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Japonijos armija 
nedaleido naujo 
kabineto sudarymo

Reikalauja
vės”

“tautinės-bclpartjU 
ministerių grupės

Japonija, geg. 17. — 
rusti padėtis Japoni- 

Suirute prasi

Tokio, 
Kebli ir 
joje neaiškėja. 
dėjo geg. 15, kuomet įvyko lai
vyno ir armijos karininkų iš
šauktas teroras ir bombų mė
tymas, laike kurio tapo nušau
tas Japonijos premjeras Inukai.

Nušautojo Inukai vieton buvo 
išrinktas finansų ministeris Ta 
kahashi, bet jo kabinetas tuo
jau rezignavo. Po to buvo pa
darytas nepasekmingas bandy
mas sudaryti naujį ministerių 
kabinėti;, kurio premjeru buvo 
paskirtas seiyukai partijos na
rys ir paskutiniame kabinete 
buvęs vidaus reikalų ministeris 
Kisaburo Suzuki. Bet Suzu- 
ki’ui tuojau užkirto kelią af 
mija, kuri pareiškė ultimatumo 
formoje, kad ji reikalauja be- 
partyvio kabineto, nes kitame 
atvejyje nerekomenduos jokio 
oficieriaus karo ministerių. Pa
reiškimą padarė armijos gene- 
ralio štabo antrasis viršininkas 
gen. Mazaki. Japonijos konsti
tucija reikalauja, kad karo mi- 
nisteriu butų generolas, todėl 
armija gali užkirsti kelią suda
rymui ministerijos, kuriai ji 
nėra palanki.

Peiping, Mandžurija, geg. 18. 
—čia atėjo pranešimai, kad Ira
ne. Mandžurijoje kiniečių su
kilėliai, vedami gen. Li Tu, nu
žudė 35 japonus. Padegę mies
tą, \ sukilėli: i pasitraukė.

Senatas atmetė 
Įplaukų mok. 

pakėlimą
Washington, D. C., geg. 17.— 

Senate buvo atmestas šen. Gon- 
nally pasiūlymas pakelti meti
nių įplaukų mokesčius 
nuo įplaukų siekiančių 
ir 8% nuo didesnių.

$4,000

Meksiką apleido 
ambasadorius

Peru

Meksikos Miestas, geg. 17.— 
Meksikai nutraukus santykius 
su Peru, iš Meksikos Miesto iš
vyko Peru ambasadorius Oscar 
BaTrenecheay Raygadas. Ginčas 
tarp šalių kilo dėl Meksikos at
stovo Peru siuntinėjimą j Pe
ru privatiškas komunikacijas 
diplomatiniuose vokuose.

Arizonoje rengiasi pulti 
kalėjimą

Florence, Ariz., geg. 17. — 
Buvę vietinio valstijos kalėjimo 
kaliniai rengiasi jį pulti ir pa- 
liuosuoti visus kitus kalinius. 
Apie tai patyrę kalėjimo virši
ninkai apginklavo sargus kul
kosvaidžiais ir padidino jų skai
čių. Tame kalėjime sėdi Ruth 

• Judd, kuri buvo pasmerkta mir
ti už 2 moteriškių nužudymą.

Nusižudė užbaigęs 'mokyklą
šil-

47-

įdek ^žmoniųišsigelbėt

metų ber- 
nusižudė.

Ottawa, Kanada, geg. 17.— 
žemieji parliamento rūmai pra
leido bilių numušti visų vai 
tižios darbininkų alga^: 10%.

negalima 
žuvo.

Paskyrė .$2,363,073 West Point 
akademijai

1 Escabana, Mich., geg/17. r- 
Sudegusios triobos griuvėsiuo
se rasta trijų vyrų kūnai, žuvo 
liepsnose negalėdami

Marion, III., geg. 17. — Prieš 
tris dienas užbaigęs Jnnior high 
school, septyniolikos 
niukas Fred Ashby 
Priežastis nežinoma.

Meksikos Miestais, geg. 17.— 
Yucatano sostinę Meridą aplan
kė smarki vėtra ir audra. Del 
■atmosferinių sąlygų 
patirti

Washington, D. G„ geg. 17. 
—Atstovų rūmai paskyrė $2,- 
363,070 karo akademijos West 
Point užlaikymui.
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yChica?ai ir apylinkei fedęra 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Greičiausiai giedra, kiek 
Čiąu; nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 
59 laip. i

Saulė leka 5.^27; leidžiasi 
05

Kaina 3c

Curtis derybos su 
Lindberghų sunaus 
užmušėjais - klasta

Apgavo Lindbergh’ą ir policiją 
—norėdamas pasigarsinti

Hopewell, N. J., geg. 17. — 
New Jersey valstijos policijos 
superintendentas kapitonas II. 
N. Schwarzkopf, kurio vardas 
yra žinomas ryšy su Lindberg- 
h’o kūdikio kidnaperių ir už
mušėjų ieškojimu, paskelbė, kad 
John Hughes Curtis, vienas 
trijų virginiečių “vedusių dery
bas su kidnaperiais”, prisipaži
no Jog tos derybos yra grynas 
jo prasimanymas. Savo vaiz
duotėje sukoręs ir asmenis, su 
kuriais vedęs derybas, sugal
vojęs ir laivą, kuriame jie buk 
plaukioję Alantiko juros pa
kraštyje.

Curtis prisipažindamas šukė 
le didelę sensaciją ir pasipikti
nimą taip policijoj, kaip ir tarp 
Lindbergh’o draugų. Remda
mies jo pareiškimais, krantų 
apsaugos laivai ir orlaiviai be 
paliovos plaukiojo ir skraidė 
juros pakraščiuose ieškodami to 
tariamo laivo tikėdamies suim
ti kaltininkus.

Curtis yra Norfolk, Va., gy
ventojas, užsiimąs laivų staty
ba. Prasimanydamas apie de
rybas ir pasinaudodamas Lind- 
bergh’ų nelaime, norėjo pasi 
garsinti. Beto vienas laikraščio 
’eidėjas ir filmų bendrovė siū
le jam didžiules suma pinigų 
už išimtinas teises naudotis ži
niomis ir paveikslais surištomis 
su jo derybomis. Curtis į šį 
skandalą įvėle ir kitus du vir- 
giniečius—admirolą Guy Bu r- 
rage ir presbiteri jonų kunigą H. 
Dodson-Peacock. šis dabar 
tvirtina, kad Curtis gavęs ner
vų paįrimą ir nežino ką daro.

Kaltina teisėjus važinė 
jus po kraštą valdžios 

lėšomis
Washington, D .C., geg. 17. 

—Atstovas La Guardia apkalti 
no federalius teisėjus bereika
lingai važinėjus po J. V. ir lei
dus atostogas New Yorke ir 
kitur J. V. valdžios lėšomis.

Mandžurijos kariumenė 
nugalėjo sukilėlius

Changchun, Mabdžurija, geg. 
17.—Prie Nungano miesto Man
džurijos kariuomenė nugalėjo 
kinų sukilėlių būrį ir patį mies
tą paėmė į savo rankas. Mušyj 
žuvo 75, o 150 paskendo plauk
dami per artimą Sungari upę.

Francijos apsaugos mi- 
nisteris įkrito į jurą
Paryžius, geg. 17. — Į Vi

duržemio jurą įkrito orlaivis, 
kuriuo skrido Francijos apsau
gos ministeris Andre Francois 
Pietri. Ministerį išgelbėjo ka
ro laivas.

/

Numušė Kanados valdi
ninkų algas

Chicago, III., Trečiadienis, Gegužes-May 18 d., 1932

(Acme-P. 0 A. Photo]

Civil Liberties Union atstovai: (iš kaires į dešinę) M. C. Duke, Arthur G. Hays, prof. Broadus 
Mitchell, Mrs. Carol King, Dudley F. Malone, Dr. Ernest S. Baycs ir kun. Charles Wcber. Jie 
buvo nuvykę į Kentucky (Bell pavietą) tyrinėti angliakasių padėtį, bet gyventojai juos išvijo.

100 žuvo užsidegu
siam francuzų laive 

“G. Philippar”
Aden, Arabija, geg. 17. — 

Afrikos pakraštyje, prie Itali
jos Somali užsidegė francuzų 
keleivinis laivas Georgės Philip- 
par. Keleivių jame buvo apie
000. Laikinai nebuvo žinoma,
koks skaičius žuvo, bet vėles- 
niomis žiniomis virš 100 kelei
vių, kurie dėl paplitusios ugnies 
negalėjo pasiekti . valčių, grei
čiausiai sūiTėgČ. 
gelbėjo laivas 
kuris atskubėjo 
vui į pagalbą.

'Daugumą h- 
“Contractor , 

degančiam lai-

Saugo aukščiausi 
teismą nuo komu

nistų
17. 
ru- 
ap-

Washington, 1). C., geg. 
—Aukščiausio J. V. teismo 
mai buvo apstatyti stipria 
sauga, kuomet pasklido žinios, 
kad komunistai rengiasi į jį 
maršuoti. Manoma, kad de
monstracija rengiama ryšy su 
šešių Scottsboro negrų pasmer
kimu mirti. Byla atei 
teismą birželio 24 d.

i »

Dar 254 duchoborų 
kalėjimą

Nelson, B. C., geg. 17. —Per 
paskutines tris savaites 511 du- 
choborų, kurie nusirengę pro-, 
testavo prieš savo vado Veregi 
no areštavimą. Paskutiniu lai
ku vėl 254 buvo nuteisti i ka
lėjimą.

Susižeidė Japonijos 
“Lindbergh’as”

Oakland, Cal., geg. 17.— Į 
juros kanalą su orlaiviu įkrito 
Japonijos Lindbergh’as Seiji 
Yoshihara'. Darė bandymus su 
orlaiviu prieš išskrisdamas per 
Ramųjį vandenyną. Sunkiai su
sižeidė.

Beieškodami Lindberg- 
hiuko rado degtinę

. j
Philadelphia, Pa„ geg. 17.— 

Krantų apsaugos' laivai, kurie 
ieškojo Lindberghiuko užmušė
jų jachtą, užtiko kelius kontra
bandininkų laivus ir suėmė 
$100,000 vertės degtinės..
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Užmuštas “Makedonijos 
karaliaus” šalininkas
Sofia, Bulgarija, geg.* 17. — 

Nakties laiku Sofijoje, Bulga
rijos sostinėje užmuštas Di- 
mitri Michailov, vienas žymiau
sių “Makedonijos karaliaus” 
Ivano Michailovo šalininkų. 
“Karalius” yrą pasiryžęs at
gauti Bulgarijos, Graikijos ir 
Jugoslavijos pavergtiems ma- 
kedoniečiams nepriklausomybę.

Numato vasarinę 
kongreso sesiją

Washington, D. C., geg. 17. 
—Senatoriai pranešė atstovų 
rūmų pirmininkui Garner’iui, 
kad birželio mėnesyje turės bū
ti nutrauktos kongreso sesijos, 
nes tuo laiku įvyks abiejų par
tijų, demokratų ir republikonų 
konvencijos. Kad užbaigus vi
nis reikalus, atstovų rūmai ir 
senatas turės susirinkti vasara.

1 žuvo, 7 sužeisti bom
bos sprogime, Ispanijoje

Madridas, Ispanija, geg. 17. 
—Iš Montellano, Sevilijos pra
neša, kad vieno ekstremisto na
muose sprogo bomba. Žuvo vie
na moteriškė, o sužeisti keturi 
vaikai moteris ir du vyrai.

Italijos bedarbių skai
čius mažėja

Roma, Italija, geg. 17.—Sta- 
ticstikos žiniomis, paskutiniu 
laiku bedarbių Italijoje yra 
1,000,025; Per paskutines tris 
savaites jų skaičius sumažėjo 
53,000.

Du žuvo politinėse riau 
šėse, Panamoje

Pa-Panama City, geg. 17.
narnoje greitoje ateityje įvyks 
rinkimai. Kampanija f siaučia 
visame krašte. Panama City 
įvyko riaušės tarp skirtingų 
partijų rėmėjų, kuriose du bu
vo užmušti ir devyni sužeisti.

Indijoje moslemų in 
dusų riaušes tebe

sitęsia
Bombėjus, Indija, geg. 17.— 

Prieš tris dienas prasidėjusios 
tnoslemų ir indusų riaušės te
besitęsia ir žuvusiųjų skaičius 
pakilo iki 80. Sužeistų ikišiol 
priskaitoma virš 800. Iš Bom
bėjaus riaušes išsiplėtė į Kal
kutą ir kitus Indijos miestus. 
Riaušės prasidėjo, kuomet in- 
dusai sumušė du berniukus— 
moslemus.

Meksikos va 1 s t i j a 
apribojo' kunigų 

skaičių iki 13
Meksikos Miestas, geg. 17.— 

Michoacan valstijos gubernato
rius pranešė centralihei valdžiai, 
kad jos ribose kunigų skaičius 
apribota iki 33. Tas pats įsta
tymas graudžia vyskupams ir 
kitiems tikybiniems oficialams 
oficijuoti.

Šiandien rezignavo Bel
gijos kabinetas

Brusscls, Belgija, geg. 17.— 
šiandien karaliui Albertui į- 
teikė rezignaciją konservątyvo 
Julės Rankin’o ministerių ka
binetas.

Ragina Meksikos gy
ventojus gerti alų

Meksikos Miestas, geg. 17.— 
Meksika, ištroškusiems J. V.✓ 
gyventojams yra tikras rojus. 
Netik, kad ten nėra draudžia
ma naudotis gėrimais, bet pa
ti valdžia išleido aplinkrašti, 
kuriame gyventojai raginto ra
ginami gerti alų.

Kaitra rytinėse J. V.

New York, geg. 17. — At- 
lantiko juros pakraščius neti? 
ketai aplankė ankstyva vasara. 
New Yorke šiluma siekė virš 
83 laipsnių.. Ypatingai karšta 
buvo Naujoje Anglijoje,, kur 
Bostone ir keliose kitose vieto
se temperatūra siekė net 93 
laip. Harrisburg'e, Pa., ir Wor- 
cester, Mass., du. asmenys ap
svaigo nuo karščio.

Washington, D. C., geg. 17.— 
Statistikos žiniomis, dabartiniu 
laiku Rusijoje išeina tris kart 
daugiau laikraščių ir periodinių 
leidinių, negu caro laikais. Laik
raščių viso išeina apie 2,230.

Lietuvos Naujienos
Kaip čigonė karves ir 

kiaules atburė
Zubelių km., Gelvonų valsč., 

balandžio men. 20 d. atėjo čigo
nė pas ūkininką Joną Tatarei į 
ir ėmė jam sakyti: “Ponas, tu
ri karvių; bet jos mažai pieno 
duoda, turi kiaulių, kurios yra 
neėdrios; tavo gyvuliai —“už- 
čieravoti”. Jei duosi man la
šinių ar kviečių, tai aš jas už
kalbėsiu.

Ūkininkas davė jai kviečių ir 
liepė daryti, kas reikia. Tada 
čigone liepė duoti paltį lašinįų, 
rurių, sviesto ir kiaušinių, ku
riuos ji apraišiojo “nepapras
tais” siūlais ir tris kart per
žegnojusi liepė pakabinti ties 
tvarto durimis ir uždraudė i 
juos žiūrėti—kitaip—bus nepa- 
mačlyva...

Iš ryto pabudęs J. T. nėra 
do ties tvartu pakabintų laši
nių, ir nubėgo pas policiją, ku
ri užburtų lašinių neapsiėmė 
surasti. Būrimas J. T. atsiejo 
apie 50 litų.

Žmogus uždegė tvartus 
ir pats juose sudegė

Bal. 14 d. Joniškio v., Niu- 
raičių vienkiemy sudegė Boni
faco Khipšo klėtis ir kūtė, bu
vę po vienu stogu ,su gyvuliais, 
javais ir kitais daiktais.

Be to, gaisro metu sudegė 
buvęs kūtėje Povilas Skribickas, 
21 metų amžiaus, iš Joniškio 
valsč., kuris, 
būdamas nebkivus ir nebegalė
damas dviračiu namo parva
žiuoti, pakeliui apsistojo Klup- 
šo kūtėje ir rūkydamas per no 
atsargumą uždegė šiaudus.

Gaisro nuostolių padaryta 6,- 
000 litų. v

aiškinama.
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Kalba apie Bolivijos 
Paraguajaus karą
Buenos Aires, Argentina, 

geg. 17.— Į Argentiną atėjo 
gandai, kad Oran Chaco apy
linkėje Bolivijos kariuomene 
pradėjo ofenzyvą prie Paragua- 
jų. Ginčas tarp tų šalių eina 
dėl sienų.

Kaip neapsimoka mokintis 
chemijos

Philadelphia, Pa., geg. 17.— 
Jaunas 15 metų “chemikas”, 
lankąs high school, darė ban
dymus su chemikalais. Ja*m 
kas tai pasakė, kad elektros į- 
takoje, tam tikras junginys 
sprogsta. Bet jaunasis moksli
ninkas netikėjo iki pats to ne
išbando. Eksperimentas jam at
siėjo gana brangiai, nes išgąs
dino kelių mylių apylinkės gy
ventoj us? o pats buvo nugaben
tas į ligoninę, ir iš ten į polici
jos stotį pasiaiškinti.

■ < ____________________ "______________ • __________

JUMS SMAGU BUS 
KELIAUTI LIETUVON

su
' DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK- 

RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRIA” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 
Be persėdimo tiesiog Klaipėdon. 
Keliavimas dabar daug pigesnis.
Užeikite pasiteirauti.
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
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Viduramžiškas da 
vatkų triukšmas

Jurbarke
Nužudyto advokato karstą į ka

pines kėlė per tvorą

Jurbarkas.—Bal. m. 29 d. į- 
vyko paslaptingai nužudyto ad
vokato Adomaičio laidotuvės. 
Velionis pastaraisiais metais ne
praktikavo jokios tikybos, dėl 
o buvo laidojamas nešventinto
je kapinių vietoje. Visų krikš
čioniškų tikybų kapai Jurbarke 
randasi viename sklype ir turi 
bendrą užtvarą. Užvaroj yra 
dveji vartai: katalikų ir evan
gelikų. Nešventintas sklypas 
randasi katalikiškų kapinių da
lyje, ir laidojant į tas vadina
mas “Siratkapes”, visada nau
dotasi katalikiškais vartais. Bet 
šiuo kartu atlydėjus velionies 
Adomaičio karstą, vartai rasti 
užrakinti ir apgulti didelio da
vatkų būrio; jos pareiškė, kad 
neįsileisiančios pro vartus be
dievio. Kreiptasi į evangeli
kus, bet šie pareikalavo už sa
vus vartus 60 litų muito.
Atvyko policija, mėgino 

vatkas perkalbėti, bet šios 
nusileido. Užklaustas tuo 
kalu kunigas paaiškino, 
kliūčių pervežti karstui 
vartus nesą, tik pas ką yra ka
pinių raktai jis nežinąs.

Tik po dviejų valandų dery
bų, atvykusi : visa policija su 
nuovados viršininku pryšaky 
visą reikalą išsprendė kompro
misu... Karstas perkeltas tiesiog 
per tvorą ties “Siratkapėmis”, 
ir velionis palaidotas...

Laidojant davatkos trimfuo- 
ja, juokiasi, žviegia, koks tai 
rilpnaprotis gieda,— laidotuvės 
virsta kokiomis tai viduramžių 
raganų deginimo apeigomis.

Tai tau ir sąžinės laisve į- 
statymais garantuota... Laikas 
jurbarkiečiams sutvarkyti ka
pinių reikalą taip, kad panašus 
incidentai nepasikartotų. Įsidrą
sinę tikybiniai fanatikai ateity 
gali dar gražesnį šposą iškirsti.

da
li e- 
rei- 
kad 
pro

Ūkininkai skundžiasi
Marijampolės apylinkės ūki 

pinkai skundžiasi, kad pereitą 
šlapią rudenį šlapiai įsojo žiem
kenčius, kurie blogai dygo ir 
negalėjo tinkamai suželti. Del 
šalto šio pavasario žiemkenčiai 
jokio gyvumo nerodo. Kiti 
skundžiasi, kad nėra pašarų ir 
jau laikas butų išgyti gyvulius, 
o cukraus fabriko atmatoms 
pirkti nėra pinigų. Kiti beko
nams sušėrė kuonevisus javus 
ir neturi pavasariui seklų ir 
mano padaryti savotišką žemės 
reformą pavedant savo dalį že
mes tam tikromis sąlygomis 
tiems, kurie turi sėklų.
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KORESPONDENCIJOS
TTŪ—i 11 mli l imi !■ *TI1W~T CttM—*

Cleveland, O.
Kultūrinio Darželio Sąjunga ir 

kilos smulkios žinelės.

Kultūrinio Darželio Sąjun
gos mėnesinis susirinkimas 
įvyko gegužės 13 d. Pirmiau
siai tapo išduotas raportas, iš 
kurio pasirodė, jog visas dar
bas yra smarkiai varomas pir
myn ir viskas yra gerai tvar
koma.

Kai kuriems gal atrodo keis
ta, kad taip ilgai nusitęsė dar
želio atidarymas. Bet juk mes 
žinome, kad ir pavieniai drau
gijai nėra lengva koks nors di
desnis darbas įvykdyti, — tai 
užima gana daug laiko. Dar
želio atidarymas yra nepaly
ginamai didesnis darbas. Rei
kėjo vesti derybas su dviem 
valdžiom. Pirmiausiai teko 
kreiptis į Clevelando miesto 
valdžią, kad išgauti darželiui 
tinkamą vietą. Tuo pačiu lai
ku teko vesti derybas ir su 
Lietuvos valdžia, kuri pasiža
dėjo prisiųsti Dr. Basanavi
čiaus biustą. Visa tai, žinoma, 
užėmė pusėtinai daug laiko.

Prie progos noriu pranešti 
visoms draugijoms, kurios rū
pinasi darželio įkūrimu, jog 
ne visi jų atstovai dalyvauja 
susirinkimuose. Draugijų val
dybų pareiga yra prižiūrėt i, 
kad atstovai lankvtu susirinki
mus. Jeigu kurie nenori to 
daryti* tai į jų vietas reikėtų 
išrinkti kilus.

Sąjungos iždininkas savo 
raporte pažymėjo, kad ižde 
yra $1203. Tai graži pinigų su
ma gražiam darbui atlikti.

SLA. 11 kuopa jau atliko 
savo pereigą ir išrinko 9 delega
tus į seimą (kas jie? — Red.).

—°—
šiemet (ibio valstijo^buvo 

nominacijos. Nominuota ir du 
lietuviai. Nors jie nominacijas 
ir pralaimėjo, tačiau kiekvie
nas jų surinko po -1,000 balsų. 
Tai parodo, jog lietuviai remia 
savo tautiečius.

—o—
Dažnai tenka girdėti nusi

skundimų, kad pašalpinių 
draugijų nariai nebeišgali už
simokėti mėnesines duokles. 
Priežastis, žinoma, yra nedar
bas. Darbai pas mus nei kiek 
negerėja. Kai kurie dar šiek 
tiek dirba. Tačiau nuolat tai iš 
vienos, tai iš kitos dirbtuvės 
atleidžiama daugiau darbinin
kų. Visi skundžiasi ir dejuoja, 
kas čia bus toliau, vienok or
ganizuotis vis dar nepradeda. 
Tur būt, mano, kad Amerikos 
milionų viešpačiai kada nors 
ant jų susimylės. Jonas Jarus.

Waterbury, Conn.
Tapo patrauktas atsakomybėn 
"l'.hief Tino Moons Meridas"

Gegužės 4 d. atsidūrė teisine 
indėnų vadas Meridas. Atsa
komybėn jis tapo patrauktas 
už tai* kad be leidimo prakti
kavo mediciną ir mrturopatiją. 
Du valstijos “traperiai” Ka- 
menski ir Mulctflhy gydėsi pas 
jį apie metus laiko. Kamenski 
sirgo kažkokia skilvio liga. 
Meridas pačiiulinėjo jo pulsą 
ir, pažiūrėjęs į rankos linijas, 
pareiškė, jog skilvyj esanti 
votis. Kamenski nenorėjo tam 
tikėti, sakydamas, jog X-spin- 
duliai jokios voties neparodė, 
šarlatanas ėmė tikrinti, jog 
X-spinduliai tokios voties ne
parodo. Kamenski užmokėjo 
penkis dolerius ir gavo kažko
kių žolių. /('«"

I teismą MeridaS atėjo eit 
advokatu, kuris atidėjo bylą 
ligi gegužės 16 d. Tačiau ne
spėjo “indėnų” vadas atsipei
kėti nuo pirmo smūgio, kaip 
teko susidurti su kitu nesma
gumu. Gegužės 10. d. jis 
tapo areštuotas* Priegtam dm 
ir jo namus “atačino”. Sį kaltą 
jį apskundė Wm. G. Sorrentf-

no iš New Maveno, reikalauda
mas $12,000. .

Sorrentino buvo jo agentas. 
Sakoma, kad per jo pasidar
bavimą Meridas likęs “Cbief 
Two Moons’’. Už to titulo iš- 
rupinimą Meridas pasižadėjęs 
sumokėti $10,000. Sorrentiiio 
kažkokiu bildu sudaręs taip, 
kad Norfh Dakotos Sioux in
dėnų šaka išrinko Meridas 
”Honorary Cbief”. Žinoma, in
dėnams už los garbės suteiki
mą reikėjo patepti.

Meridas yra labiau panašus 
į negrą, negu į indėną. Tiesa, 
jo oda nėra visai tamsi, bet 
nosis plati ir priplota, o lupos 
storos. Kadangi \Vashingtono 
valdžia pripažino jį indėnu, 
tai jis dabar nebenori savo 
buvusiam agentui sumokėti 
sutartą sumą pinigų. Rezulta
te ir tapo iškelta jam byla.

Per penkioliką metų Meridas 
čia ir kitur varė pelningą biz
nį. Jis ne tik užsiėmė iretega- 
lišku gydymu, bet ir pardavi
nėjo “Bitter Oil” bei visokius 
žoles, kuriomis neva galima 
gydyti įvairias ligas. Bet ir 
šiame atvėjyj Meridas buvo la
bai gudrus: jis nesakydavo* 
kad jo vaistai išgydo ligas, al’c 
tik “gydo.“ — K. S.

KONTESTUI PASI
BAIGUS

Konlestanlą laiškai.

Pasiekusi penktą laipsnį ir 
atsistojusi antroje vietoje tarp 
visų konlestantų, p-ia D. Šu
kienė, kontestui pasibaigus no
ri paačiuoti visiems tiems, ku
rie ją parėmė ir davė galimy
bės taip augštai konlesle iškil
ti. Ji rašo savo laiške konlęš
io vedėjui: A
* Bčveik visi darbštieji kon- 
testantai kas savaitę aprašinė
jo savo kostumerius. Kadangi 
ir man pasisekė augšto laips
nio pasiekti, jaučiuosi skolin
ga savo rėmėjams už padary
tą per mane biznį, tad nors 
dabar užsibaigus kontestui no
riu visiems paa čiuoti. Kontes
tui einant nebuvo nė laiko ap
rašinėti, visus dabar apraši
nėti perdaug užimtų laikraštyj 
vietos. Tad pažymėsiu tik 
stambesniuosius su kuriais 
padariau biznį. Graboriai: pp. 
Eudeikis ir sunai, 4605 S. Her
mi tage avė., A. Masalskis, 3307 
Auburn avė. ir J. F. Badžius, 
668 W. 18th st. Kvietkininkai: 
S. Lovick, 3316 So. Halstcd st., 
Urba, 3322 Auburn avė. P-as 
Disliis, kuris užlaiko gerą bu- 
černę prie 45 st. ir Rockyvell 
st.; p. Vaitkus, kuris užlaiko 
didelę drapanų krautuvę prie 
43rd st. ir Washtenaw avė. 
Tariu visiems širdingą ačiū. 
Taipgi mano geriems priete- 
lianis Matulaičiams, Slavi- 
nains ir visiems kitiems, ku
rie padarė per mane biznį ta
riu širdingiausį ačiū.

— 1). Žakienė.

n.
Kontestantas Joe. VVaske, 

gal seniausias kontestantas 
amžiumi, bet jaunas savo ener
gija, rašo konteslo vedėjui:

Gerbiamas drg. T. Rypke- 
vičia:

Širdingai ačiuoju už laišką 
ir čekį, kurį priėmiau su di
džiausiu džiaugsimi. Nesitikė
jau gauti tokią didelę dovaną 
už mano pasiektą pirmą laips
nį. Taipgi ačiuoju visai Nau
jienų administracijai už su
ruošimą Šio Naujienų kontes- 
(6. Mes* kontestaiilai, vaikščio
dami ir pasisvečiuodami pas 
pažystamus ir draugus, kurie 
drmms vėlidami gero, per nluš 
Užsirašo laikraštį, o už tą Nau
jienų administracija prisiun
čia mums netikėtai didelius

- * . '

ir vėl čekius. Ačiuoju ir tiems drau
gams ir pažystamiems, kurie' 
davė galimybės ir man vieną 
tiį čekių susifauklL

dabar su nekantrumu lauk
sime ateinančio Naujienų pik-* 
niko, kad gražiai pasilinks- 
minfi. — Jos. Waske.

III.
Harvcy* III., nctoliinos 

kolonijos,
IŠ

Cliicagai lietuvių 
kontestantas A. L. Skirmontas, 
rašo:

Nors Naujienų kontestas pa
sibaigė su balandžio 30 d., bet 
mann darlyns dar nepasibaigė1. 
Jau septyni metui* kaip niusų 
kolonijoje atsfovadjn Nnnjie< 
iw ir jas toliam atstovatisiu,

Pirmiausiu noriu tarti Šir
dingą ačiū visiems savo dratt- 
gama ir rėmėjams, kurie užsi
rašė ar atsinaujino per mane 
(Mėnraščio prenumeratą* ar ki
lokite Imdn prisidėjo prie Šio 
Naujienų kontesto. Meldžiu 
manęs nepamiršti ir ateityje ir 
Naujienų reikale visuomet at
silankykite pas mane, o aš vi- 
sados jums patarnausiu.

—A. />. Skirniontas.

Kuomet ateivį gali 
ma išdeportuoti

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

Yru kelios ateivių grupės, ka
rias gafiina išdeporduoti sulig 
imigracijos Įstatymo— nelega- 
liškai įvažiavusius, kriminališko 
akto papildytoj u s* visuomeniš
kas sunkenybes, ir dar kitas. 
Keliuose straipsniuose aprašysi
me nekutias priežastis, dėl ^ku
rių galima žmogų išdeportuoti. 
Dabar imsime vieną atsitikimą, 
kuris Veda prie išdeportavimo 
žmonių, kurie yra legališkai į- 
leisti, niekuo neprasižengę, bet. 
kuriuos išdeportavimas iš šalies 
grasina, nes nesvarstydami pįl-( 
nas pasekmes savo akto aplei
do Suv. Valstijas trumpam lai
kui. Sekantis yra tikras atsiti
kimas.

Ateivė, nepilnamete, legališ
kai atvyko į Suv. Valstijas su
virs 20 metų atgal, su tėvais. 
Tėvai, nenorėdami tapti Suv. 
Valstijų piliečiais, pasiliko at
eiviais.. ir ..nelabai šėpai išvyko 
atgal į šalį, iš kurios atvažiavo. 
Šita žmona pasiliko ateivė ne
paisant to fakto, kad čionais- 
taip ilgai išgyveno ir kad lankė 
mokyklą šioje šalyje per aštuo
nis metus. Ištekėjo Už Amerikos 
piliečio. Turėjo du vaikus, kurie 
gimė šioje šalyje, bet tas neper
mainė jos legališko stovio. Ji vis 
bt.tvo ateivė

Du metai atgal ši moteriške 
tapo labai nerviška ir turėjo ap
sireiškimus protiškos ligos. Gy-

Vykstantiems Lietuvon

LAIVAKORTES 
NUPIGINTOS

EKSKURSIJOS
Į KLAIPĖDĄ per Copenhagą

Lietuvos Piliečiams Pasai 
if Vizos Dykai

GEGUŽĖS 28 d?
laivu 

^FREDERIK VIII” 
Amerikos ‘lietuvių 
EKONOMINIO CENTRO

Drauge su laikraščiais 
“AM. LIETUVIŲ,” “DRAUGO” 
Rengiama specialiai dėl Aiherikds 
lietuvių, prekybininkų ir pramoni
ninkų.

BIRŽELIO 18 it.
laivu

^UNITED STATES"
L. D. S. ir “DARBININKO”

Ekskursijai vadovaus 
Kųn. J. Skalandis 

Šv. Rokč parap. Vikaras

LIEPOS 2 <1.
laivu

"FREDERIK VIII”
Rengia Žymesnieji Lietuvių laik
raščiai “VIENYB6 “NAUJIENOS” 

Ir “DIRVA”
,.4 1» ' '

V1SDS pastangos biis pašvęsti pada
ryti kelionę. ti 0ilš$ įvai
rumų ir malonumų dėl tų. kurie da- 
lyyaųs ekskursijoje. , .....

Va ko r t čs ant
SCANDINAV1AN AMERICAN* 

LINE
27 tyhMall St. MW York City 
248 WashingWrt St., Boston Mas$. 
1 >0 N. La Saite St. Chicago, III.

NAŪJIĖNOS/ėHcago, III. • ^Trečiadienis, geg. 18, 1932----- ' ...... ............  p

gal sėftąsis fcraš

dėsi šiek tiafc pAšVėikor. /os 
draugai tetarė jai vykti tfžtfei- 
nin patikėti,—..gal sGUąsis kraš
tas šitgraŽiAs sVei'katą.jVtš^l 
nemanydauias, kad tas atims 
jos teisę pasilikti šioje, šalyje, 
jos vyras visą keliUnę stfttfJrfkė 
ir ji išvyko aįrtaukyti tėvus 
Europoje ir atgauti svėikatą. Iš
buvo užsienyj tik kelis mėne
siui Sugižusi į feu-V* Valstijas,- 
ji vėl susirgo ir ją ant trumpo 
laiko tikėjo' padėti viešoj 
goj. Kuomet tik ateivis apserga 
protiška liga* jo rekordas yra 
peržiūrimas tam tikrų vtfdiflh'i* 
ką. Ištyrinėjimas Šiame atsitik 
kimę parodė, kad moteris neso* 
nai aplankė Europą* ir kšdepor* 
tarimo procedūra taptr pradėta* 

:Ta ketiorvė į Europą pradėjo 
visą bėdą* ftes -si’rfig įstatymu 
ateivis gali boti išdeportuotaa* 
'kuomet tampa visuomeniška 
Į sunkenybe f penkis metus po> 
paskutinio atvažiavimo,-^ dėl 
priežasčių* kurios egzistavo 
prieš Įvažiavimą.

Įsakyta, išdeportuoti šitą bied-' 
ną žmoną. Ji turi apleisti vyrą 
jir du vaikus, ir ji negalės su- 
Į grįžti Šion šalin, nors sveikata 
ir pagerėtų* nes buvo sykf išde- 
portuota iŠ 8uv, Valstijų. Sulig 
dabartiniu įstatymu žmogus sy- : 
kį išdėpoftuotas negali sugrįžti 
šion šalki. Yra viltieš, kad ne-; 
kuriuose atsitikimuose įstaty- , 
mas bus permainytas, bet ne- ( 
manoriia, kad bus palengvini
mų žmonėms* ktirie serga pro
tiška liga arba kąikuriomš Už
krečiamomis ligomis, kurioms 
sirgo prieš atvažiavimą į Suv. 
Valstijas, ,,, j, 

, Perskyrimas / ršios šeimynos 
yra pasekmės neteisingo supra
timo, kad jeigu ateivis ilgai įsi
gyveno šioje šalyje, tai automa
tiškai atpuola;galimybė išdepor
tuoti tokį ateivį. Bet visai ki
taip dalykai štdyi'i Šiame atsiti
kime ta moteris neturėjo ap
leisti šalį. Arkai jau senai turėjo 
Įgyti vyro ir vaikų pilietystę. 
Buvo lengvas daiktas po ištekė
jimo už Amerikos piliečio išši- •
.įiią l;L'n"Wii,iii.iil> Įįi.ū- .lįtor i ilUiili.^i*i.,41. i*. .... nu. ...< *,.1*

SPAUDOS 
EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ
t ;■ , . • ■ . , *

“LANCASTR1A”
x Be Jokio Persčditno

Birželio 1 d., 1932
Tai triAninfSlifi Taitroa Jcill’lS
plauks šiais metais j I^faipSctą

Važiuodami šiuo1 taft 
kelidrię,įf prisidėsite p 
tuvos uostė1 Klaipėdos.

Užsisakydami' laivakortes iš anksto 
gausite'.gėresnius kambarius.

NAtSKNOS sttteiks jum# teiairigų 
paWrmiiftą./ ' i "

V. W. AMBROZB 
178 Perry Sr., Ae^atk, N. J.

P. P. KALVUTIS
33 27 S. Halsted St., Chicago,

P bartKevtcfUš
678 N. Main St., Morttdlb Mass.

DIRVA

It

smagią

1730

šioje
me-

w .............

imi! pilW popiom bt JMašy- 
iW pirmų pdpierų* Bet Žmonės 
apie tai nemąsto, tik su- 
jSirupi'na tada kuomet išgirsta 
arba jiems pAfiemš užpuola ko- 

, k’ia n’Ors tragedija.
Įteikia atsiminti, kdd ateivis 

pašilielca ateiviu nepaisant 
kaip ilgai išgyveno 
ŠąTyje, Arba kiek
;tų ttfrėjo, kUOTnet atvyko į 
(Suv* VoUtijaa.- Tampa piliečiu 
j M fcaf f^ieras. 
TeUybė* kad nefctirtaosG atsi- 
Okfmaose* jeigo tampa visuo- 
meniška t>ftežastim

' ligos aud/a apnegalėjimo, atei- 
;vius negalima jšdepmrttmti, jei
gu Išgyveno Šiojg šalyje su- 
virš metas Ir jeigu prie
žastie ffgo» neegzistavo prieš 
atvažiavimą* liet ėykį ateivis 
apleidžia Vafetijos, kad 
nota Ir trumpam laikui, nauji 
penki motai prasideda tmo jo 
sugrįžimo* Per šiuos naujus 
penki# metas ateivį fšdeportuos, 
jeigu prasideda kokia protiška 
figa arba džiova* arba kas ki
tas, kas grąsina jį tapti visuo^ 
meniška sunkenybe/

Ypatingai dabartinio laiku 
reikia atprasti pdaiao fšdepoč-

Yanas Hardware & 
PAINI STORE 

2747 W. 63rd St. rfft,
Blizganti ma- Į
IfvZ duodami 
mazgoti, balta 
af spalvuota tfe .

- FbAT Maleva. duodasi mazgoti, gra-
- žiu spalvų ir balta $ *|

r GERAS Varnišk dėl 
grindų ir trimo 
BALTAS enamdis, kuris 
padengia viehti kauto 
LAWN MOVERIAI į*}1
bearin^s, patys galandasi, $g gg 

Mes taipgi parduodami didelį pasirin
kimu taipgi popieros, visokias rų- 

ši« hardtfare it nfatevų.
Pašaukite tfiu^ Mėfčfid'ir mes prista- 

tavimd Įstatynią, kuomet tiek 
daug žmonių dėl visokių prie
žasčių yra deportuojami.

\Vickersham raportas, apra
šantis išdeportavimųs, praneša* 
kad kasmet net 15,000 ateivių 
išdeportuojama, bet Darbo De
partamentas kas met dar tyri
nėja net 100,000 žmonių.

Turime matyti, kad šiuo lai
ku, kuomet imigracijos įstaty
mas sulaiko žmonių atvykimą 
į VaL ir labai mažai žmo
nių atvyksta, tad Imigracijos 
Biuras vlstiek tiiri rasti kokio 
nors darbo, ir todėl kaip tik 
dabar pradeda sekti deportuo
jamus ateivius.

Per penkta motus nuo 1920 
iki 1925’ m, 26,427 žmonės iš- 
deportuota. Nuo 1926 iki 1930 
m, 64,123 ateivių atgal į savo 
šalia išsiųsta. Sulyginus su skai
čiumi įleistų ateivių deportavi

JUtMt

REIKALINGA TUOJAUS VYRU
Turi turėti gerą reputaciją, su mažu kapitalu prisidėti 
prie COODERATIVE ASSDCIATI()N» kurią kuria 
CARLISLE PARRY STERILIZERy Ine., ir apsigyventi 
arti Nexv York miesto; Stafybos darbininkai, maliotiai, 
popieruotojai, ūkių darbininkai, paprasti darbininkai ir 
tt. PASTOVUS DARBAS, GEROS ALGOS ir ĮRENGTI 
NAMAI su nedideliais žemės plotais; gera proga ge
riems ir pastoviems žmonėms. — Atsišaukite ar kreip
kitės laišku, pridedami dviejų centų pašto ženklelį dėl

Law Pirm F. Dudley Kohler,
30 Irving Place, Desk Nr* L-37, 

NEW YORK, N. Y.

EKSKURSIJOS 
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungą nuta
rė rengti šiais metais sekančias

EKSKURSIJAS:
Gegužės 21 d., Laivu “STATENDAM” 

į Rotterdam, iš ten gelžekliu į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Birželio 15 d., Laivu “BERENGARIA” 
į Angliją, iž‘ ten Litu faivtf j KLAIPftDĄ

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

į Scandinavlją, iš tčn kitu laivu į KLAIPĖDĄ 
Ši Ekskursija patogi tienis, kurie nori vežtis automobilį.

- Liepos 16 d., Laivu “STATENDAM” 
į Rotterdamą, iš ten geižkciiu j Klaipėdą

Liepos 30 d., Laivu “GRIPSH0LM”
j Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ

Rugpiučio 19 d., Laivu “MAJESTIC” 
į Angliją, iš ten kitu laivu J KLAIPĖDĄ

Kas ntiritl važiuoti Lietuvort pivkrhkit€ ktfrff iŠ- ėioOiU pažyrttftų 
Ekskursijų ir tuOjaus kreipkitės pti< bHe korio Lietvvįą
jlftigof tiarro pishJfti apie dokumentus. Žinokite, kad nekurtuose atsn 
ti&hHuOft gdUti dokumentus užtrunka apie 3 mėnesiu* laiko. ’

J. AMBRAZIĖJŪS X SEKYS
<■ 168 Gdand St.> Brooklyn, N. Y. 226 Park S t., Hartford. Cotfo.

j vrnvn'
6820 Snperior Avė., Cleveland, P. S, 

=VlčIUS }t VASlMJHJSKAS
sonia, Gonti. 814 Bank St„ Waterbury, Conn.

K. A. MAKA 
62 Jackson St., J

P, MOLIS VIENYJE
24 St., Dctroit, Mich. 193 Grand Si., N. Y.

NAOrtĖNoš . • • 4 ’ A. vmcKis
1739 S. St, Chitagty, Jfl. SOZ toutK AvY, Codn.

j. KAUierm J-., j. j. zoįį
J2-3 MilISufy St.* Vforccsuf, M#s. - 4559 S. fbralĮft*M.

mo Skaitlinės yra stebėtinos. 
1900 m. vienas ateivis išdepor- 
tuotas dėl kiekvieno 1,260 atei
vių įleistų; 1910 m. vienas dėl 
kiekvieno 8Š7; 1920 m. vienas 
dėl kiekvieno 156; 1980 m. vie
nas dėl kiekvieno 37 įleistų 
ateivių > 1931 m. vienas ateivis 
išdeportuota& dėl kiekvieno 15 
įleistų ateivių. Matyt, kad 
skaitlius išdeportavimų per da
bartinius fiskališkus metus bai
giant liepos 30 d., viršys 20,000 
ir bus didžiausias Vieno mėto 
skaitlius išdeportuotų ateivių.

[PLIS]

Skyrius at- 
nuo 8 v. ryto

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v« ryto 
iki 8 vat vdk, Nedėldieniais 
ntio 9 v. ryto iki 1 v. p. n.

- Į Į, . ----------- |‘ IĮ- , >.<7

K. Sbhbrae
342 W. Broadvray. & Bojton, Mm.

,« Ai
. J. UR BšAS
187 Oitk St., LaW(ence, Mass.

’ A. VARASIUS
12 and Cafsort St., Pittsbucgb, Pa.

J* VASIUAUSKAS
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Ir jaunasis

kejaš buvo ir minėtas kelei
vis, kuriam Londono priemies
čio traukiny iš paketo iškrito 
preparuota žmogaus galva.

LIGŲ 

galvos 
galvos

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS '

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, 1 sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa- 
gelbstim plaukų augimui.

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

MŪŠŲ KAINOS YRA ŽEMOS

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

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

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

Kitą laiką pasai susitarimą.

1 NAUJIENOS, Chicago, III
. ...■ 'M4- ■ ■ '    , r t'-tri-. — ■

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA, UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

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

pirksite kitur.

4148 Archer Avė
Phone Lafayette 3847

PREKYBA ŽMO 
NIŲ GALVOMIS
Prieš keletą metų vieno Lon

dono priemiesčio traukinyj 
atsitiko stebėtinas jvykis. Vie
name traukinio vagone važia
vo keleivis, kuris vežėsi susi
rišęs didelį pundulį įvairių 
paketų. Bevažiuojant vienas 
paketas atsirišo iš pundulio ir 
iškrito ant vagono grindų. Pa
ketas issii’yniojo ir iš jo prie 
keleivių kojų išsirito žmogaus 
galva. Visi keleiviai buvo nu
stebinti ir išsigando. Tuojau 
buvo pranešta policijai, ir 
žmogaus galvos savininkas 
buvo suimtas. Visi manė, kad 
tai yra koks nors baisus žmog
žudys, kuris savo aukų galvas 
suvyniojęs paketuose norėjo 
kažkur išvežti. Bet tariamasis 
baisus žmogužudys .pasirodė 
esąs žinomas mokslininkas, 
kuris neti nė vieno žmogaus 
niekuomet nebuvo užmušęs.

kad suimtasis 
yra preparuotų 
žmonių galvų

bet apie tai ii nė pamanyto 
nepamanydavo. O išsiritusioji 
galva buvo vieno maorio, Nau
josios Zelandijos (Australijos 
salos, dabar valdomos anglų) 
gyventojo.

Pasirodė, 
mokslininkas 
maori tautos 
rinkėjas ir jų statytojas į et
nografinius Anglijos muzięjus. 
Ir išsiritusioji galva buvo nu
pirkta iš Nauj. Zelandijos ir 
vežama į vieną etnografinį 
Londono muzėjų.

Šitas netikėtas įvykis primi
nė europiečiams apie buvusį 
keistą žmonijos įprotį — pre
kybą žmonių galvomis. Pre
kyba žmonių galvomis ypač 
buvo prasiplėtusi Naujojoj Ze
landijoj, kur daugiausia buvo 
prekiaujama tenykščių gyven
tojų maorių galvomis. Bet pre
kybos žmonių galvomis pėdsa
kus užtinkame ir kitose įvai
riose tautose, net kartais ir 
aukštos kultūros pasiekusiose. 
Yra žinoma, kad „kiiltųrįngos 

t jdUnovės RytiJ* taiftos (asirai, 
• hiabilioniečiaį, medai? persai ir 

kt.), nugalėjusios priešus žy
mesniems jų kariams nukirs
davo galvas ir iš kiaušų pasi
darydavo taures vynui gerti. 
Tokios taurės bųdavo labai 
mėgiamps ir ^branginamos, ir 
per visas didesnes ir iškilmin
gesnes puotas vartojamos. Iš 
jų vyną 'gerdavo ne tiktai žy
mesnieji tautos žmonės, bet ir 
patys galingieji valdovai. Vė
liau tas paprotys tiek išsiplėtė, 
kad kiekvienas karys stengda
vosi nugalėti priešą ir .nusikir
sti jo galvą, kad vėliau su savo 
draugais turėtų iš ko vyną 
gerti. Kai kuriose tautose ka
riai, kurie neturėdavo nusikir- 
tę nė vieno žmogaus galvos, 
buvo stačiai niekinami ir net 
kompanijon nepriimami;'o tu
rintieji daugiausia kiaušų bu
vo laikomi narsuoliais ir labai 
gerbiami. Herodotas pasakoja, 
kad skytai, senovėje gyvenę 
dabartines Ukrainos stepėse, 
tuos karifis, kurie po keletos 
mūšių neparsinešdavo nė vie
nos priešo galvos, stačiai kar
tais nužudydavo, kaip niekam 
nevertus. Todėl suprantama, 
kad neturintieji žmonių gal
vų visokiais budais stengdavo
si jų .įsigyti, kad nebūtų nie
kinami ir iš kompanijos šali
nami. Reiškia, prekyba žmonių 
galvomis, žmonių kiaušais bu
vo gana prasiplėtusi.

Tą patį mes pastebime be
veik ir pas visas Australijos ir 
Didžiojo vandenyno salų tau
teles. Kiekvienas tų tautelių 
karys, nugalėjęs priešą, būti
nai nusikirsdavo jo galvą, 

t
•r

NAUJIENOS

IN OUR OFFICE

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
scredomis iki 7, v. v._

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

j patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

parsinešęs namo išdžiovinda
vo ir pamaudavo prie savo 
palapinės ant kuolo. Supran
tama, prie kieno, palapinės 
būdavo daugiausia sumautų 
ir saulėj kepinamų kaukuolių, 
tas labiausiai būdavo gerbia
mas, laikomas narsiausiu ir 
garbingiausiu žmogumi. Ne
turintieji prieš savo palapinę 
pasmovę ne vienos žmogaus 
kaukolės būdavo niekinami ir 
narsiųjų, garbingųjų draugi- 
jon nepriimami. *

Todėl aišku, kad kiekvienas 
suaugęs vyras būtinai norėda
vo užmušti žmogų, nudrožti 
jam galvą ir prieš savo 
palapinę saulės atakaitoj pa
kabinti. Jei kuris negalėdavo 
pats nugalėti priešą ir jam 
galvą nukirsti, tas stengdavosi 
kokiu nors bud u nuo savo 
draugų, turinčių daug kiaušų, 
jų Įsigyti, kad nebūti visiškai 
niekinamu.

Daugelis, tur būt, yra girdė
ję apie Amerikos indėnų skal
pų medžiotojus. Indėnai, nu
galėję savo priešus, nekirsda- 
vo jiems galvų, kaip tai darė 
Okeanijos salų, Australijos ar 
Afrikos negrų tautelės, bet nu
lupdavo jiems nuo galvos tik
tai odą su plaukais -ir ją sau 
pasiimdavo. Tokia nulupta 
nuo galvos oda su plaukais 
būdavo europiečių ir pačių in
dėnų vadinama skalpu.

Kuris indėnas karys turėda
vo nuo priešų nulupęs dau
giausia skalpų, tas labiausiai 
būdavo gerbiamas, laikomas 
narsiu ir garbingu vyru ir ren
kamas vadu. Reiškia, visai pa
našiai, kaip pas aukščiau mi
nėtas Australijos, Okeanijos 
salų ar Afrikos negrų taute
les.

Bet, kaip minėjome, labiau
siai prekyba žmonių galvomis 
buvo prasiplatinusi Naujojoj 

ne vienas europietis. Mat, Nau
jojoj Zelandijoj gyveno nepa
prastai gražių žmonių tautelė, 
vadinama maori. Maoriai bū
davo aukšti, augaloti vyrai, 
gražaus kūno sudėjimo ir 
gražios išvaizdos. Maori tau
ta, galima sakyti, buvo pati 
kulturingiausioji iš visų Aust
ralijos ir Okeanijos tautelių.

Bet pas juos visgi nuo senų 
senovės taip pat buvo papro
tys nugalėtiems priešams nu
kirsti galvas. Reikia atsiminti, 
kad visi maoriai savo galvas 
tatuiruodavo, reiškia, odoj iš
raižydavo įvairiausių piešinių, 
pagražinimų. Ir juo būdavo 
kilmingesnis maori, juo dau
giau, juo gražiau būdavo tatui
ruotas. O ypač gražiai būdavo 
tatuiruota galva, veidas. Todėl 
suprantama, kad gražiai ta
tuiruota galva būdavo labai 
branginama, ir ne vien kuo
met ji ant savininko pečių yra, 
bet ir tuomet, kai ji būdavo 
nukirsta ir kabodavo prieš 
garbingo kario palapinę.

Ypatingai buvo branginamos 
garbingųjų maorių galvos. 
Jeigu pasisekdavo kuomet mū
šio metu nugalėti kilmingą 
maori, tai visiems būdavo did
žiausias rūpestis nukirsti jam 
galvą. O iš antros puses, puo
lusiojo draugai kaip galėdami 
stengdavosi neįduoti garbingo 
savo kario galvos priešams. 
Mat, jei garbingas ir kilmin
gas karys netekdavo galvos, 
tai buvo be galo skaudus ir

4UST TAUK-
Mb TO

gėdingas smūgis visai tautelei, davo taip,' lyg ji butų kokio 
Vienas anglas Naujosios Ze
landijos tyrinėtojas pasakoja 
tokį charakteringą atsitiki
mą.

Tarp dviejų giminių įvyko 
kruvinas mušis. Viena pusė 
buvo nugalėta ir bego iš mū
šio lauko. Tarp bėgančiųjų 
buvo vieno kilmingo kario, 
žuvusio mūšy, sūnūs ir senutiš 
jo dėde, kuris jaunas būda
mas buvo narsus karys, bet 
dabar — liguistas, menkas ir 
negalėjo greitai bėgti. Kai nar
susis maori pamatė, kad jis to
liau bėgti negalės, prašė savo 
anūko paskutinio patarnavi
mo: nukirsti jam galvą, kad 
išgelbėti jį nuo gėdos prarasti 
galvą priešams,
maoris pagriebė senąjį savo 
dėdę už plaukų ir su aštriu 
kirviu vienu mostu nukirto 
jam galvą. Tada ėmė bėgli jis 
taip greitai, kaip tiktai galėjo, 
kad išgelbėti nuo priešų savo 
dėduko galvą. ' 7

Užkariavus Naująją Zelan
diją anglams, prekyba žmonių 
galvomis dar labiau išsiplėtė. 
Mat anglai, pamatę prie mao
rių palapinių ant kuolų suka
bintų gražių, tatuiruotų žmo
gaus galvų, panorėjo jų nusių
sti į etnografinius Europos 
muzėjus. Taip jie nemažą skai 
čių maorių galvų nupirko ir 
išsiuntė į Europą. Vėliau šitoji 
prekyba tiek išsiplėtė, kad pa
baigoj XVIII-jė ’jr pradžibjte 
XIX šimtmečių visi laivai, ku
rie tik atsilankydavo į N./ Ze
landiją, išsiveždavo iš jos tūk
stančius preparuotų mąprių 
galvų ir veždavo jas į įvairius 
Europos ir Amerikos mugė
jus. •

Vietiniams gyventojams už 
pristatytas preparuotas žmo
nių galvas būdavo , mokamas 
nemenkas atlyginimas. Todėl 
suprantama, kad vietiniai gy
ventojai, norėdami daugiau 
pasipelnyti, ėmė stengtis kiek 
galima daugiau pristatyti gal
vų ir jas parduoti. Taip euro
piečiai, gal nė patys to nenu- 
matydami*, padidino tarp at
skirų maori giminių karus, 
nes kiekviena giminė ėmė 
dažniau užpuldinėti kitas gi
mines, kad daugiau galvų pri- 
simedžioti. Taip Naujojoj Ze
landijoj tarp maori tautelių iš
siplėtė tikra galvų medžioklė, 
nelyginant kaip tarp indėnų 
buvo prasiplėtusios skalpų 
medžiokles.

Dėl didelio tokių “prekių^’ 
pareikalavimo ėmė kilti joms 
kainos. Ypač brangiai europie
čiai mokėjo už gražiai tatui
ruotas galvas, nes mažėjams 
tokios būdavo reikšmingesnės 
ir įdomesnės. Tuomet maoriai 
išsigalvojo daryti falsifikaci
jas. Jie menkai ir negražiai 
tatuiruotas galvas pertatuiruo-

Statendam ♦ Rotterdam 
Volendam + Ve e adam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa* 
tarnavimas TOMISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni
ni j Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearbom St.. Chicago

NfcMfefe <30 N/K

vado ar labai kilmingo mao-» 
rio galva. Ir už tokią galvą, 
žinoma, gaudavo brangesnę 
kainą. ' ' ■

Čia reikia pažymėli, kad 
perkamos^budavo tiktai vyrų 
galvos, o moterų galvų niekas 
nepirkdavo.

>
Antra apgaudinėjimo rūšis 

bųVo — tai pardavinėjimas nė 
maorių galvas. Mat maoriai 
pamatė, kad jie vieni kitus 
medžiodami ir pardavinėda
mi greitai išsinaikins, todėl jie 
pradėjo geriau apsiginklavę 
plaukti į artimesnes salas ir 
tenai gaudyti laukinius gyven
tojus. Užmuštiems tuojau nu
kirsdavo galvą, parsiveždavo 
namo ir jas tatuiruodavo. 
Taip tatuiruotas galvap jie par- 
davinėdavo europiečiams kai
po maorių galvas.

Pradžioj XlX-to šimtmečio 
Europoj pradėjo kilti pirmieji 
balsai prieš tokią biaurią pre
kybą žmonių galvomis. Tiktai 
1830 metais anglų gubernato
rius Sidnėjuj uždraudė pre
kiauti maorių galvomis. Bet 
prekyba, žinoma, dar ilgai tę
sėsi, nors ir buvo anglų vald
žios persekiojama. Kaip matė
me, net -musų laikais dar pa
sitaiko tokių žmonių, kurie su
pirkinėja maorių galvas ir jas 
pristato į etnografinius mažė
jus moksliškiems tyrinėji
mams. Toks maorių galvų rin- 1 !

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nuo konHtipaoljoB* prasto apetito, 

galvos skaudSJImo. bemieges. 
_____ Visose aptlekose.

DAR VIENA SMAGI EKSKURSIJA 
GREITUOJU NORTH GERMAN 

LLOYD LAIVU “COLUMBUS”
iKi U I

Liepos-July 16,1932
Kurią j 7^2 dierias pasieksite Klaipėdą 

per Bremeną GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt 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. Nedaliomis nuo 10 ryto iki I vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Kainos 3 klesa į vieną pusę 

Į abi puses ........
$80.00

$132.00

Šią v Ekskursiją palydės ypatiškai vienas iš 
North German Linijos viršininkų, kuris tik- 
rai padarys smagią kelionę. Tuojaus kreip
kitės į NAUJIENAS dęl platesnių infor- 

; macijų? ‘

1739 So. Halsted Street
’ . >? ‘

CHICAGO, ILL.5

Naujas Oscar Ameringer 
Buvusio ILLINOIS M1NER Redaktoriaus, Savaitraštis

The American Guardian
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti pamokinantis.

Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant karta penkiems at daugiau. 
Pavyzdiniai numeriai, mielai prisiunčiami.

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY. OKLA.

;}■ I1* ' ..
■iį’

■r y.■ *

SPSAK T THAT BLONbG I

Lietuvis laikrodininkas

Puiki 
Lietuvių 
Krautuvė

Vyriškų, Moteriš- 
kų, Vaikų ir Mer
gaičių Aprėdalų.,
Čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 

'Ateikite ir' persitikrinkite' apie musų 
; siūlomas prekes.

Josėph’s Dry Goods 
Store

! JUOZAS PIKIELIS. Savininkas

3344 So. Halsted Street

1 ♦

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGICIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
$2000 morgičius ant naujo 6 kambarių mū

rinio bungalow ir 2 karų mūrinis gara
žas, Marąuette Parke, vertės $9000.

$3000 morgičius ant naujo mūrinio namo, 2 
flatai po 6 kambarius, mūrinis garažas, 
Brighton Parke, vertės $12,000.

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

Justin Mackievrich
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St Tel. Canal 1678



NAVJfflNOS, Clucags, UI.' Trečiadienis, geg. 18, 1932

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newg 

Published Daily Except Sunday by 
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1739 South Habted Street 
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Editai P. GRIGAITIS
J.- - —K —* .   - —  

$8.00 
4.00 
2.00
1.50 

.75

18c
75c

Enterad as Secoad Class Matter 
Marsh 7th 1014 at tha Post Office 
of Chleago, I1L under the act of 
Marsh 8rd 1879.

1789 & Halsted SU Chleago,

Uialaakymo kainai
Chicagoje — paltu: 

Metama --------- -------- .
Pusei metu -----------------
Trims mėnesiams _ 
Dviem mtaesiam ---------
Vienam minėsiu! -----

Chicagoj per iineiiotojua: 
Viena kopija —_____ -

Savaitei_______________
Mtaesiul ____ ________ .....

Suvienytose Valstijose, m Chicagoj, 
paltu:

Matams _— 87.00 
Pusei metu ——.......... 8.50
Trims mėnesiams .................  1.75
Dviem mėnesiams ......... 1.25
Vienam minėsiu! ... ..............  .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosa 
^Atpiginta)

Metams —_______88.00
Pusei metu ——...........  4.00
Trims mtaeaiamo .................. 3.50
Pinigus reikia siusti palto Monoy 

Orderiu kartu su atsakymu.

KAIP NUGALĖTI DEPRESIJĄ?

Šioje vietoje ne kartą buvo nurodyta, kad arti
miausia dabartinės biznio depresijos priežastis yra kai
nų puolimas. Prekėms (tavorams) atpigus, sumažėjo 
pirklių pėlnai; pirkliai tuomet ėmė duoti mažiau užsa
kymų dirbtuvėms, ir pramonė susitraukė, palikdama be 
uždarbio milionus darbininkų.

Kaip dabar su ta nelaime kovoti?
Paprastai yra galvojama apie vieną iš dviejų skir

tingų būdų depresijai nugalėti: arba apie gamybos iš
laidų mažinimą, arba apie prekių kainų kėlimą.

Gamybos išlaidas sudaro trys dalykai: / įdėtas ka
pitalas, medžiagų kaina ir atlyginimas už darbą. Įdėtą 
pramonėn kapitalą sumažinti negalima, nes jisai jau 
yra paverstas troboms, mašinoms ir t. t. Tas turtas yra 
reikalingas įmonėms, kad jos galėtų veikti. Antra išlai
dų dalis — medžiagos — atpigo ir dar tebeina pigyn, 
puolant visų prekių kainoms. Taigi pasilieka trečia ga
mybos išlaidų dalis, kurioje dar galima padaryti su* 
taupymą, būtent: algos.

Nuo pereitų metų visoje Amerikos pramonėje eina 
spartus ir masinis algų kapojimas. Jeigu depresija pra
sitęs ilgesnį laiką, tai numatoma, kad šis algų kapoji
mas toliaus bus dar didesnis.

Tai yra vienas kelias išeiti iš depresijos.' Jisai yra, 
kaip ekonomistai sako defliacijos kelias. Jisai susiveda 
prie algų kapojimo. Algos bandoma sulyginti su atpi
gusiomis prekėmis.

Šis būdas kovai su depresija skaudžiai paliečia dar
bininkus. Bet jisai yra skaudus ir daugeliui kitų žmo
nių, taip pat ir pačiam bizniui. Kai sumažėja darbinin
kų algos, tai mažiau uždirba profesionalai (daktarai ir 
k.), kurių patarnavimais darbininkai naudojasi; ma
žiau pelno padaro krautuvės, kuriose darbininkai per
ka; mažiau darbo turi pramonės, kurios ganiina masi
nio vartojimo daiktus, žodžiu sakant, tas defliacijos 
kelias ne tik ne susyk panaikina depresiją, bet dar ku
rį laiką veda prie depresijos pagilinimo.

Štai dėlko per metus su viršum laiko po didžiojo 
kracho Wall gatvėje, nuo kurio prasidėjo aštrus krizis 

, Amerikoje, buvo vengiama algų kapojimo. Prezidentas 
Hooveris net šaukė biznio vadų konferenciją į Wash- 

: ingtoną ir paėmė iš jų prižadą, kad, nežiūrint į depre
siją, darbininkamts bus mokamos tokios pat algos, kaip 
kad buvo “prosperity” laikais.

Antras būdas kovoti su depresija yra infliacija. Ji 
reiškia dirbtiną prekių kainų kėlimą. Kadangi prekių 
pigumas yra tas pat, kas pinigų brangumas, tai pinigų 
nupiginimu galima prekes pabranginti. Jeigu popieri
nis doleris butų vertas tik tiek aukso, kiek jo galima 
šiandie nupirkti už 50 centų, tai už vieno auksinio do
lerio vertą prekę reikėtų mokėti du popieriniu doleriu. 
Taigi, išleidus daugiau popierinių pinigų, butų galima 
pakelti prekių kainas. Prekių kainoms pakilus, išnyktų 
ta priežastis, kuri iššaukė depresiją.

Kaip musų skaitytojai žino, Jungtinių Valstijų kon
grese jau yra svarstoma įvairus sumanymai apie pini
gų infliaciją. Žymiausias tų sumanymų priklauso kon- 
gresmanui Goldsborough, kuris siūlo, kad Federalis Re
zervas leistų daugiau popierinių pinigų tol, kol prekių 
kainos pasieks 1922 metų kainų stovį. Atstovų rūmai 
Washingtone tą sumanymą priėmė didele dauguma bal
sų, ir jį, gal būt, priims senatas, nors prezidentas Hoo- 
veris jį griežtai pasmerkė.

Darbininko akimis žiūrint, infliacija yra mažesnis 
blogumas, negu defliacija, bet ir ji nėra geras dalykas. 
Infliacija “sugadina” pinigus. Kad ir algos nebus suma
žintos, bet kai pinigų verte pasidarys mažesnė, tai dar
bininkas už tuos pačius pinigus galės mažiau nusipirkti. 
Infliacija, be to, demoralizuoja visą biznio sistemą. Ji 
padeda silpniems, prasiskolinusiems bizniams, nes jiems 
duoda progos atmokėti savo skolas mažesnės vertės pi
nigais, negu kad jie skolinosi. Už tai ji kenkia stip
riems bizniams, kuriems kiti yra kalti. Infliacijai la
biausia priešinasi bankai, nes jie nenori, kad už pasko
las, duotas “gerais pinigais”, jiems tektų imti atgal 
“blogus* pinigus.

Galų gale, reikia neužmiršti, kad dirbtinas nupul- 
Jymas pinigų vertės gali būt praktikuojamas tiktai tam

tikrą laiką. Anksčiaii kr vėliau jų vertė turi būt vėl su
lyginta su auksu. Vadinasi, po infliacijos turi ateiti de
fliacija, ir tuomet pasikartoja tas pats blogumas, kurio 
su pagelba infliacijos buvo bandyta išvengti.

Taigi ir vienas, ir antras tų dviejų būdų kovai su 
depresija turi stambių ydų. Amerikos valdžia ir biznis 
todėl, kaip matyt, yra linkę laikytis ne kurio nors jų 
vieno, bet dalinai pavartot juodu abu. Iki šiol ėjo de
fliacija (algų kapojimas), o dabar mėginama imtis in
fliacijos (pinigų dauginimo). Bet ar nėra trečiovbūdo, 
kuris butų naudingas darbininkams ir nekenksmingas 
bizniui?

Bolševikiška dogma sako, kad tas, kas sveika dar
bininkams, turi būti nuodai bizniui. Bet tai anaiptol 
nėra tiesa, ir tai geriausia parodo dabartinė depresija, 
kurios rykštė plaka biznierius ir darbininkus kartu: 
pirmieji neteko pelnų, antrieji uždarbių.

Ir darbui, ir bizniui atsidarytų išeitis iš depresijos, 
jeigu atsirastų nauja pramonė, kuri galėtų sugerti daug 
kapitalo ir darbo jėgų, šiandie gyvuojančios pramonės 
yra perpildytos: jose yra įdėta perdaug kapitalo ir 
įvesta tiek įvairių mašinų ir darbo sistemos pagerini
mų, kad suvartodamos tik dalį darbininkų jos gali sa
vo prekėmis užversti rinkas. Kadangi nėra vilties, kad 
greitu laiku tų prekių paklausa (pareikalavimas) žy
miai padidės, tai kur gaus užsiėmimo tie darbininkai, 
kurie pasidarė pramonei bereikalingi? Jiems atsirastų 
darbo, jeigu butų visose dirbtuvėse sutrumpintas dar
bo laikas, — kas šiandie tačiau vargiai gali būti įvy
kinta, kuomet valdžia yra kapitalistų rankose.

Tėnka pastebėti, kad Amerikos žemės ūkyje sąly
gos yra panašios, kaip industrijoje: perviršis produktų 
ir perviršis darbo jėgų.

Nauja dirva pelningai investuoti kapitalą ir duoti 
uždarbį dideliam skaičiui darbininkų galėtų būti namų 
statymas, jeigu šis dalykas butų tinkamai suplanuotas 
ir tvarkomas.

Milžiniška dauguma Amerikos žmonių dar tebegy
vena labai nepatogiose ir nesveikose trobose. Didmies
čiuose yra ištisi kvartalai, kur biednuomenės apgyvena 
tos lindynės tai — tikri ligų perėjimo lizdai. Hygijenos 
ir visuomeninės moralybės atžvilgiu, tos lindynės turė
tų būt išgriautos ir jų vietoje turėtų būt pastatytos 
švarios, šviesios ir gražios trobos. Tai galėtų būt pada
ryta ekonomiškai ir gyvenimas naujose trobose nebūtų 
brangus, jeigu tatai butų daroma ant plačios skalės ir 
panaudojant, kiek galima, masinės gamybos metodus. 
Šito uždavinio turėtų imtis miestai, prįĮtraukdami ir 
privatinį kapitalą. Daug bilionų dolerių galėtų būt įdė4 
ta į statybos darbą ir milionams darbininkų butų už
tikrinta uždarbis, iki bent miestų gyventojų dauguma 
butų aprūpinta žmoniškais butais arba namais. Ir įdėti 
j tai pinigai neštų nuošimtį.

Po pasaulio karo Amerikį išgelbėjo nuo ilgo eko
nominio krizio automobilių pramonė. Namų statyba 
galėtų šiandie suvaidinti tokią pat rolę, ir žmonių ap
rūpinimas švariais butais prisidėtų prie pakėlimo kraš
to kultūros daugiau, negu astuonių cilindęrių fordai.
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(Vėžio liga ne tik Chicagoj, 
o ir visoj Amerikoj kas metai 
daugėja. Chicagoj nuo jos mi
rė

1926 
1927 
1928 
1929 
1930
Kad supratus, kur vėžys daž- 

nausia atsiranda, pasižiūrėkime 
i iVį mirčių skaitlines. Nuo skran

džio (skilvio) vėžio mirė
1926 < 513 vyrą it 367 mot.
1027 
1928 
1929 
1930

. Ne tik 
aplamai 

dažnesnis pas vyrus, negu pas 
moteris. Gal todėl, kad jie ge
ria daugiau alkoholio ir gėri
mų ir nepaiso ką ir kaip valgo.

Iš kitos pusės, nemažas mo
terų skaitlius miršta nuo gim
dos vėžio. Skaitlinės rodo, kad 
jis Užmušė Chicagoj 

367 
425 
428 
414 
433 
skrandžio it 

gimdos vėžio Chicagoj miršta 
virš 700 moterų kas metai. 
Giedos vėžys * atsiranda, daž- 
ttteisią i bas * Moterių po! 40 
tą timmus ir paprastai pas. tas, 
kurios turi kokius nors gimdos 
kaklelio sudraskymus arba pu* 
Įlavintus. Didelė dalis moterų

DŽIOVA IR VežYS
Rašo Dr. A. Montvilas

Chicagoj nuo džiovos miršta 
netoli tokia pat proporcija gy
ventojų, kaip ir kituose, dide
liuose Amerikos miestuose.

Nuo plaučių džiovos mirė 
metais .... 2238 

..... 2206 

..... 2285 

..... 2164 

..... 1927

metais 3,254
” ........... 3,419
” ........... 3,500
” ......  3,544

3,897

žmones
a

a

a

ii

žmonas1926 
1927 
1928 
1929 
1930
Gyventojų skaitlius Chicagoj 

1926 m. buvo 3,3128,964, gi 
1930 m. buvo 3,392,700. Vadi
nasi, gyventojų skaitlius pa- 
daugėjo ant 263,736, vienok 
mirčių skaitlius sumažėjo nuo 
šios ligos ant 311. Nors plaučių 
džiova yra pusėtinai išsiplatinu
si, vienok sergančių ir mirštan
čių nuo jos skaitlius nuolatos 
mažėja. Prisibijau, kad depre
sija žymiai pakeis mažėjimo 
eigų. Džiovininkų skaitlius pa
daugės.

Priežastys, kurios priruošia 
kūną apsikrėtimui džiova' ir pa
ti džiovos priežastis yra žino
mos. Todėl nesunku apsisaugoti, 
prašalinus visas priežastis, ku
rios padaro kūną tinkama dir
va džiovos baciloms, neretai ir 
apsikrėtusieji 'jos nusikratė.

Kas kita yra su vėžio liga/ 
Jo priežastis yra nežinoma* Ma
žai žinoma net ir apie tas prie
žastis, kurios paruošia vietą 
mėsose vėžio 
Chroninis mėsų 
tomas mažne 
Žastimi.

prasidėjimui.
erzinimas skai-

o

ii
ii

356
849
339
324

521 » 
403 " 
495 ” 
502 . ”
čia minėtais metais, 
skrandžio vėžys yra

1926 metais
1927
1928
1929
1980 
taigi

• ••••• * *) • -

tik nuo

moteris
o

, . A7 • ■ ■»:

a
>»
u

rortia radikalė operacija.
Kepenų ir tulžinės pūsleles vė

žiu serga ir nuo jo miršta di
desnis skaitlius moterų negu 
vyrų. Gal todėl, kad tulžinės 
pūslelės ligomis (akmenukais ir 
Įdegimais) serga dažniau mo
ters, negu vyrai. Iš kitos ligos 
paeinantis erzinimas gali pa- 
kurstyti vėžio atsiradimą.
Nuo kepenų ir tulžinės pūslelės 

vėžio Chicagoj‘mine
1926 m. 113 vytų ir 178 mot.
1927 ” 113 " 172 “
1928 ” 127 ” 188 ” !
1929 “ 122 ” 166 ”
1930 “ 133 ” 105 ”
Krūties vėžys ir kiti pikto

sios rųšles augimai joje numa
rino Chicagoj

1926 metais ....... 254 moteris
1927 h...........  292 “
1928 ”............ 292 °
1929 ” ............ 204 ”
1930 ”.... 331 ”
Per Čia suminėtus penkerius

metus <vėŽys ir jam panašus 
augimai krutyj užmušė 1463 
moteris ir tik 25 vyrus.

Krūties vėžį labai lengva iš
tirti ir prašalinti, jeigu nesivė- 
linama pagelbos ieškoti. Užsi* 
senėjęs ir įsikerojęs krūties vė
žys tik retuose atsitikimuose 
pasiduoda prašaiinimui. Jei mo
ters pastebėjusios bile kokį su
kietėjimų, padidėjimą, augimą 
ar Žaizdą krutyj skubiai kreip
tųsi į gydytoją, mirčių nuo 
šios ligos įvyktų visai menkas 
skaitlius.

Kaip vien tik moters gali 
gauti gimdos vėžį, taip vien tik 
vyrai kartais gauna prostati* 
nes liaukos vėžį, ši liauka ran
dasi prie pūslės ir mėšlinės žar
nos ir yra kaštano riešuto di
džio. Nuo jos vėžio Chicagoj 
mirė

1926 metaig ............ 118 vyrų
1927 ” ............... 114 ”
1928 ” ............... 109 ”
1929 ” ............... 118 ”
1930 ° ............... 130
Ši liauka dėl čia neleistinų 

minėti priežasčių phs tulus Vy
rus perauga arba padidėja ir 
dažnai tampa įdegta lytiškos 
ligos. Reiškia, atsiranda mėsų 
erzinimas, kas, kaip manoma, 
ir palenkia prie vėžio gavimo.

Kita svarbi vėžio augimo vie
ta yra stemplė arba, kaip žmo
nės vadina, gerklė, tai yra td 
dūda, per kurią maistas eina, iš 
burnos i skrandį. Nuo jos vė
žio Chicagoj mirė

1926 m. 109 vyrai ir 17 mot.
1927 88 ° 25 ”

. 1928 ,j 109 ” 16 ”
1929 ” 83 ” 22 °
1930 ” 131 ” 24 ”
Neatsargumas su Valgiu, rū

kymas, alkoholiniai gėrimai gal 
ii’ čia yra priežastys, kodėl vy* 
rai dažniau apserga stemplės 
vėžiu, negu moters, šio organo 
liga negreitai pastebima, ne* 
lengvai ištiriama ir kebli gy* 
dyti,
‘ Mėšlinės žarnos vėžys irgi at* 
siranda dažniau pas vyrus, ne
gu pas moteris. Chicagoj nuo 
jo mirė

1926 m. 72 vyrai ir 74 mot.
1927 ” 76 ” 90 ”
1928 ” 83 ” 75 ”
1929 ” 92 ” 84 ”
1930 ” 113 ’* 88 H
Šitos skaitlinės kalba tik už

Vieną penkmeti Chicagoj. Yra 
žinoma, kad ir Chicagoj Ir ki
tur nuo mėšlinės žarnos vėžio 
miršta kur kas didesnė propor
cija vyrų, negu moterų. Hėmo- 
roidai ir kitokie suirimai bei 
ligos njėšhnėj žarnoj atsitinką 
pas vyrus dažniau. Jie gal būt 
ir phskursto vėžio atsirtuftmą.

Nuo pūslės vėžio ir kitų pa
vojingų joje augimų Čhteagoj 
mirė

įpenkmetyj tarpe 1926 ir 1930 
metų nuo žarnų vėžio ir jam 
panašių augimų žarnose Chica^ 
goj mirė 1446 asmens. Moterų 
kiek didesnis skaitlius, negu 
vyrų.

Žiaunių, lupų, burnos ir lie
žuvio Vėžys yra retenybe. Juo 
apserga netoli išimtinai vyrai. 
Moters itin retai. Rūkymas, 
ypač pypkės, suskilę dantys, 
kišimas j burną vinių ir kitą 
nereikalingų daiktų, karšti val
giai ir gėrimai yra kaltinami 
UŽ vėžio atsiradimą.

Vėžys gali augti odoj, inks
tuose, smegenyse, plaučiuose, 
kaule ir keliose kitose vietose. 
Tokie atsitikimai yra reti.

Gal Įdomu Žinoti, kiek lietu
vių mirė ntio vėžio ligos Chica
goj penkmetyj tarp 1926 it 
1930 metų? Oficialės skaitlinės 
yra šitokios:

1926 metais ....... 42
1927 ”.............. . 34
1028 ”.............. 32
1929 ”...............41
1930 “ ............... 58
Viso 207 asmens. Vien tik 

nuo skrandžio vėžio mirė 03 lie* 
tuviai . Chicagoj per minėtą 
penkmetį. Suprantama, nema* 
ža mirusiųjų dalis nepateko 1 
lietuvių skyrių, nes, kaip žinia, 
tūli pasisako paeiną iš Rusijos,
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kiti iš Vokietijos, o treti vadi
nasi lenkais.

Reikia manyti, kad mirčių 
skaitlius nuo vėžio yra tikre
nybėj žymiai didesnis, negu 
statistikos rodo. Tūkstančiai li
gonių nepasiduoda tinkamam 
tyrinėjimui ir miršta nesuži
noję savo ligos. Padaro klaidų 
ir gydytojai ligos spėjime. Ne
mažas skaitlius vėžiu sergan
čiųjų apdraudžia savo, gyvybę 
apdtaudos kompanijose, ir jei
gu jie miršta pirm dviejų me
tų po apsidraudimo, kompani
jos gali daryti keblumų pomir
tinės išmokėjime. Todėl miru
siojo giminės prašo gydytojo 
pakeisti mirimo priežastį ant 
mirties raporto.

Šiame straipsnyje aš kalbė
jau skaitlinėmis, kad parodžius, 
jog vėžio liga yra labiau išsi
platinusi, negu džiova. Gal to
dėl, kad apie džiovą tiek daug 
kalbama ir rašoma, taip siste- 
tnatingai prieš ją kovojama, ji 
tapo populiarė liga. Ji tapo bai
si šmėkla publikos akyse. Tik
renybėj ji išpjauna kur kas 
mažiau Žmonių ir prieš ją ko
voti kur kas lengviau.

Pažvelgus į skaitlines galima 
gauti nuovoką ii’ apie tai, ko
kias kutio dalis vėžio liga daž
niausia paliečia.

i į « ... ■ .a.,..*
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vienintele prie-jUuomirties išsigelbsti, jeigu 11- 
)ga surandum^ąpksti ir pada-

1926 m. 98 vytai ir 00 mot*
1927 ” 114 ” 44 ”
1928 ” 99 ” 61 0
1020 ” 104 ” 47 ”
1980 ” 118 ” 58 ”
Pųslės Vėžyj ir panašiuose

Augimuose galima pastebėti
tankų šlapintis varymą, puslįs
erzinimą, kartais mėšlungius
Ir skaudėjimą. Kodėl vyrai dai
niau apserga, negu moterys,
aš nesiimu aiškinti.

(Tąsa)
Jis buvo nekvailas vyras, 

nors labai storžieviškas Ir kai* 
boję šiurkštus. Kuomet prizą* 
dėjau, kad jo informacijas ap* 
mokėsiu ir daviau vieną si
dabrinį pradžiai, tas jį paska
tino ir tuojau pradėjo kalbėti. 
Pasakė, kad du kartu suvaži
nėjęs tarp Katfakso ir vienų 
namo Piccadilly. Tam tiks* 
lui pasamdęs arklį ir bričką it 
iš pilies į tą namą nuvežęs 
devynias dideles dėžes—“labai 
dideles ir sunkias dėžes.” Pa* 
klausiau ar negalėtų pasakyti 
man numerį to namo Piccadil* 
ly ir jis atsake:

“Ponuli, numerį tai jau pa
miršau, bet namas buvo tik 
kelios durys nuo didelės bal* 
tos bažnyčios ar tam panašiai, 
dar nesenai pastatytos. Tai bu
vo labai senas, apdrįskęs it 
dulkėtas triobesys, bet toli gra* 
žu ne taip dulkėtas kaip tas 
namas iš kurio tas dčžes išve
žėme.”

“Bet kaip į juos įsigavai, 
jeigu abu buvo tušti?” •

“Tam name Purfleete buvo 
senas .žmogus, kuris mane pa* 
samdė* Jis man prigelbėjo dė* 
žes pakelti ir sukrauki į veži* 
mą. Po šimts galų, jis buvo 
stipriausias mano iki Šiol ma* 
tylas žmogus* Ir jis senis, šii 
baltais ūsais ir toks plonas, 
kad, manytum, jog per jį vė- 
jaa perpus.”

Kaip kiautini per mane pe
rėjo tie jo žodžiai!

“Ve, jis paims už dėžės galo 
it ją pakels, lyg tai butų koks 
puSsyaris arbatos, o aš pukš- 
liodflmas,! dūsuodamas vos ne 
vos pajėgiau pakelti kitą galą. 
O visgi nesu koks lepšė.”

“O kaip įėjai į namą Picca- 
dllly?” paklausiau.

“Jis buvo ir ten. Matyt iš va* 
žiavo anksčiau ir ten dasigavo 
pfrm manęs, nes kuomet pa* 
skambinau skambutį jis atida
rė dtirįs ir prigelbėjo man į* 
nešti dėžes į vidų.”
;; “Visas devynias?” paklau
siau.

“Taip visas. Pirmu kartu at* 
vežiau penkias, antru — ke
turias. Visas sunešėme ir pa
likome jas prieškambaryje* 
Tai buvo labai sausas ir sun
kus darbas, todėl neatsimenu^ 
kaip dasigavau \ namo.” Blox' 
ain’ul pertraukiau:
^•‘Ai‘ dėžes buvo paliktos 
prieškambaryje?” *

“Taip. Tai buvo labai dide
lis prieškambarys. Be dėžių 
ten daugiau nieko nebuvo.” 
Dar kartą užklausiau:

“Ar jus turėjote raktą?”
“Ne, neturėjau. Tas senas 

vyriškis pats atrakino durs ir 
jas uždare, kuomet nuvažia
vau. Kaip ten buvo paskutiniu 
kartu nežinau—tai buvo alaus 
kalte.”

“Ir beto, negali atsiminti na- 
nto numerį?”

“Negalim bet su tuo, ponuli, 
neturėsi vargo. Tai aukštas na-

le arka. Prie durų veda aukš
ti laiptai Aš tuos laiptus ži
nau labai gerai, nes su trijais 
kitais tinginiais, kurie norėjo 
užsidirbti po kelius skatikus, 
turėjau tempti dėžes į vidų. 
Senas vyrišks davė jiems po 
šilingą. Matydami, kad jie ga
vo tiek daug, panorėjo ir dau
giau; bet jis kad griebs vie
nam už apykaklės ir buvo be
sirengiąs nustumti jį nuo 
laiptų. Tuomet visi keikdami 
nuėjo.” Pagalvojęs, kad gavęs 
tas informacijas, pajėgsiu su
rasti namą užmokėjau savo 
draugui už žinias ir nuvykau 
j, Ficcadilly. Sužinojau nela
bai malonų mums faktą; Blog
umo pasakojimas parodo, kad 
pats Grafas gali visai laisvai 
dčžes kilnoti. Tame atvejyje 
laikas yra labai brangus; nes 
dabar, paskleidęs dėžes gana 
dideliame plote, jis galės, lais
vai, nešuvaržytas, pasirinkda
mas tinkamą laiką ir nieko 
nematomas darbą užbaigti. 
Prie Piccadilly cirkaus išlipau 
iš taxi ir pradėjau eiti į vaka
rus; BloKaiuo nurodytoje vie
toje užtikau namą, kuris ata- 
tiko jo apibudinimui. Dabar 
žinojau kur Grafas Drakula 
pakūrė naują ' šlykštų lizdą. 
Namas atrodė labai senas ir 
Ilgai negyventas. Langai buvo 
apgulti sluoksniais dulkių, o 
langidčs išbuvo užtrauktos 
greičiausiai per metų metus. 
Visi rėmai riogsojo pajuodę, o 
nuo metalinių dalių, maliava 
jau buvo senai nusilupusi.

(Bus daugiau)
....-----------. . -L

‘NAUJAS Kultūros No. 3 
atėjo. Galima gauti Naujie- 

Kaina 45 c.
įąįr ir hilMr iratn t-n ir-— . t .

Naujas No. 22 “Kovos** 
f auto šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

..M-



taip pataria Lietuvos bankai

marki mergina Telefonas Boulevan

0036

Pbone Boufevard

Phone Boulevard 8483

John Kuchinskas
A '

Lietuvis Advokatas
2221 Wėst 22nd Street

mo-
Juo- 
Oną,

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Grabelius Chicagoj

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Šeredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

1646 W. 46th S

Telefonai

BoulėVard 5203

Boulevard 8413

1327 SU. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3/24

dartčią mažiausias klaidas,- Speciali atyda 
Atkreipiama 
rtrfo 10 iki 
KREIVAS

laip __ _____ p___
Daugely atsltiklrtiĄ akys atitaisomos be

JOSEPH J* GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Asbtand Ava. 
Tel. 2800

Kia. 65 f 5 So. RdlJteMtf Si. 
T*h Republic 9723

bažnyčią.
L
ii ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kap?i

VM A.
1h C# gprrfrrste“,

4Wft nttoindžiat

ta ja grabo 
atds 1741.

tarnauja grabo 
Yards 1741.

The General Mflrket HoUse 
■ mėsos čainštorių kompartija 

tapo nubausta užsimokėti

si v6#4 tsfiš laikais, kai sėliA 
torius Serritclla. buvęs Chica1 
gos miesto syleriu.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

gynė merginą 
viešbučio tele- 
Mergina kalti- 
pirkusi vienoj

atarnaui* 
pigiau 

kiti todeb kad

JUOZAPAS- DAPKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 16 dieną, 6>35 valandą va
kare 193 2 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame rinlhidime dvi 

podukras — ] 
Juzefą Radffitb,

Ofiso TeL Victory 6893 
Rezidencijos Te!. Drevei 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

CHICAGOS
ŽINIOS

Nubaudė grandinę me 
sos kompaniją

atstovą legislaturoj, kiek jų 
turi vadinamas down statė. Bet 
vyriausias šalies teismas atme
tė Keogho prašymą. Nors Illi
nois konstitucija reikalauja, 
kad valstija butų naujai pa
skirstyta atstovų rinkimui kas 
dešimt metų, tečiau tokio pa
skirstymo jau nebuvo člrt nuo 
1R01 metų,

MarcijOną Bliu 
Johaną Rūbienę, du švo 
- Petrą Blindžių ir Ju

JUOZAPAS VASILIAUSKAS
Priskyrė Ju ŠiuO pasauliu ge

gužės 15 dieną. 8:40 valandą vak. 
1932 m., sulaukęs pusės artižiaui, 
gimęs Vilkaviškio apskr., Pajevo
niu pati p., šakių kaime. Amerikoj 
išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame rttiliudime 
t'erį Magdaleną, 2 sunūs — 
Zapą it Jodą. 3 dukteris —- 
Albiriį it Ludviną, 2 bfolins —» 
Pranciškų ir A nartą ir gimines, o 
Lietuvoj gimines.

Kūnas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikas koplyčioj, 3319 Atr' 
būto Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, ge
gužės 19 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios | Š$. Jurgio pafzpi.fr* 

, j. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velioniu sielą, o

Teisėjas Landis gynėjo 
rolėj

GYDYTOMS ir chirurgas 
Ofisas:

A. M0NTV1D, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 IV. Madisdn <$t.
VU.: 1 iki 3 per pietų, 6 iki 8 vii.

Tel. West 286Q '
Namų telefonas Brhnswick 0597

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 V.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

9 iki 11 valandai
6 iki 9 Valandai vakaru

Visų 1930 metų taksų Chica
gos gyventojams buvo paskirta 
sumokėti $235,432,102. Iki šiam 
laiktri tesumokėta jų tik $95,- 
123,111. FČeiŠkia, taksų sumokė
ta tik apie 40 nuošimčių. 1930 
metų real estate taksoms su
mokėti laikas išsibaigia birže
lio 1 dieną. Jau jis nebetoli. O 
taksų už tuos metus nesumokė
ta dar didžioji pusė.

Personalių taksų suma 1930 
metams siekia Chicagoj $51,- 
727,726t Bet Šios rūšies taksų 
sumokėta tik $24,401,019, nors 
joms sumokėti laikas išsibaigė 
gegužės 1 d.

Slinkiai plaukia šiemet tak
sos Į iždą.

JARUSH
PHYŠICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemfoek 9252

$100,000,000 išeikvoja- 
ma kas metas

Pasak Chicagos universiteto 
prof. Lelendo, perdaug didelis 
skaičius vyriausybių Cook 
kauntėje kaštuojąs brangiai. 
Anot jo, apie $100,000,000 de
ltai to išeikvojama kas metas 
taksų mokėtojų pinigų.

ir vaikų pagal naojaushu 
Ray Ik kitokiu* elektro*

Ofbal ir Laboratorija:
netoli Morgan St

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomb ir nedėliotai* pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefoną* Republic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo Javo ofise patinusiai, išsipūtusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 

Nedėliotais nuo 10 iki 12. 
. 3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

SKOLESTlKA PUSTIENB 
po tėvais Benolaitė , 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 15 dieną, 1932 m., Meno-* 
rtienee, MicE., sulaukus pusėj ant-' 
ŽisUs, gimus Tauragės apskr., 
Laukuvos parap., Apvaršavos kai-* 
ttte. Amerikoj išgyvenu 19 metų.

Parfifcu didėliame nuliūdime vy-1 
tį buvaril?. dvi dukteris — 
Aleksandrą Kumžienę ir Adolfiną 
Kairienę ir du sūnūs — AnėaUą ii 
Joną, ' seseries dukterį Juzefinąl 
StulgrUskiejTę ir ginffatt, G Liėtu-- 
VUj brolį Romualdą.

Kūnas pašarvotas randasi 46(^5* 
S, Hėrtaitage Avė,

Laidotuvės įvyks sertdoj, gegu
žės f9 dieną, 2 vak. po piet iš 
Budeikio koplyčios bus nulydėta* 
į Tautiškas kapines.

Vis4 a? a. Školestikos Pustienės 
ghuirfėl, draugai ir pažystami esatS 
nuoširdžiai kviečiami ^.dalyvauti* 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku-* 
tint paffjffffivimt ir atrisvetkinimąr.

Nuliūdę liekame, *

Vffeets, buktetys, Sttrtcd 
if GimMs.

Laidotuvėse 
riuu Eufdeikis, t<

3307 Adburn Avė
CHICAGO, ILL.

Chfcaga pralaimėjo
Advokatas John W, Keogh 

vedė ilgą bylą, kad priversti 
Illinois legislaturą duoti Cook 
kaontei teisingesnį reprezenta
ciją. Dalykas toks, kad Cook 
kaunfe, proporcibnaliai savo 
gyventojų kiekiui, neturi tiek

ONA\TAUTKfĖN£ 
' po tėvais Pankauskaitė

Mirė gegužės 17 diėrfą, 12:45 
vzf. ryte, Sulaukus 34 metų ‘artit- 
žrtui.

PaiHtU' dideliame nuinidime Vy
rą Pranciškų, dvi dukteris —»- 
Oną ir Ireną, tėvą Juozapą, Mo
tiną Barborą ir seserį Zofiją Lo- 
renciertf ir kitus gimine*.

Kurtos pašarvotas 2021 Canal- 
port Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioje, ge
gužės 20 dieną, 8:30 VM1. ryte iš 
namų bds atlydėtą į Dievo Apveiz
ėtos parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o> iš t'erf bus nulydėtu 
j Šv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pažys
tami esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Dukterys, Tėvai, 
Sesuo ir Gimines.

DR. MAR6ERIS
^adMnlite* nnu 10 1H U.

DR;VAITUŠH,JTPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Šdg^žo U Lietuvos
PaVehgViftS*’ akių įtempimą, kuri* esti 

priežlstifni galvoj ikaUdėjitao, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, iriirmu kataraktą; atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egžamiftaVimas dalomas iltf elektra, pato'*

—
mokykloj vaikus. Valandos 
V. Nedėliotais 10 iki 12: V. 

iŠ AKIS ATITAISO Į TRUM- 
K4 SU NAUJU IŠRADIMU.

JOHN B. BORDEN 
(Jobu Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10^ TV. Arfuffif 3r., A’UdM 2ti7 
Telepbone RdMftlpb 6727 

VuJUrais 2151 W, 22nd* St. noo 4-f 
TelephOtfė R66JėVėl< VORO

Namie &9 ffte TeL Vtoo

A. L Davidonis, M.D. 
1910 So* Midugan Avenuė 

Tel K«nWood IfOJ 

nuo 9 iki fl valandai 
nuo 6 iki 8 valandai vakata 

tiflatt ttMitodlMto tf Mt>MddUoid

Williani C. Mii ehell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

20 West Street 
Tctybutie Meatedi 1323 

Valandos: 9 rytu iki 9 vafcaro 
Ncdėltofflhi pagal sutirti

Paskilbęs savo laiku tedera 
lis teisėjas Landis (dabar bes 
bolo koniisionierius) pirmą kar 
tą per daugelį metų vakar mif 
nicipaliame teisme dalyvavo gy 
nėjo rolėj. Jisai 
Juliją Luciett, 
fono operuotoją. 
narna tuo, kad 
krautuvėj daiktus, bet išmokė
jimą liepusi rašyti sveti m rt 
vardu.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRAB0R1US

PatarrilUja laiddtttvert kudpigiaulia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o l>uso 

darbu busite užganėdinti.
Tel. ROoletelt 2511 arba 2516

2314 W. 23rd PL, ChicagO
SKYRIUS:

1439 Sj Court, Cicero, 111.
Tel. Ckero 502Ž

S. M. SKUDAS
Lietuvis # 

graborius IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 20 metai 

OFISAS
47Ž9 South Ashland Ave„ 2 labo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

""

Nuo 10 iki 12 vai ryt*, nuo 2 fld 4

VLADISLOVAS GRUMBLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 15 dieną, 11:00 Valandą 
naktį 193 2 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Šilalės parap., Mišučių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nubudime bro

lį Joną, pusbrolį Joną Bražartskį, 
dvi pusseseres 
džienę 
gerins 
lt joną Rubį ir gimines, o Lietu
voj dvi seseris — Oną Petrokienę 
ir Dortikdę Nąnjofciertę.

Kūnas pašarvotas randasi 4533 
f>. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. ge
gužės 20 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus ’ nulydėtas į Sv. Kazimie
ro kapinei? •*'’

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

Nubudę liekame,
Brolis, Pusbrėlii, Pusseserės, 
Štfoyerlai ir Girtiinės.

LaidofuvJse 
rius EUdeikią,

Peter Conrad 
i Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
I 6023 S. Halsted Si 

(Jansen šttid.)
Ris. 730 W. 62nd St. 

k Tel. Englewood 5840 

................ ................ i tml.ma i*.

Gtaboriai

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moti

4145 Ai
Vai. 10 Iki 12 rytot 4 iki 6 po pktų. 
(Vakarais: Utarn, ir Ketv. iki 8 v»l.) 
Seredotais ir nedėliotais pagal susitarimą 

OfiiO Tel. Llfayettė 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Valandos nrto 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, Ueredomi 90 pietą ii 

nedėliota* pagal susitarimą

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyląs gydytojas, cbirarga* 
it akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas Vy
rų, motei 
metodus 
prietaisus.

1025 I8th St.,
Valandos: nuo 1 

nuo 6 iki 7r3O fkt Vikaro 
Tel. Caflal >110 

Rezidencijos telefonai
Hydt Pdrk 6755 ar Rtndolpb 6800

Duokite JaW akk išėgžataiifUoti 

»r. A. R. RLUMENTHAL 
’ 6PT6METRIST 

Praktikuoja virš 20 m;
į 4649 Ashland Af>d.

Tel. fitrtrtėVstfa 646/

Ofiso k Rez. Tel. Botilevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35tli St 

(Cor. of 35tb 8 Halsted Stl) 
Ofiso valandos nuo D3, nuo 6:30-8:30 

Nedčldieniais pagal sutarti
,1 ■„■■■.. II,. f Į| Į

Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofisu valandos: ntio 2-4, nuo 7-9 

Nedčldieniais pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas it chirurgas 

4142 Archer Avenua

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

iki 12 diertą.
Telephonai dieną ir riaktį Virginia

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 S6Uth AjhUtid AdtfHus 

Ofilo Valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pieš

7 iki 8 Vai. Neda, nuo 10 iki 12 
Rez. Tekpboue Phma 3200

DR.M.T. STRIK0L1S 
nvi/VTtuAs m chirurgas

O F 18 A 8:

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

• 8 vai. vak. Nedaliomis pagal sntairti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Nartų Tėl.:' Prospect 1930

Vakaro, Nedėl. nuo 10 Iki 12 
PhOne Midway 2880

A. Juozapo VasiHaUl- 
draugsr it paiŽystumi 

kvMkrmi daly
vauti laktotuvėse ir suteikti 
pasfeiftmj patarnavimą k atJhvei- 
Itšrffcną.

Nubudę IiIkaMe.
Moteris, Vaikai, Broliai 
it Giminės.

Lukfottfvlfe pstafttttfu grirBo- 
rhrt 8-. P. Mažrikz, Tet Y^tdt 
113^x?_____ ,
MOM^MOBesiaB

A. K. Rutkauskas, M. D.
44 4 2 South tVeiterrt Aoėntu 

Tel. Lafayette 4146

viiA&* Av JfJuJl Jr j&J
155 &TFlarhAit,°IXm 909 

Telephoue Branktiu 5745
Nanuut 311/ Vhthn Avė,, /iki 9v. 

TrfėpbortV Vlttbry 2213

J. P. WAUCHES 
ADVOKATAS

4600 So. Wood St. 
Tel. Lafayette 6393 

Rezideritija 2 E. 103 Pi. 
TU, Ptdlmart 6317

A. A. SLAKIS 
Advokatas

Miesto Ofisas /7 W*. Wdshinyion St.
Roota 905 Tet DėatbUM 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 pd pietų■
Vakarais: UtZrn. ir KetV.«6 ikf 4 vai.
4145 Archer Aite. Tel. Lafkyette 7387

Namų Tel. Mydė fcftk 3399

raborial

Seniausia ir Didžiausia
LIEtUVIV

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDĖItdS ir vėl nustebino fittblitrą stt 
mis kainomis už aukštos fų&es tfatalddjlnftą. Mes nieko 
nėrokuojame už atvežimą iširusio žmogaus kūno | musty 
įstaigą iš bite kokios miesto ddtes.

Reikalui esaint, musų autaffltfbilhif fttva&ub* | JuSQ 
namus it1 atveš j musų įstaigą kilt gal&rttt t&matytl dt 
džiausį pasirinkimą grabų ir Wų reikmenų ir už tų pa* 
tarnavimą juiris visai nieko nerdklte iifdkBti, itežhiHtit 
j tai, ar jus ką pirkaitė, ar nė,

B^UDEIKIS yra vienatimis lietuvių gmUrftfš, kurte 
teikia ambulance patarnaviritą st» ekspertu lietiiVitf pa* 
tarnautoju. Dykai Keturiom Mddefhilkės Ildply&dB i)$l 
Šermenų. Pašaukite EUDElKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

BUDEI KIS
JŪSŲ GRABORIUS

Dldytls GtluU

4605-07 South Hermitage Avenue 
Virt "Telefonai s f AR® S 1741 ir 1742

tomobilio priekin ir jsitemijo 
jo latenj. Nors automobilis už
važiavo ant jog kojos, bet ji 
atsiminė laisnio numerį.

Vėliau policija, pagal tą nu- 
mer., suėmė James Bastas, 129 
So. Oakley avė. Mergina paži
no suimtąjį. Policija užtiko 
Bastaso kambary keturius re
volverius, 7 lazdeles dinamito 
ir tūlą kiekį nitroglicerino.

Reikalauja sumažinti 
federalės vyriausy

bės kaštus
dalai re r1 ri '• "

Cook kauntės tarybos hnan- 
sfų komitetas pasiuntė peticiją 
kongresui Washiftgtofte, kad 
butų sumažintos federalės tak
sos ir žymiai nukapoti federalės 
vyriausybės kaštai.

Miss Tnlus, kasierč valgyk
loj adresu 810 So. Wabash avė., 
išėjo j banką, kad padėti jame 
keletą šimtų dolerių. Kai ji ėjo 
šalygatviu prie gatvės krašto, 
tai automobilistas iškišo ranką 
iš automobilio, kuriame jis sė* 
dėjo, ir ištrauko iš merginos 
Ftirtkų ptaigtrS.

Mergina skubiai užbėgo au-
I>ll« 4 ....... ,**,', hafaiMffc, j

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steel* 

Dentistaa
4180 Archer Avenue

Rez. td. Midway 5512 ir VVilnHtU 195 

Ralph C* Cupler, ML D. 
CHIRURGAS 

Oakley it 24 gdtvie 
Tėl. Cinai 1/13-0241

Valandos: Panėdėlf 3 iki 8, UtlfMak* 
1-4, Pėtnyčioj 1-7 

.....

K. GUGIS 
ADVOKATAS » 

MIESTO OFISAS
N. itodiborti St., R66tti liti 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Stredt

TAt Burtlevard 1316 
Valandos! nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
NeJčbOj fiUo 9 iki 12 tftef

Dentlstas
4645 Su. Ashland Aro. 

arti 4/rt Stteet

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandoj: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
įdėliotais pagal Mlartį.

ClCSROi tLtrt* 
X-ftay,...Pb<wil Cicero 1260

. ■„ „—t—      M     Ii"OHiMII i tMi«»»Aii4

DR. VNARES 
gydyto»cmhWgas 

2420 MdHpMle RtMd

9^—Antradieni it 
KetTirtadieftĮ vakarai! pigi! snritatteių*

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

GKABtflUUS CfHČAGOJ

Į Laidotuvėse
jU gėliau

' ne8P

, priklausau prie gr£-
> bų išdirbystėl

OFISAS:
666 Vf. IŠtb Strėle

Tel. Canal' 61/4
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
tet. VfctUry 4088

.ui.j,; i

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergai* ir Subatonu 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Ar) 

Pbone Hemlock 7828
Panedčliais, Seredotail k Pltnyėio 

1821 So. Halsted Street

Emiliją Tanke k 
žentus Joną 

Tartkė k Joriu Radrtich ir gimi
au.

Kūnas pašarvotas lafftfasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au
kuru Avė.

Laidotrtv^J įvyks pėtnyčioj, ge
gužės 20 dieną, 8 vai. ryte iš 
kopfyčiov f šv. Jutoto parapijos 
bažnyčią, kurtoje atsibus gCdubri- 
gos pataaldos Už VėHortto sielą, o 
H teit bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

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

y Nirirudę liekame,

Podukfės, žentai ir Giminės.

Laidotuvėse pa t ardau ja g f abo
rtas 8. P. Mažetkl, Tel. Yards 
1138.

Real estatininkai reika
lauja viešųjų darbų 

. vaj-j n... . ,i

Samuel E. Erickson, Cook 
Cotirtty Keal Estate Board, pa
siuntė Washingtonan, Illinois 
valstijos kongresmanams laiš
ką, kuriame sako, jogei kaun
tės real estatininkų tarpe esąs 
stiprus sentimentas už tai, kad 
federalė vyriaušybė išleistų bo- 
nų suma $5,000,000,000 šalies 
vidaus’ paskolai. Šitaip sukelti 
pinigai raginama suvartoti vie
šųjų darbų projektams vykinti 
visoj šaly.

Telefonai Yards 1138

Stanley P« Mažeika
Graborius ir 

BalzartiUotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

33191 Aiibtttii Avenue
CttlCAdO, ILL.

.    .............................. . .................... ... Į. H ... ■—i.   .b

Phone Boulevard 4130
A. MASALSKIS

Musų Patarriatimal 
doftttėse ir kokiame tėi- 
kall visuomet esti sąži<* 
ningas ir nebrangu* to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

VALANDOS: 
. nuo 

fiuo
....................

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Sttite C
TiL Proipeet 1038

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, / iki d 

Nedalioj pagal sutartį
............................■ i*1,............... ................. i i*ii;»ii.ini.Mii^te.ia ifaaii.iiMminit J

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

kampas 67th ir Artesian Avė.

gLLOVBIKIS 
asfefi^g K vn? WtWTM'R’ A G’ -l-ž-4•*.JukiniXXv

NUSKINTOS KVIEI’KOS
Trfetatome j Visas Miesto Dalis 

jRy Vestuvėms, Bankfetamg ir Pagrabams 
Vainikai

S31ti & Halsted St. M - Botdėtafd 7314
■. . |, Į -.i.. ........ ...... . ....................- ■ .........

Chicaga — Toronto oru 
sftfliK.K J.

Atidaryta susisiekimas aero
planais tarp Chicagos ir Toron
to, Canada. Susisiekimas tuo 
budd Šia linija įvestas kasdien-.

..... ... i........................... . mMĮi.iir iiiran MUiaain.* 
rrvrr^r

DR, KARL NURKAT
(NUftKAiftey

K®?/ Akiniai pritaikomi
mokslišku budri

2437 W. 69th St.
Tet Grovehllf 3242

■ 1, .1..■     ,4 „ha. i r. r .t n, ii

Rež. 6600 South Artesian Avenue r 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P, Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHIČAGO, ILL.

Tet Y«dš 1829

DR. G. SkRNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

yrimas 
KomplikUotitolė 

, Atsitikimuose 

OtUU te AkinhĮ fre&Artt 

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
NedėliomiS Mtf 10 iki 12 

IiįitlifitabfaiiiimiliiSiifitmm-i.MBMiiM MiMirtii ... ........ ..
lietuviai Gydytojai

DR. A J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ž147 So* Halsted Street 

Tet Čatamet 3294 
Nuo 9 iki f> Vii. ctteriOJ Ir 
puo 6 ilii 9 valandoj Vakta



Trečiadienis, ‘geg. 18, 1932

Laivakortės pa
brangs

Eina gandai, kad ateinančią 
savaitę laivakęrčių kainos žy
miai busiančios pakeltos. Bet 
tie, kurie jau bus užsisakę lai
vakortes ir sumokėję nors $20 
depozito, gaus laivakortę už 
dabartinį kainą.

Mes patariame visiems, kurie 
mano šiais metais keliauti Lie
tuvon, tuojau užsisakyti laiva
kortę, sumokant depozitą. Ne
paklausę šio pranešimo gailėsi- 
tės. Nereikia bijotis, kad kai
na* dar nupuls.

Jeigu taip įvyktų, tai sumo
kėjusiems dabar depozitą ne
reikės brangiau už laivakortę 
mokėti. Jie gaus tą kainą, ku
ri bus tąda, kada pirks laiva
kortę. Uždėjimais'depozito ap
saugos juos tik nuo pakėlimo 
kainų.

Nieko nelaukdami atsilanky
kite ; Naujienas pasitarti, kaip 
pigiaus parvažiuoti Lietuvon.

—Laivakorčių Skyrius.

si. Ir šeštadienio vakarėlis pa
rodys kaip sparčiai musų moks
leiviai veikia.

Programas eis per visą va
karą—su šokiais. Atvažiuokite 
ir pamatykite kas bus šeštadie
nį, gegužės 21 d., Lietuvių Au
ditorijoj.—L. Narmontaitė.

Bridgeportas
Antanas Stukas, senas “Nau- 

gyklos bizny

AntanasStukas, senas “Nau
jienų” skaitytojas ir žinomas 
Chicagoje draugijų ir spulkų 
darbuotojas.

P-nas Stukas nupirko val
gyklą adresu 3456 So. Halsted 
street. Valgykla yra užlaikoma 
švariai ir gražiai. Pati p-nia 
Stukienė gamina skanius lietu
viškus valgius. Kaip iš mėsos, 
taip iš žuvies valgių yra daug 
kas pasirinkti. Kainos labai 
prieinamos.—Senas Petras.

relka saugotis, nepasitikėti jais!
Bendrovei trūksta pinigų tą

soms užmokėti, o P. Petronis 
pas jį likusių bendrovės pinigų 
negrąžina.—šėrininkias.

Jos. F. Budriko pik
nikas

Pavasariui išaušus ir šiltam 
orui atėjus, p. Jos. F. Budrikas, 
kuris užlaiko - muzikos instru
mentų, namų rakandų ir kito
kių daiktų didžiulę krautuvę 
(adresu 3417-21 So. Halsted 
Street), rengia gegužės 29 die
ną pikniką Birutės darže.

Tai bus pirmas p. Budriko 
piknikas šį pavasario sezoną. 
Programas ruošiama* įvairus, 
bus daug visokių juokų, žmo
nės šnekės per garsiakalbius, 
visi girdės jų kalbas, nežiūrint 
kur kas rasis—patvory ar pa
sieny. Plačiau apie progHttHį 
bus pranešta “Naujienose” vė
liau.—Senas Petras.

18 g-vės apielinkė
Dvi nelaimės vienuose namuose

Gerai žinomas biznierius Am
brasas, kuris užlaiko garadžių 
728 W. 19th St., nusilaužė kai
riąją ranką—kaulas perlaužta. 
Kaulo sugijimui ims gana daug 
laiko.

Po kelių dienų ir jo duktė, 
mergaitė 9 metų, žaizdama ant 
bažnyčios laiptų, parpuolė ir 
nusilaužė kairiosios rankos kau
lą—toj pačioj vietoj, kaip kad 
tėvas. Mergaitė buvo nuvežta 
i ligoninę kur buvo jai sutver
ta ranka.

Tas atsitikimas padarė Am- 
brozų šeimynai daug nemalo
nu mo.-—Kaimynas.

P-lė Elena Grigaičiu- 
tč išėjo už vyro

Daugeliui lietuvių žinoma p- 
lė Elena Grigaičiutė ištekėjo už 
p. A. Survilo, irgi Northsidės 
gyventojo.

šeštadienio vakarą, gegužės 
14 dieną, įvyko vestuvių iškil
mės. Jų ženybinio gyvenimo 
pradžiai pažymėti jų bute, ad
resu 1220 So. 58 court, susi
rinko gražus būrelis giminių ir 
draugų.

Laike vakarienės jaunosios 
brolis Grigaitis perstatė to va
karo tostmasterį Juozą Ascilą, 
kuris pakvietė keletą svečių pa
sakyti po trumpą prakalbėlę.

Sveikindami svečiai linkėjo 
jaunavedžiams geriausios klo
ties jų gyvenime. Pagalios 
p-lės Asciliutės, svečiams pri
tariant, sudainavo tam tikrą, 
vakarui prilaikytą, dainelę, kas 
į susiinnkusius paJarė labai 
gražaus įspūdžio.

Po vakarienės, K. Navickui 
grojant ant plokštelių, svečiai 
smagiai pasišoko.

Prie stalo ir vėliau visą va
karą svečius vaišino ir prižiū
rėjo, kad niekam nieko nesto- 
kuotų, p-lės Asciliutės ir viena 
ponia, kurios pavardės nepame
nu.

Bet viso vakaro žvaigždė bu
vo Juozas Ascila. Jisai savo 
gražiomis liaudies dainelėmis 
linksmino visus iki ankstyvo 
ryto.

Tai pirmą žmogų mačiau, ku
ris mokėtų tiek gražių dainelių 
ir melodijų atmintinai. Ir jomis 
jis nemažai prijuokino vestu
vių dalyvius. Taip nė nepasiju
tome, kaip atėjo 6 valanda ry
to.

Išgirdę varpus skambinant 
skirstėmės namo, velydami jau
navedžiams sulaukti sidabrinių 
vestuvių.—-Ten buvęs.

Lietuvių Valanda
Pereitam sekmadieny teko 

vėl klausytis Lietuvių radio 
programo iš stoties WCFL nuo 
1:15 iki 2 vai. po piet^ų, kuris 
buvo surengtas lėšomis Jos. F. 
Budriko radių ir rakandų krau
tuvės. Išpildyme programo da
lyvavo vienas iš didžiulių lie
tuvių chorų “Pirmyn”, po va
dovyste gabaus muziko K. Ste< 
ponavičiaus, su ponia Stepona- 
vičiene-Salaveičikiute kaip so
liste. Visos dainos buvo tikrai 
harmoningai .ir gerai sudainuo
tos, kas darė malonų įspūdį į 
klausytoją. Taipgi gerai grie
žė Budriko radio trio. Beje, 
buvo pranešta, kad gegužės 29 
d. Birutės darže yra rengia
mas milžiniškas radio valandos 
leidėjų ir klausytojų pavasari
nis piknikas, į kurį visi yra 
kviečiami atsilankyti. Įžanga 
pigi, tik 25 centai.—Friend.

niobi lis. Kandys knisasi knygy-, 
nų tomuose, ba jų savininkai 
šveičia automobilių langus, 
poliruoja sparnus, krapšto mo
torus. (f*

Jie rengiasi Važiuoti, važiuo
ti, važiuoti...

Ką privažiuos? Visų kelio
nės galas vienodas. — Re p.

A

Marąuette Park
A. Paslevičius naujam bizny

P. A. Paslevičius užsirašė 
“Naujienas” ir pareiškė Senam 
Petrui, kad seniau jis gyvenęs 
Brighton Parke, bet dabar nu
pirkęs naują biznį adresu 2553 
West 69. Street. Tai yra* sal
dainių, cigarų ir smulkmenų 
krautuvė. Visi p. ’ Paslevičiaus 
draugai prašomi atsilankyti pas 
savo seną draugą liuoso laiko 
turint.—Senas Petras., .... >,

TheEnglishColumn
į . A

LIETUVOS ŽINIOS
Deliai pasaulinės paro 

dos Chicagoje

nusamdyti 5,000

Illinois valstijos komisija Pa
saulinei Parodai Chicagoje jga- 
liąvo:
ketvirtainių pėdų vietos Moks
lų Trobesy; 2 — nusamdyti 
5,000 ketvirtainiu pėdų vietos 
Socialių Mokslų Trobesy, ir 3 
-r- nusamdyti tarp 3,000 ir 
4,000 pėdų vietos Agrikultūros 
Trobesy.

Be to, komisija vužgyrė val
stijos arkitekto planą pastatyti 
valstijos trobėsį tuoj prie Ka
reivių Aikštės. Taipgi išrinko 
komitetą padarytiems planams 
vykinti.

Kalbamos komisijos pirminin
kas yra gubernatorius Emmer- 
sonas.

Konvencijų delegatams 
nereikės trokšti

. ■- H

Ir Lenkija atžymi 200 
metų Jurgio Washing- 

tono sukaktuves
Iš Lenkijos aplaikyta Chica- 

goj pirmosios sta'mpos (krasos 
ženklai) su Jurgio Washingtono 
paveikslu, o prie jo Pulaskio ir 
Kosciuškos. Tos stampos išleis
tos atžymėjimui 200 metų su
kaktuvių nuo Jurgio AVashing- 
tono gimimo.

Apskričio policija suor 
ganizuota

Chicagos ir 40 jos apielinkės 
miestelių policija tapo taip su
organizuota, kad veiks bendrai 
kovai su kriminalistais. Atski
rų miestelių policija pasiliks, 
kaip buvusi iki šiol, nepriklau
soma, bet kooperuos Chicagos 
valstybės gynėjo ofiso vadovy
bėje.

Cook kauntė ieško 
skolos ..

pa

Paskirtas Cicero kolek
torius

Naujai išrinktas Cicero ko
lektorius Cuchna tapo užmuš
tas automobilio nelaimėje. Da
bar kolektoriaus vieton paskir
ta jo žmona p-ia Rose Cuchna. 
Trijuose, miestelio trustisų su
sirinkimuose moters negalima 
buvo šiai vietai paskirti, kadan
gi republikonai trustisai kliudė 
paskyrimui. Trys republikonai 
trustisai nesilankė į susirinki
mus. O deliai jų nesilankymo 
negalėta sudaryti kvorumas. 
Paskutinin betgi susirinkiman 
vienas republikonų trustisų, 
James Sedlacek, atsilankė ir 
padavė savo balsą už p-ią Cuch
na. Tad ji ir tapo paskirta ko
lektoriaus pareigoms eiti.

Moksleivių vakaras
--- .... /

Ateinančio šeštadienio vakarą 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
iietuviai moksleiviai rengia šokj 
su programų, šis vakarėlis'bus 
įvairus ir bus perstatytas ne 
taip, kaip paprasta lietuviškuo
se veikimuose. \ •

Atsiveskite savq/draugus pa
žiūrėti ' ką jaunimas veikiai

Vakarėlis • žada būti įdomus. 
Jb programas bus išpildytas pa- 
ęių moksleivių pajėgomis, tarp 
kurių yra daug talento. Visi 
svečiai bus patenkinti* nes pro
gramas yra taikomas taip se
niems, kaip jauniems.

Praėjusį rudenį mažas mo
ksleivių būrelis sutvėrė draugi
ją vardu Lithuanian University 
Club. Nors pradžioje kliubas 
kūrėsi ne sparčiai, bet praslin
kus keliems mėnesiams jis pra 
dėjo veikti lietuvių tarpe.

Šis vakaras yra pirmas dide
lis kliubo parengimas, į kurį 
kviečiama visuomenė atsilan
kyti.

Nors studentų draugija’ nėra 
dar sulaukusi tlė metų amžiaus, 
jįi tečiauš yra daug ką atŲku*

Roseland
R.L.D. Namo Bendrovės 1931 

kasierius P. Petronis negrą
žinąs pas jį pasilikusių bend- 
rovės pinigų

■*------------ —

Penktadienio vakarą, gegu
žės 13 d., Kliubų ir . Draugijų 
Susivienijimas turėjo susirinki* 
mą Strumilo svetainėj. ■

Tame susirinkime B. Butkus, 
kuris atstovauja Kliubų ir 
Draugijų, Susivienijimo šėrus R. 
L. D. Namo bendrovėje, duoda
mas raportą a*pie bendrovės sto
vį, pasakė, kad bendrovei esąs 
pinigų trukumas, ba nesą gali
ma taksas užmokei už bendro
vės lotus, ir jog P. Petronis, 
kaip buvęs pereitų metų bėnd 
rovės kasierius, negrąžinąs pas 
jį likusių bendovės pinigų. P. 
Petronis buvęs po bondsu, bet 
jo bondso laikas pasibaigęs. 
Reiškia, bendrovės valdyba ne
sirūpinusi laiku pareikalauti iš 
bondsmanų atlyginimo.

O kiek P. Petronis save gir
davo bendrovės susirinkimuose? 
Kaip jis smerkdavo kitus, ypač 
kai kuriuos biznierius^ busią tie 
biznieriai neteisingi, busią jų

Važiuoja...
Sekmadienio rytas.1
Dar tik aštunta valanda, bet 

jau plačia gatve rieda automo
biliai vienas paskui kitą, kai 
kada du trys ir net keturi eile, 
prasilenkdami ir lysdami vienas 
pro antrą. Važiuoja iš miesto.

Važiuotojų skaičius didėja, 
važiuotojų eilės tirštėja.

štai privažiavo raudonas švier 
sas. Sustojo pirmieji, sužviegė 
stabdžiai antrųjų, ir, matai, 
kuone visas blokas užtvino.

Pasikeitė šviesos, susiubavo 
autai, ir vėl važiuoja.

Kažinkas nesuspėjo įsisiū
buoti kartu. Tik valandėlei ne
suspėjo, bet jau birbia rageliai, 
nerimo apimti pasivijusieji ra
gina pirmąjį skubėti.

Skubi visi. Kiekvieną protar
pį užpildo, kiekvibHHh plyšin 
mėgina įlysti. Kur skubi? Kas 
žino. Kiekvienas turi savo tiks
lą. Kiekvienas nori savo troški
mą patenkinti, ir todėl skubi.

Ir taip važiuoja... Jau dvy- 
likta~valanda dienos, bet dar 
vis važiuoja automobiliai. Jau 
pirma, trečia, ketvirta ir penk
ta, o mašinos viena prie kitos 
vis tebevažiuoja iš miesto...

—o—
Visokios tos mašinos. Dide

lės ir mažos, naujos ir senos. 
Vienos žyba saulės spinduliuo
se, plaukia kaip laivas juroj. 
Kitos dreba lyg drugio krečia
mos, barška ir, sakytumei, vai- 
tote vaitoja, kad štai senatvėj 
ir dar šventą dieną, ažuot pa
ilsėti, tokia kelionė tenka at
likti ir lenktyniuoti^ su jau
nesnėmis jėgomią. 7

Vienų mašinų ■ stipinai susi
lieję į mirgantį ratą. Kitų .ra
tai svyruoja ir, rodosi, ;dąr 
minutė, dar Kita, ims ir suby
rės į šipulius. (Jauti nuovargį, 
nesj ir geležis ir plienas, kaip 
viskas pasaulyje, pasensta, pa? 
vargsta, j r , t į..- jį. .

Bet važiuoja* Važiuoja, va
žiuoja mašinds ir žmonės. Vie
nodas, nuobodus mekąniškas 
vaizdas.-' - ■■ . ’• V

t —| •, < T |

Jau vakaras. Mašinos tečįąii 
važiuoja. ; Septinta, į aštunta, 
dešimta ir dvylikta valanda, o 
mašinos dąr tebęVažiųoįą. Tik 
jau dtgal į miestą, bet tokiu 
pat smarkumu, kaip iš miesto, 
tokiu pat susigrudimu, , tokiu 
pat nekantrumu. ;

Važiuoja mašinos — ne 
žmonės.^žmonių nematyti. Ne
pastebėsi jų veidų. Ir ne svar
bu pastebėti, ba ne žmonės 
kontroliuoja mašinas, o maši
nos žmones. Jų rdikia dabotis, 
jas tenka daboti.

——Q—*
Automobilis — mašina. Pa

naikino jis didžiuhią piknikų. 
Atpratino kaimynus nuo kai
mynų. Pianas surūdijo ir kam
barys, kur stovi pianas, tuš
čias ir netekęs jaukumo, nes 
jų vietą užėmė garažas ir auto-

■8

Springis here!
■■ ■ ......—

Stringi It’s here, it’s there, 
it’s everywhcre! To celebrate 
its arrival, let’s all be, merry at 
the Spring Festiyal ąnd Dance 
sponsored by the Lithuanian 
University Club Saturday even- 
ing, May 21 at the. Lithuanian 
Auditorium. ... r'

Can you think of any better 
or <more appropriate. way in 
which to welcome the glorious 
month of May than gay music, 
frolicing dances, happy songs, 
hearty laughter? That alone 
spells youth, carcfree joyous 
yohth! Everyohe, young and 
old, feels this šurge of youth 
during the spring, the youth of 
the year. Corilė and experience 
the happiest, gaįyėšt tipie, one 
that will live in your, memory 
forever. * r ~

A program that iš different, 
that is, one th&Fhas never be- 
fore beeh presehted to the Lith- 
uanians, has be,eh arranged in 
a most ur|usual way. Tap and 
špėcialty' dances, a’pohy ballėt, 
new song harmdnizations, and 
costumes! What K variety!

Remember the date, Satur
day, May 21 at Lithuanian Au
ditorium. Come early and don’t 
miss anything.

—Magda.

“Buvau liesas ir silp
nas, dabar esu 

stiprus”
P-an M. Markulis, Now York, N. Y., raBo 

ir sako: “PrieS pradėsiant imti Nu<a-Tone 
aS buvau liesas ir silpnas. Dabar aft esu 
stiprus ir sveikas. Nuga-Tone yra vienatį* 
niai vaistai, kurie man pagelbėjo. A6 Išgė
riau dvi bonkas. Dabar ’as turiu gera apeti
tą ir gerai miegu naktimis. AB džiaugiuos, 
kad perskaičiau apie Nuga-Tone laikraBčiuo- 
se. Kiekvienas turėtų jį imti.”

Nuga-Tone turi stebėtiną rekordą atstei- 
grimo sveikatos ir stiprumo silpniems, ligui
stiems žinonSms. Jis suteikia naują spčkt* ir 
jčira organams ir padaro jusu miegą poilsln- 
gą ir atgaivinanti. Nuga-Tone yra pardavi
nėjamas aptiekininkų. Jeigu aptieklninkae 
neturi io, paprašykite jj užsakyti 1B savo 
urmininko. Jokio kiti vaistai negali užimti 
vietos Nu^a-Tone.

I .

Organizuoja koope- 
ratyvę draugiją

Carlisle Parry Stepjįzer, Ine., korpoy 
racija sukurta 1927 m. sulig Neyr Yor- 
ko valst. {statymais, pienuoja Koopęra? 
tyvę Draugiją (Cooperative Associatįdn) 
tikslu sukurti labai plačioj skalėj garniu 
nimo, komercinę ir ūkio industriją. Jai 
įsikūrus didelis skaičius įvairaus Idomd 
žmpnių gautų gerą pragyvenimą koo'pe- 
ratyviais pamatais, ši įmone pasiųlo 
puikią progą Šimtams gerų žinomų, kii- 
rie nori pastoviai apsigyventi ir gyventi 
sveiku, laimingu ir sėkmingu gyvenimu.

šiai įmonei vadovauja daug atsako- 
mingų, sėkmingų ir patyrusių biznierių 
ir fabrikatų, kurie aktyviai dirba įkūni
jimui šių pienų, su pilna legale parama 
paskubusios internacioalinės advokatų 
firmos, atstovaujamos F. Dudley Kohler, 
kuris taipjau yra Proctor in Admiralty 
ir kuris šioj įmonėj veikliai dalyvauja 
ir yra Carlisle Parry Sjerįlizer, Ine. ir 
Cooperative Association /pilnai autorizuo
tas vesti visus biznio ir legalius. liečian
čius šias organizacijas,reikalus, kaip yra 
pagarsinta šiandie šiaiįne,laikraštyje.

Visi finansiniai dalykai surišti su Co
operative Association bus vedami ir pri
žiūrimi stipriausių bankinių įstaigų, ku
rios yra nariai Bankers Association ir 
Federal Reserve Ir kurios yra po kontrole 
New Yorko valstijos. 

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

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Nauji e n p s e.

- 'i ------ iliiiiiiiiiMl^

pasklydę gandų, kad j 
prohibicijos viršilos 

sutraukti visą armiją 
agentų. Kad norima

kauntei taksų už 1930

Įclassifiedads.Į
Educational 

MokyklonBuvo 
Chicagą 
rengiasi 
sausųjų
nusausinti Chicagą laikui, kai 
republikonai ir demokratai lai
kys čia nacionales konVencijas. 
Ir kai neseniai prasidėjo eilė 
kratų Chicagoj, tai manyta, jo- 
gei tos kratos daroma ryšy su 
nusausinimu Chicagos konven
cijoms.

Dabar betgi duodama užtik
rinimų, jogei delegatai galėsią 
nuraminti troškulį kuo tik no
rėsią. Kas tuos užtikrinimus 
duoda? Tikrai nežinia, bet pa
reiškiama, kad jie esą duodami 
autoritetingų žmonių.

Jei tečiau teisybę pasakyti, 
tai nereikia jokių užtikrinimų, 
nes Chicagą niekuomet nebu
vo “išdžiuvusi” ir tu r būt ne
bus.

Cook 
metus surinkta tik 40 nuošim
čių tos sumos, kuri jai priklau 
so. Tuo gi tarpu paskutinis 
laikas taksoms sumokėti yra 1 
d. birželio. Atrodo, kad tak
sos plaukia labai povai.

Taigi kauntės viršininkai mė
gina pasiskolinti $5,000,000 iš 
miesto bankų, garantuodami pa
skolą 1932 metų taksų waran- 
tais.

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informaciją 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Business Servite 
Biznio Patarnavimas

PRANEŠIMAI

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

MADOS MADOS
■ i

26J4

2614—Naujoviškos mados suknelė. 
Labai praktiška ir elegantiška, Sukirp
tos mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 co
lių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
virgnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

2614—Naujoviškos ■ » * » « •

Naujienų Pattern Dept., 1789 So.
Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15- centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No. ............ 
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardš)

(Adresas)

' (Miestas ir valstija), 
am——m.......  ...———

Atydai Naujienų Skolinimo ir Buda- 
vojimo Bendrovės (Spulkos) narių t

Visiems nariams yra išsiuntinėta laiš
kai su pranešimu, kad Naujienų Spulkos 
šerininkų metinis susirinkimas įvyks ge
gužės 18 d., 7:30 vai. vakare, 1739 S. 
Halsted St.

Kurie negalėsite dalyvauti šėrininkt 
susirinkime patys, tai malonėkite įgalioti 
kitą ypatą atstovauti jus, pasirašydami 
ant laiške priedėtos Proxy. Jeigu ne
galite įduoti savo pažystamam tai malo
nėkite prisiųsti Pro-xy Spulkos valdybai.

— T. Rypkevičia, sekr.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo rtfėnesinaš susirinkimas įvyksta 
ketvirtadienį, gegužės 19 d., 7:30 vai. 
vakaro, Almira Simons svetainėje, 1640 
North Hancock st. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti, ba randasi daug svarbių 
dalykų afitartj. Raitinikas.

1 . .........■■-—t—

Prelekciją rengia L. Moterų Draugija 
Apšvieta, vienoms moterims, įvyks šian
die. Chicago Lietuvių 'Auditorijoj, ma
žojoj svetainėj. 7:30 vai. vak. Šį se
zoną paskutinė tokia svarbi prelekciją. 
Tad >gerb. ponios ir panelės, meldžiam 
škailingai atsilankyti ir pasinaudoti ta 
nepaprasta proga. Prelegenas Dr. S. 
Naikelis. Prelekciją iliustruota paveiks
lais pieštais artisto P. Kačerausko. Kvie
čia skaitlingai atsilankyti. Rengėjos.

TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran< 

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

Tel. Lafayette 7077
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Chicago, III.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Automobiles 1
AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 

taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos,, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinj 
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienas metus. Amerikos Lie
tuvių ‘Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių {gijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose, apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

Furniture & Fixtures

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

For Rent
REIKALINGAS storas ant rendos dėl 

bučernės biznio. Atsišaukit 
Tel. Boulevard 7069

Help Wanted—Female
REIKALINGA patyrusi veiterka i 

restau rantą.
506 W. 39 St.

Business Chances
PardavimuiBiniiai

PARDAVIMUI grosernė, Midwest 
Store, geriausioj lietuvių apielinkėj. Ge
ras biznis. Kreipkitės į vyriausi ofisą, 

2434 S. Western Avė.

Jus sutaupiusiu 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pas ,

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

ROOMING HOUSE. 27 kambariai. 
Geroj West Side vietoj. Pigiai už 
casb« |

17 North Racine Avė.

SALDAINIŲ, cigarų, minkštų gėri
mų krautuvė. Bargėnas, 3 kambariai 
pagyvenimui užpakaly. Renda $30.

4830 W. 15 St., Cicero.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui 

. PAUL M. SMITH H CO. 
Real Estate. Loans and Insurance.

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tęl. Lafayette 0455

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

Knygos kaina tik 10 centų. Užsisa
kykite ją sau tuojaus.
Galima gauti Naujienose, 1739 South 
Halsted St„ > Chicago, III.

BARGENAS '
Moderniškas namas dviejų pragyveni

mų po 6 kambarius su vėliausiais {ren
gimais. Dviejų karų garažas. Gražioj 
apielinkėj, 6142 S. Fairfield Avė. Kai- 
navd $18,000. dabar dėl svarbios prie
žasties atiduosiu už $12,500. Pamatyk 
tuo jaus. Rėpublic 1598.

30x125 LOTAS, prie Fairfield ir 
71 gatvių, improvementai išmokėti, par
duosiu už pusę vertės.

6641 So. NVestcrn Avė.




