 th.) 50 
bilionų dolerių.

Mr«. Betty Luedeke iŠ Dayton raSo: "AB 
vartoju Kruschen, kad sumažinti svarumą— 
až netekau 10 Bvarų i Vieną savaitę Ir ne
žinau kaip jį ir rekomenduoti”.

Kad nntmtt rietramą lengrvai, SAUOTAI Ir 
NEKENKSMINGAI — Imkite puaę tauktte- 
lio Krnschdn stikle karite vandens ryte prie* 
pusryčius — tai yra sauyus badas netekti 
nerražaut riebumo ir viena oonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms Visai mažai kainuoja. 
■Gaukite jf pas bile aptleklninką Amerikoje. 
Jeiiru Si pirma bonka neįtikins jos, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salta
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatų.

New York
-Iš Cbicago

.50 1

Išlekėjusiu moterų pilielyslė.1
Klausimas — Tapau Ameri

kos piliečiu 1921 iii. Mano 
žmona tuomet gyveno Lietu
voj, bet jinai dabar gyvena S. 
Valstijose. Ar ji Amerikos pi
lietė, ar turi pati prašyti pi
lietystės?
1 Atsakymas 
d. 1922 iii., ... 
kėjo už Aiiierikos piliečio, ay- 
bąJeigu jos vyras tapo Anjęrib 
koppiliečiiL ji uįgi tapo 
ribos piliete. Tavb žiuoiia, 
nors ir gyveno Li'eluvGje, tapo

Pilietyslė Te i kalinga senatvės 
pensijoms

• ., • • »

Klausimas — Bandau pagel
bėti seną žmogų, su virš 60 m. 
seniūno, kuris negali rasti dar
bo. Yra ateivis, bet išgyveno 
Ncw Yorko valstijoj apie 20

kad 
imi-

VIENĄ 
PUSĘ

I ABI 
PUSES 
geri tiktai 
vagonuose

Tikinai 
coaches 
kada priduodami 
kartu su Trans-At- 
lantic laivakorte ar 
orderiu.
Tiesus Erie Trau

ti Dearborn stoties,kiniai. išeina 
Chieago, kasdien 11:60 Vai. ry
te, 6:30 v. v. ir 11:00 v. vak.

; — Prieš nigs, j ^2 
j eini u moteris ištiį-

jam pensiją?
Atsakymas — Nepiliečiai ne- 

gal ptašyti senatvės pašalpos 
Ncw Yorko valstijoj. Ir apli- 
kantąš turi butUštiyirš 70 pietų 
seniūno . Iš 17 vąlštjjų, kurios 
priėmė senatvės pensijų įsta
tymus, tik Delaware teikia 
pensijas piliečiams ir nępilie-

* Univeršališka kalba

Klausimas — Tikėjau, 
Espiranto buvo vienintelė 
vorsališka kalba. Ar yra kilų?

Atsakymas —Prieš D. Za- 
menhėff, Varšavoj, išvystymo 
Espiranto kalbos 1887 m., bu
vo daug šnekos apie “Volą-, 
puk”, kurią įVedė Schioyer iš, 
Vokietijos. YTa ir kitų —!

o;....... . !890 111. “Uni-
“Kosmos”: 

(1906 m.),.
(1928 

(1930 m.) ii'i 
— PLIS.

Mbn'dolingue 
versala” (1893 m.) 
(1891 m.) “Ro“ 
“Spatari Radio Cirdo 
m.), “Anglie”

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

Dėl rHttaą it visli tMą krai
tės į bile kurį Erie tikintų ofisą ar 
prie

H. T. MARkOW, 
Gtntral Pauengtr Agent, 

327 So. La Šalie $t.» Cbicago 
Telefonas HARRISON 4160 

ERIE RAILROAD

jCpixlileros.de
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Bimgari stebuklų 
daktaras

(Australijos kralikų medžio
tojų nuctikis).

Niekur tur būt visame pa- 
saulje saule taip be pasigailėji
mo kepina kaip vasarą Austra
lijoj. Avių augintojai, kurie 
čia dar pasilieka, gyvena su sa
vo bandomis prie artezinių šu
linių (gręžti į labai didelį gilu
mų šuliniai, iš kurių vanduo 
muša aukštyn), O kiti, kurie 
neapdovanoti šios žemės tur
tais, gyvena iš kralikų medžio
klės.

Mes, pasiskolinę sena “For
dų”, prie to vielų užtvaros ir 
kuolus, dvi senas palapines, ke
letu kairių vandens, ištraukėme 
iš Bimbom stovyklos link Dus- 
sero pylimo, ten kur randasi 
vandens pelkė. Tas vanduo, 
kuris Australijoj vasarą yra 
retenybė, priklauso vyriausy
bei. Ekvalipitai (labai dideli, 
augantieji vien Australijoj me
džiai), smėlis, dulkės ir karštis.

Po ilgos ir vargingos kelio
nės pasiekėme pylimą — aukš
tą smėlio kalną už kurio tūno
jo vandens pelkė — klanas, ne
daugiau pusės metro gilumo, 
dumblino pilko, kaip purvas ir 
dvokiančio vandens bala. Ap
link vandeni tūkstančiai paukš
čių sulėkusių čia iš tolimiausių 
vietų, nes ši bala yra vieninte
lis vanduo kelių šimtų kilomet
rų apylinkėje.

Atvežtomis vielų tvoromis 
mes apstalėme visą vandenį ap
link, palikdami dvi siauras an
gas (įėjimus). Visas tas plotas 
dar buvo padalintas Į atskiras 
kamaraites. Naktį atėjo krali- 
kai. Tūkstančiai. Labai didelį 
šalies pelno dalį sudaro šie žvė 
rėliai, kurie labai veislųs ir jų 
tūkstančiai išrausia visur pie
vas ir dirvas, kad ūkininkams 
pasidaro tikra sloga. Lietingu 
laiku jiems taip kaip ir musų 
kiškeliui labai mažai reikia 
vandens, Tet vasarą, kai visos 
žolės baisiai išdžiūsta, jie ieško 
vandens, atbėgdami prie jo iš 
labai toli. Suradę vandeni eina

[Acme-P. U A. Photo]

Charles G. T)a\ves, Finansų Rekonstrukcijos Korporacijoš prezidentas, kalba i senatorius. Jisai griežtai stoja už tai, kad 
kareiviams bonusai nebūtų mokami

dininkaif Liudininkai dramos 
Australijos dykumuose, ku
rios žmonės yra kieti, neper
maldaujami ir žiaurus kaip ir 
kepanti ir viską naikinanti 
čia saulė. —.V.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nuo konHtfpaeljoR, praato apetito.

Kalvon Kkaudėjlmo, bemlegta. 
Vinone aptlekone.

Kur tik jus eisite, jus rasite šį
absoliučiai tyrų 
. miežių 

muitą

Specialiai
PĖTNYČIAI IR 

SUBATAI

Tikrai švieži 4 2 V) C 
kiaušiniai tuz. ““/Z** 
Mažas pork loin Cfcl/ 
roast svarui /L
Mažas baby pork OI/ 
shouldcr svarui CP / Z
Puikus vcal 1 ■*>!/„/». 
chops svarui
Šviežiai sumaltas Q1/ 
hamburger, sv. /Z
Veal shoulder 4 O}/ 
dėl kepimo svar."1^^ /2 ** 
Maži sugar curvd kum
piai, 6 iki 10 1 OI/ r*
svarų ............ « /Z
Maži rūkyti Cali

šviežias iš far- 4 OI/ 
mų sviestas sv. " /2 v
14 uncijų catsnp, 4 Q _
2 bonkos už .... ■■ C
Pork Butts, švieži Ql/ 
maži, svarui ...../2 ®

prie jo kaip akli, be jokio jiems 
taip įprasto atsargumo ir bai
mės ir žinoma pakliūva Į me
džiotojų tinklus ir spąstus.

Taip ir musų. Jie kaip akli 
nulindo į aptvertą vielos tinklu 
vietą, kur įgudę medžiotojai 
juos pagaudavo, Įprastu miklu
mu nusukdavo sprandą, vienas 
švistelėjimas peiliu, truktelėji
mas ir kralikas nuluptas. Sau
sa vasara lengvai pagaunamą 
iki 120(1 kralikų per vieną nak
tį. Jų primedžioja liek, kad tur 
būt visame pasaulyje nėra vai- 
lokinės skrybėlės, prie kurios 
nebūtų palikęs savo kailiuką 
Australijos kralikas. Dvi nak
tis truko šios žudynės.

Prie šio užsiėmimo mes už
tikome Bimgari — stebuklin
gąjį daktarą. Tai yra negras, 
senas ir išdžiuvęs vyras, ma
žiausiai <S() metų. Mažas ir su
siraukęs. Sena palapinė jo na
mai, bemaž nuogas ir drožinėja 
bumerangus. (Bumerangas 
ypatingas vietos laukinių žmo
nių kantiniu ir medžioklės įran- 
kis — kreivas, pusiau lanko 
pavidalo, gabalas medžio, kuris 
jų dideliu miklumu metamas į 
priešj — žmogų ar žvėrį ir ku
ris turi tą ypatybę, kad patai
kęs į taikini, grįžta — lekia at
gal pas šeimininką. Tokiu bu
merangu lengvai galima užmuš
ti žmogų).

Daugiausiai Bimgari 'gyvena 
čia prie šios vandens balos, bet 
dažnai trankosi toli dykumose, 
o kai kada, kai pritrūksta taba
ko, atsilanko ir į Bimbom sto
vyklą. Visi laukiniai tiki, kad 
tik dėka jo burtams laikosi 
Dussero pylimo vanduo, o visi 
baltieji gerai žino, kad tik jis 
vienas gali priversti vietos lau
kinius — australiečius pastoti 
vadovais dykumuose, kai bal
tieji sumano ten ieškoti opalus, 
(brangus papuošimo akmenys, 
kaina žemesni kaip briliantai, 
bet visgi labai brangus).

Iš kur jisai čia atsirado dy- 
l'umuose ir ką čia veikia niekas 
nežino. Paslaptingas žmogus 
tas Bimgari .

Taigi, mes sėdėjome prie ug- 
niakurio, kai,jisai atėjo ir pa
klausė ar negirdėjome ką nors 
apie opalų ieškotoją Petrą. 
Ne, negirdėjome. Bimgari ga
vęs dovaną — tabaką, išnyko 
nakties tamsumoj. Tą pat nak

tį, kai Kokis buvo sargyboje, o 
mes miegojom, atvažiavo tas' 
šiurpulingas vežimas su nepa
žįstamo negro lavonu. Kokis ! 
išgirdęs arklio žingsnius mus 
pažadino. Mes radom pusiau 
nutroškusį arklį, kuris tempe 
dviejų ratų vežimą, kuriame 
gulėjo nuogas negro-lavonas su 
baisiomis žaizdomis. Jisai buvo 
mažiausiai dvi dienas kai jau 
negyvas. Jisai gulėjo vežime 
tarp miltuoto maišo ir senos 
palapinės. Kokia tragedija čia 
vėl buvo dykumuose? Gal bal
taveidis žmogus, pamišęs nuo 
karščio iš Irokškulio užmušė 
savo tarną? Arklys seko pas
kui kralikus prie vandens.

Kur dingo baltaveidis žmo
gus? Petras opalų ieškotojas 
juk turėjo tarną negrą? 
Trys valandas automobilio ke
lionės buvo iki artimiausios 
Parmos. Ten yra' telefonas, bet 
kartu ir blogiausias visoje apy
linkėje žmogus už užveizdą. 
Boytas, žmogus apie kurį nie
kas nieko nežinojo ir nenorėjo 
žinoti, tik tiek žinojo, kad nuo 
jo reikia labai sergėtis ir jokių 
reikalų su juo neturėti. Tai to
kiam pasakoti apie šį radinį? 
Mes ieškojom Bimgari, kad su 
juo pasitarti dėl šio baisaus ra
dinio, jį išklausinėti ir pasiųsti 
i farmą. Bet stebuklų daktaras 
buvo prapuolęs. Nieko neliko 
kaip vykti į farmą. Trys va
landos kovos su smėliu, karatu 
smėliu ir dulkėmis. Farmoj 
girtas užveizdą Boytas. Negy
vas negras? Kas jam tatai ru
pi? Baltas žmogus dykumuose? 
Tegul jisai eina po velnių. Ne, 
jisai nemano eiti baltąjį ieško
ti ir nemano telefonuoti į Bim- 
boro stovyklą ir bendrai nieko 
nenori turėti su policija. Mes 
patys užkasėme negro lavoną 
ir grįžome prie Dussero pylimo 
vandens, bet ką tik atvykę, 
kai pamatėme artėjantį į mus 
dulkių debesį , ir atbėgant į 
mus didžiulę, kelių tūkstančių 
galvų, avių bandą. Tada atsi
rado ir Bimgari. “Boytas liepė 
savo avis varyti prie vandens” 
rėkė jis iš tolo uždusęs. “Aš 
didelį stebuklą padariau... Lie
taus bus.”

Mes ką tik spėjome atimti 
vielų užtvaras ir sumesti kra
likų kailiukus į automobilį, kai 
pirmos avys pasirodė šioj pu

sėj pylimo, šimtai jų veržėsi 
paskui prie vandens, stumdo
mos pirmas eiles į vandenį, 
nes naujos avių bangos bėgo į 
vandenį min'džiodamos negy
vai parklupusias. Į 15 minu
čių iš vandens liko vien drėg
nas dumblas. Bimgari žiurėjo 
ir tyliai juokėsi.

Valandą vėliau atsirado ir 
užveizdą Boytas. šisai siūlė 
mums atlyginimą už padary
tus nuostolius — sulaužytas 
vielų tvoras. Jisai pasidarė iš 
kart labai mandagus ir bičiu
liškas. Baisiai mandagus, bet 
vieną jisai negalėjo paslėpti, 
kad jisai vien trokšta, kad mes 
kuogreičiausiai paliktume šią 
stovyklą. Mes taip ir padarėm, 
bet naktį sugrįžom atgal irne- 
apleidom vandens balą iš a- 
kili. Bimgari atėjo pas mus 
ir prašė pasilikti. 0 tada mes 
pamatėme ir kodėl jisai tatai 
norėjo.

Buvo jau gerokas laikas po 
vidurnakties, kai išgirdome 
motoro užimą ir prie vandens 
sustojo automobilis ir iš jo iš
lipo žmogus ir nusilenkė prie 
vandens. Avys buvo išgėrę be
veik visą vandenį ir nepažįsta
mam nesunku buvo rasti dum
ble maišą, kurį jisai su dideliu 
įtempimu užtempę į viršų. Bet 
jisai ieškojo dar ką tai dau
giau, nes (ilgai braidžiojo po 
dumblą atsukęs į mus nugarą. 
Paskui grįžo prie automobilio 
ir iš ten su antru vyru išnešė 
kokį tai daiktą, kuris labai bu
vo panašus į žmogų. Tai buvo 
— Petras opalų ieškotojas.

Ir tada prasidėjo nežmoniš
kas jo kankinimas, matomai

norėta išgauti iš jo kokią lai 
paslaptį. Pasigirdo kankinan
čio Petro šauksmai. Mano 
draugas Rokis šoko prie kan
kintojų, bet nepribėgus jam 
nei pusės kelio, pasigirdo ore 
švilpimas ir vienas iš vyrų kri
to kai perkūno trenktas. Tai 
Bimgari paleido savo bume
rangą. Antras švilpimas ir an
tras vyras parkrito. Kai pribė- 
gom pamatėm, kad tai užveiz- 
da Boytas ir vienas iš jo padė
jėjų. Petras buvo pusiau gyvas 
nuo troškulio. Jo rankos buvo 
surištos ir vis daugiau tem
piamos kad išgauti iš jo pa
slaptį — kur paslėpti opalai.

Bimgari juokėsi ir rūkė pa
tenkintas. Jisai prašė šiuos 
'du nusikaltėlius pristatyti į 
Bimborą policijai. Jisai iš tik
rųjų buvo stebuklingas dakta
ras ir — raitosios Australijos 
policijos agentas. Jau seniai 
sekė jisai Boytą, kurio svar
biausias užsiėmimas buvo sek
ti opalų ieškotojus ir jiems 
atiminėti jų radinius. Jisai už
mušdavo negrus palydovus, o 
baltuosius palikdavo dyku
muose mirti nuo troškulio ir 
tada buvo tikima, kad baltie
ji išėjo iš proto dėl troškulio, 
užmušdavo savo palydovus 
negrus. Petras jam paspruko 
ir spėjo savo du maišus opalų 
paslėpti Dussero pylimo balo
je. Tada Boytas atvarė savo 
bandas avių, kad išdžiovinti 
balą ir rado vieną maišą su 
opalais, o kilo neradęs pradė
jo kankinti sugautą Petrą no
rėdamas išgauti paslaptį.

Daktarui Bimgari mes bu
vome reikalingi tik kaipo liuu

. Oo.

POUNDS^eight

BLUE RIBBON MALT
AMERICA'S BIGGEST SEILE R •

VlenuH tikra* ItiidiiH 
gauti ubnoll tif-iti i ty
ri) miežių molti) yru 
pirkti Itlue Itlbbon. 
Ir kokie miežini Ja
me yra! EkHpertui, 
kurie Jiioh parenka 
ieško vinuoHe šalie* 
marketnoHe, kad Kau
ti gcriaiiHiiiM, grūdu* 
kokiu* gamta užau
gina. Supakuoti pil
ni 3 Hvarui.

x

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS

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

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St.,’ — Tel. Canal 1678

I

De Luxe Meat 
Markei

1630 W. 47th St.
Phone Yards 1306

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogių ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą (

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

Tel. YARDS 4669

CEVERYKAI -šeimynai
• •

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

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

IN OUR OFFICE

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, 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. Patarimaa 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4 200 VVest 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimmtng pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
scredomis iki 7 ▼. ▼.
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DEMOKRATAI IR MUITAI

J ginčus dėl taksų, Jungtinių Valstijų senate, tapo 
įvelti ir ginčai dėl muitų. Dalis demokratų senatorių 
miiitų klausime atvirai persimetė į republikonų pusę, 
kuriėj kaip žinoma, stoja už aukštus protekcinius mui
tus.

Senatorius Connally iš Texas, senatorius Gore iš 
Oklahoma, senatorius Barkley iš Kentucky ir senato
rius King iš Utah reikalauja, kad butų apdėtas muitais 
žemės aliejus (nafta), kuris yra importuojamas iš sve
timų šalių. Mat, tose valstijose, išimant Kentucky, yra 
daug aliejaus šaltinių, ir minėtieji senatoriai nori ap
ginti aliejaus kompanijų biznį nuo svetimų šalių kom- 
petitorių. O Kentucky valstijoje yra anglių kasyklos, ir 
anglių kompanijos nori, kad muitai butų uždėti ant už
sienių anglies. Kentucky senatorius Barkley sutiko rem
ti muitus ant aliejaus ta sąlyga, kad aliejų gaminančių 
valstijų senatoriai rems muitus ant anglių.

Tuo budu keturi demokratų senatoriai atmetė svar
biausią savo partijos “principą” ir priėmė republikonų 
nusistatymą. Bet ar demokratų partija juos už tai 
smerkia? Ne. Ji leidžia jiems kovoti už muitus. Iš to 
aišku, kad pati demokratų partija neturi tvirtos pozi
cijos tame klausime, kuris pirmiaus ją labiausia skir
davo nuo republikonų. Demokratai ir republikonai vis 
iabiaus darosi panašus į vieni kitus.

“KONTROLIUOJAMA INFLIACIJA”

Šiandie yra labai nupuolusios prekių (tavorų) kai
nos, ir jos dar vis tebepuola. Žemos kainos reiškia tą 
pat, ką — brangus pinigai. Su mažai pinigų galima nu
pirkti daug prekių.

Tai yra pagrindinė dabartinės depresijos priežas
tis. Prekių atpigimas arba pinigų pabrangimas turi, 
žinoma, savo priežastis, kurių mes čia tačiau netyrinė- 
sime, nes tai nuvestų mus per toli nuo musų temos.

Kol prekių kainos bus žemos, su tendencija eiti dar 
labiau žemyn, tol depresija nepasiliaus. Nes žemos kai
nos naikina pelnus, o be pelno biznis dabartinėje visuo
menės sistemoje negali eiti.

Galvojant apie depresijos pašalinimą, natūraliu bu
du ateina i galvą mintis, kad reikia kaip nors padaryti 
pigesnius pinigus. Jeigu pinigai atpigtų, tai prekės pa
brangtų.

Pihigų atpiginimas dirbtiniu keliu yra vadinamas 
“infliacija” (išpūtimas). Jungtinių Valstijų kongrese 
šiandie yra svarstomi įvairus sumanymai infliacijos 
įvykinimr.i.

Kas yra infliacija, dauguma žmonių žino iš kai ku
rių Europos šalių netolimos praeities. Infliaciją pergy
veno sovietų Rusija: — bolševizmo tėvas Leninas tuo
met buvo sugalvojęs net specialę “revoliucinę teoriją” 
infliacijos pateisinimui, sakydamas, kad, pinigus pada
rius be vertės, kapitalizmui “iškris dugnas”, taip kad 
jisai daugiaus niekuomet neatsigaus. Rusų pinigai bu
vo nuvaryti iki to, kad už vieną amerikonišką dolerį 
būdavo duodama trilionai rublių.

Panašią infliaciją vėliaus pergyveno Vokietija ir 
buvusios vokiečių okupuotos šalys, jų tarpe ir Lietuva. 
Infliaciją turėjo ir Lenkija, ir Austrija, ir Belgija, ir 
Fraricija, ir Italija. Pastarosiose trijose šalyse infliaci
ja buvę sustabdyta, pirma negu ji pasiekė tokio laips
nio, kaip Rusijoje arba Vokietijoje.

Ar butų gerai, kad tokią savo pinigų infliaciją pa
darytų ir Amerika? Ne, tokios infliacijos niekas'neno- 
fi, nes ji padaro per daug žalos kraštui: ji sudemora- 
lizuoja visą finansų sistemą, ir daugiausia nukenčia 
darbininkai, nfes algos* nesuspėja taip sparčiai kilti, kaip 
krinta pinigų veftė, ir gyvenančiam išA uždarbio žmo
gui gyvenimas darosi vis sunkesnis ir sunkesnis.

Amerikoje šiandie kalbama apie “kontroliuojamos 
infliacijos” įvedimą, t. y. tokios infliacijbs, kuri gali 
būt laikoma tam tikrose ribose. Sakysime, butų išleista 
naujų popiėrinių dolėrių tiek, kad dolerio vertė nupul
tų* per pusę. Tuomet prekių kainos pakiltų dvigubai. 
Jeigu pasirodytų, kad šitokio kainų pakilimo užtenka 
biznio atgaivinimui, tai pinigų suma nebūtų daugina
ma apyvartoje. Jeigu pasirodytų, kad. prekė pabrango 
perdaug, dalis popierinių dolerių butų ištraukta iš apy-

Uiataakymo kaina] >
Chicagoje — paltu:

Metams ___ .._ ________ ___ $8.00
Pusei metų------------------------- 4.00
Trims minėdama 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam minėsiu! ,_ ___ .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija_______________ 8c
Savaitei .. ............. ......................... 18c
Mėnesiui------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metami .......     $7.00
Pusei metu----- *--------- -— 8.60
Trims mtaesiams _____ 1.75

• Dviem minėdami_______ 1.25
Vienam minedtd______ _ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams . ................... $8.00
Pusei metų ... ...................  4.00

* Trims minėdama__________ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

vartos, pakeičiant juos auksui ir sidabru; jeigu prekės 
pabrango nepakankamai, tai butų spausdinama dau
giau pinigų.

Sėt kaip pasiėkti, kad tokia infliacija, iš tiesų, pa
siliktų kontroliuojama nenuridintų visai į pakalnę 
dolerio, kaip kad atsitiko su rusų rubliu ir vokiečių 
matkfe? ,Būtina sąlyga’tam yra ta, kad apie pinigų dau- 
ginifiių arba mažinimą apyvartoje spręstų me valdžia 
arba kongresas, bet kokia nors liepriktausOma nuo val- 
žios įstaiga. Idant infliacija butų kontroliuojama, pi
nigai tūfi būti išimti iš Valdžios kontrolės, fies galia 
leisti pinigus yra labai pavojinga Valdžios rankose. Val
džia stengiasi įtikti savo partijai ir visokioms grupėms 
žmonių, kurie ją remia: aukotojams į partijos iždą, 
balsuotojams, miestų, distriktų ir valstijų partijos bo
sams ir t. t. Tų visų gaivalų apetitams patenkinti val
džia prispausdintų tiek pinigų, kad jie nebeturėtų jo
kios tikros vertės..

Taigi siūloma, kad infliacijos vykinimas ir jos kon
troliavimas butų pavestas Federalei Rezervo Sistemai, 
iš kalno nustatant, kad Jungtinių Valstijų pręzideritas 
arba kongresas neturėtų teisės j jo darbą kištis.

Ar Amerika imsis infliacijos, kaipo priemonės ko
vai su depresija, parodys ateitis.

• _____________________________ ,
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“Patentuoti Tautininkai” ir Kiti
(APIE SLA, REIKALUS, INTELIGENTUS IR KITUS DALYKUS)
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veiksite. Daugiau to: jus tik

KLEltlKALŲ “PATARIMAS” 
SUSIVIENIJIMUI

Pastebėjęs, kad SLA. virši
ninkų rinkimus laimėjo Bago- 
čius ir dauguma kitų pažangių 
kandidatų, Marijonų “Draugas” 
ramina tautininkus šitokiu bu
du:

“Referendumas fraternalių 
organizacijų gyvenime fera 
tik ‘šiaudinis balsavimas’. Jai 
(jei) seimas išrinktos. SLA. 

- valdybos nepatvirtins, refe
rendumo rinkimai nueina nie-
kais.
Gal būt, taip yra R.-kdtalikų 

susivienijime, kiir į seimą suva
žiavę klebonai ir vargamistros 
daro ką nori ir į organizacijos 
narių pareikštą referendumu 
valią nusispiauja. Bet SLA. Sei
mai dar iki šiol taip nesielgda
vo. Dar fiebuvb atsitikimo, kad 
seitriaš riėbtittf į^tvirtirięs iš
rinkto visuotinu balšavitnu 
Pild, Tarybos nario, kuris tu
rėjo konstitucines kvalifikaci
jas.

Ir SLA. kbnstitufcija nustato, 
kad seimas renka gavusius čtaū- 
giaUsia balsų refėrenduftle kafi- 
didatUs. Jeigu kandidatui trūk
sta kvalifikacijų (nėra pilietis 
arba nėra išbuvęs paskirtą lai
ką geram stovyje), tai seimas, 
sulig konstitucija, gali jį dis
kvalifikuoti ir rinkti kitą. Bet 
jeigu šeimas atmestų kvalifi
kuotą kandidatą, gavusi dau
giausia balsų referendume, tai 
jisai sulaužytų konstituciją, ir 
išrinktas vietoje to kandidato 
kitas asmuo butų neteisėtas 
viršininkas.

Klerikalai, žinoma, džiaugtų
si, jeigu seimas įPittsburghe 
pasielgtų sulig “Draugo” pata
rimu, nes tuomet “laisęaftidhiš- 
kam” Šiisivienijiftib kiltiį suifti- 
te ir jiemš btitiį piažyė- 
joti driifiištafii vandenyje.

Kdnfimi'štdi šitbfeidš suirutes 
irgi trbkšta Šiišivienijime, ka
dangi jiems rupi sustiprinti sa
vo “darbininkišką” susivieniji
mą, kuriant dabai- nekaip šėka;- 
si. Todėl jie skleidžia panašias 
mintis, kaip ir klerikalai, i

MELUOJA

Slaptas komunistų koiriitėtsiš, 
pasivadinęs “SLA. darbininkų 
opozicijos komitetu”; išleido il- 
gą pareiškimu apie liaują kon* 
stitučijos prbjfektą* kUrį StA. 
Įstdtų Komisija neseniai pa
skelbė, anglų kalba, “Tėvystė
je”. Tame pareiškihlė tarū Itii- 
kb sakoma:

“šitokį jungų ant SLA. 
narių fašistai ir socialiašiš- 
tai senai rengė. Jie buvo pa
gaminę naują konstituciją 
Baltimorės sdirhtfi,’ Vėl kitą 
konstituciją Chičafbš seimui. 
Jie bafidė taipgi pakelti mor 
kestis it visaip sdviiržyti ei
linius narius. 

i ^-4 » ■ . . ............

“Jeigu pirmiau pagamintos 
konstitucijos butų priimtos, 
tai jau šiandien su seimais 
visai mažai baderiautųsi. Kas 
keturi ar rečiau metai su-
šauktų grupę savo rinktinių 
ir visą atliktų, kaip jiems 
patinka.

“Dabar jie tarp savęs ėda
si delei vietų. Fašistai ir so- 
cialfašistai nori, pilnai kon
troliuoti SLA. su visu turtu. 
Bet kaip vieni, taip ir kiti 
sutinka pakelti nariams mo
kestis, trumpinti pašalpas, 
siaurinti eilinių narių teises.” 
Čia kas sakinys tai melas. Jo

kio “jungo” tame konstitucijos 
projekte, kuris buvo paruoštas 
Baltimorės ir Chicagos seimuo
se; nebuvo. Su dabartinio pro
jekto blogumais, kurį pagami
no Birštonas, Lbpatto ir Bor- 
denas, jis^hetiiri nieko bend- 
ro.

Yra melą# taip pat, kad sei
mai butų laikomi “kas keturi 
ar rečiau metai”, jeigu butų 
btiv^s anuojių seimuose priim
tas konsSt'ticijoš projektas. 
Viena, Chibagos šelmė, dišku- 
šuojaht klausinią, kaip dažnai 
laikyti sėimttš, buvo nutatta 
palikti taip,‘kaip jYa dabar, t. 
y. kas dvejį^,metai; antra, rė
čiau laikyt’^ėimuš, negu kas 
keturi niėtai, . biitų fiėgalima, 
nes tą draudžia valstijų. Įstaty
mai apie ffatėi-riales draugijas.

Pagaliaus, yra melds, kad da
bartiniam BirštOno-Lopattos- 
Bordeno. projektui pritaria ko
ki ten “socialfašistai”. ' Kame 
bimbininkai tokį “pritarimą” 
mate? , • .

KOMUNISTIŠKAS 
“ŠČYRUMAS”

“N. Gadynėje” įdėta paklau
simas Vienam čikagiškiaiii sta- 
lincų armijos kareiviui, Vincūl 
Ratiliui:

“Juk gerdi atmeni”, sako
ma tame paklausime, “kaip 
užpereituosė. Čhičagbš rhajofo 
ir kitų valdinifikų rifikimub- 
se tamsta, sfi visa, savo šei
ma, išskit-Unt viefią Anelę* 
dirbotė-skleidėtb atsišauki
mus, kalbinote balsuotojus 
etc. — delbi Thbmpsono rb- 
publikoniškos mašinos.”
Ūž tą “komunistiškų” pasi

darbavimą rėpUblikbiijims Kati
lius eŠąs g^vęs Vienos mokyk
los dženitorio vietą.

“O laike praeitų rinkimų 
taip pat d arba vai si. Tik 
Šiltom, kartu kaipo patyrįs' 
‘jobseėkbriĖ? pdkditei savd 
darbuotės piahą, Ui yhų 
tamsta su duktėre Ona dir- 
boto tiž tą pačią republikonų 
mašinų, o sūnus Stasys .sd 
Ėdviitdu dirbo delei demo- 
krato Cermakb.”
Taip kmhUriistas pasakoja 

apie, jk^rųii^isU. Bet; Uhdriuli- 
niai: apjė įtį “draugo” Katiliaus 
politiką tyli, ' ba jisai pučia į 
vieną'dildą Su jais. “Sklokiriiii- 
kai” irgi rtėkėle aikštėn tų Ka
tiliaus grlektj, kol jie nebuvo’ 
išmesti iš partijos. ,

(Tęsinys)
Suimme itĄrte su jaučiu 

susilyginti.
Reikalauja, kad aš skaity

čiau ir Lietuvos istoriją. Gifali, 
“Ponas živatas tegul paskaito 
Lietuvos atgimimo istoriją ir 
tėn ras visus ‘vaikiščius* besi
darbuojančius Lietuvos žhiO- 
nių laisvei ir apš vietai.” 
Thal’s fine, my friend. Tačiau 
čia kaip tik ir kyla klausinius, 
kuris mudviejų turime skai
tyti tą istoriją, — aš, ai- T. 
Meška? Man rodosi, kad tas 
patarimas kaip tik ir tinka T. 
Meškai if .kitienis apie “Vicfiy- 
bę” ir “Dirvą” susibarusiems 
žmonėms. Kas jums, vyručiai, 
ką sakytų, jeigu jus anų vai
kiščių pėdomis sektumėte? Aš 
pats pirmas ištiesčiau jums 
ranką. T. Meška sako, jog “Ba
sanavičius, Šliupas, šernas, 
Kudirką ir visa eilė kitų, yra 
anų laikų ‘vaikiščiai.’ O ką tie 
Vaikiščai’ nuveikė?” Nejaugi 
ir jus norite susilyginti su anų 
laikų “vaikiščiais”? Jus tiek 
su jais tėgalite susilyginti, 
kaip menulis su saulę. Tačiau 
labai ačitloju už paraginimą 
skaityti Lietuvos atgimimo is
toriją, nes ten yra vienas 
svarbiausių faktų musų argu
mentui. Tylinti Meška turėjo 
skaityti tų žmonių biografijas, 
kadangi jis su jais nori susily
ginti. Tačiau, man roddsi, jog 
tie žmones jam niažai tėra ži
nomi, nors ir pataria man 
apie juos skaityti.

Skirstymas tautininkų į ‘‘pa
tentuotus” ir “nepatentuotus” 
yra didžiausia nesąmone. Ar tie 
suminėti musų didvyriai kada 
nors tai darė? žinoma, kad ne. 
Ar pr. Basanavičius buvo kada 
socialistas? Ne, jis socialistu 
nebuvo. O kaip su Dr. Jonu 
šliupu ? Jis Jjuyo socialistas įr 
dagi ganžF'khfš’tas. Dr. V. Ku
dirka buvo- socialistiškų pažval- 
gų žmogus iki pat savo mir
ties. Galėčiau dar suminėti 
daug ir kitų žmonių bei jų nu
sistatymą politikoj, bėt kadan
gi T. f Meška pašitenkiho tais 
trimis vardais, tai pasitenkin
siu ir aš. čiU ttiriū pastebėti 
tik vieną dalyką: T. Meška tais, 
savo pavyzdžiais pats save su
kirto. Mat, faktai rodo, kad 
anų dienų garbingi “vaikiščiai” 
buvo visokiij pažvalgų žmones. 
Tačiau, kada reikalas ėjo apie 
Lietuvos gerovę ir labą, tai jie 
visi stojo dirbti kartu dėl Lie
tuvos žmonių laisvės ir apšvie- 
tos.

ToleranHja
O jus ką darote? Jus pasižy

mite kaipo aukščiausio laipsnio 
tautinės vienybes ardytojai. 
Jus nepripažįstate žmogui nuo
monių laisvės politikoj. Jūsų 
supratimu, visi turi manyti

viską šuardysite.
Kad mes visi savo laiku bu

vome vaikiščiai, Ui aišku kiek
vienam. iš kai kurių vaikiščių 
UŽaUgo žinomi istorijoj vyrai, 
o kiti it pasiliko protiniais ne
ūžaugomis. Tai toks aiškus fak
tas, dėl kurio vesti ginčūs butų 
tuščias dalykas.
Inteligentai ii talkiriinkavimas

T. Meška murina, kad “per
daug drąsidi įsišoko p. živatas 
apie tautiniiikus”. Pasakysiu, 
jog nei kiek nelšsišokati. Tarp 
Amerikos lietuvių tlabar yra 
vedamos aršiausios rietenos, 
kurias kursto apie “Vienybę” 
ir “Dirvą” susispietę “tikrieji 
tautininkai”. ^Primetimas man, 
kad aš tarp tautifiinkų nema
tau inteligentų, yra be jokio 
pagrindo. Aš to nesakiau. Ta
čiau sakiau ir dabar pakartoju, 
kad tikrų inteligentų, — tokių, 
kaip Dr. J. šliupas, V. K. RaČ- 
kaUskas ir Šernas, — tai nėra.

BRAM STOKEfc
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taip, kaip jus; o jeigh ne, tai 
jau Lietuvos išgamos. Na, ar 
tai nėra vaikiškas manymas? 
Ir dar jus drįstate lygintis sti 
anų laikų didvyriais, ktirie pali
ko puikiausi tolcraiiCijOš pavyz
dį. Politiškus skirtUrttds jie ifib- 
kėjd itžrrtiršti ir dirbo kartu 
Lietuvos labui. O jus darote 
kaip tik priešifigai.

Juk dar nebuvo tokio žmo
gaus, kuris butų galėjęs su
tvarkyti pasaulį ar bent valsty
bę taip, kdd tįsi žmones ina- 
nytų vienodai. Ir bukite tikri, 
kad. t‘b niekuomet nebus. Tai 
kodėl jus, ‘‘Vienybes”, ir “Dir
vos” jaunuoliai, norite, kad vi
si manytų taip, kaip jus? Ar' 
tai yra subrendusių žmonių 
manymas? Nors jus ir didžiub- 
jdtes anų laikų “vaikiščitf’ hp- 
yėiktais darbais, taČiaū jus pd- 
tyS taip veikdami hiekd riėnti-

Komunistai tiktai tuomet pa
sako tiesą apie kits kitą, kai 
jie. susipeša.

Ir jeigu Tylinti Meška man nu
rodys tarp Amerikos lietuvių 
nors vieną to kalibro inteligen
tą, tai “I tip my hat to him”. 
O ypač tarpe “Vienybės” ir 
“6irvos” štabų bei jų pasekėjų.

Esą živatas “nesigėdi eiti į 
talką socialistams”. Ne, bro
luži, Živatas neėjo į talką nei 
socialistams, nei “Vienybei” su 
“Dirva”. Juo labiau, kad socia
listai nereikalauja mano talkos, 
kadangi ir be mano talkos jie 
moka apsiginti. O jeigu aš ra
šiau į socialistų laikraštį “Nau
jienas”, tai tik todėl, kad norė
jau pataisyti p. F. J. Budrio 
klaidą ir atvirai pasisakyti, jog 
nepriklausau “Vienybės” ir 
“Dirvos” tautininkams. Antra, 
kitiiose laikraščiuose, išėmus 
gal “Sandarą”, manau, nebūtų 
buvę vietos mano straipsniui. 
Ten viskas pareina ant “mes”, 
ir užbaigtas kriukis. Ir tuo at
žvilgiu aš nei kiek nesuklydau: 
sakysime, pasiunčiau “Vieny
bei” atsakymą į Tylinčios Meš
kos man daromus priekaištus, 
bet redaktorius Valaitis atsisa
kė jį patalpinti ir sugrąžino 
man raštą. Tad štai ir vėl teko 
kreiptis į “Naujienas”.

(Bus daugiau)

tverti A. VatDoda

į DRAKULA
Fttffiisston Doubleday, Doran B Ca.

(Tąsa) ,
Iš baimės vos nėapmiriau, atsi- 
mihus, kad Jonatahas panašiai 
buvo matęs tas baisias moteriš
kes virstant į tikrus, realinius 
kulius panašiai miglai besisu
kant mėnulio šviesoje. Ir taip 
besapnuodama greičiausiai 
apalpau, nes nuo to laiko, vis
kas paskendo tamsoje, paliko 
tuščia. Dedama savo pasku
tines, silpstančias * pastangas, 
vaizduote parodė man mėly
nai baltą Veidą, kuris pradėjo 
pi’ie manęs artintis iš miglos. 
Turiu būti labai atsargi su pa
našiais sapiiais, lies jie gali 
niane išvesti iš lygsvaros, jei
gu jie pradės per tankiai kar
totis. Paprašyčiau Dr. Van 
Helsingo ar Dr. Sevardo duoti 
man kokius nors vaisius, kad 
galėčiau geriau miegoti, bet 
keblumas yra tame, kadi jie, 
greičiausiai tuoj susirūpins. 
Toks sapnas juose sukeltų tik 
daugiau bereikalingos baimės 
apie, niane. šiąnakt steng
siuos miegoti natūraliu miegu. 
Jeigu negalėsiu to padaryti, se
kantį vakarą paprašysiu jų 
duoti man d.pzą chlorato; jei
gu panaudosiu tai tik vieną 
kartą, dauk žalos man negalės 
padaryti, o tuo pačiu laiku ge
rai išsimiegosiu. Pereitą nak
tis daugiau mane išvargino, 
negu jeigu. nebūčiau visai mie
gojusi.

kur tai išėję iki vakaro ir grį
žo labui pavargę. Kiek pajė
giau; tiek mėginau juos pra
linksminti, ir manau, kad tas 
išėjo man į sveikatą, nes pati 
beveik pamiršau, kaip buvau 
pavargusi. Po vakarienės mane 
pasiuntė į lovą ir kaip sake, 
jie nuėjo užsirūkyti, bet aš ži
nojau, kad jie vienas kitam 
norėjo pasipasakoti, kokie bu
vo vėliausi dienos išsivysimai. 
Iš viso Johatano užsilaikymo 
ir nekantrumo galėjau supras
ti, kad jis turėjo jiems praneš
ti ką tai labai svarbaus. Bet 
nebuvau tiek mieguista, kad 
bučiau galėjusi užmigti; todėl, 
prieš jiems išeiiiaht, paprašidu 
Dr. Sevardo duoti man kokį 
nors opiumo preparatą. Jis 
maloniai SU tub sutiko ir pri
rengė nian nafkotiką ir davė 
išgerti, pastebėdamas, kad jis 
negalėjo ihan pdtcnkti, nes 
Buvo labai silpnas. Jį paė
miau it dabdr laukiu hiiegb, 
kuris vis dar nenori ateiti. Ti
kiu, kad hepadariad nieko 
Blogo, iltis prddėjtis sti niiegu 
flirtuoti, mane dpėmč Baimė: 
gal padariau klaidą imdama 
narkotiką, nės pavojuje hegd- 
lėsiii p'rdbusti. < Kas ilOrs gali 
atsitikti, štai miegas jau atei
na. Labanakt!

K

Skyrius XX
Jdiitilauo Markerio užrašai

Spalio 2 d., 10 vai. vak. — 
Pereitų iidktį miegojau, "bei 
iiiekb iiesapnavau. Miegojau 
galią šuilkiiii, lies gerokai ve- 
lidti iitslįdldahias j lotą, Jona- 
tdnds ilidhęs neišbUdiiio; bei 
liiiėgdš liianęs neatgaivino, nes 
šidhdibfi jaučiuosi begaliniai 
silpna -ir be ūpo. Praleidau 
dieną mėgindama skaityti ar 
snūstelti valandėlei vieną, ki
tą kartą. Po pietų Renfieldas 
paklausė 'ar negalėtų jis su 
maiiimi pasimatyti. Nelaimin
gas žmogus, jis buvo labai 
malonus ir nuoširdus,, ir prieš 
išeinant, pabučiavo man ran
ką ir palinkėjo, kad Dievas 
ipane laimintų. Kažin kodėl 
tas į mane labai paveikė, ir 
kuomet Jik apie jį pagalvoju, 
visuomet apsiverkiu. Tai nau
jas šilphdmas, su. kuriuo turiu 
būti IdBdi atsargi. Jonatanas 
JlilistUši visai nekaip, jeigu jis 
šitŽino'tų; kad beveik be per- 
traiikbs, Uel venos ar kitos 
ptiežaštieš verkšlenu. Jis, kur
tu su kitais vyriškiais buvo

Spalio i d., vakare. — Tanią 
Snelling’ą radau jo namuose, 
Bethhdl Gėfeen apylinkėje, bet 
nelaimei jis nieko negalėjo at- 
siiiiitili. Alaus perspektyva, 
kurią jam atidarė mano pasi- 
žftdėjhiidš, į jį perdaug pavei
kė ir jis perdaug anksti pradė
jo ulioti; todėl, kuomet atvy
kau* negalėjau sti juo visdi 
susikalbėti. Betgi nuo jo ge
ros, nuoširdžios žmonos paty
riau, kau jis buvo lik asisten
tas Smoliet’ui, kuris jų buvb 
atsakbmihgasis asmuo.

(Biis daugiau)

NAUJAį Kultūros No. 3 
Atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.
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“Naujienose” galima gau
ti Urugvajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribtina” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

Garsinkite Naujienose
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X Mokyklų 
r Script, Taksų

Warrantai,
Šerai ir Bonai 

priimami apmo
kėjimui Už visas

3621-23-25 SOUTH HALSTED STREET
Mes Duodame ir Išmainotrie Mėlynas Stempas

5 šmotų Gryno 
ĄžuoloPUSRYČIŲ SETAI

Sankrova atdara 

kasdic nuo 9 v. r. 
iki 10 v. v. Ncdė- 

lioj nito 9 iki 

5 v. p. p.

J)U
F DIDELI
4 AVGSTAI

'J BUS
PAAUKOTI

* Atsiminkite —
F tiktai cash.

Nebus apmainymų 
ir grąžinimų laike 

šio
IŠPARDAVIMO

LEMPOS
$3.98

$19.95
$24.95
$29.95

Dviejų šmotų SEKLYČIOS SETAS Rcguliarės $98.00 vertės .... $39.95
Dviejų šmotu SEKLYČIOS SETAS Rcguliarės $139.50 vertės Jg Q

■ ■ **•<■!*«

LOVŲ PA- -yU 
GALVĖS pora/J 

GRYNO RIEŠUTO
END

TABLE J

UŽ PAAUKOJIMO
KAINA

9x12 SANKROVOS SEMPELIAI

$14.95
pinotų RIEŠUTO VALGOMASIS SETAS $59.00. vertės ' •

$39450
$49.50
$59.50

EXTRA EXTRA
Mes esame susitarę su Central 
bistHčt Busiliėšs Men’s Aš- 
sbchdion dubti ir išinaiiiyti jįj J 
popiiliares Mėlynas Taupu- J 
mo Stempas. Mes dalinsime 1 
mainysime Mėlynas Steni- j 
išpardavimo kaip it f j|| 

Mėlynes Stempos yra Jr 
sau- J

VALDE

I Mll.l.
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. Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Iš Lietuvių Moterų 
Draugijos Apšvietos 

susirinkimo
Lietuvių Moterų Draugijos 

Apšvietos mėnesinis susirinki
mas įvyko 3 dieną gegužės 
“Sandaros” svetainėje. Komisi
jų raportai priimti vienbalsiai. 
Prisirašė prie draugijos šios 
naujos narės: Ona Mačiulienė, 
Stella Rupšienė ir Marijona 
Strazdienė. ,

Nutarta surengti pralėkei ją, 
nes buvo pageidavimas tarp 
narių ir gauta užprašymų iš 
nepriklausančių prie draugijos, 
kad dar vieną kartą prelekcija 
butų atkartota. Labai malonu, 
kad žmonės pradeda įvertinti 
musų profesionalų naudingumą 
ir gabumus.

Prelekcijai surengti išrinkta 
komisija iš šių narių: A. Bu- 
chinskienė, A. Valančienė ir A. 
Miščikaitienė. Prelekcija ren
giama trečiadienį, gegužės 18 
dieną. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Ilalsted st. Prelegen
tas Dr. Naikelis, draugijos dak
taras.

Išrinkta komisija vakarėliui 
surengti. Komisijon įėjo J. Gul
binienė, K. Kubkienė ir aš. Va
karėlis rengiamas gegužės 28 
dieną.

Išrinkta komisija išvažiavi
mui surengti. Jau pavasaris, 
tai žmonės skubinasi į laukus 
važiuoti ir linksmai laiką pra
leisti. Komisija susideda iš

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 kudikj ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Castoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

NAUJIENOS, Chicago, UI,
4

[Acme-P. 8 A. Photo]

New York. — Cunard linijos laivų prieplauka, /kuri skaudžiai nukentėjo nuo gaisro. Nuostolių 
padaryta už $2,000,000.

Penktadienis, geg. 13, 1932

darbščių narių M. Andžiulienės, 
O. Gišauskienės ir P. Rissel.

Draugija pasiuntė vainiką 
mirusiam Draugelienės vyrui 
J. Draugeliui, kaip užuojautą
nelaimėje.

Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 7 dieną toj pačioj sve
tainėj. —A. M-nė.

Aiškumo deliai

Amerikoniški laikraščiai gan 
plačiai aprašė kalbamą bylą ir 
liudininkų paveikslus patalpino 
(pav. Chicago American). Ten 
aiškiai pasakyta, kurios krau
tuves mokėjo tūkstančius dole
rių. Deja, lietuviški laikraščiai, 
nors rašė, kad krautuvės moka 
inspektoriams kyšių už sumaži
nimą svaro, bet kokios tų krau
tuvių taip darė, tai nepasakė.

Aš nežinau kodėl taip lietu
viški laikraščiai daro. Atrodo, 
lyg norėtų primesti tokį suk
tą dalyką visoms krautuvėms. 
Bet gal “Naujienų” Redakcija 
leis man pasakyti, kad taja in
spektoriaus “malone” naudojosi 
Chicagos grandinės sankrovos 
(chain Stores), kurias taip la
bai myli visuomene ir kuriose 
taip “pigiai” ji perkasi prekes.

Dalykas toks. Departamenti- 
nėms krautuvėms gal nereikia

toriui, “pigiai” pikdami reik- 
menas. —M. K. Kasparaitis. '

Roselando apielinkė

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 ....................
Balti porceliniai filingai. 
už dantį ............
Pleitos apatinės 
burnai, ruberyje

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

$7.00 
6.00 

$3.00 
3.00 

$2.00
viršutinės, visai 

*50.00 
75c 

*1.50
Dr. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėliomis pagal sutartį.
4847 West 14th St.

CICERO. ILL.
X Ray Phone Cicero 1260

Sakoma: Kristus už viso pa
saulio nuodėmes kentėjo, mes 
gi, nuodėmingi žmones, kentė
ki me kiekvienas sau.

Dalykas toks. Pastaruoju lai
ku Chicagos teismuose nagri
nėta didelis skandalas, kuriame 
figūravo buvusis svarstyklių in
spektorius. Mat, iškelta aikštėn, 
kad tas svarstyklių inspekto
rius ėmęs didelius kyšius už 
suklastavimą svarstyklių duoti, vogti, nes jos parduota visoke- 
mažesnį svarą nekuriese Chiga- 
gos krautuvėse, vadinasi, pri
gaudinėti publiką.

Ir tose krautuvėse sekėsi 
publiką prigaudinėti, kadangi 
ji tokiais dalykais mažai teįdo- 
mauja. Paprastai publika mė- 
gia tas krautuves, kuriose ji 
esti daugiau apgaunama.

Bet padoriai vedamoms krau
tuvėms yra svarbu, kad publi
ka žinotų, kurios buvo tos krau
tuvės, ką klastavo svarstykles 
ir mokėjo kyšius svarstyklių 
inspektoriui.

Louis Abramovich, 17 metų, 
10633 Edbrooke avė., susirgo 
apendicitu. Išvežtas kauntes li
goninėn.

—o—
Charles ’Pictorisis, 50 metų, 

rastas ’ apalpęs 112 gatvėj ties 
namaig 117 East st. Nuvežtas 
į kauntes ligoninę, širdies liga.

> —o—
Y. M. C. A. Roselando sky

rius varo vajų ir varys jį iki 
gegužės 21 d. Tas skyrius nori 
sukelti $12,000. tfei nepavyksią 
sukelti numatyta suma, tai sky
rius gal bus uždarytas. Tas sky
rius randasi 111 gatvėj. Visoj 
Cook kaųntėj Y? M. C. A. no
ri sukelti $300,000.

to banko kreditoriams dar 
$150,000. Kartu su išmokėtais 
jau $350,000 praėjusi gruodį 
visa išmokėtų pinigų per resy- 
verį sieks $500,000.

—o—
Programas agitacijai, kad 

vaikai dabotųsi žaisdami gatvė
se' arba per jas eidami, rengia
ma penktadienio vakarą, gegu
žės 20 d. Kaip garbės svečias 
pakviestas yra būti ir meras 
Cermakas. Apielinkės gyvento
jai visi kviečiami dalyvauti, 
įžanga veltui. Parengimas bus 
Fenger mokykloj.—o—

Kensingtono policija padarė 
kratą trobesy adresu 11351 
Fortesville avenue. Užtiko 50 
galionų įtalpos bravorėlį nami
nei virti. Buvęs viduj žmogus 
spėjo pabėgti. Kam bravoriu- 
kas priklausė, nežinia. Alkogo- 
lio neužtikta. Manoma, savinin
kas laukė kratos.

—o— i
Fenger mokykla buvo pasta

tyta, kad sutalpinti 2,700 mo
kinių. Kada mokykla atsidarė 
1926 metais, tai mokinių skai
čius iš karto sieke 1,200. Lap
kričio menesį 1931 metų mo
kyklos lankytojų skaičius sieke 
jau 3,394. Vietos mokiniams 
jau nebeištenka. O mokinių 
skaičius kas kart didėja.

—o—
Vietos taksų mokėtojų aso

ciacija varo vajų, kad sutrauk
ti j savo eiles 5,000 narių, apie
linkės gyventojų.

—o—
Asmens turį ieškinių' prieš 

Ear De Young & Co., prie 110 
gatves ir Michigan avenue, įs
pėjami, kad jie privalo paduo
ti savo ieškinius ne vėliau, kaip 
iki 18 dienos gegužės mėnesio. 
Ieškiniai turi būti paduoti 
Charles Garfieldui, kuris yra 
bankrotui referee, 100 West 
Monroe st.

—O—•

Vietos policija, kartu su tos. 
rųšies vajumi visoj Chicagoj, 
lankosi iš stubos j stubą, žiū
rėdama, ar' nelaikoma Šunų, 
kuriems nėra išimtų laisnių. 
Užtiktų be laisnių šunų gaspa-

doriai bus šaukiami pasiaiškin
ti, o gal ir bausmių susilauks.

Roselandietis.

Važiuoja Lietuvon
Pirmiau buvo pranešta, kad 

Juozas Dargužis su žmona, ku
rie užlaiko Lietuvių viešbuti, 
1606 S. Ilalsted st., išvažiuoja 
Lietuvon birželio 7 d. laivu 
“Leviathan”. Vėliau betgi jie 
permaino laivą, ir vietoj “Levia
than” išvažiuoja laivu “Bre- 
men” birželio 7 d.

Kadangi pp. Dargužiui yra 
’inksmaus budo žmonės, prie to 
patyrę kelionėse, tai jų drau
gai norintys važiuoti su jais 
kartu, nusipirko laivakortes

ant laivo “Leviathan”. Dabar, 
sužinoję apie tokią permainą, 
gailisi. Mat, kurie pirko lai
vakortes pas svetimtaučius, tai 
turi nesmagumo permainyti 
jas, nes agentai atsisako tai 
padaryti. Labai gaila, kad taip 
i vyko, bet tikimės, kad iki va
žiavimo viskas susitvarkys.

Naujienos dar turi keletą vie
tų ant laivo Bremen 7-tai die
nai birželio, ir kurie dar norė
tų tuo laivu važiuoti, tai mel
džiame juos kreiptis Į Naujienų 
laivakorčių skyrių.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Didžiausi Bargenai
ŠIOSE BUČERNESE

Geriausios veršienos kulšis .....
Švieži netarpinti taukai, ............
Šviežia dėl kepimo veršiena,....
Štieži Pork Loins,.................... ..
Švieži kiaulienos šolderiukai, ..... 
Rūkyti lašinukai geri tiktai dėl

kepimo,  .................................. svarui 9'/zC
Sūdyti lašiniai,............................... svarui 5!4c
Gyvi Gaidžiai,............................... svarui lO'/ic
Švieži sprando kauliukai (nekbonsai) 2’/zc

svarui O’/ic 
svarui S'/zc 
svarui 6'/zc 
svarui 7*/zc 
svarui 5’/zc

FEDERALMEATMARKETS
LIETUVIŲ BUCERNES

3631 So. Halsted St. ir 1949 So. Halsted St.

ALIVAyif S
, •- ';';x ••

Kitchen-Fresh!
.• % . j: e;,

KRAFT
• ' . .■ ■' ■ • T.’-’ ■■' A. v

Mayonnaise

riopo tavoro. Vienos rūšies ta- 
vorą, kuris žmonėms yra ge
riau žinomas, duoda pigia kai
na (žemesnės rūšies tavorą), o 
už kitą nulupa daugiau, negu 
reikia.

Bet daugiausia, žemomis kai
nomis mėgina vylioti žmones 
maisto produktų Chicagos gran
dinės krautuvės (chain stores), 
kurios verčiasi išimtinai valgo
mais produktais. Taigi, nors ir 
žemos rūšies produktus jos lai
ko ir gan pigiai pačios moka 
už juos pirkdamos, bet kad pa
dengti milžiniškas tų krautuvių 
savininkų gyvenimo išlaidas ir 
kad padaryti milionus dolerių 
pelno, jos vogė ir buvo sugau
tos vagiant svarą.

Gerbiamieji, tuos tūkstančius 
dolerių jus sumokėjote inspek-

International Harvester kom
panijos Roselando skyrius ap
dirbo 100 akrų žemės plotą i,r 
dabar duoda savo samdiniams 
apsodinti tame plote daržus di
dumo 50X150 pėdų. Norintieji 
gali pirktis iš kompanijos ir 
sėklas bei rasodą daržams.

Sakoma, kompanija duodanti 
ir paskolų savo darbininkams 
tam tikromis sąlygomis. Gavu
sieji paskolas turės grąžinti jas 
iš algų mažais mokėjimais kas 
savaitę, kai pradės dirbti; nuo
šimčių esą 
paskolą.

nereikės mokėti už

—o——.
State Bank resyve-Roseland

ris Reinecke paskelbė, kad ne-, 
tolimoj ateity busią išmokėta

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR.S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS LIGŲ

Mes išnaikiname pleiskanas, galvos 
niežėjimą, sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa> 
gelbstint plaukų augimuh

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust 8 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.
Nedaliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.

Kitą laika naaal susitarimą.

VIS DAUGIAU ir DAUGIAU
K oštum erių ateina j “Midvvest Stores” kiekvieną dieną, 

kadangi KOKYBĖ YRA GERESNĖ.ir ..
KAINOS YRA ŽEMESNĖS.

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Gegužės 13 ir 14

CUKRUS GRANULIUOTAS 10 ..41c

SVIESTAS ™ ,... „k22’/3C
MILTAI 5 J 15c 24 "„ 49c

■— ■ ------ ---------------- -------------- ‘ ' ----------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

MAYONNAISE “Midwest” ........... ’/z paintės džiaras 10c
PANCAKE MILTAI “Dixiana” ...a..................... 2 pak. 15c
PREZERVAI Visų vaisių “Midwest” ll'/z unc. džiaras 13c
“B-O-C” COCOA CEREAL FOOD DRINK kenas 19c

•

/ s:Si

Labai Švelnus .. . . ............ >•
nūs miSinys parinklinlo alie
jaus. Švelnaus uksusu, rinkti
nių kaiuAinių, retų prieskoniij. 
SumaiSytas mažomis !:ru . t !■.•• 
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS groser- 
ninkams kas kelios dienos. 

Pabandykit JI!

N0W OFFERED AT 
REDIJCED PRICES

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiui 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip

J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigU žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bildu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iatikro šveičia nedrasky-' 
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas. ,

Didelė tūba Listerlne dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai ;z 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca) Co., Saint 
Lotus, Ų, S. A.

j ‘ A. ; 1

t

^PAGETAI “EaRle” oi ar makaronai

SURIS “Brookfield” American ar Brick
Cream % svaro pakelis

5c

KEPTA “MEAT LOAF” “Drexel Farms”..... ......... sv. 23c

Tiktai Šeštadieniui
Swiff s “PREMIUM” Luncheon Meat ................... sv. 24c
SPICED HAM ................................  svaras 29c
BANANOS Gražios, prinokusios ..........................  4 sv. 19c

Graži, iš Japonijos Importuota Sidabro

JEVVELRY DĖŽĖ

DYKAI
Su kiekviena pora 
BOSTON’S 
moteriškų

ORANŽIAI “Sunkist” 2 tuz. 33c
CIBULIAI Nauji Texas, C. S. No. 1 .................... 4 sv. 17c
SHOE POLISH “Dazzle” .....    2 blėkinės 15c
LAZURKAS “Bull Dog” 2 bonkos 15c

MUILAS ^phtoa 10 39C

$2H95aUgščiau

$2.95augščiaugerųjų . .
batukų naujausios mados

PUMPS, STRAPS, SANDALI- 
. NIO TIPO JUOSTOS; MĖLY
NOS, ŠVIESEI RUDOS, JUO
DOS IR BALTOS SPALVOS.

Visų šaižų visokio typo kidnys

POSTON SHOE STORE
T 3435 SOUTH HALSTED ST.

GERIAUSI BATUKAIVISAl ŠEIMYNAI ■

I I.. III ylI —  —1————*   ""

DAŽYMO KRAKMOLAS 2 pJk17c
“FLASH” Rankų Muilas ir Valytojas ........... 2 kenai 15c

“BUCKEYE” MALT SYRUP . St,„41C
J'Paul Schulze”
1 C IŠPARDAVIMAS 1 sv. pak. Malted Grabam Crackers 1
■ ** % svaro pak. Malted Grabam Crackers abu I Ow

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

“BUY'AT.;THE

MIDWEST
282 fNDUfB/VOBNr

lilECt’l^jj FORLESS“

STORES
NBtGH ItVHHOOD STOKUS



Didžiausias biznis

Grahorfai

Lietuvės Akušerės
Graboriai

Lachavich ir Sūnus JARUSH
LIETUVIS GRABORIUS

kon-

de

Advokatai

Duokite savo akis išegzaminuoti

Mrs. A

DR. KARL

Pbone
Hemlock 9252

Rcz. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

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

Telefonų!

Boulevard. 5203

Boulevard 8413

Telefonas Yards 0994

r. MAURICE KAHN
4631 South Athland Arenta 

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

Re®. Telepbone Plaza 3200

Penktadienis, geg. 13, 1932

CHICAGOS
ŽINIOS

Nušovė pačių ir pats 
nusižudė

manoma, T. Ander- 
West 59 street, nušo- 
ptfčių, o paskui pats

son, 742 
ve savo 
nusišovė, šaudymas įvyko Sąly
gą tvy prie VVellington street ir 
Broadway.

Algų numušo, tai prade 
jo plėšti

Walter Stelling prisipažino 
papildęs 8 plėšimus. Seniau dir
bęs Wisconsin Steel kompani
jai ir gaudavęs algos 7 dole
rius dienai. Bet metęs darbą, 
kai jo 7 dolerių dienai alga bu
vusi numušta 10 nuošimčių. Na, 
o negaudamas kitur darbo jau 
metus laiko pradėjęs užsk'minū- 
ti plėšimu.

Išrinko republikonų 
partijos bosų

Illinois valstijos republikonų 
centralinio komiteto viršininku 
tapo išrinktas Franklin J. 
Stransky. Stransky pastangos 
busiančios iš karto nors šiek 
tiek sutaikyti kovojančias tarp 
savęs republikonų frakcijas, 
pirm negu įvyks partijos 
vencija gegužės 27 d.

Ir skirybų dirvoj 
presija

(Pasak teisėjo Sabath, kuriam 
tenka daugiausia skirybų bylų 
klausytis, šiais depresijos lai
kais sumažėjęs net divorsų 
skaičius. Ir sumažėjęs 22 nuo
šimčiais, jei palyginti jį su 
skt ičium geresnių laikų.

Vis dar nepajėgia susi
taikyti

Jau seniai vedamos yra dery
bos tarp Chicagos Simfonijos 
Orkestras trustrsų ir muzikali- 
ty.

Muzikantai sutiko algų kapo
jimui. Jie iki šiol gaudavo 90 
dolerių savaitei koncertų sezono 
laiku. Dabar sutinka dirbti už 
$75. Jie turėjo iki šiol ilgesnį 
koncertų sezoną. Dabar tas 
sezonas busiąs tik 100 koncertų.

Nesusitaiko tečiau dvi muzi
kantų skaičiaus. Iki šiol or
kestrą samdė 97 muzikantus. 
Ateity trustisai nori samdyti 
tik 87. štai deliai to ir tęsiasi 
derybos.

Motina mirus, tėvas din 
g*ęs, vaikai vieni

Policija rado šešius mažus 
vaikus, kurių jauniausias tik 
40 dienų, vienus. Nes motina 
mirusi, o tėvas nežinia kur 
dingęs. Ta vieta tai 1110 So. 
Pecria street. Moteriškė, Con- 
stanes Gomes, 29 metų mirė, 
neturėdama daktaro pagelbos. 
Sunkus gyvenimas.

Gal bus pastatyta Wm 
Cunnea kandidatūra
Nužiūrima, kad Illinojuj far- 

merių-darbo partijos sąrašu 
kaip kandidatas valstybes gy
nėjo vietai bus William Cunnea.

Kiti farmerių-darbo partijos 
kandidatai bus: Kari Borders 
— apeliacijų teismo klerko vie
tai; George A. Meade — rekor
derio vietai; Stcphen Skala — 
apskričio klerko vietai; Leo O. 
Brockhoven — vyresniojo teis
mo klerko vietai; H. H. £m- 
mons, Torger T. Torgerson ir 
\Villiam Baily ,Waltmire sanita- 
rio distrikto trustigų vietoms; 
Bernard McMahon, kauntės ko*- 
misiofiierio vietai; Thomas L. 
Statot matininko vietai; R.- B. 
Green koronerio vietai.

Bain nenori džiurės 
teismo

Valstybės gynėjui Svvansonui 
raportuota, kad John Bain, vir
šila užsidariusių pernai 12 ban 
kų, ir penki kiti asmens kalti
nami ryšy su tuo jvykiu atsi
sakė pasinaudoti džiurės teismu. 
Jis sutiko, kad jų bylos klausy
tųsi apeliacijų teismo teisėjas 
John M. O’Connor. Kaltinotjas 
toje byloje bus Edwin J. Babcr. 
Byla prasidės gegužės 28 d.

Siunčia i tėvynę 3,500 
meksikonus

Teisėjo Crites pastangomis, 
East Chicagoj, viskas paruošta, 
kad išsiųsti į Meksiką 3,500 be
darbių meksikonų, gyvenusių 
iki šiol šiaurinėj Indaina vals
tijos dalies pramones eeiltruose. 
Bus išvežti tie, kurie sutikę 
grįžti i Meksiką. Meksikos vy
riausybe paims juos Laredoj,

Reorganizuoja priemie 
sčių policiją

Pradėta darbas peorganizavi- 
mui *Chicagos priemiesčių poli
cijos. Planas yra padaryti prie
miesčių policiją valstybės gynė
jo ofise policijos dalimis. Prie
miesčių policija sulig tuo pla
nu bus valstybės gynėjo 
priežiūroj. Ji . raportuos 
kriminalius nusikaltimus 
ofisui.

Ofiso 
visas 
tam

Ruošiasi miesto biudže
to svarstymui

Darbas priruošimui miesto 
biedžeto prasidės ateinantį ket-

PILYPAS ŠLANČAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 10 dieną ryte, 193 2 m., 
sulaukęs 64 p^efų amžiaus, gimęs 
Rudiškių kaimej Joniškio parap., 
Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 metų, 
mirė Wassau. Wis.

Paliko dideliame nubudime pus
seserę Jčaną Geistarienę, > pusbro
lį Joną šlančauską. sesers dukte
rį Amelią Mačenskienę. gimines ir 
pažystamus.

Laidotuvėmis rūpinasi Joana 
Geistarienė.

Kūnas bus parvestas gegužės 
12 d. ir bus pašarvotas 1410 S. 
49 Gt., Cicero. ,

Laidotuvės įvyks šeštadieny, ge
gužės 14 dieną. 1 vai. po pietų 
iš Eudeikio koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines. ,

Visi a. a. Pilypo Šlančaniko gi
minės. drangai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sutrikti jam paska
tinį patarnavimą k atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ‘ 
*

Giminės ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

JUOZAPAS NORBUTAS

' Prisiskyrė su šiuo pasanliu ge
gužės 9 dieną, *10:30 valandą ry
to 1932 m., sulaukęs 22 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoje.

Patiko dideliame ntiliudime mo
tiną Domicėlę, brolį Kazimierą, 
dėdę Petrą Norbutą ir dėdienę Ag
niešką Norbutienę, dėdę Pranciš
kų Valuckį, dėdienę Agniešką Va- 
luckienę, dėdę ir dėdienę Žemgu
lius, 3 pusseseres — Stanislavą, 
Petronėlė ir Bronislavą, pusbrolius 
—Petrą Norbutą, Kazimierą, Pran
ciškų, Stanislovą (klieriką) Valuc- 
kius. 4 pusbrolius Žemgulius, pus
brolį Punkauską ir ciocę Punkaus- 
krenę, o Lietuvoj * dvi seseris —- 
Južefą it Kazimierą.

Kūnas pašarvotas randasi 1618 
So. Union Avė. Tel. Canal '4801.

Laidoutvės įvyks šubatoj. gegu
žės 14 dieną, 8:30 valandą ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Viri a. a. Juozapo N orini to 
giminės, -draugai k pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami . dalyvauti 
laidotuvėse it suteikti jam pasku
tinį patarnavimą k ataisveikini-

' . .
Nuliūdę liekame.

Motina, Brolis, Seserys,
Dėdės, Pusbroliai, ’Petseserės 

„ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja arabo-

Ytus Radžias, Tel. Canal

............... . ' ................. ...........
virtadienj. Apskaičiuojama, kad 
Chicaga, kaip korporacija’, šiais 
metais galinti tikėtis pajamų 
$54,990,358. Jeigu biudžetą pri
ims tokio didžio, kokios paja
mos numatomos, tai jis bus ma
žesnis $8,961,726, nei praėju
siais metais.

Mainieriy lokautas te 
besitęsia

Illinois anglekasių sutartis su 
samdytojais dar neatnaujinta. 
Ir nežinia, kaip greitai pavyks 
darbininkams ir samdytojams 
susitaikyti.

Teisybė, apie 100 mažesnių 
kasyklų padarė sutartį su uni
ja. Jos sutiko mokėti darbi
ninkams senąją algą. Bet 
stambiosios kompanijos nori 
priversti darbininkus žymiems 
nusileidimams. Atrodo, kad lo
kautas mainieriams tęsis dar 
ilgoką laiką.

VAROSE GYSLOS
*Tjžgydomos Nauju Metodu

Jie npoi'nt'ijoN nr j«'irAldnu|. Be prlvei'Rtinę 
poilsio. ŠIh paprastas gydymasis namie leid* 
žia jums atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulfiti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Knierald Oll veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pabalinti visus skausmus, kad jįjs 
1 trumpą laiko galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptioklninkfts nopasilalkys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

YourEyLS
Night and Moming to kuep 
thcmClcan, Cleaf and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or r<feye JBeaUty” Book

Marine CoM Dept. 11. S^9 B. OHoSu.diiargo

PETRAS VENCKUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge- 

gegužės 11 dieną, 7 valandą ryte 
1932 m., po sunkios ligos, su
laukęs 38 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Panevėžio apskr. ir 
patap., Vaivadų kaime. Ameri
koj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime du 
brolius Juozapą ir brolienę Ve
roniką, Povilą it brolienę Oną, 2 
pusbroliu — Jurgį Petrauską it 
Joną Vcnckuną ir gimines Ame
rikoj, Lietuvoje — brolį Kazi
mierą ir brolienę Veroniką ir gi
minės.

Kubas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3 307 Auburn 
Avenue. .

Laidotuvės įvyks šeštadieny, ge
gužės 14 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Petro Vepckuno gi
minės, draugai it pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvės^ ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
'broliai, brcHienSs, Pusbroliai 
ir ■Giminės.

■Laidotuvėse patarnauja grabo- 
ritrs A. Masalskis, Ttl. Boulevard 
4139.

Seniausia ir Didžiausia
1 •*' . . .j r.' . •

GRABORIK ĮSTAIGA
EUDEIKIS tr vM nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musą 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musą automobilius atvažiuos | jusą 
namus ir atveš j niusą įstaigą, kur gai&rtte pamatyti di- 
džiausį paširinldibą grabą ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokfcti, nežiūrint 
j tai, ai: jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
telkia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

v < ... . ■ ■,

^ODEIKiS
,CSV „KABOMIS

Didysis Ofisas

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

' NAUJIENOS, Chicago,' III.

Daugelis žmonių jau žino, bet ir visi 
kiti privalėtų žinoti, kad Čia pat Chica- 
goje yra biznio organizacija, kuri yra 
didžiausia tos rūšies visame mieste, ir 
yra viena iš didžiausių visoje šalyje.

Tai "Midwest Stores” organizacija. Ji 
susideda iš nepriklausomų grosernių, ku
rie yra susivieniję sustiprinimui savo biz
nio.

Nors ši organizacija susikūrė tik biskį 
virš metų laiko atgal, jos augimas buvo 
nepaprastai sėkmingas. Prie jos pri
klauso 282 sankrovos, kurios taipgi ope
ruoja nuosavą urmo sandelį.

IŠ šios organizacijos turi naudos kaip 
groserninkai, taip ir perkančioj! tose san
krovose publika. "Midvvest Stores” da
bar perka reikmenis savo sankrovoms už 
daug žemesnes kainas, nes jos perka tie
siai iš fabrikantų ir perka ištisais vago
nais. O kad jos viską pigiau perka, 
tai ir gali pigiau, už žemesnes kainas, 
pardavinėti, iš ko pasinaudoja tų san
krovų kostumeriai. Tode| taupios šeimi
ninkės ras naudingu dalyku pirkliauti 
“Midvvest Stores” sankrovose. Sankro
vos randasi visose miesto dalyse, tad leng
vai visiems pasiekiamos. >

Tečiaus, dar yra daugelis groserninikų, 
kurie galėtų pasinaudoti įstodami į šią 
organizaciją. Viskas kas reikalinga, tai 
pasiklausti nario, ar atsilankyti į ofisą.

Taipgi yra tūkstančiai šeimininkių, 
kurios galėtų pelnytis žemomis “Midvvest 
Stores” kainomis. Jų domė yra atkreipia
ma j šiandie telpanti kitoj vietoj Šių san
krovų apgarsinimą, Jus rasite, kad “Mid- 
west Stores” yra ne tik žemos kainos, 
bet ir augšta prekių kokybė.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti.' 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CH1CĄOO, ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

. -f •
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei-

> t ■.
kale visuomet esti sąži
ningas* ir 'nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
dų.

3307 Auburn Avė.
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:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
'' 3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 7042

Lietuviai Gydytojai
Phone Cznal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS /
2201 West 22nd Street 2<

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

Telefonas Republic 7868

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

it nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- ■> 
nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH ..
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) n
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 tr 

Nedėldieniais pagal sutarti P

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 591-s •

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th « Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti

. Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4 Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401 ,

J1 Dr. Suzana A. Slakis 
• Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

,e Netoli 46th St. Chicago, III.

lti DR. T. DUNDULIS
o. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ną 4142 Archer Avenue
80.ja Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
ise 4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 
o. iki 12 dieną.
ja Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036
os .................
v. Rez. 6600 South Artesian Avenue
A" Pbone Prospect 6659
U. Ofiso Tel. Canal 0257

“ DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
_ CHICAGO, ILL.

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

2400 W. Madison St.
n1. Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 valu

Tel. West 2860
7 Namų telefonas Bruns'tick 0597

r DR.M.T.STRIKOL‘IS
.' ’GTDl'TtMAS IR CHIRURGAS

mi OFISAS:
■ 4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos huo 2 Iki 4 Ir nuo G Iki
8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D.
\S 4442 South Western Avenue -

Tel. Lafayette 4146 

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

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706
- Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9ęt Nedėlioj pagal Nutartį

, DR. A. L. YUSKA 
2422 W. MUquetU Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avę. 
Telefonas GroVehill 1595

‘ Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
i 4r 7-9 po pietų, settdoms po pietą ir 

nedelioms pagal susitarimą

’• DR. A. J. GUSSEN
ie LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuų 9 ryyo iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį.

t«: 4847 Wesr Hth Stnet,
CICERO. ILL.

X-Ray....Phone Cicero 1260

Q Hemlock 81510 DR. V. S. NARES
(Naryanckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGASit 2420 Maręuette Aoad

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

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Rcs. 730 W. 62nd St. 

> Tel. Englewood 5840

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTC
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

• y
1646 W. 46tl> St.Hi

1327 So. 49th Ct 

Telefonai 

Cicero 3724

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 Šou1

Akių Gydytojai

VAITUSH, OPT. 
LIEfUVIS AKIŲ SPECIALIST/ 

SugtyŽo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris ei 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigim 
akių aptemimo, nervaotumo, skaudar 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaį 
trumparegystę ir toliregystę. Prirenj 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuc 
egzaminavimas daromas su elektra, par 
dąnčią mažiausias klaidas. Speciale aty 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valand 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUJ 
PĄ LAIKĄ.,SU,,NAUJU IŠRADIM 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė

Pbone Boulevard 7589

OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 
*4 4649 S. Ashland A 

Tel. Boulevard 641

Akiniai pri 
mokslišku

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Td. Yards 1829

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIST

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisai ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai gydytojai

R. A. J. KARALIŲ 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

A. L. Davidonis, M.I
4910 So. Michigan Avem

Tel Kenwood 51Q7 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ry 
nuo 6 iki 8 valandai vak 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ZILVIT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Stre 
Ofiso Tėl. Vktory 7188 
Rez.Tsl. Hemlock 2615

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 W. 63 St.
kampas Western Avė 
Tel. Republic 2266

Dentistas ~ 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkaia, Ketvergais ir Subatoms 
20 W. Marguette Rd. arti Western Ao.

Phone Hemldck 7828 
*anedėliait, Seredomis ir Pėtnyčio ^ia 

1821 So. Halsted Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Įvairus GyęjytoĮai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS - 

Getai lietuviam* žinomai per 25 me 
ii kaipo patyręs gydytojai, chirurgai 

akušeris 
Gydo staigias H chroniškai ligai *v 

j, moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
ictodus X-Ray ir kitokiai elektrai

Ofisas ir Laboratorija
025 W I8tb St., netoli Morgan St 

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

Tel. Cana! 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

)R. CHARLES SEGA! 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
♦ 720 .South Ashland Avė l 

CHICAGO ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Juo 10 iki 12 vaL ryte* no° 2 iki 4 
d. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
’akaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. ’ieną.

• Phone Midway 2880

Ofiio Tel. Vktory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 3!st Street, Chicago, III. 

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po pfet.
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis Ir 

šventadieniais 10-12 dieną

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N, Dearborn S t., Room 111) 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergę 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj it Petnyčioj nuo 9 iki 4

A. A. ŠLAKĮ S
Advokatas

Minto Ofisas 71 W«sfe»ngton St.
Room 905 Tel. Deatbotn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Krtv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7537

Namų Tel. Hyde Pade 3395

JOHN B. BOEDER 
(Jebn BagdžhiB«s Botdcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 V7. Adant St., Room 21«7 
Telepbone Randolpb 6727

Vakarait 2151 W. 22W St. nuo 4-9 
Telepbone Roosevdt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 968P

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Athland Aoe. 
TaL Bnutevttd 28 0Q 

Re*. 6515 So. Rocktvell St. 
Tok Republic 9723 

. . . , .. ........ n . „mii

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St„ Room 909 
TelepbonS Franklin 5745

Namait 3117 S. Union Avė., Tiki 9 v. 
Tikpbone Vktory 2213

William C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
K Nedėliomis pagal sutirtį
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Tarp Ohicagos
Lietuvių

Darbo beieškant
šiais republikonų ir demo

kratų “prosperity” laikais ten
ka j datigelį vietų pėsčiam nu
važiuoti. Tad keletą kartų nu
važiavau tokiu bildu j gerašir
džio, kaip kiti vadina, Fordo 
dirbtuves.

Nors man ne visai arti tos 
dirbtuvės, bet ir ne pertoli — 
tik apie šešetą mylių. Taigi po
ra gerų savo limozinų ir nuva
žiuoju ten.

Bet kiek iš to naudos, tai ki
tas klausimas. Kas rytas nuo 
7 valandos iki povakario tūks
tantinės Išdarbių minios Jaukia 
kada ateis “gerasis” bosas ku
rį nors pašaukti prie darbo.

Apie 10 valandą ryto ateina 
ir šaukia vardais, kitus nume
riais, kartais ateina trijų pė
dų milžinas bosas, šis skiriasi 
iš viso pulko sau tinkamus as
menis. Kuris iš minios atrodo 
sveikas, buinus, stiprus vyras, 
tam duoda korčiukę aplikacijai 
išpildyti ir eiti prie daktaro. 
Kurie yra ilgus metus išdirbę

ir pasiekę daugiau, kaip 40 me
tų, tai aplikacijoj padedama 
slaptas ženklas. Tuos daktaras 
pripažįsta nesveikais ir nepri
ima dirbti. iPa vyzdžiui, gegužės 
10 dieną pašaukė, apie 60 žmo
nių, o daktaras priėmė tiktai 
15, nes daugiau nereikėjo.

*
Pirmiau tie, kurie laukdavo 

darbo, susirinkdavo prie ofiso, 
o dabar jie suvaromi j tuščią 
kiemą už tvoros, kaip skerdyk
lose. Ten gelžkelio linija ir tro- 
kai važinėja.

Sugabus lietuvis 
bučerninkas

Brighton Park

Daugeliu lietuvių bučerninkų 
netiki į skelbimus. Jie per me
tų metus sėdi savo blyneliuose 
ir nemano , pasigarsįnti, kad 
daugiau biznio padarius. Bet J. 
Spaitis, kuris užlaiko net dvi 
šauniai Įrengtas 
į skelbimus. Jo 
naši: Federal 
3631 S. Halsted 
Halsted St.
garsinasi Naujienose. Štai žiū
rėkite, šiandie ir rytoj telpa jo 
skelbimas. Ir kokius puikius 
mėsos bargenus jis pasiūlo. Ne
praleiskite šios progos; nueikit 
į jo bučernes ir nusipirkit sau 
šviežios mėsos pigiomis kaino
mis. —Kostumeris.

Piliečių Kliubo darbuotė
V • }

, American Lithuanian Citi- 
zens Club mėnesinis susirinki
mas atsibus sekmadienį, gegu-

bučernes, tiki 
biičernės vadį- 
Meat Markets, 
St., ir 1949 S.

.lis labai tankiai

- ŠIMANSKIENE
Duos veltui sveikatos pamokini
mų šį nedėldienj, gegužės 15 d.v t

i Tūkstančiai pasveiko per paskutinius 35 
Alne A A XX* • •« -» t-l z» I a M C • rM illfLiatlO

kys jums kaip jus galėsite išsigydyti pa
tys, Jinai išaiškins slaptybes jūsų gy
venimo ir kūno. Jinai pasakys kaip var
toti saulę, orą, įvairius žalumynus, van
denį, su kurio pagelba galėsite galutinai 

. Bukite tikri ir pasistengkite 
ateiti patys ir atsiveskite savo pažysta
mus ir draugus po sekančiu adresu:

4172 Archer. Avė.

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO BENDRO

VES NARIAMS CLASSIFIED ADS.
h,.    II , .....

Žės 15-ta dieną; pradžia susi- metus. Motina Helena Šimanskienė paša-
* 1 * t ’ Lt/f L-ilrv hte . rt-iISaits rleirtVrivti

rinkimo lygiai pirmą vai. po pie
tų. Susirinkimas—K. Gramon- 
to svetainėj, 4534 So. Hock- uviiį su 
well St. Nariai ir kurie norėtu- pasveikti.
met prisirašyti prie kliubo pra
šomi atvykti pažymėtu laiku.

Šis SUSirillkimaS bUS SVai'bUS, f Brighton Parke šį nedėldienj, gegužės

Naujienų skolinimo ir Ru- 
davojimo bendrovės (Spuikos) 
nariai, kurie neišsigalite užmo
kėtu taksus už savo narfią, 
kviečiami atsilankyti į Naujie
nų ofisą - suteiksime paskolą. 

T. Rypkevičia, 
sekretorius.

Miscellaneous
Įvairus

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

For Rent

Puiki
Lietuvių ĮBĮ^Į 
Krautuvė

Vyriškų, Moteriš-
kų, Vaikų ir Mer- K®/ I 
gaičių Aprėdalų.
čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIK1ELIS, Savininkas

3344 So. Halsted Street

Gegužės U’ dieną atsibalado- 
jo keli komfašistai, prieidami 
kalbino žmones sudaryti de
monstraciją. Bet niekas de
monstruoti nenorėjo. Tai kom
fašistai ėmė dalinti lapelius, 
kurie neva kvietė protesto mi
tingui dėliai Melrose Parko po
licijos žiaurumo. Bvt tuose la
peliuose daugiausia šmeižiami 
buvo socialistai, o ne valdinin
kai.

Sargai, pamatę dalinamus la
pelius, pasakė, kad šiandie dar-Į 
bininkų nereikės, o jus, girdi, 
ne darbo ieškoti atėjote, bet 
bolševikiškas biblijas skaityti. 
Tokių esą Fordui nereikia, ir 
išvarė visus Į gatvę.

Žinoma, Torrence avenue di
delis trafikas, daugybė automo
bilių ir trokų važiuoja, tai nė
ra kur pastovėti ir palaukti bo
sų malonės.

Man tenka daug vietų ir dirb
tuvių apeiti, bet niekur taip 
aštriai su bedarbiais neapsiei
nama, kaip prie Fordo dirbtu
vių. Visur pasako, ar reikia 
darbininkų, ar nereikia. Neten
ka visą dieną stovėti ir badau
ti bei lietuj stovėti. Gi pas For
dą niekuomet nepasako ar rei
kės, ar ne. Gaila tik, kad to
kios daugybės žmonių pralei
džia pinigus bevažinėdamos. O 
darbo kaip nėra, taip nėra, Ku
rie seniai paleisti arba yra se
nesni amžiumi, tai tokiems ne 
verta nė važiuoti, ba negalima 
•čia darbo gauti. —Bedarbis.

Marųuette Park
Gerų draugių pastangomis 

i sveikinta p-ia Stanislava Inču- 
rienė, 6154 So. Fairfield avė. 
P-as IPikturman, Bridgeport 
Furniture kompanijos vedėjas, 
pristatė puikų virtuvei setą.

Pp. Inčurai dėkojo svečiams 
už skaitlingą atsilankymą ir 
taip gražią dovaną Stanislavos 
vardadieniui.

Svečių buyo gražus būrys. 
Visi linksminosi iki ankstyvo 
ryto. Skirdamiesi visi linkėjo 
pp. Inčurams dar daug vardo 
dienų sulaukti. —Ten buvęs.

nes tarp kitų reikalų turėsime 
daryti pastangas, kad kuodau- 
giausia galėjus išplatinti tikie- 
tų kliubo išvažiavimo, kuris 
bus liepos mėnesio 17-tą dieną 
pp. Sakalauskų darže prie Kean 
avė. arti Lietuvių Tautinių ka
pinių. Norint, kad išvažiavi
mas butų sėkmingas, būtinai 
reikalinga pradėt darbuotis iš 
anksto. Kalbamam susirinkime 
išvažiavimo tikietai bus gata
vi ir kiekvienas narys privalo 
jų pasiimti išplatįnimui. tarp 
savo draugų.

Ne tik Komisija, bet ir Val
dyba ir visi nariai turi bendrai 
dirbti kliubo naudai. —A. J. S.

15 d., 1 vai. po pief ir išgirsite vieną 
garsiausių sveikatos mokitojų pasaulyje 
— Motiną Heleną Šimanskienę.

Smagumas iš molto

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS
Del Decoration Day išvalykit savo siutus. 
Išvalome ir prosiname, kaip vyriškus 
taip ir moteriškus drabužius. Senus dra
bužius padarome kaip naujus. Darbas ga
rantuotas. Darome naujus siutus ant or
derio. Kainos mažiausios negu kada buvo.

PETER SMERGEL
748 W. 35th St.

(Dvejos durys j rytus nuo Halsted St.)

RENDAI 5 kambarių apartmentas, 
garu apšildomas, kampinis namas. 
Renda pigi — $40 į mėnesį. 820 E. 
67th gatvė, telefonas Midway 85 28, 
Antanas Jablonskis.

Metė

Garnys aplankė
Garnis aplankė p-ią Juliją 

Utz, 3332 So. 59 avenue, Ber- 
wyn, -Illinois. Šv. Kryžiaus ligo
ninėje jis įteikė gražų šunų, 
sveriantį apie 7 svarus.

P-ia Utz yra duktė žinomo 
biznieriaus p. George, Angelus, 
iš Cicero.

Garnio dovaną priėmė Dr. 
John J. Kowarskas. Motina ir 
sūnūs laikosi gerai. —Rep.

- /?■ ? ’S • U-

Maxwell Meat Market
7 1 7 MAXWELL ST.

Tel. CANAL 1728'/t BLOKO I RYTUS NUO HALSTED ,ST.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
PĖTNYCIOJ ir SUBATOJ. GEGUŽĖS 13 ir 14

CARNAT1ON

MILKAS
Augšti
Kenai  V G

_________________  f

GERIAUSI TYRI

TAUKAI
Karto
nuose

Nuo Kulšies

Veršiena
8i/3c ’

: Saldus Reg.
KUMPIS

10yc.

Bridgeportas
bombą lietuvių užeigai, 

penki išmesti iš lovos

Užpereitą naktį ,kai visi mie
gojo, padėta bomba prie Do
mininko Slotkaus, 901 W. 35 
St., minkštų gėrimų užeigos, 
kuri sprogdama išmetė iš lovų 
patį Slotkų, jo žmoną ir jų tris 
vaikus.

Slotkus pasisakė policijai, 
kad jam nekurie butlegeriai 
grūmoję, kam jis neperka iš jų 
degtinės ir dėl tos priežasties 
jis per kelias savaites kasnakt 
su šautuvu dabojęs savo užei
gą. Užpereitą haktį jis pirmą 
kartą apleidęs savo sargybą ir 
nuėjęs gulti. p.

Buvo areštuoti du įtariami 
asmenys, bet vėliau tapo paliuo- 
suoti.

Nežino ką rašo

ŠVIEŽIOS NUPEŠTOS STEWING VIŠTOS . 
PRIEŠAKINĖS DALIES VERŠIENOS ROAST 
Minkštas Pot Roast pageidaujate) ..........

sv.

q/2C
10 c

sv.

DIDELIS KENAS

KORNŲ

5ckickv-

Geriausiai Sūdytas

Sviestas
Rolėse ar Palaidas

MINKŠTA

SALAMI
12 c...

SURAIKYTI

Lašiniai

pa^*

RŪKYTI GALI KUMPIAI, vidutiniai 8-10 sv. 
ŠVIEŽIOS MAŽOS PORK LOINS
Geriausi Frankfurtai ar Kiaulienos Dešros . sv.

Ketvirtadienio “Naujienose” 
(geg. 12 d.), lašiny “Prisimi
nus lietuvišką duoną”, įtariama* 
buk lietuviai perbrangiai par
duodu lietuvišką duoną. To ra
šinio autorius yra Senas Bedar
bis.

Taigi, /nors ir ne kepėjas aš 
esu, ale maž-daug suprantu, 
kad lietuviai pardavinėja duoną 
pigiau, nei svetimtaučiai. Pa
vyzdžiui, A and P, National 
Tea ir Consumers čenštoriai 
parduoda vieno svaro duonoj 
kepaliuką po 6 cehtus, o lie
tuviai pusantro svaro duonos 
parduoda už 10 centų riteil 
praisu (smulkmenomis) ir duo
ną daug geresnę. Gi baltą duo
ną lietuviai parduoda vieną 
svarą po 5 centus.

Kitas dalykas, čenštoriai tu
ri savo krautuves ir jiems ne
reikia pirkėjų ieškoti. Lietuviai 
gi turi ieškoti marketų, kad 
parduoti. O kai krautuvės ne
parduoda, tai kepėjai turi atsi
imti atgal. Tatai. reiškia nuo
stolius. • ’ • •

Dabar paimkime kitus sve
timtaučius kepėjus, kurie vieną 
svarą duonos po 10 centų par
duoda*. To tai “Senas Bedar
bis” < nemato. Man rodosi, kad 
jeigu “Bedarbis” butų pats ke
pėjas, tai visai kitaip dalykus 
matytų.—Geo. Cizinauskas,

4300 So. Western avenųė.

Brick Cream

SURIS
12 c,

Lašiniai
Su Kauliukais

8Vac -
GYVI GAIDŽIAI 
AVIENOS ROAST

ŠVIEŽIAS

Pork Roast
'Minkšti Short

■ STEAKS
9/2c s.

Prašimas

sv.
PIRKLIAUKITE CHICAGOS DIDŽIAUSIAME PIRKLIAVIMO CENTRE

Mes Pasilaikome Teisę Apryboti Kiekį.

■ f-Z 4$ ■ ’’ ■

A •

Del nedarbo šeimyna iš dvie
jų priversta apleisti savo kam
barius gegužės 14 d., ne vėliau. 
Malonėčiau kad kas iš lietuvių 
galėtų duoti jai vietą viškose 
dpi sudėjimo, rakandų, kurių 
nedaug teturi. ,.

Praneškite savo sutikimą pa
gelbėti M. Jurgelionienei į Nau
jienas. Tel. Rooševelt 8500.
i ’ < ) *

r ■ . • •

Kalbėdama apie moltų kokybę, Mrs. 
Mary Shubert, rašytoja apię maistą ir 
jo prirengimą, tarp kitko pasakė:

“Aš radau, kad Biickeye moltas ’ yra 
augštos kokybės, turi puikų skonį. Ki
tas patogumas yra, kad jis yra vakume 
pakuotas, kas užtikrina jo skonį ir stip
rumą.

“Aš bandžiau daugelį ruši\|, bet nera- 
daug tokios, kuri lygintųsi Buckeye ko
kybei.

“Aš patariu savo draugams paban
dyti Buckeye. Jie ras jame tikrą sma
gumą.“'

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantį/ 
darbo, jei eisite pas

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

Tel. Haymarkęt 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Furnishęd Rooms
2 APŠILDOMI. šviesus kambariai 

rendon ženorai porai arba vaikinam.
6525 So. Whipple St.

PRANEŠIMAI
LSS. Chicagos Centralinės kuopos su

sirinkimas įvyks penktadieny,, gegužės 13 
d., 8 vai. vak., Naujienų name. Yra 
svarbių reikalų ir raportų, tad visi na
riai prašomi dalyvauti. — Sekretorius.

Pranešimas
delegatams.

SLA. 6to 
konferencija 
1:30 vai. dienoj, P. Lukšienės 
1500 So. 49 Avė., Cicero, 111.

Visi kuopų išrinkti delegatai malonė
kite susirinkti laiku ir atsivežkite nau
dingų sumanymų SLA. labui.

Taipgi, nepriklausančios kuopos, gy
vuojančios < SLA. 6to apskr apyrubėj, 
prašomos prisidėti prie 6to apskričio ir 
prisiųsti delegatus ar pavienius , narius 
kaipo svečius.

— Justas' Čiliauskas, apskr. sekr.

SLA. 6to apskr. kuopų

apskričio suvažiavimas — 
įvyks gegužės 22 dieną, 

svet.,

Draugijos Lietuvos Ūkininkas mėn. 
susirinkimas įvyks Meldažio svet., 2242 
W. 23 PI;, gegužės 15d., 1 vai.

— S. Lenkauskienė.

Joniškiečių L. K. Kliubo susirinkimas 
įvyks sekmadieny, gegužės 15 d., G. 
Krenčiaus svetainėj/ 4600 So. Wood 
St., 1:30 po pietų. Malonėkit visi na- 
riai-rės atsilankyt, nes daug reikalų -yra, 
kuriuos. turėsit aptart. Bus raportas iš 
praėjusio baliaus, ir reikės išrinkt darbi
ninkus piknikui. Noriptieji įstot .į kliu- 
bą, malonėkit atsilankyt su draugais.

— J. B.

Aukšta kokybė eiga- 
retuose

Mažai žmonių tesupranta kaip daug 
truso ir kapitalo reikia padėti, kad pa
darius cigaretus. Kiekvienas cigaretų 
rūkytojas turi savotišką skonį, todėl, 
kad patenkinus visus, išdirbėjų, obalsis 
turi buti-aukšta kokybė cigaretuose. Tik 
įdedant didžias sumas pinigų gali išdir
bėjai užlaikyti didžiulius tabako sande
lius huo vieno sezono iki kitam, kad 
galėjus suteikti aukštos kokybės tabaką, 
kurio rūkytojai reikalauja.

Pavyzdžiui, garsųjų Lucky Strike ci
garetų išdirbėjai turi sukrovę savo san
deliuose maždaug 100 milijonų dolerių 
verčios rinktinio tabako, kurį prityrę 
kompanijos pirkliai atsargiai išrinko, 
kaipo geriausį parduodamą didžiulės^ 
pasaulio tabako prekyvietėse. Bet tai
yra tik pradžia. Reikalauja trijų metų, 
kad pagaminus Lucky Strike, per kurį 
laiką geriausis tabakas yra sendinamas it 
nokinamas.

Kuo kitų cigaretų išdirbėjai butų pil
na* pasitenkinę, Lucky Strike išdirbėjams 
to neužtenka. Kad išėmus nešvarumus, 
kurių randasi kiekviename tabako lape, 
Lucky Strike išdirbėjai įvedė spraginimo 
procesą, su pagalba ultra-violet spindu
lių. Tūli nešvarumai, kugie yra prieža
stimi gerklės knitėjimų ir kosulio, yra 
tuo procesu pašalinami. Spraginimas 
padaro cigaretus daug geresniais, priduo
da jiems maloniai lengvą spraginimo 
skonį, ir todėl Luckies yra taip mėgstami, 
net ir išlepusių rūkytojų.

Prisiminkite, kad Lucky Strike yra 
vieninteliai cigaretai .kurie suteikia gerk
lei apsaugą su pagalba šio ypatingo spra
ginimo proceso.

'Bet Lucky Strike išdirbėjai nesustoja 
neį čia. Nes Luckies yra apsaugojami 
ir - užlaikomi šviežiais celophane pakelio 
su skvereliu. Pakelis lengvai atsidaro 
prilaikant už vienos skverelio dalies • ir 
patraukiant > už kitos.

į.Mažas skaičius rūkytojų, kurie ieško 
pąsitertkinimd iŠ 1 maloniai kvepiančių 
Luckių įsįvaizduoją, kiek reikalinga t|u- 
so ir pinigo,; kad suteikus jiems mėgsta
mą cigaretą už tokįmažą atlyginimą. 
Bet rūkytojai tikrtai yra dėkingi už tą 
aukštą kokybę kuria jie gauna. Ta auk
šta kokybė prievertė milijonus rūkytojų 
mėgti vienintelius spragintus cigaretuš.

(Adv.)

■ -s

PRO8AK-
suteikia 

barzda skutyklos 
komfortą 

jjM skutamos 
| namie

(PROBAK BLADF)

DUODAM
$5 Vertės

Permanent $4.40 U—s
Wave už .... I
Gabrieleen, Frede- S 
ric, Vitotonic ar 
Eugene Herb Oil 
Permanents, $7.00 
vertės už .... $3.50 J V

Unity Beauty Shop
653 W. 51 St.
Tel. Boulevard 4303

Personai
Asmenų lefiko

PAIEŠKOMA sekami žmonės: 
Joseph Buzinskas 
Charles Kamarauskas 
Mike Savilis 
John Skupas 
Wil!iam Mockus 
Agota Zilvičiukė 
Dela Suskaitė

Atsiliepkit Public Service Office 
819 Wcst 3 5th St., Chicago

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

CLASSIFIED ADS

REIKALINGAS darbininkas, kuris ga 
Ii įnešti 600 dolerių, 
sados, su geru uždarbiu, 
rėti.

Atsišaukite pėtnyčioj 
nuo 9 v. ryto iki 8 vai. vak.

Adresu:
907 W. 35 St. 

Klauskite Mr. KRAUZ
-------- O——

Darbas
Vena

ant vi 
pasižiu

arba subatoj

Educational
Mokyklon

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

WISCONSINO fartneris per Naujie
nas ieško 2 nejaunų vyrų dirbti ant ūkės 
už valgį, guolį ir drabužius. Kelionė 
bus apmokėta, jeigu darbininkai neturės 
patįs lėšų kelionei. Atsišaukite į Nau-. 
jienas, klauskite M. Jurgelionienės.

Help Wanted—Female
JAUNA mergaitė prie abelno namų 

darbo pusę dienos, $2 į savaitę. Turi 
kalbėti angliškai. Tel. Rockvvell 2354.

--------- 0---------

Financial
Hnansai-Paskolo-

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

cash

REIKALINGA jauna mergina dėl 
abelno namų darbo. Kambarys, valgis, 
$3 į savaitę. Dr. Pregozen, 2643 No. 
Washtenaw Avė. Tel. Humboldt 5096.

Business Service

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

. TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

kinius lakirodžius. Perkam seną auksą, 
darbą paimam iš namų su mašina ir 
pritsatom. Pašaukite

Tel. Lafayette 7077
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., , Chicago, III.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Diyision St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

JAMES AUTO REPAIR SHOP
Taisome automobilius, nuviriname su

laužytas dalis, čaržinam batteries. 
traukiame automobilius. Visus 
atliekame už numažintas kainas, 

už pusę.
2625 W. ,47th St. 

Tel. Lafayette 0376 
Savininkai 

KAZLAUSKAS ir J. GEDART

kaip

Par- 
darbus 
mažiau

Furniture & Fixtures

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

PARDAVIMUI Elektrikinis Refrige- 
ratdrius. Poreclosure, užmokėkite pri
klausantį balansą $45. Finance Company, 
2332 W. Madison St. .

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 $ 1.5; CoxweII kėdė $15; elektrikinis 
šlavėjas $10. Parduosiu atskirai ar vi
sus 4 kambarius už $237. Taipgi 
Grand Piano, radio ir t.t. Užmokėsiu 
už perkrąustymą. 5258 Washington 
Blvd., į šiaurę nuo Madison, telefonas 
Austin 3838.

Business Chances
Pardavi rnui Bi zniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
lietuvių apgyvento! vietoj. Parsiduoda 
pigiai. Atsišaukit 3401 S. Auburn Avė.

-------- O--------

PARDAVIMUI grosernė, pilnas sta- 
ko rinktus, su fixturiais. Biznis gerai 
išdirbtas. Renda labai pigi. Bargeno kai
na. Del platesnių žinių pamatykite san
krovą adresu 1010 W. 69th St.

EXTRA. Giroj pelningoj vietoj 
parsiduoda grosernė, kendžių ir school 
supplies krautuvė, netoli mokyklos ir 
bažnyčios. 2709 W. 71 st St. Telefonas 
Grovehill 1914. '

Farms For Sale
Ūkiai PardaviĮnui

PARSIDUODA arba išsimaino 80 ak
rų farma. Geri budinkai. žemė visa 
dirbama, apsėta, netoli nuo Chicagos, 
— 3 mylios nuo Barrigton miestuko, 
Illinois. Kam reikalinga atsišaukite.

Savininkas turi 3 farmas. nori vieną 
išmainyti ar parduoti.

ZIGMANT LAKĘS.
Higgins No. 63. Barlett Road 

Phone Dundee 812-J-2 
Barrington. III.

PARSIDUODA 69 akrų ūkė su gy
vuliais. su visais padargais; yra geri,na
mai. Randasi prie pat Chicagos. Del 
sužinojimo pašaukit K. G. Urnežis. 
5607 So. Throop St. Tel. Englewood 
8243.

. Exchange—Mainai
MAINYSIU 6 kambarių cottage su 

5 lotais West Meluose Parke, ant šviežio 
oro į bizniavą namą, su bučerne ir gro- 
serne, 2104 Washburn Avė. Telefonas 
Rooševelt 8483.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimu] ****w«w>»*w,
PAUL M. SMITH 8 CO.

Real Estate, Loans and Insurance.
Perkam, parduodam ir mainome na

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

BARGENAS
Moderniškas namas dviejų pragyveni

mų* po 6 kambarius "su vėliausiais įren
gimais. Dviejų karų garažas. Gražioj 
apielinkėj, 6142 S. Fairfield Avė. Kai
navo $18.000, dabar dėl svarbios prie
žasties atiduosiu už $12.500. Pamatyk 
tuo jaus. Republic 1598.

VAISTINYČIOS fixtures parduodu 
nebrangiai, nes man nereikalingi; galėtu _ ____ . ............... .. o_..... .. ......
ant vietos laikyti arba išsivežti. 4458J gyvulių ir paukščių. 102? W. 60 St. 
S. Cahfonia Avė. Tel. Lafayette 7404; Tel. Englewood

PARSIDUODA 5 kambarių namas su 
6 lotais ir barnė. kur galima laikyti

21'16.




