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Socialistai Nominavo 
Thomas ir Maurer

Abu kandidatai no* 
minuoti vienbalsiai

Konvencija baigsis rytoj, pri
ėmimu partijos platformos

Milwaukee, Wis., geg. 22.— 
Socialistų partijos nacionalė 
konvencija vienbalsiai, aklama
cijos budu, nominavo savo kan
didatu j šalies prezidentus gar
sųjį socialistąjĮarbuotoją ir ra
šytojų Norman Thomas iš New 
Yorko, kuris buvo socialistų 
kandidatas tai pačiai vietai ir 
1928 m. Jj perstatė Louis VVald- 
man iš New Yorko, jo nomina- 
vimą perėmė Milwaukee majo
ras Daniel W. Hoan. Joseph 
W. Sharts iš Ohio ir laikrašti 
įlinkas Oscar Ameringer iš Ok- 
lahoma.

Socialistų partijos kandidatų 
į šalies vice-prezidentus tapo 
vienbalsiai nominuotas senas so
cialistų ir unijų darbuotojas 
James H. Maurer iš PennsylVa
nia, jau kelis desėtkus metų 
dirbus socialistų judėjimui ir 
unijose. Jis yra buvęs Penr- 
sylvania Darbo Federacijos pre 
zidentas. Pennsylvania legisla- 
turos narys, Reading, Pa., mies
to tarybos narys, Buvo per
statyta ir Meta Berger, velio
nio Vlctor L. Berger našlė, bet 
ji savo kandidatufį ištraukė.

Socialistų ‘konvcrtcija tęsiasi 
jau antra diena. Ji tapo ati
daryta vakar pildomojo komite
to pirmininko Morris Hilųuit 
iš New Yorko, kuris pasakė ge
rai priruoštų ir labai rimtų pra
kalbų, išdėstydamas partijos 
nusistatymą linkui dabartinės 
padėties. Jis pareiškė, kad so
cialistų partija reikalaus atšau 
kimo augštų muitų, visiško pa
naikinimo karo skolų ,ištrauki 
mo Amerikos kareivių iš sveti 
mų šalių, nusiginklavimo in
ternacionaliniu susitarimu ir 
pripažinimo Rusijos.

Konvencija tęsis dar dvie die
nas, svarstydama bėgančius par
tijos reikalus ir baigsis antra
dieny, priėmimu partijos plat
formos.

100 kongresmanų gimi
naičių valdžios dar- 

darbuose
Washington, D. C., geg. 22. 

—Patirta, kad virš 100 kon
gresmanų yra įtaisę savo gi
minaičius, žmonas, seseris, duk
teris, sūnūs ir t.t. į valdžios 
darbus. Pats atstovų rūmų 
pirmininkas Garner pasisamdė 
žmona ir sūnų už sekretorius.

Rezignavo Graikijos ka
binetas

Atėnai, Graikija, geg. 22. — 
Del susidariusių finansinių sun
kumų ir ginčų su parlamentu, 
rezignavo ministerių kabinetas, 
kuriam premjeravo Eleutherios 
Venizelos.

>

Chicst'rai ir apylinkei federa 
Lis oro niūras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; lengvas 
.šiauryčių vėjas.

Saulė teka 5:32; leidžiasi 8:* 
io. ••

Kaina 3c

Sovietai, sušaudė 16 
streiko vadų

Varšuva, geg. 22. — Iš .Ki
jevo praneša, kad ten sovietai 
sušaudė 16 streiko vadų ir areš
tavo 600 darbininkų, kurie 
streike dalyvavo.

Fašistų laikraščių 
redaktoriai “neturi 

teisės galvoti”
Ilamburg, Vokietija, geg. 22. 

— Vokietijos fašistų vadas 
Adolf Ilitler pašalino iš vietos 
“Hamburg Tageblatt’ laikraščio 
redaktorių Dr. Albert Krebs. 
Viename straipsnyje jis smar
kiai kritikavo gen. Curt von 
Schleicher, buvusio apsaugoj 
ministerio gen. W. Groener’io 
padėjėją. Schleicher yra ma
noma, žymiai prisidėjo prie 
Groener’io rezignacijos. Paleis
tas Krebs pareiškė, kad fašis
tai netoleruoja žmogaus, kuris 
pasivėlina sau teisę galvoti.

Nusiginklavimo kon
ferencija prieš bak

terijų naudojimą
Geneva, geg. 22. — Nusigink

lavimo konferencijos nuodingų 
dujų ir bakterijų, komisija vien
balsiai pasisakė prieš bakterini 
naudojimą karuose. Komisija 
negali, tačiau, susitarti dėl nuo
dingų dujų.

Smarkus žemės dre
bėjimai Centralinė- 

je Amerikoje
San Salvador, geg. 22. — 

Celi tralinėje Amerikoje šešta
dienyje kelius kartus labai 
smarkiai drebėjo žemė. San 
Salvadore žuvo 6. Sužeistų 
skaičius labai didelis. Drebėji
mas jaustas Hondūras, Guate 
mala ir kitose valstybėse. Ar 
gentinoje tuo tarpu išsiveržė 
ugniakalnis.

Prižada teikti finan
sinę pagalbą 

Austrijai
Geneva, geg. 22. —Francijos, 

Italijos ir Anglijos atstovai 
Tautų Sąjungos taryboje pri
žadėjo nuo savo valdžių teikti 
finansinę ^pagalbą Austrijai. 
Nuo Anglijos kap. R. A. Eden 
pareiškė, kad ji yra pasiruo
šusi prisidėti prie tarptautinės 
paskolos Austrijai ir kiek ga
lėdama prigelbės jai sumokėti 
Anglijos bankui $14,000,000 
kreditus.

12 baigė “prohibicijos 
mokyklą”

Washington, D. C., geg. 22.— 
čia veikė savo rūšies mokykla, 
kurioje savo profesijos buvo 
mokinami prohibicijos agentai 
ir viršininkai. Pirmą laidą su
darė 12 prohibicijos studentų. 
Planuojama tos rūšies mokyklos 
Visiems buvo įteikti diplomai, 
įsteigti keliose vietose. '

Varšuva, geg. 22. —- Širdies 
liga mirė Turkijos ambasados 
narys Djawad Bey. Buvo 62 
metų amžiaus. " ' ,

Chicsigo, III., Pirmadienis, Gegužės-May 23 d., 1932

[Acme-P. 8 A. Photo]

Shanchajus. — Hongkew parkas. Platformoj smunka japonų generalis konsulas K. Murai,
bombos sužeistas. Paveikslas tapo nuimtas tuoj po to, kai plyšo bomba.

Japonija kviečia 
Rusijos karo laiką 
vadus į premjerus

Tai*p jaunų neranda tinkamo 
vado išvesti šalį iš dabarti
nio krizio

Tokio, Japonija, geg. 22. — 
Admirolas Makoto Saito, Japo
nijos laivyno vice-ministėris lai 
ke rusų-japonų karo ir buvęs 
Korėjos gubernatorius buvo 
imperatoriaus pakviestas suda
ryti sekantį ministerių kabine
tą.

Kiek ankščiau tai vietai bu
vo numatytas admirolas gra
fas Gombel Yamamoto, rusti 
karo laikais bųyęs laivyno mi- 
nisteriu ir vėliau premjeru. Ya
mamoto yra 78 metų, ir dėl sa
vo gilaus amžiaus, matyt at
sisakė. Saito, kuris irgi yra 
toli pažengęs matuose pareiš
kė norą, kad vieta butų atiduo
ta jaunesniam kandidatui.

Negalėdama tarp jaunesnių
jų surasti tinkamo vado da
bartiniame krizyje, Japonija 
buvo priversta kreiptis j senuo
sius vadus, kurie trisdešimts 
metų atgal stovėjo valdžios 
priešakyje.

Suirutė Japonijoj prasidėjo, 
kuomet jauni armijos ir laivy 
no karininkai nužudė ministe
rių pirmininką Inukai.

Mukden, Mandžurija, geg. 22. 
—Japonų šaltiniai praneša, kad 
pietinėje Kirino 'provincijoje 
kinų sukilėliai nužudė 80 korė
jiečių ūkininkų.

Shanghai, geg. 22. — Japonų 
kareiviai apleido Kiangwan’ą, 
kur vasario mėnesyje tarp kinų 
ir jų ėjo smarkiausi Shangha- 
jaus mūšiai.

Austrijoje sudarytas ko 
alicinis kabinetas

Viena, Austrija, geg. 22. — 
Dvi savaitės atgal Kari Bures- 
ch’o kabinetas įteikė savo re
zignaciją. Po ilgų derybų, bu
vusiam - agrikultūros ministe- 
riui Engelbert Doffusui pasi
sekė sudaryti naujas koalicinis 
kabinetas j kurį įeina katalikų 
partija, fašistai ir agrarai.

Wilkins vėl rengiasi i 
ašigalį su submarinu
Barcęlona, Ispanija', geg. 22. 

—Sir Hubert Wilkins, kuris 
kiek laiko suruošė ekspediciją 
į šiaūrės ašigalį, pareiškė, kad 
1933 mčtais jis vėl ten keliaus 
ir tam tikslui naudos visai nau
jos konstrukcijos submariną.'

Pasišovė ir buvo dar į 
kalėjimą pasodintas

...... y......--------------

Ilcnderson, Ky., geg. 22. — 
Vienoje vakaruškoje tarp vy
riškių įvyko susišaudymas. Tū
las O lis Gibson, bešaudamas į 
kitus, pats pasišovė smarkiai 
susižeisdamas koją. Ne gana 
to, nugabentas į policiją teismo 
buvo pasmerktas vieniems me
tams kalėjimo.

Moteris perskrido 
orlaiviu per Atlan- 

tiko vandenyną
Culmore, Airija, geg. 22. — 

Amerikeitė lakūnė Amelia Ear- 
hart Putnam iš Newfoundlaud 
Salos laimingai nuskrido i Ai
riją, per 15 valandų padariusi 
2,026.5 mylių kelio; Planavo 
nuskirsti tiesiai i Paryžių, bet 
negalėjo pasiekti tikslo, kuo
met pradėjo gesti orlaivio mo
toras. Lakūne skrido pati vie
na.

Brazilijoje mokės 
vieną algą mote- 
terims ir vyrams

Rio De Janeiro, Brazilija, 
geg. 22.—Darbo ministerija pa
skelbė, kad moterys, turinčios 
tos pačios pušies darbus kaip ir 
vyrai, gaus ir vyrų algas. Be to, 
dekretu uždrausta .moterims 
dirbti tarp 10 vai. vakaro ir 
5 ryto. 

I, ,ll.~ .. I II
Išgelbėjo 42 darbinin
kus palaidotus tunelyje

Valparaiso, čili, geg. 22. — 
Virš keturias dienas palaidoti 
naujai kasamam geležinkeliui 
tunelyje, 42 darbininkai paga
liau buvo išgelbėti. Jie buvo 
užklupti, kuomet pradėjęs slink
ti kalnas žemėmis ir duihblu 
užpylė tunelio išėjimą.
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Milžinas DO-X pasiekė 
Azorų salas

Horta, Azorų salos, geg. 22. 
—Didžiulis vokiečių orlaivis 
DO-X, kuris skrenda iš New 
Yorko j Konstancijos ežerą, 
Šveicarijoje, laimingai pasiekė 
Azariį salas. Skrido 17 valandų 

'—— —-——
Nusižudė važiuodamas 

pas graborių
Altoona, Pa., gge. 22 •—*** • 52 

metų vyras pasisamdė ta£i ir 
liepė šoferiui važiuoti pas gra- 
bprių. Pakelyje nusižudė.

Stalinas vis dar 
traukiasi atgal;

grąžina karves
Rusijos komunistų įsakymu kol

chozų nusavintos karvės grą
žinamos privatinėn nuosavy • 
bėn

Maskva, geg. 22. — Komu
nistų partijos centralinis komi
tetas išleido naują dekretą, ku
ris sustabdo verstiną nusavini
mą gyvulių; • Rusijos kolekty
viuose ukiuAse.

Ikišiol stojantys i tuos ukiūs 
ūkininkai turėjo atiduoti kol
chozui ne tik žemę, bet ir vigą 
save turtą, taipjau ir gyvu
lius, kurie pasilikdavo viso kol
chozo (kolektyvio ūkio) nuo
savybe.

Nuo dabar gi kiekvienas ūki
ninkas galės pasilaikyti savo 
nuosavybėj visus savo gyvulius, 
kuriuos atsiveda stodamas į 
kolchozą.

Daugiau to, pasak dekreto, 
komunizmo tikslas yra, kad 
kiekvienas kolchozninkas turė
tų nuosavią karvę. Kiekviena 
pag'elba' bus teikiama tokiam 
kolchozininkui, kuris neturi gy
vulių ir neišsigali jų nusipirk
ti ar užšiaugįnti.'

(Tai jau trečias Stalino pa
sitraukimas. Pirmas buvo kai 
Stalino dekretu leista ūkinin
kams ir kolchozams privatiškai 
parduoti grudų perviršį, tuo 
pripažystant privatinę prekybą, 
kuri pirmiau buvo draudžiama. 
Antras—kai buvo leista priva
tinė prekyba kitais ūkio pro
duktais. Dabar trečias— leidi
mas privatinės gyvulių nuosa
vybės kolchozuose.)

T .

Peru sudarytas naujas 
kabinetas

Lima’, Peru, geg. 22. — Vie
toje rezignavusio premjero 
Luis Flores, Ričardo Rivade- 
neira sudarė naujį ministerių 
kabinetą.

Vokietijoje sudarė grupę ieš
koti užkastų tUrtų

’ v
Berlynas, Vokietija, geg. 22. 

r—Vokietijoj buvo sudaryta tik
ra grupe-bendrove, kurios tiks
las bus ieškoti keliose Vokie
tijos vietose užkastų turtų. Vie
tas nurodžiusi Klaliryojante 
grafienė Beckjkuri yra plačiai 
žinomą kaipo Silvija.

Prasidėjo V y tauto 
Petrulio Byla

Krikščionių demokratų šulas teisiamas už 
jo ministeriavimo laikais pada

rytas malversacijas
PETRULĮ GINA STANKEVIČIUS; LIUDININKAIS BYLOJE

DALYVAUJA—RIMKA, GALVANAUSKAS, 
JURGUTIS, VOLDEMARAS, ETC.

Kaunas, geg. 10.— šiandie 
rytą vyr. tribunolas pradėjo 
nagrinėti buvusio ministerių 
pirmininko ir finansų ministe
rio Vytauto Petrulio baudžimą- 
ją bylą.

Teismui pirmininkauja pats 
vyr. tribunolo pirm. prof. Kri
kščiukaitis, nariai p. Brazaitis 
ir p. Staškevičius; kaltina pro
kuroro padėjėjas p. Kovalis; 
finansų ministerijos civ. ieško
vas pris. adv. K. Samajauskas; 
teisiamąjį gina prof. Stankevi
čius. pr. adv. Tumėnas; liudinin
kų šioje byloje iššaukta apie 80 
žmonių, tačiau jų tarpe yra 
daug įvairias tarnybas einančių 
užsieny, tai manoma, kad šau
kiamų liudininkų bent trečdalis 
teisman neatvyks. z

Pirmieji susirinko liudinin
kai ir ekspertai: valstybės kon
trolei*. Matulaitis, Alb. Bimka, 
E. Galvanauskas, Starkus, Na- 
talis, Jurgutis, Paknys, proku-, 
roro pad. Maliukevičius, kliu
džius, Voldemaras ir t.t. ir Lt;

Liudininkai tarp savęs kal- 
bas ir Vienas kitą klausinėja, 
kodėl neatvyksta Petruliš. Pa
galiau 9-tai baigiantis vyr. trib. 
koridoriuje pasirodo Vytautas 
Petrulis gynėjo Stankevičiaus 
lydimas. Petrulis įėjęs salėn 
susikonfuzijęs sveikinas su pa
žįstamais, o paskui prieina prie 
bankininkų ir ligi posėdžio pra
džios su jais kalbasi. Tuojau 
prieina Voldemaras ir gestiku
liuodamas Petruliui kažką gy
vai pasakoja.

Greit pasigirsta didysis skam
butis ir išeina teismas. Stan
kevičius Petrulį stumia į kal
tinamųjų suolą.

Pirminakaujas tikrina liudi
ninkus.

Petrulis išstatė liudininku be 
kitų ir p. Merkį, bet Merkys 
neatvyko. Stankevičius prašo, 
jei Merkys atvyksiąs vėliau,’ 
leisti Merkiui duoti parodymus.

Iš užsienio ir kitų apygardų 
neatvykimas liudininkų pripa
žintas teisėtu, kai kurių liudi
ninkų nesurasta, o Kauno apyg. 
gyvenančius liudininkus ir ne
stojus, vyr. trib. nubaudė po 
100 lt.

Kaip p. Raupį ir kt. svar
besnius liudininkus prokuroras 
prašo pakaTtotinai šaukti.

Teismas sutinka.
Paskui liudininkai atleidžiami

Gikys, 65 metų amžiaus, dalgiu 
pasipiovė. Prieš keturias savai
tes kalbamas Gikys mėgino pei
liu nusidurti, bet tas jam nepa
vyko.

NORINTIEMS KELIAUTI
LIETUVON SU EKSKURSIJA

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

Birželio-June 15 dieną.
ir—r

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

(★) Pasinaudokite proga pakol kainos ant laivakorčių 
dar nepakjlo. 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 nu i val.
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ligi 11 vai. ir paskelbiama tei
singumo ministerio orderis, ku
riuo byla svarstoma uždaromis 
durimis.

Bylos užuomazga
1924—1925 m. labai įsisiūba

vus kr. dem. režimui ir Pct-
ruliui esant min. pirm, ir fin. 
min. labai plačiai visi ėmė kal
bėti, kad valdžios viršūnėje da
romos malversacijos. Tie gan
dai pasiekė ir prokuratūrą. Pro
kuratūra pavedė policijos virš. 
Račiui dalyką ištirti. Račiui pa
vyko gauti žinių, kad kažkokie 
pirkliai prekybos departamente 
ieško tarpininkų gauti leidimus 
uždraustoms prekėms įvežti 
Pirkliams už pinigus padėdavęs 
Rudas, kuris buvo pabėgęs iš 
Klaipėdos su 1 mil. lt., o vėliau 
buvo pagautas ir nuteistas.

(Tąsa ant 3 pusi.)

Tėviškai “paglamonėjo”
Ko vėliai, Rokiškio v.— Ba- 

Taiidžio 25 d: čia vieno kaimo 
mušeikos atėjo į vestuves, kad 
’švaikyti vestuvninkus. Bet ap
sirikta. Vestuvninkai ir kiti 
svečiai nabagėlius gražiai pa
siguldė ant aslos ir labai pui
kiai išplakė. Kuriems pasisekė 
išsprukti ,tie dėkavojo Dievui, 
kad jiems Jis davė tokias grei
tas kiškio kojas.

Romantiškai nusižudė
Kaunas, geg. 2 d.— Vakare 

kažkoks pilietis ėjo su panele 
per Slabados tiltą ir beeidami 
dėl kažko susikivirčijo ir su
siginčijęs šoko per tilto bar
jerą į Viliją ir nuskendo. Su
bėgo minia žmonių, keli laive
liai šoko ieškoti skenduolio, bet 
ligi šiolei lavonas dar nesuras
tas. Nenustatyta ir skenduo
lio asmenybė.

Bal. 24 d. savo troboje rasta 
pasikorusi po balkiu Prane 
Vaitkienė, 46 metų amžiaus, 
gyv. Šilalės v. Vidukiemio km.

Bal. 28 d. Rokiškio ap. Svė
dasų v. Gikių k. gyv. Peliksas
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S, K. Algųnąntas

KLERIKALAI SPEKULIUOJA BEDAR
BIAIS ARGENTINOJE

___ ___________________________ t . ■ -

Kada tūkstančiai lietuvių 
pusbadžiu gyvena Argentinoje, 
ta padėtim naudojasi lietuviški 
klerikalai (du nusivalkioję ku
nigai su konsulato štabu) ir 
vyriausybės skiriamas pašalpas 
bedarbiams klerikalai išleidžia 
savo prabangos tikslams. Bet 
jie nachališkai ruduoja savo 
kleboniškai-konsulatiškame ofi
cioze: giriasi nesamais nuopel
nais ir klaidina ne tik lietuviš
ką visuomenę, bet taipgi spau
dą ir vyriausybę.

Antros kovo savaitės kunigų 
laikraštis reiškia užuojautą kle
rikalui GauČiui, kuris kunigams 
nuolankiai tarnauja. Mat, “Bal
sas” patalpino Gaučo paveikslų 
asilo pavidale, kuriuom joja 
Bumša su Janilioniu ir muša jj 
per šonus ražančiumi, o zakris
tijonas jį pasižebojęs ved*?, gi 
Anchorenos kuiliukas už uode
gos laiko. Kunigai, kad patai
syt jų jodomam Gaučui ūpą, 
parašė savo “švyturyj”. kad 
Gaudys tukstąn^įųs bedarbių 
aprūpino ir taip toliau. Bet ta 
pačia diena išėjęs “Balsas” la
bai gražiai išnagrinėjo, kas tas 
Emigrantų Globos Komitetas, 
į dulkes sumušdamas Gaučo 
pirmininkaujamo Komiteto d*" 
džius darbus. Klerikalai jau 
mane prašyt daugiau pinigų iš 
Kauno, nes Gaučys, to Kopu- 
teto pirmininkas, malonėjo pa
skelbti, kad Komitetas nudirbo 
didžius darbus. Padavė ir mig
lomis apsuptus numerius, ku
riuos “A. L. B.” nušvietė fak
tų šviesoje ir sugadino Argen
tinos lietuvių klerikalams biz
nį taip lengvai imt Lietuvos 
valstybės pinigus bedarbių 
maitinimo tikslu, o leisti juos 
kunigų rezidencijos išlaikymui, 
kunigų šeimynos penėjimui ir 
klerikalinio brudo skleidimui 
Argentinos lietuviuose. Tiį^ 
įdomu, at Lietuvos ponai į tat 
atsižvelgs, nors labai reikėtų 
atkreipt truputį rimtesnę domę 
ir nustot manius, kad Argenti
non atvykę lietuviai tampa lau
kiniais žmonėmis ir jau jais 
gali arti ir akėti nusidėvėję 
klebonai ir jų palaikytojai iš 
žirgvaikiu papuoštos pastoges. 
Klerikalinės spekuliacijos rė
mimas Lietuvai garbės nedaro, 
štai nekurios citatos, skaitlinės 
ir argumentai:

“Kuniginis “Švyturys” 60 Nr. 
rašė ir nurašė recenziją apie 
“A. L. Balsą”. Recenzija tiek 
piemeniška, kad į ją atsakinė
ti gaila vietos, 1 vienok vienas 
dalykas paminėti reikalinga, 
būtent: kunigai 16 vasano pa
minėjimą rengė veltui, už sa- 
lioną sumokėjo 180 pesų (“Vor- 
uaerts” galionas sekmadieniais 
kainuoja tik 100 pesų; turėtų 
jų revizijos komisija ištirti į 
kieno kišenę tie 80 pesų nu
slydo) ir vakarėlis davė pelno 
42 pesų, o bedieviai vis dar 
tvirtina, kad stebuklų šioj* ga
dynėj nesama.

Kad jau apie apyskaitas kal
bama, tai nors ir pavėlavus, pa
nagrinėsime kitą stebuklingą 
apyskaitą tai:

Klerikalų G. K. “apyskaitą”
“.Šiais metais Globos Komi

tetas išeina jei jie į norma- 
liškesnį veikimą/ tai bent į 
patyrusį”
Rašo “švyturio” orakulas pri

pažindamas, kad veikimas ne- 
normališkas. O kas dėl “paty
rusį”, tai, anot to priežodžio: 
“Sam ponimaeš”...

Skaitome to komiteto “meti
nę apyskaitą”. Iš pirmos §pal- 
tos j antrą taip ir seka:

“Buvo Išrinkta laikinoji 
.valdyba iš šv. Tėvo * Pijaus 
XI.”

’ O toliaus stačiai sakoma:
“Bus vienas Ganytojas ir 

viena avija.”
Del valdybos tai jąu gal dru- 

karnė kalta, hft del ąvijas, jau 
Žinome, kad bažnyčios galvos

savo parapijoms taip vadina.
Kitame Puslapyje randame 

tos “n)etįnės apysktųtos” tąsą, 
iš kurios pasirodo:

“109 moterys nakvojo 388 
naktis.”
Tai jau dzūkų dzyvai neregė

ti! Lovas pastatė tik i’ugp. 15 
d. Nepraėjo pusmetis, o jau 
388 naktys pasidarė. Dar 88 vy
rai 318 nąktų. Juk viso yra tik 
12 lovų, tai kąpn tokiu neaiškiu 
skelbimu klaidini visuomenę?

šv. K. Eendruomer.č, SLĄ., 
Mergaičių Globus dr. Įr Jaunų
jų Vyrų dr., — tai įr visus tas 
“milžiniškas” lietuviškų organi
zacijų subūrimas! Bendras vi
gų organizacijų mokestis ir su 
aukomis per visą ląiką tik 75 
pesai.

Tai taipgi parodo, kad Ar
gentinos lietuviai neremia, bpt 
smerkia labdarybės darbo pzur- 
pavimą, kurį kunigai varp.

“Susitarus su lietuviškom 
valgyklom buvo išduota be
darbiams 458 nemokąmų pie
tų už 137,40 pezus.” 
Per metą 458 pietus! Beveįk 

visi vienoj valgykloj, laikomoj 
kunigų rezidencijoj. Mat svei
ka, kada aukų pinigai namie 
pasilieka.

Mes žinome, kad alkanų lie
tuvių yra tūkstančiai. Taipgi 
girdėjome, kad kaikurie globi- 
ninkai už savo vieną vakarie
nę tokią sumą išsvaidė.

Gi pil. žaliuką, pripažindami 
bedarbiu, kitoj vietoj šmeižia, 
kodėl jis kunigams neatneša 
visko, ką jis yra uždirbęs.

“Per metą laiko iš G. K.
gavo darbą 6 vyrai.”
Taigi milžiniškas krizio pra- 

šalinimas iš lietuvių tarpo. Sa
koma, kad visi tie 6 tai ir yra: 
Šveicorius Pašišikevičius (ku
ris turi banke daugiau negu 
visų G. K. draugijų turtas sie
kia), ir kiti bažnyčios tarnai.

Ir visi tie aprūpintieji taip 
aprūpinti, kad iš Lietuvos iždo 
algas gauna!

Merginų ir mątrimonijų tai 
jau Matukonio fondą daugiau 
aprūpino, negu G. K.

“76 kartus važinėta po 
įvairias įstaigas bedarbių rei
kalais,
o

“Vedėjui atlyginimo sumo
kėta $522,05.”
Argentinos valdžia visus li

gonius gydo veltui. Tai nėra jo- 
kis pasitarnavimas, kad susi
tarta su italais, kad butų gy
doma tomis pat sąlygomis kaip 
italai. Prisipažįstamą, kad per 
metą, laiko negauta “personaria 
juridica”.

“Iš Lietuvos valstybės pa
šalpos per L. atst. gauta 
$1.656,92, o piniginėmis pa
šalpomis išduota $1.607,92.” 
Centavai susieina “tutelka v 

tutelku”!
O pezai duodami ne tiems, 

ką be. pastogės žolėse miega, 
bet tiems, kurie nusiperka pa
rapijos rekomendaciją.

“Užpuolus ^augybei tokių 
sukurstytojų”...
Pripažįstama, pagalios, . kad 

pinigai bedarbių šelpimui iš 
Lietuvos atėjo, bet kada alka
nas bedarbis ateiną prąšyt, tai 
tas aktas vadinamas ųžpuoliipu. 
Mat nemalonu kada “ąvija” su- 
sikursto.

Čia rašo, kad apsaugoja sa
vo rekomenduotas tarnaites (už 
ką prašo “aukos”, kuria dąž- 
pai ponios iš tarnaičių algų iš
skaito), bet “Lietuvos Aide” iš 
to paties šaltinio buvo skelia
ma per “Eltą”, kad čia viskas 
ponų pusei tarnauja.

Maža to, reviziją darytą to 
paties komiteto tvarkytoju Įępn. 
Bumšus ir vargoninko Rimąvi- 
čįąus. Įsivaizdinam kokia revL. 
zija buvo! O ir tai jos pažyipč- 
t<į suipos nesutinka su ąpy- 
ąkaitoje paskelbtomis.

—Bendrai atskaita — no at-

- ■J*.
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L. L — Dr. A. D. Rockwell su savo anūkais. Dr. RocR^vell yra išradėjas elektros 
Rėdėsi. Dabar jis yra 92 metų amžiaus. Savo gimimo dienoj jis pareiškė, jog mįrtįę# bausme 

yrą RJpgąs tfąįfctąą, 
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jų vienintelis šųląs “pąrpąi”, 
kuriems jie nori prikergti ko
kią tai kitą sąvoką, nori įtikin
ti, kad jų -‘nąmai” nėra papras
ti namai, su kuriais gąli skai
tytis tik tas, kas nori, o jei kas

skaitą, p tik pąnigiriRos frazių 
rinkinys klerikaliniam krome- 
liui reklamuoti.”

“Hogar Lituano”?

operuoja “tautišku
prie jo živinasi. Ne- su jais nesiskaito ir ten nesi- 
čįa apie tai, kąiįi ja 

orgijos “Rūtos-

Kas tas
Kunigai 

namu” ir 
kalbėsime 
m e tęsiamos 
gražuolių, bet pravartu paste
bėti, kad tie namai nieko ypa
tingo nereiškia, o tik pusiau 
šventą karčiamėlę. Buenos Ai
res šimtai lietuvių šeimynų tu
ri savo nuosavus namus, tat 
tie darbininkai didesnę teisę 
turi užrašyt “Hogar Lituano” 
ant savo namų, nes jie juos 
savo kruvinu prakaitu uždirbo, 
— juose su šeimynomis gyve
na įr nevaro tautinės nė religi
nes spekuliacijos. Apie “Hogar 
Lituano” “A. L. B.” rimtai pa
duoda šitokias iiiformabijas?

“Namai kaip 'namai, muti
niai, dviejų aukštų su požemiu, 
su didele iškaba ispanų kalba, 
kurios naujai atvykęs lietuvis 
net nesuprastų, “Hogar Litua
no”. Viduje šokiams sale, bufe
tas, virtuve, kunigų ir kitų pri- 
vatiški butai, “Švyturio” redak
cija, šv. K. Bendruomenės bib
lioteka, kur gali lankytis tik 
bendruomenės nariai, ir latvių 
organizacijos butas. Na, ir vis
kas.

Ir kodėl gi su šiais “namais” 
turi būtinai ^kaitytis visi lietu
viai, visos organizacijos? Ko
dėl visi sau iš ten turi gyvavi
mui sankcijos prašytis? Jog 
nąmų, kur gyvena lietuviai Bu
enos Aires’o mieste yra labai 
daug, net nenuomojamų, o nw- 
savių. Tai kodėl gi ir tie namai 
negalėtų turėti panašių preten
zijų?

Kylą klausimas, /kodėl gi iš- 
tikrųjų kunigai drįsta savo “ną- 
mus” taip ypatingai išskirti. — 
Papratę iš “šviesios praeities 
gerųjų laikų” valdyti ne tik lie
tuvių sąmonę, bet ir politinį 
vairą, šiandien nebegali sutikti 
su savo kuklia, tikybiniams rei
kalams tenkinti, misija. Jiems 
norėtųs savo nuomonę užmesti 
visiems, tvarkyti visus sulig 
savo išmanymo ir tada jau su
lig ištikimybe sau krikštyti “do
rais” ar “nedorais”.

Taip paprastai musų žmogelį 
šiandien nepaimsi, tad ir su
manė savo “namus”. Mat, kąs 
ėjo į bendruomenę, tas nučjp; 
tokių turbut neperdaugiausią 
atsirado, reikėjo sutraukti Ri
tus. Todėl įsteigė savo “namus” 
ir Inteligentų Klubą, sumanė į 
jį visas inteligentiškesnes pajė
gas patraukti, padaryti savo 
planams vykdyti sau šalininkus 
padėjėjus. Mane, diriguodanii 
juos sutraukti vėliau platesnę 
rpasę. Inteligentų Kliubas su
byrėjo. Žinopgs suprato, kad 
kunigu ąįękiama tik išnaudųti 
jups savo, siauriems .tikslams.

Dabar kunigams teliko dar

lanko visai, nustoja būti lietu
vis, padorus žmogus ir geisti
nas visuomenei elementas.

Dabar .kunigams

•Jog* j lJ “namai” visai nėra 
atskira savarankiška orgąpiza- 
cija, sukurta visos lietuvių ko
lom jos ĮPietų Amerikoje bendru 
pritarimu, iš visų, ar tai po
litinių grųpių, ar tai visuome
niškai kultūrinių organizaujų.

Ar plačioji .yįsąiomenė atme
na, kad ji, ar taf kokios inicia
torių grupės, ar tai Lietuvos 
Atstovybės butą kviečiama da
lyvauti panašią^ organizacijos 
sukūrime? Ar turi tie “namai” 
įstatus, kurie butų visiems-pa
skelbti? Kas sudaro tos organi
zacijos valdybą? Ką jinai vei
kia? — Viso td nėra. Tai išei
na lyg ir akių jjlumimas!

Ir šiandien 1;įmigai, kad jiems 
butų “čia gera s būti”, tiek su- 
valkiojo kilnią Lietuvių Namų 
id.eją, kaipo visuomeniškos auk
ščiausios instancijos, kuri sali- 
gotų musų tarpe lietuvybę ir 
vienybę, instanciją kuri visiems 
butų lygiai atdara, visus lygiai 
globojanti ir gerbianti, jog be
lieka kelti organizacinę vėliavą 
šalia tų kunigiškų “namų”.

Iš čia ir piktumai, koliojimą
sis ir niekinimas atskirų asme
nų, pavienių draugijų ir vise
to, anot jų tariąpt, “kas ne su 
mumis, tai prieš mus”.

Dabar jiems ant Relįo akme
niu išdygo draugiją “Lietuvą”, 
kuri išdrįso su kunigais besidė
ti. Būdama savišalpjne ir ne
partine, ji sukvietė visus lietu
vius, gerbdama jų įsitikinimus, 
pažiūras ir skirtumus viąnąn 
darban: sąvišąlpąi, Rulturąį.

Musų kultūra bėdinoje visuo
menėje, iš jos pąsįilgimo, kyla 
orgąpiząciją, kpyi puri dirbti, 
Kaip moką ir Rą. išmw«

Ir tųč tuojąusipąsigji’do šųks- 
rnai, priekąištąi,. ąręštąi, juody
mas įr provokhcįjps!

Kodėl? Ar Rąd draugija “Lie
tuva” yra tikrai ką pącĮąrįus 
kas žemintų , jps vardą? — 
Ąnąitpįp, dr, “Lietųyą” tiR pp- 
ri gyvupti, o kunigai nenoyi, 
kad ji gyvuotų. Ir nenori, kąd 
ji gyvuotų tik tįdęl, kąd jų as
menišką Iji^nj ga|i pą^ądinti 
įJ štąi kąme šup .pąRąstąs.

L; ii s ves krašte, kuris mus vi
sus vienodai prigląąde, ,vi§Ra# 
turi teisę gyvuoti,, jįąįp išmąno 
ir kaip moka. Prisipažinti atvi
rai, (nors, tai ir ’Uątą gąl pado
riau), kad kiekviėiib draugiją, 
kuri su jais neąidŽdu, norėjų 
nuo žemes j)avi^įąus nutrinti/ 
j įęZ ijfejo, - todėl ir riėsibiauri 
kiomis prięmonpniis. nes Jų; 
^tiRąlas” jas patėiąipa.” ‘

JNligloRątos Hetuvaįtės

Kunigai giriasi, kad jų hogą- 
ras globoja mergaites. Bet Bu
enos Aires jau labaį plačiai kal
bama, kad apart kunigo Jani- 
lionio Petriuko ir kunigas Bum
ša gavo payyržį. Nekalbant 
apie kupigų glėbiavimą pravar
tu paminėti, kad viena mergai
te štąi ką paskelbė viename 
laikraštyje:

■ ‘‘Ligos suspausta nuėjau j 
E. G. Komitetą, Patagones 539 
ir pąprašįąu vedėjo, kad jis 
man padėtų suieškoti lovą ligo
ninėj. Jis man atsakė, kad ne
galįs, neturįs laiko. Tuo tarpu 
visados dukdąvo su ten nakvo- 
japčiom mergaitėm, tam tai lai
ko turėjo. Aš, nors mažąi te
mokėdama susikalbėti, vargais 
negalais susiradau sau lovą li
goninėje pati.

O už L. Jp. .B. Kpmiteto. ‘glo
ba’ jo ponams tariu ačiū."

.O Petronėle Budryte gyveno 
tame hogare, draugavo su ofi- 
ciąlistais ir vėliau skundėsi, 
kad jai žuvo^$410.00, kuriuos 
ji buvo uždirbusi. Globėjai jai 
nepagelbėjo atgaut iš ją nu- 
skriaudusios moters, nė nepa
siuntė vertėjo teisman. Keikda
ma dykaduonius Budrytė išėjo 
iš hogaro karčiamos be cento 
ir vėl pastojo tarnauti. Nusi
skundimų yra begalės.
x Daukantas remia klerikalus

Nė vienam kitam laikraščiui, 
bet tik klerikalų “Švyturiui” 
generolas Daukantas rašo:

“Ryšy su kilusiu nesusiprati
mu' dėl 16 vasario paminėjimo, 
turiu garbės pareikšti musų vi
suomenės žiniai, kad išaiškinęs 
su draugijos “Lietuva” valdyba 
ir skyrium su p. Gaučiu valdy- 
bęs nedalyvavimo priežastį, įąi- 
tiRipąu, Rąd p. Gąučys netiks
liai buvo suprasta# ir dėl to 
negalima Rąltinti nė vienos, nė 
antros puses. Nesusipratimas 
vi#ąd galimą, ypač jei dalykas 
ąįškinąmąs telefonu. Laikyda
mas klausimą užbąigtU, liepiąu 
p. Kučinskui, Konsularimo sky
riaus Vedėjui* apsilankyti de
jos “Lietuva” ruošiamame 16 
vasario paminėjime!, nenorėda
mas kėlti Viešumon likviduoto 
nesųsįprątimo.

Del paskelbto4 A. L. Balse’ 
84 Nr. ^traipsnio, turiu pareikš
ti, Rad mano ir mano bendra
darbių tarpe negali būti ir nė
ra joRių principįnią skirtingu
mą. W pareiškiu, 
kad . Atstovybe sąvo'veikime 
nesivaduoja jokia kita įtaką, 
Kaip tik Vyriąųsybes nuąistąty- 
mu. z A,

, prašau priimti, Pone Redak • 
toriau, mąno aykštos pagarbos

■ Į

T. Daukantas.

“Del kilusio nesusipratimo 
kaltininko p. Atstovo sprendi
mo negalime pripažinti bešališ
ku. Kas liečia principinių skir
tumų nebuvimą p. Atstovo ben
dradarbių tarpe, taip pat tenka 
paąbejoti, nes praeities faktai 
kitaip liudija, o kad p. Daukan
tas butų nusistatęs ir toliau 
vykdyti, jau atstovybės auto
ritetu buvusio konsulo p. Gau- 
čio griovikišką politiką, nesino
rėtų tikėti ir butų labai apgai
lėtina. Del pareiškimo, kad at
stovybe nesivadovauja (gal ge
riau tiktų pasakyti “nesivado
vaus”) kitokia įtaka, kaip tik 
vyriausybės nusistatymu, butų 
galima tik džiaugtis ir lauksi
me, kad žodžiai virstų faktu. 
Jau ‘ pusė metų to laukėme. 
Taip pąt negalima pripažinti 
bešališku Atstovo pasielgimo, 
kad reikalui liečiant D-ją “Lie
tuva”, savo laišką paskelbė ku
nigų, o ne draugijos organe.”

Pasirodžius generolo laiškui, 
kuriame jis teisiną aklą kleri
kalą Gaučį, žmonės kalba, kad 
ir Lenkijos juriąkonsulą čionai- 
tinis Lietuvos konsulatas savo 
patarėju paskyrė pildant Kau
no vyriausybės nusistatymą!...
“Argentinos žinios” n u maskavo 

Rup. Rumšą
Polemizuodamas su vienu ko

respondentu Bumša, vieton ar
gumentų, isteriškai šaukia:

.—Atiduok 6 pezus!
Į tai vienas “A. ž.” korespon

dentas štai ką paskelbė apie 
tą klerikalų zapravilą:

“Vertėtų prabaštčliui prisi
minti nuolatos per pamokslus 
kartojančius tamsiajai miniai 
šiuos žodžius: “Kito akyj matai 
krislą — savo akyj nematai nei 
rąsto”.

Atsimink, prabaštėli, kad 
Onai Srimaitytei—Matulkienei 
Kaune esi kaltas virš 20,000 li
tų, kuriuos labai gražiu budu 
esi iš jos išviliojęs, prižadėda
mas kuo greičiausiai grąžinti, 
bet apie grąžinimą ar pamanai ? 
Nors jau seniui juos reikėjo 
grąžinti. /

žinomai,1 čia'prabaštėlis jau-, 
čiasi “laisvas” ir mano, kačk 
niekas apie tai nežino.”

O nuo Redakcijos p. K. Kliau
ga rašo:

“Pasibaigė diktatūros šnipų 
gadynė taip ir Bumša liko be 
darbo, bejėgis, nebegali nieko 
daryti su skundimais, jo visi

gizeliai, vąrgamistros ir kiti 
pastumdėliai liko be darbo, ku
rie seniau šnipinėjo ir slaptajai 
policijai pranešdavo, kad toks 
ir toks komunistas arba anar
chistas, tik važiuok ir areštuok, 
be abejo, tur būt, už tai lietu
viški šnipai gaudavo nuo skun
džiamos galvos po kelis pesus.

Įdomu, kad niekas nepasirū
pina žinomo skundiko šnipo 
vargomistros Rimavičiaus iš
mesti iš lietuvių tarpo, kurs 
dabartiniu laiku dirba už tar
ną viename banke.

Tad dabar grąsina teismu ir 
kam tas Bumša negrąsino teis
mu? Ir ką gi nuteisė? Jei bent 
savo davatkas. Gėda lietuviams 
turėti reikalus su tokiais mi- 
zernąig žmonėmis.”

Įdomu ar ilgai Lietuvos vy
riausybė toleruos įr rems be
darbių padėtimi, religija ir tau
tybe spekuliuojančius klerika
lus?

kovas, 1932.
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PATEKT®
Laikau daar relikte 
prie pajenty. NeritU 
knoklt vilkindami en 
apsaugojimu • • v o 
munanymt). rritlga* 
kitę braliinl ar mo
deli dėl InetrukcIJu. 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes “How ta Ob-
taln a Patent* Ir “Record of I»- 
vention" formos. Nieko odmam 
n>. Informacijas k* daryti. Susi- 
raiintjlinal taikomi PMtaptyJe. 
Greitas, atsargus, rūpestingas po- 
tarnavipįąs.

IEL1

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43>A SecarRy Savlnct Ą Ccmw>«r«l»> 

Bank BulMing

(Dlrecl)y botom afreat frotn Patart Offlea) 
WASHINOTQN. J). C-

Balčiai krutinfije ar rerkUJe rali 
pasidaryti rimtus. Palengvlnklt 
juos į 5 minutes su “Muaterole”, 
— “counter-irritant"! Uždedamas 
karta | yalandąš jis turi sutelkti 
pagelbą. M i Lionu vartojamas per 
®ųm1rU«l?uįl^1OD<1UOjatOB*'aą^

Garsinkitės “N-nose”

pranešimą.

Buenos Aires, 1932 m.
' kovo m. 2 d.” <

“A. L. B.” tą laišką 
komentuoja: .

REIKALINGA TUO JAUS VYRŲ
Turi turėti gerą reputaciją, su mažu kapitalu prisidėti 
prie COOPERATIVE ASSOGIATION, kurią kuria 
CARLISLE PARRY STERILIZER, Ine., ir apsigyventi 
arti New York miesto; Statybos darbininkai, malioriai, 
popieruotojai, ūkių darbininkai, paprasti darbininkai ir 
tt. PASTOVUS DARBAS, GEROS ALGOS ir ĮRENGTI 
NAMAI su nedideliais žemės plotais; gera proga ge
riems ir pastoviems žmopėms. — Atsišaukite ar kreip
kitės laišku, pridedami dviejų centų pašto ženklelį dėl 
platesnių žinių į •

LawFirm F.Dudley Kohler,

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

AIDAS
BRAZILIJOJ 

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424 
Mętįųė pre(iuiųerata ft, Amerikoj įr Ųątuvąj 

2 doleriai '■šitaįp
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Prasidėjo Vytauto 
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Petrulio ministeriavimo lai
kais kai kurios rųšies prekės 
įvežti buvo visai uždraustos, o 
kitos Apdėtos protekciniais mui
tais. Buvo uždrausta įvežti: 
degtukai, kamščiai, mielės, šo
koladas, žuvis, sėlenos, papiro
sai etc. Tačiau tie uždraudimai 
seimui nebuvo patiekti patvir
tinti, o bylai kylant viens po 
kito buvo panaikinti.

Su draudimais buvo daromas 
toks biznis: uždraustoms pre
kėms leidimus pirkliai iš Petru
lio ir jo bendradarbių gaudavo, 
bet už tai turėdavo sumokėti 
tam tikrų pinigų sumą.

10 milijonų papirosų
Petrulis sako, kad Klaipėdos 

prekybos rūmai prašę leidimo 
10-čiai milijonų papirosų įvežti. 
Tačiau iš tikrųjų Klaipėdos 
prek. rūmai jokio leidimo nepra
šė ir Petrulis jam nedavė, o 
gavo leidimą 10-čiai milijonų 
cigarečių įvežti kažkoks pirklys 
Michelsonas.

Be to, tos pačios rųšies pa
pirosams įvežti gavo leidimą 
pil. Vincas Kačergis. Bendrai, 
pirkliai žinoję, kad turint pa
žintį su Petruliu, Liutkum ar 
juriskonsultu galima leidimus 
gauti.

1924 m. agentas Leiba Iciko- 
vičius siulinejęs nebrangiai 
pirkti iš Klaipėdos pirklio Mak
so Levinšteino 10 mil. papirosų. 
Icikovičius žinojęs, kad su fin. 
ministerijos juriskonsultu, yra 
gerai pažįstamas pris. adv. Lu
kas, tai jis ir kreipęsis j Luką. 
Lukas padėti sutikęs ir liepęs 
Levinšteino vardu paduoti fin. 
min. prašymą.

Agentas Lukui pasiūlęs po 2 
lt. nuo kiekvcino 1000 papiro
sų.

Už leidimą Levinšteinas su
mokėjęs 21,000 lt. Pasak liu 
dininko Lukui buvę sumokėta 
16,000 lt., o Icikovičiuf tekę apie 
1000 lt. Lukas sako, kad nie
ko bendra su tais leidimais ne
turėjęs ir netarpininkavęs.

Petrulis sako, kad Kačergiui 
leidimą išdavęs prekybos depar
tamentas, kurį, leidimą, svars
tant dalyvavęs ir juriskonsul
tas

Tokiu pat budu buvęs išduo
tas leidimas “Danutes” fabri
kui Šiauliuose žuviai įvežti.

Spirito sutartis
Skandalingiausia istorija, re

gis, bus su spiritu. Pil. Julijo
nas Gromnickis iš varžytinių 
paėmė valstybės monopoliui 
statyti spiritą. Sutartį pasira
šius iš Gromnickio buvo parei
kalauta garantija visai sutar
ties objekto vertei — 81,300 
dol. Tą garantiją Gromnickis 
gavo iš vieno Klaipėdos banko, 
spiritas buvęs statomas per 
banką, bankas vedė atskaitomy
bę ir ėmė po 1% nuo litro pel
no. Po kurio laiko sutartis bu
vo perleista vokiečių bankui 
Eitkūnuose, o Eitkūnų bankas, 
kad tinkamai spiritą galėtų sta
tyti; sudarė sutartį su Vokieti
jos monopolio valdyba, kuri pa
sižadėjo atsakyti už galimus 
nuostolius dėl spirito netinka-

Tnumo.
Kai vienąsyk atėjo 17 vago

nų spirito su metilalkoholiu, fi
nansų ministerija sutartį nu
traukė. Suinteresuoti vokiečių 
bankai sujudo, kad sutartis bu
tų atnaujinta. Bankų direkto
riai su Nattaliu priešaky atvy
ko j Kauną pas Petrulį. Petru
lio kabinetan įėjęs Nattalis su 
Klingsporu (įš Vokietijos). 
Klingsporas greit išėjęs, o pa
likęs vienas Nattalis.

Sutartis tuojau buvus atnau
jinta. Tačiau Gromnickis buvo 
priverstas išduoti įgaliojimą 
Petrulio svainiui Liutkui paim- 
ti pinigus už spiritą. Už spiritą 
pinigus Liutkus taip ir imda
vęs.

Gromnickis tvirtina, kad jam

sakęs ir laišku^ rašęs "Ost- 
Deutsch-Bank” dir. Robertas 
Si ringas, kad bankas Petruliui 
už sutarties atnaujinimą sumo
kėjęs 5,000 dol. ir kad tos su
tarties atnaujinime svarbų 
vaidmenį suvaidinę Nattalis ir 
Liutkus. Tą patį tvirtina Eit
kūnų vokiečių banko prok u ris
tas R. Kurtas ir Reinartas — 
bankas Petruliui davęs už su
tarties pratęsimą 5,000 dol.
Vokiečių banko direktoriai at

sisakė duoti parodymus
Diplomatiniu keliu per Vo

kietijos teismo organus buvo 
tardomi Berlyne vokiečių ban
ko direktoriai: Maunas, Sirin
gas, Klingsporas ir kt., tačiau 
jie atsisakė duoti parodymus, 
nes, jiems duodant parodymus 
galį iškilti tokių dalykų, kurie 
viešumon neiškelti ir vokiečiams 
esą daug smagiau.
Petrulis valstybes pinigus įdė

jęs į privatišką banką ir 
ėmęs procentus

1925 m. pradžioj Valstybės 
kontrolė sužinojo, kad Petrulis 
iš valstybės iždo pasiėmė 154,- 
000 lt. Kontrolei Petrulį užklau
sus, kam jis tuos pinigus paė
mė — Petrulis nieko neatsakė.

Vėliau paaiškėjo, kad Petru
lis tuos pinigus nuvežė į vieną 
Klaipėdos banką ir savo vardu 
įdėjo kaip indėlį. Tada bankai 
už indėlius mokėjo ligi 36z% 
palūkanų, tai IPetrulis per me
tus už tuos pinigus gavęs dau
giau kaip 20,000 lt. palūkanų.

Tų pačių metų rūgs. mėn. 
Petrulio kabinetas sugriuvo; fi
nansų ministerio portfelį (Tu
mėno kabinete) paėmė dr. Kar
velis.

Gruodžio mėn. fin. ministeris 
Karvelis Seime gavo paklausi
mą, kokiu budu ir kuriam tiks
lui j Petrulis buvo paėmęs pini
gus iš valst. iždo, Karvelis at
sakė, kad tą 154,000 lt. Petru
liu buvęs paėmęs valstybės rei
kalams. Tačiau valst. kontro
lierius Karolis buvo jau įsitiki
nęs, kad Petrulis pinigus savo 
reikalui buvo iš valst. iždo pa
ėmęs.

Beje, tuos pinigus valst. iž
dui Petrulis grąžino dalimis.
Petrulis ir Prekybos Pramonės 

Bankas

Petrulio laikais Kaune buvo 
Lietuvos prekybos ir pramonės 
bankas, kuris negarbingai už
baigė savo dienas. Tame banke 
pirmais smuikais griežė Mar
tynas Yčas, Volpė ir Petrulis 
(To banko valdybai irgi iškelta 
baudžiamoji byla). Vieną gra
žią dieną (tai buvo irgi 1925 
m. vidury) Petrulis bankrutuo
jančiam prek. ir pramonės ban
kui iš valstybės iždo duoda du 
milijonus litų, neva tai sveti
mai valiutai užpirkti. Ir dėl tų 
2 mil. lt. Seime, Lapinskas ir 
Ralys davė paklausimus finansų 
mįnisteriui Karveliui ir valst. 
kontrolieriui Starkui.

Karvelis ir šį sykį įrodinėjo, 
kad viskas tvarkoj. Starkus 
taip pat pro pirštus į šį Seimo 
atstovų paklausirftą pažiurėjo.

O iš tikrųjų prek. ir pramo
nės bankas svetimos valiutos 
nei nemanė pirkti, nei pirko. 2 
milijonai buvo paskolinti užsie
nio firmai" “Engers”, kurios

[Acme-P. 8 A. Photo]
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Tarp Ghicagos
Lietuvių 
- - - - - - - .

Senas Petras Hamil
ton Parke

kai paleisti iš darbo neribo
tam laikui. Dirbančiųjų algos 
nukapotos iki žemiausio laips
nio.

Iželiai ilgo nedarbo nusiskun
džia ir biznio žmones, kad yra 
prasti laikai.—Senas Petras.

Peoples Banko Kon
• testas

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Bridgeportas

biznierius šiais sunkiais 
laikais nesėdi rankas su- 

Kasdie laik-

Ulysses Stevens Stone, buvu
sia kongresmanas iš Oklahoma, 
kuris dabar stato savo kandida
tūrą į senatą. Washingtone jis 
pasidarė labai “nepopuliariš- 
kas”, kadangi reikalauja įvedi
mo valdžios įstaigose “time 
clocks”.

stambiais akcininkais buvo kai 
kurie prek. ir pram. banko val
dybos nariai. Prek. ir pramo
nės bankas, ir reikalaujamas, 
nei tų dviejų milijonų litų grą
žino, nei svetimos valiutos nu
pirko: jis finansų ministerijai 
atsilygino vekseliais, kurių da
lis buvo be vertės. •

Kaltinimai

1) Petrulis kaltinamas tuo» 
kad 1922—1925 metų laikotar
py per daug pasisavinęs val
džios ministerių kabinetui už
draudus įvežti presuotų mielių, 
javus, miltus, etc., muitinių de
partamentui leido išleisti ap
linkraščius ir neteisėtus suvar
žymus legalizavo, išduodamas 
apie 120 leidimų neteisėtai už
draustoms prekėms įvežti.

2) Su Gromnickiu sutarties 
terminui pasibaigus ir sutartį 
pratęsus, bet spiritą pristatant 
^ena kaina valstybės iždas per
mokėjo daugiau kaip 100,000 lt. 
Tas yra numatyta B. st. 636 
str. 3 d.

3) Paėmęs iš Valstybės iždo 
pinigus paskolino ir pasisavino 
procentus daugiau kaip 20,000 
lt. Numatyta B. st. 636 str. 2 d.

4) 1924 m. iš prek. ir pra
monės banko paėmė 12,960 lt. 
procentų už indėlį pavidalu.

5) Iš “Ost-Deutsch-Bank< pa
ėmė 5,000 dol.. Numatyta B. st. 
656 str. 3 d. [“Ll Ž.”]

(b. d.)'

Apsilankęs į Hamilton Par
ką, Senas Petras užėjo su sa
vo keliaujančiu bizniu pas J. 
Klimą, 7241 Vincennes avenue, 
kuris užlaiko dideli garažą. Iš
sikalbėjome.

Sužinojęs, kad aš esu Senas 
Petras, “Naujienų” agentas, 
tuoj aus patelefonavo savo žmo-, 
nai ir sako: esą, išrašyk čeki 
$8 už “Naujienas”, nes Senas 
Petras nori pinigų. Už kelių 
minučių ponia Klimienė atnešė 
čekį ir įteikė Petrui.

Ir -sako, mes “Naujienų” ne
galime palikti, nes jos yra dien 
rastis, kuris patarnauja lietu 
vių visuomenei ir laikosi obal- 
sio—sava pas savą. Dar pridū
rė p. Klimas Petrui: neužmiršk, 
girdi, obalsio savas pas savą; 
nes aš žinau, kad tūkstančiai 
daug daugiau atjaučia savo tau 
tiečius.

Aplankius ir daugiau lietuvių 
Hamilton Parko apielinkėje, te
ko nugirsti daug nusiskundimų 
ant repnblikoniškų “prosperity” 
laikų. Daugelis žmonių nedir
ba ir nesimato tam nedarbui 
galo.

Hamilton Parke randasi ke
lios dirbtuvės, kurios mažai te
dirba, o kitos ir visai uždary 
tos. čhi yra didelė dirbtuvė 
“Bridge Works”, kuri parūpina 
tiltams geležies reikmenis, šian
die ta dirbtuve visai mažai te
dirba ir laiko tik ’ mažą darbi
ninkų skaičių. Kiti darbiniu-

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

2747 W. 63rd St

kri-Gegužės 22 dieną įvyko 
kštynos pp. Račiūnų sunaus šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. 
Jaunuoliui duota vardas Juo
zas. Taigi jaunasis Račiūnas 
bus vadinamas J. Račiūnas Jr.Į 
nes ir tėvo vardas yra Juozas.

Krikšto tėvais buvo dauge
liui chicagiečių žinomi biznio 
žmonės V. Barauskas ir p-nia 
B. Baliene.

Pp. Račiūnui yra plačiai ži
nomi žmonės, kurie užlaiko jau 
seniai Leituvių Auditorijoj ci
garų krautuvę.

P-nas Račiūnas sako, kad 
Lietuvių Auditorijoj ne tik 
persikeitė valdyba ar kas nau
jo įvyko, bet ir jo šeimynoj į- 
vyko permaina, nes sulaukė gra
žų sūnų—pirmą šeimynoj— ir 
abu Jis ir p-nia Račiūnienė, 
yra labai patenkinti tokia gar
nio dovana.—Senas Petras.

Kiekvienas 
persitvarkymo 
dėjęs laukdamas biznio. 
rašČiai skelbia apie visokiausius išpar- Į 
davimus, kokius kas tik sugalvoti gali.

Kur publiką galima patraukti žemo
mis kainomis, sankrovininkas yra palan
kioj padėty. Bet kur nėra kas par
duoti, vien patarnavimas, ten priseina ki
tokiais budais ieškoti patronavimo.

Paskantintas atsidarymu šiemet dauge
lio naujų taupimo sąskaitų, Peoplcs 
National Bank and Trust Co., kuris ran
dasi prie 47 ir Ashlarfd gatvių, prade
da taupimo kampaniją, j kurią įeina iri 
dabartiniai depozitoriai. Taupierhs 
žmonėms bus išdalinta 193 2 De Luxe 
modelio Chevrolet sedanas it 27 kiti 
'prizai.

Šis bankans yra skaitlingai taupintojų 
patronuojamas per 28 metus ir yra vie
nas žymiausių taupimo bankų visoj 
South Sidėj.

Vienas industrijos kapitonas nesenai 
pasakė: “Bankai galės pagelbėti šį indus
trijos neveiklumo periodą pakeisti j daug 
geresnį ir veiklesnį tik tada, kai ištrauk
tieji pinigai bus sugrąžinti, kad subu- 
davoti kreditą. Kadangi vienas depozi- 
tuodas doleris išauga į dešimtį dolerių kre
dito biznio reikalams, kuo greičiau tą 
publika supras, tuo greičiau industrija 
galės sugryžti į normales vėžes ir dau
giau žmonių sugryš į darbą”.

Be operacijom ar ičiržkimų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia jums atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinomu, jei nesate tiek paliegę, ka4 
esate priversti gulAti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
Užgydyti Juru kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pašalinti visus skausmus, kad iųs 
j trumpų laikų galėsite atsikelti. Tiktai lai
kyki tdų lengvi) nurodymų ir jums tikrai pa
gelias. Jusu aptickininkai nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

LISTERINE
reffeves

SORE THROAT

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

1 ^SXSSSSSSSSSSP*,ai=s=SSSS3SSSSSSS!SSSSSSSSSS^/

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokių 
išdirbyščių už nužemintas kainas, 
kitę ir patirkite /nusŲ kainas pirm 

y pirkaite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847

RNoVer

Listerine beveik mome.-taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne-; 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

MIEILIEE
Atei- 
negu Reduces COLDS
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APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS LIGŲ

Mes išnaikiname pleiskanas, galvos 
niežėjimą, sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa* 
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 8 Savings Bank Bldg., 

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

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

Kitą laikį pasai susitarimą.

Blizganti ma- 
leva, duodasi 
mazgoti, balta 
ar spalvuota i

$1.59g„
_ _

Climax sienų popierų 1Qa
valytojas, 3 už ............ -  I W V
Varnish Rėmo-
ver ................................... OOV gal.
darbą atlieka greitai, tikrai ir saugiai
Screen inale-
va ............................................................. kv.

tikrai juoda, ir džiūsta greitai'
H. R. H. pauderjs,' 19c
Mes taipgi parduodami didelį pasirin
kimą taipgi popieęos, visokios rų

šies hardware ir malevų.
Pašaukite mus telefonu. ir mes prista

tysime. Tel. PROSPĘCT 1297
....................................................................  -i—..........................y

Puiki
Lietuvių 
Krautuvė

Vyrišky, Moteriš- 
ką, Vaiką ir Mer
gaičių Aprėdalų.
Čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas.* 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s I>ry Goods 
Store

JUOZAS PIKIELIS, Savininkai

3344 So. Halsted Street'■

Lietuvis laikrodininkas

/

2342 S. Leavitt St

Daktaras
„ • Kapitonas

Pasauliniame kare

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

WISSIG
«k»

Specialistas iš 
Rusijos

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
PIRMI MORGICIAI PARSIDUODA PAS 

JUSTIN MACKIEWICH
$2000 morgičius ant naujo 6 kambarių mū

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

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

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

Tel. Ganai 1678

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS _ 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkišką pirtis moterims 
seredomis ik| 7 v. v.

Digestible 
asmilk 
itself!

9

KRAFT
Velveeta
• e • • e • šį 

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinusi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų greserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

i
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SOCIALISTŲ SIEKIMAI

“L. Aidas” 102 num. rašo: 
“Pittsburge (Pietų Ameri

ka) atidaryta trisdešimtoji 
tarptautinė tapybos paroda, 
kiekvienais metais Carnegie 
instituto ruošiama.”

( Pasirodo, kad Pittsburghas 
atsidūrė Pietų Amerikoje. Ka
dangi mažiau, kaip už mėnesio 
laiko Pittsburghe prasidės SLA. 
seimas, tai delegatai turėtų be 
atidėliojimo rengtis kelibnei, 
nes ims daug laiko, iki jiė pa
sieks “Pietų Amerika?’.

Gaftitiriris socialistų tikslas yra socializmo jsteigi- 
iftafo f)abrirtfriė kapitalizmo sistema darosi nepakenčia
ma vis didesniam ir didesniam žmonių: skaičiui. Jos ne
gerumas' yra ypač aiškiai matomas tokiu laiku, kaip 
šiandie, kuomet visą pasaulį slegia pasibaisėtinas eko- 
nriminis krizis. Net patys kapitalistai dabar jau nesle
pia savo susirūpinimo, kad šiai sistemai gręsia rimtas 
pavojus.

Bet nereikia manyti, kad kapitalizmas kaip bema
tant susmuks. Vargiai yra pamato laukti, kad jį su
naikins kokia* nors staigi katastrofa. Pavyzdžiui, nau
jas pasaulio karas galėtų padaryti neapskaičiuojamos 
žalos žmonijai, galėtų galutinai suardyti daugumos ša
lių finansus, sudemoralizuOti pramonę ir. pakrikdyti vi
są ekonominį žmonijos gyvenimą. Bet tai dar nereikš
tų, kad* kapitalizmui atėjo galas. Jisai butų nustumtas 
ant žeriiėsnfo laipsnio, priimtų žiauresnę formą, bet ji
sai nepasikeistų i socializmą.

Socializmas yra aukštesnė, tobulesnė ekonomine 
sistema, todėl jisai gali ateiti tiktai kaipo rezultatas , 
tolimesnio kapitalizmo vystymosi, o ne jo smukimo.

Socializmas tačiau ateis ne pats savaime. Jisai tu
rės būt iškovotas, kaip kad būna iškovojama politiška 
laisvė, tautos nepriklausomybė arba kitas kuris prog- 
reso reiškinys žmonių visuomenėje. Socializmą iškovoti . 
gali tiktai darbininkai. Keliais į socializmą eina per dar
bininkų organizaciją ir kovą'. C

Bet iki to laiko, kol bus pasiektas tas galutinas 
tikslas, socialistai tūri daug kitų teigiamų' uždavinių, 
kurie anaiptol negali būt ignoruojami. Klaidingiausias 
protavimas yra tų, kurie sako: ‘‘Viskas arba nieko”. 
Toki neva revoliucionieriai, kurie nori susyk pasiekt 
“viską”, dažniausia nepasiekia nieko ir dar trukdo ko
vą dėl geresnės ateities.

Per tą laiką, kol kapitalizmo sistema gyvuoja, dar
bo žmonėms yra svarbu, kad butų kaip galint labiau 
apsaugotos jų fizinės ir moralinės jėgos nrio išnaudoji
mo: kad jie turėtų žmoniškas gyvenimo sąlygas, kad 
jiems butų laiko ir pasilsėti, ir savo protą lavinti. Dar
bininkai yra be galo suinteresuoti tuo, kad jiems butų 
užtikrintas gėras atlyginimas už darbą ir duonos kąs- 
Afe nedarbo atsitikime, ligoje ir. senatvėje. Darbininkui 
svarbu, kad jo vaikams butų prieinama apšvieta,' ir 
kad sąlygos, kuriose jie auga, leistų jiems patapti svei
kais ir dorais piliečiais, naudingais visuomenei žmo
nėmis.

Už šituos dalykus darbininkams tenka kovoti, ir iš 
tiesų, jie Už jitos pradėjo kovoti daug anksčiau, negu 
jie įgijo supratimą apie geresnę ir teisingėsnę visuo'- 
thėftėS tvarką; Kova už kasdienio darbininkų būvio pa- 

prasidėjo daug pirmiau, negu organizuotas 
špfcfelfetiiiis judėjimas. Taip pat daug anksčiau, negu 
W prasidėjo darbininkų stengimasi įgyti

Šitą darbininkų kovą paniekinti, laikyti ją “berei
kalinga” ar net trukdančia siekti prie “galutino išvada
vimo” butų didžiausia nesąmone. Ta kova už kasdienio 
būvio pagerinimą' ir politines teises &ei didėšnę laisvę 
kapitalizmo visūoftiėiiėje yra darbininkams neapsiefri’a- 
ma. Be jos negali būti ir kovos* už socializmą.

'i’odėl* socialistai nesitenkina vien kapitalistiškos 
šiste’mob kritika it aįitavimu už Socializmą. J*fe taip 
pat o^ahfeirijja darbiriinkus kovai už jų reikalu# da
bartinėje šfšfėitfdje. Šal’ė galutino tikslo socialistų1 p^o- 
gtriTriė-.btirta išdėstyti ir konkrečiai reikafaviiriai politi
ni, «0ri6WfWo ir so&afihio pobūdžio*. Iš tų reikalai- 
įtoų; šūsfdarb socialistų' partijos platforma.

Apie Amėrikos Socialistų Partijos platformą it at
skirus jo# punktu# tėkš pakalbėti ititą kartą. Nauja

REIKfiS PRAŠYT, KAD KAPI 
TAMSTAI PASITAISYTŲ

bar yra laikoma Milwaukee’je, *>

Jėzuitas E. A. Walsh mano, 
kad* dabartinė kapitalistiška 
sistėrria tūri reformuotis, o kad 
nė, tai ją prarysiąs bolševikiš
kas “antikapitalizmas”. Savo 
paskaitoje jisai, anot Marijbn'ų' 
dienraščio, taip nupasakojo apie 
kapitalizmą:

“Jis nėteišingas darbiriiri- 
kariis. Jis yra savimyla, ne
krikščioniškas; Artimo mei
lė j'aih yra* svetimas dalykas. 
Jam darbininkai nėra žmo
nės, o jėi ne automatai, tai 
vergai. Jeigu j iŠ darbinin
kams kad ii* mažiausiai už 
darbą atlygina, nori, kad j'ife 
savim nesirūpintų, bet tik 
jam turtus krautų, didintų.

“štai, šiam kapitalizmui ir 
reikalingos reformos. Jis sto- 

; vi ant kryžkelib; Nežinia, ku
riuo keliu jis žygiuos, ar bol
ševizmo siaubūnui stačiai į 
nasrus, ar pasirinks kitą ke
lią, kuriuo žygiuodamas apsi
saugos nuo gresiančio pavo
jaus.

“Kapitalizmui apsisaugėti 
būtinai* reikia šios priemonės 
— tuojau susirupintĮ darbi
ninkų būtimi' ir < jų 
Norint tai atsiekti, 
darbininkams skirti 
atlyginimą už darbą, 
jiems pelno dalį, 
juos nedarbo metu, šelpti li
goje, o jiems pasenus mokėti 
pensijas.

“Jei kapitalizmas norės gy
vuoti; jis turi! įvesti višaš 
minėtas reformas. Be šių rė- 
formų jis rib^iričijamai tu
rės žūti. Ir jei šios reformoš 
butų įvestos, jos ne tik Nu
laikytų sOViėtižmO bangą 
siautimą; bet tūOjaėš galas 
imtų visą bolševizmą.” 
Tos kapitalizmo ydos (savi

myla, darbininkų išnaudoji
mas), kurias čia’ mini jėzuitas 
Walsh, jau* daiife metų atgal 
buvo iškeltos aikštėn socialistų 
raštuose. Tos rėforthos, kurias 
siūlo Walsh — didesnis atlygi
nimas iiž darbą, apdraūda nuo 
nedarbo, pašalpos ligoje ir pen
sijos senatvėje'— taip pat yra 
seniai socialistų suformuotoš*. 
SbfeMstai ne tik iškėlė tų rė- 
fonnų reikalingumą, bet ir jali 
.kėlios dešimtys mėtų; kaip už 
jas kovoja. Ir jų pastangomis 
daugelyje šalių didesnė ar ma
žesne tų reformų dalis jau tat 
po iškovota.

Taigi tas katalikų kunigas' 
skolinasi savo mintis nuo so
cialistų, bet nepasako, kad ji- 

’s*ai škbnriū’si; šitoks svėfftW 
miriČity' pasisavinimas be nuro- 
dyirib šaltinio, iš k6r jos imL 
tos? vddinasi plagijhtu.

Bet Walsh’as apšiiVieta’ lab$f 
naiviu žmogum, kuombt jis reišt 
ikia viltį, kad kapitalizmas gdl 
jsavo noru atsižadės savo ydų 
ir “pasitaisys”. Kiri jisai rado 
žmonijos istorijoje v bent vieną 
pavyzdį kad išnaudoto jų klasė 
bUtį pati gėra valia atsisakitifc' 
mįo iŠriaūklojimo ? 'Hkio atsiti
kimo istorijoje nebuvo Vėtgų! 
savininkai' tol laike dergus,* kol* 

tvėrgija’ brivo pėlhirigUs dalykas 
| artik 1U1' j’į' Valdžia! nebuvb' j*ė- 
’ ga* riuversta; DvartAirikaT-Tėbda-

lai irgi nesiliovė engę baudžiau- 
jninku, kol jie tūrėjo galią. Ta
iti katalikų* bažnyčia1 pasi'Žyriiė- 
jjo, kaipo Viėrias aršiausiųjų 
darbo žmonių skriaudikų. Kur 
buvo vergija, tenai vyskupai ir 

' pralotai krovė lobius iš vergų 
darbo; kur buvo baudžiavoj, 
tenai dvasiški ponai kartu su 
svietiškais bajorais tuko bau
džiauninkų krauju ir prakaitu.

Paimkite tokią Meksiką arba 
Ispaniją. Tenai per šimtus mė
tų dvasiški j a palaikė aršiausią 
priespaudos sistemą, ir, kuomėt 
darbininkų bei valstiečių ma
ses, gyveno baisiame skurdė, 
tai klebonijose ir vyskupų re
zidencijose btivo kupinai visokių 
gerybių. Ar vadinamoji krikš
čionybe ir “artimo meile” su
stabdė kunigus nuo šito žmo
nių išnaudojimo? “Krikščiony
bė” yra seniai virtusi tuščiu 
žodžiu arba dar blogiau — 
skraiste, kuria’ dengiasi aršiau
sieji žmonių skriaudikai.'Meksi
kos ir Ispanijos “krikščibniš- 
‘kieji” liaudies išnaudotojai tik
tai' tuomet liovėsi plėšti žmd- 
ries, kada buvo nuvėrstas jUb- 
gas despotų, su kuriais kunigai 
ėjo: ranka už rankos.

5 Todėl yra nesąiribnė tikėtis, 
'kad geruoju atsižadės savo egd- 
. izmo dabartiniai daYbininkų 
'išnaudotojai, kapitaTi'štat Paty
limas rodo, ka'd kiėkyiėrids, 
'darbininkų būvio Aa^čAiriihia's, 
kuris tapo pasiektas, tupėjo 
būt pačių darbininkų jėgomis 
iškovotas'. Kitokio kelio nebuvd, 
nėra ir nebus. t

GIMIMAI CHlCA- 
GOIE

Rašo Dr. A. titontvidds.

LiėfuVhf tautos' kūdikių 
Cliicagoi gėnia' kaš įlietai1 ūpie 
hiltstaricf. Tiktų skaitlinių ne
ita’ galima gauti; ries giiriimo 
itakordWė tautybė. ririžynri- 
riiri1: užrašbiriri tik tėvb ir mo- 

gitairiė1 yfetaV jfeita ribe- 
jbnės, kari Amerikoj’ girivrisių 
ir augusiu lietiMi^ šeimynų 
'skaitfiriš iritadefe prailėnt- 
j# afeNfi^. fariririšririš ir 
fb'dfef ghtifiOų škatmutf įi'aš jas 
d'i^ėstilš begu' pOŠ' atėrJiU! šei
mynas, kurios baigiu nusenti 
,ir daugelis kūdikių jau nebe
gali turėti. Kiekvieną metą 
pas lietuvius ateivius gįmimų 
skaitlius mažėja.

Ateivių lietuvių tėvų ir md- 
tinų, kurių Šeimynose - gihiė

inot. 499

BotšĖ VlKlšKAS .kAėl- 
TALIZMAŠ

■.f

likiiriu*. 
reikia 

didesnį 
skirti

apdrausti

( Jėzuitais Walsh gąsdina keci- i 
talistus “bolševiką antikapitd- i 
lizmu”. Bet jisai nesupranta, 
kad bolševikai tikrumoje nieko 
kita, nedaro, kaip tik rengia’« 
dirvą kapitalizmui. Bolševikai 
yra priešingi tą^n kapitalizmui, 
kuris Buvo sukurtas caro vai- : 
džios, bajorijos ir senosios stą- : 
Čiatikų bažnyčios pagelba. Tą 
kapitalizmą bolševikai sugriovė. ' 
6et ji'e steigia naują kapitali^- i 
nią-, ubliai mokiridaibieSi* iš A- i 
merikoš; Anglijos, Vokietijos ib 
Betgijbš kapitalistų bei1 jų in
žinierių, kaip daryti biznį, kaip i 
|daūgiau išspausti prakaito1 ife 
darbininką. ■

( ĖOlŠeVikai įvedė savo dirb- i 
‘tiiVėsė visas kapitalistiško' 
.naudbjinio priemones, kokios 
tik buVb iki' šiol:’ kariie riėVs sb- 
įgalVėtos: ir Taylof’o sistemią, 
•kirii’ pavėrčin darbininką aūto- ’ 
‘ihatu, hiašinos priedii'; ir akof- 
dini atlyginimą už darbą, ir pa
baudas UŽ sugadintą medžiagą, 
ir premijas už spartumą, ir už- 

I draudimą “saū’vališkai” mesti 
Viiėbą dirbtuvę ir . ieškoti darbb 
kitojė, iV t. t. Rusijos darbinin- 
ką alįg'ėk yra! žemesnės, neįu 
kiriibje1 ūbrs kapitalistiriėjb la- 
tyj^, e gyvenimas brangesnis. 
6rganižabijų laisvės, žodžio ri 

laisves, šušiWnkirinį & 
streiką’ l&isvėš sbviėtijds d’ūrbi- 
Ihinkai neturi. Politikoje demb- 
jkfAtij'a parialkibta ir įVėstk tė- 
roristiŠka diktatūra; Tai ką Vi
sa tai reiškia? /

Ar tai nėra kapitalizmo siste
ma . biauriaušibj'ė, primityvejė, 
barbariškoje formoje? Skirtu
mas ritio* “pkpVastoj'o” kapi&- 

‘ lizino tenai yra tiktai’ tas, kad 
bolševikų valdomoje šalyje biz
niai priklauso ne privatiniemš 

’Žiribbems; bet vaTdm Tričiriri 
tai yra paturalus dalykas. Bok 
šėvikiški danbminkų išnaudotų!- 
;jW savb* kapitalo neturėjo, lmL 
d’a jie pašigrobė Valdžią į savb 
ripkas. Todėl tiib* tarpu jie stėįt- 
giSa' “valstybinį kdpitalizmį”- 
Kol prambnė rieapbiriibka, bbl- 
ševikarii's* n&ta jbkib išro,kaVi- 
mo imti j*a šaVb' piiVatMn niįb- 
lįkyybęPljBet -knf W* Mševįkai'

kapitalistų Vėsti' tūdsi 
stf tai kėniisai'ai, 

kurie Miė vėjkiii; itaSpo “Val- 
'styliės atttėvai", phsklaliils 
’fiios tarp savęs ii* pataps viė- 
riinrai'aik bbšais; .

kūdikis buvo:
1926 m‘. tėvų
1927 m. tėvų
1928 m. tėvų 

i 1928' m', tėvų
1930 iri. tėvų 

i Iš to aiškti, 
skaitlius lietuvių ateivių vyrų 

s yra vedę arba kitatautes arba 
Amerikoj gimusias lietuvai
tes. Yra žinoma, kad tulūS 
.skaitlius lietuvaičių, ateivių 
yra ištekėjusios už- kitataučių 
ir Amerikoj gimusių lietuviį. 
Taigi ir pastaraisiais laikais 
da gema nemažiau kaip 500 
kūdikių vien tik Chicagoj kas 
metai, kurių abu tėvas ir mo
tina arba bent vienas jų yra 
atvykęs iš Lietuvos.

ĮdriUlTOS yra ri kitos 
gos gririimą skaitlinės; 
linai' kūdiki^ čia' giiriėr 

meluose . .........
rimtuose ...........
riiet......................
met. ..................
met...... .......... .....

616, 
609,—nidt. 468 
554—mot. 452 
469;—inot. 381 
444,—mot 329
kad pusėtinas

tarp 15 ir 19 metų virš 5,000; 
pas tas, kurių amžius yra tarp 
20 ir 24 ritėtų kas metai ge
ma apie 17,500; motinoms 
tarp 25 ir 29 metų senumo ge
ma apie 16,600 kūdikių; mo
tinoms 30—34 metų gema 6000 
kūdikių, motinoms 40—44 m. 
apie 1,700 kūdikių. Po 45 me
tų senumo visos Chicagos mo
terys besusilaukia tik viršiau 
vieno šimto kūdikių metuose. 
Nėra jokios priežasties, kodėl 
moteris nuo 25 iki 44 metų se
numo turėtų skirtis gimdymų 
skaitliam. Vienintelis išaiškini
mas: juo jos eina senyn ir 
gauna/ daugiau patirimo, tuo 
labiau išgudrėja gimimų skai
tlių kontroliuoti.

{ Jaunavedžių Chicagoj kas 
metai gema apie 4,500.

Daugiau negu 60 kūdikių iš 
kiekvieno šimto gema ligoni
nėse. Gimdymai namuose, kas 
metai mažėja.

Prie 90 su viršum gimdymų 
iŠ kiekviėnb šririto patarnauti 
šaukiamas gydytojas. Akuše
rės baigia išeiti iš mados. Jų 
yra da keli šimtai Chicagoj 
ir netoli visos', ateivės. Ne vie
na pragyvchiirio iš savo ama
lo jau nėp'ašidaro. 
J '.J. . .. . . . • . X... - „.............. I

J

labai greit, o kita pamažu, 
bet už tai (a kita rųšis davu
si labiau išsirutulojusį tipą. 
Tuo esą galima paaiškinti, ko
dėl greta labai ištobulėjusių 
gyvybes rusių yra labai primi
tyvių.

6. Ilgainiui rųšis pasiekianti 
savo išsirutulojimo kulminaci
nį punktą. Rutulo j imąsis sus- 
tojąs ir rųšis liekanti egzis
tuoti nesikeisdama iki išmirs. 
Tuo paaiškinama, kodėl že
mesnieji gyviai iki šiol išlai
kė tas formas, kurias jie priė
jo ankstyvesniais geologiniais 
laikais;

7. Gyvybės rūšių įvairumas 
žemės paviršiuje radęsis ne dėl 
“emigracijos”, bet dėl to, kad 
atitinkamai sąlygoms vienur 
kai kurie gyviai išmirę, kitur 
tie gyviai — likę.

Dabar mokslininkai susido
mėjo MontandOno teorija. “T.”

Originalus testamentas.

1926
1927
1928
1929
1930

Chiea- 
Apla-

60;2(k) 
.60,888 
59,01*6 
58,800 
58,0^3

Reiškia, nors gyventojų 
skaitlius auga, gimimai* mažė
ja; Tas pats darosi New Yoč- 
;ke, Philadelphijoj ir kituose 
miestuose, išimant Bostoną, 
•kur ant kiekyicno tukstančip 
gyventojų da Vis įįcma virš 
i24 kūdikiai kas metas. Chica
goj ant gyventojų tukstąnčib 

j išpuola apie 17, New Yorkc 
lirgi apie tiek pat, San Fran- 
cisco tarp 14 ir 13, Los Ange
les apie 12.

j čliicagoj gimė: 
bėrnidkų 

30*,772, 
31,331, 
30,337, 
30,210, 
29^81’,

mažą turtą įpėdiniams tik ta
da, kada išmirs paskutinis se
nutės auginamas gyvulys. Jų 
tarpe buvo daugybe šunų, ka- 

!Čiif, sliekų, karvelių ir žuvų. 
Ibatig buvo šertų ir ligotų, bet 
keli šuniukai buvo Vos gimę, 
o Ratais, veterinorų nuomone, 
•žadėjo gyvėnti ne mažiau kaip 
kokį’ Šmitą metų. Ligi to laiko 
įpėdiriiai turėjo rūpintis ir pri
žiūrėti gyvulius, kad jie nepa
juntu savininkės mirties. Ne
praslinko ir mėnuo, kaip paei
liui1 išstipo visa menažerija. 
Neteku savo motinos — globė
jo^ žvėriukai nubudo, neėdė 
nieko ir sirgo. Testamento są
lygai išsipildžius,’ turtus ėmė 
valdyti nauji Savininkai. Bet 
gyvulių globos draugija* kelia 

sjiems' bylą už gyvulių išnuodi- 
jhną.

Įvairenybės
Nauja gyvybes afsiradi- 

mo teorija
PraricuZą antropologinio in- 

sfitūfo narys dr. G. Montan- 
dori sukurė narijį gyvybės at- 
sfratf'iriio teoriją — ologėhezę. 
jOlogęnezės teorija skelbia; kad 
jgyvybė atsiradusi* iš karto vi
sam žemės rutuly, ir yra prie
šinga monogenėzei, skelbian
čiai, kad gyvybe radosi iš yiė- 

įiio prado, ir pologenezei, skel
biančiai, kad gyvybė radosi iš 
daugelio pradų. Dr. Montan- 
dbn įrodinėja, kad monogene- 

;ZČS teorija yra nenuosekli, ka
dangi šiandien yra iškeltas 
klausimas, kad esą galima 
chemišku procesu iš ulframi- 
kfbbų gauti gyvybę. Ir, nors 
šis klausimas tyrimuose da*r 
nedavė aiškių (ėigiairių išddvų, 
Vis' dėlto' -
.don — vien jo iškėlimas ir na- 
'grinėjrinas jaū gčiauria i’riono- 
gėnežes’ spėĖbj'imą apie' vienb' 
iprivilegijuoto prado — narve
lio buvimą. Netvirti esą ir po- 
logenezes argumentai, tvirtiną, 
(kad gyvybės' atsifadusios iš 
daiigefio afškfVą pradij' (žirio- 
'gus* iŠ žrirogrius* prūdo, Šuo1 iš 
'Sūris Ji* ftz ir toliaii dūrigirięši), 
kadangi' visiį prūdą jhriniau- 

’siėj1! rtafvelfd*? bevėik sutampu, 
t‘. y. ėšą vfeŪi* viėnbdl1. Ologė- 
ū'ėzė šitą uCriubseilūiriiį nėfu- 
iViūtil Jos* hurimriiVc, gyvybė at- 
IšfVūdusi' nū vienrij1 kuVioj žė- 
mės rutūTio vietoj; bet d'aūgy- 
ibėje vietą? iŠ kūVto, kur tik bu- 
ivo* palankesnės sąlygos. (J to
kios sąlygok gūlėjiišioš būti af- 
Iba jdrą dugne, arba pakraŠ- 
ičiuoše.

Visą! sūVo teoriją dr. Mon- 
tandon slivėdū* į septyniūs pa- 
jgiiriklinius- dėsnitfs:
į !• GyVybė atsiradusi visiir, 
(panašiai; kaip rytinės rasos la
šai aht žęlšs ir lapų.

. 2. Visi jriiliardai gyvų buty- 
;tyių! priklausę vienai* rūšiai, iš 
kurips tik vėliau atsiradę skri
tingi organizmai. Čia individų 
poligenezė jungiasi su tiptj 
-mbnogenezė, ir, tokiu budii, 
bTogencžę galima laikyti dai
gine (visur buvusia) monogė- 

)neze.
į 3. kiekvienas pirminis gy- 
’^ąs organizmas turėjęs savy 
jviką ,busimąją gyvybių kartą: 
medį, arklį, žmogų ir tt.
r 4, Kiekviena gyvybė, per 
daugelį kartų visiškai išcvoliu- 
cionavusi ir subrendusi, turė
jusi žūti, ir davusi pradžią 
dviem naujom gyvybės rūšini, 
visiškai Skirtingom nuo savo 
protėvio, Tuo postulatu Mon- 
tahdon paaiškina tuos šuolius; 
kuriuos pastebi mokslinįnkaf 
4Škasamį gyvulių evoliucijos* 
jgiikndinej.
, 5. Dvi ainių rūšys savo savy-

Prancūzų 1871 metų ko- 
vų ginklo draugai

sako dr. Moritan

Dabar jų išliko gyvų vos 10 
asm'ėrių. Kartu jie turi 837 me
tus. 1895 m. kada kūrėsi jų 
draugija, bendrame suvažiavi- 
irie daTyvdvė dar 490 žmobių. 
Jfie Viši prieš 60 metų liejo 
kraUjųį', Pranėuziją nuo prūso
kų bbgirida'lrti. Tačiau karas, 
dčf vadovybės klaidų, buvęs 
ta'efaiihingas.

Karalius Vagies pa
dėjėjasmergaičių*

29,428 
29,557 
28,679 
28,590 
28,202

1926 
1927 
1928

, 1929 
' 1936

Kaip giririinat rodo, berniu
kų gema kiek daugiau negu 
mergaičių — keliais tūkstan
čiais daugiau per minėtą pen-’ 
ktmetį, bet vyriškos gimties 
asiiiėiių per tą laiką mirė Clii- 

‘ca'goj 18,669 dUri^iaų, negu 
moteriškos: vyrų 101,163, mb 
terų 82,434. Reiškia, vyrų 
skaitlius eina žemyn, mbteriy 
'auga*.

Neištekėjusioms už vyrų

iri. 
m. 
m. 
m. 
iri.

1 čū’gbj:
1929 metuose ............ 1,337
1927 m. .................  1,288
1928 m.......................... 1,346
1929 nr. ............. u.. 1,372
1930 m;.............. r...... 1,489
Merginos vaikų turėtų dau-t

gimt už ištėkėjusiaš moteris, 
jeigu ri'e' į'vaifų's apšivaisiniirio 
'pasisaugoj linai ir fūkšfahči'ai 
iabbiftį kas mUaSL Negalima 
.sakyti, kad šitie dalykai ne
praktikuojami ŠeiipypoM. $eš 
kitaip giinimd skaitlius padvi
gubėtų. Paėmps’ visas Chi'ea- 
gos* šeimynas, kūrips ftrii ii4 nri- 
tuW vaikų, kiekvienai išpuola 
pb d’a puse * " ' * * 
per: dv“f Šeimyi 
Reiki’a pas’aky
gali’ atsitikti‘ tik fbri, kur gim- 
jdyriai* konfrbliribjami. Iš to 
įyf.ū* aiškU; kad UČ įstatymai, 
■iVč p&hnkslai' pVi’ėŠ šią kont
rolę fiėveikia'. z

Dafigiafišiai’ kridikiūf gėiriri 
jld^^ nWriiAfc, Pąs iribti- 
įMūtf 1’4* mrifiįl ri jaunesni gri-, ________ _____ _________ v
ma Chicagbj tik apie 50 liūdi- Ibėnr bebuvusios vienodo laips- 
Idą kas metai. Paš riirimias nio. Viena rųšis subrendusi*

ĖiudVikaš XIV, Prancūzijos . 
karalius, padiatė kambary va
gį, kuris pasistatęs kopėčias 
stengėsi nuimti laikrodį.—Ką 
'čia veiki — paktnušė karalius. 
5—Nainiu l'aikrbdį, bet bijau, 
įtari’ kbpėčios nepaslyslų, —at- 
šhkė akiplėša* vagis. Karalius, 
Uirinydairinš, kad tat kuris dar- 
briiinkų; atsiųstą pataisyti la'ik 
riridj, prisiartino ik* kopėčias 
palaikė, kO! vagis nusileido ir 

i padėkojęs išsinešdino.
; Krii po kelių Valandų vagys
tė paaiškėjo, Liudvikas XIV 

i paprašė neskelbti ir neieškoti 
! vagini nes* jis pats buvęs jo 
padejėjias.

NAWAŠ Krilturos No. 4

i Naujas Nė. 22 
šiatttiiė. Kaina 10c. 

Klauskite Naujienos^.

gos’ šeimynas, ktriips ftrii ir nri

yaiko, tai yra 
pėnkit vaikai.

kad šitaip

i “Neitose” galimaįgau
ti Uni^afa^*, Piritų Airie- 

itetavitf Iriikraščiris: 
“Naujoji Bailia” (Nu. 5)

: “Tribtftttf ’ (NW. -
| Kaina1 5<J kiekvrėnYz'.
! “NAUJOJI BANGA”
i Atėjo’ pifmas itameris 
Urugtfay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Gattrta Įtinti “Nattjrchose’’.
Kairia iik 5‘ tentai.

BOSTONIEČIŲ aTYOAI 
Nattjieftaš' galimu gauti 

Ausi pirkti karidfeft pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St, 
Boston, Mašs.
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Advokatai šienaųjasi iš 
užsidariusių bankų

Trijų užsidariusių bankų re- 
syveriąi ir advokatai (tie bap- 
Jcai yra South Side Savings 
Bapk apd Tpust Co., North 
VVestern Trust and Savings 
Bank ir Sheridan Trust and 
Šavings Bank) padarė kai ku
kius sutaikymus, kurie lietė su
mą $662,750. Ir už tai jie ga
vo ąpįe $132,000. O kur kiti 
užsidariusieji bankai ir sumos 
pinigų tenkančių resyveriams 
ir advokatams? Depozito- 
riams nelaime, o kai kuriems 
asmenims iš jų nelaimės giliu- 
kis.

Chicagos Dailės 
tūtas

Insti-

Dailės Muzejų Direktorių 
Associacija, susidedanti iš ke
turių dešimčių dailės įstaigų 
Suvienytose Valstijose ir Kana
doje, turėjo suvažiavimą Tę- 
ronto mieste, Kanadoje, pirma
dienį ir antradienį, gegužės 16 
ir 17 dd. Dr. Robert Harshe, 
Chicagos Dailės Instituto na
rys, tapo išrinktas asociacijos 
prezidentu, o Ęarl Rowe, iš 
Providence School of Indust
ries — vįce-prezidentu. J. Ar- 
thųr McEean, įš Toledo Mu- 
seum of Art. išrinktas sekreto- 
rium-iždininku.

Ketvirtadienį, gegužės 26 d., 
10:30 vai. bus pranešimas per 
radio iš stoties KYW tema 
“The Advaptages of Member- 
sliįp in the Art Institute”. Be 
|p. tokius pat kalbas bus traps- 
lįuojamos iš tos pačios radio 
stoties ir tuo pačiu laiku ket
virtadienį, birželio 2, paskui 
birželio 9 d.

Aguonų kvietkelių par
davinėjimo dieną

Chįcagįečiai ir chicagietūs 
yra prašomi miclaširdingai at
siliepti pirkdami aguonų 
kvietkelius ketvirtadienį, ge
gužės 26 dieną. Tuos kviet- 
keĮius pardavinės keletas tūk
stančių moterų. Aukos šitaip 
sukeltos eis naudai karo vete
ranų, kurie ne|ekn sveikatos 
mūšių laukuose. Publika 
prpšpma- aukauti kiek galėda
ma daugiau, kadangi šįe 
presijos laikai sumažino 
jąpias kalbamam tikslui iš 
tų šąBipįų.

de- 
pa- 
kit-

Uždaroma vakarinės 
mokyklos

Jau keturiqliką vakarinių 
mokyklų Chicagoj uždaryta 
deliai stokos pinigų. Paliko 
atdaros dar šešios. Tuo tarpu 
skaičius politikierių turinčių 
mokyklų tarybos priežiūroje 
jvairius džiabus pasilieka 
praktiškai nesumažintas.

Senįųu vakarines Chicagos 
jppkyĮvlas lanke 52,163 moki
nių. JJabar, tjeliąi uždarymo 
tų mokyklų, tebelapko tik 27- 
000.

Siulonųi dar sumąnypias, 
kad ląnkantys vakarines mo
kyklas mokėtų už pamokas. 
Bet vakarinių mokyklų mo
kiniai ir ippkinės yra kaip tik 
tie, kurie mažiausia pajėgia 
mokėti pž mokslą.

Ieško brokerio
Ieškodama $500,000 vertės 

Jėry įr bonų, kurie, sakoma, 
buvę padėti Prudential Invest- 
mępf koinpunijaj, policija pa
darė kratą kompanijos ofisuo
se, 188 West Randolph st. Po
licija užtiko pakankamai po- 
pieros prilioduoti (roką, bet 
neužtiko kompanijos viršilos 
u. Ą, DorUy. nei šorų, nei Ritų 
vertingų popierų.

Prasidėjo vajus prieš 
automobilistus

Policija vakar naktį pradėjo 
vajų prieš tuos automobilistus, 
kurie palieka savo karus gat
vėj, ažupt įvežti juos į gara
žus. Polirija reikalaus, kad 
karai butų garaže nuo 2 įki 6 
valandos ryto. Apskaičiuoja
ma, kad Chicagoj paliekančių 
karų gatvėj per naktį aptomo- 
bilistų esama apie 200,000.

Apvaikščios 90 , metų 
sukaktuves

bažnyčia — prie 26 gatves ir 
Michigan avenue, vakar ap
vaikščiojo 90 metų sukaktuves 
nuo to laiko, kai užsidėjo. Ji 
yra viena seniausių bažnyčių 
Chicagoj e.

Better Business Bure- 
au įspėja chicągiečius
Orui atšilus pasirodė Chica- 

goje spietis sukčių, kurie varo 
savo rąkietą vaikštinėdami iš 
namų j parpus—įspėja Chicago 
Better Business Bureau.

Tie pedįiprįai siūlo šeiminin
kėms visokių tavorų. Vieni jų 
pardavinėja kokius nors tepa
lus, bet sako, kad pelnas ei
siąs kokiai ten vaikučių prie
glaudai palaikyti, nors ta prie
glauda niekuomet nematė įr 
nematys šių pelnų. Kiti par
davinėja laikraščius arba žur
nalus sakydamiesi esą studen- 
tai-tės ir tuo budy uždarbiauja 
pragyvenimą ir mokslą, nors 
prie mokyklų neprieina per ke
letą blokų. Dar yra ir tokių, 
ypač iš moterų, kurios jsiper- 
ša į namus sakydamos, jogei 
jos atstovaujančios sveikatos 
departamentą. Bet kai įsibriau- 
ja šia prigavinga priemone i 
namus, tai ima siūlyti neva me
dikais knygas, etc.

Yra daug daugiau visokių 
priemonių, kurias panaudoja 
rakietieriai iškišti šeiminin
kėms ir šeimininkams pigų ta- 
vorą už aukštą kainą, bet kuriu 
čia visti suminėti negalime.

Taipgi Better Business Bu
reau pataria neturėti reikalo su 
panašiais pedlioriais arba ped- 
liorėmis. Kalbamas biurąs pa
taria pirkti reikmeųas iš žino
mų kostumeriams krautuvįy ir 
sandėlių.

'i ^4i^Fg:

I.abai fivehma . . . atln"” ' :•
nūs mišinys parinktlnio alie
jaus, švelnaus uksuso, rinkti
niu kaiušinių, rotų prieskofinj. 
Sumaišytas mažumių krūvi ie- 
mis dėl geresnid skonio. »
l’rlstiitomus ŠVIEŽIAI groser- 

niukinus kas kėlios dienos. 
JU

ALWAYS 
Kitchen-fpesh!

KRAFT
Mayonnaise

r-’-1-..... t i

Armonikų grojitojų 
konteątas

Chicago Boys Clpb ąk^bįa 
kontestą tų, kurie groja ąrmo- 
niką. Norintiems užsįregį§t)- 
ruoti kontestili paskutine dįępa 
bus gegužes 25.

Kiekvienas kontestąntas gaus 
pranešimą, kur ir kada jis turi 
pasirodyti. \

Kiekvienas kontestąptas gąuB 
5 mipųtes laiko, kurias galės 
groti ipąsirįnkęs ką norės.

į<outestantai bus iššaukti nu- 
meriaįg, o ne vardais.

Teisėjų komitetas susidės' iš 
5 asmepy; juos paskirs kontes- 
to menedžeris.

Kontestąptai bus reikalauja
mi vartoti Ęggle Brand armo
niką.

Koptestui priimami taip ber
niuką!, kąip mergaitės. Vienas 
skyrius bus berniukų jaunes
nių, kaip 15 melų; kitas—ber
niukų senesnių, nei 15 metų. 
Vienps skyrius mergaičių jau
nesnių, kaip 15 m.; kitas — 
mergaičių senesnių, nei 15 m. 
Dar skyrius susidarys iš vadh 
namų sopių, t. y. senesnių, ne 
kad 25 m. Be to, bus kontes- 
tai muzikantų grupių.

Norįntieji stpti koptestan ga
li telefonuoti: Diversey 9556; 
adresas laiškams: 1725 Orchard

175 deportavimui Phone Boulevard 8483

175 svetimšaliai apleido va
kar Chicngą. Jie deportuoja
mi yra į tas šalis, iš kurių at
vyko. Iš jų 75 yra tokie, ku
rie pasinaudojo vyriausyr.es

NAUJIENOS, Chicago, IJI.

tėvynę valstybės lėšomis. Ki|i 
šimtas deportuojami prievarta.

YO.UITB
Night and Morąing 
them Clcan, Clear and

WriU for Free-Eye 
pr <‘Eyn Beayty" I 

MBriM(^Dept'Š.8.»9$'O|tįpSL,ęiųqty|i 

W^RWWWWI|I|JIIIIIIII(|»MWI

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

nVĮĮI!Į»!ll!!8» ■

pražuvęs
Daugeliu pirmųjų įspūdžiu 
dažnai ėsti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigd žmogau^ 
dantis yra neivarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tup tarpu gąl-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liatęrine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas daptu emeles — tas sun
kus urvinis pagalios tąpo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tjk 25 centai; 
gausite per savo aptiękoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

ladiavidi ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Pataynąuja laidotuvėse kuopigiapsia. 
Reikale meldžiame atsįšąųkti, p mųsq 

&Fhu buriw užgaųMIąti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

23X4 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Cęurt, Cicero, Iii.
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius jr 
Balzamuotojas

Moderniška Kopįyėįą Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

331& Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 

' t ■ t,

Phone Boulevard 4139 
A MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir ųebtąųgųs tp-. 
Jd, kad ųeturjpe iš- . 
laidų užlaikymui įky- 
tilĮ’

3307 Auburn Avė,
CHfCACO. ILL.

u

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRIČEŠ

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRĄ0ORIŲS ęiRCAQQJ

. t JLąidotuvėse patarpaų- 
ju gCriaiJ jt pigiju 
negu kiti todėl, kąc 
priklausau prie grą- 

bų įšdįrbystės 
OFISAS:

j 668 W. 18th Street 
T4 Canal 6174

/ SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Viętory 4088

------------- ---------------------------- L ................. ..... ........... .......... ■. ■ i

M POVEIKIS
atež? KVIETKININKAS

NŪS KINTUS KVIETKOS 
pastatome j Viaaą Miesto Dalis 

fgjRv ' Vestuvėms, Rankietąma ir Pągrąhąmp
Vainikai

331® ą, Hąlsted St. Tel. Boulevard 7314

, lVlr"Tn'': ųTV.Tr I . V / . ■ " T- -r-nriJ r-r

1 yu1 įju'i'i'Fi'iim’yiiRviT ■ „i, . t,.,, j —-ri-
3 •. a ■ • ■ • t, 4 *

Seniausia ir Didžiausia 
LIETUVIŲ

GRABORIU ĮSTAIGA
‘ v* f •• • ' - ■ ■ .n

EUDEIKIS ir vėl nuptebijio publika su savo nupiginto- : 
mis kainomis už aukotos rųšįeg pąįajdojimą, Męs nieko 
nerokuojame ątye^imą mirusio žmogaus kupo | mU^q 
jstaigą iš bile jokios miesto daĮięs.

Reikalui esapt, mųsų automobilius atvažiuos i jw 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir pžtą W 
tarnavimą jums visai niekę nereikės mokyti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pukšite, ar ųę. > ■

EUDEIĘIS yra viępatiųi^ Mętuyig ipaboi^im, frpįs.’ 
teikia ambujance patarnavimą ąu ekspertu lįętųvįų pa
tarnautoju. Pyką! Kętųrięs Modęmiškps Koplyčios Dėl 

„šermenų. Pašaukite EUDEJKį pjrm «ęgu krWpąit& W 
* kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

DkĮVri, OImi

4605*07 South Hęmtaę Ayęimę 
z Visi Telefonai: YARDS 1741 k 1743

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujier os 
yra naudingos.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Graborlai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

• 718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

IGN, J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46?h St.

TeĮtfppai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

4327 So. 49th CV

Telefonai 

Cicero 3724

Lietuves Akušerės

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

. “ Aldą Gydytojai

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, III. •

drTvaitush, opt. 
ppTVVĮf AMŲ ąPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvoj
Palengvins akių įtempimą, kuris es|i 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, peęvųotamp, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinįiis. Visųųsę atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, parq- 
dančią mažiausias klaidąs. Specialė atycįa 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki. 8 y. hjedeliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATiTAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Ųaugely atsitikimų akut atitaisomot be 

akinių. jKainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Bhony BgpUvatd 7589

Dųųkife savo akįs išpgząmįpuotf

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4^49 S. Ashlapd Ate. 
Tę|. Ępųlevard 6487

DR. KARK NURKAT
■ jĮj—Vų. (NURKAITIS) 

gnjįymf TkftpKSį Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St
Tel. Grovebill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
ŲETŲVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
KpmpHkuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St, 

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

Nęjėlioną|s ųuo 10 įki U
8

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

Tęl. Catamtf 3294 
N99 ? R“ J 2 /M- dlen°» į» 
nuo 6 iki 9 valandos vakare 

------- - —....... -

DR. MARflERIS
Vąlapdąs: npo JO ryto įki 2 po pietų 

u »«»iW v's’Il s«- nūdieniais nuo 10 iki 12.

A, L Davidonis, MJD. 
4010 Sp, Michigap Avepue 

Td Kęnffęod ?IP7 
VALANDOS: Y , .
‘ 'FT nuo 9 iki 11 valandai ryty: 

puo 6 įki 8 valandąi vAare 
apart lwtfąjlWW Jr k^tadunfo

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvertais ir Subatoms 
2420 W. Marąuette Rd. arti Weetern Av 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyėio .is 

1821 So. Halsted Street
—------

Phone Cznal 6122

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

į Valandos: 1—3 it 7—8
Scredomis ir nedėliomis pagal intartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914 ,

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South H ai tt e d Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaikų Ligą

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

2 iki 
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DB. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821' So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

2400 VV. Madison St.
Vai.: 1 iki,3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Įmanių telefonas Brunswick 0597

DR.M.T.STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo S iki 4 ir nuo 6 i|d 

8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Lafayette 4146

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
pąp

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J. J,KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63r;d St., Siiite C 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 Sp. Leavįtt St. Canal 07Q6 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehįll 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
|r 7-9 po pietų, seredoms po pietų if 

nfdėlioms pagal susitarimą

DR; A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: puo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 W*t \^h Sftęet, 

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

Jfcmlpck 8151

DR. V. S. NARES
(Natyauckas)

GYpYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Maręuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradien

■"";-TT— ---------i-------—~
Phone BoulęvąrJ 7Q42

Dentistas 
4645 So, Ashland Ava. 

arti 47d) Street

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me 
(ui 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 W. 18tb St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Athland At>e^ 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, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. *ieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 3Ist Street, Chicago, III. 

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

šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmettc 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
oJ27,.N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Lęavitt St. 
Telefonai Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj1 nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisai 77 IV. W^kingtW S t.
Room 905 Tel. pearhorn 7966

Valandos: 9 ryto iki po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. |iyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adamt St., Room 1117 
Telephone Randolph 6727 

VahatgU 2151 W. 22prf St. nųę 4-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 zytė TeL Republk 9800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 So. ĄOfhufd Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockioell St. 
Tek ąepębHc 972?

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. CląrH St, Ęopip 909 
Telepboųe Frąnklįn 5745 

Namait 3117 S. Ųnipn Avė., 7 iki 9 v. 
Telephone Victory 2213

J. P. WAITCHĘS 
ADVOKATAS 

4600 So. Wood St, 
Tel- Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI. 
Tel. Pullman 6377

• .i..... . '*.» w ■ i m ■'

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS

Teląphone Hemlock 1323 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 

' Nedėliomis pagal sutirtį

vyriausyr.es


Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mero Cermako pro
klamacija Pasaulio

Parodos ^Reikalu
Kadangi trečiadienio, birže- 

yttfr 1 dieną, bus lygiai metai 
laiko iki ’ oficialiu atidarymo 
Chicagos Antros Pasaulio Pa
rodos—Progreso šimtmečio; ir

Kadangi paroda apvaikščios 
tą dieną paskirdama savo di
džiulę Mokslo Salę .atatinkamo
mis ceermonijomis; ir

Kadangi įvykio svarbumas 
reikalauja apvaikščiojimo, ku
ris apimtų ne tik visą Chica- 
gą, bet taipjau išreikštų publi
kos Įvertinimą tų nuostabių pri
sirengimų, kuriuos paroda pa- 
dariĄ toli pirmiau prieš paro
dai atsidarysiant, pastatydama 
įspūdingus trobesius, parenduo- 
dama milionų dolerių vertes 
vietos, Įgydama dalyvavimą pa
rodoj kiekvienos valstijos ša
lyje ir laimėdama paramą už
sienių vyriausybių—visa tai be 
paramos federalės arba valsti
jos vyriausybių ir veikiant vi
same pasaulyje ekonominėms 
kliūtims; ir

Kadangi ta vaizdinga prisi
ruošimo padėtis, typinga Chica- 
gai kaip “I VVill’ dvasia, rodo 
viltį, jogei sumanymas pasiro
dys reikalingu stimulu šlubuo
jančiai pramonei;

Todėl aš, kaip Chicagos mies
to meras, šiuo paskelbiu tre
čiadienį, birželio 1 dieną, kaip 
Pasaulio Parodos Dieną ir kvie
čiu visus piliečius pareikšti sa
vo pasitikėjimą paroda ir Chi- 
caga savo kaimynams, savo ša
lies piliečiams ir visam pasau
liui iškėlimu vėliavų ir tinka
momis dekoracijomis, pūtimu ra
gelių ir skambinimu varpelių 
nuo 12 iki 12:05 vai. dienos 
laiko, pirmą dieną birželio,, lai
kymu specialių Pasaulio Paro
dos pamaldų ii’ paruošimu pro
gramų, kad supažinti vyrus ir 
moteris su ta idėja, ir pašven
timu laiko viešosiose mokyklose, 
idant supažinti musų vaikus su 
šimtmečio Progreso reikšme, 
kaip apvaikščiojimu šimto me
tų Chicagos municipaliteto ir 
žmogaus pergalės gamtos pa- 
gelba mokslo laike tų reikšmin
iu ų šimto metų.

(Pasirašo) A. J. Cermak.

18 g-vės apielinke
D-ras A. G. Felchncr persi

kėlė nuo 1800 So. Halsted Str. 
Ant 18-tos ir Union, būtent 
adresu 670 W. 18th Str., prie 
p. Rako aptiekos.—Vietinis.

Ką nugirdo Senas 
Petras

Gegužės 19 dieną sukako 28 
metai, kaip yra vedęs plačiai 
žinomas scenos mylėtojas ir lo
šėjas p-nas Vaitekūnas. Iš pa
sikalbėjimo juo atrodo, kad 
p. Vaitekūnas yra kupinas ge
rų jausmų ir mano gyventi šei
myniniu gyvenimu dar bent 28 
metus ar daugiau.

P-nas Vaitekūnas, kuris dir- 
! bo pirmiau už pardavėją pas 
) Jos. F. Budriką, gegužės 16 

&eną apleido p. Budriką ir nu- 
į ėjo dirbti plačiai žinomos Peop- 

£*1es Furniture kompanijos krau- 
i tuvėms, ir ateity mano - dirbti 

taip pat nenuilstančiai Peoples 
Furniture kompanijai, kaip iki 
Šiol dirbo Budrikui.

Ščyrieji stalincai tiek pelnė 
iš Undžienės ir Bimbos marš
rutų, kiek Zablockis ant muilo 
Didysis Bimba, sugrįžęs Į 
Brooklyną, atspausdins lapelių 
ir paskleis jų ties bažnyčios du 
rimis gyvojo ražančiaus na
rėms, kad gavus daugiau narių 
j komunistų partiją. Tuo bu- 
įu jis nori užpildyti tas spra

gas, kurias Pruseika padarė be
gaudydamas ta'vorščius j sklo- 
kos “vortinklius’.'

—Senas Petras.

Melrose Park
Dabartiniu laiku daug rašo

ma apie šį miestelį. Iš toliau 
žiūrint atrodo, lyg kokia revo
liucija prasidėjusi.

Nurodoma, jogei buržuazijos 
vyriausybė neduoda' bedarbiams 
pašalpos ir fašistinė Melrose 
Parko vyriausybė neleidžia, nė 
gatvėmis demonstruoti net to
kių dieną, kaip gegužės pirmą
ją—darbininkų šventę, ir prie 
to dar užpuola beginklius žmo
nes ir muša juos.

Tai yra teisybė, ir vyriausy
bė kalta už tai. Kalta, kad ne
silaiko demokratijos principų, 
nes dar galima Amerikoj de
monstracijos rengti, ba nė ko- 
rpunistai, nė fašistai dar ncuž- 
valdė Amerikos, kurie, kaip vie
ni, taip kiti demokratijos nepri
pažįsta.

Mano supratimu, šio mieste
lio valdininkai daro sarmatą pa
tys sau taip elgdamiesi ir leis
dami policijai užpulti ir mušti 
ramius bedarbius žmones. Jie 
tuo užtraukia ant savęs didelę 
švarių žmonių panieką.

šio miestelio valdžioj yra ir 
du lietuviai—A. Yunca ir Strizy- 
neckas. Aš nežinau, ar tie 
du lietuviai mėgino ką nors da
ryti, kad miestelio vyriausybė 
leistų ar neleistų vedamiems ko
munistų bedarbiams gegužės 
pirmą dieną gatvėmis marguo
ti. Bet visiems Melrose parkie- 
čiams yra žinoma, kad tie du 
lietuviai yra laisvos minties ir 
darbininkų interesų priešai, ne
žiūrint kas darbininkams vado
vauja—socialistai ar komunis
tai. Ir jeigu tą demonstraciją 
pirmą dieną. gegužės butų su
rengę socialistai, tai taippa't 
butų policijos užpulti ir muša
mi lazdomis, kaip kad atsitiko 
praėjusį kartą.

čia pažymėsiu^ kaip faktą į- 
vykį iš praeities laikų. Kas iš 
Melrose Parko darbininkų ne
atsimena įvykio su socialistu 
M. Kartaskiu, kuris dalino 
prieškarinę literatūrą, kad ne
prileisti šios šalies įsivelti j 
Europos skerdynes? Ir šiandie 
visi pripažįsta, kad socialistų 
buvo teisingas nusistatymas tuo 
klausimu. Bet tuo laiku ura 
patriotas, Charles Mekavy, už
puolė lapelių dalintoją ir šoko jį 
mušti, nors vargšas gavo tai, 
ką kitam velijo. Dar buvo 
suareštuotas už muštines, už 
laužymą šalies piliečių teisių.

.Įvyko ir teismas Maywood 
Hall’ėj, kuris išėjo lygiomis, t. 
y. buvo panaikintas, štai šiame 
įvyky mūsiškiai tautiečiai Y. 
Yunca ir P. Metrikis, išgirdę 
apie M. Kartausko įvykį, nusi
tarė įkąsti jam už skliedimą 
lapelių ir šiaip Socialistinių dar
bininkų raštų. Niekeno nepra
šomi jie atėjo į teismą kaip 
liudininkai. Bet teisėjo butą 
demokratiško žmogaus,— gaila, 
kad nepamenu jo vardo.

Teisėjas paklausė jų, ką jie 
žino apie muštines. Mat, taip 
vienas, kaip kitas ėjo liudyti 
apie muštines, kurių nematė. 
Jįe pradėjo kalbėt visaį ką ki
tą, kas neturėjo nieko bendra 
su tuo įvykiu. Teisėjas greitai 
pastebėjo ir išvarė juos iš teis
mo. Suprantama kokiais sume
timais juodu buvo atėję: įkasti 
savo politinį priešininką.

Taigi aš nesistebėčiau, jei ir 
šiame atsitikime jie butų nesi
priešinę puolimui demonstraci
jos pirmą dieną gegužės ir skal
dymui demonstravusių galvų.

Aš čia neužtariu komunistų ir 
su jais nieko bendra neturiu. 
Ir manau, kad jeigu komunistai 
turėtų miestelio vyriausybę sa
vo rankose, tai ir jie taip pa
sielgtų su kitaip manančiais 
darbininkais, kaip pasielgė Mel
rose Parko vyriausybė pirmą 
dieną gegužes.

Bet negalima jokiu budu pa 
teisinti nė Melrose Parko vy
riausybės smurto žygių. Nega 
Įima' pateisinti ypač tiems, ku
rie nori naudotis laisve gafan- 

tuota šios šalies konstitucijos. 
Negalima pateisinti mindžioji
mo tų garantijų.

Ir tenka nurodyti, kad minė
tą dieną niekas ne nemanė i- 
vesti čia sovietų tvarką. O no
rėjo tik taip sau pamaršuoti 
gatvėmis, tai ir viskas. Bet 
valdininkai, kurie arba jokios 
sąžines neturi, arba lepčes, jo
gei taip išsigando, kad griebės 
visai neleistinų priemonių elg
tis su ramiais žmonėmis. O gal 
norėjo parodyti Lietuvos dikta
toriui Smetonai savo gabumus 
mindžioti visų žmonių laisvės ir 
demokratybės' principus ?

- —Darbininkas.

Brighton Park
Keisiueio Kliubo darbuotė

Antradienio vakarą, gegu
žes 17tą dieną, adresu 4635 S. 
Washtcnaw avė.; Lietuvių Kei
stučio Pašalpinio Kliubo pas
kirtos komisijos geresniam 
sergančių narių aptarnavimui 
atsibuvo posėdis, kuriame, be 
komisijos, dalyvavo kaip kurie 
valdybos nariai ir kliubo Dr. 
T. Dudutis kaip tuo reikalu 
komisijos patarėjas. Mat, ko
misijos yra užduotis paruošti 
projektą sekančiam pusmeti
niam susirinkimui, kuris turės 
būt priimtas, pataisytas ar at
mestas.

Komisija jau turėjo savu 
laiku tris lokius posėdžius ir 
turi įrašiusi projektai! keletą 
punktų, kurie, komisijos ma
nymu, jei visuotinas kliubo su
sirinkimas priims, tai padarys 
stambų žinksnį geriausiam 
prižiūrėjimui sergančių na
rių ir suteikimui greitesnes 
daktariškos pagelbos, kas, ži
noma, sergantiems visų pirma 
reikalinga yra. Prie to, ko
misija žada dar padaryti ben
drą pastaba kliubo pusmeti- 
niam susirinkime, kad ateity 
reikia griežtai prisilaikyti kon
stitucijos ir paskirti narius at
lankyti sergančius, o už nelan- 
kymą ir neišdavimų raporto, 
kokioj padėty ligonis randasi, 
turi būt uždėta pabauda sulyg 
konstitucija. Pusmetinis susi
rinkimas įvyks sekmadieny, 
birželio 5tą dieną, paprastoj 
svetainėj, 4615 S. Mozart st. 
Pradžia 12 vai. per pietus.

Kliubo pirmas šią vasarą iš
važiavimas su šokiais, užkan
džiais, gėrimais ir su daug 
puikių dovanų - išlaimėjimui 
jau ne perteoliese. Atsibus jis 
birželio menesio 19tą dieną J. 
Spaičio darže, prie Archer 
avė., du blokai už WiIIow 
Springs — priešais Oh Henry 
Park. Važiuoti gatvėkariais 
kainuos tikietas į ten ir atgal 
55c., o į vieną pusę 30c. Komi
sija išvažiavimui surengti de
da pastangų gauti ir gaus 
bent keletą sunkiųjų vežimų 
(trucks), kuriais norintieji 
daug,pigiau galės nuvažiuoti, 
dagi be .sukratimo ir nuovar
gio, nes visas kelias Archer 
avė. labai geras iki pat Spai
čio daržo. Klaidžioti taipjau 
nereikės, ba šokiams platfor
ma randasi tik apie penkioli
ka žinksnių nuo Archer avė., 
ir atvažiavusieji išvažiaviman 
greit galės pastebėti keistutie- 
čius bešokančius platformoj 
tarp didelių lapais pasipuo
šusių aržuolų, kurie išvažiavi
mo dienoj tarsi bus liudinin
kais, kad čia didysis Keistučio 
Kliubas linksminasi su visais 
savo nariais, jų šeimynomis, 
draugais bei pritarėjais.

Daug gražių, brangių ir vi
siems naudingų dovanų komi
sija išdalins laimėjusiems iš
važiavime. Dovanas duoti pa
sižadėjo šie biznieriai, ir tik su 
maža išimčia, visi jie yra Kei
stučio populiarusnariai: pp. 
Bartkus, 3825 S. Kedzie avė. — 
15 svarų šinką; pp. Eringis, 
3846 S. Kedzie Avė. — dvi bla
kines malto; pp. Glebauškas, 
3005 W. 38th st. — didelį mai
šą kornų sėklų; pp. Chesta, 
4864 Archer avė; — 5 galionus 
motorinio aliejaus; Pigėon 
Bottling Works, 2841 W. 40th 
st —- dvi dėžes kvaso ir lemo-

[Acrne-P. « A. Photo]

Allen Carpe, mokslininkas, 
kuris žuvo McKinley kaĮne, be
tyrinėdamas kosmiškus spindu
lius.

nado; pp. Martins, 6818 Soutb 
Ashland avc. — grojantį gra- 
mafoną; pp. Miller, 4622 So. 
Wcstcrn avė. — gatavai iš
keptą šinką; pp. Dauskurdis, 
2543 >W. 45th st. — gražią dė
žutę saldainių; pp. Miknis, iš 
Justice Park — brangių ciga
rų dėžę; pp. Gramontas, 4535 
So. Rockwcll st. — nemažą bu
telį saldaus vyno; pp. Riaga, 
4412 So. California avė. — di
delę dešrą; graborius Eudeikis 
— $5 pinigais; p. J. Kass, 2049 
W. 35th st. —- puikią muziką 
(Ųkclėlį); pp. Rartkus, 4202 
So. Campbell avė. —- visą paltį 
lašinių; pp. Murauškis, 4182 
Archer avc. — nukirps,. nuskus 
ir sutaisys plaukus; pp. Masi
liūnas, 2311 So. Leavitt st. — 
p^rą paduškom užvalkalų; p. 
J. Baltutis, prie Rockwell ir 
47th st. — du galionus motori
nio aliejaus; 1 pp. Warnis 
(kliubo iždininkas), 3838 So. 
Kedzie avė. — didelį gardų 
keksą; pp. Jokąntas, 3934 So. 
Rockvvell st. — pilną dėžę ci
garų; Loyick (kjVietkininkas)^ 
didelį bukietą spėcįališkĮąi rin
koms padarytų gėlių; pp. Kas
paraitis (kliubo kontrolės raš
tininkas), 2059;W. 23rd st. — 
rūkytą kumpį; pp. Ivanavičia, 
2501 W. 46th st. — $2 pinigais;

Simfonija iš daugelio 
šalių

Jau keturiosdešimt devyni skirtingi or
kestrai grieže Lucky Strike radio šokių 
valandoje nuo to laiko, kada pirmą kar
tą Walter ^Vinchell pasiuntė magišką 
divonėlį, pereitą lapkričio mėnesį, iš New 
Yorko i Cbicago, paimti Wayne King 
orkestro vakus. Šių 49 orkestrų tarpe, 
buvo orkestrai iš Bėdino, Paryžiaus, 
Londonb, Dublino, Havanos, Buenos 
Aires, Montrealio ir Toronto, lygiai 
kaip ir žymiausi Amerikos orkestrai, 
pradedant su New Orleans ir baigiant St. 
Paul, ir pradedant Los Angeles, ir bai
giant Bostonu. Daugelis iš tų orkestrų 
jau griežė net po kelius kartus Lucky 
Strike programoje. ?

Be to, magiškas divonėlis padarė jau 
net po du, be sustojimp, skridimu į 
Berliną, Havaną ir Buenos Aires.' Šie 
magiško divonėlio žygiai parodo, kaip 
puikiai jis savo prižadą išpildė, ir tei
kia radio klausytojams '“šešiosdešimt mo- 
deriškų minučių su pasaulio geriausiais 
šokių orkestrais”.. Prie to, republikonų 
ir demokratų tautiniai komitetai priėmė 
pakvietimus sunaudoti dalį valandoj, kad 
supažindinus klausytojus su šios šalies 
politikos vedėjų pažiūromis apie šių die
nų svarbiausius klausymus.

Lucky Strike cigaretų išdirbėjai jau
čia, kad Amerikos visuomenė ' reikalauja 
visko geriausio, todėl ir magiškas dįvo- 
nėlis keliavo toliausiai, kad suradus pui
kiausius orkestras. Gaminant Lucky 
Strike cigatetus, išdirbėjai prisilaiko irgi 
tos pačios nuomonės, kad tik geriausi iš
dirbiniai gali patenkiti Amerikos visuo
menę. Pasaulio geriausi žinovai perka 
tik rinktinį geriausios rūšies tabaką dėl 
Luckių. Bet Lucky Strike išdirbėjai ne
pasitenkina ir tuo.

Prisilaikydami su šių dienų industri
jos eiga jie pasišaukė mokslą į pagalbą, 
kuris davė rūkytojams tam tiktą spra- 
ginimo būdą, su ultra-violęt spinduliais. 
Šis spraginimas išvalo visokias priemai
šas, kurios visuomet yra randamos taba
ko lape, ir tokiu budu suteikia Luckiams 
maloniai-lengvą spraginimo skonį, kuris 
padaro šiuos cigaretus puikiausiais pa
saulyje. Lucky Strike yra tai vienintė- 
liai cigaretai pasaulyje, kurie šiuo spra
ginamo budu, su pagalba ultra-violet 
spindulių, suteikia apsaugą rykytojų 

Igerklei.
Kad užlaikius šiuos cigatetus visuomet 

šviežiais, jie yra laikomi garsiame ęelo- 
phane įvyniojime su skvereliu. Pakelis 
lengvai atidaromas laikant vieną $kvete- 
lio dalį ir patraukiant už kitos.

šiandiena 'aukštesnė Vęrtė daug reiš
kia. Todd prisiminkite, skad už savo 
pinigus daug daugiau gausite pirkdami 
Luckies, ‘negu kitokius cigaretus.

pp. Waidžiunas, 4530 S. Mozart 
st. — paltį lašinių; Diamond 
Edgc llai’dwąre — elektrikinj 
prosą; Juslicc Electric Shop — 
plaukams taisyti instrumentą; 
p. Wm .Vaitkcvičia, 2831 West 
40th pi. — fonlaninę plunksną; 
pp. Vilkintas, 4180 Archer avė. 
—didelę sinkų; pp. Pavilionis,' 
6825 So. Western avė,, galioną 
nialevos ir 10 svarų vinių; pp. 
Warnis, 4157 S. California avė.
— aukštos vertes dėžę cigarų; 
p. F. Mickus, 4146 Archer avė.
— gražias vyriškas kelnes; pp. 
Valiukas, 3939 W. 65lh pi. — 
dvi kvortaą medaus; M. J. Ta- 
nanevič, 1749 So. Halsted st., 
spaudos darbą; Pcoples Furni
ture Co. — sieninį paveikslą; 
pp. Nover, prie Archer ir Rich- 
mond st.; sagutę (bar pin); 
Dalcus Pharmacy, prie Archer 
ir Sacramentd’ avė., budelnin- 
ką laikrodį; pp. Jakštas, 4015 
Artesian avė., didelę virtą šin
ką ir dar ką; p. B. Bočius, 
2005 Canalport avė., fontaninę 
plunksną, graborius Masalskis 
$10 pnigais; p. M. Mcldažis — 
dėžę gerų cigarų; pp. Raščiu
kas, 4158 S. Campbell avė. pal
tį lašinių; p. Kaliu, 1810 So. 
Halsted st., dėžę pypkių; pp. 
Sachauskis, 4359 S. Maplcwood 
avė. — dėžę mažų kilbasukų; 
pp. Malinauskas, 908 W. 35tb 
pi. i— didelę dėžę saldainių; 
pp. DankeviČ, 1125 W. 31st st. 
*-6 blokines groscrio; pp. Gur
skis, 2709 W. 71st st., dešrą; 
pp. Tarutis, 3514 S. Emerald 
avė., dėžę cigarų, ir graborius 
Lechavič — $2 pinigais.

Tai nemažas skaičius dova- 
nų. Bet kai kurie iš čia su
minėtų biznierių, aplinkybių 
verčiami, jau pasitraukė iš 
biznio ir galbūt jie negales iš
pildyti savo prižadėtą duoti 
dovaną.
visgi manau, kad dovanų bus 
pakankamai ir daugelis turės 
progos jas išlaimeti.

nebūtų,

MADOS MADOS MADOS

2611

44
Graži namie dėvėti suknelė. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 422611

ir 46 colių per krutinę.
2790 — Išėjimui ,tinkama suknelė. Ilgom arba trumpom rankovėm. 

Sukirptos mieros 16, 18, 'taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.
3358 — Mažutei mergaitei vasarinė, patogi suknelė, arba žiurstelis. La

bai praktiškas ir patogus vasarai, atėjus. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 meti, 
amžiaus mergaitėm.

Norint gauti, vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to, ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos, Pattera Dept., 1789

‘So. Halsted St., Chicago, III.

Varde kliubo tariu ačiū vi
siems pasižadėjusiems, o uižvis 
labiausi, kurie ištesės duoti 
dovanas. Dabar tik lieka 
laukti išvažiavimo. — A. .7. S.

WEST CENTRAL WIND0W SHADE 
CLEANERS

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

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

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ
ŠAUKITE COLUMBUS 9309

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 

Musų mokyklos nauja sistema 
pradinį 

augštesnį

šakų.
stebėtinai greitai užbaigiama 
mokslą į devynis mėnesius;
mokslą j vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių Įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę. ,

* <

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie- 

’sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
' Tel. Calumet 3398

-----------------------  ——  7,----------------

Buy gloves with what 
it savęs 

reikalo »<»<
daugiau kad tautl gerą danla

• kolele Llgtertne Tootb P»»te 
dldelia tūbas parsiduoda u» 
8Bo. Ji valo ir apaugo daa 
tie Be to kalite eutauplaV 
B3 U* kuriuo* kalite aualpirk 
U plritinaite* ar k* kic 
'.amb-rt Phanaaoai Co

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

siųsti man pavyzdį No ____

UI.
at-

Mieros per kratiny

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

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

Dr. S. A. Šucharoff
Gas • DENTISTAS X-Ray
300 W.RooseUelt Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

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

Tel. Lafayette 7077 
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Cbicago, III.

NAMŲ SAVININKAMS.
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St. .
Tel. Armitage 2951 ir 2952

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

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkčs — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, bardvare store, gasoline 
station. buČernių ir grosernių. N o ri
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiaūsia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antras morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 Soutb Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

. Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 

taisyti arba joms padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

Furniture & Fixtures
Rakandat-Itaisal

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

AGENTŲ dėl Wholesale Shoe Repair 
Co.. vaikščioti iš namo į namą, grynai 
komiso pamatais, proga pasidaryti pini
gų, turi būti darbštus. Kreipkitės 

3343 N. Halsted St.

Help Wanted—Female
REIKALINGĄ mergina prie namų 

darbo kambarys ir pragyvenimas ant vie
tos. Kreipkitės laišku 1739 S. Halsted 
St. Box 1434.

\ For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, antros 

lubos iš front. nebrangiai.
2010 Canalport Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

5405 S. Maplevvopd Avė.

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

•

Real Estate For Sale 
Naihai-Žemi Pardavimui

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.
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