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Slapta Francijos
Lenkijos sutartis 
pratęsta 3 metams

Originaliai sutartis buvo pada
ryta 10 metų

Paryžius, geg. 20. — Slapta 
Franci jos-Lenki jos militare su
tartis, pasirašyta 1922 metais, 
buvo atnaujinta, šį kartą ji ga
liuos tik tris metus.

Komentuodama apie sutartį, 
lenkų spauda pareiškė, kad ji 
buvo pasirašyta tam terminui, 
ne todėl, kad francuzai yra prie
šingi, bet todėl, kad per tą lai
ka “išsiaiškins dabartinė kebli 
tarptautinė situacija ir pakitės 
Europos valstybių santykiai.”

Kuomet sutartis buvo pasi
rašyta 1922 metais, ji buvo pa
daryta dešimčiai metų. Turinys 
nežinomas, nes ją padarė abie
jų šalių generaliniai štabai ir ji 
nebuvo paduota parlamentams 
užtvirtinimui. Bet paskutiniu 
laiku Francijos generaliniam 
štabe buvo kilęs nepasitenkini 
mas sutartimi, nes reikalui at
ėjus, Fra n ei ja negali tikėtis la
bai daug iš Lenkijos, kaipo są
jungininkės. Buvo manoma su
tartis visai neatnaujinti, bet 
kaip dabar praneša, ji buvo pra
tęsta trijiems metams.

Kuba griebiasi apsi
saugojimo priemo
nių prieš sukilimą

.......... -
Havana, Kuba, gėg. ŽD. — 

Prezidentas Machado panaikino 
nepriklausomybes šventės pami
nėjimo programą, kadangi kaip 
Ankščiau buvo pranešta, tai die
nai buvo ruoštas sukilimas prieš 
valdžią, šalyje buvo paskelb
tas karo stovis. Visur pasta
tyta sustiprinta policijos ir ka
riuomenes sargyba.

Filipinuose plečias ko- 
munistp suagituotos 

riaušės
Manila, Fil. Salos, geg. 20.— 

Filipinų Salose, šiaurinėje Lu- 
zon provincijos dalyje prasidė
jo neramumai ir riaušės, kurias 
suagitavę 14 komunistų. Mani
loj jie buvo nuteisti į kalėjimą, 
bet vėliau paleisti, žemos kai
nos pastatė ūkininkus blogoje 
padėtyje, todėl komunistai tarp 
jų turi labai gerą dirvą skleisti 
savo propagandą.

Rumunai nenori dan
goraižių

Bukareštas, Rumunija, geg. 
20. —Rumunijos kariuomenės 
generalis štabas uždraudė In
ternational Telephone kompani
jai baigti statyti dangoraižį, 
kuriame buvo planuojama į- 
rengti visi kompanijos biurai. 
Aiškina, kad tai bus perdaug 
geras skydas svetimų šalių ar
tilerijai, jeigu kartais kiltų ka
ras.

Chicagai ir apylinkei Tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, greičiausiai lie
tus; temperatūroje jokios per- 
mainos; nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra būvo 56- 
80 laips.

Saulė teka 5:25; leidžiasi 8:< 
08. ■’

Ieško būdų įkinkyt 
darban $300,000,000 

fed. rezervo pinigų
Tam tikslui sudaryta bankierių- 

pramones koalicija

New York, geg. 20. — New 
Yorke buvo sudaryta bankų ir 
industrialistų “koalicija”, ku
rios tikslas yra paleisti į darbą 
pinigų surplusą, susispietusj fe
deralinio reservo sistemos ban
kuose.

Pramonininkų, ir bankierių 
grupę sušaukė George L. Hafr- 
rison, New Yorko federalinio 
reservo sistemos banko guber
natorius. Jis pareiškė, kad į- 
vairųs žinksniai jau buvo daro
mi pagerinti padėtį ir buvo 
manoma, kad jie atneš rezul
tatų. PaV., kongrese buvo pra
leistas rekonstrukcijos korpora
cijos aktas, kurio tikslas buvo 
sustiprinti bankus; taipgi buvo 
praleistas GJass-Steagall bilius 
palengvinti kreditus. Be to sis
tema supirkinėjo valdžios ver
tybes. ( Dabartiniu laiku banke 
susikrovė $300,000,000 dolerių 
surplusas, kurį reikia užkinky
ti į darbą.

Tokiu budu, tikrasis bankie- 
rių ir pramonininkų “koalici
jos” tikslas bus teikti patari
mus pramonei ir bankams, kur 
tie pinigai butų galima geriau
siai investuoti, kad jie page
rintų dabartinę padėtį, duotų 
progą atnaujinti vertingus sta
tybos projektus ir suteiktų dar
bo minioms bedarbių, kurios 
kenčia nuo nepaprastai sunkių 
gyvenimo sąlygų. ,

Koalicijai pirmininkauja O. 
D. Young ir ją sudaro šeši ban 
Idninkai ir šeši pramonininkai.

Airijos žemieji rūmai 
sutiko panaikinti 

priesaiką
Dubliu, Airija, geg. 20. — 

77 balsais prieš 69, Airijos že
mieji rūmai praleido prezidento 
De Valeros pasiūlymą, kuriuo 
panaikinama Airijos ištikimybės 
priesaiką Anglijos karaliui. Pa
siūlymas dabar pereis į senato 
rankas, kurio nusistatymas ne
žinomas.

Tebedaro pastangas iš
gelbėti palaidotus 

. tunelyje
Temuco, čili, geg. 20. —Nors 

atmosferinės sąlygos yra labai 
nepalankios ir lietus labai smar
kiai lyja, gelbėjimo ekspedici
ja mėgina atkasti penkiasde
šimts darbininkų, kurie buvo 
palaidoti geležinkelio tunelyje. 
Manoma, tačiau, kad užgriūtie
ji jau užduso.

Ispanijoje automobilių 
transportacijos streikas

Madrid, Ispanija, geg. 20.— 
Trečiadienyje, taxi ,prekinių au
tomobilių ir busų šoferiai pa
skelbė streiką. Valdžia automo
bilius nuo streikininkų konfis- 
kuęja ir atiduoda juos į ka
riuomenės ir darbininkų ram 
kas, kurie tuo tarpu palaiko ko
munikaciją. ?

< . •_____________ _

Pana, III., geg. 19. — Mažas 
vabalėlis įsiskverbęs į elektros 
kontaktą, nukirto srovę ir su
laikė elektros traukinį, kuris 
ta srove naudojosi. Inžinierius 
praleido dvi valandas iki kalti-* 
ninką surado.

Chicago, III., šeštadienis, Ciegužės-May 21 d., 1932

Shanchajus. — Neša į ambulansą bombos sužeistą japonų generalį konsulą K. Murai.

Žymus J. V. pramo
nininkai N. Y. bir

žos “buliai”
Washington, I). C.t geg. 20.— I 

Senato biržos komisija, kuri 
tyrinėj-a' New Yorko biržos 
tranzakcijas, patyrė, kad 1928- 
1931 veikė keturi didžiuliai 
“pools”, kurių operatoriai Į 
trumpą laiką padarė milžinišn 
kus pelnus, o mažesnieji Šerų 
pirkėjai panešė nuostolius. 
(“Pool”—biržos terminologijoj, 
reiškia sutartį-sąjungą tarp di
džiųjų operatorių perdaug iš
kelti ar numažinti Šerų kainas): 
Į tuos “pools” buvo įėję beveik 
visi žymiausi J. V. pramoninin
kai. Vienas tų “pools” susikon
centravęs ant Radio Cropora- 
tion of America serų, į 35 va
landas padayė $5,000,000 pelno.

Bušui įkritus į upę pas
kendo 40 darbininkų
Maskva, geg. 20. — Paskuti

nėmis dienomis buvo patirta, 
kad pereitą šeštadienį Maskvoj 
į upę įkrito autobusas ir pa
skendo jame važiavę 40. darbi
ninkų.

Peru kongresas išreiškė 
nepasitikėjimą prem

jerui • •
Lima', Peru, geg. 20. —Va

kar Peru kongresas didele di
džiuma išreiškė nepasitikėjimą 
Luis Flores, ministerių kabine
to pirmininkui ir vidaus reika
lų ministeriui.

Vėl 55 duchoborai i ka
lėjimą

Nelson, B. C., geg.' 20.— Už 
demonstravimą Adomo rūbuo
se, trijiems metams į kalėjimą 
nuteisti 55 duchoborai. Dabar 
areštuotų skaičius siekia virš 
600. Duchoborai yra rusų reli
ginė sekta.

Pershing reikalauja 
prohibicijos atmetimo
New York, geg. 20: — Vieno 

mėnesinio žurnalo straipsnyje 
apie prohibiciją ir kriminalizmą 
J. V., gen. John J. Pershing 
pareiškė ,kad jis yra griežtai 
priešingas prohibicijos- įstaty
mams ir stovi už jų panaikini
mą. .

Cadiz, Ispanija, geg. 19. — 
Iš kalėjimo pabėgo lakūnas h* 
politinis kalinys Pablo Kada, 
kuris su Ramon’u Franco buvo 
nuskridęs 4 Pietų Ameriką.

Tautų Sąjunga atsisako 
mažinti išlaidas

J ,.. 4—■

Geneva: gėg. 20. — Anglija 
rekomendavo Tautų Sąjungai 
prisitaikinti prie dabartinių 
sunkių ekonominių aplinkybių 
ir sumažinti' savo išlaidas, bet 
sąjungos biudžeto kontrolės ko
misija atsisakė Anglijos reko
mendaciją priimti.

Dancigo-Lenkijos 
ginčas Tautų 

Sąjungoje
4, . . į

’ Geneva, geg. 19. — Tautų 
sąjungos taryba' priėmė rezo
liuciją, kurioje Lenkijos užsie
nių ministeris Zaleski sutiko 
priimti Dancigo komisijonje- 
riaus laikiną nuosprendį impor
tų reikalu iki klausimas nebus 
gah.tS ai ištirtas.

Siūlo 30 vai, darbo Sa
vaitę bedarbiai pra

šalinti
Baltimore, Md., geg. 20. — 

Maryland valstijos gubernato
rius A. C. Ritche kalboje pa
siūlė penkių dienų—30 valan
dų darbo savaitę, kaipo geriau
sią išeitį iš dabartines sunkios 
padėties.

Aklas mokslininkas ra
gina visus studijuoti 

žvaigždes
Chicago, III., geg. 20. —-Chi- 

cagos universiteto profesorius 
Edwin Braut Frost paskaitoje 
ragino visus studijuoti astrono
miją ir susipažinti su dangaus 
kūnais, nes ten sako, yra ne
suskaitomos paslaptys ir fak
tai, kurie kiekvienam yra žino
tini.

Kunigas bučiavo mer
ginas — iš draugiškumo

London, Anglija1, geg. 20.— 
Londone teisiamas 62 metų ku
nigas Harold Francis Davidson, 
kuris mėgino romansuoti-su 18 
metų mergaite. Jo gynėjas pa
reiškė, kad Davidson bučiuoja 
labai daug moterų ir tai darąs 
vien iš “draugiškumo”. Jokių 
blogų norų jis neturėjęs. Da
vidson turi šeimyną.

Rio De Janeiro, Brazilija, 
geg. 19:—Mažindama kavos per
viršių, Brazilijos vyriausybė 
sunaikino 6,244,897 maišus gru
dų. Tuo budu norima pakelti 
nupuolusios kavos kainas.

Japonijos militaris- 
tai priešingi koa

licijai
Tokio, Japonija, geg. 20. — 

Japonijos kabinetas dar nėra 
sudarytas. Nors pirmiau seiy- 
ukai partija susitarė su armijos 
generolais, jie staiga išėjo opo- 
zicijon ir kabineto sudarymas 
susidūrė su naujomis klintimis.

Į Nicaragua atgabenti 
marinai

, Managuą., Nicaragua, geg, 20. 
Į' Nicaragua buvo atgabenta 
pirma grupė J. V. marinų, ku
rie yra skiriami prižiūrėti lapk
ričio '' mėnesyje įvykstančius, 
prezidento rinkimui. Greitoj?, 
ateity bus atgabenta jų ir dau
giau.

Iš reparacijų kon. 
mažai kas teišeis

London, Anglija, geg. 20. — 
Nors Lausanne’os reparacijų 
konferencija dar neįvyko, Ang
lijoje jaučiamas pesimizmas ir 
diplomatinės sferos yra tikros, 
kad iš jos niekas neišeis. Tuo 
pačiu laiku paaiškėjo, kad Ang
lijos kabinetas atsidėjęs svars
tė karo skolų klausimą ir grei
čiausiai jas sumokės J. V. Da
lis tų skolų Anglijai teks su
mokėti dar šįmet, gruodžio 
mėnesį.

Policija vėl tardo 
Curtis

Hopewell, N. J., geg. 20. — 
Policija’ pradėjo varyti tyrinė
jimus norėdama patirti kur bu
vo J. H. Curtis, Norfolk laivų 
statytojas, kuomet Lind- 
bergh’ų kūdikio kidnaperiams 
buvo sumokėta $£>0,000. Kaip 
iad buvo praneš ta., Curtis me
lagingai skelbė1 vedęs derybas 
su užmuštojo Lindbergh’iuko 
kidnaperiais dėl jo sugrąžini
mo. '

Ipswich, S. D., geg. 19. —Ke
turi banditai užpuolė vietinį 
bankų, nušovė prezidentą ir 
pavogė virš $21,500 pinigais. 
Nors juos vijosi orlaiviai ir po
licijos automobiliai, banditai 
spėjo ištrukti j gretimą N. Da- 
kdos valstiją ir ten pasislėpė.

Chestęr, III., geg. 19. — Iš 
valstijos bepročių kalėjimo pa
bėgo du pavojingi bepročiai- 
kriminalįstai. Vienas jų yra 
negras, nuteistas į bepročių na- 
rpus visam amžiui.

Lietuvos Naujienos
Klaipėdos krašto 

Seimelio sąstatas
Klaipėda.—Pasiremiant ghu 

tų balsų skaičium, į ketvirtą 
Klaipėdos krašto šeiny 1 į praei
na šie kandidatai: nuo lietuvių 
visuomenės sąjungos— Bruve- 
liaitis ir Statkus; nuo lietuvių 
darbininkų ir amatninkų susi
vienijimo— Pranaitis; nuo lie
tuvių laukininkų— Borchertas; 
nuo lietuvių mažųjų laukininkų 
—Lekšas; nuo Landwirtschafts- 
partei—Dressler, žygaudas, Jo- 
niškies, Buttgereit, VVachkies, 
Gubba, Kilius, Bertulet, Do- 
masch, Haase ir šernus; nuo 
Volkspartei—Krauss, dr. Schrei- 
beris, Meyers, Hilpert, Lytus, 
Papendick, Podszus, Rr klys; nuo 
socialdemokratų — Pannars ir 
Johres ir nuo komunistų —Suh- 
tau, žardeniks ir Hesc.

Prasideda statybos dar
bai

Telšiai.—Nuo gegužes 1 d. 
prasideda viešieji Telšių-Kretin- 
gos gclžkelio statybos darbai. 
Daug darbininkų jau laukia 
darbų pradžios, tikėdamiesi čia 
gauti uždarbio, bet, kaip staty
bos bendrovės atstovas pranc 
še, šiemet tik 1/3 pernai ^dir 
busiu darbininkų tebus priim
ta, nes visi darbai jau baigia
mi

Įvedami . nauji akcizo 
mokesčiai

> Del sunkumų suvesti 1932 
m. valstybės biudžetą, kaip kal
bama be laisvų profesijų mo
kesčio- esą nuspręsta įvesti nau
jus akcizo mokesčius. įstaty
mo projektas atatinkamų įstai
gų jau'.pagamintas ir pasiųstas 
valstybės tarybai.

Pirmoj eilėj esą numatoma 
įvesti cukraus akc. mok., ku
rio per metus suvartojama apie 
31 mil. klg., paskui eina alus, 
kurio per metus suvartojama 
lll/2 mil. litr. ir valstybiniai— 
0,5 mil. litrų.

Cukraus, alaus ir vaisvynių 
akzico mokesčio esą numatoma 
per metus gauti 7—8 mil. lt.

 i

Rasinės riaušės In
dijoje tebesitęsia

t

London, Anglija, geg. 20. — 
Nors moslemų ir indusų riau
šės buvo nutrauktos Bombėju
je, kur jos prasidėjo kuomet 
hidusai ? sumušė du moslemų 
berniukus, jos dabar išsiplėtė į 
provinciją. Ikišiol 119 riauši
ninkų buvo užmušta ir 1,150 
sužalota.. Padaryta labai daug 
nuostolių.

NORINTIEMS KELIAUTI 
LIETUVON SU EKSKURSIJA

; Patogus bus šie du laivai, kurie išplauks 
“BERENGARIA” — didelis Cunard Linijos laivas

t Birželio-June 15 dieną.
*

“FREDERIK VIII” — mėgiamas lietuvių laivas 
x Liepos-July 2 dieną.

(įif) Pasinaudokite proga pakol kainos ant laivakorčių 
dar nepakįlo. Užeikite pasiteirauti ir įmokėdami 
mažą depozitą^—užsirezervuokite sau patogią vietą. 
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
.....   „„„„Į, I 1.,.^
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Klaipėdos krašto 
Seimelio rinkimų 

rezultatai
K lai pėda.—Pask u ti n ėm i s di e- 

nomis iš Lietuvos atėjo smul
kesnės žinios apie Klaipėdos 
seimelio rinkimus, kurie įvyko 
gegužės 6 d. Anot jų, Lietu
vių visuomenės sąjungos ir 
darbininkų, blokas iš viso gavo 
7,055 (pereitą kartą 1,961), 
ūkininkų blokas—4,908 (6,856), 
Landvvirtschaftspartei— 24,442 
(15,810), namų savininkai—236, 
Volkspartei —17,922 (13,709), 
laukininkų susivienijimas—561, 
socialdemokratai — 5,114 (6,- 
780), komunistai— 5,390 (2,- 
062).

Provizoriniais vyriausios rin
kimų komisijos daviniais, vi- 
sumenės sąjungos ir darbinin
kų blokas pravedė 3 atstovus, 
lietuvių ūkininkų, mažųjų lau
kininkų ir namų savininkų blo
kas — 2 atstovus, Landw*irt- 
schaftspartei—11 (10), Volks
partei—8 (8), socialdemokra
tai—2 (4), komunistai—3 (2).

Kaip matyti, lietuviai savo 
balsų skaičių padidino apie 3,- 
200, tačiau koeficiento padidė
jimas nedavė galimumo jiems 
taip pat padidinti atstovų skai
čiaus. Landwirtschaftspartei 
h.fmejimas surištas su nepa- 

• Putomis agitacijos priemonė
mis. Daugumoj vietų Land- 
wirtschaftspartei ir Volkspartei 
šalininkai balsavo iki 100%. 
Paskutinę rinkimų dieną tos 
partijos pavartojo neleistinas 
agitacijos priemones. Konsta 
tuoti faktai, kad daugumoj vie
tų agitavo autonominė policija. 
Klaipėdoj buvo pastebėtas po
licininkas, važiavęs dviračiu ir 
rankoj laikęs dažytą pūslę, 
prie kurios buvo pristiprintas 
Volkspartei atsišaukimas. Kiek 
pralaimėjo socialdemokratai ir 
žymus laimėjimai komunistų 
tarpe. Nuosaikiosios grupės, 
kurių žymi dalis dėl vokietinin
kų persekiojimų atšaukė savo 
sąrašus jau prieš rinkimus, savo 
atstovui pravesti reikalingo 
balsų skaičiaus* nesurinko. Pai 
žymėtina, kad Landvvirtschafts- 
partei, Volkspartei ir komunis
tai po vieną atstovą pravedė iš 
likučių.

Latvija atsakė j Lietu
vos notą

Latvių vyriausybė atsakė 
į Lietuvos vyriausybes notą dėl 
prekybos santykių nenormalu
mų. Latvija prekybos suvar
žymus Lietuvos atžvilgiu atsi
sako panaikinti ir bendrai Lat
vių nota Lietuvos nepatenkina.
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Biznio Apžvalga

CHicagos didmiesčio bankai 
planuoja imti didesnį komisą už 
morgi^ius. Taip bent praneša 
laikraščiai. Jeigu ŽmbguŠ notėš 
gauti morgičių ant penkių me
tų, tai turės sumokėti 5 
šimčius komiso.

ntlo-

Aukšaš nenustato pinigų 
tę. Toklį nuomotu šiomis 
nomis pareiškė G tįsta v Cassel, 
garsus Europos ekonomistas. 
1920 m. įvyko infliacija, nežiū
rint j tai, kHcl auksas | AmeHką 
tuo laiku labai smarkiai plauke, 
šiandien mes matome kaip tik 
priėŠirigįį relkškihį: Ariierikbj 
pinigai labai pdbrango, o tilo 
tarpu jos aukso rcžėr$Hs nuolat 
mažėja.

ver- 
die-

Baigiasi mokslo metai. Tuks
iančiai jaunuolių baigs .universi
tetus. Kiekvienas jų dabar su
sidurs ,sU problema,— kas da
ryti toliau? Gerais laikais bai
gusieji universitetus žmonės 
tuoj ,galėdavo gauti darbą. Vi
sai kitaip yra dabar. Kai kurie 
uriivėi’šlleta! paneša, j‘o£ pa- 
reikalaviiiiaš šiais metais sumd- 
žėjo per pusę, . palyginiis sii 
iiereitals melais. Vadinasi, iš vi
sokiu firmų Lėl pramones įmo
nių \|fšai mažai begalinama pra
šymų rekomendiioti tai ar kitai 
vietai baigiančius universite
tą Studentus. Ypač turės daug 
keblumų baigusieji mokytoji] 
kufsus. Senieji mokytojai daba? 
vistiis galimais budais laikosi 
savo vietose. O jeigu kur pasi
taiko vieta, tai paprastai rei
kalaujama patyrusio mokytojo.

taip dalykams esant universi* 
teius ir kolegijas baigusieji jau
nuoliai žymiai padidins bedar
bių eiles. ,

—o—
sioiriis dienomis kalbėjo Will- 

iam; Ė. bodd, Chicagos univer
siteto profesorius, .lo kalba susi
laukė spaudoj labai daug kor 
meriiarų. Prof. Dodd pareiškė, 
jog ekonominio krizio pašalini
mui reikalinga yra šie penki da-

Tub tarpti Meko H4dkr8i}ia, kad 
sumažinus miestų, valstijų ir fe- 
deralės valdžios išlaidas. Viso
kie -politikieriai ir valdininkai, 
lyg dėlės, čiulpia šalies ištek
lius. Su krašto gerove jie ne- 
siškalto,— jiems rtipf lik Šiltos 
vietos ir lengvai gaunami dole
riai.

• 5. Muitai turėtų buli ligi mi
nimumo sumažinti. Tas pat ga
lima pasakyti įr. apie ginklavi
mosi išlaidas. Muitų sumažini
mas prisidėtų prie to, kad tarp 
įvairių valstybių užsįmegsti] 
draugiškesni santykiai. Kad už
dėjimas militarizmui apinastid 
Žymiai pagreitintų atgijimą pra
monės ir biznio, tai dėliai to, 
sdko prof. Dodd, negali būti 
jokios abejonės.

—o—
Apdrkudos kompanijų bižnitl 

dėl ekonominio krizio šiek tiek 
sumažėjo. Vienok palyginus stl 
•kitais bizniais tas šumažėjimiiš 
yra visai nfedidelis. Tokį įtariė- 
šimą nesendi padarė dpdtaitddš 
kompanijų ašociačija.

Varjo kainos neįmariomdi 
nusmuko. Svaras vlirio dabar 
parduodama po 5% centų. Taip 
pigiai tas metalas dkr nickuo- 
iiiel įleparšidavinėjb.

—o—

Peru respublika nutarė panai
kinti aukso standardą savo pi- 
nigarhs. Vadinasi, vis daugiau ir 
daugiau valstybių atsisako nuo 
aukso standardo.

—K.

buvj, kokio žmonės dar niekuo
met neturėjo. Amerikiečiai juk 
gerai atsimena Ilooverio prana
šavimus: girdi, apie blogus, lai
kus dabar negali būti ir kalbos; 
AnibllkR šiišitiilffee nailjd'Š įei'-

sioį ttauklfbfišfcr___ _____ įefHjžii.iiH.
Ddhžlllh'a ekbHbmlsiij. kiirib Bii- 
vo Hilo “gblbiMo”, tai
sai 
žo] 
jie

NAUJIENOS; Chlcago, 111.
r

1 ą ir padidino e- 
f® ttaHipą lai- 
udi ijiHbntiš do-

.. jšęštądienis, geguž. 21, 1932

Kaip Prasidėjo 
Depresija.

’SfmllB Žtablieš; jog fiieko 
EŠil ri^rįi R8 nbsl- 

: ttl .Miį bji)- 
giattjHžlWb iilsItikirHe—- iii Šeilį 
mcHbšltį $lškS§ bWtffli$sL* 
žibbmH; buvo ir tblclŲ ėkbiio- 
mil5llį,‘ kliMb į>eFrida£c b'bŠlHrli- A*V .i t' iii Ai., t I z > . F ’ k. 4 - 4'' rf Q I. 1 k. i
nan 
prR

')

Į, 
_ r__ ____ ,š- 

pė]8 žilidpėš; kiid drlihJši bii- 
, «• žlStriiš’ SftSKb’-

v-reikalingos.
^ąlygoš,’ RdSŽiį Mui

tinį desčtlta metų , buvo -teikia- moš paskoldš, kaip tik, Nutiko 

su tęmis taisyklępu?, ^ąkysiipe, 
didelės sųmoš pinigų bjųvęį sko
linama Vokietijai; kuri turėjo 
mokėti reparacijas, y Vadinasi; 
Vok lėti j d ndgdlįfe iiį fiiįlių į&- 
niiiiiioli brodilktyviim Ifk^iilii—

<4 i<V ,* M.p‘ ♦^'A *Jl*'

Muitų Italas, kuriame dabar-

h'dsidmš ^aUtybcms atmokėti 
savo skolas prekėmis. Jos yra 
priverstos skplas mokėti auksu. 
O tki ffHvbdii ]irie tikro finan
sinio chaoso. Kuomet kuriosĮtlIcšS jflžlrvas 

ji Myers- 
ta yrd šfHzaaMi įŲk38 šlįhdar- 
&>. pįd^lil$j l8ki8^ ydtelybės

i'l *"je»

s

r8dč Hcaimtigbtbs.

e

»s paši-

ėtijai 
kudi- 
icijas 
, eko- 
Anas, 
Avinti 

tlRHftioj tą 
(U tefffiftb! Pa- 
^8k,teį|jį Idfi mo- 
)t8j dilHlliiiį. Per 
;-ejiLš RielUs kai- 

ri8š 11 ža-
ižvSl *il8įriia'HbtaŠl fiiiklito, o
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MOTINOS
Jūsų, Kūdikis Uiaugs 
Stiprus ir Sveikas?

Vaikai visoje šalyje, tūkstančių tūk
stančiai jų. tūri gerą sVeikaų pasi- 
dėkavojant Eagle Brand. Tūkstančiai 
neprašytų liudijimų, kasmet gauna
mų nuo gydytojų ir dėkingų motinų 
prirodo, kad Eagle 
miausias vardas dėl 
geriausio ir tyriausio

Eagle Brand buvo
kur kiti maistai pasirodė nesėkmingi, 
nes Eagle Brand, greta motinos pie
no, yra įalbut lengviausiai suvirški
namas iš visų kūdikiams maistų.

Brand yra 
visko, kas 

iš pieno.

sėkmingas

yra

ten

Pastebėtina Kūdikių Knygeli!

Jeigu jūsų kūdikis lipina svaruman. 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apiė Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamu knygelę. Nauja 
laida “Baby’s We!fare" — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių į>rie- 
žiurą ir maitinimu.

rie-

šio-
t It

1. Teisingesnis uždarbio su
lyginimas. Vadinasi, darbininkai 
už savo darbą privalo gauti tin
kamą atlyginimą. babar yra 
taip, kad vieni uždirba labai . i I * • •* ; l
daug (visokie firmų ir įmonių 
\irsininkai, gerai susiorganizavę 
darbininkai ir t. t. ), kuomet 
didelė dauguVia darbo žmonių 
už savo darbi gauna tokį men
ką atlygininęi, jog tiesiog 
gali pragyventi.

2. Bedarbiams, kurie turi
k į patyrimą žemdirbystėj,
retų būti suteikta proga grįžti 
į farmas. Liuosos žemės Ame
rikoj dab ir šiandien yrd labai 
daug. Tai diiotų galimybes šim
tams tūkstančių žmorpų, taip 
sakant, pašalinti “bado vilką” 
nuo durį. .

3. Tinkarhbs sutv&rkyniaš
bdiikų. IPer paskutinihs kelis 
rhetus Amęrikoš batikai iižšiė- 
mė aršiausios rįšies spekiillači- 
jd. 'BItiorita dolerių tapo inves
tuota Lotynų Amerikoj, Tie iii- 
vestmehtal ddbar he tik nuo
šimčių nebemoka, bet gkęšia di
delis pavojus ir pHhcifihliatn 
Kapitalui. Visi tie pinigai biito 
surinkti iš Amerikos žmonių. 
Anglijoj, sako prof. Dodd, eko- 
hominis krizis jau tęsiasi apie 
dešimtį metų. Vienok ten per 
baskutlnitis 62 metu nei vletias 
bankas nenusibankrutavo, ir ne
nunešė žmonių sudėtus plnigtls. 
Kodėl tas pat nebotų ghlima pa
dalyti r Afrikoj ?. '

4. Turėtų būti dedamos visos 
pastangos pašalinimui visokių 
suktų politikierių ir sumaŽini- 
piui valdžios išlaidų. Žftiohes vis 
labiau ir labiau yra apkrąiiną- 
ini tokiais nidkesiiidiš,' Kurte

HSBeijdftėimhia basu.

Nesenai pasirodė labai įdomi 
k*nyga vardu “Becovery: The 

r^econd- Effort7. Knygos auto
rius yra Sir Arthur Salter, ku- 

I ris per vienuolika metų buvo 
ekonominės sekcijos direktorius 
prie Tautų Sąjungos ir turėjo 
puikiausios progos susipažinti 
su ekonominiais įvairių šalių 
klausimais.

Savo knygoj jisai sako, kad 
tuoj po karo buvo daromos pas
tangos atstatyti nuo kabo nu
kentėjusias šalis: sutvarkyti' jų 
pinigus, atstcigii pramonę ir 
prekybą.

Alrbde, kad tos pastangos tu
rės pasisekimo: tiek kabį lai
mėjusios, tiek pralaimėjusios 
šalys pradėjo smarkiai tvarky
tis. Buvo padaryta daugiau pro
greso, negu tikėtasi. Pasireiš
kė trukumas įvairių dirbinių ir 
žaliavos. Apie 1925 m. daugelis 
valstybių savo pinigus parėmė 
auksu. Prekyba žymiai pasitai
sė. Daugumoj valstybių žmonių 
gyvėhimb štaridardas pakilo 
aukščiau, negu prieš karą. 192Š 
m., praeitis dęšibiČial metų po 
karo, dalykų į>adctiš tiek pasi
taisė, . jog kai kurie optimistai 
pradėjo kalbėti apie tokį ger-

®si^W£W«

javų ir ddtžovių, 
dirbtu veš . gdminti 
daugiau aiitomiobi- 
kbrftoracijos šteh- 
ckiugiau minėrali- 
laukų ir t. t. Vi-

pradejfo latai atejoti dt|l politi
nio ir ekonominio patvarumo 
tų šalių; kilriofhš pį^fcolbs 
būtinai reikalingos. Tos šalys 
be paskolų, taip'.sakant, jokių 
b’uclu iiėgall įtsifcteti aht kojų. 
O tdd tal’įlį il^itrite&l] paskolų 
jos tiesiog negali gauti, nežiū
rint į tai, kad fdk paskolos yra 
sd ilgios.

NėgdlimaJ ŽiLbma, Užmiršti ir 
spekiilidvlfrio niahijos, kilaiti bii- 
Vd apsvaigę tiėk Amerikos; tiek 
Europos žmonės. Netikėtai 1929 
m. įvykęs bilžbs krachas dar

Inkilo, 
l^ves’o 
iistas, 

SHį$esniš. 
Šttfbclo ir 

kelius, kuriais einant butų ga
limą pašalinti dabartinę depre
siją. Jo manymu, tuoj reikėtų 
pašalinti tas mliitį sienas, ku- 
ripmis dfibap yra apsitvėrusibs 
visos valstybės; repaįiicijos ir 
karo ^kolds tlitetų Šilti peržiū
rėtos; bahltai timtahial sutvar
kyti; paskolų gavimas paleng
vintas ir t. t. Ekonominis kri
zis palietė visą pasaulį, todėl, 
sako Salter, visos valstybes 
bendromis jėgomis turėtų 
stengtis jį pašalinti. Kooperaci
ja dabar yra labiau reikalingd, 
negu kada liors pirma.

E^Z? ¥>rand
■z iėl)NI>ENŠEDi / • ' ■ - ■■■--■ ■■

THE iHORDEN COMPANY. Dept. Ft-5 
.35Ų .Madison Ayc„ New YurĮc. N. Y.

McMžili priHliįati man dykai kopija ndu- 
jos “(Buby’H Welfare.”
Vardas................................................. ....J________
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TacfŽH; kokioj įrtežHstyš pa
gimdė dabartinę depresiją? Sal
ter tatai aiškina sekafriai: gy
ventojų prieąuglis prisidėjo prie 
to, kad paklausa įvairiems dir- 
blniąfhš žyriliai įl^kllO: Tėėhiib- 
logiški pdgerinirhai , prainonėj 
ylave galimybes padidinti pro
dukciją. Kaddhgi rinka buvo ge
ra, tai farmeriai pradėjo dau
giau auginti 
automobilių 
kiek gdlimd 
iių, dliejadš 
gosi šiirašti 
nio aliejaus
sai hatbraluš dalykas, kad prie 
tokių sąlygų viena ar kita įmo
nė apsiskaičiuoja: ji pradeda 
pagaminti daugiau dirbinių, ne
gu gali parduoti. Padarinyj kai- 
hes imą. smukM
įmonėj pasireiškilč-'ltrizis. Taš 
krizis persimeta ir į kitas pra
monės šakas,— visur pradeda
ma jausti viršprodiikcija. Ga
myba susimažina, o tai pagim
do1 nedarbą.

Prie ekonominio krizio padi
dinimo prisideda ir finansų ma
šinerijos pakrikimas. Kad kai 
kurios valstybės turi skolų, tai 
visai Natūralūs dalykas. Tame 
nieko nėra baišatis. Paprastai 
jaunos valstybės, kurios yrį 
turtingos gamtos resursais, bei 
neturi pinigų, štėrigiasi pri
traukti iš užsienių kapitalą; kad 
galėjus- tinkamai tuos gamtos 
resursus išnaudoti. Kitais žo
džiais sakant, jos skolina iš ki
lį valstybių pinigus. Taip bii- 
vd su Amerika prieš karą. Ą- 
rhėrika turėjo daugiau skolų, 
hegii ji buvo paskolinusi kitoms 
valstybėms.

ipaskolų teikimas yra geras 
dalykas, jeigu prisilaikoma tam 
tikrų taisyklių. Pirmoj vietoj 
paskolinti pinigai turi būti su
naudojami ptodiiktyviškai. An
tra, paskolos privalo būti ilga- 
mečios. Jeigu paskolos diioda-

Šiįieikė 
stiįiHiiš SrgMtfbs” 

.£;■ ; u ■ ' ■
r-as B. Rnsknis, Boston, Mass., rašo __ 

salto: "yįsi munp; organai ib«V<’ Hilpni |ę aį, 
jahčiiiiis akip senas žinogim. Draugai papa
sakojo mau apla Nugfl^Tbue; ir aš' nusipir
kau bonkfj. Nuga-Tono rtutellcfi man stip
rius gyvastinguosius; organus ir dabar aš 
jaučiuos stiprus ir liuojčgus. Nuga-Tone yra 
pastobčtinas dot liguistų žmonių.”,

Jeigu JUs ošate silpnas af prttstos svei
katos, jus turStiunčt imti NUga-Tone. Jis 
padare stebuklus dcl miljonų Žihonlų visose, 
pasaulio dalyse per pereitus 45 metus. Nuga- 
Tone suteikia jums naujų sveikatų ir stip
rumų ir padaro jnsų silpnus organus stip
resniais, Nuga-Tone yru pardavinėjamas ap- 
tiekininkų. Jeigu aptiekinlnkas jo neturi, 
paprašykite jį. užsakyti iš savo urmininko. 
Nepriimkite substitutų. Jokio vaistai hčra 
tiek geri kaip Nugu-Tbųc.

ir

TAUPYTOJAMSJ
• Pamatykite šį gražu automobilį 

ir sužinokite kaip jį įsigyti pas

J^ational "Bank

o®

MOTINA HELENA 
Čarsiaiišią j>ąšiiiiiy žolių gydy
toja fiiksfeiiįiu^ išgydė žolėmis

Paatebetinu nauja kombinacija gyvastį pą- 
laikančių žolių yra svarbiausias moderninių 
laikų išradimas; Tūkstančiai kentšjusių, ku
rie sunkiai sirgo, dabar yra sveiki.. Nežiū
rint kokia ju«ų liga yra, tr kiok daug d»kr 
tarų ir vaistų jus išbaiiuet, dar yra viltis 
d< Motina Helena, Did'Žl<hi; Žbilų 'Gydytojų. 
IHtJlt N. Damen Avė,, Chicago, siūlosi jtims 
suteikti 5 dienų namini treųtmentų ŽQlčmi.s 
visiškai dykai. Aprašykite, savo ligų. ir. lUcp 
prisiusime $1.00 bonki Kvailio Touiko, ai- 
$1.50 bonkij, specialių' žolių,,gyduolių; Pri
dekite 25ė-'apmokfijimui stipakųvimo ir . per
siuntimo. Rašykite ar ateikite šiandie. Sky
rei: 1721 W. 47, St. ir 4172 Archer Avu. 
I’-ia B. Patumicnė yra- Uoliuos Helenos St- 
manskienčs sekretorė lietuvių skyriuje 4172 
Archer Avė. ,
'----- -------------- ---- --------- ------- 4—----------------- —
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HAtflOAŠ
PINIGUS LIETUVON

1o prašo Lietuvos žmorifesir 
W^LOosbanlėi
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Kįtdien -fiesh!
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KRAFT
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Mayonnaise

’iy w *«' s vy!

KRAf'LJ

tabal ; Švelnus , «' 
nūs mišiny^ purjuktinhi alie
jaus, švelnaus uksuso. rinkti
niu kaiušjnių, rotu f>rloHke<nu. 
Sutpalšytas mažomis !:ru Alu
mis acl geresnio skoniu.r
rrlstutointis'■ žvikit *AS grimer- 

ninkamu .kast kelios dienos.
Pabandykit JI!

■ ' - i • ė • ‘ ' *

N0W PFFEREB AT
REBIICFI) PRICES

$&>$$:
s£ssS&£

and rjrust Compantį
of Chicatjo

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
t

r

•T

REIKALINGA TUOJAUS VYRI)
•

Turi tureli gerą reputaciją, šu milžti kapitalu prisiaEii 
prie COOPERATIVE AsSOCIATtON, kurią kuria 
CARIJSLE PARRY ŠTERiLIZER, Ine., ir apsigyventi 
arti New York miesto; S.tatyboš darbininkai; inalioriai, 
popieruotojai, ūkių darbininkai, paprasti dafbinihkai ir 
tt. PASTOVUS DARBAS, GEROS ALGOS įr ĮRENGTI 
NAMAI su liedidėliais žemės plotais; gėla Įifbga ge
riems ir pastoviėiiis žmonoms. — Atsišaukite ar kreip
kitės laišku, pridedami dviejų centų pašto ženklelį dėl 
platesnių žinių į

LawFirm F.Oudley Kohler,
30 trving Placc, Desk Nr. L-3Tj 

f oitK, R. f. ' . :
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KORESPONDENCIJOS
A Sharp and FiatKenosha, Wis

vaikas

Detroit, Mich kuriuo
Visko po truputį

T

nepa
praš
au to-

pat patvirtina ir Hartknochtas, 
kad lietuviai turėję Pergrubi-

competition. 
gi ve you a 
yourselves. 
are looking 
again. some

Fool, 
for the prccaution! 
wąiting— and ready

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

gali

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

[Acme-P. 8 A. Pboco]

Lakehurst, N. J. — “Aeroplanas-voras”, kuris buvo prikabin
• tas prie dirižablio “Akron”. ,

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

ĮVAIRENYBĖS
v'.'-./ .

'■ t,■‘Va*- '.ii »• 'į f ® v . t*v.
Lietuviu dievai Ir 

kunigai

HEMdROIDAI
, Dykai ^<>lit| Treatmentas

Kcnčiantieji nuo’ Hemoroidų t Rafiykit dėl 
$1.50 lyeatmpnto dykąl ISbandyjnui. Už- 
mokCkit $1.50 tik kada'jis'pagelbils; Dr. P. 
B. Šimanskis, Hemoroidų Specialistas. • S-M-S 
Heilth Ihst., 1800 N. Datnėn Avė;,. Cnicago

EHOUGH TO H VMA5 HEUJ

FOfrTlETH

■ r

Dailės Ratelio vakaras
—A .. ................—

Rytoj, gegužės 22 d., German 
American Home svetainėj Dai
lės Ratelis stato scenoj opere
tę “Gegužės Karalaitė”. Paskui 
Chicagos Pirmyn choras ir Dai
lės Batelis sudainuos kelis nu
merius.

Svarbiausi operetės dalyviai 
yra šie: p-lė Anųa Jocius, Ame- 
lia Šulskis, p-ia Marie Bhlfcai- 
tis, p. Charles Drugtenis ir Pū
ras. Žinoma, dalyvaus ir visas 
Dailės Ratelio choras.

Operėtis vaidinimas prasidės 
lygiai 6 vai. vakaro. Dalyvaus 
ir K. Steponavičiaus orkestras. 
Programų i pasibaigus, prasidės 
šokiai, šokiams gros George 
Steponavičiaus orkestras.

Dailės Ratelis praeityj jau 
pastatė operetę “Sylvia”. Pasi
sekimas buvo didelis, žmonių 
buvo susirinkę iš Chicagos, Ba
rine ir Milwaukee. Reikia ma
nyti, kad ir šį kartą iš tų 
miestų atvyks svečiai.

Amelia Šulskis.

Darbai pas mus ne tik 
gerėjo, bet vis dar eina 
tyn. Galima sakyti, kad 
mobilių pramonėj apsieinama
su vienu trečdaliu darbininkų, 
ir dar vis jų skaičius mažina
ma. Visa tai rodo,, jog darbo 
žmonėms dar ilgoką laiką teks 
pabadauti.

Keisti dalykai dedasi turtin
goj Amerikoj, čia didžiausias 
perteklius maisto ir kitokių 
gerybių, o žmonės kenčia alkį 
ir T>rivėr^fi" gyventi po atviru 
dangum. K®,s yra dėliai to kal
tas? žinoma, kad ta tvarka, 
kurią palaiko republikonai su 
demokratais. Tarp jų jokio 
skirtumo nėra, — tiek vie
niems, tiek kitiems darbo žmo
nių reikalai nerupi.

Visi žino, kad musų SLA. vi
sokių politikierių yra. štai 352 
kuopos pirm. F. M. bando barti 
“Naujienių” korespondentus, 
kad buk jie melus rašą ir savo 
korespondencijoms medžiagą 
gauną iš visokių bobelių. Girdi, 
visokių paibelių prirašinėjęs, 
Vandupč dabar slapstosi, kaip 
katinas pieną paliejęs.

Turiu pasakyti, kad tas pone
lis M. tai tikrai jau kelis uzbo- 
nėlius pieno yra paliejęs ir dar 
keletą kibirų smalos priviręs. 
Tą smalą jis buvo prisiga ta vi
jęs tautiškoms viršūnėms taisy
ti. Bet dabar jam pačiam, kaip 
katinui, tenka usus kraipyti: vi
są jo “storavonę” ir politikavi
mą rudis ant uodegos nunešė.

Jis visuomet mėgsta pasigir
ti, kad štai “aš” labai daug esu 
pasidarbavęs Susivienijimo ge
rovei. Jeigu visi taip dirbtų Su
sivienijimo labui, tai tos orga
nizacijos jau senai nebūtų. To
kie poneliai, kaip M., tik griau- 
ja organizaciją su savo nešva
ria politika.

Butų tikrai gerai, kad busi
mas seimas padarytų galą tam 
politikavimui. Tada Susivieniji
mas galėtų ramiai bujoti ir 
augti. Kas nori politikauti, tai 
tam yra plati dirva,— tegul da
lyvauja visokiose politiškose or
ganizacijose. Susivienijimas yra 
fraternalė organizacija ir, kaipo 
tokioj, visokiam politikavimui 
neprivalo būti vietos.

—Vandupė.

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

Singing
Thanks 

Kenosha’s 
to give you all of the compe-
’ition you are looking for — 
which seems to be a 'great deal. 
Remembcr, you asked for it.

We will never forget \vhat a 
pleasant time we had in Chica
go—evėn though the Sundaes 
vvere 25c—ii ii d we’re going to 
show you hbw hospitable Keno
sha people really can be. Of 
ccurse, you’ll have- to admit 
that we showed you up com- 
plctely at the concert. Wc did 
not have.enough 
Hovveve'r we will 
chancc to redeem

And how we 
forward to seeing
of the new friends we made 
there. Come prepared to have 
a good-time— and plenty of 
competition.

—Singing Fool II.

begalis nepilname 
čių stovis

Legaliai visi asmenys kol ne
pasiekia dvidešimt pirmų me
tų amžiaus, yra skaitomi nepil
namečiais, nors daugumoj at
sitikimų mergaitės ateina į me
tus, kuomet apsiveda, jei jos 
apsiveda po šešioliktų ar aš
tuonioliktų metų. Kiekvienas 
asmuo ateina į metus, prasidė
jus dienai prieš dvidešimts 
pirmus metus.

Jei nepilnamečiai gyvena su 
tėvais, tai tėvų priedermė yra 
juos maitinti, aprengti ir užlai
kyti, ir turi teisę kontroliuoti 
jų laisvę. Vienok tėvų galia 
ant savo vaikų nėra neapribo
ta. Nekuriose vietose įstatymai 
rlusakb, kad tėvų priedermė 
prižiūrėti vaikus ligoje ir mo
ksle, ir baudžia tėvą ar vaiką, 
kuris pereina sąvo ribas. Kuo
met nepilnamečiai gyvena su 
tėvais, jų uždarbis priklauso 
tėvams. Jei nepilnametis gy
vena kitur ir užsidirba sau 
duoną, tai teismas dažniausiai 
leidžia jam laikyti savo uždar- 
bi-

Paprastai vaikas tupi gyven
ti su tėvais, kol ateina į metus, 
įstatymas reikalauja, kad jis 
šelptų tėvus tol, kol jis pats 
rengiasi šeimyną sukurti. Bet 
tas labai daug priklauso nuo 
aplinkybių namuose ir vaiko 
gerumo. Dabartiniu laiku teis
mai daro kitus parupinimus* 
vaikams, jei mato, kad tas 
jiems išeis ant gero, ir todėl 
randame nekuriuos vaikus gy
venančius pas gimines ar patė
vius. Jei vaikas užsispiria ap
leisti tėvus, tai teismas reika
lauja, kad jis pasiliktų po tė
vų priežiūros tol, kol pats 
save galės užlaikyti.

Kuomet tėvai neleidžiami 
vaikus auklėti, arba jei vąldžia 
atima vaiką nuo tėvų, tai daž
nai yra parūpinamas globėjas. 
Šis globėjas užima tėvų vietą, 
ir tol ją laiko kol teismas pą- 
liuosuoja arba vaikas ateina į 
metus.

Paprastai nepilnametis nega
li turėti jokių nuosavybių. 
Jei jam paliekama kokios nuo
savybės^ tai globėjas yra teis
mo paskiriamas, kuris tas nuo
savybes priima, šis globojas 
gali būti vaiko tėvas arba kas 
kitas. Nuosavybės yra po glo
bėjo priežiūra tol, kol 
ateina į metus.

Nepilnamečiai 
kontraktus, bet tas, su 
kontraktas daromas, turi būti 
atsargus. Nepilnamečio kont
raktas gali būti atšaukiamas 
tik jo paties, o ne to, su kuriuo 
kontraktas daromas. Dėlto tas, 
kuris duoda kokį nors raštą 
nepilnamečiui, arba daro kitą 
kokį kontraktą su juo, turi to 
kontrakto laikytis, nebent ne
pilnametis jį atšauktų, ir tą 
gali padaryti, jei tik nori.

—FLIS.

Atsiremiant turimomis žinio
mis apie lietuvių pagonių ti
kybą, reikėtų manyti, kad ir 
tikybinių apeigų - pasireiškiisių 
aiškiose formose, su maldos ar 
aukų namais, visa eile vaidilų 
ir vaidilučių, lietuviai neturė
jo- . •.:/ ■ ■ '

Daugelio rašytojų raštuose 
randam žinių, kad lietuviai 
turėjo šventų gojų, miškų, me
džių, gyvių, kad juos ir garbi
nę. Kai kur kaimiečiai ąžuolus 
laikę Šventais, o- 'suaugusius, 
susipynusius medžius taip pat 
laikę šventais, šventa buvusi 
ir ugnis. “Szwenta Ponyke 
(ugnele) asz tawe graszei pa
laidosiu, kadda ne papyktam,” 
sakydavusios vakarais moters.

šitokių žinių galima rasti 
nemažai, šitas rašytas žinias 
verčia patvirtinti patsai seno
vės tikybos būdas. Bet kad lie
tuviai butų turėję kokią Per
kūno, Pikulio, Patrimpo Trejy
bę, jų kultą Prūsijos Ramovėj 
su ištisa bažnytine ierarchija, 
pradedant nuo Krivių-Krivai- 
čio, — davinių tam neturime. 
Nors XVI m. vokiečių chroni- 
ninkas Simanas Krunau ir sky
rė lietuviams tokią pagonišką

<GEE 'KUKT. DID
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bažnytinę ierarchiją, bet kiti 
XVI amž. istorikai viso to visi
škai nežino. Hartknochtas tvir
tina, kad šie dievai , pateko į 
Lietuvą iš Skandinavų. Tani 
reikalui jis remiasi Adomo 
Bremeniečio raštu “Lib. de 
situ Dailino.”• ’ >

Simanas Grunau, XVI amž. 
ebronininkaš, pažindamas tik 
Skandinavų tikybą, bet ne lie
tuvių, šiųjų tikybai prikergė 
svetimus dievus. Hartknochtas 
aiškina ir tų dievų kilimą. 
Pykuolio vardą jis veda iš žo
džio “pekla”, Patrimpo vardą 
—iš graikų p p a s ar lotynų 
p a t e r, o Perkūnas esąs go
tų T h o r. Kiek tie šaltiniai, 
kuriais rėmėsi Simanas Gru
nau, dalimi ir Hartknochtas, 
yra nepatikimi, matyli iš to, 
kad Ad. Bremenietis nurodo, 
jog amžinai žaliuojąs ąžuolas, 
koks, anot S. Grunau, buvęs 
Prūsų Ramovėj1,: esąs šveduo
se. Aišku, kad čia yra tik pa
prastą žmonių pasaka, pate
kusi į chroniniiškų raštus. O 
tokių pasakų gali būti kartais

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

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

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
. ' • ' • *: ■ * * ...

Liberty Trust U Savings Bank Bldg.. 
Room 204

. A 1 ;■ •

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

TEL. VAN BUREN 1200 

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

Kitą hitą oaaal susitarimą.

„ H

jų, Ziomieniką, . Ausdintą 
(sveikatos dievą), Pcrdoytą ir 
kt. dievus, garbinę žalčius, gy
vulius, saulę, mėnesį, žvaigž
des, bet kulto, susiformavusio 
bažnytinėse apeigose, nežino. 
Tiesa, jisai mini vaidilas, aukų 
dėjimus dievams, dievų valgy- 
dinimą, bet tai, matyti, yra ki
tų chrohininkų įtaka.

“T.”

Kiniečių sportas
Geismas žiauriems vaizdams 

yra visose tautose, bet turi tik 
skirtingus charakterius. Mes 
žinome senovės romėnų gladi
atorių kovas, šių dienų ispanų 
jaučių kovas, prancūzų ir kai 
kur rusuose gaidžių kovas. 
Kovoja Indijoj drambliai, ir 
kovoja... Kinijoj vabzdžiai!

Kinai, žmones mėgstą ginčy
tis, azartinius lošimus ir eiti 
lažybų. Vabzdžių kova juos la
bai domi ir jie užstato didelius 
pinigus, eidami lažybų. Kovai 

kurių daug yra kiniškuose na
muose. Specialiais įrankiais 
iškrapšto juos iš sienos plyšių 
ir su didžiausiu atsargumu iš
ima ir įdeda į narvelius, kurie 
padaryti iš bambuko. Čia jam 
duodama maisto, guolis, kaip 
sakoma — “pilnas laikymas.” 
Čia svirplys jaučiasi “kaip na
mie”. Tokie narveliai su svirp
liais parduodami turguose ir 
visada randa pirkėjų.

Ruošiantis kovai svirplių sa
vininkai treniruoja juos sulei- 
sdairii “naujoką” su turėjusiu 
imtynes svirpliu. Po kurio lai
ko susitariama ir1 paskirtuose 
klubuose susirenka “čempio
nai”. Jų savininkai prieš imty- 
hes susiginčija dėl savo svir
plių gabumų imtis, ir sudeda

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

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

FLOOR

FLAT Maleva, duodasi mazgoti, gra
žių spalvų ir balta $ 1.69 „a. 

GERAS Varnišis dėl 
grindų ir trimo .........  fciufav gal.
BALTAS enamelis, kuris $g OC 
padengia vienu kautu
LAWN MO VERTAI, turintys* bąli 
bearings, patys galandasi, $E QE 

4 peilių y
Mes taipgi’ parduodami didelį pasirin
kimą taipgi popferos, visokios pu

šies hardvvare ir malevų.
Pašaukite mus telefonu ir mes prista

tysime. Tel. PROSPECT 1297

Puiki
Lietuvių 
Krautuve

Vyriškų, Moteriš
kų, Vaikųir Mer
gaičių Aprėdalų.

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

siūlomas prekes.
» ■' f'

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIKIBL1S. Savininkas

3344 So. Halsted Street 

GOSH GNL>j

BDM TW0 bOZ-E-N 
feOSES TO (31M&

HEk,

stambia# pinigų sumas lažy
boms. Dabar atidaromi narve
liai ir išleidžiama i areną. Ta
da visų denfesys nukreiptas į 
imtynes. Laimėjęs kelis kart 
iš eiles svirplys laikomas gana 
brangus ir jį nupirktam tik už 
kokį 100 dolerių.

Tenka pažymėti, kad šie 
svirpliai norom tarp savęs ko
voja ir tik po ilgo susirėmimo 
(kandžiojimosi) vienas kuris 
pabėga iš arenos. Laimėjusiam 
keliamos ovacijos su didžiau
siu entuziazmu. Svirpliams į- 
erzinti (kutenti) vartojami 
specialus kieti šiaudai. ' “T.”.

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MICHAEL S ALL HERB TONIC
4745 SO. ASHLAND AVKNDK, 1<M3 VV. NORTH AVKNŪK
1205 MIMVAVKKK AVENUE, 3342 W. 20th STREET

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

JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų lirų ir 
susirgimi} paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
valimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurte 

4il kentėjo nuo visokių lirų, yra dabar pasveikę var* 
[/ todami DR. MICHAELS ALL HERB TONIC. Sis 

labai Avelnus tonikas yra padarytas ii 20 ekirtinrų 
gydančių žievių, Šaknų, uogų, lapų ir tolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy
tojas. Ateikite i mušt) sankrova nemokamam pasi
tarimui. Daktaro easaminacija yra visiškais dykai 

___ kada vartojate Dr. Michael's All Herb Tonic. Arba te- >
rafiykite mums, prlsiųsdami 5Oc. o mes prisiusime jums $1.00 bonka Dr. Michael’s All 
Herb Tonic, ir tada patys įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Per dvi savaitės tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 
perkate 1 bonką DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC., <

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokių iv v lt IrC., išdirbyščių už nužemintas kainas. Atei
kite ir patirkite musų kainas pirm negu 

pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847Lietuvis laikrodininkas

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. CanaI 1678

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
bOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pooL

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis i

NO

||
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Palestinos statistika
1929 m. Palestinoje 

919,064’ gyventojai. Jų 
arabų : 675,443, žydų: 
ir krikščionių: 80,225.

buvo 
tarpe 

154,330

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nnn koniitlpacijoa, pra.to aiH-ttto. 

gal vok nknudėjlnin, bemiegės, 
Visose antickosc.

GAKSINKITkS 
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Editor P. GRIGAITIS

Subecription Rate*:
,00 per in Canada
00 per year outsida of Chicago
.00 per year in Chicago

Diciaakymo kainai
Chicagoje — paltu:

Metama_______________
Pusei metų __ ______ ___
Trims minėdama
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui 

Chlcagoj per iineiiotojua:
Viena kopija _ _
Savaitei -----------------------
Mineaiui______ .........

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoj,
paltu:

Metama —__ r.
Pusei metų .........
Trims mtaesiama
Dviem minesiama
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$8.00
____4.00
___ 2.00
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8c 
18c 
75C

Entered a* Seeond Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago. DL under the act of

Naujienos eina kasdien. išskiriant 
unadienius. Leidžia Naujienų Ben-.

17.00 
8.50 
1.75 
1.25

_____________ .75 
____________ltur aisieniuoM

(Atpiginu)
Metam* - •, - — $8.00
Pusei metų------ ------ ------------  4.00
Trim* niln—lam* --------- 2.50
Pinigu* reikia aių*ti palto Money 

Orderiu kartu su uleakymu.

nybės” ir “Dirvos’* kandidatams, p. Bačiunui ir kitiems. 
“Tėvynės” paskutiniam numeryje paskelbti rezultatai 
iš - visų kuopų, rodo, kad tai yra faktas.

Palyginus kuopų balsavimus per nominacijas ir 
per rinkimus, matyt, kad bent 16-je kuopų, kur pirmą 
sykį buvo atiduoti visi balsai arba didelė dauguma bal
sų už bolševiką Gatavecką, antram balsavipie kuone 
visi tie balsai teko fašistų kandidatui Bačiunui. Tai ve 
kokiu budu tas kandidatas iš penktos vietos nomipad- 
jose pateko į antrą vietą rinkimuose.

Bet tą komunistų ir fašistų koaliciją Bagočius vis* 
tiek sumušė daugiau, negu tūkstančių balsų!

Apžvalga
KLAIPĖDOS RINKIMŲ PAMOKA SAVOTIŠKAI KRAIPO SLA.

KONSTITUCIJĄ
Atėjo Lietuvos laikraščių numeriai, kuriuose yra 

paduoti smulkus balsavimų rezultatai Klaipėdos kraš
te. Jie patvirtino tų, kas jau buvo pirmiau pranešta te
legramose. Vokiškų partijų balsai padidėjo labiau, ne
gu lietuviškų. Nors seimelio sąstatas beveik nepasikei
tė, bet vokietininkų blokas dabar yra stipresnis, kadan
gi jisai jaučiasi laimėjęs moralinę pergalę. Be to, su
silpnėjo socialdemokratų grupė, kuri ginčuose tarp vo
kiečių ir lietuvių dažnai užimdavo neitralę poziciją.

Liaudininkų dienraštis “Liet. Žinios” dėl tų rezul- 
. tatų daro šitokią pastabą:

“Konkrečiai kalbant, išrodo, kad lietuviškosios 
krašto masės, platieji ūkininkų sluoksniai, bemaž 
neturėjo už ką balsuoti. Sąrašai, kurie jiems buvo 
pasiūlyti, dalinai turėjo nacionalistinį pobūdį; be 
to,'jų kandidatai neimponavo. Nebuvo nė vieno lie
tuviško demokratiško sąrašo, kuris galėjo užakcen
tuoti pagrindinį krašto gyventojų nusistatymą: 
aiškiai ginti autonomiją, rimtai rūpintis ekonomiš
kais ūkiškais gyventojų reikalais ir sąžiningai ben
dradarbiauti su visa valstybe.”
Šitoje pastaboje, be abejonės, yra daug tiesos. Klai

pėdos krašto gyventojų dauguma susideda iš lietuvių. 
Jeigu tos lietuvių masės balsavo už vokiečius, tai, reiš
kia, jos nepasitikėjo lietuviškomis partijomis ir jų kan
didatais. Kodėl nepasitikėjo?

Todėl, kad klaipėdiečiai žino, ką tų lietuviškų par
tijų rėmėjai Lietuvoje padarė su Lietuvos seimu ir 
konstitucija! Klaipėdos gyventojai nenori, kad ir pas 
juos įvyktų toks naktinis “pučas”, kol<s įvyko anąmet 
Kaune.

Kada fašistai ir gegužiniai 
sandariečiai prakišo rinkimus į 
SLA. Pildomą Tarybą, tai jie 
dabar ėmė daryti visokias spe
kuliacijas, kaip pasiekti savo 
tikslą seime. Jų “skymas” yra 
sudaryti seime “tautišką” bloką 
prieš socialistus (nors socialis
tai jokių partinių kandidatų ne
statė) ir “išrinkti” Susivieniji
mo viršininkais savo žmones, 
paniekinant visuotino balsavi
mo rezultatus. 

i

Rengdamiesi prie šito žygio, 
jie bando ir SLA. konstituciją 
“išaiškinti” taip, kad visuoti
nas balsavimas rinkimuose nie
ko nereiškiąs ir k^d visą ga
lią turįs seimas. Taip, “Sanda
ra”, pasidėjus savo demokrati
nius “principus” po pantapliu, 
pareiškia, kad seimas Pitts- 
burghe “suvažiuos ne tam, kad 
nusilenkti prieš Bagočių, Gugį,
Bakaną ir kitus”: ir

“Jeigu jis (seimas) gali 
priimti ar atmesti organiza
cijos konstituciją; jeigu jis 
skaitosi aukščiausia susivie
nijimo instancija, tai jo, o ne 
kieno kito žinioj yra rinki
mas SLA. Pildomo# Tary
bos.”

‘ - Vadinasi, seimas 
įstatymų! Jeigu jisai 
pakeisti konstituciją, 
gali nesiskaityti ir
valia, pareikšta visuotinu bal
savimu. Patvirtinti kandidatus, 
gavusius daugiausia balsų, anot 
“S.”, yra “nusilenkti” tiems 
kandidatams. Tūkstančiai na
rių, kurie už tuos kandidatus 
balsavo, vadinasi, nieko nereiš
kia !

“Sand.” vyrukai, kurie šito
kiais kreivais išvadžiojimais 
bando apdumti akis publikai, 
užmiršta, kad ir seimas turi 
laikytis tam tikrų įstatų. Nors 
jo galioje yra pakeisti tam tik
rus įstatus (toli gražu ne vi
sus!), bet kol jie nfta pakeisti 
jisai turį juos respektuoti.

KITAS KONSTITUCIJOS 
“AIŠKINTOJAS”

ŽADA LAIKYTIS KLAIPĖDOS KONVENCIJOS

stovi | virš' 
turi galią 

tai jisai
su narių

Rinkimų daviniai Klaipėdoje paskatino ir Lietuvos 
oficiozą prabilti apie konstitucijos pagrindų saugojimą, 
pažymėjęs, kad naujame Klaipėdos krašto seimelyje 
vokiečių “Volkspartei” ir “Landwirtschaftspartei” tu
rės tą pačią daugumą, kaip, ir senam jam seimely, ir dar 
bus kiek sustiprėjusios, “L. Aidas” rašo:

“Vadinasi, šios partijos vėl vaidins svarbiausią 
vaidmenį autonominio Klaipėdos krašto gyvenime, 
— vadinasi, su jomis vėl teks daugiausia skaitytis, 
teks tartis ir susitarti.”
Teks tartis ir susitarti... Bet kam tuomet nebuvo 

bandoma tartis ir susitarti su senuoju seimeliu? Kam 
reikėjo jį paleisti ir skelbti naujus rinkimus?

Savo išvadžiojimus Kauno oficiozas baigia tokiu 
pasįžadėjimu:

“Įvertinant šių rinkimų rezultatus praktiškos 
politikos prasme, tenka pasakyti, kad centro vy
riausybės santykiai su naujuoju seimeliu turės būt 
sunormuoti tik griežtai laikantis Klaipėdos krašto 
konvencijos bei statuto reikalavimų. Tegu šis sta
tutas bus pati pagrindinė santykių bazė. Tegu jo 
įgyvendinimu visose srityse rūpinsis ne tik centro 
valdžia, bet tegu ši pareiga lygiai bus uždėta tiek 
pačiam seimeliui, tiek jo palaikomai direktorijai, 
kurios praktiškas vaidmuo bus didžiausias.”

• Tai yra visai protingas pareiškimas. Bet kuo
met jisai yra daromas po Pergalės tų partijų, kurioms 
Lietuvos valdžia buvo paskelbusi karą, tai išvada pasi
daro tokia: Kaunas bijosi laužyti Klaipėdos konvenci
ją ir krašto statutą dėlto, kad laimėjo vokietininkai! 
Vokiečių nacionalistų partijos tuo budu pasirodo krašto 
autonomijos gynėjų rolėje. /

Labai nesveika Klaipėdai ir kenksminga Lietuvai 
išvada* Bet savo negudria politika p. Merkys ir jo “bo
sai” Kaune prie to privedė. Gubernatoriui Merkiui da
bar, žinoma, teko pasitraukti. Jeigu Lietuvoje šiandie 
butų seimas, tai už tokį meškišką išsišokimą Klaipėdos 
krašte butų pašalinta visa valdžia. 

.............. ...............................................................
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Kąujtenpse” jau buvo nurodyta, kad per SLA. 
Pildomos Tarybos rinkimus bolševikai, neturėdami savo 
kandidatų j daugumą vietų, atidavė savo balsus “Vie-

Fašistų “Vienybė”, kuri 
są laiką melavo SLA. nariams, 
kad jos partiniai kandidatai 
“pralenkė” arba jau “greit, 
pralenks” visus kitus kandida
tus, dabar ramina savo šalinin
kus tuo, kad seime busią gali
ma padaryti kitaip, negu dau
guma SLA. narių nori. Ji irgi 
“aiškina” konstituciją, o ypač 
tą paragrafą, kuris kalba apie 
Pild. Tarybos rinkimus seime 
ir kuriame pasakyta:

“Nariai, gavusieji daugiau
siai balsui ant urėdo ir turin
tieji reikalingas kvalifikaci
jai, lieka kandidatais seimo 
rinkimuose ir vįėnąs jų, ga
vęs' daugiausia Susivienijimo 
seimo delegatų fialsų, skai
tosi išrinktu urėdam” 
Brooklyho laikraštis deda 

prie tų žodžių šitokį komenta-
I • - trą:

“Bet iš tą, kas ąukščiaų is 
SLA. konstitucijas pacituotą, 
nereikia suprasti, kad fiųti- 
nąi repkamas tas, kuris (vię- 
nąs į kįekvieną ąrėdą) gavo 
daugiausiai balsų. Čia aįškįaį 
kalbama ne apie vieną, bet 
kelis, nes sakoma: ‘nariai’ ir 
‘gavusieji’, kuo taikoma ne

vienam, bet keliems kandi
datams į kiekvieną urėdą.” 
Tai yra tuščia pasaka. Kon

stitucijos mintis, tiesa, nėra 
išreikšta pilnai aiškiai, bet ka
da ji buvo priimama 1918 m. 
‘Philadelphijos seime, tai buvo 
labai gerai žinoma, kas tais 
žodžiais norėta pasakyti. Buvo 
kaip tik norėta pasakyti, kad 
vienas narys, gavęs daugiausia 
balsų j tam tikrą urėdą, yra 
kandidatas seimo rinkimuose; 
o kurie gavo mažiau balsų, tie 
nėra kandidatai.

Kad Šitaip tą konstitucijos 
paragrafą suprato seimas, ku
ris ją priėmė, matyt iš dviejų 
dalykų. Viena, iš to, kąip ji 
buvo išversta anglų kalbom 
štai kaip tas paragrafas yra 
sutvarkytas angliškame konsti
tucijos .tekste, kuris yra užre
gistruotas įyairiose valstijose 
ir yra laikomas oficialiu kon
stitucijos tekstu:

“Members receiving the 
largest nttmber of vote» for 
the ręspective Office and eachi 
possessing necessary ųualifi- 
cations

, dates for
Suprcme
Bet kuris 

tąs žmogus 
sakoma, jogui seime į kiekvie
ną Pild. Tarybos urėdą yra ne 
po keletą kandidatu, bet tik po 
vieną; tas, būtent yra kandi
datas, kuris' gavo didžiausią 
skaičių balsų į atatinkamą urė
dą, o' ne kasi’nors kitas, paki
nyje vartoj įima, daugskaitos 
forma (members, nariai, gavu
sieji) ne dėlto, kad numatoma 
po kelis kandidatus į kiekvieną 
vietą, bet tiktai, dėlto, kad kal
bama kartu apie, visus kandida
tus į Pildomą (Tarybą. Pild. Ta
ryba susideda juk iš 7 viršinin
kų, o ne iš vieno!

Kitas faktas, kuris rodo, kad 
tas konstitucijos paragrafas 
turi tokią' prasmę, yra jo& vy- 
kinimas praktikoje. Su sausio 
mėn. 1 d. 1919 m. dabartinė 
SLA. konstituciją įėjo j galią 
ir pirmi Pild. Tarybos' nomina- 
vimai bei rinkimai sulig ta kon
stitucija įvyktu' tų pačių metų 
gale bei 1920 m. pradžioje, 
Paskui sęimas/Bostone svarstė 
to balsavimo Rezultatus, ir ką 
jisai pripažino? Jisai pripaži
no, kad kandidatas yra tiktai 
tas, kuris gavo daugiausia bal
sų antrame visuotiname balsa
vime, ir kiekvienas toks kandi
datas buvo patvirtintas, — iš
imant Dundulį, kuris pasirodė 
neturįs konstitucijoje nustaty
tų kvalifikaciją, kadangi jisai 
nebuvo išbuvus per dvejus me
tus “gerame stovyje”.

Tas pat pasikartojo ir 1922 
m. seime, Detroite, kur 
pat buvo patvirtinti visi 
giausia balsų gavusieji kandi
datai, išimant Dėdyną, kuris 
nebuvo pilietis. Apie nabašnin- 
ko Pędyno kandidatūrą Det
roito. geimas padarė tokį nutą- 
rimą;

“SLĄ. Iždo Globėju persta
tytas Pj A. Dędynas, tačiau 
kilus abejonei apie jo pilįę- 
tybę, jisai užtvirtintas su ta 
išlyga, |tad jei pasirodytų ji
sai nesąs piliečiu, tai Pildo
moji Taryba paskirs...” 
0ia irg| ė^o Raiba tiktai apię 

užtvirtinimu tft kų.
ris bUYO ptįvęs daugiausia bfj- 
SU, ir apie jo kvąiiffljsacijų pą- 
tikrinimų.

Tie pplįtikieriąi, kurie nori, 
kad visuotino tįalsav|mo rezul
tatai fintų pąniękįnti, luirodl- 
neja, kad

mai balsavo ne vieną, bet du 
arba trig kandidatus į kiekvie
ną urėdą. Bet tai buvo seimo 
vedėjo savotiška “strątęgija”, 
iššaukta nenorma|čmis ąbysto- 
vomis. Bąltimorės seime bplše- 
vikų frakcija kįčlė visą laiką 
obstrukcijų, todėl, kati išvengti 
naują begalinių ginčų, kada bu
vo prieita prie Pilei. Tarybos 
rinkimo, tai prezidentas pasiū
lė, vietoje diskusiją, balsuoti 
“už ką kas nori”, tuo budu pa
sisekė bblževikus nuraminti ir 
užbaigti greičiaus seimą. Chi- 
cagos seime p. Gegužis pavar
tojo tą patį “triksą”, bijoda
mas audros dėl Dęvęiįio pasko
los.

Bet tie prezidento arbitrariš- 
ki pasielgimai, dagi nepaprasto
se aplinkybėse, nėra Įstatymas 
Susivienijimui, — taip pat, kąip 
nėra įstatymas rinkti Pild. Ta
rybą, pirma negu komisijos iš
duoda savo raportus (kaip kad 
buvo padaryta Chicagds seime).

žodžiu, tas “Vien.”1 interpre
tavimas konstitucijos neišlaiko 
jokios kritikos. Jos įšVadžipji; 
mai yra niekas daugiau, kaip 
tęsimas tos fašistiškos propa
gandos, su kurios įagelba ji 
bando savo partinius sebruę 
pravesti į Pild. Tarybą^

either by the members or by 
delegates.”
“Governing body” tai juk yra 

valdančioji įstaiga arba valdy
ba. Susivienijime tokia įstaiga 
vadinasi “Pildoma Taryba.”

Kai dėl Pennsylvanijos įsta
tymų, tai jie visiškai nesikiša 
į viršininkų rinkimo tvarką, 
palikdami tai pačios organizaci
jos nuožiūrai. ■

Tai toki yra valstijų įstaty
mai. Jeigu ponai komisijos na
riai žino kitokius įstatymus, 
tai tegu jie juos pacituoja, — 
kitaip, tai pasirodys, kad jie

BRAM STOKER
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S.LA. REIKALAI
Ar tie žmonės žino 

Įstatymus? 
’.<• ♦ '•* f

shall be the candi- 
the election of the 
Assembly...”
anglų kalbą pažįs- 
pripažins, kad čia

taip 
dau-

paskutiniai du sei-

•. t-.... •

Paskutiniame “Tėvynės” nu
meryje įdėta ilga litanija SLA. 
kuopų įnešimų busimam seimui, 
su Įstatų Komisijos paaiškini
mais. Tarpe jos paaiškinimą 
randame vieną, kuris skamba 
šitaip:

“Paskutinieji visuotinu bal
savimu neva rinkimai yra 
netik priešingi SLA. konsti
tucijai, bet ir nekuriu valsti
jų įstatymams, kuriose ran
dasi StA. kuopos. Viena iš 
tų Valstijų yra Massachu- 
setts. Sulig pastarosios val
stijos teisių valdybą turi 
rinkti delegatai Seime susi
rinkę, kitaip minėtoj valsti
joj SLA. gali uždrausti biz
nį daryti.”
Tai yra daugiau, negu keis- 

y , .

tas aiškinimas. Pirmiausia po
nai Įstatų Komisijos nariai, ma
tyt, dar nėra tinkamai išstudi
javę Susivienijimo, konstituciją, 
nes jeigu jie butų ją studijavę, 
tai jie taip nęrašytų.

Antri balsavimai buvo Susi
vienijime vartoj arpi daug se
niau, negu "dabartinę konstitu
cija įėjo į galią, ir jie buvo yį- 
są laiką vartojami po jog įėji
mo galiop. Tas reiškia, kad 
konstitucija jų nepanaikino, 

Bet dar kitas dalykas tai 
valstijų įstatymai. Ponai komi
sijos nariai griežtai tvirtina, 
kad Mass. valstijos įstatymai 
neleidžia ripkti Pild. Tarybą vi
suotinu balsavimu ir -kad ta 
valstija net uždraustą Susivie
nijimui daryti bįznj, jeigu Pilčį. 
Taryba butų taip renkania (iki 
šiol betgĮ nępždraude). Tą patį 
pareiškimą komiška pakartoję 
įr prįe, 1Q kuopos jn^imo, są- 
k y dama:

“Rinkimas Tarybos yispoti- 
nu balsavimu yra priešingas 
dabartinei konstitucijai (? — 
Apį.), bet ir Pennsylvania ir 
Massachusetts įstatams. Ma- 
ssaėhusetts valstija butų pir- 
miltinė uždraustą SLA. toj 
valstijoj kuopas f urėti.”

' Bet ęr tai yra tiesa? Tegul 
pp. Birštonas, Lopatto ir Bor- 
dęnas paskelbia tį Mass. arba 
Penn. valstijos Įstatymo parar 
grafą, kuris “drapįžja” visuo
tiną balsavimą |Pį|d. Tapybos 
rinkimuose. Aš esu tikras, kad 
jię pęąižįpo ką įneką arhą tie
siog blefuoja ŠLA. narius, 
sitępgdam|ęs| digkre<)ituoti y|- 
sųptina balsavimo idęją.
jfass. yaĮs||jo§ įstatymai štai 

kaip kAlbA apįę fralernalių- or
ganizaciją viršininkus:

gcveming budy... eleeted

> •> < t

šeštadienis, geguž. 21, 1932 

po įstatymų priedanga klaidi
na SLA. narius.

Ginčai dėl visuotino balsavi
mo Susivienijime jau eina apie 
25 metus. Kiekvieną kartą, kai 
atžagareiviai pralaimi rinkimus, 
tai jie rėkia, kad rinkimai “ne- 
legališki”. Tačiau, rimtai pasta
čius klausimą prieš narius, vi
suomet milžiniška dauguma pa
sisakydavo už visuotiną balsa
vimą. Taigi ir dabartinė Įstatų 
Komisija be reikalo prieš tą de
mokratišką idėją kovoja. Jie 
tiek laimės, kaip praeityje lai
mėjo Damijonaitis.

Apžyalginipkas.

Fertt A. Vaivada

DRAKULA
?timu«ion Doubltday, Doran B Co. I;

ri. Dabar ieškai sielų?” Jis 
staiga nustebo nesuprasdamas 
prie ko vedžiau. Griežtai pakra
tęs galvą atsakė: *

“O, ne, ne! Aš sielų nenoriu. 
Nenoriu nieko daugiau, tik Gy
vybės!” Čia jis visas nušvito; 
“bet dabartiniu laiku aš ir apie 
tai nelabai daug rūpinuosi. Gy
vybe yra geras daiktas, bet 
aš jos turiu užtektinai. Dakta
re, jeigu nori studijuoti zoo- 
fagiją, turėsi pasirūpinti 
naują pacijentą.”

Toks jo pareiškimas 
labai suinteresavo, todėl 
riau:

(Bus daugiau)

gauti

mane 
pridu-

NAUJAS Kultūros No. 4 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

Naujab No. 22 “Kovos1 
gautas šiandie. Kaina lQc. 
Klauskite Naujienose.

* ‘‘Nairfienęse’’ galima gau
ti Uniguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

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

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tfemont St., 
Boston, Mass.

Esu naujai šū

(Tąsa)
Lordas Godalmingas susirau

kė ir atsistojęs pradėjo žink- 
sąįuoti per kambarį. Bet laikui 
bėgant sustojo ir atsikreipda
mas į kiekvieną tarė:

“Kvintas žiną ką kalba. Tas 
įsilaužimą klausimas darosi ga
na rimtas; turiu pasakyti, kad 
musų laukia- ne visai lengvas 
darbas, nebent jeigu kur už
tiksime, grafo pamestus rak
tus?’

Kadangi negalėjome nieko 
padaryti iki ryto ir kadangi 
butų buvę neprotinga sė<lėti ir 
laukti iki iš Mitchell firmos 
lordui Godalmingui ateis laiš
kas, nutarėme tolimesnį darbą 
atidėti iki ix> pusryčių, o tuo 
tarpu eiti gerai išsimiegoti. 
Dar ilgokai sėdėjome rūkyda
mi ir diskusuodaipi, apkalbėda
mi dalyką iš visų galimų at
žvilgių; pasinaudodamas proga 
užbaigiau dienos: užrašus. Jau
čiuosi labai mieguistas ir tuo
jau trauksiu lovon... s ,

Dar viena pastaba. Mina mie
ga labai kietai. Jos kvėpavi
mas reguliąris. Kakta aptrauk
ta raukšlėmis, lyg butų giliai 
užsimąsčiusi ir miege. Ji vis 
dar tebėra ląbai išblyškusi, bet 
yiggi neatrodo, taip blogai kaip 
Šįryt. Tikiu, kad rytoj viskas 
pasitaisys; ji bus pati viena 
musų namuose, Excteryje. Bet, 
po galą, ir aš labai noriu mie
go! •' - /

Dr. Sevardo dienymas

Spalio 1 d.
interesuotas Renfteldu. Jo ūpas 
visuomet mainosi taip staigiai, 
kad turiu gerokai vargo jį sek
damas; ir kadangi tos permai
nos nereiškia vien, kad jis jau
čiasi labai gerai ar priešingai, 
jos sudaro nepaprastai įdomią 
medžiagą studijai, šįryt, kuo
met nuėjau feti juo pasikalbėti 
po taip nemandagaus apsiėji
mo su Van Helsingu, savo elge
siais parodė, lyg jis valdė pa
saulį ir nuo jo priklausė žmo
nijos likimas. IŠ tikp, subjek- 
tyviškąį gal jis tnip ir jautė
si Niekas jam nertipejo, nein- 
tęrcsavo jo musą paprasto že
mės kamuolio inenkniekiai; jis 
Skrdicjė (Jaujose įr su panieka 
žiurėjo į visų musų mirtingų
jų silpnumus ir trukumus. Ti
kėdamas, kad galėsiu okaziją 
pagerinti ir gal ką nors patirti, 
paklausiau:

MO, kaip dabar ten einasi su 
musėmis?” Jis iš aukšto į ma
ne nusišypsojo — šypsena, ku
pos nepasidrovėtų ir Malvolio 
(ypat'a Shakespeare’o komedi
joje “dvyliktoji Naktis”. Vt.) 
ir atsakė:

“Musė, gerbiamasis, pasižy
mi vieną keista ypatybe; jos 
ėparnai gerai atvaizduoja dva
sinių ypatumų orinius savotiš
kumus. Musų pratėviai nepada
rė kluados simbolizuodami sie
lą peteliške.” t

Spręsdamas, kad už to paly- 
^įpi.n|P kas nors slėpėsi, pa
klausiau :

■ “O, tai miisių daugiau neno-

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Nauja “Naujienų” 
Stotis

Gali gauti dabar “N.” ant 
kampo No. Crawford ir W. 
\yellington avė., 3000 North.

“N.” Adm.

GABSINKITĖS 
NAUJIENOSE

AMERIKOS

Balina ir labai pagel- 
bjnga knygelė tiems, ku
rie neri tapti iios Salite 
piliečiais. Pamokinimai 
apie žioji Šalies tvarku 
apb Jos ▼iriininkų rin
kimus ir visk? kas reika- 
Hnga prie ėmimo egza- 
meno rasite Šioj knygelėj 
IfetCvių ir anglų kalbo
mis suraiyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILU

Siųskite money orderi arba krasoc 
’ ženkleliu.

i
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NAUJIENOS, Chicago, m. S
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jį!.

“Naujienų” Piknikas 
Racine, Wis.

- -l-.l- - - --v >

Piknikas įvyks gegužės 29 d.

Tai bus pirmas “Naujienų” 
piknikas Wisconsin valstijoj. 
Vieta—Riverview Ręsort (St. 
Mockaus daržas), kuris randa
si prie pat upės. Kadangi bus 
dvi dienos švenčių, tai ir iš 
Chicagos rengiasi važiuoti būrys 
naujienieČių, kad arčiau susipa
žinus su savo netolimais kai
mynais.

Pikniko programas susidės iš 
ristynių, dainų ir visokių žais
mių. Risis žinomas Chicagos 
“drapiežnas dzūkas” J. Bance- 
vičius. Iš Chicago Heights at
vyks Aukštaitis parodyti savo 
jėgą. Jis kilnos sunkias vogas, 
o taip pat ir risis. Reikia pa
sakyti, kad Aukštaitis nelabai 
senai yra atvykęs iš Škotijos, 
kur jis buvo plačiai žinomas 
kaipo drutuolis.

žinomas Kenoshos Dailės Ra
telio choras palinksmins publi
ką .savo gražiomis dainomis. So
lo padainuos p-nia Marie Bal- 
čaitis.

Racine, Kenoshos, So. Mil- 
waukee ir Waukegano lietuviai 
yra kviečiami atvykti j pikniką 
ir kartu su naujieniečiais sma
giai praleisti laiką. P-no Moc
kaus darže yra puiki šokiams 
salė, kur visi galės šokti ligi va 
liai prie p. George Steponavi
čiaus orkestro.—Kvieslys.

mobilių operuotojų klaidų arba 
nebojimo.

Roselando Taksų Mokėtojų 
Asociacija turėjo susirinkimą 
praėjusi antradienį, gegužės 17 
dieną. Kalbėjo apie taksų klau
simą, kaip jis dabar stovi, Illi
nois Real Estate Taksų Mokė
tojų Asociacijos narys M. J. 
Bilharz. Kitas šios asociacijos 
susirinkimas įvyks antradienį, 
birželio 7 dieną, Palmer Parko 
svetainėje.

—o— ,
Fenger mokyklos Glee Club ir 

Band koncertas rengiama gegu
žės 27 dieną. Tikieiai jau da
bar pardavinėjami. Ketina duo
ti įdomų programą.

—Roselandietis. •

Bridgeportas
Metinės Jono Kvietkaus mirties 

sukaktuvės.

Roseland
žinios-žinelės.

Chicagos miesto taryba yra 
paskyrusi ateinantį ketvirtadie
nį kaip auguonų kvietkėliams 
pardavinėti laiką. Kvietkeliai 
bus pardavinėjami ir Roselandc. 
Jų pardavinėjimas eis priežiū
roj Amerikos Legiono Roselan- 
do ir Pullmano skyriaus. Pel
nas surinktas iš kvietkelių par
davinėjimo skyriamas sužalo
tiems pasaulinio karo vetera
nams, kurių daugelis ir dabar 
dar tebeserga.

State teatras šią savaitę su
mažino kainą už įžangą kostu- 
meriams. Dabar kaina 30 centų 
asmeniui paprastomis dienomis, 
o šeštadieniais ir sekmadieniais 
—40 centų.

S « »
Gaisras kilo stalde, adresu 

11036 Michigan avenue, praėju
sį pirmadienį. Tūlą laiką ugnis 
grūmojo Janseno rakandų krau
tuvei, kuri randasi ten pat, tik
tai prie gatvės. Bet krautuvė 
išgelbėta nuo gaisro. Gerokai 
apdegė pedliorio vežimas buvęs 
stalde. Bet kas išgąsdino patį 
pedliorį, tai tas, kad jis stalde 
turėjo paslėpęs $40. Vienok jo 
pinigai išliko sveiki.

« # «
Kaip visos Chicagos, taip ir 

Roselando automobilistus ketina 
imti už pakarpos policija pra
dedant ateinančiu pirmadieniu, 
gegužės 23 d. Imsiantj ji už pa
karpos tuos automobilistus, ku
rie palieka savo automobilius 
gatvėje per naktį. Policijos ka
pitonams įsakyta paskirti Šiai 
užduočiai tiek policininkų, kad 
jie pajėgtų bent vieną kartą 
per mėnesį pilnai apkaųvasuoti 
savo distriktą kalbamu tikslu.

« » »
(Penktadieni, gegužės 20 die

ną, Fenger mokykloj laikyta 
mitingas, šauktas tikslu at 
kreipti visuomenės dėmesį i rei
kalą būti atsargesniems važiuo
jant automobiliams arba einant 
per gatvę. Nurodoma, jogei iš 
20 automobilių nelainpų tiktai 
vi^na tepasitaiko deliai kokios 
nors mašinos ydos. Kitos gi 19 
nelaimių pasitaiko dėliai autb-

Gegužės 22 dieną sueina me
tai, kaip mirė Jonas Kvietkus 
pačioje jaunystėje, vos 23 metų 
sulaukęs.

Jonas buvo gabus jaunuolis, 
baigęs Lindblom High School, ir 
rimtas vaikinas, kurį pažindami 
kiti— giminės ir draugai— tik
rai atjautė jo tėvų nelaimę.

Jaunuolis mirė smegenų užde
gimo liga. Nors motina ir gimi
nės dėjo visas pastangas, kad 
jis pasveiktų, bet nė gydytojai, 
nė giminių ir motinos ašaros jo 
gyvasties neišgelbėjo, ir rytoj, 
gegužės 22 d., sukanka metai, 
kai jis persiskyrė su šiuo pa
sauliu.

Velionis Jonas Kvietkus pali
ko motiną Petronėlę, tris seseris 
—Agniešką, Oną ir Eleną. Pali
ko taipjau daugiau giminių ir 
draugų, nes velionis buvo visų 
mylimas.

Jonas Kvietkus buvo palaido
tas gegužės 25 dieną 1931 me
tų šv. Kazimiero kapinėse.

'' Senas Petras.

Iš komunistų univer 
siteto pastogės

—Depresija—atsako jis, o jo 
akys dar mėgina pagauti pra
ėjusius komisarą ir stalinietę. 
—Taip, depresija— pakartoja 
stalincas—bet savo rūšies.*

—Na, na I Kokia gi ta jos rū
šis yra?

—Mokslas spaudžia mano
ūpą.

—Šitaip?..
—Taip—sako stalincas.—Dą- 

lykas toks. ,Mes turime unjver 
sitetą Bridgeporte. Lenlnologi- 
jos institutą. .Komisarai pro
fesoriai... Brolau, kartais daly
kus jie nagrinėja taip giliai, 
kad žmogus klausai, klausai ir 
pagalios abejonė pagąuna: nie
ko, o nieko negali suprasti; ir 
atrodo, kad patys profesoriai 
dar mažiau suprantą apie tai, 
ką jie kalba, nei klausytojai. 
Tai ot koks mokslo gilumas 
Leninologijos institute!

—Iš tikrųjų?... Reiškia, drau
gą mokslas spaudžia? Tad mesk 
po plyniais tą institutą, kol 4ar 
gali su žmonėmis susjkalbėti, 
kad nereikėtų vėjiau į Dunin- 
go konservatoriją važiuoti.

—Aš jau seniai^ mečiau, bet 
mano žmona, kuri ką tik praėjo 
su komisaru... Matei...

—Aha, tai su žmona bėda?
—Taip. Namai neprižiūrėti, 

kartais ir valgis negamintas, ir 
pats nelabasis težino kur kai 
kada baladojasi.

—Su mokslu, ar ne?
—Ne tiek sii’mokslu, kiek su 

profesorių, kurio žinijos visą 
gilumą, matyti, ji norį išsemti, 
štai ši jos ambicija ir slegia 
mano ūpą.

—Brolau—sakau stalincui — 
tavo depresijos priežastis tik 
rai rimta. O kas dar aršiąu, tai 
kad iki šiol panašioms depre
sijoms, pašalinti nesurasta ra
dikalių priemonių.

—Teisybę kalbi—'sutiko sta
lincas.— Aš betgi mėginsiu dar 
vieną. Ketinu važiuoti j Sovie
tų Rusiją. Ir važiuosiu. Išstu
dijavęs Leninologiją pačioj Le
nino gimtinėj sugrįšiu. Tuomet, 
manau, ir vakarienė laiku bus 
pagaminta ,ir--namai apžiūrėti, 
ir pati namie 'klausysis mano 
žinijos. *. ■'

Praneštą apie įvykį sveikatos 
departamentui.

Susirgo Albiną Kazlauskaitė, 
22 metų, 8040 Lowe avenue. 
Išvežta į ligoninę.

—■!■■■■ III ■■ ■ I.

Sviesto, sūrio, pieno- 
kas norite

Įš tikrųjų—kas norite paval
gyti, parsivežti namo, nupirk
ti daugiau Šviežio sūrio, svies
to, pieno, tas galite gauti vie

toj vadinamoj “Green Hill 
Farm”.

Lietuviškai suspausto sūrio, 
Jetuviškai sumušto sviesto — 
ba tą farnią užlaiko lietuviai, pp. 
Plačiukai.

Ji, ta farma, randasi Raod 
4-A, prie 139 gatvės kampo, 
Lemont, III.

Kad suris yra* . skanus, tai 
jūsų reporteris gali užtikrinti. 
O jeigu, juo netikite, tai nuva
žiuokite patys ir persitikrink it.

—Reporteris.

PEŪPLEs" "fURNITURE
KRAUTUVĖSE 
GALIMA ĮSIGYTI

MODERNIŠKUS
Gyvenimo Patogumus

UŽ LABAI

PRIEINAMAS KAINAS
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

1912 1932

Gera, nauja. Standard padarymo gva* 
rantuota drabužių plovyklė, tik už

49.95
r

Vasaros
ė *

atostogos LIETUVOJ

r ■

Sutikau andai gatvėj lietu
višką komisarą ir stalinietę. 
Abu susikibę “pod ručku”, akys 
žyba sujudimu, lyg numatyda
mos artimą pasaulinės revoliu
cijos užsikurimą.

Pusės bloko atokume sekė 
vyras, irgi ščyras stalincas. 
Vyras nusiminęs ir susirūpinęs.
Susistabdau jį ir klausiu:

—Kas yra? Depresija spaud- šuva įkando L. Navickį, 7 
žia? • metų, 3201 So. Morgan' Street.

Draugo stalinco planą užgi- 
riau ištisai.—.Ne-stalinoasu

Smulkios žinios
Betty Plutai, 22 metų, 2324 

West 50 place, šuva įkando ran
ką ties namais 4733 Lincoln St. 
Pranešta apie įvykį sveikatos de
partamentui. * ♦

HOLLAND - AMERICA LINE

Didelė Ekskursija
lLIETUVĄ

Rengia
Lietuvių Laivakorčių Agentų

Sąjunga Amerikoje
Pppuliariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

LIEPOS Iii DIENA
Sėdant laivan iš vakaro

• ‘. • • ’ ■ .1 ' \ .

I KLAIPĖDA (PER ROTTERDĄM)

Geras maistas ir patarnavimas, nęiniinė nųotąiįca

DEL 1NFORMACIJŲ KREIPKITĖS 1‘.

AMBRAZIEJUS, J.
168 Grand ŠU Brooklyn, N. Y.

AMBkOZE, V. W.
178 Ferty St., Newark, N. J.

"AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vertlon St., Worce$ter, Mass.

BALTUTIS, P. p.
3327 So.Halsted 8h, Chicago, III.

M-
“DIRVA”

'’a* p’
«2 J’ackson St; Ansoni,.

MOLIS. J.
173# Ml-

123 MiĮlbury St., Wėr«s«r, Man.

SEKYS, J.
226 Park St- Harfc,7 

SIDABRAS, K.
Hatford, Conn.

342 W. Broadway, S. Boston, Mass. 
STULPINAS, V. M-

340Ū Sq. ĘnrnaM Avė., Chicago, I|l. 
TREČIOKAS. A. S. ' 

Newąrfc, N- < J.
J. L . ' 

ąwrence, Mass.

197 Adąm

187 Oak 
VARAŠIUS, Ą.

So. 12th <nd Oarson, Strtets,

314 Bąrik

502 South Ąv

4559 S. Pauli
J 4 • . u- •>

Conn,

Dabar yra pats gražiausias metų laikas ke
liavimui.
Laivakortės dabar yrą pigiausios iš buvusių 
per 17 metų. Jus galite keliauti laivais plau
kiančiais tiesiai į Lietuvą.
Mes prirengsime dėl jus pasus, vizas, grįžimo 
permitus, geležinkelių tikjetus ir kelionės 
čekius. : . . .

Mes paimsime jūsų bagažą iš jūsų namų, šis 
bankas yra plačiai žinofnas surengimu malonių 
kelionių ir suteikimu ųžtikįmo keleiviams pa
tarnavimo.

CENTRAL MANDf^RT'NG -BAN K
otZėiaAi Camfuuuf/. .

A JTATf HANKi... A C L f-A R I N G UOUSt -BANK
II IO WLST 35™ STREET

C44ICAGO
L U7.U"■.'■r-zr;.?';..................r,-;,"

r— p-p jr r; -• o • f • :
į • . ’ . “ ‘

Peoples Hardware and Paini Go.
Hardvvare ir Malevos, Varnišiai ir Valymo Reikmenys.

Pasinaudokite Šiomis Pinigus Taupinan 
čiomis Vertybėmis

latinį trepsėjimu įr čiu- 
žiriejim^ kojų. • Nepersi
mainys į baltą.

Galionas

$4.00

Tvirtas, neperšlampantis
Varnišius, tiksliai pada-

’Conąueror Sieną Fiat 
Maleva

Geriausia flat maleva dėl* 
jūsų sienų ir lubų, kur pa
geidaujama minkšto malo
naus efekto. QQ
Galionas ........... ■ »wO

Claremoųt Prirengta
Malęva Galionas $1.48
Malevos ir Varnišio
N tiem ėjas .... Gal. $1,35
4 colių Brušis Male- 
vojiinui ..... . 49c

PEOPLES PRIRENGTA MALEVA
Tikroji vertybe iš prirengtų malevų—nepaprastai' gera ir ekononiiška, ši 
linseed aliejaus maleva apsaugos paviršių iš lauko ir gražiai atrodys per 
daugelį metų. Įvaikių gražių, nuo siūlęs nesikeičiančių 1 H
spalvų ........ . ........... ........ ..... ......... ................................. Galionas I

JEWELL DOUBLEUUICK ĘNAMELIS
Išdžių^ta į 4. valandas ar greičiau. Turime 17 gražių nuo saulės OKa 
nesikeičiančių- spalvų. ....................   U Paintės

Kalsomine, Virintas Aliejus, Terpentinas, White Lead. 
ŽEMIAUSIOS MĄRKETO KAINOS.

Peoples Hardmare and Paini Go.
Chicago, III.1901 W. 47th St

; -ft
............. ■■■ I

WEEK

L
Imas

DIDELIS 
PAŠIRINKIMĄS

1 ' •’ ĮVAIRIŲ 8TYI4V B®MV, Tj|«I TORIO BUFUOTI STIKLAI 
PRITAIKINTI juiu AKlMš’ NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

PATENKINIMEZ 7 ZERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

1 . .0JTĮ8AŠ IR AlilKIV DIRBTUVĘOFISAS IR AtkjdV DIRBTUV1

756 West 35th Street ' TeJefonas Yards 1829

Demonstruojami Radios, pil
nai įrengti dailiuose kabi
netuose, verti iki $125, po

15.00
1932 m. mados nauji midget 
radios tik $>| g 

Kombinacijos radios su 
gramafonu, naujos mados, 
gerųjų išdirbysčių, $125.00 
vertės, - • . $ 49.75

S

Augštos rūšies nauji, gražus ir pilnai 
gvarantuoti, elektfikiniai šaldytuvai, 
tik už 4

*97.50
ir augščiau.

Pilnai parceliuoti naujos mados ge
sintai virtuvės pečiai tik už kain? 
nuo

*29.75
ir augšeiau.

Kodėl ieškoti kitur, ir mokė
ti. daugiau?

PIRKITE ČIA IR 
TAUPYKITE!

PEOPLES
FURNITURE CO.
4177-83 Archer Avė;

Lafayette 3171
2536-40 W. 63rd St.

Hemlock 8400
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Universite
to Studentų Ratelio 
Parengimo Proga

Rašo—Nora.

Jeigu tautos likimas priklau
so nuo opinijų jaunimo, kaip 
kad Goethe yra pasakęs, tai lie
tuvių ateitis Amerikoje neat
rodo jau taip liūdna.

Drįstų taip manyti turėdama 
nuolatinį kontaktų su Ameri
koje gimusiu lietuvių jaunimu, 
tai muzikos ir dailės dirvoje 
bedalyvaudama, o paskutiniu 
laiku turėdama malonumo pas
tebėti ir pažinti augštesnes mo
kyklas lankančio jaunimo sie
kius, ypatingai jų atsinešimų 
link ėjimo keliais, kuriuos mu
sų pirmiejai lietuviai Ameriko
je praskynė ir kuriais beeida
mi įstengė, nors nę visai leng
vose aplinkybėse, pastatyti lie
tuvių vardų, tarp kitų kultūrin
gų tautų Amerikoje.

Jiems, tiems musų tėvams ir 
motinėlėms, už jų pasišventimų 
rr nenuilstantį ieškojimų tos 
kibirkštėlės šviesos, už siekimų 
ko nors gražesnio ir geresnio 
gyvenime, už įkvėpimų tos dva
sios savo vaikams ir dar sutei
kimų progos leisti jai plėtotis, 
kiekvienas iš musų, esu daugiau 
nei tikra, yra dėkingas.

Pavasaris ir jaunimas— sino
nimas.

Ir štai šį vakarų siūlo musų 
malonumui, įvertinimui ir pagy
rimui pirmuosius vaisius tų pa
vasario žiedų, tų vasaros gro
žybių, kuriuos globėjo musų pir
miejai lietuviai.

GERIAUSIA IR 
PATOGIAUSIA 

VIETA
Kas norite pakvėpuoti tyru oru, gau
ti pailsio ramioj vietoj, tai vienatinė 
vieta išvažiuoti šeštadieniais ir šven
tadieniais į

JOKANTU 
FARMA

Ten yra rami vieta poilsiui ir geras 
maistas.

Kas norėtumėt atvažiuoti ant va- 
kacijų. kaip suaugę ir su mažais vai
kais. busite pilnai užganėdinti.

Geriausia važiuoti Archer Avenue 
iki McCarthy Road ir pasukite po 
dešinei iki kapinių. Nuo kapinių 
pasukite po kairei tiesiaj j farmą. Kas 
nesuprastymėt, šaukite telefonu

LAFAYETTE 5277

P. S. Subatomis geriausia pasi
linksminti. nes čia būna smagus šo
kiai. 

............... ........... ,
r— ............. -................. \—Tai kur taip greitai bėgi, 

mielas kaimyne?
—Žinai, yra labai ge

rai žinoti kas dedasi 
pasaulyje, todėl bėgu 
pas ANTANĄ BRU
ŽĄ, laikraščių parda
vėjų prie Archer ir Kedzie 
gatvių, nusipirkti kokį lietu
viškų ar angliškų laikraštį, 
kurie paduoda vėliausias ži
nias iš viso pasaulio. Jis 
parduoda ne tik lietuviškus 
ir angliškus laikraščius, bet 
ir kitų tautų, taipgi visokias 
įdomias knygeles, kur yra 
įvairių juokų, žaislų, pasakų 
ir kitokių įdomių raštų.
—Jei taip, tai reikia ir man 

eiti nusipirkti kokį laikraš
tį ar knygelę.
—Na tai bėgkim abu. Tada 

žinosim kas dedasi pasaulyj. 
Antanas Bružas yra stam
biausias iš Chicagos lietuvių 
laikraščių ir knygų pardavė
jas. Jis išsižiojęs laukia kad 
kas ateitų nusipirkti laikraš
tį ar knygelę ir visiems ge

riausia patarnauja. 
Bėgkim greitai, nes 
jei pavėluosim, tai 
gali nebelikti ir ne
gausime savo mė
giamo laikraščio.

Kalbu čia apie Chicagos Lie
tuvių Universiteto Studentų 
Ratelio vakarų, kuris įvyks Lie
tuvių Auditoriurųp. Tai bus, ro
dos, pirmas šios grupės jauni
mo viešas vakaras, nors jie per 
visų šį sezonų ėmė aktingų ro
lę musų veikime.

Jie rengiasi labai entuzias
tiškai prie šio vakaro pokilio. 
Kad mes jaustumės kaip namie 
ir kad jų parengimas nesiskir- 
tų,nuo musų senesniųjų paren
gimų per daug, nors jie žada 
įvesti daug ką ir naujo, tai 
skleis lietuviškų dvasių ant kiek 
galima dainose, muzikoj, šokiuo
se, bus lietuviškais keistumais 
pasirengę, etc. etc.

žodžiu, jie darys viską, kas 
galima, kad atminimas šio va
karo butų malonus kiekvienam 
atsilankiusiam.

Marųuette Park
Šauniai nedarnas biznis

Beveik visose Chicagos 
miesto dalyse randasi lietuvių 
vedami bizniai. Ir reikia pa
sakyti, kad lietuviai savo biz
nius veda moderniškai ir ge
rai.

Pavyzdžiui, Yanas Ilardvva- 
re and Paint Store, 2747 West 
63rd St. šis biznis vedamas 
jau per 8 metus. Koletų sykių 
ir man teko su reikalais at
lankyti kalbamų įstaigų; pa
tarnavimų gavau kuogeriausį 
ir už tavorų užmokėjau pi
giau, negu kitur.

Šį biznį dabar veda net trys 
asmenys: Stasys Yanas, Ag
nieška Raudis ir Juozas Rau
dis. Visi energingi, draugiški 
ir patyrę tame biznyje asme
nys; užtat suteikia ir savo 
kostumeriams gerų patarnavi
mų.

Ju biznio skelbimas dabar 
telpa Naujienose kasdien. Jei 
jums reikia kų nors nusipirk
ti iš hardware krautuvės, tai 
nuvažiuokite į Yanas Hardvva- 
re and Paint Sankrovų, o gau
site gerų tavorų nebrangiomis 
kainomis. — Koslumeris.

Cicero
Iš mokyklų gyvenimo.

Nesigilinant į dalykų padėtį 
pertoli ir neimant klausinių 
perplačiai, galima pasakyti, 
kad vienos svarbiųjų viešųjų 
mokyklų užduočių yra: teikti 
auklėtiniams reikiamų infor
macijų ir stengtis padaryti 
juos gerais piliečiais. To tiki
si iš mokyklų ir didžiuma tė
vų, kurie leidžia į viešąsias 
mokyklas savo vaikus.

Reikia pasakyti, kad viešo
sios Amerikos mokyklos šių 
siekių neužmiršta. Neužmiršta 
jų nė Cicero mokyklos. Ir štai 
kodėl, be instrukcijų teikiamų 
klesose, taip daug dėmesio at
kreipiama į socialį mokyklų 
gyvenimų, į davimų progų jau
nuomenei veikti, pasirodyti 
tėvams ir platesnei publikai 
savo pasisekimais.

Prieš šio socialio mokyklų 
gyvenimo tenka priskaityti ir 
jaunuomenės savaitė nuo 9 iki 
14 d. gegužės. Jų atžymėjo ir 
Cicero viešosios mokyklos.

Net daugiau. Kai kurie Ci
cero geresnieji muzikantai 
mokiniai buvo nuvykę į Sprin- 
gfieldų gegužės 13 ir 14 dd. 
mokinių muzikos kontestui. Į 
Springfieldų vyko solistai Ro- 
bert Sefrik, Hubert Harold Ne- 
mec, Ralph Harding ir Waltėr 
Dūda (pastarasis atrodo lietu
vis). Taipjau važiavo kvarte
tas, kurio por.os narių pavar
dės atrodo irgi lietuviškos, tai 
John Lewandowski ir Vikto
ras Yuska.

Kontestantų Springfielde bu
vo 130 solistų, atstovavusių 50 
Illinois valstijos miestų ir mie
stelių. Ir tenka pasakyti, kad 
ciceriečiai gerai pasirodė ir 
laimėjo dovanų.

Ciceros viešųjų mokyklų 
dailės departamentas ruošia 
parodas 24, 25 ir 26 dd. įvai-

NAUJIENOS, Chicago, DU I.
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[Acme-P. K A, Photo]

Washington, D. C. — Paul Glaudei (po kairei), Francijos
ambasadorius Amerikai, ir ponai Clemenceau. Clemenceau yra 
sūnūs mirusio “Francijos tigro”, George Clemenceau.

riosc mokyklose. Bus rodomi 
darbai mokiniu tas dienas 
maž daug nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Tėvai ir jų draugai 
kviečiami atlankyti parodas. 
Už įžangų mokėti nereikia, o 
pažiūrėti ką jaunuomenė su
geba padirbti juk įdomu.

— Vietinis.

Ekskursija laivu 
“Lancastria” bir

želio 1 d.
Dar kartą primenu pasiren

gusiems važiuoti Lietuvon, 
kad tuojaus ateitų apsimokėti 
už laivakortes, nes eina gan
dai, kad nuo gegužės 23 d. lai
vakorčių kainos žymiai pakils, 
ir kurie nebus užsimokėję iki 
tos dienos, tai turės mokėti 
augštesnes kainas.

Žemiau telpa sąrašas kelei
vių, kurie užsiregistravo, bet 
dar ne visi sumokėjo už savo 
laivakortes.

Jeigu kurie dėl kokių nors 
priežasčių negalėtumėt važiuo
ti, tai malonėkite tuojaus pra
nešti Naujienoms.
Room 22,

1 Walter Žlibinąs
2. Paul Gaubis
3. Adam Bukus
4. Ant. Stanisauskas

Room 24,
1. Mrs. Auna Žlibinąs
2. Miss Virginia Žlibinąs
3. Mrs. Katrina Gapšis
4. Mrs. Su tora Chesta

Room 28,
1. John Petrauskas
2. Mrs. Julijona Petrauskas
3. Miss Syįvia Petrauskas 

Room 90,
1. Mrs. Pt Vonelė Shumakaris
2. Master John Shumakaris
3. Master Algird Shumakariš
4. Katrina Sakalauskienė.

Room 40,
L Mr. Joseph Urbanavičius
2. Mr. Anicetas TulČius
3. Mr. John Baltrušis
4. P. Raškinis

Room 117,
1. Rom. Slinkis,
2. Mr. Povilas Jukonis
3. Mr. Victor Močiunas 

’4. Mr. Alfonsas Močiunas. 
Room 125,

1. Mrs. Emilia Gaubis
2. Mrs. Emilia Šidlauskas
3. Anna Šidlauskas
4. Miss Adelė Slavinskaitė 

Room 159,
1. Mrs. Josephine Rauba 

Room 191,
1. Mr. Motiejus Pilitauskas
2. Mrs. Petronėlė Pilitauskas
3. John Pilitauskas

Room B-15,
1. Mr. Walter Laita
2. Mrs. Sofia Laita
3. Child Walter
Frank Badauskas

Brighton Park
Apdraudos kompanija išmokėjo 

Gedimino spulkai pinigus.

Vakar buvo pranešta “Nau
jienose”, kad Gediminas Build
ing and Loan Association ofise, 
4425 So. Fairfield avė., tapo pa
darytas hojdapas trečiadienį, 
gegužės 18 d.

Pirmiausia atitaisysiu vieną 
kitą netikslumų įsiskverbusį 
ton žinion. Korespondencijoj 
pasakyta, kad pfise buvo pri
žiūrėtojas Leonardas Gretis, o 
turėjo būti— Leonardas Gritis.

Toliau pranešta, kad tuo lai
ku, kai banditai šeimininkavo 
prie seifo, atvažiaVęs spulkos 
kasierius. Turėjo gi būti— ka- 
sieriaus sunūs, Paul Smith, jau
nas vyrukas.

Holdapas padaryta tokiu bil
du :

Du ginkluoti vyrai įėjo ofisan 
ir rado pp. Leonardų Gritį ir 
jo draugų iš Melrose Parko— 
—J. Swilpą. G nubodami revol
veriais banditai privertė p. Gri
tį atidaryti seifą, ba patys ne
galėjo jo atidaryti.

Tuo laiku atvažiavo forduku 
ir sustojo prie ofiso spulkos ka- 
sieriaus sunūs, r(Paul Smith, ir 

Šios prekės buvo nupirktos už sutaipimą nuo 40% iki 80%. 
Niederman Furniture and Carpet Co. dabar jas išparduoda publikai su ta 
pačia proga pirkti už didelį sutaupimą — nuo 40% iki 80%.
Mes norime čia paduoti' pinigus taupinančias vertybes, kurias galima rasti 
šioje sankrovoje—

1. RADIO SUOLELIS, kuris pirmiau parsidavinėjo po $2.95, QQa
dabar ......... .................... ....... ................................................................................
2. PADUŠKOS puikiausių plunksnų, importuotas vokiškas X
impilas, — $1.79 vertes, kiekviena po...................................................
3. BOVELNINIAI MATRASAI, pirmiau parsidavinėję QC
po $.9.00, dabar ...........................  ^V.OU
4. TRIJŲ ŠMOTŲ MIEGAMOJO KAMB. SETAS, riešuto ir orientalio
medžio, trijų sekcijų veidrodis, reguliariai $149.00, A A A
specialiai šiam išpardavimui ......................................................... .
5. DVIEJŲ ŠMOTŲ FRIEZE SEKLYČIOS SETAS, gryno mahogany
rėmai, rankomis išdrožinėtas, apmuštas importuotu Italijos A fl
velvetu, pirmiau buvo $22$.00, dabar .................................... f •f iUU
6. GRAŽUS 9x12 WILTON VELVET KAURAI, puikiausiu pattejnų, 
vertės iki $59.50, pardavinėsime šią savaitę
PO • ............... J..... .........................   -

>7. APMUŠTA GLIDER SWING SUPUOKLĖ, augštos rūšies 
apmirimas, — $19.00 vartės, dabar ..........................................
8. PILNAI PORCELIANINIS GASINIS PEČIUS,
$49.50 vertės, šią savaitę ..’............................................ ,.............
9. STEWART KOMBINACIJOS PEČIUS — 4 gasiniai
anglių burneriai, kepa su gasu ar anglimis. $139.00 vertės, 
šią savaitę .................. . ........................................................................

Penki augštai rakandų jūsų pasirinkimui. Čia rasite viską, kas tik yra 
reikalinga jūsų namams — vežimėlius, refrižeratorius, pečius, rakandus, 
kaurus, viskas parduodama už tolygiai didelius sutaupimus.
Už mažą depozitą Niederman Furniture and Carpet Co., 1459-61 Mil- 

Č*waukee Avė., laikys bile kurį dalyką iki jus jo pareikalausite.
ATSIMINKITE — Niedermn sankrova bus atdara kas vakarą laike šio 
milžiniško pinigus taupinančio išpardavimo. Štai dar ir kitas parankumas: 
Viską galima gauti patogiais išmokėjimais.

PRANEŠIMAS
Lietuviai mylintis* liuosą laiką praleisti ant gryno oro prašomi atsilankyti 
į musų vasarnamį, tik 25 mylios nuo Chicagos. Galite gauti šviežio pieno, 
lietuviško sūrio, šaltų gerymų. lietuviškų kumpių ir dešrų ir jeigu kas 
norės galės ir nakvynę gauti, turime didelį namą su visais miesto pato
gumais. Galima žuvauti.

GREEN HIIL FARM
Savininkas JULIUS PLAČIUKAS

Road 4-A, 139 St., ant kampo, Lemont, III.
, Telefonas LEMONT 164-W

•.......................... .........................................- ...................... .......................................................................................................... .

Ant 79th ir Archer Avė.

Gegužes 22d., 1932
Valgis — keptas paršiukas, — šokiai ir kito
kį pasilinksminimai. Viskas veltui. Jokios 

įžangos, nė kolektos nebus.
Pradžia 11 vai. ryto

Kviečia visus atsilankyti
Mrs. Makutėniene, Piteris Krasauskas, 

Joe Stravinskas

Nupirktas iš Licitacijos
Stakas bankrutijusių American Furniture Factories dabar yra išparduoda
mas kaurų ir rakandų sankrovoje

NIEDERMAN FURNITURE AND 
CARPET COMPANY 

1459-61 Milwaukee Avė.

i, rankomis išdrožinėtas, apmuštas importuotu Italijos Afl
įtu, pirmiau buvo $22*5.00, dabar ....................................

iausių pattemų,

$21.85 
$6.85 

$23.85 
burneriai ir 4

$47.50

jo draugas, Antanas Palulis. 
Smith įėjo ofisan, o Palulis pa
siliko forduke jo laukti.

Banditai sulaikė Smithų. 
Norėdamas paraginti Smithų 
greičiau išeiti iš ofiso, Palulis 
pradėjo birbinti forduko ragelį. 
Banditai paliepė Smithui pak
viesti Palulį į ofisų. Smithui 
neliko daryti niekas kitas, kaip 
tik išpildyti jų paliepimą.

Kada vidun įėjo ir Palulis, tai 
jau visi tapo uždaryti kamba
ry prie ofiso. Banditai gi pasiš- 
lavė iš seifo apie $1,900 ir pa- 

* I
bėgo.

Iš tos sumos spulkos buvo 
$1,521.25 pinigų.

Ketvirtadienio vakarų (gegu
žės 19 d.) spulkos ofise lankėsi 
atstovas kompanijos, kurioj Ge
dimino Building and Loan Asso- 
ciation pinigai buvo apdrausti. 
Išklausinėjęs smulkiai apie įvy
kį apdi’audos kompanijos ats
tovas išrašė spulkųi čekį suma 
$1,5,21.25. .

Reiškia, deliai holdapo nepra
žuvo nė vienas spulkos centas.

—Vietinis.

Lietuvių valanda
Ryt diena bus gražus lietuvių 

dainų ir muzikos radio progra
mas iš stoties WCFL. nuo 1:15
iki 2 vai. po pietų, dalyvau
jant musų geriems daininin
kams su Budriko radio orkest
rą, kuri visados šauniai griežia 
įvairias lietuvių liaudies melo-' 
dijas ir smagius šokius. Jos. F. 
Budriko radių ir rakandų krau
tuvė, 3417 S. Halsted str., lei
dėjai šių programų, jau 3 me
tai be sustojimo leidžia juos 
rūpestingai prirengiant ir įvai
rinant. O gegužės 29 diena yra 
rengiamas milžiniškas radio 
piknikas Birutės darže, Justice 
parke. t

X.

The English Column
Lithuanian Univers- 

ity Club!
There will be a meeting of 

the ciub on Sunday, May 22nd 
at the, 201 No. Wells building 
in the lounging rooms on the 
top floor. This meeting will be 
held at 11 A. M. in order to 
permit the members to leave 
early for the various Sunday 
activities,

The meeting will riot be a 

long one būt important matters 
will be discussed. We hope that 
the club will be there in a body. 
Būt then 1’11 see you all at the 
dance. So Long!

—Clem.

Tonight is the night!
Tonight is the night! At the 

Lithuanian Auditorium, 31st 
and Halsted strcets, the mem- 
bers of the Lithuanian Uni- 
versity Club will be hosts and 
hostesses a t their Spring Fcs- 
tival and Dance. A progtam 
such as has never been given 
beforc ainong the Lithuanians,

Elektrikines
Ledaunės

MAJESTIC LEONARD
N O R G E SPARTO N

ir kitos ant lengvų išmokėjimų. Kainos nuo

W.OO ^99.50
ir augščiau.

Jos. F. Budrik, be.
3417-21 South Halsted Street 

TcL Boulevard 8167—4705

Nedėlioj iš W C F L stoties gražus Radio Programas 
Pradžia nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.

"... ... .. " —

PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkandžiuok Kartu su Valgiais

ir paduodame skanius
PASIŠOK Gėrymus

VIŠTIENA, STEKAI. RAVIOLI IR SPAGHETTI

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

B. W. KORSAK. Sav. Prie Ashland Avė.

Birutės Daržo ir High Rock
PiKniKas

šeštadienis, geguž. 21, 1932
will continue throughout the 
enevining, as will the dancing. 
Dances of all kinds, inchiding 
new variations of the native 
Lithuanian folk danccs, sing- 
ing, aerohaties, and scveral 
comedians will be featured on 
this program. Stephens* Revel- 
ers will furnish dance music 
for the guost until the wce 
small hours of the niorning. 
Gaity will rcign supreme. It 
will be an evening you will 
never forget. Come one come 
all. And tickets are only fifty 
cents. — Jessica.

Garsinkitės Naujienose

1



CHICAGOS ŽINIOS

įvairus Gydytojai

PADĖKAVONĖ

SPARKIEWICZ drabonai
Graboriai

VINCENTAS KAREIVA

Lietuvės Akušerės

JARUSH

JURGIS GRIGAITIS

Jos

Advokatai
pic

0036

Metinės Mirties Sukaktuvės

ryto

Namie

nuo

Lietuviai Gydytojai

kuris

0 vikare. Sėk

Phoiiė Boulevird 8483

AVehUė

btin
Rich

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chičagoj

fahiM............. . ,
Ketvirtadieni vakarais pagal eūiitirimą

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette

Ralph C. Cupler, M.

1327 So. 49th Ct

karštai troškęs . daug

Telefonas

Cicero 3724

6667 <$. Maplėtvood Avė.

1646 W. 46tb St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Ekspnožija; apgriovusi 
galova adtesu 5558 So.

Laidotuvėmis rūpinasi Geo. M 
Chcrnauskas. 1900 Š. Union Avė 
Tel. Roosevelt 8710.

JOSEPII j, GRISI!
Lietuvis Advokatės 

4631 So AihTdnd At».
Tel. Boulevird 2800

Rez. 6515, So. Rockiptll St

Garfiėld Parko koriser 
vatotijoj

Nuliūdę lieka

Moteris. Dukterys, Sunat 
ir Giminės.

Mėgino nusižudyti, 
mušė kitą

GydyTojas ir chirurgas
2420 Marquette Road

9, Antradieni it

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos rilio 10

Nedaliomis nuo 10 iki 12
’A * f c ■* i* j*, -į / ■ ■? **» ,■*,

Oakley ir 24 gatvės
Tel. Canil 1713-0241

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

3307 Auburn Avė, 
cHIcago, ILt.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p 
Ir iiiįp 6:30 iki 8:3 C .
, madienhis nuo 10 iki 12

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką šii, 
mis kainomis už aukštos rųŠiek palaidoj 
neroktiojaihe už atvežimą riiiriisio žftibgR 
ištaigą iš. Bile kdkibs iniešlb dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos Į jūsų 
namus ir atveš į musų įštaigį kur galėsite pamatyti dl- 
džiausj jiaširiril'nhiiį grHįijj ir kitų reikmehų ir už tą pa
tarnavimą jums visli nieko nereikės mokėti, nežiūrint

pirmadienyje, 
ryto iŠ 
>S bąž- 

gedulingos

105 Adhmą Roon
Telepbone Randolpb 6 

Vakarais 2151 W. 22nd St.
J'ėleph^ne Roosevelt 9090 „

Tel. Republic 9600

ligoninėje. Tuo 
ekšpli'ozija kilo.

ėjo Leo Kai- 
užmušė laužas 
griūvančio tro-

Atminties Dienai (Nlemoria! 
Da'y) atžymėti, kaip praneša 
West Chicago Parkų komisio- 
nierių tarybos prezidentas W. 
k. James, ruošiama spccialė 
gelių paroda Garfiėld Parko 
konservatorijoje gegužės 30

MĖTINĖS MlRTlĖS SU 
KARTUVĖS

EUDEIKIS yra tiėndtihiš 
tfėlkiii dnibuįarice fratdriiaviihą su ėkšįžriti lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Del 
šbrmerių. t’dškUkii’ė ĖUDElKį pirm negti kraites kiir 
kitur.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na 

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

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

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

kampas 67tb ir Aųesiidi Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

nnd 9 iki 11 ryto, nuo

šiuo pasauliu geg. 
I. vakare, 193 2 
amžiaus, gimęs 

išgyveno 30

Valabd______ .. ____
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS , 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro, Nedėk nuo -10 iki 12 ▼. ’ieną. 

Pbone Midvvay 2880

LOVE.IKIS JLz^u/ ▼ JL JI JL vZr
KViETKIN  INKAS

NUSKINTOS RVffilROS 
Pristatome j Vii&š Mibstd Ddlis 

VeštiivEiriš, BankiėtaM ir Paįiabams 
..... ' ... ... . Vainikai » ., . ..

LEONARD.EZERSKI 
ir M. A. EŽERSKl 

graboriAi

Off., Boųlęvąrd .9277 
4603 S. Marshfield Avė.

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. K. BLŪMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikboja virš 20 m. 
' 464$ S. Ashland Ate. 

Tel. Boulevard 6487

CHAS. A. PEPPER 
LlETŪviŠ AbVOkATAS 

155 N. Clark St, Room 909 
Telepbone Franklin $745 

Namait 3117 S. Ūntbn Avė., 2 iki 5^. 
Telephohe Victory 2213

Lachąvicli ir Suims 
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o r_.usq

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. Čourtj Cicero, III.
Tel. Ckėto 5927

. .. Hemlock 8151

DR. V. S. NARES

K. GUGIS
' * XdVorA+aŠ

- MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St:, Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po į)ietq 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. L. Davidonis, M.0 1910 So. ’ 
vaLIM

h u o 9 iki 11 valandai ryte; 
, nuo 6, iki 8 valandai vakare 

dpart iventad'enio k ketvirtadienio

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Candl 255Ž 

Valandos § ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

kataraktą, atsitaiso 
]. Prirengia 

Visuose atsitikimuose 
^romas su elektra, paro

dančią mažiausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiaipa i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12, v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ TAIKĄ SU FĄUJU IŠRADIMU. 
Datiljely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinHų. Kainas pigiau kaip kitur. 
4712 South Ašhland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Moteris yra 
gi tarpu, kai 
pro bungalovų 
kowski, kuri 
virsdamas nuo 
bėsio.

Pbone Cznal 6122

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

Valandos:
Scredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richinond Street

Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

į_ -,' įiJt, -P i .4 1
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir- jkokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

Rez. 6600 South Artęsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 689$
Rezidencijos Tel. Dtezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:.
3102 So. Halsted St.

arti 31$t Street, Chicago, I1L 
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

William C. Mitchell
LIETUVIS ADV6KAYAS < 

2656 West 69 Street
Telepbone Hemlock 13Ž3 

Valandos- 9 ryto iki 9 vakaro 
z / Nedėliomis pagal stitftki

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v, 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOŠ —

Getai lietuviams žinoma* per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 TV. 18th St., netoli Morgan Sn 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

JUOZAPAS

Persiskyrė su 
18 dieną. 8:20 
m., sulaukęs vid 
Lietuvoj. Amerikoj 
metų.

kaliko dideliame nuliudime mo
terį Juliją, dukterį Harrict ir su-

Vladislovą, Aleksandrą ir Lc- 
marčią Stanislavą, anukus 

ir gimines.
randasi 5 739

Dr. Suzaiia A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

dieną. Konservatorijos durys 
bus atdaros nuo 8 vai. ryto iki 
G vai. popiet. Publika kviečia 
ma atsilankyti. Už įžangą mo
kėti dulkes.

BARBORA VAIČULIENĖ 
po tėvais Daukšaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge 
gūžės 18 dieną. 12 valandą vakari 
1932 m., sulaukus 48 metų am 
Žįaus. gimus Šiaulių ^pskr., Lygu 
mų parap.. Aleknaičių kaime.

'' 11 'eliame nuliudime 2
Barborą ir Valerija

mond st., Įvyko štai kodėl. Na
mo šeimininkė, Mrs. Della Bel- 
luomini, mėginusi nusižudyti- 
Ji atsukusi gazą, bet užmiršu
si užgesyti ugnį. Kada jau ji 
ėmusi svaigti, tai išgirdusi eks- 
plioziią. Daugiau nežinanti kas 
atsitikę.

S. M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Td. RooMTdt 7532

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS dentistas 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 W.est I4th Street,

J CICERO. ILL.
k-Ra^....Phonė Cicero 1260

Motina Petronėlė, Scscry. 
Giminės ir Draugai.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

S0. mištė’d .Stteėi
, Tel. 'Caluinet, 3294

Nuo 9 iki 42 į vai. dienos ir 
tiųo 6 iki 9 valandos vakare

DR. j. J.KOWAltSKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

Rez. 23 59 <5o. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedelioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
. Advokatas. .

M testo Ofisas 77 W. WasningtoĄ St.
Room 905 Tel. Deatbbrn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vit. 
4145 Archer Avė. Tel. Laf(rykite 7H7 

Namų Tel. Hyde Park 339$

A. a. Jonas Kvietkus mirė gegužės 22 d.. 1931 m., pačioje jau
nystėje, sulaukęs voš 2} metų amžiaus. Mirė nuo smegenų ligos, gą 

,vęs skaudulius .int smegenų. Tai buvo gabus jaunikaitis, baigęs Lind 
blom High Sehool ir kaip visi kiti jaunuoliai 
gero atsiekti šiame gyvenime. Priklausė prie Knigh;s of Coluinbtij. 
Palaidotas gegii/.ės 25 d., 1931 m., Šv. Kazimiero kapinėse. ' /

A. a. Jonas paliko dideliame nuliudime motiną Petronėlę, tris sese
ris- Agniešką Zos:ną. Oną ir Aleną ir daug kitų artimų giminių ir 
HrąugM,

Liūdnai atminčiai misų brangaus sūnelio ir brolio bus laikomos 
šv. Mišios gegužės 21 d., Šv. Pranciškaus vicuolyne, Pittsburgh, Pa.

Jaunas miręs, bet gyvas niusų atmintyje, ramiai ilsėkis šaltoje že
melėje. laukdamas ir mus ilgainiui ateinant pas TaVel

. ’ Nuliūdę

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonat dieną ir naktį Virginia

Telefonas Yards 0994

Dr. MADRIDE KAHN 
4631 South Ashland Aveniu 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nud 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

dotuvėse ir suteikt 
patarnavimą ijr atsisveikinimą.

Nuliuke liekame,
Dukterys, Sesuo, Švogeris, 
Teta, Pusbroliai, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138. *... ..,... ,

, 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, Ilk
dukteris
seserį Johaną Griggs, švogerį Do
mininką. tetą, 9 pusbrolius, pus
seseres ir gimines, o .Lietuvoj bro
lį. .2 seseris ir gimines. s.

Kūnas, pašarvotas radasi 445 3 
š. Richmond St- Lafayette 234 2.

Laidotuvės įvyks panedėly, ge
gužės 23 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Sy^j9Ąusio$, parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a.? Barboros Vaičulienės 
giipines, draugai ir pąžystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai- 

‘ paskutinį

A. MONTVID, M. D.
Wcst Town State Bank Bldg. 

2400 TV. Madison St.
Vak: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
, Modefnilka Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokįencĮs reika
lams. Kaina prieinama

3319i AūbuHi Avchuė
CHICAGO, ILL.

nūs 
oną 
Edvardą ir Juozapą

Kūnas pašarvotas 
So. Aberdeen St. •

Laidotuvės įvyks 
gegužės 23 d., 9:00 Vfll 
namų į Šv. Jurgio parap 
nyčią, kurioje atsibus 
pamaldos už velionio 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Juozapo Sparkie- 
wicz giminės^ draugai ir įj^žysta- 
mi esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Sunai ir 
Giminės.

Laidotuvęsc patarnauja graborius 
W. M. Pomierski, tel. Blvd. 44 21

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 17 dieną. 11 valandą va
kare 1 9 3 2 m,, sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Vilkaviškio apskr., 
Gižų parapijos, Rudos kaime.

Paliko dideliame nuliudime 2 
seseris — Elzbietą ir Marijoną, 
gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
F. Radžiaus koplyčioje. 668 
18 St. .

Laidotuvės Įvyks subatoje 
gūžės 21 dieną. 1 :.(3 0 vai. po 
tų iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas, kapines.1

Visi a. a. Jufgio Grigaičio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

PETRAS MONTviDAS
Mirė gegužės 19 dieną 193 2 m. 

1:20 vai. .popiet, sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo iš Biržų apskričio, 
Kupreliškių parapijos, Girstaikių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 24 
metus.

Paliko dideliame hujiudinic mo
terį Adelę po tėvais Kairait.ę, šu
nų Juozapą, dukterį Oną, brolie
nę Anelę Montvidienę, 3 dukterė
čias — Alpunę. Aldoną ir Julijo
ną, dii sūnėnus — Petrą ir Alfon
są. brolienę Rozaliją Montvidienę, 
po antru vyru Gerijotiėnę ir gi
minės, , .

Kpnaš pašarvotas graboriauš 
Skudo koplyčioj 718 W. 18 St..

Laidotuvės įvyks panedėly, ge
gužės 2 3. Iš koplyčios 8:30 v. 
ryte bus atlydėtas j. Dievo Apveiz- 
dos parapijos, bažrtyčif^. kurioj 
įvyki gėdultngdš 'pamfoklds^iiž Ve
lionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažystamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, 
brolienė ir Giminės.

Laiodtuves'e patarnauja grabo
rius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 75 3 2.

.1. P. WAIT< HES
ADVOKATAS

4600 So. Wood St.
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI. 
Tel. Pullman 6377

,4^ Tek Yard£_1829 .

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

persiskyrė su šiuo pasauliu 22 
dieną, gegužės mėn. 1931 m., su
laukęs 4 6 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje. Kauno apskr., Vilki
jos miestely.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Antaniną. 3 dukteris — Bro- 
nislavą ir žentą Omcr McGuire, 
Oną ir žentą Edvardą Vešučius ir 
Rozaliją. 2 sūnūs — Leoną ir 
Antaną, brolį, 3 seseris ir gimines. 
Liūdnai atminčiai musų brangiau
sio vyrelio ir tėvelio bus laikomos 
Šv. Mišios šv. Jurgio parap. baž
nyčioje šiandie 21 d. gegužės m. 
1 932 m. 7 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas. Mes 
Tave Musų brangusis vyreli ir 
tėveli niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįš), bet mes 
anksčiau ar vėliau pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

DĘ. VAITUSH, OPT.
Lietuvis akių specialistas 

Sugrtjlo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuria esti 

pęięžastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akįų aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kitarai'** 
trumparegystę ir toliregysitę 
teisingai akinius.

ibstf dftABpRIUŠ
' Didysis Ofisai

4605-07 South Hėhftiiatė AvenuO 
ViM Telėfbha! YAUDŠ 1741 ir 1742

Seserys Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse pataranuja grabo
rius J. F. Radžius. Tel. Canal 
6174.

ELENA JONIKAITĖ . 
kuri mirė gegužės 13 dieną. I %3 2 
m. ir palaidota tapo gegužės 17 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilus ir nega
lėdama atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus ir Šv. Mi
šias draugams. Dėkavojame mu
sų dvasiškam tėvui. Kun. Urbai 
kurs palydėjo iŠ namų. atlaikė 
pamaldas už jos sielą ir pasakė 
gailestingą pamokslą; dėkavojame 
graboriui Eudeikiui už rūpestingą, 
tvarkų ir simpatingą patarnavimą: 
širdipgįausįa dėkavojame Emmai 
Mpsteikaitei už surinktas aukas 
dėl gėlių; dėkavojame grabnešiams, 
gėlių nešėjoms, gimįnems, drau
gams ir kaimynams už užuojautą 
ir pagalios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms: 
o Tau musų mylima dukrelė sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje. Žiauri 
mirtis išrovė Tave iš musų tarpo 
ir Tu užgesai kaip žvakė, bet mu
sų atminty Tu pasiliksi amžinai 
gyva! Nuliudusi

Jonrkruėių Šeimyna., ,

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

DR. M. T. STRIR0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

m t. . O *’ I , S A S: • t

4645 S. Ashland Avė., 
OIIho valandos nuo S Iki 4 Ir nuo 6. iki 

8 vai, vok. NedArięniIs pagal sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

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

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi 
2420 V/. Marųuette Rd. arti Western Av 

Phonu Hemlock 7828
Panedeliais, Seredomii ir Pėtnyčio .u 

1821 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. L. A. 6 Apskričio 
Konferencija šį 

sekmadienį
Rytoj, sekmadienį, gegužes 

22 dieną, Ciceroje įvyksta SLA. 
6 Apskričio konferencija. Kon 
ferencijos vieta—p. Lukštienės 
svetainė, 1500 So. 49 avenue.

Konferencija prasidės lygiai 
1 valandą popiet.

Priklausančių Apskričiui kuo
pų delegatai malonėsite visi bū
ti pažymėtu laiku. Būti laiku 
konferencijoj yra svarbu, kad 
negaišint! kitų laiko.

Pageidaujama, kad visi de
legatai butų. Yra svarbių rei
kalų Ir vienas svarbiausių, tai 
Iiesiartinantis Susivienijimo sei
mas. Klausimai surišti su juo 
reikia rimtai ir nuodugniai ap
svarstyti.

Jau vien tie klausimai turė
tų paskatinti kiekvieną delega
tą būti susirinkime. O tuo 
tarpu randasi ir daugiau svar
bių reikalų.

Taigi dar kartą sakau: bu
kite visi delegatai konferenci
joj ir bukite laiku!

—Vienas delegatų.

Bridgeportas
Iš Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubo Amerikoje susirinkimo

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubo Amerikoje . skaitlingas 
susirinkimas atsibuvo gegužės 3 
dieną Mark White Square sve
tainėje. Tvarka buvo pavyzdin
ga.

Iš nutarimų paaiškėjo, kad 
mirusio P. Visekevičiaus pomir
tinę Kliubas atmokėjo. Iš ra
portų apie ligonius paaiškėjo, 
kad keturi ligoniai atsimąldąyo. 
Jie yra F. Zalagėnas,. J. Hme- 
iauskas, J. Vaiculonis ir V. Mi
liulis. Dar du tebeserga, tai A. 
Sroga (1916 Canalport avė.) ir 
J. Snaddon (2931 So. Emerald 
avė.) Nariai, kurie galite, ma
lonėkite juos aplankyti.

Paskui buvo išrinkti darbi
ninkai kliubo išvažiavimui, ku
ris įvyks birželio 5 dieną Gry
bo Darže, Kean avenue ir 83 
road, Justice Park, III., prie 
Lietuvių Tautinių kapinių.

Kliubas yra nutaręs naujiems 
nariams laike išvažiavimo įsto
jimą duoti už dyką. Klhibas 
susideda iš dviejų skyrių—po
litikos ir pašalpos.

Narys mėnesinių duoklių mo
ka po 25 centus. Po šešių mė
nesių, jei suserga, tai kliubas 
moka po $5 iš iždo savaitei. 
Jei narys miršta, tai kliubas iš
moka pomirtinės $150 iš iždo 
ir dar surenka po $1 iš kiekvie
no pilno nario, o taipgi nuper
ka gėlių bukietą už $15.

Kliubas veikia politikoj ir 
teikime pašalpos nariams. Par 
deda jis nariams išsiimti pilie
tybės popieras. Norėdami gauti 
blankų ar turėdami kitokių rei
kalų kreipkitės pas raštininką 
A. Zalagėną, 7132 So. Racine 
avė., arba pas pirmininką K. 
Laucių, 3317 So. Auburn ,ave.

Kliubo priešmetinis susirin
kimas įvyks birželio 7 dieną 8 
valandą vakaro miesto parko 
svetainėje, prie 29 ir So. Hal
sted gatvių. <

—Kliubo korespondentas.

Sužeistas automobilio nelai
mėje Bruce Bakis, 3447 So. 
Morgan Street. Nelaimė atsiti
ko prie Auburn avenue. Bakis 
nugabentas j Peoples ligoninę.

18 g-vės apielinkė
z

Tiesą pasakius, aš esu vienas 
iš tų žmonių, kurię eiti į sve
čius nemėgia—vien tuo i sume-
rimu, kad nebūti perdaug unks
mių. Ypačiai šitie depresijos 
laikai daro Žmones rimtesniais, 

galvojančiais apie rytojaus die
ną—ką reiks valgyti ir kur 
nakvoti. Bet kai kada ir į ma
no silpną būdą “blogoji” min
tis paveikia, kaip sakyte sako: 
užmiršk dabartinio gyvenime 
neramių nuotaiką, pasilinks
mink Juk ne tu viens sunkios 
gyvenimo naštos spaudžiamas. 
Ęuti linksmiu reiškia ilgesnį 
gyvenimų, daugiau draugų. Yra 
Sakoma, kad juokis, tai visas 
pasaulis su tavim kartu juok
sis, bet jei verksi, tai tu tik 
vienas. Sakoma dar, kad pro
tingi žmones ir mirčiai i akis 
žiūrėdami yra linksmi. Na, o 
man taip jau blogai nėra. Tai 
kodėl pas gerus draugus nepa
silinksminti? Taip ir padaryta.

Sekmadienis, gegužės 15. 
Diena graži, pavasario gamta 
teikia tikra savo malonumu. 
Prisimenu, kad turiu būt sve
čiuose pas savo gerus draugus 
pp. Orlakius, kurie yra gana 
seni šios 18-tos apielinkes gy
ventojai, geri “naujieniečiai” ir 
užlaiko savo biznį prie 18-os 
ir Halsted gatvių. Atvykstu jau 
temstant—būrys p. Orlauskų ge
rų draugų jau linksminasi. Kiek 
prisimenu, buvo pp. Bučinskai 
iš West Pullman, pp. Ruibiai 
iš St. Charles, na, o kurie buvo 
iš vietinių, tai nesvarbu, bet 
buvo visi artimi kaimynai. Kiek 
vėlia-u sužinojau, kad šis bau 
kietas, pp. Orlakių buvo su
rengtas tikslu savo sūnų pa
gerbti dirmavonių dienoje. Ir 
laip sau gražus būrys svečių 
leidome smagiai laiką iki gai
džiai pradėjo giedoti. Laipsniš
kai musų smagi draugija pra
dėjo mažėti— visi dėkingi po
nam Orlakiams už taip malo
nų priėmimą ir gausų vaišini
mą, keliaujant namų link. Kai 
kuriems iš musų kelione į na
mus buvo gana sunki, jautėmės 
irgi “padirmavoti”. Bet iš sve
čių grįžti taip ir pridera. Kas 
nitų per vaišės, jeigu ryt gal
va būt lengva. Nors laikai ir 
blogi, bet pasilinksminti visgi 
reikia. Taip mes ir padarėm.

—Petras Bedalis.

CHICAGOS ŽINIOS
Apie Socialistų Par 

tijos konvenciją
Keletas . šimtų Amerikos So

cialistų Partijos delegatų ir vi- 
zituotojų iš vien Chicagos da
lyvaus konvencijoj Milwaukee 
mieste, kuri prasideda šiandie 
ir pasibaigs antradienį, geg. 
24 d.

Patartina ir lietuviams, kurie 
gali, atlankyti jų. Tai bus tik
rai idomus suvažiavimas.

Taipgi patartina tiems, kurie 
negalės konvencijoj dalyvauti, 
pasiklausyti per radio tokių kal
bėtojų, kaip Thomaso, Danielio 
Hoano, Heywood Brouno ir ki
tų.

šiajidie per radio jų kalbos 
bus transliuojamos nuo 8 iki 
8:30 vai. vak. (šviesos taupimo 
laiku).* Columbia Broadcasting 
System transliuos tas kalbas į- 
vairiomis stotimis visos šalies 
plotu.

Rytoj kalbės National tinklu 
nominuotieji kandidatai tarp 7 
ir 8 vai. vak. Chicagoje kalbas 
perduos KYW stotis.

Sekmadienį bus milžiniškas 
masinis mitingas, kuriame Kal
bės žymiausi Socialistų > Parti
jos darbuotojai. Įdomios bus 
ir konvencijos sesijos (posė
džiai).

O trečiadienį, konvencijai pa
sibaigus, Chicagoj, Steuben 
Kliube, 188 West Randolph st., 
rengiama bankietas. Jis prasi-'' 
dės 6:30, vai. vakaro. Užsisa
kykite jam vietas iš anktso. 
Telefonuokite: Andover 4483 
arba Nevada 2336; galite laišku 
užsisakyti vietų arba pasiklaus
ti informacijų; adresuokite 
taip; Socialist Party Center, 
3036 Roosevelt Road, Chicago, 
III.

šis bankietas bus kaip pra- 

prezidento ir kitų 
rinkimų vajaus.

vajdininkų

——............ ...... ... .
300 mėrų reikalauj’a 

viešųjų darbų
Trys šimtai Illinois valstijos 

?niestij ir miestelių mėrų, ku
rie laikys suvažiavimus Chica- 
goj birželio 1 dieni}, p St. Louis 
birželio 2, kreipsis į kongresą 
reikalavimu išleisti $5,000,000,- 
600 bonų paskolą viešiems dar
bams šaly dirbti, kad paleng
vinti bedarbę ir išjudinti šalies 
pramonę ir biznį.

$9,899,627 pašalpos iš 
dalinta

Bedar-
Beycr-komiteto 

kad iki balandžio
metų ta komisi- 
pašalpos bedar-

Pirmiįlinkas Pašalpos 
biams Teikti 
son paskelbė, 
30 dienos šių 
ja išdalinusi 
biams $9,899,627. Išlaidų komi
sija turėjusi $11,784 algomis; 
stampoms, transporta’ciĮai, tele
fonams, Įrengimams, etc. dar 
$6,001.

Pirmas žinksnis biudže
to priėmimui

Miesto tarybos finansų komi
sija priėmė kaip pamatų mies
to (korporacijos) biudžetui 1932 
m. sumą $54,090,353. Tai yra 
pirmas žinksnis šių'metų biud
žetui nusakyti. Kalbama suma 
yra $9,000,000 mažesne, nei 
1931 m. biudžetas.

Paskyrė taksų peržiurę 
jimo tarybon

Gubernatorius Emmcrson 
taksoms peržiūrėti tarybos na
riu paskyrė George F. Nixojlą, 
prezidentų Illinois Associalion 
of Real Estate Boards. Guber-, 
natorius pamatavo savo pasky
rimų tuo, kad real estatas, mo
kąs apie 80 visų taksų valsti
joj, turįs turėti atstovybę tak
sų paskirstymo patikrinimui.

Lawn Civic Asociacijos 
mitingas
——•——2— J

Lawn Civic Asociacija ren
gia didelį masinį mitingą Mar
ųuette Parke, prie 67 gatvės ir 
Kedzie avenue, sekmadienį, ge
gužės 22 d., 3 vai. popiet.

Mitingo tikslas bus išdėstyti 
tikruosius faktus apie 1930 me
tų taksų padėtį, taipgi apie gin
čų deliai gazo kainų, kuris pa
vesta spręsti Illinois Commerce 
komisijai.

Publika kviečia atsilankyti į 
susirinkimą. Kviečia Asociaci
jos prezidentas Wm. F. Stelzer.

Dar viena bomba
Sprc^o bomba mesta į Mea- 

dowmor Dairy, 1334-1342 So. 
Peoria st. Kai bomba tapo 
įmesta į vidų, tai vienas pie
nines sargų pagavo jų ir spėjo 
išmesti gatvėn.

Gatvėj bomba ir sprogo;. Bet 
pieninės langai išbyrėjo.

Policija patyrė, kad pieninė 
neseniai perėjusi į naujas ran
kas ir yra permodeliuojama.. 
Prie pieninės iškabinta didžiulė 
iškaba, kuri žada numušti pie
no kainą kosfumeriams iki 9 
centų kvortai ir iki 6 centų 
paintei. .Spėjama, kad gal dėl 
to žadamo pieho nūpiginimo ir 
buvusi bomba mesta, žaibs pie
ninei eksplozija .padarė už $500.

PRANEŠIMAI
Draugijos Lietuvos Dukterų susirinki

mas įvyks šeštadieny, gegužės 21 d., 
Mark White Parke, paprastoj svetainėj, 
7 vai, vakare. Malonėkite visos narės 
atsilankyti laiku, yra mirus narė Domicė
lė Kukoraitienė, taipgi daug kitų reikalų 
randasi, kuriuos turėsim aptart ir bus 
renkamos darbininkės dėl busiančio išva
žiavimo. -— A. Dudonienė, sekr.

1 ■ ■ 1 »

Latvn Civic Ass’n masinis mitingas 
sekmadieny, gegužės 22 d. Tikimasi, 
kad tarp 10,000 ir 15,000 žmonių da
lyvaus masiniame susirinkime, kuris įvyks 
3 vai. po piet, Marųuette Parke, 67 gt- 
ir Kedzie Avė., šaukiamam Lawn Civic 
Ass’n. Kalbėtojai kalbės apie 1930 m. 
taksų padėtį, 1931 m. assessmentus ir 
progresą šios associacijos kovos už tam 
tikrus įstatymus palengvinimui taksų, 
apie ką valstijos senate kalbėjo William

Brighton Park Lietuvių Skyrius

» Atstovas Juozai J a,nušašę

fTAUJIENOS, ČEĮagg, UI.- ■ 
........ ......  'T......... . ........... ....... ..

WEST CENTRAL WINDQW SHADE 
CLEANERS

5103 W. Madison Sj. Chicago 
n, Senas langų užlaidas išvalo ir per
taiso taip, kad pasilieka kaip naujos.’ 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ
- ŠAUKITE COLUMBŲS 9309

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

■ < i 1 ’«

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

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai. 
------------*4--------- ---------- y—........ ..... ...... ............

Siuskit pek >
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
Sap pataria Lietuvos banka?

Perkam Lietuvos
Laisvės Bonus 

cash 
Lie-

nuo 
6%. 

vienoj 
n ea rida lyti/1 •< valdomi vienos

iš visų valstijų ir fnokam*tuojau
Taipgi skolinai^ pinigus ant 

tuvos Bonų ir algų.
Parduodam. Pirmus Morgičius 

$500 iki $5,000.00 nešančius
Kiekvienas Morgičius yra 

vietoj;
ypatos. '■ t?1"' •

Turime Real Estate ir Apdraudos 
Departamentus. ^Parduodam, mainom 
namus, lotus, farnias ir visokios rų- 
šies biznius visose tapielinkėse, Kreip- 

<kitės; arba ’ rašykite.r i ; !.

- J. NAMON'-
FINANCE CO.

6755 S. Węstern Avė.
Tel. Grovehill 1038 

CHICAGO, ILL. ,

Diržai-Trussai, 
Suporteriai 
Guminės Kojinės

Ekspertai vyrai ir moterys
* pri(aiįdntojai

Invalydų reikmenys, 
Visokios įu^s kriukiai. 
ŽEMIAUSIO# KAINOS

Frank S. fletz Co.
634 S. Wabash Avė.

TeL Wab„h 5912

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogių ke
lionę | Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentų

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

Tel. YARDS 4669

- .

CLASSIFIED ADS
V................ mii.iun-ii.... i UI n—r——•!»! n.

Educational
Mokyklos

MOKYKIS ĘARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijt 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB

672 West Madison Street

Business Service
Biznio Patarnavimas

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURĘ, kodėl ne- 
pašaukti mus. Mes atliekame darbą už 
jūsų pačių kaina. Viskas garantuota.! 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą 
malevų, hardware ir varnišių už žemas

BRIDGEPORT TIN SHOP B PAINT

V

Business Service
_______ B^Į^PatgrnpyjnĮay^^ -

TĖMYKITE i
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, 111.

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

TURIU gėrę troką — galiu vežti 
net 3 5 žmones į pikniką, Burba, Tel. 
Yards 6941.

KAS norite senus taisyti ar budavoti 
naujus namus. Atlieku visokius darbus 
buldinguose ant lengvų išmokėjimų.

Tel. Yards 2773.

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas 

taisyti arba jums padėti tiktai už 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

nori 
pusę

AUBURN 1930 4 durų sedanas. 
Kaip naujas. Vartotas apie 8 mėnesius. 
Bargenas. Tel. Normai 9106.

RETA PROGA

Hupmobile Century 8 Custom Sedap. 
Kadangi man reikia pinigų, turiu tuo- 
jaUs jį parduoti. Vartojau ji tiktai ne- 
dėliomis. Karo negalima atskirti nuo 
naujo. Originalis gražus baigimas ir 
geri tairai. Reikia pamatyti, kad įver
tinti . Paaukosiu jį už $325. Atsišau
kite nedėlioj.' 1.141 North Ridgway Avė., 
arti Division St., 2nd flat.

GRAHAM VĖLIAUSIO MODELIO 
DE LUXE SEDANAS I

Turiu paaukoti praktiškai naują Gra- 
ham-Paige. Važinėjau juo labai mažai 
ir jis yra absoliučiai kaip diena išėjęs iš 
dirbtuvės. Kainavo man virš $1,850 
naujas. Paaukosiu jį tiktai už $275. 
1715 North Humboldt Blvd., 
North Avė., Ist Apt.

arti

OAKLAND DE LUXE SEDANAS '

Mano vartotas visai mažai ir yra ab
soliučiai kaip naujas. Įrengtas su 6 ra
tais ir 6 tairai yra kaip visiškai nauji. 
Priimsiu $250. 4832 North Winchester 
Avė., Ist apt., arti Lawręnce Avė.

PARDUOSIU 'Hudson sedaną auto
mobilių }93b m., gerame stovyje, nes 
išvažiuoju į Liettivą. Galima matyti 
bile kada.' 1121’ W. 18 St.

STUDEBAKER Commander vėliau- 
sis 1931 sport sedanas; 6 dratiniai ra
tai, side mounts. Karas mano išva
žiuotas tiktai 4,000 mylių. Jis tikrai 
yra visiškai naujas, kaip dieną išėjęs iš 
dirbtuvės. Kainavo man $1,750 keli 
mėnesiai atgal. Pilnai įrengtas,
reikia pinigų. Priimsiu tiktai
Namie visą diena nedėlioj.
? 3104 N. Lincoln St.

Ist floor

Man 
$325.

PARSIDUODA Packard 5 pasažierių 
sedanas, senas karas, geram stovyj. 
6420 S. California Avė. Tel. Republic 
8581.

Miscellaneous
įvairus

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

Paukščiui

Fox River Hatchery
Didžiausia ir geriausiai įrengta vištu

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

Parodai yra tūkstančiai jaunų viŠtu- 
kų visokiausių rūšių ir veislių. Kainos 
visuomet teisingos.

713 Grace $t., Elgirt
Telefonas Elgin 5410

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

ELEKTRIKINIAI Refrigeratoriai.
Bargenas $35 iki $50. Finance Company 
2332 W. JMadison Sf.

PAAUKOSIU 8 savaites vartotus pri- 
vatiškus namę rakandus. Francuziškas se
klyčios . setas. $50; šiikuotas francuziškas 
Oriental kauras, taipgi American Oriental 
$22; riešuto miegamasis setas su Veneci
jos veidrodžiu $60; gražus itališkas iš
drožinėtas valgomasis setas $65, vertas 
$375; 5 šmotų odos sėdyne pusryčių se
tas $15; Coxwell kėdė $15; elektrikinis 
šlavėjas $10. Parduosiu atskirai ar vi
sus 4 kambarius už $23,7. Taipgi 
Grand1 Piano, radio ir t.t. Užmokėsiu 
už perkraustymą. 5258 Washington 
Blvd., į šiaurę nuo Madison, telefonas 
Austin 3838.

PARDAVIMUI geri grosernės ir rės- 
tatiranto fixturiai pigiai. Kaunteris, 
svarstyklės, ledauės, registeris ir tt. Sa
vininkas 3114 Lowe Avė.

Personai
- - -________

PAIEŠKAU buvusių susiedų: Onos 
ir Leono Dambrauskų, gyvena apie Det
roitą ant farmų. Jię patys ar kas ži-

3428 Wr 62 ChicagOĮ Tll{

nm

Personai

PAJIEŠKAU Juozapo Dunauskio, 
paeina iš Kražių parapijos; girdėjau, 
kad gyvena ant Bridgeporto, Chicago, 
III. Norėčiau labai su juo suseiti. Prašau 
jo paties ar kas apie jį žino pranešti, bu
siu dėkingas.
Vincentas Zaleskis, 10155 So. State St.

Tel. Pullman 2359, Chicago, III.
--------- 0---------

PAIEŠKAU gyvenimo draugo, ne jau
nesnio kaip 40 metų. Turiu savo na
mą ir biznį ir noriu, kad padėtų atmo
kėti mažus morgičius. Parašyt laišką, 
Box 3 5, 3210 So. Halsted St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

-------- o--------

REIKALINGA vaikų 16 metų ar 
daugiau — ir vyrų — užsidėti sau biz
nį. Nieko nekaštuoja. Uždarbis ge
ras. Atsišaukit pas Julian Jablon, 
820 E. 67 St.

?ema*e

SPECIALIAI KURSAI PRAKTIŠKO 
ir vaikų slaugymo (nursing), ant vietos 
ar per korespondenciją. Mokestis už 
mokslą labai žema iki birželio 15 d. 
Pagelba gauti darbą dykai.

NIGHTINGALE SCHOOL OF 
NURSING

116 S.Michigan Avė., tel.Randolph 9302

 For Rent
RENDON FLATAI

Didelis pasirinkimas visokių puikių ir 
moderniškų flatų. Reųdos labai nupigin
tos.

M. J. KIRAS, 
REAL ESTATE 

3335 South Halsted St.

PASIRENDUOJA 6 kambarių flatas. 
garu Tildomas, Marąuette Park, labai pi
giai. 6408 So. Francisco Avė.

PASIRENDUOJA 4 kambariai, pečiu 
šildomi, elektra, maudynė. $18. A. 
Yates, 5945 So. Loomis Blvd.

PASIRENDUOJA Marųuette Parke 5 
kambarių flatas, garu apšildomas. Ren
da labai pigi. Gražioj vietoj, netoli par
ko, medžiai p’rie šonų. 2 šeimynos 
gyventi — 3 bedruimįai. x 

6842 S. ROCKWELL ST. 
Tel. Cedarcrest 0385

gali

GERA proga bedarbiui - pasidaryti f “ 
pragyvenimą — pastrenduoja standas bučernė ir grosernė. 
prie didelio kelio; 410 Main St., Le- /z‘---------'
mont, III.

RENDAI 5 kambarių flatas, gražioj 
vietoj, visi kambariai šviesus. Renda 
pigi — $30.

7250 So. Wasbtenaw Avė.

RENDON 4 kambarių flatas, naujau
sios mados įtaisytas, pigi renda, 1 blo
kas iki gatvekarių.

4213 So. Campbell Avė.

5 ŠVIESUS ruimai, maudynė, pečiu ap
šildomi, $20 m'ėnesiui —- pirmą mėnesį 
dykai. 2901 Wallace St.

,RENDON 2 apšildyti, šviesus kam
bariai vienam ar dviem ar vedusiai porai.

6752 S. Campbell Avė.

RENDON 3 kambariai, merginom ar 
vaikinam, su ar be valgio. 2511 West 
69 St. 2 lubos.

RENDON kambarys, antro aukšto, 
naujai dekoruotas,, prieš parkes; visi įren
gimai; galima valgį gamintis; nebran
giai. 1507 N. Irving Avė.

RENDON kampinis kambarys su val
giu, antros lubos.

724 W. 35 St.

PASIRENDUOJA patogus ruimas 
vaikinams bei merginoms. 836 W. 34 
PI. (2 frontas).
_________________,,   —.i—:--------------------

RENDAI kambarys vaikinams, mer
ginoms, ar ženotai porai, su ar be val
gio. Antros lubos.

3338 Emerald Avė.

Business Chances
Par^ayįyąi. BįgiiĄi

SAVININKKAS paaukaus smulkme
nų Malt'ir Hops krautuvę įsteigta 9 me
tai su namu ir 5 kambariais lietuvių apie
linkėj. 2624 W. 59 St.

DELICATESSEN ir grosernė, geroj 
kampinėj vietoj, pagyvenimui kambariai, 

'didelis stekas. 2959 W. 39 St.

PARDAVIMUI bučeme ir grosernė. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant bile 
ko. Tel, Yards 2527.

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. Cilifornia Avė.
Lafayette 0458

4,

GREITU laiku turiu parduoti groser- 
nę visai pigiai, nes važiuoju į Lietuvą. 

434? So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė. Midwėst 
Store .geriausioj; lietuvių apielikėj. Ge
ras biznis. Kfeipkitės į vyriausi ofisą.

243.r.S, Wciterą Avę,

šeštadienis, geguž. 21, 1932

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 72 
akrų apsėta farma, 40 mylių nuo Chi
cagos. Pirmas flatas, 6010 S. Albany 
Avė., tel. Hemlock 2638. 

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

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

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

5405 S. Miplevvood Avė
--------- O---------

GREITAM pardavimui dviejų kė
džių barbenu, turiu parduoti iki birželio 
1 dienos. 2339 So. Hoyne Avė.

MAINYSIU lotą ant Fordo. Rei
kalingas mūrinis namas Brighton Parke 
už cash. Matulis, 3860 Archer Avė. • ___

NORIU mainyti bungalow ant ma
žos farmos. Galiu pridėti cash, o jeigu 
geras bargenas užmokėsiu už farmą 
cash. Nedaro skirtumo kaip toli ir 
kokiame statė. Atsišaukite 3428 W. 
62 P!., Chicago. Tel. Prospect 5964,

Real Estate For Sale

PAUL M. SMITH B CO. 
Real Estate, Loans and Insurance.

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. ‘Nėra skirtumo apielinkes — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, 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 Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

Mich..
Mainys

MES PARDUODAM ARBA 
IŠMAINOM

80 akerių, netoli Grand Rapids. Mich. 
Namai, stakas ir įrankiai. Skolos nėra. 
Maiys į cottage arba 2-flatį.

40 akerių. netoli Pentwater, 
namai ir stakas. Skolos nėra, 
į 1 ar 2 flatį.

80 akerių, netoli Scottville, 
Namai yra. Stako nėra. Skolos 
Valdžios banke. Mainys į 1 ar 

4 flatų mūrinis ir garažas.
nėra. Prašo $8000.
2-flačto. J

2 štorai ir 8 flatų mūras. Sykiu eina 
Stakas ir įtaisai 

(fixtures). Skolos yta $6500, pirmo 
morgičiaus. Mainys ant gaso stoties, 
rpad auzes arba ūkės netoli Chicagos.

OFISE mes turime daugybę visokių 
biznio dalykų. Namų, štorų. didelių 
ir mažų, 1-mų morgičių dėl mainų, 
senesnių namų be skolos nori išmainyti 
į geresius namus.

Ateikite* pasikalbėti pas:
K. J. MACKE B CO. 

(Mačiukas) 
6812 S. We$tern Avė.

Prospect 3140

Mich. 
$2900. 
2-flatį. 
Skolos 

Mainys ant

BARGENAS
Moderniškas namas dviejų pragyveni

mų po 6 kambarius su vėliausiais įren
gimais. Dviejų karų garažas. Gražioj 
apielinkėj, 6142 S. Fairfield Avė. Kai
navo $18.000, dabar dėl svarbios prie
žasties atiduosiu už $12,500. Pamatyk 
tuojaus. Republic 1598. '

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

6641 So. Western Avė.

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kaina. Darbą garantuojam. 

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.

6 FLATŲ 3 po 5 ir 3 po 4 kamba
rius. Namas mūrinis, parduosiu arba 
mainysiu į biznį ar bile ką.

1652 W. OHIO ST.

2 Įubos užpakalyj.

PARDUODU arba mainau ant cottage 
ar farmos dviejų aukštų kampinį biznia
vę namą. Savininkas antros lubos iš už
pakalio. 5200 So. Union Avė,

BARGENAS. Vertas $12.500 tik 
$5500, 7 kamb. namas, štymu šildomas, 
daug žemės aplinkui, galima laikyti kar
vę ir vištas,' netoli karų lainės. Mai
nys ant kitokio namo, farmos, ar biz
nio. Turim daugelį visokių kitokių 
mainų. S. P. Suromskis Co. 3352 So. 
Halsted St. Tel. Yards 5751, vakarais 
Boulevard 0127.

FORECLOSURE pavojus, greitam par
davimui bizniavas 2 augščių mūrinis, 
moderniškas namas. 6 ir 5 kambariai 
viršuj, o apačioj Storas ir 4 kambariai, 
arba mainysiu į mažą namą arba į bile 
ką. , 

Veikite greit.
Tel. Boulevardf 3202

$6,500 NUPIRKS naują 5 kamba
rių mūrinį, $1,000 įmokėti. Likusius 
išmokėjimais. Lotas 50x187. Savi
ninkas 10637 S. May St„ tel. Beverly 
5330.
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PARSIDUODA už skolą Marąuette 
Parke namas, 1 % augšto, ant 2 pagy
venimų ir lotas. Parduosiu už $1.600, 
kainavo $4.000.

6602 So. Fairfield Avė.




