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Keturiose valstijose 
75,000 angliakasių 
pasilieka be darbo

Illinois, Indiana 
lokautas: o Ohio 
ir W. Va. streikas

III. ir Ind. savininkai tvirtina 
tai ne lokautas

Chicago, III. ,bal. 1. — Vakav 
sustojo veikusios anglies ka
syklos keturiose valstijose. Illi
nois, kaip jau buvo vakar pa
skelbta, ir Indiana, Ohio ir West 
Virginia.

Illinois ir Indiana kasyklos 
užsidarė, nes kasyklų savinin
kai ir kasėjų unijos neatnauji
no algų sutarčių. Kasyklų sa
vininkai tvirtina ,kad tai ne 
lokautas arba streikas, bet lai
kinas operavimo nutraukimas 
ir kasyklos tuojau pradės vei
kusios kaip tik sutartys bus 
padarytos.

Kitose dviejose valstijose, 
tuo tarpu, Įvyko streikas. Viso 
dabartinio padėjimo tų keturių 
valstijų kasyklų srityse palies
ti 75.000 angliakasių.

80 sovietų orlaivių 
Mandžurijos pasieny

Darbiu, Mandžurija, ’bal. 1. 
—Iš Darbino praneša, kad Man
džurijos pasienyj nusileido 80 
sovietų rusų orlaivių. Japonai 
labai susirūpinę dideliu rusų 
kariuomenės koncentravimu Si
bire.

Ispanijos kabinetas su
balansavo biudžetą

Madridas, Ispanija, bal. 1.— 
Ispanijos parliamentas patvirti
no ministerių kabineto patiektų 
biudžetų. įplaukų numatoma 
$341,250,000, išlaidų—$334,140,- 
000.

Krugerio interesams 
mėnesio moratoriumas

Stockholm, Švedija, bal. 1.— 
Švedijos valdžia suteikė mėne
sio moratoriumą nusižudžiusio 
degtukų karaliaus Ivar Kruge
rio interesams.

Venezuelos prezidentas 
serga

Barranquilla, Colombia, bal. 
1.— Caracoje, Venezueloje, su
sirgo valstybės prezidentas Juan 
Vicente Gomez. Jis turi 75 me
tus amžiaus. Del jo ligos val
džia bijosi neramumų, todėl su
stiprino kariuomenės ir polici
jos apsaugas.
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PROGRAMAS
Sekmadieny,

Balandžio 3 dieną
< Iš Stoties

WGES
1360 kilocykles

7:30 iki 8 vai. vakaro

Kaina 3c

Kongreso atstovai 
praleido galutiną 

haujį taksų Įstat.
Tikisi surinkti $1,070,000,000 

į metus

VVashington, D. C., bal. 1.— 
327 balsais prieš 6į4, Amerikos 
kongreso atstovų rūmai pralei- 
do nauji $1,000,000,000 moi- 

kesčių įstatymą. Dabar įsta
tymas pereis j senato rankas, 
kuris jį svarstys kitą savaitę 
ir greičiausiai praleis.

Dar prieš galutinus balsavi
mus, iždo sekretorius Mills pa
reiškė, kad nauji mokesčiai vis
gi biudžeto deficito pilnai nepa
dengs. Tuomet demokratų val
doma Ways and Means komisi
ja pridėjo mokesnį nuo divi
dendų. Iš to tikisi surinkti 
$80,000,000 į metus. Vėliau 
buvo atmestas “Swing Atnend- 
mentas”— apdėti karo laikų 
“sur tax” mokesniu metines pa
jamas ii’ dabar galutinoj for
moje, įstatymas numato į me
tus surinkti $1,070,000,000.

Atmetus Swing Amendmen- 
tą, laipsniuoti mokesniai nuo 
pajamų bus sekami: $6 nuo pa
jamų siekiančių $6*,000 ir 40% 
nuo pajamų siekiančių $100,- 
000 ar daugiau i metus.

Senato demokratai palankiai 
žiuri į šį mokesnių Įstatymą, 
todėl neabejojama, kad jis pra
eis.

Reikalingas geras ir 
prityręs korikas!

Budapeštas, Vengrija, bal. 1. 
—Mirė Vengrijos oficialis ko
rikas Antanas Kozarek. Dabar 
Vengrijos valdžia ieško įpėdinio. 
Kandidatas vietai turi būti pa
tyręs ir senas korikas.

Japonai pastatė nauji 
karo laivą

Tokio, Japonija, bal. 1.—Ku
ro uosto dokuose Japonijos val
džiai baigtas statyti naujas ka
ro laivas, 10,000 tonų kruiseris.

Penki Kaponės gengės 
nariai “turistai”

'Havana, Kuba, bal. 1. — Ha
vanoje lankosi penki Kaponės 
gengės nariai. Sako esą turis
tai. Juos atydžiai seka Kubos 
ir Amerikos valdžios detekty
vai. ----------- I
Sprogimas Peoria mo

kykloje
Peoria, Ilk, bal. 1. — Keturi 

mokiniai buvo sužeisti sprogi
me, kuris įvyko Peoria aukštos 
mokyklos kemijos laboratorijoj. 
Viena studenčių, darydama ban
dymus,' sumaišė ne tuos kemi- 
kalus.

Ispanijoje areštuota 51 
komunistas

Barcelona, Ispanija, bal. i.— 
Susekusi planą ruošti sukilimą 
ir nuversti dabartinių valdžią, 
policija suėmė 51 komunistą. 
Sukilimas buvo planuotas ba
landžio 14 diėnai.

Chicago, III., šeštadienis, Balandis-April 2 d., 1932

[Acme-P. H A. Photo]

Bcdford, O. Kovo 31 d. čia susidaužė pašto aeroplanas, žuvo lakūnas Forrest Malick, kuris skri
do iš New Yorko į Clevelandą \

Lindberghų sūnūs 
Virginijoj, Londone, 

ar Philadelphijoje?
įvairiausi gandai, bet kur tik

rai kūdikis, nežinia

Trentop, N. J., bal. 1. —Kur 
ištikrųjų Lindbergh’ų kūdikis 
yra nežinia. Norfolk, Va., tarp 
trijų virginiečių ir buk tai kid- 
naperių eina derybos dėl kudi 
kio sugrąžinimo ir sakoma, kad 
pats kūdikis ^y|-ą ųetojį Virgi- 
•nios krašto, Atiantiko vandeny
ne.

Philadelphijoje policija gavo 
žinių buk kūdikis yra Phila- 
delphijoj ir dabar visi detek
tyvai varo tyrinėjimus, ieško 
ir tardo įtariamus asmenis.

Vėliausiomis žiniomis, antra
sis N. J. policijos viršininkas 
Charles H. Shoffel vyksta į 
Londoną, Angliją, nes pranešta, 
kad kidnaperiai kūdikį nuga
beno net ton.

žodžiu kur kūdikis yra ne
žinia ir policijos ieškojimo dar
bą apsunkina įvairiausi gandai, 
kurie dėl viso dalyko svarbos, 
kartais imami už gryną pini
gą.

Karas prieš bedarbę jau 
turi 386,200 darbų

New York, bal. 1. — Ame
rikos darbo federacijos, Ameri
kos legijono ir kitų organizaci
jų vedamas karas prieš bedar
bę ikišiol gavo 386,200 darbus 
bedarbiams. Karas prasidėjo 
vas. 15 d. Iki jis pasibaigs, da
lyvaujančios organizacijos tiki 
gauti 1,000,000 darbų.

Laukinės gulbės žuvo Niagaros
• kriokly

Niagara Falls, N. Y., bal. 1. 
—Sukuriu pagautos, šimtai lau
kinių gulbių žuvo Niagaros 
krioklyj.

San Francisco, Cal., bal. 1. 
—Nusižudė 21 metų studentė, 
kadangi ji negalėjo tuojau ap
sivesti, dar turėjo laukti kelius 
metus, •. .

Byriias, Italija, bal. 2. —-šian
dien atsidaro Vatikano miesto 
traukinių linija. Įvyksta di
delės ceremonijos, kuriose da
lyvaus popiežius. .
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Kansss City, bal. 1. — St. 
Louis mieste buvo nušautas 
gengsteris Frank O’Day.

Kidnapino pirklį ir pa
vogė $100,000 deimantų —__— v

Clevoland, O., bal. 1. — Du 
banditai kidnapino deimantų 
pirklį, privertė jį atidaryti sei
fą ir iš jo išėmė $100,000 ver
tės brangenybių.

Kinai sukilėliai
" V , , ‘

Mandžurijo je ima 
viršų; eina pirmyn

Shnr.ghcjuja i^Įpu, nėra dides
nių) mušiu

Tokio, bal. 1. — Japonų šal
tiniai praneša, kad Kirinio pro
vincijoje, prie Tunhua, Man- 
džurijoje, kinų sukilėliai vėl 
nugalėjo japonų kareivius /ir 
pavojus, japonų pasodytam 
Mandžurijos priešakyje, dikta
toriui Pu -Yi gręsia vis didesnis 
pavojus.

Shanghai, bal. 1. — Taikos 
deryboms besitęsiant, priešin
gos kinų ir japonų armijos, su
sidūrė mažuose mūšiuose, ne- 
paiiešdamos didesnių nuostolių.

Shanghai, bal. 1. —- Kinai 
rengiasi iškilmingai palaidoti 
Amerikos lakūną, kuris žuvo 
nuo japonų kulkų. Lakūnas 
laisvu noru įstojo į kinų ka
riuomenę, laike musių prie 
Shanghajaus. Kūnas ilsėsis $20,- 
000 vertės karste.

Negauna darbo, atsigu
lė ant gatvės iki gaus

Varšuva, bal. 1. —Iš darbo 
atleisti 1,000 Varšuvos sniego 
kasėjai atsigulė gatvių viduryj, 
prie rotušės, ir pasiržyo ten gu
lėti, iki jie v(ėl bus paimti at 
gal.

Francijoje rinkimai ge
gužės 1 d.

Paryžius, Francija ,bal. 1.— 
Franci jos parliamento rinkimai, 
manoma, įvyks gegužės 1 d.

Chic^ai ir apylinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Kiek šilčiau, bet galimas lie
tus; vidutinis pietų vėjas.

Vakar, temperatūra buvo ,36- 
53 laip. ' j

Saulė teka 5:32; leidžiasi 6> 
15.

Mandžiurija jau 
kreipės į Lietuvą 

kad ją pripažintų 1 —
A

Siūlė užrišti formalius diplomą* 
tinius santykius

Kaunas.— Naujos Mandžuri
jos- valstybės užsienių reikalų 
ministeris Hsiehchiehshih Lie
tuvos Užsienių Reikalų Minis- 
teriui .atsiuntė iš Mandžurijos 
sostinės, čangšuno, šitokio turi
nio telegramą pranešdamas apie 
Mančoųkuo arba Mandžurijos 
įsteigimą kovo 1 d. Nurodyda
mas, kad pirmiau šalyje viešpa
tavo didžiausia betvarkė ir žmo
nių išnaudojimas, pastebėjo, kad 
gyventojai pasinaudodami pato
giu momentu įsteigė naująją 
valstybę “su pastangų vienin
gumu ir tikslų vienumu.”

Toliau telegramoje nurodyda
mas, k-ad naujoji vyriausybė 
gerbs tarptautinį teisingumą, 
perims Kinijos skolas, kad pre
kyba su užsieniu bus palengvin
ta ir kad dėl ūkiško kitos tau 
tybės žmonių veikimo Mandžu
rijos valstybėje bus laikomasi 
atvirųjų durų principo.

Notą užbaigė, pareikšdamas, 
kad Mandžurijos vyriausybe 
trokšta, kad Lietuva ją įvertin 
tų ir užrištų formalius diploma
tinius santykius.

Kiek žinoma, Lietuva į tą 
Mandžurijos raštą nereagavo ir 
Mandžurijos dar nepripažino.

Vokiečių radio apie 
Lietuvą skleidžia 

gandus
Skelbė bus Signitarės Lietuvai 

pasiuntė notą

Berlyno radio pranešė, kad 
signatarinės yalstybės pasiun- 
tusios Lietuvai notą, kuria rei
kalaujančios sudaryti tokią 
Klaipėdos krašto direktoriją, 
kuri turėtų Seimelio daugumos 
pasitikėjimą.

Pasiteiravus dėl tos iš
garsintos “kolektyvinės ir grie
žtos Signatarų notos“, patirta, 
kad ligšiol jokios notos Lietu
va negavo.

Del jos nutilo ir vokiečiai.

Poincare gavo $8,000 
pensija „ . _

Paryžius ,bal. 1. — Ętancijos 
parliamentas paskyrė buvusiam 
premjerui Poincare pensiją, 
$8,000 j metuą.

Lietuvos Naujienos
Klaipėdos krašto lie
tuvių susivienijimo 
suvažiavimas Šilutėj

Klaipėda.—Šilutėj įvyko Klai
pėdos krašto lietuvių susivie
nijimo skyrių atstovų metinis 
suvažiavimas, kuriame dalyva
vo ir krašto gubernatorius.

Gubernatorius savo sveikini
mo kalboje nurodė, jog dabar 
skleidžiami gandai apie kažko
kį pavojų autonomijai, bet iš 
tikrųjų jokio pavojaus autono
mijai nėra. Vyriausybė, kaip 
visada, taip ir dabar, gerbs 
Klaipėdos krašto autonomiją.

Pavojus yra Berlyno agen
tams, kurie drumsčia Klaipėdos 
ramybę ir skleidžia įvairius gan
dus. Jiems gresia pavojus dėl 
to, kad Klaipėdos krašto gyven
tojai pradeda susiprasti ir ren
giasi patys savo reikalais rūpin
tis.

Susivienijimo pirmininkas, p. 
Borchertas, savo pranešime apie 
peeritų metų susivienijimo vei
kimą, tarp kitko, nurodė, kad 
pereitų metų susivienijimo vei- 
tai, sunkus ekonomiškai, ne
lengvi ir politiškai.

Suvažiavime buvo * aptarta vi
sa eilė einamų susivienijimo 
reikalų.

Lietuvos delegacija 
pas Francuos pre- * 

kybos ministerį
I

Kaunas, Lietuvos delegacija, 
kuri veda pasitarimus su Fran- 
cijos vyriausybe dėl prekybos 
sutarties lankėsi pas prekybos 
ministerį Kolin.

Per apsilankymą buvo pla
čiau pajudinti Lietuvos-Fraici- 
jos prekybos reikalai. Delega
cija žada netrukus grįžti į Kau
na.

Svarbus Įstatymų 
projektai Įnešti mi
nisterių kabinetan
Ministerių kabinetan, jau į- 

neštas Klaipėdos konvencijai ir 
statutui aiškinti įstatymo pro
jektas. Tas įstatymo projektas 
esąs gana platus. Be to, va
kar įneštas ministerių kabine
tan ir teismų sutvarkymo įsta
tymo projektas.

Kaip žinoma, teismų sutvar
kymo įstatymo projektą pernai 
ilgai rašė ir ilgai svarstė vals
tybės taryba, tačiau iš to nie
ko neišėjo, o dabar teismų su
tvarkymo Įstatymo projektą 
paruošė teisingumo* ministerija, 
kurį vakar ir įnešė ministerių 
kabinetan.

Tuo įstatymo projektu iš pa
grindų keičiamas Lietuvos teis
mų sutvarkymas.

No. 79

B e r lyne akmenimis 
apmėtė Lietuvos ge
neralini konsulatą
Berlynas.— Volfo telegramų 

agentūra praneša, kad kovo 16 
d. vakare trys jaunuoliai apmė
tė akmenimis Lietuvos genera
linį konsulatą Berlyne. Buvę 
išmuštas vienas langas. Vienas 
iš užpuolikų suimtas. Jo asme
nybe nenustatyta, nes jis at
sisakė duoti bet kokių parody
mų.

Tos pačios telegramų agen
tūros radio žiniomis, trys jau
nuoliai, kurie apmėtė Lietuvos 
generalinį konsulatą priklauso 
radikalinci Srasserio grupei.

Berlyno policija pranešė Lie
tuvos pasiuntinybei, kad suim
tas januolis, kuris su kitais 
dviem užpuolė Lietuvos konsu
latą, * atiduodamas paskubintos 
procedūros teisėjui.
Lietuvos atstovas įteikė pro

testą
Kaunas.—Sąryšy su Lietuvos 

konsulato užpuolimu Berlyne 
Lietuvos atstovas dr. šaulys 
šiandien įteikė vokiečių užsienio 
reikalų ministerijai notą.
Vokietijos ministeris atsiprašė

Iš Berlyno praneša, kad Vo
kietijos užsienių reikalų minis
teris Dr. Brueningas dėl pada
ryto užpuolimo ant Lietuvos 
konsuląto Berlyne Lietuvos pa- 
sttTtttlfnui Dr. šauliui pareiškė 
-sava-apgailestavimą ir vyriau
sybės vardu žadėjo pranešti apie 
nusikaltėlių nubaudimo pasek
mes.

Atšauktas Vokieti
jos ministeris

Lietuvai
* * ' ■ •

Vokietijos įgaliotas ministe
ris Lietuvai Morahtas atšaukia
mas ir keliamas į Siamą, Bang- 
koko miestan.

Morahto vieton skiriamas bu
vęs vokiečių atstovybės pata
rėjas Maskvoj, prieš kurį nese
niai padarytas atentatas, von 
Tvardovskis.

Lietuvon atvažiuo
siąs A.t Novačynskis

Plačiai kalbama, kad netrukus 
Lietuvon atvažiuosiąs žinomas 
lenkų žurnalistas Adolfas No
vačynskis. 1925 metais Nova
čynskis buvo atlankęs Kauną 
ir paskui lenkų spaudoje labai 
įdomiai aprašė savo keliohę. 
Novačynskįs yra kr. dem. or
gano “Bzecz Pospolita“ redak
torius ir didelis Pilsudskiė prie
šininkas. Kelis kartus pilsuds- 
kininkai buvo užpuolę Nova- 
čynskį ir jį sužalojo.

Novačynskis yra vienas ta
lentingiausių lenkų žurnalistų.
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KORESPONDENCIJOS
Girardville, Pa.

Iš angliakasių kovos lauko.

Visa apylinkė įsitraukė į 
streiko sūkurį. Čia jau nuo se
nai bosai savotiškai šeimininka
vo ir prie kiekvienos progos ka
ly? j o angliakasiams uždarbius. 
Kadangi bedarbių šiais laikais 
yra daug, tai anglies baronai ir 
naudojasi ta proga. Jie kerta 
uždarbius ligi žemiausio laips
nio, o tuo tarpu anglims kainas 
paliko gana aukštas.

Kai Scrantono 1 distriktas 
sustreikavo ir pasireiškė ang
lies trukumas, tai pradėjo dirb
ti Shenandoah-Mahanoy 9 dis- 
trikte. Tačiau ir čia angliaka
siams pritruko kantrybės ir jie 
paskelbė streiką. Bet bėda ta
me, kad streikas labai neorgani
zuotas. Kuomet •svetimtaučiai 
daugumoj streikuoja, tai ameri
konai, airišiai, vclšai ir kitokie 
dirbti ir pataikauja bosams.

Streikuojantieji pradėjo pike
tuoti, tad einantiems i darbą 
kart is tenka paragauti akme
nų. Kai kuriuos sugrąžina na
mo arba pasiunčia pas daktarą. 
Tiems, kurie važiuoja į darbą 
karais arba automcbiliais, pi
ketuotojai “sudeda” kyigus. 
Kliūna streiklaužiams ir grįž
tant iš darbo. Kadangi kompa
nijų policija jau nieko nebega
lėjo padaryti, tai pasišaukė j 
pagalbą valstijos policiją.

čia yra tik senoji unija, ku
rios viršininkai streikui nepri
taria. Jie liepia angliakasiams 
eiti i darbą. Bet tie nelabai te- 
i kuiso, kadangi dauguma jų 
šiaip ar taip nedirba. Jie pasi- 
jyžę savo draugams padėti ko-

organizatoriai ir ragina tęsti 
streiką. Viepas tų organizatorių 
yra Charley Raulijiaitis iš Min- 
ersville. Jis kadaise gyveno Det
roite ir dirbo pas Fordą. Vėliau 
jis vėl sugrįžo pas angliakasius.

Kiek man žinoma, 1, 7 ir 9 
distriktų unijos viršininkai nie
kuomet nebuvo ištikimi darbi
ninkams. Angliakasiai iš jų ma
žai paramos teturėdavo. Bet 
kas kaltas? 'Patys angliakasiai, 
nes jie nesilanko į mitingus. At
eina keli airišiai i mitingus ir 
išsirenka tokius viršininkus, ko
kie jiems patinka. Kadangi jie 
gauna geresnius darbus, tai 
apie kitus nieko nepaiso. Na, 
o bosai su tokiais viršininkais 
moka susitarti. Tikra bėda, kad 
čia nėra tinkamo organizato
riaus, kuris galėtu dalykų pa
dėtį išaiškinti. Jei ir atsiranda 
kiek sumanesnis žmogus, tai 
kompanijos bosai tuoj stengiasi 
nuo jo atsikratyti.

Tiesa, 9 distriktc gyvenu p. 
Gegužis. Bet ar jis kuo nors 
prisideda prie angliakasių ko
vos? Ar jis bando jiems pasa
kyti teisybes žodį? Kur tau! 
Jis tyli ausis suglaudęs, nes 
kitaip juk gali užrūstinti bosus. 
Senas mainierys F. Levinskas*.
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Custer, Mich.
Iš ūkininkų gyvenimo

Custer miestukas turi apie 
porą šimtų gyventojų ir randa
si apie 3 mylios į rytus nuo 
Scottville.'žemė gana gera, tik 
į pietus laukuose randasj pusė
tinai akmenų. Custer apylinkėj 
gyvena daug lietuvių ūkininkų.

\ą vesti. ;
Minersville mieste valstijos 

policija pradėjo uždarinėti sve
taines ir neleidžia angliakasiam^, 
mitingus laikyti. Kiekvieną, ku
ris tik nesutinka su uždarbių 
kapojimu, vadina bolševiku. 
Tarp angliakasių eina didelis 
judėjimas. Siunčiama protestai 
gubernatoriui Pinchot, kad at
šauktų valstijos policiją. Guber
natorius angliakasių reikalavi
mais žada patenkinti. Dčliai to

Ūkininkauti jiems sekasi ne
blogiausiai. ■ i -

Prie miestelio musų tamses
nieji ūkininkai turi medinę sve
tainę,r kuri yra Šv. Antano 
draugijos globoj. Jei neklystu, 
tai draugijai priklauso apie 40 
narių. Draugija yra nare airi- 
šių bažnyčios, į kurią du kar
tu per menesį atvažiuoja jau
nas geltonplaukis lenkų kugi- 
gėlis apkarpyti vilnas musų 
lietuviams.

ti, kai prisieina peržiūrėti kny
gas. Kartą pasitaikė, kad iždi
ninkas kokiu tai būdų nukniau
kė 26 dolerius. Jis griežtai gy
nėsi, kad jokio trukumo nėra. 
Per kelis mėnesius buvo daro
ma revizija, ir 'vis rokundų ne
galėjo suvesti. Pagalios, tapo 
pakviesti į talką vaikai, kurie 
lankė mokyklą. Tie tuoj surado, 
kad ižde trūksta pinigų.

Su šv. Antano draugija bė
da yra ta, kati ji turi keletą la
bai dievobaimingų nurių, kurie 
prie kiekvienos progos stengia
si pasinaudoti ir prikišti savo 
nagus prie iždo. Praeityj drau
gijai tai padarė nemažai žalos. 
Nariai paprastai juos -vadina 
biznieriais arba Šiaudiniais ka
talikais.

Nors jie yra ir tamsus, bet 
su laisvų pažiūrų ūkininkais 
palaiko gerus santykius. Kada 
laisvieji surengia pikniką arba 
pasilinksminimo vakarėlį, tai 
atsilanko ir katalikai. Tą pat 
daro ir laisvieji, — jie lanko 
antaniečių pa rengimus. Ūkinin
kai nekreipia tiek^ dėmesio į 
politiką arba partinius ginčus, 
kiek miesto darbininkai.

šioj apylinkėj gyvuoja net 
kelios draugijos, ir jos viena 
kitai paduoda draugišką ranką. 
Rengiant piknikus arba vaka- 
rfliųs, draugijos vienai antrai 
stengiac*. nepakenkti.

Svetimtaučių akyse lietuviai 
turi gerą vardą. Tarp lietuvių 
ūkininkų randasi daug priau
gančio jaunimo. Prieš dešimtį 
metų piknikuose arba vakarė
liuose daugiausiai šokdavo ke
pures pakreipę' seniai, o dabar 
šokiuose senius nustūmė į šalį 
jaunieji. Musų lietuviškas jau
nimas daug geriau išrodo, negu 
didmiesčių. Vaikinai ir mergi
nos yra pilni gyvumo ir sveiki. 
Jie primena Lietuvos kaimo 
jaunimą.
. Kai buvo geresni laikai, tai 
daugelis jaunuolių traukė į

miestus dolerių gaudyti ir sku* 
bėjo juos praleisti, #et kai pra
sidėjo nedarbas, tai jie vėl grį
žo pas tėvus. Mat, tarpioj šiaip 
ar taip nėra pavojaus, kad mai
sto pritruks.

Iki kovo1 pradžios žiemos pas 
mus kaip ir nebuvo. Bet kovo 
pradžioj prasidėjo ir žiema. 
Nors jau prasideda balandis, 
bet vis dar tebesilaiko pusėti
nai storas sniego klodas. Tiesa, 
oras jau gerokai atšilo, tad, tur 
būti, greit nebebus sniego. Ki
tais metais ąpie balandžio 10 
d. ūkininkai pradėdavo sėti 
avižas.

Ūkininkai aimanuoja, kad 
viskas baisiai atpigo. Ir blo
giausiai yra tai, kad pigumas 
labiausiai palietė ūkių produk
tus. Jie turi savą produktus ati
duoti beveik uždyką, o tuo tar
pu už visokius padargus reikia 
mokėti pusėtinai brangiai.

Prieš kiek laikb sudegė Jie- 
............................ .. ........................i įlĮil . ............(iii...................... ..... .............
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tuvio Gendroliaus namai. Nors 
naftai buvo apdrausti nuo ug- 
nie$, bet vargu jam teks kas 
nors gauti, kadangi apdraudos 
kompanija neturi pinigų. Da
lykas toks, kad pastaruoju lai
ku šioj apylinkėj buvo pusėti
nai daug gaisrų, todėl ir ap- 
draųdos kompanija atsidūrė 
keblioj padėtyj.

Žiemos metu ūkininkai dy
kauja, nes darbo mažai. Tuo 
tąrpu ieškančių darbo yra pu
sėtinai daug. Bedarbių iš mies
tų nuolat ateina. Jie dirba pas 
Ūkininkus už pavalgymą, O jei 
primeta dolerį kitą ant tabako, 
tai labai gerai. Ūkininkai per
daug jiems užuojautos nerodo, 
kadangi dauguma tų bedarbių 
yra pusėtini girtuokliai. Jei jTe 
pasitveria dolerį, tai tuoj nu
neša į smuklę ir dar ūkininkui 
nesmagumų pridaro.

Ūkininkas.
.... ............. į!ii.».u)iiiiĮ>.i ............... ....■iiimmiij

Tingios Dienos!
Alėj us šiltesnėms pa vasario dienoms mes veikiausia 
už neatlikimų savo būtinų pareigų busime palinkę 

į- kaltinti “Tingias Pavasario Dienas” -r- “Spring
Rover”. Taciaus taupumo įportis neturi būti užleis
tas. Tikriausias būdas tą nugalėti yra . . . algos 
dieną padaryti taupiino diena . . . nes patyrimas 
įrodė) kad tai yra geriausias būdas.

LAIVAKORTES — PINIGŲ SIUNTIMAS

Peoples J^citional 'Bank 
and ^rust Company 

o f Chicago ,
47th Street and Ashland Avenue
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CHEVROLET^

labai išsigando anglies baronai 
ir tariasi pareikalauti dar di
desnės apsaugos.

Tub. Pinchot turėtų pasiduo
ti žmonių valiai, jeigu tik bu
tų daugiau vienybės. Ji išrinko 
gubernatorium ne kompanijos, 
o tie žmonės, kurie dabar turi 
kęstf skurdą. Darbininkams ir 
mažesnėms biznieriams reikėtų 
laikytis vienybės.

Angliakasius nuolat '.z.lai<ko

Bažnytiniai žmonės yra pusė
tinai tamsus. Dauguma nemo
ka nei maldaknygės paskaityti. 
O jei kuris moka iš kantičkos 
pagiedoti, o dar šiek tiek pa- 
kreivezoti ant popierio, tai tarp 
katalikų jau skaitosi labai mo
kytas. Didžiausias vargas šv. 
Antąno draugijai reikia paneš-

SAMUEL E.

Švedų Amerikos Linija
2 EKSKURSIJOS

Į Lietuvą
Rengiamos Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoj 
IŠ NEW YORKO

l KLAIPĖDĄ 
(Per Geteborgą)

DAVIDSON

Naujais Motorlaiviais

Kungsholm ir Gripsholm
Gegužės 10 ir Liepos 30 d.

TREČIA KLASE
$157.—{ Klaipėdą ir Atgal $157. 

TURISTINĖ
$220. - KLASĖ $220.

Tiesiog per Agantiko Vandenyną ir 
šiaurės Jurų tam pačiam motorlai
vy. Lietuvos keleiviai iŠ Švedijos į 
KLAIPĖDĄ per 18 vaĮ. nuvežami 
populiariu švedų Amerikos Linijos 
laivu S. 5. Borgholm tiesiog į Klai-. 
pėda.

Klausk specialio lietuvių kalba 
ekskursijų čirkuliorio I

Informacijų, laivų išplaukimų k 
laivakorčių—kreipkis pas savo agen
tų arba:
$wedish Amcrieap Line 
181 N. Micbigan Ąve. Chicago

MA.MCEL PAVIIMON 
Gerai žinomas advokatas, yra 

Rcpublikonų Kandidatas į
MUNICIPALIO 

TEISMO TEISĖJUS
I’-um DimUImuu yru gimę* (’Ulcugoje Ir yra 
ilullnul lietuvių kilmė*. nes Jo inųtlnii 
v ra kIihumI Ir anKVMi netoli Khiiiio mies
to; JIn to<l?l guji MUpruHtl bylinėtojo.. ir 
liuro.dytl telHlnguini) lietu vIuiuh.

P-un DnvhlHoO yra balgfN Chicago Kent 
College of I.aw. kur gavo Ituclielor of 
<4*w Ir MuHter of p.iisv I>jIi>hųIiih Ir JIn 
praktika vo> iid vokalini) per penkiollki) 
metų. I>r fij laikų JIn veik1 vlrfi 3,500 
byli) Ir turėjo ofiso 155 S'orth Clark St., 
CliicuĮTO. per perelhiN dvyliki) metų.

Jin Mojo nrinljon 11)17 ■»»., tiirnuvo 
užjūry, ibiu g Nykiu ilal,vviyy<» karo lauke 
Ir kelis nykio* liko nUžcInIhh. Jin yra 
uaryN American Legion, Eik*. JIunoiih Ir 
IviHrIu atiminiu, fraternirflu, pilietinių Ir 
lalnlarybėH organlxuelju.

Dėlei Jo idirtaus biznio Ir komercinio 
liptyrinio p.rlęfl pnuJėnjiiijt i>rakt>|knotl ad
vokatūrų. Jo pažinimo iHtatyini) ir plii- 
tatiH patyrinu* vedime bylu. Jo nepap
rašo i»HHltanu»r1uio »uvo Saliui Ir arti
mo pažinimo Amonių budo. JIn pilnai 
linki* <M4l MtMCIPALINIO T EIK M O
TEIS F,JQ parelgiiH. J|h yru hidornllotiiH 
NanJoH Republllįonu pnrtlJoH, Geruiiirb 
Amerjeon f.eugųe, ęook ('minty Bar Anh- 
oelutipu ir Jvidriu kitu pilietiniu Ir fru- 
lertialli) orfripilžHcIJu. din gyvena nu 
Šonu Jr dviem vulkalH prie J3(1 North 

rjk«i<o Avė.
JIn yra tokiu žmoįtUN. kokia turėtų 

butj Teikėju", kad teikt! telNingumii žino* 
nėtMN. Būtinai ui ŠI buhuoldtd

P-vn nAV IftKoN Moja ui aUiiuklinų 
Frolilbleljoi, Akio.

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumą.

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- 
silpusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų informa
cijų, kurios bus suteiktos dykai be 
jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos, Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearbom Street 
kampas Monroc Street, Chicago. III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl mdterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Pancdčliais, Scrcdomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m, iki 8 pi m. 
Ofisas 30 metų (ame pačiame name*

s a^.iįįjį

Ir Paskelbia Savo Nusistatymą 
Dėl 1932 Metu

Vadovas visuomet vadovauja teikime, 
vertybės. Chevrolet->-didžiausias pasau
lyje automobilių gamintojas per tris iš' 
pereitų penkių metų •— dabar su smagu-i 
mu paskelbia didelį kainų nupiginimą 
ant naujų Chevrolet Sjx automobilių.

Šis nupiginamas yra paskelbiamas iš- 
vakariuose nacionaįių parodų General 
Motors produktų, ktirios atsidaro šian
die žymesniuose šios šalies miestuose, 
kur bus išstatyti ir įvairus Chevrolet 
modeliai. 11

Naujosios Chevrolet kainos dabar pra
sideda nuo žemiausios $44 5 kainos. F. 
O. R. Flint, Michigan. Tai yra žemiau
sia kaina, už kokią Chevrolet pasažieri- 
niai automobiliai dar niekad nebuvo 
pardavinėjami.

Kokybė Bus Išlaikyta
Naujas Chevrolet Six yra tas pats ge

rai žinomas produktas, kuris buvo pri
statytas publikai tik visai nesenai —ir 
tuojaus laimėjo tokį platų' pritarimą, Ji? 
pasiūlo įbudavocą švelftUmą, tykumą ir 
veiklumą, kokis tik gali būti atsiektas s.ų 
kuodidžiausia ekonomija šešjų cilinjerių 
motore. Jis pasiūlo tą nepalyginamą va
žiavimo kombinaciją — tylų, nesusiker- 
tantį syncro-mcsh gyrų šiftavimą su
jungtą su frec whecling. Jis pasiūlo di
delius, ruimingus Fisber bodies — gra
žiai ilgo ir žemo styliaus — ir subuda- 
votus iš medžio ir pilėno — tos pačios 
konstrukcijos, kokia yra vartojama šian
die praktiškai ant visų augštų kainų ka
rų. Jis pasiūlo tą pačią mp.derninę reso- 
rų konstrukciją, kokia yra vartojama 
brangiųjų karų — keturius ilgus, semi- 
eliptic reso.rus, uždėtus paraleliai rėmams, 
ir įrengtus su hydrauljc shock absorbers. 
Be to naujas Chevrolet Six turi tą pa
čią pagrindinę dezainą ir konstrukciją, 
kurios gerumą milionai Chevrolet savi
ninkų prirodė išvažinėje bilionus mylių. 
Jo užtikimumas. patvarumas ir ekono
mija yra visiems žinomos kokybės. <

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
ROADSTE2B ’445 DE lunf:

COACH *515
SPORT 
ROADSTER 485 SPORT COUPE

PHAETGN ’495 Pejikių Pasa- 
žieriii COUPE: ’575

STANDARD 
COUPE *490 CABRIOLET *595
PENKIŲ 
Laugy COUPE *490 SEDAN 590
COACH *495 SPECIAL

SEDAN *615
I)E LUKE 
COUPI£ ’510 LANDAU 

PflĄETON 625
šeši Dratiniai Ratai ir Fender Wells ant 

Visų Modelių už Priedinius $15
Visos kainos F. O. B. Flint, Michigan. Specialis įrengimas extrc< Žemos 

pristatymo kainos ir lengvi G. M. A. C. išmokėjimai. w

PIRKITE CHEVROLET IR VAŽJNĖ-
KITES JUO ŠIANDIE

Ir Toliau Laikysis šešių
Paskelbdamas naujas žemesnes kainas — 
Chevrolet daro svarbų paskelbimą savo 
nusistatymo:

Chevrolet ir toliau gamins šešių ci- 
linderių automobilių. Musų nesenai iš
leistas šešių rado tokį didelį pritarimą, 
kad musų mieris yra ir toliau gaminti še
šių cilinderių motorą.

Chevrolet pirmas pradėjo gaminti 
žemos kainos šešių cilinderių automobi
lių. ir šiandie Chevrolet yra dar labiau 
įsitikinęs, kad šešių cilinderių motoras 
yr^ ideališkiausia dėl žemos kainos au
tomobilių. šešių yra vienatinė motorų 
rūšis, kuri padaro puikiausią lygsvarą 
tarp švelnaus veikimo ir kuodidžiausios 
ekonomijos, ,

Su mažiau kaip šešių. važinėjimosi 
smagumas yra. paaukojamas. Nes yra ge
rai žinomas inžinierystės faktas, kad ne
galima pagaminti mažiau šešių cilinderių 
ir išvengti esamos vibracijos. Padarius 
gi daugiau negu šešių cilinderių ir Chev
rolet nepalyginama ękpnomrja^butų pa
aukota. Chevrolet įrodė, kad galima yra 
pagaminti šešių čilinderių motorą. I^u- 
rjf operuotų už mažesnius kaštus negu 
kokios kitos rųšies. Ir Chevrolet yra 
n u si sprendęs teikei kuodaugiausia važi
nėjimosi smagumo, kokį tik galima gauti 
bendrai su operavimo ekonomija.

Prieš nusispręsiant pirkti kokį nors 
naują žemos kainos avtoipobilių—per
skaitykit Chevrokt naujas nupigintas 
kainas ir palyginkite jas su kainomis 
kitų automobilių Chevrolet srity.

f

Palyginkite ką jus gaunate už kiekvie
ną dolerį, kurį jus užmokate. Tada jus 
negalėsite nepripažinti to reikšmingo 
fakto, kad Chevrolet Six dabar, labiau 
negu kada pirmiaus, yra didžioji Ame
rikos vertybė. ■

4

CHEVROLET MOTOR COMPANY
Detroit, Michigan, Division General Motors

PAMATYKIT CHEVROLET NACIONALĖ J GENERAL MOTORS PRODUKTU PARODOJ 
MERCHANDISE MART, North River Drive ir Wells St„ BALANDŽIO 2 iki 9
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APŽVALGA
Amerikos valdžios milžiniš

kas deficitas ir vis dar tebesi
tęsianti depresija privedė prie 
to, kad dolerio vertė ėmė pu
sėtinai smukti. Kita priežastis 
yra ta, kad per paskutinius ke
lis mėnesius Amerika neteko 
daug aukso.

Krueger ir Toli kompanijos Še
rai nusmuko tiesiog katastro
fiškai. Smukimas tų Šerų pra
sidėjo tuoj po to, kai nusižu
dė degtukų karalius Ivar Krue
ger. Dabar pradeda aiškėti, jog 
jau per kelis mėnesius buvo 
dedamos visos pastangos, kad 
palaikyti tos kompanijos Šerus 

' nuo smukimo.
Tapo paskirta 

tyrinės Krueger 
reikalus. Eina
trusto reikalai yra tiek blogi, 
kad jį gal teks visiškai likvi
duoti. Galimas tad daiktas, kad 
Kruegerio subudavotas 
kas trustas subyrės 
taip, kaip subyrėjo 
trustas Vokietijoj.

♦ ♦ *

Dr. J. G. Liphan,

komisija, kuri 
ir Toli trusto 
Ugandai, kad

milžiniš.- 
lyginai 

Stinnes

Rutgers 
universiteto dekanas ir vienas 
žymiausių žemdirbystės žino
vų, sako, jog teikimas tiesiogi
nės paramos bedarbiams yra 
tik tuščios pastangos. Tuo bu
du išleidžiama milionai dolerių, 
o* visai mažai teatsiekiama.

Apie New Yorką, sako Dr. 
Lipman, yra šimtai tūkstančių 
akrų dykos žemės, kurią butų 
galima už fabai prieinamą kai
ną nupirkti. Tad visokios lab
daringos draugijos daug geriau 
padarytų, jeigu nupirktų tą že
mę ir pavestų ją bedarbiams 
dirbti. Tie žemės plotai galėtų 
lengvai pramaitinti 150,000 
New Yorko bedarbių.

Tuo budu išleisti 
tik dabar sušelptų 
bet atneštų daug 
ateityj: darbininkai
Ii nuo miesto galėtų turėti skly
pus žemės, kur jie galėtų au
ginti daržoves ir kitus maisto 
produktus. 

* ♦ ♦
Per paskutinius dvejus me

tus geležinkelių uždarbiai nu
krito net ant 64 nuošimčių. (Per 
šių metų vasario mėnesį 21 ge
ležinkelių kompanija turėjo 
$8,474,000 įplaukų. 1930 m. tų 
pačių kompanijų vasario mene
sio įplaukos lyginosi $23,997,- 
000.

pinigai ne 
bedarbius, 
naudos ir 

visai neto-

♦ ♦ ♦

kovo mėnesį visoj Ame- 
užsidarė 30 su viršum

Per 
rikoj 
banku. Tai mažiausias skaičius 
per keletą paskutinių mėnesių. 
Ir tai daugumoj užsidarė tik 
mažiukai bankai. Atrodo, kad 
bankų padėtis eina stipryn.

—K.

DABARTINĖ LIE
TUVOS EKONOMI

NĖ PADĖTIS

keliamas sunkenybes, čia ten- kainoms žemes ūkio produk- 
ka paminėti valdžios išleistie-| tams ir visai eilei importuo
ji bei rengiamieji išleisti įsta- jaučių valstybių pakėlus mui- 
tymai, kurie turės teigiamai tus, labai pasunkėjo ekspor- 
paveikti į Lietuvos ūkį. I tas. Tos kainos, kurios gauna- 

į ’ ■ m a užsienio rinkose už žemes
l kio įstatymai. , llkio gulninins,

Ii. Tai labai daug priklausys 
nuo tarptautinių pasaulinių 
ekonominių faktorių. Bet pra
eities palirįmas neduoda pa- 
grindų pesimistiškai žiūrėti į 

ava iki šiol labai 
kovojo su pasauli- 

reiškiniais, kiek

kams pastovias kainas už pie
no produktus ir kiaules. Kiek 
trūksta iki pastoviųjų kainų, 
valstybė pati primoka, — išly
gina skirtumų tarp užsieny 
gautosios ir nustatytosios pa
stoviosios kainos, šitoksai ūkio 
rėmimas valstybei gana daug 
kainuoja. Pavyzdžiui, šiais 
1931 melais valstybe kainų iš
lyginimui (eksporto premijos) 
turės sumokėti apie 21 milijo
nų litų. Vadinas, beveik tiek 
pat, kiek valdžia surenka iš u- 
kininkų žemės mokesčio, liek 
jiems betarpiai ir atiduos.

sėkmingai 
nid krizio 
prauždami

ekonominė# politi

Amerikoje dėl didžiojo krizio, 
pasibarė sunku, galėtų leng
viau atsikvėpti Lietuvoje. Ko
kio nors ypatihgo rojaus Lie
tuvoje jiems niekas negali ža
dėti. bet ramus ir garbingas, 

žinoma, sotus gyvenimas

gesni. Lietuvos ekonomistai, 
kad nereikėtų pergyventi nu- 
sivilirnas, ima galimąsias blo
gesnes perspektyvas pagrin
dai), ir jomis pasiremdami ba
lansuoja biudžetų. Jie perleid
žia, kad ateinančiais metais Jr 
galėtų sumažėti ūkininkų per- Lietuvoje jiems yra užtikrin- 
kamoji galia; galėtų tai atsi
liepti kiek ir į vietas pramo
nę. Galėtų sumažėti pajamos 

j ir iš žemes ukio, ir iš pramo
nės mokesčių. Ir taip toliau.' 
Gali, žinoma, to ir nebūti. Bet,į 
kaip sakyta, Lietuvos ekono
mistai ima blogesnes perspėk-; 
lyvas ir ateinantiems metams; 
biudžetą subalansuoja sumoje* 
apie 295 mil. litų, šion sumon 
įeina daugelis stambių nepa-j 
prastų išlaidų (geležinkelio, 
Klaipėdos uosto, valstybės rū
mų statybos darbai ir pu.). 
Todėl tat perdaug sunkus lai
kai nenumatomi. Todėl tat ir 
Amerikos lietuviai, kuriems

Cementiniai Pamatai
VISOJE CHICAGOJE

$250
Pakeliame Namus — Cementiniai Pa
matai — Basemcntai — Blakų ir 
Plytų Darbas — Flatai Viškose. Por- 
čiai. Garažiai, Apšildymas, Plum- 
bingas.

Rockwell Construction 
Company

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

H. MEEDENl------

valstybes biudžetą pagrešti 
tiktai realiais skaičiais**' nors 
praktikoje pasirodydavo, kad 
biudžetas beveik visuomet bu
vo suvedamas su skaičiais, ■ - 
ir dabar jie, su d a pynėdami 
biudžetą ateinantiems melams 
atsisako nuo bet kokių iliuzo- 
tinių skaičių. Ateinantys me
tai galėtų būti geresni ar blo-

vos padengda
Lietuvos valdžia pastaruoju inos uuiito bei transporto iš 

laiku itin rūpinas teisiniu kra
što ūkio tvarkymu bei stipri-' 
n imu. šioje srity Lietuvoje iki 
šiol tebeveikė seni rusų įstaty
mai, kurie moderniškam kraš
to gyvenimui maža beliko.

Lietuvai nemaža nemalonu- I
mų pridarydavo nebuvimas 
įstatymo, varžančio bankrotus 
ir apsaugančio šiuo atveju 
kreditorių teises. Būdavo to
kių atsitikimų. Prisirenka pir
klys prekių ir skelbia bankro
tų. O ant rytojaus toje pačioje 
vietoje pirklio sūnūs ar švo- 
geris atidengia puikiausių 
“naujų’* krautuvę. Kreditoriai 
iš bankrutavusio pirklio maža 
ka begali gauti, nes pasirodo, 
kad jis nieko nebeturi: visas 
jo turtas yfa įrašytas žmonos, 
sūnaus ar švogerio vardu, ši
tokia bankrotų sistema buvo 
nesveikas reiškinys, mažinęs 
pasitikėjimų Lietuva. Dabar 
Lietuvos valdžia išleido naujų 
įstatymų, kuriuo itin suvaržė 
norų bankrutuoti. Praktiškai 
tuo įstatymu padidinta skoli
ninkų atsakomybe ir suvaržy
ta turto perleidimas, tiksliau, 
perrašymas. Dabar jei pirklys 
sumano bankrutuoti, tai drau
ge su juo atsako ir tieji asme
nys, kuriems jis šiokiu ar to
kiu budu savo turtų yra per
leidęs. Naujasai įstatymas iš 
karto įnešė gerų nuolaikų į 
Lietuvos,biznio sferas ir padi
dino pasitikėjimų Lietuva.

Iki šiolei Lietuvoje veikė ru
sų įstatymas, draudžiųs sindi
katus iš viso. O tuo tarpu au
tonominėje Klaipėdos srity 
veikia vokiečių įstatymas, lai
džius susidaryti sindikatams. 
Praktiškai ir visoje Lietuvoje 
gyvavo ir tebegyvuoja įvairus 
sindikatai, žinoma ne oficia
liai, savo centrus perkėlę į 
Klaipėdą, kur juos įstatymas 
leidžia. Kadangi sindikatai 
Lietuvoje buvo tiktai ne ofici
aliai, tai valdžia neturėjo prie
monių sindikatus prižiūrėti ir 
apsaugoti piliečių-vartotojų 
reikalus. Čia pasitaikydavo 
kai kurių išnaudojimų. Dabar 
yra rengiamas įstatymas, ku
ris turės sindikatus legali
zuoti, bet drauge ir paimti 
juos į valstybės priežiūrų. Tai 
vėl turės teigiamai atsiliepti 
Lietuvos ūky. Lietuva iki šiol 
neturėjo ir kitų moderniškam 
ūkini taip reikalingų įstaty
mų, kaip antai: prokuros įsta
tymo, prekybos registravimo, 
hipotekos įstatymo, draudžian
čio piktų konkurencijų įstaty
mo, ir kt. Visi šie įstatymai 
dabar yra energingai svarsto
mi, netrukus jie pasirodys ir 
turės teigiamai paveikti Lietu
vos ūkiškųjų būklę.
Valstybės tiesioginė pagalba.

Aukščiau jau buvo minėta, , 
kad valstybe remia savo pra
monę, tuo tikslu vesdama ati
tinkamų atsargių bei globojan
čių muitų politikų. Tai ir davė 
galimybės Lietuvos pramonei 
trumpu laiku labai sustiprėti. 
Ypač gi energiškai valstybė re
mia Lietuvos žemes ūkį, tų pa
grindinę Lietuvos verslo šaką. 
Čia nebetenka minėti įvai
riausių darbų žemes ūkio pa
gerinimui: melioracijos dar
bai, kaimų parceliacija, gyvu
lių veislės pagerinimas, pieninių 
ir skerdyklų steigimas ir tt. šie 
darbai jau senai yra varomi. 
Tačiau pastaraisiais metais 
itin aktualus pasidarė reikalas 
remti žemes ūkio gaminių ek
sportų.

Dalykas yra tasai, kad už
sienio rinkose pastaraisiais

(Tąsa)
1. Vi,su uolumu ieškoma 

išnaudojama užsienio rinkos 
Lietuvos gaminiams ir skati
namas bei remiamas Lietuvos 
eksportas.

2. Varžoma importas Lietu
von, ypač visokių liuksusinių 
prekių bei tųjų, kurios gami
na pati Lietuva;

3. Skatinama Lietuvoje ga
myba, kad susidarytų mažes
nis užsienio prekių pareika
lavimas.

Šiuo reikalu ir valdžia ir 
visuomenes Organizacijos Lie
tuvoje dirba iš vieno. Sujung
tomis jėgomis kol kas pavyks
ta nugalėti daugelį klinčių, ir 
yra vilties nugalėti lengvesnėj
formoj visus pasaulinio krizio1 metais katastrofiškai nukritus

ir

laidas, gamybos išlaidų jau ' 
! nebepadengia. Jei valstybe ne-i 
teiktų ūkininkams tiesioginės 
pagalbos, tai jiems gamyba vi
siškai nebeapsimoketų. Todėl mas Lietuvoje ateityje, tikra 
valstybe yra laidavusi ūkinio- .dabar niekas negalėtų mispe

kai}) rululosis ūkio gyveni-

PAMATYKITE
DIDELE PARODA!

ATIDARYMAS ŠIANDIE, 2:30 VAL. PO PIET

Atidarymo Diena
BEN BERNIE
Ir Jo Orkestrus

ART KASSEL ik jo • kuhhcIh

Iii The Air”—SubutoH Vakare ir l'tarninke 

MAURIE SHERMAN !r Jo Orkestras-—Nedalioj 

HERBIE KAY Ir Jo Orkestras—I’aiiedSIyje

Scredoj

DAN RUSSO 
Ir Jo Orkestrai,

Te*'” Ketverge BERNIE CUMMINS
*lr Jo Orkestrus (tiktai po piet)

Ret. Vilk. Ir SilbatoJ ART KAHNir Jo Orkestras 

JIMMY GREEN ir ,|o Orkestras

šiandien General Motors atidarys viso
je šalyje parodų jos produktų —- pla- 
čiausis ir įdomiausias dalykas, kokį kas 
yra įkūnijęs. 55 miestuose visose Jung
tinėse Valstijose, 2:30 vai. šiandie po 
piet, užlaidos pakils ir atsidarys 55 pui
kios General Motors parodos, kiekviena > 
tikra' iškilmė linksimos muzikos, gra
žaus įrengimo ir viliojančių išdirbinių 
Štai yra paroda, kurių 'jus norėsite ap
lankyti. Peržvalga General Motors pa
siūlymų dėl 1932 m., ji yra taipgi pa-

radas niekad pirmiau negirdėtų verty
bių. Čia yra automobiliai įvairiausių 
spalvų, didumų ir body stylių—^Cadil
lac, La Šalie, Buick, Oldsmobile, Pon- 
tiac ir Chevrolet. Taipgi čia yra svarbios 
Fisher Body, AC Produktų, Delco Įtaisų 
ir Frigidaire parodos. Nusitarki! dabai* 
atsilankyti ir atsiveskite savo šeimynų. 
Valandos yra nuo 2:30 v. p. p. iki U v. 
v. šiandien 
visų sekam

nuo 10 v. r. iki 11 v.* v. 
ivaite. įžanga dvkai.

BALANDŽIO 2-9 
I

10 v. r. iki 11 v, v. MERGHANDISE MARI North River Dr
ir Wells St,

GARSINKITĖS 
NAUJIENOS?

Keliaukite su Lloyd

GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH ST.. CHICAGO

kampas Keeler Avė

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

i 5 M lo U' ROOSEVELT ROAD 
irti Si Louis Are Tel Kedzie 8902 nįjr"
Vanos lietaus ir druskot vanos 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtia moterims 

seredomis iki 7 V. V.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

LIETUVĄ
Tas Reiškia:

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS
TRUMPIAUSIAS KELIA

VIMAS PER JURAS
PER 7 DIENAS Į TĖVYNĘ
Puikus geležinkelių susisiekimas iš 
BREMERHAVEN į LIETUVĄ 

Bagažas Persiunčiamas Lietuvon
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus. 

Reikalaukit LLOYD laivakorčių.

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

CYDO VISAS LIGAS VYRŲ, IR MOT^Rlj PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijitn? krau
jo. odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jum# gali padaryti 
Praktikuoja per daugel] metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.

HOLLAND-AMERICA LINE

2 DIDELIUS EKSKURSIJOS
Rengia

Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjunga Amerikoje

Populiariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

Gegužės 21 dieną, ir Liepos 16 dieną
Sėdant laivan iŠ vakaro

I KLAIPĖDA (PER ROTTERDAM)

Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į t

SEKYS, J.
226 Park St., įlrford. Conn.

SIDABRAS. K.
342 W. Broadway, S. Boston, Mass. 

STULPINAS, V. M.
3400 So. Emerald Avė., Chicago, III. 

TREČIOKAS, A. S.
197 Adams St., Newark,. N. J. 

URBŠAS, J. J.
187 Oak St.. Lavvrtnce, Mass. 

VARASIUS, A.
12th and Oarson, Strtets, 

Pittsburgb, Pa.
VASIILIAUSKAS, J. 

Bank St., Waterbury, Conn. 
“VIENYBfi”

Grand St., Brooklyn, N. Y. 
VELECKIS, A.

AMBRAZIEJUS, J. (
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

AMBROZE, V. W.
178 Fcrry St., Newark, N. J.

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon St., Worcester, Mass.

BALTUTIS, P. P.
3327 So. Halsted St., Chicago, Iii. 

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Main St.i Montello, Mass.

“DIRVA*’
6820 Superior Avė., Cleveland, O. 

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

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

123 Millbury St. Worcester, Mass.

So.

814

193

502 South Avė., Bridgeport, Conn.

k
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published Daily Except Sunday by 
The Lithuaniah Newg Pub. Co., Ine.

1789 South B«lrt»d Strert 
TfetephoM Rooaevelt .8500.' 
; Bmter P. inttGAmŠ
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Subocription. Rato*:.
$8.00 per yoar ln Canada
$7.00 Per yeer outside of Chicago 
$8.00 per yeaf to Chicago

Entered «a Succmd Class Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiridrlant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. ttalsted St„ Chicago, 
Iii Telefonas Rooaeveli 8500.

UfatoakyHio katoat
Chicagoje • — paltu:

Metama __________________  $8.00
Pusei metų ------------------------- 4.00

t Trims minėdama_______ 2.00
Dvięm mlnetiam____________1.50
Vienam mtaėriui --------------- .75

Chicagoj per iineilotojui:
Viena kopija /■ 8c
Savaitei 18c
Minorini 75c

Suvienytos® Valstijos®, n® Chieairoj, 
paltu;

Matams „_____T-T
Pusei metu _____
.Trims mtaesiams 
Dviem mtaesiams 
Vienam mtaesiui

Lietuvon ir kitur uirianiuos® 
(Atpiginta)

Metams --------------------------- $8.00
Pusei metu —_____________  4.00
Trims mtaesiams ....___ _—.. 2.60
Pinigus reikia siųsti oaito Money 

Ohderiu kartu su užsakymu

$7.00
8.60

. 1.75

tft. Viena alga iš $&Hijoš, ant
ra iŠ Grigaičio, o trečia iš Pru- 
seikos.

Ir už kų jisai turėtų tris al
gas imti? Vien tik už tai, kad 
yra kvailas ir akyplešh ! -

Ne, šiatne pasaulyje taip ne- 
laroma. Už kvailumą,trijiį tal/ 
gų niekas hemoka, bet elgia
masi sulig patarle: /‘Durną ir 
bažnyčioje muša!”

EKS-KUNIGO PASKUTINĖ 
IŠPAŽINTIS

75,000 ANGLIAKASIŲ BE DARBO

Užvakar pasibaigė sutartis tarp minkštų anglių 
savininkų ir angliakasių. Per keletą savaičių ėjo dery
bos dėl naujos sutarties, bet kasyklų -kompanijos statė 
nepriimtinas sąlygas unijai, ir todėl sutartis nebuvo 
padaryta. Taigi kasyklos vakar neatsidarė.

75,000 angliakasių neteko darbo, dauguma jų — 
41,000 Vienoje tik Illinois valstijoje. .

Šiais blogais laikais, kada Amerikoje yra apie 8 
milionai bedarbių, tas kasyklų užsidarymas dar pablo
gins ekonominę krašto padėtį. Kasyklų kompanijos 
naudojasi proga, kad yra daug bedarbių, ir nori nu
mušti mainierių algas. Kartu, uždarydamos kasyklas, 
jos nori, kad sumažėtų anglių ištekliai ir kad, atėjus 
rudeniui, butų galima pakelti anglių kainas.

Šitokiais keliais yra daromas privatinio kapitalo 
pelnas.

BOLŠEVIKAI NUSILENKĖ JAPONIJOS 
IMPERIALISTAMS

Sovietų Sąjunga pareiškė savo sutikimą kartu su 
nauja “nepriklausoma” Mandžurijos valdžia paskirti 
Rytų Kinų geležinkelio pirmininką. (

Tas geležinkelis, kaip žinoma, eina per šiaurinę 
Mandžuriją. Jisai yra bendra Rusijos ir Kinijos nuosa
vybė, taigi jo administraciją iki šiol skirdavo Rusijos 
valdžia kartu su Kinijos valdžia.

Bet japonams smurtu užėmus Mandžuriją, šitoje 
Kinijos provincijoje tapo sudaryta neva “nepriklauso
ma” valdžia, kurią kontroliuoja Japonijos militaristai.

Bolševikų sutikimas tartis su. ta valdžia dėl Rytų 
Kinų geležinkelio pirmininko paskyrimo reiškia netie
siogini jos pripažinimą, kaipo teisėtos Mandžurijos val
džios. Maskva, vadinasi, nusilenkė Japonijos imperia
listams.

KOVA SU FAŠIZMU VOKIETIJOJE

Šio mėnesio 10 d. bus antri balsavimai Vokietijos 
prezidento rinkimuose. Nėra abejonės, kad respublikos 
šalininkai sukirs fašistus.

Bet balandžio 24 d. bus kitas svarbus susirėmimas 
tarpe respublikos ir fašizmo jėgų J Prusai, kurie apima 
apie du trečdaliu Vokietijos teritorijos, rinks naują 
•seimą.

¥*er 10 metų su viršum Prusus valdė demokratinių 
partijų koalicija: socialdemokratai, demokratai ir Cent
ras (katalikų partija). Ateinančiuose rinkimuose stip
rus tos koalicijos priešas bus fašistai. Jeigu Hitlerio 
partija užkariautų valdžią Prūsuose, tai butų galas de
mokratijai Visoje Vokietijoje.

Fašistai vieni savo jėgomis to tikslo kolkas pasiek
ti negali. Bet jiems talkininkauja komunistai/ skaldy
dami darbininkus. Juo daugiau balsų atitrauks nuo so
cialdemokratų komunistai, tuo silpnesnis bus tas demo
kratinių partijų blokas, kurį atakuoja hitlerininkai-fa- 
šistai. Jeigu jisai netektų daugumos seime, tai butų 
sunku sudaryti valdžią Prūsuose, — ko fašistai kaip 
tik ir trokšta. Tik stipri valdžia Prūsuose gali užkirsti 
kelią fašistų sukilimui.

Taigi balandžio 24 d. rinkimai bus labai svarbus ne 
tik Prūsijai, bet ir visai Vokietijai.
j ■ nu i m .  . iri—■— 1 '.i ~    ' i - l'„ Ainr'it 1 ‘ u ,.xm m , mar*r- ‘n —■——i

Apžvalga
PATARIA MOKĖTI ALGĄ 

ANDRIUUUi

Savo orgaao 13-am numery
je L. Prūseika falo:

“Galutinu tikrumu galima 
konstatuoti tas faktas, kad 
Chicagoje ‘Naujienos’ turi 
šešis kaltus daugiau skaity
tojų, negu ‘Vilnis’. Tai pa
sekme Andriulio kompanijos 
viešpatavimo ‘Vilny*. Atvirai 
kalbant, Grigaitis turėtų mo
kėti Mgų Andriuliui fr Abe
jau už puldymą ‘Vilnies’ ir

SLA. niiriafris piršti saviškį į I 
prezidentus.

Kitas a dalykas, kodėl mes 
turime rinkti adv. Bagoeių , į 
SLA. prezidentus, tai tas, kėd 
jis yra pažangaus nusistatymo, 
jis su darbininkų klesa bend
rai darbuojasi nuo;pat sayo,ąt- 
keliavimo dienos Amerikon. 
Mes jį senai, gana senai pažįs
tame, kaipo laisvų pažiūrų 
žmogų, pažangų socialiuose 
klausimuose ir kartu uolų tau
tos darbuotojų, kurio nei fa
šistai, nei klerikalai nepasi
žabos. Tamsos ir reakcijos at
stovai bando jam kišti koją, 
kad jis nebūtų išrinktas SLA.J 
prezidentu. *Bet mes pažangus 
žmonės, mes darbo žmones, 
mes, kurie nesam sekėjai sme
toniškos reakcijos i______

kihitiš su jos apkaltinimu 
dėl Ažunario-Devenio paskolos. 
Kaip SLA. nariai turi į tai žiū
rėti?. . ’ ■ . . t
'"Man rodosi, šitaip: tų apkal

tinimų svarstis seimas, ir jisai 
arba jį patvirtins, arba'atmes. 
Jeigu apkaltinimas bus patvir
tintas, tai p-le Jiirgeliutė bus 
diskvalifikuota, ir seimas rinks 
kitą sekretorių. Tada seimas 
galės išrinkti kad ir Dr. Vini- 
ką, kuris nominacijose gavo 
daugiausia balsų. O jeigu ap
kaltinimai bus atmestas, tai 
p-lė Jurgeliutė, vadinasi, bus 
išteisinta ir galės pasilikti sek
retoriaus vietoje.

Diskvalifikavimo pavojus gra
sina ne tik Jurgeliutei, bet ir 

nesiduos!- P- Gegužįui, p. Kaginskui ir Dr.! 
svarieji reme nepopuiensiaj aar-, g _ < __ i,aisuosime Klimui. Juos visus Pastoviųjų
bimnkuose Hmdenburgo kan- "c!s“^» “Pv“n.....’T ’ "1 komiHii„ s„vA».iftvimas

’ Bet dvariškoji vyriausybe ne
labai kilniai pasielgė, panaudo
dama jo silpnos dvasios išpa
žintį savo politikos tikslams. 
Jai rupi! diskredituoti civilinių 
jungtuvių idėjų, todėl ji paskel
bė nabašnitiko laiškų,, Bet to 
laiško paskelbimas, meta dėmę 
ant nhbašninko šeimos — naš
lės ir vaikų. Ar yra krikščioniš
ka daryti politini kapitalų iš 
našles ir pašlaičių nelaimes?

Klaipėdoje neseniai mirė bu
vęs kunigas Jonas žilius-žilins- 
kas. Jisai buvo metęs kunigys
tę ir vedęs; mirdamas, paliko 
našlę ir dvejetą vaikų. Taigi 
kunigų akyse jo pavyzdys — 
didelis papiktinimas tikintiem- 
siems.

Bet kunigai surado išeitį iš 
šios nemalonios situacijos. Jų 
spauda skelbia, kad prieš mir
siant žilius buvo parašęs Telšių 
vyskupijos vyriausybei (kuri
jai) šitokį atsiprašymo laišką:

“Savo gyvenimu esmi nu
sikaltęs Visagaliui Dievui. 
Susirišdamas civilinėmis jun
gtuvėmis, esmi paniekinęs 
šventą Katalikų Bažnyčią, 
mano Motiną. Dūliai šių rpa- 
no nusikaltimų nuoširdžiai 
gailiuosi ir maldauju savo 
Išganytojų, turėdamas vil
ties,. kad Jis teiksis pažvelgti 
į mane, kaip kitados į Petrų, 
savo gailestingomis akimis. 
Visus tikinčiuosius atsipra
šau UŽ padarytą papiktini
mą.”
Matyt, eks-kunigas Žilins ne

turėjo aiškaus nusimanymo, ar 
jisai gerai padarė, atsižadėda-.. 
mas savo “stono”. Ligos apim
tas, susilpnėjo dvasioje ir ėmė; 
gailėtis savo žihksnio.

stiprinimą ’Naujiėfeų’. ‘ViKĮ 
nies’ įtaka pradėjo smukti 
huo to laiko, kaip ten buvo 
nuvykęs Bimba.”
Bet toliaus toje pačioje ^špal- 

toje Pruseika sako:
“Uhicagoje aš viešai padė- 

kavojau Andriulio kompani
jai už žvėrišką triukšmo kė-i 
limą: ‘Juo daugiau jus bau
biate, tuo labiau žmonės ju- 
mjs piktinasi, tuo labiau au
ga opozicija.’

“Visur, kur jie iš despera- 
ei jos baubė, mums išėjo aut 
•naudos.”
Na, tai išeina taip, kad An

driuliui aJga turėtli mokėti ne 
tik Grigaitis, bet it Pruseika. 
Tri jau butu perdaug

KOMUNISTŲ NUOSTOLIAI
VOKIETIJOS RINKIMUOSE

Vbkietijos prezidento rinki
muose komunistai tikėjosi daug 
darbininkiškų balsų paveržti so
cialdemokratams, kadangi pa
starieji rėmė nepopuleriškų dar., i

didaturą. Bet jie apsivylė. Vi
soje šalyje komunistų balsai, 
palygint su 1930 m. reichstago 
rinkimų rezultatais, padidėjo 
tik apie 400,000. Bet čia reikia 
turėti omenėje gyventojų skai
čiaus priaugimą ir aukštesnį 
nuošipitį dalyvavimo rinkimuo
se.

Taigi faktinai komunistų bal
sų skaičius nepasikeitė, iniant 
visų šalį.,.Tuo gi tarpu yra pa
žymėtina, kad visoje eilėje ko
munizmo “tvirtovių” jų balsai 
net nupuolė. Berlyne, už ko
munistų kandidatų j preziden
tus balsavo 54,000 žmonių ma
žiau, negu buvo paduota balsų 
reichstago rinkimuose. Ham
burge (kur gyvena “pats” Tha- 
elmannas) komunistai prakišo 
45,000, palyginant su Hambur
go seimo rinkimais, įvykusiais 
pernai metais, 
ristai 
Blle’je
seburg distrikte — 4>300 b.

Hessene komu- 
prakišo 3;000 balsy, 
— 2,313 b., Halle-Mer-

SLA. Reikalai
Ką rinksime SLA.

(Tęsinys)
Ateis seimas, tie veikalai bus 

1 y ' .

svarstomi, p. Gegužis turės aiš
kintis, o jei 'dar organizacijos 
nariai tufeš būti apdėti ases- 
ineiitais, kad padengti 'ircda- 
teklių, pasidariusį organizad.^ 
jos ižde, tai bus didelis skan
dalas. Nesakau, kad Čia vien 
p. Gegužio kalte, bet jis stovė
jo organizacijos priešakyje ir 
vargiai galės išsiteisinti. Todėl, 
jeigu p. Gegužis pats nesiuri- 
pranta laiku pasitraukti iš. 
organizacijos vadovybės, tai! 
nariai privalo jį įspėti, nebal
suodami už jį, kad laikas pa-! 
sitralikti. Taigi aš ncinatau; 
kaip galima balsuoti už p-ną 
Gegužį į Sus. Lietuvių Ameri-i 
ko j c prezidentus ne tiktai dėl j 
organizacijos labo, .bet ir jo 
paties gerovės, tšfinkus jį vėl 
prezidentu, kiltų suįrittū orga- 
nizacijoje, anos vėl Msidurlu-; 
niėm pelkėse; nariai 'uenofetų 
mokėti assesmentų — sakytų/ 
kad tie patys žmones, kurioj 
pražudė daug organizacijos pi-< 
nigų, pražudys ir dabar musų 
'mokamus asesmentus ir lt.

Kitas dalykas, p. 'Gegužis ne
sugeba organizacijos kelti na
riais. Paskutiniais laikais or- 
Iganizacijai nariais žymiai yra- 
nupuolusi. Tiesų pasakius, ji 
niekad nebuvo ganėtinai paki
lusi nariais, ačhl tain, kad 
P. T. nesugebėjo tinkamai pa
statyti narių kėlinio klaušiiuą.f 
'čia žinoma nėfa kalte vien p. 
Gegužio, bet sykiu ir kitų P. T. 
marių. TcČitms ir tas mažas 
skaičius niūkų organizacijos 
marių, atsižvelgiant į škaiČių 
lietuvių Amerikoje, dar vis r0i- 
na nlažyn. Reiškia^ čia irgi nė- 
Ira nuopelnas dabartinio pfte
ridento' ii’ Pildomosios Tary
bos. Prie sug^abiiįv organizari-; 
jos vadovų SLA. galima išab- 
/ginti mažiausia iki 50,000 na
rių.

visi netiktai už adv. F. J. Ba- Komisijų suvažiavimas apkalti- 
gočių į SLA. prezidentus, bet no, ir jiems reikėjo nekandida- 
ir kitus pažangius kandidatus, tuoti. Bet jie kandidatuoja! Jų 
būtent: adv. K. Gugį, į iždKj pavyzdžiu pasekė ir p-lė Jurge- 
ninkus, daktaru kvotėju —Dr.i liūtė, kuri pradžioje buvo atsi- 
Bronušų, iždo globėjus — Ba*-! sakiusi “runyti”. Iš tiesų, kuo 
kanų ir Stungį. j ji blogesnė už kitus apkaltin-

—Petras Laukžemis. Ltus viršininkus, ypatingai -už p.
—------------ į Gegužį? Jie visi turės lygiai

Sekretoriaus rinki- seim®- 
mo klausimu

Atf». F. J. ftagočins. 
'./I < >' . .

WeM, apie p. Bagoeių, gali
ma pasakyti tiek, kad jis yra 
daug tiirkajnesnis, negu p. Ra
čiūnas arba <p. Gegužis. Viena, 
jis palįsta teises, o daug lega
lių klausimų kyla SLA. reika
luose, kurių paprastas žmogus 
negali tinkamai išspręsti. To-; 
dėl ncstdbėtina, kad p. Uegu-i 
žis veik į kiekvienų Pildomo
sios Tarybos susirinkimų arba 
ir kitur į'svarbesnį susirinki-i 
mų vežasi su savim adv. Lo-

Adv. Ragučius yra įnėpap- 
raštai gabus kalbėtojas, '6i?ga- 
inizatoriUs, rašytojas. Jis mvo 
gabumais, dirbdamas Jabiiii ’S.: 
L. A., galės tikrai sOkmmgaiį 
pasi'dariyuoti orgamzaicijos bu-j 
dabojime, l^ašįstai jo iioapken-:' 
čia, žino, kad jis būdamas pt»e- 
ži'dentu nesiduos, kad jam fa
šistiški vaikėzai diktuoti!, kaip 
SLA. rąikalhi turi būt vedami, 
nes jis tuos reikalus pažįsta

i Vakarų Komitetas nedave jo- 
_______  j ktos fdkoniendacijos sskreto- 

Kaip turi ^elgtis SLA. kuopošl klausime. Kai kurios
ir nariai centro sekretoriaus '
rinkimo klausime?

Kada ėjo nominacijos, pažamj 
gieji Susivienijimo nariai ture-j BftAM STOK E R 
jo aiškų kandidatą, Dr, M. J.!
Viniką. Nors buvo žinoma, kad! Ii D n f A Q 
jisai dar ne pilietis, bėt jisai* “ M V
rūpinosi gh^ti pepieras ir at-J 
rodė, kad jisai jas gaus, dar į 
nepasibaigus nominacijoms. 
čiau fašistai saVo skundais ir į 
landžiojimais po Naturalizacijosl (Tąsa)
įstaigas; dalyką sutrukdė. Pas- „Lyg angelo sparnų nešamas 
kui, Pildomos Tarybos, dangų- įgeįsj į§ §į0 niūraus rūsio. Bet 
ma, sulig įsigyvenusiu pa pro-1^^ pradėjęs, neturi svyruo- 
čiu , atsisakė p. Vinikui leisti Lį gaviQ ątlikdamas, atsimink, 
kandidatuoti. Ka(j mes,, tavo, tikri ' draugai,

aigi kas dabar darytn? Laje stoYime už tave meklžia-
Ant oftcialio balinto yra p-lės m-s >,

Jurgteliutčs, ^^šcviicc^Hiaus- “Sukyl;, sakyk, profesoriai”/ 
ško.if fašistudįjančio CskAnauš- VQS sušnibždėti Arturas, 
ko Vftfdai. AŠ esto p. Viniko «sakyk a§ turiu daryti?” 
kandidatūros rėmėjas, bet kuo- , y. . ...
met jo vardo ’baliotė nėra, tai ^ smaigą | kai-
aš balsuosiu ir patariu visiems , r<m^’.
balsuoti už p-lę tP. Jurgeliutę. M -P^ ?os širdies ir { dosinę 

paimk kujp G mes trys prade-
... ’ ; — ąs
Iškaitysiu; nes, štai, turiu kny- 
i gę, 0 kiti mane seks — ir "tuo
met kirsk, kirsk Dievo vardu 
kiek galėdamas, kad visų mu
sų mylimųjų jau mirusių liki- 

I mas nebutij mums skaudus ir 
nuo Ne-Mirtingosios nukriktų 
taš ptagaro prakeikimas.”

Arturas paėmė smaigą ir ku-

t»ermtafoa

kuopos, atsižvelgdamos į tai, 
visai susilaiko nuo balsa
vimo už kandidatus i sek
retoriaus vielų, ir rašorezo
liucijas, protestuodamos prieš 
Dr. Viniko išbraukimų iš balio- 
to. Bet rinkimuose turi reikš
mę iie rėžoliucijos, o tik balsai. 
Jeigu dalis susilaikys nuo balsa
vimo, o kiti balsuos už Miliaus
ką arba Čekanauską, tai tas iš 
jų dviejų, kuris bus gavęs dau
giau balsų, skaitysis išrinktas, 
ir seimas negalės jo atmesti be 
svarbios priežasties. Ne rezoliu
cijos bus pamatas atmetimui 
kandidato, gavusio daugiausia 
balsų, bet kandidato nekompe- 
tenti^kumas arba tokios jo ypa
tybes, dėl kurių jį galima disk
valifikuoti.

Vadinasi, jeigu mos nenorime 
Miliausko ir Čekanausko, tai nėr 
reikia ir leisti, kad vienas jų 
gautų daugumą balsų. Reikia ne 
susilaikyti nuo balsavimo, bet 
dėti kryžiukus ties p-lės Jurge- 
liūtės vardu— tuomet klausimą 
galutinai nuspręs setams. Aš 
laikausi tokio nusistatymo: arba 
Jurgeliutė— arba Vinikas, ir 
vienintelis būdas, šitą nusistaty
mą pravesti yra balsuoti už p-1ę 
Jurgeliutę, paliekant seimui ją 
patvirtinti arba diskvalifikuoti.

—Balsuotojas.

Kerti A. Vaivada

DRAKULA

Štai dėl ko’kiU priežastį,. ’ Paimk k«?- °. mcs trys pra<t?- 
Jeigu imsime kompeteUtišku- |s,rae uz m,rnsrns 

mo klausimą, tai kiekvienas pri- Į J ..............
•pažins, jogei p-lč Jurgeliutė yra 
vi'eninto'Ms kompetęnti^ns kan
didatas -į sekretorius iš tų, ku
rie įdėti į baliotą. Apie Mi
liauską neverta nė 'kalbėti. Če
kanauskas taip pat ntkompe-L 
tentiškas: jišai nemokėjo net 
menką Sandaros biznelį vesti 
ir buvo pašalintas iŠ Sekreto-1 jį, ir^ jo pasiryžimas buvo tiek 
riaus it menedžerio-Vietos. Be. tvirtas, kad rankos nei valam 
'to, jisai pastaruoju laiku virto | dėlei nesuvirpejo, nesudrebėjo, 
•fašistu pataikirmt.

Jeigu klausimas eitų tik apie Į ir pradėjo -skaityti, 
kompetenti^umų, tai p4Ū Jur- Kvinta jį sekėme

kūnas pradėjo vis 
silpniau drebėti ir raitytis, dan
tys nustojo girgždėję, sukru
vintos lupos užsičiaupė. Paga
liau Būtybė visai apmirė. Bai
susis Artūro darbas buvo už? 
baigtas.

, Kūjis' iškrito iš jo rankų. Jis 
pats pladejo svyruoti, 1^ ap
svaigęs, ir jeigu nebūtume jo 
laiku sugriebę, butų perpuolęs. 
Dideli šalto prakaito lašai išpy
lė jo kaktų, o pravertos lupos 
pradėjo gaudyti kvapo, kurio 
jam, tyg pritruko. Darbas iš- 
tikro pakirto jam visas pajė
gas; jeigu Arturas nebūtų pri
verstas jį atlikti tikslo, kuris 
liete ne vien musų žmoniškų, 
pasaulinę laimę, jis niekuomet 
nebūtų pajėgęs jo atlikti. Per 
kurį laiką mes buvome tiek 
juo susirūpinę, kad ir nepažiū
rėjome į karstą. Bot kuomet 
musų akys ten nuklydo, nuste
bimas, tikras nustebimas apė
mė mus vieną pąskui kitą. Mes 
žiūrėjome su tokiu Įtempimu, 
kad ir Arturas atsistojo, sėdė
jęs ant žemės, priėjo ir taipgi 
sužiuro; linksma, keista šypse
na nušvietė ir nuslopino to pa
sibaisėjimo ir liūdesio išraišką, 
kuri pirmiau buvo apniaukusi 
jo veidą.

(Bus dengiau)
_____ . ___________ __ r.....-

Van Holsingas atverto mišiolą 
o aš *su 

kiek galė- 
gclihM be jdfcfoš abejonės, bu-1 darni. Arturas pridėjo smaigo 
tų remiama vis^į narių, ku- galą prie Lucijos širdies, ir pa- 
riems ne politiku bet or- žiūrėjęs, pamačiau jį jau leng-

_ , jį
Arturas kirto visomis jėgomis. 

Būtybė karste ėmė raitytis; 
biaiitrUs, kraują sustinginantis 
krykštimas, klykimas ištruko 
iš parvertų raudonų lupų. Ku- 

’ nas kratėsi, drebėjo, vartėsi 
lyg balsių konvulsij ų mėtomas; 
aštrus bidti, sukąsti dantys 
ėmė girgždėti, prakąstos lupos 
ipasriąvd kraujais, o visas Vei- 
das, gkrdbstai apsitaškė raudo- 
nemfe jutomis. Bet Arturas nei 
tfemvyra’vo. Atrodė lyg Toro

Perkūno dievaitis, atvaizduoja
mas ®u kfljė rankose) statula, 
nesVyi’frdjančid ranka iškelda
mas kujj *į viršų ir smarkiai 
droždamas j smaigų, kuris ėjo 
Vis kifiau it giliau į Būtybės 
kūną. iŠ pTasmaigtos širdies 
iūftfž vebžtiš kraujas nušlaksty- 
damns visą karstą ir Artūrų. 
Jo vėtdas' buvo ramus, neparo
dė j$kįo susijaudinimo, . vien 
Žibėjo pnsiryžūsios, drąsios 
akys ; pažiurijj^ į jį Ir mes įgi
jome drąsos ir. musų balsai ta
riu maldos Žodžius skambėti? 
skambėjo per niūrią rūsio tuš
tumą.

geriau, ii'egh lic, 'kurie bando gerovė Tftbi&ižis yr&-j vai įsrnigusį į kūną. Ir tuomet,

Vž ką balsuoti
SLA. WkM Vtiiktyų ir taip pat Pittsburgho,

Brooklyno, Massachtcstts k CbntinMicut pažangieji SLA. veL 
kejai patiria, 'balsuojant, $ti ant Baloto kryželius taip, kaip 
nurodyta Žemiems Bagočiaus, Gugio, Bakano, Stungio
ir Bronaio Vtttdtiir.

Naujas No. 22 “Kovos* 
■autas šiandie. Kaina’10c. 
Klauskite Naujienose.

No. 1 
Ant Pre

zidento

No, 2
Anr Vice 

Prtz.

No. 3 
Ant Sek 
retodaus

No. 4' 
Ant Iždi

ninko

No. 5-6 
Ant 
Iždo 

GloHją 
Balsuok 
už du

-.f, mi.iirfa.ki*

No. 7 
Ąnt Dak- 
tr.-Kvot.

F. J. Bagočitis, S. Boston, Mass.
S. Gegužis, Mahanoy City Pa. ••■■••••I

J. J. Bachunas, Sodus, Mkh. ........

GAUTA "“Kultūra” No. 2 
Galima gauti Naujienose.

4 • •• •« J

—
A. Mikalauskas, Brooklyn, N. Y. ....
M. J. Vokietaitis, Nėw Havea, Conn.
M. Mockiviatrt, tad*, Pa..............?
„Il.4..^ll  .lt. . ....... .ų

P. Jurgeliutė, York. N. Y........ ,
J. Miliauskas, McKees Rocjks, Pa. ....

V. M. Čekanauskas, Hartford, Conn.i 
„AlTb ■ i .U 6.M i, I     l.l— h,i Ai.... įiiMaiHiii.
K. P. Gugia, Chicago, III...........
J. Tareila, Waterbury, Conn. ...
P. Mažeika, Wilke« Balte. Pa. 
............... .......t........... '.uk ............  ..

j. JahttSVeviŽia, 'Hattyjfą, Conh.
$. Bakkojts, fcrthbbtgh, &. .......
G. i. 'Štttngb, Chfdtkš, TB

M. A. Ik*$hftko, Tirihotith. ^a.

S. Mockus, So. Boston, Mase. ...
J. Sekys, Hartford, Conn, 

Ė>r. 1. 3. iBnMU&a's, BMtimorc, Md. . 
Dr. E. G. Klimas Philadelphia, Pa. 

Dr. J. S. Stancslou-, Waterbur>\ Ct..

-

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų Metu* 
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti ^Naujienose” 
Kaina tik 5 centai.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai* 
kraščiai. Pardavėjas lai* 
kraičiu bus gatavu 
Jums patarnauti. ' Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
'mmo delei. 1

r a i>anjir eitos Ir Ą KoliN tkl 1 nS> 
NAUJIENOSE
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Viešas Pakvietimas
* . : I 1

Būtinai pamanykit naujai išėjusius 
PLYMOUTH ir CHRYSLER 1932 metų 

autxrni6bjlius
Stačiai galima pasakyti, kad lįėra geresnių automobilių kaip 
CHRYSLER ir PLYMOUTH. Įię turi sekamus pagerinimus: 
Free Wheeling, Basy Shift Transmission, Hydraulič Bmkes ir 
Safėty Steel Bodies. Taigi ateikite ir pasivažinčkite su nauju1 
PLYMOUTH automobiliu subatoje (šiandien), balandžio 2, o 
mes esame pilniai įsitikinę, kad pasivažinėjus jums taip patiks, 
kad tuojau norėsite pirkti PLYMOUTH ,arba CHRYSLER 
automobilių.

m. j. kiras amr sales
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589

Tnčiirai. Kai šiomis dienomiš 
atsilankiau pas juos, tai radau 

į svečių.Visi 
geri mano pažįstami ir .Visi lai
mingai šventes praleidome iki 
valyvos nakties.

Skirdamiesi linkėjome pp. In- 
čurams, kad daug tokių Velykų' 
galėtumėm smagiai praleisti 
krūvoj. —Ten buvęs.

atsilankiau pas jii arp unicagos skaitliu bu^i
• . i rtnvi mn-TiA i-.ciXL.4-n

Lietuvių
. ........................' II . ..Į ll.lll. M

Marąuette Park
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 260 kuopos mėnesinis 
susirinkimas Įvyks 3 d. balan
džio K. J. Mačiuko svetainėje, 
6812 So. Western avė., 2 va
landą po piet, o ne 2:30 vai., 
kaip kad buvo pranešta “Tėvy- • • 9♦ neje .

Visi nariai ir narės būtinai 
dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes bus balsuojama Pildomoji 
Taryba. Kuriems rupi SLA. la
bas, tie turi visi dalyvauti su
sirinkime ir atiduoti savo balsą 
už tinkamus kandidatus, kad 
paskui nesigraudentų, kai jau 
bus per vėlu.

Šiame, susirinkime taipgi bus 
rinkimas delegatų į ateinantį 
seimą. —M. P. sekr.

Atsakymas K. J

Marąuette Park
Nors bedarbė ir kietai yra 

suspaudusi kai kuriuos musų 
tautiečius, vienok kiti gyvena 
gražiai.

Štai viena tokių šeimynų, ku
rios gražiai gyvena, yra pp.

Koks tai asmuo, pasirašęs 
tik raidėmis “K. J.”, atsiuntė 
man laišką dėliai mano tilpu- 
sios “Naujienų” 63-me nume
ry korespondencijos antrašte 
“Naujienų Rado Programai”, 
išniekindamas mane visokiais 
žodžiais. <

Tur būt tas žmogus tikisi 
mane padaryki savo sekėju. Bet 
jis daro klaidą taip manyda
mas. Šiuo aš grąžinu Jam vi
sus jo “komplimentus”. Ir dar 
pasakysiu, kad sveiko proto 
žmogus nebūtų taip rašęs; bet 
jeigu pasidaro kas negero gal
voj, tai toks žmogus ir blogiau
sią darbą gali atlikti.

Aš patarčiau “K. J.” važiuo
ti tiesiai į Sovietų Rusiją, ir 
jeigu tokią diktatūrą jis myli, 
kokią man nori įpiršti, tai ten 
galės ir praktikuoti ją. O čia 
laisvoj šaly prašau nesipiršti, 
nes čia dar nėra diktatūros, 
nežiūrint iš kur atgabentos ar

DRAUGIJA LIETUVOS DUKTERŲ RENGIA

VELYKELIŲ ŠOKĮ SU DOVANOMIS
Sekmadieny, Balandžio-April 3 dieną, 1932 m.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ. 3 133 SO. HALSTED St.
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga tik 25c ypatai.
Šiame iškilmingame baliuje bus duota dovanos už gražiausiai numargintą 

kiaušinį, taipgi kurie gerai šoks lietuvišką padespaną ir klumpakojį. Muzika net 
iš Kauno, grieš visokius šokius. Norinčius prisirašyti prie draugijos nesenesnęs 
kaip 25 metu įstojimo nemokės. Užkandžiai bus dykai. Visus širdingai kvicčir.

RENGIMO KOMITETAS.

Jos. F. Sudrik,Ine
3417-21 S. Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705—8167

Radios, Elektrikiniai REFRIGERATORIAI visų 
Standard išdirbysčių.

DODGE ir PLYMOUTH automobiliai.
žemos kainos visur, bet PAS BUDRIKĄ yra dar 
žemesnės, / •

/
Nedėlioję (rytoj) jus išgirsite gražų Lietuvių 
Programą iš galingos stoties WCFL, 970 kilocyc- 
les. Budriko orkestrą palinksmins jus šauniai, 
pradžia nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PBR MUSV IŠTAIGĄ

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 

Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokam 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—CASH |

Atsilankykit Ypatiškai Arba Prisiųskite Per Paitq.

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, HL i

M

SPULKA
W r T 970 KILOCYCLES J
W V r lu _9:30 VaL Vakaro .IŠ RADIO STOTIES 

KAS PIRMADIENĮ

Mutanto builung &\ VytdUlO association
4559 S. Paulina St. Phone Yards 0145

CHICAGO, IIX. *
Dėl platesnių informacijų iškirpk šį kuponų ir pasiųsk parašęs savo vardų d 

ir pavardę, gausi gtaiią knygdę VELTUI.

Vardas pavardė .... ...... .................. *.....................    II

Antrašas ................ ............................. L-.......................................................

kokia Ji nebūtų, AŠ jau esu 
laisvas nuo visokių diktatūrų 
nuo pat 1905 metų ir; jau jtuT 
būt daugiau iiiėkas . manęs ne- 
bepadarys halriusniii jokiai dik- 
JI <• . S* > , t '• . J ,taturai, nes turiu tvirtą misi- 

tstatymą prieš jas.
J. Beleckas.

Velykos Rockforde
Kadangi aš esu užaugusi 

Rockforde, tai žinoma, jis man 
labiau ir prie širdies, negu 
koks kitas miestas. Tas, be a- 
bejones, yra natūralu, nes ten 
mano jaunystes dienoj pra
leistos, ten visi takai man ži-t 
nomi, ten visi mano jaunystės 
dienų draugai ir draugės, ku
rių prisiminimas hc kartą su
teikia man saldžių svajonių.

Todėl, kaip tik pToga pasi
laiko, tai aš jau ir Rockforde, 
kad vėl nors trumpai valandė
lei, pakartoti pergyventus vai
zdus.

Vos tik Velykų rytą saulė 
spėjo patekėti, aš su savo šei
myna jau ir Rockforde. Dėdė 
Slavinskas, pas kurį aš vis at
važiuoju, tik buvo atsikėlęs. 
P-ia Slavinskienė tuoj priga
mino visokių skanių valgių, 
kuriuos mes valgėme dideliu 
apetitu.

Pabaliavoję iki 2 vai. po pie
tų, išvykome į komunistų su
rengtą koncertą, kuris atsibu
vo SVve Music Hali, ant 7-lh 
st. prie 3rd avė., Rockforde. 
šį koncertą surengė ištikimieji 
Bimbos-Andrulio komunistai 
tikslu užbėgti už akių skloki- 
ninkams atskalūnams, kurie 
taipgi rengė šlapią tą pačią 
dieną panašų koncertą. Visos 
meno spėkos buvo atsiųstos iš 
Chicagos ir, išėmus Laisvės 
chorą ir da porą numerių, 
rockford iečiai programe be-

Mano dėdė Slavinskas, kuris 
stovi Bimbos-Andrulio eilėse, 
papasakojo, kad pastaruoju 
laiku Bockfordas pavirtęs tie
siog karo Jauku. Į^aip lik bim- 
binis patinka sklokininką, tuoj 
ir karas. Netik argumentais 
kovojama, bet ir fizinės spė
kos esama dažnai pavartoja
mos.

Prie progos noriu priminti, 
kad daug rockfordiečių prisi
žadėjo atvažiuoti į Joniškiečių 
Kliubo rengiamą pasilinksmi
nimo vakarėlį, kuris atsibus 
•balandžio 10-tą d. G. Kren- 
Čians svet., 4600 So. Wood S t. 
Chicagoje. —- Keibenietė.

Town of Lake
Visiems gerai pažįstamas p. 

J. J. Zolp, (real estatininkas, 
4559 So. Paulina St.), loš su 
Savo tgrupe vaidintojų juokin
gą Veikalą ‘'Gudri Močiutė” 
sekmadienį, balandžio (Ąpril) 
3, School Hali svetainėj e, prie 
48th ir Honore gatvių.

Šio veikalo autorius yra p. 
Zolp ir ateinantį sekmadienį 
jis ir pats loš svarbią rolę. 
Kas yra malęs Zolp lošiant vei
kaluose, niekados neužsivylė. 
Tokiu budu ir šį karią, kuo
met pats autorius los šiame 
veikale, nėra abejonės, kad 
“Gudri Močiutė” bus suvaidin- 
ta kuogeriausia.

Norint skaniai pasijuokti ir 
praleisti linksmai . keletą va
landų, patariu nepamiršti ir 
atsilankyti balandžio 3 dieną 
į School Hali svetainę 7:30 v. 
vakaro. — Korespondentas.

Cicero
Iš mokyklų gyvenimo.

laS skaičius ir lietuvių. Ir ve 
keletas pavardžių, kurios atro
do lietuviškos. Žemiau paduo
tos pavardes pažymi - tarybos 
įklatimdavius (legislators):

P-lės Burke klasėj — Lily 
Stanaitis; p-lės Thbmas klasėj 
—Edward Krischokas; p-lės 
Curran klasėj — Bcrhicc Goo- 
dis; p-les Maraviglia klasėj — 
.Augusi Kurtis; p-les Burns 
klasėj — Alex Joną lis; p-lės 
Coleman klasėj — Tony Shal-

kuri randasi adresu 3000 So. 
Canal Street, tapo išdaužyti 
langai plytomis prieš,Velykas; 
Sako, kad tai keršto darbas.?

P-as Jonušas užlaiko minkš
tų gėrimų biznį.

-—Senas Petras.

Robert E. Gentzei

Bridgeportas
Plytos neduoda ramybės.

mes; kaip Ciceroje, taip ir 
’Chicagoje — plytos neduoda

Štai prieš p&vasario šventes. 
—Velykas — kada Kristus už 
žmonių nuodėmės mirė ant 
kryžiaus prikaltas trimis di
delėmis vyhimis, tai ir tuomet 
žmonės vieni kitiems neduoda 
ramybės — vis tais biznio su
metimais.

J. Januso užeigos vietoje,
........................... .. i,, .111,11.M. „.it. „M  

ST. PAUL’S HOSPITAL
yra jūsų apiollnkCn Ligoninė, kur nerei
kia mokėti karteri, kad aplankyti savo 
draugus. Ateikite. Palagae ir priežiūra 
nor 10 dienų už $00.

828 W. 35th Place
Tol. Boulovard 6000

Phonc Hcnilock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

6504 So. Washtenatv Avė. 
CHICAGO, ILL.

B & W PASKELBIA 
atvykimą Naujų 1932

Ford
V-8 ir pagerintų 4 

Autoipobiįių ir Trokų

Dabar šiuos karus galima 
musų šioruimy. >.i Jus esate kviečiami 
ateiti ir pamatytį didžiausį Henry 
Ford atsiekimą.

ADAM MORKŪNAS.
Lietuvių Departamento Vedėjas.

B & W MOTOR CO.
827 W. 3 5th St. Tel. Yards 6080

4. S. BRAUD R. J. WALSH

Reguliaris Republikonų Kandidatas į

ATTORNEY
GENERAL

OF ILLINOIS .
Ofisas reikalaująs tikro 

sugabumo
Legalis išsilavinimas nėra užtektinas 

tai vietai. Žmogus, kuris nori užimti 
Vietą Attorney General of Illinois turi 
būti pripažintas vadovas kaipo advoka
tas; daugiau to. jis turi turėti teisminę 
nuovaką. Jis turi sugebėti spręsti apie 
nuolatos' leidžiamus naujus įstatymus at
sižvelgiant vien į visų gyventojų naudą.

Neturi būti dangstimosi vien techniš
kumais, kada reikalaujama Attorney Ge
neral nuosprendžio apie legališkumą ko
kių įstatymų, kurie paliečia mases. Attor
ney General turi būti užtektinai didelis, 
kad galėtų pareikšti savo nuomonę neat
sižvelgiant į partiją, ar savo paties prie- 
tartus. Teisėjo Gentzei rekordas turėtų 
įtikinti kiekvieną mąstantį balsuotoją 
apie jo tinkamumą Attorney General 
vietai.

Teisėjas Gentzei turi 
. kvalifikacijas 
Spręsdama ‘apie tinkamumą kandidatų 

Municipalius Teisėjus 1926 in., Chica-
go Bar Association sako:

“Teisėjas Gentzei turi užvydėtiną re
kordą kaipo Teisėjas Municipalio Teismo 
per pereitus šešis mėnesius. Jo punktu- 
ališkuma^ atidaryme tęismo ir jo atidus 
ėjimas savo .pareigų yra pagirtini. Jis 
yra nepaprastai* gerai kvalifikuotas ofi
sui ir turi būti, išnaujo išrinktas“.

Teisėjas Gentzei tapo išnaujo išrink
tas ir dviem metais vėliau tapo išrinktas 
Superior Teismo Teisėju užpildyti va- 
kansiją. 1929 m. jis tapo išrinktas tai 
pačiai vietai pilnam šešių metų terminui.

Jo rekordas dviejuose teismuose yra 
pažymėtinas, kadangi veik visi jo nuos
prendžiai buvo patvirtinti augštesnių tei
smų. Jo patyrimas teismuose bus labai 
jam naudingas einant Attorney General 
of Illinois pareigas.

•Primary balsavimai Balandžio 12, 
1932.

i

matyti 
i 

Henry

Garsinkites “N-nose
MM

PABUDAVOTAS

DEL JUS
Šis bankas tapo įkurtas dvidešimt metų at
gal, kad tarnauti jums, kurie gyvenate šioje 
didžiojoje apielinkčje ar kurie esate susirišę
su Central Manufacturing District

Dabar 25,000 žmonių naudojasi paranku- į 
mais šio banko, kuris prižada visuomet-teikti į 
jums užtikimą bankinį patarnavimą. Sis 
bankas yra jūsų bankas. Atidarykite čekių 
sąskaitą ar taupimo sąskaitą, pasirenduoki- 
te dėžutę musu Saugaus Padėlio Vaultuose. 
Jums patiks vesti čia biznį. , '

ŠLIFUOTI! AKINIŲ IŠPARDAVIMAS

Didelis Pasirinkimas Įvairių Stylių Rėmų, įF*}
Tikrai TORIC ŠLIFUOTI Stiklai ,............ f augs.

PRITAIKINTI JUS V AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIU DIRBTUVĖ

Telefonas Yards 1829756 West 35th Street
Į, Į -...... fc,. ................................................. .I-

—"■ ■

Gera, liauja, Standard pa
darymo gvaranluota dra
bužiu plovykla, tik už

S49.95
J,EKG VŲS

ciau

Augštos rųšics nauji, gražus 
ir pilnai gvarantuoti elck- 
trikiniai šaldytuvai, tik už

$99.50

nuo
ir augs 

čiaiiz

Pilnai parceliuoti naujos 
mados gesiniai virtuvės pe
čiai tik už kainą

S29.75
IŠMOKĖJIMAI

SUTEIKIAMI’ VISIEMS
Krautuvės, km dauguma Chicagos Lietuvių perka Ba- 

i&ios, nes jie gauna didesnę vertę, geresnį 
n&tarnavimą ir užsiganėdijimą.

Viena įdomi Cicero mokyklų 
gyvenime ypatybė, lai pratini
mas mokinių pilietybei.' Socia
lių inokslų kurse išguldineja- 
mos yra ir pilietybės pamokos. 
Bet kas dar svarinau, tai tai
kymas gyvenimui mokyklos 
praktikoj tokių painokų.

Mokiniai ir mokines turi sa
vo tarybas ir šiose tarybose 
jie užima tam tikras 4 vietas? 
Vienoj tu mokyklų, būtent
Rooscvelt Schoolj randasi

". ................ ........ ... ................................ . ........

'■ •

Jungtinių Valstijų Vyriausybe 
šiuo banku pasidėjimui Pašto 
Fondų.

naudojasi 
Taupimų

CENTRAL MA^sc^TS'N0
Company/

A <TATE «AN<K,...<A CLE-ARING 4I0USL- -BANK

•BAN K 4177-83 Areni
Cor. Richmond St. 

Tel. Lafayette 3171
CHICAGO, ILL.

Avė. 2536-40 W. 63 St.
Cor. Mapleweod Avė. 

Hemiock 840G

GAKSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
... ........... t

Svarbios dienos, svarbus 
nuotykiai. Velykos jau praėjo, 
oras gražus, gaivinantis veja- 
lis pučia. Visi gyviai rengiasi 
prie veiksmo. Tik bėda su su
vargusiais žmonėmis. Pas juos 
nusiminimas, dejavimas, kad 
darbo nėra ir nežinia kada to 
gerojo darbo bus.

šiomis dienomis, čia nieko 
daugiau nesigirdi kalbant, 
kaip tik. apie politikų. Vieni 
stoja už demokratus, kiti už 
republikonus. Kaip girdėti, 
tarp demokratų esą nesusi
pratimų. Republikonai irgi tu
ri problemų.

Kandidatai yra visi geri vy
rai, ypač prieš rinkimus, o 
po rinkimų, tai jau kitas daly-

Anelė Salaveičikiutė-Steponiavičienė, 
visiems žinoma dainininkė ir muzikos mokytoja. Rytoj, 
7:15 v. vak., Lietuvių Auditorijoj, bus jos metinis kon
certas, bendrai su smuikininku Kaziu Steponavičium; pia
nistu Jurgiu Steponavičium ir dalyvaujant Chicagos Lie
tuvių Simfonijos Orkestrui.

■ .*»
’• 't ■A’"

Ateinantį šeštadienį ruošia-

susidės iš keleto šimtų auto
mobilių. Paroda prasidės nuo 
14 gatvės ir 49 court ir tęsis 
porų valandų. Kai paroda už
sibaigs, tai bus laikomos pra
kalbos ir kitokios iškilmės.

Sausieji agentai darbuojasi 
ne juokais. Jie nežiūri nė Ve
lykų švenčių. Dirba savo dar
bų. Atrodo, kad chicagiečiai 
jau nebepravardžiuos mus į- 
vairiais vardais.

Su Naujienomis apsimoka 
turėti anie koks reikalas, štai 
pilietis Staugaitis paskelbė 
Naujienose turįs parendavoji- 
inui 3 kambarius ir gavo atsi
šaukimu tiek ir tiek, ir kam
bariai jau išrenduoti.

—o—
P. Šimkus, bučeris, duoda 

garsinimus, todėl jam ir ge
rai sekasi. Patariu ir kitiems 
imti iš jo pavyzdį, o persitik
rinsite, kad tiesų sakau.

Taipjau patariu remti savo 
kontestantų.

nė žino šios artistų grupės ga
bumus. Jau daug kartų palydė
jo juos didžiausiais aplodismen
tais, todėl jie stengiasi ,kad šis 
vaidinimas “Genovaitės” butų 
dar puikesnis, negu visi pirmes- 
nieji. Ir galima tikėtis, kad 
tai bus vienas iš puikiausių šio 
sezono vaidinimų.

Prie, bus daug gražių dova
nų laimėjimui. Įžangos bilie
tai tik po 35 centus. Ant kiek
vieno įžangos likieto numeris 
laimėjimui, taip kad tuo pačiu 
įžangos bilietu pamatysite 
puikų teatrų-balių ir dar 
laimėsite gražia dovaną.

Todėl musų pažangiosios 
suomenės privalumas yra
skaitlingiau atsilankyt ir paro
dyti, kad mes tikrai supranta
me jų nuoširdų darbų scenos 
srity.

Visas vakaro pelnas eis bied- 
nųjų

ir 
gal

vi- 
juo

Kįla klausimas: kur pirkti 
malevų ? .

Geriausia vieta, tai pas J. S. 
Ramančionį.

čia reikia pastebėti, kad J. S. 
Ramančionis jau yra seniai 
Hardware biznyje. Jis žino, kur 
galima pigiai nupirkti malevą, 
todėl gali ir savo kostumeriams 
pigiau parduoti.

Jei tik jums yra reikalinga 
maleva arba bile kokis prie na
mų reikalingas daiktas, tai ne
padarysite klaidos, jei nuvažiuo
site į J. S. Ramančionio krau
tuvę. Jis parduos jums rei
kalingą tavorą ir suteiks malo
nų ir mandagų patarnavimą. 
Prie to dar, pirkdami pas J. S. 
Ramančionį, sutaupysite pinigų.

—-Antanas.

Town of Lake

NAUJIENOS, Chicago, UL
-. -----------

smagumo matydami scenoje 
“Gudrių Močiutę”,

•^-Antanas.

Lietuvių Advokatų 
vakarienė ir šokis
šiandion Chicagoj priskaito- 

ma 30 su viršum lietuvių ad
vokatų. Kai kurie jų baigę mo
kslus su magistrato ir daktaro 
laipsniais. Yra lietuvių advo
katų, kurie turi teisę vesti by
las. Suvienytų Valstijų Aukš
čiausiame Teisme Washingtone. 
Tačiau ne visi tautiečiai įkai
nuoja jų gabumus. Obalsio “sa
vas pas savą” tik nedidelė lie
tuvių dalis teprisilaiko.

Rytoj, balandžio 3 d., Shore- 
land viešbuty (prie 55-tos ir 
ežero kranto) Amerikos,Lietu
vių Advokatų Sąjunga rengia 
vakarienę ir šokį. Pradžia 6:30 
vai. vakaro. Tikietai po pus
trečio dolerio, 
di vakarienė, 
grojant Miko
rui. Kalbų bus visai mažai. 
Priegtam jos bus labai trum
pos.

Amerikos Lietuvių Advokatų 
Sąjunga širdingai kviečia Chi
cagos ir apylinkės lietuvius at
vykti į šį linksma susipažinimo 
vakarą. Jaunieji galės smagiai 
pasišoki, o senesniemsiems bus 
progos pasikalbėti ir sueiti į ar
timesnę pažintį.

—Juris Prudentis.

Pirma bus gar- 
o paskui šokiai, 
Yozavito orkest-

turiu. Atėjau . vardan . Dievo 
Tėvo prašyt klebono pagalbos... 
Neturiu nakvynės, alkanas...

.Tuo tarpu į laukiamąjį įsiri
to ir klebonas. Pamatęs Išga
nytoją, piktai suriko:

—Ei tu, žydo vaiko —kokių 
paralių lendi šiuo laiku į klebo
niją?

Išganytojui atėjo į galvą gera 
mintis: reikia pažiūrėt ką kle 
bonas darys, jeigu pinigų duo 
siu: .

Išganytojas ir sako:
—Gerbiamas kunige, aš sied- 

nas žydelis, užsidėjau biznį ir 
noriu su tamista bizniškai pa
sikalbėt. Ar sveikas mane per 
pamokslą nepagarsintum ? Aš 
užmokėsiu...

Klebonas išvarė gaspadinę ir 
sako:

—Kiek duotum?
Išganytojas ištraukė pundą 

šimtinių ir sako:
—Kiek reiks.
Susitarė už tūkstantį. Klebč-

šeštadienis, bdand. 2, 1932
.1 1 .............  --r-........ . ........ 

nas prižadėjo Išganytojui biznį 
pagarsinti ir padavęs ranką, pa
klausė :

—Kaip tamistos vardas ir 
koks biznis?

Išganytojas stačiai ir drožia:
—Jėzus Kirstus. Mano biznis 

apvalyti mano Tėvo namus nuo 
tokių kaip tamista ir kitų... ku
rie už pinigus maldos namus jau 
senai suteršė...

Klebonas apalpo, o Išganyto
jas vėl pasakė.

ną yra dainavęs . Babravičius. 
Bet jis dainavo ją iš gaidų.

Pp. Steponavičių koncerte, 
sekmadienį, balandžio 3 d., p- 
nia Steponavičienė - dainuos 
“Naktis Berlyne” be gaidų—at
mintinai.

Dainos melodija esanti aiš
kiausiai moderniška.—V. P.

Radio Programas

Genovaitė scenoj
Pelnas eis bedarbių naudai

Jau visai arti vaidinimas vei
kalo “Genovaitė”. Ji bus su
vaidinta balandžio 17 d. M. Mel- 
dažio svetainėje, 2244 West 23 
place.

Pastatymą ruošia ir vaidins 
Dundulienės artistų grupė. Re- 
žiesorius ir patys artistai deda 
visas pastangas, kad suvaidinti 
kuo geriausia.

Tiesa, jau Chicagos visuome-

SUMAIŠYTA MALEVA

uTonJ’.....................$1.40
Fiat Paint, vertės $2.40. fl* 4 O C 
Galionas už ..................
Varnishis, vertės $2.50 C* 4 /Į Q
Galionas už ................... I V

Enamel Maleva. Galio- CJO 
nas už .................................

PURE LINCEED OIL
Galionas už ....................... OUV

HARDWARE . AND 
WALL PAPER

J, S. Ramančionis
3147 So. Halsted St

T«l. VICTORY 7261 
b

bedarbių sušelpimui.
—M .D.

Bridgeportas
J. S. Ramančionis, 3147 S. Hal

sted St., dabar pigiai parduo
da geros rųšies malevą 
Pavasaris jau čia. Kiekvienas 

savininkas turėtų dabar apžiū
rėti savo namą. O svarbiausia 
turėtų pasirūpinti, kad namas 
butų numalevotas. žinia, kad 
malevotas namas dvigubai tiek 
laiko, kiek nemalevotas, o kaina 
jo yra beveik dvigubai branges
nė.

Netik iš lauko namas turi bū
ti tinkamai numalevotas, bet 
iš vidaus. Atėjus pavasariui 
kaip tik ir yra geriausis laikas, 
malevoti.

Ir vėl “Gudri Močiutė” scenoje, 
balandžio 3, School riall sve- 
tainj, 48th ir Honore Sts.

Aš jau vienų sykį esu matęs 
“Dudrių Močiutę” scenoje. 
Tai yra vykęs scenos veikalas, 
parašytas J .J. Zolpo. O kadan
gi pats J. J. Zolp netik yra 
sceniškų veikalų rašytojas, bet 
sykiu ir geras lošėjas ir turi su
organizavęs tinkamą trupę lo
šėjų, tai reikia pilnai pasitikė
ti, kad ir šį sykį “Gudri Mo
čiutė’ ’bus suvaidinta šauniai.

Taigi, nežiūrint, kad jau esu 
malęs sykį scenoje tų veikalą, 
bet balandžio 3 vėl važiuosiu į 
School Hali svetainę, kad ir vėl 
pasigerėti, kai loš “Gudrią Mo
čiutę.”

Nėra abejonės, kad visi at
važiavę tą vakarą turės daug dešimtuko neleidžia,' darbo ne-

Dieve, Dieve mano — ar-gi 
apsimokėjo mirti už tokius 
žmones? Jeigu dabar reikėtų 
mirti, tai aš pirmiaus juos vi
sus sunaikinčiau.—Aš ir Jis.

Naktis Berlyne-
Tokiu vardu yra parašytos 

K. Binkio eilės, šioms eilėms 
parašė gaidas komp. Gruodis.

Melodija nepaprastai sunki 
dainuoti. Viena kartų tą dai-

Rytoj išgirsite lietuvių ra- 
dio programą iš galingos stoties 
WCFL, 970 kilocycles ir WX 
AA, 8600 kilocycles, trumpomis 
bangomis; pradžia 1:15 iki 2 
vai. po pietų. Programe daly
vauja: Budriko orkestrą, Sta
sys Rimkus, P-nia Oželis ir ki
ti. Programas duodamas Jos. 
F. Budriko krautuvės lėšomis, 
3417 S. Halsted St. Užsukite 
savo radio ir pasiklausykite šio 
gražaus lietuvių radio progra- 
mo.—J. F. B.

Išganytojas Chicagoj
VI.

Trečioj dienoj po Velykų di
delės parapijos klebonas susi
kvietę daug kunigų, kelis var
gonininkus ir keletą šiaip įta
kingų biznierių. Buvo stalai 
valgiais apkrauti ir gerais gė
rimais apstatyti.

Klebonas svečiams po stiklą 
pastatęs sako:

—Gerbiamieji, išgerkime da
bar už naująjį altorių, kurį po
nas Zablockis mums įtaisė ,ir 
už vargonų, kuriuos, nupirko po
nios Marmalienės*' šudrganizuo- 
ta draugystė. Dabar pasilinks
minkime kaip pridera geriems 
bažnyčios vaikams.

Visi pritarė ir pradėjo valgyt 
ir gert. Už poros valandų kle
bonas su vargoninku dainavo 
“Vivant omnes vįrginęs, graci- 
les, formosae”.

Išganytojas paskambino du
ris ir įėjo į laukiamąjį klebo
nijos kambarį. Gaspadinė tuo
jau pradėjo paprastą tardymų:

—Ko nori? Kur gyveni? Vai
tkų ar daug turi? Ar pri
klausai musų parapijai? Kiek 
bažnyčiai aukavai? Ar velyki
nės buvai?

Išganytojas aiškinasi:
—Velykinės nebuvau, pinigų 

neturiu, o į jūsų’ bažnyčių be

Ve ries
Nedėlios Laikraštis!
VISOS ŽINIOS... AŠTUONI PUSLAPIAI 
SPALVUOTŲ “FUNNIES”.... VĖLIAUSI 
ROTOGRAVIUROS PAVEIKSLAI... APY
SAKOS ir STRAIPSNIAI. Pilnas Nedėldienio 
laikraštis, kiek tik turite laiko jį perskaityti... 
už PENKIS CENTUS!

NAUJAS STRAIPSNIS, nepaprastai įdomus, 
prasideda šį sekmadienį... “Kaip aš pagavau 
Mėlinbarzdį Powers”, parašytas Park Ridge 
policijos viršininko H. W. Johnson. Apipasa- 
kojimas sugavimo West Virginijos “Mėlinbar- 
zdžio,” kuris meilinosi ir prisiviliodavo mote
ris per “meilės agentūrą,” kad vėliaus jas nu
žudyti savo “žudymo farmoje”<.Quiet Dell.,

1 - * 1 , ‘ 4

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ PILNI radio programai, įdomus moterims 
skyriai, kino ir teatrų puslapiai. PRIDEDANT dar pilnas žinias, žodžiais 
ir paveikslais, kad padaryti jūsų SUNDAY TIMES tikrai GEROS NIKE
LIO VERTES!

SUNDAY 
TIME

PARDAVIMUI ŠĮVAKAR NUO 6:45 — IR VISA DIENĄ RYTOJ

CICERO LIETUVIAI PILIEČIAI
Balsuokit už šiuos Republikonų Kandidatus

VENDLEY 
For 

ASSESSOR

NICHOLAS KNOL
For Trustee Library 

Board

Lietuvis KIMBARK 
For 

TRUSTEE

Rinkimai Utarninke, Balandžio 5
Balsavimo vietos atdaros nuo 6 vai. ryto iki 5 valandai ] 

Plačiau apie vųus šiuos kandidatus skaitykite "Naujienose” pirmadieny.

,KLENHA 
For 

PRESIDENT

PEL1KAN 
For 

CLERK

RAHLF 
a For 

COLECTOR

LANGNER 
For 

SUPERVISOR

ANTHONY J. 
ZELENKA 

For Trustee Library 
Board

Jie prižada tęsti tą patį ekonomišką tvarkymą Cirero miesto reikalų, prisilankant dabartinės Republi 
konų Administracijos principų.*

“GUDRI
MOČIUTE

Teatrališka Grupė nuo Town 
of Lake loš 

J. J. ZOLP’O, 
4-rių veiksmų Dramų 

Bus atvaidinta

NEDeLIOJ,

Balandžio-April
3 d., 1932

School Hali Svetainėje
48th‘,ir HONORE STS,

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Neseniai nekurie matė J. J. Zolp 
trupę lošiant "Valkatą” ir gerai pasijuo
kė. Tie patys lošėjai loš ir ši veikalą. 
Jei nori praleisti linksmai laiką ir eiti 
namo pilnai užganėdintas, NEPAMIRŠK 
3-čio Balandžio, School Hali svetainėj 
bus “GUDRI MOČIUTĖ”.

Bilietus galima gauti J. J. Zolp’o1 raš
tinėje, 4 5^9 So. Paulina St.

Bilietai 35c-ir 50c.,
Gudei Močiutė■MMT



naujienos, cH&ga, >■šeštadienis, baland. 2, 1932

CHICAGOS 
ŽINIOS

y ...
Sugavo plėšikų gengę; 

vienas atrodo esąs 
lietuvis.

Taip perstoto padėtį samdyto
jai. Bet darbininkai turi savo 
argumentus, šios derybos pra
dėta, kad atnaujinti darbinin- 
kų-samdytojų sutartį, kuri bai
giasi balandžio 30 d. Veikusi 
iki šiol sutorits nusakė darbi
ninkams (išvažiotojams) 
algą savaitei.

Nepriėmė pilnos skry 
nios pinigų, reikalau

ja $160

Tegul sausieji ieško jo 
ežere

$50

Byra išliejo
Suimti penki vyrai, kaltinami 

plėšimu ir išreikalavimu tūks
tančių dolerių. Jie prisipažinę, 
kad papildę kiekviena apiplėši
mų bankų Illinois ir Wisconsin 
valstijose, kuriuose aukos buvo 
kidnapytos ir kankinamos. Jie 
taipjau prisipažinę ,kad kidna- 
pinę keturius turtingus gemb- 
įerius išreikalavimui pinigų.

Trijų gengės narių policija 
dar tebeieško.

Suimtieji yra: Mickey Yaro, 
kaip manoma, gengės vadas. 
Jisai buvo suimtas name, kur 
gyveno, J501 Marengo avė., Fo- 
rest Park; Edward Bennett 
3020 Jackson blvd.; Edvvard 
Ilollgren, 2421 So. Grove avė., 
Bcrvvyn; Edvvard Kuzma, 1306 
So. Cicero avė., pastarasis at
rodo esąs lietuvis; Frank Fai- 
fer, kuris buvo areštuotas pirm 
keleto dienų ir kaltinama men
kesniu plėšimo nusikaltimu.

Prasidėjo pienų derybos
Ketvirtadienj prasidėjo pieno 

kompanijų ir pieno išvažiotojų 
unijos atstovų derybos deliai 
algų darbininkams. Samdytojai 
reikalauja, kad iš vežioto j ai pri
siimtų algų kapojimų.

Pasak Frankio H. Kullimano 
(iš Bovvman Dairy Co.), nuo 
65 iki 70 nuošimčių tos sumos, 
kurią suvartotoj ai moka už pie
no produktus, eina išvažiotojų 
algoms padengti. Taigi norint 
nupiginti pieną su vartotojams, 
tenka sumažinti algos išvažio- 
tojapns.

VERONIKA ŽVIRBLIENĖ
(po pirmu vyru Makauskienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 31 dieną. 3:45 valandą po pie
tų. 1 932 m., sulaukus puses am
žiaus, gimus Lietuvoje, Raseinių 
apskr.. Liolių parap.. Šimaičių 
kaime. Amerikoj išgyveno 20 
metų. ’

Paliko dideliame nubudime vy
rą Juozapą. 2 sūnūs — Stanislo
vą ir Vladislovą Makauskius. 2 
anūkes — Veroniką ir Eleną. bro-| 
lį Juozapą ir brolienę Jonikus ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj. 3307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įyyks subatoj, ba
landžio 2 dieną. 2 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Kadangi velionė priklausė Bibli
jos Studentų draugijai, tai laido
tuvėse dalyvaus geri kalbėtojai ir 
apeigos bus krikščioniškos. Prieš 
išlydint į kapines 1:30 vai. po 
piet ir taipjau kapinėse bus pasa
kyta kalbos. \

Visi a. a. Veronikos Žvirblie
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame.

Vyras, Sunai, Anūkės, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

kra-Sausieji agentai padarė 
tų daržinėj adresu 4717 So. 
Laflin st. Užtiko čia alaus bra- 
voriukų. Septyniolika bačkų, 
750 galionų iš kubilo ir 3,000 
užuaugos išpilta gatvėn. Poli
cijos nuožiūra, brayoriukas pri
klausęs Edvardui (Spike) O’- 
Donnelliui.

Teisėjas Daniel Trude pasiuto
te kalėjimai! Mauriceą Lipper- 
tą už tai, kad jis neužmokėjo 
atskirai nuo jo gyvenančiai pa 
čiai $1600. Lipperto pati liu
dijo, kad jos vyras pasiūlęs jai 
pilną skrynią pinigų if bonų. 
Bet> kai ji peržiūroj ugi tuos pi
nigus, tai pamačusi, kad jie yra 
senieji caro laikų rubliai ir 
prieškarinės Vokietijos bonai. 
Ir todej ji beveliją!)ti gauti ame
rikoniškus $160.

Prapuolė Charles Sperak, 40 
ių., 3569 Peunsylvania st„ Ga- 
ry, Ind, Sperak laukė teismo, 
kaltinamas blaivybės įstatymų 
lahžymu. Sperako pati .aplai- 
kS vyro raštelį, kuriame pasa
kyta yra,: “Tegul sausais įsta
tymas sužvejos mane ežere”.

.....  ...........................     .„.u ■■■■■■■■.... .

Graboriai

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

Richard J. Zavertnik
ADVOKATAS

160 N. La Saite St., Suite 1100 
Tel. State 2223-4-5 

WĘST SIDE OFISAS 
2552 So. Central Park Avė.

(prie 26th St.) 
Tel. Crawford 8200

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Noo 9 iki 12 vai. dieno* k 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais ir Subatonu 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Pbone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio 

1821 So. Halsted Street

Išmokėjo algas 20,000 
miesto darbininkų

vakar 20,000 Chicagos 
darbininkų, jų tarpe 

tuberkuliozo sanatorijos

Kaip 
miesto 
miesto 
ir knygyno, laukė algų išmokė
jimo viso suma $1,800,000 Al
gos turėjo būti išmokėtos už 
pirmą praėjusio vasario mėne
sio pusę.

281 mirčių autų neiai 
mėse

Automobilių nelaimių pasibai
gusių mirtimi per pirmuosius 
3 mėnesius šių metų buvo 281. 
šiemet buvo trys tokios nelai
mes mažiau, nei tuo pačiu lai-, 
kotarpiu 1931 m.

Field kompanija sumo 
kėjo taksas už 1930 m.

Marshall Field kompanija su
mokėjo taksas už 1930 metus. 
Viso ji sumokėjo $1,296,063. Iš 
tos sumos $518,232 sumokėjo 
grynais pinigais, o kitus taksy 
vvarantais.

Chevrolet nupigino 
kainą

Chevrolet Motor Co. šiandie paskel
bia didelį nupiginimą kainų aut visų 
naujų Chevrolet Six automobilių, visų 
modelių ir štylių. Nepalyginamo geru
mo puošnus ir gražus Chevrolet Six 
dabar savo gaujomis žemomis kainomis 
beveik lyginasi patiems pigiausiems ke
turių cilinderių karams.

Kompanijča taipjau paskelbė, kad ji 
ir toliau išdirbinės tiktai šešių cilinde
rių karus ir nemainys juos į jokius ki
tus, nes su .mažiau cilinderių negalima 
pašalinti neišvengtinos vibracijos, o, su 
daugiau cijiųderių negali būti tokie eko
nomiški. Naujieji Chevrolet Six, kurie 
išėjo šį pavasarį, pasirodė labai popu- 
liariški.

Naujuosius Chevrolet Six galima ma
tyti pas visus Chevrolet pardavėjus, ar
ba General Motors produktų parodose, 
kurios atsidaro šiandie. 2:30 vai. po 
piet, 5 5 didesniuose miestuose. Cbjca- 
goje paroda bus didžiausiame Chicago- 
ie triobėsyje, Mcrchandisc Mart. prie 
Wells St.. šiaurinėje upės pakrantėje.

Lachavįęh ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o tu ūso 

darbu busite nžgaųėdinti.
Tel. Roosevelt 251 f ad>» 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 592*

Telefonas Yards 1138

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas 

' ■ , 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

i

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
uuo 9 v. ryto iki i v. p. p. 

t

MYKOLAS PETROŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 3 1 d. 5:15 vai. ryte, 1932 
m., gimęs Tauragės apskr., Sar
tininkų parap., Žygaičių • kaime. 
Amerikoj išgyveno 18 metų. Pa
liko dideliame nuliūdime dukterį 
Antanina. du stinu —• Joną ir 
Juozapą ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi .400,5 ,§. HejUlitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, ba
landžio 5 d., 8 vai. ryte iš Eu- 
deikio koplyčios į . Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldas už velio
nio sielą' o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Petrošiaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Duktė, Sanai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudcikis, tel. Yards 1741.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patąr;>ayima? lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad , neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

Graboriai

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 it 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Repųblic 7868

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Gtaborius Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49tb Ct

. Telefonasz

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K
JARUSH

Akių Gydytojai

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI 

GRABORIAI

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

Rėš.., Hemlock 9528 t . 
6607 S. Mapletvood Ade.

PHYSICAL 
THERAPY 

0 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

DR. MARGERIS
Valandos; nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer A venų e

Į vairus Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. df 35tb 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

' Nedeldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9

Nedėldicniais pagal sutarti

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Getai lietuviams žinomas per 25 me 
rus kaipo patyręs gydytojas ebrrarga* 
ir Akušeris

Gydo smigias ir chroniškas ligas vy 
rų. moterų ir vaikų pagal naujausim 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W \Sth St., netoli Morgan St 

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

‘ Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo į7 ik 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

' CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12. I iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46tb St. Chicago. III.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventte 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St.
aki 31 st Street

. CHICAGO, ILL. 
įąųęjos:. 10-11 ryto, 2 iki 4 po'piet.

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir e 
šventadieniais 10-12 dieną

DR.iT. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktj Virginia

2 i
10

iki Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmettė 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

O aki e y it 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valapdps: Pancdėiy 3 iki 8, U ta minkė 
t Į-4, Petryčtoj 1-7____

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sagty to ii Lietuvos
Palengvjps akių įtempimą, Jcuris esti 

priežastiųti 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 vaidus. Valandos 
nuę 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

0036

PADĖKAVONĖ

Advokatai

John Kuchinskas

t

ryto

8

2-4
Lietuviai Gydytojai

it

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

A A. SLAKIS
ADVOKATAS 

77 IV. Washington St 
. Tel. Central 2971 
. i i|£ 4 po pietų

DR. KARL NURKAT
(NURKAIT1S)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W, 69th St.
Tel. Grovehill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

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

Lafayette 4146

Dr. P. M, ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tol. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615 ■ . ~

kitur.

ELZBIETA JANKANTIENE 
po tėvais Teišerskaitė

Mirė vasario 9 d., 1932. o po 
gedulingų pamaldų Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse vasario 1-3 d.

Šiuom.i reiškiame gilios padėkos 
žodžius kunigams pralotui M. L. 
Krušui, Šaulinskui ir Gasparaičiuj 
už gedulingas pamaldas. Toliau 
dėkavojame visiems giminėm;, kai
mynams ir draugams už lankymą 
pašarvotos velionės name," pareikš
tus mums užuojautos žodžius, už 
šv. Mišias. gėles ir grabnešiams. 
Dar dėkojame visiems dalyvavu
siems gedulingose pamaldose baž
nyčioje ir lydėjusiems į kapines.

Pagalios reiškiame širdingą pa
dėką grąboriui A. Masalskiui už 
sumanų ir rūpestingą patarnavimą 
ir tvarkų laidotuvių surengimą.

O tau, musų mylima motinėle, 
po ilgų kančių šiame pasaulyje lai 
suteikia gailestingas Dievas amži
ną atilsį.“

Nubudę

Elena ir Adomas Wonogai.

TT-—«W-

PADEKAVONE

PETRAS ŠLAKIS
kuris mirė Kovo 22 d. 1932 m., ir palaidotas tapo Kovo 28 d. 1932 m., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero Kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas atsi- 
dėkavot tiems, kurie palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą, mes 
atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tarpo, reiškiame giliau
sią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėm* ir suteikusiems vainikus 
draugams. Dėkavojame musų dvasiškiems tėvams, Pralotu! Kun. M. Kru
šui, Kun. Šaulinskui ir Kun. Vaiteįcaičiui, kurie atliko įspūdingas pamal
das už jo sielą. Taipgi dėkavojame vargonininkams. Dėkavojame ir 

. grąboriui p. Alex Masalskiui už jo mandagų ir getą jpatarnavimą. Taipgi 
dėkavojame visiems giminėms, draugams it pažystamiems važiavusiems pa
lydėti ir ypatingai dėkavojame grabnešiams už j,ų patarnavimą. O tau, 
musų mylimas vyre ir tėve, sakome: Ilsėkis šaltoj žemėje. Tu pas mus 
jau neateisi —- lauk mus ateinant- K

MOTERIS. DUKTĖ IR SUNAI.

Mwww''''BeaaBCT^uBi.i^ffm

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Veętuvems, Bankietams r ir Pagr^bams 
V^ipikaj * ;

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
—     .■ —" ■ :   i i ■
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Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 2.0 m. 
4649 6. Ashland Avė 
Tel. Boulevard 6487

A • ■ n i’ l-MOSeniausia ir Didžiausia
GRABORIU ĮSTAIGAK

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų
ištaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di 
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokyti, nežiūrint
į tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EtlDEJKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia aiųbuianee patarnavimą su ekspertu lietuviu. pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčioš Del
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS X74X ir 1742

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandą! vakare

Apart iventadienio ir ketvirtadienio

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYD.YTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

2400 W. Madison St.
Vai.: I iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

, Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR.M.T.STRIK0L1S
GYDYTOJAS IK (JIIKVKUAS

X OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofisu valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki

8 vai. vuk. Nedėliomis pagal sutikti 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
<3 23 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So, Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4,4 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA
2422 VV. Marquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595

I 1 ■

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9, ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 West 14th Street, 

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Marquette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį
Ketvirtadienį vakarais pagal easitariusą.

Lietuvis Advokatas 
2221 VVest 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
relefonas. Canal 2552 

Valandoj 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėcnyčioj noo 9 iki 6

Miesto Ofisas
Room 1502

Valandos: 9‘ rfto iii 4 po pie«l

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

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

Namų T«l. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 21.7 
Telephoae Randolph 6727 

Vakarais 215 f W. 22nd St. nuo 4-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte TcL Repųblic 9600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
v Tel. Boulevard 2800

Ra*. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Repųblic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St., Room 909 
Telephone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
• Telephone Victory 2213
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PRANEŠIMAI
Tarp Chicagos 

Lietuvių
Naujienų Radio Va 

landa pakeista
Nuo ateinančio sekmadienio, 

balandžio 3 d., Naujienų radio 
valanda prasidės nuo 7:30 iki 
8 vak. valandai.

Įsitėmykite tai gerai ir ne
ieškokite Makalų šeimynos nuo
takių anksčiau tos valandos.

Permainą valandose padarė 
Amerikos Radio Komisija.

Naujienų radio 
programas

Rytoj, balandžio 3 d., ir vėl 
girdėsime Naujienų radio prog
ramą iš stoties WGES. 1360 
kilocycles.

Bet laikas permainytas, ir 
programą girdėsime nuo 7:30 
iki 8 valandos vakaro.

Programą pildys Makalų šei
myna ir p-lė Vanda Misevičiutė.

P-lė Misevičiutė dainuos. Ne
abejoju. kad jos dainos klausy
tojams patiks. O jeigu kiaušy-/ 
tojai galėtų matyti ją dainuo
jant, tai jos dainavimas jiems 
dar labiau patiktų. Tikrai!

Kai dėl Makalų, tai nežinau 
ką p. Jurgelionis su jais pada
rys. Keletą kartų mėginau už
bėgti jiems “už akių”, t. y. iš
pranašauti kokiais svarbiais rei
kalais jie “skodą” turės, bet pa
sirodė, kad nejspėjau. Todėl šį 
kartą tik paraginsiu pasiklausy
ti ir savo išvadas padaryti.

Jei pamenate, Makalų “istori
ja” prasidėjo ir iki šiol tęsėsi 
taip:

Makalai valgė vakarienę; vos 
spėjo pavalgyti, jų sūnūs Juozas 
išsiskubino pas savo merginą

Nors Makalas pirko visai sa
vo* šeimynai forduką, bet Malė 
tur būt daugiausia juo važinė
josi.

Toliau, Juozas pabėgo su Ma
lt ir apsivedė. Noroms neno- 

KONCERTAS!
t

CICERO
Demokratų Partijos lietuviai rengia

Labai Svarbų Susirinkimą
Nedėlioj, Balandžio 3, 1932

Šv. Antano parap. svet., 15 St. ir 49 Ct.
Pradžia 3 vai. po piet.

Bus kalbama angliškai ir lietuviškai. Į šį susirinkimą atvyks žymus 
svetys, musų apielinkės valstijos senatorius — Richey V. Grabam. Ka
dangi bus pranešta labai svarbių faktų, paliečiančių musų dabartinės val
džios viešpatavimą, todėl yra kviečiami atsilankyti visi lietuviai, vyrai ir 
moterys, demokraai ir republikonai. St. Tel.

Šaukit

Rytoj RENDON 4 kambariai apši

Automobiles Furnished Roorns

STEPONAVIČIŲ
r ' .   '  , ....        ‘ - - ' - - _

Lietuvių Auditorijoj

PO PROGRAMO ŠOKIAI

PASIRENDUOJA kambarys vaikinui 
arba ženotai porai. Mokestis nebrangi. 
7029 So. Artesian Avė. Hemlock 65 64.

ŠVARUS kambarys su visais paranku- 
mais prie mažos šeimynos. Pigiai, 6111 
So. Albany Avė. Prospect 10434.

' RENDAI kambarys dėl vaikino ar 
merginos, prie mažos šeimynos, 2 lubos. 
913 W. 32 St. •

RENDAI' kambarys,.vaikinui prie pa
vienis moters be valgio ar su, 2 lubos 
frontas. 2919 Emerald Avek

RENDON apšildomas, šviesus kamba* 
rys, su ar be valgio. Tel. Republic 6251 
6750 So. Campbell Avė.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, viškos. 
maudynės, uždaryti porčiai, speciali 
assessmentai užmokėtu Kaina $5,900. 
1446 S. Karlov Avė.

RENDAI didelis šviesus, švarus kam
barys, $7 mėnesiui. Pragyvenimas $7 į 
savaitę. Visi parankumai. Maža šeimy
na. 4314 Archer Avė., front. Virginia 
2428.

EXTRA — Nepraleiskit Progos. Par
siduoda grocery ir Food Shop, pigiau 
negu už. pusę kainos. Priežastis svar
bi, 3744 So. KedzięAvė,

(My commission 
1935).

RENDAI kambarys su visais patogu
mais, 1 lubos.

3227 So. Emerald Avė.

RENDAI 3 kambarių flatas įu mau
dyne, elektra. Gera apielinkė. :---------
Yards 0975.

RENDON 4 kambariai apši dyti, 2 
front ruimis, 2 miegami, moderųiški.

5516 So. Laflią St.

RĘNDON 4 kmbarių moderniškas 
flatas. Pigiai. 4630 S. Whipple 
Lafayette 8561.

Malė nepanorėjo ten gyventi. 
Taigi Juozas su Malė apsigyve
no atskiram apartmente.

Velykų dieną jaunavedžiai 
buvo užsukę pas Makalus, to
liau visai trumpam laikui. Sku
binosi jie pas Malęs tėvus...

O dabar —kas bus toliau?
—Klausytojas.

Pp. Steponavičių 
koncertas

Kodėl turime remti jų koncertą
Pp. Steponavičių šeimyna yra 

nnizikališka tikroje lo žodžio 
prasmėje. Jų rengiami konecr 
tai duodami švarus ,nesudar
kyti baigiančiu atgyventi džia- 

izu ir nesumaišyti su burleskos 
“juokais” ar kitokiais prideč- 
kais.

Labai džiuginantis yra reiš
kinys, kad čia augusieji lietu
viai pradėjo nešti •tikrąją, šva
riąją muziką į lietuvių tarpą, 
kas labai reikalinga, kad supa 
žinti lietuvius su aukšta klasiš 
ka ir švaria muzika. Pavyz
džiui, neseniai atsibuvęs p-lės 
Valerijos čepukaitės koncertas 
parodė kur yra skirtumas tari 
aukštosios muzikos ir džiazo.

Kad tankiau tokių koncertų 
butų, tai muzikos mėgėjams jie 
taptų tikra muzikos mokykla. 
Lietuvių Chicagoje yra daug, 
bet koncertų mėgėjų randasi 
vos apie penketas šimtų, o dar 
mažiau randasi tokių, kurie su
pranta ir atjaučia aukštesnę 
muziką. ’

Pp. Steponavičių koncertas 
bus kaip pamoka klausytojams, 
ir pasitenkinimas juo ilgai pa
siliks po jų koncerto.

Dabar apie pp. Steponavi
čius, kaip asmenis. Jie yra de
mokratiški, be pasiputimo žmo
nės ir neturi pavydo kitiems. 
Jie užsitarnauja pagarbos 
savo darbštumą choruose, 
visur yra sukalbami.—K.

11Z 
ir

Brighton Park
Turi būti žinoma, kad SLA. 

238 kuopa rengia šaunų pasi
linksminimo vakarėlį, kuris į- 
vyks šeštadienį, balandžio 2-rą 
dieną, K. Gramanto svetainėj, 
4535 So. Rockwell Str. Pradžia

roms Makalai priėmė Malę su 7:30 vai. vakaro. Bilietas 25 
Juozu gyventi pas save. Bet centai ypatai.

Patiems kuopos nariams ir 
mums daugeliui Brighton- par- 
kiečių, o ypatingai jaunimui, 
bus puiki proga linksmai laiką 
praleisti prie geros muzikos, šo
kių, užkandžių ir skanių gėri
mų. Kadangi pavasario dar vė
sus oras, tai kaip tik pritiks 
mums išpildyti rengėjų pakvie
timą atsilankyti minėtoj sve
tainėj ir turėti “good time”. 
Skaitlingai dalyvaudami parom- 
sime kuopos rengiamą vakarėlį, 
tinkamai užbaigsim šį sezoną ir 
su pasitikėjimu lauksime kada 
vėl atgis bei pasipuoš graži va
saros gamta. Tuomet mes va
žiuosime j miškus surasti 
tinkamą pasilinksminimui 
tą kur nors lapotų medžių tar
pe.

sau 
vie-

Lietuvių Keistučio Pašelpinio 
Kliubo susirinkimas bus sekma
dienį, balandžio 3-čią dieną, Li
berty G rovė svetainėj, 4615 S. 
M ozą r t str. Susirinkimo pra
džia lygiai 12 vai. pietų laiku. 
Nariai ir kurie nori prisirašyti 
prie Kliubo, prašom atsilankyti.

Laiškai Pašte
laiškai yra atėję ii Europos 
jie priklauso, teiniI nueina ’

Šie 
Kam 
vyriausjji paštų (Clark ir Adam* 
gatvių) atsiimti Reikia klausti nrie 
ungelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wind w” lobej nuo Adams gat 
ves, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
<<ad šiame sąraše pažymėta. Laiškus 
naštas laiko tam tikra laika, o 

ui sunaikina
pas

11
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54
62
64

Daugcntis Juzopas 
Geneles J.
Peklius P.
Pūkis M. C.
Ross Jonis
Rupslaukis Vlodas

So. 
for
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STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA 
TION, ETC„ REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

News Dublished daily at 1739 
Halsted St.. Chicago, Illinois 
March 31, 1932.
State of Illinois ) 
County of Cook I ss’

Before me, a Notary j?ubjic in 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Maria Jurgelonis, 
vvho, having been dūly sworn ac- 
cording to law, deposes and says that 
she is the Business Manager of the 
Lithuanian Daily News “Naujienos” 
and that the following is, to the best 
of her knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
tnent circulation etc., of the afore- 
said publication for the date showing 
in the afeove caption, reąuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 411, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnės and addresses oi 
the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St.,. Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jurgelo

nis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

2. That the ovvners are: Lithuanian 
News Pub. Co., J. Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K, Gugis, Nora Gugis, 
T. Rypkevicz, A. Zymont, P. Gri
gaitis, P. Miller, C. August, J. Moc
kus, J. Mickevičius, J. Jasulevičius, V. 
Rushinskas and P. Galskis, all of 1739 
So. Halsted St., Chicago, 111.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other' security hold- 
ers owning or Holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gagės, or other securities are Lith
uanian News Building and Loan 
Ass’n, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockholders and security 
holders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases tfhere the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given: also that 
the said two paragraphs contaįn 
statfements embracing affiant’s full 
knowledge and belief as to the čir- 
cunvstances and conditions under 
which stockholders and security hol
ders who do not appear Upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
helieve that any other person, asso- 
dation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
as so štated by him.

5. That the average number of co- 
plės of each issue of this publication 
sold or distributed, through the majla 
or otherwise, to paid subscribers 
during the six month preceding tho 
date shown above is 38,000.

Maria Jurgelonis, 
Business Manager.

Swom to and subscribed before mo
this 3 Ist dayof March, 1932.
Michael J. Tanarevicz, Notary Public

(My commission expires Jan. 15.

> . - -...
KĄ SAKO APIE 

HERBOLEKĄ 
tūkstančiai aptickorių, kurie 
pardavinėja Herboleką ir pa
taria jį savo kostunicriams:

“Dėl apetito, vidurių, gąsų ir nevirš
kinimo, nuo žarnų ir skilvio kataro, 
nuo nešvaraus kraųjd. dėl tulžies ir vi
durių, nuo spuogų, žaizdų ir išbėrimų 
ant kurio, nuo reumatizmo, užkietėji
mo ir Hemoroidų, nuo Appendix, nuo 
tulžies ir inkstų akmenų nėra geresnių 
vaistų už Herboleką.”

DELKO?
Aptiekoriai apie tai liudija, kurie, iš

bandė. Herboleką galima pirkti kiekvie
noj aptiekoj, arba tiesiai iš laboratorijos. 
Adresuokite:

HERBOLEK,
84 80 Commercial Avė.. Chicago, III.

busUž

Rengiamas
PAVASARINIS

BALIUS
Subatoj April 2, 1932 

Del Biednų Labo 
gražiausiai išmargintą kiaušinį 

duodama prizas.
Pradžia 7 valandų vakare.

Atsilankykite ir pasilinksminkite pprie 
gražios muzikos. 

TAUTIŠKOS PARAPIJOS SVET., 
3 501 So. Union Avė.

———............... i     ...i ■     .<....

PF*Mineral Wells 
Crystals

Padaryti iš sveikatą teikiančio minerali
nio vandens iš Mineral Wells, 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. $1.0Q 4,dėžutė jums pa
gelbės, arba mes pinigu? grąžinsime. Dy
kai sempelis pasiunčiamas ant pareikala
vimo. ' <

Geo. L. Hildebrand 
4519 N. Sacrąmento Av. 

CHICAGO, ILL.

LANKYK MOKYKLĄ 
. Kol nebusi gana mokytas, tol skur-. 

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka-, 
mo darbo. Skriaudžią 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. Mokytątji žmogui visuo
met ir visur lengva kovoti tiek už po
litiką, tiek už laisvę, tiek už darbi
ninkų ekonominius „tepalus. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geręsnis ir lai
mingesnis bus tavo gyverumžra.

Amerikos Lietuvių
MOKYKLA 

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

Kuzmarskis teiks visiems gerą patarna- 
vimąjjcaip valyme, taisyme/ir naujų dra
bužių daryme. Darbas yra garantuotas. 
Turim daug rankų darbo siutų, labai pi
giai, tikrų vilnų, nuo $10 ir daugiau.

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo
------ ----------------- p—............ ........

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG
UŽSAKYMO ,

$21.50. $23,50, v,$25,QO, $28.50
ir augš<, . . •

Darbas ir pritaikymas garantuoti. Šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

OFFICE, OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS )
) SS. 

COUNTY OF COOK )
Einant parėdymais Sekcijos 34, Primary 

Balsavimų Įstaymų Illinois valstijos, aš 
šiuomi užtvirtinu,' kad spalva popieros, 
kuri bus vartojama dėl Primary baliotų 
įvairių partijų Primary Balsavimuose, 
kurie įvyks Cook Paviete, už rybų City 
of Chicago, City of Chicago 
Heights,' City of Bęrwyn, T<>wn of 
Cicero, Village of Summlt ir Evergreen 
Park, antradieny, balandžio 12 d./ 1932 
m., buą .sekama:} i <

DEMOKRATŲ PARTIJOS RUŽAVA 
RįEpUąLIKONŲ PARTIJOS BALTA 

; ŠIO 1 PAtlULĮJlMUI, Aš į>asiraišiau 
savo ranka ir pridėjau Cook pavieto pe* 
četę šią 28 dieną kovo mėn., A. D. 
.1932. . x

ROBERT M. SWEITZER, 
COUNTY CLERK OF

( COOK COUNTY, ILLINOIS.

PASKUTINES 3 DIENOS 
lt 

įdomi pasaka apie milžiniška penkių 
' metu pieną 

Art * Cnlture in 
USSSR. .

Kaukazo muzika. Uk 
choras, Lentn 

" ?rado Valėtaz, Dirbtu 
’ vfifl Orkestrą

°‘KILLIITO TO 
LIVB”

■ , .1, .AftUKI
Sovietų drama iŠ rainų 
kaups syvulių ka-

J' rali joj ' vfifl Orkestrą

PUNCH & JUDY
. • VAN BURKN PRIE MĮOHIGAN
ii vak ryto IU vldurpakUo, 80c iki iv, d

SLA. 260 kp.Marų net t e Park 
draugiškas vakarėlis įvyks 2 d. balan
dy,jo, pas pp. Vitkus 6616 So. Califor
nia Avc; Visi nariai esate kviečiami atsi
lankyti ir savo draugus atsivesti, bus 
gardžių užkandžių, bus linksma praleis
ti vakarą pas Vitkus, jie yra draugiški 
ir myli draugus. Taipgi galėsime biskį 
lietuviškai pasišokti ir kitokių žaismių 
bus. Pradžia 8 vai. vak. —Komisija

St. Charles, III. — L. U. N. Kliubo 
susirinkirrtas įvyks 3 d, balandžio, 2 v. 
po pietų, bažnytinėj svetainėj. Bus 
daug svarbių dalykų apsvarstyti, o svar
biausi prieš rinkimus už 
sime savo balsą atiduoti, 
riai prašomi susirinkti.

katruos turė- 
Tad visi na- 

Vai d y ha.

122 kp. susi
et; 1 vai. po

Toion of Lake. — SLA. 
rinkimas jyks balandžio 3 
pietų J. Dimbelio svet., 4 5 23 S. Wood 
St. Visi nariai ir narės atsilankykite, 
nes bus balsavimas Pildomosios Tarybos. 
Taipgi yra labai svarbių kuopos reikalų. 
Nepamirškite ir draugus atsiveskite prie 
SLA. 122 kuopos prisirašyti.

— P. T, Puteikis, sek r.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos narių Steponavičių kon
certas atsibus nedėlioj, balandžio 3 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Taigi draugijos 
nariai, kuriems daleidžia aplinkybės pra
šome atsilankyti į Steponavičių koncer
tą ir paremti šiuos musų dailės mėgėjus.

— X. Saikus, rast.

Bridgeportas. 
draugija laikys bertainiriį susirinkimą ba
landžio 3 d., 12 vai. dieną, Ch. Liet.

Nariai būtinai 
svarbų 

kaslink pomirti-

Simano Daukanto

Auditorijos svetainėj.
malonėkite atvykti, nes turime
klausimą apsvarsyti
nės išmokėjimo mirusio nario, taipgi ir 
kitokių svarbių ^reikalų randasi. Pasili
kę su mokestimis privalote apsimokėti.

P. K., nut. rast.

lll. —, Visi nariai Šv. Pct- 
draugystės ir S. L. A. 29tos 
kviečiami pribūti į ateinanti 
kuris įvyks nedėlioj, 3 ba-

VJestville, 
ro ir Povilo 
kuopos yra 
susirinkimą, 
landžio. Bus balsavimas ir rinkimas į 
S. L. A. naujos valdybos ir visi yra 
kviečiami atsilankyti kuo skaitlingiausiai.

— Jonas Sabaliauskas, fin. rast.

West Central Window 
Shade Cleaners

5103 W. Madison St.
CHICAGO '

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

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ

Šaukite Columbus 9309

per-

% '■>

Įclassified aosJĮ
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTES 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 

COLLEGE
672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paakolos

kainą.

MES PERKAM Lietuvos 5% Lais
vės Paskolos Bonus už augščiausią 

4 Rašykite at telefonuokite,

LAZAR & CO.
Room 1111, . 

120 So. LaSalle St. 
Tel. Andover 3268

cash

Business Service
Biznio Patarnavimas

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS, lie- 
tuvys, nori taisyti automobilius jūsų na
muose, pigiai. 4357 So. Washtenaw 
Tel. Lafayette 1329.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

, 1642 Węst Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

NEPAPRASTA PROGA 
, ' ■ C - ’ ' ■ ‘ **

Graham-Paig0 vėliausio modelio De 
Luxe Sedanas. Mano vartotas mažiau 
10 mėnesių. Karas yra’ absoliučiai kaip 
naujas., Įrengiąs su ,'6 draminiais ratais ir 
6 originaliais visiškai '■ ifaujais tairais. 
Dėlto kad man reikia pinigų, esu pri- 
’verstas jį paaukoti. Kanavo man vtš 
$1,950. priimsiu $300, jei tdojaus pirk- 
site, 3104 North Lincoln Street, Ist 
Apt. Atsišaukite nedėlioj.

GYVENIMO PROGA

Auburn "Custom Built” Sedanan vė
liausio modelio. Našlė yra priversta 
paaukoti jį už cash. Šis karas \yra tiek 
pat geras, kaip dieną pirktas. Beveik 
nevartotas, tik kelis šimtus mylių. Už
baigimas yra kuogeriaustas. Tairai yra 
kaip nauji. Karas yra kaip naujas kiek
vienu žvilgsniu. Priimsiu $350. — 
2538 North California Avė., Ist flat. 
....... ..................................................................

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

.-----*>3..---------- : i . ... .-----.. - 'T :------------- 1 "

CLASSIFIED ADS. I
------- m— m I -| 1- j—w—rTuuj_m_i 

Business Cjhzini'PR Furnished Rooms
D«***mI n * 9-9 _ —Pardavimui Bizniai

s ra- 
Savi-

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
pigiai, priežastis pardavimo — važiuoju 
Lietuvon. Kam reikalingi stui 
kandai, gali pirkti ir rakandus, 
ninkas 3002 W. 40th PI.

PARDAVIMUI pigiai Ice Cream 
storas. Priežastį pardavimo patirsite 
vietoj. 4213 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir dĮlicates- 
scn. biznis išdirbtas daugelį metų 

1915 S. Union Avė. --------- -o----------

grosernė ir bučernė, 
us me- 

Parduosiu už cash arba npinysiu 
Jei ne-

PARDAVIMUI
su namu, išdirbtas biznis per ilg 
tus.
j namą nors ir kitame mieste, 
sveikatos šeimynoj. r

Box 1405
Naujienos 

1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA kepykla, gera vieta, 
pigi renda, gyvenimo kambariai 
Parduosiu pigiai, turiu važiuoti 
tuvą. 1024 W. 57 St.

sykiu, 
j Lie-

PARDAVIMUI pigiai grosern^ ir de- 
licatessen. kambariai gyventi, pigį renda. 
2457 W. 47 Place. Lafayette 2 985.

p°gGASOLINO Stotis ir “Hot Dog” 
Standas Willow Springs. III., parduosiu 
pigiai, ant lengvų išniokėjimų, arba iš- 
renduosiu. K. Kupris, 4311 Archer Avė.

kendžiuPARDAVIMUI groseris ir 
krautuvė. Renda $15. labai pigai arba 
mainysiu j gerą automobilių.

4500 S. Hermitage. Avė.

PARSIDUODA 2 refresbment 
dos, viena su gasolino stotim. Ji 
pos. Abį yra ant to pačio kelio, 
biznis, pigi renda.

Mike Alexandra, 
107 St. ir 96th Avė.

Arti Kean Avė.

stan- 
pum- 
geras

turi 2 
Visokių

PARDAVIMUI pigiai už ca^h meat 
market ir grocery. Savininkas 
biznius, vieną turi parduoti.
tautų apgyventa. Atdara nedėlioj. 3511
W. 59 St. "

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

4PAAUKOSIU gražius moderti 
kamb, rakandus, vartotus tiktai 
2 šm. seklyčios setas $65, vertė 
4 šm. miegamasis setas $75, vertis $350, 
9x12 American Oriental Kaurai $30, 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už viską, arba p 
atskirai, verti $2,000. 6318 N 
cisco Avė., 1 Apt., tel. Rogerš Park 4887

iškus
3 mėn.

s $325.

arduosiu 
. Fran-

Personal
Asmenų Ieško

Agnieškos Vallančienės, 
us. Yra 
ją žino

PAIEŠKAU 
kuri eidavo tarnaudama po natri 
svarbus reikalas, prašau kas apie 
atsiliepkite laišku arba ypatiškai. 

W. PETKUS 
5609 W. 63rd St. 

Tel. Republic 10091

ikų. Aš
PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar 

moters vidutinio amžiaus, be vą 
irgi esu vidutinio amžiaus vaikinas. Ra
šykit laiškus.

KNYGYNAS 
Box 3 1

3210 So. Halsted St.. Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

medžių
Atsišau-

REIKALINGAS partneris prie 
išdirbysoės su mažu kapitalu, 
kitę. Box 1407. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.

Help Wanted—Fe ale
namų

Davitz,
REIKALINGA mergina abelna 
darbui, geri namai ir alga. Mrs 
664'1 So. Francisco Avė.

For Rent

t

4348 S. SPAULDING AVĖ.. Ist 
Apt. Tikri namai dėl vieno ar dviejų 
įnamių, ar kambarys. Maudynė. Pigiai. 
Privatiška dviejų žmonių šeimyna. Tel. 
Lafayette 2430.

KAMBARYS švarus ir šviesus, prie 
jaunos našlės, renda pigi, gera transpor- 
tacija. Atsišaukite 1661 N. Oakley 
Avė.’, 1 lubos.

RENDON kambarys naujai dekoruo
tas, apšildomas, dėl merginos ar vaikinui, 
galima valgį gamintis. nėra šeimynos. 
Atskiras įėjimas. 1 507 N. Irving Avė,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

320 AKRŲ farma Michigano valstijoj, 
gera žemė ir budinkai, upelis teka prie 
pat barnės ir ta mylios . nuo tpiesto. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu i bun- 
galow arba 2 flatų namą. Priežastis —• 
Vyras miręs. Veikite greitai.

J. P.,
700 So. Tripp Avė.

2 lubos, užpakalyj*

PARDAVIMUI pigiai 92 akerių far- 
ma, prie kieto kelio, gražus miškas, pil
nai įrengta. Savininkas John Golsky. 
Box 115, Edgewood, III.

PAAUKOSIME iš priežasties senatvės 
80 akrų farmą arti Nortb Judson, Ind., 
70 mylių nuo Cbicagos. Geros triobos. 
Geras juodžemis su smiltimi. Jokis rei
tingas pasiūlymas nebus atmestas. Leng
vi išmokėjimai. Matykite savininką 

W. STRAUBE
2047 W. 70 PI., tel. Hemlock 1772

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

ilsimai 
kreipki

MES PARDUODAME ir mainom na- 
mus. lotus, farmas ir visokius 
visur.

Norintieji greitai parduoti ar 
nvti savo bite kokią nuosavybę 
rėš asmeniškai ar laiškais pat 

Joseph Yushkew»tz.
3647 Archer Avė. Chicago, III.

bizniu*

PARDUO.DAM IR MAINOM far- 
mas, namus, lotus ir visokios rųšies biz
nius visose valstijose. Turim didelį pa
sirinkimą. Norinti pirkti arba mainytu 
pirm pamatykit musų bargenus. Klauski
te A. Grigas, Real Estate vedėjo.

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. We$tern Avenue

PAAUKOSIU prie 1615 W. Hasting 
St., 3 augštų mūrinį namą ir užpakaly 
2 augštų mūrinį namą. Štoras, 2 po 6 
kambarius flatai ir užpakaly 2 po 5 Ir 
2 po 3 kambarius flatai. 2 karų gara
žas. Cash $5,500. Išmokėjimais. 
Kreipkitės

MRS. A. BUSCH, 
3958 W. 16 St. Tel. Lawndale 6554

DIDELIS BARGENAS

Bizniavas namas, 6 kambariai ir ken- 
džių krautuvė, apšildytas, parduosiu ar
ba mainysiu į bile kokį kitokį biznį ar
ba priimsiu nevedusį vyrą su mažai pi
nigų į pusininkus.

2645 W. 43rd St.

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 aba kar
tu, ar atskirai, arba mainysime ant ko 
kas turite. Atsišaukite ,

7004 S. Fairfield Avė.

REIKIA pinigų — parduosiu kampą 
California Avė ir 72 St. už improve- 
mentų kaštus — greitam pardavimui. 
Box 1406. Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

BARGENAI NAMŲ? BIZNIŲ, FARMŲ
Brigbton Parke 2 flatų naujas mūri

nis namas parsiduoda labai pigiai. Mai
nys ant bile ko*

Bučernė, mainys ant namo, pridės pi
nigų. •

Vištų farma su gazolino steišinu 
netoli Cbicagos, mainys ant namo.

Turim daugelį visokių kitokių mainų 
C. P. SUROMSKIS CO.

3352 S. Halsted St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751 

vakarais Boulevard 0127

DABAR laikas pirkti namus.; kada 
pigu ir taksai bus sumažinti ant pusės, 
geri laikai taipat ateina. Taigi pama
tykite musų bargenus, 4321 So. Rock- 
well St., 2 po Šešis kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas. * lotas 35x125, 
tik $93.00, 3748 So. Emerald Avė. 2 
flatų po keturis kambarius, namas kaip 
naujas, 2 karų garažas, tik $1,000 įmo
kėti. 8809-11 So. Racine Avė.. 4 fla
tai po 5 kambarius, lotas 60x125, išsi- 
renduoja už $230 į mėneįs, penktų me
tų senumo, įmokėti $7000. South sai- 
dėj 9 flatai, tik $18.000. Taipgi tu
rime gerų pirmų morgičių ant pardavi
mo. nuo penkių šimtų lig $10,000, 
kurie neša 6% nuošimtį. Taigi nėra 
reikalo jums laikyti jūsų pinigus bakse, 
ar pančiakoje, bet padarykite, kad jūsų 
pinigai dirbtų. dėl jūsų

Del informacijų kreipkitės pas 
STANLEY SHIMKUS 

1110 W. 35th St., 
tai yra Central Manufacturing District 
Banke, kur jūsų pinigai yra visuomet 
ant pareikalavimo.
...   ■■■■ ■*"'*     ~ tr  ........... .. ..........................

MODERNIŠKAS 6 kambarių mūri
nis bungalow, oktągono frontas, 30 pė
dų lotas, garu įšildomas, 2 karų gara
žas. Paaukosiu už $6,950, jei bus par
duotas šią savaitę. Lietuvių apielinkė.

7015 S. Artesian Avė.




