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Prūsijos junkerių 
partija reikalauja 
atstatyt Brueningą

Prezidentas Hindenburgas jų 
reikalavimus paneigė

, Berlynas, geg. 27. — Prūsi
jos dvarininkų ir militaristų 
partija, “junkeriai” einanti iš 
vieno su Hitlerio fašistais, bu
vo atsiuntusi pas prezidentų 
Von Hindenburgą j Neudeck, 
Rytų Prūsiją delegaciją ir rei
kalavo prašalinti kanclerį Brue- 
ning’ą. . Hindenburgas jų rei
kalavimus paneigė, bet grįžęs 
atgal į Berlyną ilgokai su Bru- 
eningu konferavo.

Junkeriai Hindenburgui pa
reiškė, kad ministerių kabineto 
planas konfiskuoti dvarus, ku
rių savininkai prasiskolinę val
džiai yra žinksnis prie komu
nizmo. Plane buvo numatyta 
tuos dvarus išdalinti bedarbiam. 
Be to, jie buvo priešingi našlai
čių, našlių ir veteranų pensi
jų sumažinimui. Maximum jie 
dabar gauna $9 į mėn. .

Berlynas, geg. 27. — Vakar 
buvo pranešta, kad Hamburge 
įvyko riaušės tarp minios, ku
ri mėgino išplėšti valgių krau
tuvę ir policijos. Vėlesnėmis 
žiniomis policininkas ir vienas 
komunistas buvo nušauti ir 20 
sužeistų. Riaušės tarp hitleri
ninkų ir komunistų įvyko Ber
lyne. Duesseldorfe, Dortmunde 
ir Altonoje. Tai buvo pasek
mės kruvino mūšio, kuris įvy
ko tarp komunistų^ir fašistui at
stovų Prūsų seime.

Senatas tebesvarsto 
naujų mokesčių 

projektą
Washington, D. C., geg. 26.— 

Svarstydamas $1,000,000,000 
mokesčių projektą, senatas pra
leido taip, vadinamus “luksus 
pardavimo mokesčius”. .Tam 
tikri mokesčiai bus imami pra
dedant degtukais ir baigiant 
mechaniškais šaldytuvais: 10% 
mokestis nuo kosmetikų; nuo 
brangenybių, ginklų, fotografi
nių aparatų, sporto įrankių; 
2% mokestis nuo įvairių gėri
mų ir t.t.

Mills prieš demokra- 
. tų pagalbos planą

Washington, D. C., geg. 27b 
—Demokratai atstovai išvystė 
bilijoninį viešųjų darbų planą, 
kad tuo budu palengvinus be
darbę. bet administracija ir iž
do sekretorius tam yra priešių 
gi. Priešinimąsi demokratų pa
siūlymui, aiškina tuo, kad tai 
pakenktų pasitikėjimui federa- 
lės valdžios kreditu.

Mokslininkas žuvo nu
kritęs nuo uolos

* Pasadena, Cal., geg. 27. — 
Kritęs nuo 250 p. uolos užsimu
šė garsus Harvard universiteto 
mokslininkas Dr. Leonard Tho
mpson Troland. Jis buvo vie
nas spalvuotų filmų proceso iš
radėjas.

Boston, Mass., geg. 27. —Du 
žmonės žuvo laike smarkios 
audros, žaibas trenkė j laivą 
kuriuo jie važiavo. Mieste aud
ros padaryti dideli nuostoliai.

Japonai tebegabena 
naujus kariuomenės 
pulkus Mandžurijon
“Rusų-Japonų’* karo pavojus 

pesimistų sapnas”

Harbin .Mandžurija, geg. 27. 
—Į Mandžuriją iš Shanghajaus 
atvyko devinta Japonijos ka
riuomenės divizija ir dabar ti
kimasi, kad japonai pradės pla
čią ofenzyvą prieš kinų sukilė
lius trijuose kraštuose nuo Dar
bino, kur eina komunikacinės 
linijos, rytuose, šiaurėje ir 
šiaurryčiuose. Japonai tvirtina, 
kad sovietai finansuoja kinų 
sukilėlius, bet jų tvirtinimai 
neparemti faktais neturi jokios 
svarbos. Priskaitoma, kad da
bartiniu laiku Mandžurijoje 
veikia apie 100,000 neorgani
zuotų sukilėlių, kurie būdami 
menkai apsiginklavę, negali at
sispirti prieš mažesnį skaičių 
reguliarių kareivių.

Geneva, geg. 27. — Japonijos 
ambasadorius Anglijoje Tsuneo 
Matsudaira pasikalbėjime pa
reiškė, kad “rusų-japonų karo 
pavojus yra tik pesimistų vaiz
duotėje išvystytas sapnas”.

Tokio, gge. 27. — Naujas 
Japonijos ministerių kabinetas 
nutarė sušaukti Japonijos par
lamentą paskirti $60,000,000 
Mandžurijos okupacijos išlai
doms padengti.

Vienoje komunistai 
užpuolė J. V. mi- 

nisteri
Viena, Austrija, geg. 27. — 

Areštuota 15 komunistų, kurie 
užpuolė ir akmenimis apmėtė 
automobilį, kuriuo važiavo J. V. 
ministeris Austrijai Gilchrist B. 
Stockton. Jie reikalavo paliuo- 
suoti 7 Scottsboro negrus, ku 
rie buvo nuteisti mirti už bal
tų mergaičių užpuolimą.

MacDonald kalbėjo per 
telefoną su J. V.

Loosiemouth, Škotija, geg. 
27.—Patirta, kad atostogaująs 
po operacijos Anglijos ministe
rių pirmininkas Ramsay Mac
Donald ilgai per telefoną kai 
bejosi su aukštais ' oficialais 
VVashingtone, D. C. Pasikalbė
jimas lietė pasaulinius ekono
minius reikalus.

Airijos senatas pakeis 
priesaikos panaikini

mo projektą
Dublin, Airija, geg. 27. — 

Airijos žemieji rūmai kiek lai
ko atgal jau praleido preziden
to De Valeras projektą panai
kinti Airijos ištikimybės prie
saiką Anglijai. Dabar jį svars
to senatas, kuris projektą pa
keis. Tuo budu priesaikos at
metimo klausimas bus prailgin
tas neapribofrajn laikui, nes su 
pakeitimais greičiausia nesu
tiks žemesnieji rūmai.

Argentinoje sustreikavo telefo
nistai

Buenos Aires, Argentina, 
geg. 27.—Sustreikavo 800 Union 
Telefonų kompanijos darbinin
kų. Nukapojo apie 250 kabe
lių, ir nutraukė telefoninį susi 
siekimą nuo 15,000 telefonų.
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žemėlapis, kuris parodo Amelia E. Putnam kelionę. Ji iš Hasbrouck Heights, N. J., nuskrido į 

' Londonderry, Airiją.

Lindberghas liudys 
prieš apgaviką 

Curtis
Hopewell, N. J., geg. 27. — 

Netrukus prasidės J. H. Cur
tis, Norfolk laivų statytojo by
la. Curtis skelbėsi vedęs de
rybas su Lindbergh’o kūdikio 
kidnaperiais, bet kuomet kūdi
kis buvo atrastas negyvas, pri
sipažino, jog melavęs ir niekuo
met jokių ryšių su jais neturė
jęs. Daręs tai norėdamas pa
sipinigauti ir pagarsėti. Prieš 
jį liudys pats Lindbergh’as.

Sudarytas naujas 
Graikijos kabinetas

Atėnai, Graikija, geg. 27. — 
Kiek laiko atgal atsistatydino 
Venizelos ministerių kabinetas. 
Naują ministerių grupę sudarė 
Aleksandras Papanastasiou, ku- 
ps be to užims ir apsaugos ir 
užsienių reikalų ministerių vie
tas. Kriakos Varyaressos pa
lieka finansų ministerių. Vęni- 
zelos atsistatydino parlamentui 
atsisakius praleisti jo finansi
nius projektus.

Indijoje gaisras sunai
kino miestelį •
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Peshawar, Indija, geg. 26.— 
Barsadda mieste kilo didžiulis 
gaisras, kuris sunaikino virš 
1,000 gyvenamųjų namų ir 
krautuvių. Gaisras labai išsiplė
tė, nes tuo laiku kilo smarki, 
vėtra, kuri nešdama debesis dul
kių neleido Ugniagesiams gais
rą slopinti. ♦

Kinijoje padidėjo smižudybių 
•skaičius tarp studentų

■ «......... ......

Shanghai, Kinija, geg. 27. — 
Paskutiniu laiku, kuomet Kini
ją pradėjo ištikti įvairios nelai
mės, žymiai padidėjo saužudy* 
bių skaičius tarp kinų studen
tų. Vėliausiu laiku nusinuodi
jo jauna 17 metų mokinė, pra
rijusi didelę dožą opiumo.

Rezignuos Islandijos kabinetas

Reykjavik, Islandija, geg. 27. 
—Islandijoje tarp partijų kilo 
ginčas dėl naujo biudžeto pro
jekto ir greitoje ateityje ręzig 
huoą ministerių kabinetas. Nu
matoma, kad valdžios partija 
ir neprigulminga partija' suda- 
rys sekantį koalicinį kabinetą.

Morris, Okla., geg. 27.— Trys 
banditai užpuolė banką, pavogė 
$700 ir pagrobė jauną knygve- 
dę. Vėliau ją apdaužę išmetė 
ant kelio iš važiuojančio autd1 
mobilią.

Susidaužė du laivai, vie
nas paskendo

New York, geg. 27. — Ra 
dio Marine korporacija gavo ži
nią, kad prie Rhode Island susi
daužė du laivai Chattanooga Ci
ty ir Grecian. Grecian pasken
do. Visa įgula ir visi keleiviai 
be keturių buvo išgelbėta.
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Franci ja pirks Rytų 
Kinijos geležinkelį?

Tokio, Japonija, geg. 27. — 
Pasklido gandai, kad Franci jos 
interesai tariasi sų Japonais, 
norėdami nupirkti Mąndžtfrijbs 
Ryty Kinijos geležinkelių lini
ją. Franęo-Japonais Francijąs 
ba kas Japonijoje tuos gandus 
užginčijo, pareikšdamas, kad 
tai “absurdiška”: r ..

Brazilija įkalino 163
- karininkus '

.. Rio De Janeiro, Brazilija, 
geg. 26. — Karo minįstėris 30 
dienų įkalino 163 leitenantus 
už tai, kad jie nelegaliai, ir per- 
anksti paskelbė miliiarinį do
kumentą, liečiantį karininkų 
laipsnius.

Mažins Hindenburgo 
algą

Berlynas, Vokietija,, geg. 26. 
—Reichsrat (valstybės taryba) 
svarsto naujo biudžeto projek 
tą, kuriame numatoma numa
žinti prezidento Paul von Hin- 
denburg’o algą iki 37,000 mar
kių, ($8,000.)

Meksikos Miestas, geg. 27.— 
Kadangi vario kainos labai nu
puolė, Meksikoje užsidarė ru
dos kasyklos ir 10,000 mieste
lis, kuris užaugo prie kabyklų 
buvo visų gyventojų apleistas. 
Daugumoje miestelio gyventojai 
buvo kasyklų darbininkai.

Lima, Peru, geg. 26. —-Peru 
prezidentas Cerro pakeitė mir 
ties bausmę į 25 metų kalėjimo 
Jose Melgar ir Juan Seone, ku 
rie kovo 6 d. mėgino jį nušauti.

Chica^ai ir apylinkei federa 
lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; kibk šalčiau; vi
dutinis šiaurės vėjas.

Vakar temperatūra buvo 53- 
69. ' .

Saulė teka 0:19; leidžiasi 8
14. 1.
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Nauja s pardavimo 
mokesčių patai

symas
Washington, D. C., geg. 27. 

— Senatorius Walsh (dem. 
Mass.) įnešė į senatą naujį 1/ 
75% pardavimo mokesčių pa
taisymą. Jis nori pakeisti pir 
mesnius mokesčius ant tam tik
rų prekių, bendru pardavimo 
mokesčiu.

W a 1 k e r “didvyris” 
newyorkiečių akyse
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New York, geg. 27. — Ma- 
Walker, kuris dabar yra 

kvočiamas ’ Hofstadter komisi
jos, už kyšių ėmimą ir nešva
rias finansines tranzakcijas 
biržoje, kaip sako anglų laik
raščiai, tebėra “didvyris” mies
to gyventojų akyse.

Meksikos valstija suma
žino kunigų skaičių / x- - - - --

Meksikos Miestas, geg. 26.— 
Meksikos valstijos legislatura 
sumažino kunigų skaičių nuo 
150 iki 34. Meksikos valstijoje 
yra ir valstybės sostinė Meksi
kos Miestas.

Siūlo pastatyti 1,000 
paštų

Washingtoii, D. C., geg. 27. 
—Viešųjų darbų programe, ku
rį patiekė atstovų rūmų pirmi
ninkas Gar nėr, numatoma pa
statyti 1,000 naujų pašto na
mų. Kiekvienam skiriama po' 
$70,000.

Sultonas nepajėgia suskaityti 
savo pačių

New York, geg. 27. — Jo 
imperątoriaUs Didenybė Sulto
nas Ahmedas Shah Kadjar tyri 
tiek daug pačių, kad darydamas 
sayo testamentą negalėjo visų 
atsiminti. Paliko virš $3,000,- 
000 turtų savo “nesuskaito
moms” žmonoms.

Du kandidatai j gubernatorius 
eis lenktynių

Fremont, Neb., geg. 27. —Ka
ro veteranų^ iškilmėse, laike 
kurių įvyks ir lengvosios atle
tikos lenktynės, dalyvaus du 
kandidatai į valstijos guberna
torius, demokrates ir republi- 
konąs. Jie eis lenktynių.
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Shelby, Mass., geg. 27. 
Vienas lošikas buvo nutrenk
tas ir keturi.kiti sunkiai su
žeisti, kuomet į lauką, kur jie 
lošė “baseball” trenkė žaibas.
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Lietuvos Naujienos
Vytauto Petrulio 

bylos eiga
Ern, Galvanauskas padarė nei
giamą Petrulio charakteristiką

Kaunas, geg. 12.—Nors spau
doj buvo skelbta, kad Petrulio 
byla svarstoma' uždaromis du
rimis, vis dėlto daugelis žmo
nių nuolat eina į Vyr. tribuno
lo rumus pasiklausyti kaip tei
siamas Petrulis. Dalį tokių 
smalsuolių namo pasiunčia ku
rjeris, o kiti ilgai vaikštinėja 
koridoriais bene ką išgirs. Vie
nas pilietis teiraujas pas kur
jerį. Pilietis pasikalbėjimą pra
deda diplomatiškai:

—Tai kaip tamstai patinka 
ministerių bylos? — klausia 
kurjerį.

Kurjeris renka numoja ir at
sako

—Niekis! Viską daro tas pra
keiktas ekonominis krizis. Kiti 
kurjefai sako, kad per šią by
lą aš mažiausia — algą susi
rinksiu, o vakar perėjo visos 
buvusios ekscelencijos, visi di
rektoriai ir ką aš turiu?— Vos 
11 su puse litų; o kai buvo buv. 
ministerid P. byla, tai dviese 
stovėjom garderobe ir abu su
rinkom po 180 lt. Tai matot, 
ką daro ekonominis krizis! — 
pesimistiškai užbaigė kurjeris.

Naftalio parodymai
Jau buvo '.rašyta, kad Nafta

lio rolė šioj byloj nedėkingą, 
būtent, jis tarpininkavęs Grom- 
nickiui ir 'bankams su Petru
liu atnaujinant sutartį ir tekę 
reikalų turėti su 5,000 dol. Apie 
tuos 5,000 dol. vakar liudininkų 
kambary tik ir tekalbėta. Iš 
šalies ispudis buvęs toks, kad 
Naftaliui tarpininkaujant nega
lėjus būti nutartis neatiraujinta.

Prokuroras ir civ. ieškovas 
užsiminęs Naftaliui, kaip ten 
buvę, kai Naftalis sutarties 
atnaujinimo reikalu užėjęs su 
Klingsporu pas Petrulį ir pas
kui vienas ilgai buvęs su Petru
liu?

Naftalis atsakydamas į tokį 
paklausimą, sakąs, kad jis kar
tu su' Klingsporu išėjęs iš Pet
rulio kabineto, nors Klingspo- 
ras ir delsęs. O kai apie 5,000 
dolerių, tai jis pirmą kartą da
bar apie tai girdįs.
Nepalankus parodymas teisia- 

mąjam
Tuojau po Naftalio bpvęs iš

šauktas liudyti Gromnickis. 
Gromnickis buvo fianansų mi
nisterijos agenta's ir valst. mo
nopoliui statė spiritą. Liudinin
kas Gromnickis ir atpasakojęs 
visą istoriją, kaip jis laimėjęs 
varžytines ,kaip sutartį už ga
rantijas ir finansavimus perlei-

Žiaurus plėšikai Ra
seinių apskrity

Gegužės 10 d. Raseinių ap. 
Girkalnio v. Pabebirvio km. į 
pil. Martinkų butą atėjo trys 
nepažįstami.

Aukštesnieji du įėjo į vidų, 
ginkluoti revolveriais, žemes
nysis pasiliko lauke prie lango. 
Užpuolikai surišo Juozą Mar
cinkų, žmoną, dukterį ir, suva
rę į virtuvę, pareikalavo ati
duoti pinigus. Neatidavus pi
nigų, vienas piktadarių vieną 
kartą šovė į viršų, o antru šū
viu nukovė mirtinai Marcinkų, 
pareikšdamas visus iššaudysiąs.

Po to, surištą Marcinkienę ir 
dukterį suguldė atskirai į lo
vas, iškratė gyvenamoje trobo 
je visus daiktus, pavogė įvai
rių auksinių daiktų už 1,160 li
tų ir pinigų 78 lt. 50 centų.

Atsirado bedarbių
Telšiai.— Prie naujai stato

mo geležinkelio privažiavo dar
bininkų iš visų Lietuvos kam 
pų, ir, žinoma,, vos dešimtas 
gauna darbo. Todėl ir nenuo
stabu, kad Telšiuose atsirado 
gan daug bedarbių, kurių dau
gelis vaikšto po miestą ir siū
losi dirbti kartais net už mais
tą.

Pažymėtina, kad ir apylin
kės ūkininkai taip pat ieško 
prie geležinkelio'statybos darbo.

_ Gegužės 12 čL pil. Girša Vai- 
neris, 27 metų ąmžė, gyv. Dauk
šos g. 8 nr., norėdamas nusi
žudyti, šoko žemyn nuo trečio 
aukšto, bet nukritęs ant prie
stato tik susižeidė.

dęs vokiečių bankams, kaip su
tartis buvus nutraukta ir kaip 
atnaujinta. Be ko kita Grom
nickis pasakęs visai priešingai 
Naftalio parodymams dėl jų at
silankymo pas Petrulį sutarties 
atnaujinimo reikalu. Anot, 
Gromnickio pirmiausia buvę iš
mėginti diplomatiniai budai su
tarčiai atnaujinti. Vokietijos 
pasiuntinys Kaune vyriausybei 
įteikęs verbalinę notą, buvusios 
vedamos derybos ir vis tiek nie
ko nepadėję, bet kai su Naftaliu 
nuėję pas Petrulį ir Naftalis 
pasilikęs vienas su Petruliu ka
binete, sutartis tuojau buvusi 
atnaujinta. Be to, liudininkas 
Gromnickis kategoriškai pabrė
žęs, kad iš Petrulio kabineto 
Klingspora's tuojau išėjęs, o 
Naftalis vienas pasilikęs. Grom
nickis su Klingsporu ir iš mi
nisterijos išėję, nuėję į vieną 
restoraną, o kai sugrįžęs iš mi
nisterijos Naftalis, tai klausi
mas apie sutartį pasakęs: “a'lles 
in Ordnung”. (viskas tvarkoj).

(Bus daugiau)
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Daug chicagiečių va 
žiuos į “Naujienų” 

pikniką *
piknikas įvyks rytoj Racine,

Wis., Riverview Resort

šiomis dienomis teko sutikti 
daug naujieniečių, kurie ren
giasi važiuoti į “Naujienų” pik
niką, kuris įvyks lytoj, gegu
žės 29 d., Rivervievv resorte 
(Mockaus parke), Racine, Wis.

Kadangi pasitaiko dvi dienos 
švenčių, tai chicagiečiams bus 
geriausia proga važiuoti Į “Nau
jienų” pikniką “for ride”. Tai 
bus nelabai ilgas “raidas”, nes 
ima tik apie porą valandų nu
važiuoti ir tai neskubinant.

Šis piknikas tai bus kaip ir 
chicagiečių išvažiavimas. Nėra 
nei kalbos, kad bus daug lietu
vių iš Waukegan, Kenosha, Ra
cine, Mihvaukee ir apielinkių. 
Ir jie, be abejo, viršys savo 
skaitlium chicagiečius. Bet ir 
chicagiečiai turėtų skaitlingai 
pasirodyti wiskonsiniečiams su 
savo mašinomis. Tai bus ge
riausia proga susipažinti su 
Chicagos kaimynais lietuviais- 
wiskonsiniečiais.

Kai kurie chicagiečiai teirau
jasi, ar tą pikniką rengia Chi
cagos naujieniečiai, ir ar jie 
patys dalyvaus piknike. Juos 
ir kitus galima užtikrinti, kad 
Chicagos naujieniečiai rengia 
ir patys asmeniškai dalyvaus 
piknike. Taigi kvėpuosime Wis- 
kc^isino oro, o kartu 
būry chicagiečių, savo 
tarpe.

Del atsargumo noriu
ti tiems, kurie pirmą kartą va
žiuos į Racine, kad išsikirptų 
“Naujienose” telpantį garsini
mą, Nes nežinant vietos nei Alenos rolę vaidino labai gerai 
daržo vardo, kartais ganą su n- ^1. Strumskienė.
kiUlą vietą surasti. O prįę, pro- riausioji šioj apielinkėj daini

busime 
draugų

primin-

15”. Iš pat Racrne išvažiavus 
bus “satnos”, kurias sekdami 
nuvažiuosite j pat daržą.

Iš Chicagos galima važiuoti 
Road 42 arba Sheridan Road, 
Tačiau pastarasis yra labai vin
giuotas. —R*p. V.

Brooklyn, N. Y
Operetė “Raganius” pavyko

Sekmadienį, gegužės 15 die
ną, Labor Lyceum svetainėje, 
Brooklyno Operetės Draugijos 
statomas scenoj “Raganius” ir 
Šokiai puikiai pavyko. Tai bu
vo paskutinis šį sezoną paren
gimas prieš vasaros atostogas.

Artistai buvo parinkti ge
riausi Operetės Draugijos na
riai ir savo užduotis atliko taip, 
kad geriau negalima nei norė
ti iš darbo žmonių, kurie me
nui pašvenčia vien tik liuoslai- 
kį nuo kasdieninio užsiėmimo.

Marmaduko rolę vaidino F. 
Morkus. Tai yra senas ir pri
tyręs, scenos darbininkas. Jis 
ne tik vaidino, bet ir dainavo 
gerai. Aleksio rolę vaidino K. 
B. Kraučiunas. Jis vaidino ir 
dainavo gerai. Tai yra nepa
mainomas jaunikaičio rolėj ar
tistas. Dalio, protestonų kuni
go, rolę gerai atvaidino M. Štei- 
nys. Dainavo silpnokai, — kai
po kunigas turėjo geriau dai
nuoti. Notaro rolę gerai atvai
dino M. Matusevičius. Raga
niaus rolę gerai vaidino ir dai
navo V.z Bukšnaitis. Tai yra 
nepamainomas tai rolei vaidyla 
ir publiką savo vaidinimu su
žavėjo. Sangazienės rolę vai
dino E. Vingiliutė. Ji, rodos, 
pirmu kartu pasirodė scenoje, 
tačiau savo užduotį, kaipo mo
tina, atliko gerai. Ji yra nepar 
mainoma senos moters rolėje.

Tai yra ge-

gos noriu priminti, kad iš Ra- ninkė-artistė ir nepavaduoja- 
ęine reikia važiuoti “Highway ma scenos darbininkė. Ji savo

I
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užduotį jaunoj merginos rolėj 
atvaidino taip gerai, kad pub* 
liką stačiai sužavėjo savo vai
dinimu ir dainomis. IPartlienės 
rolę gerai atliko O. Raulinaitė. 
Kastės rolę gerai vaidino, ir dai
navo A. Mučinskienė. Jaunimas 
ir minia buvo pats Operetės 
choras.

Laike vaidinimo dirigavo pats 
choro vedėjas Ks. Strumskis. 
Režisieriavo ir visą tvarką ve
dė operetės vertėjas P. Btikš- 
naHis.

Abelnai paėmus, parengimas 
pavyko visais žvilgsniais. F*ub- 
likos atsilankė apie penki šim
tai ir visi, kiek teko nugirsti, 
buvo patenkinti vaidinimu ir 
abelnai vakaro parengimu. Mat, 
po vaidinimui buvo šokiai prie 
gero orkestro, šokiai tęsėsi iki 
nakties vėlumos.

Reikia manyti, kad nuo. šio 
parengimo Operetes Draugijai 
liks nemažai pelno.

—0—
Operetės Draugija su šiuo 

parengimu, užbaigė šį sezoną 
operečių vaidinime. Dabar per 
birželio, mėnesį mokinsis naujų, 
dainą,, o po to ims atostogų 
trejetui mėnesių. Rudeniui atė
jus vėl pradės rimtai rengtis 
prie operečių statymo.

Korespondentas.

šeštadienis, geguž. 28, 1932

Toronto, Kanada
Iš ko susideda komunistu 

“liogeris.”

Aš nesu pasiėmęs šmeižiko 
rolę vaidinti po spaudos lapus, 
bet pats gyvenimas verčia ne 
kuriuos dalykus kelti į viršų, 
nes “maskvinių” darbeliai da
ro blcdį lietuviams. Žinoma, aš 
visų neįtikinsiu aprašydamas 
keliais žodžiais apie lietuvius 
komunistėlius, bet kas juos 
pažįsta, tai tas gerai supranta, 
kas jie'per vieni ir kokią nau
dą neša dėl darbininkų, klasės. 
Pirmiausia noriu trumpai pa
sakyti, iš ko susideda jų toji 
“literaturka” ir kitos draugi-

Mes žinome, kad- į Kanadą 
buvo reikalaujama vien tik že-

PIRMAS “NAUJIENŲ”

PIKNIKAS
* * ____ Jl^ VMM M —— —— A

Racine, Wis.
RIVERVIEW RESORT’E

(S. MOCKAUS PARKAS)
FOUR MILE ROAD AT ROOT RIVER

Pusė Mylios į Vakarus Nuo Highvvay 15

NEDELIOJ,

Gegužes-May 29
Įžanga tik 25 Centai

Visi raciniečiai, kenoshiečiai, So. mihvaukiečiai ir 'waukeganie- 
čiai yra kviečiami dalyvauti Pirmame “Naujienų” Dienraščio Pik
nike. Išgirsite gražių dainų, pamatysite šaunių ristynių, galėsite 
smagiai pasišokti puikioj svetainėje prie gero George Steponavi
čiaus Orkestro. • " . ’ - '

Iš Chicagos atvažiuos ristis “drapiežnas dzūkas” J'. Bancevičius 
ir Aukštaitis. Bus ir kitų ristikų bei sunkiųjų vogų kilnotojų. Ga
lėsite dalyvauti žaismėse ir laimėti prizus.

Kviečia “Naujienų” Pikniko Rengimų Komitetas.
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mės ūkio darbininkai, o ne galimybės, Kanadoj nepaliko 
profesionalui iš kitą Valstybių. 
Taip ir lietuviai ženuUrbiai 
iH|igvavoi į Kahadą. Ijattgiaitfsia 
važiavo* kaimų jaunuoliai, kak 
mc augę ir gyvenę, todėl jie 
nebuvo nieko patyrę aftie kilk 
turinį ir politinį darbą. Žino
ma, atvažiavo it prasilavinu
sių žmonių, kurie jau suprato 
gyvenimą ir jo visą politiką.
Bet apie j.iios nėra teikaio ra- 
,šyti, nes j,i« ir Kanadoj dirba 
kdltdrinj darbą ir taikosi vie
nos linijos.

Ne pirmjėjil lietuviai įvažia* 
vo į Kimuklį 119ŽM mefcaišį bet 
jau buvo, keletą^ ir iŠ* vėtesnią 
laikų. Jah tie senesnieji Ka
nados Uetaidit. hiivo pasigavę 
komufristinės į dvašioš iv 
dirbo Maskvos įlauddi. 
jus įvažiuoti' {Kanadą lietiir 
viams, tie ktHhtiiistėliai Sihė 
dai’buotiH, kad SĮutrautas' tuofr 
nieko nepatyrusius jaitaolitie 
prie savęs. Tąclą jie dangstėsi 
graži<4is obalsiaį ir rodėsi! dar
bininkų apšvietoši skleidėjais. 
Tokiu bildu, jiefyą Išvyko ne
mažai sužvejoti nieko nepaty
rusių jaunuolių ir tuo jie pa
didino, šuto Orga.biža<4ją nau
jais nariais. Bet nelaimei^ Jų 
sužvejoti jaunuoliai hc visi pa
siliko ištikimais Maskvos dik
tatūros sekėjais -- daugelis jų 
tuojaus aplėkto jų draugiją, 
nepakęsdami jų kvailos politi
kos. Kurie apleido jų dr-ją,

nizacijų, kaip tai: Jaunimo 
Sąjungos arba dabartinės 
“Kultūros” dr-jos, kuri dirba 
vien tik kulturinį dirbą, neįsi- 
leisdaina jokios politikos į

“liogetyj” žmones galima be
veik visi pavadinti aklais fa
natikais, —kurie nesiskaito Su 
jokiais faktais. Jie smerkia 
visus, kas ne,su jais, tai tas 
'prieš juos, tas socialfašistas ir 
t. p. Žinoma, atsirado tokių 
tamsuolių, kurie pasiliko iki 
šiai dienai komunistiniam “lio- 
geryj” ir ištikimai jam dirba, 
tikėdamiesi, kad greitu laiku 
komunistai apyęrs Kanadą ko
jomis aukštyn, .o tada jie galės 
būti “komisarais”. Tada social- 
fašistus ir kitus pastatys prie 
sienos ir parodys kelią į dan
gų. liet apie tai, jie per anksti 
pradėjo svajoti, —to jie nesu
lauks ir visos svajones gali 
jais nueiti.

Kas per vieni, jų vadai? Jų 
vadai tai ypatingi, kurių 
visai neminėsiu, 
'm i ausi us. Jau visi

ve-

čia 
bet tik zy

zi no, kad 
Toronte yra “literaturka,” ku
ri atstovauja lyg ir komunistų 
partiją. Jai vadovauja žymus 
apsišvietėlis (fanatikas) P. A- 
domėlis, prie kurio apsistosiu, 
paminėdamas, nekuriuos jo 
nuveiktus darbelius.

Lietuvoje būdamas skaitėsi 
apsišvietusiu jaunuoliu ir dir
bančiu kultūrinį darbą, bet 
prie jokių organizacijų nepri
klausė, išskyrus kairiio bernų 
draugiją... Tiesa, atsižymėji- 
mą turėjo: ne vknaih galvą 
akmeniu prašėrė ir kitokių 
darbelių pridirbo, prisigėręs 
“naminės,” kurią pats mėgo 
pasigaminti. Atvykęs į Kanadą 
ir-gi laikėsi to paties principo, 
—skaitėsi pažaiigiit ir dirbo 
savo pažangai, kiek jahi buvo

bfe “atstžymejinio“’ — jam tas 
‘'aMižymėJiihHkis” bus ilga at- 
ifttytatfe: galvoj tankias!, kur 
gavo hkio Halo už pasisavini- 
,mą detektyvox vardo “sesučių 
inamiiaoseJ’

Pažangiųjų “pažangus” gra
žus obalsis, bet ne visiems jis 
pritinka naudotis. Atvykęs į 
Torontą, pakliuvo pas Kevežą, 
kur yta komunistų “liogerio” 
centras ir visos kilos įstaigos, 
kurios dirba Maskvos naudai. 
iTaip it tas apsišvietęs palam- 
■pa jų, “bogožio” nariu ir lieka 
pas jttOS, ištikimiausias. Už ką 
jis gauna pasitikėjimą?- tlž tai, 
;kad nesigailėk pasidarbuoti, 
išmeiždatrias maiie ir kitus, 
Jiems nepatinkamus asmenis 
per ii? “laisvę”. Ir šiais 

’mctiaJs tas “apsižVietelis” pa
lieka “ęteraturkbs’* pirminin- 

’lfcu. Jiį’ “HibgerWf beveik visi 
įpanadųs Viekas į; kitą ir turi 

— bet ne vie-
Met a;pie tai fteapsimo- 

jka ir tteteikalingai laik- 
užimti Vielą*, komunisti

nis Bangos choras irgi tą i>a- 
rolę Mia ir tie paiyš žmo- 
jam priklaus^. Apie* jį tad 

'nėra reikalu rašyti, Juo labiau, 
kad jau buvo
aprašyta apie Bangos choro 
progresą į- atliulą pusę. Aš to 
jų progreso neminėsiu. Ir dar 
yra atskirų asmenų, kurie yra 
pasižytnėję dirbtuvėse noap- 
kentimu jiems priešingų darbi
ninkų. Apie tuos manau kada 
nors parašyti, nurodydamas 
jų darbininkišką “idėją”.

Prie pabaigos parašysiu ke
letą žodžių apie pašalpos drau
giją, kuri randasi maskvinių 
globoję. Kaip žinoma, prie pią 
šaipiuos dr-jos priklauso įvai
rių srovių žmonės, neskiriant 
tikybinių nei politinių įsitiki
nimų. Konstitucija sako: visi 
lygus prieš draugijos įstaty
mus. Bet Ar visi gali tais įstaty
čiais naudotis?- Žinoma, kad 
ne. Kada komunistai valdo 
dr-ją, tai kas ne komunistas, 
tas neturi lygių teisių dr-joj, 
nors lygiai į dr-jos iždą moka. 
Beį kad to išvengus, įkas reikia 
daryti ? Dabar yra. proga. Yra 
taisoma d-jos konstitucija ir 

, ji bus patiekta valdžiai patvir
tinti. Tąja proga mes turime 
pasinaudoti, kad komunistinis 

, veikimas prašalinti iš dr-jos.
Turime sekti jų taisomąją kon
stituciją ir taip ją sutvarkyti, 
kad butų galima prašalinti 
komunistinis burbulas ir kad 
Visi butų lygus prieš draugijos 
įstatus. Tik tada galima tikėlis 
augimo dirbos ir jos turtų. Bet 

, kol komunistai valdys tą dr-ją, 
tai galima laukti diena iš die
nos, kada valdžia ją uždarys 
ir jos, turtą likviduos. Todėl 
išeina, kad komunistai griauna 
darbininkišką judėjimą, o ne 
budavoja. — Aitvaras. 
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MOTINOS
Tinkamai Maitinamas Kūdi

kis Miega Gerai

B ra/z r/
CjttNDENSEO

mikValst.

Daktarai įrodė, kad tinkamas mais
tas ir priežiūra pradžioj jo gyveni
mo — suteikia vaikui stiprumu ir 
gerą sveikatą. Tinkamai maitina
mas kūdikis miega gerai. Eagle Brand 
išaugino šimtus tūkstančių kūdikių 
į stiprius ir sveikus vyrus ir moteris.

Pastebėtina Kūdikių Knygiai

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

THE BORDEN COMPANY, Dept. FL-0 
350 .Matlinon Avė., New York. N. Y.

Meldžiu prUuĮHti man dykai kopiją nau- 
joH “IIuby’H Welfare." 
Vardas... 
AdreanR 
Miestan

Eagle B ra n d yra tyras pienas sumai
šytas su tyra cukrum, naturalis mais
tas kada pritrūksta motinos pi*no. 
Daktarai visoje šalyje jį rekomenduo
ja motinoms, kadangi kūdikiai jį 
lengvai suvirškina.

Peoples Hardware and Paini Co.
Hardvvare ir Malevoa, Varnišiai ir Valymo Reikmenys.

Pasinaudokite Šiomis Pinigus Taupinan- 
čiomis Vertybėmis

Žolei plauti maši
na I 6 colių platu
mo už

3.98

Conųueror S'ienų Fiat 
Maleva

Geriausia flat maleva dėl 
jūsų sienų ir lubų, kur pa
geidaujama minkšto malo
naus efekto. 1 QQ 
Galionas .......... 4* ■

(

PROBAK
suteikia 

barz&iskutyklos !
komfortą 
skutimos / 

namie

(PROBAK BLADE)

. -Ji
> t1 ‘-'z 1;

Roberinč paipa dėl laistymo 
daržų, 50 pėdų tik flČ O JI O 

su couplingais***tnnrV

Claremont Prirengta 
Maleva Galionas $1.48 
Malevos ir VarniSio 
Nuėmėjas .... Gal. $1.35 
4 colių Brušis Male- 
v o j i m u i .................. 49c

PEOPLES PRIRENGTA MALEVA
Tikroji vertybė iš prirengtų malevų—nepaprastai >,gera ir ekonomiška, ši 
linseed aliejaus maleva apsaugos paviršių' iš lauko ir gražiai atrodys per> 
daugelį metų. Įvairių gražių, nuo saulės nesikeičiančių CO 1 rt
spalvų ..................... ......................... i..................................... Galionas ■ V
SIENOMS POPIEROS ROLĖ NUO .....  ................ ir aug’sčiau.
VIRINTO ALIEJAUS GALIONAS ........... .

■ WW atsineškite keną
Kalsomine, Virintas Aliejus, Terpentinas, White Lead 

ŽEMIAUSIOS MARKETO KAINOS.

Peoples Hardvvare and Paini Go.
1901 W. 47th St. Chicago, Ilk

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
dėl 1932

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
50 svarų grynos bovelnos MATRASAI
PO ................ v............. ...
Ėlektrikiniai RADIOS, pilnai su tūbais

■ už ................................................... ..........
Geležinės LOVOS, riešuto baigimas 
po ......................................................  - *
SEKLYČIOS SETAI, gražiai apmušti
tik už............ .............. ...................... .

♦

VALGOMO KAMBARIO setai, riešuto

52.79
$9.98
$3.98

$24.95
$19.59

I

H

MIEGAMOJO KAMBARIO setai, riešuto

-

mat
9x12 KAURAI

$19.98 
$9.98 

Hirielio Nitolakos, matykite mus yihniausia.
SPECIALES KAINOS IR LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

f • • • • • * *

CENTRAL DISTHICT
FURNITUHE CO.

3621-23-25 SO. HALSTĘD ST.
■ uHii iK hMi ii it! 1 Y fr «■**■

..................................
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PASTABOS
Kovo mėnesyj Paryžiuj nusi

šovė Ivar Krueger, “degtukų 
karalius”. Iki pat šių metų pra
džios jis buvo skaitomas “finan
sų genijum”. Tačiau dabar jau' 
baigia visai paaiškėti, kaip tas 
“genijus” vedė savo biznį. Pa
sirodo, kad jau nuo 1924 m. 
Krueger ir Toli kompanijos 
knygos buvo falsifikuojamos. 
Buvo skelbiamos suklastuotos 
atskaitos, kad paslėpti tikrąją 
kompanijos finansinį stovį. Re
vizijos komisija surado, kad 
Kruegerio asmeniškos skolos 
siekia $168,300,000. Jokios vil
ties nėra, kad skolintojai galė
tų ką nors atgauti, kadangi 
Krueger nepaliko beveik jokio 
asmeniško turto. 

.—■
Chicagos Drake viešbutis at

sidūrė keblioj padėtyj. Jis jau 
antri metai nebemoka nuošim
čių ant išleistų “aukso bonų”. 
Metropolitan Life Insurance 
kompanija turi tų bonų už 
$3,440,000. Kad nereikėtų daryti 
“foreclosure”, tai dabar bando
ma pertvarkyti reikalus taip, 
kad viešbučio prižiūrėjimas bu
tų pavestas naujai korporacijai. 

—o—
Consolidated Oil korporacijai 

reikalaujama “resyverio”. Prieš 
keletą mėnesių Sinclair Conso
lidated Oil korporacija susijun
gė su Prairie Oil and Gas kom
panija bei Prairie Pipe Line 
kompanija ir sudarė Consolida
ted Oil korporaciją, Kurios ka-

“Nuga-Tone padarė 
mano skilvį sveiką”

iMa J. LuKOHenft, Boston, Maus., sako: 
•'Per daugeli metų až turėjau sugedusį skil
vi. ‘ Aft ėmiau kelių ruftlų vaistus, bet ne- 
gavaji pagelboa. Man pasakyta apie N ura.Tune 
Ir *šrasipirkaii bonka. Nura-Tone padarė 
nifjio sĄjlvi sveiką. Mano gera sveikata pa
eina nuo tNuta-Tone. Tai pastebėtini vais- 
tai»^ ‘ į

Milionai žmonių visuose pasaulio krantuose 
rado, kad Nura-Tone yra užtikimi vaistai ir 
jie atsideda ant jo. kad jis palaikyti juos 
stiprius ir sveikus. Jis yra puikus dėl se
nesnių Žmonių ir tų laimesnių metais, kurie 
jauėiasi silpni ar liguisti. Aptiekininkai par
davinėja Nura-Tone. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo. papraAykite j| užsisakyti ift savo 
urmininko. Persitikrinkit, kad jus raunate 
Nuga-Tone. Kas kitas rali būti be vertės.

Diržai-Trussai, 
Suporteriai 
Guminės Kojinės

Ekspertai vyrai ir moterys 
pritaikintojai

. Invalydų reikmenys. 
Visokios rūšies kriukiai.

ŽEMIAUSIOS KAINOS

Frank S. Betz Co.
634 S. Wabash Avė. 

Tel. Wabash 5912

pitalas siekia apie pusę biliono 
dolerių. Chicagietis William 
Roy Carney, kuris turi 3,825 
Prairie Line kompanijos Šerus, 
pu reikalavo naujai korporacijai 
“resyverio”. Jis sako, jog tas 
susijungimas buvo atliktas pri- 
gavingu budu. Susijungimo rei
kalus . vedusi Bancamerica 
Blair korporacija, kuri už savo 
darbą gavusi $700,000 atlygini
mo. Carney bylą, užvedė federa- 
liniame teisme.

t

Auksas iš Amerikos vis dar 
nepaliauja plaukęs. Per vieną 
tik dieną Europos valstybės iš 
Amerikos ištraukė $37,829,000 
vertes aukso.

—o—
Per pereitus metus visame 

pasaulyj buvo pagaminta 3,042,- 
069 automobiliai. Amerika au- 

jtomobilių gamyboj, žinoma, už- 
j ūme pirmą vietą, pagamindama 
<2,389,838. Kitos šalys pagamino 
automobilių sekamai: Anglija 
223,219; Francija 196,860; Ka
nada 82,621; Vokietija 66,578; 
Italija 31,480, ir Sovietų Rusija 
23,400.

Internacionalis bankas per 
metus laiko turėjo pelno 15,182- 
818 šveicariškų frankų. Banko 
šėrininkams nutarta išmokėti 6 
nuošimčius dividendų. Metai 
prieš tai bankas pelno turėjo 
tik 11,186,522 frankų.

linternacionalis bankas nuta
rė pratęsti Vokietijai paskolą 
dar trims mėnesiams, bet su ta 
išlyga, kad tą pat privalo pada
ryti ir kiti trys bąnkai: Ang
lijos Bankas, Francijos Bankas 
ir Amerikos Federal Reserve 
Bankas. Internacionalis bankas 
Vokietijai yra paskolinęs $90,- 
000,000.

—o—
Europoj dolerio vertė vis dar 

tebekrinta.- Tatai vyriausiai 
pareina nuo to, kad iš Amerikos 
vis tebėra išvežamas auksas. 
Europoj vyrauja įsitikinimas, 
kad Amerikoj turės įvykti in
fliacija,— pinigu atpigimas.

—K.

Labai Švelnus ... stin— ■ • 
nūs milinys parinktinio alie
jaus, Švelnaus uksnso, rinkti, 
nių kaiuSlnių. retų prieakonitj. 
Sumaliytas mažom! hruHl?- 
mis dėl geresnio sknh'r.

Aimys
" '■-'t'..' i."-„c" ■ 1 ■

Kitchen-Fresh!
■ ' Irt - ’ \ \ < - ■ ' ‘

KRAFT 
Mayonnaise

Pristatomas SVIESTAS grnser. 
ninkama kas kelios dienus 

Pabandykit JI i

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES

Lietuvos Batsiuviai 
Pavojuje

Lietuvoj eina judėjimas su
organizuoti batsiuvius. Dūliai 
to “Verslas” rašo sekamai:

Mintis labai sveikintina, o 
ypač šiuo laiku tas dalykas li
ko labai skubus dėl veržimosi 
į Lietuvą čekoslovakiškos batų 
firmos “Bat’a”. - Noriu nors 
trumpai paaiškinti, kas yra ta 
f-ma, kuri jau žinoma visoje 
Europoje. Pats Bat’a yra slova
kas, grįžęs dar prieš karą iš 
Amerikos į Čekiją ir su mažu, 
palyginti, kapitalu pradėjęs 
verstis batų gamyba. Nepapra
stų savo organizacijos gabumų 
dėka jis bematant praturtėjo, 
ir dabar yra vienas iš stam
biausių balų pramonininkų vi
soje Europoje. Jam pralobti 
daug padėjo ir puiki karo me
to situacija batų pramonei.

Bat’os liksiąs buvo ir yra pa
imt Visų odos prrtnionę į savo 
rankas, nufconfcuruot smulkes
nes ir didesnes batų dirbtuves. 
Užbrėžtas tikslas atsiekti be
veik jau pavyko. Visa eilė fir
mų, kurios dirbo avalynę vie
tos rinkai, turėjo sustabdyt 
darbų,* pritrukus užsakymą; 
odos fabrikų dalis turėjo taip 
pat jam perleisti savo įmones, 
o daugumas amatininkų bat
siuvių liko visai be darbo ir 
{arėjo ieškoti jo kitoje srityje. 
Nenaujiena rasti buvušių, net 
kvalifikuotų, batsiuvių tarp 
lauko darbininkų, nešėjų, gat
vių šlavėjų ir tt. Tokių rezulta
tų Bal’a pasiekė dėl to, kad 
gamina balus iš savo fabrikuo
se išdirbtos odos turi moder
niškai įrengtas dirbtuves, ima 
minimalį pelnų, pirkėjus ap
tarnauja greitai ir mandagiai, 
turi savo batų pardavyklas ne 
tik miesteliuose, bet ir didės-, 
niuose kaimuose, dirba taip 
suorganizavęs, kad tarnautojai 
priversti intensingiausiai dirb
ti, verčias daugiausia savo ka
pitalu, batus gamina įvairiau
sių rūšių. Be to, jam daug pa
deda ir tai, kad jis yra slova
kas. Čekoslovakijos visuomenė, 
stengdamasi perimti pramonę 
iš vokiečių rankų į savąsias, 
palaikb tik savo tautiečių pra
monę. Galima drąsiai skaityti, 
kad šiuo laiku didesnė Čeko
slovakijos gyventojų dalis var
toja tik “Bat’os” firmos gami
nius, palikdama visą armiją 
bedarbių batsiuvių. Susitelkus 
Bat’os rankose dideliam kapi
talui, Čekoslovakija liko jam 
persiaura; jis ėmė ieškoti rin
kų kitose valstybėse. Mėgino 
įsikurti Vokietijoje, bet ten 
jam smarkiai pasipriešino, O- 
landijoje taip pat smarkiai pa
sipriešino. Mėgino surast rinką 
savo dirbiniam^.. Indijoje, bet 
dar nežinia, ką ten nuveikė. 
Dabar pažvelgsime, kas gali 
pasidaryti musų batsiuviams, 
kai ims veikti Lietuvoje Bat’os 
dirbtuvės, jei jos bus taip or
ganizuotos čia, kaip yra orga
nizuotos Čekoslovakijoje. Tie
sa, jo dirbtuvės Lietuvoje 
smarkiai papigins avalynes, ir 
šiek tiek išsilygins anormales 
kainos, palyginti su - žemės 
ūkio ir odos gaminių kaino
mis. Pavyzdžiui, “Bat’a” f-mos 
batai kaštuoja Čekoslovakijoje 
89 kronos, o tokios pat išvaiz
dos užsakyti pas batsiuvį —150 
kronų. Be to, Bat’a sudarys di
delę konkurenciją musų odos 
fabrikams, nes jis neįstos į 
odos pramonininkų sindikatą, 
kad galėtų konkuruoti su jais. 
Lietuvos odos pramonininkai 
turės labai sumažinti išdirbtos 
odos kainą. Be nurodytų tei
giamų Bat’os dirbtuvių atsira
dimo vaisių, dar galimą pridė
ti tai, kad jo dirbtuvėse gaus 
darbo vietos darbininkai. Iš 
neigiamų vaisių paminėsiu tik 
tai, kad liks daug batsiuvių be 
darbo, ir jiems teks ieškotis 
darbo kitose srityse. Turint 
galvoje tokią sunkią amatinin
kų batsiuvių ateitį, reikėtų 
skubiai organizuotis visiems 
batsiuviams į sąjungą, kad ga-

[Acme-P. .U A. Photo]

Princas Otto, kurį monar- 
chistai nori padaryti Vengrijos 
karaliumi, šiomis dienomis jis 
susižiedavo su vokiečių princesa

rikų, tiek buvusių jų tarpi
ninkų — krautuvininkų kita
taučių. Tos konkurencijos ne
reiks bijotis, jei batsiuviai so
lidariai laikysis, palaikydami 
savo fabrikų. Kas suvartoja 
Lietuvoje išdirbtų odų? Batsiu
viai, atlikdami klijentų užsa
kytus darbus. Odos išdirbti nė
ra brangu, o ypač šiuo laiku, 
.kada žaliava galima gaut pus
velčiui., Odos išdirbinio įran
kių iš pradžių galima įsigyti 
tik reikalingiausių. Pačių bat
siuvių dirbinių aprūpinimo ir 
platinimo technikos darbų ne
minėsiu, kadangi aplamais 
bruožais tai jau buvo rašyta 
Dr. Spalinio straipsnyje. Ko- 
peratyvų Sąjunga savo ruožtu 
galėtų būt geras tarpininkas 
gaminiams platinti, kadangi 
turi savo skyrius visoje Lietu
voje. Įkurti tokiai Ištaigai, aiš
ku, reikės batsiuvių solidaru
mo. To solidarumo turi atsi
rasti, matant ne perdaug švie
sių savo amalo ateitį, jei bus 
veikiama neorganizuotai, kaip 
tas biiVo daroma iki šio laiko. 
Tam tikslui reikėtų sušaukti 
ar apskričių, ar tam tikrų ra
jonų batsiuvius, kad apsvars
tytų minėtų reikalų, pasiųsti

atstovus į visos Lietuvos bat
siuvių' suvažiavimą, kuriame 
galėtų aptarti reikalą ir imtis 
darbo. Iš tokių iš pradžios 
mažų pramones įstaigų, kurių 
nariai esti drauge ir klijentai, 
užsienyje išsivystė didelės įs
taigos, su kuriomis tenka labai 
rimtai skaitytis net panašiems, 
kaip batų karaliui Bat’as.

SIUSKIT PER
HAUHEHAS
PINIGUS LIETUVON

1b preso Lietuvos Įmonėse 
©Įp pataria Lietuvos bankai

IN OUR OFFICE
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’ o- o o ir
į tisų kasdieninė duona

Sutaupęs padėtos į bankų atlieka daugiau, negu vien 
kad uždirba dėl jus palūkanų. Depozituoti pinigai 
pagelbsti jums išlaikyti savo darbų, duodami darbo 
kitiems, kurie galbūt perka tai, ką jūsų bosas gami
na. Depozituodami savo sutaupąs jus greičiau pa
laikysite savo darbą — kas reiškia jūsų kasdieninę 
duonų —- ir dar uždirbsite 3% palūkanų. Pradėkit 
sąskaitų šiandie.

LAIVAKORTES

Peoples J^ational Pank 
and ^rust Company 

op Chioago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

PINIGŲ SIUNTIMAS

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

2747 W. 63rd St. n=ru
lėtų jau organizuotai sustikt 
Bat’os konkurencijų. Žinoma, 
geriausia gal butų batsiuviams 
organizuotis pagal Dr. A. Spa
knio patarimų, ar suorganiza
vus lietuvių batsiuviu-sąiungą, 
prisidėt prie Koperacijos Są
jungos, kuri galėtų daug kuo 
jiems padėti. Pirmiausia bat
siuvių sąjungai reikėtų pasirū
pint savo nariams pigesnės ir 
geros medžiagos.' Labai abejo
ju, kad tuo tikslų galima bus 
kas išgaut iš odos fabrikantų. 
Vienas tėra kelia's, kad batsiu
vių sąjunga įsteigtų iš prad
žių nors ir mažą’odos fabriką, 
ar, tikriau pasakius, dirbtuvę, 
kuri gamintų tik labiausiai rei
kalaujamą medžiagą. Steigt

niais pagrindais ar sudarant 
akcinę bendrovę. Jos akcinin
kai turėtų būti tik batsiuviui. 
Akcijos turėtų būt vardinės, 
kad jos negalėtų, pereiti į kon
kuruojančių įstaigų rankas. 
Turint nors mažų savo odos 
fabrikų, batsiuviai—nariai ar 
akcininkai ’— proteguoju ,ir 
patys vartotų tik ;savo fabriko 
gaminius, ir tokiu budu galė
tų odos gamyba smarkiai plė
totis. Turiu įspėti, kad iš pra
džių bus sukelta didžiausia 
konkurencija — tiek odos fab-

Blizganti ma- 
leva, duodasi 
mazgoti, balta 
ar spalvuota 

$1.59ga|.
Climax sienų popierų 4
valytojas, 3 už .................... ’ v v
Varnish Rėmo-
ver ................................... OOU gal.
darbą atlieka greitan tikrai ir saugiai 
Šcreen malė-
va .................... . OsJG kv.

tikrai juoda, ir džiūsta greitai
H. R. H. pauderis, 19c
Mes taipgi parduodami didelį pasirin
kimą taipgi popieros, visokios rų-

šies hardware ir malevų. G 
Pašaukite mui telefonu ir mes prista

tysime. Tel. PROSPECT 1297
U.......................     ■

,, » . , i i Ll.. Į ............... —i—

Puiki ■K-2sa| 
Lietuvių
Krautuve

Vyriškų, Moteriš- 
kų, Vaikų ir Mer- 
gaičių Apredalų.
Čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų apredalų už žemas kainas. 
Ateikite Į-ir persitikrinkite apie musų 

■ siūlomas prekes.
’ , .4

Joseph’s Dry Goods 
j Store

JUOZAS PIKIELIS, Savininkas x 

3344 Šo. Halsted Street

—......................................... ................................. -— ■■■■ .................... -  -    --

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS — 6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MIOHAEL'S ALL HERB TONIG
4740 SO. ASHLAND AVENUE, 1643 W. NORTH AVENUE
1200 MIIAVAUKEE AVENUE, 8342 W. 26th STREET

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys
nj ir viduriai tinkamai veikia ?
III JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų ligų ir H&į j. *7 jps susirgirhų paeina nuo skįlvlo ir netinkamo vidurių . I Uct M

vallmosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie f V JFu
' \v^ ivv kent 6 j o nuo visokių ligų, yra dabar pasveikę var-

yT/ lodami DR. MICHAfiL'S ALL HERB TONIC. šis
labai švelnus tonikas yra padarytas 16 20.skirtingų JfįP'OHU 
gydąnčių žievių? šaknų, uogų, lapų ii1 žolių. Neturi

❖Ą y savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siete- *
^^7 } / moa reguliuotojas, kujio budavotojae ir kraujo valy-

tojas. Ateikite t muąų sankrovų nemokamam pael- 
«/ tarimui. Daktaro egzaminaciia yra visiškai dykai 

kada vartojate Dr. Mlehael’s Ali Herb Tonic. Arba 
rašykite mums, prisiųsdami oOo, o mes, prisiusime jums $1.00 bonką Dr. MicnaerB *... 
Herb Tonic, ir tada patys įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa
gelbės DR.. MIOHAEL’S ALL HERB TONIC.

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

Ali

ekprfss 
i«WKC

D’ 'NAH'T *W'BOS$e\ 
FIRST NAME ER.
HIS HICK ’ MAtAB

Mcawi 
PMKJM

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

1T> Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokių llll IvĮU/v lt IH fišdirbyščių už nužemintas kainas. Atei-
1 ' " kitę ir patirkite musų kainas pirm negu

pirksite kitur.

" — 4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847Lietuvis laikrodininkas

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGICIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
$2000 morgičius ant naujo 6 kambarių mū

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

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

Turime ir Daugiau Gerų MorgiČių.
■ f ■' * 1

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

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

Daktaras
I ' ■

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

, Rusiška ir turkiška pirtis moterims
’ seredomie iki 7 v. v,________

J i .

j.

Mmr - 
U|$ INHOUE 

N&M6.
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EKONOMIJOS ir FIN
Bendradarbiaujant

K, AUGUSTUI, J. VARKALAI ir V. KUŠINSKUI

PASTABOS
Kovo mėnesyj Paryžiuj nusi

šovė Ivar Krueger, “degtukų 
karalius”. Iki pat šių metų pra
džios jis buvo skaitomas “finan
sų genijum”. Tačiau dabar jau 
baigia visai paaiškėti, kaip tas 
“genijus” vedė savo biznį. Pa
sirodo, kad jau nuo 1924 m. 
Krueger ir Toli kompanijos 
knygos buvo falsifikuojamos. 
Buvo skelbiamos suklastuotos 
atskaitos, kad paslėpti tikrąją 
kompanijos finansinį stovį. Re
vizijos komisija surado, kad , 
Kruegerio asmeniškos skolos 
siekia $168,300,000. Jokios vil
ties nėra, kad skolintojai galė
tų ką nors atgauti, kadangi 
Krueger nepaliko beveik jokio 
esmeniško turto.

—o—
Chicagos Drake viešbutis at

sidūrė keblioj padėtyj. Jis jau 
antri metai nebemoka nuošim
čių ant išleistų “aukso bonų”. 
Metropolitan Life Insurance 
kompanija turi tų bonų už 
$3,440,000. Kad nereikėtų daryti , 
“foreclosure”, tai dabar bando
ma pertvarkyti reikalus taip, 
kad viešbučio prižiūrėjimas bu
tų pavestas naujai korporacijai. , < —o—

Consolidated Oil korporacijai 
reikalaujama “resyverio”. Prieš 
keletą mėnesių Sinclair Conso
lidated Oil korporacija susijun
gė su Prairie Oil and Gas kom
panija bei Prairie Pipe Line 
kompanija ir sudarė Consolida- ( 
ted Oil korporaciją, r orios ka-

pitalas siekia apie pusę biliono Bat’os tikslas buvo ir yra pa- 
dolerių. Chicagietis William 
Roy Carney, kuris turi 3,825 
Prairie Line kompanijos Šerus, 
pareikalavo naujai korporacijai 
“resyverio”. Jis sako, jog tas 
susijungimas buvo atliktas pri- 
gavingu budu. Susijungimo rei
kalus . vedusi Bancamerica 
Blair korporacija, kuri už savb 
darbą gavusi $700,000 atlygini
mo. Carney bylą, užvedė federa- 
liniume teisme.

imt Visą odos pramonę į savo 
rankas, nukonkuruot smulkes
nes ir didesnes batų dirbtuves. 
Užbrėžtas tikslas atsiekti be
veik jau pavyko. Visa eilė fir
mų, kurios dirbo avalynę vie
tos rinkai, turėjo sustabdyt 
darbą,* pritrukus užsakymų; 
odos fabrikų dalis turėjo taip 
pat jam perleisti savo įmones, 
o daugumas amatininkų bat
siuvių liko visai be darbo ir 
turėjo ieškoti jo kitoje srityje. 
Nenaujicna rasti buvusių, net 
kvalifikuotų, batsiuvių tarp

“Nuga-Tone padarė 
mano skilvį sveiką”

P-j a J. Lukošienė. Boston, Mam„ ____
“Per daugeli melų aš turėjau sugedusi skilvi. ’■ miAl.a ’smlnėiiA
gavai) pagelbos. Man', 
ir ’fuMpirkau bonkų.

•JUlvį 5
eina mio tNuga-Tdne. 
tai*7 ‘ '

Mllionai Žmonių ’ 
rado, kid Nuga-Tc 
stiprius ir sveikus.

sako:
Aš ėmiau kelių rūšių vaistus, bet ne- 

Man pasakyta apie Nuga-Tųne 
h Nuga-Tone padarė 
Mano gera sveikata pa- 

Tai pastebėtini vais-
i visuose pasaulio kraštuose 

___ , ___ . __  rone yra užtikimi vaistai ir 
jie atsideda ant jo. kad jis palaikyti juos 
stiprius ir sveikus. Jis yra puikus dėl se
nesnių žmonių ir tų jaunesnių metais, kurie 
jaučiasi silpni ar liguisti. Aptlekininkai par
davinėja Nuga-Tone. Jeigu aptiekinlnkas 
netari jo. paprašykite j| užsisakyti iš savo 
urmininko. Persitikrinkit, kad jus gaunate 
Nuga-Tone. Kas kitas gali boti be vertės.

Diržai-Trussai, 
Suporteriai 
Guminės Kojinės

Ekspertai vyrai ir moterys 
pritaikintojai

. Invalydų reikmenys. 
Visokios rūšies kriukiai.

ŽEMIAUSIOS KAINOS

Frank S. 8etz Co,
634 S. Wabash Avė.

Tel. Wabash 5912

ALWAYS 
Kitchen-fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

Auksas iš Amerikos vis dar 
nepaliauja plaukęs. Per vieną 
tik dieno Europos vaistytas iš i lauko darbininkų, nešėjų, gat- 
Amerikos ištraukė $37,829,000 vių šlavėjų ir lt. Tokių rėzulta- 

tų Bat’a pasiekė dėl to, kad 
gamina batus iš savo fabrikuo
se išdirbtos odos turi moder
niškai įrengtas dirbtuves, ima 

Iminimalį pelną, pirkėjus ap
tarnauja greitai ir mandagiai, 
turi savo batų pardavyklas ne 
tik miesteliuose, bet ir didės-, 
niuose kaimuose, dirba taip 
suorganizavęs, kad tarnautojai 
priversti intensingiausiai dirb
ti, verčias daugiausia savo ka
pitalu, batus gamina įvairiau
sių rūšių. Be to, jam daug pa
deda ir tai, kad jis yra slova
kas. Čekoslovakijos visuomenė, 
stengdamasi perimti pramonę 
iš vokiečių rankų į savąsias, 
palaiki) (ik savo tautiečių pra
monę. Galima drąsiai skaityti, 
kad šiuo laiku didesnė Čeko
slovakijos gyventojų dalis var
toja tik “Bat’os” firmos gami
nius, palikdama visą armiją 
bedarbių batsiuvių. Susitelkus 
Bat’os rankose dideliam kapi
talui, Čekoslovakija liko jam 
persiaura; jis ėmė ieškoti rin
kų kitose valstybėse. Mėgino 
įsikurti Vokietijoje, bet ten 
jam smarkiai pasipriešino, O- 
landijoje taip pat smarkiai pa
sipriešino. Mėgino surast rinką 
savo dirbiniams. . Indijoje, bet 
dar nežinia, ką ten niįyeikė. 
Dabar pažvelgsime, kas gali 
pasidaryti musų batsiuviams, 
kai ims veikti Lietuvoje Bat’os 
dirbtuvės, jei jos bus taip or
ganizuotos čia, kaip yra orga
nizuotos Čekoslovakijoje. Tie
sa, jo dirbtuvės Lietuvoje 
smarkiai papigins avalynes, ir 
šiek tiek išsilygins anormalės 
kainos, palyginti su 
ūkio ir odos gaminių 
mis. Pavyzdžiui, “Bat’a” f-mos 
batai kaštuoja Čekoslovakijoje 
89 kronos, o tokios pat išvaiz
dos užsakyti pas batsiuvį —159 
kronų. Be to, Bat’a sudarys di
delę konkurenciją musų odos 
fabrikams, nes jis neįstos į 
odos pramonininkų sindikatą, 
kad galėtų konkuruoti su jais. 
Lietuvos odos pramonininkai 
turės labai sumažinti išdirbtos 
odos kainą. Be nurodytų tei
giamų Bat’os dirbtuvių atsira
dimo vaisių, dar galima pridė
ti tai, kad jo dirbtuvėse gaus 
darbo vietos darbininkai. Iš 
neigiamų vaisių paminėsiu tik 
tai, kad liks daug batsiuvių be 
darbo, ir jiems teks ieškotis 
darbo kitose srityse. Turint 
galvoje tokią sunkią amatinin
kų batsiuvių ateitį, reikėtų 
skubiai organizuotis visiems 
batsiuviams į sąjungą, kad ga-

vertės aukso.

Per pereitus mettas visame 
pasaulyj buvo pagaminta 3,042,- 
069 automobiliai. Amerika au
tomobilių gamyboj, žinoma, už
ėmė pirmą vietą, pagamindama 
2,389,888. Kitos šalys pagamino 
automobilių sekamai: Anglija 
223,219; Francija 196,860; Ka
nada 82,621; Vokietija 66,578; 
Italija 31,480, ir Sovietų Rusija 
23,400.

Internacionalis bankas per 
metus laiko turėjo pelno 15,182- 
818 šveicariškų frankų. Banko 
šėrininkams nutarta išmokėti 6 
nuošimčius dividendų, 
prieš tai bankas pelno 
tik 11,186,522 frankų.

Metai 
turėjo

linternacionalis bankas nuta
rė pratęsti Vokietijai paskolą 
dar trims mėnesiams, bet su ta 
išlyga, kad tą pat privalo pada
ryti ir kiti trys bankai: Ang
lijos Bankas, i^thcijos Bankas 
ir Amerikos Federal Reserve 
Bankas. Internacionalis bankas 
Vokietijai yra paskolinęs $90,- 
000,000.

—o—
Europoj dolerio vertė vis dar 

tebekrinta/ Tatai vyriausiai 
pareina nuo to, kad iš Amerikos 
vis tebėra išvežamas auksas. 
Europoj vyrauja įsitikinimas, 
kad Amerikoj turės įvykti 
fliacija,— pinigų atpigimas.

in-

Lietuvos Batsiuviai 
Pavojuje

Lietuvoj eina judęjimas su
organizuoti batsiuvius. Dėliai 
to “Verslas” rašo sekamai:

Mintis labai sveikintina, o 
ypač šiuo laiku tas dalykas li
ko labai skubus dėl veržimosi 
į Lietuvą čekoslovakiškos batų 
firmos “Bat’a”. - Noriu nors 
trumpai paaiškinti, kas yra ta 
f-ma, kuri jau žinoma visoje 
Europoje. Pats Bat’a yra slova
kas, grįžęs dar prieš karą iš 
Amerikos į Čekiją ir su mažu, 
palyginti, kapitalu pradėjęs 
verstis batų gamyba. Nepapra
stų savo organizacijos gabumų 
dėka jis bematant praturtėjo, 
ir dabar yra vienas iš stam
biausių batų pramonininkų vi
soje Europoje. Jam pralobti 
daug padėjo ir puiki karo me
to situacija batų pramonei.

5IGH NOUR. 
BNtPLOMBRS 

NAMF HEfcff

žemes
kaino-
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Princas Otto, kurį monar- 
chistai nori padaryti Vengrijos 
karaliumi, šiomis dienomis jis 
susižiedavo su vokiečių princesa

lėtų jau organizuotai sustikt 
Bat’os konkurenciją. Žinoma, 
geriausia gal butų batsiuviams

knio patarimą, ar suorganiza
vus lietuvių batsiuvių sąjungą, 
prisidėt prie KOperacijos Są
jungos, kuri galėtų daug kuo 
jiems padėti. Pirmiausia bat
siuvių sąjungai reikėtų pasirū
pint savo nariams pigesnės ir 
geros medžiagos. Labai abejo
ju, kad tuo tikslu galima bus 
kas išgaut iš odos fabrikantų. 
Vienas tėra kelias, kad batsiu
vių sąjunga įsteigtų iš prad
žių nors ir mažą 'odos fabriką, 
ar, tikriau pasakius, dirbtuvę, 
kuri gamintų tik labiausiai rei
kalaujamą medžiagą. Steigt 
fabriką galima ar koperat^Vi- 
niais pagrindais ar sudarant 
akcinę bendrovę. Jo$ akcinin
kai turėtų būti tik batsiuviai. 
Akcijos turėtų būt vardinės, 
kad jos negalėtų pereiti į kon
kuruojančių įstaigų rankas. 
Turint nors mažą savo odos 
fabriką, batsiuviai—-nariai ar 
akcininkai'— proteguotų ,ir 
patys vartotų tik savo fabriko 
gaminius, ir tokiu būdu galė
tų odos gamyba smarkiai plė
totis. Turiu įspėti, kad iš pra
džių bus sukelta didžiausia 
konkurencija — tiek odos fab

Labai švelnus ... *♦!*••• »•
nūs milinys parlnktinio alie
jaus, Švelnaus uksuso, rinkli, 
nių kaiužinių. retų prisakomų. 
Sumaišytas mažorui itruv'i.*- 
mis dėl geresnio sknA'r-.

Frlstatomas ŠVIEŽIAS grnarr- 
ninkama kas kelios dienos 

Pabandykit JH

N0W OFFERED AT
REDUCED PRICES
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rikų, tiek buvusių jų tarpi
ninkų krautuvininkų kita
taučių. Tos konkurencijos ne
reiks bijotis, jei batsiuviai so
lidariai laikysis, palaikydami 
savo fabriką. Kas suvartoja 
Lietuvoje išdirbtą odą? Batsiu
viai, atlikdami klijentų užsa
kytus darbus. Odos išdirbti nė
ra brangu, o ypač šiuo laiku, 
.kada žaliava galima gaut pus
velčiui., Odos išdirbinio įran
kių iš pradžių galima įsigyti 
tik reikalingiausių. Pačių bat
siuvių dirbinių aprūpinimo ir 
platinimo technikos darbų ne
minėsiu, kadangi aplamais 
bruožais tai jau buvo rašyta 
Dr. Spaknio straipsnyje. Ko- 
peratyvų Sąjunga savo ruožtu 
galėtų būt geras tarpininkas 
gaminiams platinti, kadangi 
turi savo skyrius visoje Lietu
voje. {kurti tokiai įštaigai, aiš
ku, reikės batsiuvių solidaru
mo. To solidarumo turi atsi
rasti, matant no perdaug švie
sią savo amalo ateitį, jei bus 
veikiama neorganizuotai, kaip, 
tas buvo daroma iki šio laiko. 
Tani tikslui reikėtų sušaukti 
ar apskričių, ar tam tikrų ra
jonų batsiuvius, kad apsvars
tytų minėtą reikalą, pasiųsti

atstovus į visos Lietuvos bat-[ 
siuvių' suvažiavimą, kuriame 
galėtų aptarti reikalą ir imtis 
darbo. Iš tokių iš pradžios 
mažų pramonės įstaigų, kurių 
nariai esti drauge ir klijentai, 
užsienyje išsivystė didelės įs
taigos, su kuriomis tenka labai 
rimtai skaitytis net panašiems, 
kaip batų karaliui Bat’as.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
&įp pataria Lietuvos bankai

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

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

M.59gal.
Climax sienų popierų 1 Qf* 
valytojas, 3 už .................... I W V
Varnish Rėmo- QQa
ver ................................... OOG gal.
darbą atlieka greitah tikrai ir saugiai
Šcreen malė-
va ................................... Omu kv.

tikrai juoda, ir džiūsta greitai
H. R. H. pauderis, 1Qa
3 už ......................................... ■ w V
Mes taipgi parduodami didelį pasirin
kimą taipgi popieros, visokios rų- 

šies hardware ir malevų., 1 <
Pašaukite mus telefonu ir mes prista

tysime. Tel. PROSPECT 1297

Puiki
Lietuvių
Krautuve

Vyriškų, Moteriš-
kų, Vaikų ir Mer- 
gaičių Aprčdalų. ■gO|||g®
Čia . galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų: aprčdalų už žemas kainas. 
Ateikite }ir persitikrinkite apie musų 

’ siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIKIELIS. Savininku , 

3344 So. Halsted Street1

DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS 6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
474B SO. ASHLAND AVENUE, 1048 W. NORTH AVENUE
1208 MIIAVAUKEE AVENUE, 8342 W. 20th STREET

t
 Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 

ir viduriai tinkamai veikia?
JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIU visų ilgų ir 
susirginiii paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių . 
vallniosl. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie ’■ 
kentėjo nuo visokių ligų, yra dabar pasveikę var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. 91b 
labai švelnus tonikas yra padarytas 16 20 .skirtingų 
gydančių žievių,’ šaknų, uogų, lapų h- žolių. Neturi į 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, ku|to budavotojas Ir kraujo valy
tojas, Ateikite J mu*ų sankrovą nemokamam pasi
tarimui. Daktaro egząminaciia yra visiškai dykai 
kada vartojate Dr. Mlchael's Ali Herb Tonlo. Arba 

rašykite mum*, prislųsdaml 60c. <
S.L —A Kauti variujuiu o u o*

rašykite mums, prisiųsclaini 50c. o mes, prisiusime jums $1.00 bonką Dr. Michael s Ali 
Herb Tonic, ir tada patys įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 
perkate 1 bonką DR. MICHAEL’S AtL HERB- TONIC.

HIS NKK' NMAE

įMuhmi 
PMKAi

3% ... ir 
jūsų kasdieninė duona i

Sutaupos padėtos į banką atlieka daugiau, negu vien 
kad uždirba dėl jus 3% palūkanų. Depozituoti pinigai 
pagelbsti jums išlaikyti savo darbą, duodami darbo 
kitiems, kurie galbūt perka tai, ką jūsų bosas gami
na. Depozituodami savo sutaupąs jus greičiau pa
laikysite savo darbą — kas reiškia jūsų kasdieninę 
duoną — ir dar uždirbsite 3% palūkanų. Pradėkit 
sąskaitą šiandie.

LAIVAKORTĖS - PINIGŲ SIUNTIMAS

Peoples J^ational “Bank 
and Pfrust Company 

of C hitai] o
47th Street and Ashland Avenue

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

1D 1^1 m Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokių
|| H Į ylĮy y ItZ tišdirbyščių už nužemintas kainas. Atei-

■ 11 kitę ir patirkite musų kainas pirm neguvĮCI] nyyl 3II JjhOp pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847Lietuvis laikrodininkas

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGICIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
$2000 morgičius ant naujo 6 kambarių mū

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

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

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

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

WISSIG, i
Specialittas U 

Rusijos

Daktaras
I '

Kapitonas
Pasauliniame kare v

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

, Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
'> ’ seredomis iki 7 v. v.

ANRITF ■ 
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PROHIBICIJOS ATŠAUKIMO REFERENDUMAS

Socialistų konvencija priėmė nutarimą reikalauti 
18-jo konstitucijos amendmento (prohibicijos) atšauki
mo. Bet kadangi 50 delegatų pasiūlė, kad tas nutarimas 
neįeitų gaKon, neatsiklausus partijos narių, tai jisai 
bijs paduotas referendumui.. Visuotinu balsavimu par
tija nariai nuspręs,, ar prohibicijos. atšaukimo, reikala- 
vfrnas turi būt įdėtas į partijos platformų,, ar ne.

Mes manome, kad socialistų platformoje tas klau
simas neprivalo būt praleistas. Prohibicija pasidarė per 
daug opas praktiško# politikos dalykas, kad butų galir 
ma ją ignoruoti. Socialistų kandidatams rinkimų agi
tacijoje daugelis tų klausimą statys, it butų nei šią, ųei 
tas, jeigu jie turėtų atsakytį kad partija šitame punkte 
jokio, nusistatymo neturi,

. Tarps tų konvencijos delegatų, kurie priešinosi pro
hibicijos atšaukimo minėjimui platformoje, dalis yra 
prohibicijos šaMninkai. Jie yra užsikrėtę tąja “reformi- 
ninkų” dvaaia, kuri Amerikoje turi apsčiai pritarėjų 
visose* poetinėse srovėse. Su jais- argumentuoti yra 
bergždžias dalykas. Tik gyvenimo patyrimas gali juos 
įtikinti, kad bandymas prievarta žmones padaryti blai
vais negal? būti sėkmingas. Bet kita dalis delegatų, pa
sipriešinusių tam platformos punktui, vadovavosi kito
kiais motyvais;

Jie mano,, kad socialistai neprivalo; visai kelti gin
čų tarpe darbininkų dėl prohibicijps,, nes tie ginčai nu
kreipia jų dėmesį nuo svarbesnių politikos ir ekonomi
jos problemų Darbininkams šioje valandoje esą svar
biausia koyoti prieš nedarbą ir prieš kapitalizmo siste
mą, kurios vaisius yra'nedarbas. Republikonai ir demo
kratai Stengiasi šituos pamatinius klausimus užtrinti,. 
ir kad žmonių masės negalvotų apie juos, tai kapitalis
tiški politikieriai pakiša joms prohibiciją. Peškitės, gir
di, dėl aląus ir degtinės, o mes rūpinsimės, kad valdžia 
neišsprūstų iš rankų išnaudotojams

• Su šitokiu protavimu vargiai galima sutikti. Jeigui 
jau į kiekvieną dalyką žiūrėti iš klasių kovos taškare- 
gio, tai juk. ir prohib'icija yra tam tikras išnaudojimo 
įrankis. Ar darbininkai norėjo,, kad bravorai ir šaitanai 
butų uždaryti?' Ne. Ar darbo žmonių atstovai- pravedė 
kongrese ir valstijų: legisiaturose 18<jį konstitucijos 
amendmentų? Ne. Tai buvo protestoniškų bažnyčių ir 
stambiųjų kapitalistų bei jų klapčiukų darbas!*

O kas šiandie iš probibicijos traukia naudą? Stam- 
* bifejį butfegertai, politikieriai ir policiją. Rasi ir papras

tų žmogelių, kurie mokėjo padaryti kiek biznio, slaptai 
gamindami h: pardavinėdami uždraustus gėrimus. Bet 
jie^nųolatos pakliūva į: nagus- įstatymų saugotojams, 
jie turi davinėti kyšius policininkams ir partijų uboę- 
sams”; Jiems butų daug geriau, jeigu jie galėtų užsi
dirbti duoną legališku užsiėmimu..

Tiesai darbininkai buvo išnaudojami ir tada, kai 
nebuvo prohibicijps,. ir išnaudojimas nepasiliaus,, kada 
ji bBs panaikinta. Itet kam darbininkas turi kęsti tą 
suvaržymų, kurį jafn uždėjo prohibicijos įstatymai? Jo 
gyvenimas, it taip nęra. per daug saldus. O> imant daly
ką grynai politikos atžvilgiu, reikia pasakyti, kad tas 
jėgas, kurios, išdygo prohibicijos sąlygose, panaudoja 
savo gaįios sustiprintam! kapitalistiškų partijų politU 
kieriai. ' . ' j t. IjB

Taigi yra netiesa, kad prohibicija tai “perprastas 
dalykas” dėti j šocialisttf plafefbrmą. Ir yra visai’ klai
dinąs ohalsi^ kad teisią kovoti “už diioną, o. ne už gė
rimus”. Kol tas nelemtas klausimas nebus pašalintas 
iš. AmeĘikes poetikos, tol ir darbininkų kova už, duoną

ir. pąiniojąjnak. Socialistai neatliktų s«Vo 
pareigos,, jeigu, jie nepasisakytų aiškint ir griežtai prieš’

amendmentą ttglaųkan0M i& jo blogybę 
Reikia, tikėtis, kad' didelė partijos narių daųgupia biįl- 
suos už tai, kad j platformą butų i dėta prohibicijos at-

•.i ,'.‘Pmr'rit'/i. ‘ į ■ it"‘i" .................

sifla vietas,’ bet jie niekuomet

j (partementeL O' te- motyk- 
varkai Amerikoj žino,, kad 

sudaro, tik dalį 
įvakftta galios. Bo* tegtetetyvės

dioa, t, y.4 M par-
Jtetatįfy valdžia demokratėje

IvateiyMjO' keduug ką tegali pa- 

f Tiįįt Wbos-Komuniste,“ma-

pat te AngkiĮ^ Angli- 
ijęs (Mačiai dta Buvo

M n# vtenąi kartą 
mkeuiWo- dstog^moą atstovų 

bute, ttejębtečiųi valdžią galėjo 
nes seimas, tiktai) tokhto dalykus, vykinti,

j kuriems nesipriešindavo ttbeija-
________ „1-. lai. Todėl aišku, kad grynai 

sai buvo paskelbtas, per vėlai, ąocteltetteį programą vykinti

: Daugelis kuopų savo įneši
muose jau yra pastebėjusios,,
kad konstitucijos projektas tu-, 
rėjo būt paskelbtas, sulig Bal-« 
timorės seimo nutarimu, bent 
už & mėnesių prieš seimą. Ko-, 
misija su- tą nuomone nesutiko, 
(ir aiškinasi kad ji naujo komf 
stitucijos projekto nerašiusi, oJJ 
,tik pataisiusi dabartinę konsti-.| 
tuciją, — kas skamba nelabai! 
įtikinančiai. Juk komisija pa
darė ne atskirus pataisymus, 
bet nuo. pradžios iki galo» per- 
Iraše ir perdirbo visą konstjtu-- 
ciM patiekdama ištikai: naujus 
tekstus, taip anglišką, kaip, ir 
lietuvišką. Šitokiam darbui Bab 
timorės seimas kaip tik ir tai
kė savo nutarimą, kad projek
tas turi; bot paskelbtas, už pu
sės metų, prieš seimą.

Bet jeigu te priimti staty
mų Komisijos nuomonę, kad* ji 
skelbia ne, naują, konstitucijas 
'projektą, o. tik “pataisytą seną, 
konstituciją”, tai ir tuomet jį 

; prasilenkė su. SLA. įstatais. Pa
taisymus prie konstitucijos ko* 
misija privalo paskelbti SLA. 
iOrgane ne vėliau^ kaip už 30 
dieną prieš seimą. Tuo gi tar-.v 

i pu pp. Birštono, Lopattos ir 
Bordeno “pataisyta sena, kon
stitucija” dar ir dabar nėra par
baigta skelbti; Seimas prasidės 
birželio 20 d., o “Tėvynės” nU- 
imeryįe, datuotame gegužės 27/ 
įdl, įdėta to rašto dalis ir paŽy- 
>mėta,. kad dar “bus daugiau”. 
Jau nuo, šito “Tėvynės” nume
rio pasirodymo iki seimo pa> 
silieka mažiau, kaip, menešis 
•lajkO) o sekantieji numeriai ifo. 
įeią dar vėliau,. Taigi net ir at
skiriems pataisymams nustaty-: 
.tas konstitucijpj.e terminas jau- 
nėra išlaikytas.

Įstatymų Komisija, matyt, 
remiasi tuo, kad anksčiaus bu* 
vo paskelbta^ angliškas jos pa* 
gamintos konstitucijos tekstas-. 
Bet jeigu. taipK tai ji neapsiŽiu* 
'rėjo. Susivienijimas iki šiol dar 
tvarkosi sulig, senąja konstitu
cija, o joje pasakyta, kad dfi- 
cial© StA. kalba yra lietuviška. 

/Taigi ir oficialia konstitucijos 
įtekstaą kolkąsi Gfe seimu# nė- 
< nutars kitaip) tegali būti tik 
Itettfvišltas, bet ne angliškas. 
Jisai yra skelbiamas, per vėlai,, 
ir todėl seimas negalės jį’ svar-. 
styti; Tai kam įupmet dar 
spausdinti knygele# ir diteyfei 
bereikalingas išftri'das orgauizUt- 
cijaj?/

V ' -Ir
BUS BEREIKALINGOS

IŠLAIDOS
!

SLA, Įstatymų Komisija sa- 
’yo paaiškinimuose prie X24 kp. įdtaiyH. 
įnešimų seimui, “Tėvynėje”,/ 
praneša, tad jos pagamintas

t*/4

n.c*m JUO ^cniuivuo TTr«?.

konstitucijos projektas busiąs -Voktetjjpje sapnai
atspausdintas, knygelių, formo-. *** ** 
je ir įteiktas delegatams, o gal: 
jr bus pasiųstu po, keletą ek- 
zempliorių kuopoms.

. Atrodo,, kad tai butų berei-.
; kalingos, išlaidos, i
vistiek vargiai galės komisijos’ 
projektą svarstyti, kadangi ji-.

■paskui “nepą“ su atgaivinta ; 
privatine prekyba, po to “piati- ' 
lietką” su kolektyvizacija, galų 
gale vėl privatinės prekybos 
atsteigimą, ir t. t. Bet bimbi- 
ninkaf užmiršta, kad Amerikos 
darbininkai tai visgi ne Rusi
jos. Rusai galėjo ir iki kaniba
lizmo prieiti, sekdami paskui 
Leniną, o Amerikos darbinin- 
,kaii reikalautų^ kad' “socializmo* 
budavotojai” jiems duotų ne 
badą te politinės žvalgybos te
rorą, bet ekonominio būvio pa
gerinimą!

I Todėl tas Bimbos “progra
mas” yra absurdas. ‘Jisai tik 
skamba “revoliusingai”, kadan
gi Jisai susideda iš labai stip
rių žodžių: “kovot”, “nuverst”, 
“kruvina sistema” ir t. t. Bet 
ir patys komunistų agitatoriai, 
kurie tuos žodžius nuolatos kar
toja-, nežino, ką jie, nori jais 
pasakytu

Jeigu norime lyginti visuo
menės tvarką- prie trobos ir 
kalbame apie socializmo “buda- 
vojimą”, tai tuomet vartokime 
tą palyginimą iki 'gąlo. Sakysi
me, kati kapitalizmas yra neti
kus, nehygijeniška ir ankšta 
troba, kurios vietoje reikėtų 
kaip galint pastatyt geresnę, 

j trobą (socializmą/. Bet argi iš- 
;mintinga yra griauti seną, kad: 
’ir blogą trobą ir pasilikti visai 
’be pastogės per keletą mėtų,, 
.iki bus pastatyta naują troba? 
■ Aižiu, kad lietuviškų komu- 
.nistų vadas neprotąujav

h? Angliję Bimba 
M nebuvo.
“matė1' da te dau- 

Ąi&k sakomi kad 
Mr- Am»Wo» sčciaUs- 

tež snjfttfgia dtarbinih- 
kua”. pažiūrėkime,, kidp 

haę “smaugimas” Ang- 
jM’Įį&ą socisdiatą; (darbtečių> pa- 
sidtarbavimtt iškovota dąr- 
Itetttekama senatvė pensijos, 
apdraudę nuo. ligos, apdrauda 
;nuo nedarbo. Toms pensijoms, 
.ir apdraudal valstybė išmoka 
šimtus milionų dolerių kasmet,. 
~ nekalbant jau apie milžiniš
kas sumas, kurias tiems pa
tiems tikslams išmoka, sulig 
įstatymu, darbdaviai ir vieti
nės savivaldybes. Ar tai yrą 
;darbininkų: “smaugimas”?
i Jeigu “smaugimas”, tai kodėl 
'Amerikos komunistai šiandie 
j rėkia, kaipwuž liežuvio pakarti, 
J kad jie esą “tikriąusi”' kovoto
ją! už darbininkų apdfąudty 

’riuo nedarbo, ligos ir senatvės? 
Kodėl; jie įrašė tuos reikalavi- 

.?mus į savo partijos platformą 
• (nors pirm jaus jie tuos dalykus 
smerkė), ir bando jais privilioti’ 

j darbininkus balsuotojus? Ko
munistai dar tik giriasi, kad 
jie “iškovos” tą, ką, Anglijįos 
socialistai, jau, yra iškovoję dar 
bminkams, p Tai argi, ir komu.- 
nistai bengiasi darbininkus 
“smaugti”?
/ Paėmę Vbkietiją, mes rasime 
tenaii panašų dalyką, kaip ir 
lAngĮijojei Nežiūrint į baisų 
nansinj križį Vokietijoje,, visgj 
^valstybe nedrįsta: panaikinti, tą 
socialinių! reformųv kulias, tenai 

f socialdemokratai pravedė,, ir
milionai bedarbių šiąndle gaut 
na iš valstybės pašalpas.

J O: Bimba Vokietijoje “matė”, 
įkaipi “įsigalėję” socialistai dar< 
^bininkae “smaugia”! Taip “ma- 
ityi0/ gali tik žmogds, kurte 
fsmegens yra nesveiki.

“Vers” kapitalizmą
Bet tas asmuo yra- “vadas” 

‘pas lietuvius komunistus!* Pa? 
įklausykite* kokius keliu jįsai ke« 
piną išvaduoti darbininkas.

“Komnnistaį”^ sako Bimbay 
“kovoja prieš kapitalizmą, or
ganizuoja darbininkus nu*, 
vertimui šios kruvinos (kr 
taip* pąt kruvinos,, kaip 

I sijtte bolšėvimas?! — ‘ 
š tted.j sistemos. Tik nuvertus 
J kapitalizmų galima bus bu- 
; socializmą/’
j Vadinasi,, pirma reikia “nu- 
varsti” kapitalizmą. Sakysiipe, 
įkąri jisai yna “nuverstas”. lįa- 
i bar pradėsime “budavoti” so< 
•cjaitzmą. Kiele laiko ims sočia*' 
lizmą “pabudavoti”? Dieną, sa- 
tvaikę ar metus? Nek. Ims mar 
.žiauaia, kelidliką mętų.!, Bolševi- 
fkair Rusijį>įe “būdavoja” jau 
^keturibliką metų ir jie. patys 
priąi^nžįsta,' kad dar nė galę, 
^nematyt tam “bųdavojimui”.

Taigi išeina taip, kad po ka
pitalizmo “nuvertimo“ (ką tai 
reiškia, nė pafe Bi^ba negalė* 
tų pasakyti) dubininkai per 
dešimtis metų neturės, nei ka- 

jpitąhzmo, hej f speiąl^o.', Taįte) 
jda neat Wėjo gali# ™rrinąiW!n 
koše Vokistų<>je? Na, tokio ab- tur būt, reikia ant savo kailio .. .... ,,

<Kk>. Atbuvo. Vo- visokfte ‘‘sQciBl|pmo btyr Įdaugisų. pateko', į» tę smegenų. 
.Met’įąį. sooialdemokratai .keletą ^ofojų” ' n- ’ '
Minto toto W» Kurijoje

i."..1-'

ĄR tAS 
FPKOTAUJA?

"tu■' 1 • e

Brooklynp, ątalfocų ėrgąne 
Komunistas (Bimba)’ bando pa
šiepti tą “Naujienų” pastabą, 
kad' “galutinas socmlistitj tdUsr- 
l»s yra socializmo į0ąi^įmasr« 
ijfeai rašo: ' (
* > “Betgi ten, kuij sociaftstaf 
į įsigali, užmiršta savo ‘galu- 

' tiną tikslą’ ir sftšįlę steaur-
gia darbininkus Wdan stip*'. 
rinimo. kapitalUrnb» Tą ma
tėme Vokietijoj it! Anglijoj.” 
Ką gii Bimba Vokie

tijoj ir Anglijoj?
Pirmiausia, ar so#ąliš$ąĖ k#-

’sWi^ (Jftfe, deją, npbuvo. Vo- 
^kietijp.fik socialdferųokratai .keletąV

tais užimdami1 Jose svarbiau

—...-.........* ...
smegenys ir ranka vėl cine 
veikti, kraujas ve! kaip rei
kiant ėmė vaikščioti rankos 
raumenyse. Nuo to kraujas 
ėmė tvarkingai maitinti tuos 
nervus,, kurie eina į rankos 
raumenis iš smegenų. Taigi, 
Mediena Benji išgijo dėl to, 
kad ji pati tvirtai tikėjo išgy- 
sianti. Ją. išgydė ne mirusis 
kunigas, ne grabas, bet jos pa
čios įsitikinimas, kad išgis. 
Jeigu toji moteriškė butų ti
kėjusi ne šiuo mirusiu kuni
gu, bet kuo kitu, pavyzdžiui, 
Liurdo šaltiniu ar kokiu bu
distų kunigu, vis tiek butų iš
gijusi. ' "

Šitaip išgyja ir kiti isterikai 
žmonės, sergą įvairiomis kito
mis ligomis. Išgyja net sergą 
akim, ausim, pritrauktomis 
kojomis. Išgyja tuo, kuo tiki. 
Jeigu ligonis tiki gydytoju ar 
vaistais, tai jis kur kas grei
čiau pasveiksta. Gali išgydyti 
ligonį paprasta duona arba 
vanduo, jeigu ligonis bus įsiti
kinęs, kad jis pasveiks. Bet ti
kėjimas negali išgydyti visų, 
jis gali išgydyti tik nervų li
gomis sergančius. Pavyzdižiui, 
raupsuotųjų neišgydys. —“T.”

Šeštadienis, geguž., 28, 193Ž

Radio kilimas

XIX amžiaus pradžioje Fa
radėjus spėliojo apie elektros 
bangų buvimą ore. 1865 m. 
kitas anglas, Maxwell, įrodė 
tat moksliškai, 1888 m. vokie
tis Hertz tas bangas praktiškai 
gavo ir jomis vertėsi savo 
dirbtuvėje labai mažu atstu
mu. 1895 ra, rusas Popovas 
išrado aparatą, kuriuo galima 
bu^o pajusti iš tolo einančias 
silpnutes bangas. Bet tik G. 
Markoni (gimęs 1874 m.) išra
do anteną ir įrodė jos svarbą 
lygiai gaunant, lygiai siunčiant 
elektros energiją be vielų. Jis 
prikalbino anglus jam padėti 
ir netrukus pavyko siųsti ži
nias 15-30 klm. tolumo. Mar
koni be paliovos tobulino savo 
išradimą. Masinis išsiplatini- 
mas radio Amerikoje priver
tė vokiečius ir olandus išdirbi
nėti ir tobulinti radio apara
tus. Iš pradžios perdavinėta 
tik Morzės abėcėlės ženklai. 
Paskui garsai. Galiausia ir 
muzika. Dabar jokia kita su
sisiekimo priemonė negalinti 
susilyginti su radio.

' BRAM- STOKER

GRAFAS

^yofcjų” ek&perįtnčntds,

pradžioje
«.<'>* i I**',...

Ke/U A. Vaivada

DRAKULA
^trnluMon Doub!eday« Dotan & Co.

Nepaprastas
J • '

( 1728 m. Paryžiuje mirė vie- 
■ nas kunigas, kurte gyvas bū
damas- šelpė kiek galėjo, pavar- 

,gelius ir pats, labai vargingai 
gyveno. Tą pačią dieną prie 
(mirusio grabo įvyko nepapras
tas reiškinys: pasveiko viena 
.moteriškė, Madlena Benji, ku
ri senai, nevaldė kairiosios ran- 
,kosi Kai, kunigą, paguldė į, gra
bą, ši, moteriške priėjo prie jo, 
norėdama patrinti į galvą ne- 
jvaldomą ranką, parėjus namo 
įvyko stebuklas: kairiojį ranka 
jėme veikti, pasveiko.
; Kas čia/ atsitiko.? Mat,, šioji 
,moteriškė buvo, nervinga, ji 
jsirgo- isterija., šitokio ligonio 
’nervaii te smegenys, būna la
bai jautrus,, nuo/ bet kokio^ 
puenko dalyko, smarkiai susi- 
jųudina. Kartais net nuo ųienk- 
niekių smegenys te nervai šu- 
jsilpnėja ir nustoja veikę.
. Kadi žmogus galėtų judinti 
rankas te* kitas kuiTOi dūlis, 
turi būti, sveiki nervai, kurie 
įeinat i& tą kum?, dalių. į- snte- 
.ggnte* Tie nervai, kurie eirta 
iš galvos smegenų į rankas, 
vadinasi judėjimo, nervai. Šte 
nervai perduodąi smegenų įsa- 

fkymus; rankų, raumenims, ju- 
’dėtiv Raumens judina kautas 
į (traukia te atleidžia)) te visą 
<rauką. Perplovus tuos nervas, 
jtankoa ramins. w visa. Mak&vn-,,,., 
Uejudmų. Taip pOtk bus 
,nervas susirgęs, žmogus taip, 
pat negalės, pajudinti rankos 
Itadflk įvadai susirgs toji, smege
nų. dalis,. iŠ kurios eina* judėji- 

mio nervas į rankos raumenis.

Pildydami Ju-

p. Markeris

į (Tąsa}
'MHclifiUi, Siutų, & Gandy laiškas 

lordui G o dairaingu i
} “Spalio 1 d,
“Gerbiamas Lorde,

“Mes didžiuojamės kiekvie
na proga galėdami išpildyti 
Tamstos norus.
sų prašymą, 
mums išreiškė
Šiltom i norime Suteikti sekan
čias informacijas apie perlei
dimą iš vienų rankų į kitas 
nejudinamos nuosavybės prie 
Nr. 347 PiccadiĮly. Pardavėja* 
lyra velionio Archibald Winter 
—Suffiekl testamento pildyto- 
;jai. Pirkėjas yra svetimtau- 
itte bajoras, Grafas de Vilią,, 
kuris asmeniškai; tranzakciją 

'< padarė ir užmokėjo, už nuosa
vybę grynais, pinigais. Bet be 
tok mes nieko daugiau apie jį 
negalime pasakyti.

“Pasiliekame Lorde, 
Jūsų nuolankus tarnais
“Mitchell, Sūnus & Candy”

Dr. Sevardu dienynas
Spaliu % d*. — Nakties lai- 

įkU' koridoriuje pastačiau, sar
gą. i« įsakiau, jam. nuodugniai 
įsidėmėti* kiekvieną mažinusį 
garsą,. ku«isr gali- pasigirsti 
įttenfiekk* kambaryj^.. . Be to, 
(dnvinui jum insteuksijus tuo- 
jeu marti pranešti, jąįgu. atsitik
us kas. nępSi ypatingo. $o. va
karienės, kuomet visi susirin- 

;■ -rr- q( ponia JL f - ■■'!« J. VJ U, 1 Jų

klarkeDienė jau nuėjo, guūi — 
'apkalbėjome dienos radinius 
jte pastangas ką nors atsiekti. 
(Markeris buvo, vienintelis, iš 
jinUsų, tarpO) kuris šį. tą patyrė

i HWn kad ja ra<jiniai
| Ta.p, afalta.ka, beiną žmo- g Jj >a8jBodytt mum# labai 
MW6r. kūme.' W istamifl. *vaftb^,
< Anoji moteriške,. Mndkfift’gta
.Benji, nevaldė vienos. rąnkoK! rrfeš atsiguldamas, nuėjau i 
dėl to, kad; ji buvo. feterlkč,JSaVo pasento kambarį ir pa- 

! (sirgo ’ isffeMJtf).; jos nervai te 'Žiūrėjau i vidų pro observacinę'Žterčjan į vidų pro observacinę 
atvarą. Renfieldas kietai miego
jo ir krūtinė reguliariai kilo ir 
-slūgo, parodydamas normalų 
(kvėpavimą.
‘ S&yt, vyriškis pastatytas sar- 

Bet* reikėjo tik pranešė, kad netrukus
„ ,»po vidurnakčio Rendfieldas pr&r

dėjo t nerimauti ir garsiu balsu 
murmėti poterius. Paklausiau ar 
tai buvo iiskas; jis atsakė, kąd 
nieko datfgiau negirdėjo. Jo el- 
?gesyje buyo kas tai įtartino, to- 
dhel; Stačiaį jo paklausiau ar tik 
nebuvo užjnįgęs. Griežtai ug- 
ginČijo, kad miegojo, bet prisi- 

‘paŽino truputį “nusnūdęs”. Var- 
gaą, kad negalima pasitikėti

! (sirgo isterija’); jės nervai te 
smegenys nuo didelio susijau
dinimo buvo pavargę, smege- 
myą* nepajėgdavo perduoti. ju< 
(dėjimo, nervais ąsakymjrs, ranr 
'kai- tadėti; ramnOnys buvai w* 
Stoję trauktis ir ranfef£ įie- 
velke,; F 
smarkaus smegenų sujudini- 
ino -- iji vėt ėmė judėti.

Madtena BenįJ tikėjo, kad 
mirusiai Rtmigąs gdiįs stebuk
lu ligofthią išgydyti Jos sme
genis sujudino karštas, tikėji
mas. Nuo to čįpė smarkiai 
plukti širdis, į staegęn^ .aLva^. 
Jrė daugiau, kraujo, ir

karinį komunizmų”,
» .. ■ • *h  ■ ■■■• 1 - • - ■ . -' .

Malį; nuo kurios, pareimr kaL 
r^osio^ ranAoš jųįlėjiniM' Oį■ 
genų nušilpttėjimas i praėj o,

Šiandien Harkertis išėjo už
baigti savo ieškojimo darbą, o — 
Arturas su Kvintų ieško ark
lių. Godalmingas mano, kad bu
tų. labai gerai arklius visuomet 
turėti! priruoštus, nes gavę vi
sas reikalingas informacijas, ne
galėsime gaišinti laiko. Turime 
.sterilizuoti visas Grafo įvežtas •
dėžes tarp saulės užtekėjimo ir- 
saulffiaidžio; tokiu budu mes su- , 
griebsime .Būtybę laiku, kuomet 
jis yra silpniausias ir neturės 
guolio, kur nusislėpti. Vąn Hel- 
singas išvyko į Britą l^uziejų, 
kurv-nori sitsipa^nti su’ specia
listų .veikalais apie sendtės me- 
idicinos metodas. Senieji dakta
rai, buvo įsigilinę į studijas, 
kurias jų pasekėjai atsisakė 
pripažinti, todėl profesorius no
ri senųjų veikalų atsiklausti 
apie tam tikrus vaistus demo
nams ir kitus panašius sutvė
rimus, nes ateityje jie gali pa
sirodyti. naudingi,.

Kartais galvoju, kad mes 
visi išsikraustėme iš proto, ir 
vieną gražią dieną pabusime 
bepročių? ligoninėje., ,:,»

Vėliau.: — Ir vėl, visi suėjo? 
me. Galų gale atrodo, kad ja,u 
galutinai užtikome tikruosius 
Grafo pėdsakus ir rytojaus dar
bas gali būti, galo pradžia. Įjdoę 
mu, ar Rerifiekfo ramus užsa
kymas turi sū tlio ką nors 
bendro? Jo ūpai ir mentelės 
permainos buvo taip artimai 
surištos su, visais Grafo dar* 
bate) Kad’ febai’ galimas daiktas, 

’jog besiartimmtfe Grafo galaš 
kokiu neapčiuopiamu b||* 
du- paveikė t te • ėį kartek Jei
gu tik gaMčiatti nors Liek su
prasti; apfe ką jte galvojo po to 
musą argumento dėti > atsi
naujinusiu- noro muses gaudyti 
—- mes greičiausiai g^Mume

dubar manyti, sėdi’ paskendęs 
tyloje Ar taip ? Tas lau
kinį# riksmas — trr neatėjo 
iš1 jo. kambario...

Uždusęs į ftambairt. pri-
žiurėtojas pranoM, kad ko
kiu nota- bttdtti susi
žeidė. Išgirdo jo. riksmą; įsiga- 
vęs įj kambarį rado jį begulin
ti ant grindų, veidu žemyn ijį 
visą pasriuvusį. kraujuose. Nie
ko nelaukdamas turiu tuojaji 
ten nueiti. * ,.J

(Bus. daugiau).

“NAUJOJI RANČA” V 
Atėjo pirmas numeris

—1 
""O --- — ggr--------■ <ąw|r^|

via teidžtaMfi ifljĮ 
įaiiftantojais, 'nebent kuomet Galhnft gSOit 
pats juos sergi. Kaina tik 5 centai.



Cicero
Iš mokyklų gyvenimo
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SPECIALIS
savo

amas išvadas. Jo

porą pa-

Amerikos ir Kanados Vieškelių Kelrodis

Auto Road

99 COIL SPRINGSAl

Bridgeport Furnitūra ifg.
25ouhceš for254

Pirkite saro apielink&i

Cicerus pradinių mokyklų mot- 
ks'iO’ sezono baigimui iškilmei 
bus laikomos birželio 6-tą it 
110-tą dd. Sterling Morton auj- 
kštesnesės mokyklos auditorif

Pilnai 
sini.ii

Į nuo

PRISTATYKIT 
SAVO PINIGUS 
PRIE DARBO

tai reikia darytu ar ne. Jie vi
suomet galėdavo kreiptis {politi
nį atstavą, kuris turėjo teisę 
karininke įsakymus permainyti. 
Dėl menkiausio dalykėlio kiltfar 
vo begaliniai ginčai, kurie prie

yra leisti 
to, ar ii

jis nebegalėjo 
vieną pirštą.

kaipo

rekvizuoti, 
kad

LENKO PASAKOJIMAS APIE PASAULIN! 
KARA IR RUSIJOS REVOLIUCIJA

prašomi: atsilankyti 
Lcmont. IIL čia graži vieta 

i. Galite gauci šviežio piė- 
Turime 9 kambarių namą šu 

žuvauti. Tėmykite musų

Meras duoda vėjo mo 
, kyklų tarybai

pastatyti: Kelvin Parko 
$809,778,

Priruošta' yra du puikus pro* 
gramai iš šokių, chorų, bene 
numerių ir kalbų, kurias pasa
kys pp. Petru ir Schwebel, o 
taipgi mokiniai reprezentuoją 
kiekvienų mokyklą. P-nas Iii e* 
ronymas, iš Illinois universite* 
to, kalbės abu vakaru.—Rep.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Sk 

CHICAGO, ILL.

kates dėl informacijų 
!ia galima nusitraukti

PASIŪLO
SAUSUMA' IR 3% PALUKA 
NŲ JUSU TAUPIMO SASKAI 
TAI.

Šios 
mokykla Chicagoj 
o panaši mokykla tuo pačiu lai
ku statyta, tik jau už Chicagos 
ribų tekaštavusi $405,984.

Mefas Cermakas pasižadėjo 
.papasakot! ir daugiau apie tai, 
kaip mokyklų taryba šeiminin
kaujanti.

STIPRUS ir KONSERVATYVIS 
BANKAS

Mokyklų tarybos didžiuma 
trečiadienį išrinko savo prezi
dentu Lew.iSąi E.. Meyers. Mo
kyklų tarybos* didžiumą ąudarp 
trustisai dar iš Thompsono laiš

kiais gardumynais
•šiai; uogų konservais. Laike va
karienės jos papasakojo savo 
gyvenimo .tragedijų. Jų broliai 
ir vienas labiausiai mylimas sū
nėnas žuvo karo Jaukuose. Pa
siliko jos vienos sui augintine. 
Visas jų turtas žuvęs, — nieko 
nebeturinčios.

• Nors ir labai buvo nesmagu, 
bet ant rytojaus karininkai tu- 
;rėjo pasakyti savo misijos tiks
lą: kad jie atvyko 
(šieną. Seserys parišk 
tai. jų. vienątinis turtas, bet be 
pasipriešinimo^ fatališkai suti
ko atiduoti šienų. Kai susirin
ko. kaimiečiai^ tai karininkai 
jiems pranešė savo nuosprendį:: 
'nukirsti kas antrą prie kelio 
.stovintį medį, bet beržų nelies
ti. Paskui įsakė pristatyt! ark
lių ir vežimų šienui- į 
nuvežtu Norit ir , mun 
bet įsakymą kaimiečiai išpildė. 
Atsisveikino karininkai ir su
vežimais išvyko atgal į 
savoj pulk^k 1 /

bejėgiai. Jei ka- 
paliepdavo karei- 

ką nors padarytu

District! S'afety Patrol (šios 
apielinkės saugiam gatvių per
ėjimui mokyklų vaikams) susi
rinkimas įvyko Parkholme Com- 
munity House penktadienį, ge
gužės 20-tų d., 2 vai. popiet. 
Mitingų rengė Roosevelt mo
kyklos saugumo patrolius. Mi-

Company
3224*# SU. HALSTED STREET

... TeJ, Victory 1657

Gera 
rantuota drabužių plovyklč, tik už

Kai, mėras Cermakas aplaike 
žinių, apie išrinkimą Meyerso 
prezidentu^ jisai; tarp kitko pa
reiškė, kad mokyklų tarybos 
didžiuma pasimovusi 
pinigus nepaisydama 
■turi jų, ar neturi. 
! Dar mėras suteikė 
•vyzdžių, kaip Chicagos mokyk
lų taryba iki šiol’ leidusi pini
gus. . Pavyzdžiui, Wright mo
kykla kaštavusi Chica'gai $l,r 
1645,341, o veik visai tokia 'pat 
mokykla Maywoode tekaštavu- 
si $1,088,744. Kitos vėl dvi‘ vie
šai panašios mokyklos kaštavUb

tingas buvo, skaitlingas. Jame 
dalyvavo 300 patrolio bernaičių 
ir mergaičių. Išpildyta įdomus 
programas. Suvaidinta scenos 
veikalas, duota' keletas muzikos 
numerių ir pasakyta pamoki
nančių kalbų.

|ft*BAKING 
WUP0WDER
- * • ' L ‘ ,

' •’ •'

Pastebėkite pulkit} feft- 
lg , .> Aaip. pltagai 

laikosi ioitži.

įfMtfKKį

7 šmotų valgomojo kambario setas su apmuštom sėdy
nėm, riešuto medžio, kaina tik . 529.75

“AŠ vesiu jus“
Mieste tuo tarpu jau buvo 

gauta žinia, kad atvažiuoja Ke- 
renskis, vyriausias, armijos ya- 
jdas. Visos kariuomenes dalys 
[ruošėsi tinkamai pasitikti savo 
yadą. Prisiartino ir laukiama 
diena. Dangus buvo apsiniau
kęs ir pradėjo lyti. Kerenskis 

(turėjo atvykti apie. 1'0 vai. ryto, 
'bet susivėlino ir pasirodė tik 
apie 1 vak po pietų. Iš ryto 
kareivių nusiteikimas buvo la
bai geras; bet laipsniškai jis 
pradėjo kristi. Laukimo įtem
pimas ilgai negalėjo tęstis. Ant 
galo, atvyko ir Kerenskio trau
kinys. Jis turėjo daugiau pa
lydovų, negu caras. Jis atrodė 
labai nuvargęs. Į susirinkusios 
minios sveikinimus beveik visai 
neatsakinėjo.

i Iš stoties Kerenskis su savo 
palydovais nuvyko į tą vietą, 
kur paradavo kariuomenę. Jis 
dėvėjo kariškų uniformų. Bet 
kiekvienas kariškis tuoj, galėjo 
pastebėki, jog ta uniforma jam 

;netinka ir jis kaip- tai- nesijau
čia joj- laisvas. Kažkas, sako 
Boleslavski, pastebėjo: “the luo
šy”; Kariuomenė atgijo ir paro
dė tiek entuziazmo. Kerenskis 
pasakė kalbą, kuri buvo dirbti
ne ir nenuoširdį. Tik ir girdėjo
si: “aš vesiu jus”, “aš” darysiu 
tai ir tai. Pirmoj vietoj, vis “aš” 
ir “aš”. O tuo. tarpu, taip no
rėjosi, sako Boleslavski, išgirs
ti iš jo nuoširdžią kalbą, kuri 
sukeltų kareiviuose entuziazmai. 
(Bet veltui. Keliems mėnesiams 
praslinkus kalbėjo Trockis. Jo 
kalba buvo paprasčiausi ir vL 
siems suprantama. Jis daug
iausiai statė klausimus, į ku- 
rious patys klausytojai turėjo 
suformuluoti atsakymus. Ir jis 
tuos klausimus kartojo tol, kol 
įsitikino, kad klausytojai padare 
jam page 
kalboj niekur' nesigirdėjo “aš”. 
Ir Boleslavski daro tokią pasta
bų: “the wrong man made the 
right speech’.

(Bus daugiau)
' b ■ i

Išpardavimas 
RAKANDU

PRIEŠ ATMINIMO DIENA
Su numažintoin kainom — sutaupysite nuo 

50% nuošimčių iki 75% nuošimčių 
. Pirkdami iš 

BRIDGEPORT FURNITURE 
MANUFACTURING CO. dabar

... Įčirškintų. Be priverstino 
paprastas gydymasis namie loid’ 
likti savo reikalus kaip papras- 

._____ _ jei nesate tiek paliegę, kad
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Jįniprald \O11: veikla, tain. gimtai, kad 
užgydyti jūsų kojų .žaizdas, sumažinti- sutl- 
nimua ir paBaHnti• visuą skauėmps, kad, jų® 
j trumpa laikų galėsite atsikelti. Tiktai: lai
kyki tfis lengvų nurodymų, ir. jums tikrai pat 
pinigų,

nieko gero neprivesdavo. Ačiū 
tam, armiją pasidarė neorgani
zuota minia, kur jokios tvarkos 
nebuvo. Maža to: daugelis kari
ninkų pražudė savo gyvastį.

Vienos smuikininkas
Lenkų raiteliai nutarė keliau

ti arčiau prie karo fronto. Rei
kėjo gauti arkliams pašaras. 
Pulkininkas pasiuntė įj atatin
kamą įstaigą kariniką, kuris 
grįžo su tuščiomis rankomis. 
Tąsyk pasisiūlė eiti šu ta misija 
kitas karininkas. Jis nuėjo į tą 
įstaigą ir su revolveriu rankoj 
išreikalavo, orderį; šienuh Grįžo 
karininkas visas susijaudinęs, 
įteikęs orderį pulkininkui, jis 
tuoj nusišovė.

Su tuo orderiu teko, keliauti 
pusėtinai toli. Jaunas leitenan

tas, kuris, pasakoja savo įvy
kius, su savo draugu pasisiūlė 
nuvykti į paskirtą vietą. Pake- 
lyj jie užtiko karo imtinių 
stovykla. Imtiniai buvo palikti 
Dievo valiai. Kai revoliucija įsi*- 
siūbavo, tai niekas jais nebesi
rūpino. Kai kurie imtiniai susi
draugavo su rusėmis, kurių vy
rai buvo paimti į kariuomenę. 
Jos susilaukė ir vaikų. Pietų 
laike tos moterys savo “vy
rams” atnešdavo valgyti. Toj 
stovykloj leitenantas sutiko ne
paprastai įdomų žmogų, kuris 
papasakojo savo gyvenimo isto
rijų. Prieš karą jią gyvenęs Vie
noj ir buvęs plačiai žinomas 
smuikininkas. Su koncertais va
žinėdavęs po visus didesnius 
Europos miestus. Karui prasidė
jus, jis liko paimtas į kariuo
menę. Tapęs lengvai sužeistas. 
Bet tas sužeidimas suardęs jq 
visą gyvenimą,— 
tinkamai) valdyti 
Vadinasi, jo karjera 
smuikininko, tapą ant visados 
užbaigta. Tada jis vieną gražią 
dieną tyčia pasidavęs rusams į 
nelaisvę ir atsidūręs čia. Dabar 
jis nieko nepaisąs, kas su juo 
atsitiks. Grįžti.atgal į tėvynę jis 
nebeturįs jokio noro.

Beržai

Jaunasis leitenantas su 
draugu, ant galo, pasiekė pa
skirtą vietą. Tai buvo dvaras. 
Prie dvaro buvo susirinkusi di
delė minia kaimiečių, kurie rei* 
kaiavo, kad butų jiems leista 
kirsti dvaro medžius. Ypač jie 
varėsi už tai, kad; nukirsti du 
kieme stovinčius beržus. Dvi 
seserys, dvaro savininkes, mal
davo kaimiečių, kad jie to ne
darytų. Jos įrodinėjo, jog su 
tais beržais yra Surišta jų šei
mos praeitis. Kaimiečiams' jos 
siūle valiuoti į dvaro mišk^ ir 
ten parinkti sausų šakų. Pa
starieji apie tai nenorėjo nei 
klausytis. Malkos kurui, sake 
jie, dabar jiems yra reikalin
gos. Jų vaikai tiesiog šąla ir 
neturi kur pasidėti. Tuo tarpu 
miškas yra gana toli ir jie ne
turi galimybes isitėn šakų par
sivežti;*. '• f,":’ ' '

Kada minia jau buvo pusėti
nai įkaitusi, įsimaišė karinin
kai. Kadangi jų uniformoj bu
vo ir raudonos spalvos, tai kai
miečiai pamanė,, jog tai revo
liucionierių atstovai. Jie nutilo 
ir pavedė visą reikalų išspręsti 
karininkams. (Pastarieji įsakė 
kaimiečiams susirinkti ant ry
tojaus.

Seserys pakvietė karininkus 
nakvynei. Jos buvo jau senu
kės, virš šešių dešimčių metų 
amžiaus. Svečių kambarys bu
vo puikiausiai įrengtas. Jį puo
šė senoviški ir brandus rakan
dai. Bet aišku buvo, kad tas 
kambarys jaa senai nebenau
dojamas. Jis, buvo šaltas, kaip 
ledaunė. Vakaras teko praleisti 
mažame kambarėly j, kuris šiek 
tiek buvo šiltesnis. Seserys pra* 
įdėjOi yaišinti karininkus viso
kiais gardumynais, — daugiau-

parceliuoti naujos mados ge- 
virtuvės . pečiai tik už kainį

*29.75
ir augščimi.

Kodėl ieškoti kitur, ir mokė-
* H daugiau?
PIRKITE ČIA IR

TAUPYKITE I

PEOPLES 

FURNITURE CO. 
4177-83 Archer Avė. 

X Lafayette 3171 
2536-40- W. 63rd St 

Hemlock 8400

PEOPLES* FURNITURE
KRAUTUVĖSE
GALIMA ĮSIGYTI

MODERNIŠKUS
Gyvenimo Patogumus

, . UŽ LABAI ..

PRIEINAMAS KAINAS
LENGVAIS IŠMOkĖJIMA1S

Įsakymas No, L
DfecipMna nišą afmi/oj visiš

kai pakriko. Prieš keletą metų, 
kai Kerenskis kalbėjo New Yor- 
ke, viena moteris priėjo ir smo
gė jam per veidą, sakydama: 
“Tai už išleidimą patvarkymo 
No. 1”. Tas j>&tvarkymas lietė 
karininkų galią,. Karininkai pa
sidarė 
rininkaa 
viams

Deihonstruojanri Radios, pil
nai įrengti dailiuose kabi
netuose, verii iki $125, po

*15.00
1932 m. mados nauji midget 
radios tik po $ a| g Q Q

Mylintiems automobiliais pasivažinėti Amerikos ir Ka
nados vieškeliaiis šis Kelrodis bus didelė pagelba lengvai 
susirasti kelių. Sutaupysite laiko ir keblumų; Jame nu
rodomi- visų Amerikos Valstiją ir Kanados distriktų ke- 
llaii Piešihiaii aiškus, ir gražus.
Gaukite sau tokių knygą, Jos

KAINA 'TIKTAI. B- CWV. .

KADA doleriai paliauja dirbę... dirb
tuvės irgi paliauja dirbę... Kada 
pinigai lieka ištraukti iš cirku
liacijos... žmonės lieka ištraukti 
iš darbų

VEIKLUS pinigai yra biznio maistas 
ir akstinas... Jie samdo žmones... 
it laikę juos prie darbo... Tegul 
jūsų pinigai dirba dėj jus...

Adgštos rūšies nauji, gražus ir pilnai 
gvarantuoti, clekt rikiniai šaldytuvai, 
tik už

*97.50 
ir augščiau.

'Pilnus pasirinkimas 
NORGE, MAJESTIC, SPAR

TOM,; KING COLD, 
LA SALLE ir Kitų

PRANEŠIMAS
^Lietuviai inyliriti libosą laiką pralėkti ant gryno oro 

ji musų farmą. apie 2 mylios j pietvakarius nuo ] 
piknikams, draugijų išvažiavimams ir vakacijoms 
no, lietuviško Sūrio, šviežių kiaušinių ir tt. 
visais miesto patogumais. Galima nakvynę gauti i

GREEN HILL FARM
f ( . ,

ant ChicagOrJollet road 4-A, prie 139 St. po ta puse kelio, kaip ir Oąks 
daržas, tik apie porą myljų toliau. Arba paklydę kr<' 
į-'Lemtfnt Photo Studio, 410 Mairf St., Lemojht, IH.
gražius paveikslus tik.už $5.00 tuziną. Tųt abiej^Į vietų savininkas

JULIUS PLACltfKAS'

Road 4-A, 139 St., ant kampo, Lemont, III 
telefonas LBMONT 164-W i

3' šmotų miegamojo kambario setas ftC
riešuto medžio dekoruotas, dabar tik už V0

Y • • •
-ii    ■■ nįiiirtn

53.95
Krautuvė ir dirbtuvė šėklyčioš setų atdara vakarais iki 

9<30 vai, ir nedėlioinis iki* 12:00.

West Side Trust 
AND SAVINGS BANK

' *.... 2 An AuthorizG& Trati Company—*
■; Corner Halated and Roosevelt Road

...©hiidągo
' Bankininkavimo, valandos: Kasdie 9 v. r. iki 3 po piet.,

Subatomis 9 v. ryto iki 8 vai. vak.

TAS PATS SENAS BANKAS TOJ PAČIOJ SENOJ VIETOJ

VARICOSE CYSLOS
Užgydomos, Nauju Metodu

Be operacijos ab 
poilsio. Sis 
žia jums, atl._... 
tai—žinoma, jei

Eftnęrald. ;Oil vpikia, taip, greitai 
’■ j žaizdas,

pašalinti• visus ekauėmųs. 
lalitir galėsite atsikelti. Ti

........ j. nurodymų, ir juma t|.„„ 
Jūsų antlckininkas nepasitaikys juait 
jeigu nenorėsite. _

.......... ......................       ... ,i.

nauja, standafd padarymo gva

DOUBLE
ACT1NG

i. t io.NS.,,0U u Si;; u s 
B'V O U R G O *< E R H M E H T
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Roselandiečių* Pirmyn 
rengtas koncertas labai gerai 
nusisekęs.

chorui

Trečiadienio vakarą, gegužės 
18 d., Strumilos svet. roselan- 
diečiai, kurie rengė koncertą 
Chicagos Lietuvių Chorui Pir
myn/ turėjo susirinkimą. Jame 
buvo išduotos pilnos atskaitos 
iš minimo koncerto.

J. M. Pučkorius išdavė rapor
tų iš finansinio stovio pažymė
damas, kad nors ir nebrangi 
įžanga buvusi, bet kar publikos 
susirinkę daug, tai chorui Rose- 
landas suteikęs žymios moralės 
ir finansinės paramos, nes virš 
šimto dolerių chorui įteikta pi-

Nors koncertas buvo rengtas 
labai neparankiu laiku, kada 
siaučia didžiausia bedarbė, bet

sutartinai veikiant visgi galima 
daug nuveikti.

Koncertan publikos daug 
sukviesta, nes tikietai iš anks
to buvo pardavinėjami, o juos 
pardavinėjo įtekmingesni rose- 
landiečiai, kurie veikia įvairio
se organizacijose. Pažymėtina, 
kad tikietų daugiausia pardavė 
pp. St. Dumbrauskai — 40 ti
kietų, pp. J. Jokubauskai — 20 
tikietų, ir kiti po kiek mažiau.

Susirinkime dalyvavo Chica
gos Choro Pirmyn pirmininkas 
— Jokubauskas, kuris choro 
vardu dėkavojo roselandiečiams 
už paramą chorui ir malonų 
priėmimą jo, nes North Sidės 
jaunimas turėjęs progos susi
pažinti su Roselando jaunimu 
ir smagiai praleido vakarų tarp 
simpatingos Roselando jaunuo
menės.

Bet ir mes, roselandiečiai, 
esame dėkingi northsidiečiams 
už jų atsilankymų j Roselandų 
su koncertu ir Steponavičiui už 
gerą orkestrą, kuri puikiai gro
jo šokiams. Jaunimas buvo la
bai patenkintas tokia šokiams 
muzika. Geistina, kad ir kitos 
draugijos, rengdamos vakarus, 
pasamdytų u. bccponavičiam

orkestrą, katra pilnai užganė
dintų jaunimą. —Roselandietis.

Brighton Park
Išvažiavo automobilis per langą.

Kalninio Motor Sales išdaužy
ti du langai, kuriuos tik ket
verge sudėjo. Tai /atsitiko prie 
labai keistų aplinkybių. Vienas 
iš .selsmonų demonstravo karą 
kostumeriui ir buvo užstarda
vęs motorą. Kada selsmonas no
rėjo dar ką ten parodyti apie 
veikimą motoro užsistojęs ant 
fenderio, tai karas pradėjo eiti, 
nešdamas selsmoną su savim 
per langą. Pirmutiniai ratai 
iššoko į šaligatvį, o užpakaliniai 
paliko krautuvės pusėj.

Selsmonui supjaustė drapanas 
ir apkoliečijo jį, bet nesunkiai. 
Nuostolių padaryta nemažai.

—žvalys.
—---------------

Kapų Puošimo 
Dienoj

Papuošime saviškių, draugų 
ir pažįstamų kapus.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubas, 
Atidarymui vasarinio sezono rengia 

ŠAUNU PIKNIKU 
NEDALIOJ, GEGUŽĖS-MAY 29, 1932 

ST. SVILAINIO DARŽE T aut iškas Kapines 
Prasidės 1-ma vai. po pietų. Bus smagi muzika ir kitokių ypatybių. 

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Elektrikinės Ledaunės
Refrigeratoriai

Budriko Krautuve Parduoda Dabar už Labai
3 Žemas Kainas

VARTOTAS GENERAL MOTORS
REFRIGERATORIUS ....................
NAUJAS 4 CUBIG REFRIGERA- *
TORIUS..................... ............. ...........
NAUJAS MAJESTIC REFRIGERATO
RIUS ....................................... ..............

. NAUJAS CROSLEY REFRIGERATO-
RIUS ............................ ................... ......

$49.00
$87.00
$99.50
$99.50

Taipgi didelis pasirinkimas I^EONARD, SPARTON, 
NORGE ir kilų REFRIGERATOR1Ų.

Lengvais Išmokėjimais.

Jos.F. Budrikį
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8167-4705
Gražus Itadio Programas Nedėlioję iš galingos stoties 

WCFL, 970 kilocycles, nuo 1:15 iki 2 vai. po piet.

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS RADIO LEIDĖJŲ, NEDĖLIOJ, 
GEGUŽIO-MAY 29 BIRUTĖS DARŽE, Justice Park, 111. 

Kampas Archer Avė. ir 79th St. Įžanga Tiktai 25c.

Kaip kas metai, taip šiais 
metais, Tautiškas kapines, be 
abejo, aplankys tūkstančiai 
žmonių. Skausmo suspaustomis 
širdimis jie puoš saviškių, drau
gų ir pažįstamų kapus, kurie 
ten ilsisi amžinai. Ta proga, 
kapinių direktoriai ir rehgia, 
nors liūdno pobūdžio, bet gan 
įvairų programą, kuriame daly
vaus benas, chorai ir kalbėtojai. 
Tas viskas yra daroma ne pa
silinksminimo, bet gailesčio ir 
liūdesio tikslų, kad pareiškus 
saviškiams, draugams ir pažįs
tamiems musų kasmetinį gedu
lingą jųjų prisiminimą, kurių 
šiandiena musų tarpe jau ne
bėra ir kurie ilsisi amžinatvėje. 
Aplankydami mes jų kapus, 
nors kartą į metus, gal nepa
jėgsime pasiekti jųjų šaltąją ve
lėna prispaustas širdis, gal jie 
negirdes musų liūdnų .dainų, 
muzikos ir kalbų, bėttnomi m'es 
padarysime sau pasitenkinimą, 
kad atlikome savo priederystę 
aplankydami musų mylimųjų 
ypatų kapus ir, nusiraminę, 
žengsime tolyn 'erškėčiuotu gy
venimo keliu.

Virš paminėtas programas 
prasidės apie 10 vai. ryte, pir
madieny, gegužės 30 dieną. To
dėl butų pageidaujama, kad pla
čioji visuomenė nesivėluotų.

^Pasibaigus programui ir at
laikus visas ceremonijas- kapi
nėse’, Tautiškų kapinių lotų sa
vininkai rengia pikniką, Justice 
Park darže, kurio visas pelnas 
skiriamas Tautiškų Kapinių 
naudai ir, kuriems aplinkybės 
leis, prašo atsilankyti.

—Kom.
< v

Lietuvių valanda
♦

Ateinančiam sekmadieny vėl 
turėsime progą išgirsti gražų 
lietuvių dainų ir muzikos pro
gramą iš stoties WCFL. nuo 
1:15 iki 2 vai. po pietų, -kuris 
yra duodamas Jos. F. Budriko 
krautuvės t lėšomis. Dalyvaus 
“Dainos” choro kvartetas, du
etai ir solos po vadovyste p. 
Saurio. Taipgi Budriko radio 
orkestrą grieš įvairius Šokius. 
O vėliau visi vąžiuos į radio 
klausytojų ir leidėjų pikniką 
Birutės darže. Pikniko prizams 
Budriko korporacija paskynę 
$500.00, kuriuos kiekvienas at
silankęs turės progos laimėti, 
įžanga piknikan tik 25 centai.

—K. K.
—r—+-  ------------j............................-------------------------- ----------------------------- -H

“Birutės” piknikas
“Birutės” darže

"Prasidėjus gražioms pavasa
rio dienoms, su \į dm i s , praside
da ir draugijų bei organizacijų 
išvažiavimai-piknikai į daržus 
ir miškus.

“Birutė”, dainos ir dramos 
draugija, rengia tokį išvažiavi- 
mą-pikniką sekmadienį, birže
lio 5 d., “Birutės” darže, prie 
79th st. ir Archer Avė. . '

“Birutės” choras per savo 
25 metų darbuotę lietuvių tar
pe yra išsidirbęs sau gerą var
dą ir, be abejonės, turi daug 
draugų taip tarpe, čia augusio 
jaunimo, kaip ir 'tarpe apšvies- 
tesnės lietuviškos ateivijos.

šis “Birutės” chorų piknikas 
žada būti taip gražus ir įvai
rus, kaįp kad pats “Birutes”' 
choras. Be abejonės, į šį pik
niką suvažiuos daug lietuvių, 
kad pamatyti gražuolių kontes- 
tą, kuriuo gana įdomauja ne, 
tik, kontestantės,., jų tėvai, drau
gai, bet ir abelnai visi lietuviai.

Bus ir daugiau visokių įvai
rumų, tik reikia atminti vieta 
ir' laikas. —J. L. A.

Atidarymas pamink
lo Tautinėse Ka

pinėse
į «

Gegužės 30 dieną bus atidary- 
mąs paminklo Juozui Brazaus
kui Lietuvių Tautinėse kapinė
se. Bus prie paminklo ir prog
ramas, -kurį išpildys dainininkas 
St. Rimkus, sudainuodamas ke
lias pritaikytas įvykiui daine
les.

Juozą Brazauską ištiko nelai
minga mirtis liepos 5 d. 1931 
m. Jisai prigiįęg Eagle ežere 
Michigan valstijoj besimaudy
damas. Mirė sulaukęs 37 metų 
amžiaus.

Paminklo pastatymu rūpinosi 
velionies brolis Juozas. Lietu
viai, kurie tik falęs, prašomi 
atsilankyti į Lietuvių Tautines 
kapines irrdaly|jąpti paminklo 
atidaryme. • i -

—-Se'naš Petras.

North Side
Kodėl neremti savųjų?

Tur būt jau Ijrie Vieno žnjįp- 
gaus nebėra, kįris nekalbėtų 
apie dabartinius sunkius lai
kus—ar jis butų darbininkas, 
ar biznierius, ar namo savinin
kas. Visus slegia' ta depresija, 
taigi neaplenkia nei musų, lie
tuvių, kurie susidedame dau
giausia iš darbininkų arba ma
žų biznierių. Bet neatsižvel
giant į tai, kad esame spauJ 
džiami ir skriaudžiami tų sun
kių laikų, kuriuos pagimdo tur
tuoliai, daugelis 'musų lietuvių 
neatkrėipia domės, geriau jie 
remia turtingas kompanijas, ku
rios gal ir nejaučia blogų laikų 
arba jaučia ne taip skaudžiai, 
kai neturtingi savi biznieriAi, 
kūne mums nė kiek ne pras
čiau, ale dar geriau ir pigiau 
patarnauja, o tąipgi priklauso 
kartu su mumis prie musų or
ganizacijų. 1 , '

štai ve, pristatymas .anglies, 
kuris jau dabar šiek tiek nu
pigintas. Daugelio kompanijų 
jau vaikščioja agentai anglį siū
lydami. Tai daugelis ir musų 
lietuvių bando pasinaudoti ta 
proga ir apsirūpinti anglimi 
žiemai. Bet koęlel neparemti 
savų anglies iš vežioto jų, kurie 
nei kiek nebrangiau ir nei kiek 
ne prasčiau aprūpiną anglimi 
...-........ --------- —

savo tautiečius, ne kad turtin
gos kompanijos.

Ir ve, mes northsidiečiai tu
rime J. Mittskų, kuris troku 
visada teisingai ir tinkamai pa
tarnauja, nežiūrint kurioj mies
to daly. • Taigi reikalui esant 
patartina visad kreiptis prie 
savųjų, kaip tai, prie J. Mitts- 
kaus, 1907 Evergreen avė. Jo 
telefonas yra: Humboldt 6677.

—Northsidictis.

J. F. Budriko 
piknikas

Gegužės 29 dieną Birutės dar
že įvyks J. F. Budriko piknikas. 
Jis bus įvairus, programas su
sidarys iš daugelio skirtingų 
žaismių.

Bus rištinių, kuriose keletas 
drutuolių rodys savo raumenų 
kietumą. Garsiakalbiai išnešios 
kalbėtojų kalbas po visą daržą, 
kad publika girdėtų kiekvieną 
žodį nors toli nuo estrados bū
dama. Muzika bus gera, nes 
pats p. Budrikas užlaiko muzi
kos krautuvę adresu 3417 So. 
Halsted street. 1

i —Senas Petras.

Iš Joniškiečių
Kliubo

Šiltesniam orui užėjus ir prie 
to pasitaikius dviems dienoms 
švenčių, kas tik gyvas traukia 
kur nors tyru oru pakvėpuoti. 
Tat ir Joniškiečių Kliubas suma
nė parengti pinikų arba išvažia
vimą sekmadienį, gegužės 29 d., 
pas Svelainį, prie Lietuvių Tau
tinių kapinių, Svelainis turi ge
rą vietą šokiams. Bus gera'Tnu- 
zika. Tai visus kviečiu, kliubo 
narius ir, ne narius, atsilankyti. 
Visi pasilinksminsime ir sma
giai laiką praleisime.

—B. B.

18 gatvės apielinkė
Gegužės 15 dieną giminės ir 

draugai atsilankė pagerbti pp. 
Cukrus, kurie turi biznį adresu 
732 West 22 street.

Atsilankė pp. Saboniai, štur
mai, Lutkus, čukrai ir daug ki
tų, kurių pavardžių neatsimenu. 
O pp. Griciai atvažiavo vėliau:’ 
jie, mat, buvo savo parapijos 
piknike. Ale kadangi vėjas putė 
iš šiaurės, tai pajuto kvapą gry
bų, kurių pp. čukrai parsivežė 
iš Lietuvos. Gi tie grybai, tai 
valgyk ir norėk! Aš prisivalgiau 
visiems metams.

Į pp. Cukrų namą įėjęs, tai 
nežinai nė kur esi— ar Beverly 
Hills, ar kur kitur— nes įsitai- 
symas vėliausios mados; spalvo
tos tailės ir arčiai labai pagrą
žina namą. Ta garbė priklauso 
kontraktoriui Griciui už jo gabų

sumanymą. Be to, baldai irgi la
bai gražus.

Geriausios laimės pp. čuk-
rams! -

—Jų Draugas.

.. . "■ ■ "■■.l ...  -...    -"""N 
GERB. Naujienų skaityto- Į 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

>. .. .....'............... —... ...... /

Valio! į Pikniką!

litue
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JOS. F. BUDRIK
Budrikas širdingai kviečia visus dalyvauti 
PIKNIKE, nedėlioję, gegužio-May 29, Biru
tės Darže, Archer Avė. ir 79th St.

Budrikas paskyrė $500 vertės prizų; su 
tikietu bus proga kiekvienam laimėti pianų, 
radio, accordion, gitarų, smuikų, auksini 
laikrodėlį. Viso 50 prizų. Įžanga — 25c.

Gros dvi orkestras; dainuos didelis choras 
ir radio dainininkai. Bus įrengta 12 garsia
kalbių, — visa giria skambės nuo muzikos. 
Kiekvienas atsilankęs taps pilnai užganė
dintas. £

Čia taipgi pamatysite visus radio artistus? 
iš WCFL ir WHFC stočių, kurie jus palinki 
smins.

Šį piknikų rengia lietuvių radio valandų 
leidėjai, JOS. F. BUDRIK, Ine.

3417 S. Halsted St. Tel. Boulevard 8167

PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkandžiuok Kartu su Valgiais

ir paduodame skanius
J^WPASIŠOK ' Gėry mus' T VIŠTIENA, STEKAI, RAVIOLI IR SPAGHETTI

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

,B. W. KORSAKr Sav. Prie Ashland Avie.

PRANEŠIMAS chicagos lietuviams
GEGUŽĖS-MAY 30 

Kapų Puošimo Dįenoje
' • (PECORATION DAY)

4 . I , . * . •

GEGUŽĖS 30-ta—yra Kapinių Puolimo Diena. Lietuvių Tautiškose Kapinėse yra 
rengiamas gražus programas, kuris susidės iš dainų, muzikos ir prakalbų.

Gerb. Lietuvių visuomenė: esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šioj Kapinių 
Puošimo Iškilmėj, kuri prasidės 10 vai. ryto.

Pasibaigus programui įvyks gražus piknikas Justice Park darže, kurį rengia Lie
tuvių Tautiškij Kapinių lotų savininkai. Bus gera muzika ir galėsime smagiai pasi
šokti. ; ’

Visas nuo pikniko pelnas skiriamas kapinių naudai.
Todėl gerb. Lietuvių visuomenė nepamirškite atsilankyti

Tautiškas kapines. ' •
J

P. S. Kurie važiuos automobiliais, juos galės pasistatyti pikniko darže.

į pikniką ir paremti

Kviečiame atsilankyti ,į Tautiškas Kapines RENGIMO KOMISIJA.

BIRUTES CHORO PIKNIKAS i Birželio-June 5 d., 1932
Įvairus Programas - Dainos, Ristynės ir GRAŽUOLIU KONTESTAS I BIRUTES DARŽE 79 ir Archer Avė.

Gražuolių Registracija Darže. Risis: J. Bancevičius, J. G. Bull, M. G. Dimitrof ir F. = 
Aukštaitis. ' Visus Kviečia. “BIRUTE.” ® PRADŽIA 10 VALANDA RYTO. ĮŽANGA 35 CENTAI t

A
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CHICAGOS
ŽINIOS

Nusižudė apdraudos 
kompanijos agentas
Nusišovė Giibert M. Smith, 

New York Life Insurance kom
panijos agentas Chicagoj. Laiš
ke paliktame šeimynai Smith 
sako, kad jo apdraudę aprūpins 
jai žmonišką gyvenimą; kito
kios išeities gyvenimo aprūpi
nimui šeimai jisai nematęs, kaip 
tik nusižudyti.

Meras Cermakas “akė
ja” mokyklų tarybą; bet 
ir demokratai ne šventi

Vakar buvo nurodyta mero 
Cermako pastaba apie tai, kad 
kai kurios Chicagos mokyklos 
kaštavusios daug brangiau pa
statyti, negu panašios mokyk
los už Chicagos ribų.

Ilabar meras vėl padare pa
reiškimų, kurie liečia mokyklų 
tarybos šeimininkavimą.

Kaip žinoma, kai kuriose mo
kyklose mokiniai sugrusti yra 
lyg silkės bačkoj. Bet štai me
ras nurodo, kad viename tik 
mokyklų apskrity yra 95 kam
bariai tušti. Tatai gi reiškia, 
apskaičiavus pinigais, eikvoji
mą siekianti suma’ $5,335,0(M).

Ir taip šeimininkaujanti mo
kyklų taryba, kurios didžiuma 
sudaro truetisai iš mero Thomp- 
sono laikų.

Bet ve ką sako Oatter Blat- 
chford, mokyklų tarybos sta
tybos komiteto pirmininkas: 
girdi, kai duota kontraktai sta
tyti toms mokykloms, kurias 
meras Cermakas suminėjęs kaip 
per brangiai kaštavusias, tai 
statybos komiteto pirmininkas 
buvo demokratas.

PADĖKAVONE

WALTfiRlS GAJAUSKAS 
kuris mirė gegužės 13 dieną 1932 
m. ir palaidotas tapo gegužės 18 
d., o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
gaudamas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskatinį patarnavimą 
it palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišliimą iš musų tarpo, rei
škiame giliausią padėką dalyvavu- 
siems*laidotuvėSe žmonėms ir sutei
kusiems vainikus draugams. Dėka
vojame tnuių dvasiškam tėvui, 
Kun. A. Driskai ir jo pagelbinin- 
kams kurie atlaike įspūdingas pa
maldas už jo sielą; dėkavojame 
graboriui p. J. Radžiui kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amžiastį, o 
mums palengvino neskęsti nuliūdi
mą ir rūpesčius, dėkavojame mu- 
sų brangiam Juozapui ir jo mo- 
terei Onai Šiauliams, dėdėms ir dė
dienėms Šukolams. giminėms, kai
mynams ir draugams, taipgi drau
gams užpirkusiems Mišias ir pa
galios dėkavojame Visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms; o 
tau mošą mylimas sūneli sakome; 
ilsėkis šahoj žemėje.

Nu lindę.
Motina, Tėvas ir Seserys,

JUOZAPAS AGENTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 26 dieną. 1:50 valandą po 
pietų 1932 m., sulaukęs 30 me
ti} amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime pa
tėvį Ignacą BaKnskį, 4 pusseseres— 
Marijoną Gelyidis, Oną, Magda
leną ir Eleną', pusbrolį Viktorą 
Balinskjus, ciocę Vaitkienę, švo- 
gerj Vincentą Gelvidį.

Kūnas pašarvotas randasi kop
lyčioj 3307 Auburn Avė.

Laidbtuvės įvyks antradieny, 
gegužės 31 dieną, 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, o 
m ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Agento gi
minia, draugai ic pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidbeuvise ir sutrikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Patėvis, Pueseerės, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse pOtasnauja grabo- 
tins A. Phillips, Tek Boulevard 
4139.

Atrodo, kad politikieriai re- 
publikonai ir demokratai ne kų 
geresni vieni už kitus, ir jei
gu juos pakabintume! ant vie
nos šakos, tai valgiai vieni ki
tus atsvertų.

Visgi mero Cermako pastan
gos parodyti, kaip dalykai 
jasi su mokyklomis, yra 
mios.

klo- 
jdę-

Rekomendavo nukapoti 
algas 13 nuošimčių i 

tėismininkams
Miestą tarybos finansų, komi- 

sija rekomendavo paliuosuoti 
miestą nuo mokėjimo algų mu- 
nicipaliams teisėjams ir tų 
teismų darbininkams per 48 
dienas ateinančių metų.’ Tatai 
reiškia esmėj algų kapojimą 13 
nuošimčių.

Kaltina kauntės advo
katus

Kauntės komisionierius Mil- 
ler padarė kaltinimų vieškelių 
departamento advokatams. Jji- 
isni pareiškė, kad tie advokatai 
sutikę mokėti nuostolių nuosa
vybės valdytojams po $500 už 
pėdą, kai vesta Harrison gatvė? 
viaduktas (tunelis) Bellwoode. 
O tuo tarpu ta žemė taksoms 
buvo įvertinta ne daugiau, kaip 
20 dolerių pėda ir markete jos 
kaina nesiekė aukščiau, kaip 
$50 jieda. Bet vieškelių depar
tamentas sutikęs mokėt po $500 
už pėdą nė neatsiklausęs kaun- 
tės tarybos, kuri yra vyriausia 
įstaiga panašiuose reikaluose.

23 nuošimčiai studentų , 
uždarbiauja

„ T- " JI- ’ f

Tyrinėjimas parodo, kad 23 
nuošimčiai Chicagos universite
to studentų liuostt nuo mokini- 
mosi laiku uždarbiauja.

Darbuojasi automobilis
tų interesuose

Charles M. Hayes, Chicago 
Motor Club prezidentas, įteiįe 
miesto klerkui Peter Brady su
manymų patvarkymo/ kuris at
šauktų draudimą laikyti auto
mobilius gatvėse per nakįtį. 
Hayes prašė patiekti tą suma., 
nymą miesto tarybos susirinki
mui pirmadienį, birželio 6 d.

Nušovė moterį ir pats 
nusišovė

Stanley Glowacki^ 41 metų, 
bedarbis siuvėjas, ntlšOVė p-hią 
Koyer, pas kurią gyveno,, o pas
kui pats nusišovė. šaudymas 
padaryta moteriškės namuose 
adresu 832 Nortli Hermitagč 
avė.

Taksoms mokėti laikas 
užsibaigia

Antradienį, gegužės 31 d., pa
sibaigia laikas 1931 melų tak
soms sumokėti. 

_

JONAS PADR08TIS
Persiskyrė su. šiuo pasauliu ge

gužės 25- dieną, 9 valandą vaka
re 1932 m., sulaukęs apie 4.0 m. 
amžiaus, gimęs Gargždu mieste, 

’ Kretingos apskr. Amerikoj išgy
veno 25 metus.

Paliko dideliame nulilldime mo
terį Stanislavą po tėvais Vekerikf, 
dukterį Johaną, podukrę Bėonis- 
lavą, seserį Juzefą Navickienę it 
švogerį Antaną Navicką, o Lietu
voj tėvą Pranciškų, 4 seseris —— 
Marijoną,. Albiną, Maucelą ir Bar
borą, 3 Švogerius ir gjmines,

Kūnas pašarvotas randasi 2439 
W. 46 Sfc

Laidotuvės įvyks subatoj, ge
gužės 28 dieną, 8:30 vai. ryte iŠ 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pšne- 
lės Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 

^atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a, a. Jono padrostis gj* 
minis, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteigti jam pasku- 

t tiltą patarnavimą ir atslsirsikinimą. I
Nubudę liekame,

- Moteris, Duktė, Podukrė, Sesuo,
Š vogė ris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius L J. Zolp, Tri, Boulevard 
5203.
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Užsidarė J. Sterling 
Morton aukštesnė 

mokykla
Penktadienį užsidūrė J. Ster- 

ling M,orton aukštesnioji mo
kykla. Ji aptarnaudavo Cice
ro, Berwyn ir Lyons miestelius. 
Užsidarymo priežastis— stoka 
pinigų. Mokyklos kurso baigi
mo iškilmes bus laikomos šian- 
dei, t. y. šeštadienį.

Mėgino apiplėšti poli 
cininką, nužudytas

Trys banditai mėgino 
pl^jsti policininkų John F. 
lly 85 gatvėj prie Bennett 
Vienas banditų nušautas, 
du pabčgo.

api- *
Ke-
ave.
kitu

Apiplėšė bankų
Du banditai padarė holdapą 

First Trust and Savings banke 
Riverdale miestely. PasišlavC 
$5,000 ir pabėgo.

Komunistų konvencija
Coliseum trobesy šį vakarų 

prasidės komunistų konvencija 
kandidatams į prezdentų ir vi- 
ce-prezidentų nominuoti. Nu
žiūrima, kad bus nominuotas 
Fosteris.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų fepudžiu 
dažnai esti sugadinamą ko
kių nors mažu iŠ pažiuro* 
daiktu,

*
TAI yra piufcu Jeigu gali taip 

J padaryt, iog kitiem, patiktūrti.
O. vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Aiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jfcigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tat jus no*, 
rotfis ar flėnoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yrit daromas ir jums.

Listerine^ dantų tepalas, valės 
dantis nauju budu. Musrt che
mikai pagalios surado sustata 
kurs Htikzo šveįčia nedrasky
dama* dantų emali* — tas sun
kus uždarinis pagailos tapo iš- 
tiltas.

Didelė ftibi ^isterine dantit 
tepalo kainubjtt tik 25 centąi>; 
gausite per savo aptiekoriu, 
Lambert Pharmacal C<N, Saiat

LOVOMIS
.Ml,V Juta JLBtJLTvJtlv

NusMiNtoa. kvieikos
Pristatome j Visas Miesto Dalis 1 

Vestuvėms, Batiktetemš it Pagrabams 
Vafhikai

3816 S.. Halsted St. TeL Boulevard 7314 
li'ėiniiiĮgą,

I 1 yi . ....................................  ■ ■ ■

Seniausia Ir Didžiausia
SRABORIŲ ĮSTAIGA

• ■ . .... ; . ...

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto 
nite kainomis už aukštos rųžteM p&kddojimų. Mto nieko. 
nerokuojamė vft atvežimų, mirusio žtfbgM* W I 
(staigų iš bite kokios miesto dalies.

Itelkalni esant, ftiisų. kutomobiMus Atvažiuot | jūsų 
namus ir atveš į musų (siaigų, kui* galėsite jmmatyti di- 
džiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmių ir uš tų pa
tarnavimų jtanš* Visai nteko nereikifc mokyti, nežiūrint 
į tai, ar jį® ką purkšite, ar įto

EVREIKJS ’jflK vienatinių lietuvių graborius, kuris 
telkia ambulance patarnavimą sk ekspertu lietuviu pa- 
tafrtkilfoju. Dyksti Ęetųrioę MųdiėfhiškbS; KbpjyiftėS Dčl 
šermenų. Pašaukite EUDiEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kituiu • ’

U D EI KIS ■mi V w te i W

4605-07 South Be
VjW Telefonai: t4

* ' *'■ * .J ,. ' '

„.i.,1.'. „Z ,.;V i,... .

£^eOTe

i' m. v.' '**»■- :.. u. - ■ ■■ j'•11' •

$52^000,000 miesto biu
džetas

Vienu balsu ' miesto tarybos 
finansų komisija rekomendavo 
tarybai priimti biudžetų šiems 
metams suma daug maž sie
kiančia $52,000,000. Jei palygin
ti šių rekomendacijų, tai ta su
ma yra 11,000,000 mažesne, nei 
1931 metų biudžetas.

Graborhl
w^e*MMKRAM^MM^kA4|*4•^vMk^^PMwVMM********^**,*****

Lachavich ir Sūnūs *
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja. laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o n-usu 

darbu busite užganėdinti.
Tek Roosevelt 2$ 15 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRlVS:

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

.......................................................................■ 'M *

Telefonas Yards ii38

Stanley P. Mažeika
’ 1

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaiož prieinama

3319 Atihiirit Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale yisuottiet egti sąži
ningas ir ųehtangųa to
dėl, ikad neturime iš
laidą užlaikymui aky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

LEONARD EZERSKI 
j ir M, Ą. EZERSKI 

'GI&SBIlAIr .

! Oft, 9277.
4,6.03, <S. Miiįelifiėld Avet

■ • . . • •'" : ■’ ’ ’ 
Re$., Hemlock 9528

6607 S: Mdpletvood Ame.
, , . . -   .. ą-, , . , . .. .k . . f , ■' ■ 1 ■ — -...........J.. ............................     . —-

CVl*4

• »' • j’v '■'* •

Reikalauja užmokėti
Miesto advokatas Sexton pa

reikalavo, kad' Harvey miestelis 
užsimokėtų Chicagai už vande
nį. Iš Harvey reikalaujama 
užsmoketi $141,850.

Graborlai

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

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

S.M.SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T,l. RooMVdt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
I

z Telefonai , 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct, 

Telefonas 

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDW1FB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

1 Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 

takių .apUmiyiPc nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą^ atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. .Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su* elektra, paro- 
dančią tnažiausiaš klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus*. Valandos 
huo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU., 
Daugely atsitikimą akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 6. Athland Avė.
Tel. Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT
< - (NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi'
- lęSįjSffgfth mokslišku budu

2437 W. 69th St.
' Tell Grovehill' 2242

1 TeL Yardi 1829

| DR. G. SERNER 
METVVK AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimą# 
Komplikuotuose 

F Atsitikimuos*

ir Akinių Dirbtuvė

kampas Halstėd St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo bQ iki 12
■ 'l ' I III II

Lietuviai Gydytojai ‘

DR. A. L KARALIUS 
i Gydytojasi ir Chirurgas 
i 3147 So. Halsted Street 
i Ttl. Cątetaee 3294<

Nuo 9 iki 12 Vali dienos it 
ųuo 6 iki 9 valaudot vakate

‘ Minėt 3294
--------- J

6 iki 9 vąlandbš vakare
................ ’irLin I ....... .................. ........ ‘j

! DR. MARGĖMS 
‘Vahndoi:. dno 10 įyęa iki 2 P® Pjeh* 
. ir nu« <h3fl 1W 8:10 Sek-

Phone Boulevard 8483

A, L DwdomS) M.D, 
4910 So. Michigan Avenue 

Te| Kenwood 5107 
VALANDOS:- .

t gąob 9 iki U valtųdal ryi 
nuo 6 iki 8 valandai vak 

apttrt Ivintadlenio ir įetoiĮtadienio

t«> 
:ar<

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatonu 
2420 W. Marąuette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomii ir Pėtnyčio -is 

1821 So. Halsted Stteet
............. 'O ■

Phone Cznal 6122

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

Valandos: 1—3 ic 7—-8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedčldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniafo pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas. '

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼, 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Hahted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaiką Ligą 

4145 Archer Avė.
Vah 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vaL) 
Seredoinis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso TeL Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland AVe.
Netoli 46th St. Chicago, I1L

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

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

iki 12 dieną.
Telėphonai dieną ir naktį Virginia

2 i 
10

0036

Rez, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect* 6659 

Ofiso Tel. ęanaM>257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO, - ILL.

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

2400 W. Mgdison St, 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tėt. 2860
Namų telefoną* Brunsvvick 0597

DR.M.T. STRIK0L1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
OflHO valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo 0 iki

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

4442 South Western Aveniu 

^Tel, Lafayette 4.146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai i, 1 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J. J.K0WARSK AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
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 Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9; po pietų, seredbmt po pietą it 

nedėlioms pagal susitarimą
___________________________ >__________ ;____________

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos* nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį 
4847 West 14th Street, 

CICERO, ILL.
X-Ray....t’hone Cicero 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Maeguette Road

Phone Boulevard 7043

Dentistas
So. Ashland Avė.

arti 47th Street

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs 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, lith St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pktą it 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
.Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ane,, 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedil. nuo 10 iki 12 v. Heną. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso TeL Vietozy 6893 
Rezidencijos Tel. Drezet 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisai

3102 So. Halsted St
arti 31st Street, Cbkago, 111.

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

šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tel. Midvay 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Pancdėly 3 iki 8, Utatnlnke 
1-4, Petnyčioj 1-7

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

‘ ’ MIESTO OFISAS
127 N. Dearbotn St., Room 1113 

—j—/Teleffeas Central 44M • : 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pi<ų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Stteet . 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai* kkkvitną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedalioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leakitt Sc. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto, iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. WusHington St,
Room 905 Tel. . Dearbotn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Ane, Tel. Lafuyette 7^37

Namų Tel. Hyde Park 3395 ‘

JOHN B. BORDEN
(John. BįggdttapM Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Adams St„ Žoom 2117.

Vahatau 2151 W, 22nd St» nuo 4-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 940(>

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4»i 
Tel. 

Rez. SS

i Ashland Aos. 
mlevard 2800

AocAmmR St.
Tel. R liįic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Boom 909
Telephone FranUljn 8745

Namai: 3117 S. Union Aus., 7 iki 9v, 
. . Telephone Victory 2213

J. P. WAITCHES
, ADVOKATAS

4600 So. Wodd St
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 Pi.
Tel. Pullman 6377

Wiffiam C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaru 
v Nedėliomis pagal mtmi



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Julijona Petrauskas
Sylvia Petrauskas
(Palydovas Pranas Raškinis iš

Brooklyn, N. Y.

Didelė Ekskursija
Lietuvon

Didelis būrys chicagiečių antra
dieny išvyksta Lietuvon. Plauks 

tiesiai Klaipėdos

Antradieny, gegužės 31 d., iš 
Dearborn stoties kaip 8:35 ry
to Central Standard laiku ap
leidžia Chicagą ir išvyksta Lie
tuvon šie lietuviai:

Walter žlibinąs
Paul Gaubis
Adam Bucus
Frank Radauskas
J. Urbanavičia
John Baltrušis
J. Paskauskas iš Ontario, 

Canada
Victor Močiunas
Alfonsas Močiunas
Romanas Shukis 
Anicetas Tulčius 
Anna žlibinąs 
Virginia Žlibinąs 
Katrina Gapšis 
Sotera Chesta 
Petronėlė Shumakaris 
John Shumakaris 
Algirdas Shumakaris
Rozalia Jaroson iš DeKalb, 

Illinois
Emilia Gaubis
Adėlė Slavinskaitė 
Ona Makauskienė 
Josephine Raubienė 
Vincentas Klovas 
Marijona Klovas 
John Petrauskas ’

Pranešimas Drau 
gams ir Pažys

tamiems
šiuo pranešu savo prieteliams ir 
žystamiems. kad mano biznis 
yra atdaras. Jei Kapų Puošimo Die
noj. ar bile kurią dieną pasitaikytu 
būti Lietuvių Tautiškų Kapinių apie
linkėje. maloniai kviečiu Jus užeiti j
mano

Little White House
POVILAS ŠVELNIS, savininkas

Kean Avenue
Baltas Namelis beveik priešais 

Tautiškas Kapines.

pa
jau

Perkam Lietuvos
Laisvės Bonus 

cash 
Lie

ji visų valstijų ir mokam tuojau
Taipgi skolinam pinigus ant 

tuvos Bonų ir algų.
Parduodam Pirmus Morgičius 

$500 iki $5,000.00 nešančius
Kiekvienas Morgičius yra 

vietoj; neatidalyti, 
ypatos.

Turime Real Estate ir Apdraudos 
Departamentus. Parduodam, mainom 
namus, lotus, farmas ir visokios rų- 
šies biznius visose apielinkėse. Kreip
kitės arba rašykite.

J. NAMON
FINANCE CO.

, 6755 S. Western Avė.
Tel. Grovehill 1038 

CHICAGO, ILL.

nuo 
6%. 

vienoj 
valdomi vienos

Per P. Baltučio patarnavimą 
išvažiuoja:

Bronė Stradomska
Valeria Butkienė
Agota .Rokaitienė

Per J. J. Zolpo patarnavimą 
išvažiuoja:.

Domicėlė Daubarienė
. Ona DaubariUtč 
Larry Ant. Lubik 
Jumes Gudžiūnas 
Napaleonas Rapnikas 
Jurgis Kisielius 
Joseph Grajauskas 
Visi čia suminėti asmenys 

pribus į New Yorką 8:30 vai. 
sekantį rytą. New Yorke nuo 
gelžkelio stoties busu bus nu
vežti prie laivo. Laivas Maure- 
tania išplauks iš Hoboken, N. 
J., Pier 4, kaip 5 vai. po pietų. 
Į Southamptoną pribus 7 d. 
birželio. Ten lauks laivas “Lan- 
castria” ir be išlipimo ant saus- 
žemio, tiltu, keleiviai pereis į 
laivą “Lancastria”, kuris pri
bus Klaipėdon birželio 9 vaka
re ar 
pėdoje 
sitiks 
kioms 
vaišių
pas savo artimuosius.

Kadangi toks didefls būrys 
apleidžia Chicagą, tai gelžkelio 
stoty bus nutraukti keleivių ir 
iv

10 Rytojaus dieną. Klai- 
Lietuvių Komitetas pa- 
ekskursantus su viso- 
iškilmėms, o po visų 

ekskursantai skirstysis

palydovų paveikslai.

North West Side
Komitetas veikiąs 41 vvardoj 

tikslu įtraukti samdon darbi
ninkus ir pinigus laikė susirin
kimą Jefferson Park Field 
House, 1608 MihvaUkee avė. 
Tapo išduotas toks raportas:

James C. Moreland (alder- 
manas) gavęs pasižadėjimą 
duoti 200 darbininkams laiki
no darbo už $25,000. G. Fisc- 
her 6 pasižadėjimus duoti dar
bo sumai $1,140 ir 7 darbinin
kam nuolatinį ir 7 laikiną dar
bą; C. Jaques—3 pasižadėjimus 
$15,000 ir 37 darbininkams lai
kiną darbą; B. Grunder — 6 
prižadus $3,750 ir 43 laikiniems 
džiabams; R .B. Weil— 5 pri
žadus sumai $2,761 ir 5 džia- 
bams; M. G. Gerse— du priža
dus sumai $1,200 ir 9 džiaba*ms; 
W. Boyes— keturius prižadus 
sumai $1,166 ir 5 džiabams; J. 
O Burgės—$650 ir 1 džiabą; A. 
Thomas —$887.50 ir 2 džiabu; 
J. Shaefer—$215; Wm. Crump 
—$300 ir 4 džiabus; A. R. Zu- 
chel—$35; H. E. Rapp—-$1,000; 
R. C. Kaiser—$425 ir 2 
bu; Mrs. Zirna—$550; A. 
—3 nuolatinius džiabus;
H. J. Knapp—$2,053 ir
njiolatinį ir 6 laikinus džiabus.

Ar negalėtų ir lietuviai be
darbiai gyvenantys kalbamoj 
wardoj pasiteirauti apie galimy
bę gauti kai ką iš suminėtų 
darbų. North West Sides lie-

džia- 
Cook 
Mrs. 

vienų

Ar Esate Susirūpinę???
Ar esate susirūpinę dėliai jūsų pinigų saugumo?
Ar laikote juos namuose, kur gali kas pavogti ar ug

nis sudeginti? ( /
Ąr laikote juos safety deposit dėžutėse, kur jie guli be 

naudos nenešdami jums jokio pelno?
Jei taip, tai štai geras išrišimas jūsų varginančių rū

pesčių: /
Nusipirkite gerus pirmus morgičius ant gerų nuosavy

bių, o taip jūsų pinigai investuoti, netik kad bus pilnai 
apsaugoti nuo pražuvimo, bet dar atneš ir šeštą (6%) 
nuošimtį. ' . ' •

Pabandykite, nes nesigailėsite.

Universal Statę Bari!
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

i

Į tuvių kliubai rasi sugebėtų pa
vartoti savo įtaką reikalui.
& t . « / ' "^Rep.

18 gatvės apieįtake

Bacius, se- 
gyventojas, 
šapą adre- 
avenue, o

Persikėlė į naują vietą lieta 
vis siuvėjas, p. D. 
nas šios apiclinkes 
Jisai turėjo siuvėjo 
su 2005 Canalport
dabar persikėlė naujon, adresu 
1978 Oanalport avė.

Visi D. Račiaus senieji kos- 
tumeriai 
užmiršti 
draugo 
naujuoju

ir draugai prašomi ne
gero siuvėjo ir savo 
ir atsilankyti pas ji 
adresu.—Vietinis.

Iš mokyklų gyvenimo
Crane teknikinės aukštesnė- 

sės mokyklos susirinkime lai
kytame pirmadienį, gegužės 23 
dieną, 87 mokiniai tapo išrink
ti į National Honor Society. 
Jų kvalifikacijose įėjo pasižy
mėjimas moksle, ištikimume, 
pasitarnavime ir gerose karak- 
terio ypatybėse.

Šių 87 mokinių tarne užtin
kame lietuvį Vytautą Karuchu-. 
ną. Taip jau tame surašė 
vardas Jerry Maras, kuris 
atrodo lietuvis.

Burnside

SeStadienis, v geguž. 28, 1932

yra 
irgi

Alex Schmidt Realty Co. ran
dasi adresu 9218 Cottage Grove. 
Į ofisą atsilankė trys vyrai. Ofi
se tuo* laiku buvo savininko 
duktė 19 m. ir sūnūs Frank 21 
m. Nepažįstami vyrai padarė 
holdapą. Pasipelnė $500 ir su
sėdę į automobilį nuvažiavo. 
Nors Frank Schmidt sekė juos 
iki 79 ir State gatvių, bet pik
tadariai pagalios pranyko. Ant 
automobilio laisnių nebuvo.

i —R.

Klaidos pataisymas
Vakar, “Naujienų” laidoje 

tilpo garsinimas,,(M jlį?ad /‘Biru
lės” choras dalyvauja Budriko 
piknike, gegužės 29 d., Birutės 
darže.

Tikrenybėje “Birutės” choras 
minėtame piknike nedalyvauja.

—“Birutės” Valdyba.

SPORTAS
Praėjusį sekmadienį Golden 

stariečiai turėjo lošti su Marq- 
uette Maroons. Bet lošimas bu
vo atšauktas nedėldienio rytą. 
Stariečiai jau buvo susitaisę loš
ti, bet, ačiū, p. Royce pranešė, 
jogei lošimas neįvyks.

Ką mokslininkai 
surado

Nesenai 5Q vidutinių kūdikių buvo 
>ėr keletą mėnesių maitinami Eaglę 
irand — ir jų progresas studijuojamas 
taip gali tokius dalykus studijuoti dide- 
ė laboratorija. Tiems kūdikiams buvo 

duotas tik Eagle Brand pienas. Maistas 
tas dabar vartojamas su motinos pienu 
ar vien tik pienu oranžių ar tomačių 
sunka ir cod-liver aliejum. ’ 1

Buvo imami X-Ray paveikslai kaulų. 
Buvo rūpestingai sekamas dantų vystimą- 

• m & ‘ • V . • < « •J 
nuodugniai ištirti.

r ' . • *■ ; 
ninkai nusprendė:

s- ‘ -

gimo. Šie kūdikiai- pasirodė idealiai mai
tinami, ši paprasta dieta Eagle 
,Brand pasirodė nepaprastai sėkmingu kū
dikių budavotoju.

i Svarbiausia — viri kini mas
]' _ / » ' ■ v

Paslaptis yra tame; kad Eagle - Brand 
užveria savy ne tik Visą /maistą,* kokis 
yra reikalingas kūdikio • kuho augimui, 
bet tą maistą sueikia tokioj fornioj, ko
kioj kūdiki? pilnai gali suvartoti. Gre- 
ra motinos pieno, Eagle Brand yra leng
viausias kūdikiui suvirškinti pienas pa
saulyje. Kūdikio viduriuose jis. pavirsta 
į minkštą puikią varškę, kaip ir motinos 
pieas. Kiekvienas Eagle Brand lašas 
greitai susigeria ir greitai nueina gami
nimui kaulų ir dantų, raumenų ir kūno 
audmenų, energijos ir stiprupio.

Jeigu jus negalite maitinti savo kū
dikio, pabandykite Eagle Brand. Leng
vi nurodymai ant kiekvieno leibelio. 
Prisiųskit savo vardą ir adresą The Bor- 
den Co.', 350 Madison Avė., New York 
City. Ji pasiųs jums naują 80 pusla
pių laidą knygutės “Baby’s Welfare”. 
šioj knygutėj paduodamos pilni nurody
mai, su paveikslais, kaip maitinti ir au
ginti kūdikius.

sis Svarumo ir augštumo rekordai ‘buvo 
nuodugniai ištirti. Ištirtas jr kraujas.

Ir po kelių mėnesių tyrįmo, moksli
ninkai nusprendė:

Visose fazėse kūdikių sveikatos ir au-
• a 1 f < • • -f • • •£ 7 v---------- J- J..,- —

tinami, ši paprasta dieta -

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

■ * . ■ ■ . , ■ •. ’. ■ . ■

šį nedeldienj, gegužės 29 d., 
Golden Star loš su savo arčiau
siais priešininkais Ferriwoods— 
Fernwood Parke, prie 104 ir 
Wallące gatvių. Loši s p rasidės 
3 valandą popiet. Visi širdingai 
kviečiami atsilankyti,

—J. Dapkus, Mgr.

CUKRINE LIGA
Visa Vokiečių Medikalė Profesija ne

gali klysti l Rašykite šiandie dėl nemo
kamo,sempelio, arba siųskite $1.25 už 
Va svaro pakelį.

OLD COUNTRY REMEDY 
Dept. L. 1, 

Fort Wayne, Ind. .

CLASSIFIED ADS
co., Miscellaneous

įvairus
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

Pasikalbėjimas
————— 1

— Maiki, kur - skubiniesi?
— Ar nenlatai, tad jau vi

sur pražydo gėlės ir visur gam
ta tokia graži, tad skubinuos 
įsigyti automobilių, kad galė
čiau išvažiuoti tomis gamtos 
grožybėmis pasigerėti.

— Jei taip, tai’klausyk. Aš 
vakar buvau pas S. Rumchaką 
ir mačiau, l^žtd ' jis turi labai 
gerų ir tvirtų vartotų karų ir 
trokų, kuriuos parduoda už la
bai prieinamą kainą. Tu nu
eik ir pamatyk šitios karus: 
Willys 6, 1932
8, 1931, $650; Wlrippet 4, 1931, 
$250; Lincoln 8, 1927, $350; 
Nash 6, 1930, $300. Aš pats 
esu pirkęs nuo p. Rumchaks du 
karus ir esu pilnai patenkintas.

— Ačiū už patarimą, reikės 
eiti pažiūrėti.
WHITE SOX MOTOR SALES 

Willys-Knight, Willys Six, 
Willys Eight 

610 Węst 35 St. 
Tel. Boulevard 8642

[CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos 

MOKYKIS BARBteRYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakaraie. Del informaciju 
šauk arba rašyk;

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

$450; WilJys

’ Financial

IEŠKAU $1,800 paskolos ant pirmo 
morgičiaus, 5 kamb. namas, cementuotas 
beismentas, garažas, vertas $4,000. Sko
lintojui, jei norėtų parenduosim už $16 
į mėnesį. 2437 W. 45 St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURI, kodėl ne- 
pašaukti mus. Mes atliekame darbą už 
jūsų pačių kainą. Viskas garantuota- 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą 
malevų, hardwate ir varniŠių už žemas 
kainas.
BRIDGEPORT TIN SHOP U PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965

PRANEŠIMAI
Bridgeporto bučerių ir groserninkų 

svarbus susirinkimas įvyks ketvirtadieny, 
gegužės 28 d., 8 v. v., Ch. Lietuvių 
Auditorijoj. Kviečiami yra visi buče- 
riai ir groserninkai atsilankyti. Jau atė
jo laikas visiems susivienyti ir veikti 
bendrai, nes čėnštoriai suima visą biznį, o 
mums nieko nelieka. . Kam rupi jo biz
nis, prašomas atsilankyti. — Valdyba.

Šiuomi pranešame savo draugams. it 
pažįstamiems, kad mes jau persikėlėm į 
nuosavą namą nuo 1445 So. Halsted St. 
į 2133 So; Halsįted’.' St. $ Atidarymas 
įvyks subatoj, 28 diKiU' gegužės.

Kviečiami visi pažįstami ir draugai

—* tyfalter Banikaitis.
t ................ '

Marųuette Park 'Liet. Am. Piliečių 
kliubo susirinkimas įvyks nedėlioję, ge
gužės 29 d., 2 valį po pietų, parap. 
svet., WashtqiaW1 ii*?i‘68 gat. Visi nariai 
malonėkite atsilahkyri' į Susirinkimą, ba 
daug svarbių dalykų turime apsvarstyti.

— Valdyba.
■<—/.rf .•.ii*. /- •■

C h. Lietuviu Auditorijos Korporacijos 
Direktorių j itr Draugijų Atstovų extra 
susirinkimas įvyks šeštadieny, gegužės 28 
d., Auditorijos Sveti/ 8 vai. vakare. 
Visi .Direktoriai ir Atstovai būtinai atsi
lankykite, nes yra svarbių reikalų kaslink 
pervedimo korporacijos reikalų išrink
tam Gold Bondsų Komitetui. A. K.

■ • ’* I •''

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos! Lietuvių 
Mokykla '

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

' CHICAGO, ILL.

WEST CENTRAL WIND0ty SHADE 
CLEANERS

5103 W. Madison St. Chicago ;
•} Senas langų užlaidas išvąlo ir per
taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ 
ŠAUKITE COLŲMBUS 9309

Victor Bagdonas 
Perkraustom rakandus jpigiai | visas: mie

sto dalis, farmasir kitus miestus- 
Darbą garaptuojam. * 

3139 So. Halsted St.
- Tęl. Cąlutaęt 3398 ' j ;

II, Iiįi I i faniiįą'yM■■4ao8g*iiii!* J H .1     ii—M •

Jus, sutaupin?ite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pas x J Dr. S.' A. Šucharoff 

Cm DENTISTAS X-R,y 
800 W»,Roo8evelt Rd., priešais 12 St.Storr 

Tel. Haymatket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

' ........ ............................ .. ................ II............... m . .............. ..................................... .111.1

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusi agentą

P. Baltutis & Co.
3327 SO. HALSTĖD STJ

Tel. YARbS 4669 • , 
■' ■ .i .. J/d

■ ■ -

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

Furniture & Fixturės
Rakandai-Įtaisai

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

120 AKRŲ farma su budinkais, 70 
akrų dirbamos, 50 akrų miško ir gany
klos, upelis, 3 arkliai, 6 karvės, 3 tely
čios, 11 kiaulių, 20 vištų, 3 žąsys. Lau
kai apsėti kornais, rugiais, avižomis ir 
dobilais. Kaina $3000, {mokėt $1400.

2 flatų mūrinis naujas namas, karštu 
vandeniu apšildomas, parsiduoda už mor- 
gičių $8300. Vertas $13,000.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0757

PARDAVIMUI pigiai 92 akerių far- 
ma, prie kieto kelio, galima įdėti gaso- 
lino stotį. John Golski, Edgewood. III.

MAINYSIU labai gera pianą ant tre
ko nuo 1% tono iki 2% tonų. F. 
Skrabutėnas, 5348 S. Halsted St. Tel. 
Yards 27 7 ą.

Personai

PAIEŠKAU draugo Danieliaus Kilko. 
Paeina iš Jutkonių kaimo, Kupiškio 
vals., Panevėžio apskr. Turiu svarbų 
reikalą. * Jonas Puronas (iš Gindvilių 
kaimo), 77 N. Broadway, Aurora, III.

MAINYSIU ant namo išmokėtą biz- 
niavą Westem Avė. lotą. Lotas ran
dasi prie Western Avė. ir 70 St. John 
Krazauskas, 4506 S. Talman Avė.

PASKUTINIS PRANEŠIMAS. — 
Paieškau savo vyro Vinco Yurgilo, ku
ris pasišalino jau apie trys metai ir jokios 
žinios nepraneša. Jeigu neatsiliepsi į 
trisdešimtį dienų' nuo šio pranešimo, 
duosiu į teismą dėl atsiskirimo. 

MRS. E. YURGILA,
1259 E. 79th St., Cleveland,

pa-

Cl.

TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

kiniu? lakirodžius. Perkam seną auksą, 
darbą paimam iš namų su mašina ir 
pritsatom. ' Pašaukite

Tel. Lafayette 7077
L. V. SIRUS,

Archer Avė., . ... Chicago, III. 
—:—O---------

Situation Wanted
Darbo Ieško

'BUČERIS ieško darbo, turintis daug 
metų , patyrimo. Kam reikalingas, pa
šaukit. Canal 3888.

Real Ėstate For Sąle

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

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

3858
For Rent

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

GERA proga bedarbiui pasidaryti 
pragyvenimą — pasirenduoja standas 
prie didelio kelio. 410 Main St., Le- 
mont, III.

PASIRENDUOJA pigiai 6 kambarių 
šviesus flatas; vanos, kampinis namas, 
2 lubos. 4359 S. Maplewood Avė.

ESU patyręs mūrininkas, tokpointeris, 
įdedu cementų šaligatvius; abelnai mo
ku visokį darbą prie budavojimo ir per
taisymo namų./ Prašau lietuvių paremti 
manę — esu senas chicagietis ir gerai 
žinomas Chicagoje lietuvis. Klauskite 
Plock-Plekavičius, 4434 So. California 
Avenue. ' c v

Į...... .. .......... .................. >0* ■ ' i'

RENDON 6 kambariai. Parsiduoda 
barberio fikčeriai. restaurant counteris 
ir pianas. 65 7 W. 18 St.

7 KAMBARIŲ, flatas ant 3čio augš- 
to. su visais patogumais, nebrangi renda. 

2352 S. Oakley Avė.

Furnished Rooms
AuiOtttObiies

AUTOMOBILIŲ mechanikas 
taisyti arba jums padėti tiktai už 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

nori 
pusę

RENDAI kambariai,, merginom, vai
kinam, ar vedusiai porai, 2 fl.

3111 So. Halsted St.

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

RENDON kambariai moderniški, ge
ra vieta merginoms, vyrams ar vedu- 
siems. arti' karų, elevatoriaus ir gelžkelio 
stoties. 6005 So. La Šalie St. »

STUDEBAKER 1931 Commander 
Sedan, 6 dratiniai ratai. Finansinės są
lygos verčia mahe paaukoti savo karą, 
mano išvažiuota tiktai 7,400 mylių. Ka
ras kainavo man $1,650 tiktai keli mė
nesiai atgal ir yra dabar kaip visiškai 
naujas 
pinigų 
$350.

KAMBARYS rendon, didelis ir švie- 
6750 S. Campbell Avė., antros lubos. 
Tel. Prospect i868.

PASIRENDUOJA vyrui kambarys, su 
ar be valgio, prie mažos šeimynos. Ant
ros lubos. 6602 S. Lowe Avė.

SKAITYK. PAGALVOK IR PASI
NAUDOK PROGOMIS 

Gražus medinis namukas pabudavotas 
ant T lotų ir garažas. Randasi prie 63 
gatvės. Kaina tik $3750, {mokėt kas 
kiek gali.

5 kam b. namas apšildomas, garažas it 
lotas 60x125. Be skolos. Mainysime 
į 2 flatų namą Marųuette apielinkėj.

Biznio namas, storas ir 3 kamb. užpa
kalyje, 6 kamb. viršuj ir namukas ant 
galo loto. Kaina tik $5800, įmokėt 
$1500. Gera vieta dėl biznio.

3 flatai po' 6 kamb. namas ant muro 
pamato. Randasi West Pullmane. Sa
vininkas priverstas atiduoti tik už 
$5200, įmokėt $1000, arba daugiaus. 
Darbo žmogui gera proga.

Biznio namas ant privatinės gatvės su 
grosernės ir delikatessen įrengimais ir sta- 
ku. Pigiai parsiduoda.

2 flatų muro gražus namas Marųuette 
apielinkėje ir garažas. Mainysime į lo
tus ir dalį pinigais.

4 nedidelius namukus ir su mažai sko-
Ids mainysime į hatttą nuo 4 iki 12 fla- 
tų’ ' i * i

80 akerių ūkė su staku, namais ir pa/ 
dargais. be skolos. Mainysime į 2' fla- 
tų namą geroje apielinkėj.

$5500 vertės pirmus morgičius mai
nysime į 2 flatų namą Marųuette apie-* 
Jikėj.

Taipgi turime namų įvairaus didžio, 
uk;ų, biznių ir lotų,* kuriuos bus galima 
pritaikinti sumainyti ant jūsų nuosavybes.

Raštynė atdara kasdien, vakarais ir 
šventadieniais iki 1 vai. po pietų.
* Kreipkitės pas,

K. J. MACKE « CO. 
(Mačiukas)

6812 S. Westem Avė. 
Tel. Prospect 3140

karas. Aš turiu tuojaus sukelti 
ir todėl turiu paaukoti tiktai už 

Namie visą dieną sekmadieny,

3104 North Lincoln St., 

Ist floor

RENDAI šviesus kambarys dėl vaikino 
ar merginos.

3214 So. Union Avė., 2‘fl. '

NAMAS vasarai, kainavo $9.500, 
kaina $6,500, Saukite Cicero 2145. 
Klauskite Kveton, 6040 W. 22 St. 
Cicero.

PACKARD 6 VĖLIAUSIO MODE
LIO DE LUXE SEDANAS

Turiu paaukoti praktiškai naują Pa- 
ckard. Važinėjau juo labai mažai ir jis 
yra absoliučiai kaip diena išėjęs iš dirb
tuvės, 
jas. 
1715 
North

RENDAI 2 šviesus ‘ kambariai, fomi- 
šiuoti dėl vyro, gali ir valgį gamintis. 
Pirmas, iš užpakalio.

827 W. 34 Place .

Kainavo.man virš $2750 nau- 
Paaukosiu jį tiktai už $375, 

North Humboldt Blvd., arti 
Avė., Ist Apt.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NEGIRDĖTAS BARGENAS. $3300 
vertės Restauranas už $900; priežastis — 
turiu kitą biznį, kur esu reikalingas.

4707 So. Halsted St.

IEŠKOME pirkti bungalow arba 2 
flatų arba ir didesnį namą. Kaina turi 
būti pigi. Aprašykite laišku pilnai. 
Adresuokite laišką Naujienos,

Bos 1435, 
1739 So. Halsted St.

(O gal norėtumėt mainyti ant gražios 
ūkės, kurią mes turime?)

RETA PROGA
■„ StUdebaker 1?3J Custom Sedan. 
Kadangi man reikia pinigų, turiu tuo- 
ijaus jį parduoti. Vartojau ji tiktai nė- 
dėjiomis. Karo negalima atskirti nuo 
naujo. Originalis gražus baigimas ir 
geri tairai. Reikia pamatyti, kad įver
tinti. PaaUkbsiu jį už $350. Atsišau
kite nedėlioj. 1141 North Ridgway Avė., 
iartį Division St., 2nd flat.

PRIVERSTAS tuojaus parduoti deli
catessen krautuvę. Renda $25, garu šil
doma, pigiai.

5330 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosemė, Midwest 
Store, geriausioj lietuvių apielinkėj. Ge
ras biznis. Kreipkitės į vyriausį ofisą.

2434 S. Western Avė.

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHKJAGO. ILL.

! BUICK DE LUXE 1930 SEDANAS
! Mano vartotas visai mažai ir yra ab
soliučiai kaip' naujas. ■ Įrengtas su 6 ra
tais ir 6 tairai yra kaip visiškai nauji. 
'Priimsiu $350. 4832 North Winėhester 
Avė., Ist apt., Arti Lawren'ce Avė.

-------- i.-..... . ............
; PARSIDUODA ForSo Trokas vieno 
tono 19Ž7 modelio, į tik x»ž‘ $65.00. 
Gerame stbyyje Jr; Autiurn : pasažierių

ka-

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
pigiai. Atsišaukit į Naujienų skyrių, 
3210 So. Halsted St. Tel. Boulevard 
1468.

, VASARNAMIS vakarinėj pusėj 
Round Lake, 35 mylios j šiaurvakarius. 
Specialiai $$95. Tik $95 įmokėti, 'li
kusius po ~ $20 į mėesį. Žuvavimas. 
valtys, maudymasis, gražus smiltėtas 
pliažas. Visi ttaflsportacijos paranku- 
mai. Rašykite Box 1437, Naujienos, 
1739 S. Halsted St. ' *

tono 19Ž7 modelio,‘į tik už: $65.00

Sedan 1930 modelio mažai važinėtas, 
gerame stovyje, ątiduopiu pigiai — 
ras tik ką paimtas už morgičius.

4426 S. Western Avė,

PARDAVIMUI 2 bučemės ir groser- 
nės. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant bile ko. Tel. Yards 2527.

■ ■ I.— I.......-U. I I ■ l., U .IMI H .......... ■■■■■■■

KAMPINĖgrosemė, saldainių, $950. 
Turiu parduoti, geras biznis.

6358 So. Marshfield Avė.

1 1 11 ■...... .. ■■11 »■ _■ i-r*-1 — ■■■ b, i ■ —

PARDAVIMUI 2 namai, netoli lie
tuviškos bažnyčios, ant 33 gatvės. Par
davimo priežastis — gyvenu ant farmų. 
Labai pigiai. Atsišaukite. P. Kumpik, 
R. 4, Plainfield, III.

ESSEX Sedan, geram padėjime, par
siduoda pigiai $165. 3306 South 
Union Ave„ 2nd floor.

GROSERNĖ ir sandwich shop, 3 
kambariai pagyvenimui, fenda $30, vie
ta išdirbta per 30 metų. Kaina $650. 
Arti Round House, 212 E. 16 St.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas, 2 karų garažas, vištininkas. lo
tas 62x195M; pėdų. 8600 į vakarus, 
pusė bloko į pietus nuo Grandį Avė.

2537 Oak St..

River Grove; III.

Paukščiai

PARDAVIMUI bučerhė. Priežastis — 
turiu išvažiubtt iš miesto.

3301 Lowe Avė.

Fox River Hatchery
. Didžiausia ir geriausiai įrengta vištu- 
kų perykla visoje šiaurinėje Jungt. Val
stijų dalyje. Būtinai atsilankykite į 
Fox River Hatchery.
ną sekmadieny.

kų visokiausių rūšių -ir. veislių, 
visuomet teisingos.

■ ,. /*-713 Grace St., 
’ Telefonas Elgin

kų perykla visoje šiaurinėje Jungt. Vai 
stijų dalyje/ Būtinai// 
Fox River Hatchery

Parodai yra tūkstančiai jaunų vištu- 
kų visokiausių rūšių.ir veislių. Kainos

Atdara visą die

Elgin

PARSIDUODA restaurantas labai pi
giai. priežastį patirsite ant vietos.

2113 So. Halsted St.
• * : 4

GROSERNĖ ir delicatessen. geroj vie
toj priešais Crane vąrtus. Kaina priei
nama. 4017 So. Kedzie Avė. Telefonas 
Lafayette 2757.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė su 
mažu namu. - ■

Tel. Lafayette 8780

KEDZIE AVĖ. IR 107 ST. 
TROY IR 108 ST.

Kiekvienas lotas -šioj subdivizijoj bus 
paaukotas už negirdėtai žemą kainą. 
Lengvi išmokėjimai. Atvažiuokit į šią 
vietą sekmadieny ir pirmadieny, gegužės 
29 ir 30 dd.» arba atsišaukite į Room 
1021, 1 North LaSalįe St._____________

PARSIDUODA naujas namas labai 
pigiai, arba mainysiu ant senesnio, ne
paisant apielinkės. 2317 W. 7Ist St.

PARSIDUODA mūrinis bizniavas na- 
mas — štoras, 2 flatai, karštu vandeniu 
apšildomas, 4 karų garažas. Biznis Malt 
B Hops ir Soft Dtinks. ' Arba mainysiu 
į bungalovv. 1338 š. Cicero Avc., Cicero

*:iu'




