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Mussolini Intriguoja 
su Vokietija

Chicagos meru niv 
matomas demokratų 
vadas Patrick Nash

Rooseveltas remia 
30 valandų darbo 

saavitę
Derasi su nazių ir nacionalistų vadais. Į 

derybas atvyko ir Austrijos kancleris, 
taipgi ir Vengrijos atstovas

VIENNA, bal. 11. — Centra- 
linė Europa pavirto politinių 
intrigų lizdu, kuriame yra pe
rinamas busiantis karas.

Austrijos kancleris, ir dikta
torius Dollfus šiandie išskrido i 
Rymą, kur jau yra susirinkę 
Vokietijos nacionalistų vadas 
vice-kancleris von Papen ir na- 
zių vadas Goering.

Tuo tarpu Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris pulk. Juozas 
Beck dabar lanko mažosios en- 
tente sostines—Cechoslovakijos. 
Rumunijos ir Jugoslavijos. 
/wRumunijos komisija atvyko į 

Pragą prašyti išduoti jai slaptą 
šifrą, kad ji galėtų iššifruoti 
slaptus militarius dokumentus, 
kuriuos surasta tyrinėjant Sko
da ginklų skandalą.

Rusija tikisi susilaukti pripa
žinimo iš Rumimijos, kadangi 
ji pagelbėjo palaidoti Mussolini 
keturių valstybių sutartį.

Svarbiausios betgi eina de
rybos Ryme tarp Vokietijos i’’ 
Italijos, prie kurių dabar pri
sideda ir Austrija. Vengrijos 
presos šefas irgi išvyko j Ry
mą žiūrėti, kad tose derybose 
nebūtų aplenkta ir Vengriją.

Austrijos kancleris išvyko 
neva iššaikinti padėtį Austrijoj. 
Tečiaus jo kelionės svarba glau
di daug giliau. Jis nedryso va
žiuoti į Berlyną tiesiai pasitar
ti su hitlerininkais, kadangi tai 
galėjo užrūstinti Francją ir 
mažąją ententę. Dabar gi tos 
pačios derybos įvyks Ryme. Na- 
ziai Austriją nori prijungti prie 
Vokietijas ir atvirai apie tai 
kalba. Austrijos naziai irgi 
atvirai apie tai šūkauja. Doll- 
fifcs diktatūra gi remiasi fašis
tišku Heimvvehr, kurį remia Ita
lija. Dollfuss nori pasiduoti 
naziams, bet kartu nori palai
kyti draugiškus sentikius ir su 
Italija. Ryme galbūt ir bus iš
spręstas klausimas apie Austri
jos prijungimą prie Vokietijos. 
Italija tam priešintųsi, bet Vo
kietiją dabar valdo tokie pat 
fašistai, kaip ir Italiją. Todėl 
Italija gali paliauti priešintis 
Austrijos prijungimui prie Vo
kietijos, jei pati Italija įstengs 
išsiderėti sau iš tos sąjungos 
kokią nors naudą.

Todėl tai ir sulėkė į 
visų keturių diktatorių 
vai.

Bedarbių stovykla Fort Sheridan, III 
iš cemtralinių vakarų, čia bedarbiai b

kurio bus sutalpinta dabar verbuojama “darbo armija” 
is prirengti darbui prie sodinimo miškų.

Rymą 
atsto-

Nash tapo pakviestas komitetų 
komiteto ir sakosi sutiktų būti 
meru

Tik imąsi, kad bilius dabar bus 
priimtas ir atstovų bute

Atstovų buto-mažu
ma reikalauja pini

gų infliacijos

Valstijostaksipko- 
misija patvirtino 
taksų sumažinimų

Harrimano priete 
lystė kainuos ban
kams $6,000,000

■ i» ,

30 ŽMONIŲ ^OVO COIX)MBIA 
TRAUKINIO KATASTROFOJ

ko-
iš

re-
in-

WASHINGTON, bal. 11. 
Atstovų buto agrikultūros 
miteto mažuma, susidedanti 
vieno demokrato ir dviejų 
publikonų, pasiūlė pinigų
fliaciją refinansavimui farmų 
morgičių, vieton kad leisti spe
cialius bonus.

Komiteto mažuma nurodo, 
kad išleidimas 
nito taksų paliuosuoti bonų at
neštų šaliai tiktai žalą. Kuomet 
gi išleidus pinigus morgičiams 
refinansuoti, butų paleista apy
varton daugiau pinigų, pakiltų 
kainos ir prisidėtų prie atstei- 
gimo “gerovės”. Taipjau butų 
galima imt daug mažesnius nuo
šimčius—po V/2 nuoš., ko ne
galima padaryti su bonais, nes 
už pačius bonus butų valdžios 
mokama 4 nuoš. palūkanų. Be 
to bankams suteikiama progų 
lupikauti.

Senato agrikultūros komite
tas irgi 
cijai.

CHICAGO.—Prieš kiek laiko 
taksų apeliacijų taryba nutarė 
sumažinti 15 nuoš. taksus ma
žųjų namų—rezidencijų, dviejų 
ir trijų flatų namų. Tam griež
tai pasipriešino taksų asseso- 
rius J. L. Jacobs.

Dabar valstijos taksų komi
sija patvirtino taksų sumažini-

$2,000,000,000 mą ir pripažino apeliacijų tary
bai teisę įsakyti assesoriui tak
sus smažinti. Betgi vienas ko
misijos narys, prof. Leland, 
balsavo prieš, atsisakydamas tą 
teisę apeliacijų tarybai pripa
žinti.

Pranešus apie komisijos nuo
sprendį, assesorius Jacobs pa
reiškė, kad jis ir komisijos 
nuosprendžio nepaisysiąs 
taksų vistiek nemažinsiąs.

NEW YORK, bal. 11. — Iždo 
sekretorius Woodin įsakė New 
Yorko Clearing House, kurį su
daro 20 didžiųjų New Yorko 
bankų, padengti visus Harriman 
National Bank nuostolius • ir 
išmokėti to banko depozito- 
riams pilnumoje.

Kada bankų egzaminuotojai 
rado Harrimano banką silpnai 
stovintį ir norėjo jį uždaryti, 
tai Cleargin House bankai pri
žadėjo banką paremti ir pa
dengti jo nuostolius. Dabar, ka
da Harriman bankas atsidūrė 
konservatoriaus rankose, iždo 
sekretorius ir pareikalavo, kad 
tie,haukai savą, p: ?
r Harrimano deppzitoriams at

mokėtų pilnumoje. Ta bankų 
prietelystė Harrimanui bankams 
dabar kainuos apie $6,000,000.

Pats Harrimanas yra atiduo
tas teismui už suklastavimą 
banko rekordų ,kad paslėpti nuo 
egzaminuotojų banko truku
mus. Ypač buvo stengiamąsi 
paslėpti $1,713,225, kuriuos 
Harrimanas prarado spekuliuo
damas banko Šerais. ;

Harrimanas dabar serga ir 
nešte buvo atneštas į teismą, 
kuris paskyrė jam $25,000 kaug
ei jos. Jo bylą nagrinėti paskir
ta balandžio 24 d., bet nema
noma, kad tuo laiku galės įvyk
ti nagrinėjimas, nes vargiai 
Harriman iki to laiko pasveiks. 
Jis prie kaltės neprisipažino.

BOGOTA, Colombia, bal. 11. 
—Daugiau ką- 
užmušta ir Į< 0 žmonių sužeis
ta didžiausioj 
joj truakinio

p 30 žmonių liko

Colombia istori 
katastrofoj.

^paskirtas
^JPrasiją

Von Papen papltraukė iš Prusl- 
jos komisionieriaus vietos. 
Vokiečiai užpuldinėja svetim
taučius l

Goering 
valdyi

BERLYNAS, bal. 11 
nalistų įtaka 
džioje nuolak 
ziams pasigri 
pozicijas. Vol

Nacio- 
i Vokietijos val- 
s menkėja, na- 
biąnt vis naujas 
> Papenui forma- 
fet^^Prtiršijos

ir

Anglai kaltina rusus

George

pritaria pinigų inflia-

Bernard Shaw New 
Yorke

NEW YORK, bal. 11. —šian
die į laivu atplaukė iš Ha
vanos garsus anglų rašytojas 
Gieorge Bernard Shaw. Jis griež
tai atsisakė kalbėtis su repor
teriais. Vakare jis turėjo kal
bėti operos name.

LONDONAS ,bal. 11. —Ang
lija išleido antrą baltąją kny
gą, kurioj paduodami tolimesni 
Anglijos ambasados Maskvoje 
susižinojimai su Anglijos užsie
nio ministerija ir kuriuose yra 
apibudinami kankinimai suim
tųjų anglų inžinerių, kaip G, 
P. U. (btfv. čeką) kankinimais 
verčia juos prisipažinti prie 
špionažo ir sabotažo ir kaip 
tie patys rusai pirmiau bandė 
tuos inžinierius papirkti, vie
nam jų siūlydami net $250 į 
iriėn., kad jis atliktų niekuriuos 
darbus be jo atstovaujamos 
kompanijos žinios.

Chicagai ir apielinkd fedent- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskį šilčiau; va
karų vėjas.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 6:^ 
26.

Valstija ims 3c ant 
galiono taksų už alų

SPRINGFIELD, III., bal. 11. 
—Specialis atstovų bn’to komi
tetas ir gubernatorius Horner 
sutarė, kad Illinois valstija už
dės ant bravorų ir alaus impor
tuotojų po 3c taksų ant alaus 
galiono.

Valstija ims už laisnį aludėms 
$50 į metus, vieton $100, kaip 
iš pradžių buvo siūloma.

Alauts bilius jau du sykiu ne
praėjo valstijos legislaturoje ir 
reikalingas yra susitarimas, kad 
jį sutiktų remti reikalingas at
stovų skaičius. Tokio susitar 
rimo dar nėra pasiekta svar
biais ginčijamais klausimais.

prezidento vietai Bet nazių 
valdoma valstybės taryba — 
landtag atsisakė jį išrinkti. O 
nenorėdamas imti atsakomybės 
už kapt. Goering veikimą, ku
riam von Papen nepritarė, bet 
ir sustabdyti negalėjo, von Pa
pen pasitraukė iš Prūsijos ko- 
misionieriaus vietos.

,Nuo dabar Prūsija atvirai bute 
valdoma jau ne kartą buvusio 
beprotnamy Goeringo, varde 
kanclerio Hitlerio, nes von Pa
pen pasilieka tiktai vice-kancle- 
riu.

Naziai nebepasitenkina vien 
žydų persekiojimu, bet prade
da pulti ir kitus svetimšalius. 
Vakar nazių gaujos liko skau<- 
džiai sumušti trys indusai stu
dentai, kurie bandė išgelbėti 
dviejų girtų žmonių pasigrobtą 
moterį. Minia juos puolė kaipo 
svetimšalius ir policija atsisa
kė juos gelbėti.

Visas dalykas perduotas Ang
lijos ambasadai.

Didelis amunicijos 
dirbtuvių pelnas

šaltkošė po 1c už paintę

Riaušės prieš Vokie 
čius Lenkijoj; Vokie 

tija protestuoja
BERLYNAS, bal. 11. — Vo

kietijos ambasadoriui Varšuvoj 
įteikė Lenkijos valdžiai aštrų 
protestą delei riaušių prieš vo
kiečius Lodziuje, kur žydai ap
mėtė akmenimis Vokietijos kon
sulatą, o kiti užpuolė vokiečių 
laikraštį, knygyną ir vokiečių 

Vokietija reikalauja

CHICAGO.— Miesto tarybos 
komitetų komitetas, kuris da 
bar laiko savo posėdžiui Hot 
Springs, Ark., paprašė Cook 
pavieto demokratų vadą Pat- 
ricč A. Nash leisti pristatyti 
jį miesto tarybai, kaipė kandi
datą į Chicagos merus, vieton 
mirusio mero Cermak.

Nash sakosi nenorys tos vie
tos, bet partijos harmonijos iš
laikymui jią gal būt bus busiąs 
priverstas ją priimti.

Bet jis reikalausiąs sau pa- 
gelbininko, kuris galėtų atlik
ti paprastus rutinos darbus ir 
pirmininkauti miesto tarybos 
susirinkimuose.

Mero rinkimai įvyks arba ry
toj, arba šeštadieny.

Vėjas nutraukė diri- 
žabelį “Akron” jūron

......-..... " ■ . \

ST. JOSEPH, Mich., bal. 11. 
—P-lė Viola Berg, 15 m., iš 
Hinsdale, III., žuvo gaisre, ku- 
Hs sunaikino farmerio Frank 
Arnfield namus. Ji su dviem 
jaunesnėm seserim viešėjo toj 
įarmoj. Jos seserys irgi ap* 
deiė.

mokyklą, 
nubausti kurstytojui ir apsau
goti vokiečių trobesius.

Lenkai irgi protestuoja
Lenkų mažuma Oppoli (Op- 

peln), Augšt. Silezijoj, pasiuntė 
tautų sąjungai skundą, reika- 
latfjantj nepaprasto tautų są-

ties vokiečiiį’ persekiojimo tetfV 
kų.

Taip mano, išsigelbėjęs diriža- 
belio vice-komianduotojas Wiley

YAKEHŲ.RST, N. J., bal. 11. 
—Išgelbėtas dirižabelio ‘Akron’ 
vice-komanduotojas Wiley šian
die liudydamas laivyno tyrinė
jimo teismui išreiškė nuomonę, 
kad dirižabelį urnai pastvėrė

PRAGA, čechoslovakijoj, bal. 
llr—Selliėr ir Bellot amunicijos 
kompanija paskelbė 20 nuoš. 
dividendus.

CLEVELAND, O., bal. 11.— 
Vienoj apielinkėj prasidėjo šalt- 
košės (ice cream) kainų karas. 
Buvusi po 15c paintė šaltko- 
šės įšpradžių nupigo iki 10c„ 
paskui 8c ir taip ėjo žemyn iki 
pasiekė lc už paintę. Vaikai 
tuo nupigimu naudojosi Jr vie
na sankrova išpardavė net tris 
vežimus šaltkošės.

Rooseveltui įteiktas 
transportacijos 

planas
WASHINGTON, bal. 11 

Prekybos departamentas 
ruošė ir įteikė prezidentui Roo- 
seveltui pilną transportacijos 
reorganizavimo planą. Trans- 
portacija butų suskirstyta su
lig rūšimis ir kiekviena divizija 
turėtų prekybos departamente 
direktorių, kuris savo šakos 
transportacijos reikalus prižiū
rėtų ir tvarkytų. .

Tikimąsi, kad prezidentas ta 
planą greitai įteiks kongresai 
patvirtinti.

pakulinis galas atsimušė į van
denį ir dirižabelis suhtfžo. Diri- 
Žabelis nelaimės laiku skrido 
tik 800 pėdų augštumoj ir vėjui 
nesunku buvo jo užpakalinį ga
lą nutraukti vandenin.

Tokia jo nuomonė apie 
žabelio “Akron” nelaimės

diri-
pric-

pri-

Mokytojų demons 
tracija prie mies

to salės
CHICAGO. —Vakar mokyto- 

jai kurie jau beveik vis metai 
kaip negauna algų ir daugelis 
mokinių padarė didelę demonS' 
traciją prie miesto salės pro
testui prieš nemokėtas 
tojams algas.

moky-

Jokių apsaugos priemonių 
gelbėti jurininkus dirižabelis 
neturėjo.

WASHINGTON, bal. 11. — 
Roosevelto administracija sto
jo paramon 30 valandų darbo 
savaitės biilaus ir dabar tiki
mąsi, kad bilius, kuris jau yra 
senato priimtas, bus greitai 
priimtas atstovų buto ir pre
zidento pasirašytas.

Darbo sekretore Frances Per- 
kins po kabineto susirinkimo 
paskelbė, kad ji rytoj matysis 
su atstovų buto darbo komite
tu, kad paremti bilių ir. pridė
ti prie jo niekurias pataisas. 
Kai senatas priėmė 30 vai. dar
bo savaitės bilių, prezidentas 
paskyrė ją ir prekybos sekreto
rių Roper išstudijuoti tą bilių 
ir duoti pataisas, jei matys rei
kalo. Kokios bus pataisos, ji 
atsisakė pasakyti. Tiek tik pa
sakė, kad tos pataisos padarys 
bilių labiau pritaikomą vykini- 
mui.

Bilius, kuris skaitomas yra 
radikališkiausias laimėjęs admi
nistracijos paramą, nustato pen
kių dienų darbo savaitę ir šešių 
vaalndų darbo dieną per dvie- 
jus ateinančius metus. Tų dar
bininkų, kurie dirba ilgesnes, 
negu biliuje nustatytas valan
das, gaminiai, negales būti ga
benami iš vienos valstijos į kitą. 
Išitims daroma ūkio produk
tams, gendančioms prekėms, 
itoikrašMamii. ir tokioms indus- 

kurias prėliden- 
tas išskirs. Nusikaltę - įstaty
mams bus baudžiami po $200, 
arba 3 mėn. kalėjimo. Bilius 
įeis galion už 30 dienų nuo pre
zidento pasirašymo.

Tikimąsi šiuo radikaliu dar 
bo valandų sutrumpinimu labai 
sumažinti bedarbių skaičių, nes 
dirbdamos trumpesnes darbo 
valandas industrijos suimtų 
daug naujų darbininkų.

Peštynės Rumunijos 
parlamente

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
bal. 11.— Kalbėtojo platforinė 
liko sulaužyta triukšmingame 
parlamento posėdyje, kuriame 
buvo svarstomas Skoda 
ei jos skandalas.

Posėdis užsibaigė 
muštynėmis.

amuni-

atstovu*

11.WASHINGTON, bal.
Valstybės departamentas pa
skelbė, kad reikalingas valstyr- 
bių skaičius ratifikavo sutartį 
darybojimui narkotikų gamy
bos ir kad sutartis įeis galion 
birželio 10 d.

257 bedarbių pabėgo 
iš darbo armijos

NEW YORK, bal. 11. —1,790 
darbininkų Roosevelto darbo ar
mija šiandie sumažėjo 257 dar
bininkais. Tiek bedarbių šian
die pabėgo iš armijos, išbuvę 
joje tik dvi dienas. Jų vieton 
bus paimti nauji.

Darbo armija jau pratinama 
dirbti. Jos nariai turi, keltis 
prieš 6 vai. ryto, apvalyti savo 
barakus. Paskui visą dieną ar
mija laikoma lauke, kad ją už
grūdinti ir pripratinti, dirbti at
virame ore—miškuose.

CHICAGO. — Vincent Mc- 
Court, kuris per 17 metų dirba 
klerku mokyklų taryboje, prisi
pažino pavogęs taksų warran- 
tų u’ž $1,600, kad galėjus iš- 
imaitinti savo vaikus, nes jau 
arti metų negauna algose. Jis 
tapo nuteistas 10 mėnesių ka
lėjimam

NEW YORK, bal. 11.- Ko
munistai paskelbė, kad jie sten
gsis surinkti 1,000,000 parašų 
po peticija prezidentui Rooose- 
veltui, prašančią paliusitoti nu
teistą mirčiai Šcottsboro negrą, 
nors tas negras yra nuteistas 
valstijos ir prezidentas •■netuH 
teisės jį paliuosuoti

Arkliai Danijon 
Klaipėdą

per
Cementas j Lietuvą eis 

tik iš Anglijos ir 
Danijos

LONDONAS, bal. 11. — Bū
riai komunistų vadovaujamų 
bedarbių, kurie atėjo iš kitų 
miestų, susirėmė su Londono 
policija ir daugelis bedarbių 
skaudžiai nukentėjo. Keli jų 
tapo ir areštuoti.

KAUNAS.— Buvo pranešta, 
kad leidus Danijai Lietuvon ų- 
vežti tam tikrą kiekį cemento, 
Danai sutiko Lietuvoj pirkti 
kelis tūkstančius arklių. Anks
čiau buvo numatyta (o praeity 
ir praktikttfota) arklius gabenti 
per Liepoj aus (Latvijos) uos
tą. Dabar nusistatyta Danijon 
arklius gabenti per Klaipėdos 
uostą.

- i ‘ ,

WASHINGTON, bal. 11. - 
Pašto viršininkas Farley reko
mendavo prezidentui Roosevel-

ĮCAUNAS.—Lietuvos atatin
kamos įstaigos su Danais su
darė sutartį, pagal kurią iš Da
nijos Lietuvon leidžiama įvežti 
120,000 statinaičių cemento. Už 
tai danai perka Lietuvoje 4,060 
arklių

DĖS MOINES, la., bal. 11.— 
Gubernatorius pasirašė legisla- 
turos bilių sušaukimui Iowa 
valstijos konvencijos ratifikavi
mui prohibicijos atšaukimo.

tui nupiginti laiškų siuJntimąw, 
po 2ę už vietinius ląiš- 
po 3c. į kitus miestus.

■ -r

imant 
kus ir

PINIGAI LIETUVON
NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų ant sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole

riais arbd litais.

• NAUJIENOS
■■III 1739 So. Halsted St.
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Dr. M. J. Vinikas laimi 
Pittsburgho apylinkėje

Balandžio 9 d. sekamos SLA. 
kuopos balsavo ant Centro Sek
retoriaus: 8f> kuopa, N-. S. 
Pittsburgh,. balsavo taip: Dr. 
M. J. Vinikas. gavo 15 balsų, 
M. A. Raginskas 5;

90 kuopa, Bvidgeville, Pa., 
Dr. M. J. Vinikas 17 balsų, 
Raginskas 6; )

323 kuopa, Carnegie, Pa., Dr. 
M. J. Vinikas gavo 13 balsų, 
Raginskas nieko.

Balsavo ir daugiau
kuopų, bet apie balsavimo 
sėkmės da kol kas neteko 
žinoti. — Repprteris.

SLA.
pa
su-

Harvey, III.
'V-inįJi'as laipte jo 

•4. ’’ *' .

: Balandžio 6 d. įvyko 
289 kuopos mėnesinis susirin
kimas. Centro sekretoriaus 
rinkimai buvo šio susirinkimo 
svarbiausias tikslas. Nors na
riai kviesta atvirutėmis, tačiau 
su; irinkimas buvo neskaitlin
gas. Gaila, kad nariai nesirū
pina savo organizacijos^ gero
ve. Tai didelis apsileidimas.

Balsavimo pasėkos buvo to
kios: M. J. Vinikas gavo 14

SI

Į visą lai nariams nereikėtų 
kreipti jokio, dėmesio. Tai tik 
žemos rųšies, propagandą, kad 
sustiprinus oponento poziciją. 
Man rodosi, kad Dr. Vinikas 
šiuose rinkimuose laimės taip, 
kaip Wisconidne kad laimėjo, 
probibicijos atšaukimo, šaliniiir 
kak —- įpniąš^L Q kumw?i 
bus narių tųks griežtas lųisi- 
sbalymaa*. tai vargu hį< polyti,- 
kięriąi bedrįs ką, nprs daryti.

(4 kai dė& kmulnlatų kompe- 
tentiškumo, tai- dvie.pi nuomo
nių negali būti; — Dr*. Vinikas. 
kur kas labiau tinka sekreto
riaus vietai, negu Raginskas.

Soiali.\lu susirinkipitis-
Balantkžio IP ck man teko da

lyvauti Soialistų Partijos vie
tos skyriaus susirinkime, kuris 
įvyko Polonia Hali. Susirin
kime pastebėjau ir būrį komu
nistų. Prie pirmos progos jie 
pasipiršo, socialistams sudaryti 
su jais bendrą frontą 1 gegu
žės apvaikšėiojimui. Soeiali- 
taų žinoma, yra deiimkratiški
ir visai nevaržė komunistams kaip, pas komunistus.

iš <licnW biauriaųsiji tiek vienus, liek; kįui,f Tarp tciWiili8. k0ėl jis nc^ęžė 
budu- picMea; spftalisl'iHi j<?lto to ginįpių Atspėti jjpg> nė-

" i fflrntęt’fij 'Itrtiklir yra gniaįes to padaryti, kadangi 
ęktii.. ^aTi^ęš 'slrtvtirtS'fl dokumen-

bendras darbas yra neįinano- ŠlandFcn fdrhietlfy Jyhklff yra
* 1 ’ ' « « ■ vbjĮ'.i!. : J •r' w •

mas.
Vėliau, pirminiijJka:.». pareiš-.| 

kė, jog vielos socialistų, slfy- ' 
rius 1 gegužės apvaikščinihiKį

,s«'» At|i£H wnc_

Jokios agitacijos nebuvo varo
ma, — nariai balsavo taip, 
kaip suprato. — Senas Narys.

Kcnosha, Wis.
SLA. 212 kuopos susirinkimas

Balandžio 2 d. įvyko SLA. 
212 kuopos paprastas ir tuo 
pačiu laiku nepaprastas susi
rinkimas. Susirinkimas buvo 
laikomas paprastoje vietoji ir 
paprastu laiku, tačiau jis bu
vo nepaprastas tuo, kad na
riai sukviesta atvirukais. Mat, 
kuopoms dabar tenka rinkti 
Centro sekretorių^, kadangi 
Pildomoji Taryba neįstengė tai

Susirinkimas ivvko Gernian 
American Home svetainėje 1 
vai. po pietų. Narių atsilan
kė neperdaugiausiai, — rodo
si. apie 50. Pas mus atsira
ito daug narių, kurie šiais rin
kimais visai nesidomi ir todėl 
nei i . susirinkimą neatvyko. 
Tie nariai lako, jog Susivieni
jime balsavimai nebeturi reik
šmės. Mes išbalsuosime į se
kretorius vieną asmenį, o gali 
alsi t ik t i, kad bus padėtas ki
tas. Girdi, ar ne taip atsiti
ko su paskutiniais Pildomosios 
Tarybos rinkimais? Kada ne- 
bosiskaitoma su narių valia, 
tai kokis išrokavimas nariams 
bėra balsuoti?

Kad taip atsitiko
nia. niekas negali

labaj siu, ,r „ ,,,,, ■’ m? f.’r a .* .iko perdaug, bet neturi progos 
savo pyodpfctyąr''pprdptttf* 
Rikis ptwM’

tus. Dėliai to jis atrodė pu
]yo-H ... įpiširūpėto, Žinoma,
pusėfh ramwiw* iM4kmar'iyutnU1ras tokio e iadčlvie. aal rius i gegužes apvan<seio,pmąto, p..’to »»***«***

no, jog, tosto sęijto Mtototo g totdfc togaS&tMt'® b *»* ki-
i iš synijtos'toi toi'Pto• tonfcąt Atoto* totootyto’ąodo- 
pažymgti sekamas: gegto-ės to to to 91‘to* toiv-i “s n-r vtvrrr . 1.7.. -rm r-. w ĮĮ^.^grjzopažymiu sękui|wjs.:. gegužės 0t s^, ijį n^tii^i?
ii- 7 dd. ^asliiinčiton^e įyyliąs 1(1^ jogį 
“Gonli^ci^aJ) Coųgress”. Tai Ijįę^ ifl. tifl^i^ 
jtyuu ir 1 .........
I|ongresa« ap^varsLym,Uįi|. (Ląn

to, žino- 
užginčyli. 

Tačiau, aš manau, kad nariai 
privalo žiūrėti, kad tokių da
lykų ateityje nebepasikartotų. 
Pasyvumai čia nieko negelbės. 
Nariai privalo kuo skaitlin
giausiai susirinkimus lankyti 
ir rimtai bei šaltai organiza
cijos reikalus spręsti. Ir kuo
met jie vieningai veiks, lai bus 
užkirstas, kelias visokiemii sau
valiavimams.

Kuopos susirinkimo svar
biausias reikalas buvo sekreto
riaus rinkimas. Kaip ir visur, 
nariai yra muistątę pravesti į
sekretorius JJr. viniką. ųz 
Dr. Viniką musų kuopoje liko 
paduota 12 balsai, o už Ručin
ską tik 4.

Beveik nėra abejones, kad 
Dr. Vinikas laimės rinkimus. 
Tačiau jau pas mus kai kurie 
f asistuojantys asmenys prader 
da kalbėti, jog Vinikas vit> 
vien sekretorium nebusiąs pa
skirtas. Girdi, iš rytinių val
stijų prieš jį jau esąs paduotas 
skundas. Busią dedamos vi
sos pastangos, 
ii į Centrą.

kad

Faktini^ jįęų^s dabąr geniau 
gyventą negu pirma, kadangi pamatyti Lietuvą, 
maisto i produktai labai nupį- 
go.*

Nors i zliąecikoję. tr s.ųijkųs. 
laikai, pridūrė ph tyįįtkuflr byt 
visgi čįa daug geriau ir pato
giau gyvęnliy negu Lietuvoj^

Iš SLĄ. 21.2 IfųfiUfff, ųfiiffimfl.
Musų kuopa turi net du kon- 

testąątus* kurie stengiasi kiek 
galima daugiau narių prira- 
ffyU ivtię, kųop,^ ų tpo b^u Įk .. y. A. "Į.
llaiinįėU ‘ apiuokėta kclioiic į . ™ ’ 1 ■ “Tr *... * žmona ir jaunas sanus. Ka-Ipetuvą ir atgak Pirmas or
ganizatorius A. P. nįęko nęsą- 
įo, bet antras^ bųteųt, J. lį. 
ąuolal kuopai primena, jog 
prieš konkurso pabaigą atsive- 
ąiįs į kĮMjOpfe visą bujrį < naują 
ųarių.

Bravo! Mat vii, kad. abu or- 
ganizaloriai dirba. Kuo gc,- 
ijiau.'oio pasisekimo gauti rei
kiamą. skaičių naujų narių,

kadąągį ta* suteiks gaįii?iybčfl

Pas biznierius
Su lietuvių biznieriais man 

nuolat tenka susitikti. Kai ku- 
rie dejuoja, o kai kurie paten
kinti. Prieš kiek laiko susto- 

ijjtyA IR* Pf; L Si#ia1i,u'usV^' kur 
.■M
šių. gėrimų užeigą. Laiko jix 
ir gero alučio, kurį; ię ivąą te

lk© ragauti. Sako, jog biznis- 
;t visai,, neblogai eina. Dirbą ne

dangjĮ jię visi yra draugiški ir 
•W<>w žmopęs,. tai ir biznis 
gerai eina.

UUįii <lur l^ąii. fiįjįĮi^iĮiųįį^^ «WiY9> Jo
bal tinęs etoŲ,opW&’ j kuW tvA Jls

Air ąi wwwnail> 
toą to sw*totot! i>s

...................     .. to vietos: to». tvar- 
likau, gplveJY 'p>>
. ... Mjįtįtoto tolyriau. jog

totorttoy, latou. JBtv^imas 
iUętowj« Ptožtilw stoikus. 

<tįkrto: skln-tIus. 
tlkinų^cai irgi labai* dejuoją, 
kadangi viskas labai nupigo, 
<1,mokesčiai! gana aiįkšti. Esą, 
gerai gyvena tik vlUdiiiinkąL

Musų skyriui ingį n.u,tai’ė tą^J^ »«iW, 1^^W$
kongrese dalyvauti iv tųojį 
ant vietos išrinko (|u, d.^l^ga.-’ 
tu, būtent,. G. Rokeris ir Sįiną, 
Ęlyoširų>. Pastarasis. yra( lietu
vis. Abu delegatai yra gajaus 
Šio skyriaus darbuotojau.

• Socialia tai dirbą rindą 
naudingą darbą, be jokio ’įąi- 
karščiavimo bei tarpusavinių 
barnių. Pas juos nėra pešty- 
iniu ir barniu dėl- vadovvbės,; V v v 7

lįtalihUidĮ

kuris, prįą keįio U. S. 41 laiko 
“Paris Garden& paliki viela. 
Yra ir graži, sąįė šokiams tyri 
ki.tokieiMS pąręngįpiauiiL Gali
ma ten ir gero alučio išsigerti 
bei šiaip smagiai laiką pralei
stu — Bedarbis'

kuK» p«».'Iga#.lįŲįrJ;■ 1$^.; tyli®, 

itotouim ‘m
Jią, lyg tas piųikšjis, viętoje 
negalėjo sustoti. Bet dar di<- 
dėsnis buvo man .sjurprizas, 
kai iš( jo patyrią^ Jog jis ką

pf IMĮitj^aus patyriau, jog

r'"’

W i i i, .'<■% ’! 
nt '" J*1'-1

1

.:. .:.<....L><. ... .. i 

ė . • . . . ............ ■ ...... w .'^••4 y

DVIEJU RUSIU KARAI — DVIEJU KAį
VIENA Al’GSTA STANDAR?EMį1WB®

r

antrą gea^Ją, švęlnų, greitą, šeši^: cy^ląi’ių 
Standattiniti .Sąš.ių jus džiąučsįt|čs: viąaią tą^ iiąg^ini- 
niąis opyrtapį.inyJcaųiifi pi.sff pilBp,(li(^ip
karų jus gausite visus tujos pato
gumus, ir įliui^Ąis. kitų, nepaprastai ruimingas puošnus 
kąčaš, > kwliį 'iii: iš visų pusių ekonomija iš
byje. ka^o; ko pekeid diidJkia. k*. Clui.viroičl feaim>s^ yrą d»ą- 
bav taip žemosf Iciiip $445r--ti;ž Standard’ šešių Coupe!

Dairai’—tik pirmą kartą—yra dvi rųšys Chevrolet šešių 
—Standard ir Maste r. Stylinga konstrukcija, dėl visų. 
Kainos dėl įvairios rųšies pirkėjų. Bei lik vieną.■.Stan
dartine Kokybė ir tai yra tas pats augštąs standardas, 
kuris padarė Chevrolet geriausį vardą, pigiųjų kaw.ų 
transporlacijos rūšy! Abudu Standard ir Mastei’ šešių 
siūlo modelius su medžio ir plieno Fisher budy konst
rukcija, aprūpinti su iš saugaus aliklo windshields, ir 
prezenluoja Fisher Na Draft Ventiliaciją. Abu turi tylų ------- , —■ ...—■ Tr

CHEVR0LET MOTOR COMPANY, DETROIT, MIGteANį

MATYKITE ŠITUOS

•4'to<į • ‘i:

Alhany I’ark Motor Salce. 
8103 Laivrenee Avenuę, flIlnrUdt.

Diirnt Chevrolet Cotpintny,

susįtaęt? 
su laivę: kompani
joms cKF šiq^’ metę

f

i Lietuvą
------------------r

EKSKURSIJOS
| IFTtlVnN LI Li I U » v R

• ■. i, . , r 4. . «#4» " ' "J

j Lietuvių. Laivakorčių Agentų Sąjungą pasir 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

BALffiDa 22. m 
Laivu “CRIPSHOLM”'

ir New Yorko j Gothenburgą, iš įep. . gelžlęęlių j Oslo ir 
iwd<ęrni«ka ęafa lai^J
Ui.U 7-;« J,.; ...v H . , ''_____________ ________

tiesiai j; Klaipe^%
f-

ši Ekskursija labai patogi tiems, kurie turi daug baga- 
‘ ' žo arba- vežasi automobiliu.žo arba- vežasi automobilių.

kuris

GEGUŽĖS 20* HIENA
Laivu “STATENDAM”

plauks į Roterdamą, ią teų gąlžkąlįų į Klaipėdą^

į tiesiai į Klaipėdą. Šiuo laivu galima vežtis automobilių. 
l’Taipgi. nebus ekstra išlaidų už bągaŽ& jeigu nebus jo daų-> 
Į giaus kaip paskirta,
■r

Eąįvų BERl^ĄRĮA
| į .Ąųglijąj, i$j tęų kitu laivui į- Klaipėdą, aębą galimą išlipti B •• • • «v « i v* • *FraiAęijpje ir tęn. važtųo^ getežnik^liu į 

iyaipšd% arto >

LIEPOS 18 W
Laivu '•l.BVLVl'UAV'

į Bremeną* iš ten gelžkeliu į Klaipėdą arba į Kauną, 
šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia-

‘ lą Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje,

Archer Člievrpl^t teles 
Arehe» A»i«v*i 

Argo, Illlntpp.
Ashland Avenne Motor Sales, 

<HU<h4*4 S. Ashland Aveuue, \ »Wmo” llitaoto. . '
Bauinann Chevror

8010 Archer A ____
Chieaao. IlUnoia.

Blameneer Chevrolet traiea, 
Nllea Center. IlUnoia. 

ęal«r Brothers,
S. Michlran Aveaae, 

Clt‘*»rrA. nllęnH.

Mldlothlan, IlUnęie. 
'■■Mante Motor•' teles. 
:20k N. Clark Street, 

Cįleogo, ĮHJntte, ' 
<»n-|>ean Chevrolet Co., 

KM» IVnablmrton Blvd..
Chleago. (Įtinote. 

IteaPtohiM Motor Sales, 
^PS'T.nS"-^....

OA'.’S, ttousoyęlt Boad,

Aveuue, 

saiM. 
venue.

10084

Clarke-Hnlett Chevrolet Co„ 
Midlothlan. IlUnoia.

Clark-Maųle _MQtoC &alw.

Clartoh-

Chlcąke. niįnola.
E K u n J Chevrolet tetai, 

0140 Mlbvaukee Avenue. 
Chle»ffi>l "

* rHift»diį&; IiUliola!'^^ 

8H® 1 
Chteatro, lll<

II. and K.' Chevrolet Co. 
I,» Grąnaref 1IL 

Harry Chevrolet Balee,

7»3B>8S W. Uraiid Avė. 
nhlcMtro. ią.

Uafner Chevrolet Co. 
2(110-12 8. tytahlKiįi) Avė.

Chlcaco, 11J

5®”w^ri 
Cicero, 

KolMth 1

Lavery Chevr

Letvlrf ’ Auto 
biuo Ogtlen ... 

ChlcugOilHInole.

Mflnerney Motor Co.,

;or Sales, 
•n Avenoei 
linais. '•

0711 '8. Wei 
, Cįlcag^

M,,,& % 
180M W. Trvfl

Aw»

North f'Bhort/Chevrtthjt; Salėti
UptOW«

((iiftnsvOT nuiioiB*

M’enttett' Moirfrk. ' ?nę.

į mos per visuą
Į Todčl patartina nieko, nęlauldąnjį į$ei$j$. prąj. ląį. 
t vakorčią agento, pasitarti de^ dokumentų i^( yi^etų ant 

‘■laivo.
' . ■ . ' ' .

Cbiįęągojię yieųipėliią Liet. Laivakorčių Agentą Sąjui>* 
įgųs, narys yra, “NĄŲjjlĘN^*\ Kituose mieštuose galima 
.l^eiptią pą^ sękančįuą agentus:

P. B&RTKČVIČIUa.
678 North Main,S<» 
Montello, Mass. ‘ '

J. L URB&ĄS. 187 Oakį Street,

COSMOPOUTAN TRAVEL 
ifs St, Brooldyn, N, Y.

UTHUANiAN1 “VIENYBĖ”

C*,

. Matai 
Street.

evrolet,

KuahlerChevrolet tfalea, 
0H* BroHtbvąy

CbW“<
Mųrray Servfoo A Motor. <W3’.Maillsunjtreet,. v

Oak l ork, IlUnoia.• * * n d
Nehon Chevrolet S«1W«

Inola,
telMi

1,9.3, Gwid Sv- ^opIŲyHf N- Y. 
T: Sf TREČIOKAS/ ~
, 197 Adatps St, Na^ark. N. J*. 
ATLANTIC TRAVEL SERVICE

342 W*. BroadiVay, —
So. Boston. Mass.

“DIRVA” 6820 Sfipcrior St,-
>tSeiį3^\2to
AAilBJ&O&Ef W vt>
‘jOHtFsiĖKYŠ; *^33 Pa* St

Hartford, Conn.

kumeiitus.' Ofisas atdaras k 
T1"............. 11 1-I.. . .

■S8K3®& ą,
nuo
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DULKIŲ VALYTOJAI

MATRACAI, 50 Svarų Sunkumo,

REPUBUC 3100

fiddlc 
that a 
whose

Capaclty 
52 gal. 
lon. Price

Ttykia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie-

y'it* 
abeio

while
coni-
every
eone

cago 
Correspondinį 
o f the L. U. 
ola ims not to 
single vole.

for Ihe cven 
Jnrgela „who 
Lithuanian 
language. 
scheduled to 
promplly.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Gaa
H « ater. 
80 fa L 
capadty.

P* 
namo°se’

Uhicago ii* Illinois
BIZNIERIAI IR 
KĖAUTUVNINKAI

she could 
in . three 

She did not

CULTURAL ASPECT 
OF A COLLEGE 

EDUCATION

Naujienos yra prirengu 
sioš tokių iškabų. Jas ga 
Įima gauti už tiktai

teaching 
general, 

is some- 
theory,’, 

each tree 
wbich to

and simple, 
to a student

are alj doing odei 
stagihg comcdies

gi ve them 
as he can

Opinions 
as to how 

done būt, to 
the goal can 
by teaching 
the things 

of their pro- 
are called

Capaclty 
100 gal- 

lon. Price

school at present Then, the 
practical-minded student 
would get his degree from the 
right institution, incidentally 
returning some sort of mean- 
ing to the A. B., Ph. B., B. S.,

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

I jh jumi gali padart 
cino ligonių, Pataria 
10 valandos ryto iki 
nuo |1 ryto iki

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
•' įeredomis iki 7 v. v. ___________

2 šino"tų seklyčios setas, gerai atrodo, 
didelis pasirinkimas spalvų ....  .... ....
SKALBIMUI MAŠINOS

Send Alt ynitr contributions 
anti critMsms to The Stu
dentu Kcvieu), 1739 So. Hat- 
sted Street.

Lithuanian Univers 
Hy Club

adventų re.”
occurred over

■ the summcr of
! a Russian ship 
Lithuania. 
of occan

The Lithuanian University 
Club will have a special meet- 
i'rig of all its inernbers Thurs- 
day, April 13th at the Lithu
anian Consulate. The guost

ting a broad 
later assuring 
sional training. 
have a efrop of happier, more 
intelligent men and mowen. 
Būt such sanguine ideas will 
probąbly rėmam in the “fu- 
ture lense cbntrary to fact” 
for ifo&e timetocome. —Evs.

♦‘SALES TAX” reikalau
ja, kad bįznieriai ir deta- 
lihiai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa
vų kostumeriams kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenes žiniai iš
kabų, liečiančių SALES 
TAX.

(T his is a series o f bioyraph- 
irai sketehes of our mem- 

bers).

Our Corresponding 
Secretary

Mosi lives have at least one 
“great adventųro.” Suzanna 
Vilis* occurred over eighteen 
years ago 
1914, aboard 
bound for Lithuania. Thcre. 
were miles of occan, and 
schools of fish followed the 
liner, studying human nature. 
Thev werc to dock at Rotlcr- 
dam in the morning. Then... 
a s.udden hinge... and the ship, 
likę a vcering horse, clawcd

unpractical 
cducation of 

of higher 
mathematicB and 
- looks bcautiful 

everal factors

Tanko šildytuvai Kiekvienam Reikalui 
Karstas Vanduo Greitai ir Ekonomiškai

nuogaliai įmūryta, porce 
- j ename 

pėda tu viriam

BALL. 
COCK

Pakeltas B a 11 
Cork, tvirto mi- 
«lnxo. Tiks vi
siems žemiems 
toileto tankams. 
Pastebėtinas pir
kinys f"A_

2118-2132 SO. STATE STREET 
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dent finds that very little of 
his thcoretical knowledge is 
of practical valtie. A graduate 
engineer once said that ni- 
nety per cent of all engineer- 
ing jobs depend on practice 
and expericncc and that of 
the remaining ten per cept 
which rcąuircs theory, four- 
fifths lie in the province of 
design in which he is probąbly 
interested more from tlic 
practical s point of view, than 
the theorctięal. . About the 
small residue of reąuircd the- 
oretical knowledge, he claimsi 
that his ideas are hazy.

A student wants to know 
why he is doing this or that. 
If he knows whjr and can un- 
derstand rihų^ptfačtictfl^ Valtie‘ 
of a course he goes to it Aml 
learns with a will. ‘Tis well 
to speak of unpractical cour-> 
sės būt the fact reųiains that 
they will not mect he needs of 
a pracical world. Let the 
čourties be practical, • let 
theory be slippcd in 7 when 
and where it can, būt let 
these course arousč in the 
student a desire to master it. 
to put it to work for theni- 
selves. —J. J. G.

VVISSIG
SpvciaUatau »

Ruiijoi >

Then, if the doetrine of 
equal opportunity were more 
than just talk, the statė would 
assure rėsponsibility for the 
studentė security while get- 

backgrouncf, 
him profes- 
We would

.......... 1 ........ I ................................... ........ .
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the air, then shot tbtoaHl 
Great Britain’s shores, a 
Gcnnan cruiscr in “bot pur- 
suit.” As from a story bęok» 
two Brilish mcn-of-wėt ap- 
pcared; then, comfortingly 
iinposing on čither side of 
the Russian, they i steamed 
hack to Plymouth port. After 
wecks of waiting aiid snffer- 
ing, the passengers of that 
ship got home. This was Ihe 
great adventure, and Sue was 
only tliirleeų... months old.

Then, wo šeo n 1 iltie girk 
barely four, “declainiing” re- 
volutionary idealiam from 
stage platform. Later, shė is 
part of a group of little girls 
and boys called “Bijūnėlis”, 
and they 
things — 
and operettas and giving con- 
certs, as well -as learning the 
‘^hy-fors’’ Į6f. Lithuanian 
grammar. G$bwing up, this 
giri bėga n td bothcr NAU
JIENOS with<‘ articles... and

’ .uthey began to appear in the 
paper. Al higl| sėhool she 
hounded into įm cditorship of 
the SCHURZ 5\VORLD, where 
she inadc her write7iips of 
the German club affairs so 
detailed and wrotc . them sb 
far ahead -of the Rfijual 
events, that slic had to attend 
evory meting to sec to it 
that hislory rapeats itsčlf.

Rathcr quėdi* in soide; ways, 
she seems to lfųve liked school 
unneccssarily jivell; so that the 
honor roll bedame more of a 
habit thanįja distinetion... 
Consecprently|| she sėehis to 
bavė gradimd* from ,high 
school xvith honors... to have 
nųidc .faii’ Ūse of her thrėe 
y^earš’ įt,’'thė<>Uhivetšity! of Į Chi- 

to have gained , thė 
■ Secretaryslup 
. At least she 
iave bought a 

\ Del Ko;

If the aim of a university 
is the broad acquaintance of 
studentą with physical and 
sočiai phenoinena as far as 
hislory and the imagination 
can rcach, the proseni trend, 
in America at least, loward 
the “practilization” of college 
curricula is in the wrong 
dircction. Such an aini would 
seem to demand 
that is more or less 
more or less what 
t i mes called “mere 
as cxamination 
leaves, no time 
view the forest.

Štili, there is n growing 
mand for “tool” coursesų 
study that is plainly and 
mediatclv “uscfiil”. It is 
anothcr illustration of 
American Standard — higger 
pilė, greater man. Also the 
idcal of popular cducation as 
well as the rapid change of 
the lašt century lengthened 
the time necessarily spent in 
school in order to get any- 
where. Consequently, middle- 
and pooror-class parcnts are 
making cxtremc sacrificc to 
give their children the culture, 
the prestige, and the opportu
nity of making money that 
Itfev thcmselves were deprived 
ofe As a result, stddcnts, con- 
solously or ollierwiso,i fecl the 
pressure of getting out “fast”, 
of taking coureses which are 
inunediatelv and obviously 

relevant to Iheir career. Thus, 
the “what-good-will-it-do-me” 
altitude kceps the average 
student from full apprecia- 
tion of a subject that happens 
to be somevvhat general and 
more of a speculation. He has 
no time for many courses ne- 
cessary to round out his per- 
spcctive, to facilitatc 
ligenl thinking.

Again, a degree loses much 
of its meaning and signifi- 
cance when it is granted for 
almost anything from effi- 
ciency in cake-making and 
textile-analvsis to resource- 
fulness in agriculture. In some 
cųst‘s, the degree itself rather 
than the polish that ought 
to go with it bccomes the aim 
of Jhe student. I ran into an 
interesting case in the Dean’s 
office at the University of 
Ghicago the other day.

The Dean was out. There 
was one other person ahead 
of me. Her brown eyes peered 
through a frayed fringe of 
maseara; her voice was thiek 
and slightly sticky, likę honey 
oozing into ridi cream, as 
turning to me she commented 
on her long wait. Did I know 
anything about the new Sys
tem... Did I think 
get a degree 
months, say 
think college could do much for 
her... She had never cared 
about school anyway, būt a 
degree migli t be rather “nice” 
to have ity the business world.. 
I was poli t e that day, so I re- 
membered I had a class at 
two-thirty.

The way out, it scems to 
me, is to take “tool” subjects 
out of the university curricula’ 
and place them in apprb- 
priate “tool schoolš,,» giving 
iueh ipstitutions all the credit 
and prestige due them, more 
than iš ąllowed that typę of

OUR TOOLS
J n theory 

cducation - 
culture, a study 
theorctical 
chcmistry 
būt it negleets 
which we, the students of the 
20th Century, cannot afford 
to miss.

Daktaras
Kapitonai 
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As we glnncc over the rc- 
gister of those cnrolled in 
collcgcs and universities and 
then peetr into the life of each 
student, individually, wc sce 
that, for the greater majority, 
cducation is a tool. It would 
be uscless for a niachinist to 
fashion his client a carburetor 
when the client wanted and 
necded a hacksaw; it would 
be abstird for the corner 
druggist to sėli his ailing 
customer a pound of confect- 
ions whcn the customer need- 
ed a goort, stimuląting tonic. 
Būt, by far, the greatest crime 
is committed bv our educators 
who inform their patrons that 
Ncro played a 
Rome burned or 
coid is a surface 
plane section 
whercas, these 
attendants of collcgcs and 
universities, are waiting for 
the day when they will be 
told how to corrcctly design a 
bridges or how to properly 
sel up a newspaper page.

It is all very well to talk of 
culture in giovving tcrnis and 
of the knowledge of how to 
be happy in poverty; būt that 
is not the reason why stu
dents overflow the colleges. 
They come to learn how to 
earn a livelihood, to learn a 
profession, and it is the duty 
of the cducator to 
as much training 
toward this end. 
may and do differ 
this m a v best be 
me, it scems- that 
best be reached 
students to do 
which the men 
fession actually 
upoh to do.

Theory, pure 
means nothing 
unless it is applicd in practice. 
It does not stiek in his mind 
bevond the finai examination. 
Yet, the number of absitract 
principlcs a student is expect- 
ed to study and learn in- 
creases as rapidly as new 
theories are emitted by some 
hermit living in a mountain 
cave and whose hobby it is to 
bring forth and publish new 
and useless theories ever so 
often.

After graduation, the stu-

Sunkio niisingo, nikelio clrn- 
uti, bu stikliniu indu dėl 
muilo ir jMisu- AE 
kainu kaklu I
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and 
vvork happily during a period 
of prosperity or whcther we 
exist iii (he ‘depths of glootn” 
(itiHhg, a period of dopres- 
fion, wc štili attempt to makc 
būt lives intorešting and va- 
fied and try to limit monoto- 
ny to a mihimutn. Apart from 
bur everyday lahors, we seek 
a bit .of pleasure for our lives, 
This pleasure comes in the 
form of a movic, a party, or 
probąbly, a discussion or de- 
Mtč. liut one particular form 
of Cntertainment will not have 
the šame valuc to all who in- 
dutge i n it.

Tlicbcforc, the Lithuanian 
tlnivePsity Club has dovised a 
type of e.ntertaininent which 
wilj be enjoyable to all. Ycsi, a 
<Iųncc well attended by both, I 
young and old will be held in' 
the Towcr Room of the Drake( 
Hotel on the 6th day of May. j 
TĮie purposc of this affair 
ynll he to bring together two 
getieralions of Lithuanians 
Ahd to formally introduce 
ėaeh to the other. į

Finai arrangemcnts have ai-; 
ready been inade. Tickets, 
the j).rice of which is 75c, may 
be purchased from any of 
the members. Music will be Į 
provided by the Stephens Re- 
velėrs.

žvangus Vainai

Su aksimu*?<Joaslr*R|
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G. B. SHAW AMERIKOJE

Prieš kiek laiko garsusis anglų rašytojas George 
Bernąrd buvo trumpam laikui staptelėjęs Cali- 
fornijoje. Dabar jisai išlipo iš laivo New Yorke. Kaip 
paprastai jį apspito didelė minia laikraščių reporterių 
ir apipilė jį visokiais klausimais, norėdama pasidaryti 
medžiagos žinioms. . Bet Shaw atsisakė į reporterių 
klausimus atsakinėti. Tačiau vistiek reporteriai padarė 
ilgokus pranešimus apie jo — tylėjimą, ir- jie tilpo pir
muose laikraščių puslapiuose.

G. B. S. visuomet moka užinteresuoti periodinę 
spaudą. Nors toli gražu ne su visomis jo nuomonėmis 
žmonės sutinka, ir reikia pripažinti, kad ne visuomet 
jos yra rimtos, bet jisai moka išreikšti savo mintis taip, 
kad jos atrodo įdomios. Tai yra talentas, kurį turi tik 
patys gabiausieji artistai. Vakar vakare jisai turėjo 
laikyti paskaitą New Yorko Metropotitan operos na
me. Apie jos turinį spauda, be abejonės, paduos smul
kiausių žinių. Tas faktas, kad Bernard Shaw yra socia
listas ir savo įsitikinimų niekuomet neslepia, nėra jo
kia kliūtis jo populeriškumui kapitalistiškoje Ameri
koje, lygiai kaip nebuvo kliūtis bolševikiškoje Rusijoje 
arba fašistiškoje Italijoje. Yra, matyt, kas nors tokio, 
kas patinka žmonėms, nežiūrint kur jie gyvena, kokia 
jų socialinė padėtis arba politiniai įsitikinimai.

sai moka atskirti bėrų arklį 
nuo šyvio arba juodo.,Męs ma
nome, 
geba čiupinėdamas pasakyti, 
kuris daiktas yra šiltas, o ku
ris šaltas, kuris kietas, o ku
ris minkštas.

Tuo gi tarpu socializmas 
yra toks daiktas, kurio negali 
nei paragauti, nei pamatyti, nei 
pauostyti, nei pačiupinėti. So
cializmas yra idėja (arba idė
jų sistema) ir apie jį galima 
patirti tiktai protavimu. Kieno 
protavimas yra neišlavintas, 
tam, iš tiesų, yra sunku suras-, 
ti, kas tas socializmas ir kuo 
jisai skiriasi nuo leniniško bol
ševizmo, nuo hitleriško nacio- 
nal-socializmo arba nuo įvairių 
kitokių izmų.

“Darb.”, beje, 
užmiršęs, kad ir artimi 
joms žmones neretai 
dangstytis “socializmo” 
nors su socializmu jie 
ir nenori turėti nieko bendro. 
Taip, pav. Austrijos klerikalai 
(kurių vadas kun. Seipelis ne
labai seniai mirė) pavadino sa
vo partijų “krikščioniška so- 
ciale” partija ir jos šalininkai 
per daugelį metų buvo popule- 
riai žinomi, kaipo “krikščioniš
ki socialistai”

Klausimas, 
priešai priima 
dų, pridėdami prie jo tik kokį 
nors žodį (“krikščioniški”, “na
cionalini”, “radikaliai” etc.), 
kad visiškai neišnyktų skirtu
mas tarp jų partijų pavadini
mų ir socialistų? Tam yra dvi 
priežastys: viena, socialistų
vardas šiandie yra taip popu- 
lerus daugelyje šalių, kad be 
jo prie masių yra sunku priei-

kad, be to, jisai dar su-

tu r būt, yra 
jo ide- 
mėgsta 
vardu, 
neturi

kodėl socialistų
‘socialistų” var-

ti. Panašiai juk yra ir su kai 
kuriais kitais populeriais var
dais: progresas, demokratija, 
tauta, liaudis ir t. t. Sakysime, 
“progresyviais” arba “pažan
giais” vadina save daugelis 
aršiausiųjų atžagareivių, o “de
mokratų” titulų vartoja įvai
rus žmonių išnaudotojai.

Kita priežastis, dėlko “socia
listų” vardu šiandie mėgsta 
dangstytis toki elementai, kaip 
Vokietijos hitlerininkai, yra 
ta, kad jie nostengia socialistų 
teorija sukritikuoti ir bando 
jų pavartoti savo naudai, pasi
imdami iš jos kai kuriuos ©bal
sius ir primaišydami prie jų 
savo Visai skirtingas mintis. 
Panašiu būdu mėgina dabar 
hitlerininkai panaudoti ir 
krikščionybę, darydami šiupi
nį iš tam tikrų krikščioniškų 
idėjų ir savojo “vokiško” zoo
loginio (rasinio) nacionalizmo.

šitie “triksai” yra daromi 
tikslu apdumti akis neapšvies
tiems žmonėms. Praktika rodo, 
kad tam tikrų laikų jie būna 
pasekmingi, ypač tenai, kur 
dar yra didelės masės žmonių 
be patyrimo politikoje. Bet da
bar “D-ko” rašytojas prisipa
žįsta, kad ir jisai neišmanųs 
daugiau, negu tie “eiliniai žmo
nes”, kuriuos Hitlerio agitato
riai nori apgauti savo “nacio- 
nal-socializmu”. Jeigu taip, tai 
mes jam galime tiktai patarti, 
kad jisai pasistengtų geriaus 
susipažinti su istorija ir mo
kymais tų partijų, apie kurias 
jisai nori turėti aiškesnę nuo
vokų. Spalvos jam čia mažai 
pagelbės, nes idėjos spalvų ne
turi. Jas galima pažinti tiktai 
protavimu. 
.... ■■ -■■■■*--» —- ■ ■ ......... .......................... ............... ............. . —

vų skundu. Kalba su Juraitę 
apie muzikų — pilvų skauda. 
Važinėja traukinių po plačių

skauda. Vaikščioja po dirb
tuves ir darbininkų namus ir 
čia — pilvas”.

Pasirodo, kad Nalivaika So
vietų Rusijoje buvo apsirgęs 
chronišku pilvo' skaudėjimu. 
Matomai, kas nors negerai bu
vo su bolševikiškais sandvi
čiais. Juo labiau tokių išva
dų tenka daryti todėl, kad at
sikraustęs į Lietuvą, Nąlivaika 
tuoj atsikratė nuo pilvo skau
dėjimo, kai pradėjo baliavoti 
su ponais.

Reiškia, iš Sovietų Rusijos 
Nalivaika pabėgo į Lietuvą f u 
Skaudančiu pilvu. Ten sugy- 
dęs tų pilvų, jis atvyko į Broo- 
klynų. Nors jam ir nemalonu 
buvo pilvo skaudėjimų prisi
minti, bet senu papratimu bol
ševikiškų rojų jis visvien į 
padanges iškėlė.

kadOUlUlHdhdn U4IU U^ltlol, 

bolševikai vienų savo laivų pa
krikštijo vardu “Jermak”, o

Kokiais sumetimais komisa
rai populiarizuoja Vanzetti? 
Kaip visiems žinoma, Vanzetti 
buvo anarchistas. O juk Ru
sijoje anarchistai yra pūdomi 
kalėjimuose ir kartais prie sie
nos statomi. Vadinusi, jeigu 
Venzelti liptų buvęs Rusijoje, 
tai, labai galimas daiktar, kad 
butų susilaukęs tokio pat liki
mo, kaip susilaukė Amerikoje.

Dar blogesni reikalai yra su 
Jermaku. Tai buvo avantu- 
ristas, kurį caro mokyklų isto
rijos vadovėliai garbino kaipo 
Sibiro užkariautojų.

Ko gero, bolševikai neužil
go pradės garbinti visokius 
Tcmerlanus ir Genghis — 
Chaiiur.

Iš jų visoko galima tikėlis.
— Marksistas.

O juk Ru-

Oscar Wilde Verte A. Kartanas.

Ooriano Cray’jaus Atvaizdas
t ’ »

mes atkar

buvo aišku, jogei biiii- 
budas buvo vienintelis 
kuriuo galima buvo 
prie kokio nors moks- 

o
abejo,

TIESOS ŽODIS

Anų dienų valstybes sekretorius Hull padarė be 
galo įdomtp pareiškimą spaudai tarptautinės prekybos 
klausimu. Jisai pasakė, kad Jungtinės Valstijos pra
dėjo pirmos vykinti tą “ekonominį nacionalizmą”, dėl 
kurio šiandie kenčia visas {pasaulis skaudžią depresiją. 
Sekretorius Hull pareiškė, kad gerovė taip Amerikoje, 
kaip ir kitur galės sugrįžti tiktai tuomet, kai bus nu
mušti muitai, panaikinti 
mai ir atsteigtas laisvas 
bių sienas.

Tai yra tikra tiesa, 
rius pasakė tą, ką seniai 
mistai, bet ko iki pastarojo laiko nenorėjo pripažinti 
valdžia ir stambioji dieninė spauda. Per 14 metų po 
karo Jungtinėse Valstijose viešpatavo nuomonė, kad ši 
šalis privalo nepaisyti kas dedasi kitur ir apsitverti 
kaip galint aukštesnėmis sienomis, idant butų čia už
tikrinta visiems gyventojams gerovė. Į tai tikėjo pra
monininkai, bankininkai, pirkliai, farmeriai. ir darbi
ninkai.

Šitą Amerikos politiką, kurią vykino trys republi- 
konų administracijos, laikui bėgant ėmė pamėgdžioti ir 
kitos šalys. Net ir Didžioji Britanija atsižadėjo savo 
tradicinės prekybos laisvės ir apsistatę muitais. Bet 
kada visos šalys pastatė viena prieš kitą muitų sienas, 
tai prekyba tarpe tautų sumažėjo, stambiosios pramo
nės, kurios gamina eksportui, turėjo sumažinti gamy
bą, ėmė reikštis masinis nedarbas ir laipsniškai ekono
minis gyvenimas pasaulyje tapo pusiau suparalyžiuo
tas.

Labai gerai, kad dabartinė Amerikos valdžia šitą 
tiesą supranta ir turi drąsos ją viešai išreikšti. Reikia 
tikėtis, kad tą ekonominį nacionalizmą, kurį sekreto
rius Hull pasmerkė, atmes ne tik Amerika, bet ir kitos 
šalys, kurių atstovai žada netrukus atsilankyti Wa- 
shingtone. Atsisakius pasauliui nuo ekonominio nacio
nalizmo, ims jame slūgti ir politinis nacionalizmas, ku
ris tokiose nekultūringose formose reiškiasi ypatingai 
Vokietijoje.

pinigų cirkuliacijos suvaržy- 
prekių judėjimas per valsty-

Amerikos valstybės sekreto- 
žinojo visi rimtesnieji ekono-

“Tilžės Balsas” rašo: “Kur 
jie dingo? Kai kas klausia, 
kur dingo garsus 1920 m. sklo- 
kininkas Stilsonas ir jo sėbras 
Jlek-Benis. Stilsonas su kol- 
čakįninku Bek-Beniu ir kitais 
1920 m. stovėjo priešakyje t°8 
sklokos, kuri statė sau užda
vinį nuversti to laiko L. K. P. 
vadovybę ir paimti jų į savo 
rankas. Tas Stilsonas dabar 
Amerikoj ir jis priklauso prie 
tų renegatų, kurie jau susigi
miniavo su socialistais ir fa
šistais ir kovoja prieš Ameri
kos komunistų partijų ir prieš 
Kominternų”.

Kitus pravardžiuodamas pro
vokatoriais, Angarielis 
pasirodo esąs lokis. 

---- -o-----
“Laisvė” rašo, kad Vokieti

jos socialistų vadai eina kartu 
su fašistais ir tuo pačiu laiku 
paduoda žinių iš Strassbordo, 
kad tapo palaidotas socialistas 
majoras Kast nėr, kurį nušovė 
fašistai.

Vadinasi, išeina taip: faši
stai šaudo socialistus už lai, 
kad jie remia juos! Tikrai 
sunku besuprasti tuos žmones, 
kurie neturi nei senso, nei gė
dos.

pats

----- ,
Prieš kiek laiko “Naujoje

lĮFį ........... 1 1 .. 1 ■" "...... *

Apžvalga
APSISUKO GALVA

“Darbininkui” apsisuko gal
va, matant tiek daug visokių 
“socializmo” ryšių. Jisai neži
no, kuris jų yra tikras, kuris 
ne. Sako^

“Bet Hitleris ir yra na- 
cional-socialistas. čia išeina 
tikras galvosūkis. Eiliniam

žmogui nieku gyvu nesu
prantama, kokios rųšies so
cializmas yra tikriausias. Le
ninas negeras, Hitleris dar 
blogesnis. Netinka nė raudo
ni barščiai, nė bėras arklys. 
Tai kokia spalva atatinka 
išlavintų socialisto skonį?” 
Mes to Bostono laikraščio 

rašytojo keblumų suprantame. 
Jisai moka atskirti gerus barš
čius nuo blogų, nes kada jįsai. 
barščius srebia, tai lietuvis ir 
gomurys jam pasako, kokios 
rųšies ta sriuba. Taip pat ji-

moteris pirmutinė veržėsi be 
užsimokėjimo įžangos opozi
cionierių parengimėlin). Ir tuo 
tarpu mušeikos sugužėję pra
dėjo ‘darbininkiškų’ puolų ant 
žymesnių draugų’*.

Bimbiniams sų; pruseiki- 
niams besitampant dėl leniniz
mo, įsimaišė policija ir visų 
klausimų išsprendė su lazdo
mis.

cija iš Philadelphijos. Ir štai 
■kas ten rašoma: “Besiginči
jant atėjo didesnis būrys juo
dukų ir taipgi keli.balti (pri- 
klauąanli prie jaunųjų komu
nistų lygos, kiti K. P. nariai). 
Ir niekam nieko nesakę, nu
stūmė durų pridaboto] us ir 
suėjo į vidų. Tie neprašyti 
svečiai pradėjo stumdyti kas 
pakliuvo ir sykiu skandalyti. 
Iš publikos vieni persigando,

-----o---- -
“i j

“Laisvėje” Karbšfcnė rašo: 
“Dabar milžiniška pulsuojanti 
elektros širdis, maitinama 
Dniepro vandeniu, yra Lenino 
pabudavota taip lygiai, kaip 
ir tų, kurie diena iš dienos per 
penkius metus dirbo prie skal
dymo akmenų, prie plieno ir 
cemento liejinio ir kitų dar
bų. Todėl labai atatinkamai 
duotas vardas tai statybai — 
Leninas”.

Jati devyni melai praėjo nuo 
to laiko, kaip Leninas pasi
mirė, bet Karosienė aiškina, 
kad Dnieprotilrojų pabaigė 
stalyti bolševizmo tėvas. Reli
giniai fanatikai suko, jog 1‘ikĮ 
su Dievo pagalba koks nors, 
darbas tegalima atlikti, o Mas-; 
k vos davatkos yra įsitikinę,1 
kad Sovietų Rusijoje be Le
nino pagalbos nieko negalima 
padaryti.

Palaiminti ubagai dvasioje.
1 3.——

Parak “Laisves” Krupskaja 
rašanti: “Kur tik mes gyve
nome, — Mįunchene, Londone 
ir Paryžiuje, Leninas mylėjo 
skaityti apgarsinimus apie 
į va irius sočia 1 islų susirinki
mus priemiesčiuose, nedidelė
se valgyklose, anglų bažnyčio
se”.

Kuomet Leninas dar tebebu
vo socialistas, tai pasirodo,

kiti puolėsi, kad išprašyti at
vykėlius laukan. Galėjo iš
kilti ir kruvinų susirėmimų, 
bet salės sargas pašaukė poli
cijų, kurios pribuvo nemažai”.

Kitoje vietoje iš So. Bostono 
rašoma: “žymėtina, kad mo* 
toris Barčienė buvo mušeikų 
vadove. Incidentas įvykęs, 
kuomet Limbiniai, neturedapiį 
pasekmių savo surengtuose 
šokiuose (tam pačiam nameį, 
tik kitoj svetainėj, uždarė sve| 
tainę pirma laiko ir minėta

(Tęsinys) 
» t

Taip, vaikėzas buvo nepri
brendęs. Jis vežė savo derlių 
dar pavasariui tebesant. Jau
nystės pulsas ir aistra buvo 
jame, bet jis pradėjo pažinti 
save. Buvo malonu temyli jį. 
Jo gražus veidas, jo graži sie
la, jis buvo daiktai, kuriuo, 
reikėjo stebėtis. Tai nebuvo 
svarbu, kaip viskas pasibaigė, 
arba kaip buvo f lemta pasi
baigti. Jis buvo lyg’ vienas, tų, 
parodos ar perstatymo gracio-5 
ziškų figūrų, kurios džiaugs
mai atrodė esantys toli nuo 

bet kurios liūdesiai' 
grožio supratimų,

totume daug sykių, ir net su 
džiaugsmu.

Jam 
dymo 
būdas, 
prieiti
liško aistrų išanalizavimo; 
Dorianas? Gray’jus, be 
buvo subjektas, skirias jo ran
kai, ir atrodė žadantis lobiu- 
gų ir vaišingų pasekmių. Jo 
staigus ir pasiutęs įsimylėji
mas į Sibylę Vanę buvo gan 
įdomus psichologinis reiški

nys. Be abejo, žingeidumas 
daug prisidėjo, žingeidumas 
ir troškimas naujų patyrimų; 
o vis-gi, tai nebuvo paprasta, 
bet labai paini aistra. Kiek 
tame buvo gryno jaunystės 
geidulingo instinkto, įsivaiz
davimų veikimu buvo pakeis
ta į kažkų, ir pačiam jaunuo
liui atrodantį tolimu nuo 
jausmų, ir iš tos priežasties jo 
aistra buvo labiau pavojinga. 
Tai buvo aistra, apie kurių 
pradžių mes prigaudinėjome 
palys save ir kurios labiau
siai kankino mus. Silpniausi 
musų sumetimai buvo tie, ku
rių būdų mes supratome. Daž
nai atsitikdavo taip, kad kai 
mes manėme 
mes iš tikro 
tvs save. *

Kai lordas
galvodamas apie 
tus, pasigirdo beldimas į du
ris ir jo tarnas įėjo kamba
rin priminti jam, jogei laikas 
jau buvo rengtis vakarienei. 
Jis atsikėlė ir pažiurėjo į gat
vę. Saulėlaida 
auksine spalva 
si viršutinius 
anapus gatvės,
žėrėjo, lyg sukaitinto metalo 
plėkštcs. Viršuje dangus buvo 
lyg nuvytusi rožė. Jis durnojo 
apie savo bičiulio jaunų ug
ninių spalvų gyvenimų ir 
stengėsi atspėti, kaip tas vis
kas užsibaigs.

Kai jis sugrįžo namo apie 
pusę pirmos, jis pamalė tele- 

ant saliono

tyrinejų kitus, 
tyrinėjome pa-šešėlis, sėdintis nuodėmių na

muose? Ar gal, tikrenybėje, 
tai esti kūnas sieloje, kaip 
Giordano Bruno manė? Ats- 
kii’imas dvasios nuo medžia
gos buvo paslaptis, ir susi
vienijimas dvasios su med
žiaga taip-gi buvo paslaptis.

Jis pradėjo aimanuoti, ar 
mes k adų; nors padarysime 
psichologijų taip absoliutišku 
'mokslu, jogei kiekviena ma
žiausia gyvybės versmė butų 
mums išaiškinta. O kaip da
bar buvo, -— įneš visada nesu
pratome savęs, ir ne dažnai 

j tesupta tome kilus. Patyrimai 
neturėjo etiškos vertės. Tai 
buvo lik vardas, kurį žmonės 
davė pavad.iilimui jų klaidų. 
Moralistai paprastai pripažin
davo patyrimų kaipo būdų 
perspėjimo, užgyrč tam kaž 
kokį etiškų parankumų cha
rakterio ištobdlinimui, garbi
no tų, lyg kažkų mūs moki
nantį ir parodantį mums, ko 
saugotis. Bet patyrimuose ne
buvo varančios jėgos. Kaipo 
veikimo priežastis, buvo tokio 
.pat mažumo, kokio yra pati 
siųmonė. Viskas, kų patyrimas 
ųirirodė tikro, tai tų, jogei 
musų ateitis Busi lygiai toki, 
koki buvo musų praeitis, ir

Henriui< sėdėjo 
tuos daik-

savo raudona 
buvo užgavu- 
namų langių’ 
Langų stiklai

žmonių 
sukelia 
ir kurios žaizdos esti lyg rau
donos rožės.

Siela ir kūnas, kūnas ir sie
la — kaip paslaptingi jie bu
vo! Sieloje buvo gyvuliškumo, 
o kūnas turėjo savo dvasinių 
momentų, 
š velny Ii, o 
pulti. Kas 
kūniškas 
arba kur sielos impulsas pra
sidėjo. Kaip begilųs ir prieš
taraujantys būna paprastų 
psichologų apsklembimai 1 O 
visrgi, kaip sunku būna paša- 
skirti iš skirtingų psichologų . _ _________ ,
tvirtinimų! Ar tai siela estį kad sykį papildytų nuodėmę Boston, Mass.

Jausmai gali susi- 
intelcktas gali nu
gali pasakyti, kur 
impulsas baigėsi,,

*.... ....................,4į—į-i i.............................

AKRONO TRAGEDIJA

*$$$

******

grahių, . padėtų ' _
stalo. Jis'atplėšė jį ir surado“ 
esant nuo Doriano Gray*jaus. 
Ten buvo pasakyti, kad jis jau 
pasižadėjęs vesti Sibyl Vanę.

(Bus daugiau)

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
Andelman, 284 Tremont SU

gugių bažnyčiose. Vėliau jis 
prakeikė socialistus ir liko jų 
aršiausias engėjas.

----- o—-
Iš vieno bimbininko ir 

Brooklyno Nalivaika susilau
kė pipirų. Ėsų, viįšėdanįias 
Rusijoje Nalivaika. sirgęs pjl-i 
yo skaudėjimu. Stalino bur-’ 
dingicrius štai kų rašo : “Apie 
kų tijc jie nerašo, kų jis nema
to, visur jam pilvų skauda... 
Kalba su drg. Kapsuku, kuris 
(am net duris atidaro, — pil
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. Kiek laiko.
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tų lauktų skystimų.
Panašios alaus “sutiktuvės”
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Dr. StrikoFio, M. D 
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Sugryžima

Ofisas^. 4645. S. ASHLAND AVE»

Ofiso, val.tr Nuo. 2. iki, 4> irt nuo 6; iki. 8. 
vak. Nedėlioj pagal suuripia 
Ofiso. Tėti Boulevard 782 
Namų Tel,: Prospect 1930.

Jiems buvo sunku pirmų vagų 
valyti, bet jų. darbas. atnešę 
gružių rezultatų. Dabar para
piją stipri, yra, daug, draugijų, 
yra daųff tokių^ kurie gali pa* 
sigb,ti turį, daug, dpįęrių — taį 
pionierius reikia užmiršti. At
rodo, kad tik tas įvertinamas,

šventėms ir aprūpinti pirkėjus ■ 
gera mėsa, už žemiausių kaina. 
Jos pasisekimas gludi tame, kad 
ji teikia gerų patarnavimų ir 
'geresnį maistų. Jonas Vaidžiu- 
nas yra. pagyręs bįznjeriųs, pųr 
daugelį metų turėjęs bųčernę iv ma

ŠEŠTADIENĮ, bait 8 d. Em- 
i Songailienė, 6425 -{South 

groseijnę Mpf<ių,ųttc Parko apie-^estern avenue, valgyklos sa- 
liųkėj ,o. dabar jau nuo kelių, vininkė, surengė alaus “sutik- 
metų 'šekmįngai vedus Brighton tu ves”, į kurias susirinko gra- 
Pajjko didžiojoj gatvėj-. — 2414 žus būrelis svečių ir prie geros 
'Archer Avė., arti Sacramento, muzikos pasitiko tų per 13 mo 
' Avė. —j. j»*

i ertmėj • svdyt<ą|ią
n,į- .ouit Krteeiėt 
Pbnn Pro«p*r» 665° 
)fi.Q Tel Can*t 035

i >11. P. Z. ŽALA TORIS 
-.YDYTOJA.' IR CHIRURGĄ, 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

f <
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peašo įdeiii. sekajutįith tu
rinio straipsnį:

HOSELAND
atgaL sausių n?ėn,esį, vįetinėję 
Visų šv.. Parapijos svetninėju
įvyko parapijpą 20-ių; metų ją- ’ kuris turi žvangučių; kišeniuje^ 
biliejaus vakarai Į. j į susirin- .... . . . ,. _ „—r metais vietine Draugb>rė- jų šv. Vincento ir IPaulp. ir šv. 

: Mykolo archangelo ^uijęugė 
pįrmų pikniką Visų šventų, Ifa- 

irapijos įsteigimui ir bažnyčios 
pastatymui. Jeigu sausio mė- 

j nėšio vakaras buvo, jubilieji
nis, kodėl nebuvo mačyt reika
lą į jį pakviesti A. Maslaiąskį, 
J. Šalkauskį, V. Norkų, T. 
Pietkevičių ir kitus tų draugi
jų narius, kurie pirmi pradė
jo darbuotis, kad parapijų is” 
teigus ?

Tas “jubiliejinis” vakaras ne
buvo istorinis, kaip turėjo butų 
neatžymėjo, įvykio, svarbos, bet, 
buvo greičiau panašus į jomar- 
kų.

Bendras įspūdis, kurį įgijau, 
mane įtikino, kad. parapijai da
bar reikalingi žmonės, kurie 
atsižymėjo ne darbais, ne reali
zavimu užsimoto tikslo, bet 
tie, kurių kišeniuose yra dole
riai. —Ten Buvęs.

čiau atpasakoti įspydims įgy
tum. tame “j.ubiiięjiniame’ 
kaxe». bet, dejų,, negaliu. Tiek 
triukšmo, lermos ginčų, kad 
sunku ir pasakytk Vieni gin
čijasi dėl. buvusio klebono, ki- ■ 
ti dėl aldermonų, troti dėL 
“Bishop specialų”, nes pašte-; 
bėjo salęje vienų jo agentų, 
etc. Kūmutės įsikibusios į na
minukę beveik rovė plaukus 
viena kitai. Tai nebuvo jubilie
jinis vakaras, tik afera pasi- 
pelnjjimųi. šiandien sunku do
lerį išgauti paprastais keliais. 
Reikia sukelti kokį triukšmų. 
Surengsime, paskelbsime, bi
lietus padarysime, parduosime, 
— na ir pinigų bus.

Bet jeigu tai buvo jubilieji
nis vakaras, kodėl nepakviesti 
tuos, kurie daugiausiai dėl pa
rapijos įsteigimo darbavosi? 
Kodėl nepagerbti jų darbų, ku- 
riuom dabar kiti didžiuojasi.

Darbo sekretorė Frances Perkins liudija bendram kongre- 
darbo komitetui, paremdama prezidento. Kbosevelto bilių 
steigimo darbo armijos miškų sodinimui ir, niekuriems ki-

so
dęl
tiems viešiems darbams. Sėdi prieky, atstovas, Connery, pir- 
•mįninkas atstovų buto darbo komiteto ir senatorius. Walsh iš 
Mįass., pirmininkas senato darbų komiteto.

L i e tų vis Jezerskis 
vienas pirmųjų Įsto
jo Į “Darbo armijų”
Sudarytas pirmas Chįęagos “ar- 

Diijos batalionas” iš 25 vyrų

Išdaužė automobilio į± ChicuS08 lic 
langą ir atėmė $40G -------

ROŽIŲ ŽEMĖ.—Rožių žemes 
piliečiai, patenkinti sulaukę se
no, gero alaus. Kur eini gat
vėmis visur tik apie 3.2% skys
timų ir kalba. Jeigu piliečiai 
ir toliau šitaip bus suinteresuoti

Kuomet Frances Floskus, sa
vininke valgomųjų, krautuvės, 
adresu. 5159 South Morgąn St., 
atsisakė atidaryti savo automo
bilio duris, kai trys banditai 
priėjo prie automobilio ir Pą^su alumi—gal pamirš dalį- savo
reikalavo jų tai padaryti, jie; 
išdaužė langų ir atėmė $400*

Ji grįžo iš banko, kuomet 
banditai privarė jos mašinų 
prie šaligatvio ties 51st ir {Peo- 
ria.

vargų, o gal skystimas ir parū
pins daugiau darbų. Vienas da
lykas, vietiniai tavorščiai grei
čiausiai užmirš revoliucijų lauk
ti. Turės kuo savo karštį nu
malšinti.—R.

Pbone Canai 6122

OR S. BIEŽIS 
^DY^OJAS IR HIRURKiAt 
• Krest 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
Reaidencij^ 6628 So. Richmond Stepes 

Telefonas Republic 7868

Jeigu Darius-Girėnas 
rizikuoja gyvybes, 
Jeruška rizikuoja $6

tęsė Jeruška, “jie atneš didelę 
garbę lietuvių tautai. Jeigu 
jie įkris į ‘balų’ — praras savo

Lietuvos darbininkas J. Jertiš- 
, ka paaukavo lakūnams $6; 
jo filozofija visai sveika!

J Lietuvos konsulatų Cliica- 
goje vakar įėjo apysenis žino-

Nedrąsiai apsižvalgęs pasa
kė norįs pamatyti konsulų, ir 
paaukauti “kelius centus” lie
tuvių. lakūnams Dariui ir Gi
rėnui, kurie gegužės mėnesį 
išskrenda iš New Yorko į Kau
na,

aukauti”, pareiškė vyras, kuris

ruška, 252, West 47th. Street.. 
Rock Island geležinkelių lini
jos darbininkas, ‘‘aš galiu pa
aukoji ir savo penkinę” — pri
dūrė paduodamas banknotų 
konsului A. Kalvaičiui, kuris

• f*, i T’ r | i
yra fondo pirmininkas.

“Jeigu jie nuskris į Kauna”

JUOZAPAS KASNĄUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 11 dien^. 2:30 valandą 
po piet 193 3 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoje. Kalti
nėnų parap.. Tauragės apskr.. 
Penpių sodos.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Barbėtą, ir dukterį. Opą. 
ną brolį Adom?, švogerką Johan- 
ną ir jų dukteris Bernice ir Oną. 
2 seseris Jiev? ir Oną Lietuvoje 
pusseseris Juzefiną. Pauliną ir Ka
rolinė, dvi švogerkas Marijoną 
Jaftą ir^Teres? Urbonas ir švoge- 
riaj, Kazimieras. Stanislovas it 
Antanas Beneckai ir uošvis Anta
nas Beneckis ir gimines.

Kūnas, pašarvotas randasi 4830 
W. 15th St. Cicero.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. ba
landžio 14 dieną. 10 vai. ryto iŠ 
koplyčios 4 8 30 W. 15th St, bus 

■ nulydėtas į Tautiškas kapines.
Visi a. a. Juozapo Kasnausko 

giminė?, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis.
Švogetka, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riu» Budei kis ir Sūnūs. Telefonai- 
Republic 8340.

savo gyvybes, kodėl aš negaliu 
rizikuoti tik penkinę”. Vėliau 
Jeruška padidino aukų iki še
šių dolerių. .
Pirmas lietuvis užsisakęs laiš

ką orlaiviu į Lietuvą
Lietuvis Walter Butkuj 564 

West 18th Street, yra pirmas 
Amerikos lietuvis užsisakęs 
vienų laiškų, kuriuos lakūnai 
Darius ir Girėnas vež į Lietu- 
vų, skrisdami iš New Yorko į 
Kaunu.

Vež tik 1,000 laišką,
Kaip, vakar buvo paskelbta 

“Na u j ienose’’, lakūnai galės 
vežti tik 1,00d laiškų. Yra pa
gaminti specialiai vokai ir po- 
pįerio lakštai su visais reika- 
lipgųis pašto ženklais. Perver 
žinias laiško ir visos reikme
nys kabiuoju $2. Kadangi 
skaičius yra apribotas, norin
tieji pasiųsti laiškus su orlai
viu, raginami juos tuojau, už
sisakyti. Užsisakymus priima 
“Naujienos”. Juos adresuoki
te Antanui Vaivadai, “Naujie- 
jnpp”, 1739 South Ilaltsed st., 
CJucago, Illinois. Kartų, su, už* 
.sakymu prisiųskite du dolėriu. 

“Ųžf liudys" šimtinę lakūnams 
* jeiyiL nuskris

Užsisakydamas laiškų Wal- 
lųr Butkus pareiškė, “Jeigu la- 

- kūnai Girėnas ir Darius nu- 
' skris, jiems “užf liudysiu*’ šim- 
Itųię. Jie ‘fine vyrai’ ir to ver
tų” Jo balso tonas, akys, pa
rode, kad linki lakūnams kuo- 

į geriausio pasisekimo ir pilnai 
^tiįki, kad jie Kauna pasieks.

Viena lietuvių patarlė sa
iko: “Skalikas dabar yra ver? 
į tas du”. Lakūnų fondui truk
usia dar apie $1,000. Kodėl ne- 
i ppdovanot nors dalį tos šimti- 
|nčs į fondų tuojau?
ji

Chicagoje vakar buvo suda
rytas pirmas “darbo armijos” 
batalionas, kuomet United 
States reeruiting ofisas, 537 S. 
Dearborn street, priėmė 25-ius 
jaunus vyrus miškų, darbams.

Tarp jų yra vienas lietuvis 
Stanley Jezerskis, 3352 South 
Lowe avenue.

šiandien jie bus išgabenti j 
Fort Sheridan, kur turės, perei
ti medikalę egzaminacijų, pra
timus ir lavintis darbe. Už 
dvejų savaičių jie bus išgaben
ti į darbo vietų. Spėjama, kad 
šįryt prie. axmijos/ prisidėjusių 
vyrų skaičius sieks 150.

sperity” laikais nebuvo labai iš
kilusios, tai ar, depf^esijų ne 
tiek jaučia, -o niekurios daro 
ir ytin gerų biznį.

Prie gyviausių sankrovų, ku
rių nepalenkia ir blogieji lai
kai, reikia priskaityfi ir mėsos 
sankrovų Archer Market, 4214 
Archer Ąvę., ku# priklauso lie
tuviui Jonui Vaidžiunui. Ji 
jau yra prisirengusi pathrnauti

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų, dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Dr. Syzana A Slakįs
Moterą ir Vaiką ligą Specialiai/ 

4145 Archer Avė;
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (iiskyfu* seredonm). Taipgi 
ouo 4 iki 8 vai. vakare. Utatpinkais b 
Ketvergais.

Rez. Tėl, HYDE PARK 3395

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži« 
ningaĄ ir nebrangus, toi-r 
dėt kad neturime iš
laidą užlaikymui sky

rių. H'

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Brighton Parko lie
tuviai biznieriai pri 
sirengę Velykoms
BRIGHTON PARKį— Musų 

alio j a—Ąrcher Avė. yra pilnai 
prisirengįusi pavasario šven
tėms. Visos sankrovos išpuoš
tos zuikiais, margučiais ir skais
čiomis pavasario prekėmis ir 
tik laukia pirkėjų. Jos ir “pre

J. F. R A DŽIUS
PIGIAUSIA^' LIETUVIS 
GRABORIUS* CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju gęriau *r P’8*aū 
negu kiti todėl, i kad. 
priklausau prie: gtą- 

bą išdirbystėe

OFISAS:
f 668 W. 18th St. 
Tel. Gapal 6174

valandos 10 iki 12 ryto
1 iki 5 ir 6 iki 9 vai. vak. 

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj sulig sutarimo 

Dr. Joseph F. Andersunas 
KOJŲ SPECIALISTAS

W. 63rd ST., CHICAGO, ILL. 
Ofiso Tel. Prospect 0917

Rez. Pujlman 3224

3201

Graboriai 
^■W*^w*i*4#ww**l****^^***,*rf**

Telefonas* Yirds 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojaa 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

Lietnviii • »> 
GRABORIUS IR JBALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži, koplyčia dykai 

718,W: 18 st. 
Tel. Roosevelt 7532

’ l A ‘ ~ ‘ 'M 4

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1321 So, 49
Tel. Cicero 3724.1 Koplyčia (fokai?

Tel, Lafayette 3572 
J. Liulevičiųs 

‘ GRABORIUS ir 
BĄL&AMUpTOJAS 
Patarnauja Cbicagpje 

ir-apielmkSjė. 
graži 
kai. 
t AV.

i

Liėtunąi Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnį ir patogesni vietą

3325 So. Halsted St.
Vająądos: nuo 10 ryto iki 2, po pietą 

it nuo 6 iki 8 vakare 
Ivcntadiėniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Daktaras V. A. šimkua 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Įvairus: Gydytojai r
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltpaukea Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir. 6 iki 8 R 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal euurtj

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Aveniu

DENTISTAS < 
Grižo ii Ktuopoe ir cSl fsaktihuoia

-0-12 A. M. 2-6 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniai* ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

T«l BOULEVARD 91»»

senojoj virtoj, 
VALANDOS: 10-12 A. K

A. MONTVID, M. D.
Wę«t Towa Statjt Bank Bldg 

2400 W lUdison St.'
Vai. 1 iki 3 pa pietą, 6 ikLS> vak.

Tel, Stelėj 7330. •
Namą telefonas Brunawick 0597

GRABORIAI
30, METŲ. PATYRIMO GRABORIAVŲHB 

ae Laidotuvėse Patarnavimas

edzie Avė., 
Tel. i RĖiMBLIO, 8340 '■

1 Sktrių Lėtuti)!),,

TE V IR StUNUS JUOZAS-

T

i 
s

TT--- t—,

f:

<«.

IfWW

, Nuliūdima- valandoje, pas 
taigą, lūife ii1'?

•22Š2E

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKiS
■ T : »

IR VĖL NUSTEBINO, lietuvių visuomenę 
SjU savo- puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis, kainomis. - 1 ' 
Kadangi J. ‘F. Eudeikio> lietĮĄVįiį' grąlporių, 
įstaiga yra seniausia, todiėl tųi;!!, daugiau
sia šermenų, o turint daug šermėnų, gali
ma pigiau patarnauti. '' ■
Jį K EudęŲsis yra- vienatinis- lietuvių grą- 
boyius,..kųri^ grabų dirbtuvę,.
Čia padaromą didesnė, dajisi giabife tuo 
budu sutąupymą&, wkęjaiMs yra, kuodi

1 1

Niekur kitur negausite tokios, geros gra 
bų vertės už tiek pat pinigų.
&i įstaiga rand^sj toj pačioj vietoj jau 25; 
metai. ::
Puikiausios, modernišikai įrengtos 3 ,kop- 

c lyčioa su v^gonąis DYOĮ. detsermeuų-
.. ........ ‘ '.kĮm.yši^isT/

x 4Q05^ft7 HE
VisfįTeldoųai |YARDS 1741-~17

Lachavich ir Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS

Pa tarną U ją laidotuvėse kuopigiauija.
Rėikajf meldžiame atsišaukti, o mųsą.1 

darbą bq?iie užganMinti.
Tel. CanaJ 2515 arba 25 T6 

12814 W. 23rd PI, Chicąga 
citVUTIię-,

1439 S. 49 Ct, Cicero* III.
Tel. Cicero - 593X

Lietuvės Akytoes
Mrs. ANELI A K. JARUSH

Physical Therapy 
Midwife 

6109 South Albany 
Avėnue 

« Phąne 
Hemlock 9252 

Patarnauja prie gim
dymo omuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t, t, 
Moterims ir mergi
nom patarimai, do
vanai

A L Davidonisy O
4910i So. Mtchigan Avenue

i Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

1 nuo 9 iki H valandai ryte < 
nuo 6 ikb 8 valandai vakare 

apfut Iventadiepio: ketvirfadiin*A
1...... 1 ........... ...... . ! y.. r*"... . ■■■"■■■!■■■■■■<

A. K. Rutkauskąs, M.D-
4442 įflįįh. Wtstern Apipus

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

ftR.HERZMAN
IŠ RUSUOS' -

Gerai lietuviam*, žinoma* peą 25 ■*, 
tu* kaip? patyru, gydytoja* chirargąi b 
akušeri*

Gydo etaigiac it chroniikaa liga* vyeą 
mpterą ią vaiką pagal naujanraą* ■*• 
todu* X-Ray Ir kitokiu elektro* Fri»s

Ofisas it Laboratorija*.
1025 liih Si.,' netoli Morgan St 

Valandoąs’ nąo 10—12 pietų ii 
ano 6 iki 7:30 vai. vakaro.

TeL Canai 3110 ' 
Rezidencijoa telefonai 

Hgde Park, 0755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
473R South, AMUand Ao*» 1 tąhąf 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyriiką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 ik* lį vai. KjUf nws 2 iki 4 
vai. po pietą fr nuo 7 iki 8:30 vai

* ‘ffidtlA.SM *

OfiMą ią Laboratorija*.
Torp«» St 

Valandos: ’nuo 10—12 pietį ią

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

756. W. 35th St.
Cor. of 35th & Ha|$ted, Ste) 

Ofiao valando* nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniaie. > pagal «UUrtį.

9IM*

> pir 
12

ji n i-rnrrr~assr~-n—r-------- ~~i---------~t---------- 1 

Ofisoi Tel, Vkfiry 6893

Telefoną* Yarda 0994

<631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12
• 7 iki 8 vaL

kampai 3* 
Valu 10—11 4» ryi 

Nedėliomis ir iventadieniais 10—2

Akių gydytojai

TAGEsAVE;
’ ’ CHICAGO, ILL. 1

Iiy II ||ĮI||IWR>I

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengviną akių įtempimą, kurįs eati 
įpriežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skapdąnąą 
akių liarltl; ąuima kataraktą, atsitaiso

'egzaminavimui daromas,su elektra,, pato*

doą J nuo < to iki 8 - V,. Nedėliomis pagali 
,W« ?«.

' kaip buvo pirmiau. .
Daugely atsitikimų a£ys atk 
fcisomosi akinių, Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland; Avė.

Phone Boulevard 7589Į1'

’ Ofiąo ir Rez. Tel, Boulevard 5944

DR.NAIKEEIS
T5<5 W. 3Sth St.

(Cor. of 35th » Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nąo 2<-4> nuo 7-9 

Nedėldieniaie pagal sutarti.

Pbone šoulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So, Ashland Avė. 
arti 4?th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal- sutartį.

~.|. ........... -.................. ..................... .. .. ......

Dft T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

lt 4.142 Archer Abehae
į. Telsfoąas/ Virglnk

ii į! ■■■ ■■»■■■—I—■■■■>■ ......... ........................ . ,l I IIP—

DR. A. L. YUSKA 
24^2> W. Marąąette Rd 

1 kampai 67fJ> ir Arteilan Avt 
Telffonpa GrovehilL 1395

po pietų. Itredoąią pą pjetų b 
nedilicimi pagal susitarimą.

Advokatai 
—rrr——

A A S U A KIS.
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St»
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandas t 9 ryto iki 4 po pietą

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

Nantą Tel. Hyde Park 3395

Lietuvis Advokatas.
4631 South Ąthltmd Avef ''

Tėl. Boulevard 2Ę00 1
R/ez,. 6515, So. Rą^kmetl

Tėl. Repųhlk, 9721

LIETUVĄ ADVOKATAS 
Clark 
9——B 

d St. 
vak. 6 iki 0 

t 9000

105 W. Mo
Telefonas SU
West Sidei

Pancdfillo. Seredos
Telefoną#

Namai: 6459 S. Rockwell Street
Utaruiuko,. Katvergo ir Subatoa vak, 7 tid 

Telefonas Republic 0600
v - ■* <4. •»•*.**■



ĘAŪJIENUB, (Trečiadienis, bal. 12, 1933

GRĄSINO MIRTIMI UŽ SKELBIMĄ TEKY 
BES APIE SOVIETU RUSIJĄ

Įdomus “Naujienų” korespondento pasi 
kalbėjimas su iš “darbininkų 

rojaus” gryžusiu lietuviu
■ ■ —..■■■I!■.iiniiTiĮliįiiTi I 1"I ;T

Nedrįso išduoti savo vardo; sako, gralis 
_ prarasti gyvybę

sakė draugo pusbrolis”. Da
lykas štai koks. Keli mano 
draugai, kurie parvyko iš Ru
sijos pirm manęs, pradėjo pa
sakoti teisybę apie Rusijų. Ir 
jiems, kaip daugeliui kitų 
‘medicina’ brangiai kainavo. 
Vienok ir jie išsigydė.

Vienų vėlyvų vakarų pas 
juos atėjo keli buvę “drau
gai”, neva aplankyti ir pasitei
rauti apie Rusijų. Grįžusioms 
iš “rojaus* ėmus pasakoti tie
sų, buvę “draugai” liepė už
čiaupti burnų, o jei ne — tai 
tvirtinti, kad ‘Rusijoje viskas 
gerai. * Priešingai—’ čia “drau
gai” išsitraukė peilius ir juos 
parodė grįžusriems—’ užčiaup
sime jūsų burnas amžinai*, štai 
tų mano draugų laiškas. Ja
me mane perspėja nieko ir 
niekam nepasakoti, nes ir man 

Bet 1 tie “draugai” gali parodyti

Tulais reikalais “bevažinė
damas” pėkščias po plačių 
Chicago, užsukau į lietuvių ko- 
lioniją Town of Lake. Užėjus 
pas savo senų draugų, šis, vos 
įėjau, perstatė man vyrų, sa
kydamas, “Perstatai! savo pus
brolį,, kuris tik tris savaites at
gal pargrįžo iš Rusijos. Var
do ir pavardės, tačiau, nesaky
siu”.

“Na, ir, kame priežastis?” 
paklausiau nustebęs. “Nugi 
juk tu reportęris, ar ne? Ra
šai į laikraštį. O mano pus
broliai gardui įsigavus į laik- 
raši 
n ui

ikraštį. O mano puš-

įįm reikėtų smarkiai

uprantu kų tamtsa nori 
sakyti. Jeigu aš rašau 

Kraitį/tai nei tamstai, nei 
tamstos^ pusbroliui tas nieko 
nekainuoją^*' , atąakiau. 
mano draugas tęsė:
"Vardas patekęs į laikraštį 

kartais kainuoja gyvybę“
“O kartais laimi daug kai

nuoja, gal net ir gyvybę, kuri 
visiems yra brangi”.

“Kaip sau norite”, nekant
riai atsakiau, “bet šios ‘diplo
matijos’ visai nesuprantu”.

“Aš pastebėjau laikraštyje”, 
įsimaišė mano draugas, pus
brolis, “kad kiek laiko atgal į 
Detroitu, Mieli., iš Rusijos par
važiavo keli mano draugai?” 
— “Taip pamenu, bet kas ta
me blogo? Rodos kad kai ku
rie ir savo įspūdžius rašė laik
raščiuose. Paskutiniu laiku 
nieko nebuvo matyti apie 
juos. Gal ir vėl išvažiavo at
gal?** * r -

“Kur jie važiuos”/'nusijuokė 
pusbrolis. “Džiaugiasi, kad 
ištruko iš pragaro. Manai jie 
lys atgal į jį? Manęs ten ne- 
nuviliotuin atgal prižadėjęs ir 
dangaus karalystę. * Savo lai
ku ' buvau karštas komunistas. 
Kitaip nebūčiau A ir svajojęs 
apie važiavimų į Rusijų. 
daugiau ‘norijof*-”.
drąsino mirtimi už . skelbimą 

liesos apie Rusiją
“Vienok aš norėčiau žinoti 

kų bendro tamstos • gyvybė tu
ri su mano rašymu?”

“Matote, nors tamsta ir re
porteris, bet mažai žinai, “at-

. Jam pabaigus mano drau
gas Town of Lakietis, užtikri
no savo pusbrolį, kad iš mano 
pusės pavojus negręsia. Ga-

kaip jį toliau vadinsime raši
nyje, štai kų papasakojo apie 
Sovietų Rusijų, — tų nepapra
stų “rojų”, kurį komunistų 
dienraščiai ir jų kalbėtojai — 
gramafonai — dievinto — die
vina :

(tęsinys rytoj)

Dr. Vinikas laimėjo 
rinkimu s dvejose 

Chicagos SLA kp.
?, "f-y- ■ iK r »

63 kuopos rinkimuose Vinikas 
gavo 31, o Raginskas 0; 55 
kp. Vinikas — 24, Ragins
kas — 5.

Bet

Jeigu jus turite
REUMATIZMĄ 
darykit štai ką 
-,\ * ■ . r"'-’ : *" * *. . ■ r„

Gaukite tikras Bayęr Aspirin tabletkas 
ir imkite jas liuesai iki skausmas visai 
nepranyks.

Tabletkos Bayer išdirbystės ne galt 
jums pakenkti. Jos - ne kenksmingos 
Širdžiai. • Ir jos įrodė esą du syk tiek 
pasekmingos kaip Salicylatal palengvini
me reumatizmo skausmų byle kokioj 
strtijaj'

Nesikankinkite dar, vieną sezo
ną su reumatizmu arba neuratilkais 
skausmais. Ir niekuomet nesikankikiti be 
reikalingą!. nuo neuralgijos, , neuritis, ar
ba kitą ligų, kurias Bkyėr Aspirin gali 
palengvinti taip lengvai ir taip greitai.

v,

BURNSIDE. — Bal. 7 d., 
Tuley Parko svetainėje įvyko 
SLA. 63 kp. susirinkimas, ku
ris buvo sušauktas atvirutė
mis rinkimui centro sekreto
riaus. Nors kuopa turi 150 na
rių gerame stovyje, į susirin
kimų atsilankė vos 31. Tai di
dėlis apsileidimas iš narių pu
sės.

Rinkimuose Dr. M. J. Vini
kas gavo visus 31 balsų, o 
M. A. Raginskas—0. Reiškia, 
63 kp. nariai vienbalsiai pasi
rinko Dr. Vinikų svarbiai mu
sų organizacijos centro sekre
toriaus vietai.
Skaitė prelekciją apie reu

matizmą.
Kuopos daktaras kvotėjas 

Dr. X C. Augenlicht skaitė pre 
lekcijų apie reumatizmų. Iš 
jo kalbos paaiškėjo kaip žmo
nija nukenčia nuo minėtos li
gos ir kiek daug reumatizmas 
kainuoja žmonijai.

Kuopos narė E. Ko vale vs- 
kienė, kuri gyvena ūkyje 
Irons, Michigan, — pasveiko. 
Užsimaldavo nauja ligone — 
Ona Jasaitienė, 710 E. 93rd 
St. Lankytojais paskirti J. Za
karauskas ir O. Barisienė.

—Narys.

'i

♦ yv $*;*•<* ■

greitai.

mų kuopos knygų su centro 
knygomis, etc. Kuopa, be to, 
nutarė rekomenduoti 
suteikti pagalbų. L 1 
čienci iš našlių ir našlaičių 
fondo. Sirgo narys S. Vaičiū
nas. Pašalpų nutarta išmokėti.

Kaip jau žinoma, kovo 26 d., 
kuopa buvo surengusi prakal
bas. Kalbėjo SLA. iždininkas 
adv. K. Gugis ir, po jo, eilė 
politikierių. Buvo manoma, 
kad politikieriai padengs kuo
pos išlaidas, bet pasirodo, kad 
ji turės užmokėti už svetainę.

— Korespondentas.
šiandien įvyks * SLA. 139 kp. 

susirinkmias
ROSELAND.— šįvakar Pal- 

mer Pai;k svetainėje įvyks SLA. 
139 kuopos susirinkimas, kir- 
riame, tarp kito ko, reikės bal
suoti už centro sekretorius. Yra 
du kandidatai, Dr. M. J. Vini
kas ir M. A. Raginskas.

Visi kuopos nariai raginami 
į susirinkimų atsilankyti ir ati
duoti savo balsų už kandidatų, 
kuris, jų nuomone, yra tinka
miausias. Pradžia 7:30 v. v.—S.

90% pašalpą iman-Reikale “Sales Tax” 
MSSįčiy bedarbių turės

Dr. M. J. Vinikas lai- 
’ • ’ .. •* ’ > > ‘ 

mi rinkimus 7-iose
S. L A. kuopose

Jo balsų didžiuma nuolat auga 
Raginskas pasilikęs toli užpa 
kalyje

“Naujienos” paskutinėmis 
dienomis gavo SLA. centro sek
retoriaus rinkimų rezultatus iš 
septynių kuopų, ir kaip pasiro
do, Dr. M. J. Vinikas viįosę 
kuopose gavo žymias balsų dau
gumas. ( *
A 63 kp. Burnside Dr. M. J. 
Vinikas gavo— 31, Raginskas 
—0. , // ’ '

55 kp. West Pullnian, Vini
kas—24, Raginskas—5.

89 kp. E. Chicago, Ind., Vi
nikas—14, Raginskas—0.
1 124 kp. HaHford, Cftnn., Vi- 
hikas—32, Raginskas—17.

86 kp, N. S. Pittsbui’gh, Pa., 
—Vinikas—15, Raginskas—5.

90 kp. Bridgeville, Ta., Vini
las—17, Raginskas—6.

323 kp. Carnegię, Pa., Vini
kas—13, Raginskas—:0,

Viso—Dr. M. J. finikas — 
146, M. A. Ragipskaš—$3.

Pridėjus prie to ankščiau pa
skelbtus rezultatus gausime, 
Dr. M. J. Vinikas—428, o M. A 
Raginskas—101

Sako, III. Central R 
R. rado naujį būda 

kapoti algas
Nori išimti iš darbininkų mčn. 

algų—10 dienų uždarbį

savo darželius •
Daugely j pietinių Illinois ap
skričių jie jau yift apdirbami

........ . /
90 nuošimčių bedarbių šei

mynų, kurtos ifoa pašalpų iš 
šelpimo stočių, turės savo dar
želiui, pareiškė J. C. Readey, 
darželių direktorius Illinois 
Emergjency Relief komisijai, ku
ris tik grįžo į Chicagų, apžiū
rėjęs darželius Clark, Coles, 
Christian, ClintOn, Macoupin, 
Madison, Mariori, Montgomery 
ir St. Clair apškričiuoseį

Readey toliau sako, kad tas 
darželių planas buvo bedarbių 
prielankiai sutiktas ir šelpimo 
įstaigos mano juo žymiai pa
lengvinti šelpimo darbų.

Tų darželių aį>di^l)ifnas buvo 
sulaikytas kai klišiuose apskri- 
čiuose dėl lietaus ir peršalto 
Oro. Sėklos jau yra paskirsty
tos ir kaip tik sįlygOs bus prie- 
ląnkios, jas išdpll^ bedarbiam^, 
kurie nori tiifėti Savo darželius, 
f Tų darželių apdirbimų pri
žiūrės ekspertai ^d^oVįų augi
nime ir pagelbės", bedarbiams į- 
vairiais praktiškais patarimais, 
etc. , ■

Manoma, orui at
ėjus, darželiai.? bite apdirbami 
visuose Illinoį^ apsltričiuose.

...... ..S 2h, r? .■

RADIO

Matykite J.; P. VARRALĄ 
Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus “Sales ir Income” 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656 

3241 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

COLISEUME
Wabash prie 15 gatvės

16 DIENŲ PRADEDANT

ŠEŠTADIENY

Balandžio 15 d.
1,wcincus'IC[ĮwDAILY 2-6PM.

įžanga Vakarais, S u bato j ir Nedėlioj 
dienos laiku

40c., 80c. ir $1.10
. įskaitant Taksas <

Dienos laiku nuo Pirmadienio iki
Penktadienio Balkonas

40 centų 
Visos apatinės lubos 

80 centų
Tikietų. pardavimas prasidės Ketvirta

dieny Balandžio 13-to

LYON « HEALY, 
MARSHALL FIELD ir 

COLISEUM BOX OFFISE.

• . ‘ ‘ ‘ -f 1 . ! ' ’ }

šiandien per radio kalbės vai
I. „i!!,... t* 1sį i jos ąudildį'ius E 

k.,./ Bdrrett

GARSINKITES
NAUJIENOSE

PRANEŠIMAI
Bridgeport — Draugystė Palaimintos 

Lietuvos susirinkimas {vyks balandžio 
12 d., 8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoje, 
kovo 26 d. Draugija turėjo extra su
sirinkimą kaslink narių mokesčių ir dėl
to padaryta palengvinimai, pašalpoje ir 
pomirtinėj, ‘ 
esate pasilikę su mokesčiais malonėkite 
užsimokėti.

įsirašykite dabar, kurie

Valdyba.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

NAUJOJ VIETOJ

CLASSIFIED ADS
Business Service 

,, - - ^BiznioPatarnavimas
ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 

Gaukite velykinį permamenc išanksto. 
Specialus perfnament waves, geriausios. 
Eugeehe, Gabrielei ......................... $5.00
CircultnC u..................................... 3.50
Bathefs ..........................................    2.50
PasirmkiftiAs bite vieno iŠ 3-jų .... $1.00 
Pirriiaš 4 dienas savaitėje. Drėgnas finger 
wav< — 25c — Penk. ir šešt. — 35c. 
Sausas finger frave—35c.Penkt. ir šeŠt.50c 
Atdara nedėlioj išryto. 3114 S. Halsted St.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už pigiausias 
kainas. Pašaukit Lafayette 8980 

J. OKSAS ’
2649 W. 43 St.

■ L -J .....■ .

R. E. CHESNUTT
. Maliorius ir Dekoratorius

• 2119 Sėt. Halsted St.
Tek Canal 1376

—O—

Iš SLA. 55 kp. susirinkimo.
WEST PULLMAN. — Dr. 

M. J. Vinikas gavo 24 balsus, 
o M. A. Raginskas — 5. SLA. 
ęęrifro Sekretoriaus rinkimuo
se. ktirie sekmadienį įvyko 
West Pullman 55 kp. susirin- 
kime. Nors susirinkimas buvo 
šauktas atvirutėmis, Pullman
Pfc. svetainėje, pusė narių ne
atsilankė. Kažin kodėl nariai 
neinferesuojasi rinkimais.

Be rinkimų, susirinkimas 
aptarė eilę savo reikalų, tarp 
jų mirusio nario P. Zimonto 
pomirtinės klausimų, išlygini-

BURNSIDE.—Illinois Central 
R. R. sugalvojo naujį planų al
goms kapoti. Linija siunčia 
savo agentus tarp tų darbinin
kų, kurie dirba, kaip inžinierių, 
pečkurių, etc., ir prašo, kad 
pasirašytų tam tikras blankas,, 
legalizuojančias linijų, išipiti iš 
kiekvienos mėnesinės algos de
šimties dienų uždarbį.

Darbininkai, nesuprasdami 
koks to plano tikslas, gaklausė 
kam tie pinigai bus sunaudoti. 
Jiems atsakė, kad pinigai eis į 
bedarbių fondų. • Vieni darbi
ninkai blankas pdsirašė, bet ki
ti atsisakė tai daryti, sakydami, 
kad duos pinigus tiesiai į 'be
darbių fon^ų nuo savęs. Bet 
agentai atsisako pinigui priim
ti'. ' ' ■ • ' ;

Dalykas pasirodė Įtartinas ir 
darbininkai pradėjo vesti tyri
nėjimų. Surado, kad linija at
skaitydavo pinigus iš darbinin
kų algų Į bedarbių fondų jau 
nuo 1980 metų, bet nei vjėno 
cento ikiSiol, sako, nepridavo 
tam, kam jie buvo skirti.

Darbininkai mano apgavystei 
užkirsti kelių, nors ir su teis* 
mo pagalba.—S*

!Ėdward- J. fiartett, Illinois 
valstijos huditoHitš šiandien 
kalbės iš ^toŲę^ ^fefiM, nuo 
8:30Jki 8,45 varvėk. Jo kal
bos tema, praneša, bus įdomi 
ir svarbi kiekvienam Illinois 
valstijos gyventojui.

Tarp kito kdi‘kalboj nagri
nės dabartinę Ddhfeinę situaci
jų ir nYišvies kaĮį^vfeikia audi
toriaus ofisas. '“I?1

1 *
■ į

Naujas artistas Qį.a Gold radio 
programųose Waring*o 

i "Peiinsglppnį^ii^9.
1 į Nč\v York‘'Pašiihtiniu laiku 

.“Old Gold” bebfdtoVės! tadio 
pfogramiiosę, kdriuOse daly
vauji^ Ęrect. Wųrlng and his 
P^nhnsylvųnians” buyo įtrau
kia naujo stiliaus graikų dia
lekto komedija. Naūjienybė 
,tlįoj au šusįlaUkė’ ^^šįšekimo. 
George dįyoH nattjĮafš, nepažįs
tamas artistas f^dio klausyto
jams yra naujiėhybės auto
rius. Jis per ilgus,friėtus juoki
no tūkstančius įaraaps New 
Yorko Broad^flį’ teatruose. 
Susilaukė pašištkfmO Sekan
čiuose vęikaliiOsę, “America- 
na”, “Čonstartf ^inųer,” etc. 
Radio prograiii^ošė jis loš 
“Grėek Ambasad6f ęf Good- 
wiii” rolę. ■’

Old Gold prb^šiniai trans
liuojami kie^vl^na t^ėėiadienį 
nuo 10:00. iki 1(W vak. 
per naciorialį Coluinbia tink- 
, , ■ .?>’ J'i <■ '-’l , '■ •;■lų.

Gimęs Omahd|e 'ir ej ęs mo
kslus Chieagoje deėrge Givot 
atvaizduoja autehiiška graikų 
dialektų. '

j Jišdįime 1905 Mhfiįį; lankė O- 
maha high siclMt Ir Chicagos 
universitetų. Jo mėgiamiau

sias dalykas ftuVo- W 
rija? Darbavosi šc^iie 
devilyje 15 hiė'tW.
‘^iegfield

isto- 
r vo- 

►alyvavo 
e (1926, 

“Earl CarroR’s ‘ Šketchbook” 
(1929-1930), "CoMMttt Sinner”

(1933) keisčiai^idt kad G. 
Givot niekuomet nebuvęs 
Graikijoje kuo geriausiai var
toja graikųdiafektų.

NAUnWv 

hnigų^ShmH^d 
daras kasdie nup 

•1 iljij i ■ vai. •:vriii^ 
i' nuo 9 ■ V. rvio■ ilci 1 p. p,nuo 9 V. ryto

.......-/ T
S”’ žįį:;1

■ ... u v ų

P . ;

rius at-
v. ryto

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUCIV UŽDEGIMO 

Apalaanffoldte nuo perslluldlmo re* 
gulinčiai ilvalydaml savo vidurius I 
Laikykite savo vidurius. Unocal, pra* 
Salinkite nuodijančia medeli Vartoklt 

TRINEBIO KARTŲJĮ VYNĄ

MADOS MADOS

i Įn&

1 1
| ■

•įį

3460

3460 — Augesnei * moterei išėimui 
suknelė. Galima, siūdinti i iš < vienos spal
vos materijos arba iš margos materijos 
pu baltu kalpiėriąm. . Sukirptos mieros 
16, 18, taipgi 36. ;38. 40, .42, 44 ir 
46 colių per krutinę.

Noylnt gauti vieąą «r daugiau 
firšnurodytą pavyzdžiu, prašome iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, * pažymėti 
tnierą ir aiškiai paradyti savo var
ią, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa-

kartu bu užsakymu. Laišku* reikia 
Adresuoti:

Naujieną Pattern Dept., 1789 So.
Halsted St., Chicago. fih
r..... .?t ' ■

NAUJIENOS Pattern , Dtpt
1780 S. Halsted St, Chicago.
čia įdedu 15 centą ir prašau 

atriesti man pavyzdi No.--------
Mieros Per krutiną

( Vardas ir pavardl)

(Adresas)

»------------------ ------------ ų...—-------- -------------- - ----  ■ _ M

BRIDGEPORT HARDWĄRE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramanlionit, Vedėjas. 
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis ........ v v 

ir augščiau
S PAR Varnisb, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas S 1.59 
3214 So. Halsted St.

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerą pirkinių pigiai uŽ caib 

it mainymui . Visokios rūšies properčių, 
bizoių. lotą ii farmų. Turint pinigą 
nusipirksite bent kokią nuosavybe ar 
tai Aimelj ar kokį biznj ir tuomi ap
saugosite sivo pinigus.

Išpildomė visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarftavimas”.

Viršmiąėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH « CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455. I * '

Pęter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 
' muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St

. (Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Trl. Eąglewood 5840

II:TK!EWICZ<SCQ

REALESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
• • .

Prisirašykite į musą spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

CL ASSIFIED ADS
Financial

l-MI IR 2-RI MORGICIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO. 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

Senas Auksas 
Old Gold

VISUOMET TEISINGA CASH 
kaina mokame už auksą, sidabrą, plati
ną ir dantų karūnas. U. S. Smelting 
VVorks (The Old Reliable) 39 South 
State SU kampas Monroe. 4tos lubos.

Business Service 
Biznio Patamavitnat? _ _ :

AR JŪSŲ. STOGAS KIAURAS?

Mes padarome expęrto darbą už jutų 
pačių kainą. Mes taipgi cinuojame. 
kaip tai rynas. *‘do^n spots” ir tt. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Viciory 4965

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisvės Bonus. Pirmus Morgi 
čius, Namus. Farmas ir Biznius visos< 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par* 
davimui. Pasinaudokite musų apie >20 
metų plačiu patyrimą biznyje ir teisingu 
psitsmavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III, 

Tel. GROVEHILL 1038

NAMŲ SAVirUNKŲ ATYDAI 
Musą biuras suteikia patarimus namą 
savininkams reikale nesusipratimą su 
rendaunnlrikaii. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininką 
ir rendauninkų reikalais. Mfs neturi
me skyrią. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
rycd iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki £iet. įžymus namai ori-, 
ginalio ir vienintelio namą i savininkų 
biuro Cbicasoie.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 We« Division St. 

Tel. Arnrirage 2951-2952 
Mfs esame jau šiuo adresu viri 40 metą

I Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUS?., KAINOS

■Didelh knygą ir gintarą pasirinki
mai —nupiginta kaina. Musn kny
gyne randasi ' įimtai skirtingų knygą! 
apysakų, istoriją, mokslų knygą, juo
kų. monų, muzikalių dainų ir tt.. Kny
gynas atidaras nuo 9 ryto ki 5 vai. vak. 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. H.l«ed St.

• Chicago. 111.

KNYGVEDYS gali vesti jūsų kny
gas viena arba du syk į savaitę arba ka
da pireiks. Beh Franklin, Haymarket 
7800. , - .
-y,. ..... A------------ -----

Moritz Nupigintų kainų 
BUŠŲ StOTIS. Pigiausia busų trans- 
portacija kadi nors buvusi, paduškos, 
porteriai, kortomis. 16šti stalai. Rezerva
cijos. Webstėf 2480-0706. 628 So.
State St. į piteus nuo Harrison.

> ....../ ..... ■ ■ ■■...■■■■... ... ..................

PLUMBINgAs Ifc ŠILUMA. Mes 
mokame augščiausią cash kainą už var
totus plombinius, vartotas sinkas. mau
dynes, boilerius, toiletus. 2118-32 S. 
State St. Viddty 2456.

1 Šituatioft Wanted

IEŠKAU darbo už porterį į karčiamą 
ar į bučernę pagelbėti ar prie namą 
darbo pataisyti, papentuoti. Suprantu 
tuo< darbus, su mokesčiu sutiksime. 
Totiy Sprift, 932 W. 29 St.. Chicago. 
HL J

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia >

DUOSIU nėvedusiam, darbščiam vy
rui kambarį, valgį ir rubus už darbą 
lauke, tiiri būti patyręs sodininkystės 
darbe. A. Miliauskas, 1837 So. 49th 
Ct., Cicero.

Help V^anted—-Male-Female 
,. Reikia______ _

BEDARBIAI VYRAI IR MOTERIS 
pardavinėti naują pastebėtiną 15c. na
mams AeAtbutinumą; greit paantrina
mai. 90c duos pradžią nuolatiniam už
darbiui. ‘ 100% pelno. Atsišaukite 17 
No. Wabash Atė. Kambarys 505.

■■■■■■■lįsi I —

^uriiitiire & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

NAUJI ir vartoti barams fixturiai ir 
Soda Fonntain (20 centų ant dolerio).

1434 So. Wabash Avė. t

Business Chances
., Bizniai _____ _

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parduosiu beveik už pusę kainos, nes 
einu į kitą bižn|. Kampinė bučemč ir 
grosertri. 4 kambariai, 2 karą gara- 
džius, renda $30.00 mėnesiui nėra 
kompetkijos per du bloku.

1025 W. 65 St. '

CIGARŲ ir Jtedžių krautuvę par
duosiu pigiai.

2030 Ctnalport Avė.

IMPERFECT IN ORIGINAL
. . .. .....




