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Socialistų Partijos 
konvencija prasidės 
Mihvaukee geg. 21 d.

Betvarkė sovietų 
Rusijos traktorių 

ir autų fabrikuose
Bus nominuota kandidatai | J. 

V. prezidentus ir vice-prezi- 
denius

Negali veikti dėl viršininkų ne- 
kompetentiškumo ir blogų į- 
rengimų

Mihvaukee, Wis., geg. 18. — 
šį šeštadienį M.ilwaukee prasi 
deda socialistų partijos ketur- 
metinė konvencija, kurioje bus 
nominuoti kandidatai į Jung 

-tinių Valstijų prezidentus ir 
vice-prezidentus. Konvencijoje 
dalyvaus virš 600 delegatų, ku
rie iš tolimesnių valstijų jau 
pradėjo atvykti. Konvencija į- 
vyks Auditorijoje. Dabartiniu 
laiku skaitlingos komisijos pra
dėjo prirengiamąjį darbą ir 
ruošia partijos platformą.

Sekančią dieną, sekmadienyj, 
Auditorijoje įvyks milžiniškas 
masinis mitingas, kur į 8,000 
susirinkusių prabils nominuoti 
kandidatai į prezidentus ir vice
prezidentus. Prieš tai jie kal
bės per National Broadcasting 
Company radio stočių tinklą, 
kuris jų kalbas perduos į toli
miausius krašto kampelius.

Pirmadienyj, Pfister viešbu 
tyj įvyks konvencinis bankie- 
tas, atviras plačiąja! visuomenei. 
Bankiete dalyvaus ir kalbės žy
miausi darbininkų vadai, tarp 
jų ir Norman Thomas, 1928 
metų socialistų kandidatas į 
prezidentus, Morris Hillquit, 
socialistų partijos e^kzekutyvio 
komiteto pirmininkas, Oscar 
Ameringer, “The-*^ America n 
Guardian” leidėjas iš Oklaboma 
City, Okla., Mihvaukee majo
ras D. Hoan ir didelis skaičius 
kitų.

J. V. valdžios defici 
tas pasieks apie 

$3,000,000.000

Maskva, geg. 18. — Naujai 
atidaryti automobilių ir trakto
rių fabrikai sovietų Rusijoje, 
dėl vidujinės betvarkės ne tik, 
kad neduoda jokių apčiuopiamų 
rezultatų produkcijoje, bet ne
ša didžiulius nuostolius ir ga
dina’ žalią medžiagą. Du metai 
atgal Stalingrade atsidarė trak
torių fabrikas, bet susidūręs su 
įvairiais sunkumais, ir vedamas 
nekompetentiškų viršininkų, tu
rėjo nutraukti operacijas labai 
ilgam laikui. -

Del tų pačių priežasčių chao
sas įsigalėjo ir naujai atidary
tame traktorių fabrike čelia- 
binske ir automobilių fabrike 
Nižni Novgorode (Autostroj). 
Autostroj, pavyzdžiui, formaliai 
atidarytas sausio mėn. 1 d. iki- 
šiol nepagamino nieko apčiuo
piamo, o čelia’binsko traktorių 
fabrikas, kaip ir jo pirmtaku- 
nas Stalingrade, negali veikti 
dėl blogų įrengimų ir viršinin
kų, kurie apie fabrikus nieko 
nesupranta ir turės nutraukti 
operacijas. Amtorg pernai pa
skelbė, kad čeliabinske per me
tus bus pagaminta 40,090 trak
torių, su 2,000,000 arklių jėga, 
bet fabrikas ikišiol nepastatė 
nei vieno . Tas pats ir su Au
tostroj u. Jis turėjo pagamin
ti tūkstančius jpųtomębilių į 
metus, o jų kaip nėra, taip nėra.

Kalbėdamas apie padėtį tuose 
fabrikuose, Maskvos oficiozas, 
Izviestija, teisinasi, kad “įsaky
mai nesą .pildomi taip, kaip jie 
turėtų būti pildomi.”

Chicago, III., Ketvirtadienis, Gegužes-May 19 d., 1,;J32

£Acme-P. A. Photo]

Zeigler, Ilk — Namelis, kuriame nuo 1926 ni. gyvena George Survel primityvišku gyvenimu.
Jis-tapo areštuotas už žuvavimą be leidimo. Kadangi negalėjo užsimokėti $25 baudos, tai turėjo 

kalėti 10 dienų.

ifeicilzn .Naujas išradimas per-deiididh diMbdKe idll0da klišes per beviel.
legalizuoti 2.75 ir

4 nuošimčių alų „„„
Didele didžiuma atmetė Tydings 

ir Bingham’o pasiūlymus

Lietuvos Naujienos
Klaipėdos konflikto 
atgarsiai Šanchajuj

šanghajus.— žymus šangha- 
jaus anglų kalba’ leidžiamas 
laikraštis “China Press” į sa
vo balandžio 5 d. numerį įdėjo 
platų Mato šalčiaus straipsnį 
Klaipėdos ‘ klausimo reikalu. 
Straipsny duota nuodugni isto- 
rinė Klaipėdos krašto apžvalga, 
ir smulkiai atpasakojamos prie
žastys, kurios privedė prie Bet 
cherip atleidimo.

Hagos tribunolas 
Lietuvai nustatė at

sakymo laiką
kad Haagos 

pirmininkas atsiuntęs 
užsienio reikalų mi- 
raštą, kuriuo prane- 
jis, remdamasis nu- 
proceduros tvarka, 
konvencijoj ginčyja-

Kaip Šiauliuose ko
vojama su streikais

Washington, D. C., geg. 18. 
—Gegužės 16 d. J. V. valdžios 
deficitas siekė $2,600,000,000. 
Nuo liepos 1 d. įplaukų buvo 
$1,725,383,137, o išlaidų $4, 
324,283,584. Prisibijoma, kad 
prieš fiskalių metų pabaigą,de
ficitas pasieks $3,000,000,000.

Liberijoje terorizuoja 
gyventojus ugnimi 

ir šaudymu
Tautu

Išrado robotą — para
šiutą

Geneva, geg. 18.
Sąjungai buvo priduotas skun
das, kad Liberijos pasienyje su
šaudyta daugybė moterų ir vai
kų j r padegta 40 kaimų. Sude
gė didelis skaičius gyventojų. 
Nepakęsdzmi Liberijos valdžios 
i miškus pasitraukė 12,000 gy
ventojų. Skundą pasirašė J. 
V., Anglija ir Franci ja. s

Washington, 1). C., geg. 18. 
—šiandien senatas atsisakė le
galizuoti alų. Pirmu kartu nuo 
prohibicijos įvedimo balsuoda 
mas alaus klausimu, didžiule 
didžiumą pasisakė prieš, atmes
damas senatoriaus Tydings 
(Dem. Md.), pasiūlymą legali
zuoti 2.75'/ alų ir apdėti ga
lioną 24c. mokesčiu, kad tuo 
budu prigelbėjus finansuoti $1, 
500,000,000 viešųjų darbų pro
gramą.

Kiek anksčiau senatas atmetė 
šen. Bingham’o (Rep. Conn.) 
šen. Tydings’o pasiūlymo patai
symą legalizuoti 4%‘ alų. Už— 
balsavo 23, prieš 60. Partijoms 
balsai pasiskirstė sekančiai: už 
—11 demokratų ir 12, repufjli- 
konų.

Tydings apsiūlymas buvo at
mestas 61 balsu prieš 24. Par
tijomis, prieš balsavo 32 demo
kratai ir 29 republikonai..

Berlynas, geg. 18.— Iš Zu- 
rich’o, Šveicarijos į juroje plau- 

Bremen” per bc- 
vitelį buvo perduotas atvaizdas, 
kuris laivo priimtuvo tuojau 
buvo paverstas j spaudai tinka
mą klišę/ Aparatas išrastas 
šveicaro Adalberth Guth ir yra 
vadinamas “Radio-Typo”.

Seiyukai partija 
ieško kompromiso 

su japonų armija
Šios savaitės pabaigoj sudarys 

koalicinį kabinetą

Areštuotas J. H 
Gurtis

18.Trenton, N. J., geg.
J. H. Curtis, Norfolk. Va., lai
vų statytojas, kuris apgavo 
Lindbergh’ą ir policiją 'ryšy su 
Lindbergh’o kūdikio ieškojimu, 
buvo areštuotas. Jis sakėsi ve
dęs derybas su kūdikio kidna- 
periais, bet kaip užvakar prisi
pažino, asmenys su kuriais “su 
sižinojęs” buvę jo prasimany
ti. Jokių ryšių su kidnaperiais 
niekuomet neturėjęs.

Papa paskelbė naują 
enciklika

Santa’, Ana, Cal., 
Keli lakūnai išrado 
“robotą-parašiutą”, 
penkias sekundas 
skrendančio orlaivio
vyrus. Visi saugiai nusileido 
žemėn.

geg. 18.— 
naujo tipo 
kuris per 
išmetė iš 

keturius

Parodė kaip lengva ban 
kas apvogti

Britų kareiviai užbaigė 
tikybines riaušes In

dijoje

Trys vaikai sudegė namų gaisre

Buckingham, Kanada, geg. 
18,—Gyvenamo namo gaisre nuo 
durnų užduso trys maži vaikai. 
Motina su kitais keturiais vai
kais/ pajėgė išsigelbėti.

Detroit, Mich., geg. 18.—No
rėdamos parodyti kaip neprak
tiškos ir netinkamos dabartinės 
bankinės metodės, D. Church 
banko darbininkas, * pasisavino 
$165 įdėlių. , Church buvo su
imtas, 
mauti 
sunku.

bet visgi įrodė, kad ap- 
bankus nėra’ jau taip

•Bombėjus, Indija, geg. 18. — 
šaudydami į moslemų ir indusų 
riaušininkų minias, anglų ka
reiviai paga'liąu juos numalši
no ir grąžino tvarką. Riaušės 
tarp tų skirtingų tikybinių' įsi
tikinimų 
keturias 
95 buvo 
ti.

Vatikano Miestas, geg. 18.— 
Papa Pijus XI paskelbė naują 
encikliką “Charitas Christ” — 
“Kristaus mielaširdystė”, ku
rioje ragina tikinčius melstis 
ir daryti atgailą per visą savai
tę, pradedant birželio 3 d., kad 
“išsigelbėjus nuo teroro komu
nizmo ir anarchijos pavojų”.

Tokio, Japonija, geg. 18. — 
Seiyukai, valdžios partijos va
dai nutarė padaryti kompromi
są su armija, ir sudaryti koali
cinį kabinetą, kuris užims nu
žudytojo premjero Suyoshi Inti
kai kabineto vietą. ?•

Kompromiso pasiūlymas bu
vo rezultatas vakarykščio armi
jos ultimatumo partijai, kuria 
me reikalavo sudaryti tautinį 
bepartyvį kabinetą. Jeigu jų 
reikalavimai nebus išpildyti, ar
mijos generolai grąsino naujį 
kabinetą boikotuosią.

Šiandien paaiškėjo, kad nau
jas kabinetas bus sudarytas 
neanksčiau šios savaitės pabai
gos.

Harbin, Mandždrija, geg. 18. 
—Atėjo žinios, kad į šiaurę, 
prie Singari upės eina smar
kus mūšiai tarp kinų sukilėlių 
ir japonų. Abi pusės panešė di
delius nuostolius.

Rangovas Palavinskas paskel
bė sustreikavusiems prie sker
dyklos statymo darbininkams 
savotišką “lokautą”— atsivežė 
iš Tauragės ir kitų apskričių 
“pigių”, kaip jis sako, darbiniu 
kų ir streiką bal. 27 d. ryte 
nutraukė. Dalis streikuojančių 
darbininkų, matydami tokį 
darbo klasės “solidarumą”, grį
žo prie darbo. Viso dirba dabar 
prie atnaujintų darbų apie 150 
darbininkų. Visos gaujojo 
Šiaulių darbo inspektoriaus p. 
Grabausko pastangos paveikti 
rangovą, kad jis mokėtų darbi 
cinkams žmoniškesnį atlygini
mą ir nesigabentų jų iš kitur, 
nuėjo niekais. Palavinskas net 
atsisakė vesti bet kokias de
rybas.

Tautinės bažnyčios 
idėja

Lietuvos atgimimo draugijos 
susirinkime inž. Stanaitis skai
tė įdomų referatą apie Ameri
kos lietuvių tautinę bažnyčią ir 
jos reikšmę. Inž. Stanaitis nei
giamai atsilicfič apie Romos ka
talikų Lietuvoj varomą klerika
lų akciją, kuri kenkianti musų 
tautiniam ir kultūriniam dar
bui. Inž. Stanaitis propaguoja 
tautinę bažnyčią.

Kuboje nepriima sidab
ro pinigų už mo

kesčius

Peru

Metodistai ginčijasi dėl 
prohibicijos

gyventojų nusitęsė 
dienas ir per tą laikų 
užmušti ir 910 sužeis-

Ieško Detroito gengste 
rio Meksikoje

New York, geg. 18. — Did
žiulis orlaivis DO-X, rengėsi 
skristi atgal j Europą, bet dėl 
atmosferinių sąlygų, kelionę ati
dėjo. DO-X pastatė vokiečiai.

panaikino aukso 
pamatų valiutai

Argentina mažina 
kariuomenę

savo

Lima, Peru, geg. 18. - 
ilgų debatų Peru kongresas pa
naikino aukso pamatą krašto va
liutai. Priėjo išvados, kad auk
so stabilizacija nėra praktiška.

Tebeieško pražuvusio 
^keliautojo Fawcett

Buenos Aires, Argentina, geg. 
18.—Kapodama išląidas, Ar- 
getinos vyriausybė putarė su
mažinti kariuomenę. Panaikina
ma vienas raitelių pulkas, pen
kios baterijos lengvosios artile-, 
rijos, du batalijonai pėstininkų 
ir keli laivyno vienetai. Viso iš 
tarnybos bus pašalinta \ 9,000.

Meksikos Miestas, geg. 18.— 
Detroito policija pareikalavo 
Meksikos , valdžios areštuoti 
gengsterj ITa'rry Fleischer, ku
ris berods ten slapstosi. Jeigu 
gandai pasitikrintų, manoma, 
kad su jo areštu išsiaiškintų 
Lindbergh’ų kūdikio tragedija.

Atlantic City, N. J., geg. 18. 
—Paskutinėmis dienomis At
lantic City vyksta metodistų- 
episkopatų bažnyčios konferen
cija. Blaivybės komisijoje įvy
ko Smarkus ginčas dėl prohibi
cijos. Vienas delegatų pareiš
kė, kad “prohibicija” 
kas kita, kaip . tik 
klaida.”

Havana, Kuba, geg. 18. — 
Nors Kubos administracija mė
gina paleisti į apyvartą kuo- 
daugiausiai sidabro, kai kurie 
departamentai nepriima dau
giau 20% sidabrinių pinigų mo
kesčiais.

yra nic- 
tragiška

Hillsdale, Mieli, geg. 18. — 
Keturios moterys buvo užmuš
tos, kuomet automobilis, kuriuo 
jos važiavo papuolė po trauki
niu.

Pakėlė pasportų 
’ iki $9

kainas

geg. 18.

Viena, Austrijoj, geg. 18.— 
Mirė garsus .rolentgenologistas 
Dr. L. Robinson. Buvo 58 m. 
amžiau?.

Chįcagai ir apielinkei tedera* 
\lis oro biuras šiai dienai pra

našauja:
Greičiausiai giedra, kiek 

čiau, vidutinis pietvakarių 
jas. ' •

Saulė teka ‘5:20; elidžiasi
■ 07» j .. v

sn- 
vė-

i Rio De Janeiro, Brazilija, 
geg. 18.v- Iš Anglijos atvyko 
keliautojas N* Priestley, kuris 
kartu su kitais, aukščiau pra
dėjusiais, toliau ieško 19&5 rpe- 
tais Brazilijos džiunglėse pra
žuvusio anglų keliautojo P. H; 
Fawcett. r

Atrado naujus aukso 
sluoksnius Brazilijoje
Rio De Janeiro, geg; 19. — 

Iš Manaos, Brazilijos praneša’/ 
kad fcrie Cucurum upės užtikti 
labai produktingi aukos 
niai.

sluoks

30,000 nukentėjo nuo 
vėsulos Filipinuose ;

Manila, Fil, Salps, geg. 18.— 
Pietinėse Filipitių Salose siautė 
smarki vęsula, kuri be pasto
gės ir maisto paliko 30,000 gy
ventojų. 150 žuvo.

......i—, L ‘ i ■ - • •

Washington, D. C., geg. 18. 
—138 balsais prieš 129 atstovų 
rūmai praleido projektą palai
kyti “citizens military training 
camps”, stovyklas, kur va’saros

Washington, D. C., 
—Hooveris pasirašė bilių,. kuris 
pakėlė’ pasportų kainas iki $9. 
ir apribojo jų terminą lik dve
jiems metatns.

Banditai pavogė iš banko 
; $25,000

Caldwell, O •Trys 
banditai užpuolė vietinį Noble 
County National Ba’nk ir pavo
gė $25,000 > pinigais.

Sanford,/Me., geg. 18. —Tū
las evangelistų kunigas prieš 
septynioliką dienų susirgo žak-

metu, jauni, berniukai mokomi4«Sjimo liga ir negali išgyti 
karinių pratimų bežaksi dar ir dabarr

/M'

Teko sužinoti, 
tribunolo 
Lietuvos 
materijai 
šąs, • kad 
statyta 
Klaipėdos
miems klausymams iškėlusiiy 
bylą pusei (signatarams) nu
statęs terminą memorandumu’ 
įteikti iki š. m. gegužės 2 d. 
Lietuvai, kaip atsakovei, savo 
kontrmemorandumą įteikti pir
mininkas nustatęs terminą ligi 
š. m. gegužės 30 d.
Su Strasburgo prof. Redslob 
kad Hagos tribunole jis stotų 
Lietuvos gynėju, Lietuvos užs. 
reikalų ministerija dar nesanti 
nusitarus.

Kol kas ministerija esanti 
pakvietusi bendradarbiauti Kau
no advokatą Robinzoną. Robin
zonui ir yra pavesta organizuo
ti Lietuvos gynyba Hagos tri
bunole.

Nę dievas, o politika 
rupi

Pats žemaičių davatkų cent
ras—Žem. Kalvarija. Prieš po
rą metų čia atsikraustė vienuo- 
liai-marijonai, kurie kiek tik ga 
lėdami puola pažangiuosius, ku 

susibūrė į L J. S-gos 
skyrių. Ne kartą vienuoliai da
ro įtakos į L. J .S-gos narius, 
ypač moteris, kurioms liepia 
prisirašyti prie pavasarininkų, o 
priešingai, grasina atskirsiu nuo 
bąžnyčios. Bet nežiūrint viso
kių trukdymų skaitlingas jau- 
nimiečių skyrius tvirtai lai
kosi.

Nusinuodijo garsus ap
ylinkes muzikantas ir 

antras pilietis
Sintautai.—Bal. 28 d. nusi

nuodijo acto esencija Sintautų 
gyventojas Motiejus Bočiukai- 
tis, visų vadinamas Motkiu. 
Rytą eidamas iš namų žmona’ 
sakė, kad eisiąs pelų parnešti. 
Nuėjęš apie 12 kilometrų nuo 
namų į‘ mišką, ten išgėrė acto 
esencijos. Tą pačią dieną pra
važiuojantieji žmonės pakelėje 
rado besikankinantį. Motiejus 
Roččiūkaitis, nuvežtas į šakių 
apskr. ligoninę sekančią dieną 
numirė. Velionis turėjo apie 
70 metų, paliko žmoną, keletą 
sūnų ir dukterį, žudėsi dėl sun
kių gyvenimo sąlygų.

šių m. balandžio 30 d. nusi
nuodijo Sintautų v. Starkų k. 
ūkininkas Julius Lyderis. Prieš 
nusižudant Sintautuose gerai į- 
sigėre, parėjo namo, išgėrė kar
bolio esencijos ir atsisveikinęs 
savo šeimą mirė, žudymosi 
priežastis—meiliški dalykai.

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 
’ . ' \ ' ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAU

/TV,
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Waterbury, Conn.
šuiomi pranešame, kad susi

rinkimas depozitorių Kažemckas 
& Co. Banko įvyks pėtnyčios 
vakare, 7:30 P. M., gegužes 
(May) 20 d., švento Juozapo 
parapijos svetainėje, John 
street, lWaterbury, Conn. Malo
nėkite atsinešti bankines kny
gutes su savim, nes kitaip ne
busite įleisti i svetainę.

Depozitorių Komisija,
M. ’ K. ’ K rugelis.

J J P. Trečiokas.

I)etroli, Mich.
Gegužė> 8 M. įvykiai.

Nors dar ir truputį per 
ankšti, bet pas mus jau buvo 
atskridęs Vanagas su pulku vai
kų. Jis buvo nutūpęs šv. An
tano parapijoj, kur ir susisuko 
lizdą. Vadinasi, įvyko Margučio 
vakaras. 'Programas susidėjo iš 
liaudies dainų ir muzikos. Dai
nininkams ir muzikantams nieko 
negalima primesti,— jie tikrai 
gerai savo užduotį atliko. Ta
čiau pats p. Vanagaitis pasiro
dė nevykusiai. Mat, jis bandė 
visą susirinkusią publiką pers
tatyti kokiomis tai monkčmis. 
Su pirštais rodydamas, jis tar
si norėjo įtikinti, kad štai jus 
visokie dzūkai, zanavykai ir ki
tokie nieko nesuprantate.

Reikia pasakyti, kad mes lie
tuviai esame suvržiavę Į Ameri
ką iš visokių Lietuvos kampe
lių ir čia be skirtumo turime 
bifti visi lygiai draugiški, ne
žiūrint į tai, ar paeiname iš za- 
ravykų, dzūkų ar kitokių. Mes 
Lietuvoj neturėjome progos tin
kamai išmokti lietuvių kalbą. 
Tais laikais retas kuris tegalėjo 
mokyklą lankyti. Prastose bakū
žėlėse gyvendami, musų’ tėvai 
džiaugdavosi galėdami šiafp4a<p 
išmaitinti mus ligi astuonių me
tų. Paskui turėdavome eiti gy
vulius ganyti pas kitus ūkinin
kus, kad užsidirbus sau duoną 
ir palengvinus savo tėvams 
raštą. Tad be reikalo p. Vana
gaitis bando pašiepti Amerikoj 
gyvenančius lietuvius.

Kai dabar tokiais prastais 
laikais žmogus užsimoka už ti
kintą 50 ar 70 cejitų, tai nori 
išgirsti gražių liaudies dainų ir 
muzikos. Nuo daugelio teko gir
dėti, kad jie daugiau nebeis žiū
rėti tokio “monki biznis”. Kaip 
ten nebūtų, bet lietuviai su to
kiais meno ir dailės mokytojais 
negali labai didžiuotis.

(Paskui jis pareiškė, kacj jam 
dabar esą užginta rašyti, kal
bėti ir dainuoti, tačiau jis ne
norįs apsileisti tiems, kurie ne
pritaria fašistams.

—žvalgas.

VVaterbury, Conn.
Jaunimo vakaras įvyks 

gegužės 21 d.

ant piano. Vakaro vedėju bus 
p. Albertas Pilvelis, o šeiminin
kėmis panelės Nellie Bendler, 
mokytoja Kaye Chuponis iš St. 
Elizabeth kolegijos ir Aldona 
White, Albertus Magnus kole
gijos studente.

Visas vakaro, pelnas yra ski
riamas kokiam neturtingam, 
bet gabiam studentui Kauno 
universitete, kuris nepajėgia 
užsimokėti už mokslą. ’ Kitas 
tikslas, tai sutraukti jaunimą, 
kuris -galėtų kartu i pasilinks
minti, nepaisant religinių arba 
politinių skirtumų, i Ligi šiol 
mes lietuviai turėjome‘tik pal 
ty viai nusistačiusias organiza
cijas. Toks griežtas pasiskirsty
mas profesionalams bei studen
tams nėra sveikas dalykas.'Kas 
nori veikti politikos dirvoj,‘tai 
visuomet gali susirasti savo pa
žiūroms atitinkamą organizaci
ją. Tačiau profesionalams tir 
studentams pravartu turėti (ir 
tokią organizaciją, kur, kaip 
yra sakoma, visi galėtų! išsitek
ti. Kitaip sakant, reikalinga 
turėti tokią organizaciją, kuri 
rūpintųsi grynai kultūriniais 
reikalais, visai palikdama šalyj 
politikos reikalus.

Čia noriu pastebėti, jog prie 
durų tikietai nebus pardavinė
jami. Tad iš narių pasirūpinki
te juos gauti iš kalno. Ti kieto 
kaina tik 50 centų. Tikietus 
galima gauti pas sekamus as
menis: p-lę Nellie Bendler, 2 
Congress Avė.; Kaye Chaponis, 
32 Summer St.; Helen Tareila, 
826 Bank St., ir p-ią K. Stanis
lova itienę, 58 Lawlor St. New 
Havan’e tikietus galima gauti 
pas p. A. Pilvelį ir Annc Danus. 
Dar kartą primenu, jog jauni
mo vakaras įvyks gegužės 21 
d. Neužmirškite į jį atvykti.

K. S.

Amerikos dirbančios 
moterys.

Skaičius dirbančių moterų 
šioje šalyje vis auga. 1920 m. 
jos sudarė 2 iš 10, bet šian
dien 2 iš 9 visų dirbančių 
žmonių Su v. Valstijose. Bet 
kaip šiandie darbo padėjimas 
liečia šias darbininkes? Gal 
tik Moterų Biuras gali tą klau
simą atsakyti. Yra vienintelis 
federalis biuras, kuris stengia
si veikti su problemomis ir 
moterų gerove industrijoj. 
Speciališki ir ekonomiški išty
rinėjimai, kuriuos Biuras ve
da, ima to Biuro tyrinetojuą 
ne tik į fabrikus ir šapas, kur 
moterys dirba,' bet į jų namus. 
Ir tik tokiu bildu svarbus fak
tai apie tautos dirbančias mo
teris yra žinomi.

Darbininkes Ii pis kaine mieste.
>1931 m. fiskališku metu ra

portas, ką tik išleistas ; Biuro 
direktorės, Mary Anderson,

• Connectįcut valstijos Kolegi-” 
jų ir Profesionalų Sąjunga per
mainė savo planus kai dėl šo
kių. (Pirmiau buvo paskelbta,' 
jog šokiai (cabaret-dance) į- 
vyks New Britain’e gegužės 14 
d. Tačiau vietiniai komiteto 
nariai, kaip yra sakoma, trupu
tį apsileido, ir todėl šokių renr 
gimo darbas teko perimti liku
siems komiteto nariams.

šokiams tapo pasamdyta vie
na puikiausių salių Waterburio 
Ilotelyj, —'tai Rainbow Room. 
Gros puikus orkestras, o Prieg; 
tam bus ir kitdkių pamargihi*- 
mų. Programe dalyvaus seka
mi asmenys: p-ia Elena' Kuš- 

i liutė-Laurynienė pasakys mo- 
< nologą “Užkabinskiene”; p-ia 
Veronika Nainienė pddainuos 
keletą dainų; p-lė Florence Bar; 
dauskas išpildys šokį; i>lč 'Ąlį? 
bina Pilvelis padainuos, 
'Mary iPoscavage • paskambins Mį

l.i
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'Visi iį Kenošhą
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'Baltos Moterys uždirbdavo 
apie $16 į savaitę, svetimtau
tes $18.75 ir juodos $16.55. Į 
valandą mokama nuo 30 iki 
45 centų. Kokia nors bonų nio- 
kesties forma vartojama.

Sioux City ir St. Paul suvirs 
80 nuoš. moterų dirbo kada 
nors per metus, ir tik trecia 
dalis nedirbo 27 savaites ar il
gia us.

Paprastai radio industrijoj 
samdoma apie 42,000 darbi
ninkių. Cigarų ir cigarelų in
dustrijoj įvedimas automatiš
kų -cigarų padarymo mašinų, 
kurios dirba net 3,000 cigarų 
į dieną, sumažino darbininkių 
skaičių. Tas mašinų įvedimas 
uždaro daugelį . mažesnių įs
taigų visoj šalyj, šiandien ci
garai mašinomis padaromi.

i >’ — FLIS.

APSAUGOKITE SAVO 
ĮPLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

Paveikslas • rodo Kenoshos 
lietuvių<chorą. ‘Tas choras sta
to scenoj1 operetę '‘Gegužės1 Ka
ralaite” 22 d. gegužės Kenoshoj.

Be to, Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn išpildys antrą 
programų dalį. (Pirmyn choras

aprašo kelis tyrinėjimus, ku
riuos biuras vedė per paskuti
nį metą.

Tokiu bud u tyrinėjimas bu
vo veliamas South Bend, Indi
anoj, kuris buvo paskirtas kai
po tipiškas miestas.-Dėlei da
bartinių aplinkybių tyrinėji
mas pavirto į bedarbes ir pus
lankio darbo tyrinėjimą. Tarpe 
sUvirš 2,600 šeimynų rasta, 
kad motina buvo vienintelė 
darbininkė 234 namuose. 108 
šeimynose vienas nedirbo, ir 
1,211 šeimynų, kad nors* kas ir 
dirbo, bet nei vienas neturėjo 
pilno laiko darbą.

1,700 moterų -algos .sumažin
tos, — kai kuriuose, atsiliki
muose nuo 20 iki 50 nuoš. ir 
dauginus.

Viena moteris pranešė “al
gos buvo $20 į savaitę, kuomet 
gerai/dirbame. Truputį darbui 
nupuolus algos sumažintos 
nuo 30 iki 45 centų į valandą. 
Pirmiaus uždirbome nuo $15 
iki $16. Vėliaus sumažinta iki 
nuo $10 iki $12, bet šiandien 

I uždirbu lik $8.00.”
Tyrinėtojai rado kelias šei

mynas, gyvenančias vienoje 
vietoje, kad tik randas suma
žinti. Dauguma ištekėjusių mo
terų ėjo gyventi su giminėmis 
ir vaikai turėjo užlaikyti mo
tinas.

181 moteris buvo užklausta, 
j ar ieškai darbo — “nėr reika
lo ieškoti darbo, nėr man jo
kio darbo.”

Kaipo dalis generalio tyri
nėjimo naujų -darbo būdų, ir 
kas liečia moteris darbininkes, 
lyrinė jinai buvo vedami skal-

vyks į ‘ Kenosftą su • visomis sa- 
vo jėgomis, kaip tai, p. Anele 
Sala veiči kili te, Pranu Jakavi- 
čium, Merginų ’Trio ir t. t.

Parengtinas bus Gerinau A- 
merican Home salėj. Pradžia 6 
vai. vakaro.

byklose, skerdynių ir mėsos 
pakavimo įstaigose^ radio in
dustrijoj ir cigarų ir cigarelų 
industrijose.

290 skalbyklų, kurios samdė 
net 20,000 moterų, buvo j per
žiūrėta. -Daugiaus kaip <4/5 
dalis moterų buvo vielinės; 
juodos sudarė net ketvirtą da
lį. Tik, puse dirbo 48 valandas

i Iš t to, ^kokios ‘jėgos < (dalyvaus 
programo i pildyme, įgalima 
spręsti, jogui parengimas bus 
tikrai šaunus. -Todėl - visi į tą 
parengimą— ne, tik kenoshie- 
čiai, bet chicagiečiai ir chica- 
-gietės!

arba mažiaus į savaitę. Baltos 
moterys uždirbo apie $17.80 
į savaitę, kuomet juodos tik 
$10.25. •

'Darbo aplinkybes buvo gana 
geros, ■ tik trečia dalis įstaigų 
neturėjo artificiališko vėdini
mo. 92 įstaigos turėjo neap
saugotas ištraukiamas maši
nas. z

Dabar vasara. Susitarę buriu 
chicagiečiai ir chicagietes galės 
turėti smagią kelionę automo
biliais, basais arba gelžkeliu ir 
linksmai laiką praleisti: Keno- 
shoje.

Mėsos pakavimo vietose ir 
skerdyklose darbas, valandos 
ir algos mainėsi. Informacijos, 
rinktos net 31 įstaigose ir 9 
valstijose. Iš 5,873 moterų, 
kurių rekordai peržiūrėti, puse 
J)iivo baltos, trečia dalis sve
timtautės, aštunta dalis juo
dos. Iš svetimtaučių 60 nuoš. 
buvo slavokčs.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS'LIGŲ

Mes Hn^ikiaame pleiskanas, galvos 
niežėjimu, > šaukimų ar riebumų galvos 
odos, sustabdome plaukų- slinkiai)* ir-pa- 
gelbsrhn plaukų augimui.

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

MUSŲ KAIltOS YRA 2BM0S

3152 W. ‘Roosevėlt Road
Liberty Trust Savings' BalikbBIdg.,

-Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 y.vvak.
Nedaliomis nuo 10 iki- 1 vai. elito*.

Kitų laiką oaaal susitarimą.

G A RSINKITĖS 
NAUJIENOSE

UŽSITRAUKI

' ........ ’ -■ , •

i.

REIKALINGA TUO J AUS VYRŲ
>; 

'Turi* turėti gerą reptitaciją, su mažu kapitalu prisidėti 
prie COOPERATIVE ASSOCIATION, ’ kurią kuria 
CABLISLĘ PABKY STERILIZEK, Ine., ir apsigyventi 
arti New York miesto; Statybos darbininkai, malioriai,. 
popieruotojai, tikiu idarbininkai, paprasti1 darbininkai ir 
lt. PASTOVUS DARBAS,- GEROS ALGOS ir^RENGTf 
•NAMAI*su nedideliais žemės plotais; gera proga ge
riems ir pastoviems žmonėms. — Atsišaukite ar. kreip
kitės laišku,* pridedami* dviejų centų <pašlo ženklelį dėl 

i platesnių'žinių į

Lavii r m F. D u d M

AR
!> -ligr

f.,7

♦ ♦ ♦Kažin kodėl 
cigaretų skelbimai paprastai

• ■ - . - \ I

• o »ry-0 ■-•-g , ♦veręgia šio klausimo;
'^'TlENA iš-'didžiausjų paslapčių dėl to, kad rūkant Lucky Strike, jūsų 

IV rigarbtų^kėlbiitiuose buvo1 aiškus
- bijojimas paminėti žodį “u«0«Į?ąttkti”.
Atrądo gana -paika - mes Įfiekvien«s 
už^ltruukia ’dūmą - žinodamas ar 

iiiiežibtidanias ,.. kiekvienas rūkytojas
- rūkydamas vienu ar kitu! Įnikti įkvepia
dalį dūmų^ kuriuos jis nrbai ji'ištrau
kia iš cigaretę. >

Tttjgil pakrtlyokiteį kaip svatbiiibfiti
> tikįur jo^ jūęų cigat«to‘dūmai gtynHr 
švarūs - būti, tikrų, kad jūs neįkve-. 
pititė tūlų ncšvaruiiup . . . '

- I Ar užsitrauki dūmą ? < L<wky Strike, 
Idrįso šį svarbų klausimą iŠkldti . . .

(jautrios gleives gauna tą apsaugą, 
\kurios ‘•kiti cigaretai negali duoti, 
s Garsusis ! Luckies valymo : procesas 
, padare visus kitus metodus senoviškais.

1 Luckics tą procesą įvedė. Tik Luckies 
jį ir turi!

Ar užsitrauki, dūmą? Žinoma, 
užsitrauki! Todėl sis pranešimas

l tikrai liečia jus.

“It’s toasted"

30 Irving Place, Desk Nr. L-37, 
iV YORK, N. Y.

. i o. K AMERIKA
( , ATSVK lUGM STRIKO RAD1Q‘^ROGRAMĄ^60 modemftkų minučių SU Paulio 

lokių.orĄanuhJr Lttęky.StriktUniouilt, kitk^en<t Ati^dleniot KtivlrtadMo,
: b padienio vakaru, pSr N-AC. Radio tinklų.

F.- -

Copr.WM. 
■te AmMirtn
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
žinios-žinelės

Sekmadienį, gegužės 15 die
ną, Raudonos Rožės Kliubo bes- 
bolo jauktas nukentėjo gėmj 
belošdamas.

Iš karto jisai laikėsi gera'. 
Turėjo net 7 punktus, kuomet 
jo priešininkai (Chicago West 
Cardinals) teturėjo tik 4.

Vėliau betgi ir Raudonos Ro
žės jauktas, ir Chicago West 
('ardinals įgijo kiekvieni po 8.

Pagalios prieš pat galą “kar
dinolai” laimėjo dar vieną punk
tą. Tokiu bildu jie išėjo per
galėtojai. !

Lošis buvo ilgas ir atkaklus. 
Ėmė tris valandas su viršum jis 
nusverti ir pasibaigė šeštai va
landai išmušus.

Ateinantį j sekmadienį, gegu
žės 22 dieną, įvyks čia Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 6 
Apskričio konferencija. Konfe
rencija bus p. Lukštienės sve
tainėje.

Konferencija turės keletą 
svarbių klausimų aptarti, ypač 
gi kas/liečia ateinantį Seimą.

WelR seniau Cicero buvo ži
nomas >kaip Caponės miestas, 
nors tur būt ne visai tiksliai 
•taip pramintas. Dabar Caponės 
nebėra ne tik Cicero j, bet ir 
visoj apielinkėj. Cicero lietu
viams jis ir nesvarbus. Vienok 
SLA. 301 kuopa priims suva
žiavusius delegatus geriausia 
kaip gali.

Susirgo p-nia Kazlauskienė, 
1430 So. Cicero avenue. Buvo ir 
daktaras pašauktas. Tikimasi 
betgi, kad didelio pavojaus jai 
nėra ir kad ji veikiai pasijaus 
all right. s

P-nia Kazlauskienė jautėsi 
sveika daug metų. Yra kelia
vusi Europon po karo jau du 
kartu.

Bet dar daugiau kelionių Eu
ropon padaręs taį pats p. Kaz
lauskas. Jis bene aštuonius kar
tus važiavęs per Atlantiką. Ir, 
sakoma, dar vieną kartą manąs 
keliauti. Bet teksią palaukti 
kokią porą metų.

Artimoj ateity čia laukiama 
dviejų žymių vestuvių. Petro 
Jukniaus duktė išteka už p. 
Charles A. Firtiko, taipgi ci- 
ceriečio. Vestuvėms ruošiamasi 
gėgužės 28 dieną, šliubą jau
noji pora ims tą dieną 2 vai. 
popiet.

Apie antrąsias vestuves jau 
buvo “Naujienose” ’ kartą pra
nešta. Būtent, pp. černevičių 
duktė eina už vyro. Jaunoji 
pora šliubą ims gegužės 29 
dieną. Vestuvių puota bus iš
kelta jaunosios tėvų name, 1440 
So. 50 coiirt.

Petras Juknis yra žinomas 
vietos biznierius ir senas cice- 
rietis. P-nas černevičius yra 
viekas iš jaunesniųjų Cicero 
gyventojų, nes atsikraustė čia 
gyventi vėliau. Jisai priklauso 
SLA. 301 kuopai.

Sekmadienį (geg. 15 d.) į- 
vykęs Kareivių Draugijos susi 
rinkimas buvo skaitlingas. Pri
sirašė vienas jaunas vyras, bu- 
tent K. Rakašius. Dabar drau
gijai priklauso tėvas ir sūnūs 
Rakašiai.

Jaunasis Rakašius yra vienas

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę j Lietuvą, kreipkitės 

i patyrusj agentą

n Baltutis & Co.
3327 SO. HALSTED ST. 
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William Allen (po dešinei) ir Orville Wilson, kurie surado nužudytą Lindbeighų vaiką, 
stovi kaip tjk toj vietoj, kur vaiko kūnas buvo surastas.

Jie

Socialistų kandida
tai kalbės per radio

Ateinantį šeštadienį, Mil- 
waukee, Wis., prasidės nacio- 
nalč Socialistų partijos kon
vencija, kuri' nominuos socia
listų kandidatus į šalies prezi
dentus ir vice-prezidentus.

Konvencijos laiku socialistų 
kalbos bus perduodamos ir per 
radio.

šeštadieny, gegužės 21 d. iš 
VVISN stoties, Milwaukeo, visu 
Columbia Broadcasting System 
tinklu kalbės Norman Thomas, 
mayoras Daniel W. Iloan ir 
Heywood Broun. Jie kalbės nuo
7 iki 7:30 v. vak. Central Stan
dard Time (arba 8 v. v. East- 
ern, 6 v. v. ivlountain ir 5 v. v. 
Pacific Standard Time. Kur yra 
pavaryti laikrodžiai, tai ir čia 
reikia juos pavaryti.

Sekmadieny, geg. 22 d., kal
bės nominuoti socialistų kalbė
tojai National Broadcasting 
System tinklu. Kalbės jie nuo
8 iki 9 vai. vakare New York 
Daylight Saving Time. Kalbės 
tiktai iš didžiųjų stočių, bet per 
15 minučių broadkastins ir ma
žesnes stotys. •

Ar visos tų dviejų tinklų 
stotys perduos socialistų kal
bas, priklausys tiktai nuo pa
čių stočių ir jų vedėjų noro. 
Pa v., Chicago j e nė viena sto
tis neperduos šių programų ir 
chicagiečiams teks' klausytis 
tiesiai iš Mihvaukee., >

6429 SO. HALSTED ST.DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS

Dr. MIGHAEL'S ALL HERB TONIG
4743 SO. ASHLAND AVENUE, 1043 W. NORTH AVENUE
1200 MIIAVAL’KEE AVENUE, 3342 W. 1

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai veikia?

R* W y JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIŲ vilių lirų ir 
J nusirgimų paeina nuo akilvio ir netinkamo vidurių

valimoHi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie* 
kentėjo nuo viliokių lirų, yra dabar paateik® var- 

\<Z tortam! DR. MICHAEL'S ALL HERB TONIC, Sis
X labai Švelnus tonikna yra padarytai! ifi 20 skirtingų

gydančių žievių, Anknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
\ 1 Kavy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra alate-

^-''7 } ' nioa reguliuotojas, kūno budavotojaa ir kraujo valy-
tojau. Ateikite | mtiKij sankrovą nemokamam paai- II tarimui. Daktaro egzaminacija yra vlaiAkai dykai

) _( kada vartojate Dr. Mlehael'a Al) Herb Tonlc. Arba
raAykite mums, priaiųadami fttle, o mea priaiųaime juma $1.00 bonką Dr. 
Herb Tome, ir tadn patys |t»itikinsite. kati jei niekaa kitan jums nepagelbėjo, tai pa
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 
perkate 1 bonk.j DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

2 (I t h STREET

Mleharl’s Ali

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SE KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU 

visokių 
Atei- 
negu

Lietuvis laikrodininkas

Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
išdirbyščių už nužemintas kainas, 
kitę ir patirkite musų kainas pirm 

pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847

aukštųjų vyrų draugijoj, 
įstojo ir į uniformų

Sekantis draugijos 
mas, kaip pusmetinis, 
kiamas atvirutėmis.

skyrių.
susirinki-
bus šau-

dėsniu skaičiumi. Taigi kvie
tė ceremonijoms ne ik nares, 
bet ir pašalines moteris Dė
ka. tam susidarė didokas būrys.

—Cicerietis.

Rymo Katalikų Moterų Są
junga turėjo sekmadienį balių 
ir bažnyčioje ceremonijas. No
rėjo gauti naujų •narių, bet, sa
koma, negavusi. * *

šį kartą cicerietes sąjungie- 
tės mėgino pasirodyti Kuo di

Studentu vakaras
Pernai susiorganizavo taip 

vadinamas Lithuanian Univer- 
sity Club, kuriam daugiausiai 
priklauso lietuviai studentai ir

Ypatingas Laikrodis
Varpams skambinant visas nušvinta; rodyklės pusės tono sunkumo. t

studentės. To kliubo svarbiau
sias uždavinys yra suburti į 
daiktą lietuvių jaunimą, kuris 
lanko universitetus ir kolegi
jas. Turėdami tokią organizaci
ją, lietuvių studentija nori pa
laikyti artimesnį kontaktą ir 
bendrai su lietuvių visuomene. 
O tam geriausias būdas yra 
visokie parengimai.

šeštadienio vakare, gegužės 
21 d.. Lietuvių Auditorijoj stu
dentų kliubas rengia pirmą vie
šą vakarą — šokius. Visą pro
gramą išpildys patys studen
tai. Jie deda visas pastangas, 
kad, programas butų įvairus ir 
tiktų tiek jaunimui, tiek suau
gusiems žmonėms.

Reikia manyti, kad tuo va
karu susidomės Chicagos lietu
viai ir šeštadienio vakare skait
lingai atsilankys j Lietuvių 
Auditoriją.. Senieji turės pro
gos pamatyti skaitlingą būrį 
lietuvių studentijos ir patirti 
daugiau apie jos veikimą, o 
jaunieji galės pasišokti ir links
mai laiką praleisti. —N.

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

2747 W. 63rd St. rpn»
Blizganti ma- 
leva, duodasi 
mazgoti, balta 
ar spalvuota 

*1.59 gal.
FLAT Maleva, duodasi mazgoti, .gra
žių spalvų ir (balta $ 1.69 
GERAS Varnišis dėl 
grindų ir trimo .........  fci»faw gal.
BALTAS enamelis, kuris $O 
padengia vienu kautu
LAWN MOVERIAI turintys bąli 
bearings, patys galandasi, $E QE

4 peilių T’tY
Mes taipgi parduodami didelį pasirin
kimą taipgi popieros, visokios rų- 

šies hardware ir malevų.
Pasaukite mus telefonu ir mes prista- 

, tysime. Tel. PROSPECT 1297

Laiškai Pašte

Nesenai prie Outer Drive ir 31 gatvių, Chicagos paežeryje, 
laikrodis, kuris visas nušvinta kai pradeda skambinti jo varpai, 
vienas didžiausių tos, rūšies visoje Amerikoje. Jo 
Reikėjo 55 tonų geležies 128 pėdų augščio sudaryti jo paspiroms. 
yra pusės tono sunkumo, o jų šaftas yra 6 colių diametre storumo, 
laikrodį nustatyti, reikia trijų vyrų pajėgos, 
sujungtas su mažu elektra varomu laikrodžiu 
džio rodomą laiką.

Šį ypatingą laikrodį pastatė ten Anheuser-Busch kompanija.

tapo pastatytas 
Laikrodis yra 

veidas” yra 25 pėdų augščio. 
Rodyklės 
Kad tokį 

Varomas yra motoru, kuris yra 
, kuris reguliuoja didžiojo laikro-

Šie laiškai yra atėję 18 Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina t 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adami 
eratvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised Window” lobėj nuo Adams gat? 
vės, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laiškui 
paštas laiko tam tikrą laiką, o pas* 
kui sunaikina.

Puiki
Lietuvių 
Krautuvė

Vyrišky, Moteriš
kų, Vaikų ir Mer
gaičių Aprėdalų.
Čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIKIELIS, Savininkas

3344 So. Halsted Street
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SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGICIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
$2000 morgičius ant naujo 6 kambarių mū

rinio bungalow ir 2 karų mūrinis gara
žas, Marųuette 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 Mackiewich
MORTGAGE BANKER

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
ŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIS*
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus 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. Nedėliomis nup 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
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
seredomis iki 7 ▼. ▼.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
i Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol. 

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80
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NAUJIENOS, CKeago, UI. Ketvirtadienis, geg. 19, ’82

NAUJIENOS 
rhe Lithuanian Daily New» 

rublisheįh Daily Excent Sunday by 
Che Lithuanian Newą Pub, Co.» Ine.

1719 South Halsted Street 
Telephonę Roosevelt 8500

—
Editor P. ^GRIGAITIS

Š7.0Č per year outaide of Chicago 
$8.00 per rer ią Chlęago 
$c per copy

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
March 8rd 1879.

attor

I I ..W|. inmi-.. ........ . —

Naujienos eini kasdien, iisldriant 
•ekmadienius. Mėidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 S/Halsted SU Cbicago, 
UI/ Telefoną/ Roosevelt 8500.
■■g r11*1i 1 »■ ri!!'" «■ y"

“FEDERALINĖ GEROVĖS PASKOLA”'

Uiaisakymo kalnai
Chicagoj’e — paltu:

Metams ----------------------
Pusei metų *___ ________
Trims minesjamt ____
Dviem mėnesiam _____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per iineiiotojua;
Viena kopija_____ ____
Savaitei —............... ............
Minėsiu!----------------- -

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

8c 
18c 
75c 

Suvienytose Valstijose, na Chicaroj, 
paltu:

Metams ____ ___ ................. $7.00
Pusei metu -------- 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ---- 1.25
Vienam mėnesiui _______    .75

Lietuvon ir kitur ulsieniuose
< Atpiginta)

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

Orderiu kartu su uisakymu.

linas ir jo bendradarbiai tai didŽiąųsL pmulyję. pla
nuotojai, nuo kurių privalą pąąimokįątį ir kąpįįąjisM’ 
nių šalių gyventojai. Bet iš tiesų* tai bolševikai yra 
eksperimentatoriai (bandymų dąrytęjąi), kųrię bando 
vieną kelią, bando kitą, patys nęžinodamį, kur tię ban
dymai juos nuves.

Rusijos nelaimė, kad už tųoą vąldžįęs .eksperimen
tus žmonės turi mokėti ne tik sąvo turtų, bet ir vargu 
ir gyvastimis.

iBiwMUiwrrjrwnr.r-j-T-.T • ^'.w i———

Apžvalga
m. m.—i j i. W

KLERIKALŲ ORGANO “CHU
LIGANIŠKAS IŠSIŠOKIMAS”

Hearsto laikraščiai veda smarkią propagandą už 
tai, kad Jungtinių Valstijų kongresas paskirtų $5,000,- 
000,000 (penkis bidonus dolerių) statybos -darbams 
tikslu sumažinti krašto nedarbą. Jie siūlo sukelti tą su
mą vidujinės paskolos formoje, išleidžiant “gerovės pa
skolos bonus”.

Reikia pastebėti, kad tą sumanymą pirmiausia pa
davė Milwaukee’s socialistų dienraštis “The Milwaųkee 
Leader”. Hearstas ji pasisavino ir dabar kiek drūtas 
agituoja už jį visuose savo laikraščiuose. Po Hearsto 
agitacijos įtaka, už tą sumanymą šiomis dienomis pa
sisakė ir Cook kauntės (Chicagos ir priemiesčių) ta
ryba. ,

Socialistai gali tik pasidžiaugti, kad jų idėjos 
skleidžiasi tarpe žmonių. Bet tenka apgailestauti, kad 
“gerovės paskolos” sumanymas buvo taip ilgai ignoruo
jamas. Socialistų spauda ,ėmė jį kelti jau prieš dvejetą 
mpų, kada depresija dar nebuvo taip įsigalėjusi, kaip 
ji yra dabai’. Tuomet penkių bilionų dolerių išleidimas 
viešiems darbams butų gal krizį sustabdęs, ir milionai 
žmonių butų buvę apsaugoti nuo to vargo, kurį jiems 
reikėjo iškentėti pernai metais ir šiemet.

Marijonų “Draugas”, neva 
mokindamas darbininkus, kaip 
jie privalų streikuoti, rašo:

“Socialistų parengti ir va
dovaujami streikai baigiasi 
darbininkų nenaudai. Per jų 
chuliganiškus išsišokimus 
daug darbininkų ne tik kad 
neiškovoja reikalingų teisių, 
bet visai lieka be darbo ar
ba pakliūna į 'kaltinamųjų 
suolą.

“Faktas. Visa eile nesenai 
įvykusių streikų tai patvirtL 
na.”
Bet ne vieno' fakto klerikalų 

organas nepaduoda. Šitas ja 
šmeižtas prieš socialistus yra, 
jo paties žodžiais tariant, “chu-> 
liganiškas išsišokimas”.

“LOPYS KAPITAUZM4”

ŽLIBI EKSPERIMENTAI

ūkininkai neturės progos

mėsos, sviesto ir kiauši- 
ir telegramos ’ iš Maskvos

Neseniai Rusijos diktatoriai išleido du dekretu, su
teikdami tejsę ūkininkams laisvai pardavinėti atliekan
čius nuo paskirtos kvotos grudus, mėsą, sviestą ir kiau
šinius. Stalino valdiniai turi pirmiausia pristatyti tam 
tikrą saiką javų valdžiai. Šių metų kvotos galės būt iš
pildytos tiktai po javų nuvalymo. Todėl tuo leidimu 
pardavinėti grūdus Rūšijos 
pasinaudoti iki rudens.

Bet leidimas pardavinėti 
nių perviršį jau įėjo galion,
praneša apie didelį žmonių patenkinirrią šita naujenybe. 
Poneco srityje, Rykoye, dvylika kolchozų (kolektyvių 
ūkių) surengė jomarką, atgabendami į rinką savo pro-, 
duktus, ir pirmą dieną jie turėjo 5,000 pirkikų, suside
dančių daugiausia iš angliakasių, atvykusių į jomarką 
nusipirkti mėsos, daržovių ir kitokių jxroclv»ktų.

Smolenske buvo toks pat jomarkas, ir keletas apie- 
linkės kolchozų per vieną dieną išpardavė miesto dar
bininkams 8 tonus savo produktų. Kainos šitoje preky
boje pasirodė esančios nedaug aukštesnės, kaip valdžios 
krautuvėse, bet žymiai aukštesnės, negu, sakysime, 
Amerikoje. Už mėsos svarą pirkikai tenai mokėjo 50 
centų, už tuziną kiaušinių 60 centų.

Sovietų spauda, rašydama apie šitą laisvos preky-? 
bos pasisekimą, pažymi, kad ji padėsianti sėkmingiau 
atlikti šio pavasario sėją, nes pas ūkininkus dabar at’ 
gijusi energija ir ątsjradę noro didinti dirbamos že
mės plotus. Labai puiku! Bet jeigu leidimas pardavinė
ti laisvoje rinkoje ūkio produktus yra toks geras daly
kas, tai kam bolševikų valdžią tą prekybą draudė?

Nuo 1928 metų Stalinas pradėjo vykinti vadinamą 
“penkerių metų planą” arba “piatilietką”. Nuo to laiko 
prasidėjo laisvos prekybos vis aštresnis ir aštresnis 
varžymas, iki galų gale ji buvo praktiškai visai pa
smaugtą, Kam reikėju tai daryti? Tai buvo daroma ne 
dėlto, kad to butų reikalavusi žmonių gerovę, bet tik
tai dėlto, kad bolševikai norėjo apsaugoti savo valdžią. 
Bolševikai bijo “buržuazijos” ir jie bijo, kad “buržua
ziją” sutvers privatinė prekyba. Kad “buržujai” išnyk* 
tų ir kad jų daugiau nęsiveistų, buvo nutarta prekybą 
panaikinti, Vaęliną^k ji buvo panaikįpta grynai politiš
kais sumetimais.

Ma, o dabar tenka tą. pačią panaikintą prekybų vėl 
keltį $ numirusiu. Kodėl? Aišku, kodėl: kadangi to 
reikalaują pritikai Darbininkų nepasitenkinimai dęl 
maisto trukumo L’ ūkininkų nenoraę auginti daugiau 
javų ir gyvuliu* negu, reikia patiems ūkininkams, pri
spyrė valdžią keisti savu “generalinę Jįniją”, Taį kąmę 
gi čia tas gą^aųsią “planingumas” sqvietų ūkyję?

Dėl politikos kraipyti ekonomiųįus krašto pąipą- 
tus tai j vįepą, tai į kitų gąli tik tokia, vąįdžją, ku
li pati neturi |viyto pamato .po savim !

Dąug^lis žpionių, prjąįklausę apie bolševikų stę- 
huklingą “penkerių metų planą”, įsivaizduoja, kad Sta- i ■ •, * -

Nevv Yorko komunistų parti
jos distrikto komitetas šaukia 
įvairių darbininkų organizacijų 
konferęnciją tikslu supažindin
ti balsuotojus su partijos rin
kimų platforma. Toje platfor
moje randame tarp kitų šito.- 
kįų du punktu:

“Apdrauda bedarbiams kaš
tais valstybes ir darbdavių.

“Pyįeš kapitalistinį terorą; 
prieš biĮe kokį panaikinimą 
darbininkų politinių tęisių.” 
Abu šituodu punktu yra 

priešingu bolševikiška komuniz
mo “principams”^C?Jnk -komu
nistai nepripažįsta reformų, 
pagerinančių darbininkų būvį. 
O “apdrauda bedarbiams” (no
rėta pasakyti: apdrauda nuo 
nedarbo) valstybės ir darbda
vių kaštais tai — gryniausia 
reforma, kokią tik galima įsi
vaizduoti.

Kada 1917 ir 1918 metais 
Amerikoje prasidėjo bolševikiš
kas judėjimas, tąi svambiausias 
dalykas, kurį to judėjimo va
itai skeįbe, buvo tas, kad dar
bininkai neprivalą “taisyt” arba 
‘Mopyt” kapitalizmo sistemą; 
jįę turį kapitalizmą gciaųtį! 
Ųž tąį, kad Soęiąlįstų Partija 
savo pregvgmę tuvejo (ir šiaų-. 
die tebeturi) reikalavimus ap- 
(Irąudos nuo nedarbo, įstatymiš
ko apribavimo darbo laiko, vai* 
kų darbo uždraudimo dirbtų-, 
vęse ir kitų sociąlįų reformą^ 
tai bolševikų vadai apšaukė so- 
ciąlįstns “refornnstaįs”, 
bįmnkų mulkintojais” ir 
sidavuatata buržuazijai”.

Galų gale, 1919 m. tie
vikuojantięji gaivalai (“kairią* 
sparniai”) \suorganizavo kompt 
nistų partiją. į jos programą 
jie įraše pasmerkimą visokioms 
reformoms ir šauksmą prįę 
“neatlaidžios revoliucinės ko
vos” ir kapitalizmo nuvertimo. 
Tai kas gi dabar su jais pasi
darė, kad jie jau nori reformų 
ir raginą darbinjųkųs už jas 
kęYoti?

Ar kųmunistai parsidavė Vap 
žųą^ijai ir nutarė jpuĮkinti dąr- 
bįpįpkus, skelbdami “kapitąlįz- 
mq lopymų” ųbalsipę, J kukiuos 
jię pirma spiąudė?

Antras darkąs taį — komu
nistų platformos punktas “prieš 
bile. kokį panaikįpjmą darbi- 
pipkiį utinių teiįų”. \ Ąygį 
Komtostfti pppažjsĮtk kad įįĮaf- 
Mtotads reikia tapti kokias 
to® POlilMMHr teisej? Arbą kftd 
^ftębinįnfeaį gali tęsias' taisęs 
kąBit«)iamo.ai’stemp^< taūti?

Tfti juk yra tikrmįisias “ujjpjy 
tunizmns” ir ^socialfašizmas” 1

Visi komunistų ią|kr<ta$ai ir 
agitatoriai dieną iš dienos šau
kia, kad kapitalizmo tvarkoje 
jokios demokratijos nėra ir ne
gali būti, kad visos pasukos 
apie darbininkų politines, teises 
toje tvarkoje, tąį — humbngas. 
kad po, vadinama “demokrati
ja” ta pojltinėmis darbininkų 
“teisemta” slepiąs! kapitaU$W 
kiąsęg. diktatūra^ ir kad tostai 
apie tupą dalykus kalba tiktai* 
tie, kurie norį darbininkus ap
gauti ta prailginti kapitalizmo 
amžių. Juk šitaip komunistą! 
“šviečiu, darbininkus”, ar rte?

Ir datar įtaiga jie 'giriasi 
įdėję, į savo partijos platformą 
tezj, kad reikia ginti tartim 
darbininkų Kas jiems 
pasidaro; ar į “sociąlfąšistus” 
jie bando išvirsti, ar kuris gu
las ?

Palytai atakus. Tie ‘-komu-, 
nisjata” pasivadinę, ploperiai 
prilipa liepto galą. Jie matot 
kad t su. savo “revolimmiataT 
sukals jįa netaprivUMa Prie 
savęs, ne. vienu sveikai Pi’oJtau- 
jančip darbininko, o čia arti-' 
naši rinkimų.kampanija. ~ reu 
kia ką nors sugalvoti, kuo bu
tų galima suinteresuoti minias. 
Taigi ir parašė jie platformą, 
įdėdami į ją tokius dalykus, 
kuriuos jie yra tūkstančius kar
tų pasmerkę, kaip “reformiz- 
mą”, “socįalfašizmą” ir “parsi
davimą kapitalizmui”.

Tikrumoje komunistams ne
rupi nei kapitalizmo lopymas, 
nei jo griovimas, p tik savas 
kromelis. Jie yrą rąketįęrių 
bunčius.

“daij
“pat*

bolše,-

Šmeižikai pralaimėjo
SLA. Pildomosios Tarybos 

rinkimų pasękojnis visgi gali
mą pasidžiaugti 1, nes demokra- 
tybės, dvasią musų fraįęlnalėj 
organizacijoj paėmė viršų. Fa
šistai ir sųfąšistęję saudarię- 
ęiaj rinkimus pralaimėjo, ne
žiūrint į tai, kad jie visokiais 
budais šmęiže ir purvais djraps- 
tę tuos žmones, Mkurlc yra pa
siryžę dtabU Susivienijimo lą- 
|mi, Lyg tyčia SLĄ. nąriai dau
giausiai balsų, atidavė u| tuos 
kandidatus, kuriuos labįau 
šmeižė ir juodino, visokie fašis
tai ir Jiems pritariantys sąnda- 
rieęiai. Sakysime, Pagočius ir 
G ūgis buvo šlykščiausiai nieki
nami, tačiau nariai už juos dau-: 
giausiai balsavę. Vadinasi, vi-Į 
sas fašistiškas triukšmas nie^ 
kais nuėjo. ii

Pildomosios Tarybos kandida
tų rinkimai jau 'praėjo. Bet ne" 
žiųijnt j savo , pralaimėjimą} 
įkąitę fašistai vis dar negalį 
nurimti. Jie vis dar bandę įti
kinti, kad jų vienas balsas dau
giau reiškią, negu desėtkas dč- 
inokratiškąi nąsjstąęiusįų na
rių. Laikąs., rodosi, butų tiems 
lietuviškiems fašistams surim-r 
tėti.

Pralaimėję rinkimus, musu 
fašistai kelia riksmą, jog so
cialistai su sandariečiais kėši-, 
naši užgriebti Susivienijimą. 
Tuo pačiu laiku sandarięčjai 
šūkauja, kad socialistai suį fa
šistais yra pasiryžę atimti į Su
sivienijimą ir jo orgąną <‘Tė- 
vypę”. Juokingesnęs komedi
jos nek noyęįkią.

Tačiau,pažiūrėkime, kaipi iš 
tiesų dąjykąį’ yrn. Sąyp ląįku 
po rytines valstijas' važinėsi 
sandąrid^^ Danip^,

pu ‘itaisjfi įstotos;1 s<$|festtįiąs. 
Visai kitojįg jo bįvo atsitoį- 
iw i,fašisto; W 
t y puot^yę. jy tošgi, kaiPjSU- 
lipdyti lieudpj froptij. Lyginai 
■ta pat dąyg iy L į. Bačiiįijas 
bei jo leitenantak Visi put® į

vieną dūdą. M Urėsį., kąip. Sų- 
šjLYiemjimą. Pąįmti Į SKYO, Wr 
kas.

Nesenąį po lietuvių kolonijas 
važinėjosi fašistų agęnįas KJfer, 
gą. Ną, ir ką j įs dąrė ? S n Kuo, 
jis vedė derybas?' Tįfe 
ne su wialįstąis. Jis ląu^kk- 
jo pąs sandariečius .n? 8U 
skymąvn, kaip, ueįsįĮeįąti į 
domąją Tarybą tų kandidatu, 
kurie balsavimuose gavo daur 
gjąųsiąį bąlsų.

lįkrai yra keistoka tų dv^ją 
pusbrolių demogogija: jie pa
tys muša ir patys rėkta* Visai 
dar nesenai jie šukavo, jog sQr 
ęiąlistų visai nėra. soetar 
:faų reikšmė lygimvd ^ęro. W 
įtai dabar; sontaltatgi jiems stąį-. 
ga pasidaro kokiu tai baubu* 
Jię pradėta bijotisnet savo 
įeitai - Klmga kaibasi-ta^ 
riasi su sandari^taK tai tam 
tuoj pasirodo smiaitatiškoa && 
šęita Panarai yrą ir au šaudą* 
rtaėtata »

Prieš Mtatua ta auMtatoju* 
sius sąndartačiųa siuvi gąaą 
rimta problemą t kaip mtaitatati 
| .Pildomą Tarybą tu»wtax ku?. 
rie. rinkimuoAO. gąvą daugiau^ 
sįaį baisų? Totaotu budu tą 
daryti negalimą, tad’, reikta 
įvykdyti •'puęą’T Ir tai ita 
ctybar gana atvirai kalba..

Lietuvoj faštatai - nuverto 
tarinktą valdoj ta ta 

teigė diktatūrą, kuri patrempė 
pa kojomis žmonių laisvu lita
vo piliečio teisęs ten nėra pta 
pąžjstamos. Amerikoj. dabar 
kita fašistų grupė rengiasi pa
daryti “pučą” Susivienijime. 
!‘Pučaa” jvylcdintii žinoma* fta 
nebus tąip lengvą, nes mu^ta 
kiai fašistai neturi karininkų, 
kurie galėtų su ginklais ranko
se siekti prie savo tikslo. Ta* 
čiau Susivienijimo nariams rei
kėtų daugiau atkreipti dėmesio 
į dabartinius įvykius. Sekamas 
seimas turėtų padaryti galą vi
sokioms klikoms, kurios nori 
paneigti demokratinę tvarką 
musų Susivienijame.

A. J. Viznig.

sąk,9?, kM Italuvią. pro,ęcplua- 
lįąi, esą žąvę,, ir
įvutata^ę ligoms mtausius 
nųų ?ąįzdi|, apta

Tą^ątą.Reikią, dąr ^mir-
Rusdtaa re-

voRuęitav Muviąk. taip 
įMfcb prm &ąvu um buvo pri 
vmfct dątyvąuta. kur dar 
taemUtuąu.kur ęįvtataj bęiais- 
vįaį okupąęuoą me
lu Voktalitai- Ąpįe to.^ jokia 
italUMku tauta08
ftmuM Vnkiętuę#
j Manoma^ kata s ta vm dužia
jam kurą iuvu .

C4a ktausi-

Neof jęįąli mediciną

Čia

W totaliais
mus ne °ž
Vokteėius,. 4 oknpącij os
mętms čiul-
pumva w*ų?yvw įįyę&isius 
vfaų turity vtaua mtata ištek- 

” ’l 1 jieIto VototoMii 
ktoaujatoi ."Vatolatoa’?. ru- 
to-- "?».Mftiwto Rtoiu”. o 

toitotoV- UŠ k«. Mes 
tatolto jtos torom varčia- 
toptoHi? vietoto ir ant-, 
rieto, k, lite uw» W metų 
jutoto kūmuli, su. virtos ir 
iu> tolrto- ktota ''totoiais" 
Miuftjtoe suvu Aveul<Mii tiks- 
į,, “T.”

Rudenį nųrę ^adęidę domia 
Teodora, žinoma baltosios ma
gijos vaįdįlųtčs vaędu. Nuo 
jaunų dįenų ji pasižymėjo gy
domais sava organizmo savu
mais. Tarp kitko jai teko iš
gydyti buv. karalių Alfonsų 
XIII. Tuomęt jąni sukako vos 
2 metai. Ęęt dabar tų įvyki 
atsiminęs ex-karalius nusiun
tė* savo leib-iuedikų dalyvauti 
donnos Teodoros pakasynose, 
Jinai gydžiusi visai dovanai. 
Tačiau pati savęs negalėjo pa
gydyti, nes kęlioliką metų iš
buvo supįiraližiuota. Domia 
T. tvirdpuai, jog jinai jau ant
rąkart Ispųnijųje gimusį ir ki
tados yrą buvusi vyriškiu dak
taru.

Ryšy su' tuo primenama, 
kad gyvenime pasitaiko įvai
rių šundaktarių, arba kurfu- 
šerių, kaip juos vokięčįai va
dina. Jų žymiausias kun. 
Kneipas • nusipelnė amžinos 
garbes savo išrastu gydymo 
b.udu vandęns pagalba. Nuo 
jų tenka skirti paprasti burti
ninkai, kurie verčias visokiais 
niekais pasipelnymo tikslais ir 
daltUąuaįąi ligoniams tik ken
kia. Tai stabpieldybės palai- 
to-
—"T v--- rr—p—I—. i1" -......................

J1

Permiuion

A. VęMįda

DRAKULA

JVAIRENYBBS
Už ką?

^Didžiųjų UcUvvus > kuuuyuą 
interesams sųąįktatųs, VJH nn 
Lietuvos žemę. vUtliUkUYlĮ. nVPc 
na. 1918-19 iue|U ivU tebodURn 
dėjo po kra^., ąvęlta^lHM“ ta^ 
briovėlių kaųpp^. NcgąUU'< 10t 
nelaiminga taptų.» ŽjątU'loą Kr 
gos verčiama;,privalėjo 
ti Didžiojo k^U slibinui »Ojpr 
riausius savo,, Šęmėą SUPUS.

Ar daug jp.»lWjfe į 
kraštą? Kiek jų Įpyp įYUtaiUP-' 
se frontuose, mjyę, UUP žąU&p 
“dingo be žiluos?” Nlekąądiū 
sliai nesusk^tyą, , lUękąą 
ir niekuomet* pęąuąliiątayą Uę? 
tuvos motinų; ašarų,;
nesupras visų jų,tUdŽtajų 
varto.

Tačiau, kaį hurie dofclUUęiV' 
tai duoda RakftJbfctt
apie lietuviu^' kariui žuvusius 
didžiojo kąrp, suLury^ 
laiko įtakoj lUlgęlUlhiOS. Pftlte 
kės. Muriuse, vokiečiu įstatai 
sąvo ląįku, pranešu apie lietu
vius — rusu armijos . UeiųU?
vius, mirusius Vokietijas no- 
lutaviy stąvykiosęi ^ięk 
tiek šviesos:

—“Altdam’o lazarete mirė— 
200 lietuvių, Dancigo — 150, 
PobeFiio “ TiO, nulmen’o 75, 
Ąrnuigon’.(x -7T- 0Q, Frąiįkfurfp 
-^150”... ir u. išv.vm 
priskaityti ąjųe, O,0Qft 
Nereikia pamiršti <įąr Ąustri- 
ws ir Turkias liponinių, kur, 

>įr pemtadąvo, tąčiąp bu
vo žymiąį j^mdęenė pnlęžipra, 
nei Vpktatbąj- W valįt^ėse, 
tenkd, taip pąį; |pire 
nę. maįią^r Rąjp. 10-12,QQUUie- 
tpyįų. Vadini, iląitų, kad 
yįm tta taij^e vaistei^.

ŽWY9 ąpta. Hątuyfti;
w pąnagrįhę, 

ti malją,. po kWQS v yąĮtayg

Buvo galima Įiąstebęti, kad 
pąskuUoiuoju laiku balkoųo 
priešakyje buvo, iškabinta di
delė ispųomąvimo ar pardavi
mo iškabau bet namą parda
vus, ji buvo nuplėšta, nes ma
tėsi tik kablįai ir aut jų užsi
likę keli medžio šipuliai Už 
balkojip relių pamačiau kelias 
pavienes Umąs, baltai nuda
žytas, > Daug ką bučiau davęs 
jeigu .bučiau galėjęs pamatytį 
tą iškabą darfne»ulavtaylą, nes, 
labai galimas daiktas, * kad . iš 
jos bųęįau gulėjęs patirti kaip 
namas priklausė. Labai geraį 
atsimenu sava jiatyrimus laike 
Kurfakap piltas, ir buvau gp 
ligi istaikim^ kad susižinojęs 
SU buvusiu uum° savi ninku, 

atausta*būdą į nainq 
yitaų jsuiąutar

> taakpjikąs Rteeadilly nieką 
daUdiAU‘UUg»Wjąu patitrti ir 
ntakn padaryti; ton
dėl : UUėjąU! į J WRn° užpakalį 
takodama auąmęti ką nors 
mmdtauita talr temti Piccadilly 
bumui < buvu dUMbni,noic aP^ 
Venta* tadelf jaunas buvo 
iMidtateltat Sutikęs keliui 
dą^MumkUsUVi tarnus paklaus 

jie pasakyti 
hwu • kų ‘ upic apleistąjį 
pąmųy Vtauąs painformavo, 

i°g namas 
pMkuUuiu Išsibuvęs nupirk- 
tas* hnt ku« Utimis. Pridūrė, 
kad i neseną*. ten buvo iškabina 
ta itardavima iškaba ir kad 
agentai' Mitehelki Suum* ta 
fiąndy gąlės mąn suteik** dąu- 
giąy.1iirfqrmąmjU|).uęS‘ jeigu ,ąL 
simepa tętetagak ant < iškabos 
mutas-ta’ jų 'firmos Yąrrfų. Ne
norėdami perdaug yžsikarš- 
čiuoti ir savęs išduoti ir be to, 
kad mano informantai perT 
daug nesužinotų ar ko neat
spėtų, .padėkojau jiems už ži? 
nias nuėjau. Jau temo, ię 
rudens naktis greitai apėmė 
dangaus skliautus, todėl negai- 
šįnau laiko. Iš informacijų 
knygoą patyręs Mitcjicll, Sūnų 
ir Candy firmos antrašą, nėr 
trukus atsiradau jų raštinėje 
prie SąckviUe gatvės.

Vyrąą kuris į mane prakal
bėjo bpvo tiek pat malonus ię 
mandagus, kiek jis buvo ne- 
Šnekusrir nelabai greitas prię I 
susinėsimo. Pradžioje pain? i 
formavęs mane, kad namas J 
prie Riccadilly, — kurį laikę.

akis, laka-

yrą par-

vėl atsa- 
alsisakyti

mi užbaigtu. Kuomet paklau
siau kas napią nupirko, jis nu
stebęs išpūtė akis ir prieš at
sakydamas pagalvojo ilgoką 
valandėlę: —

“Tamsta, rūmai yra par
duoti.”

‘'Labai atsiprašau,” atsa
kiau, neatsitikdamas nuo jo 
savo mandagumu, “bet aš tu
riu tam tikrus - sumetimus, ir 
svarbu reikalą sužinoti kąst jį 
nupirko?’ 1

Vėl nutilo valandėlei, ir dar 
labiau išpūsdamas 
niškai atsake:

‘'Tamstą, rūmai 
duota ?ų

“Nenoriu tikėti,” 
kįau, “kad tamsta
suteikta mau tas nereikšmin
gas informacijas.”

“Taip turiu atsisakyti,” tarė 
vyriškis. "Klientų reikalai yra 
pilnai apsaugoti ir užlaikomi 
paslaptyje MitebelL Sūnų ir 
Gandy firmoje.”^ Tai matyt 
buvo pirmos rugies prašinate ir 
nebūva jokias naudos su juo 
argtunęiUuotį. Geriausia išei
tis mano nuomone, buvo spsi- 
kirslj su juo aut .los pačios pa- 
pedės, indei ■ tariau:

"Gerbiamasis’ jūsų klijenlai 
galį pasidžiaugti . turėdami 
taip pasiryžusį jų dalykų ir 
fooitfedeutaališku reikalų sar
gą, Aitagį esu Jos pačios pro
fesijos žmogus.” Lia pada
viau jam savo kortelę, “šia- 
W ąlvėjyje aš nesu skatina
mas smalsumui atstovauju 
lordą Clodahmngą, norinčių 
iirfanmacUų. apie nejudinamą 
turtą, kurta kaip jaip buvo ži- 
mm.te» parsidavė,” Tie mano 
žodžiai visam reikalui prida
vė visai kRukią. spalvą. Vy- 
riškta uąstriteję: -

(taus daugUų)
y m.CTmtĮL u&i11 xt L ta;—

NAUJAS Kultūros Noi 3 
Atūjo« Galiiw gauti Naujie
nos*. Kaina.4S c.

rxrr

i Naufap Na. 22 ''Kovos’ 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

Reikaląukite “NAU
JIENAS” ant bile kani- 

kur parduodami jai- 
rašęiąį, Pardavėjas lai- 
rągčių bus gatavas 
mirs Patarnauti, Jisai

teMri ateivi ne savo sma
gumui, bat Jūsų pato
gumo dėlei.

W Krūviumusų pasikalbėjimo įsikandęs 
ląuke? Labai miglota, nepįlpa vadinę “rūmais” buvo parduo? 
ir mažai patikimu statistika i ’ *“ ” ’tas — skaitė reikalą su mani-
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CHiCAGOS 
ŽINIOS

• » •

‘Siūlo-pakeisti vadinamų 
4throughstreets” sis- 

'temą.automdbilištams
Iki šiol vadinamos “through 

štreets” Chicagos automobilis
tams siekė 486 mylias. Dabar 

• Chicagos Pirklybos Asociacija.
Chicagos Automobilistų Kliu- 
bas, Illinois Automobilistų Kliu- 
bas, Chicagos 'Plano Komisija 
ir Chicagos gatvekarių kompa 
nijos siūlo pakeisti tų turinčių 
tršfiko pirmenybę gatvių siste
mą, vienas panaikinti, kitas į 
sistemą įvesti.

Pašluotame miesto tarybai 
plane, *kur nurodyta pageidau
jami pakeitimai, • sakoma, kad 
nauji įstatymai tapo išleisti, 
naujos Ir tinkamesnės trafiku 

^gatvės pravestos ir todėl trafi- 
^**J?as vietomis plaukia naujomis 

linijomis. KVisa tai* reikalauja 
pakeitimo bent tūlomis vietomis 
trafiko - pirmenybę ’ turinčių gat
vių sistemos.

Mėgins -surasti kas 'yra 
po Chicagą

Geologinių foitmacijų po Chi- 
caga paslaptys gal bus iškeltos 
aikštėn laike ’ pasaulinės paro
dos. -Yra i planas, įtaisyti gjęąž- 

■ tą, 1kbks ^vartojama aliejaus 
šaltiniam gręžti, na ir gręžti 
skylę čia pat • Chieagoje, i paro
dos plote.

.Iki -šioUgiliausia buvo išgręž
ta skyle >10^585 i pėdos, tai Mek
sikoj. Chicago j norima suby- 

; tyti. ir -šį gilumos rekordą.
Reikalingą ^gręžimui imašine- 

riją tikimasi gauti ii inžinie- 
rystės kompanijų.

ANTANAS KOSMOWSKI

Ptisiskyrė su šiuo. pasauliu. ge
gužės ’ 1 7 dieną. .**1932 m., šutau-, 

' kęs pusės amžiaus, gimęs* Lietuvoj.
Amerikoj išgyveno'30 metų.

' Paliko dideliame -nuliudime -du y 
sūnūs — Bb lesiotą ir Leonardą 
ir dukterį < Wandą, marčią Stanis- 

.4»vą.-aahkę-Barborą. š vogė r į An-> 
• taną ir > švogerką 'Viktoriją * Lu- 
kkomskius., pusbrolį Stanislovą Ko- 
.«mowskį ir r gimines, o Lietuvoj \ 
k brolį ‘Stanislovą.

Kūnas pašarvotas randasi >4605 , 
S. Hermitage Avė.

> Laidotuvės įvyks sukatoj. gegu- 
•«ės ■ i 1 - dieną. t8 vai. ryte iš Eu- 
deikio ‘-koplyčios į -.šv. Kryžiaus 

r'parapijos '-bažnyčią. • kurioje • atsi- 
Lbus?gedulingose pamaldos-až Vėlio- 

Kiosuidą. o "iš: ten bus- nulydėtas
> į' šv. 1 Kaaitniero * kapines.

•Visi* a. a. AntanoKKosmosVskjo 
giminės, draugai ir. pažystami esat^ 
nuoširdžiai kviečiami -dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti • jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

• Nuliūdę liekame,
»Sawai, Duktė,- Marti, Anūkė, 

•'švpgeris, švogerka, Pusbrolis 
• id Giminės.

Laidotuvėse, patarnauja, grabo- 
rius Budeikis, Tel. .Yards -1741.

JUOZAPAS DAPKUS
Persiskyrė su Šiuo, pasauliu ge- 

gūžės 16 dieną, 6:35 valandą va
kare’ 1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus,' gimęs1 Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 30' metų.
'‘Paliko 'dideliame nuliudime dvi 

ppodukres —-'Emiliją Tanke ir 
-Juzefą "Radnich. žentus - Joną 

Tanke ir Joną Radnich ir gimi
nes.

t K U na s į pašarvotas randasi S. P. 
-Mažeikos-koplyčioj, 3319 Au- 
yburn-Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ,ge- 
r*gūžės -20 - dieną, 8 vai. ryte » iŠ 
• koplyčios t į $v. - Jurgio . parapijos 

^bažnyčią, kurioje - atsibus - gedulin- 
y gos pamaldos už velionio sielą, o 
•4š ten bus- nulydėtas į-Šv. Kazi

miero kapines.
-Visi- a. ■ a. Juozapo Dapkaus gi

minės, draugai .ir; pažystami esat 
-nuošitdžui -kviečiami .dalyvauti 
lai dot wvbse >ir nuteikti .jam pasku- 

/ tinį. patarnavimą ir atsisveikinimą.
^VNuliudę ‘liekame,

V Pndukrės^ Žentai ir. Giminės.

' Laidotuvėse patarnauja . grabo - 
rius S. P. Mažeika. Tel. YYasds 
1138.

Išgelbėjo balsą
žydų sinagogos Rodsai-Zedak 

kantorius Boris Shiffman sėdė
jo savo automobily su p-le Lil- 
lian Jacobson ties pastarosios 
namais, 3334 West Monroe st. 
Du ginkluoti vyrai paliepė jiems 
važiuoti į vakarus, Francisco 
avė. link.

Kai privažiuota ta gatvė, tai 
vienas banditų nutvėrė kantorį 
už gerklės ir ėmė smaugti. Mer
ginai betgi įspėjus, kad smau- 
giamasai yra dainininkas ir kad 
smaugimas gali pagadinti jo 
b?Įsą, banditas atleido jo gerk
lę. Bet piktadariai pasipelnė iš 
kantorio $90, o iš merginos 
$500 vertės daimantinį žiedą.

Jaunam kantoriui su pini
gais nesiseka. Pirm poros-me
tų jo sinagogos tėtušiai ren
gėsi įteikti * jam dovaną $1,000. 
Anuomet banditai ir tą dovaną 
pasišlavė. > •

Pasikorė
‘Anton ‘Morah, 50 metų, at

ėjo j j namus moteriškės, kurią 
mylėjo, ir pasikorė. Moteris 
yra’ p-nia Bianowczik, 8742 
Commercial avenue. Pasikorusio 
kišenėje rasta laiškas, rašytas 
moteriškės, kuriame pasakyta, 
kad ji nebemylinti jo.

fli^i ’Takfetas
Gerald Bodine, -6351 Black- 

stone avenue, pasisakė policijai, 
kad . pastarųjų kelių mėnesių 
bėgiu jisai < iškolektavęs ‘ iš vai ■ 
gyklų $6(X) už suvalgytas vy- 
nis.

-Valgo, būdavo, Ger^ld, Rak- 
lios valgykloj ar kitoj kuriojk 
Ir praryja vyni ar kokį kitą 
“ne lengvai” suvirškinamą 
daiktą. O kai X-spindiiliai. pa
rodo, i jogei' Geraldo pilve? tikrai 
yra kas ten . tokio netinkama, 
tai kompanijos vyriausybė mie-

BARBORA SKERSTONAITĖ 
. * 

Persiskyrė su' šiuo pasauliu • ge- * 
gūžės 17'dieną, 9105 valandą ry-*: 
te 19 3 2 m., gimus Šiaulių , ap.. * 
Papilės parap., 'Užpelkių -kaime. L 

Amerikoj išgyveno* 9 -metus. 
Paliko 'dideliame- nuliudime se-fi 

šerį Elzbietą.; švogerį Motiejų 'Bi- j 
taut, pusseserę Barborą ir švogerį f 
Juozapą Žakas ir gimines, o Lie- i 
tuvoj brolį-Juozapą

Kūnas pašarvotas randasi-64 1 2 1 
S. Ellis Avė.

Laidotuvės įvyks -rubatoj, „ge-1 
gūžės 21 dieną, 7:30'Vai. ryteg 
iš namų ?į Švento '<Kry-| 
žiaus parapijos ! bažnyčią, kurioje | 

^atsibus gedulingos > pamaldos vuž t 
velionės sielą."o -iš’ ten bus- nulydč-1 
ta į Šv. ^Kazimiero*.kapines.

Visi a. a. "Batboros-SlOMstonai- S 
tės gimines, '-draugai > ir <į»ažystami ę 
esat nuoširdžiai ' kviečiam i 'daly-1 
vauti laidotuvėse-ir. stUSŠikti ..-jai? 
paskutinį vpararnavimą >ir -GUsisvei1 y 
kinimą. v

Nuliūdę-liekame,

Sesuo Pusseserė Švogoriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse - patarnauja .gt^abo- > 
rius Eudeikis,-tel.''Yards • 1741. į

ONA JTAUTKIBNĖ 
po tėvais Pankauskaitė

Mirė gegužės 17 dieną,-12:45 
vai. ryte, sulaukus 34 matų am-^ 
žiaus.

Paliko dideliame nuliudime vy-b 
rą Pranciškų, dvi dukteris —• 
Oną ir Ireną, tėvą Juozapą, mo
tin? Barborą ir seserį Zofiją Lo- 
rencienę ir kitus, gimines.

• fi'Kunos1‘pašarvotas 20214 Canal- • 
port Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioje, ge
gužės 20 dieną, 8:30 vai. ryte iŠ 
namų bus atlydėta į Dievo Apveiz- 
dos. -parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks, gedulingos pamaldos- už ve- į 
iionės sielą, o iš ten bus nulydėta ’ 
į Šv. Kazimiero-kapines. 1

-Visi; giminės, draugai ir, pažys- J 
tami esate nuoširdžiai kviečiami į 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti^ 
jai paskutinį patarnavimą. . -

Nuliūdę liekame,

Vyras, Dukterys, Tėvai, 
Sesuo ir Giminės.

[A<mc-P. K A. Photo]

ZciglvĄ III. —George Survel, 
kuris nuo 1926 m. veda iatsi- 
skyrėlio gyvenimą. Draugai ma
ne, jog jis išvyko į savo tėvy
nę, Australiją, o tuo tarpu jis 
visą laiką gyveno netoli.jų miš
ke. “Susirado” jis netikėtai: 
tapo areštuotas-už žuvavimą be 
leidimo. Atsėdėjęs 10 dienų 
bausmę kalėjime, jis vėl sugrį
žo į mišką.

lu noru sutinka mokėti $50 ar-. 
ba ir daugiau. : Bet bizni ‘ Gė- 
raldui sugadino'apdraudos kom
panija. , f

ll)ar vienas vajus
Vėl pranešama, kad policija 

pradėsią nti vajų prieš i tuos au
tomobilių savininkus, 1 kurie pa-

nrao

VLADISLOVAS GRUMBLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 15 dien^, 11:00 valandą 
naktį 1932 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Šilalės parap-.t** Miiučių kaime. 
, Amerikoj išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame' nbliudime bro
lį Joną, pusbrolį Joną Brazauskį, 

'dvi; pusseseres — Marcijoną Bliu- 
Mžienę ir Johapą Rubienę, du švo- 

-.gerius — Petrą Blindžių ir Ju- ; 
lijoną Rubį ir gimines, o Lietu- i 

' voj, dvi seseris — Oną Petrokicnę 
ūr/fc)omicelę Naujokienę.

v Kūnas pašarvotas randasi 4533 
S. 'Hermitage Avė.

’ Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ge
gužės. 20 dieną, 8 vai. ryte iš na- 

*mų>į’Šv. Kryžiaus parapijos baž- 
'nyčią, I kurioje atsibbs gedulingos 

pam-afdos už velionio sielą, o iš i 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Vladislovo Grumblio 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

. laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbrolis, Pusseserės, 
Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėseppatarnauja ■ grabo- 
t rius Eudeikis, ITcl. Yards 1741. 

Seniausia OBMi 
LIETUSIŲ

OABORIU ĮSTAIGA
>EUDEIKIS’ir vėl nustebino1 publiką buksavo' nupiginto- V- 
turis kainoinis už aukštos rųšies' palaidojimą J Mes rilekof 
nerokuojame ųž atvežimą nuirusio žmogaus kunoi ) >musų j 
įstaigą iš’bile kokios miesto-dalies. - u

Reikalui esant, musų automobilius *Katvažiuoi f | ^usųH 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di-^ 
džiausį pasirinkimą grabų ir^kitųčrėikmenųi ir ūž'- tą pa
tarnavimą jums visai nieko ^nereikės -mokėti,, nežiūrint i 
j tai, ar jus ką pirksite, ar^ie.

EUDEIKIS yra vienatinis ^lietuvių ^graboriųs, - kuris 
teikia uimbūlance patarnavimą ’Su > ekspertu ilietuviu s pa- 
tarnautoju. Dykai Keturios ^Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKI pirm’megu kreipsitėsi kur 

--kitur.' v ; :z

EUDEiKIS
.JŲSŲ .GILABORIUS >

46054)7 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS I741.if 1742 

"* f .u

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

<4r-nuo 6^30 -ikit8:3C' vakare/ Sek- 
I nūdieniais nuo 10 >iki 12.

3421 So.;HaIsted.St-
Dhpne' Boulevard r 8483

A. L.DavidonisJI.D.
4910 So. tMiehigan Avenue 

'Tel'Kwwo0d 5107 
VALANDOS:

-nuo 9 iki 111. valandai eyte: 
nuo 6 iki '18 valandai vakare 

\0jNW* ivttntadienio& ir ketvirtadienio

lieka savo mašinas visą - naktį 
gatvėse. Policijos 'pastangos 
busiančios suvaryti automobi 
liūs iš . gatvių i garažus, ypač 
iš tų ■. gatvių, kuriose ' trofikas 
didesnis.

Nusikaltusicrns automobilis- 
tams^ bus; palikti raščiukai su ji 
spėjimų i pirmą ‘‘■kattą, o 
--rpašaukimas 'atsilaikyti * 
mą.

Wown ijdf Ute
AMirė senas Msnierius AAnt. 

IKtfsmau&kas

• ’Perėitą aantra'dienį, t ligoninėj, 
išsirgęs »apie -pusantro mėnesių 
laiko, i pasimirė senas lTbwn Of 
IJhke »biznierius 'Antanas IKo- 
nmcMfcki, i >per > ilgus mėtus t turė
jęs -rAkaridų -sankrovą -adresu 
1741 W. 47 St., arti AVood’St. 
Velionis paliko du sūnūs, Bo
leslovą' ir Leonardą, dukterį 
Vandą, marčią ir daugiau arti
mų giminių.

<Kūnas • pašarvotas yra Eudoi- 
kio koplyčioj, '4605 S J Hermi
tage Avė. Laidotuvės bus šeš
tadieny, iš koplyčios į- bažnyčią 
ir į šv. Kazimiero kapines.

GERB. Naujienų skaityto-* 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių Teikalais' eiti į tas 
krautuves, kurios Skelbiasi

• •N a u j i e n o s e.
h. ■■■■—— . ■ u ■■ ■ ■ . , /

tGraboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIŲS

Patarnauja laidotuvėse ' kuopigiausia. 
-Reikale (meldžiame- atsišaukti, >o:<muBUį 

darbu - busite užganėdinti.
Tel.’ Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd.PL, JChicago
SKYRIUS:

1439 ;S. * Gourt, ^Cicero, III.
Tel.; Cicero'15927

, ♦TelefonastYatds -1138

Staiiley M 'Mažeika 
"Graboriųs - ir ; 
‘Balzamuotojas

^Moderniška Koplyčia -Dovanai 
Turiu automobilius visokiems etika- 1 

latns. ^Kaina v prieinama

'331'9! Aiiburn Avenue i
.CHICAGO, ILL. '

Phone Boulevard :4139
A. MASALSKIS
. Musų .v Patarnavimas . lai

dotuvėse ir kokiame rei- 
»kale u visuomet ««ti i sąži- 
‘ ningas1 ir - nebrangus -to

dėl, kad neturime ii' 
laidų . užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn. Avė.
- CHICAGO, 'ILL.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

iPėter (Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

muose arba studijoj 
' 6023 S. i Halsted St.

(Jansen'Stud.)
Res. 730 <W. 62nd St. 
Tel. i E«glewodd 5840

——
'Grabtirfai

S.MSKUDAS
4. Lietuvis

GRABORIŲS IR BAL8AMUOTOJAS 
' Didelė ir> graži • koplyčia dykai 

i718W.il8St.
Tel. ^Roo^velt 7532

j. w
Pigiausias ‘Lietuvis
Graboriųs Chicagoj

1«M W. M6th fSt.(

• Telefonai

• Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonai

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės'
Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

' 8 MIDWIFB

6109 South 
AlbanyAv.

> Phone 
: Hemlock 9252

Akių Gydytojai

LIETUVIS 'AKIŲ SPEC1ALIST 
Sug/yžo ii Lietuvos

’ Palengvins - akių įtempimą, -kuris esti 
priežastimi^ galvos skaudėjimo, - svaigimo, 
akių aptemimo, rmervuotumo,» skaudamą 
akių kąrštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
truinparegystę ir^toliregystę. 'Prirengia 
<tęisipgai. akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra,, paro
dančią mažiausias klaidas. ‘Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. ^Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS*ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely ■ atsitikimų akys • atitaisomos be

■ akinių. Kainos pigiau kaip* kitur.
4712 . Soutti Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Dobkite .savo akis -išegzaminuoti

Dr. ‘A. ‘R. BLUMENTHAL 
optometrist ; 

’D«ktikuoja virš 20 m.
9 VS. 'Ashland Avė. 

‘‘Tel.‘ Boulevard. 6487

DR. iKARL NURKAT
(NURKAITIS)

/Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

.2437 W. 69th St.
«. T«l. Grovehill 2242

Tel.Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

i Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuv?
756 Wešt 35th St.

1 kampas Halsted’ St. 
Valandos nuo! 10—4, nuo 6 ik) 8 

Nedėliomis*'nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

DR. A. 1 KARALIUS 
Gydytojas t ir ^Chirurgas 
J3147 So. Halsted Street

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

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergaie ir Subatomt 
2420 W. Marųuctte Rd. arti Western A v 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio v 

1821 So Halsted Street

Pbone Cznal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W.35thSt

(Cor. of 35th « Halsted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30*8i30 

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

’ Nedėldieniais pagal ‘ sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. ■ Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, T1L

1DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142- Archer- Avenue

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

iki 12 dieną.
Teįephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Rez.‘ 6600'South Artesian Aventu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
• GYDYTOJAS’<IR CHIRURGAI 

11821 >So. Halsted Street 
CHICAGO,. ILL.

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

2400 W. Madison St.
Vai. t-h‘iki-3 por pietų, 6 iki’8vak.

Tel. West 2860
/Namų telefonas Brunswick • 0597

DR. M.T. STRIKOLIS
odYtojas ir chirurgas

O E I S A S:

4645 -S. t Ashland Avė.,
OIIho valandos nuo *4 iki 4 ir nuo O iki

8 vai. vak. Nedaliomis pasai sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

s Namų ’Tel.:'Prospect 1930

A.iK.Riltkauskas,AI.‘D. 
\ 7 

4442 ^SouthcWesterh Avenue 
«*

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo J 9 iki 11- valandai - ryto 
nuo • 6 iki 9 valandai • vakaro

DR.J.J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St,‘ Saite’C 
/•Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Ganai 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nekėlioj pagal sutartį

DR..A. L. YUSKA 
UiiVV.iMmgtutut R4. 

kampas'6 7th< it Asustan Avė. , i 
* Telefonai GroVebill 1595 

Valandos nuo 9 iki * H ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredojnr po .pietą ir 

nedėlioms pagal MuitariiRą

DR. A. J. GUSSEN
I DIBTUVIS V DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
nedėliomis. pagal sutartį. <
4847 Vfat UthASteeet,

CICERO. ILL.
. X*Ray,.uPhone Cicero 1260 i

>DR. V. S. NARES
(kįlaryauckas)

' GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
2420 Matgtutte Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarai* , pagal ausitantna.

Phone Bohkvard • 7042 • i

DR. C. Z. VEZELIS
’Dert tįstas 1

4645 So. Ashland 'Avė.
»«ti»47ih-Strwt

Lietuviai Gydytojai

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue 

įvairus Gydytojai

D R. HER ZM A N
— IŠ RUSIJOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 ma
cus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 19th St., netoli i Uorgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
-SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12' val.> ryte, nuo 2 4ki 4 
vai. po pietų .ir nuo 7 iki 8:30 >vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. ’ieną.

, Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
'4631 South Ashland Avenue 

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

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

'Ofiso TeL Victoty 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- Ofisas:
3102 So. Halsted St

arti 31st Street, Chicago,' 111. 
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4. po.zpiet 

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

Rez. tel. Midvvay 5512 at Wilmette 195

Rajph C. • Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
im Canal 1713^0241

Valandos:- Panedily -3 -iki 8, U ta minkė 
1-4, Pėtnyčioj 1-7

_______ Adydcatai

K. GUGtS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
J12X' N. Dearbocn St., fRoom 11113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus, ketvergą 
Ncdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

, John Kuėhinskas 
‘Lietuvis Advokatas 
,2221 West-22nd Street

. Arti Leavitt <St. 
'Telefonas Canal '2552 

'Valandos 9 ryto iki 18 »vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo .9 Ūki ♦ 6

A. A. SLA-Klfi
Advokatas

Miesto X)fisas . 77 ^V. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9-ryto-iki-4 po pietų

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

,Nasuų<Tel. Hyde Park:3395

JOHN ;B. įBORDEN
- (John tiBagdiiusms EBobdeU) 
-LIETUVIS ADVOKATAS

'I05 ŠV. Adams St.^Room 21X7 
'TekpboaetRaPdolph ..6727 

Vakarais 2151 W. ,žlnd< St. .mso 4-9
'Telephone Roosevelt* 9090 

Namie-8*9-ryt* ’Tef“Repubtic 9600

JOSEPH J. GRISH
1 Lietu vis /AHvx^£atas

Ml631Uo.JAaMmd lAw.
Tel. Boulevard 2800 

R«..65!5 So. IMuJHltSt.
ITal. RepuWicV9723

THAS. A.TEPPER 
‘ LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N.x Clark St., Room 909 
‘Tekpbone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė., 7ikB9v.
Telephone Victory 2213

’J. P.‘WATrCHES
^ADVOKATAS

4600-So.kWoodSt.
-Tel.< Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI. , 
'Tel. Pullman 6377

> ■ .■. ■ ■ — — ■ ■ . ■ ■« r»-—

'IVilliam 'C. Mitchėll
ĮLIETU VJS. ADVOKATAS

•2656 *West 69 Street
Tefephonę Hemlock 1323 

'Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
TNfldHiomia. piga! tututį

23rd.PL
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18 g-vęs apielinkė

Perkraustom rakandus pigiai į visas mie
sto dalis, farmas ir kitus miestus, 

t Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Ketvirtadienis, geg. 19,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

tomobiliu išvažiavo atostogoms 
į rytines valstijas. Aplankys 
Pittsburghų, New Yorką ir ki
tus miestus, taipgi Niagara 
krioklį ir Kanadą. Grįš namo 
už poros savaičių.—xs.

Byla su kunigais teismuose «a»

Dainos ir muzika oro 
bangomis

Jau gerokas laikas, kaip 
Chicagos teismuose randasi by
la, kuria yra užinteresuoti iš 
vienos puses svietiškiai lietu
viai, o iš kitos kunigai.

Bylos esmė esanti tokia:
18 gatvės apielinkės gyven

tojas. Jeronimas Andrijauskas, 
mirdamas palikęs bažnyčiai ge
rokų sumą pinigų, buk tarp 
$4,006 ir $5,090. >

Kai daryta Andrijausko tes
tamentas, tai testamento rašy 
tojas, be minėtos aukščiau su 
mos, užtikęs, kad lieka keletas 
desėtkų dolerių nesuminėta. Ji
sai paklausęs Andrijausko, kaip 
pasielgti su kitais pinigąis. An
drijauskas atsakęs: lai, girdi, 
palieka bažnyčiai.

Vėliau, peržiūrint jo 
mą, užtikta saugiojoj 
dar apie $25,000.

Kas (Jaryti su jais?
uos pusės atrodo, kad sulig tes
tamentu užtiktieji pinigai pri
klauso bažnyčiai. Bet giminėms, 
esantiems čia Amerikoje ir pa- 
silikusiems Lietuvoje, rodosi, 
kad ir jiems priklauso iš pali
kimo kas nors. Deliai to ir ei
nanti byla.

Dabar tikimasi, bene bus iš-' 
neštas joje nuosprendis šio mė
nesio 25 dieną. Mat, tų dieną 
kalbama byla yra padėta teis
mo kalendoriuj nagrinėti.

Bus tikrai įdomu patirti kokį 
nuosprendį teismas išneš.

—Apielinkės gyventojas.

Ir vėl praėjusio antradienio 
vakarą Chicagos ir apielinkės 
lietuviai galėjo pasigerėti gra
žiu lietuvių radio programų, ku
rį davė savo pastangomis Peop
les Furniture Kompanijos krau
tuves iš stoties WGES.

Šį sykį programų išpildė 
skaitlinga grupė dainininkių ir 
dainininkų, kurio pasižymėjo 
dainuodami rinktinas lietuvių
daineles. Girdėjome nuolatL 
nius radio dainininkus ir dai
nininkes, p-nių H. Bartush, p- 
lę G. Tamkotonis, J. Romaną, 
Antanų čiapą, 
Peoples radio
kvartetų; taipgi pirmą kartą 
šiuose programuose dainavo 
Lietuvių Universiteto Studentų 
Kliubo kvartetas, čalis Kepu
rė patiekė daug gražių juokų.

Taipgi buvo puiki muzika » ir 
kiti įvairumai. Visa tai labai į- 
domino klausytojus.—N.

pagarsėjusi 
duetų, trio ir

paliki-

Iš vie-

North Side
Northsidčje gerai žinomas 

lietuvis, Ignas Mendelis, mėgh 
no nusižudyti gegužės 6 dienų, 
iššaudamas į save keturius šū
vius Noel Banko trobesy. Da
bar jis žymiai pasitaisęs ir jau 
sugrįžo iš ligoninės namo ge 
gūžės 16 diena.

Draugai ir kaimynai, atjaus- 
dami Mendelius, lanko juos mė
gindami suraminti.

—Northsidietis.

“Birutės” piknikas Padėka
Birželio-June 5 d., nedėldie- 

nį, Birutės darže, prie 79th St. 
ir Archer avė., įvyks “Birutės” 
choro rengiamas piknikas, šis 
piknikas visais atžvilgiais žada 
būti pilnas įvairumų :r smagu
mų.

Tarpe įvairių margumynų 
vienas bene įdomiausių bus tai 
gražuolių kontestas. Visos lie
tuvaitės merginos yra kviečia
mos dalyvauti gražuolių kon- 
teste. Norinčios dalyvauti kon- 
teste turės užsiregistruoti pik
niko darže tų pačių dienų. Ypa
tingo pasirėdymo bei 
pritaikintų kontestui 
laujama.

Prizai bus dalinami
psnių. Gražuolės laimėjusios 
kurį nors laipsnį aplaikys tam 
tikra dovanų, būtent, loving 
eups ir t. p.—“Birutė”.

drabužių 
nereika-

trijų lai-

Bridgeportas
Išvažiavo atostogoms

šią savaitę p. Juozas Gied
raitis su savo jauna žmona dai
nininke Genovaite Sidiškaite, 
mokytoja Beethoveno muzikos 
konservatorijoj, savo nauju au-

šiuo noriu tarti dėkingumo 
žodį Dr. tPetrui Zalatoriui/ku
ris turi ofisų adresu 1821 So. 
Halsted street, už jo rūpestingų 
gydymų ir prižiūrėjimų manęs 
ligoje. Esu pilnai įsitikinęs, 
kAd jeigu ne jo pastangos, tai 
bučiau nepasveikęs.

Šiandie jau esu pilnai pasvei
kęs. Dar kartų tariu širdingiau
sių ačiū gerb. Dr. Zalatoriui už 
išgydymų manęs pavojingoj li
goj.

• Juozapas Šimkus, 2012 
Canalport avė., Chicago.

Kupiškėnų Bendras 
Kliubas Amerikoj
Kupiškėnų Bendro Kliubo A- 

merikoje veikimas iki šiol buvo 
apmiręs dėl to, kad tik neseniai 
gavo iš valstijos z leidimų arba 
čarterį.

Dabar, turėdami leidimų ar
ba čarterį, galėsime jau dau
giau veikti ir stengsimės su
rasti visus kupiškėnus Ameri
koje ir užsieniuose ir prirašyti 
prie kliubo. -

Kliubas yra susitvėrus tikslu 
skleisti apšvie.tų„ savo narių ir

f!®
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Dirižablis “Akron”, kuris dėl audrų turėjo sunkią kelionę iš
Lakehurst, N. J., į Californijų. \

abelnai visų lietuvių tarpe. Ro
dosi, labai kiltas ir girtinas 
darbas. Kodėl gi visiems kupiš
kėnams neprisidėti prie šio kliu
do ir* nepadėti toliau tų darbų 
varyti ? ' .

jPaskutinis valdybos susirin
kimas buvo gan gyvas, daug 
<albėta ir svarstyta, kokiu bu- 
du pastatyti kliubų ant tvir
tesnio pamato.

Tarp kitko, kai dabar gamta 
visus vylioja j miškus pakvė
puoti tyru oru, ir Kupiškėnų 
Kliubas nutarė rengti draugiš
ką išvažiavimą, . kad supažin- 
ti kliubiečius vienus su kitais ir 
jų draugais ir paraginti juos 
prie didesnio veikimo. Kur ir 
kada išvažiavimas įvyks, bus 
pranešta vėliau.

—P. Balchunas.

Bridgeportas
Pavogė lietuvio automobilį.

Plačiai chicagos lietuviams ži
nomas fotografas, p/ Stankū
nas, turįs studija adresu 3315 
So. Halsted street, neteko au-, 
tomobilio.

Vos paskutinėmis dienomis 
jisai davė savo automobilį nau
jai < numalevoti, uždėjo ratams 
naujus tairus ir paruošė jį pil
nai vasaros metu važinėmis.

Bet štai antradienio vakarų 
jisai pasistatė automobilį arti 
savo studijos, ties p. Malelos 
ofisu. Kada išėjo pasiimti jį 
apie 10 valandų, tai jau auto
mobilis buvo dingęs.

—Bridgeportietis.
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Peoples krautuvė darė stebuk
lus už pinigus.

Paaiškinsiu kėip prasidėjo 
tie stebuklai. Pereitų savaitę 
užėjau į šių krautuvę. Pama
čiau, kad rengiama platfor
ma. Maniau, gal bus rištinės 
arba spyčiai sakoma.

Bet penktadienį nueinu iš 
ryto ir matau didžiausį keik- 
sų, kokio nesu matęs savo am
žiuje, ir tur būt Roselande 
niekuomet nėra buvę. To kcik- 
so švara galėjo būti tokia, kad 
verta kelti bent pusei tuzino 
ristikų.

Nusikopijavau iš kokių dalių 
jis susidėjo. Čia paduosiu: 320 
svarų cukraus, 110 tuzinų kiau 
Šimų, 164 svarų sviesto, 360 
svarų miltų, 78 svarų marme
lado (jam), 96 kvortų pienfi, 
160 švarų cukraus miltelių, 76 
svarų saldžios Smetonos.

Penktadienį, • nuo 10 valan
dos ryto, tas keiksas buvo par
davinėjamas po 22 centu sva
rui. Ant to keikso buvo padėta 
kėdė, o joje '-.pasodinta maža 
mergaite, gražini parėdyta ir 
paųašij Lindhergho sunui. Kęi- 
ksasį ■' matyti, įeihų ^paHaryįak 
Pardavinėjo jį per dvi dienas, 
Kiek šimtų žmonių juo pape
nėjo, neteko patirti.

Peoples krautuvė padarė ge
rų biznį. Tur būt ne viena 
krautuvė tiek kostumerių ne
turi,*-kaip ši. Čia beveik tiek 
žmonių sueina, ’ Kiek ir did
miesty. ,—R.

the lack of excitement. The 
second form attracted both the 
okl and young. Hosvever, there 
was cne failing in this. The 
younger folks became very im- 
patient sitting through a dūli 
concert waiting for the danc- 
ing. And when the concert was 
over, the older folks would at 
once wnnt to leave.' Dancing 
did not intėrest them, even the 
Lithuanian dancės failed to 
hold them. Of course, enter- 
tainment - which offered only 
dancing did not attract older 
Lithuanians at all.

So the Lithuanian Universi- 
ty Club planned to create enter
tainment which would at the 
šame time be ipteresting to the 
older folks and exciting for the 
youngsters. It1 was a difficult 
•task būt after much considera- 
tion, the Lithuanian University 
Club finally succeeded in devi^- 
ing an eyening which would 
from the vėry first moment 
until the lašt second provide hi- 
larįous entertainment for both 
the mature and the frivolous, 
both the old-fashioned and the 
modern.

This unusual evening, which 
will be something delightfully 
ncw to Lithuanians, will Be 
presented Saturday, May 21, at 
the Lithuanian Auditorium.

There is no doubt that it will 
revolutionize entertainment a- 
mong Lithuanians. It will be co- 
pied in the future by all orga- 
nizations because it is the only 
way of providing exotic plea- 
sure for all manner of Lithu
anians. Būt no one, will be able 
to present an evening as well 
planned or as rich in gayety.

Thercfore it is suggested that 
everyone make, all effort to wit- 
ness and take part in these new 
festivities of spring— that vo- 
luptuous time. when everyone is 
yoųng— at the Spring Festival 
and Dance given by the Lithu
anian University Club.

Tickets may now be obtained 
at Naujienos, Aušros Knygyne, 
3210 S. Halsted Str„ Mr. Stul
pinas, 3401 Emerald Avė., Uni- 
versal State Bank, 3256 So. 
Halsted St., Margutis, 2437 W. 
69th St., Budrik’s, 3421 South 
Halsted St., and from all club 
members.

—Luc.

PRANEŠIMAI

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

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAfr X-Ray
800 VV.Rooseue/t Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

TheEnglishColumn
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P-lė Narmontaitė 
susižeidė

Do you want some 
thing new?

P-lė Aldona Narmontaitė, 
5710 Ada street, duoda gim
nastikos pamokas viešojoj Chi
cagos mokykloj. Šiomis dieno
mis, ji, duodama pamoka kle- 
sai, paslido ir susižeidė. Buvo 
nuvežta į German Deaconess 
ligoninę.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis 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 apjarti. Raštinikas.

Am. Liet. Daktarų draugijos susirinki
mas įvyks penktadieny, gegužės 20 d., 
9 vai. vak., A. N. Masiulio raštinėj, 
6641 So. Western Avė. Dr. V. A. 
Šimkus skaitys antrą referatą ta pačia 
tema — “Placenta previa“;

— Dr. G. L Brožis, rast.

Birutės Choro repeticija įvyks šį va
kar, lygiai 8 Vai., Gage Park svetainėje. 
Yra svarbti, būtinai, kad visi choro dai- 
nininkai-kės laiku susirinktųmėt.

— Valdyba.
t ’ -.... :■..........——

Vaidilos Tėmykite. — Penktadienio 
vakare, gegužės 20 d. įsakau visiems 
vaidiloms rinktis prie aukuro “pietuose”. 
Kurie nežino kelio, pasiklauskite Didžio
jo Perkūno. Perkūnas,

■■ ■ i ..  •

CLASSIFIED ADS.į
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Educational
Mokyklos

v

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

D'enomu at vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
ČOLLEGE

672 West Madison Senei

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Automobiles

' NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

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.

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.

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

AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 
taisyti arba jums padėti tiktai1 už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

Miscellaneous 
įvairus

ir'

MADOS MADOS MADOS
J ■■ .k

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

B

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai______

ELEKTRIKINIAI Refrigeratoriai.
Bargenas $35 iki $50. Finance Company 
2332 W. Madison St.

Situation Wanted
Darbo Ie$ko______

IEŠKAU darbo ant ūkės, esu 50 m. 
amžiaus, blaivas ir teisingas — dirbčiau 
už valgį, ir rubus ir labai maža primo- 
kėjimą. Rašykite Jonas Krigelis. 1739 
S. Halsted St., Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS patyręs dešrų kimšė- 
jas — sausage stuffer. Pastovus dar
bas, Monroe Packing Co., 1801 Monroe 
St. Gary, Ind. tel. 2—3664 Gary.

Business Chances 
PąMąyinĮųi .

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

2434 S. Western Avė.

An, amazingly new idea in I 
combined entertainment and 
dancing will be offered hy the 
Lithuanian University Club on 
Saturday, May 21, at the Lith
uanian Auditorium.

Among Lithuanians thus far ' 
there have been only three 
fonus of entertainment which 
afforded the only kind of 
amusement. The first form was 
the concert in ■yvhich certain 
artists performed singly or in 
groups. This included such en- 
tertainments as plays, music- 
ales, operas,- ę^erettas^ and 
dance recitals^ Because the 
Lithuanian pcbple'became very 
bored and tired of ordinary 
concerts and refused to attend 
them, the ingenious. promoters 
added dancing . to the night’s 
entertainment. So when the 
concert or play .was over, the 
people would dance. In fact/ 
many came merely for the 
dancing. r The third form of 
entertainment was the common 
dance which ,people attende'd 
just to dance, and visit with 
tBeir friends.
• The first form of entertain
ment attracted only the older 
Lithuanians. Younger people 
wotild not attend because of 

.4

-Rep.

kad
people. would dance.

Frank Zickus, 40 metų, < gyv. 
4753 So. Maplewood avenue, bu
vo pritrdškęs gazu. Tačiau: pa-' 
sekos nepavojingos. ’ ■

—Brighton Parkietiš^

f

; Lietuvis pritroško 
gazu

Roseland
---------------

Esu girdėjęs Lietuvoje, 
prieš sudnų dienų septyni vy
rai vienų gaidį piaus. O paskui 
esu skaitęs kokiame tai šven- 

’tąme rašte, kad Kristus pape
nėjęs kelius tūkstančius žmo
nių duopos pluta.

Gi Roselande/peoples krau-4 
tuvė, kuri yra prie Micįigan 
avenue ir 112 gatvės, beveik 
tokį pat stebuklą padarė kaip 
ir Kristus. Bet kadangi dabar 
yra kapitalizmo gadynė, tai

2793

originališka ir naujoviška suknelė, pasiūta iš dviejų rušit 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 29, taipgi 36 ir 38 co-

vieną ar dau-

27^3 — Labai 
ir spalvų materijos, 
lių per krutinę.

Norint gauti 
giau virė nurodytų pavyzdžiu,
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti miėrą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 

Imu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattera Dept., 1739 
Sp. Halsted St.. Chicgtfo, Dl.

PARDAVIMUI storas cigarų, ciga- 
retų. ice cream, notions, school supplies. 
Extra bargenas, už pusę kainos. 6 
kambariai pagyvenimui. Renda pigi, 
lysas 4 metams. Savininkas apleidžia 
Chicagą.

. > 3932 So. Califomia Avė.
Lafayette 0458

GREITAM pardavimui dviejų kė
džių barbernė. turiu parduoti iki birželio 
1 dienos. 2)19 So. Hoyne Avė.

GROSERNĖ ir bučernė, nauji fixtu- 
riai ir šviežias stakas: greitam pardavi
mui — bargenas,

5405 S. Maplewood Avė

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 

čia įdeda 15 centų ir prašau

siųsti man pavyzdį No ________

Mieros per kratinę

(Vardas ir pavardė)

111.

at-

Real Estate For Sale

PAUL JW. SMITH S 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, hardvare store, gasoline 
statioh, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Pairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI arba mainysiu didelį 
bizniavą namą geroj biznio apielinkėj, 
ant 47 gatvės, arti Ashland Avenue. 
Mainysiu ant gasolino stoties arba kas 
ką turit.

Savininkas
4628 So. Wood St., 

2 lubos iš fronto.

(Adresas)

(Miestas ir vata.)

M^asaBSB.




