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Kongresas svarsto 
naujus padidintų 
mokesčių įnešimus
Nori grąžinti karo laikų 

“surtax”

Nominacijos rodo 
didelę socialistų 
įtaką Wisconsine

Socialistai kontroliuos Mihvau- 
kee ir apskritį

Washington, D. C., kovo 18. 
—Amerikos kongreso atstovų 
rūmai paskutiniame 'posėdyje 
smarkiai užsimojo prieš turtuo
lius, pradėję svarstyti du nau
jai siūlomus mokesčių įstatymo 
pataisymus. Vienas pataisymas 
siūlo imti 7% nuo metinių i- 
plaukų (incomes) didesnių už 
$8,000. Antras pataisymas siu 
lo laipsniuotų Didžiojo karo lai
kais mokėta (surtax) ant į- 
plaukų didesnių už $100,000 i 
metus. 40% “sųrtax” nuo įplau 
kų, pradedant nuo $100,000 ir 
65% surtax nuo įplaukų sie
kiančių $5,000,000 ar daugiau.

Šiuos abudu pasiūlymus rė
mė pirmiau svarstymo “sales 
lax” įstatymo priešai. Pirmas 
pataisymas buvo priimta 121 
balsais prieš 81; antrasis 153 
prieš 87.

Washington, D. C., kovo 18. 
—žemesnieji Amerikos kongre
so rūmai priėmė Ways and 
Means komisijos pasiūlymą su
mažinti “income tax” mokesčių 
išimtis, nuo $1,500 iki $1,000' 
pavieniems, ir $3,500 iki $2,- 
500 vedusiems.

Pirmiau svarstytas pardavi
mo mokestis “Sales Tax” grei
čiausiai nepraeis.

Norėjo nužudyti-in
žinierių unijos 

viršininkus
Washington, 1). C., kovo 18. 

—Wąshingtono policija suėmė 
penkius asmenis, kurie kėsinosi 
nužudyti tarptautinės inžinie
rių unijos viršininkus.

Mihvaukee, Wis., kovo 18.— 
Milwaukee socialistų vadai iš
reiškė pasitikėjimą, kad gavę 
taip didelę balsų didžiumą, ant
radienyje įvykusiose nominaci
jose, jie turės daugumą miesto 
administracijoje, ir apskričio 
taryboje. Aldermanų nominaci
jose socialistai pravedė 20 kan
didatų ir tas jau užtikrina, kad 
ten bus laimėta dauguma galu
tiniuose rinkimuose, balandžio 
5 d.

Tuo labiau socialistai yra to 
tikri, nes spėjama, kad daugu
ma balsavusių, kūne savo bal
sus atidavė už nepartyvius kan
didatus nominacijose, rinkimuo
se balsuos už socialistų kandi
datus, kurie nominacijose ga
vo didžiumą.

Džiuginantis apsireiškimas 
yra balsų skaičius, kuriuos so
cialistų kandidatai laimėjo šio
se nomiancijose. Pereitais rin
kimais socialistų kandidatai ga
vo daug mažesnį balsų skaičių, 
negu antradienyje.

Neabejotina, kad socialistai 
kontroliuos apskričio tarybą. 
Nominacijose socialistų kandi
datai gavo absoliutes didžiu
mas aštuoniuose iš 20 distriktų, 
o galutinuose rinkimuose 14 tų 
distriktų statys socialistų kan
didatus į tarybą. Ypatingai so
cialistams reikėjo nustebti, kuo
met jų kandidatas Buesch ga
vo du kartus tiek balsų, kaip 
bepartyvis J. L. Roberts, tre
čiam apskričio distrikte.

Socialistų įtaka Wisconsino 
valstijoje nuolat didėja, kaip 
parodo Milvvaukee, Racine ir 
West Allis nonminacijos.

( [Acme-P. 8 A. Photo]

Aukščiausiojo Teismo teisėjai: Charles Evans Hughes (po 
kairei) ir Bcnjamin N. Cardozo, kuris tapo paskirtas į rezig
navusio Oliver Wendell Holmes vieta.

Policija suėmė du 
tarnus nužiūrimus 

kūdikio pavogime
. ... -A .įU ..

Pranykę tuojau po Lindberghn 
sunaus pavogimo

patal-
Lind-

Japonai traukia
armiją iš fronto 

atgąl į Japoniją
Pranešimai:sako, Japonijoj. . 

ruošiama*-sukilimas

Kulkos tebelošia rolę 
Meksikos rinkimuose
Meksikos Miestas, kovo 18.— 

D. Lupez, kandidatas j Jalisco 
provincijos Atstovų rumus, nu
žudė politini priešą F. Del Cam- 
po, kuris irgi kandidatavo į vie
ta.

Vengrijos korikas ren
giasi mirti

Budapeštas, Vengrija, kovo 
18.—Vengrijoje sunkiai susir
go oficialis valstybės korikas 
Antanas Kozarek. Užsišaldė 
bekardamas vieną mirti pa
smerktą jaunuoli. Dabar pats 
guli beveik ant mirties patalo.

Vakar ant kartuvių mi- Eastman palaidotas be 
rė mėlynbarzdis didelių iškilmių

Charleston, W. Va., kovo 18. 
—Vakar, 9 valandą naktį, pa 
kartas mėlynbarzdis Harry F. 
Powers, kuris buvo nuteistas 
mirti už keliolikos moterų nu
žudymą .

3000 kiniečių iš Meksi
kos j Ameriką

Washington, D. C., kovo 18. 
—Iš Meksikos į Arizonos vals
tiją atbėgo 3,000 kineičių. Mek
sikos provincijos Sonora ir Si- 
nalot veja visus kiniečius lau
kan iš savo ribų. z

18.Rochester, N. Y., kovo 
—Visi žymesnieji Amerikos 
pramonininkai ir turtuoliai da
lyvavo ketvirtadienyje įvyku
siose, garsaus fotografinių apa
ratų išdirbėjo, George East- 
man’o laidotuvėse. Jos pasižy
mėjo dideliu paprastumu.

Argentina sulaiko dery
bas su Anglija

Lenkijoje pasibaigė 
angliakasių streikas

Sosnavice, Lenkija' ,kovo 18. 
—Paskutinėmis žiniomis, Len
kijoje pasibaigė Dombrovos ir 
Krokuvos angliakasių streikas 
ir 40,000 kasėjų vėl grįžo į 
darbą. Kasyklų savininkai nu
mušė jų algas 8%. Laike strei
ko ,policija nušovė kelius ang
liakasius ir daug sužalojo.

Sovietai rengę suki 
limą Persi joje

Teheranas, Persija, kovo 18. 
—Iš Teherano praneša, kad pas • 
kutiniu laiku dauguma minis- 
tei ijų tarnautojų pradėjo .vary
ti propagandą gyventojų tarpe 
sukilti ir nuversti dabartinę 
valdžią. Sukilimą ruošė sovie
tų agitatoriai, kurie buvo pla
čiai pasklidę po visą šalį.

Amerika susirupinus 
padėjimu Sibire

Washington, D. C., kovo 18. 
—Nuolatinis Sovietų kariuome
nes koncentravimas į Vladivos
toką ir supirkinėjimas kviečių 
Mandžiurijoje, Washingtone su
kėlė didelį neramumą.

Gaisre išgelbėjo 14,000 
blusų

SaVanah, Ga., kovo 18. — 
Narsus Savannah miesto gais
rininkai išgelbėjo 14,000 blusų, 
kurias Amerikos valdžia nau
dojo tyrinjėjipio tikslams. Taip
gi išgelbėjo ir 4,000 utėlių ir 
kitų parazitų. >; <"! '

Lietuvos Naujienos
' 1 ~ 71 1/

“Memellandbund” 
nori plebiscito 

Klaipėdoje

Nauji žygiai prieš 
lietuviškas mokyklas

Vilnius.— Vilniaus mokyklų 
apygardos kuratorija* įsakė lie
tuviškų mokyklų direkcijoms 
grąžinti ligšiolines koncesijas 
laikyti mokyklas? Atimtų kon
cesijų vietoj mokyklos turi gau
ti naujas koncesijas. Naujomis 
koncesijomis, į lietuviškas mo
kyklas nebebus galima priimi
nėti gudų ,žydų ir t.t. tautybės 
mokinių. Taip pat į Vytauto 
Didžiojo gimnaziją nebus gali
ma priiminėti ne lietuvių tau
tybės mokinių.

Čekoslovakų radio tran 
sliavo lietuviškus. 

koncertus

Tuo reikalu įteikė pareiškimą
Briuningui

Kaunas.—Penkios Čekoslova
kijos stotys (Praha, Erno, Bra
tislava, Moravska Ostrava ir 
Košice) vasario 16 d. 11 vai. 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvėms paminėti transliavo 
lietuviškos muzikos koncertą.

Klaipėdoj 15 kandidatų 
į burmistrus

Klaipėda.—Kovo 1 d. Klaipė
dos miesto taryboj įvyko ant
ro miesto burmistro rinkimai. 
Norinčiais būti burmistru pa
reiškimus padavė 15 žmonių.

Buenos Aires ,Argentina, ko
vo 18.—Argentinos valdžia nu
tarė laikinai nutraukti derybas 
su Anglija dėl prekybos sutar
ties. Lauks iki pasibaigs Bri
tanijos imperijos prekybos kon- 
fecrncija Ottawoje, Kanadoje,

Mirė dainininkas Olcott
Monte Carlo, Monaco, kovo 

18.—Monte Carlo mieste mirė 
garsus dainininkas Chauncey 
Olcott. Buvo 71 metą amžiaus.

New York, ftovo 18. - 
kar laikraščiuose buvo 
pinti pranešimai, kad 
bergh’ų kūdikio ieškanti poli
cija’ pradėjo tardineti visus 
Lindbbrgh’ams ir Mdrrow na
muose dirbusius Tarnus ir tar 
naites. Jie pakol kas nedavė 
vaisių, bet policija tikisi užti
kusi bent koki lis pėdsakus, su
ėmusi Paul ir Katie Engston- 
berg.

Engstonbergai tarnavę C. L. 
Lightfoot šeimynai, • Cęntral 
Park, N. .1., bet pranykę, tuč 
tuojau po Lindbergh’ų kūdikio 
pavogimo.

Po ilgo ieškojimo, policija 
juos užtiko Bryn Mawr mieste
lyje, Pcnnsylvanijos valstijoje 
ir dabar tardo, bet sužinotus 
faktus laiko paslaptyje.

Suomijoje baigiasi “sau
sros era”

Helsinki, Suomija, kovo 18.— 
Suomija užsakė 260,000 butelių 
svaiginamų gėrimų, sausros 
erai pradedant artintis priegu
lo. Prihibicijos įstatymas, pa
naikintas visuotinu balsavimu, 
nustos veikęs balandžio 5 d. 
Gėrimų monopolį kontroliuos 
valdžia.

Shanghąi, kovo 18. —Iš Shan- 
ghaja'us ' išvyko sunkiausiai 
prieš' kiuuš ties Kiangwan,u 
kovojusi Japonų 2d-ta brigada. 
Paskui ją išvyks ir U-ta; di
vizija.

J- ■ Taikos klausimas pakol ■ kas 
dar neaiškus. Pasitarimai tarp 
kinų atstovo, japonų atstovo 
Mamom Shigemitsu - ir Sir Mi
lės Lampson (Anglija), dar te
beeina, bet progreso veik nepa
daryta.

Laike karo su kinais, japonų 
biznis nupuolė apie 48%..Kai
po karo pasekmė, japonų spau
da numato Japonijos ekonomi
ni ir politinį krizį.

London, Anglija, kovo 18. — 
Reuter’io telegrama iš Shangha- 
jaus praneša, kad atyda Shan- 
ghajuje sukoncentruota ant* Ja
ponijos vidaus reikalų, nes iš 
Tokio be pertraukos ėjo prane
šimai, kad rengiama sukilimas 
prieš dabartinę valdžią. Tuo aiš
kinama ir kariuomenės trauki
mą atgal iš Kinijos į Japoniją,

Japonu karo laivai Ma 
iiiloje

Manila, Philipinų Salos ,kovo 
18.-—Į Manilos uostą atvažiavo 
du moksliniai japonų karo 
vai Iwate ir Asuma. Įgulos 
ri 1,504 vyrų A

lai
tu-

Littorin Krueger’io vie
tininkas

Stockholm, Švedija', kovo 18. 
—Kristei* Litterin, Švedijos 
degtukų kompanijos vice-pirmi 
ninkas, numatomas į, Paryžiu
je pereitą šeštadienį nusižu- 
džiusio, Ivar’o Kueger’-io vietą.

Trockis vos nežuvo ju 
roję

Istanbul, Turkija, kovo 18.— 
Trockini bežuvaujant su dvie- 
jais draugais Marmuro juroje, 
kilo audra ir sudaužė jų valtį. 
Išsigelbėjo nuo mirties tik dasi- 
gavę į apleistą “Šunų Salą”. »

Pontiac, Mich., kovo 18.— 
3 metų megaitės motina išėjo 
į miestą. Mergaitė palikta su 
kaimynais tiek pradėjo verkti, 
kad netrukus beverkdama 

v v..
ir

Chicsigai ir ap'elinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:' 1

Nepastovus oras; galimas lie
tus ar sniegas; vidutiniai ikin- 
tą vėjai.

Vakar temperatūra* buvo 27- 
35 taip.

Saulė teka 5:57; leidžiasi 6 h 
00.

Norman Anglijos ban
ko gubernatorium

London, Anglija, kqvo 18.—‘ 
Anglijos banko direktoriai try
liktu kartu išrinko Montagu 
Norman’ą Anglijos banko gu
bernatorium (prezidentu).

■, ■ ' ■ t...........
.. ' ’ y.s.; '

Francija paskolino Bel
gijai $28,000,000 

i» . . 4 > k ’’ .- * • i* ' 1 ■ ...r

Paryžius, kovo 18. —- Fran
ci jos bankai paskolino Belgijai 
1,000,000,000 frąnkų ąrįa* apie 
$28,000,000, , ' ' / ; ' ’ ‘

. .. J f . ■ ■ ■
f ’ ’ fr . ii i ■,^ir<Ri»<i|iy»iiiiiiF i>i>

PaulSboro, N.' J., kovo. 18.*— 
Vienų * namų gaisre žuvo keturi

Keturias valandas palaidotas po 
smėliu

Peoria, III., kovo 17. — E. 
Fehel, 24 metų vyrukas, per ke
turias valandas išbuvo palaido
tas po smėliu. Kuomet' kaimy
nai jį atkasė Jis dar tebebuvo 
gyvas. .....

' ■ / < ■ į

Čekoslovakija mažina Amerikos 
filmų importą

Paryžius, > kovo 18. —Čeko
slovakija nutarė sumažinti Ame
rikos kinomatografų filmų im
portą-

l Albany, N. Y., kovo 18. -r- 
New Yorko legishatura išleido 

vaikai? Motina, 'beveik einaąti statymu kuris draudžia kvosti 
iš proto, mėgino juos išgelbėti, kandidatus į mokytojų vietas
bet veltui. apie jų religinius įsitikinimus.

Berlynas. — Visa vokiečių 
spauda skelbia šitokią žinią: 
Reicho kancleris Briuningas, 
dalyvaujant valstybės sekreto
riui von Bulow, priėmė pasita
rimui Klaipėdos klausimu tris1 
“Memellandbundo” pirmininkus, 
kurie atvyko pas kanclerį, kaip 
visų Vokietijos rytų organizaci
jų įgaliotiniai. Visų organiza
cijų vardu “Memellandbundo” 
vadovybė . įteikė kancleriui ši
tokį memorandumą.
“Klaipėdos krašto pagrindai 

netinkami”
“Lgšioliniai Klaipėdos krašto 

teisiniai pagrindai pasirodę esą 
visiškai netinkami taikai išlai- ’ 
kyti Klaipėdos krašte ir geriems 
santykiams palaikyti tarp Vo
kietijos ir Uetuvos. Lietuva 
nesugeba ir nenori gerbti su
teiktos autonomijos.
“Vienintėlė išeitis—plebiscitas”

“Galutinas ir patenkinamas 
klausimo išsprendimas galimas 
tik per visiškai naują Klaipė
dos krašto valstybinių pagrindų 
sureguliavimą pagal tautų ap- . 
sisprendimo teisę ignoruojant 
Lietuvą. Tuo tikslu yra reika- 1

visų klaipėdiečių^ gyve-
* ir . už 

.J^^ibų, atsiklausimas. Atsi- 
klaušimo laisve * iiiri būti ga- 
ralrtubta Tautų? Sąjungos.”

Kliedi apie bavOjtf\iiį® VKiai1SkS?e
Lietuvos pusės __

..A'11 <»'/■ '

^Berlynas. III. 3 Elta,-— Na
cionalistų “Volkisclier Beobach- 
ter” įdėjo straipsnį apie taria
mą pavojų Rytų Prūsijai. Strai
psny pilna įvairiausių* kliedcjir 
mų apie neva projektuojamą 
bendrą lietuvių ir lenkų žygį, 
fiancuzų paremtą, į Rytų Prū
siją. Klaipėda* reiškianti Lie
tuvai’ kompensaciją už Vilnių.

Mirė buvęs Klaipėdos 
gubernatorius J. Žilius

šįrytKlaipėda, kovo 2.
mirė buv. Klaipėdos krašto gu
bernatorius dr. Jonas žilius. 
Klaipėdos krašto gubernatorium 
jis buvo nuo 1925 metų lapkri- 
Čia 10 d. iki 1926 metų rugpiu- 
čio 5 d. Paskutiniu laiku dr. 
žilius gyveno Smiltynėj savo 
viloj ir nuolatos sirguliavo.

Naujas laikraštis
Kaunas. — Nepr. Lietuvoje 

stipriai yrą susiorganizavę pra
monininkai .prekybininkai ir 
•amatninkąi. Be savo atskirų 
organizacijų jie dar norėtų tu
rėti ir savo atskirus laikraš
čius. Bet tuo tarpu nutarta, 
kol kas, leisti vieną bendrą sa
vaitinį laikraštį “Verslas”, ku
ris netrukus ir pasirodys. 
_i_ -- ' _-- --------- . r

■ » 4 4 1 • 4

Klaipėdos krašto 
kasa tuščia

Laikinoji direktorija prašo cent
ro vyriausybėse5QQ Jukst li- 

!t ^ 4>ą^koloą

. Klaipėda.—Laikinoji Klaipė
dos direktorija įš valdininkų su
darė ypatingu komisiją, kuri tu
rėjo patikrinti direktorijos ka
są prieš perimant ją naująjai 
direktorijai. Komisija, patik
rinus kasą ,rado 500 tuks. litų 
trukumo. '

Deį toą priežasties laikinasis 
Klaipėdos ‘ krašto direktorijos 
pirmininkas Toliušis pareiškė 
p. Merkiui, Klaipėdos krašto 
gubernatoriui, kad dabar kasoj 
pinigų visai nėra.

Atsižvelgiant į sunkią ūki
ninkų padėtį', mokesčiai galį bū
ti sunkiai išieškoti. Todėl lai
kinoji direktoriją Centro 
vyriausybės suteikti 590 tukst. 
litų paskolą; Ši paskola reika
linga tam, kad galima laiku ir 
tvarkingai ištnokėti tarnauto
jam algas bei kitus mokėjimus 
ir suteikti palengvinitną krašto 
ūkininkams.

VELYKOMS
- Pasveikinti savuosius Lietuvoje.

Geriausią pasiunčiant pinigus paštu arba 
telegrama per

IMMUOilOS
1739 So. Halsted St.

t z Ofisas atdaras nuo 8 iki 8. 
šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.
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Legališkas žmonių ! J slv ;Ru? užsi,l‘" 
apvogimas : šita didelė spekuliacija, su- 

--------- -— plaukimas žmonių pinigų pas 
kelis asmenis, paskubino A- 

Jau trys metai
Nė vienoj šaly nėra taip išsi
vystęs ir per valdžių apsaugo- merikos krizį. .] 
tas legališkas apvogimus.
Amerikoj.

Buvusis Amerikoj dem<>kra
tų vadas, vėliau labai pagarsč- buvo išvilioti minėtais budais, 
jęs su moukės prova, \Villiam 
J. Bryan, yra pasakęs, kad A- 
merikoj yra tokie įstatymai, 
kad jeigu badaujantis pavogs 
duonos kąsniukų, tai bus nu
teistas ant šešių mėnesių į k a-

>, kaip siaučia Amerikoj krivis ir ga
lo nesimato.

Amerikos žmonių

svetur, nes Lietuvoje truko 
dąrbininkų net lauko dar
bams. Didelė darbininkų, ypač 
meisterių stoka buvo jaučia
ma prie statybos darbų. Kaip 
toliau bus skaičiais parodyta, 
Lietuvos finansai ir liaukai te
bėra sveiki, valstybės biudže
tas suvedamas sveikais pagrin
dais, valiuta — pastovi ir tvir
ta, o pramone rodė net kili-

Įėjimų. Bet jeigu pavogs milio-j kuUavimų slocku. 
nų dolerių, tai bus nusiusiąs| Jeigu lietuvių Umvęrsal

O ponąs Hooveri^ sako, kad 
žmonės savo pinigus turi pa- mo tendencijos, 
slėpę pančiakosc. Jeigu Iloo- 
veris nori gero žmonėms pa- sų laikams stačiai nepaprastą 
daryti, lai panaikina apgaviu- reiškinį paaiškinti? 
gų “gold bonds“ biznį ir Spe

Kuo butų galima šitokį nnt-

skolinęs 
pini- 
savo

apsaugojantis žmonių gerbūvį.ku, arba jeigu butų 
ir teises.

Visoj Amerikos istorijoj ne
buvo tokio žmonių apvogimo, 
kokis buvo per praeitus pen
kiolika metų.

Po karui Amerikos žmonės 
turėjo daug pinigų, tad buvoi 
progos legališkai juos apvogti į tų žuvę, 
visokiais budais.

Bishopo, Harringtono* ir ki
lų budai, kaip greit likti tur
tingu. yra lik menkniekis 
prieš didelį, legnliškai 
zuotų raketų.

Vienas tu legališkų 
yra kai kurie “gold 
truslai-kompani jos. 
žmonių žino ; 
kurie žino apie jo veikimų,] 
lai tyli, nieko nerašo ir nesą-į 
ko, kaip milijonai žmonių yra , I
legališkai apvogti.

'Amerikos kai kuriuos “gold vairiausių žinių, 
bond“ kompanijos buvo tvar- gandų, apie ekonominę padėtį 
komos sekamai: jeigu namas 
kainuoja milijoną dolerių, fai 
“gold bondsų“ buvo išleidžia
ma už du • milijonu dolerių. 
Patvarko taip, kad į tam tikrų 
laikų vieni “gold bonds“ yra 
atmokami į tris metus, kiti į 
penkis, dešimtis ar daugiau 
melu.

Kada “gold bonds“ 
duoda, -tai viršininkai 
ant kurio “gold bonds“ 
Ii, pasiuto vienų savo 
mą žmogų, daugiausia advoka
tą, pasamdo atskirą papras
tam name ofisų. Gi tuo pačiu 
laiku pradeda nemokėt nuo
šimčių. Žmonės, negaudami 
nuošimčių, nusigąsta, kad jų 
pinigai gali žūti.

Tada tas pasamdytas žmo
gus išsiuntinėja visiems “gold 
bonds” savininkams laiškus, 
kviesdamas, kad pas jį ateitų 
pasikalbėti kaslink tų “gold

s t ock o spėk 111 i a toriams 
gus, tai butų užsidaręs 
duris.

Lietuviai guli pasididžiuoti, 
kati turi tokį sumanų banko 
vedėjų., kaip p. J. J.. Eitas, — 
nes kitaip lietuvių pinigai bu-

organi-

Norinti, kad pinigai neštų 
gerų nuošimtį ir butų saugus, 
skolinki! pinigus, ant pirmų 
morgičių arba pirkit iš banko 
pirmus morgičius, Pinigai ant 
pirmų morgičių niekad nežus. 

Earmergs.ra k etų
bond”

npie.šĮ O|TUV0S EKONOM!
i DABARTINĖ LIE

Paaiškinti galima visa Lie
tuvos ūkio struktūra. Lietuva 
gyveno ir tvarkėsi nelyginant 
vienas didelis ūkininkas, tesi- 
orientuodamas tiktai į savo 
pal gamybų ir išteklius, ir gy
vendamas Juo, kų jis patsai 
pasigamina. Normaliais lai
kais Lietuvą gal butų lėkę pri
skirti prie atsilikusių kraštų, 
bet sunkios pasaulio nelaimės 
metų šitoji Lietuvos ūkio 
struktūra gelbsti Lietuvą nuo 
skaudesnių krizio smūgių. Ži- 
iioina, kaip reikalai klosis at
eityje, dabar niekas tikrai 
negalėtų pasakyti. Ir vis tiktai 
galima tikinti, kad prie dabar
tinės Lietuvos ūkio struktū
ros, jeigu kada krizis ir paaš- 
trėlų, Lietuvoje perdaug blo-

.pert(&lį$ ; sudalą "Ą Lietuvoje 
vadinamą ‘^tdjžbto •> likučių 
fondų,’1 Valstybė atsargos ka
pitalą. šitokių v : ke->
•liu surenkainos^ėAb^ ©iiia;. įviiit 
r,i cm s prod ut iijiįi^i^ X<l«;r,r 
pains, reikąląttjąiVi^i^ iš' 
stybes iždo vieiikarčių siąin- 

’čių išliiidų (geležinkelių, tiltų 
statyba ir ph.). Tame “biud
žeto likučių fonde” 1931 molų 
lapkričio 15 d. buvo daugiau 
kaip 61 mil. litų. Lietuvos val
stybė turi dąr 'monetų fondą, 
siekiantį tOJ) miii. litą i# pen
siją fondą, Mdrfc dabav siekia 
19 mil. litą, Hęikią dar pąste- 
lreti(, kad Lietuvos valstybė yra 
investavusi apie 6$. mil. Htą 
savo kapitalo į. įvairias. įmones 
l>ęi. institUciijąa, pirkdama ją 
ąkcvjas. Pavyzdžiui, vieną že
mės Banko akciją valstybe 
yra kiigįjjU^ii nž mik litą,
Lietuvos Įjunko (Emisijos.
Ba»ka$) už M mik li
tą. VąlstybČK portfeliuose su
kaupta dauguma “Maisto“ fab
riką (Skerdyklos, šautuvai, 
eksportas), euktaus, fabriko, 
didžiulės spąujstuvės “Spindu
lys” akeijią ir pu.

Wli metais valstybes pija
mą buvo; numatyta 327,8 mil. 
lit., ir išlaidą — taippat 327,8; 
m i J. lit. Išsamieji daviniai už 
pirmuosius biudžeto vykdymo 
10 menesią rodo, kad ir šiais 
melais Lietuvos valstybės biu
džetas. yra reafizuojamąs nor
malia iš anksto, * numatytąja 
tvarka. Per’ pirmuosius devy- 
nius ir puaę mėnesių šiemet 
valstybė pajamų turėjo 211,0

rąikj litą.šis; skaičius £ darosi 
yąizdingcsnis prisimenąąt, kad 
1930/ metais 4iki yOitybė
turėjo.jpąjąmų; 2$K9 miįį litų. 
šiemet (i931)/ polyginti su pe- 
ręl«iį l93Q metais per tų patį 

Jįhiką ’ su mažę j o pą jąmo&t liktai 
Įiž miškų, — surinkta 84 nuoš. 
to, kų daVė ^pereiti metai. Td-i 
čiau kitos pajamos — muitai, 
žemės ir pramonės mokesčiai, 
ir pn., — davė daugiau, negu 
pereitais metais per tų patį lai
kotarpį.

Šiemet per pirmuosius devy 
ąius mėnesiuos valstybė turėjo 
išiaįdU Bitą (per tų
patį la&ą 1930 met. — 217,8 
ą< litą;; W met. — 178,1 
mik litų). Tokiu budu biudže
to. vykdymas, iki spalio men. 
šiais meiąis davė daugiau 6 
mil. Htą pertekliaus. Reikia 

i atsimintu kad šiais metais ėjo 
labai dideli statyba (geležin
kelis, Klaipėdos uostąs, cuk- 
raus fabrikas, keli dideli til
tai, visa eilė didelių valstybes 
rūmą ir pm). pareikalavusi 
nepaprastą išlaidą.

šie daviniai pakankamai į- 
tikinamąi parodo, kad Lietu
vos finansai remiasi visiškai 
s.veku pagrindu, ir kol kas ne
parodė jokitj. krizio požymių.

• Lie 11 iv os vali u ta.
Kaip žinoma, valiutos 

tarnas bei. pastovumas
ginusia priklauso krašto finan
sų ir valiutos padengimo fon
dą.. Kaip matėm, Lietuvos fi
nansai teberą visiškai sveiki. 
Kaip atrodo Lietuvoje lito va-

I v i r- 
dau-

Še&tacHems,' kova' 19 ~ 1932

•liūtus- padengimo reikalas? '
Lietuvos ’(Emisijos) < Banko 

įstatymas^ reikalauja, kad' lei
džiamieji v apyvarton • bankno
tai butą 'pądcngli< r auksu v ar 
auksui Tyįia . svetima valiuta • 
iki 33 . nuoš. .Tačiau Lietuvos 
Banko leidžiamieji banknotai 
vien tiktai auksu buvo paden
gti daugiau, negu to įstatymas 
reikalaują, šių metų padengi
mo skaičiai atrodo šitaip:

Sausio, mėnesį valiutos pa
dengimas grynu auksu siekė 
35,7 nuoš.; gegužį — 36,3%. 
Vėliau auksu padengimo pro
centas laikinai buvo kiek nu
kritęs,— 4’ugpiučio mėnesį sie
kia jisai 33,7 nuoš. Netrukus 
Lietuvos Bankas ėmė pirkti 
stambesnius auksp kiekius, ir 
valiutos padengimas auksu 
ėmė sparčiai kilti. Spalio mė
nesį padengimas siekė 39,5C/, 
o lapkričio mėnesį — jau 
42,0 nuoš. Tai yra tiktai auk
su padengimo procentai.. Tuo 
tarpu lito valiuta, greta aukso 
yra padengiama taippat ir 
svetima valiuta. Auksu ir sve
tima valiuta lito padengimas 
lapkričio mėnesį sieke 77,4%, 
(įstatymas reikalauja tjktai 33 
nuoš, padengimo auksu).

Esant Lietuvoje sveikiems 
finansams ir šitokiam daugiau 
negu įtikinamam lito valiutos 
padengimo procentui, litas lai
kosi tvirtai ir pastoviai. Ne
tenka stebėtis, kad lietuviškas 
litas neliktai Lietuvoje, bet ir 
tolimesnės Europos biržose 
yra branginamas ne mažiau 
už dolerį. O ne taip senai kai-

buvo labiau

reiškiama /daugiau r pasitikėji
mo, inegu doleriui, i (Ofic. ; pa- 
-riteti. 1 <lol; —’Kiįlit;) įViidiSias, 
siaučiantis pasaulyje ’ krizis 
lietuviškam - litui ‘ jokio įspūd
žio nepadarė.

(Bus daugiau)

kuriose Europos į biržose litas 
brandinamas, 

doleris, — litui buvo

iš pa r- 
namo.

ištiki-

Žmonės tina teirautis. Gau
na paiškinimų, kad tas namas 
buk negali jokiu budu išmokėt 
nuošimčių. Jeigu norit imkit 
po 25 centus už dolerį, jeigu to 
ncimsit, namas bus paleistas 
ant licitacijos, tada nė to ne
gausite. Žmonės nusigąsta, 
džiaugiasi, kad tas geras žmo
gus nors po tiek duoda, ir mie
lai sutinka priimti po 25 cen-

Du milijonus “gold bonds” 
nuo žmonių išperka už 
$500,(MM), gi $1,500,000 žmonių 
pinigų žūva. O “gold bonds” 
kompanija pelnė $1,500,000 
;oba, teisingiau pasakius, lega- 
liškai pavogė. Už tokių legališ- 
kų vagystę Amerikoj nebaud
žiama.

Antras Amerikoj didelis ra
ketas — lai stock šėrų parda
vimas.

1929 metais stock-šėrų kaina 
pasiekė aukščiausį laipsnį. 
Žmonės buvo daugiau apsvai
gę stocko spekuliavimu, negu 
lietuviai su Bishopo spešelais. 
Pirkimas stock buvo didelis 
pasididžiavimas. Galima (Iru
siai sakyti, kad 90 nuoš. stocko

pratimo, dėlko stocko kaina 
kyla ar puola.

Kas buvo 1929 metais? Tjj 
metų spekuliacija Amerikos 
lengvi iki a m.s kainavo $50,-
000,t HM),(M 10. Daug bankų, ku- suvaržyti

n’ė padėtis
Pastaruoju laiku ateina į- 

da ugi ausiai

Lietuvoje. Kiek įvairus tikslai, 
kurių nori pasiekti tųjų žinių 
bei gandų patiekėjai, ticl^įvai
rus yra ir jų informacinis tik
slingumas. Per įvairias pasau
lėžiūrų bei politinių įsitikini
mų prizmes nušviečiamoji 
Lietuvos ekonominė padėtis 
neleidžia aiškiai ir tiksliai su
sivokti, kokia iš tikrųjų yra 
toj reali Lietuvos tikrovė. Tik
slu duoti visiškai bešališkų in
formacijų, mes gavome 
mųjų patikimiausių 
objektyvius davinius, 
čia ir patiekiame.

—Ekonom.

pir- 
šaltiniu 
kuriuos

Centras.
E e 11 d ros Pas t a bos.

Nūdien jau nebebūtų galima 
tikinti, kad visame pasaulyje 
siaučiantis krizis, Lietuvos 
butų nepalietęs.. Kai visur pa
saulyje, ypač gi pas artimuo
sius Lietuvos kaimynus, gyve-

dukcija, bankrotai, bankų ka
tastrofos, finansų suirutė, va
liutos kritimas ir kiti panašus 
skaudus reiškiniai, nuostabu 
butų laukti, kad į mažų Lietu
vą pasaulio krizis šiokiu ar to
kiu budu neatsilieptų. Tad ne
tenka stebėtis, kad ir Lietuva 
ėmė jausti to krizio išdavas. 
Tačiau Lietuvoje kartas nuo 
karto prasi veržiu krizio reiški
niai yra kitokios prigimties, 
negu daugumoje kitų; krizio 
apimtų valstybių tarpe suda
ro lyg ir išimtį. -

Dalykas yra tasai, kad Lie
tuvoje prasiverži}) kartais kri
zio pojūčiai pasireiškia kaipo 
rekošetas kitur siaučiančios 
audros. Pačios Lietuvos eko
nomine būklė iki šiol tebėra 
visiškai sveika, Lietuvą savo 
vidujinio krizio dar iki šiol 
nežino. Lietuvoje nėra tų pa
grindinių krizio simptomų, 
kurie yra charakteringi viduj© 
krizio apimtiems kraštams, 
kurie paprastai parodo, kad 
krašto ūkis negaliuoja. Lietu
voje galima pastebėti net visai 
priešingų reiškinių. Pavyzd
žiui, kitų kraštų didžiausia ne
laime — nedarbas. Lietuvoje 
gi tik trumpiems žiemos mė
nesiam atsiranda šiek tiek be
darbių, vasarą gi jų Lietuvoje 
nėra. Pavyzdžiui pereitų vasa
rų valdžia net buvo priversta 

ėjimų uždarbiauti

Phone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 

K0NTRAKT0RIUS 
6504 So. Wathtenaiv Avė. 

CHICAGO, ILL.

Palengvina Skausmą 
NekentSktte reumatišktj gi

linau ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento 

PAIN-EXPELLER

AR JIESKAI 
DARBO?

-----------SKAITYK KASDIEN-----------r

NAUJIENAS,
U--------- IR HHYK skiltis------------- S

REIKIA DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

M

1131 Sntk lilslU Sinti, tllHtl. UI.
perdaug gera niekuomet ir ne
buvo. Kitur, pavyzdžiui, ban- 
krutavo-suslojo vienas, kitas, 
trečias fabrikas, gaminęs eks
portui, tenai liko dar daugybė 
fabrikų, kurie gali kasdieną, 
kas valandą bankrutuoti. Lie
tuvos gi fabrikai labai rėjai 
tegamino eksportui, daugiau
sia jie orientuojasi į vielos 
rinka ir tai dar toli ne visuo
met pajėgia visą ją aptarnau
ti. Tiktai mėsos ir pieno fab
rikai itin interesuojasi užsie
nio rinka.

Kad Lietuvoje“ ^yttsireiškia 
kai kurie ekonominiai sunku
mai yra ne vidujo ūkio krizio 
požymiai, bet tiktai atbalsis 
kitur siaučiančio krizio, pa
rodys smulkesnė atskirų ūkio 
šakų peržvalga.

Lietuvos finansai.
Lietuvos finansų ūkis gyve

na normaliu evoliucijos pro
cesu. Tai vaizdžiausiai parodo 
valstybės biudžeto sumų įvai
riais metais palyginimas:

METAI 
1923 
1928 
1929 
1930

Per septynerius metus Lielu- 
vps biudžetas išaugo daugiau,

PAJAMOS
166.3
319.8
338.5
347.7

mil. 
mil. 
mil. 
mil.

lit. 
lit. 
lit. 
lit.

• IŠLAIDOS
166.0
278.4
272,1
320.6

mil. 
mil. 
mil. 
mil.

lt. 
lt. 
lt. 
lt.

lybės biudžetas buvo netik su
balansuojamas, jis duodavo 
pertekliaus. 1930 metais biud
žeto perteklius siekė net 27 
mil. litų. Kasmečiai biudžeto

i

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligų ar silpnumų.

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui' 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų, pūslės,, urina- 
rių ir visų užkre
čiamųjų ligų. Tai
pgi speciali gydy
mai sugrąžinimui 
energijos ir stipru
mo be laiko nu
stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

! Sergantys žmonės yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa- 
'cijų, kurios bus nuteiktos dykai be 
Jokių pareigų. / z , '
i Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
ešiems prieinamos. Galima susitarti dėl 
e lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi- 

Jgydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
• U^TIKIMAS SPECIALISTAS
> 35 South Dearborn Street
,kampas Monroe Street, Chicago, Hl. 
»Imkite elevatorių iki penkto ąugšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 

[dėt moterų. Valandos: 10 a. Yu. iki 
,5 p. m. Ncdeliomis 10 a. m. iki t 
tp. m, Panedčli.iis, Sercdomis ir Suba
rtomis nuo 10 a> m, iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

AMERICAN BOSCH
**

DIO

t

2 DIDELIUS EKSKURSUOS

$67

MODEL 31-H 
SUPER-HETIRODYNE 

Other models from 
$43-50 to $139.50 
compteto with tubes.

Central Republic Bank
AND TRUST COMPANY

• r • • /

208 SOUTH LASALLE STREET, CHICAOO

illlllHnil Imi M»l Miliumi 
■■■ ...........—............  |.WW

HOLLAND - AMERICA LINE

Kiekvienas doleris depozi- 
t uotas musų Taupimo De
partamente yra dirbantis 
doleris, kuris uždirba jo sa
vininkui 3% compound 
nuošimčius

Tegul Jusy Sutaupos Uždirba 3% Compound 
Nuošimčius šiame Dideliame 

Konservatyviame Banke.

Bcngia
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sųjunga Amerikoje
Populiariu ij’ nauju Garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO

’ 1 ■ >•

Gegužes 21 dieną, ir Liepos 16 dieną 
Sėdant laivai! iš vakaro j • - ’ ■ ; '

Į KLAIPĖDA (PER*0TTERDAM’
Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika

DĖL INFORiPlAęiJŲ. KREIPKITĖS Į' 

AMBRAZIEJUŠ; J.
168 Gcaed Sc.. Brooklyn. N. Y. 

AMBROZE. V. W.
178 Fcrijy Sto Ncvvark. N. J.

“AMERIKOS LIETUVIS’’
14 Vcrnon Št.. Worccstcr,' Mas?. 

BALTUTIS. P. P.
3 3 27 So. Hafctcd St» Chicago, III. 

BARTKEVIČIUS. P.
678 N. Main St.. Montcllo, Masš.

“DIRVA”
6820 Supcrior Avc». Clevcland, O.

MAKAREVIČIUS. K. A.
62 Jacksoa St.. Ansonia, Conn. 

MOLIS, P.
1730 — 24,th St.. Dctroit, Mich.

“NAUJIENOS”
173 9 So. H^lsnd St.. Chicago, III. 

rauk.tYtė, J.
I 23 1 MiŲbury St., Worccstcr. Masš.

.......................................................... ........... ■’

SEKYS. J.
2?6 Park S(..' Hatfęrd, Conn, 

SIDABRAS, K.
342 VŽ. Btoadvvay. S. Boston, Mass.

STULPINAS, V. M.
3400 So. Eincrald Avc.. Chicago, III. 

TREČIOKAS. A. S.
197 Adamą. St. Ncvvark, N. J.

URBŠAS, J. J.
187vOak St.. Lawrcncc, Mass., 

x VARASIUS. A.
l!2th and Oarson, 'Succtsi

vasųua5skaŽ‘. J.
Bank Št., Watcrbury, Conn.

“VIENYBE“ ♦
Grand St.. Brooklyn, N. Y. 

VELECKIS. A-
502 South Avė.. Bridgcport, Conn. 

ZOLP. J. J.
4559 S. Paulina St., Chicago, 111/

So

ai 4

193

*■

Ar galės atsirasti toks 
žmogus, kuris galėtų 
sakyti, kad dabar pas 
Budrikų nėra dviguba 

vertė Bosch Radio

HOOVER Elektrikinis Dulkių
Valytojas vertes .....................

DYKAI su kiekvienu BOSCH
RADIO .......................... -...... $67

arba didelė nuolaida už jūsų senų radio
Krautuve :Atdara Kiekvienų Vakarų 

ir Nedėlioję iki 6 vai. vakaro.
. s

Jos.F.BudrikM-
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevaird 8167 ir 4705.

Iš stoties \VCFL, 970 kilocycles, lietuvių programai kas 

nedėldienį nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.

Iš stoties VVIIFC, 1120 kiločycles, lietuvių radio progra

mai kas ketvergų nuo 7 iki 8 vul. vakaro.

f
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N . *

.j. *■
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M
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VABKAtAl.lv


šeštadienis, kovei 19, 1982
iyfcį»i ■ a^MĮg^Į***** ....... ...................

Neger i4 žmona

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

Darbų mažai

Nesenai įvairiuose laikraš
čiuose skaitėme stebuklingas 
pranašystes: “Fordo Motor Co. 
šauks atgal prie darbo 33,000 
darbininkų: kovo 8 dieną rinkoj 
pasirodys Fordo naujos mados 
V 4-8 automobiliai. Kaipo pa
grindas darbų padaugėjimui 
Fordo River dirbtuvėj dirbs 
100,0C0 darbininkų ir dirbs 40 
valandų kas savaitę iki padirbs 
1,500,000 naujų automobilių”.

Dabar pažiūrėsim, kas iš tų 
visų stebuklingų skelbimų išėjo: 
Kovo 8 d. ir vėliaus Fordas nuo 
“visų’* darbų atleido apie 30 
nuošimtį darbininkų, o liku
siems prie darbo daugumoj duo
da dirbt vos tik 8, 10, 24 va- fe
landas j savaitę. Da tiek gerai, 
kad pas Fordą dirbantieji gau
na algos ne mažiau, kaip $6 už 
8 valandų darbą. Fordo naujos 
mados automobiliai da iki šiai 
dienai nepasirodė. Mat, pirkėjų 
nėra.

General Motor Co. įvairiose 
dirbtuvėse yra da blogiau, ne
gu pas Fordą. Daugumoj dar
bininkai gauna dibt vos tik 1, 
2, 3, dienas savaitėj ir tai tik 
keletą valandų per dieną, ir re
tai kuris uždirba daugiau, ne
gu 25, 35 centus per valandą.

——o—
Čia yra daugybė mažų dirb

tuvėlių, kuriose dirbdavo po 30 
ar 40 darbininkų ir padirbdavo 
įvairias smulkias dalis dėl au
tomobilių. Ale kai dabar didžio
siose automobilių dirbtuvėse 
mažai dirbama, tai ir tose ma
žiukėse darbų nėra. Stovi užda
rytos, arba labai mažai dirba
ma.

Krautuvėse, viešbučiuose ir 
valgyklose vyrai ir mostys dįp- 
ba ilgas valandas už irisai ma
žą algą. Be to. yra dahg jauKų 
merginų ir vyrų, kurie dirba 
viešbučiuose ir valgyklose vien 
tik už valgį.

Nors visur darbininkai sun
kiai dirba ir už visai mažą at
lyginimą, bet vis gauna nuo vi- 
sogalinčių bosų magaryčioms:

“Tu prakeiktas 'tingini, dirbk 
greičiau! 
mo”. Tai 
kestis už 
ti.

Jei tingi dirbt, eik na- 
darbininkams užmo

tai, kad neorganizuo-

—o—

■vietiniuose kapitalinNuolat
tų dienraščiuose skaitome: Dar
bai daugėja. Ta ir ta dirbtuve 
šaukė.— ims prie darbo 3,000 
ar 4,030 naujų darbininkų. Tai 
yra grynas melas nuo A iki Z. 
Jeigu kurį dirbtuvė ima naujus 
darbininkus prie darbo, tai pa
rašo atviruke ir pasiunčia per 
paštą tiesiai i namus tokiam 
darbininkui, kuris yra pirmiau 
Iii bes toj dirbtuvėj. Gi nuo 

gatvės visai neima. Jeigu į ku
rią nors dirbtuvę per vienas

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Išleido sunu į kali 
džiu

šiomis dienomis musų ko
lonijoj įvyko didelės išleistu
vės. P-nas Klapata, visiems 
plačiai žinomas musų koloni
joj didelis darbuotojas bei vei
kėjas, užsiaugino gražų sūnų. 
Kadangi tėvas yra apsišvietęs 
žmogus Ir didelis veikėjas, tad 
nenori ir savo sūnų palikti be
moksliu; nori jį apšviesti ir

certas butų buvęs didesnis, 
kad kaip pirmiau buvo rašyta 
to pačio bimbininko, daug 
žmonių netilpo ir pinigai 
vę grąžinami atgal. Bot 
riausia bimblninkas butų 

tik, matyt, nedrįso, 
Sklokininkų koncertas 

toks mažas, kad jis visas 
tilpęs į musų koncertą... 
ir apie savo koncertą 
kiek teisybes pasakęs.

taip: 
buvo 
butu 
Tada 
butu v

gc

nopa-
kasdien pinigų ir

— Mano žmona stačiai 
kenčiama — 
pinigų.

O kur ji
—-Nežinau.

nesu

juos padeda?
Nes aš jai dar

......................................................»,, r ., --------- , ......................................... ---

DYKAI
davęs.

Nėra ko bijoti

ei g-

ro. O kad duoti, aukštesnio 
, . v , , v. , . . , mokslo savo vaikui ir greičiauduris pasaukia šimtą arba tuks- .Y . .. .. .. . . / ” . . .' ‘ išmokslinti jį, tai nutarė vietoj

leisti į haiškulę, siųsti tiesiai į 
kalidžių. Tiesa, kai kurios ka

tantį darbininkų prie darbo, tai
per kitas duris tiek pat arba
da daugiau išvaro Jauk, paša- jį^’neiMd įrihnt? be"haiš-

“Darbo nėra, eik na-1 
bus darbo,— pašauk-

kydama: 
mo. Kai 
sim”.

Taipgi 
įvairių kvalifikuotų darbininkų, 
—vyrų ir moterų. Jie dabar sy
kiu su kitais bedarbiais alkani 
gatvėmis bastosi ir darbo ieško, 
ale jo niekur neranda. Tie kva
lifikuoti darbininkai, kurie da 
turi darbus, tai už jųjų -atsako- 
mingumą darbe algos tiesiog 
yra ubagiškos. Mat, tie ponai
čiai ir panelės pirmiau į purvL 
no darbo darbininkus žiūrėdavo 
su didele panieka, šis bedarbės 
laikotarpis turėtų būt jiems ge
ra pamoka, kad pas kapitalistą 
visi darbininkai yra lygus.

yra daugybė be darbo

Miesto majoro F. Murphy’s 
įsakymu policijos viršininkas J. 
Watkins kovo 16 d. turi atleist 
iš miesto tarnystės 221 policistą, 
o likusiems busią algos sumažin
tos ir darbas pailgintas. Mat, ir 
tiems “didvyriams” užeina blo
gi metai.

—o—

įsakymas jo neliečia

Juk

kūlės mokslo. Bet musų tau
tiečio butą ne durno — jis su
rado tokį kalidžių, kur nerei
kia įstojant haiškulės. Tas ka
ndžius vadinasi Barber Col-

Kadangi ponas Klapata yra 
labai darbštus ir energingas 
darbuotojas, tad tikimės, kad 
ir sūnūs seks tėvo pėdomis ir 
greitai pasieks aukšto mokslo 
ir musų kolonija susilauks ki
to didelio darbuotojo.

Ponas Klapata į sūnaus iš
leistuves sukvietė visus gimi
nes ir kaimynus ir puikiai pa
vaišino. Mes linkime jaunam 
Klapatukui sekti tėvo pėdomis 
ir greitai baigti kalidžių.

— Klapata svečias.

Ir netilpo ir būt tilpę

—Kodėl neriši šunies?
senai yra išleistas įsakymas 
laikyti šunis pririštus?

Kaimietis: Tai, kad, ponuli, 
mano ne šuo, o kalė.

Kapitonas: — Atsargiai 
kitčs šiame ; parako sandely. 
Pereitais metais vienas buvo 
neatsargus ir sudraskė dvylika 
žmonių į šmotukus.

Naujokas: — To niekuomet 
Čia neatsitiks.

Kapitonas:.. — Kodėl neatsi-
,h9 ji

čia mes esameNaujoka 
tik du.

TRINERIO
KARTUS VYNAS 
nuo konstlpacljos. prasto apetito, 

galvos Hkaudėjimo, bemiegėm.
VIhohi' uptiekoHi*. ___

.

Algų Dienos Taupytojai
Turi Geriausi Planą

Patyrimas įrodė, kad tie žmones, kurie turi sistematišką 
planą taupymui, pasiekė greičiau finansinės neprigulmybės, 
ir laikas taupiniams yra algų diena. Iš 13,000 naujų taupy
mo kostumerių, kurie atidarė sąskaitas čionai 1931 metais, 
didelis jų skaičius darė “algos dieną — taupymų dieną.” 
Mes kviečiame jus į musų didelę šeimyną “algų dienos” 
taupytojos.
PRIIMAM DEPOSITUS Į VALDŽIOS POSTAL SAVINGS

Peoples J^tional Pank 
and ^rust Company 

of ChicMĮP
47th Street and Ashland Avenue

Tik šių savai

te šis gražus 

Frieze krėslas su 

benčiuku i r 

lempa, bus duo

dami DYKAI 

su pirkimu šio 

naujos mados 

gražaus ir ga

lingo

AMERICAN BOSCHRADIO
Visa kas čia paro

dyta

Tai yra niekuomet ne
girdėta proga įsigyti šį ra- 

. dio už pusią kainos ir 
gauti dykai rakandų ku
rie yra verti be radio tos 
kainos.

“Dabar organai yra 
stiprus- ir sveiki”

**A5 kenčiau per daugelį metų nuo silp
nų organų. ” raito p. U. Janusas, Keading, 
Pa. "Aš turčjau prastą akihj. Mano inkstai 
buvo silpni. AS buvau nervuotas. turėjau 
galvos skaudėjimus ir nemiegodavau gerai 
naktimis. AA ėmiau daugeli visokių vaistų, 
bet jie man negelbėjo. Pagalios ai gavau 
bonką Nuga-Tone. Į mažiau kaip savaitę 
laiko aS pasijaučiau daug geriau. Dabar 
mano organai yra stiprus ir sveiki. Nuga- 
Tone yra pastebėtini vaistai dėl silpnų, li
guistų žmonių.”

Visose pasaulio dalyse yra milionai žmo
nių. kurių sveikata ir stiprumas tapo at- 
steigti Nuga-Tonc ir jeigu jūsų sveikata nė
ra geriausia, arba jeigu jus jaučiatės pase
nę prieS laiką, būtinai imkite Nuga-Tone. 
Jeigu aptlekininkas neturi jo. paprašykite j j 
užsakyti iŠ savo urmininko. Žiūrėkite, kad 
gautumėt Nuga-Tone. Substitutai yra be 
vertė*. *

Kovo 12 d. SLA 200 kp statė 
scenoj 4 veiksmų veikalą “Val
katą”. Veikalas yra geras, tik 
lošėjai jį belošdami bereikalin
gai ištęsė ir pasidarė perdaug 
nuobodus. Lošimas užėmė 4 va
landas. žmonių buvo visai mažai. 
Reiškia, parengimas davė nuos
tolių.

—Kuku.

Bimbi ninkas, aprašydamas 
savo ir sklokininkų koncertus, 
įvykusius tą pačią dieną, pir
miausia sako, kad bimbininkų 
dar niekad nebuvęs toks dide
lis koncertas, kaip tą dieną ir 
kad šimtai netilpę į svetainę. 
Sklokininkų koncertas,,girdi, 
buvęs tik šešėlis prieš jų. Bet 
toliau, matyt, užsimiršęs, ką 
iš pradžių bimbavo, sako, kad, 
girdi, jei sklokininkų koncer
to nebūtų buvę, tai gal bimbi
ninkų koncertas kokiu tuzinu 
būtų buvęs didesnis. Dabar 
kyla klausimas, kaip jų kon-

Velveeta
• • • • O • Sį 

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

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

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

7 Dienos j
LIETUVĄ

Greičiausi
Garlaiviai Pasauly

BREMEN e EUROPA
Puikus geležinkeliu, susisiekimas iš 
BREMERHAVEN Į LIETUVĄ

Taipgi nuolatiniai kas savaite išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais. 
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami tloyd laivakorčių, suteikiant 

greičiausi? patarnavimą

North German Lloyd
.30 VV.Randolph St. - Chicago

IN OUR OFFICE

DIDELI MASINIAI
SUSIRINKIMAI

REPUBLIKONŲ PARTIJOS CICERO 
Antradieni,

KOVO-MARCH 22, 1932
ŠV. ANTANO PARAPIJOS SALĖJE 

14th STREET IR 49tli COURT 
( 7:30 valandą vakaro

Antradieni,

KOVO-MARCH 29, 1932
LIETUVIU LIUOSYBEŠ SVETAINĖJE, 

T4th STREET IR 49th COURT 
7:30 valanda vakaro ' • v

Kalbės Kandidatai: \
KLEHNA, PELIKAN, RAHLF, 
LANGNER, VENDLEY, KIMBARK 
ir delegatai nuo “Big Three” 
Draugysčių ir Kliubų. '

Kviečiame visus atsilankyti, patirti visą ei
gą balsavimų ir išgirsti kandidatų kalbas.

> —Komisija

TAI NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS 
NEPAPRASTA PROGA!

ši sencącine vertybe pertikrins kiekvieną, kad tik 
Peoples krautuvių didi pirkimai ir pardavimai, o ma
žos prekybos vedimo išlaidos gali tą padaryti ir duoti 
savo rėmėjams tokį radio bargeną kokio negalima rasti 
niekur kitur! /
Todėl veikite tuoj aus! Įsigykite šį radio pusdykiai ar- 

•* ba už $67.50 ir sykiu gaukite šį gražų Freize krėslą, 
benčiuką ir lempą DYKAI.
Krautuves atviros antradienio, ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais ir nedėlioję nuo. 10, vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų, , , . ,

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampai Richmond gatvei Kampai Mapleivood .gatvei

Lafayecte 3171 Hemlock 8400
CHICAGO. ILL. ■

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ [R MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim? krau
jo. odos ligas žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi. ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė rūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Ncdėliomis 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. Louis Are. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.
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REKLAMOS BURBULAS

Plieno pramone skundžiasi, kad pigiųjų automobi
lių karalius Fordas suvylė Amerikos biznį.

Prieš keletą savaičių buvo bubnijama Amerikos 
spaudoje, kad Henry Ford pagaminęs naują astuonių 
cilinderių motoru mašiną, kuri busianti pardavinėjama 
kuone tokia kaina, kaip automobiliai su keturiais cilin- 
deriais. Fordas pareiškė, kad tą mašiną jisai “duosiąs” 
publikai beveik be pelno, nes jo tikslas esąs pasitarnau
ti kraštui, atgaivinant pramonę ir parūpinant uždarbį 
darbininkams.

Buvo skelbiama, kad to savo “plano” vykinimui 
Fordas tuojaus paimsiąs atgal į darbą šimtą tūkstan
čių žmonių. Buvo reklamuojama, kad šimtai milionų 
dolerių busią per vienus metus išleista medžiagoms 
pirkti tų stebuklingų mašinų darymui. Buvo apskaičiuo
jama, kiek milionų dolerių uždirbs įvairios pagalbinės 
pramonės ir geležinkeliai.

Bet laikas bėga, o naujų fordų niekur nėra. Aną 
dieną vienoje žinioje buvo paminėta, kad Fordo dirb
tuvė padariusi pirmą mašiną su aštuoniais cilinderiais 
ir kad dabar prasidėsianti masinė jų produkcija. Po to 
ir vėl viskas nutilo.

O tuo tarpu geležies ir plieno pramonininkai, ku
rie laukė didelių užsakymų iš Fordo, dejuoja, kad For
do užsakymai pereitą mėnesį net sumažėjo. Pranešimas 
apie ruošiamus pardavimui astuonių cilinderių fordus 
ne tik ne pagelbėjo pramonei, bet jai net pakenkė, žmo
nės, laukdami “stebuklingai pigių” Fordo automobilių 
pasirodant, paliovė pirkę kitas pigias mašinas ir auto
mobilių biznis tapo beveik suparaližiuotas.

Taigi iš tos didelės Fordo reklamos išėjo burbulas.
Vienas finansininkų; organas spėja, kad praneši

mas apie naujas Fordo mašinas buvo padarytas politiš
kais. sumetimais. Tos mašinos gal dar negreitai pasiro
dys, nes Fordo dirbtuvės nėra pasirengusios jas masi
niu maštabu gaminti. Bet sakoma, kad Hooverio admi
nistracijai reikėjo surasti koks nors stimuliantas smun
kančiam publikos upui padilginti, ir ji, išgirdusi, kad 
Fordas ketina pradėt daryti 8 cilinderių motorus savo 
mašinoms, prikalbino ji paleisti spaudon sensaciją. Tuo 
budu ir sprogo ta “bomba”, sukėlusi daug triukšmo 
laikraščiuose, bet nepadariusi jokios teigiamos įtakos 
i Amerikos biznį.

Jeigu Fordas tikėjosi pasinaudoti iš tos didelės rek
lamos, tai jisai gali būt skaudžiai suviltas, nes žmonės, 
nesulaukdami to, ką jisai žadėjo, toliaus ims juo visai 
netikėti.

’munistų partija, kuri statė savo atskirą, kandidatą ir i 
stengėsi atitraukti kiek galint daugiau balsų nuo Hin- 
denburgo, pasirodė tik fašistų uodega.

Nes, iš tiesų, dėl ko svarbiausia ėjo kova šiuose 
Vokietijos rinkimuose? Aišku, kad ne dėl to, ar Vokie
tijoje turi būt tuojaus įvesta sovietų diktatūra. Už so
vietišką valdžios formą pasisakė mažiau kaip 5 milio- 
nai balsuotojų iš 37 milionų. Be abejonės, ir iš tų ne- 
pilnai penkių milionų komunistiškų balsų toli-gražu ne' 
visi sąmoningai stoja už komunistų programą, žymi 
dalis tų balsų buvo gryni protesto balsai, — kadangi 
Vokietijoje šiandie siaučia baisus pramonės krizis ir 
masės kenčia skurdą. Kita dalis komunistiškų balsuo
tojų galėjo dar vadovautis tuox kad jiems buvo nesim
patiškas Hindenburgo, buvusio kaizerio generolo var
das. |

Vadinasi, tikrų bolševikiškos diktatūros šalininkų 
skaičius, palyginant su visų balsuotojų skaičium, pasi
rodė labai nedidelis. j

Kova šiuose rinkimuose ėjo dėl to, ar Vokietija 
turi pasilikti demokratinė respublika, su visuotinu bal-' 
savimu, darbininkų apdrauda nuo nedarbo ir kitokio
mis socialėmis įstaigomis, — ar ji turi būti pakeista į! 
fašistišką diktatūrą, panašią į Italijos. Šitoje kovoje 
respublikos gynėjai rėmė Hindenburgą, o fašizmo ša
lininkai rėmė Hitlerį. Argi ne aišku, kad socialistų 
pareiga buvo stovėti respublikos gynėjų fronte ir (ne
duoti laimėti Hitleriui. Šitą pareigą jie negalėjo atlikti 
kitaip, kaip balsuodami už Hindenburgą. Kitokia tak
tika butų reiškusi tiesioginę arba netiesioginę paramą 
fašizmui.

Bet ką bendro su tuo turi “tarptautinių bankierių” 
pasitenkinimas arba nepasitenkinimas? Fašistų laimė
jimas butų įstūmęs Vokietiją į pilietinį karą, o toks vi
daus karas butų Vokietiją nubankrotavęs. Suprantama, 
kad bankieriai, kurie yra įdėję savo pinigus į Vokieti
jos paskolas arba biznius (jie todėl ir vadinasi “tarp
tautiniai”, kad jie visose šalyse pinigus investuoja), 
butų prakišę. Štai dėlko jie yra “patenkinti”, kad lai
mėjo respublikinių partijų kandidatas.

Tačiaus, argi tas bankierių pasitenkinimas Vokie
tijos darbininkams kenkia? Argi darbininkai turėjo 
“ant keršto bankieriams” .-balsuoti taip, kad laimėtų 
fašistai, ir tuo budu užsinert! sau kilpą ant kaklo? Ši
tokia logika gali vadovautis negut t&s, kam trūksta 
šulo galvoje.

kio tikslo ir neturi organizaci- ’eznio parašo sandariečiai arba 
ose, kaip tik jas “melžti”. Bet

įdomu, kad visa, ką tik kvai- iaus “užtvirtina”.
fašistai, tai bimbininkai tuo-

BRAM STOKER
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TARPTAUTINIAI BANKIERIAI IR DARBININKAI

Komunistiškos “sklokos” organas rašo apie Vokie
tiją ir neseniąi įvykusius joje prezidento rinkimus, bet 
jisai, matyt, yra menkai painformuotas. Jisai, pavyz
džiui, sako:

“Hindenburgas, nors gavo daugiau balsų už 
visus kitus kandidatus paėmus pavieniais, bet ne-, 
gavo absoliutės daugumos. Tokiu budu sekami dau
giausia balsų gavę du kandidatai bus perrenkami 
balandžio 10 dienų.”
Tai yra netiesa. Sulig Vokietijos konstitucija, ant

ruose balsavimuose, renkant respublikos 'prezidentą, 
dalyvauja ne du daugiausia balsų gavusieji kandidatai, 
bet neribotas kandidatų skaičius: gali eiti visi kandida
tai, kurie buvo statomi pirmuose balsavimuose, ir gali 
būt išstatyta visa eilė naujų kandidatų. Antrieji balsa
vimai skiriasi nuo pirmųjų tiktai tuo, kad pirmuose 
balsavimuose reikia absoliučios daugumos, kad kandi
datas butų išrinktas; o antruose balsavimuose pakanka 
paprastos daugumos.

Dar prasčiaus, negu Vokietijos konstitucijos klau
simuose, “sklokos” laikraštis orijentuojasi Vokietijos 
politikoje. Jisai pažymi, kad “tarptautiniai bankieriai 
yra pasitenkinę .Hiųdenburgo laimėjimu”. Toliaus sako: 

“Vokietijos socialistų partija šiuose rinkimuo
se savo kandidato visai nestatė, savo balsus-atida- 
vė už Uindenbprgų. Tokių budu ta partija šiuose 
rinkiniuose pasirodė tik tarptautinių bankierių 
uodega.”
Daug teisingiau butų pasakyti, kad Vokietijos ko-

t
 KM.

Apžvalga
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apie BitAugius 
“PAPROČIUS”

Straipsnyje “Netikslus 
Konstitucijos Aiškinimas 
ris tilpo “Naujienų 
meryje ir šios savaitės 
nėję

SLA. 
, kn- 

64-am nu- 
Tėvy- 

, Dr. M. J. Vinikas nuro
do, kad Susivienijimo viršinin
kai, vadovaudamiesi 
nusiais papročiais”, o ne kon
stitucija, pridirbo organizacijai 
baisių nuostolių. Jisai sako:

“Besivaduojant ‘papročiu’ 
buvo taipgi atiduota $125,000, 
kaipo paskola ant namo, to
kiam žrpogui, kuris visai tuo 
laiku to namo neturėjo (Ažu- 
nario paskola). Toliaus, besi
vaduodama ‘papročiu’, Pildo
moji Taryba įvestavo apie 
.$830,000 didžiumoje į tokius 
bonus, i kuriuos SLA. kon
stitucija neleidžia įvestuoti 
Susivienijimo pinigus. Depre
sijai atėjus, šie bonai nukri
to vertėje ir šiandie Susivie
nijimas turi tiktai dėl šio 
vieno ‘papročio’ arti pusės 

v miliono dolerių nuostolių.
Pereitą savaitę apie šitą da

lyką buvp rašyta ir viename 
“Keleivio” straipsnyje.

Vadinasi, tas faktas, kad dėl 
blogų investmentų SLA. turi 
šiandie apie pusę miliono dole
rių nuostolių (neskaitant Ažu- 
nario-Devenio “paskolos” Ur ki
tų negerų paskolų ant “mofgi- 
čių”), jau yra atvirai diskusuo- 
jamas visoje spaudoje. Iš tiesų, 
pirma negu žinios apie tai pa
teko j spaudą, tas dalykas bu
vo svarstomas privačiuose, iš
sikalbėjimuose daugelyje svar
besniųjų lietuvių kolonijų.

Kaipo plačiai pasklidusį gan
dą, pažymėjo tą 'faktą savo la
peliuose ir SLA. Vaįarų Veikė
jų Komitetas. Bet gurėkite, 
kaip į tai reagavo sandarieęiij 
orgąnas. Jisai savo pereitos sa
vaites laidoje pašventė ištisą 
editorialų Vakarų Komiteto, at-

įsigyve-'

atiduoti jį Artūrui.” Mano šir
dis pradėjo plakti, nes nuspė- 
jau, Tcad musų laukia baisus 
nuotykiai, nežmoniški pergyve
nimai. Bet nieko kito negalė- ■ 
jau padaryti, todėl įsidrąsinęs,

Skyrius XV
Daktaro Sevardo Dienynas 

; (Tąsa)
Valandėlei mane apėmė Mau

rus apmaudas; jo žodžiai man kiek galėjau, pastebėjau profe- 
pasirodi lyg smūgis dar gyvai šoriui
Lucijai per veidų. Smarkiai. kime, nes laikas greitai bėgo. 
drožęs ranka į stalą sušukau į 
profesorių:

“Daktare Van Helsinge, ar 
išėjai iš proto?” Jis,;tačiau, iš
kėlė galvą ir ramiai į mane pa
žiurėjo. Barnus, švelnus jo vei
das mane lyg ir nuramino. ‘^Jei
gu tik taip butų!” atsakė.

I “Daug lengviau būti bepročių-

, kad mes geriau skubė-

Kūdikį ligoninėje radome 
prabudus}. .Jis jau buvo gerai 
išsimiegojęs, gavo kiek paval
gyti ir atrodė visai neblogai. 
Dr. Vincentas nuėmė nuo jo 
kaklo bandažą ir parodė mums 
žaizdas. Negalima buvo pada- ’ 
ryti klaidos apie jų panašumą 
į žaizdas ant Lucijos kaklo. Josuaug lengviau mūvi uc^ivvjui i , — «. ------- ---------

Clarence Darrow, garsus Ghi- Liegu pakęsti faktą, kuris yraj^uv° mažesnes ir jų kraš-

'V skirų jo pritarėjų ir adv. K.
Gugio plūdimai.

“Sandara” paraše, kad V. K. 
J esąs “bųtle^eriškas”, kad jisai

Susiviępįjįmą “šnięižia”; kad 
Chicagos rdienrąšČįo, (vadinasi, 
“Naujienų”) vedėjas stengiasi 
sukelti SLA. nariuose “bepras
mę panika”; kad SLA. iždinin
kas K. Gugis ir pora komisijos 
narių veiklia Uaip, kaip “under- 
world” - “kur žmones dienos 
laiku pilni džentelmenai, o pa
sislėpę nuo ,visuomenėj akių at
lieka visokius priešingus frater- 
nalizmui žygius”; kad SLA. iž
dininkas “teikia slaptus rapor
tus, kurie spausdina panašią 
literatūrą”, ir t. t.

Tai šitiek srutų išpylė “San
dara” ant galvų tų žmonių, ku
riuos ji įtaria duodant arba 
panaudojant agitacijai “slaptus 
raportus” apie SLA. finansinę 
padėtį, — kuomet net ir ma
žas vaikas galėjo suprasti, kad 
Vakarų Komitetas kaip tik ir 
nepanaudojo raportų, nes jo la
pelyje yra paminėtas tik bend- kitus sulig savim, nes jie Jritri

eugos advokatas, prieš pat iš-1 taip skaudūs. Drauge Jonai, ko- 
važiayimą i Honolulu, kur jis Jei, manai, kodėl taip ilgai aš 
dalyvaus Massie byloj. ėjau netiesioginiais keliais, ko-
L.,..dėl tiek daug laiko užtrukau, 
ras faktas, o tuo tarpu kitur norėdamas tau pasakyti tik _ ■ " • J X • I 1* '"'I i rvttlnO Av« 4* zslyra paduodama skaitlinės, ši
tokiais begėdiškais plūdimais 
sandariečių klika nori privers
ti SLA. narius tylėti ap|e ori 
ganizacijos finansinę padėtį. O 
tuo tarpu net sandariečių vei
kėjas p. Vinikas apie tai’ rašo, 
ir pati “Tėvynė” jo rašinį pa- 
kelbė visų SLA. narių žiniai.

Tą piktžodžiaujanti sandarie
čių klika nori, kad SLA. nanąi | Š1 
nieko nežinotų apie savo orga
nizacijos stovį, o kai del .skąus. - .
džių finansinių nuostolių, padar užtrukau, norėdamas sukel- 
rytų ot'gahizacijai, nariams, bus p* mažiausiai skausmo, nes 
uždėta ąsesmentai, tai jie turės p^n()J.au’ tu mylėjai musų 
tylėdami tą naštą vilkti ir gar- gražiąją Luciją. Bet ir dabar, 
binti p. Gegužį bei jo sėbrus, |^ar nemanau, ^kad tu mano 

[kad jie-'taip “puikiai” vede or
ganizacijos reikalus ir užsitar
navo nemirštamos garbės!

Tikri šmeižikai, tikri “butle- 
geriškos” politikos atstovai 
tikri “underworld’o” džentel
meniškumo vykintojai yra tie 
prasimelavę intrigai)tūliai}’ kū- 
rie savo raštais puošia ”Sanda- 
ros” puslapius. Todėl jiemę jų 
komplimentai ir yra šiuomi grą
žinami.

tuos kelius žodžius? Ar todej, 
kad tavęs nekenčiu ir neken-» 
čiau visą savo gyvenimą? To
dėl, kad aš tau norėjau suteik
ei skausmą? Ar todėl, kad aš 
dorėj au tau po tiek metų at- 
keršinti už mano gyvybės iš-

I gelbėjimą nuo baisios mirties? 
Ne, ne todėl!”

“Dovanok!” vos pajėgiau su
šnibždėti. profesorius tęsė to- 

I jau:
“Brangus drauge, aš taip il-

žodžiams tiki. Sunku yra iš 
karto įtikėti į abstraktišką fak
tą ir ilgai1 abejojame apie jo 
galimumą, : ypatingai kuomet 
mes visuomet buvome negaty
viai prieš tai nusistatę. Tuo la
biau sunkesnė yra liūdna, kon
kreti teisybė apie asmenį. taip 
myl&ą, kaip Lucija. šį vakar 
aš eisiu prirodyti savo žodžių 
tikrumą. Ar išdrįsi eiti kartu 
su manimi?”

To man buvo perdaug. Nei

UIMBININKAI “TUKAVOJA” 
SANDARIEČIAMS

šlykštų “Sandaros” prasima
nymą apie “slaptus raportus” 
pakartojo iv Bimbos “Laisvė”, 
pridurdama nuo savęs pamoks
lą apie tai, kaip “visi tie fašis
tiniai gaivalai bendrai melžė 
SLA. organi^acįją”.

Bimbiniųkaį sprendžia apie

Už ką balsuoti
SLA. Vakarų Veikėjų Komitetas ir taip pat Pittsburgho, 

Brooklyno, Massachusetts ir Conneęticųt pažangieji SLA. vei
kėjai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto kryželius taįp. kaįp 
nurodyta žeminus — ' "
• . v f •

r- ties Bagočiaus, Gųgio, Bityno, Stungio 
ir Brofiušo vardais.

K ' '

dyti taip biauraus savo įsitiki
nimo galinuimę. Anot Byrano 
(anglų poeto), žodžių: *

patvirtinti jam pasi- 
biaurėtino žodžio tikrumą.” 
, Profesorius . pastebėjo ’ mano 

abejojimą ir tarė:

“Čia logika visai paprasta, 
ne bepročio logika, ne -šokinėji
mas nuo vieno kupsto ant kito 
tirštoje ūkanoje. Jeigu tai ne
tiesa, ką aš sakiau, įrodymas 
mums bus tuo malonesnis; pa
čiam blogiausiam atvejyje, jis 
negales >mųms pakenkti. Bet 
jeigu tai bus tiesa! Štai, kur 
pasibaisėjimas, !baimė; bet to-

tai neatrodė taip labai nudėvė
ti; tik tuo jos skyrėsi 
cijos. Paklausėme Dr. 
tą, kas, jo nuomone, 
padarė ir jis atsakė, 
greičiausiai buvo kokio 
gyvulio įkandimai, 
ma, kad ir žiurkės; bet pasa
kius tikrą tiesą, jis buvo be
veik įsitikinęs, kad žaizdas ga
lėjo padaryti ir vienas tų di
džiulių šikšnosparnių, kurių 
daugybė skraido Londone. “Vi-
i jie paprastai yra nekenk- 

s.. ingi ir nepavojingi”, tęsė to
liau, “bet gali pasitaikyti vie
nas, kitas žvėriškesnio tipo. 
Gal koks jurininkas parsivežė 
rieną jų namo ir šikšnosparnis 
sugebėjo ištrukti; vienas, ki
tas gal ištruko ir iš žvėryno; 
gal kokia pataitė pagimdė vie
ną, kitą vampiriuką ir tas nu
skrido savais keliais, žinai, to
kie dalykai tankiai pasitaiko. 
Tik dešimts dienų atgal iš žvė
ryno ištruko vilkas ir, kaip 
spėja, jis atbėgo į šį .kraštą. 
|?er visą savaitę vietos vaikai 
nežaidė nieką kitą, kaip tik su 
vilko pabėgimu surištus žaidi
mus, iki nepasirodė toji “krau- 
gėrė panelė” ir visus gerokai 
išgąsdino. Dabar jie kuo links
miausiai praleidžia laiką Įsivaiz
duodami save ta panele. Nętgi 
Šis vargšas, pabudęs, paklausė 
slauges ar jis negali išęiti. 
Slaugei paklausus kur jis borė
jo eiti, jis atsakė norįs žaisti 
su “kraųgėre panele”.

“Tikiu, daktare,” pastebėjo 
Van Helsingas, “kad nusiuntę 
kūdikį namo, jus įsakysite tė
vams stropiai jį prižiūrėti. To
kie užsimanymai nuklysti ir 
žaisti su kokia tai* panele yra 
labai pavojingi; jeigu kūdikiui 
pasitaikytų praleisti kur dar 
vieha naktis, greičiausiai tai 
butų jo galas. Kaip ten nebū
tų, manau, kad jus dar jo ne- 
išleisite iš ligoninės per keletą 
dienų?” '

(Bus daugiau)
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F. J. Bagočius, S. Boston, 
S. Gegužis, Mąhanoy City fą. 

J. J. Bachunas, Sodus, Mich.

A. Mikalauskas, Bropklyn, N. Y. ... 

M. J. Vokietaitis, New Haven, Conn 

M. Mockevičius, Maltby, Pa.
............      f- 1

P, Jurgejiutė, New York, N, Y. .VJ. 
J'. Miliauskas, McKees Rocks, Pa. .... 
V. M. Čekanauskas, Hartford. Copn. 

-------------——u i„iR|i|....r. .   ..I.,..,..............................................-—

K. P. Gugis. . Chicago, Rl. .... 
J. Tareila, Waterbury* Conp. 

P, Mažeika,. Wilkp Barte, Pa. ..........

J, Januškevičia, Hartford. Cpnn.........
S. Bakanas, Pittsburgh, Pa. ............ .
G. J, Stungis, Chicago. III. ...............
M. A. Ragintas, Plymouth, Pa. .... 
$. Mockus, $p. Boston, Mw.............
j. Sakys, Hartford, Conn. ..............
...T . 1,1 IĮ III III.. IĮ.' ■■■.II,III  ,  ........................... l""

Dr. I. B- Bropušas, Paltimore, M<j. 
Dr. E. G. Klimas Philadelphia, Pa. 
Dn J. S. Stancslo\y, Watcrbury, Ct.

nes .baimė parado, kad žmogus 
pradeda tikėti į rmškinio gali- 
W!iąą. įEitol, pasakysiu, ką 
manau darytį: pirmiausiai, nu
eisime į ligoninę pamatyti nu
kentėjusi- kūdikį. Kūdikis guli 
Siaurės. Ligoninėje, taip sako 
laikraštis. .Ligoninės viršinin
kus Dr. Vincentas yra mano 
dj^ugąs j r spėjau, kad tavo, 
nęs ąbudu buvote vienoje kla
sėje, Asterdame. Jeigu drau
gams nelęis pamatyti kūdikį, 
jis suteiks privilegiją dviem 
mokslininkams. Nepasakysim 
jam nei žodžio, tik priminda
mi, kad norime padaryti moks
liškos tyrinėjimus. O tuomet—”

“Q tuomet?” išėmęs raktą iš 
kišeinįo iškėlė jį į viršų. “Ir 
įjdojnet mes, tu ir aš< praleisi- 
me naktį kapuose, kur guli Lu- 
ęija. Sus raktas yra į koplytėlę. 
Paprašiau kapinyno užveizdos

GAUTA “Kultuta” No. 2. 
Galima gauti Naujienose.

Naujas No. 22 “Kovos” 
autas šiandie. Kaina 10c. 
lauskite Naujienose.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo \ pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis- 
G a Įima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam; 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
fums patarnauti. Jisai 

■ enai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.



NAUJIENŲ KONTESTASLAIPSNIS 3-Cl AS

visiems

LAIPSNIS 2-RAS

LAIPSNIS I-MAS

J. SINKUS

CHICAGO. ILL

Petras

P. ATKOČIŪNAS

D. ŽUKAS

NAUJIENOSE

K. MATULIOKAS
$PQ#5O

Turi 770 balsųCHICAGO,

J. EVANAUSKAS

CHICAGO. ILL

Turi 260 bri.ų

Kontestantų 
Veikimas

CHICAGP , 
Turi 200V bakų

sfrgti >r
'kada jį

• JAMES 
8H0LTEJMAN

dar yra daug laiko iki baigsis 
jo dabartinė prenumerata.

A. Urbai), 55£7 W. Washiųg- 
ton St. atsinaujino Nwierw 
15 mėn. .ir,dar Keleivį užsira-

tlanko High 
supus Ka?ys , lanko

rašė Naujienas 15 mėn.
P. Gura, 3801 W. 60th SI

K. 4. URNE«S 
CHICAGO 

' Turi 5057 baięų

j.MĄRJN
KEJįCįSHA. 
Turi 160 balsų

JULIUS 
MICKEVIČIUS

A. L. SKIRMON
TAS 

HARVEY. .ILL. 
Turi ,420 bąlsų

J. MITC 
WAUKEGAN. ILL

Turi i 11Q0

J. AUKOMS
Jųhnstpn ęity, 

Turi 460 'bakų

užsirašyti Naujienas, 
tankiai paprašo paties kontcs- 
tanto' ant šmotelio duonos, iš
sigandę pabėgo. O >Fr. .Lavins- 
kas. dirba nenuilstančiai ir 
dasieke to, ko nė vienas kitas 
kontestantas nedryso siekti, 
Drg. Lavinskas nepatingės at
silankyti pas bile kurį, jeigu 
pranešite adresu: F. Lavins
kas, 3950 D St., Detroit, Mich.

. P. .SAVICKAS 
ROCKFORP. ILL-

Turi 1040 balsų

P. MARTINKAITIS
S*n<u PftMl 
CHICAGO

Turi 3430 balsų

Buy siuvęs with wh«t 
it savęs

RAČAITIS
Sprin«f«W,,IU

J. Raden, 5518 W. Jackson 
Blvd., yra labai suvargęs dė
lei sunkios ligos šeimynoje: 
jo moteris serga vėžio liga. 
Jo draugai malonėkite juos 
aplankyti, nes visgi ligoniui 
yra daug lengviau 
skausmus kentėti, 
draugai užjaučia.

širdingai dėkuoju 
kurie' darė per mane biznį.

—K. G. Urnežis, 
tek lEngleuvood 82-13

Žengiant į Trečią Laipsnį
Konlcstante M. Kemešienė iš 

Chicagos, rašo:
Nors ir mažai laiko turėda

ma atliekamo ii uo kasdieninio 
darbo reikalų, dėka Naųjie- 
n iečių, kurie mane noriai pa
rėmė, jau dasikasiau į trečių 
laipsnį, gegulių ■ praleisti no 
paminėjus R. Ivanausko, kuris 
užlaiko mėsos krautuvę (bu- 
černę) W. 43rd
St. jam.užrašiau metams ir su 
priedu. Taipgi kiti brighton- 
parkiečiai: Pavilionis, Boris 
Gramontas, kuris užlaiko min
kštų gėrynių užeigų ir susirin
kimams svetainę, prje 45 Place 
ir ,RockweĮl St. Marketparkįe- 
$iai : ^Bakšys, Paleckąs, Ąlek- 
siui)as, Lenkauskas, kuris pats 
užsisakė dienraštį ir dėl ma
nęs atidavė balsus, Roscbuidie- 
tis: Tamošauskas ?ir daugelis 
kitų. Dar noriu truputį prįs|- 
nihitib apie Garftcldparkiėčiųs 
Lauchiskius ' ir Matekunus. 
Lauehiskių dukrelė Birutė pe 
reitų vasarų lankėsi įietuvoje, 
sakosi, t labai smagių kelionę 
turęjusi ir ąpyažipėjusi visų 
LJetuvų su savo Studebakerip. 
Jai labai patikęs Lietuvos jap- 
hiįnąs. Albertas lanko Armour 
feitfftutų, kur studijuoja indus
trinę chemijų. P. p. Matekunų 
dukrelė Francis 
School,
Uėwis Ipstitutę, kur studijuoja 
Electric Ęngipeering.

Nors kontesto laikas jau ne
ilgas, bet dar ketinu šokti ir .į 
ketvirtų laipsnį, nes turiu la
bai daug pasižadėjimų; jei 
tik visi pasižadėjusieji dMPb 
man biznio, tai be abejonės, 
kad pasieksiu.

—M. Kemėšis.

A. FHENZELIŠ
Torųnto Canada
Turi 320 balsų

HERRIN, ILL. 
Turi 287 balsų

JOE WAŠKE 
CHICAGO 

Tel. Haymarket 3761 
Turi 1217 balsus

p-pia M. Makaveckienė, 2628 vietoj 
Montgomery St. Nuvykau- Ra
dau p-nių Makaveękieuę apsi
vylusių: ji maniusi, kad Se
nas Petras yra tiek senas, kad 
ant kriukių ateis* P ėia pasiro
dė, kad da nėra taip ųenas, 
Tečiaus tuoj aus atsinaujino 
Naujienas ant 15 menesių ir 
ilgokai draugiškai pasikalbė
jome.

P. p. Makųveckai yra drau
giški žmonės įr stambus dali
ninkai Peopįes Furniture Co., 
kuri užlaiko dvi dideles ra
kandų ir radio krautuves. Da
bar tose krautuvėse eina dide
lis išpardavimas ir p. Maka- 
vęckąs yra daug darbo, kad 
spėjus visus kostumerių pa-* 
reikalavimus patenkinti.

Senas chicagietis P. M. Kai
lis, gyvenus Hunlock Creekf 
Pa., prisiuntė $7, kad užrašy
čiau “Naujienas” ir rašo: 
“Darbuokis Petrai Chicagoje 
dėl lietuvystės įr žmonijos ge
rovės, o aš jau pasenau Chi
cagoje begyvendamas, tai ap
sigyvenau ant ūkės, auginu 
paukščius ir daržoves ir kvė
puoju tyrų oru.”

Taip pat J. J. Kurtinaitis iš 
Cle Elum, Wash.» atsiuntė už 
metus prenumeratų ir linkėjo 
Petrui laimėti pirmų dovanų.

Ačiū Juozai, kad neužmiršai 
Seno Petro, nors gyvendamas 
už dviejų tūkstančių mylių 
nuo Chicagos. Gavus tamstos 
laiškų prisiminė man tolimieji 
vakarai, vaizduotėje pamačiau 
tuos didžiuosius miškus ir au- 
gštuosius kalnus, taipgi ir pa
ti, augščiausįjį Wash. valstijoj 
Mt. Raiųer kalnų, 14,530 pėdų 
augščio, kurių jau nesu matęs 
nuo 1920 m. • /

Ačiū visiems, kurie darė biz
nį per Senų Petrų.

—Senas

Šių savaitę kontesto eigoje 
įvyko gana stambios permai
nas* M*. Kemešienč i 
I možis pąsiėke d-čią 
Abudu smarkiai dirba ir lenk- 
tyniuojasi. Draugas Urpežųi 
užsispyręs būtinai pralenkti 
Mrs. Ken’ieŠienę< ir tvirtina, 
kad iki pabaigos kontesto jam 
tikrai tas pavyks.

K- P- Deveikis persikėlė į 
antrų laipsnį j ir kaip tik ne- 
pralcnkė p. Martinkaitį. Taip 
put ir kiti kontestantai padare 
gana gerų progresų.

Joė Waškė pranešė, kad po 
sužeidimo negalėjo taip Smar
kiai darbuotis, bet dabar jau 
piln.ąi yra pasveikęs ir į trum
pų laikų žada nustebinti visus 
kitus kontestantus. Prašo savo 
draugų ir pažystamų jam pa
dėti atsistoti į pirmas kontes- 
tanlų eiles.

Konlcstui einant prie pabai
gos tikimasi, kad draugai 
kontestantai dar smarkiaus 
pasidarbuos, padės visas pa
stangas, kad sekančios pasku
tinės savaitės butų sėkmin
giausios.

Naujienų draugai ir rėmė
jai, kurie dar neužsirašėte 
Naujienas laike šio kontesto, 
pasistengkite (ai padaryti, pa
kol yra nupiginta prenumera
tos kaina. Dabar užsirašydami 
Naujienas turėsite patys sau 
naudų ir pagelbesite kontes- 
lantams laimėti augštesnes do
vanas. ■

Daugelis kontestantų .atkar- 
tolinaį prašo pratęsti kpntestų 
dar nors vienų mėnesį, aiškin
dami tuo, kad prisižadėjusieji 
užsirašyti Naujienas dėl dau
gelio priežasčių dabar negali 
užsimokėti.

Draugai, jūsų prašymų pri
duosiu Naujienų direkcijai, 
kurios susirinkimas įvyks ko
vo 19 d.» ir jeigu direkcija ras 
reikalingu .UpntČstų pratęsti, 
apie tai Jums pranešiu.

— T. Rypkevičia,
, Kontesto Vedėjas.

Chicagietis kontestantas K* 
G. Urnežis, rašo:

Laikas jau gana trumpas— 
kontestas baigiasi, p dar daug 
rėmėjų tebelauKia kpntcstantų 
apsilankymo. Ir kodėl nepasi
naudoti proga: dienraštis prie 
metinės prenumeratos sutei
kia veltui dar 3 mėnesius. 
Kiekvienam norisi gauti tų 
priedų. Bet laikas jau trum
pas, tas priedas bus duodamas 
tiktai iki kovo 31 dienos. Vė
liau to priedo negausite ir 
gaįlėsites negavę to nupigini- 
mp. Tad* šaukite kontestan- 
tųs, kad kupveikiausiai pas 
jus atsilankytų ir kad gautu
mėt tų 
priedų. Kontestantai irgi turč
ių sukrusti, kad kuodaųgiaū- 
sia prospektų aplankytų ir su
teiktų visiems progų pasinau4 
doti teikiamais priedais.

šių savaitę J. P. Spitlis, savi
ninkas gerai Žinomos Super 
Service gasolino stoties prie 
Archer ir California gatvių, 
užsirašė Naujienas ant 15 mė
nesių.

Justice Electric Shop. 4104 
Archer Avė., tel.s Laf. &533, ir
gi užsirašė Naujienas 15 mėn. 
Tai nesena įstaiga, bet kad tei
kia gerų patarnavimų įr ūž 
prieinamų kainų, tai visuomet 
turi užtektinai darbo.
. V. siitei4, 401© Brighton P1M 

irgi atsinaujino , prenumęrąįų.
J. Sandars, 4446 S. Fairfield 

Avė., užsięašė 15 mėn.
V. Vaitkus, 4236 Šo. Talmhn 

Ave.^ jau norėjęs šaukti skitį 
kontestantų, bet kad dar ne
pavėlavau, tai jšsineSĮau 15 
m^n. prenumeratų.
' M. Eisiu, 3144 W. 67tli St., 

turintis nuosaviame name gra
žių grosernę, užsirašė Naųj|e-^ 
nas 15 mėn.

Mano netolimas '.kaimynas, 
iš Lietuvos V. Po vilius, 5723 
So. May St., irgi atsinaujino 
prenumeratų.

A. Katukewicz, 425(1 W* K} 
St., kriaučius, kuris iš scnt|

Kontestantas P. NĮartinkai- 
tis iš Chicagos rašo:

Daug yra geraširdžių žmo
nių, kurie ir Seno Petro neuž
miršta. Štai anų dienų “Nau
jienose” radau 'pašaukimų, 
kad Senų -Petrų nori matyti nes prispausti bedarbėj, ir atsinaujino prenumeratų, nors

SAKALAUSKIENĖ
- Chkągo

Turi UO Orisų

Z. A. JUCAIT1S
CUDAHY. WĮS.

bal^

J. RIMKUS
CHICAGO

Turi 2757 balsų

K. DEVEIKIS
CICERO. ILL.

Turi 3.310 balsų

MIKE STOŠKUS 
KĄHKAKEE. ILL- 

Turi .360 balsų

ST. ŽUKAUSKAS

•WįKw
Turi 183’ bakų

F. LAVINSKAS 
DETROIT. MICH.

o rallte enUoplaM

.aratAMa) O#

(.ISTERINE 
TOOIH PAŠTE

a. sMloe^kis 
£L£VELAND, O.

Turi 45 b^kus

CHICAGO

Turi 1327 balsų

Draugas Layinškas 
r oi to, • rašo: * «

“Čionai ,* atsiunčiii pręnume* 
ratų Pedelaičib, 2418 Ęowąrd 
St. Ponia Dedelaitienč balta 
galva, kaip sniegu dengta su
krapštė už prenumeratų ir 
sakosi nenori būtį be “Nau
jienų.”

Detroite buvo apsiėmę kon- 
teste dalyvauti apie 5 kontes
tantai, bet iš visų tik draugas 
Kayinskas pasidarbavo. Kaip 
pagal dabartinę bedarbę Det
roite, tai reikia atiduoti drau
gui Laviųskui didelį kreditų 
už jo sunkų darbų ir drųsų. 
Detroite keletas buvo pradėję 
dirbti, bet pamatę, kajil žino-

» . ■ "4 i > r V
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

«•

Cicero

Basementai — Blakų ir

GEROS NIKELIO VERTĖS

Pardavimui Šiandien ir Rytoj

Rožių žeme

eiti

Cicero
Svarbus susirinkimas

t

gal i’šbėgimui, jei
1

BALSUOKIT UŽ LIETUVI KANDIDATAI
, Lietuviai, Amerikos piliečiai, atėjus Ba-

rusų 
ener- 
vado-

UŽLAIKOME VISOKIŲ 
MIERŲ. NUO 21-25 DIDUMO

pa- 
1927 
kainMRS. M. ADOMAITIS, Sau.

ATDARA VAKARAIS 
iki 9-tos valandos.

Penkios dešimt milionų taupių amerikiečių šiandie yra ap
sirūpinę ir džiaugiasi turėdami DVIDEŠITM AŠTUONIUS 
BILIONUS DOLERIŲ taupimo sąskaitose — ryškiausias 
įrodymas sveiko Amerikos žmonių sprendimo ir jų pasiti- 
kėjimo savo šalies bankais.

Ciceriečiai gavo Velykų 
prezentą

ST. PAUL’S HOSPITAL
yra jumj apielinkCa LironinS, kur nerei
kia mokėti karteri, kad aplankyti savo 
drausnis. Ateikite. Palams ir priežiūra 
per 10 dienu ui $60.

828 W. 35th Place
Tel. Boulevard 6000

Tas prezentas tai taksos nup 
5 iki 10 nuošimčių didesnės, nei 
už pereitus metus. Tiek jau 
taksas iškėlė ir dar vis kas me
tas Įgelia.

per savo gazietas 
su sklpkininkais ne
be! šiaip, bizniškai,

[Acme-P. b A. Photo]

Kinų kareiviai prie Shanghajaus

rodosi, kad yra pakanka- 
bedarbių. Jeigu bimbiniai 

tai 
galėję su jais jau seniai

SUNDAY M TIMES
Chicago’s Picture Newspaper

oficialiai nepradėjome
Kliubų-Draugijų 

susirinkimams 
tūlas sklokinin- 
pas bimbinius į

L. F. Tailors
3516 South Halsted Street 

Prie Ramovos Teatro

Ant užsakymo darom SIUTUS, TOPKAUTUS iš geriausių materijolų 
nuo $21.50 ir augščiau.

Geriąusis darbas, kaip pritaikyme, gražume ir stiprume, darbas garantuotas.

Neatidėliok taupinimo rytojui

-V-#'

Svečias atvažiavo ir 
išvažiavo

Bodosi, kad nieko stebėtino 
nėra: juk daug svečių atvažiuo
ja ir išvažiuoja.

šis svečias atrodė visgi įdo
mesnis, negu daugelis kitų. Įdo
mesnis* tuo, kad dar pirm 1905 
metų revoliucijos Lietuvoje jis 
buvo idealistas, mylintis ap
švietę ,lietuviškų knygų platin
tojas kaimiečių tarpe, dagi lie
tuviškuose perstatymuose ge
ras lošėjas, mylįs savo tėvynę 
Lietuva.

1905 metais .pirmosios 
revoliucijos laiku, buvo 
gingas revoliucionierius, 
vavo savo apielinkei.

Caro valdžiai sutriuškinus re
voliucijų, jis, kaip ir daugelis 
kitų, turėjo bėgti į Suvienytas

Cementiniai Pamatai
VISOJE CHICAGOJE

$250
Pakeliame Namus — Cementiniai Pa
matai — Basementai — Blakų it 
Plytų Darbas — Flatai Viškose. Por- 
čiai, Garažiai. Apšildymas, Plum- 
btngas.

Rockwell Construction 
Company

6812 S. Western Avė.
Tel. Prospect 3140 Prospect 7807 

H. MEEDEN * 

NAUJAUSIOS MADOS VELYKOMS - - ■ 
SKRYBĖLĖS dėl moterų, merginų ir mer
gaičių. Skrybėlės, kurios kitose vietose kai
nuoja $3, mes parduodame už vieną kainą—

$1.88
Universal Millinery Shop 

3341 South Halsted Street

ęPIII 1/ A VIETA JŪSŲ Įj L h H PINIGAMS

Pradėk šiandien ir buk linksmas ateityje 
Per 23 metus nežuvo nei centas.

sų mokėtojus malšinti 
nors.

Valdžios sąmatas dabar 
didėjo beveik dvigubai. Už 
m. teko’biskį daugiau,
$500,000, o jau už 1931 metus 
sąmatas siekia suvirš $900,000. 
Vadinasi, padidėjo 400,000 do
lerių.

ši suma padidinta ant musų 
savasčių. Dabar klausimas, ką 
mes gavome už tuos $400,000? 
Ogi apie1 desėtką policininkų sų 
fordukais, 'tai ir viskas.

Todėl ciceriečiai dabar ir yra 
daugiausia įtūžę ant tų repub^ 
likonų, negu kada nors pir
miau. Ir sako jie, kada' nė vie
no balso už republikonus neduos 
balandžio 5 dieną, o visi balsuos 
už demokratus. Taip ir reikia.

—Taksų mokėtojas.

Vytauto Building & Loan Association 
(Spulka)

4559 S. Paulina St. Phone Yards 0145
Sekmadienį popiet Draugystė 

Lietuvos Kareivių laikys pa
prastų susirinkimą Lietuvių 
Liuosybės svetainėje. Susirinki
mas, kaip sakiau, bus papras
tas, bet svarbus. Yra keletas 
raportų, būtent apie trečiųjų 
teismų tarp draugijos ir Matu
lio ir Balako. Antras svarbus 
raportas tai iš politikos veiki
mo, nes draugijos turi savo at-

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotasI
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ, GALVOS SKAUDĖJIMĄ 
IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ .

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street Telefonas Yards 1829 I

Dar 
ieškoti vietos 
Susivienijimo 
laikyti, o jau 
kas siūlo 
garažų.

Rodosi, 
bimbiniai 
sutinka,
tai susitaria.

Nežinau kokiais sumetimais 
tas sklokininkas'1 siūlo Susivie
nijimo susirinkimams vietą ga
raže pas bimbinius. Juk ta vie
ta daug prastesnė, ne kad Su
sivienijimas turėjo: langų nė
ra, tik lubose kokia tai skylė 
pradurta — l _ 
kuomet buržuaziška valdžia už
pultų. n

šiaurinės, Amerikos Valstijas.
Atvykęs į šią šalį apsistojo 

vienoj rytinių valstijų. Jo bu
vusieji draugai apsigyveno Chi
cagoj ir kitur.

Na, štai šiomis dienomis tas 
seniai matytas draugas atva
žiavo Chicagon senų draugų at
lankyti. Draugai priėmė jį nuo
širdžiai, manydami pavežioti ir 
parodyti visų Chicagą ir apie- 
linkę—parkus, muziejus, mo
kyklas ir kitas viešas įstaigas, 
kurių Chicagoj ncstoka ir ku
riomis ji gali pasididžiuoti. Ma
nė draugai parodyti svečiui lie
tuviškų lakraščių spaustuves, 
bankas, lietuvių krautuves, su- 
pažinti jį su visuomenės dar
buotojais.

Bet... svečias, atsikėlęs, tuojau 
pareikalaudavo rytmetines, ir 
taip rytmetinė vadinta iki pie
tų, o po pietų jau vakarinė... 
be pertraukos.

Prabėgo trys dienos. Svečias 
išvažiavo dagi .pasiimdamas ket
virtadalį gorčiaus kelionei, kad 
apetitų pataisyti.

Buvo Chicagoj, nematė Chi
cagos.

Kažin?... Yra šalys, kur žmo
nes skursta. Neturtingi apsirė
dyti, biedni pavalgyti. Suvieny
tose Valstijose tur būt daugiau 
duonos, gražesnius rublis dėvi 
ir patogesniuose namuose gy
vena žmonės. Bet ar tik ne
skursta jie dvasiniai? Kažin?

—Pilietis.

NAUJIENOS, ChicaRO, III šeštadieniu, kovo 19, 1932

Eina didelis bruzdėjimas ir 
matytis didžiausia neapykanta 
dabartiniams valdininkams už 
taksas ir kitus triksus, kurių 
jie tiek daug pridarė paskuti
niais metais.

Nors jie ir mėgina teisintis, 
ypač dabar prieš rinkimus, kad 
tai ne jie kelia taksas, o kaun- 
tė ,bet kodėl gi dabartiniai val
dininkai tyli ir nepadeda namų 
savininkams protesuoti prieš 
kauntę.

1930 metais, kada gavome 
taksas už 1928 metus, tada dau
guma' nutarėme eiti pas kaun- 
tės asesorių tarybą ir išpilldyti 
protesto blankas. O ka rado
me nuėję į kaunės trobesį? Gi 
atsiųstą valdžios republikoniška 
atstovų p. C., kuris vaikščioda
mas koridorių patardavo, kad 
neapsimoka protestuoti, nes 
musų .savastys esančios daugiau 
vertos. Prie to, dar neteisingai 
kiekvienam pasakodavo kiek at
eis taksų bila sumokėti.

Mano pavyzdžiui, taksų ap
skaičiavo $185, o tikrenybėj bu
vo $225. Argi tas valdžios ap
mokamas, reiškia ųiųsųjsumo; 
ketomis taksomis apfnokamas 
asmuo nežinojo ką darąs? La
bai gerai žinojo, bet reikėjo tak- 

kaip 

stovus ,kurie dalyvauja viešuo
se susirinkimuose ir seka poli
tikos eigų.

Visi draugijos nariai yra nu
sistatę remti p. Kimbarko kan
didatūra į miesto trustisus re- 
publikonų partijos sąrašu, ir nė
ra abejonės, kad p. Kimbarkas 
bus išrinktas. Kimbarkas yra 
taip kitų, kaip ir šios draugys
tes narys, ir tokiu bildu jam 
užtikrinta lietuvių parama bal
savime.

Pirmadienio vakare p. Lukš
ienės svetainėje .nepaprastas 
susirinkimas Liętuvių Republi- 
konų Kliubo. Kliubo nariai tu
rės svarbų pasitarimą apie bu- 
sinčius rinkimus, kaip pravesti 
savo partijos žmones, ypač gi 
J. F. Kimbarką ir kitus.

Antradienio vakarų bažnyti
nėje svtaineje bus masinis' su
sirinkimas visų tautų kalbėtojų 
ir kitokie pasi’įąrimai. Patar
tina. atsilankyti kuo skaitlin
giausia ir tėmyti politikos bė
gį, kad butų lengviau atskirti 
blioferius. O ’ įirieš rinkimus 
tai blioferių galybės.

Sekantį anW<hei|j, t. y. ko
vo 29 d„ įvyks antras masinis 
susirinkimas Lietuvių Liuosy- 
bes svetainėje. ,vTai bus dide
lis pasirodymas Visų tautų re- 
publikonų. Tarpe kalbų bus 
geras prograntas.ir juokai.

Tėmykite apgarsinimus ir bu
kite visi. Galite sakyti kaip 
kam patinka, o' republikonai iš
eis laimėtojais, ypatingai gi 
musų tautietis Kimbarkas. li
tą sako visi—ne tik lietuviai, 
bet ir kitos tautos duoda jam 
paramų per savo atstovus.

z —Korespondentas.

A. F. CZESNA’S BATHS 
Turkiškos, Rusiškos Sulfurinės Vanos ir 
EiektroS Treatmentai. švediški Mankštini- 

mai ir Elektros Masažas.
Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šaldo ir tt. s” 
elektriniais prietaisais. Violetiniai Saulės Spindulių treatmentai. Mineralinės 
Sulfurinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuomi galima išgel
bėti nuo visokių ligų. Kambariai dėl pergulėjimo.

Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
1657 West 45th Street

Kampas So. Paulina Street. Tel. BOULEVARD 4552

Tokioj vietoj laikyti susirin
kimus reiškia silpnesnių plaučių 
žmogui džiovą. Iš vienos pusės, 
sako sklokininkas, garažas esąs 
pigus. Bet pagalvok: jeigu už
pultų kokia kvaraba, tai ji 
daugiau kainuotų Susivieniji
mui, o ir jo nariai turėtų nu
kentėti.

Aš tai vietai priešingas ir ne
patariu Susivienijimo valdybai 
imti ją. Juk mes turime sve
tainių, tai j jas ir eikime susi- 
rinkifnams laikyti, o ne į re
komenduojamų sklokininko ga
ražą.

Pagalios atrodo, kad bimbi
niai dar to garažo ilgai negalės 
išlaikyti. Nors jie. giriasi turį 
lysų, bet tai nieko nereiškia: 
jei nęužmokčs rendos, tai bus 
išmesti su visu lysu už tvoros, | 
O tai padarytų Susivienijimui 
iškaščių, nes ir vėl tektų keltis 
kitur su visa šėpa ir kitais 
daiktais.

Valdyba turėtų apsižiūrėti.
—o—

Rožių žemėje bimbiniai grą- 
sina dirbantiems darbininkams. 
Sako, neikite, dirbti, ba langai 
bus išdaužyti. Bet patys bim
biniai, kai tik gauna progos, 
tai dirba viršlaikį.

Aš nežinau kokiu sumetimu 
tie bimbiniai grąsina langus 
daužyti. Ar jie mano, kad jei
gu daugiau darbininkų nedirbs, 
tai greičiau revoliucija įvyks? 
Man 
mai 
butų nogėję revoliucijos, 
butų 
sukelti' ją.

Matyt, jiems revoliucija ne
rūpėjo. Kol darbininkai buvo 
turtingesni, tai komunistai ko- 
lektavo iš jų pinigus. Kai jie 
biskį nubiednėjo, tai vesdavo 
juos pamaršuoti gatvėmis. O 
dabar štai ir dirbantiems liepia 
mesti darbą!

Reiškia, tu, darbininke, nu
mesi darbą, o į tavo vietą nu
eis dirbti bimbinis, gi tau jis 
lieps eiti daužyti langus. Na, ir 
gudrus tie, tavorščiai. —R.

Chicagos Naujas

NEDELDIENIO 
LAKRAŠTIS

DAILY TIMES, Chicagos Paveikslų Dienraštis, nuo savo 
pradžios du ir pusė metai atgal, turėjo fenomenalį cirku
liacijos augimą. DABAR išeina NAUJA Nedėldienio laida, 
pabudavota ant principų, kurie suteikė didelį pasisekimą 
paprastų dienų laidoms. VISOS ŽINIOS ... TRUMPI, ĮDO
MUS STRAIPSNIAI... GERESNI ŽINIŲ PAVEIKSLAI 
ROTOGRAVIUROS... SPALVUOTA “JUOKŲ” DALIS 
Iš VISOJE ŠALYJE POPULIARIŠKŲ KOMIŠKŲ PA
VEIKSLŲ .

Lošimas “ Knotv-Your-Movie 
Star’’ tu $1,000 cash prizais, 
bus viena iš didžiųjų ypatybių 
Rotograviuros sekcijoje SUNDAY 
TIMES rytoj.

“This Man Gable”, gyvenimas 
Hollytvoodę naujausio ir did
žiausio žvaigždės ir Chicagos 
“Kino karalijos Karaliaus.“ šis 
didelis straipsnis bus pradėtas su 
turtingai iliustruota dalimi ryt
dienos SUNDAY TIMES.

—---------- - ------- ----------------- ----------- '

Naujas SUNDAY TIMES 
nebus didžiausias Nedel- 
dienio laikraštis Chicago- 
je. Jis neturės desėtkų 
puslapių, kurių jus netu
rite laiko perskaityti. Jis 
turės daugiausia 8’4 pa
togaus didumo puskapius.

Penkios Dešimt Milionų 
» • 

Amerikiečių Negali
Klysti

MOTINA HELENA
Garsiausia - pasauly žo
lių gydytoja tūkstančius 

išgydo su žolėmis
Pastebėtina nauja kombinacija gyvastį pa

laikančių žolių yra svarbiausias modernintų 
laikų išradimas. Tūkstančiai kčntčjuslų. ku
rie sunkiai sirgo, dabar yra sveiki. Nežiū
rint kokia jūsų liga yra, kaip daug daktarų 
ir vaistų jus išbandyt be pasekmių, čia 
yra viltis dėl jus.

Motina Helena, Didžioji Žolių Gydytoja, 
1800 N. Damen Ave„ Chicago, siūlosi su
teikti jums 5 dienų namini treatmontą su 
žolčmis Dykai. Aprašykite sava ligų ir jus 
gausite $1.00 bonką Kraulo Toniko, arba 
$1.50 bonką Specialių Žolių Gyduolių Dykai. 
Pridekite 25c apmokėjimui supakavimo ir 
persiuntimo. Rašykite ar ateikite šiandie.

landžio 12 d., balsuokit už lietuvį JULIŲ 
J. LINK, Republikoną, į 11-to Wardo 
Committemanus ir Secretary of State, 
Illinois, valstijos. z

Julius J. Link yra Amerikoje gimęs ir 
augęs lietuvis, patyręs ir sumanus po
litikierius, geras kalbėtojas ir uolus tė
vynainis. Jį remia daugelis lietuvių ir 
svetimtaučių kliubų ir draugijų bei dar
bo unijų.

Išrinkdami jį į šias vietas mes sustiprinsime savo tautą Amerikos politikoje 
ir patys sau (pasitarnausime.

Taupumo Progresai ir jo Prisidėjimas prie Amerikos Iš
vystymo, bus tema

Specialio Broadkastinimo
Iš stoties W J Z ir N. B. C. nuo juros iki juros tinklo 

šeštadieny, KOVO 19 d., 5:15 vai. vakaro.
VIENOS Iš SERIJŲ

“America at Work”»
Vedamų Gįilbert E. Gable, Radio Peržvulgininko

Viso tinklo įmonės yra National Broadcasting Company 
prisidėjimas ir šis programas, pašvęstas patvarumui Ame
rikos biznio yra prirengtas KALĖDINIO KLIUBO ir duo
damas kooperuojant su

CENTRAL ^nd^crtiu<S,nc -BAN K
Canipany/

A STATE UNK ACLfARINC 44 O U S E «ANK 
IIIO WEST 35UJ STREET



Šeštadienis, tovo* 19/ 1932

CHICAGOS
ŽINIOS

/ ■ . ■ •»” *>

“Slapieji” priešingi as
pirantui i guberna

torius

r

The Crusaders, “slapiųjų” or
ganizacija, įspėjo p. Omerį N. 
Custerį, iš Galesburg, III., kan
didatų į gubernatorių ateinan
čiose nominacijose Illinois vals
tijoj, kad jie esą priešingi jo 
kandidatūrai. Mat, Custer esąs 
“sausasis” ir anti-saliunų lygos 
kandidatas. Be to, “slapieji” 
esą priešingi Custerio kandida
tūrai ir todėl, kad jų remia 
gubernatorius Emmerson, ku
ris vetavo valstijos legislaturos 
nutarimą atmesti Illinois blai
vybes įstatymą.

» 1 ................ ■'

.trys* kaltinami? kaip
’ juodrankiai

Chicągos universiteto profe
sorius t; Kerwin į sumokėj ęs $2,- 
500 trims vyrams, kurie kalti v - 'm •* "į * 1no j j, ’nors ir neteisingai, ne
gražiu elgesiu, kad jie tylėtų. 
Vienas tų vyrą pasisakęs esąs 
reporteris, kitas buk esąs vals
tybės gynėjo ofiso policininkas.,

Kiek laiko praslinkus tie trys 
vyrai vėl pareikalavo iš profe
soriaus $5,000» Profesorius 
betgi pranešė apie tai policijai, 
kuri ir užtiko ir areštavo juod- 
rankius profesoriaus bute.

Bet štai kas atsitiko su po
licininkais. Jie paliko gatvėj 
savo mašinų. O kai išėjo lauk 
iš profesoriaus buto su areš
tuotais vyrais, tai neberado jos.

P ■' . v ė •
Pirmadienio nuotikiai

Prižada duoti darbo
Daugiau kaip 5,000 Chicagos 

skerdyklų samdinių pasirašė 
korteles su prižadais atlikti tuo
jau kokį darbą prie namų^ ku
riam reikia samdyti darbinin
kai, o nelaukti ilgesnį laiką, šie 
prižadai duoti pasėkoj vajaus, 
kuris dabar yra varomas, kad 
surasti darbo bedarbiams.

Bedarbis užmuštas
Joseph Lacheta, 26 m., 1510 

Wentworth avenue, Chicago 
Heights, turėjo darbą, bet te
gavo dirbti tik vieną dienų per 
savaitę. Jo kūnas rasta prie 
gelžkelio bėgių. Jauną vyrą, 
policijos manymu, pašovęs koks 
gelžkelio detektyvas, kai užti
kęs vagiant anglis. Bet nėra 
nė įrodymų, kad jis butų vo
gęs.

Vyras buvo tėvas 18 mėnesių 
kūdikio.

Dieną , mokytojauja, 
naktį dirba valgykloj
Chicagos mokytojai negauna 

ąlgos. Kaip jie gyvena? Kai 
kurie labai vargingai. Ve pora 
pavyzdžių. Mergina dirbanti au
kštesnės fnokykllos principai© 
ofise. Nuo praėjusių metų ko
vo mėnesio neturi pinigų čeve- 
rykams nusipirkti. Padai pra
kiurę, tai juos “užlopo” įside- 
dama į vidų popieros.

Kitas pavyzdys. Mokytoją 
dienomis mokytojauja. Sugrįžu
si iš mokyklos, nusnūsta valan
dą- kitą, o po to eina į valgyk 
lų dirbti kaip vyrėja. Sugrįžta 
iš darbo 4 valandą ryto. Apie 
9 valandų ji vėl eina mokyto
jauti.

Prarijo kulką
Ketvirtadieni įvyko šaudy- 

masi policininkų su plėšikais. 
Policininkai vijosi piktadarius 
nuo Ashland avė. ir 42 iki 
Morgan st. Piktadarių kukla 
sužeidė praeivį, Daniel Conway, 
6625 So. Peoria st., į nosį. X- 
spinduliai vėliau parodė, kad; 
kulka atsidūrė Convvay pilve.

Diątųvtų Įhi^ą^eijnęnt KHubo 
nepą^astąs

-.-U——
Lietuvių Improveinęnt Klivir 

bo nepaprastas susirinkimas at
sibuvo praėjusį trečiadienį^ p., 
LukAtienėą svetainėje. Susirinr 
kimaą buvo šauktas atvirutį- 
mis. Manyta, kad atsilankys 
vien tik kviečiami. Pasirodė 
betgi kas Rita. Susirinko, dau
gybė žmonių ir ne vien lietu
vių. Matėsi svetimtaučių. Visi, 
sakytumei, persiėmę karštu 
tipu. Rodėsi, kad ims Ir apvers 
viską aukštyn kojomis/ O taip 
buvo todėl, kad visi susirūpinę 
aukštomis tstksomis.

Bet visų svarbiausias aksti
nas tai politika tarp TepublikoJ 
nų ir demokratų. Vienok kai 
kas to nesuprato ir įširdęs ti- 
kejo> jogei ginčas eina dėl tak
sų.

Bet kaip ten nebūtų, taksos 
aukštos, bilos reikia mokėti, o 
pinigų nėra, bedarbė didžiau
sia, ir kiekvienas teiraujasi kas 
čia daryti, o nieko aiškaus ne
matyti. Patarimas yra mokėti 
dalį taksų arba nieko nemokė-? 
ti, bet ir čia reikia keleto do
lerių.

Taksų klausimu dar bus su
sirinkimas.

'Prisiminta ir apie politiką ir 
kalbėta gan daug. Išimant po
rą karštuolių, šiaip visi pasisa
kė už rępublikonus, o ypač už 
J. F. Kimbarką, ir nėra abejo
nės, kad, jis bus išrinktas. Taip
jau piliečiai nepadarys 'klaidos 
balsuodami už savo distrikto 
atstovus. O tie atstovai yra 
Rimbarkas ir Rahlf. Tai turėsi
me atstovus iš savo apieiinkes

Visi žino ką reiškia pirma
dienis, o ypač Cicero j e, ir gal 
būt praėjusio šeštadienio vaka
rą J. J. %lp> sakydamas spi
čių, netolu pro šalį “Šovę” paga
dinęs tarp kitko Cicero “fįlling ' 
istation”.

štai praeito, pirmadienio va
karą netikėtai pakliuvau pas

J, i»«**Ir* ■  1 p"'**— '■«  ................... ...... ..

Graboriai

Leo Švėgždą ir ką radau, tai 
stebėjausi. Trys tautos buvo 
reprezentuotos tam tikrų at
stovų, ir nedaug laiko ėmė kol 
sužinojau kame dalykas. O tai 

*buvo Liongino diena. Tad visi 
sveikino p. Švėgždą, ir aš prie 
to prisidėjau. Butų daugiau 
kas pasakyti, bet tiek to.

Cicero Reporteris.

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

DOUBLĖ
acting

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

' 718 W. 18 St.
Tel. Rooseveh 7532

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o muso 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooseveh 25:15 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
c WD IT TO .

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

Telefonas Yards 1,138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reiką- , 

lams- Kaina prieinama

3313 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 4139 a ' ' ' . .
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl,
laidų užląik,ymųi,. sky
rių. • •

3307 Auburn Avė
CHICAGO ILL-

kad neturime iš-

Richard J. Z a vertu ik
ADVOKATAS

16.0 N. La Šalie St., Saite 1100 
Tel. State 2223-4-5

WEST SIDE OFISAS
2552 So, Central Park Avė.

(prie 26th St.) 
Tel. Crawford 8200

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St.
Tel Englewood 5840

Graboriai

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St

Telef oriai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

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

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

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Urarninkais Ketvergais ir Subatoms 
2420 W ■ Maręuettė Rd. arti Western Av 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -U 

1821 So. Halsted Street

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

-------

DR. MARGERIS
Valandos: nuo IQ rvto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek 
nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez Tel Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso u Rez Tel Boulevard 591*

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor oi 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedėldieniai* pagal sutarti 
_________ —3----------------------------;-----------------

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

į y a»n|s' Gydyto jai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Getai lietuviams žinomas pei 25 <ne 
cus kaipo patyrei gydytojas chirurgą* 
ir akušeris

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

Ofisas, ir Laboratorija;
1025 W I Hth St.. netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telrfonai 

Hydr Parh 6755 ar Randolpb 6800

OnA BAL1NSKIENĖ 
po pirmu vyru Agentienė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 17 dieną, 10 valandą vakare. 
1 932 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Lietuvoje. Mariampolės ap.. 
Šilavoto* parap.. Ingavangiu kai
me. Priklausė prie Švenč. P. M. 
Rbžajiėavos Dr-stės. Amerikpj iš
gyveno 29 metus. Paliko dideliame 
nuliudimc vyrą Ignacą, 4 dukteris 
— Marijoną ir žentą Vincentą 
Gelvaitį. Oną. Magdaleną ir Ele
ną. sūnų Viktorą. brolį Juozapą 
Radzeviėią. anūkę Daratą ir gimines 
Kūnas pašarvotas, randasi 3 I 23 S. 
Emerald Avė.

Laidotuvės (vyks pirmadieny, 
kovo 21 dieną. 8 vai. iŠ ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Onos Balinskienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat. 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Dukterys) Sūnūs, 
Žentas, Brolis, Anūkė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. M. Phillips, Telefonas 
Boulevard 4139.

Banko plėšikai atiduoti 
grand džiurei

« / » ♦ r -1—ai, s 4 i t * 
Septyni banditai, kaltinami 

apiplėšimu First American Na- 
tional Bank of Berwyn, 680t 
West 22 st., atiduoti grapd 
džiurei. Kiekvienas jų • turi už- 
sistatyti kauciją suma $20,000, 
jei nori išeiti iš kalėjimo iki 
teismo. -..

| , Mirė politikierius.
Mirė širdies ligo uldermanas 

Joseph Cepak, artimas mero 
Cermako draugas ir politinis 
bendras. Jis mirė savo name ad-r 
resu 2813 So. Spaulding avė.

----------- - r   y t-  Sk

NA U J 1 E N U 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniafe 
nuo D v. ryto iki 1 y. p. p.

■■■■
PADĖKAVONfei

Povilas Pilkis
kuris mirė kovo 11 d. 1932 m. ir palaidotas tapo kovo 16 
dieną 1932 m., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse,, am
žinai nutilęs ir negalėdamas ątsidėkavot tiems,’ kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš 
musų tarjio, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškiems tėvams, kun. Vaitekaičiui 
ir Gasiunui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojame vargonininkui Saboniui ir kitiems vargoni
ninkams ir poniai Sabonienei už gražų smuikavimą; de- 
kavojame graboriui J. F. Radžiui, kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino pęrkęsti nuliudiiMą ir rūpesčius; dėka- 
vojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems va
žiavusiems palydėti ir grabnešiams iš White Ster Kliubo, 
ir pagalios dėkavojame visiems ^alyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau, musų mylimas vyi’e ir tėve, sakome: il
sėkis Šaltoj žemėje. Tu pas mus jau nebeateisi — Įauk 
mus ateinant. —Moteris ir Dukterys,

- Įauk
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' Off.,JBoiilevard 9277 
46,03 S. Marshfield Avė.
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. Rėsv Hemlpčk 9528
6.607 S. ■ Mapleivood Avė..
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^LOVBmiS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Banjdstąms, įr Pagrabams
< Vainikai

3316 S; Halsted St. Tel. Boulevard 7314
...

į MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
*■ DYKAI DEL -ŠERMENŲ

H®1 t j *.
i

•? •M*
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AMHULANGE PATABNĄVIMAS DIEN^ JK NAKTĮ
Mes visuonict (eikiainc širdingą, simpatingą ir ramų i 
patarųavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas, i

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI

. Didysis Ofisas

4605,-07 South Hermitage Avenue
• ....Telefonui: Y ARDS 1741 i r 174 2

PHYSICAL 
THERAPY 

0 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Pbone 
Hemlock 9252

Mrs. A. K,
JARUSH

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

. Sugryįo iš Lietuvos
Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius, Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Duokite sa\ro akis išegzaminuoti

Dr. A. R, BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6487

Lietuviai Gydytojai

A. L Davidonis, M.D,
4910 So. Mįchigan Avenue

Tel
VALANDOS:

Kenwood 5107

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
_____6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio
nuo

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So, Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 26.15

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiu 
blauzdų gyslas.

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

TeL Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Liga 

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

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez Tel Hvde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
*-7 29 South Ashland Avė. L lubo* 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaiku Bgu 
OFISO VALANDOS:

Nuo IČ” iki 12 vai. ryte nuo l iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:10 *ai 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 ’ -*ena 

Phone Mid*vav 2880

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I iki 3 d ir 600 iki 9:30 v

4608 South Ashland Avė
Netoli 4 6tb St. Chicago III

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURO KAHN
4 631 South Ashland Avenue 

<Ofiso valandos:
10 iki 12 dieną 2 iki 1 po piei 

iki 8 vai. Nedel nuo 10 iki IŽ 
Rez Telepbone Plaza 3 200

Nuo 
7

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų. 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nrio 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktj Virginia

2 iki 
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 ’

Ofiso Tel. Canal 025

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Vieton 6893 
Rezidencijos Tel. Dreyel 0191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St. 

arti 3lst Street 
CHICAGO ILL

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

■ šventadieniais 10-12 dieną

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

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

Tel. West Ž860
Namų telefonas Brunswick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

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

Tel. Lafayėlte 4146 į.

VALANDOS: 
nuo 

< nuo
9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakarų

ryto

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2-359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofito valandos: 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti į

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

kampa? 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovehil) 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų lt > 

nedėliotus pagal susitarimą . ,

DR. A. J. GVSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9. vakaro 
nedėliomis, pagal sutartį.
4847 West \4th Street.

RO. ILL. 
►ne. Cicero 1260X-Ray....l

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos:. 9—-12, 7—9, AntradieniValandos: 9—--12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

' '“'i -e

Midway 5512 ir Wiljn<tte 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvh 
Tel. Capal 1713-0241’

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

..............III IW—I .......... m ■HIĮII »

Advokatai

R. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113

Telefonas Central 4411
127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieut 

3323 ■ South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1110» 

Valandos: uąo 6 iki 8. vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvetgą 

Nedėlioj onb 9 iki i 2-. ryto

John Kūdikiškas 
v . ■ ,■ -■ 

Lietuvis Advokatas 
.2221 West 22nd Street 

Arti Ledvitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. .Washington St
Room 1502 i Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. if Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. T«L Lafayette 7137

Narnų TeL Hydr Park 1395
■ ■ >■.«' n,-i" 11 ■'*   1 ■■■■.■i,,-**""——»

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas BordenJ 
•LIETUVIS ADVOKATAS

105 W Adams St.. Room 11 .7 - 
Telepbone Randolpb 6727.

Vakarais 2)51 W I2nd St. huo 4-9 
Telepbone Rooseveh 0(190

Narni* 8-9 ryte , Tel Republic 9600

JOSEI-H J. GRISU
Lietuvis Advokatas

463) So Ashland Avė. . 
Tel. Boulevard 2800 

Rez 6515 So Rocktvell St
Tel Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St, Room 909
Telepbone Franklin 5745

Namai; 3117 S. Union Avė.
Telepbone Victory - 1



šeštadienis, kovo 19, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

gauti. Mokytojauja senasis Bi
jūnėlio mokytojas p. P. Sarpa- 
lius.*-Kom. 

•r * t

Radio programas

Naujienų Radio 
Programas

Rytoj ir včl bus transliuoja
mas Naujienų radio programas 
iŠ stoties WGES, 1360 kilo 
cycles, nuo 6 iki 6:30 valan
dos vakaro.

Makalų tėvas Kl. Jurgelionis, 
manau jj tėvu esant toj pras
mėj, kad jo galvoj gimsta Ma
kalai. pasiaždejd leisti šeimy
ną pasikalbėti programe.

Tr gerai padarė. Tur būt jau 
Malė su Juozu ir naują for- 
duką turės. Bet kas žino: lai

škai dabar neužtikrinti. Na’, tiek 
to, sužinosime.

Dainininke šį kartą bus p-ia 
Julija Gapšienė. Ji yra viena 
Birutės žymiųjų solisčių. Lauk
sime jos dainavimo per radio.

O prie to, dar pranešimai 
apie batgenus. Jie dabar svar
bus ,ba šventės nebetoli.

Well, rytoj pasiklausysime 
Naujienų radio programo.

—Klausytojas.
/ ____________________________

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra

dio programos
Naujienoms,

Tiesiog nustebome išgirdę p. 
Jurgelionį pranešant, jogei ne
bus Makalų šeimynos pasikal
bėjimo praėjusį sekmadienį 
Naujienų radio programe. Ne
norėjome nė tikėti. Ir vis lau
kėme *ar neprakalbes Makalai, 
iki pasibaigė programas.

Gerb. Naujienos, mes išreiš
kiame pageidavimą, kad butų 
tęsiamas ir toliau Makalų šei
mynos pasikalbėjimas per radio, 
nes tai yra įdomiausia progra- 
mo dalis. Jau ir visas pro
gramas pasidarytų ne toks įdo
mus, kai Makalų nebūtų. Pa
prastų programų mes girdime iš 
kitų leidėjų.

O kai Simokaitis pradeda, už
dusęs giedoti visokias nesąmo
nes, tai net radio prisieina už
daryti nuo tokio programo. 
Taigi tegul pasilieka turtingi 
Naujienų porgramai, kaip kad 
buvo iki šiol.—J. ir P. Peika.

Steponavičių kon
certas

Nors dar yra laiko, bet pasi- 
velysiu jau priminti, kad sek
madienį, balandžio (April) 3.d., 
Lietuvių Auditorijoj p-nia Ali- 
ce Salaveičikiutė-Steponavičie- 
nė ir p. Kazys Steponavičius 
duos koncertą.

Artinantis koncerto laikui, 
apie jį bus pranešta plačiau, o 
dabar tik primenu, kad chica- 
giečiai lietuviai ir lietuvaitės 
turėtų tą įvykį omenėj.

—čikagietis.

Rytoj iš stoties WCFL, pra
džia 1:15 vai. po pietų. Progra
mą išpildys Birutės choras po 
vadovyste M. Yozavito. Taipgi 
dalyvaus Birutės vyrų kvarte
tas, p. Ona Biežienė, soprano, 
Stasys Rimkus, baritonas, Mer
ginų Kvartetas ir p-nia Julė 
Gapšienė ,soprano. Bus dau
gelis kitų artistų. Pasiklausy
kite šio puikaus radio progra
mo. šiuos radio programas 
duoda Jos. F .Budrik Muzikos 
krautuve, 3417 S. Halsted St.

—J; F. B.

rių gal ir nepastebejau.
Ačiuoju artistams, pp. PaŠ- 

kevičaitei. O’Connors, p. Peču- 
kaičiui ir p-lci Pečukąitei, p-lėms 
Bandų ir Ilartung, kurie pagel
bėjo man išpildyti programą.

Ačiū visai publikai už skait
lingą atsilankymą į koncertą ir 
už suteiktus man komplimen
tus. —Valerija čepukaitė.

Naujas Nedėldienio 
Laikraštis ,

North Side
Iš Bijūnėlio darbuotės

Northsidčs jaunuolių choras 
Bijūnėlis šį popietį savo regu
liarių pamokų neturės, kadangi 
tuo pat laiku yra užkviestas 
dainuoti Lietuvių Auditorijoj, 
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu- 
bo rengiamame programe. Tat 
yra kviečiami buvusieji Bijūnė
lio nariai, kurie dalyvauja pa
mokose busiančiam vakarui, ba
landžio 17 d., kad susirinktų 
pamokoms anksčiau, negu pra
ėjusį šeštadienį, nes nesant Bi
jūnėlio bus galima’ užimti tas 
pačias valandas ką Bijūnėlis tu
rėdavo, t. y. nuo 2 po pietų. O 
vėliau bus prasistengta gauti 
specialis permitas vėlesnėms va
landoms. Vieta: Almira Si
mona svetainė, 1640 N. Han
cock St. Taip jau yra kvie
čiami atsilankyti ir tie, kurie 
negavo ypatiŠko 4 pakvietimo, 
nes ne visų antrašus galima su-

Visuomenės atydai
širdingai prašome Chicagos 

lietuvių, kad malonėtų prisidėti 
prie surengimo pietų lietuviams 
bedarbiams Velykų dienoj. Vi
sas dovanas meldžiame palikti 
pas kun. S. Liukų, 3501-9 So. 
Union Avė. Iš anksto ačiū 
jums už jūsų aukas, kurių at
skaita. eis per Naujienas.

Lietuviams 
lykinių Pietų 
ja;

šį sekmadienį pasirodys naujas Chica
gos , nedėldienio laikraštis.

Tai bus Sunday Times, leidžiamas 
bendrai su Daily Times, Chicagos pa
veiksluotu dienraščiu.

Pasak liedėjo S. E. Thomason, Sunday 
Times nebus didžiausias nedėldienio 
laikraštis Chicagoje. Jis neturės dau
gybės puslapių, kurių skaitytojai papras
tai neturi laiko ir peržiūrėti. Sunday 
Times.1 spausdinamas to paties patogaus 
didumo kaip ir Daily Times, turės dau
giausia 84 puslapius.

Laikraštis susidės iš trijų dalių — ži
nių ir straipsnių dalies, rotograviuros da
lies ir spalvuoto juoki; skyriaus — 
“Funnies’’.

PRANEŠIMAI
'' f • "

Lietuvių Tautiškos parapijos švento 
Kryžiaus Auburn Avė. it 31 PI., pa
maldos prasidės 11:30 v. ryto. Po pa^ 
maldų, kaip 7:40 v aka te bus laikomas 
mišparai. Po tnisparo, kas norės galės 
cit išpažinties. Del jaunų išpažintis 
bus klausoma iŠ spaviednyčios, o dėl su
augusiu bus visuotina. Ir pirmadieni 
kaip 9 v. r. bus dalinama Šv. Sakramen
tas. Šiuomi kviečiami visi lietuvii, ku
rie lanko tautiškas bažnyčias atsilankyti 
kuo skaitlingiausia, nes bus laikomos 
gražios lietuviškos pamaldos. Kviečia

Klebonas Al aus kas ir Komitetas.

Cleaning and Dyeing 
Žinomas siuvėjas F, KUZMARSKIS per
kėlė savo biznį iš 2649 W. 43* St. į

4103 Archer Avė.
Kuzmarskis teiks visiems gerą patarna
vimą kaip valyme, taisyme ir naujų dra
bužių daryme. Darbas yra garantuotas. 
Turim daug ranki; darbo šibtų/ labai pi
giai tikrų vilnų, nuo $10 ir daugiau

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

Kun, M. X, Mockus
ir aiškins jų turinį, paveikslai spalvuoti 
ir kitoki, surinkti iš Gyvenimo Dievų 
ir ženklyvų žmonių. Caro kareivis 
papasakos akyvą atsitikimą iš karės lau
ko. Įvyks Bridgeporte, Lietuvių Audi
torijoj, Žemutinėj svet.. nedėlioj, kovo 
20 d., 7:30 vai. vakare, Kviečia visus 
atsilankyti. * Komitetas.

Dr-stė Lietuvos Dukterų', rengia Veli- 
kėlių šokį, su dovanomis, balandžio 3 d., 
Liet. Auditorijoj. Pradžia 7 vai. va k.4, 
įžanga 50c. ypatai. Bus 8 geros dova
nos, už gražiau^ humargintą kiaušinį. 
Tad visi prie darbo, pamėginkite savo 
giliukį, o prie to bus gera muzika, galė
sime tikrai lietuviškai pasišokti ir bus 
priėmimas naujų narių veltui 16—3 5 
metų be įstojimo mOkesties. Tad užpra
šoma visa lietuvių pažangioji visuomenė 
dalyvauti šiame parengime.

Kviečia Komitetas.

Draugijos Lietuvos Ūkininkas mėn. 
susirinkimas įvyks kovo 20, d., # 1 vai., 
Meldažio svetainėje, 224.2 W. 23 PI. 
Norinčius įsirašyti kviečiame atsilankyti 
į susirinkimą. Valdyba.

‘ • v

Bedarbiams Ve- 
Rengimo Komisi-

Kun.
M. Kubiliene
J. Raslavičia 
Stiklius 
Šultė.

S. Linkus

Ačiuoju visiems
Ačiuoju sumanytojams ir ko

mitetui, kuris buvo susitveręs 
mano koncertui rengti, kuris 
daug dirbo, ir tik mano vienos 
reikalui.

Ypatingai dėkinga esu Dr. 
Graičunui, kuris teikėsi pir
mininkauti komisijoj ir koncer
to laiku, p. Rypkevičiui, p-niai 
Žymantienei, p-lei Gilason ir 
p-niai MišČikaitienėi, kurie su
darė biznio komisiją.

Ačiū pp. Dundulienei, Gugie- 
nei, Jurgelionienei, Dr. Jarush, 
p-lei Gaižaitei, p-niai Degutie
nei, pp. Čeponiui,‘Gūrai, Lietu
vos konsului p. Kalvaičiui, pp. 
S t e p o n avičiams, Jokantams, 
Galskiui, Jankui, Vaivadai, Pa- 
škauskui, šaikui, Dauniui, Ju- 
sui ir visiems kitiems, kurie kuo 
nors pasidarbavo šiam mano 
koncertui.

Ačiuoju “Naujienoms” už di
delę paramą, pp. Grigaičiui, Au- 
gustinavičiui ir visiems naujie- 
niečiams.

Taipjau dėkoju “Sandarai” 
už suteiktą paramą savo skil
tyse.

Ačiū mano draugams, Univer
siteto Studentų Kliubui, už gė
lės ir surengtą vakarienę mane 
pasveikinti prie kurios daug pri
sidėjo ir pp. Kemėšiai, užlaiky- 
tojai Universal Club įstaigos.

Didžiai dėkoju p-nioms Ja- 
rush ir Dundulienei už gėlių 
bukietus; taipgi tiems, kurie 
teikėsi pasveikinti mane už 
scenos, programui pasibaigus, 
su komplimentais, būtent smui
kininkei Raben-Misevičienei, pp. 
Steponavičiams, p. Jurgelionie
nei, p-lei Gilason, Mrs. Hector 
ir jos seserei, abiems pirmaei
lėms pianistėms, ir kitiems, ku

Prielankus Ateiviam 
Kandidatas .

Svetimtaučiai balsuotojai Chicagoje ir 
visame Illinois tveria savo tautines gru
pes parėmimui Superior teismo teisėjo 
Robert E. Gentzel kandidatūros Attorney 
General vietai. Be to vedama 
kampanija gyvu žodžiu.

Kandidaas yra gerai pažystamas 
viams, nes jis yra buvęs, Chicagoje 
nicipaliniu teisėju, kur jam teko 
durti su įvairiomis tautoms ir arimai pa- 
žnti jų rekalus. Jis buvo prielankus 
'Ateiviams, tad ir ateiviai ne sykį parodė 
jam prielankumą, kai jis vedė sėkmingas 
kampanijas municipalio ir Superior teis
mų teisėjo vietai.

Teisėjas Gęntzel panaujins savo pa
žintis su svetimtaučiais ateinančią savaitę, 
kai jis po sekmngo prakalbų maršruto 
valstijos gilumoje pradės savo kampaniją 
Chicagoje.

Skelbimai Naujienose 
'uodą nauda dėlto, 

kad pačios Naujiehot 
yra naudingos.

CEASSIFIED ADS
Personai ’

Asmenų lefiko
JONAS PAŠKAUSKAS pa

ieško savo pusbrolio Stanislo
vo Valan lino, kuris gyveno 
1925 m. Waterbury, Conn., 822 
Bank St. Malonėsit atsišaukti. 
T. Petrošius, 1634 W. 69lh St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU fartną, 40 akerių, gera 
žemė ir geri budinkai. Michigano val
stijoj. K. Markus. 2049 Pierce Avė., 
Tel. Humboldt 6471, Chicago, III,

Situation VVanted
Darbo ieško

IEŠKAU darbą už janitoriaus pagel- 
bininką. Esu blaivas ir švarus vyras, 
nevedęs. Šaukite po 5 vai. vakare. 
Tel. Nevada ,2061.

Partners Wanted

plati

atei- 
mu- 
susi-

PARDAVIMUI 160 akrų farma su 
mažu namu, prie upės, tinkanti vasari
niam rezortui; šaltinio vanduo. Randa
si Gordon, Wis., apie 450 mylių nuo 
Chicagos. Parduosiu po $15 už akrą, 
verta po $30. ,

šaukite
' Hollycourt 2104

“VALGYKIT — MIEGOKIT — IR 
DIRBKIT” ant savo pačių farmos. 80 
akrų $800, geriausia Wisconsino žemė: 
lengvi išmokėjimai;, pilnos informacijos 
dykai. Lonnųuist, 40 N. Dearborn St.

Sveikatos Šaltinis
Jeigu jus turite galvos 

------skaudėjimą ar skausmus 
ffl raumenyse ar sąnariuose,

1 stokuojate sveikatos ir
j stiprumo, jus turite imti

“HERBOLEK” formoj, 
geležtes, žolių, vyno — 
per amžius vartojamas 
nuo visokių ligų “HER
BOLEK” dabar yra pri
pažintas augščiausių A- 
mertkos vyriausybių už 
vieną iš geriausių abel- 
nų gyduolių, kurią pas
tangomis lietuviškos la
boratorijos galima gauti 
kiekvienoj aptiekoj 
ba tiesiai iš

ar-

W. Pas Medical 
Laboratories, Ine. 
8480 Commercial Avė., 

CHICAGO, ILL.
Telefonas Saginaw 3065

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 'LIGŲ

Mes išnaikiname pleiskanas, galvos 
niežėjimą, sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa- 
gelbstim plaukų augimui.

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimų veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

Musų kainos yra žemos

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust 8 Savings Bank Bldg..

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 
Nedėliomis npo 10 iki 1 vai. dieną,.

Kitą laiką pagal susitarimą.

Dt-siį Lietuvos Dukterų laikys mė
nesinį susirinkimą šeštadieny, kovo 19 
d., 7 vai. vakare, Mark V/hite Parke, 
paprastoj svetainėj. Narės būtinai ma
lonėkite atvykti laiku,-, nes yra svarbus 
susirinkimai, kadangi turime naujų rei
kalų svarstymui, taipgi apsimokėkite mo
kesčius draugijai, priešingai liksite su
spenduotos. A. Dudonienš, sekr.

PAIEŠKAU pusininko j sanvičių 
p.-}, biznis labai geroj vietoj, vienai 
sunku. Roselande.

10805 So, Michigan Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininku Keikia

ša
pe r

Real Estate For Sale
Namai-2emė Pardavimui

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas. unijistas, 3810 W. 14 St. base- 
mentas.

CL ASSIFIED ADS.
REIKALINGAS senyvas žmogus ant 

ūkės dirbti prie namų ir gyvulių. Atsi- 
šaukit adresu S. Anušauskas, R. 1. Box 
41, Fennville, Micb.

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

REIKALINGA patyręs vyras ar mo
teris dirbti prie lunch counterio. su 
mažu kapitalu, o patyręs be. 3150 So. 
Halsted St. Victory 3313.

For Rent
PASIRENDUOJA pigiai storas ir 5 

kambariai. Galima ir namą pirkti.
915 W. 32 St.

Bridgeporto Lietuviams
DEL VELYKŲ IŠSIVALYKITE SIU

TUS IR TOPKAUTUS

Išvalome ir prosiname 
taip ir moteriškas drapanas. Senas^ dra
panas padarome kaip naujas, 
garantuotas. Darome naujus siutus 
orderio, kainos yra mažiausios 

gu kada buvo,

PETER SMERGEL
Savininkas

748 W. 35th St.
CHICAGO, ILL.

S i • !

kaip vyriškas,

Darbas 
ant 
ne-

M^Mineral Wells 
Crystals

Padaryti iš sveikatą teikiančio minerali
nio vandens iš Mineral Wdls. Texas — 
Amerikos Carlsbado. Nieko nėra pri
dėta. Nė jokių gyduolių, ar vaistų. Ge
riausias liuosuotojas, kokį pinigas gali 
pirkti. Išplauna nuodus iš jūsų sistemos 
ir pašalina reumatizmą, inkstų pakriki
mus, konstipaciją, nevirškinimą ir skil
vio paįrimus. $1,00 dėžutė jums pa
gelbės, arba mes pinigus grąžinsime, Dy
kai sempelis pasiunčiamas. ant pareikala- 
v<"mo.

Geo. L. Hildebrand 
4519 N. Sacramento Av. 

CHICAGO. ILL.

LANKYK MOKYKLA 
- Kol nebusi gana mokytas, tol skur* 

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka* 
mo darbo. Skriaudžįa ir išnaudoja ne
mokytus žmones. . Todėl laikyk sau už 
garbę ką nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir šviesa, suteiks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes. Mokytam žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek už po
litiką, tiek už laisvę, tiek už darbi
ninkų ekonominius reikalus. Juov dau
giau turėsi mokslo; tuo geresnis ir lai
mingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA ;

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III. :

West Central Window 
, Shade Cleaners > 
5103 W. Madison St.

CHICAGO

Senas langų ,užląidąs išvalo ir per
taiso taip, kad pąrilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas pądaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro,’

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ
/ \ V i

Šaukite Columbus 9309
---------------------- 1——w 4-.»"«-,r^i' -      

Biblijos Studęntų 
PRAKALBOS 
. SU PAVEIKSLAIS

Temoje “RESTITUCIJA”
Kalbės S. BENECKAS

Subatoj, Kovo, 19 ’32
McKINLEY PARKO SVET.

Arti So. Western Avė. ir 39 St.
Pradžia 7:45 vai. vak*

Programas bus labai įdomus. 
Giedos choras, solo ir bus ro
domi gražus paveikslai. Prašo
me atsilankyti visi.

Įžanga liuosa
Rinkliavos nebus.

SAUGUS INVEST 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pinm 
morgičiaus. Geras užtikrinta 
investmentas. Kreipkitčs 
Naujienas. 1739 S. Halsted Si 
Rox 1382.

PASKOLINSIU $3000.00 ant pirmų 
morgičių. Atsišaukite laišku. Box 1400 
Naujienos, 1739 So. Halsted St,

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

SUTAISAU namų rakandus — pia
nus ir viskį kas yra.iš medžio 'padirbta. 
IŠ seno padarau naują už mažą atlygi- 
mą. Galiu ateiti į namus arba priimsiu 
pas save. A. Wirbickas, 2017 S. Union 
Avė., Tel. Canal 7095. '

MALEVOJIMAS IR DEKO
RAVIMAS, atliekame darbą 
atsakomingai ir greitai. Kainos 
prieinamos. ■■■*■

J. ZIOUGRA
4449 So. Fairfield Avė. \

Tel. Virginia 0030 ‘

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

PARSIDUODA labai gražus paukštu
kai vadinami “Chopper Canary”, nuo 
$5.00 ir aukščiau. 1742 W. 18 Place, 
2 lubos užpakaly.

Furniture & Fixtures

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl vie

no vyro prie mažos šeimynos, pigiai, 
7030 So. Campbell Avė., antros lubos. 
Republic 5102.

RENDAI pigiai šviesus kampinis kam
barys su valgiu. Bridgeport apielinkėje. 
Knygynas, 3210 So. Halsted St.

IŠSIRENDUOJA fornišiuoti kamba
riai su valgiu ar be valgio, pigus pragy
venimas, 2113 So. Halsted St. Telefonas 
Canal 7055.

REIKALINGAS kambarys prie šva
rios šeimynos 18tos gatvės apielinkėj. 
Atsišaukite Box 1403, Naujienos.

, , APSAUGOSI SAVO PINIGUS 
Pirkdamas teisinga kaina namą, lotą ♦ 

arba ūkę.

2 flatai po 6 kamb.. moderniškas 
muro namas, '2 atskiri / boileriai, vilkos 
ir kiti palankumai. Randasi arti Mar
ųuette Parko. Savininkas priverstas ati
duoti už $9,900. jmokėc kas kiek gali.

Nauja muro 5 kamb. moderniška 
bungalow ir garažas. Atiduosime už 
$5950. Priimsime į mainus lotą, gro- 
sernę ir dalį pinigais.

2 flatai po 5 kamb., muro namas ir 
garažas. Randasi Brigbton Parke. Kai
na tik $6500. Priimsiu į mainus lotą, 
biznį, automobilį, “Gold’Bonds’ ir dalį 
pinigais.

6 kamb., moderniška muro bungalovv 
it garažas. Randasi geriausioj vietoj ant 
California Avė. ir 65 St. Savininkas pri
verstas atiduoti už $7500. įmokėt kas 
kiek gali. ' Geriausis pirkinis Marųuette 
Parke.

5 kamb. apinaujis namas, garažas ir 
lotas 60x125. Randasi lietuvių apgy- 
ventoj kolionijoj ant 111 St. Ten ga
lima laikyti karvę ir vištų. Liga šei
mynoje verčia atiduoti už $3300, įmokėti 
kas kiek gali.

2 flatai po 5 kamb., moderniškas 
muro namas ir garažas. Randasi arti 
Marųuette Parko. Mainysime į medinį 
namą Brigbton Parke, Town of Lake 
ir kitose apielinkėse. ,

Reikalinga 5 arba 6 kambarių bun- 
galovv Marųuette apielįnkėj, kurie norėtų 
mainyti į 2 flatų muro namą.

Jeigu kas norit ir ieškot, geros vietos 
ir arti Chicagos ir prie karų linijos — 
pirkti žemės nuo 1 iki 10 akerių už 
prieinamą kainą, kur tinka dėl “Road 
House", vištų ūkės ir tt., tai gausite 
pas mane.

Kreipkitės dienomis, vakarais arba ne- 
dėliomis pas,

K. J. MACKE 8 CO. 
(Mačiukas)

6812 S. Western Avė. ' 
Tel. Prospect 3140

-------- O--------

RENDAI pigiai frontinis kambarys 
dėl' dviejų ypatų', Antros lubos,

- 2919 S. Emerald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen groseris, 
tabako ir kendžių kampinė krautuvė 
5 kambarių flatas. Renda $34.00.

1101 W. 69 St.

PARDAVIMUI kriaučiška įstaiga 
— Cleaning, 5 ruimai, kampinis namas, 
priešais vokiečių bažnyčią. Patogiausia 
vieta bizniui. 2058 W. 22 Place.

PARDAVIMUI drabužių valymo ir 
siuvimo dirbtuvėj------Taijor Shop.
Priežastį pardavimo patirsit vietoj.

3120 S. Halsted Št.

.......‘į w *■«—■■■*..... ................—. -....... .... .....r..... ""e*.. .. 1111 ■ 1 ■'<1111

MES PARDUOTAME ir maldom na
mus. lotus, firmas ir visokius bižnitii 
vistfr.. .h

Norintieji greitai parduoti ar_. išsimai
nyti savo bile kokią nuosavybę, kreipki
tės asmeniškai ar laiškais pas

Josepb Yusbkevitz.
3647 Archer Avė... Cbicago. BĮ

——O—I—

’ ENGLEWOODE, pardavimui 6 kam
barių cottage, fu mace šildoma, 2 karų 
mūrinis gaudžius. Šaukite Vinęennes 
2711 arba pamatykite. Ottenhoff, 7110 
So. Halsted St. ’ *

——O---------
.......... .................................. .. j. ni|ii iiiiųa

PARDAVIMUI pigiai du po 4 kam
barius muro naujas namas. Savininką 
galima matyt vakarais.

2937 W. 39 St.
z ------------------------o------

PAVEIKSLAI! PAVEIKSLAI!

Biblijos Studentų 
PROGRAMA 
per Radio W C H I 

1490 kilocycles, Chicago

Nedėlioj, Kovo 20 d., 
nuo 1 iki 2 vai. po piet 

‘ .'i'-' '
Programą išpildys Gary, Ind. 

susirinkimas. Programas su
sidės iš giesmių ir kalbų. Kal
bės A. STEPONAITIS apie Ve
lykas ir bus pasikalbėjimas 
varguolių šeimynos. Neuž
mirškite pasiklausyti, nes pro
gramas bus įdomus.

PARDAVIMUI pigiai Saldoma maši
na dėl bučernės ir šaldomas kaunteris, 
3331 S. Halsted St., Tel. Yards 5742.

Automobiles
, NEPAPRASTA PROGA

Dodge vėliausio modelio De Luxe Se
danas. Mano vartotas mažiau 10 mė
nesių. Karas yra absoliučiai kaip nau
jas. Įrengtas su 6 dratiniais ratais ir 6 
originaliais visiškai naujais tairais. Dėl
to kad man reikia pinigų, esu privers
tas jį paaukoti. Kainavo man virš 
$1,250, priimsiu $275, jei tuojąus 
pirksite, 3104 North Lincoln Street, 1 st 
Apt. Atsišaukite nedėlioj.

EXTRA. didelis Bargenas. Parai 
duoda duonkepykla, parduosiu prieina' 
ma kaina, yra lysas 8^4 metų, turiu va 
žiuoti Lietuvon. Frank Daržinskis, 
2616 W. 69 St.

PARDAVIMUI groserių įr cigarų što- 
riukas už pirmą pasiulimą. Priežastį 
pardavimo patirsit ant .vietos.

730 W. 17th St.

PARDAVIMUI Storas su namu ar be 
namo, labai gražioj vietoj. Platesnės ži
nios ant vietos. 7359 S. Paulina St.

3 KRĖSLŲ barbernė parsiduoda pi 
ęiai lengvomis išlygomis, ųiainysiu ant 
automobilio, arba lotų. Tel. Boulevard 
0127. . i

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS!
1. Geras muro namas. 5 ir 6 kamb., 

skiepas, viškos, arti Halsted ir 33 gat
vės. Kaina tik $4.000,

2. Geras medinis namas, ant cėm. 
fund., skiepas, 3 pagyvenimai. ' Kaina 
tik $4,000. Randasi ' amt Mafųuette 
bld.

3. Moderniškas muro namas, 2 fl. 
po 6 kamb., vandeniu šildomas. -2 karų 
garadžius, lotas ir pusė, įmokėti $2,000. 
Kaina tilę $8,500. —- Randasi Marųuette

Kreipkitės ypatiškai. Turime ge
riausių. bargenų. Biuras atdaras kasdieną 
iki 6 vai. išskiriant šventadienius.

S. L. FABIAN » CO.
809 W. 35 St. ‘

KUN. M. X. MOCKUS

Rodys paveikslus ir aiškins jų turinį, 
paveikslai spalvuoti ir kitoki, surinkti iš 
Gyvenimo Dievų ir Ženklyvų žmonių. 
Caro kareivis papasakos akyvą' atsitiki
mą iš karės lauko. Įvyks Bridgeporte, 
Lietuvių Auditorijoj, žemutinėj svetai
nėj, nedėlioj kovo 20 d., 7:30 vai. 
vakare.

Kviečia

PASKUTINĖS 5 y DIENOS 
TRIUMFAS!

Meilė — Dainos —- Muzika, etc.

11 tiil E:

Extral Stalino-Gorkio Pav. Žinios

PIIN PU ^emos katn°tr UNuilfiK35c n iki i v. d.

IIIV)V Specialus kainos, J U U I organizacijoms
VAN ' BUREN <PRIE MICHIGAN

. GYVENIMO PROGA

Commander” 4 pasažie- 
Našlė yra 

Š‘s M* 
ras yra tiek pat geras kaip dieną pirk
tas. iBėvęik nevartptasi, tik kelis šimtus 
mylių. Užbaigimas yra kuojgeriausias.

’-1L‘

i Priimsiu 
2538 North California Avė.,

Studebaker
rių Coupe vėliausio modelio, 
priversta paaukoti ji už cash.

Tairai yra kaip nauju Karas yra kaip 
naujaš kiekvienu žvilgsniu.
$225. > ----- - - -
Ist flat

■ I I ii III IIHII>M llBlMlilIlI    I

Personai
Asmenų lelko

'PAIEŠKAU savo ' sesers Paliom jos 
Gurskyčios. Paeina iŠ Lietuvos, iš Žaga
rės parapijos, GražaiČių kaimo. Ji pir
miau gyveno Pittsburgbe, o dabar neži
nau, jau kokia dvidešimt penki meta 
kaip nesu matęs. Jeigu* dar tebėsi gy
va, prašau atsišaukti, o jei kas apie 
ją žinot prašau pranešti. Turiu svarbi 
reikalą. Steponas Gurskis. 2014 So. 
Union Avė., Chicago, III.

■' 'a. "

7:30 vai.
Bus daug akyvumo. 
visus atriląnkyti 

KOMITETAI.

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

REIKALINGA 200 ar tdaugtau man- 
dolino, £anjo, Havvajian ir ispaniškų 
gitarų grojikų dėl' Pasaulinės Parodos 
Grąnd Koncerto ^Orkestro. Repeticijos 
' * ' ; iii7dykai. Chicago Conservatory, 
Kimball Hali, tel, Web$ter 3835

PARDAVIMUI grosernė ir mėsos 
marketas su mažu namu, bargenas.

Tel. Lafayette 8780
......... -V i. ■ ■■■—■

PARDAVIMUI kepyklą, geroj vietoj 
su pagyvenimo kambariais, pigi renda. 
Savininkas važiuoja Lietuvon, parduosiu 
pigiai. 1024 W. 57 St.

PARDAVIMUI 8 kambarių cottage, 
geriausis pasiūlymas paims jį. Turi būti 
parduotas tuojaus. 3203 Lime St. 

—r—O--------- z .

PARDUOSIU restaurantą ir boarding- 
house 16 kambarių, galiu priimti pusi
ninką, vienai' persunku užžiurėti, gera 
vieta, sąlygos geros. 2113 S. Halsted 
St. Tel. Canal 7055.

PARDAVIMUI kendžių Storas iŠ 
priežasties ligos.

2002 Canalport Avė.
-------- o——

PARSIDUODA ar išsimaino naujas 
bizniavai namas, Storas ir penki kamba
riai pagyvenimui, apšildomi, gera vilta 
dėl biznio. Į mainus priimsim morgi
čių, gold bonus, mašiną ar troką. Kai
ną visai žema,. Savininkas

JOSEPH LELEIKA, 
4426 So. Western Ae.

'■■ i, ■ I, <4,■.i.i mii—..............I,

DIDELIS BARGENAS. Bizniavęs 
namas, mokyklų rtjkmenos ir kendžių 
krautuvė, pigiai arba mainysiu į gro- 
sernę ir bučemę.

2645 W. 43rd St. ‘

RESTAURANTAS pardavimui už li
kusią cĮaiį morgičiaus. Randasi West 
Sidėj name, kuriame randasi 175 kam
barių hotelis ir ropming house, dirbtu
vių distrikte,. Vertas $4,500, parduo
sime už $750. Pusę cash, likusius leng
vais išmokėjimais. * Žmogus ant vietos, 
1153 W. Adams St., nuo 1 iki 5 vai. 
po piet. Arba kreipkitės į ofisą First 
United Finance Corp., 5 augštas, 215 
W. Randolph St., tel. Frąnklin 1966.

1 '4

PAAUKAUSIU gražų mūrinį namą, 
šeši dideli kambariai, trys miegamieji 
kambariai, saulės seklyčia, gražaus Art 
stiklo francuziški langai ir durys, shower 
batb ir miegamieji porčiai. Taipgi pi
jamos nuo trijų kambarių apaitmęnto, 
$40 į mėnesį.

Savininkas 5743 S. Lincoln St.

PARSIDUODA restaurahtas, geras 
biznis arba priimsiu partnerį.

6249 So, Ashland Avė.

PARDAVIMUI namas — 7 kamba
rių bungalow. 4 kambariai viršuj, 8 pė
dų besementas karštu vandeniu šildomas. 
Taipgi Bridgeporte 5 pagyvenimų po 4 
kambarius namas. Parduosime abu kar
tu, ar atskirai, arba mainysime ant ko 
kas turite. Atsišaukite.

7004 S. Ashland Avė.




