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Federalinė Policija 
Ieško Lindbergh’ų

Kūdikio Užmušėjų
Žinia apie pavogto 
kūdikio nužudymą 

sujaudino pasaulį
Lindberghiuko kūnas jau sude

gintas krematorijoj

Ilopevvcll, N. J., geg. 13. — 
Pasklidus žinioms, kad kovo 1 
d. pavogtas Lindbergh’ų kūdi
kis buvo atrastas negyvas, di
džiausia pasipiktinimas apėmė 
ne vien J. V. gyventojus, bet 
ir kitas šalis, kurios su nepa
prastu atsidėjimu sekė visus į- 
vykius ryšy su kūdikio ieško
jimu. Anglijoje, Meksikoje ir 
visoje eilėje kitų valstybių laik
raščių nepaprasto laidos prane
šė gyventojams apie katastro- 
fingą kūdikio pagrobimo galą.

Žinodama, kad dabar jos žin- 
ksniai negalės pakenkti kūdi
kiui ir nebijodami, kad kidna- 
periai keršydami, padarys jam 
žalos, visa New Jersey policija 
sujudo pasiryžusi vartoti kuo 
griežčiausias priemones kalti
ninkus surasti.

'*• ^Prezidentas Hopver’itfį jšleįdp 
įsakymą KderalraT policijai - ir 
slaptiems agentams prisidėti I 
prie kidnapėrlų ieškojimo ir 
“nenuleisti rankų iki nusikal
tėliai nebus surasti ir patrauk 
ti atsakomybėn”.

I

Kaip dabar paaiškėjo, Dr. 
Condon, kuris atstovavo Lind 
bcfgh’ą ir derėjosi dėl kūdikio 
sugrąžinimo, $50,000 sumokėjo 
žmonėms, kurie kūdikį pagrobė, 
nes jie save Identifikavo su ku 
dikio rūbų dalimi. Kubai buvo 
patikrinti paties Lindbergh’o.

Kūdikio lavonas atrasta geg. 
12 d. miške, netoli nuo Lind
bergh’ų namų. Paskutiniomis 
žiniomis, jis buvo sudegintas 
krematorijoje. Pelenai buvo 
perduoti nuliudusiems tėvams. 
Charles E. Lindbergh’ams.

J. V. deficitas siekia 
$2,500.000,000

Washington, D. C., geg. 13. 
—Paskutiniu laiku paskelbtos 
statistikos žinios rodo, kad J. 
V. deficitas siekia net $2,500,- 
000,000. Įplaukų nuo liepos iki 
gegužės mėn. buvo $1,707,877,- 
514, $891,519,000 mažiau negu 
pereitais fiskaliais metais; iš- 
!aidų-gi $4,205,140,480, $661,- 
964,000 daugiau negu pernai.

New Orleans, La., geg. 13.— 
J valstijos legislaturą įneštas 
pasiūlymas visai atmesti prohi- 
bicijos įstatymą. Randa labai 
daug pritarimo.

Sekmadieny, 
Gegužės 15 dieną 

Bus iš Stoties 
WEDC 

4210 kilocykles 

7:00 iki 7:30 vakare

Australų fašistai 
rengėsi nuversti 
P. Valijos valdžią

Policija padarė eilę kratų jų 
lizduose

Sydney, Naujoji Pietų Vali- 
ja, Australija, geg. 13. — Po
licija paskelbė, kad padarius 
eilę kratų fašistų organizacijos 
“New Guard” biuruose, patirta, 
kad buvo ruoštas sukilimas nu
versti dabartinę valdžią.

Suimti dokumentai parodo, 
kad fašistai buvo galutinai pri 
siruošę suimti visus kabineto 
narius ir paimti į savo rankas 
parliamentą ir' kitus valdžios 
rūmus. Keliose vietose buvo 
numatyta įsteigti arsenalai.

Ryšy su tais aikštėn iškeltais 
faktais, policija suėmė dauge
lį fašistu vadų ir tebevaro toli
mesnius tyrinėjimus. Fašistų 
partija Australijoje priskaito 
100,000 narių.

Sydney, geg. 13. —Už prasi
žengimą prieš konstituciją pro- 
vincialis gubernatorius prašali
no iš vietos premjerą J. A. Lang 
ir paskyre^B. Stevens sudaryti 
provizorinę valdžią. Tuojau i- 
vyks rinkimai, kuriuose bus iš
rinktas naujas premjeras.

Išskrido iš J. V. j Eu
ropą

" Harbor Grace, Nevvfoun.d- 
land, geg. 13.— 6 vai. ryto la
kūnas Joe Riechers išskrido į 
Airiją, kur sustos pakeliui į 
Paryžių. Visą kelionę yra nu
taręs padaryti į tris sustojimus. 
Pradėjo skristi iš Newark, N.

Berlyne areštavo 
Hitlerio šulą 

Strasser
Berlynas, geg. 13. — Ryšy 

su reichstage įvykusiu inciden
tu tarpe keturių fašistų ir so
cialdemokrato laikraštininko, 
areštuotas Gregor Strasser, fa
šistų vado Hitler’io “dešinioji 
ranka”. Keturi minėti fašistai 
laikraštininką sumušė. Del to, 
neapribotam laikui nutrauktos 
ir reichstago sesijos.

Mandžurijoje žuvo 
kiniečių

120

Mukden, Mandžurija, geg. 13. 
—Japonų telegrafinė agentūra 
praneša, kad Shanhaikwan, 
Mandžurijoje tarp japonų ir su
kilėlių įvyko smarkus mušis, 
kuriame žuvo 120 kiniečių. Ki
niečiai buvo skaudžiai sumušti. 
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Asuncion, Paraguajus, geg. 
13,— Keliautojas Dr. D. S. 
Wees, kuris jau buvo skaitomas 
pražuvęs, grįžo iš džiunglių ir 
rengiasi išvykti j J. V.

Barcelona, Portugalija, geg. 
18/ —Keleivių tarpe kilo di
džiausia panika, kuomet iš už
tvarų, laive, plaukiančio iš Pie
tų Amerikos, ištruko jaguaras 
ir pradėjo daužytis po denius.
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Hopewell, N. J. — Lindberghų 20 menesių sunūs, kuris kovo mėnesyj iš namų buvo pavogtas 

ir miške nužudytas. Vaiko kūnas tapo surastas gegužės 12 d.

Tarp kinų-japonų 
gali kilti nauji 

ginčai
Peiping, Kinija, geg. 13. — 

Nors kinų-japonų paliaubų su
tartis buvo pasirašyta virš sa
vaitės laiko atgal ir japonai 
paskelbė trauksią iš okupuotos 
srities kariuomenę, Kinijos va
dai yra įsitikinę, kad pakol 
Japonijos nusistatymą į Kiniją 
diktuos Japonijos karo ministe- 
ris, tarp dviejų šalių nuolat 
eis ginčai, kurių pasekmės gali 
būti labai pavojingos.

Pietų Ameriką sudarys 
muitų sąjungą

Lima, Peru, geg. 13. —Spau
dos pranešimais, didesnės Pietų 
Amerikos valstybės steigs mui
tų sąjungą, žinksnis yra at
kreiptas prieš J. V.

Senato komisija svarsto 
infliacijos pasiūlymą
Washington, D. C., geg. 13. 

—Senato • bankinė ir valiutos 
komisija pradėjo svarstyti at
stovų rūmų praleistą infliacijos 
Įstatymą— Goldsborough bilių. 
Bilius autorizuoja federalę sis
temą ir iždą kontroliuoti valiu
tos kiekį apyvartoje.

Senatorius Reed prieš 
prohibiciją

Washington, D, ?C., geg. .13. 
—Didelis republikonų partijos 
šulas, Pennsylvahia valstijos 
ąpnatorius Reed viešai pareiš
kė, kad jis rems prohibičijos f- 
statymo \ pataisymą ir yra 
griežtai nusistatę prieš dabar
tinę padėtį.

Planuoja atidaryti Ohio 
kasyklas

St. Clairsyille, Ohio, geg. 13. 
Nuo balandžio 1 d. Ohio vals
tijoje sustreikavo angliakasiai. 
Priežastis—algų klausimas. Da
bar praneša', kad operatoriai jau 
beveik susitarę ir kaip greitai 
sąlygos leis, atidarys kasyk
las. Į dieną mokės po $3.20.

Pacifike tuojau pra 
sides J. V. laivyno 

manevrai
San. Francisco, Cal., geg. 13. 

—Iš uosto išplaukė virš 100 J. 
V. karo laivų, kurie dalyvaus 
manevruose. Jie įvyks netoli 
Californijoą pakraščių. -Manev
ruose dalyvauti vyksta ir di
rižablis Akron.

Sumušė buvusi Ispani 
jos karalių Alfonsą

Marseilles, Franci j a, geg. 13. 
—Buvusiam Ispanijos karaliui 
Alfonsui lipant iš laivo, jį už
puolė koks tai žmogus ir gero
kai apmušė. Užpuolikas1 buvo 
suimtas ir pasirodė esąs ispa
nas.

Chicagai ir apylinkei federa 
lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja: 1

Giedra, kiek šilčiau; lengvas 
pietvakarių vėjas. . t

Vakar temperatūra1 buivo 47- 
75 laip.
\ Saulė teka 5:31; leidžiasi 8:-

Anglija atšaukia 
gandus apie karo 

skolas
/----------------

London, geg. 13. — Praneši
mas, kad Anglijos kabinetas nu
tarė mokėti karo skolas, nežiū
rint ar Franci ja ir kitos vals
tybes mokės ar ne, anot vai 
džios yra grynas prasimany
mas. Kabinetas nedarys jokių 
tarimų tuo klausimu, iki nepa
sibaigs Lausannos reparacijų 
konferencija, kuri įvyks birže
lio mėn.

Hoover vetavo muitų 
bilių

Washington, D. G., geg. 12.-— 
Prezidentas vetavo demokratų 
muitų bilių. Naujas bilius mui
tus nufriažjno, bet Hooveris pa
reiškė, kad dabartiniu laiku, J. 
V. daugiau negu praeityje rei
kalauja aukštų muitų apsaugos.

Tokiu budu tarifas įtraukia
mas į prezidente rinkimų kam
paniją.

Francija suvaržė sve
timšalių jvažiavimą

---------------

Paryžius, geg. 13. — Ryšy su 
Franci jos prezidento Doumer 
nužudymu 
svetimšalių

Francija’ suvaržė 
įvažiavimą į šalį. 

Pasienio -inspektoriams įsakyta 
kuo atydžiausiai • sekti visus 
imigrantus.

• i .

Dvi elektros aukos
>

WatsoųvilJe, Tex., geg. 13.— 
Stiprios elektros sroVės nu-, 
trenkti du ūkininkai, kurie dir
bo prie šulinio ir netikėtai pa
lietė dratus.

Vokiečių apsaugos 
ministeris Groener 

įteikė rezignaciją
Pasiliksiąs kabinete vidaus 

kalų ministeriu
rei-

ka- 
ap-

Berlynas, geg. 33. — Iš 
bineto rezignavo Vokietijos 
saugos ministeris gen. Wilhelm 
Groener. Prieš jį kuo griež
čiausiai buvo nusistatę hitleri
ninkai, kurie buvo visuomet pa
siruošę jam keršyti už jų “smo
giamųjų dalių” išardymą.

Jo vieton bus paskirtas gen. 
Erich Raeder mažai žinomas 
konservatyvas, o Groener grei
čiausiai užims vidaus reikalų 
ministerio vietą, ir tebetęs ko
vą su fašistų elementais ir ki
tais panašiais gaivalais.

Kai kurios politinės sferos 
Groener’io rezignaciją interpre
tuoja žinksniu perorganizuoti 
Bruening’o kabinetą, kad įgyti 
jam hitlerininkų ir nacionalistų 
prielankumą.

Civil Liberties Union 
advokatai į Kentucky

London, Ky., geg. 13.—Kaip 
jau buvo pranešta, į Kentucky 
važiuoja American Civil Liber
ties Union advokatai Arthur 
Garficld Ilays ir Dndley Field 
Malone. Kartu su jais vyks ir 
federalis teisėjas A. M. J. Co- 
chran, kuris pirmuosius du pro- "f * fteguos. Jie vyksta ištirti ahg-

Kaune svarstoma 
Akiro-Biržio byla
Kauno taikos teisėjas balan- 

žio 25 d. visą dieną -nagrinėjo 
už 200 lt. užstatą iš kalėjimo 
paleisto Akiro-Biržio baudž. by
lą. Bylos paklausyti buvo su
sirinkę labai’ daug publikos. 
Teisėjas tačiau nagrinėjo bylą 
neviešam posėdy, tad ir visa 
publika buvo iš salės pašalinta. 
, Kaip teko išgirsti buvo ap
klaustos devynios mergaitės 10- 
12 metų amžiaus. Prireikus 
dar daugiau naujų liudininkų 
šaukti, bylos nagrinėjimas va
kar buvo pertrauktas ir atidė
tas kitam kartui baigti.

Gandhi mokosi naudoti siuva
mąją mašiną

Bombėjus, Indija,\ geg. 13.— 
Indijos tautininkų vadas Ma
hatma Gandhi metė verpiamą 
ratelį ir pradėjo mokintis nau
doti siuvamąją mašiną.

z New York, geg. 13. — New- 
arke kidnaperiai pagrobė de
šimties metų berniuką Seymour 
Einhorn. ’ Beveik visa miesto 
poilcija sujudo jo ieškoti. Kū
dikio tžvai gyveno arti negrų 
distriklo.

JUMS smagu bus 
KELIAUTI LIETUVON

* f ■ K ■

su
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRJA” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 
Be persėdimo tiesiog Klaipėdon.

( Keliavimas dabar daug pigesnis.
' , Užeikite pasiteirauti.

Informacijas maloniai suteiks.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street ’

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

No. 115

J. Vai. nedalyvaus 
Lausannoje, nesiųs 

nei observatoriaus
Reparacijų konferencija prasi

dės birželio 16 d.

Paryžius, geg. 13. — Repa
racijų konferencija įvyks bir
želio 16 d. LaUssannoje, Švei
carijoje. Visos pakviestos vals
tybės sutiko dalyvauti. Bet 
Jungtinės Valstijos, kaip Baze
lio, Londono ir Haagos konfe
rencijose, ir šioje nedalyvaus. 
Neturės netgi observatoriaus.

Klausimai, kurie bus svarsto
mi konferencijoje, visų pirma 
bus Vokietijos reparacijos, bet 
be jų, į dienotvarkę įtraukti ir 
bendri valiutų ir ekonomijai 
klausimai. Europa yra pasiry
žusi kaip nors priversti J. V. 
panaikinti karo skolas, todėl 
įtraukė paskutiniuosius du klau
simus, kurių tikslas yra J. V. 
pagąsdinti. Iš*jų gali išsivys
tyti muitų sąjungos tarp Euro
pos valstybių, valiutų reformos, 
ir prielankios prekybos sutar
tys, kurios gali eliminuoti J. 
V. iš Europos rinkos.

77 duchoborai nu 
teisti kalėjimai!

Nelson, Britų Colombia, geg. 
13.—Trijietns metams į kalėji
mą nuteisti 77 duchoborai, ku- 
rie,pereitą sekmadienį surengė 
demonstraciją ir parodavo nuo- 
Kir* Teismo J-atakia dąr 55 mo
terys. Viso ikišiol nuteista 
195f Duchoborai' yra tam tik
ra rusų religinė sekta.

Atbėgo.. lenkų ka 
reivis

Joniškis, Utenos apskr. —Per 
administracijos liniją į Joniškį 
atėjo lenkų kareivis Gajaus
kas Jonas, pabėgis iš lenkų ka
riuomenės 5 p. pulko. Gajaus
kas suimtas ir perduotas ata
tinkamiems valdžios organams.

Sakosi iš kariuomenės pabė
gęs, nes neturėjęs tikslo oku
pantams tarnauti. Jo tėviškė 
esanti nepriklausomoje Lietu
voje Aluntis valse.

Atpigo džiovintos gy
vates

Marijampolė.—Pavasariais tur 
guje būna daug džiovintų gy
vačių. Kai kurie ūkininkai se
nu įpratimu jas . perka kaip 
vaistą gyvuliams, beveik, nuo 
“visų ligų” ir dar “kad geriau 
gyvuliai riebėtų”. Pasitaiko 
net ir tokių originalų, kurie 
gyvatę degtinėj mirko ir pas
kiau degtinę geria kaip “vais
tą”. šiemet gyvatės yra labai 
nupigę. Balandžio 1 d. turgu
je jas pardavinėjo po pusant
ro lito.
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si, — -ir štai'vienas lik šūvis į 
galy# ir draugai tik nedrąsiai 
prisimena apie jį ir jo nuveik
tus darbus. Kokiems galams 
jam reikėjo užsidarius kamba-

Detroit, Mich.
Ypatingas biznis

Gegužės 7 d. pasitaikė už
sukti į Woodward gatvę. IPrie 
vieno kampo pamačiau dideli 
burj žmonių. Priėjau arčiau. 
Šiuriu, viduryj skerečiojasi (lik
tas vyras. Jis turėjo užsidėjęs 
kokių dešimties galionų kepurę 
ir buvo apsiavęs “kaubojo“ ba
tais. Šalę jo, ant karpeto, guli 
geroka gyvatė, o kita mažesnė, 
kuri barška ir rrivosi. Tai 
barškuolė. Žiopsotojų susirinko 
apie 60. Vyras rėkia ir garsi
na savo vaistus, kurie čia pat 
sudėti Į baksiuką. Esą tie vais
tai tiesiog stebuklus daro: jais 
galima gydyti katiną, slogą, 
lumbago, strėnų skaudėjimą, 
reumatizmą, kojų tinimą ir 
daugybę kitokių ligų. Girdi, 
pirma jis vaistų bonkutę par
davinėjęs ix> 50 centų, bet da- 

^J>ar jis padarysiąs bargeną, — 
atiduosiąs po kvoterį.

Paskui klausia, ar kas turi 
“karnų“ ant kojų, — jis jucs 
tuoj galįs pagydyti. Išėjo iš 
būrio vienas diktas vyras ir 
atkišo koją. Pedliorius užpylė 
ant komo kokių tai vaistų ir 
klausia: “Na, ar skauda?’’ Vy
ras trenkė su koja Į žemę ir 
atsakė, jog jokio skausmo ne
jaučiąs. Tuoj atsirado pusėti
nai lengvatikių, kurie pradėjo 
tuos stebuklingus vaistus pirk
ti ir mokėti kvoterius.

Nespėjo pirmas pedliorius iš
parduoti savo vaistus, kaip štai 
ateina kitas. Vyras pusėtinai 
diktas su storu kaklu. Jis at
sinešė krėslą ir baksiuką. Ant
rasis pedliorius darė tikrai 
keistą įspūdį: jis buvo užsivil
kęs ant viršaus “kauto“ kokius 
tai baltus marškinius, — lyg 
kunigas, kuris rengiasi žmonių 
griekus klausyti arba pamoks
lą sakyti.

Atėjo tas pedliorius, pasidėjo 
krėslą ir labai slaptingu balsu 
pradėjo kalbėti. Girdi, prašau 
visų vaikų ir moterų pasišalin
ti. Pasilikti gali tik suaugę vy
rui. Kai pasiliko vieni tik vy
rai, tai tas i>edliorius pradėjo 
kalbėti apie meiliškus dalykus. 
Jis pasiėmė baksiuką ir ištrau
kė iš ten juros kiaulaitę. Paš
ilui kitą, trečią ir ketvirtą. 
Esą štai du broliukai ir viena 
sesutė, o šis yra jų tėvas. Jų 
n; mė mirė, kada jie turėjo ves 
dvi savaiti. Jie nieko nežino 
apie bibliją, politiką, religiją ir 
bolševizmą. Jie yra gyvuliukai, 
kurie mylisi ir nieko nežino 
apie divorsus. Jiems “monkių 
glandsy“ nereikia. Kodėl? Dėl 
los paprastos priežasties, kad 
p s juos nėra pasiputusių ka
valierių bei flaperkų. Dėl šei
myninių nesusipratimų jiems 
nereikia šokti per langą nuo 
dešimto “flioro“ ar aukščiau. 
Šalčio jie nepagauna, kaip jus, 
kai einate šokti i tvankias sve
taines. šokių salėse jus daž
niausiai šokate su moterimis, 
nors to ir nežinoti . Moterys 
ieško jaunų vyrų, o vyrai jau
nų merginų. Tai meilė. Jus gal 
manote, jog tai yra labai blo
gas dalykas, — savotiška liga. 
Nieko panašaus! Tai visai na
tūralu.

Toliau, tęsė tas šarlatanas, 
aš noriu jums šį tą papasakoti 
apie Kinijos žmones. Kinijoj 
nėra flaperkų, nėra ir divorsų. 
Ten visi vyrai sveiki, kaip ri
dikai. Kai jie sulaukia ir se
natvės, bet jaučiasi, kaip 20 
metų amžiaus, žiūrėkite į ma
ne: aš jau turiu 57 metus, o 
jaučiuosi, tarsi bdČiau 20 metų 
jaunikaitis. Man strėnos ne
skauda, šalčio nepagaunu, fla
perkų nereikia. Kodėl? Aš jums 
pasakysiu paslaptį. Matote šį 
mažą obuoliuką? Jis auga Ki
nijoj. Ten. svaras tų obuoliukų 

• pardavinėja po 16 dojerių, Aš 
•parduodavau obuoliuką po vie

ną dolerį. Bet dabar yra blogi 
laikai, tai padarysiu didžiausį 
bargeną, — parduosiu po 50 
centų. Matote, tos dėžutės turi 
Kinijos valdžios antspaudą. Dė
žutę atidaryti tegalima tik 
prieš vartojimą. Obuolio bran
duolį reikia vartoti ,per 63 die
nų, po truputį atpiovus su pei
liu. Visuomet 3 valandas prieš 
eisiant gulti. Pamatysite, kad 
jausitės kaip 20 metų jaunuo
liai, nežiūrint į dabartini savo 
amžių.

Prie mano akių apie 30 vy
rų nusipirko tą “eleksyrą“. Da
bar visi dejuoja blogais laikais. 
Daktarams gana sunku verstis, 
nes jiems reikia užlaikyti ofi
sus. O čia koks prigavikas pa
sistatė ant kampo baksiuką ir 
šienauja pusdolerius bei kvo
teri us. Nėra abejonės, kad ir 
tarp lietuvių atsiranda nemažai 
lengvatikių, kurie perka nuo tų 
šarlatanų vaistus nuo visokių 
ligų. Daktarams reikėtų apie 
tuos dalykus pagalvoti ir para
šyti rimtų straipsnių į laikraš
čius, išaiškinant tų šarlatanų 
darbuotę. Čia aš aprašiau įtik 
kelių valandų įvykius. O juk 
tokių šarlatanų yra kiekviena
me didesniame mieste, ir jie 
kasdieną prigaudinėja žmones.

FiTink Lavinskas.

Gary, Ind.
Lietuvių Politikos Sųjunya.

--- •_
Šio pavieto (Lake County) 

lietuvių kliubai sutvėrė Lietu
vių Politikos Sąjungą. Prie 
sutvertos sąjungos priklauso 
Lietuvių Politikos ir Pašalpos 
kliubas iš Gary, Lietuvių l - 
kėsų kliubas iš Kast Chicago, 
Lietuvių Pasilinksminimo kliu
bas ir Lietuvių Baltos Rožės 
Politiškas kliubas iš Indiana 
Harbor. Per pereitą “primary” 
gegužės 3-čią d., šie keturi 
kliubai dirbo ir balsavo už vie
no sąrašo kandidatus (slate).

Vienybė tarp lietuvių, ypač 
Amerikoj, yra reikalinga ir 
man atrodo, kad šios apylinkės 
viršminėtu kliubų užmanymas 
yra labai pavyzdingas. Suvie
nijus balsuotojų spėkas bus 
lengviau prieinama išrinkti lie
tuvį į pavieto valdžios kokį 
nors urėdą. Tokiais darbavi- 
mais ir rūpesčiais lietuviai at
kreips amerikonų domę ir už
sitarnaus pripažinimą politi
koj.

Amerikoj gyvenantys lietu
viai jau dabar yra beveik vi
si šios šalies piliečiai ir dau
guma, be abejonės, naudojas 
piliečio privilegijomis rinki
muose. Taigi lietuvių, šios ša
lies piliečių organizacijų pro
gresas reikėtų auklė! kiekvie
noj lietuvių kolonijoj.

Iš tokių sąjungų ir bendro 
darbo, kaip lietuviai padarė 
šiame paviete, galima tikėtis 
ir tėvynei Lietuvai ateityje 
naudingumo. Visiems yra aiš
ku, kad juo anksčiau lietuviai 
susiorganizuos į tvirtesnę bro
lišką vienybę, tuo greičiau ga
lima bus išvyti godžius lenkus 
iš Vilniaus ir atimti iš jų ran
kų okupuotąją musų tėvų že
mę. —Adv. N. V (įlosi na.

ryje nusižudyti. Jis turėjo ži
not, kad jo drauguČiams rei
kalinga aukos; na, ir kas buvo 
pasiaukot kokiose demonstra
cijose arba palaukt nors gegu
žės 1 d. Kaip lik net buvo iš
rinktas nuo lietuvių 1 d. geg. 
atstovu. Na, ir šiandien galėtų 
šaukt, kad netekome gero ko
votojo, kuris žuvo nuo kapita
listų rankos. Prieglam ir aukų 
galima butų buvę sukelt.

štai kun. -Garmus džiaugia
si, kad jau visi bedieviai, rau
donukai baigia žudytis. Esą, 
vienas Edmonlone pasikorė, 
antras Montreale pasipiovč, 
trečias Toronte nusinuodino, 
nu, ir ketvirtas čia pat nusi
šovė. Kunigui tokios naujie
nos duoda medžiagos net ke
liems pamokslams.

Turiu primint, kad S. Ledas 
laike skilimo Jaunimo S-gos 
buvo jos iždininkas ir vienas 
iš karščiausių skilimo dalyvių.

“Kultitros” d-ja. >
‘'Kultūros“ d-ja bal. 17 d. 

6:30 vai. vak. per radio stotį 
CFCA turėjo progos antru 
kartu pasirodyti su lietuviško
mis dainomis, šį kartą sudai
nuota kur kas geriau.

23 d. bal. “Kultūros“ d-ja tu
rėjo surengtus koncertinį va
karą, kuris pavyko gerai ir 
davė nemažai pelno.

Dabartiniu laiku “Kultūros“ 
choras pertraukė laikinai pa
mokas, nes pavasario laike, 
kada oras atšyla, visi Įraukia 
kur į parkus grynu oru pa
kvėpuoti, tad rengti koncertus 
neapsimoka. Greitu laiku žada 
rengti piknikus, o rudens su
laukę vėl stot prie pradėto 
darbo. — Korespond. \

tįkianii visokiais “gražiais” var
dais.

‘Užbaigai šio gia minėjimo 
Jhivo suvaidinta vieno, veiks
mo komedija “Kontrolierius,“ 

į vaizduojantis šių dienų Lietu- 
* vos valdininkų gyvenimą. Ko

medija graži ir gana vykusiai 
suvaidinta, kas pataisė daly
vavusių nuolaiką.

< Pageidautina, kad rengiant 
panašius paminėjimus butų 
jn’ilaik'yta ir -tinkami veikaliu- 

| kai. Taįp pat reikėtų (paskirti 
lokius ‘kaUrėtojus, kurie dau- 

| giau (nušviestų paminėjimo 
j reikeinę ir jo veislę, o ne vary- 
j lų kokius Jcn agitacijas.
;į. — Vųjilis.

!. • ‘

Leiskite Jaunimą 
Lietuvos pamatyti!

Toronto, Kanada
Nusišovė.

Kuris laikas atgal buvo 
“Naujienose’” rašyta apie nusi
žudymą S. Ledo; Ir, rodos, 
kas čia tokio, — nusibodo gy
vent, nusipirko šautuvą ir nu
sišovė. Jis nusišaudamas nei 
nemanė, kad vieni liks dideliu-. 
jnc nuliūdime, o kiti iš džiau
gsmo plyš, štąi “Laišvė” vos 
į trečią savaitę patalpino jo at
sisveikinimo laišką su T. Mike- 
lionio priešašu. Ir kaip greitai 
draugai užmiršta: Kaip senai 
jis buvo vienas iš “žymiausių” 
kompartijos veikėjų, kaip su 
juo visi jo vienminčiai skaite-

Toronto, Ont
H i t»i B « ‘ ■ ■ f

20-lies meili sukaktuvių
, paminėjimas.

Gegužės 5 d. ukrainų svetai
nėje Simų ir Dukterų pašaipi
au draugija surengė savo 20 
metų gyvavimo paminėjimą. 
Paminėjimas gerokai buvo iš
garsintas, nes pirmą kartą 
buvo vaidinama dviejų veiksmų 
drama “Bedarbiai.“ Be to, tas 
veikalas vietinio dr-jos nario 
Jonylos parašytas.

Nesu kritikas ir nemanau 
veikalą “Bedarbiai“ kritikuot, 
tik gal bus ne pro šalį palies
ti jo silpniausias vietas, kurios 
kiekvienam žiūrėtojui buvo 
pastebimos. Veikaliukas visais 
atžvilgiais silpnokas. Pirmas 
veiksmas su antruoju jokio są
ryšio neturi, išskiriant lai, kad 
pirmo veiksmo vaizduojamieji 
bedarbiai baigiantis antram 
veiksniui atbėgę suneša daik
tus atgal kambarin policijos 
išmestai bedarbio žmonai ir, 
išveja tenai atrastą policistą, 
kuris bėgdamas pro duris šau
na ir pataiko kaip tik tuo me
tu atvykusiam bedarbių agita
toriui. Antras nęvykęs vaiz
das. Pirmo veiksmo pabaigoj 
bedarbiai, apleisdami savo vie
tą, palieka vieną iš draugų, 
kuris paskiriamas saugotoju 
iš skarmalų padarytų palapi
nių. Paliktasis užmiega šali
mais esančioje vienoje lindy-r 
nėję. Tuo metu į tą vielą atei
na kitas suvargęs bedarbis iuh 
šinas su savim ilgoką virvę. 
Apsižvalgęs aplink, numato 
patogiausią vietą pasikorimui 
ties ta pat palapine, kurioje 
miega pasilikęs bedarbis-ir nie 
ko nelaukdamas žengia ant ša
lę stovinčio' kelmelio, nuo jo 
stoja ant palapinės ir stačiai 
nukrinta , ant miegančio. Neti
kėtas nusigandimas pertrau
kia saužudystę. Publikoj gar
sus juokas.

Ko mes žiūrėtojai galime pa
simokyti iš bedarbio pasikori
mo? Kiek šiuo laiku pasidaro 
saužudysČių dėl nepakenčiamų 
gyvenimui sąlygų,' ar jie jau
čiasi ką nors atsiekę, ar jau
čiamės mes likusieji, kad dėl

[ActnctP. # Ą. PhWJ
Theodoye Edison, (pagarsėju

sio Thomas Aiva Edisono sū
nūs, kuris eina’ savo tėvo ke
liais, — jis išrado prietaisą, 
■kuria sustabdo mašinų vibra
ciją,

I ... .. .................................. — ' 
kelių musų draugų, netekusių 
gyvybės kur nors ant šakos, 
kad musų gyvenimo sąlygos 
pagerės. Darbininkų kovose 
dėl geresnio kąsnio duonos 
daug jau netekome, ir dar 
daug neteksime veiklesnių 
draugų, kol bus atsiektas pro
letariato tikslas. Toks saužu- 
dvbės vaizdavimas niekuo ne
pateisinamas, ypač dabartiniu 
laiku, kada kapitalas pasiry
žęs visai užsmaugti darbinin
kišką judėjimą.......................... <

Apgailėtina, kad autorius, 
imdamasis iniciatyvos šį vei
kalą leisti į gyvenimą ir dapil- 
dyt šiuo laiku taip mažą skai
čių proletarinio, meno kūrinė
lių, nieko teigiamo, nieko pa
mokinančio mums nedavė.

‘t! '1

Ištisai veikalo figūruoja ko
munistinė propągąnda. Matyti, 
šio veikalo autorius norėjo su
duoti didelį smūgį ir socialis
tiniam judėjimui’; tam tikslui 
jis vaizdavo vieną iš bedarbių 
kaipo socialistinių pažiūrų 
subjektą. BeLitą^ jo vaizdavi
mas toks buvo neaiškus, supin
tas, kad jokios išvados negali
ma padaryti, žjnant jo “gaį)u^ 
mus“ ir “gerą’" nusimanymą 
apie socializmą, netenka stebė
tis.

Pora žodžių apie patį pami
nėjimą. Paminėjimui vakaro 
vedėjas perstoto kalbėti Jusai
tį. Kalbėtojas, apibudinęs 
(nors nevisai vykusiai) šios 
organizacijos kūrimąsi-ir įjos 
vystymąsi per 20 metų visai 
ne vietoj išlenda su agitacija. 
Girdi, “ALDLD yra viena iš 
kultūringiausių, viena iš ge
riausių organizacijų ir kiek
vieno pareiga šioj organiząci- 
joj priklausyti ir tt.” Nors pats 
kalbėtojas minimai organ. ne
priklauso, bet kitus agituoja. 
Iš šalo sėdinčių teko nugirsti 
kalbant, kad ar tik lavoršęiai 
kalbėtoją ‘hiepąlcpe” už jo .ge
rą pasidarbavimą jų naudai. 
Baigdamas, Jusaitis ‘priminė, 
kad jam dirbant šios organi
zacijos ĮpradŽidS dar prieš ski
limą vadinamoj šv. Juozapo 
d-joj buvo bendras veikiipas 
su tikinčiais ir dabartinis šiosį 
d-jos pirmi n. A, Merkys buvo 
karščiausias i tikinčiųj ų rėmėn 
jas.

Antrą pristato kalbėti da-, 
bartinį d-jos pirm. A. Morkį; 
kuris pradžioje savo kalbos 
gana vykusiai davinėjo z ’ ats-. 
kaitas ir pranešimus iš šros 
dtjos 20 'melų gyvavimo. Neti
kėtai prieš save jis pastebėjo 
savo “priešą” įr jb ‘Tempera
tūra” pakilo, i Įsikarščiavęs 
drožia pajuoksią ,įr kuone pir
štu parodo, ka^Į tas ir tas Jyra 
musų priešas ii* šios organiza
cijos griovikas. '-Vėliau aš pįsi- 
steigsiu sijmiUd’jy įprašyti kas 
yi^tie jo priedu ir griovikiiį. 
Dabar priminsiu tik tiek, kad 
tie visi, kurie kritiškai žiuri į 
Bimbos ir jo klapčiukų “ne
klaidingą liniją,” yra apšau-

—išmokintų gerbti ir Lietuvą 
ir lietuvių kalbą.

f) Jei čia gimęs-augęs jau
nuolis, bebūdamas tėvų globo
je, negaus progos Lietuvą pa
matyti, tai suaugęs — vargu 
jis beieškos tos progos; lietu
vybės žvilgsniu jis bus dingęs.

Tokių 'samprotavimų bei ar
gumentų butų galima rasti 
dar daugiau. Tik pagalvoki
me! Ar-gi daugeliui musų ne
tenka regėti gailestingą vaiz
dą, kai iš mokyklos vakaci- 
joms atleistas jaunuolis krei
piasi į tėvą arba motiną su 
klausimu: “Dad, you are going 
away to U t Įmani a, — How

about me? 0 Ma, you are not 
going to leave me behind?” 
Todėl tėvų yra šventa pareiga 
padaryti viską, kad vaikai 
jiems neišmetinėtų!

Todėl, visus ir kiekvieną, 
kas rengiasi Lietuvon, — var
dan lietuviškos kultūros ir 
vardan draugingesnių tarpe 
Amerikos ir Lietuvos santy
kių užlaikymo, — susirūpinti 
Amerikos lietuvių jaunosios 
kartos turizmu į Baltijos pa
krantes kviečia, ragina ir ra
gins, —

A m eri kos Li ei u vi u 
Ekonominio Centro

Turizmo Sekei ja.

Nors kad ir trumpam laikui 
kas rengtųsi Lietuvoje apsi- 
ilaiikyti, neprivalo užmiršti, 
kad Amerikoje gimusių arba 
Amerikoje augusių jaunuolių 
atsilankymais Lietuvoje yra 
pirmaeilis .dalykas. Tėvai, kil
iule patys vykdami Lietuvon 
ineįma su savim savo vaikučių, 
arba turėdami vaikų nesiren
gia su jais Lietuvos pamatyti, 
—jokiu bildu negali savo elge
sio pateisinti nebent jau visiš
kai finansiniai neišsigalėtų. Ir 
štai dėl ko:

a) Reikia gi neužmiršti, 
kad nors lietuvių tauta ir ne
skaitlinga, o betgi ir ji gausiai 
ir daugiau negu užtektinai pri
sidėjo prie Amerikos Nacijos, 
kuri lapo skaitlinga ir galin
ga, sudarymo; Amerika todėl 
negali ginčyti giminystės ry
šių su Lietuva kaip ir su ki
tomis tautomis;

b) Lietuvių tauta yra nedi
dele, todėl jai ypatingai rupi, 
kad kiekvienas lietuvių tautos 
narys, nors ir svetur gimęs ar 
augęs, laikytųsi lietuviškos vie
nybės ir nedingtų beprasmiš
kai svetimų tautų jūrėse;
» c) Čia Amerikoje gimęsi ar 
augęs lietuvis, teisės ir politi
kos atžvilgiu yra šios šalies 
pilietis, bet butų didele netei
sybe išrauti iš jo širdies ir 
proto tautinio paėjimo jaus
mus; Amerikos lietuviais gimę 
—Amerikos lietuviais ir turi
me būti; musų misiją — būti 
tiltu tarpe Amerikos ir Lietu
vos.

d) Senai iš Lietuvos atvykę 
Amerikon žmones, atsiminda
mi sunkius Rusų viešpatavimo 
laikus, pripasakojo savo vai
kams nelemtų nuotikių iš savo 
gyvenimo ir nebūtų pasakų: 
išdavoje — Amerikos lietuvių 
jaunoji karta juodai įsivaiz
duoja savo tėvų kraštą, purto
si lietuviškumo ir dažnai net 
ir savo levus dėl to niekina; 
dėlto itai dabartinės Lietuvos 
aplankymas yra tinkamiausias 
būdas senoms klaidoms atitai
syti; patys tėvai besisvečiuo
dami Lietuvoje pamatytų kokį 
gražų jjrpgresą padarė jų tė
vynė, Lietuva, tapusi nepri- 
klausoipa, o jaunuoliai įgytų 
.teisingą, supratimą apie tėvų 
kraštą, ir tie atsiminimai jiems 
butų malonus visam gyveni 
mui ir lokiti būdu Lietuva įgy
tų daugiau draugų, o Amerika 
turėtų daugiau platesnio aky- 
itačio piliečių.

e>) Amerikos lietuvių jaunoji 
karta daro didelę skriaudą 
sau Jr Ilicluvių .tautai, kai be
reikalingai ir savęs negerbda
mi naikina savo lietuviškas 
pavardes ir nesistengia gerai 
(išmokti lietuviškai kalbėti: 
pavardę keisdamas geresniu 
netapsi, o tik paniekos galima 
susilaukti; juk kas savęs ne
gerbia negali reikalauti pagar
bos ijr .iš kilų. Mokėjimas savo 
protęvių kalbos šalę angliškos 
kalbos yra begaliniai naudin
gas dalykas praktiškame gyve
nime., Ątsilaiil^ymas Lietuvoje
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GERB. Naujienų skaityto
jos ir ekaitytojdi prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautpveąj kurios skelbiasi: 
N a u j i e n a

MOTINOS
EAGLE HKAh'D 

Suimdavo ja Tvirtus Kaulus 
Ir Sveikus Kanus

Yra labai svarbu pasirinkti tokį kū
dikio maistu, kuris yra lengvas su
virškinti ir kuris taipgi suteikia jūsų 
kūdikiui reikalingus elementus, kad 
išvystyti naturalj augimą. Eagle 
Brand buvo motinų vartojamas per 
septynios dešimt penkis 
išauginti jų kūdikius į 
rus ir moteris.

metus, kad 
sveikus vy-

Jis yra indorsuojainas 
duojamas gydytojų deki jo augštos 
kokybės ir vienodumo. Yra saugu sa
kyti. kad daugiau kūdikių bu^p sėk
mingai išauginta su Eagk Brand ne
gu 
ra i

ir rekomen-

su kitais kūdikių maistais bend- 
imant.

Pastebėtina Kūdikių Knygelė!

Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman. 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagk Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida "Baby’s Welfare” <— stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

THE HORDEN COMPANY. Dept. FL-4 
350 Madison Avė.. Ncvv York. N. Y.

Meldžiu prisiųsti man dykai kopijų nau
jos “Baby'» Wclfare.”
Vardas ......................—.................... ..................
Adresus..... .......................... ............................... .......
Miestas..........................................Valst.......... .......
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CUNDENSED

Kilk
SEKANTI EKSKORSIJA

Laivu “STATENDAM” (40,000 tonų registruotas)

GEGUŽES 21 d.
1 KLAIPĖDĄ

* - PER ROTTERDAMĄ
Tai yra milžiniškas laivas, ant kurio visi antros klesos 
kambariai atiduoti turistinei klesai, o turistines klesos 
kambariais naudojasi trečios klesos keleiviai.
III-Klesos kaina nuo Ncw Yoi'ko iki Klaipėdai.... $75.00 

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

Tuojaus kreipkitės į Naujienas arba pas bet kurį Liet.
Laivakorčių Agentų Sąjungos Narį. v ' ‘ 
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JUOKAI
Apie farmų gerumą

ką augina ir
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Šeštadienis, geguz. 14, 1932 NAUJIENOS, Chicago, UI.

2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS 21'
Bendradarbiaujant ,

---------------------------K> AUGUSTUI. J. VARKALAI ir V. RUfilNSKUI----------------------------------- Į

Dabartiniu laiku lietuviai no
riai eina gyventi ant farmų. 
Tačiau dauguma norinčių farmų 
negali jų gauti, dėl to kad turi 
praskolintus namus. Daug lie
tuvių mokėjo po $15,000 dau
giau ar mažiau už dviflatį, tu
ri morgičius $6,000, daugiau ar 
mažiau, ir tokius namus nori 
mainyti į formas. Tokie mai
nai padaryti yra labai sunku.

Kita didelė bėda su lietuviais, 
norinčiais farmų, yra ta, kad 
jie įsivaizdina sau, jog gali gau
ti farmą beveik uždyką, mai
nydami į farmą savo prasko
lintą namą.

Bet čia eina kalba apie farmų 
gerumą. Vieni giria, kad Illi
nois farmos yra geriausios, ki
ti kad Michigan, vėl kiti kad 
Wisconsin, o da kiti, kad Indi
anoj. Turiu tiek pasakyti, kad 
kaip vienų taip ir kitų sampro
tavimai yra teisingi ir sykiu 
klaidingi.. Kaip vienoj, taip ir 
kitoj valstijoj yra gerų ir pras
tų farmų.

Per šimtą mylių tolumo nuo 
Chicagos, Illinois farmos yra 
brangiausios, iš virš minėtų 
valstijų. III. farmos yra bran
giausios ne dėlto, kad jose yra 
žeme geriausi, bet dėlto, kad su 
III. farmomis buvo daugiau 
spekuliuota. Farmos ėjo per 
rankų rankas, kas įkėlė į aukš
tą prekę.

Lietuviams, norintiems įsigy
ti farmas, geriausia, kad jie 
pirktų farmas Indianoj. Ten 
farmos taip pat geros ir da ge
resnės, ir daug pigesnės.

Indianoj farmos yra labai ge
ros kaip Crown Point, Lowell, 
Shelby, Morocco, Bass Lake ir 
t. t. Tos vietos netoli nuo Chi
cagos, žemes-yr° labai geros ir 
derlingos.

(Paduosiu statistika (Wina- 
mac, Pulaski County, Indiana) 
kai kurių farmų, 
kiek turi pelno. 
Kiek Ką
farmų augina

Salotos 
Pop Corn 
Agurkus 
Cibuliu vSvogun us 
Tomatos 
Watermelonus

Kad aiškiaus suprasti: 5 ak
rų salotų farmos, turėjo $770 
gryno pelno. Nuo 18 akrų že
mės ploto už pop-corn gavo 
$871 gryno pelno. Nuo 186 ak
rų agurkų farmų gavo $11,389 
gryno pelno ir t. t. Tie, kurie 
sako, kad Indianoj farmos yra 
niekam netikę, tik velniams vai
kus vesti, lai pasižiūri j šią len- 
teię ir pagalvoja, ar ant prastos 
žemės auga daržovės.

Ten augina ir kitus javus, 
kaip tai kornus, kviečius, bul
ves, ir t. t. Kornų užaugina nuo 

"40 iki 75 bušelių ant akro, kvie
čių— nuo 35 iki 60 bušelių ant 
akro ir t. t.

ši statistika paimta iš Pulas
ki County oficialio pranešimo.

Viršminėtose vietose, India
noj, farmos yra labai geros, da 
yra pigios dėlto, kad ten nebu
vo spekuliavimo su farmomis. 
Spekuliacija su farmomis tenai 
nebuvo dėlto, kad 50 metų at
gal tenai buvo neįžengiamos 
pelkės. Buvo lizdai gyvačių ir 
kitų pavojingų gyvių. Tokiu bu
di! distriktas įgavo prastą var- 
<įą. Kai iškasė kanalus, vandenį 
nuleido, iš tų dumblų,pilnų gy
vačių ir visokių vabzdžių,

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę | Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą
i

P. Baltutis & Co
3327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

virto derlingos žemės. Tose pel- 000,000 KW vai. Nemuno hid- 
kėse.per šimtus— tūkstančius roelektros stočiai pastatyti rei- 
metų augmenys augo ir puvo, ketų iškasti žemės 
gyviai gimė ir mirė, ir puvo, 
kas tręšė žemę dėl ateities žmo
gaus. Dabar ten yra geriausios 
farmos, ką esu matęs.

Tose vietose farmas turint 
dėl biznio labai gerai. Pažįsta
miems bei draugams yra netoli 
atvažiuoti, nes keliai yra geri ir 
netoli. Beveik ant kiekvienos 
farmos yra gražus ąržuolų miš
kas, senovės lietuvių šventme- 
džio. žiūrint į tuos senus ar- 
žuohis su iškerojusiomis šako
mis, rodos, kad jie šaukte šau
kia lietuvį į savo glėbį.

Kol farmos yra pigios, pirkit 
jas,— j trumpą laiką pabrangs, 
Dabar žmonės labai perka far
mas todėl, kad farrna yra žmo
gaus maitintoja.

—Farmerys.

Kokia bus statoma 
hidroelektros stotis?

Jau pradėti darbai hidroele
ktros stoties statybai. Mat, 
Lietuvos elektrifikacijos klau
simas yra vienas iš svarbiau
sių musą ekonominio gyveni
mo pagrindų, šiandien turime 
Lietuvoje daugiau kaip 120 si

ete kf ros stočių ’ su 
mašinų galingumu 

kaip 25,000 PS. šios 
pagamina per metus 
energijos apie 30.000,- 
— vai. Beveik visos

bendru 
daugiau 
mašinos 
elektros 
000 KW
jos savo mašinų ir tinklo įren
gimais yra primityvios ir nere
tai sudaro pavojaus žmonių 
gyvybei. Dabartiniu metu Lie
tuvoje visokių koncesininkų 
teikiamos elektros energijos 
aukšta kaina (už KW—vai. 
tarp. 1—1.50 lt.) ir ne kiek ne
suderinta su musų gyvenimo 
sąlygomis, jos suvartojimas 
mažas ir trukdo musų pramo
nei plėstis. Nemuno hidroelek
tros stoties energija butų per 
2—3 metus visai išnaudota ir 
tuo prisidėtų prie kultūros 
pakilimo, šiandien yra įveža
ma iš užsienio Lietuvon elek
tros energijos gamybai anglių, 
naftos, žibalo ir jai pagaminti 
mašinų su jų dalimis, už ką 
kasmet užsienin išplaukia dau
giau kaip 10 mil. litų. Nemu
no hidroelektros stoties pa
statymas trumpu laiku valsty
bei apsimokėtų, ir tuo pačiu 
laiku musų valiutos užsienin 
išmetimas žymiai sumažėtų.

Hidroelektros stočiai statyti 
parinkta vieta tie Pažaislio 
vienuolynu, t. y. apie 6 km. oro 
linija ir apie 18 kilm. Nemuno 
upe nuo Kauno. Toj viętoj že
mės dirva — kietas molis 
(Geschiebelchm) ir tinka hid
roelektros stočiai statyti. Upės 
vaga ten sudaro apie 200 mtr. 
platumo; be to, iš dešinės pu
sės turi aukštus krantus, o iš 
kairės kiek žemesnius, kur rei
kėtų padaryti apie 1,200 nitr. 
žemės pylimą. Vidutinis meti
nis Nemuno hidroelektros Sto
ties galingumas sudarytų apie 
30,000 PS ir duotų per metus
elektros energijos apie 180,- Ukmergę ir Jonavą su Kodai-

apie 150,- 
000 kub. m. ir suvartoti apie 
50,000 kub. m. lieso betono su 
150 kg. portlando cemento 
vienam kubiniam metrui, apie 
90,000 kub. m. betono su 250 
kg. kub. m. cemento, 36,000 
kub. m. betono su 300 kg. kub. 
metr. cemento, 15,000 k v. m. 
plieno betono 2 cm. storio, 
3000’ tonų geležies, 1200 tonų 
geležies špunto, 2,600 kub. m. 
ablicuoto granito. Iš kaires 
Nemuno puses pyliriįas 1,200 
mtr. ilgio butų daromas iš 
molio su sipeliu, ir vidury be-' 
tono siena tarp 5 ii^2 mtr. sto
rio ir 15 nitr. aukščio. Pylimui 
butų suvartota 60,000 kub. m. 
betono su 250 kg. kub. ,m. ce
mento ir apie 500,000 kub. m. 
molio su smėliu. Iš dešinės 
Nemuno pusės Pažaislio — 
Rumšiškių vieškeliui pakelti 
tarp 2 — 3 metr. aukštumo, 8 
mtr. platumo ir 10 khn. pro
tarpyje reikėtų panaudoti apie 
250,000 kub. m. molio su žvir
gždu. Mašinų namo pastaty
mas, 4 po 20 mtr. 
praleisti užtvarų 
laivams i

vandeniui 
įrengimas, 

ir sieliams praleisti 
užtvankos įrengimas, 
su dirbtuvėmis 5000 

talpumo namo pasta- 
bidroclektros stoties 

namo pastaty-

jungimų 
kub. m. 
tymas, 
tarnautojams 
mas ir Iiidroclktros stoties sta
tybai kelių sutvarkymas; žod
žiu sakant, viena statyba kaš
tuosianti 25 mil. litų. Tačiau 3 
Kaplano turbinos su visais pa- 
gelbiniais jų įrengimais, 3 tri- 
fpažiniai generatoriai taip pat 
su visais pagelbiniais įrengi
mais, tiltas ir užtvaroms ap
tarnauti įrengimai, montažo 
kranas, transformatoriai ir vi
si kiti aukštos 'įtampos elek
tros energijos perdavimo įren
gimai, žodžiu sakant, mecha
niškas ir elektriškas įrengimas 
kaštuosiąs 15 mil. litų. Be to, 
žemės išpirkimas ir statybos 
nuošimčiai atsieisią apie 5,- 
000,000 litų. Taigi visos Nemu
no hidroelektros stoties pasta
tymas bei įrengimas kaštuotų 
apie 45 mil. litų. įdėto kapita
lo, būtent, 45 mil. litų procen
tai per 25 metus, amortizacija, 
užlaikymas, aptarnavimas, at
naujinimai ir kitos išlaidos 
priklauso eksploatacijos išlai
doms ir sudarytų 5,375,000 li
tų. Visos eksploatacijos išlai
dos sudarytų apie 12 nuoš. 
nuo įdėto kapitalo. Po 25 me
tų, amortizavus įdėtą kapitalą, 
eksprotacijos išlaidos butų vi
sai minimalūs. Be Kauno aukš
tos įtampos tinklo, ‘Nemuno 
hidroelektros stoties aukštos 
įtampos 100,000 voltų oro tink
las eitų per Panevėlį, Šiaulius, 
Telšius į Klaipėdą aĮrie '310 
kilometrų ant 22 mtr. aukščio 
geležinių stiebų, kurie butų 
vienas nuo kito per 250 mtr. 
Tačiau Kaune, Panevėžy, 
Šiauliuose, Telšiuose ir Klai
pėdoj butų pastatytos paskir
stymo stotys. Nemuno hidroe
lektros stoties 30,000 voltų tin
klas tiesiog jungtų Jonavą —

jėga ir kita vietine medžiaga, 
sudarytų apie 60 nuoš., kurios 
liktu musu krašte. “Verslas.” v • <

nvbej, kur Tamstyte 
te?” '

“Kaime, gerbiamas
Atlanta

gyvena-

tamsta.”
Journal.

I
[Acme-P. y A. Photo]

Japonijos imperatorius Hirohito pilnoj savo uniformoj. Balan
džio 29 d. jam sukako 31 metai amžiaus.

niais; be to, lokio pat voltažo nė, laikine, ir ji butų išnaudo- 
tinklas tiesiog jungtų Kazlų— 
Rudą, Pilviškį, Vilkaviškį, Vir
balį ir Kybartus, o Kazlų Ru
dą su Marijampole.

Nemuno hidroelektros sto
ties aukštos įtampos tinklas 
pradžioje jungtų svarbiausius 
Lietuvos miestus, ir jis kaštuo
tų apie 15 mil. litų. Kitus ma
žesnius Lietuvos miestelius ir 
iš dalies kaimus butų galima 
elektrifikuoti, Nemuno hidro
elektros stotį pastačius, maž
daug per 5—10 metų.

Pagamintai vienai KW—vai. 
savikaina hidroelektros stoty 
atsieitu vidutiniškai 3 centai. 
Pirmos turbinos, . dirbančios 
ištisus metus, ir jos gaunama 
energija 100,000,000 KW—vai. 
skaitosi kaip pagrindinė nuo
latinė metinė energija. Ta 
energija daugihtisia butų var
tojama šviesos ir jėgos reika
lams, ir jos KW — vai. savi
kaina butų skaitoma nemažiau 
kaip 4 centai. Likusi elektros 
energija — 80,000,000 KW- 
val. butų skaitoma nenuolati-

jama chemijos industrijai ir 
kitiems sezoniniams .darbams, 
šios elektros energijos KW— 
vai. .savikaina butų skaitoma 
nedaugiau kaip 2 centai. Kaip 
matome, prie metinio elektros 
energijos 100,000,000 KW — 
valandų suvartojimo jos savi
kaina su pagaminimo ir aukš
tos įtampos tinklo išlaidomis 
sudarytų vienai KW—valandai 
apie 6 cent. Be to, dar duotų 
chemijos industrijos ir viso
kiems sezoniniams darbams 
pigios elektros energijos 80 
mil. KW—valandų—po 2 cen
tus KW—valandą.

Tačiau dabartiniu nietu ne
paprastai atpigus statybos me
džiagai, Nemuno hidroelektros 
stoties pastatymas atseitų, be 
abejo, žymiai pigiau, negu au
kščiau nurodytos kainos. 
muno hidroelektros stotis 
noma pastatyti per trejus 
tus. Statybos metu turėtų
bd apie 1,500 darbininkų. Visos 
Nemuno hidroelektros stoties 
pastatymo išlaidos, kaip darbo

kad
tamstai patikdavo.”

J i: “Tas tiesa; bet dabar 
lamsto ‘plikas, kaip tilvikas,’ 
viską prašvilpiai.

ŽMONES-
IR TIKTAI ŽMONES

i k

turi pajėgą permainyti šį biznio apmirimo perio
dą. Vienas depozituotas doleris išauga į dešimtį 
dolerių kredito, kuris yra reikalingas pradėti suk
ti industrijos ratus. Depozituokit atliekamus pini
gus ir pagelbėkite bizniui sugryšti į normales 
vėžes.

LAIVAKORTĖS — PINIGŲ SIUNTIMAS

Peoples National "Bank 
and Virusi Company 

op Chicago -

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU 

Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokių Itii IV UO v lt IK išdirbyščių už nužemintas kainas,
kitę ir patirkite musų kainas pirm 

pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847Lietuvis laikrodininkas

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
BRIGHTON PARKE trys mūriniai nauji namai, 2 augštų 
po du flatų, 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 Mackievvich
. MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St Tel. CanaI 1678
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Rusijos

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

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIŲ STYLIŲ RĖMŲ, TIKRI TORIO ŠLIFUOTI STIKLAI 

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Dr. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
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Naujienos tina kasdien, iiskiriant 
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drovė 1789 S. Hahrtod SU Obicago,

Uinlnakyvin kaina*
Chicago je - oaiiu

Metams
Pusei metu ..........
Trims mėnesiam* *
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Vienam mėnesiui 

Chicagoj per linelio tojus:
Viena kopija
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AGITACIJA Už FAŠISTIŠKĄ “PUČĄ” 
SUSIVIENIJIME

•

Klerikalų ir bolševikų kurstomi, kai kurie sanda- 
riečių politikieriukai su fašistais pradėjo viešą agita
ciją, kad ateinančiame SLA. seime butų padarytas 
‘'perversmas”. Jie nori paniekinti visuotino balsavimo 
rezultatus, sutremti SLA. konstituciją ir pravesti į Su
sivienijimo viršininkus kandidatus, negavusius daugu
mos balsų.

Pereitą savaitę “Sandara” įdėjo .pareiškimą, kad. 
jeigu kandidatas į SLA. prezidentus F. J. Bagočius 
gautų ir 99 nuošimčius balsų, tai jie vistiek kovosią 
prieš jo kandidatūrą. Dabar, į tą pačią dūdą pūsdamas, 
Clevelando fašistų lapas šaukia tautininkus nepaleisti 
Susivienijimo iš tautininkų rankų, nes, girdi, “Susivie
nijimas yra tautininkų organizacija ir turi tokia pasi
likti”.

Šitas begėdiškas fašistų pareiškimas, žinoma, nie
ku nėra paremtas, nes Susivienijimo konstitucijos pats 
pirmas paragrafas sako, jogei ši organizacija nepriva
lo atsižvelgti į savo narių “tikėjimiškas ar politines pa
žiūras”, taigi jokios partinės spalvos negali turėti. Šitą 
pamatinį Susivienijimo principą negalėtų nė seimas pa
naikinti, jeigu net visi delegatai to norėtų, kadangi 
tuo pagrindu Susivienijimas yra įsteigtas. O tuo tarpu 
fašistai drįsta raginti delegatus jį atvirai laužyti, pa
verčiant Susivienijimą į partyvišką tautininkų organi
zaciją! .

Kai dėl Pildomos Tarybos rinkimų Pittsburgho sei
me, tai tegu fašistai neįsivaizduoja, kad jie galės dary
ti su organizacijos tvarka, kaip tinkami. Nežiūrint, 
kiek p. Bačiunas išleido pinigų savo kampanijai, jisai 
nebėra teisėtas kandidatas, nes visuotinu balsavimu jo 
kandidatūra tapo atmesta. SLA. konstitucijos Skyrius 
IV par. 2 nustato, kad tik “nariai gavusieji daugiausiai 
balsų ant urėdo lieka kandidatais Seimo rinkimuose”. 
Antras arba trečias po daugiausia balsų gavusiojo kan
didato nėra joks kandidatas.

Seimas turi tik po vieną kandidatą į kiekvieną vie
tą Pildomoje Taryboje, o ne po du arba tris kandida
tus. Tą sako ir lietuviškas konstitucijos tekstas, ir jos 
oficialis angliškas vertimas, kuris yra užrekorduotas 
įvairiose valstijose, kur SLA. turi teisę daryti biznį. 
Angliškam tekste aukščiaus minėtasai konstitucijos pa
ragrafas skamba:

“Members receiving the largest number of 
votes for the respective office and each possessing 
necessary ąualifications shall be the candidates for 
the election of the Supreme Assembly.”
Nėra dviejų arba trijų narių, “gavusių didžiausią 

skaičių balsų,” o yra tik vienas. Todėl visos fašistų 
svajonės apie šmugelišką “išrinkimą” savo žmonių į 
Pild. Tarybą yra tuščios. Rinkti vietoje legalių kandi
datų, kuriuos nustatė visuotinas balsavimas, kitus as
menis ir remtis tame neteisėtame darbe politiškais ar
ba partyviškais sumetimais butų dvigubas įstatymų su
laužymas, kurio netoleruos nei Susivienijimo nariai, 
nei Amerikos valdžia.

Bet tas atviras fašistų pasisakymas, kad jie nori 
per “pučą” įsiskverbti į SLA. vyriausybę, rodo, jogei 
Susivienijimo nariai privalo būti sargyboje. Jeigu tas 
gaivalas kada nors įgytų galią Susivienijime, tai jisai 
Susivienijimą sugriautų.

PIKTADARIŲ VIRŠUS

Lindbergho kūdikis surastas negyvas.
Per du mėnesiu arba daugiau, kada viso krašto po

licija ieškojo pavogtąjį vaiką, jo lavonas ' gulėjo pen
kiose myliose nuo Lindberghų rezidencijos, ir nė vie
nam tvarkos saugotojui neatėjo j galvą pažiūrėti į tą 
vietą.

Užmušto kūdikio kūnas puvo miške, netoli Hope- 
well, N, L, c tuo tarpu visokį apgavikai po, pretekstu, 
kad jie padėsią sugrąžinti kūdikį tėvams, vedė derybas 
su jais ir kaulijo iš jų pinigus. Sako, kad Lindberghas

Piktadariai pasirodė galingesni už policiją ir vai-* 
džią. Jie nužudė vaiką, išviliojo iš jo tėvo per tariamus
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tarpininkus -didelę .sunuį pinigų, ir niekas nežino nė jų 
pėdsakų.

Organizuota piktadarybė Amerikoje yna taip įsiga
lėjusi, kad žmogaus gyvastis čia nėra apsaugota.

P. ŽIVATAS.

(APIE SLA. REIKALUS, /INTELIGENTUS JR /KITUS /DALYKUS)

(Tęsinys) > [
x Siaumprotiškas galvojimas.

Tylinti Meška salto, (kad ne- i 
valia “pliaukšti tų Žmonių ad-,< 
Tesu, (kurie tautybės idėją jau 
46 metai saugoja nuo raudonų
jų įvazijos”. Na, kad nuvažiavo, 
tai nuvažiavo! Man primetama 
pliauškimas, bet T. Meška tai 
'tikrai niekus pliauškia. Kuris iŠ 
“Vienybes” ir “Dirvos” stabų' 
žmogus gynė tautybę per 46 
m.? Jei tokiems vyrukams bu
tų palikta (ginti tautybę, tai jau 
seniai jos nebebūtų (likę. Vietoj 
ginti tautybę, jie ją ardo ir 
griauja. Tatai kuo aiškiausiai 
parodo SLA. Pildomosios Tary
bos nominacijos. Ir jie nori už 
tą savo netaktiškumą susilauk
ti pagarbos!

i
Girdi, “tautininkams turėti to

kius inteligentus, 'kokius turi 
socialistai, butų gėda”. Jeigu 
gėda, tai kam jus juos garbina
te ir garsinate? Jei kas nėra 
vertas kritikos, tai apie tai nie
kas nei užsimena kaipo apie ne
vertų daiktą. Esą “žmonės sa
ko: bile raitas kad ir ant šluo
tos... Taip ir Živatui: bile inte- 
gentas, kad ir socialistas”... čia 
tai, broluži, pasakei tikrą tiesą. 
Inteligentas, nežiūrint kokių po
litiškų pažvalgų nebūtų, pasilie
ka inteligentas, ir aš jį tokiu 
skaitau. Taip daro ir visas pa
saulis. Tik, žinoma, tą pasauli 
nesudaro tokie, kaip tingiai sa
ko “narrovv gauged people”, 
kaip vienybininkai ir, dirvinin- 
kai, pas kuriuos dar tebėra už- 
silikusios viduramžių idėjos. Aš 
turiu galvoj dvidešimto amžiaus 
žmones. Visi žino, kas tik nori 
žinoti, kad šiandien kai kurie 
socialistinių idėjų žmonės uži
ma aukščiausias vietas diploma
tijoj, politikoj ir moksle. Aš čia 
galėčiau suminėti šimtus socia
listų, kuriuos pasaulis gerbia! 
kaipo didvyrius, nors kai* kurie 
jų jau senai yra mirę. *0 tuo 
tarpu T. Meškai tik tas tėra in
teligentas, kuris pritaria “Vie
nybei” ir “Dirvai”. Ar tai nėra 
nesubrendusio vaikiščio many
mas? Jeigu jau kalbėti apie 
siaurapročius žmones, tai čia tu
rime geriausį pavyzdį.
Kam slėptis už kitų skverno?

Kai dėl tautininkų turėjimo 
inteligentų, tai aš atsiprašau p. 
T. Meškos^— aš 'niekuomet ne
sakiau, kad jie, inteligentų ne
turi. Tautininkai (tik meldžiu 
supranti, kad toli^gražu ne visi 
jie tepriklauso “Vienybei” ir 
“Dirvai”) turi puikių vyrų, ku
rie yra pasižymėję savo profe
sijose. Tačiau tai dar nereiškia, 
kad jie yra tikri inteligentai. 
Tiesa, mes turime žmonių, ku
rie save vadina inteligentais^ 
neš jie yra baigę aukštuosius 
mokslus. Savo šakoj gal j'ie, 
yra ir specialistai, bet 'dažnai 
jie tinkamai nemoka nei 'lietu-* 
vių kalbos, nekalbant jau apie 
svetimas. Na, ar juos galima 
pavadinti tikrais inteligentais? 
Dėliai to, kad taiftinftkai turi Į 
daugiau inteligentų nei socialis
tai, aš čia nesiginčysiu.

T. Meška sako:: “Jeigu tauti
ninkai butų p. živato kandida
tūrų paminėję į SLA. kasinin
ką arba kokį kitą lutįdą, ne^be- 
jojimai, jis visa gerkle tuo pa
čiu mastu mieruotų ^ocialistų 
inteligeiitHs”, Ne, -įr 4ar kartą 
ne. ^ivatas nėra tiek kvailas po
litiškas fanatikas, kad taip že
mai nupultų. Antra, živatas no
ri T. Meškai į ausį gaakągždėti, 
kad jis jokios SLA. kandidatū
ros neieško, o juo labiau kasi
ninko/ vietos. Jis nėra Gegužio— 

t

Tareilos ir kitų kompanijos na- 
tys, kurie, (kaip 'bolševikai, per 
jgvoltą veržiasi, nepaisydami to, 
ar jie turi reikiamas kvalifika-, 
<djas, ar ne.

“(Prie tautininkų”,b sako T. 
Meška, “susibūrė musų jaunoji 
inteligentija, susibūrė jaunimas 
:ir jie veikia, diriba?. Gaila tik, 
kad nepasakoma, prie kurių 
tautininkų? Nejaugi prie “Vie
nybės” ir “Dirvos” tipo tauti
ninkų? Aš savo pirmame 
straipsnyj aiškiai pasakiau, ku
rie tautininkai) kėlia ergelius ir 
suirutę Susivienijime ir tuo da
ro daug žalos organizacijai. Na, 
o T. Meška vis kalba bendrai 
apie visus tautininkus. Jis ban
do palįsti :po kitų skvernu, no
rėdamas paslėpti ydas tų, kurie 
savo vaikišku pasielgimu griau-< 
ja organizaciją.

“Seno k rajaus” kritika
i . :•

Senieji inteligentai gal labiau 
džiaugiasi jaunuolių darbais,: 
negu pats T. Meška. Tų jaunuo
lių niekas neišjuokia ir nepra
vardžiuoja. Tačiau ir čia aš no
riu p. Meškos paklausti,— apie 
kokius jaunuolius jis kalba? Aš 
savo straipsny j kalbėjau ne apie 
visus jaunuolius, o tik apie tuos, 
kurie yra susispietę prie “Vie
nybės” ir “Dirvos”. Tad nėra 
ko sukauti, kad “tokiais straips
niais, živate, mes nepritrauksim 
inteligentiško jaunimo ' prie sa
vęs, nes čia augęs jaunimas nė
ra pratęs tokios ‘seno krajaus’ 
kritikos”. " .

Atrodo, 'kad T. Meškai susi
maišo poteriai, ir jis tą savo 
“pamokslą” pasiuntė klaidingu 
adresu. Tas pamokslas geriau
siai tinka “Vienybei”, “Dirvai” 
ir jų pasekėjams. Jie, tai tikrai 
vartojo “seno krajaus” kritiką, 
—.niekina tiek senus, tiek jau
nus, kurie su jų nuomonėmis 
nesutinka, kurie negarbina Lie
tuvos diktatorių. O štai ‘‘pa
mokslo” dalis: “Neužmirškime, 
>kad šiandien yra lietuvių jau
nuolių, kurie užbeigę, baigia 
h lanko Amerikos universitetus. 
Jie pasiskaitę tokių straipsnių, 
kaip p. Živato (tur būt, norėjo 
pasakyti, “kaip ‘Vienybės’ ir 
‘Dirvos’ ?— F. ž.j, nepasiska
tina prisidėti prie musų visuo
meniško veikimo, nes nenori bū
ti už savo darbus išjuokti, 
galvokime, ką darome”.

Klaidingas ,adresas.

Tai tikra tiesa,— reikia 
galvoti, Visas klausimas vienok 
susiveda prie to, kas reikalingas 
to patarimo. Ir šį kartą T. Meš
ka neatitiko tikrąjį adresą: rei
kėjo tų savo gerų patarimą pa
siųsti “Vienybei” bei “Dirvai”, 
kurie mano, jog nešvaria pro
paganda bei kitų šmeižimu ga
lima pritraukti čia gimusį jau
nimą. Tą jaunimų, kuris nepa
žįsta ir nepripažįsta ^patentuo
tų taiftininkų” gafbinarhą dik
tatūrų ir fašizmų, čia gimęs 
jaunimas yra išaugintas demok
ratiškoj dvasioj, 6 tuo tarpu 
jam norima įkalbėti, kad na- 
gaika ir karabinas yra geriau-' 
šia priemonė žjnonems valdyti, 
o ypač ta priemone yra reika
linga lietuviams. “Patentuotie
ji” laikosi įsikabinę į Lietuvos 
diktatoriaus Skvernus ir nori, 
kad ir visi kiti Amerikos lietu
viai, įskaitant 4r jauniipą, tą 
pat darytų. ’ 'į

f Pagalvokite, ką dai-ota!
Tad, i| tiesų, pagalvokite, ką 

darote'! Tokiomis priemonėmis 
Čia .gimusį jaunimą nėra gali
ma prie SLA. pritraukti, o apie 
lietuvybės įkvėpimą, tai ir kai- 1

[Acme-P. U A. Thoto’]

Nagągaki, Japonija. — H. B. 
Hitchcock, Amerikos konsulas, 
į kurio namus buvo mesta bom
ba. • • T

Kas tie “mes”?
“Mes tautininkai”, trimituo

ja T. Meška, “subruskime į ko
vą prieš musų šmeižėjus, išsi
laikome tiek metų, išsilaikysime 
ir toliau!” Kokius tautininkus 
jis šaukia į kovą? Ar tuos dik
tatūros ir Lietuvos žmonių lais
vės užurpatorių garbintojus, 
kurie yra susispietę prie “Vie
nybes” ir “Dirvos”?

pa
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dar negimę jau laikėsi tos “idė
jos”, kad reikia ergelius kelti? 
Jeigu taip, tai be reikalo jus 
sielojatčs, kad pavadinau jumis 
nesubrendusiais vaikiščiais. - ,

•Griovimo darbas.
Na, vyručiai, jus galite pju

dyti .prieš mane ir Amerikoj 
gimusį jaunimą ir kitus lietu
vius, iškraipydami manę

Bendrai straipsnio mintis ir tikslą,— aš 
imant, tarp Amerikos lietuvių to nebijau. Bet jeigu jus savo 
nesi ras nei 10 nuošimčių tokių, 
kurie pritartų diktatūrai. Ant
ra, živatas nieką nešmeižia, o 
tik parodo klaidas. Kai “išsilai
kymo tiek metų”,
silaikė? Nejaugi “Vienybės” ir 
“Dirvos” stabai? Jie juk save 
dar tebevadina jaunuoliais! Tai 
kaip jie gali sakyti, kad “iš
silaikėme 46 metus”? Argi jie

tai kas iš-

taktikos nemainysite link Susi
vienijimo, tai suardysite tą or
ganizaciją, prie kurios “išlaiky
mo” visai mažai arba ir nieko 
neprisidėjote. Jus mokate -tik 
ardyti, o ne kurti. Ir ne Živa
tas, o jus atšaldote <5ia gimusi 
jaunimą nuo prisidėjimo prie 
organizacijos.

(Galas.)

J3RAM STOKER Vtrli A. Vaivada

GRAFAS DRAKULA
bos negali būti. .Skirstydami 
tautininkus į burius ir būrelius, 
partijas bei partijėles, keldami 
ergelius ir suirute, jus ne (tik 
prie ’SLA. nepritrauksite čia gi
musį jaunimą, bet dar atgrąsin- 
site nuo organizacijos Ir senes
niuosius narius. Kuomet šiais 
krizio laikais yrh reikalinga tik
ra vienybe, tai jus Varote dis- 
organizacijos darbų. Štai 'kodėl 
aš savo pirmąjame straipsnyj 
“Naujienose” ir įspėjau: “pa-' 
galvokite, ką darote!” •

'Pabaigoj savo straipsnio T. 
Meška suminėjo eilę inteligentų 
net vardais. Aš norėčiau jo pa
klausti, ‘ kiek jų tarpe randasi 
tikrų inteligentų? Tokių inteli
gentų, kurie galėtų užpildyti Dr. 
J. šliupo, V. K. Raškąusko ir 
J. šerno vietas. Inteligento są
vokos aš p. T. Meškai neaiškin
siu,— tegul jis tuo klausimu pa
siskaito raštų,— tai tikrai išeis 
i nauda. O kad nė kiekvienas c t' “diplomuotas” žmogus yra in
teligentas, tatai liudija, kad ir 
Šis faktas: Nicholas Murray But- 
ler, Columbia universiteto pre
zidentas, pąreikalavo $5,000,000 
tam, kad universitetų baigusius 
studentus pamokyti 'inteligentiš- 
kumo !*.. - ?

Pasakymas, kad “musų 
jaunimui socializmas yra nesu-; 
prantamas ir socialistines idėjos! 
‘inteligentų’ jie negali gerbti ir 
su jais darbuotis”, yra visai 
tuščias. Net -tarpe T. Meškos su
minėtų vardų randasi tokių 
žmonių, kurie seniau buvo karš
ti socialistai. Ir dabar jų nieku 
budu negalima priskaityti prie 

■“•nanwv gauged” fanatikų. Va
dinasi, jie moka gerbti kitų !įsi-“ 
tikinimus.

Įspėjhpas, kad reikia šalintis' 
živato idėjų, nėra labai vykęs. 
Visi žino, ‘kad Živatas yra to 
nusistatymo, ;kad SLA. reika
luose privalo būti' vienybė. Jis1 
yra4 priešingas visokioms kli
koms, kurios varo ardymo dar-!

Tos idėjos, manau, yra vi- 
sveikos.

JSocialfetai lir SLA.

Be to, Živatas kalba iš palty-, 
rimo, ko T. Meškai, o kartu 
“Vienybes” ir “Dirvos” vadams, 
trūksta, živatas (gorai žino;.ikadi 
1911 m., .kai /įvyko Baltim©rėj< 
Md., SLA. Seimas, tai organi
zacija iš 11 tūkstančių su vir
šum narių beturėjo tik 2,900. 
Tada į SLA. Pildomąją Tary
bą, buvo išrinkti 3 socialistai, o 
ketvirtas užėmė ‘“Tėvynes” re
daktoriaus Vietą. Na, ir ar at
sitiko kas nors baisaus? Vietoj t 
sugriauti organizaciją, jie ją at
gaivino ir pastatė j tikras vė
žes. Tad kodėl ant socialistų rei-į 
kia dabar šunis karti? Taip da-' 
ro tik tie, kurie neturi mažiau-! 
šio patyrimo ir» supratimo ąpie 
tokių organizacijų reikalus‘ k; 
tvarkymą. Turintieji patyripią 
(pavyzdžiui, p. A. B. Strimakia,; 

-kuriam toko tą suirutę pergy- 
vepti) jokiū įbildu inepritara,,T.. 
Meškos, “Vienybės” ir “Dirvos” 
ardymo darbui..

Permission Doubieday. Doras V Co.

(Tąsa)
nuvažiavau į Wal-

sai

Todel
wonth’ą ir radau Juozą Smdlle- 
,tą, su užsiraitojusiomis ranko
vėmis,, begeriant iš spotkelio 
ai batą. Jis atrodė nieko -sau, 
protingas vyrukas^ aiškiai ga
lėjau pamatyti, kad jis buvo 
.geras, patikimas darbininkas ir 
•nešiojo ant -pečių galvą. Kiti 
už jo neturėjo galvoti. Jis at
siminė viską labai gerai apie 
incidentą su dėžėmis ir iš ko
kio tai .paslaptingo kišenio kel
nėse 'ištraukė gerdkai aptrin
tą knygutę, pilną man neiš
skaitomų ieroglifų, kurie sura
šyti minkštu, storu paišeliu, 
ilgainiui gerokai apsitrynė. Iš 
tos knygutės išskaitė vietas, į 
kurias dėžės buvo nugabentos. 
Anot jo, fpirmu kartu iš Kar> 
fakso išvežė šešias dėžes ir jas 
pristatė j 197 Ohicksand Street, 
iMile ®nd New Town, Londone; 
•antru kartu še'šias, kurias nu
gabeno į Jhhiaica Lane, Ber- 
mondsey, irgi Londone. Jeigu 
grafas planavo išskirstyti tuos 
eavo šmėkliškus guolius po vi
są Londoną, jis pasirinko tas 
vietas kaipo savdtiškus koncen
tracijos punktus, iš kurių jis 
galėjo labai patogiai jas pa
skleisti plačiau. Didelis siste- 
matiškumas, kuriuo tas viskas 
buvo atlikta, privertė mane pa
galvoti, kad jis yisai nemano 
save apriboti tik prie dviejų 
priešingų Londono dalių. Jis 
dabar buvo tvirtai įsitaisęs ry
tiniame šiaurinio kranto gale, 
rytuose ir pietų pakrantėje. Esu 
tikras, kad jis savo demonišką 
sumanymą nesvyruos išplės
ti j vakarus ir j šiaurę — ne
kalbant jau apie patį miestą 
d r fpopuliariškiausios Londono 
•dalies centrą, vakaruose ir piet
vakariuose. Grąžau atgal prie 
SmoMeto 4r 'paklausiau ar ne
galėtų jis man pasakyti nr ir 
daugiau 'dėžių 'biro išvežta iš 
Kaifakso.

Jis atsake*;
tamsta man buvai 

labai gerus” — atėjus įspau-! 
džiąų jam j rauką sidabrinį —■ 
“todėl pasakysiu kiek žinau/ 
Apie keturias naktis atgal, an
tai, smuklėje išgirdau kalbant 
vieiią žmogų, Bloxam Vardu. 
Aits pasakojo apie labai purvi-' 
ną ir dulkėtą darbą, kurį jis 
ir jjo tavorščius turėjo tam se
nam apleistam name, Purfekte. 
ROtai kam toks darbas pasitai
ko, todėl manau, kad Šamas 
Blogam galėtų tamstai ką pa
sakyti.” Paklausiau, ar gali jis 
man patarti, kur tą Šamą ge
riausiai galėsiu sugriebti. (Pri
dėjau, kad anojo adresas*, jam 
bus Vertas antrą sidabrinį. 
Smoftėtas tuojau nurijo savo 
arbatą, atsistojo ir- tarė, kad 
jis eina jo ieškoti dabar ir tuo
jau. Sustojęs prie durų pridu- 

'rė:

i;

“Ei, ponuli, nėra jokios nau
dos palikti tamstą vieną. Aš 
galiu Šamą surasti greitai, bet 
vėl, negaliu būti perdaug tik
ras; bet kaip ten nebūtą, jis 
nebus labai šnekus ir tamsta 
nuo jo nedaug ką patirsi. Ša
mas yra retas, kuomet jis su
siranda sau bonką. Jeigu gali 
man palikti voką su savo ant
rašu ir pašto ženkleliu, aš su
žinosiu, kur bus galima Šamą 
surasti ir tamstai pasiųsiu jo 
antrašą. ' Bet stengkis jį su
griebti anksti rytą, nes kitaip 
jo nei dūko nematysi. Jis at
sikelia labai anksti, visai ne
kreipdamas domės i arielką, 
kurią išmovė iš vakaro.”

Tai buvo labai geras išėjimas 
dalyką užbaigti, todėl išsiun
čiau vieną jo dukterų nupirkti 
voką, pašto ženklą ir pasilaikyti 
sau grąžą. Kuomet ji grįžo, vo
ką užadresavau ir Smolletui 
antru kartu nuoširdžiai priža
dėjus prisiųsti man Bk>xamo 
adresą, pradėjau traukti namo.

(Bus daugiau)

NAUJAS Kultūros No. 3 \ 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

“Naujienose” galima Kau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

^‘Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

Naujas No. 22 “Kovos" 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Urugttay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ,ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas iai- 
kraščitj bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo Gėtei. "I

LIETUVON
■ « - ■ •

Siatičiatne Pinigut 'Pal
tu m Telegrama. Patar- 

. Greitai, Pigiai
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visq Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
'Ofisas atdaras kasdic nuo 8:30 iki 

I valaadai. ėvenaaUHeniais mo 

9 iki 1 valandai.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Draugystė Lietuvos Kareivių 

laikys paprastą susirinkimą 
sekmadienį, 1 valandą popiet, 
Liuosybes svetainėje. Nariai vi
si privalo dalyvauti ir tėmyti 
draugijos tvarkymąsi.

Norintys Įstoti draugijon at
eikite laiku. Sveiki vyrai yra 
pageidaujami draugijai, ypač 
kurie tinka uniformų skyriui. 
Yra kelios atliekamos unifor
mos. Kuris pirmas ir tinka
mesnis, tas užims vietą. Tas 
pasiskubinkite.

Iš vietinių draugijų, Karei
vių Draugija užima pirmą vie
tą, tad Į tą draugiją gali be 
baimės rašytis taip jauni, kaip 
suaugę. Priimami tik vyrai.

•—Draugijos raštininkas.

draugijų paminėjimui Jurgio 
Washingtono gimimo dienos 
200 metų sukaktuvių. Įvykis at
žymėta labai iškilmingai.

O vakare vėl iškilmės, nes 
buvo atvažiavęs vyskupas šv. 
Antano bažnyčion vaikų dirma- 
voti.

Gi štai pirmadienio įvykis. 
Važiuodamas šešiolikta, gatve 
prie 50 avenue pamačiau auto
mobilio pamuštus du berniu
kus. Ir kol aš pribėgau prie 
nelaimės vietos, lai tie du ber
niukai jau buvo sukelti Į važia
vusį pro šalį automobilį.

Vienas berniukų gulėjo kaip 
negyvas, o antrasis verkė ir 
kalbino apmirusį.

Pasiklausus mačiusių įvykį 
pasirodė, kad berniukai buvo 
lietuviai ir abu broliukai, kurie 
ėjo į mokyklą skersai 16-tą gat
vę. Reikia pažymėti, kad ant 
to kampo stovi visuomet poli
cininkas, bet ot tokios nelaimės 
įvyksta.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Charlie Chaplin, Amerikos krutamu jų paveikslų žvaigždė, su savo japonais draugais dalyvauja 
Suki-Yąki puotoj.

Cicero
Pastarųjų dienų Įvykiai

8 d. gegužės, buvo surengtas 
apvaikščiojimas parapijinių

MOTINA HELENA 
ŠIMANSKIENĖ

Duos veltui sveikatos pamokini
mų šį nedėldienį, gegužės 15 d.
Tūkstančiai pasveiko per paskutinius 35 
metus. Motina Helena Šimanskienė pasa
kys jums kaip jus galėsite išsigydyti pa
tys. Jinai išaiškins slaptybes jūsų gy
venimo ir kūno. Jinai pasakys kaip var
toti saulę, oų, įvairius žalumynus, van
denį. su kurio pagelba galėsite galutinai 
pasveikti. Bukite tikri ir pasistengkite 
ateiti patys ir atsiveskite savo pažysta
mus ir draugus po sekančiu adresu:

4172 Archer Avė.
Brigbton Parke šį nedėldienį. gegužės 

15 d.. 1 vai. po piet ir išgirsite vien;) 
garsiausių sveikatos mokitojų pasaulyje 
— Motinų Helenų Šimanskienę.

Vakare tą pačią dieną, t. y. 
pirmadienį, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 301 kuopa lai
kė susirinkimą, šauktą atviru
tėmis, kad apsvarstyti konsti-j 
tucijos projektą, kuris buvo.pa-, 
staruoju laiku atspausdintas or
gane “Tėvynėje”,* o taipgi, kad 
išrinkti delegatus į Seimą, ku
ris Įvyks birželio mėnesį.

Apsvarsčius kuopos bėgan
čius reikalus, prieita ir prie mi
nėto projekto. Bet kadangi tas 
projektas atspausdintas anglų 
kalba, o mums lietuviams ang
lų kalba' ypač keblesniuose rei-, 
kalucse sunkiai suprantama; be 
to, kadangi SLA. yra lietuviška 
organizacija,—tai nutarta ne
svarsčius pasiųsti protesto re
zoliuciją Įstatų Komisijai ir pa-*

...... ....

mėnęsio pabaigoje nuosavame 
name, kur jau dabar Hiatas iš
tuštintas.

Laimingos kloties jaunave
džiams.—J. T.

Cicero
Naujas biznierius

Tas naujas biznierius yra E. 
W. Shulz, 1446 So. 50th Avė., 
Cicero. Jisai užlaiko smulkių 
daiktų krautuvę, ypač vaikams 
reikmenų.

E. W. Shiilz yra Antano Am- 
brozaičio žentas. O Antaną 
Ambrazaitį čia visi pažįsta, kaip 

skelbti spaudoj, kad kitos kuo* | gerą sūrių dirbėją.
pos žinotų ką mes esame nu- Aš asmeniškai patarčiau vi- 
*arę* siems piknikų rengėjams kreip-

Išrinkimui delegatų į busian- tis pas Ambrozaitį reikalaujant
pa-

riaus nariai su savo vadu Kli
mu, sveikindami Stanislavą Lu- 
kštienę, svetainės savininkę.

Tai tuo ir baigėsi kalbamos 
giguos iškilmės. O kas dėjosi 
vėliau, tai privatus atskirų as
menų dalykas.

Tą, pačią dieną popiet dar bu
vo besbolo lošis. Lošė Raudo
nos Rožės Kliubo jauktas su 
svetimtaučiais. Mūsiškiai, t. y. 
kliubiečiai, išėjo pergalėtojais. 
Jie laimėjo 10 prieš 3. Vadina
si, atsilygino už praėjusį pralo
šima. Taip ir reikia.

An-
Dr. 

'715

kad pats Centras delegatų lėšas 
tvarkytų.

Northsidės kuopos sumany
mas yra' remtinas. Mes, apkal
bėję dalykus, nutarėme šaukt 
nepaprastą (ekstra) susirinki
mą delegatų rinkimo reikalu. 
Tad visi nariai bukite pirmadie
nio vakarą, gegužės 16 d., p. 
Lukštienės svetainėje, prie 15 
gatvės ir 49 avė.

Delegatus seime turėti labai 
svarbu yra. O ypatingai šiame 
seime, kai eina didelės varžyti
nės už vadovybę, kai mažuma 
nori didžiumą "Virkdyti, tai turi 
me to nedaleisti. O las galima 
padaryti, jei laikysimės vieny
bės.—Korespondentas.

Sųuare Deal 
Plumbingo 
Specialai

SINKOS

buleliais juos maitintų... Nie
kas prie turtų taip godžiai ne- 
sigriebia, kaip Romos katalikų 
bažnyčia. Vatikanas pasaulio 
turtuose grimste-grinmsta — ne 
“žmogaus sūnų neturintį kur 
galvą priglausti” atstovauja, 
bet (ir Jėzaus laikais) pralo- 
busius rabinus, kurie valdžiai 
gelbėjofJėzų mirčiai pasmerk
ti; Vatikanas, nė driskiaus 
Jėzaus, bet mamonos dievaičio 
sostas. Kad 20-tame amžiuje 
šitokie žmonių mulkinimai 
kinam i, tai riebus ir labai 
rus juokas.

Gerulis sako, kad jis ir jo 
žmona visuomet vienodai gal
voja, — tik paprastai, visokį 
galvojimą ji pradedanti.

Washington Star.

ait-

Šeimos Cenzorius.
Mokytoja: (klastuojančiani 

mokiniui) “Ar šitą raštą, ‘Ko
dėl aš, mokytoja, myliu” tavo 
tėvas parašė?”

Mokinys: “Ne; motina jo 
raštą sudegino.”

Boston Transcript.

Baltris: “Tai tamsta įsitiki
nęs, kad Mergele Piniguote 
tamstai leidžia prie jos meilin
tis?”

Raulas: “Tai tiesa. Ji ranku 
nenuleisdama vis ir vis mano 
kaklaraikŠtį taiso.”

Indianapolis Star.

“Niiga-Tone išgydė 
mano kvaitulius”

“Por datisroli metų", rnio p. A. Dūksta. 
Itatliloheui. Pa.. ,“u« turėjau kvaitulius ir 
jokia vaiMai man ner»»H>Ajo. Afi perskaičiau 
npin Ny<a-Tone -ir pastehfitlnns nasokmes. 
kokiu Imonfia susilaukė, lodei ir aft nusipir
kau bonka. A A iralhi. tcisinirai pasakyti, kad 
Nmra-Tone tapydč mano kvaitulius. Dabar aft 
turiu avoikatų ir Btiprumą jaunystės.”

<Nuffa-Tono iAvnlo kum* ntio livras gimdan
čiu nuodu, kurte iAAaulrla .ligas ir silpnus 
organus. Jis sutelkė gera sveikatų rnilionams 
žmonių visose pasaulio dalyse. Jeigu jus 
esate silpni ar liguisti, būtinai gaukite bon
ka Nuira-Totie. Aptieklninkai jį panlavinč- 
Jn. Jeigu apUeklninkas jo neturi, paprašykite 
jį užsakyti iA savo urmininko. 'Nepirkite jo
kių kitų vaistų, būtinai reikalaukite Nuea- 
Tone.

Į. LIETUVA 
greičiausiais jurų laivais 

per BREMENĄ

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN i 

LIETUVĄ.
Del informacijų kreipkitės:

1 30 W.Randolph St.. Chicago, III.
NORTH GERMAN

L L O Y D

Ni, PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA■ La.
Užkandžiuok Kartu su Valgiais

ir paduodame skanius
PASIŠOK Gėrymus

VIŠTIENA, STĖKAI. RAVIOLI IR SPAGHETTI

HAPPY BILL’S INN
Tel. Haymarket 9859 1516-18 W. GRANO AVĖ.

B. W. KORSAK, Sav. Prie Ashland Avė.

r—

SPULKAJUOKAI f.

Pirmadieni, kartu su p. 
tanu Miliausku atlankėme 
H. P. Doresy, Oak Parke, 
Lake st. Mat, nuo 1 dienos
gegužės menesio daktaro ofi
sas perkeltas 'ten. Ir jei kas 
uorės daktarą atlankyti, tai tu
rės važiuoti IĮ Oak Parką.ti seimą nutarta šaukti ekstra skanių sūrių. Visi busite 

susirinkimą, ir numatoma pa-1 tenkinti._ D.
siųsti trys delegatai.

šešto Apskričio konferencija, 
kuri įvyks gegužės 22 dieną 
Ciceroje, nutarta' 'laikyti toje 
pačioje svetainėje, kur ir 301 
kuopa susirinkimus laiko, t. y. 
p-nios Lukštienės svetainėje,! Kaip jau visiems žinoma, pra- 
prįe 49 avė. ir 15 gatvės. Tam ėjusį sekmadienį pas muš buvo 
tikslui išrinkta komisija, kuri daug sujudimo iš pat ankstaus 
prirengs viską, kas reikia.- ryto. Sujudimas tęsėsi iki ve-

lumos. Ir viskas išėjo ~ kuo
Dar turiu pranešti vieną jdo- puikiausia.

mią naujieną. SLA. senas na- Patys pirmieji, bernaičiai ir 
rys, savu laiku buvęs finansų mergaitės, pasipuošę gražiausia 
raštininkas VVestvillėje, p. Juo- kaip kas gali, 'ėjo prie pirmos 
zas cernavičia, leidžia savo komunijos. Vėliau,' tam pami- 
dukterį Onutę į stoną moterys- nėjimui tėvai kėlė puotas. Gi 
tos. Vestuvės įvyks gegužės | puotos buvo įvaiiros: didelės ir 

triukšmingos ir labai ' mažos. 
Matote ,tatai eina pagal išga
le ir pagal draugus.

Popiet žmonės rikiavosi kuo 
skaitlingiausia, kad Jurgį Wasli- 
ingtoną pagerbti. Ir tas vis
kas išėjo Number One, išimant 
spykerius politikierius. Vienas 
jų pareiškė: “Prescnt administ- 
ration is the best in this world”.

Po visų iškilmių komitetas 
užprašė dalyvius, kurie turėjo 
-uniformas, svtainėn. Ten buvo 
vaišės—mažiems kavos, o dide
liems alaus.

Cicero
Apie viską po truputį

SLA. 30Likuopos susirinki
mas 'atsibuvo pirmadienio vaka
rą p. Lukštienės svetainėje. Na
rių prisirinko vidutiniškai. Tar
pe kitko nularta'-sutikti 6 Ap
skričio konferenciją gegužes 22 
d. p. Dūkštos svetainėje.

SLA. konstitucijos naujas 
projektas <apkalbėta. Pasirodė, 
kad nėra -kas daryti. Laikas 
trumpas nuodugnam studijavi
mui. Tad nutarta pasiųsti pro
testo laišką Įstatų Komisijai.

Rinkimas delegatų busiančiam 
Seimui. Visi supranta svarbą 
to. seimo. Bet bėda, kad dau 
gelis kuopų nesistengia delega
tus siųsti ir neturi lėšų jiems
siųsti. Butų labai praktiška, gą, kuris žuvies ir duonos ga-

velnias, 
velniui 
vardų.

New Standard Dictionary 
sako, kad niekas aiškiai nėra 
apibudinęs kas yra 
Krikščionių “biblija” 
priskiria apie tuziną
Vienas tokius vardų yra: “Šios I 
žemes dievaitis” ir visokių 
drąsuolių, gudruolių kunigaik
štis; pasaulio turtų krovimas, 
anot .krikščionių “mokslo”, tai 
tiesioginė velnio darbuote.

• Tvarte, ėdžiosi ant šieno 
gimti, arba prieš mirsiant 
žmogaus sunui neturėti kur 
galvą priglausti, visai nesek-) 
tini obalsiai. ‘ Badaujanti be
darbiai ir “Imlios”, sau galo 
ieškanti valkatos, nieko geres
nio nepramatydami, giedrame 
ir nešaltame ore, miniomis 
sektų paskui bi kokį demago-

IŠ RADIO STOTIES VV C 
KAS PIRMADIENĮ 

Vytauto 
4559 S. Paulina St.

970 K1LOCYCLES 
9:30 Vai. Vakaro

BUILDING &
LOAN

ASSOGIATION
Phone Yards 0145

CHICAGO, ILL.
Dėl platesnių informacijų iškirpk šį tupopų ir pasiųsk parašęs savo vardų 

ir pavardę, gausi gražių knygelę VELTUI

Vardas pavarde ..... ;.......................................
Antrašas

B

>•

1

Mokinės Ledams
1

i

Gožėtas pil-

10.Š0

Didžiausias bankas visoj North ir West Sidėj.r
t'

>

• i

. Beje, tą die.ną buvo Stanisla
vų <diena. Tai minėdami vardu
ves linksminosi uniformų sky-

Del geriausio patarnavimo ir aprūpinimo, naudokitės 
patogumais Kelionių Departamento

Frank S. Betz Co,
634 S. Wahash Avė. 

A Tel. Wabashi5‘912

porceliano china klozetas pil

* ■ * /

Diržai-Trussai, 
Suporteriai , 1 
Guminės Kojinės

Ekspertai vyrai ir moterys 
prRaikititojai ,

Invalydų reikmenys, 
Visokios rūšies kriukiai.

ŽEMIAUSIOS KAINOS

Trans-Atlanlinis Cimard laivas 

“LANCASTRIA”
Išplaukia iš Ncw Yorko tiesiai į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d, 1932

Puiki
> Lietuvių 
Krautuvė

Vyriškų, Moteriš- i 
kų, Vaikų ir Mer- į 
gaičių Aprėdalų. j

Čia galėsite gauti pasirinkti visokių i 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIK1ELIS; Savininkas

3344 So. Halsted Street
... ------------.. • I..... Iii ui....... .. ...................... III 
.................. - ........ . .......................... ■

I

Vieno šmoto balta įbudavota maudy
ne, su kranų kombinacija ir vfcu 
įrengimu viršuj man- $ "g ^$0

DEL K1TCHINETTE 
20x24 colių didumo.

Specialiai tiktai
^inka ............ .....
20x36 colių

20x24 rinka su nuleista flfV 
briauna, be fittingų ........ WarW’

Klozeto .Kombinacija

MAJESTIC REFRIGERATORIVS .

L'

fe

■■■■■■■

*5.25 
7.00

Balto i 
nai su ąžuoline ar ma- $ 
hogany sėdynė .........

fbudavotos Maudynės

TIESIAI
Į LIETUVĄ

Užlaiko maistą negendanti; yra reikalingas 
daiktas turėti kiekviename name.

SQUARE DEAL 
PMJMBJNG & 

HEATING 
SUPPLY HOUSE 
1725 S. State St.

. CHICAGO
Atdara vakarai 5. Ne d. iki 1 iri. 

Mm' kalbant liltuviikai

O vakare, kaip 7:30 valandą, 
armija iš vien lietuvių, didelių 
ir mažų, jų tarpe ir kareiviai 
su plikais kardais, sutiko atva
žiuojantį vyskupą Sheil derma- 
voti vaikus. O vaįkų buvo apie 
keturi šimtai.

VAŽIUOKIT DABAR!
Naujos Nupigintos Kainos

West Ssde Trust
AND SAVINOS BANK

5 “-------- : An Authorized TruttCompang—>-,
' t Corner Halsted and Roosevelt Road 

CHICAGO
Bankfninkavimo valandos: Ka?die 9 v. .n, iki 3 po jiiet 

Sybatomis 9 v. ryto iki 8 vai? vale '—.....i.'ii■ ■, ... * . r

4 Kubic REFRIGEfcATORIUS 587.50
599.50

Didelis pasirinkimas Refrižeratorių: 
NORGE, LEONARD, SPARTON ir kitų.

, Lengvais Išmokėjimais.

Jos.F.Budrik,!"^
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8167-4705
Gražus lietuvių Radio Programas nedėlioję iš galingos 

stoties WCFL, pradžia 1:15 iki 2 vai. po pietų.
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Didžiausi Bargenai
SIOSE BUCERNESECicero

Keistučio Kliubaš auga

FEDERALMEATMARKETSTheEnglishColumn

Oh Doctor

PeoplesFurnitureCo.Kraiituvese
DIDIS PAVASARINIS

Štai keletas pavyzdžių

pastebi moterei

ir aukščiau

sutaupymas. Kainos nuo

NAUDOKITĖS
Dėl platesnių žinių kreipkitės į

Spring Forest, III

GARSINKITES “NAUJIENOSE

svarui 9'/z c 
svarui 3'/zc 
svarui 6 !4 c 
svarui 7'/z c 
svarui 5'/zc

Vaikų, yra apie 
gal daugiau. Tai 
tris šimtai dole-

Taipgi Mikės už pnra- 
praeitais 1931 metais |

2536-40 W. 63 St
Kampai Mapletvood gatvė®

Hemlock 8400

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

Adomaitis, John
Balčiūnas,! Peter
Dominick,1 Fr.
Floras, J.
Grušas, Joseph

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

Laiškai Naujienų 
Ofise

LIETUVIŲ BUČERNĖS
3631 So. Halsted St ir 1949 So. Halsted St

Dar yra gera proga gauti gerus pirmus morgičius, ne
šančius šeštų (6%) nuošimtį. ,

Saugumas pinigų sumokėtų pirmuose morgičiuose yra 
• užtikrintas.

musų DARŽAS jau pilnai į 
kviečiame i musų iškilmingą atidarymą

Nedėlioj, GEGUŽ

Gesevicius, P. 2 
Grabauskas, Ant. 
iKirsniui, Kaziui 
Lukšis, Chas. 
Liutik, Alex 
Madenis, Edna * 
Martinaitis, Geo. 
Obersh, K. 
IPauka, S. 
Puseta, Jos. 
Palulis, Chas. 
Raslavicz, Vinccnt 
Ruželienė, Grasilda 
Stokus, Clemins 
Stonis, Agnės 
Sabeskis; John . 
Samuolis, W. 
Striogas, Jonas 
Vitkauskas, J. 
Valentas, Marie 
Wayzon, F.

Gerai 
narių

Paklausiau moters, kam ir 
kas turi sumokėti tuos tris šim
tus dolerių. O ji aiškina:

ji vyskupui! Vaikų tėvai 
sumokėti vyskupui kiekvie- 
po vieną dolerį ir visus kaš- 
padengti. 
šimtus ir

Šaldytuvų Bargenai
Puikus Standard padarymo nauji refrige- 
ratoriai—šaldytuvai, ver- 
ti $150.00, dabar tik po f w

3252 SO. HALI
CHICAGO

turi 
nas

gavai progos
Pullmanui per desėtką 
šiek tiek apmokėti?

Teisybė, tam mario 
viena kompanija šiek 
muskulus apmokėjo, 
kompanija

LIGŲ 

galvos 
galvos 
it pa-

Mažiausios Kainos Visoj Biznio Istorijoj 
ant RADIOS, RAKANDŲ ir ŠALDYTUVŲ

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Parlor Setai Parsiduoda Pusdykiai
Gražus nauji Mohair se- 

A • tai, tvirtai padaryti, ver
tės $125.00, dabar suma 
.žinta kaina tik $|;^ »y.5( 
Kiti geri setai Į 
tik $25.00, ^Cj-^ 

„ , ir augščiau.

Boys, are you dejected and 
blue? Mothers, are you worried 
and' tired ? Girls, do you feel 
forlorn ? Dads, are you depress- 
ed and siek? Here is a eure 
for all your ills. Take one large 
dose of Spring Festival, Satur- 
day, May 21st at the Lithua- 
nian Auditorium. This medicine 
is being sold below cost by the 
Lithuanian University Club.

Never before in the history 
of pharmacy has there been 
such a eure as this one. It has 
taken our laboratories several 
months to perfect this medi
cine until we fęel now that we 
h avė a compound that will do 
a lot of good to those that take 
the prescribed dose.

This compound is not limited 
to any person or group of per-' 
sons, būt everyone is invited 
to try it. You’ll never, regret 
it. You’ll find in it enchanting 
music for the dance, lovers, fun 
making for the comedians, 
plenty bf vaudeville for those 
that. enjoy stage entertainment, 
and a real, jolly, good mixing 
crowd.

The date is Saturday, May 
21st. The. place is the Lithua
nian Auditorium. Mother, dad, 
sister, brother, boy-friend, and 
all of the ręst of the relatives 
are going to be there. So is

Kazys.
Tickets may now be obtained 

at Naujienos, Aušros Knygyne, 
3210 S. Halsted\ St., Mr. Stul
pinas, 3401 Emerald Avė., Uni- 
versal State Bank, 3256 So. 
Halsted St., Margutis, 2437 W. 
69th St., Budriki, 3421 South 
Halsted St., and from all club 
members.

Kliubą narių laimėjo dovaną, 
kad Kliuba’s turi tokių 
kaip Mikės.—A. J. S.

Taipgi daugelis kitokių bargenų laukia Tamstų Peoples 
Krautuvėse. Atsilankykite šiandienų gatavi pirkti.

I pagarbos atidavimą...
Suėjo procesija bažnyčion. 

Suėjo ir žmonės. Bet daugelis jų 
bažnyčioj netelpa, tai pasilieka 
stovėti ant laiptų ir gatvėje. Gi 
žiopsotojai ir aš nuėjome savais 
keliais.

Čia turiu pastebėti: kur de
dasi visokių nesąmonių ,ten 
žmonių netrūksta, o kur yra 
rengiami labai svarbus dalykai, 
ypač gi darbininkų reikalais, 
ten ir pagaliu jų nenuvarysi.

—A. K. Sargas.

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

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

Aną vakarą sutinku seniai 
matytą draugą. Užklausė jis 
manęs kur einu. Sakau, pa
vaikštinėti. Na tai, girdi, eiva 
kartu. ‘ 7

Bevaikščiodami įsikalbėjome, 
ir jis paskui taip įsikarščiavo, 
kad pradėjo net pykti, jog ben
dradarbiai laikraščiams dirba 
be atlyginimo. 1

Atsakiau, kad lietuviški laik
raščiai veik visi neturtingi, ne
pajėgia mokėti.

O mano draugas atšauna: 
Kaip, girdi, nepajėgia? .Jeigu 
laikraštis dar egzistuoja, tai 
turi pinigų.

Atsakiau: Tur būt turi, bet 
tiek neturi, kad už menką pa- 
dirbėjimą galėtų mokėti atly
ginimą. O prie to, dauguma 
bendradarbių' dirba iš pasišven
timo ir jie tuo darbu pasiten
kina. Pagalios juk dabar tokia 
gadynė, kad daugelis darbinin
kų dirba be atlyginimo* ne tik 
laikraščiams, bet ir dirbtuvėse, 
Sakai, kad aš nelaimingas, jo- 
gei turiu rašyti be atlyginimo, 
o draugas ar laimingas, kad 

suvartoti spėką 
metų ir

Naujos mados kombinacijos Radio įren
gti gražiame kabinete. Vertas daugiau 
$125.00. Dabar tik už

1932 m. mados Midget Radios įrengti su 
tūbom ir viskuo. Labai $d Ap 
gražus, kaina ...................... | £BWW
Sempeliai ir demonstruojami radios, R. 
C. A. Radiolas, Atwater Kent ir kiti, 
verti iki $100.00 dabar $ag Q 5^

draugui 
tiek už 

Bet kita 
vardu Ėain, davė 

tokį pasiūlymą: Prisipirk iš 
manęs notų. Tas žmogus buvo 
tiek godus notų, kad jų pirki
me net pralenkė savo draugus. 
Ir kuomet tos įstaigos durys 
užsidarė, tai jis pasijuto beveik 
nelaimingesnis už tuos, kurie 
dirba laikrąčįįams ' be atlygini
mo.

žinau keletą asmenų, kurie 
taupė ne tik patys, bet ir ki
tiems liepė taupyti pinigus. 
Rodosi, tai ^gęras dalykas. Bet 
taupumas dįiro ir blėdies dar
bininkams. Viena, ■ darbininkas 
pats nuskriaudžia save mažin
damas gyvenimo reikmenas 
sau, o antra, vėl Visokie gu
druoliai atsiranda, kurie moka 
prisiplakti pHe to taupaus žmo
gaus, tartum kipšas prie dū
šios, ir sakytumei žinote žino, 
kad tu, darbininke, turi pini
gų sutaupęs. Na, tai ir ima siū
lyti notų pirkti trumpam lai
kui su genu komisu ir nuošim
čiais. O taupusis žmogus neži
no, ar tos notos yra geros. Tik 
tada sužino, kada durys užsi
daro. —R.

Labai platus pasirinkimas 
gražiausių padarymų, 7 
šmotai stalas ir krėslai. 
Parsiduoda $d*|Q.5O 
nuo .............. C 3

tris 
et ir susidaro 
rių”.

Senis vyras 
“Ar seniai tokia gudri pasida- 
riai? Ir ko čia atėjai, jei ne
patinka?”

Moteris atsiliepia: “Ogi at
ėjau pažiūrėti tokių kaip tu.”

Gatvėje pasirodo Lietuvių 
Kareivių Draugijos nariai pil
noj uniformoj, kardais rankose, 
stovi išsirikiavę. Jie taipgi 
laukia vyskupo.

Už valandėlės iš klebonijos 
išeina ir vyskupas—raudona ke
pure ir raudonu apsiaustu. Mi
nia sujuda, susisiubuoja viesu
lus paliesta, ir visa procesija 
patraukia į bažnyčią. Lietuvių 
Kareivių Draugijos nariai susi 
rikiuoja dviemis eilėmis prie 
bažnyčios laiptų, kardui prisi
deda prie krūtinių. Tai reiškia

Miegamam kambariui sė
lį^ tai. Kainos labai suma- 
įg. žintos. Gražus setai, tvir- 3 tai padaryti, susidedanti 
H iš lovos, kamodos ir šefo- 
F' retos. Didelis pinigų 

$39,50

4177-83 Archer Avė
Kampai Richmond gatvės 

Lafayette 3171 
. CHICAGO, ILL,

Sekmadienį, gegužės 8 diena, 
man teko pastebėti keistų daly
kų. Tai dėjosi Caponės mies
te Cicero j e.

Jau nuo pat ryto Šv. Antano 
bažnyčioj kas tokio nepaprasto. 
Pradėjo mušti skambalą.

Rytas gražus. Saulutė malo
niai šviečia. Užsimovęs kepurę 
išėjau gatvėn patirti kame da
lykas. Ogi žiuriu, procesija: 
karūnos, kryžius ir kunigas sto
vi gatvės vidury apsupti žmo
nėmis iš visų pusių. O vaiku
čiai eina eilėmis iš parapijos 
mokyklos laukan ir rikiuojasi 
paskui kunigą.

Vėl pasigirsta skambalas. Ku
nigas ką tai užgieda ir visa 
procesija patraukia bažnyčios 
linkui. Berniukai aprengti juo
dais rūbais, o ant rankovių bal
ti kaspinai prisegti: reiškia', 
kaip ir gedulą. Gi mergaitės 
parėdytos baltai, o ant galvų 
prisegti Valiūnai: sakytumei, 
vestuvėms—ar ne?

Bet tai buvo parapijinės mo
kyklos mokinių pirmoji komu
nija. Well, musų broliai lietu
viai tiki dar ir šiandie vidur
amžio liekanomis.

Kafri visa tai reikalinga ir 
kam neša naudos? Kunigams, 
tik ne vaikučiams. Bet to dar 
ne gana.

Apie septintą valandą vakaro 
išeinu į gatvę. Vėl minia žmo
nių apstojusi bažnyčią. Na, kas 
gi čia dabar tokio?

Einu arčiau. Šalygatvy stovi 
būrelis žmonių ir ką ten disku- 
suoja. Priėjęs klausiu vieno 
koks dabar apvaikščiojimas. .lis 
man atsako: “Ar negirdėjai? 
Yra atvažiavęs vyskupas vaiku
čiams dirmavoti.”

Salia stovinti moteris tuoj at
kerta: “Už tris šimtus dolerių 
galima visokių dalykų išmis-

Li'etuvių Keistučio Pašaipi n is 
Kliubas dabar turintis apie tū
kstantį narių, vyrų ir moterų, 
nenustoja ir toliau augti, ne tik 
kiekvieną susirinkimą prisirašo 
po dešimtį arba daugiau naujų 
narių, bet ir kai'kurios mažes
nės draugijos prisivienija, o ki
tos peę savo valdybas pareiškia 
norą pri si vienyti.

Pavyzdžiui, gegužės 4-tą die
ną pašauktas atsilankiau pas 
seną darbštų Keistučio Kliubo 
narį, Mike čeplinską, adresu 
3533 So. Wallace St. Jis, po 
;rumpo bei draugiško su manim 
pasikalbėjimo, pareiškė žinąs 
vieną tokią draugiją, būtent, 
Tėvynės Mylėtojų No. 1, kuri 
ieškanti progos prisivienyti ir 
pakvietė tos draugijos netolie
se gyvenantį pirmininką, Julių 
Klikuną, tartį savo žodį tuo 
reikalu.

Jam atvykus jau visi bendrai 
plačiau kalbėjomės, geriaus bus 
pasakius, diskusavome dabartinį 
mažų-didelių draugijų gyveni
mą ir kokių galimybių jos tu
rės atęityje gerai gyventi. Ka
dangi šio krizio laikais mažos 
draugijos dar mažesnės darosi, į 
nes jų nariai vieni ant visados 
apleidžia šią ašarų pakalnę, ki- 
ti-gu matydami, kad jiems per 
daug metų mokėjus draugijon 
savo duokles, galų gale'neišteks 
nė pomirtiriū&>'-&pmokėti, pasi
traukia. Prie tokių aplinkybių, 
kokias mes dabar gyvename, 
mažoms draugijoms pakelti na
rių ir finansų skaičium yra ne
įmanoma.

Tiesa, tūli pasakoriai kalba, 
kartais net laikraščiuose para
šo: girdi, reikia tik traukti 
jaunimą į musų senių pašaipi
uos draugijas, ir tuomet bus 
O. K. Bet kolkas tie pasako
riai dar nė vienas nesugebėjo 
pateikti tinkamą receptą, kaip 
ir kokiu budu jaunimą pri
traukti. Aš irgi esu kai ku
rioms draugijoms daug naujų 
narių pristatęs, už ką savo lai
ku ir tris pirmutines draugijų 
skirtas dovanas laimėjau. Tai
gi nežiūrint kaip butum gabus 
pa’šalpinių draugijų organizaty- 
viam darbe, bet apgailėtina: 
jaunuolius ne lengva, pritraukti- 
prirašyti. Gal tik iš penkių šim
tų vieną kitą galima gauti, ir 
tai didžiumoj toks būna tol na
rys, kol tėvas ir motina’ apmo
ka jo duokles draugijon. O ka
da jau toks jaunuolis narys 
pats pradeda rūpintis gyvenimu, 
suauga į “protą”, tai greit pri
sieina išbraukti jį iš draugijos 
knygų dėl neužsimokėjimo duok
lių. Aišku, mažoms draugijoms 
ilgai nelaukus reikia vienytis 
prie didesnių, kad tuo budu 
daugiau užtikrinus savo na
riams gavimą ligoj pašalpos ir 
pomirtinės. t

Po pasikalbėjimo, viršminetos 
draugijos (Tėvynės Mylėtojų 
No. 1) pirmininkas, J. Klikų- 
nas, išreiškė norą prisivienyti 
prie Keistučio Kliubo, jeigu tik 
abi pusės tam sutiks.

Turiu .pasakyti, kad M. čep- 
Jinskas ir J. Klikunas puikiai 
moka įvertinti mums lietuviams 
reikalingą vienybės klausimą, ir 
apie tai man buvo malonu su 
jais pasikalbėti. Be to, M. čep- 
linškui ir kitiems pasidarbavus, 
jau pirmiau viena draugija’ pri
si vieni j o prie Keistučio Kliubo, 
kurios vardas buvo “Draugystė 
Lietuvių Atgimties Vyrų ir Mo
terų” 
žymą

Valgomam Kambariui Setai už Pusę Kainos

UNIVERSAL STATE BANK
)STREET 
NOIS

DR. S. LINKT
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

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

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

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

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

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

Kitą laika pagal susitarimą.

Maple Grove Daržo Atidarymas 
87th and Maple Avė
Sezonui prasidėjus Šiuomi pranešame visiems Chicagos lietuviams, kad

i prirengtai ir kad šiuomi visus jus širdingai

15 d., 1932
/ 12 valandą dienos.

Bus skanių užkandžių ir šalto įgėrymo. Taipgi galėsite pasišokti prie geros 
muzikos ir linksmai laiką praleisti. ĮŽANGĄ DYKAI.

Visis širdingai Kviečia JOE BOVSHIS.

> v _ •

NORGE A

MAJESTIC ......... ........... $99.50
KING COLD ...... ...........................................$118.00
SPARTON .......... ............ T............... .......... $133.00



šeštadienis, geguž. 14, 1932
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NAUJIENOS, 'Chlcago-; III.

ČIKAGOS 
ŽINIOS

Konvencija protestai 
prieš didelius vyriau

sybės kaštus
——— —-

Birželio 2 ir 3 dd. Chicagoj 
įvyks konvencija, kurioj daly
vaus daugiau, kaip 1,100 biz-! 
nio organizacijų atstovai iš vi
sos šalies. Konvencija šaukia
ma tikslu protestuoti perdide- 
lius vyriausybėj kaštus.

Turėsią mokėti asmeni
nes taksas <

Asesorius Jacobs pareiškė, 
kad pora tūkstančių Cook kaun- 
tės -piliečių, ilgą laiką nemokė
jusių asmeninių taksų, busią 
šiemet priversti mokėti jas. Be 
tų, apie 60,000 valdžios — fe- 
derales, kauntės, valstijos ir 
miesto — tarnautojų turėsią 
mokėti asmenines ^taksas, dau
gelis jų pirnją kartą. Jų tarpe 
busią tokių, kuriuos politine 
įtaka iki šiol išgelbėdavusi nuo 
šios rūšies taksų mokėjimo.

Išmokėjimais (on inst- 
allment) ir kūdikius 

gaudo
Vakar presbyterian ligoninėj 

“pagautas” jau 10U0-nis kūdi
kis sulig vadinamu installmeut 
planu. Tas planas veikia šioj 
ligoninėj tatp. Laukdama kūdi
kio busima motina moka ligo
ninei po -$5 mėnesiui per 9 mė
nesius. Kai ji susilaukia kūdi
kio, tai jau ligonines kaštai 
esti .padengti. Už juos motinai 
teikiamu patarnavimas ligoni
nėje per dešimtį dienų.

500 detektyvų Lindber- 
gho vaiko žudeikoms 

gaudyti
Suvienytų Valstijų distrikto 

prokuroras Johnson pareiškė, 
kad vadinamų middle west val
stijų plote 'galima paskirti 500 
gerai išlavintų detektyvų Lind- 
bergho*vaiko žudeikoms ieškoti. 
Bet yra nuožiūros, kad vaiko 
nužudymas esąs ne gęngės, o 
kokio maniako darbas.

jei palyginti 4ų metų įvertini
mų su 1930 metų jvertiųimu. 
Tatai reiškia, kad, bendrai 
imant, farmų verte taksavimui 
nupuolusi 15.9 nuošimčių.

. I
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Tarp Ghicagos 
Lietimų

-.■—r r--------------ri------------r x-------- 1 : . -- r

■wnr

Šarlatanai veikia

Reikia sukelti operai 
$150,000

‘ (’hieagos Civic , Operai atei
nantį sezoną palaikyti dar rei
kia sukelti $150,000 dovanomis. 
$350,000 jau sukelta.

Maniako darbas, o ne 
kriminalisto

Miesto tarybos ekstra 
posėdis

Miesto taryba susirinko spe
cialiam posėdžiui biudžeto svar
stymo reikalu. (Pasak alderma- 
no Clark, miestas kaip korpora
cija sutaupinsiąs šiemet $15,- 
000,000. Tatai reiškia sumaži
nimą kaštų 25 nuošimčiais. Bet, 
girdi, mokyklų taryba, kurios 
biudžetas siekia $90,000,000 
metams, vjsai nesutinkanti kaš
tų kapojimui.

Taksų asesorius Jacobs daro 
tyrinėjimą. 14^000 asmenų rei
kalų, kurie iki šiol skaitėsi <pa- 
liuosuoti nuo mokėjimo reaF 
estate taksų.

HEMOROIDAI
Dykai žolių Treatmentas

KcnčittuUeji nuo Hemoroidų I Ratyklt 
$1.60 tiwUi)ienlo dyku! ifibaiidyiniti 
niokoki t $i.flO tilt kada JIh pftĮcelbjfiH. __
B. BlnjanuklB, Honiuroldų SpecialiHtuH. H-M-S 
Health IiiBt., 1800 N. Dūmon Avė.. Chieuko.

(lol
Už-

Dr. P.

Alexander Jamie, specialistas 
kidnapinimo įvykiuose, tarnau
jąs vadinamam Ghicagos slap
tajam šeškomui, išreiškė nuo
monę apie Ljjndberghų * vaiko 
nužudymą. Riusak. jo,-tą pikta
darybę papildęs koks maniakas, 
o ne organizuoti profesionaliai 
kriminalistai. Esą, šios pikta
darybes priežastis buvusi ma
niako kerštas už įsivaizduotą 
skriaudą, o ne taikymąsi pasi- 
tpinigauti.

Vedybų skaičius suma
žėjęs

1931 metais iki gegužes 9 
dienos Cook kauntėje buvo iš
duota 9.778 laisnių vedyboms. 
Šiemet •— nors yra vadinami 
“leap” metai — vedyboms lais
nių iki gegužės 9 dienos Ccok 
kauntėje išduotą tik 8,384.

Ir studentai protestuoja
Taip, ir studentai protestuo

ja. Bet prieš ką?
Neseniai Chicagos universi

teto plotą įvesta policija patro- 
liuoti. Taigi 700 studentų pakė
lė protestą tam patvarkymui. 
Jie uždegė laužus. Suvažiavo 
ųgnagesių, atvyko policijos. 
Studentai nudažė ikai kuriuos 
policininkus vopna. policija iš
vaikė protesto mitingą.

300 studentų pirmamečių iš 
Armouro teknologinio institu
to užkure laužus prie Michi
gan bulvaro ir 32 gatvės ir su
laikė traftką. Ir čįą teko šauk-; 
ti ugnagesiai. šičia :pirmame
čiai studentai protestavo prieš 
antramečius. !■

Jes, ir studentai protestuoja, 
bet...

Padūrę holdapą gelžkę- 
lio ofisui

Keturi plėšikai padarė-holda- 
pą Pennsylvania gelžkelio ofi
se, kuris randasi adresu 328 
įPolk st. Pasisiuvę $400 ir pabū
go.

Farmų vertė nupuolusi
Illinois Agricultural Assocįa- 

tion pranešu, kad įvertinimas 
Illinois valstijos farmų taksoms 
nupuolęs daugiau, kaip .286,- 
000,600 ..dolerių 1981 metais,

Man bestovint prie dirbtuvės 
vartų, kur tokių pat ieškančių 
darbo buvo susirinkusi minia 
iš kelių tūkstančių, iš'kažin kur 
kvarabą atnešė keletu komunis
tų. Jie tuojau.ūme agituoti mi
nią surengti demonstraciją gat
vėj ir pradėjo dalinti lapelius.

Agituoti darbininkus demon
stracijai tokiose apystovose reiš
kia juk šaukti juos prie riau
šių, prie susirėmimo su polici
ja, prie pavojaus sveikatai ir 
rasi gyvasčiai. Ar tai ne pro
vokacija ?

Lapeliuose -darbininkai buvo 
šaukiami protestuoti prieš žiau
rų policijos elgimąsi su komu
nistais Melrose Parke. Manau, 
kad nė Melrose Parko, nė kitų 
miestų policijos niekas nepa- 
girs už žiaurų elgės j.

Bet komunistai nebūtų ko
munistais, jei savo šarlataniš
ku liežuviu :ko nors nepameluo
tų. Taip ir tuose lapeliuose 
prikergiami socialistai prie Mel
rose Pkrko administracijos, ku
ri kontroliuoja vietos policiją. 
Pasakojama dar, buk socialistus 
darbdaviai kontroliuoju taip 
pat, kaip ir republikonus su de
mokratais, ir t.p.

žodžiu, bjauriausios atakos 
ant darbininkų.;() jie patys,:ko- 
munistai, save darbininkais va
dina. Argi reikia ;biaur,esnės 
provokacijos darbininkų klasei? 
Vadinti savo darbininkais ir 
kartu pasakoti,, ;buk, darbinin
kai iš socialistų partijos juos 
persekioją. Reiškia, kai ateis 
vąldininkų rinkimai, tai vėl bal
suokite už republikonus ir fa
šistus, nes fašistai geriausi ko
munistų prieteliai.

Kad fašistai yra 'komunistų 
prieteliai, tai to -niekas negali 
užginčyti. .Ir kad komunUtų 
partijoj erandaai nemažai šnj4 
pu, provokatorių įr visokio 
plauko šarlatanų^- to irgi nie
kas negail užginčyti.

Kam landžiot pi'ie darbininkų; 
ir.juos ąpgaudinčtj, {pasivadinus 
darbininkais'? Juk tai šlykš-. 
čiausras darbas, koks tik galimu*; 
įsivaizduoti. Geriau jus, iko- 
munistai, /nusiimkite maskas irį 
prisisekite šnipų ženklus. Tada 
visi žinos ;kaš Jįs ,per paukščiui 
esate.—

Lietuvių valanda
■ -------- o J,

Ryt dieną chicagiečiai ir apie 
Jnkės miestelių lietuviai turės 
nepaprastą progą išgirsti vie 
ną iš didžiųjų ir gerųjų CRi- 
cagos lietuvių chorų—“Pirmyn” 
—lietuvių radio valandoje iš 
stoties WCFL nuo 1:15 iki g 
?ai. po pietų, šis choras 
po vadovyste žymaus
muziko i< dirigento p. K 
ponavičiaus, kuris šiam 
programai turi ypatingai gražų 
programą 'prirengęs. Reikia' pri
minti, kad ši lietuvių radio va
landa jau B metai yra duoda
ma lėšomis didžiulės lietuvių ra- 
dių ir rakandų Jos. F. Budriko 
krautuvės, 3417 So. Halsted st., 
kuri už tai yra pilnai užsitar
navus lietuvių bizniškos para
mos.—Vc .

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Rps. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

Graįiorlai

S. M. SKUDAS 
Lietuvia 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W.18St 
Tel. Roouvąlt 7532

Grnbonai

IGK J. Z()LP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

inwr

Lachavich ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja
I 

‘i laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti.
TeJ. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd JP1.» Chicago
SKYRIUS:

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

i. !r n. -j ■ rjr..TTwt li
Telefonas Yards Ii 3 8 x

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas 

., 1 , , . .

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika- 

, Jams. Kąim» prieinama

331& Auburn Avenue
CHICAGO, (ILL.

1646 W. 46tb St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefoną!

Cicero 3724 

rSK įieiuyes'' Akušeres

Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

0 MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Lietuviai Gydytojai
Phone Onai 6122

DR. S. BIEŽIS
v GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandąs: 1—3 ir 7-^8 

Scredomu ir pedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Lietūyfgf Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkai*. Ketvcrgais ir SubatofM 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Westerp Av 

Pbone Hemlock 7828
Pagedėliais, Seredomis ir Pėtnyiio -is 

1821 So. Halsted Street

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

k nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek* 
nūdieniais nuo 10 iki 12. 

3421 So. Halsted St. 
Pbone Boulevard 8483

Dr, Vįncent C. Steele 
Dantistas 

4180 ĄrChęr Avenue

Phone Boulevard 4139 
A, OSALSm 

Musų Patarnavimas' lai
dotuvėse. ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir . nebrangus to
dėl, kad petptime iš
laidų ftžlaikymųi tffcp- 
rių. ~ ‘r L- '

3307 Ąuburn Avė
.CHIfiAęiP. ,ą.L.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ,4KIV SPECIALISTAS 
' :i .? ■: • v i Sugf 'oio iš Lietuvos > ! '

LEONARD EZERSKJ

graboriai
Off.į JBou|exąrd 9277 

4603 S.,, Matshfield Avė.

fRes„ iHemlocįc 0528 
6607 S. Mapletvood Avė.

T".........  . .^■:.VA7.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th & Halsted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-3:30 

Nedėldieniais pagal sutarti

■Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal .sutartį

D R. SEOMAN
Iš RUSIJOS —

Getui lietuviams iinoRH# 
tus kaipo patyręs 4 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan dt, 

Valandos: nuo 10—12 pietų k 
nuo 4 Iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Cąnal 3110 
Rezidencijos telefonai , 

Hyde Purk 6755 g/r ^mdolph 6800

lipomai per 25 me. 
gydytojas, chirurgai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo ąavo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gytlay.

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

Tel. Boulevard 1401

DR. CHARLES SĘGAL 
Praktikuoja 20 putai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, JLL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų k Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ikį 12 vai. ryte, npo 2 iki 4 
vai. po pietų k nuo 7 iki 8:30 vai 

i vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Ueną. 
Phone Midway 2880

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Telefonas Boulevard 1939

S* A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Nctpli 46tb St. Chicago, III.

DR. T. DUNDUUS 
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliąm nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephoųai dieną ir . naktį Virginia .0036

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 SoiĄh Ashland Avenue 

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

7 iki 8 Jral. Nedėl. nno 10 iki .12
Rez. Telephone JPJaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 31st Street, Chicago, ĮH. 

Valandos: 10-11 ryto, 2-iki <4 po pitt 
•7 iki 9 ’Viįįitri. Nedėliomis k 

šventadieniais 10-12 dieną

Palengvins akių įtempimą, kuris :esti 
,pn<ža|dmį galvos ?k*udwųno» ąvaigimo, 
akių apte^upp. nęrvųotumo, skaudamą 
ąkįų .forkj, nuj^a -kataraktą, atsiųiso 
trumparegystę Jr tpliręgystę. Prirengia 
fedingai jakįuįųs. Visuose atsitikimuosc 
fljzarąinąvimąs d?r°was ąu,elektra, ^ro
dančią mažiausias kb’tUs- Špecialė ątyda 
atkreipiama į mokyklos vaitas. Valandos 
nuo l 0 iki 8 ,v. 'Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PI laiką .s.ų 14ĄUAU išradimu. 
'Paugfly gtsifikimų fikyt tfti^itpnįot be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
471? South Ashland Avė.

iPIme ftpAde^ąfid ;,75»9
-cttt.1..... ""it 1 -’.y Tffj'i.i'L"!.1 r,Ju.,uir.K". 1 .mnTVTFtTr'r -

Duokite ąavo akis išegz^mįp.ąoti

©r. A, R. BLUiVIĘNTHAL
—,QPT.QMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
■4649 S. Ąsbląnd Ąte.

Lfl.ųlevard 64)87

. Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cųpler, M. D.
CHIRURGAS 

fiaklM ir 24. gelti? 
fel. Can» 1713-0241

Valandos: Papedėly 3 iki 8, .Utarninke 
1-4, Pelnyčio  j 1-7

A. MONTVID, M. D.
West Toyvn Stąte Bank BJdg. 

2400 W. Madison St.
Vai,: 1 jki 3 po pietų, 6 iki ^8 vąk.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brun$wick 0597

127

ŲR. KARL NURKAT
.(NURKAITIĘ)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku bucįu

2437 W. 6ath St.
- į Tel. Grovcbill 2242

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O F tl S A S: f

4645 Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 8 Iki 4 ir nuo 4J iki

,8 vai. vąk. NedMlomls a>ag»l sutarti *.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Profpeęt 1930

K. GBGIS
ADVOKATAS 

.MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Rąom 1113 

Telefonas Central 4411
Valandų*: nuo 9 ryto iki 4 po pįctų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. ftopleiTOd 1310 
Valandos: nuo 6 įki 8 vai. h.kkvieną 

vakarą, išskyrus ketvertą 
.Nedėtoj nuo iki 12 -fjin

. John Kuchinskas

PADĖKAVONĖ

JURGIS SURVILAS f 
kuris mirė gegužės 8 dieną 19 32 
m.; .ir palaidotas tapo gegužės 13 . 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavot tiems.' kurie ' 
suteikė jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo jį į tą .neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami
jo praaišaJinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmopėtns ir 
aukojusiems Šv. Mišias draugams. 
Dėkavojime musų dvasiškam tė- i 
vui. Kun. Švarliui. kurs atlaikė . 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; ; 
dėkavojame graboriui Eudeikiui 
až diaionų ir draugišką patarna- s 
vim|; dėka vo jame grabūešiams. 
visiems giminėms, draugams, .pa
žystamiems ir kaimynams, ladkiuu- 
siems ligoje, dalyvavusiems/šerme
nyse <ir lydėjusiems į kapines ir

t pagalios dčkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o raju musų mylimas vyre ar tė
veli sakjome: ilsėkis ialtoj želėje.

Žjauri mirtis išplėjė ,jš m.usų į 
tarpo musų brangų vyrą ir tėveli- 
užgesai- Kaip žvakė, mu?ų gyveni
me. Lauk mus ateinant!

Nuliudusi
' •’ Survilų Šeimyna.

JUOZAPAS B. MAJLONĘ ?
• *

Persisjcyrė su šiuo pasaplui ,gc- 
įgūžės 12 .dieną. 10:45 valandą 
vakare 19 32 m., sulaukęs 27 .me- , 

.tų .amžiaus. A. a. ..Jjuupząpas ,gi-
Chicago. ;IJJ.

Paliko dideliame nubudime mo- . 
terį Marijoną, spnų .Gardam mo- 
tiną Magdaleną įr tėvą Juozapą. ' 

.dėdę Aptaną Waitkus ir dėdienę ‘ 
Veroniką ir dėjdjenę P. ^Vaitkienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 1928 
'N. Leavitt St. Tel. HutnboldM 

•5.049.
tLaidatuvės įvyks Utarniokc. ge

gužės 17 dieną, >8 vai. ryte J iš na- 
hų į šv. Mykolo, parapijas bažny
čią, kurioje atsibus gedulingas pa- . 
mainos „už viėlJpnio aidą, ;a <iš ten t 
JaĮis nulydėtas į Šv. Kazimiero „ka-

Visi a. a. Juozapo B. Mąlope 
giminės, draugai ir pažystami esat "4 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti < 
laidotuvėse ir suteikti jam ,pasku- 1 
tšoj patarnavimą ir atsi&vejkinimą. ,

N,uliudę iįehamę,
Moteris, Sūnūs, Tėvai, Dėdė,
Dėdienės ir Giminės. ,

Laidotuvėse patarnauja grabo- } 
.rįus S- D. Lachawicb, Telefonas j 
Roosevelt 2515.

Seniausia ir Did
LIETUVIŲ

GRABORIU (ĮSTAIGA
EUDEIKIS *įr vėl nustebino publiką su mo nupiginto- ? 

rųšies palaimimą. Pleko įf 
aerokuojame atvežimą mirusio .žmogaus kūno j musų 
jstaigą iš bile kokios miesto Mitą.

Reikalui wt, musų mtąmoMliMa Mvąžiuos j jjąuj ’ 
mamos jr Atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di‘ > 
džiausį pasirinkimą ^grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa- ’ 
tarnavimą joms -visai itfekp ;pąreftt«ą ^n^pMnt 
| tai; ^i’ ^'ką;pitksite, ?ąr •

MIDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
tfrlkią4m^ąw pąmrnpvimą su ekspertų lietuviu pa- 
tarnąutęju. 'Dykai itefprios Moderniškus Koplyčios Del

Paimkite EilpEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur. , . ... ....

BUOEIKIS
.JŲSĮJ GRABORIUS 7 i A L'H '

O/įifu . '

South Hermitąge Avenue , 
'Visi telefonai: VAROS 1741 ir -J742 , . ; ■■ • ..........*

•■■■■. , • 1
I tll . Į „.„UI „ ...u.*..... i

,Jd. Yąrds 1.829

LIETUVIS ARIU SPECIALISTAS

Patyrimas 
-Komplikuotuose.

rOfisas ir 'Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted ‘St.

Valandos nuo <10—4, nuo 6 iki 8 
NcdėU?W* nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 V’k diepos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. L. toidoms, M.D, 
;4910 So. Michigan Avenue 

Tel Kenwood 5107

.Auo 9 11 uMl m:
nuo 6 iki 8 valandai vakąte 

apart šventadienio ir ketvirtadienio
'... ... . ......... '.yt.... 'JT"**.... ""..y?........ *"1 .. ...............r*

DR. K. DRANfiEUS
NUTĮSTAS 

WW.^3St. 
kampastW«st«rn Avė.
Tel..Rep,»Wic 2266

4442 South We(fern Avenue

Tel. .Lafayette '4146

V ALANUOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

........ u——i"1:.."y    i'—'-įivv i t 't- 

DR. J.J.KOWABSK AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 vW. 63rd St., Suite U į
Tel. Prospere 1028

Rez. 2359 Sp. l^eavit.t St. Capal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

Nėdėlipj pągąl Aųtartį

J jotu vis Advokatai
2221 23nd Street

Arti Leavitt St.
Telefonus Canal 2552

Vaįando’ 9
Seredoj ir Pėtnycioj nuo v iki 6

lijIHM*
Seredoj

TT wyru j; ir?

Advokatas
'Miesto Ofisas '17 4N. Wa»hiogton St.
Room 905 Trl. pęasbnm 7966

Valandos: 9 rytų .iki 4 po pietų

Vakarais : Utarn. (ir Aetv —6 ,jki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lalągette 7357
t —I------------------------

Namų Tfl. Hy4e<Rark d395

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Į4arquette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė, 
Telefonas Grovcbill 1595 

Valandos nuo .9 iki 11 ryto, nuo ,2r4 
k 7*9 po pietų. seredoms ®0 P>fW k 

nedėlipm* pagal susięariOM 
.... . .....-.... i------------- —--------- :-------------

DR. A. J. GUSSEN 
‘LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal .sutartį. 
4847 West 14tb Street, 

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

HeųUock 8151

DR. V,'S. NARES 
(Naryaųtkas) 

gydytojas ir Chirurgas 
2420 Margupfįe fa>ad

Phone Boulevard 7042

JDęntiatas
4645 So. Ashland Ane.

'■ ar0 «47tb Street

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas "Barden) 
LIETŲ VJg vĄaVpKATĄS 

,105 W. Adams St., Ropm 214 7 
Tefcpboue Randolpb 4727

M*ka"įs 2151 4V. įA.nd At m 4-9 
Telephoųe R^oąevelt J090

Namie 8*9' ryte Tel. 'Republic 960C
- »mn ri<M..  Tirt, rsrir

JOSEPH J. <®ISII
Lietuvis Advokatus 

4631 So. Ashlgnd Av*. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 &>. RockweU St. 
Tel. Republic 9723

V JI

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N\ Clark St., Room 009 
*T4«phone Franklin 5745
3117 S. Union Avė., 7 ilp 9 ▼, 

YFdephoųe VkRry 2213

William £. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 We3t 69 Street 
Telephone Hepjlock 1323 

Valandos: 9 tyto iki 9 vakaro 
'NndUiojPH Htjry

V!i«V‘’.



šeštadienis, geguž. 14, 1Q32

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

SPORTAS
GOLFININKŲ ATYDAI

“Naujienų” Radio 
programas

Rytoj, sekmadienį, gegužės 
15 dieną, nuo 7 iki 7:30 valan
dos ir vėl bus transliuojamas 
“Naujienų” radio programas is 
stoties WĘDC, 1210 kilocycles.

Programą pildys šie asmens: 
Dainuos p-lė Genevieve Zel- 

nis—solo—vieną numerį.
Dainuos kvartetas -— John 

Balanda, Al Neckrash, Clem 
Svilow ir Dan Kizas—2 nume
riu.

Padarys pranešimą “Naujie 
nų” bendradarbė Magda.

Visi yra Lietuvių Studentų 
Kliubo nariai.

Antroj programo daly Maka
lai kalbėsis apie savus reika
lus.

Be tb, bus įdomių pranešimų 
ieškantiems ir ieškančioms bar- 
genų krautuvėse.

Galima pilnai tikėtis, kad šis 
programas bus vienas įdomiau
sių. Taigi pasiklausykime jo.

—Rep.

Įdomi prelekcija

Praaušus pavasariui, prasidė
jo ir sportas. Ypatingai visų 
mylihias golfas plačiai prakti
kuojamas. Nors ir daug yra 
lošėjų (lietuvių), bet retai pa- 
ist’rtiko suvažiuoti į vieną vietą. 
Bet pasitarus būreliui golfo my
lėtojų, prieita prie išvados, kad 
butų gerai visiems lietuviams 
suvažiuoti į vieną vietą, tą pa
čią dieną. Na, ir tokia diena 
tapo paskirta trečiadieny, gegu
žės 18 dieną, 10 vai. ryte, Oak 
Kilis golfo aikštėje, prie 76th 
avenue ir 131st Street.

Kad ši lietuvių golfo diena 
pasiliktų visų atmintyje, tai 
bus traukiami ir judamieji pa
veikslai (movies). Taigi gerb. 
kolegos golfininkai prašome ne- 
sivčluoti, nes kitaip galite ne
patekti į judamuosius pavei
kslus.

Taigi dar kartą norime pri
minti, kad visi, kas gyvas po 
žiemos išlikę dalyvautume virš 
paminėtoj dienoj ir vietoj, su
sirinkime visi nors kartą į vie
ną vietą ir tikiu, kad mes jau
simės kaip ir lietuviškame golf- 
linke. Taipgi turėsime progą 
patirti, ką kuris išmokome, ar
ba per žiemą užmiršome.

Deliai platensnių informacijų 
šaukit Boulevard 5576.

—D. Pivarunas.

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gydy
toja tūkstančius išgydė žolėmis

PaHtebdtlnn nauja kombinacija R.vvaHtJ pa- 
lalkam'h) Aoliij yra HvarblaiiHlaH mbdornlnh) 
laiku iAradima*. Tukutanėlai kontAjunlų, ku
rio Htinkial Hirgo. dabar yru Hveikl. Nežiū
rint kokia jonu Hira yra. ir kiek daug dak
taru ir valHlu jtiH lAbandftt. dar yru viltiH 
dėl jus.

Motina Helena. Didžioji Zolit; Gydytoja, 
IHtlb N. Damen Avė.. Chicago, hIuIoh! jums 
suteikti A dieni) namini t.reatmcn ti) žolėmis 
vlsiAkai dykai. ApruAykite savo ilgi) ir mes 
prisiusime $1.00 bonku Kraujo Tpniko, ar 

bonki) specialiu žolių žyduoliu. Pri
dėkite 25c apmokėjimui snpakavimo ir per
siuntimo. RaAykite ar ateikite Aiundlo. Sity- 
rai: į731 W. 17 St. ir 4172 Areiier Avė. 
P-ia Ii. Patumienė yra Motinos Helenos Ai- 
•ma"sklet’ės sekretorė lietuviu skyriuje 41/2 
Archer Avė. ‘ i

Prasimas
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 
dėl sudėjimo rakandų, kurių 
nedaug teturi.

Praneškite savo sutikimą pa
gelbėti M. Jurgelionienei i Nau
jienas. Tel. Roosevelt 8500.

PRANEŠIMAI
SLA. 6to apskr. kuopų

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Educational

Mokyklos
Furniture & Fixturės

Rakiindai-ltaisui
Help VVanted—Malė

Darbininkų Reikia
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del j informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street •«

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

WISCONSINO farmeris per Naujie
nas ieško 2 nejaunų vyrų dirbti ant ūkės 
už valgį, guolį ir drabužius. Kelionė 
bus apmokėta, jeigu darbininkai neturės 
patįs lėšų kelioneipaijs lesų Kenonri. f Atsišaukite į NauJ 
jienas, klauskite M. Jurgelionienės.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI Elektrikinis Refrige- 
ratorius. Foreclosure, užmokėkite pri
klausant) balansą $45, Pinance Company, 
2332 W. Madison St.

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, hardware ir varniŠių už žemas

BRIDGEPORT TIN SHOP U PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965 

_-O---------

TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

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

PAAUKOSIU 8 savaites vartotus pri- 
vatiškus name rakandus. Francuziškas se
klyčios setas $50; šilkuotas francuziškas 
Oriental kauras, taipgi Ąiųerican Oriental 
$22; riešuto miegamasis setą? su Veneci
jos veidrodžiu $60; gražus itališkas iš
drožinėtas valgomasis setas $65, vertas 
$375; 5 šmotų odos sėdyne pusryčių se
tas $15; Coxwell kėdė $15; elektrikinis 
šlavėjas $10. Parduosiu atskirai ar vi
sus 4 kambarius už $237. Taipgi 
Grand Piano, rhdio ir 1.1. Užmokėsiu 
už perkraustymą. “5258 Washington 
Blvd., į šiaurę nuo Madison, telefonas 
Austin 3838.

PAIEŠKOM lietuvio salesmano, turin
tį auto, gerai patyrusį ir apsipažinusį or
ganizuoti Salės Organization Chicago ir 
apielinkėje. Taipgi paieŠkauįir kituose 
miestuose po visą U. S. A< parduoti 
naujai išrastus daiktus, kokių dar ne
buvo Amerikoj. Neturi jokios kompe- 
ticijos., Platesnių žinių atsišaukite. 
General Metai Products. 1809 W. 69 
St. Tel. Hemlock 8067, Chicago.

Keal Estate For Sale
-FĄrdayiniui

i PAUL M. SMITH « CO. ( 
Real Estate, Loans and Insurance.

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

For Reni
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Chicago, III.

REJKALINGA nevedęs janitoriaus 
pagelbininkas, unijistas, 1209 South 
Damen Avė., Tel. Canal 4706.

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

REIKALINGAS jaunas vyras prie 
abelno 'darbo dirbtuvėj.

306 W. 29 St.
------ o--- —

Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta rengia įdomią prelekcija. 
šį sezoną tokia svarbi prelek
cija rengiama' antra iš eilės.

Ji bus apie vidujinį žmogaus 
kūno sudėjimą, kokią užduotį 
atlieka kimo organai, ir apie 
vėžio ligą.

Prelekcija bus iliustruota pa
veikslais.

Skaitys ją ir aiškins S. Nai- 
kelis, draugijos daktaras. Po 
prelekcijos bus atsakymai į 
klausimus. Ji yra rengiama 
vienoms moterims.

Prelekcija rengiama (l’ę^įą- 
dienį, gegužės 18 dieną, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj mažo
joj svetianėje. Pradžia 
vakaro.

Gerbiamos ponios ir 
meldžiame skaitlingai
kyti ir pasinaudoti šia nepa
prasta proga. Apie sveikatą 
kiekvienai naudinga žinoti, 
ypač gi pusamžėms, kaip užlai
kyti ją.

Taigi butų labai malonu, kad 
pripildytumet svetainę, nes su
rengimui prelekcijos daktarui 
ir komisijai reikia pašvęsti pu
sėtinai laiko.—Kviečia Rengėjos.

Daina apie golfą

Pranešimas 
delegatams.

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

Visi kuopų išrinkti delegatai mąlonė- 
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.

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

— S. Lenkauskienė.

apskričio suvažiavimas — 
įvyks gegužės 22 dieną, 

svet.,

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 BURBAU of CHICAGO

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ię 2952

JAMES AUTO REPAIR SHOPZ
Taisome automobilius, suviriname su

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

2625 W. 47th St.
Tel. Lafayette 0376 

Savininkai
J. KAZLAUSKAS ir J. GEDART

Par- 
darbus 
mažiau

7:30 v.

paneles, 
atšila u-

Žuvo automobilio ne 
laimėje 

f

Gegužės 10 d. naktį Bronis
lovas Zaborskis, gyvenęs 3914 
S. Glove St., Stickney, su savo 
draugu gryžo automobiliu Chi- 
cagon. Ties Wheaton, .111., va
žiuojant Roosevelt keliu, jie į- 
važiavo į ant kelio stovėjusį 
troką, paliktą ten be jokių 
šviesų. Nelaimėje Zaborskis li
ko ant vietos užmuštas, o jo 
draugas išliko gyvas.

Zaborskio kūnas yra pašar
votas Eudeikio koplyčioje, 1410 
So. 49 Avė., Cicero. Laidotuvės 
bus pirmadieny, 8 v. ryto iš 
koplyčios bus nulydėtas į St. 
Adalbert kapines. t Tai senos 
Čechų kapinės, kuriose pirmiau 
ir lietuviai laidojosi? kai dar ne
turėjo savĮų kapinių. ' . . ■ . 
——..-..-Z... x..
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Musų 
jant po 
nugirsti 
nuojant

reporteriui beklaidžio
sią ašarų pakalnę teko 
vieną golfininką dai- 
tokia daina: * *

Ir atėjo linksmas “Mojus 
Atsidarė golfo rojus. 
Golfininke! kur tu miegi 
Per tą liūdną ilgą žiemą.
Kelk linksmai akis į aukštą; 
Pažiūrėk, kad jau išaušo, 
Linksmas pavasario rytas, 
Lyg tai svetys neprašytas.
Jau švelnus vėjalis pučia, 
Ir visus prie savęs kviečia. 
Snaudusius medžius sujudin’ 
Iš po ilgos žiemos pabudin.
Pažiūrėk, kad jau sujudę, 
It iš miego jie pabudę; 
Sprogsta lapai iš šiltumo, 
žydi medžiai iš linksmumo.
Teką vanduo ir plekšdena, 
Kurkia' varlės ir kvakždena. 
Kas gyv’s po žiemos išlikęs, 
Draugus golflinkę sus’tikęs.

Tad ateikit, atvažiuokit, 
O kas oru atplasnokit;
Kur gražiai medžiai žaliuoja. . 
Ir paukšteliai šnekučiuoja.
Tą savo akimis regėsit, 
Ir tarp savęs pas’kalbėsit.. 
Lošit golfą, linksmi busit,’ 
Viens kitam nepasiduosit.
Ar išloši, ar praloši, — 
Bet lošimą reik’ suruošti. 
Juk tai sportas sezoninis, 
O ne darbas kasdieninis.

Golfininke! jei dar gyvas: 
Vaikas, moteris ai* vyras, 
Suvažiuokime į krūvą, 
Ir parodykim gabumą.
Ką išmokom, ar užmiršom,- 
Tą kiekvienas mes patirsim. 
Kuris tapsit čempijonu, 
Nebjjosit golfijonų.
Tad kiekvienas-golfininkas: 
AP biznierįus, amatninkaš, 
Daktaras ar advokatas, 
Lošia golfą iš ukvatos. 

, 5* s’ ‘ / ; ? >,
Save gerai .išmankština, 
Tyram ore išvėdina. x 
Ir sugrįžta linksmas tyras, 
Vaikas, moteris ar vyrafc.

—D. P<

NAKTINIS PIKNIKAS
Atidarymas ir šokiai

ŠEŠTADIENY, GEGUŽĖS 21 D.
BIRUTES DARŽE 

(buv.Chernausko darže) 79 St. ir Archer Av.
' Muzika Johnny Bell — geriausio Šokių orkestro.

Vietos šokiams dėl 5000 šokėjų. Parkinimo vieta dėl 3000 karų.-
Fra,dži< 8 Su .šiuo garsinimu Įžanga Dykai.

RENDAI 5 kambarių apartmentas, 
garu apšildomas, kampinis namas. 
Renda pigi — $40 į mėnesį. 820 E. 
67th gatvė, telefonas Midway 8528, 
Antanas Jablonskis.

--------- Ok—

BRIGHTON PARKE pasirenduoja 
nedidelis Storas, apšildomas, išdirbta vie
ta kriaūčiaus, patogi vieta ir dėl kito 
biznio, 3970 Archef Avė. Matykit 
Frank Sabaliauskas, 2957 W. Pershing 
Road.

REIKALINGI keli lietuviškai kalban
tys vyrai, darbas 52 savaitv į metus, 
ri pinigai dėl atsakančių žmonių, 
geidaujama tokių, kurie susiduria su 
blika, šaukite

Prospect 0815 dienos laiku.
Vakarais šaukite 

Fairfax 1266. 
Klauskite J„ Laukzen

Paukščiai
(Poultry)

PASIRENDUOJA storas dėl barber- 
nės. Renda pigi. Taipgi flatas dėl 
daktaro. iTel. Yards 2773.

GRAŽUS 6 kambariai pečium šildo
mi, naujai dekoruoti, $27.50. Gera 
transportacija. 5948 May St., Tel. 
Englevvood 965 1.

Ge- 
Pa- 
pu-

Fox River Hatchery
Didžiausia ir geriausiai įrengta vištu- 

kų perykla visoje šiaurinėje Jungt. Val
stijų dalyje. Būtinai atsilankykite į 
Fox River Hatchery. Atdara visą die
ną sekmadieny.

Parodai yra tūkstančiai jaunų vištu- 
kų visokiausių rūšių ir veislių, 
visuomet teisingos.

713 Grace St., Elgin
Telefonas Elgin 5410

Kainos

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. Norintieji įstot į kliu- 
bą, malonėkit atsilankyt su draugais.

— J. B.

Draugysiį^ Dr. Vinco Kudirkos, laikys 
savo mėnesinį susirinkimą šeštadieny, 
gūžės 14, M. Meldažio svet., 2242 
23rd Place, 7:30 vai. vakarą. Visi _
riai ir narės būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

— A. Kaiildkis, rašt.

ge- 
W. 
na-

WEST CENTRAL WIND0W SHADE 
CLEANERS

5103 W. Madison St. Chicago
Senas langų užlaidas išvalo ir per

taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVE
ŠAUKITE COLUMBUS 9309

GREITAI IR PIGIAI✓

IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikos, knyg- 
vedystčs, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitąi užbaigiama 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą j vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien' ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių “ 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL. į

pradinį

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS
Del Decoration Day išvalyki! 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 Sr.

(Dvejos durys į rytus nuo Halsted St.)

Jus sutalpinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jri eisite pas .

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DĖNT1STAS X-Ray
800 W»Rąouvelt Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket ?313,
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

; I

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienas 
vra naudingos

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

CLASSIFIED ADS.
Financial

. PROGA uždirbt $400. Reikalinga 
paskola $4000 ant pirmo morgičiaus, 
ant bungal6w. Z - Z.
000-

. PROGA uždirbt $400.
■f - . — . _ — —

Dabartines vertes $10,- 
Mokėsiu 6 procentu? ir $400 ko-

Automobiles
NEPAPRASTA PROGA

.Hudson vėliausio modelio De Llixe 
Sedanas. Mano vartotas mažiau 10 
mėnesių. Karas yra absoliučiai kaip 
naujas. Įrengtas su 6 ratais ir 6 ori
ginaliais visiškai naujais tairais. Dėlto 
kad man reikia pipigų, esu priverstas jį 
paaukoti. Kainavo rrla'n virš $1,950, pri
imsiu $275, jei tuojaus pirksite, 1715 
North Humboldt Blvd., Ist Apt. Atsi
šaukite nedėlioj.

GYVENIMU PROGA
Marmon Small 8 Sedanas valiausio 

modelio. Esu privestais paaukoti jį už 
cash. Šis karas yra tiėk pat geras, kaip 
dieną pirktas. Bevelk nevartotas, tik ke
lis šimtus mylių. Užbaigimas yra kuo- 
geriausias. Tairai yra kaip nauji, 
rąs yrą, I 
Priimsiu , , . , į • _____ -f
way Avė., arti Division St., 2hd flat.

Ka- 
kaip paujas kiekvienu žvilgsniu. 
»$300.'— 1 141 North Ridg-

AUBURN VĖLIĄUSIS SEDANAS
Aš esu priverstas 'paaukoti savo tik

rai visiškai naują karą. Mano išva
žiuotas tiktai 6,200 mylių. Tairai kaip 
nauji. Aš pirkau karą apie 10 mėne
sių atgal. Bet turiu tuojaus sukelti pi
nigų'. Pirmas $325 paims jį. 4832 
North Winchester Avė., arti Lawrence 
Avė., 2nd floor.

AUBURN 1930 4 durų sedanas, 
kaip naujas. Bargenas, Reikia pama
tyti, kad įvertinti.

Normai 9106

STUDEBAKER SEDANAS 1929,- 
President 8, 5 naujį tairai, naujas už
baigimas, išmušimas ir motoras kaip 
nauji. Paaukosiu šį karą už $295. 
Išmokėjimais ar mainui.

6631 So. Western Avė.
Tel. Republic 4114

STUDEBAKER Commander vėltau- 
sis 1931 sport sedanas; 6 dratiniai ra
tai, side mounts. Karas 'mano išva
žiuotas tiktai 4,000 mylių. Jis tikrai 
Vra visiškai naujas, kaip dieną' išėjęs, iš 
dirbtuvės. Kainavo man $1,750 keli 
mėnesiai atgal. Pilnai įrengtas. Man
reikia pinigų. Priimsiu tiktai $375.
Namie visą dieną nedėlioj. 

1 t

2538 North California Avė., 
Ist floor

WILLYS KNIGHT SEDANAS — 
1928. Praktiškai nauji tairai. Už
baigimas ir motoras kuogeriausi. Pa- 
matykit ir ^asivažinėkit šiuo karu. Kai
na pardavimui $195. 6631 S. Western 
Avė., tel, Republic 4114.

TURIU Hupmobile 5 pasažierių se
daną. | . Noriu mainyti j Coupe su 
Rumblė Seat. Pridėsiu pinigų. 3858 
Archer Avė. Lafayette 7077.
»*. ' a,.....,...,

$400 KREDITĄ ant naujo Willys 8 
ar Willys Knight. Paaukosiu už $150. 
Rašykite Box 143d, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

Miscellaneous

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

------ — _

PAIEŠKAU kontraktoriaus pakelti 
namą. Atsilankykite vakarais kaip. 6 Va
landą. 936 W. 34 PI.

................ ....  **•••• i. UJ .t t j. i it rummai 

z Furniture & Fixtures 
s Rakandai-Įtaisai .■<!Rakandai-Įtaisai
VAISTINYČIOS fixtures parduodu 

nebrangiai, nes man nereikalingi; galėtų . .U" V. IV I ' V I . J J

Sr Califonia
jnišion.. Rąžykite Box 1430, Naujienos,' ant vietos laikyti arba išsivežti, 4458
1739 So. Halsted St. ' S< Califonh Ąyri <£ęk

: h. . »

7119 SO. ARTESIAN Avė. 2 pui
kus flatai po 5 ruimus, karštu vande
niu apšildomi, gera 1. transportacija, pa
sirenduoja už prieinama kainą. Tel. 
Boulevard 4368.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

RENDAI flatas penkių kambarių, 
yra maudynė. Renduosiu už $18 į mė
nesį, vieną mėnesį dykai Raridas ant 
Bridgeporto. Tel. Yards 1414.

EXTRA. Geroj pelningoj vietoj 
parsiduoda grosernė, kendžių ir school 
supplies krautuvė, netoli mokyklos ir 
bažnyčios. 2709 W. 7Ist St. Telefonas 
Grovehill 1914.

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

DIDELĖ NAUJIENA

Gongresas W«sbingtone perleido bilių 
pinigų vertę nupuldyti; jeigu Senatas 
užtvirtins, tai pinigų vertė nukris per 
pusę. Pirkte namus arba ūkę pakol 
doleris yra galingas, o namų ir ūkių kai
na žema.

2 flatų muro namas po 6 kamb., at
skirai apšildomas, moderniški įrengimai, 
randasi arti vienuolyno — Marųuette 
Park. Kaina tik $9800, įmokėt kas 
kiek gali.

Bftngalow 5 kamb., — nauja, karštu 
vandeniu apšildoma, tile vanios ir kiti 
moderniški įrengimai. Buvo mokėta 
$9500. Dabar atiduosime tik už $5700 
įmokėt kas kiek gali.

Marųuette Pr. 2 flatų namas, ap
šildomas ir garažas. Atiduosime už pu
sę kainos, tik $5800, įmokėt $1500 ar
ba daugiaus.

Brighton Pr. 2 flatų muro namas ir 
garažas. Pirmi morgičiai Banko $4500. 
Savinipkas privertsas atiduoti tik už 
$6300. Taipgi priimsim į mainus biz
nį, lotą, automobilį ir biskį pinigų.

4 flatų medinis namas, skolos nėra, 
gera vieta, Mainysiu į biznio namą — 
neperdidelį.

"STUTZ’ automobilis gerame stovy, 
— mainys į lotą.

4 flatų moderniškas namas. Randasi 
prie vienuolyno, gražiausioje lietuvių 
apielinkėje. Mainys į jūsų seną namą.

Reikalinga * farmų-ukių, Illinois, 
Wisconsin, Indiana arba Michigan, di
delės arba mažos su gyvuliais, mainyti 
į namus Chicago.

Kreipkitės bile dieną, nedėliomis arba 
vakarais pas,

K. J. MACKE « CO.
(Mačiukas)

6812 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140

Furnished Rooms
2 APŠILDOMI, šviesus kambariai 

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

RENDON šyįęsųs kambarys Bridge- 
porte dėl vaikino. Garu šildomas. Tele
fonas Yards 4156.

RENDON šviesus, apšildytas didelis 
kambarys su ar be valgio, nebrangiai. 
Yra garadžius. Box 1421, 1739 So'. 
Halsted St.

RENDON 2 apšildyti, šviesus kamba
riai, dėl 2 vyrų. 3256 S. Union Avė. 
1* lubos.

TURIU FARMĄ IR BIZNĮ; VIENĄ 
NORIU PARDUOTI

20 akrų farma, puikus sodnas, namas 
karštu vandeniu šildomas, elektra, su gy
vuliais ir mašinomis, arba Liberty Park, 
yra barbeųue stand, piknikams daržas ir 
daug didelių medžių,. lingynes ir arkliu
kai jodinėjimui. Namas su naujos ma
dos įrengimais, didelis valgymui kamba
rys su didele vieta šokiams; bėgantis 
vanduo, elektra ir gyvenimui kambariai. 
Visiems žinomas biznis per 8 metus.

VINCENTAS JONIKAS, ' 
Archer Avė., Rd. 4-A prie 135 St. 
2 mylios į pietus nuo Lemont, III.

Tel. Lemont 8 7-J 2.

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 
tuojaus. Republic 1598.
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PARSIDUODA 5 kambarių namas su 

6 lotais ir barnė, kur galima laikyti 
gyvulių ir paukščių. 1021 W. 60 St. 
Td. Englevvood 2116.

PASIRENDUOJA 2 kambariai vaiki
nui arba vedusiai porai. Antros lubos 
iš užpakalio.

3122 S. Wallace St.

PASIRENDUOJA moderniškas kam
barys dėl pavienio vyro, su ar be valgio. 
6515 So. Talman Avė. Prospect 10210.

RENDON šviesus kambarys prie ma
žos šeimynos vaikinam ar merginom. 
Vienas blokas nuo Archer Avė., 2 lubos.

4014 Brighton Place.

RENDAI gražus kambarys vyrams 
arba merginoms, nebrangiai. Antras na; 
mas. 3402 So. Auburn Avė.

Personai
smenų Ieško

PAIEŠKOMA sekami žmonės: 
Joseph Buzinskas . 
Charles Kamarauskas 
Mike Savilis 
John Skupas 
William Mockus \ '
Agota Zilvičiukė 
Dela Suskaitė

Atsiliepkit Public Service Office 
819 Wcst 35th St., Chicago

/' ■ i
PAIEŠKAU savo draugės Barboros 

Služnalės po vyro Dvariejonės, girdėjau, 
kad gyvena; Kanadoj, Toronto mieste. 
PrąŠau atsišaukti arba kas žinote pranešti 
Rozalijai Jurkienėj, 3242 S. Emerald 
Avė., Chicago, - III,

Partners Wanteid
Pusininkų Reikią'.į

IEŠKAU partnerio^ su mažų kapitalu 
į Bekernės biznį, turi būt geras kepėjas. 
Biznis išdirbtas, pelningas."

934 W. 29th St.
... ........      "'T

REIKALINGAS pusininkas į gerą res
torano biznį; nepatyrusį išmokinsiu, at
sišaukite greitai, priimsiu lengvais išmo
kėjimais. 6 24 ii S. Ashland Avė.

REIKALINGAS partneris ar partner- 
ka į senvičių šapos bizrtį, geroje vietoje.

10805 S. Michigan Avė.

REIKALINGAS partneris su mažu 
kąpitalu prie medžio išdirbystės. Box 
1432, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

KAS nprite sentfs taisyti ar budavoti 
naujus namus. Atlieku visokius darbus 
buldinguose ant lengvų išmokėjimų.

Tel, Yards 2773, <
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PARDAVIMUI kriaučių šapa. valymo 
taisymo. Renda pigi — $13, su 
kambariais pagyvenimui.

6839 So. Loomis Blvd.

$3,000 PIGIAU, negu tikrai yra ver
ta, 6 kambarių muro bungalow, gražioj 
apielinkėj, gera transportacija. Priimsiu 
į mainus lotą, automobilį, ar biznį kai
po dalį įmokėjimo.

Kreipkitės
J. NAMON FINANCE CO. 

6755 So. Western Avė.
o ■ ■

PARDAVIMUI grosernė, rūkytos mė
sos, kendžių ir ice cream krautuvė, su 
namu, už . pirmą teisingą pasiulijimr, 
arba mainysiu ant rezidencijos. A. Ka- 
ccviČia, 3407 S. Wallace St.

PARDAVIMUI restoranas arba mai
nysiu į bile ką.

3456 S. Halsted St.

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojant. 

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL. 

——o——

PARDAVIMUI 
su mažu namu.

grosernė ir bučernė 
Bargenas. z

Tel. Lafayette 8780

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

6 KAMBARIŲ bungalow, uždaryti 
porčiai, karštu vandeniu Šildoma, 2 ka
rų garažas pigiai.

6204 So. Komensky Avė.
-<■. ■■■o.... ..

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

* Savininkas turi ’3 farmas, nori vieną 
išmainyti ar parduoti. x

ZIGMANT LAKĘS, 
Higgins No. 63, Barlett Road 

Phone Dundee 812-J-2 
Barrington, III.

GERA proga dėl bedarbių, parduodu 
6 flatų namą ir štorelį labai pigiai, ren- 
dos neša $95.00 j mėnesį.

4546 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI pigiai lotas Mar- 
ųuette Manor, 40 pėdų pločio, 3327 
So. Halsted St. Phone Yards 4669.

MARQUETTE Parke namas 1% 
aukšto, 2 pagyvenimai. Didelis trotas 
man. Tamsta paimsi pigiai už mano 
skolą. 6602 S. Fairfield Avė.

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

PASIRENDUOJA AR PARSIDUODA 
TOMALA’S GROVE DARŽAS 

138 St. ir Archer Avė., 
Lemont, III.

Klauskite Gage Park Building 8 Loan 
Homestead Ass’n (Spulkoj), 

Joseph S. H u bąli k, sekretorius 
2624 West 51 St., Chiago

MAINYSIU 6 kambarių cottage su 
5 lotais West Melrose Parke, ant šviežio 
oro į bizniavą namą, su bučerne ir gro- 
serne, 2104 Washburn Avė., Telefonas 
Roosevelt 8483.

MAINYSIU bizniavą lotą, ant Archer 
Avė., Summit, III. į mažą biznį su na
mu, bungalow ar 2 fiatį. Kiek reikės, 
primokėsiu. 2120 W. 23rd PI. 
........ ........... — ••

MAINYSIU farmą 40 akrų, cash, 
Wisconsin, ant gero adtomobiliaus, ar 
ant gerų lotų. J. Guokas, 4508 West 
End Avė.

PARDAVIMUI dviejų augštų mūri
nis namas Brighton Parke, šešių ir še
šių kambarių; karštu vandeniu šildomas 
pirmas apt., 2 karų garažas.' Lotas 37 
pėdų platumo Kaina $8250 tiktai 
už cash.

A. S. DUSHKES 
v 2633 W. 39 Place

EXTRA BARGENAS
Naujas muro bungalovv, 5 kambariai 

ir sleeping poreb. Šiltu vandeniu ap
šildoma. Tile maudynė ir shovver. Lo
tas 30x125. Graži vieta netoli 63-čios 
ir Crawford. Kainavo $9500. Esu 
priverstas atiduoti uė $5400.

šaukite Republic 10590
MAINYSIU bizniavą lotą, ant Archer 

Avė., įSummitt, III. į mažą biznį su na
mu, bungalow ar 2 fiatį. Kiek reikės, 
primokėsiu, 2120 W. 23rd PI. 2 lubos 
front. >

MAINYSIU lotą ant namo, lotas yra 
casb ant Western Avė ir 70. John 
Kražaus^as, 4506 S. Talman Avė.

FORCLOSURE pavojus, greitam par
davimui bizniąvas 2 augščių mūrinis, 
moderniškas namas, 6 ir 5 kambariai 
viršuj, o apačioj storas ir 4 kambariai, 
arba mainysiu į mažą namą arba į bile 
ką. *

Veikite greit.
Tel. Boulevard 3202
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