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Iš 67 balsavusių kuop. 
SLA. rinkimuos, 1413 
balsavo už Bagočių

F. J .Bagočius turi 669 balsus daugiau už 
Bachuną ir 887—daugiau už Gegužį

GUGIS SU 1553, TURI 492 BALSUS DAUGIAU Už JO DU 
OPONENTUS PAĖMUS KARTU

CHICAGO, ILL., bal. 15. —“Naujienos” gavo SLA. Pildo
mosios Tarybos rinkimų rezultatus iš šių kuopų: 121 ir 46. Tų 
rinkimų rezultatai ir bendri ikišiol “Naujienoms” priduoti balsų' 
skaičiai iš kuopų: 208, 135, 318, 185, 14, 258, 51, 289, 262, 177,
200, 64, 50, 55, 38, 30, 129, 105, 245, 125, 90, 86, 363, 168, 198,
275, 311, 124, 103, 66, 301, 114, 134, 320, 43, 353, 304, 140, 323,
260, 109, 68, 238, 212, 222, 122, 251, 284, 273, 352, 158, 68, 178,
226, 77, 60„ 36, 89, 21, 74, 40, 173, 128, 139, 343, 121 ir 46 (vi
so 67 kp.) yra tokie:

Į Prezidentus:

[Acme-P. W A. Photo]

Berlynas, Vokietija. — Hitlerio “kovos būriai”, kuriuos Vokietijos valdžia paskelbė nelegaliais 
Policija uždai ė jų susirinkimų vistas ir konfiskavo vėliavas.

Vokiečių ginklų fab-i 
rikas Lietuvoje?

Poznan, bal. 15. — Komunis
tų laikraštis “Echo dės Ostens” 
pranešė, kad Berlyno firma 
Loewe Lietuvoje stato ginklų 
fabriką. Sako, Vokietija nuo
lat kalba apie pavojų iš Lietu
vos ir rytų pusės, o tuo tarpu 
aprūpina Lietuvą ginklais.

Airijos parlamentas 
svarstys priesaikos 

klausimą
Dubliu, Airija, bal. 15. —Tre

čiadienyje, *‘Dail Eireann’ui”— 
Airijos parliamentui bus įteik
tas priesaikos Anglijos kara
liui panaikinimo pasiūlymas^

Protestuoja prieš algų 
kapojimą

LIETUVOS ŽINIOS
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Norfolk, Va., bal. 15. —Lind- 
bergh’o kūdikio ieškojimo eiga 
neaiški. Trys virginiečiai, ku
rie anksčiau buk vedę derybas 
su kidnaperiais sakosi vėl grįž
tą su jais tartis ir tikisi kūdikį 
atrasti. Dr, Gopdon, J Jndberg- 
h’o atstovas, kuris sųmdkėjo 
kidnaperiams $50,000, irgi ta
riasi ir sakoma, kad šį kartą 
kūdikis bus atgautas.

į visą dalyką yra įsimaišiih jgeimelio rinkiniai turėtų įvykti 
si ir federalė valdžia, kuri pri-!
siruošusi kidnaperius, kaip ir 
Al Cappnę nuteisti už pajamų 
mokesčių nesumokėjimą.

Tikra padėtis mėginamą už- |jMvo duotos Klaipėdos piliety- 
laikyti paslaptyje ir Lindberg- rpaj esas Simaičio direkto- 1 • • V 1

■ j —--------
Rymas, Italija, bal. 14. — 

Apdėti sunkiais mokesčiais ir 
nepatenkinti dabartiniu patvar
kymu, Italijos kaimiečiai dau
gelyje vietų išėjo prieš valdžią. 
Ypatingai daug riaušių buvo 
pietinėje Italijoje. Tie faktai 
išėjo aikštėn laike debatų dėl 
naujo Italijos biudžeto. Negali 
jo subalansuoti.

Kinijoje mūšyje su 
armija žuvo apie

2.000 komunistų

* Washington, bal. 15. — At
stovų rūmų ekonominė komisi
ja gavo virš 5,000, protesto te
legramų, kuomet ji paskelbė 
ekonomijos projektą, kuriame 
buvo numatyta nukapoti valdi
ninkų algas.

Kinija sako, japonai trukdę 
taikos deryboms

Peru' naujas ministerių 
kabinetas

Ūkininkų S-gai ke
liama nauja byla?£
Ūkininkų sąjunga buvo įre

gistruota pas apskrities virši
ninką kaip politinė organizaci
ja, o ne kredito ir kooperaty
vų inspekcijoj kaip kooperaty
vas. Ūkininkų sąjungai ėmus 
verstis prekybinėmis operacijo
mis, pagal įstatymą ji priva
lėjo mokėti ir prekybos mokes
čius, nes kooperatyvo teisių ne
turėjo (kooperatyvai nuo pre
kybos mokesčių atleidžiami).

Taigi, mokesčių departamen
tas iš uk. s-gos ir pareikalavo 
apie 2QO.OOO lt. prekybos mo
kesčių. Uk. s-ga parašė mo
kesčių dep. raštą, kad ją pri
pažintų kooperatyvu ir nuo to 
mokesčio atleistų. Tada mok. 
dep. užklausė ministerijos ju
riskonsulto prof. Leono nuo
monės. P. Leonas atsakė, kad 
ūkininkų s-ga privalo prekybos 
mokesčius mokėti.

Pagaliau mokesčių 
p, Bliūdžiui šį reikalą 
feravo tada buvusiam 
p. Karveliui, pridėjo
sulto nuomonę ir pats pareiškė, 
kad ukin .s-ga mokesčius pri
valo mokėti. Bet nežiūrint tų 
visų argumentų, fin. 
Karvelis (1927 metų 
ūkininkų s-gą nuo tų 
lt. mokesčio atleido.

Bet kad įstatymas
teisės ministeriui įstatymą per- 
žengtį tai1 skaitoma, kad p. 
Karvelis per daug pasisavinęs 
vaMŽfos tuo padarydamas vals
tybei afiie 200,000 It. nuostolių.

Dabar ypatingai svarbtafns 
byloms tardytojas p. Merkeliu- 
nas šią bylą išreikalavo iš mo
kesčių departamento. Kaip by
la eis toliau, pamatysime.

dep. dir. 
raštu re- 
fin. min. 
jursikon-

Į Daktarus-kvotėjus:
BRONUŠAS ....... .................... 1244.............___ 15......... .1259
Klimas ....................... ............... .......... .............. 698............ ........ 0......... ....698
Staneslow .... ........ ................................ 475............. ......17......... .1.492

Padunojaus valsty
bės šaukiasi pa

galbos
Gene va, bal. 15. — Genevoje 

įvyko Tautų Sąjungos tarybos 
posėdis, kuriame buvo kalba
ma apie blogą finansinę pa
dunojaus valstybių padėtį. Su 
pagalbos prašymais į Sąjungų 
kreipėsi Bulgarija, Graikija. 
Vengrija ir Australija. Fran- 
cija, dėl nepavykusios Londono 
konferencijos joms pinigų ne- 
skolina. Vokietija, tačiau,’ ren
giasi imtis konkrečių žinksnių 
tuo reikalu.

Šiaudiniuose baisa- 
h 

vintuos 73.73% prieš 
prohibiciją

Nevv York, bal. 15. — Savai
tinio laikraščio “Literary Di- 
gest” vedamuose balsavimuose 
prohibicijos klausimu, iš 4,329,- 
416 balsuotojų 3,192,129 — 
73.72%—pasisakė prieš prohi- 
bicijos įstatymą. Prohibicijos 
rėmėjai turėjo daugumą tik 
dviejose valstijose, North Ca- 
rolina ir Kansas.

Sako, Klaipėdoje 
“^OOO^hš įlietu vii 

duotpspilietybės
bal. 25 d.

Tilže, bal. 15.—Vokiečių spau
dos pranešimais, 6,000 lietuviu

h’as asmeniškai kreipėsi į spau
dą, atstovus ir jį patį nekvosti.

• New York, bal. 15• New York, bal. 15. — New. 
Yorke ir anksčiau Mass. valsti
joje policija susekė banknotas 
kuriomis Lindberghas sumokė
jo kidnaperiams $50,000. As
menų, kurie banknotas paleido 
į apyvartą negalima' surasti.

Sprogimo Ohio sostinėje 
padarė $1,000,000 nuo- 

1 stolių

Du banditai persistatę 
šerifais apvogė banką
Kenosha, Wis., bal. 15. —Du 

apsiginklavę banditai persista
tę “šerifais” užpuolė banko ka- 
sierių ir grąsindami šausią, 
privertė jį atidaryti seifą. Pa
vogė $5,000.

Tėmykite jog

Anglija apsivylusi 
Melionu

----- -  y..—..,

London, bal. 15. — Anglijos 
visuomenė tikėjosi išgirsti iš 
naujo Amerikos ambasadoriaus 
Meliono kokius nors pareiški
mus karo., skolų klausimu. Vy
lėsi, kad jo atvykimas buvo 
žinksnis prie karo skolų panai
kinimo. Melionas, tačiau apie 
tai visai neprisiminė.

A ■ •' ’ * T

Australijoje kabineto 
krizis

Columbus, O., bal. 15. —Va
kar buvo, pranešta, kad į orą 
išlėkė naujai statomi valstijos 
rūmai. Nuostolių padaryta' už 
$1,000,000. Spėja, kad namas 
buvo išsprogdintas, nes rasta, 
kad prie statybos naudotas di
namitas buvęs pavogtas.

Ohio kasyklų distrikte 
neramumai tęsiasi

rijos naujų pilietybes patvarky
mų rezultatas.

Toliau pranešama, kad tų 
ifaujų pilietybės patvarkymų ti
kslas yra padidinti lietuvių bal
suotoju skaičių ateinantiems 
seimelio rinkimams. Ir, kadan
gi dauguma naujų piliečių yra 
vedę, lietuvių balsu skaičius 
didėjo 10,000.

Kovo 22 d. gub. Merkys pa
leido krašto seimelį, kuomet 
starasis atsisakė duoti pasiti
kėjimą naujai Edvardo Simai
čio sudarytai direktorijai. Nau
ji rinkimai turėtų įvykti ba
landžio 25 d., šešias savaites po 
seimelio paleidimo.

pa-

Amoy, Kinija, bal. 15. —Ki
nijos valdžia pranešė, kad re- 
guli'a’rė Kvvangtung provincijos 
armija pastojo kelią Cohang- 
chow maršuojantiems kinų ko
munistams ir .su jais susidūrė. 
Mūšyje žuvo 2,000 komunistų.

Tokio,'-.Japonija, bal. 15. ' — 
Karo ministerija paskelbė, kad 
iš Shanghaja’us . fronto, buvo 
atšaukta dalis kariuomenės. 
Skaičius ir pulkai nežinomi.
. Geneva, bal. 15. — M-cmo- 

irandume Tautų Sąjungai Kinija 
pareiškė, kad Japonija' > trukdė 
ir kliudė jos pastangas užbaig
ti derybas dėl Mandžurijoš ir 
Shanghajaus ir dėlto tolimieji 
rytai negali grįsti prie norma
lu mo.

Shangliai, bal. 15. — Pirmiau 
rėmęs naująją Mandžurijoš val
džią kinų generolas Chan shan 
Ma atsimetė ir įteigęs štabą 
Sovietų .teritorijoje ruošiasi 
prieš ją išeiti, žada pulti šiau
rinę Mandžurijoš dalį Ma'nchou- 
kuo.

pa- Varšuvoj rasta nužudy 
ta amerikietė-misijo- 

nierė

Lima, Peru, bal. 14. —Peru 
rezignavo Francisco Lanatta 
ministerių kabinetas. Naujo ka
bineto sudarymas atiduota Luis 
F1 ores, 
vidaus

kuris taipgi užims ir 
reikalų ministerio vie-

min. p. 
pradžioj 
200,000

neduoda

99 metams į kalėjimą
Forth Worth, Tex„ bal. 15. 

—C. Fitzsimmons nuleistas 99 
metams į kalėjimą už vogimą ir 
nešiojimąsi ginklų.

Varšuva,. bal. 15. Varšu
voj rasta peiliu nudurta misi- 
jbnierė Grace Edna' Mott, kuri 
darbavosi tarp žydų. Ji buyo 
prezidentė Amerikos presbite
ri jonų draugijos.

Ragina Kanada perimti 
radiumo kasyklas 

i‘ ------- - * . 6 '•

Ottavza, Kanada, bal. 15. — 
Kanados senato narys kreipėsi 
į valdžią ragindamas ją perim
ti į savo kontrolę naujai atras
tus radiumo laukus prie Didžio
jo Meškų ežero ir radiumą kas- Senatas svarstys 4% 

alaus klausimą
Septyni prisipažino kid- 

napinę daktarą
Pėoria, III., bal.' 15. — Aš- 

tuoni vyrai ir dvi moteriškės 
buvo suimtą, .ryšy su Peoria 
daktaro J. Parkėr pagrobimu. 
Septyni prisipažino. Už. dakta
ro sugrąžinimą jie norėję gau
ti $50,000.

Washįngton, D. C., bal. 15.— 
Pirmadienyje senato produkci
jos komisija pradės Svarstyti 
senatoriaus Binghamo pasiūly
mą legalizuoti 4% alų.

Varšuvos policija areš
tavo 100 komunistų

Varšu-
Lenkijoje faraonai— tik 

' vintos žuvys
džid-

Į Gdynia,

RADI O 
PROGRAMAS 

Sek m adieny 
Balandžio 17 dieną 

Bus iš kitos Stoties 
WEDC- 

1210 kilocykles 
7:00 iki 7:30 Vakare

♦ A • i • »

Melbourne, Australija, bal. 
15.—Australijoje, negavęs Pat- 
liamente pasitikėjimo, atsista
tydino ministerių kabinetas, Vi
suotini rinkimai įvyks gegužės 
mėnesyje.

Cadiz, O., bal. 15. — Ohio 
minkštųjų anglių kasyklų dis
trikte, kur dabar eina streikas 
neramumai tęsiasi. Tarp strei- 
kierių ir skebų eina mūšiai. Ke
li streikieriai pašauti ir daug 
sužeistų. Į streiko vietą pa
siųsta kariuomenė.

Sa'rasota, Fla.j bal. 15. — 
širdies liga mirė visame pasau
lyje pagarsėjęs detektyvas Wil- 
liam J. Burns. Sulaukė 70 me
tų amžiaus.

Clarence Darrow 
sirgo ,

Honolulu, bal. 15. —Ma'ssie 
byloje turėjo įvykti pertrauka, 
nes susirgo kaltinamųjų gynė
jas advokatas Clarence Dar- 
row.
V • ____ -________

Porter Gil pasitraukė iš 
politikos

SU-

Gdynia, bal. 14
Varšuvos universitetui buvo at
gabenta Egipto faraono mumi- 
įa. Muitininkams mumija rei
kėjo apdėti muitu, bet muitų 
saraše jai nebuvo paskirta duok
lė. Pagalvoję valdininkai nuta
rė mumiją klasifikuoti, kaipo 
džiovintą žuvį ir ją apdėti ata
tinkamu muitu. i

Prdvidence, D. L, bal. 15. — 
Legislatura ratifikavo Amerikos 
konstitucijos “šlubosios anties” 
pataisymą.

Varšuva, bal. 15 
vos policija padarė kratas į- 
vairiuose komunistų lizduose ir 
suėmė apie 100 agitatorių, tarp 
jų Rusijos prekybos delegaci
jos patarėją. Sakoma,, kad su
imta daug dokumentų ir pinigų. 
Rusijos pasiuntinybė jiems tei
kusi finansinę pagalbą varyti 
antivalstybinį darbą.

Boise, Idą., bal. 15.— Vie
tinė “high school” pradėjo mo
kinti berniukus žuvavimo.

Maskva, bal. 15.—- “Svinoi” 
saloje, Kaspijos juroje 30 my
lių nuo Bakų išsiveržė ugnia- 
kalnis. Penki žmonės žuvo.

Bedarbių ir policijos 
riaušės Australijoje

ORHŠ,

Meksikos Miestas, bal. 14.— 
Meksikoje sušaudyti du bandi
tai, kurie atsisakė išduoti var
dus . piktadarių, kurie kovo 20 
užpuolė iš Amerikos ateinantį 
traukmhi , u >

Auckland, New Zeland, bal. 
15. —r-New Zeland salos sosti
nėje Auckland bedarbiai ramiai 
demonstravo miesto gatvėmis^ 
Bet įsimaišė į demonstracijas 
policija ir kilo karšta kova. 100 
bedarbių 
ta.

ir policininkų sužeis-.

ta
Chicapai ir apylinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, maža permaina 
temperatūroje; galimas lietus; 
pietryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 35* 
51 laip. ,

Saulė teka
31.

Meksikos Miestas, bal. 15. — 
Buvęs Meksikos prezidentas ir 
/pasiuntinys Franci j ai Portes 
Gil paskelbė, kad jis visai pa
sitraukia iš politikos lauko.

5:09; leidžiasi 6:-

Nek York, bal. 15.—Užvakar 
dvidešimts metų atgal, šiauri
nėje Atlantiko dalyje, .susidū
ręs su ledo kalnu paskendo lai
vas “Titanic” su 1,513 kelei
vių ,tarp jų buvo didelis .skai
čius pasauliniai garsių žmonių.

PAVASARYJ---
,k ‘ kiekvienaš iš miįs jau pradeda svajoti apie vasarą 

irbpid tai, kur ir kaip praleisti tą liuoslaikį, vadi-, 
namų ATOSTOGAS, ;
Mes, lietuviai mylime gatotą> o Lietuvos gamta su 
jos gražiomis pievomis, laukais ir miškais mus ypač 
vylioj a; Tai kodėl gi nepasinaudoti nupiginta kelio-1 
ne į Lietuvą? .
Laivakortėms atpigus, šią v,ašarą galima butų pra
misti Lietuvoj!

Laivų kompanijos siuto ir kitus dar niekad nebotus patogumus ir nuolaidas.
t Užeikite patiteirtuti į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO s1 IKI 8 
■ ’!*> Šventadieniais nuo s iki i val.
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Indiana Harbor, Ind
Pildomosios Tarybos balsavimas

. . . .. * -vx" -■ •' ;
<16• nctikCli. Reiškia, Bajoras 
yra lokis phitkšlelis, į kuriš 
dergia tą lizdų', kuriame pats 
tupi, ir. kanda tą ranką, kuri

2 BIZNIO, EKONOMIJOS ir FINANSŲ SKYRIUS lį
I |T BuHdrhdafblaujarit d <

-- ---------Miui----------- AUGUSTŪt, J. VARKALA! ir V. RUšlNŠKUI --------------------------- !

, iwį^į,     , i,m į.i.Liil .i i.iii'

Paskolos ūkininkams
Kaip kitose kolonijose, taip ir 

pas mus . dabar eina Susivienį- 
jimo kuopose balsavimai už 
pildomąja Tarybą. Musų kolo
nijoj nėra nei. fašistų, nei ko
munistų, — visi yra demokra
tiško nusistatymo piliečiai.

Balandžio 12 d. jvyko SLA. 
343 kuopos susirinkimas, kū

jį maitina. Tas atsitikimas 
SLA. 5-to apskričio suvažia
vime pilnai numnskuoja Bajo
rą ir aiškiai parodo, kad jis 
yra fašistas. Ugi šiol tas žmo
gelio slėpė savo politiškų vei
dų, bet, ant galo, yla išlindo 
iš’ maišo.

S LA. 126 k u o po j.
riame buvo* balsuojama už Pil
domųjų Tarybą. Balsavimo pa

šius Centro kuopos įvykęs 
balandžio 8 d. susirinkimas

sėkos tokios:
j prezidentus: F. .1. Bagočius

28; i
į vice-prezidentus: Mikalaus-

SLA. Centro raštinėj parode, 
kaili tarnauja Centro įstaiga. 
Įstaigos gaspadinė, pasirodo, 
moka labai gudriai politiškai

kas 25, Vokietaitis 1;
į sekretorius: Jurgeliutė 25. 

Čekanauskas 1;
i iždininkus: Gugis 28;
į iždo globėjus: Bakanas 28. 

Stungis 28;
į daktarus kvotėjus: Dr. Bro- 

nušas 28. ;
Susirinkime niekas nevarė jo

kios agitacijos, — balsavo, kaip 
• kas norėjo. Delegatu į seimų ta
po išrinktas Pranas Rudis, o 
alternatu Vincas Ciparas.

Fin. Rašt.

Brooklyn, N. Y.
SLA. S-lam Apskrity j

Visi SLA. nariai mate “Tė
vynėj”, kad įvykusiame 5-tu 
apskričio suvažiavime kovo 
13 d. fašistai pasistengė išneš
ti pagyrimų tiems Pildomosios 
Tarybos nariams, kurie prita
ria fašistiniams planams už
kariauti Susivienijimą. Nariai, 
nepritariantys toms užma
čioms. susilaukė papeikimą. 
Paskui jie pastebėjo, kad tai. 
gali, atrodyti perdaug kvailai, 
tod$ įnešimų pakeitė. rDabaO, 
jie bando įtikinti, kad tas ^pa
peikimas buvęs tik pastaba 
prie* įnešimo.

“Tėvynės” redaktoriaus pa- 
gelbininkas net prakaituoda
mas tarnauja fašistams ir ban
do įrodyti, kad “Tėvynėj” tas 
įnešimas buvo neteisingai ap
rašytas.

Tame pat apskričio suvažia
vime išnešta papeikimas ir 
‘Tėvynės” redaktoriui už ne
tinkamų organo redagavimų. 
O tas netinkamumas esąs ta
me, kad Susivienijimo organas 
“tarnaująs socialistams ir 
šmeižiųs Lietuvos valdžių.” 
Mat, teisybės pasakymas apie 
fašistų diktatūrų skaitoma 
šmeižtu. Bet įdomiausia yra 
tai, kad už tų papeikimų bal
savo ir “Tėvynės” redakto
riaus pagelbininkas Bajoras! 
(Jei tai tiesa, tai tokiam pagelu 
bininkui redaktorius turėjo 
tuoj aus parodyti duris. — 
”.V.” Red.). Man apie tąi pra
nešė vienas fašistų lyderis, ku
rio žodžiais aš neturiu pagrin-

koketuoti su įvairiomis grupė
mis. Bet susirinkime ir nuo 
jos veidmainingo veido tapo 
nuplėšta kaukė.

Apie SLA. 126 kuopos susi
rinkimų patys fašistai kalba sli 
didžiausiu pasididžiavimu. Jie 
džiaugiasi, kad tame susirin
kime turėjo progos niekinti 
socialistus, kiek tik jiems jė
gos leido. Susirinkime fašistai 
viską laimėjo. Mat, balandžio 
6 d. SLA. Centre įvyko konfe
rencija, kurioj dalyvavo Jur- 
geliutė, Bajoras ir Brooklyno 
fašistų lyderiai su Valaičiu bei 
“prezidentu” Ginkum prieša
kyje. Konferencijoj buvo vis
kas suplanuota, kas turi būti 
nutarta kuopos susirinkime. 
Ir reikia pasakyti, kad tie pla
nai fašistams pasisekė praves-

Įdomu bus Susivienijimo na
riams žinotų kad fašistų nusi- 
stalvmas vra sekamas: rinkti 
tik tiek delegatų, kiek galima 
savo plauko žmonių išrinkti. 
Mat, kai daugiau delegatų ren
kama. tai paprastai išrenkama 
vienas kitas ir fašistams nepa
lankus žmogus. O tai fašistams 
Įnėra pageidaujama, kadangi 
jų jėgos seime gali būti silp
nos. Prileiskime, kad kuopa 
išrenka šešis delegatus, — tris 
fašistinio nusistatymo ir tris 
pažangius žmones. Tokios kuo
pos delegatai fašistams yra ne
naudingi. Todėl jie stengiasi 
išrinkti, vienų ar du iš savo 
tarpo, kadangi tai sudaro 
jiems pliusų.

Bet grįžkime prie SLA. 126 
kuopos susirinkimo, šiai kuo
pai daugumoj priklauso Jur
geli u les ir Bajoro giminės, 
Centro darbininkai bei darbi- 
hinkės ir jų giminės. Į susirin
kimus labai mažai pašalinių 
narių teatvyksta. Į paskutinį 
stisirinkimų, sakoma, buvę at
vykę apie 35 nariai. Mašina 
buvo užtaisyta fašistiškai, tad, 
sakoma, jų Račiūnas laimėjęs 
beveik visus balsus (mes gir
dėjome kitokių žinių, —“A.” 
Red.). Didelių laimėjimų turė
ję ir kiti fašistiško nusistaty
mo kandidatai. Taip, mat, bu
vo užsukta mašina.

Su delegatų rinkimu dar ge-

Sulig Reconslruction Finan
ce C.orporation aprūpinimo, 
kurių Kongresas įsteigė kaipo 
dalį generalio programų at
gaivinti industrijų, užsiėmi
mus; ir agrikullui’ų, $50,000,- 
000 buvo paskirta tikslui duo
ti paskolų ūkininkams, kufie 
dėlei visokių finansiškų sun
kumų negali 1932 m. sėti ja
vus. ■

Agrikultūros Sekretorius ką 
tik išleido reguliacijas kaslink 
išdavimo paskolų. Tos pasko
los btls teikiamos ūkininkams 
visose valstijose, išėmus Con- 
neetieut ir Pennsylvanią. Tose 
dviejose valstijose vietiniai į- 
stalymai neaprupina užstaty
mą javų gavimui paskolos; gi 
apmpinimas to reikalauja.

Kiekviena paskola prigutės 
nuO to, kiek 
sėjama ir 
reikalaus įvairių 
kui’ie reikalingi produkavimui 
hi javų. Pav., nekurie skolinto
jai turės pašaro dirbantiems 
gyvuliams, bet neturės

Paskolų aplikacijos Koloi'a^’ 
doj, \Vvoming, Utali, Soutbern 
Idaho, Nevada ir California 
bus priimamdš Štili Lake City. 
Iš šiaurinės Idaho, Wasliing- 
tono ir Orcgoft biis priimama 
Spokahe (Wašbington valsti
joj). F. L. L S.

rubjit laiku labai keičiasi, to
dėl pirm negu atiduoti rapor
tų spaudon buvo atsikreipta į 
LietŪVoš “Žinynų” — Finansų

to reikalauja.

javų 1932 m. bus 
kiek skolintojas 

reikmenų,

is ko 
iš kO 
pirktipirkti sėklų, bet negalės 

kuro arba aliejaus savo 
toriams. Didžiausia skolinama 
suma bus $400. , Rendųoto- 
jams bile katro žemes savinin
ko viename apskrityje nebus 
paskolinta daugiau 
600. Nuošimčio rata 
si tikimuose bus 51/4

Paskolos nebus 
asmenims, kurie 
ūkininkavimu 1931

kaip $1,- 
višuose at- 
nuoš. * 
duodamos 
neužsiėmė 
arba vra

mas arti irgi neduodama. Pi-

gau
tam
gail

do, negalima pirkti gyvulių, 
pašarą gyvuliams (išėmus dar
binius gyvuliuk),' mašiMas, bei 
mokėti taksus, 
paskolų nuošimčius.

Ūkininkas, kuris nori 
Ii paskolų, turi išpildyti 
tikrų aplikacija, kurių gali 
t i nuo žemdirbystės sel<
riaus. Tuo pačiu laiku jis pri
valo išpildyti nota sumoje jo 
paskolos ir duoti pirmų mor- 
gičių ant javų, produkuotų 
1932 m. Aplikacijos blankos ir 
kitos reikalingos formos bus 
pasiųstos, kaip tik greit gala
vos, apskričių patarimo komi
tetams, kurie tuoj aus bus įstei
gti kiekviename apskrityje. 
Tie komitetai rekomenduos į 
kiekvieną atskirą aplikantą. 
Visos popieros, kurios lik lic-* * 1 čia
keliems 
rotorius 
likacij ų.

Ofisai
senai buvo 
žuoli. Jię bus 'Wasliinglone, 
Minneapolis, SI. Louis, Menj- 
phis, Dalias, Salt Lake City, 
Spokane, Grand Forks ir N-

paskolas, bus pasiųstos 
ofisams, kuriuos Sek- 
įsteigs priėmimui ap-

teikimui paskolų ne-
Kongrcso aųtori-

Nauji Raštai
šioinlH dienomis išėjo iš 

spaudos Rkonoiiiinio CcntVo 
leidinys užvardintas “Ameri
kos LicttĮvių Ekonominio Cen
tro Leidinys Nr. 2”. Redagavo 
jį Dr. Puskunigis. Puslapių 68» 
Kaina nepažymėta.

Redakcijos žodyje Sakoma: 
“šiame leidiny^ pus apkalbami 
Amerikos Lietuvių ekonomi
niai reikalai ir budai, kuriais 
butų galima vadovautis pasie
kimui bendro lietuviams ger
būvio, o tas gerbūvis visuomet 
yra svarbiausia priežastis žmo
gaus visokių pastangų gyveni
mo vereptuose. Apart to bus 
daug ekonominių žinių iš Lie
tuvos, kurios yra visiems nau
dinga žinoti,” etc. z

Straipsnyje “Trumpi! Lietu-

apsimokėtų iš Lietuvos impor
tuoti Amerikon^” p. Žadeikis 
gana Įilačiai,' pasiremdamas 
statistinėmis žiniomis, nušvie
čia ta klausimą. Biznieriai, 
kurie mano importuoti kokių 
nors prekių iš,Lietuvos būtinai 
tirfėlų susipažinti su tais f Ūk
tais,- kurie pšitiėkli šiame biu- 
letene. '

Toliau pateikta keletas trum 
pų straipsnių apie dabartinę 
Lietuvos ekonominę* padėtį.

Pirmieji dię-straipsniaį ma
žai kuo skiriasi nuo tų, kurie 
jau kiek laikorJįlpo “Naujie
nose” ir kitųo#ię laikraščiuose. 
Toliau eina p. J. Hertmanavi- 
čiaus (chicagiCjčio.) straipsnis, 
apie lai, kaip krizis paliete 
lietuvius gyycųančįųs Chica- 
goje. Dar vienas trumpas p. 
Daudvardžio straipsnis, Tau
pymo ir statybai skolinimo 
draugijos. Kita dalis susideda 
iš Ekonominio Centro statuto, 
gaį’sinimų ir Vaizbos Butų ną- 
riiĮ adresų bei kitų informą- 
ciju. V. R-kas. .

KIUŽIS ir PROGOS
BIZNIUI LIETUVOJ

AR NESVEIKAS?
Pasitark i t su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligų ar silphuitią.

Včliansi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks
tų. pustės, nema
rių ir visų užkrę-i 
čiaraųjų ligų. Tai
pgi speciali gydy* 
mai sugrąžinimai 
energijos ir stipru-^ 
mo be laiko ntt-' 
sulpusiems asme
nims ir lytiniai i 
silpniems vyratas. ■

Sergantys žmonės yra kviečiami 
•ateiti dėl sveikatai naudingų infdrtaa- 
'cijų. kurios bus suteiktos dykai be' 
Jokių pareigų. ** , ,
( Dr. Ross kainos yra žem6s ir vi-i 
įsiems prieinamos. GMima susitarti dd 
•lengvų išmokėjimų, kad kiekyicPam1 
nesveikam žmogui dPotl ptOfcė* Hst-J 
gydyti ir tapti sveiku. Į

DjR. B. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS t 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. < 
Imkite elevatorių iki penkto auglio. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir .508 
dėl moterų. Valandoj: 10 a. m. iki, 
5 p. m. Ncdėliomii 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, St rėdomi s ir Subar- \ 
tomis nuo JO a.’/nh iki 8 p. m. ;

ridu išėję. Kuopa gali siųsti 8 
delegatus, bet nutarta'siųsti 
tik 4. Išėmus p. Strimaitį, kiti 
trys yra fašistams ištikimi 
Žmonės. Čia Brooklyne gyve
nantis vienas los kftopos narys, 
labai šnekus fašistinio nusista
tymo žmogelis, Klahauskas, 
net su pasipiktinimu pasakojo 
it’ kartu juokėsi, kaip kuopos 
pirmininkas (“Tėvynės” zece- 
ris) • apie pusę valandos trynė 
kėdę ir vis žiurėjo tai į Jur- 
gcliutę, tai į Bajorų, kuomet 
“Tėvynės” redaktorius p. Vi
tai Hs paprašė, kad kuopa jį 
išrinktų delegatu į seimų kai
po organo redaktorių. Iš kuo
pos jis jokio atlyginimo ne
reikalavo, kadangi, kaipo or
ganizacijos viršininkas, jis vis'- 
vien turi seime dalyvauti. 
Nors galėjo dar keturis delega
tus rinkti, bet Jurgeliutės-Ba- 
joro mašina nubalsavo Vilaitį 
delegatu nerinkti. Vadinasi, 
fašistai krimstelėjo Vitaičhii 
ir dabar džiaugiasi. Well, 
klausimas kyla, ar ilgai jie 
džiaugsis? v --r- Ilyunėlis.

Dakola.
VVashinglono 

aplikacijas nuo
ofisas priims 
ūkininkų iš 

Maine, New Hanipsliire, Ver- 
monl, Massachusetts, Rhode 
Island, New Jersey, Mičliigan, 
Ohio, Maryland, Delaware, W. 
Virginia, Virginia, Norlh (Ka
rolina, South (Karolina, Geor
gui ir Florida.

.Minneapolis ofisas priims 
prašymus iš Wiscoilsino, Min
nesota, Iowa, South Dakota 
ir Ncbraska. A

Ofisas Grand Foi-ks prižiu
ręs aplikacijas iš Norlh Dako
ta ir Montana. Tas valstijas 
1931 m. sauslaikis užpuolė, tad 
Ūkininkai randasi vargingoj 
padėlyje ir iš tų valstijų ma
noma, suplauks daugiau apli
kacijų. '

SI. Louis ofisas veiks India
noj, Illinois, 'Kentucky, Misso- 
uri, Kahsas ir Oklahoma. Dal- 
las- ofisas Tcxas, New Mexico 
ir Arizona. Memphis ofisas 
patarnaus Tennessee, Arkan- 
sas, Alabaiua, Mississippi ir 
Louisiana.

rinktus faktus it gauti dau
giau smulkmeniškų žinių įvai
riose srityse.

Laika nuo laikty 0 y pat1 |)ra- 
eitą jjavašarį, šis tas tilpo 
“Nauj ienose0 apie įvest m en tų 
galimybes UįOfuvoje.

Dabar esame gavę daugiau 
žinių, kurias suglaustoje for
moje žemiau paduodatne.

Kieno reikalai Lietuvoje 
įMblby^jo?

Pasaulinio .krizio reiškiniai 
Lietuvoje skaudžiausia palietė 
žemės ūkį. Visur atpigus že
mes ūkio gaminiams pelnas iš 
žemes ūkio skatidžiai sumažė
jo. Reikia kelilfe Sykius dau
giau gaminių parduoti, norint 
gauti tiek pat pinigų, kiek bu
vo gaunama už tuos pačius ga
minius prieš kelerius metus, 
pavyzdžiui, 1928 motais, žemės 
ūkio gaminius importuojančios 
šalys pakeldamos tiems -gami
nimus muitus ūkininko paja
mas už jo produktus dar la
biau sumažino. Norėdamas su-

šis tas tilpo

4 « 4 * kas privalo kas karias vis dau
giau gaminti Ir rčikia pripa- 
žihti, Lietuvos ūkininkai ap
skritai imant sugebėjo prisitai
kinti prie pasikeitusios padė
ties ir savo gamybų kiekybės 
atžvilgiu labai; pakelti. Kas
inėtai pavyzdžiui, pieno gami
nių eksportuojamą' bęne yisu 
100 nuoš. daugiau, negu perei
tais metais.

Padidėjusi gamyba reika
lauja didesnių gamybps išlai
dų, . o produktų atpigimas pa-

,;.-Pas.a«Mn^c. 
rinkoje ženiės ūkio produktų 
kainos kiek pakiltų .— ūkinin
kui reikalai iš karto pagerėtų, 
— gamyba Lietuvoje dabar to
kia intensyvi, kokios niekuo
met nebuvo. Ir vis tik Ūkinin
kų perkainoji galia yra suma
žėjusi. O sumažėjus ukiiiinkų 
perkamąjai galiai neišvengia-

\ . • ■■ • •' j!

Sutvarkė’ J. P. Varkala
Q

Posėdy sausio . 20 d>, 193į 
Chicagos Ličių vi ų Prekybos 
Buto nariiį nutarta raportą de
legato J. P. Varkalos į Lietu
vą paminėjimui 500 melų nuo 
dienos mirties Vytauto Didžio
jo atspausdinti brošiūros for
moje ir paskleisti po lietuvių 
kolonijas. To Taperio tikslaš 

—suteikti reikalingų informa
cijų tiems, kurie žada grįžti į 
Lietuva. „ ■_M v

Kadangi tame raporte buvo 
tik bendrais ruožais suminėta 
apie i galimybe^ investmentų

konkrečių žinių, ir kadaiigi 
ekonomine padėti kaip visjų 
šalių, taip ir Lietuvoje pasta-

;r,i i n*.,.

*1-».

reikalai. Nebeperka dabar ūki
ninkas iš miesto tiek, kįck jis 
seiliau
sudaro 85 nuoš. gyventojų Lie
tuvoje. ' !' 1 "■ '

pirkdavo. O ūkininkai

“Nuga-Tone padarė 
mano skilvi sveiką”

P-ia J. Lukošienė, Boston, Mass.. . sako: 
‘.'Per ilhtlgeli motų aš turėjau sugudusį skil- 
VĮ. Aš ėmiau kėlių rūšių vaistus, [bet ne
gavau pagelbos. k Man pasakytu aplo Nuga-Tone 
ir nusipirkau bonkų. Nuga-Tone padarė 
mano skilvi svolkn. Mano gera sveikata pa
eina nuo Nuga-Tohc, Tai pastebėtini vais
tai”.

Miliūnai žmonių visuose pasaulio kraštuose 
rado, kad Nugd-Tonė yra užtikimi vaistai ir 
jie utsidedų ant jo, kad jis palaikyti' juoš 
stiprius ir sveikus. Jis yra puikus dėl se
nesnių žmonių ir tų jaunesniu melais. - kurie 
jaučiasi silpni ar liguisti. Aptiekininkai par
davinėja' Nųga-Tone. Jeigu aptickininkas 
neturi jo, paprašykite j| užsisakyti iš savo 
urmininko. Persi tikrinki t. kad jug galinate 
Nuiu-Toiio,- Kas Udtas gali būti be ‘ veHČa. I'

Palengvina Skausmą
NekentSkife reąmatiškų ga

limu ir skausmą. Nusipir
kite bonkąlinimento

PAIN-EXPELLER
ijni lin
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IŠ RADIO STOTIES W C T 970 KILOCYCLE^ 
KAS PIRMADIENI ▼▼ V X U 9;30 Val; yakato

Vytauto& v j lamu association
4559 S. Paulina St. Phone Yards 0145 |

CHICAGO, ILL. , .
Dėl platesnių informacijų iškirpk šį kuponų ir pasiųsim parašęs savo vardų 

ir pavardę* gartsi gražiį knygelę VELTUI/ 1 • \
’ . ' . f • . • J

Vardas pavarde ..........................,..............    ...J

Antrašas ...................... ....................... .................................

MOTINOS!
y- K* . ’

Jusų r Kūdikio > Pirmi dietai ’ 
f Yra Jam Patys Svarbiausi 
\ * i r

Jo tiksli pradžia gyvcnirhc priklau
so nuo to maisto, kurį jis gautii pir
mais mėnesiais. Maistas, kuris pada
rytų tvirtus kaulus ir t,virtas kojas, 
turi būti maistingas, sveikas ir tuo 
pačiu laiku lengvai ir nuodugniai su- 
virikinamas. Jeigu motinos pieno prb 
trūksta, jusų pirmoji mintis turi bū
ti Eagle Brand.

Per beveik tris ketvirtdalius šimtmečio 
Eagle Brand buvo žymiausias vardas 
dėl visko, kas yra geriausio ir tyriau
sio iš pieno. Daugelis bobučių Eagle 
Brand kūdikių buvo kūdikystėj pa
čios juos išmintingai maitinamos.

DYKAI
Pastebėtina Kūdikių Knygelė!

Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman. 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkitė nemokam? knygelę. Nauja 
laida “Baby’s VVelfare”—stebėtinai 
ę^gelbinga knygelė apk kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

T) J¥>rand
fc- . . į. į■ i.-.ii,,wi ,,į..i ii„ar 

TRfe BORDfcN COMPAS’y p?pt. FL 8 
:mo Mirtlisoii AVe.. Nbw York. N. Y.

dykal kopiJ* nau'

Vumias ....................... .. .................. .. .......
Adrijas........... . .........
MlęstllH..... . ....... .............................Valai...........

C1ONDENSEO

MiZfc
Keliaukite» Lloyd
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 LLOYP hivakoPių.

GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

RADIOS

' 1 ri.r-jrrr„<ir,j ■ į - 

aU- m aanrirv— ....

PH1LCO 9 tūbų 1932 metų modelio ............
MAJESTIC 9 tūbų Screen Grtd ....................
BOSCH 1932 nietų, riešuto medžio kabinetas 
FADA, 1932 m., riešuto medžio kabinetas 
7 tūbų Screen Grid BABY GRAND .......
RADIO “Short' and Long Wave” ............ ......

Pasiekiantis Europos stotis
Budriko m^ziniškas užpirkimas iš Finance kompanijos, 

padaro galimti parduoti už tokias žemas kainas, naują au
tomobilio radio vertės $60.00 .........................už $29.00

t su visu įdėjimu į automobilių.

.... $39.50 
...... 39.50 
...... 39.50

49.50 
ui $49.00 
Už $49.00

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

Nauji Pigiausi ir Geriausi Automobiliai

DODGE ir PLYMOUTH
Išstatyti dėl Pardavimo

SUDRIK AUTO,SALES
907 West 35th St

Tel. YABDS 0105
I I II ...................  I*i ■

Radio programai lietuvių muzikos ir dainų duodami 
Budriko Krautuves du kartu į savaitę.

WC1?L 970 k. nedėliomis nuo 1 iki 2 vaL .po pietų.
j WHFC142O k. ketvergals nuo 7 iki 8 vai. vaiiarc.
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šeštadienis, bnlan. 16, 1932 NAUJIENOS; Chicago, t!l
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Lietuvis subytino 
Kaponi

Kaip ten nekalbėsi!, bet lie
tuviu vra smart žmonių. To
kių smart, kad uel Kaponi su- 
bytina. Visiems jau žinoma, 
kad Kaponis yra garsus vyras. 
Jis vare visokį biznį ir už tai 
nemokėjo Dėdei Šamui inkam 
tųksų. Už tai Dėdė Šamas tru
putį užsirūstino ant Kaponio 
ir pašaukė jį pasiaiškinti. Ka
dangi Kaponis nemokėjo pasi
aiškinti, dėl ko jis taksų nega
lėjo mokėti, tai jis gavo 11 
metų “poilsio”. Kaponio biznis, 
tiesa, buvo gana pavojingas; 
jis dažnai turėjo rizikuoti sa
vo gyvybę. Musų lietuvis ne
norėjo imli, taip sakant, šan
sų, tad jis sugalvojo geresnį 
budę pinigams pasidaryti — 
jis pradėjo ne biznį varyti, 
bet tiesiai pinigus dirbti. Tie
siog pinigus daryti, tai leng
viausias būdas greit prasigy
venti. Visko, ko reikia, tai bal
tos popieros ir visokio a t ra
mento. Ir tas daug nekainuoja. 
Tad lietuvis ir pasirinko šį bū
dų, kitaip tariant, * tiesioginį 
budę pinigams dirbti.

Šiomis dienomis ir jį Dėdė 
Šamas pašaukė pasiaiškinti, 
kodėl jis daro Dėdei Šamui 
kompeticiją. Mat, Dėdė Ša
mas jau senai yra tame bizny
je ir padaro neprastas bankno
tas. Turi geras mašinas, gerus 
įrenginius, kas gana brangiai 
kainuoja. Gi musų lietuvis, 
beveik be didelių prisirengi
mų, nori išvaryti Dėdę Šamą 
iš biznio. Yra senai pripažin
ta teorija, kad prasti pinigai 
varo iš cirkuliacijos ge
rus pipigus. Tad Dėdė STinf^s 
bijodamas, kad lietuvis neišva
rytų jį iš biznio, kreipėsi į po
liciją ir į teismą ieškodamas 
rodos. Ir štai, musų lietuvis, 
nežiūrint jo visų gabumų pi
nigų dirbime, gauna 12 metų 
kalėjimo. Taigi jis subyno ir 
Kaponį.

O dar kai kurie šneka, kad 
lietuvių nėra smart vyrų!

—Pad. Palyginimo 
talentų Dept.

—i........ ......
Bačiunas atliko tonsilų 

operaciją
Garsioje Mich. farmoje nau

jas žymus farmerys chirurgas 
Bačiunas, prieš įsteigdamas li
goninę, padarė pirmą tonsilų 
operaciją. Kadangi tai buvo jo

pirmas mėginirpas ir chirurgas 
nepasitikėjo savimi, tai, neno
rėdamas bereikalingai pavojun 
statyti žmogų, jis operaciją pa
darė kompozitoriui.

E X T R A
Svirbus pranešimas draugi

joms, vakarų rengėjams ir 
visai publikai.

• Tai išradimas, kurio vki A- 
merikos lietuviai jau senai lau
kė, bet tiktai dabar susilaukė

Sensacingas instrumentas ga
lų gale jau išrastas. Skaitykite 
ir džiaugkitės. Sekamam sezo
ne visose svetainėse matysite 
ĮPadaužoskopą, tąjį modoriiojo 
mechanizmo stebuklą, be ku
rią tikrai afcseiti nebus galima.

Tuo tarpu galima tiktai ši
tiek pranešti, nes patento rei
kalai dar negalutinai sutvarky
ti ir aparato paveikslas dar ne
gatyvas. Vis gi jau suprasite 
to stebuklingo aparato vertę. 
Štai kame šuo pakastas:

Iki šiol visokį musų artistai 
ant steidžiaus užsilipę turėda
vo nervuotis ir raivytis dėl to, 
kad permažai publikos susirink
davo jų talentų pagerbti, o ren
gėjai prie kasos, sėdėdami pa
kaušius krapštydavo dėl to, 
kad kasoje pinigų nėra. O pub
lika kietose sėdynėse keikdavo 
dėl to, kad visokį artistai bliaii- 
davo ne taip, kaip reikia arba 
dar blogiaus, arba rolių neiš
mokę lošėjai suflerio nenugirdę 
kaž ką sau po nosia murmėda
vo.

Dauginus to viso nebus: Pa- 
daužoskopas čionais viską išly
gins. Bus užganėdinti ir artis
tai ir publika. Bus užganėdinti 
ir muzikantai. Ar jau šiek tiek 
supratot? Jeigu paskaitėt, kas 
viršuje pasakyta, tai galime 
apie patį stebuklingąjį aparatą 
pakalbėti, štai:

Stebuklingas aparatas susi
deda iš dviejų dalių, kurių vie
na bus ant steidžiaus, o kita 
arba ant galiorkos arba užpar 
kaly publikos. Vienas operato
rius visą stebuklingą mechaniz
mą operuos. Aparatą musų eks
pertas gali visur operuoti, nes 
nereikia nė elektros, nė gazo — 
operatoriaus ranka viską atlie
ka.

Ant steidžiaus prieš artistų, 
akis stovės didelis stiklas, ku
ris tris šimtus kartų viską pa
didina. To stiklo publika ne
mato, ale visi artistai mato 
publikos tris šimtus kartų dau 
ginus, negu svetainėje kad 
yra. Suprantat patys, kad ar
tistai bus labai užganėdinti. 
Padūkini sau, jei svetainėje 
yra šimtas žmonių, tąi artistai 
mato tris lakstančius publi
kos. Žmonių, kaip musių pilna 
svetainė, kiti net ant langų su
lipę.

Vadinasi musų artistai bus 
tikrai patenkinti ir savo roles 
daug gerinus atliks. Nebus rei
kalo jiems nervuotis.

Už publikos. Čia stovės ste
buklingojo aparato didysis pa
tentuotas mechanizmas, kuris 
veiks šitokiu budu: kai uždai
nuos kokis nors dainininkas, 
sakysim, pusbasis, tai operato
rius tik cakt ir atsuka apara
to ratuką į tą vietą, kur pa
rašyta Šaliapinas — publika 
girdi dainuojant musų gerbia
mą dainininką šaliapino bal
su. Kai tik išeina koks skrip- 
korius, tai Operatorius vėl at
suka ratuką ten, kur parašyta 
“Kubelik” — publika girdi 
garsųjį pasaulio smuikininką 
griežiant, o mato savo seną pa
žįstamą ir prietelį ant steid
žiaus. šitokiu budu bus gali
ma pamainyti kiekvieną artis
tą ant bet kokios garsenybės!

vyriškos arba moteriškos. Ar 
supratot kame musų aparato 
stebuklingumas? Galėsite ir 
motorų balsus pamainyti ant 
bet kokios operinės garseny
bės. Aparate sudėsime daugu
mą geriausių artistų, lošėjų ir 
dainininkų. Bus ir geriausių 
orkestrų: kai mūsiškiai skrip- 
koriai jums nepatiks, tai atsi
suksite “Waync King” ir turė
site tikrai gerų valsų.

Artistai to visko nematys 
tiktai girdės jūsų plojimą. Ir 
bus visi užganėdinti. Apie ka
sos reikalus, tai tuo tarpu dar 
nieko pasakyti negalime.

Apie gegužės pabaigą turė
sime dirbtuvę sutvarkę, tai ži
nosime ir aparatų kainas. Tur 
būt, reikės duoti ir lengvais iš- 
simokėjimais pirkti.

Kreipkitės į Padaužų Inži
nerijos Departamentą dėl 
smulkesnių žinių. Vėliaus ga
lėsimo aparato pikčerių at
spausdinti.

— P. Inž. Departamento 
direktorius.

Pastaba. Padaužų mekaniš- 
kųjų reikalų ministerija vakar 
turėjo posėdį, ir nutarė apara
tą tiktai renduoti vakari} ren- 
kėjams už mažą atlyginimą. 
Kadangi padaužų vyriausias 
inžinierius rengiasi rodauzę 
pirkti, tai skubiai mokinasi 
trys jauni inžinieriai, kurie 
galės patarnaut. >

Klaipėdos konfliktas 
jau užbaigtas

Prisipažįsta negalį Lie- 
vos galybės įveikti

Hindenburgas ir Hitleris atvyk
sta pas Smetoną su dovano
mis ir prašo dovanoti.

Klaipėda, kovo 31 — Ilgai 
nusitęsęs Vokietijos Lietuvos 
ginčas dej Klaipėdos užsibaigė, 
kuomet vokiečiai prisipažino 
kalti ir Hitleris su Hiridenbur- 
gu atvyko į Kauną pas Sme
toną su dovanomis atsiprašyti.

Smetona tačiau jas atsisakė 
priimti ir išmetė abudu už du
rų. Bet sąžinės kankinami vo
kiečiai dar nenustojo vilties ir 
tiesiog maldauja Voldemaro 
įsakyti Smetonai jų atvežtas 
magaryčias priimti. Voldema
ras svarsto. Tuo reikalu jau 
rašo svarbų veikalą, kuris pa
darys didelę įtaką į pasaulinę 
politiką: “Antra vokiečių Ca- 
nossa”.

Vokiečių tauta dideliame nu
budime. Hitlerininkai, komu
nistai ir centro partijos rėmė
jai suėję tariasi, kaip išvengti 
krizio ir kad Lietuva laimėjusi 
Klaipėdoje, nepradėtų maršuoti 
užimti Berlyno. Ketina dėl mo
mento svarbos atidėti ir Vokie
tijos prezidento rinkimus’, nes 
nebus kam peštis. Krizis sutai
kino Hitlerį su Hindenburgu, 
todėl reikia atidėti rinkimus 
iki jie vėl susikivirčys.

Montvidas padarė 1 mi
nutės ilgio kalbą

Garsus Chicagos kalbėtojas 
ir rašytojas Dr. Montvidas sa
kė kalbą tema “Kodėl nepatariu 
aspirantams ilgų kalbų sakyti’^ 
Daktaras kalbėjo tik vieną mi
nutę. Ilgiau negalėjo kalbėti, 
nes į salę pradėję rinktis žmo
nės.

Kitaicikai ir džiapsai 
rengiasi prie žūtbūti

nės kovos * , • X
Musų korespondentas atrado 

tikrąją karo priežastį
(Kablegrama Padaužoms)

šangaj, april. 1. — Krauju 
aplaistytas ir lavonais nuklotas 
šangajaus frontas, kurį laiką 
aptįlo. Nustojo dundėjusios ar- 
motos ir šautuvai. Neturėdami 
ką veikti džiapai ir Kita j aus 
kareiviai kartu suėję ruko Ame
rikos “lucky strike” cigaretus, 
klausosi Makalų šeimynos, ge

ria Kapones alų ir lošia bri- 
dių.

Jiisų korespondentui teko pa
tirti svarbi paslaptis. Kodėl mu
šasi Kitnjus šu džiapsais? štai 
kodėl. Pirmiausia Kitaičikas 
belošdamas bridžių su džiapu 
betino šešius be trumpų ir ne
gavo nei vieno kirčio, bet svar
biausia, kad kiti Kitajaus karei 
viai ir džiapai pradėjo ginčy
tis kokį karą senis Makalas 
pirks. Vieni sako, kad ,pš ims 
tik “Pekardą” ,o kiti, kad 
“Kraislerį”. \ Ginčas daėjo iki 
to, kad įniršę kareiviai pasi 
griebė ginklus prisirengę vienas 
kitam galvas nukapoti. Jeigu 
kitaičikai greit nesutiks sU džia- 
pais, kad Makalas pirk “Krais
lerį” Shanghajuje prasidės žūt
būtinės kovos.

Kor. gen. čing-Vang
Miau-Miau.

Parašė originalę kom
poziciją 

/ 
I—M—UMl.Hl. .>■ t

žymus Chicagos kompozito
rius, ant galo, parašė, labai ori
ginalų, tragišką muzikos veika
lą. Veikalas prasideda taip:

“Skrisčiau, paukščio sparnus 
jei turėčiau,

Užčiau, $25,000 jei laimė
čiau”...

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Naujos Lietuvių 
Šv. Kryžiaus 

parapijos
Kovo 27 d., Velykų rytą, ei

nu Auburn ■ avenue. Sutikau 
savo seną pažįstamą.

Pasisveikinome šit Velykomis. 
Mano draugas kviečia užeiti į 
naują lietuvių tautišką bažny
čią. “ ' ' ' L "• ' ’ •’

Draugo kviečiamas užėjau, 
žmonių pilna bažnyčia. Nors 
bažnyčia ir sena, bet energingi 
lietuviai papuošė ją gražiai 
kvietkomis. , \

Netrukus atėjo ir kunigas.

kenač “GARDEN CITY ■<IJAfL0OR DRESSING” 
šviesaus Grindų Aliejaus 

dėl visų grindų, su kiekvienu pirki
niu galiono, pusės galiono, ar kvortos 
keno. Šis grindų aliejus padarys tvir
tesnį ir geresnį elastišką paviršių, ne
gu varnišis. Tai yra tvirčiausias už
baigimas dėl visų grindų. Išdžiuvęs la
bai blizga ir palieka šviesiai užbaigtas 
grindis.

GALIONAS ...................................t $2.00
% GALIONO  .......................... 1.10
% GALIONO .............. ................. 7Oc

Parsiduoda visose hardvvare ir malevų 
sankrovose. Išdirbamas:

GARDEN CITY PAINT
& VARNISH CO.

' 20-TH AND TROY STKEETS
Chicago, Iii. Tel. CRAVIFORD 1810

T

Atlaikė gražias lietuviškas pa
maldas, pasakė pamokslą.
UPo pamaldų pradėjau teirau

tis žmonių kieno ta bažnyčia 
yra. Sužinojau, kad pasivadinu
si nauja šv. Kryžiaus lietuvių 
tautiška bažnyčia. Paaiškėjo, 
kad ji buvo pirmiau lenkų, bet 
kadangi lėnkaį negalėjo išlaiky
ti, tai pirm kiek laiko buvo už
daryta. O dabar ją paėmė lie
tuviai į savo rankas ir, kaip 
matyt, aplink ją sutvers stip
rią lietuvių tautišką parapiją.

Linkiu jiems geros laimes. 
Vienas iš buvusių.

Cicero
Ateinąntį sekmadienį rengia

mos didelės iškilmės Jurgio 
Washingtono 200 metų mirties 
sukaktuvėms paminėti. Bus 
prakalbo^ ir medžių sodinimas' 
visuose distriktuose.

Tose iškilmėse dalyvaus ir 
lietuviai su Kareivių Draugijos 
uniformų, .Skyriumi priešaky. 
Kareivių uniformos skyriaus 
nariams patartina visiem^ da
lyvauti. —Koresp.

Joniškiečių vakaras _____ ' *
Pereitą sekmadienį, bal. 10 

d., atsibuvo Joniškiečių L. ir 
K. Kliubo pasilinksminimo va-

Vykstantiems Lietuvon

LAIVAKORTES 
NUPIGINTOS 

' . 20%
KETURIOS NEPAPRASTOS

EKSKURSIJOS
Į KLAIPĖDĄ per Copenhagą 

Lietuvos Piliečiams Pasai 
ir Vizos Dykai

GEGUŽĖS 14 d. 
laivu

“UNITED STATES” 
LIETUVOS VYČIŲ 

ORGANIZACIJOS

ANTROJI 
GEGUŽĖS 28 d. 

laivu 
“FREDERIK VIII” 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIO CENTRO 

Drauge su laikraščiais 
“AM. LIETUVIŲ,” “DRAUGO” 
Rengiama specialiai dėl Amerikos 
lietuvių, prekybininkų ir pramoni
ninkų.

TREČIOJI \
BIRŽELIO 18 d.

laivu
“UNITED STATES”

L. D. S. ir “DARBININKO” 
Ekskursijai vadovaus 

Kun. J. Skalandis 
Šv. Roko parap. Vikaras

KETVIRTOJI 
LIEPOS 2 d. 

laivu 
“FREDERIK VIII” 

Rengia Žymesnieji Lietuvių laik
raščiai “VIENYBĖ “NAUJIENOS” 

ir “DIRVA”

Visos pastangos bus pašvęstos pada
ryti kelionę atmintiną ir pilną įvai
rumų ir malonumų dėl tų, Kurie da- 
lyvaus ekskursijoje.

Reikalaukite nuo savo agento lai
vakortės ant

SCANDINAVIAN AMERICAN 
LINE • % ‘

27 Whitehall St. New York City 
Ž48 Washington St., Boston Mass. 
130 N. La Šalie St. Chicago, III.

Jus dabar galite paduoti pareikalavimus 
(cląim) pinigų, depozitūotų Taupimo sąskai
toje, Čekių sąskaitoje ir Kalėdiniuose Kliu- 
buose. Paskutine diena padavimui pareika
lavimo yra Gegužės 20 d., 1932

VALANDOS PAPRASTOMIS 
DIENOMIS:

9 v. ryto iki 12 v. dieną
1 vai. iki 3 vai, po piet.

, ■- I

VALANDOS SUBATOMIS:

9 vai. ryto iki 12 vai. dieną 
1 vai. iki 5 vai. po piet 

6 vai. vak. iki 8 vai. vak.

DEPOSITORS STATE BANK
FRANKL. WEBB,

RECEIVER

karas/ ktiris pilnai nusisekė.
Svečių buvo pilna Krenčiaus 
svetainė ,kas Joniškiečius di
džiai nutsebinų, -nes ,šiais de
presijos laikais niekas tiek daug 
publikos nesitikėjo.

Padrąsinti tokiu publikos at- Kas remia Joniškiečius, tas at
jautimu; Joniškiečiai neka’nt- lieka labdarybės bei kultūros 
riai laukia vasaros. Mat, va- darbą.—Reibenietis.

sarai atėjus, jie mano sureng
ti koletli piknikų bei išVažiavi- 
miL ' . ’ *

Vičięms svečiams bei vakaro 
dalyviams ir rėmėjams Joniš- 

| kiečiai, taria širdingą ačiū.

Per 28 metus
bankas dėl sutaupą . . .
pER VIRŠ ketvirtdalį šimtmečio šį įstaiga dėjo visas 

pastangas akstimi taupumą ir dėl tos priežasties pa
tapo žinoma kaipo “bankas dėl sutaupų.” Net ir šito
kiais laikais — tūkstančiai žmonių yra reguliariai depo- 

i zituotojai — darantis algos dieną taupimo diena. Ati
darykite sąskaitą čia ir laikykitės, išbandyto pieno pasi
stumti priekyn finansiniai.

y

Laivakortes — Pinigų Siuntimas
1 . >

Peoples ^National “Bank
and ^rust Company

ofChicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

SAUGU SIUSTI PINIGUS
PER MUSŲ IŠTAIGĄ

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo J '
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas

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

Atsilankykit Ypatiškai Arba Prisiųskite Per Paštį,

JOHN J. ZOLP
4559 So; Paulina St., Chicago, III.-

. * , • 1

T

1

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

15 J 4 16 W, ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼. v.

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų iri pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos ligas, žaizdas, 'reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4 200 West 26 St. kampas Keeler Avė T ei C ra wf ord 5573

HOLLAND - AMERICA LINE
/ ■ - ___________

2 DIDELIUS EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ

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

Į KLAIPĖDĄ (pERrotterdam) 
Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS p.

AMBRAZIEJUS, J. SEKYS, J.
168 Grand St., Brooklyn,* N. Y.

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

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

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

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Main Št.< Montęllo, Mass.

“DIRVA”
6820 Superior Avė., Cleveland, O. 

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

' MOLIS, P.
1730 — 24th Su, Detroit, Mich.

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

RAUKTYTĖ, J.
123 Millbury St.,, Worcester, Mass.

226 Park St., Harford, 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.v J. J.

J87 Oak St., Lawrence, Mass. 
VARAŠIOS, A.

So. 12th and Oarson, Streets, 
Pittsburgb, Pa. 

VASIILIAUSKAS, J.
814 Bank St., Waterbury, Conn.

“VIENYBĖ”
193' Grand St., Brooklyn, N. Y. 

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

ZOLP, J. J.
4559 S. Paulina St., Chicago, III.
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MOKESNIŲ NAŠTA

Užlaikyti Amerikos valdžią — federalę, valstijų, 
pavietų ir miestų — kaštuoja per metus 13 bilionų do
lerių. Šitą sumą padalinus ant gyventojų skaičiaus, gau
sime $107.

Vadinasi, valdžios užlaikymas vidutiniškai kaštuo
ja po $107 per metus kiekvienam žmogui — vyrui, mo- 
terei ir vaikui. Tai sudaro apie $500 kiekvienai šeimy
nai.

Bet yra milionai žmonių Amerikoje, kurie iš viso 
tiek per metus neuždirba. Amerikoje yra 6,000,000 far- 
merių šeimynų, kurių vidutiniškos įplaukos per metus 
nesiekia 500 dolerių. Yra, be to, didelis skaičius “leibe- 
rių” (neišlavintų darbininkų), kurie irgi per metus už
dirba mažiau, kaip 500 dolerių.

Iš to palyginimo bus aišku, kokia milžiniška našta 
žmonėms yra valdžios užlaikymas. Tą naštą jie velka 
taksų (mokesnių) pavidale.

Be valdžios tačiau apsieiti negalima. Tiesa, kad 
valdžia šioje gadynėje daugiausia tarnauja kapitalis
tams ir padeda išnaudoti beturčius, bet ji. taip pat rū
pinasi žmogaus asmens, gyvybės ir turto apsaugojimu. 
Kad ir biedniansias žmogus visgi šį tą turi — sakysi
me, bent rubus ir batus. Jeigu valdžios rtebutų, tai bied- 
nam žmogui butų dar blogiau, nes jisai turėtų pats save 
ginti nuo plėšikų ir kitokių piktadarių, o neįstengda
mas įsitaisyti ginklą arba pasisamdyti kitus, kurie jį 
gintų, jisai butą visų niekinamas ir skriaudžiamas.

Kadangi be valdžios negalima apsieiti, tai reikia ją 
ir užlaikyti. Juo labiau žmonija progresuoja, juo dau
giau atsiranda įvairių kultūros įstaigų ir patogumų — 
mokyklos, keliai, ligoninės ir t. t., juo valdžios išlaidos 
labiau auga. Nors tiesa, kacl daug pinigų, kurie paten
ka į valdžios rankas, būna suvartojama netiksliai ir 
net tiesiog pavagiama, bet ir pašalinus visus’ eikvoji
mus, pasiliks dar bilionai dolerių neišvengiamų išlaidų. 
Šitie bilionai turi būt kaip nors sukelti. Kas gi daryti, 
kad sunki mokesnių našta neslėgtų žmonių?

Yra tiktai vienas kelias, tai — paimti į valdžios 
rankas įvairias Įmones, kurios neša pelną. Kai kuriuose 
miestuose valdžia jau turi gatvekarius, kitur miestai 
valdo gazo dirbtuves ir elektriškos jėgos stotis. Prak
tika rodo, kad tie miestų vedami bizniai pilnai apsimo
ka: duoda geresnį ir pigesnį patarnavimą gyventojams 
ir dar padaro pelno.

Šita kryptim einant toliaus, galėtų ne tik miestai* 
bet ir valstijos ir, galų gale, federalė valdžia įsitaisyti 
tokius pajamų šaltinius, kad mokesniai sumažėtų per 
pusę arba dar labiau ir biedni žmonės galėtų būt visai 
paliuosuoti nuo taksų.

NAUJAS “BENDRAS FRONTAS”?

Matydami, kad dešinieji kandidatąi pralaimės SLA. 
rinkimuose, tautininkai ir artimi jiems elementai san- 
dariečių eilėse pradėjo iš naujo kelti “bendro tautiško 
fronto” obalsį. Fašistų laikraščiuose rašoma apie su
šaukimą “tautiškų” redaktorių konferencijos, apie “tau
tos vienybę” ir apie tautininkų susitarimą su sandarie- 
čiais Pittsburgho seime.

šita agitacija yra išmarginta kelionėmis “cicilikų” 
adresu ir piktais užsipuldinėjimais ant pažangiųjų Su
sivienijimo darbuotojų.

Tai parodo, kokio, protinio išsilavinimo yra tie žmo
nės, kurie veda šitą “tautišką” kampaniją. Mes esame 
tikri, kad . iš jų pastangų nieko neišeis, kaip kad nieko 
neišėjo iš tos “garsios” New Yorko konferencijos, ku? 
rioje fašistai per pusantros dienos plakė liežuviais so
cialistus ir išsiskirstė lytiškam upe”, susipykę tarp 
savęs.

Bet SŲA. nariams bus pravartu atkreipti ąąvo dė
mesį į tai> kokią netęlęraųpijos dvasią tas įjąįyala# 
stengiasi paskleisti fraternaleje organizacijoje. Busi? 
mam seimui teks į tai reaguoti.

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams _______    $8.00
Pusei metu ____   4.00
Trims mėnesiai^_______ 2.00
Dviem mėnesiam ............____ 1.50

f Vienam mėnesiui ----- ------ „ .75

Chicagoj per Hneiiotojua:
Viena kopija ....____________ 8c
Savaitei ........................... ...............18c
Mėnesiui___ —.. ............„........ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams $7.00
Pusei metu »••• »«•« •• •• 8.50
Trims mėnesiams__________1.75
Dviem mėnesiams ----------- 1.25
Vienam mėnesiui __________ .75

Lietuvon'Ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metu ------ ...__ _______ 4.00
Trims mėnesiams --------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu
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LIETUVIŠKA DIPLOMATIJA 
ARGENTINOJE

*Prięš kiek laįko “Naujienų” 
korespondentas buvo pranešęs 
apie navatną Lietuvos ir Len
kijos diplomatinių įstaigų “uni
jų” Argentinoje. Dėl tos žinios 
Lietuvos pasiuntinybe Washing- 
tone išsiuntinėjo Amerikos lie
tuvių laikraščiams ilgų straips
nį, kuriame buvo aiškinama, 
kad prof. Berkmanas veikiausia 
vartojus Lietuvos konsulato tei
sių patarėjo (beirato) titulų 
tik dėl formos.

Musų korespondentas dabar 
vėl Štai kų rašo apie tų dalykų:

“Argentinos Lietuvių Balse” 
tilpo trumpa pastaba, apie tai, 
kad vietos svetimtaučių spauda 
rašo, jogei profbsorius Berk
man yra Lenkijoj ir Lietuvos 
valdininkas. Del tos pastabos 
“A. L. B.” Redakcija gavo laiš
kų, neva iš Lietuvos Atstovy
bės Argentinoje, bet kadangi 
tas laiškas niekelio nebuvo pa
sirašytas, tat Redakcija atsisa
kė tų laiškų skelbti. Laiškas 
pasirodė klebonijos “švytury” 
ir šitaip skamba:

“ ‘švyturio* Redakcijai.
“Gerbiamoji Redakcija,
“ ‘Argentinos Lietuvių Bal

sui’ neįdėjus Pasiuntinybės 
laiško, prašoma neatsisakyti 
patalpinti ‘švyturyje’ kas se
ka:

“Dr. L. Berkman niekad 
nebuvo Konsulato juriskon
sultas. Jam tebuvo pavestos 
kelios bylos išreikalauti atly
ginimų iš atatinkamų įstaigų 
už musų piliečių mirtį. Kon
sulatas jam nebuvo davęs tei
sės vadintis jo ‘beiratu’.

“Lietuvos Pasiuntinybė 
P. Amerikai.”

Reiškia, Lietuvos pasiuntiny
bė Pietų Amerikojė pripažįsta, 
kad ji duoda bylas p. Berkmą- 
nui, bet tik viešai neleidžia jam 
vadintis “beiratu” (o jis visgi 
taip vadinasi!).

Bet dalykas yra štai koks: 
p. Berkman nėra joks advoka
tas Argentinoje ir neturi jokios 
teisės vesti bylas . Argentinos 
teismuose. Berkmanas yra Len
kijos valdininkas, atsiųstas iš 
Varšuvos Užsienių Reikalų Mi
nisterijos, kad padėtų Mazurke- 
vičiui, Lenkijos lųiųisteriui Bu
enos Aire.se. Ji§ gauna algų iš 
Lenkijos valdžios ir yra žino
mas, kaipo oficialus Lenkijos 
valdžios notaras Argentinoje.

Tokiu budu 'susidaro labaį 
paslaptinga reikšme Lietuvos 
IPasiuntinio Argentinai skelbi
me, kuris buvo įdėtas vietinia
me lietuvių, kunigų laikraštyje 
ir kuriame buvo pasakyta, kad 
viskas, kų čia> Pasiuntinybė da
ro, tai daro sulig instrukcijo
mis iš Kauno arba veikia sulig 
centro valdžios nusistatymu. 
Buvęs konsulas, dabar. Pasiun
tinybes sekretorius, Gaučys, ku
ris su kunigais tamsius reikalus, 
veda, labai sųsippino iškilimu 
viešumon tos Bcrkmano istori
jos.

Gal Pasiuntinybe Washingtp- 
ne dabar paaiškintų, kodėl Lie
tuvos įstaiga Argentinoje pa
veda bylas tokiam asmeniui, 
kuris yra ne, advokatas Argėn- 
•tinoje, o tik iŠ Varšuvos atsiųs
tas Lenkijos valdininkas?

“MAKARONAI” MĄRIAM: 
POLĖJE

■ ■ į ' ■ ■' „

Kauno “Socialdemokrate” įdė
ta korespondencijų apie Mari
jonų vienuolynų. Marijampolėje. 
Ji skamba taip:

Marijampolėje, marijonų vie- 
įnuolyno — marijampoliečiai va- 
įdink “makaronų” — diębtuyęse 
dirba gana daug dąrbininkų. 
Darbo sąlygos nežmoniškos. 
Darbininkai dirba tvankiose 
dirbtuvėse labai, su^ikimšę. Djr- 
ba 12 vai. į dienų. Paskutinė
mis dienomis, vienas stalius 
(čia dirbu'siuvėjui, batsiuviai,

naujienos, cra«go, m,
i'.1 .........................................   ■■■■■.............. .................................................

staliai, šaltkalviai, raidžių rin
kėjai ir kiti) pasipriešino “ma
karonų” Vyriausybei. Apie dar
bo sąlygas stalius pranešė dar
bo inspektoriui, kuris uždrau
dė ilgiau dirbti kaip 8 vai. Iki 
šiol už paskutines 2 valandas 
“makaronų” vyriausybė ne vie
nam darbininkui nemokėdavo. 
Faktinei mokėdavo tik už 8 
darbo vai., o dirbdavo 10 ir 
net 12 yal. Nė vienas darbinin
kas nedrįso prieš “tėvelius” pa
kelti balsų. Mat, kuris tik mė
gino, tą tuojau atleidžia iš dar
bo. šis stalius per darbo in
spektorių išreikalavo 80 lt. kom
pensacijos už atleidimą be pa
grindo iš darbo. Stalių atleido 
už tai, kad jis pareikalavo už 
tas 2 vai. sumokėti. Į jį pasi
žiūrėję, pradėjo balsų kelti ir 
kiti darbininkai. Be to, čia dar 
“makaronai” laiko valgykla, ku
rioje privalo valgyti kiekvienas 
ten dirbantis darbininkas. Nors 
pietus kainuoja 1,40 cent., bet 
jais gali pasisotinti tik 5—7 
metų vaikas, o ne darbininkas.

Draugai, kratykimes “maka
ronų”. Lai gyvuoja darbo liau
dis! —Rastenis. ...

ĮVAIRENYBES
Gyvuliai vaiduokliai
Kiekvienas yra girdėjęs pa

sakojant, kad vienoj ar kitoj 
vietoj vaidinasi, arba matomai 
pasirodo mirusieji, arba jie 
pasireiškia triukšmavimu ar 
kaip kitaip. Paprastai vaidina
si arba senuose trobesiuose, 
arba tose vietose, kur, pasak 
padavimų, yra įvykę žmogžu
dysčių. Bet, palyginti, daug re
čiau tenka išgirsti kalbų apie 
gyvulius vaiduoklius. Tačiau 
ir (okių atsitikimų yra žinoma 
nemaža. 1

Vienas aukštas anglų dvasi
ninkas pasakoja tokį įvykį. 
Prieš 12 metu nugaišo jo tetos 
mėgiamas šuo. Teta gi mirė 
šešiais metais vėliau. Jam ke
lis kati užteko keisti gyvena-* 
moji vieta. Ir štai, vienoj vie
loj, kur jo teta niekad negyve
no ir nebuvo buvusi, atėję pas 
jį žmonės papasakojo, kad jie 
malę dienos metu vaikščiojan
čią dvasininko namų kieme 
senų moteriškę su šunim. Kar
lų juos malę net keturi žmo
nės. Visi jie vienodai nupasa
kojo, kaip moteriškę ir šuo 
atrodė. Iš jų pasakojimų jis 
įsitikino, kad čia negalėją Ljuįi 
niekas kitas, kai tik jo teta. sn 
savo šunim. Iš netyčių buvusi 
vaidinimosi melu tpj viętpj 
mažyle, dviejų metų, mergaitę 
bėgo paskui šunį, šaukdama: 
au! au! au! Tai buvo įrody
mas, kad vaiduokliai tikrai 
buvo matomi,

Kad arkliai, kai kada mato 
daugiau, negu žmogus, yra sę- 
niiH pasipilta, Vięnas rašyto
jas pasakoja tokį nuotykį. Jam 
dažnai tekdavo važiuoti dienos 
ir nakties metu pro vieną vie
tų, apie kurių buvo kalbama, 
kad ten kadaise įvykęs nužu
dymas. Dienos metu arkliai 
ramiai pro jų praeidavo, nei 
kiek ųesibaidydami, Bet naktį 
arklui i toj viętpj prunkšdąyb, 
stodavo piestu ir norėdavo me- 
slfe į šalį. Tek,dayo visiems iš> 
vežimo išlipti ir arklius pra
vesti ip’o tų vielą,, laikapt už 
brizgilų, žmonės tvirtino, kad 
arkliai matydavo, nužudytoj^ 
dvasią. b.

32į000 ateivių legali? 
zavo savo buvimą

Apie 32,000 ateivių, kurie ne
turėjo įvažiavimo į Su v. Vals
tijas .rekordų, gavo legališką 
stovį per užsiregistravimų pe
reitais dvejais įlietais, sako 
Darbo Departamentas.

Tuos atpivms nebuvo galima 
išdcpprtuoti, nes jie jau ilgai 
gyveno šioje šalyje. Ir jie'ne* 
galėjo, tai>ti piliečiais, nes ne
buvo įleidimo nuolatiniam ap- 
sigyvehiinui rekordo. Nors 
dauguma, jų .įy.nžiąvo be peržiu-'

Clcveland, O. — John B. 
Wilzerding, kuriam piktadariai 
pasiuntė kelis žmonių pirštus, 
grasindami, kad ir -jam bus 
pirštui nukirsti, jeigu jis nesu
mokės $3,000.

rėjimo imigracijos valdininkų, 
bet legališkai. Tačiau jie ne
galėjo darodyti įvažiavimo 
dienų ir negalėjo atsiminti lais
vo vardų, ant kurio atvažiavo 
į Su v. Valstijas. Tuo tarpu tos 
informacijos yra labai reika-

dinią. Kiti atvažiavo šjon ša
lin jaunystėj ir negalėjo atsi
minti, kaip atvažiavo. Nema
žas skaičius įvažiavo per Ka
nadą ir Meksiką, kur seniau 
rekordai naujai atvykusių 
kaip ir nebuvo laikomi. Tarp 
ateivių, kurie legalizavo savo 
įvažiavimą, buvo net 1,450, to
kių, kurie atvažiavo',, į šią šalį 
prieš 1890 m. Bet daugiausia, 
beveik 18,000, atvažiavo nuo 
1911 iki 1920 m. Tarp užregis
truotų 3,567 buvę meksikie
čiai, 3,825 lenkai, 1,885. vokie
čiai, 1,812 skandinavai, 2,896 
italai ir 11. «'■ 1.........

Imagai dabartinių įstatymų/ 
tik ateiviai, kurie įvažiavo/ į 
Suv. Valstijas prieš birželio 3 
1921 m., ir kurie čionais nųp 
to laiko pasiliko, gali užsire
gistruoti. Svarbiausias reikala
vimas, lai įrodymas legaliza
vimo tikslams yra, k»ad ateivis, 
kuris bando gauti užregistravi
mo rekordų. įvažiavo į šalį 
prieš birželio 3 d. 1921 in., ir 
niekad neišvyko iš Suv. Vals
tijų net trumpam laikui. Apli- 
kantąi turi išpildyti dvi kopi
jas forin 659 ir pasirašyti pra
vardę prie notaro. Paslraąytos 
fotografijos turi būti užlipdy
tos,ant abiejų blankos kopijų. 
Reikia irgi pasiųsti keturiąs. 
kitas fotografijas ir ant jų 
pravardę užrašyti. Su apliką-. 
cija -reikia pasiųsti $20 Coių- 
missioncr General ofUinmi/ 
gralion,, Washington, D. C, 
Blankęs, tinkamai pasirašytos, 
ir prie notaro prisiektos, su 
pinigais ir fotografijoms (še
šiomis iš viso) turi būti pasiųs
ta arčiausiam Imigracijos- vit- 
šiniiikui. Pilnas sąrašas imi
gracijos ofisų atspausdinta 
ant puslapio 6-to,’ form 659.

Abi blankos turi būti vienu-; 
dai išpildytos. Tarp kluiisinių 
Vra tie, kurie liečiu aplikąnlp 
rezidenciją nųp, birželio 3; dį* 
1921i m. ir ir adresuą
firmų, kompanijų, ir įmonių, 
kurie jį samdė nuo tos dienos.

Kuomck uplikantas pasiun
čiu, tu$ blankas, neužilgo jį i 
prašę asmęniškuį atvykti dėl- 
egzamino. Jis turi atsivesti du, 
liudininkus, geriau Amerikos 
piliečius, kurie gali prisiekti; 
dėl jo apsigyvenimo Suv. Val
stijose ir jo gero charakterio.

įęigų a^likapląs linkapai 
išlaiko egzaminų, jo buvimas 
Suv. Valstijose legaližupjamas. 
ir jam išduodamu užregistnu 
viiųo cęųtifikąla^. .Tas lci<l»ia 
jam paduoti, jeigu jis taip pa
geidauja, deklaraciją, intenci? 
jos tapti SUV. Valstijų. piliečiiU 
Jęigu - pirmiau^ išgavo pirmas 
pppjęraą, kurios dąr’ nėra &ępT 
tynių męlų sėmimo, jįs - Idoj

1 gali prašyti antrų 
paduodamas n ai

popierių,

peticiją.
Užregistravimo certifikatas 

eidžia ateiviui taipgi gauti 
leidimų sugrįžti, jeigu jis ke

BRAM STOKER

G RIF AS

(Tąsa)
Arturas atsisėdo sofoje ir 
sivaržydamas atidarė man 
vo širdį. Atsisėdau šalę ir

ne- 
sa- 
pa- 

ėmiau jo rankąs tarp savųjų. 
Tikiu, kad to jis nepalaikė 
man už blogų ar vėliau apie 
tai atsiminęs neįgytų panašų 
įsitikinimą. Bet pati taip gal
vodama jį įžeidžiu; žinau, kad 
jis to niekuomet nepamanys— 
jo prakilnumas to niekuomet 
nedąlęis. Suprasdama, kad jo 
širdis tiesiog . plyšo iš skaus
mo, tyliu balsu pradėjau:

“Aš mylėjau Lucijų ir žinau, 
kaip brangi ji buvo tau ir kaip 
branguh tu. buvai jai.oMcs‘abi 
buvome kaip tikros seserys; ir 
dabar, kuomet ji iš musų tar
po pasitraukę, ar negalėčiau aš 
būti ir tau kaip tikra sesuo 
ir paguosti nelaimėje? Žinau 
kįęk daug smūgių pergyvenai, 
ir abejoju, ar galiu suprasti 
kaip skaudžiai jie sužeidė ta
vo širdį, bet jeigu užuojauta 
ir paguoda gali tavo skaus
mus sušvelninti, ar negalėčiau 
aš tai padaryti — dėl Loci
jos?”

Valandėlei nusiminimas ir 
agoniją Artūrų įveikė. Atrodė, 
kad visos tos kančios, kurias jis 
kentė tylėdamas, dabar išsiver
žė visu smarkumu. Jį pagriebė 
smarki isterija ir iškėlęs ran
kas, visas agonijos apimtas pra
dėjo jas laužyti. Atsistojo ir 
vėl atsisėdo, o ašaros, gausios 
ąšųrę^, , ?tuo . tąrpu riedėjo jo 
skruostais. Man pasidarė jo la
bai gaila ir nieko nepagalvoju
si ištiesiau rankas ir paėmiau 
jį j savo glėbį. Suvaitojęs, pri
glaudę galvų prie mano kruti
nės ir drebėdamas nuo susijau
dinimo, verkė kaip mažas kūdi
kis.

Visos mes moterys dalinai 
esame motinos ir visa širdimi 
atsiduodame tam, kuris į tą 
musų motinos jausmų paveikia 
ir į jį ittsišaukią; įsivaizdavau, 
kad to suaugusio, skausmo su
imto vyro galva priglausta prie 
mano krutinės buvo kaip kūdi
kis, kuris kurių nors dienų irgi 
glamonėsi? mano prieglobstyje; 
glosčiau jo plaukus, lyg jis bu
tui mano tikras kūdikis. , Tuo 
laiku visai nepagalvojau, kaip 
keistai tai atrodė.

Netrukus jis nustojo raudo
jęs ir pakėlęs galvą atsiprašė, 
nors jausmų nemėgino nuslėpti. 
Jip man pasakojo, kad per iš- 
.tiąąš dięnųs jr naktis — ilgas, 
‘ligninas ir nemiegotas
naktis -— jis negalėjo su nie
kite kalbėti ir kaip vyras į vy
rą išreikšti savo jausmus. Ne- 
bąyo ųęi vienos moteriškes, ku
ri, galėjo jam tai-ti užuojautos 
žodį( ar. į kurią, jis galėjo atvi
rau pasipąsakęti dėl tų baišių 
Al$nM4Ūi kurios buvo suriš- 

sų, jį ištikusia. nelaime. ‘‘Da
bar žiųąu kiek perkentėjau”, 
1iarę\tį mi^išiuo&tydamas akis,
“bęt dar ų^inųu — ir niekas 
kitas niekuoi#ęt nežinos, kiek 
daug man reiškė šiandien jūsų 
sįįdij u^upjąHto. Bet su* laiku 
ąu^inosiii;.:. ir, tikėk man, no* s 
dabar nęsu nedėkingas, kuo la
biau suprasiu'; ir įvertinau, tuo 
ląbiąu augs manę dėkingumas 
.tamW. Jua ięUite man būti jū
sų tikrų broliui per visąt gyve
nimą, ar, nė - 
cijos.?’^

- ir niekas

deL brangios Lu-

“IŽel: mylimos Lucijus”, pri
dūriau suspausdama jam ran
kas. “Ne vien, jau bet ir tams
tos ląbuū” pridėjo Arturas, 
“nes, jeigui vyriškio pagarba ir

šeštadienis, balan. 16, 193Ž

tina aplankyti gimines užsie
ny, arba taip iš Suv. Vai. išva
žiuoja, ir prašyti įleidimą žmo
nos ir nepilnamečių vaikų su
lig parink t i na kvota.

Vali A. Vaivada

DRAKULA
« Co.

dėkingumas yra verta įgyti, 
tamsta šiandien jų įgijai. Jei
gu ateityje bus laikas, kuomet 
jums bus reikalinga vyro pa
galba, tikėk man, jus neapsivil- 
site. Lai Dievas duoda, kad 
toks laikas niekuomet neateis 
ir nesuardys saulėtų tamstos 
gyvenimų; bet jeigu to nebus 
galima išvengti, prižadėk, kad 
man apie tai praneši.” Jis kal
bėjo taip karštai, ir jo skaus
mas, atidaryta žaizda tiek jaut
ri, kad tikėdama jį kiek pa
guosti, tariau:

“Prižadu.”
Išėjusi iš kambario ir eida

ma koridorių radau Kvintų 
Mčrris žiūrinti pro langą. Iš
girdęs mano žinksnius atsigrę
žė. “Kaip Arturas?” paklausė. 
Pastebėjęs paraudonavusias ma
no akis, pridūrė: “A, matau, 
tamsta jį raminai. Vargšas! 
jam to reįkia. Niekas kitas, tik 
moteris tegali paguosti vyra 
širdies reikaluose; ikišiol jis ne
turėjo nei vieno, kuris butų ga
lėjęs tai; padaryti.”

Kvintas pakėlė savo liūdesio 
ir skausmo naštų taip drąsiai 
ir vyriškai, kad mano širdis 
buvo kupina užuojautos ir l>a- 
garbos jam. Jo rankose pama
čiau raštų kopija ir suprasda
ma, kad perskaitęs jis patirs 
kiek daug aš žinau, pridūriau:

“Norėčiau paguosti visus, ku
rie kenčia nuo širdies nelaimių. 
Todėl, ar galiu būti ir tamstos 
draugė ir ar ateisi pas mane 
užuojautos žodį išgirsti? Vė
liau sužinosi, kodėl aš taip kal
bu.” Kvintas pastebėjo, kad 
kalbėjau rimtai ir, nusilenkęs, 
paėmė mano ranka ir pridėjęs 
ją prie lūpų, karštai pabučiavo. 
Nors tai atrodė kaip mažas 
menkas užuojautos jausmas iš 
mano puses taip drąsiam ir ne
egoistiškam žmogui, prisiarti
nusi pabučinvau ir jį. Ašaros 
ssupindėjo jo akyse, ir valandė- 
Tei negalėjo ištarti žodžio; bet 
vėliau imniu balsu pradėjo:

“Mergyt, niekuomet, kol gy
vensi, nesigailėsi parodžiusi sa
ve tikrų nuoširdumą!” Tai ta
ręs įėjo į studijų, kur tebebuvo 
Arturas.

“Mergyt!” ■ tas pats žodis, 
kurį jis tarė Lucijai ir, Dieve, 
jeigu butų daugiau tokių žmo
nių!

(Bus daugiau)

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

Naujau No, 22 “Kovos* 
autas šiąndie. Kaina 10c. 

Jauskite Naujienose 
“NAUJOJI BANGA”

Atėjo pirmas numeris 
Urtiguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”; 
Kaina tik 5 centai.

BOSTONIEČIŲ ATYDAL
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M, 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėse 

taip pataria Lietuvos bankai

Garsinkites “N-nose”
' ffd • "•'* r ■ . ■ • V k,*

Aire.se
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NAUJIENŲ" KONTESTAS
KONTESTO EIGA

Turi 19787 bubu

Mrs. KEMĖŠIS

LAIPSNIS 3-ClAS

LAIPSNIS 2-RAS

J. SINKUS

CHICAGO, ILL

Turi 3496 balsų CHICAGO,

Turi 2821 balsų

LAIPSNIS 1-MAS

EVANAUSKAS S. NAUDŽIUSMATULIOKASDEGUTIS
CHICAGO, ILL Grand Rapids, Midi

W. Frankfort
CHICAGO Turi 340 baląų Tutri 320 balsų

Turi 928 balsų

A. DZIAUGYS

JOHN ASC1LA

Turi 80 balsų

Mis. ROVAITIENR

‘a‘-

D. ŽUKAS 
CHICAGO

BAKINC
P0WBER

Kenosha, Wis.

Turi 120 balsų

mane bu- 
bet biznio

HERRIN, IlfL.

Turi 307 balsų

Toronto Canada
Turi 560 balsų

MIKE STOŠKUS 
KANKAKEE, ILL.

Turi 360 balsų

J. ALIKONĮS 
Jobnstęn City/.IU

Turi 560 <ba|sų

J. MITGHEI t 
WAUKEGAN. ILL 

Turi 128ft balsų

Kontestantų 
Veikimas

Z. A. JUCAITIS 
CUDAHY, WIS.

/ • ‘ » « J

Turi 80 balsų

J.- RIMKUS 
CHICAGO 

ruri 2817-balsus

P. SERAPINAS
Westvillc, III. . SMIGELSKIS

CLEVELAND, O.

Turi 65 balsus

Turi 160 I

Cbicayo
Turį. ^4p halsų

JULIUS 
MICKEVIČIUS

JAMES 
SHOLTEMAN

F. LAV1NSKAS 
DETROIT, MICH.

Turi 1670 balsų

SI?. ŽUKAUSKAS
• V .lt 'i*

Wi|kes Bar«,1 Pa.
T^»; 215.^ baM

CHICAGO. ILL.

Turi 18021 balsų

GĘO. CHRISTIAN
Barrington, III.

Pastebėkite puikią teš 
tą . . . kaip piragai 

laikosi švieži.

SAKALAUSKIENĖ

Chicago

Turi 80 balsų •

K. DEVEIKIS
CICERO, ILL.

Turi 4230 balsų

ATKOČIŪNAS
CHICAGO

Turi 2970 balsų

Naujienas” šio kontesto lai

73 St, tuoj aus atsi- 
pusmečiui

Draugai, jau liko tiktai apie 
2 savaites laiko iki pabaigai 
kontesto. Tad pasirūpinkite, 
kad nė vienas just) apielinkėj 
lietuvis neliktų nepakalbintas 
užsirašyti Naujienas.

Imkite pavyzdį S|. Žukausko 
iš VVilkes Barre, Pa. Jo kolo
nijoj jau visos galimybės iš
naudotos, tad jis kreipėsi prie 
savo draugų į kitas kolonijas 
laiškais Ir anų dienų prisiua? 
tė pluųštų prenumeratų. Tarpe 
kitų radome prenumeratų vys
kupo X. M, Žukausko. Ma| 
vyskupas Žukauskas iš Philar 
delphijos, kaipo progresyviš- 
kas žmogus, be Naujienų negai
li apsieiti.

Manau, kad? kiekvienas kon- 
testautas turi daugelį pažysta
mų kituose miestuose kur kom 
testantų nėra, tai. kodėl nepay 
prašyti jų, laiškais, kad užsi- 
jųšylų N^ųjįęnas. s

— A, Rupkevi&ą, 
Kontesto Vedėjas.

CHARLES
RAČAITIS

Springficld, III. 
Turi 314 balsų

šios savaitės kontestantų 
stovyje patemysite gana stam
bių permainų. D. Žukas iš an
tro laipsnio su sykiu persikėlė 
į 4 laipsnį. Taip pat ir. M. Ke- 
mešieųę prisiėjo perkelti iš. 
trečio laipsnio į ketvirtų. Mat 
dar sveikai bebūnant jos už- 
megsti prospektai/ šių savaitę 
užsimokėjo.

Iš antro laipsnio Senas Pet
ras persikėlė į 3-čių laipsnį. 
Gerai pasivarė drg. Deveikis ir 
dar turi gerų prospektų.

Kr. Laviiiskas iš Detroito ir
gi po biskį slenka pirmyn, o 
kaip Fordas geriaus pradės 
dirbti, tai gal su sykiu įžengs į 
augštesnį laipsnį.

Pasirodė naujas kontestan- 
tas, tai Geo Christein iš Bar
rington, III. ir žada padaryti 
gerų biznį. Labai gerai, drau
ge, kad nepamiršote, nes jūsų 
kolonija butų likus neišnaudo

ję MARTIN.
KENO$HĄ, WISu 

Turi, 320. ba|sų

. J. URNE2IS
CHICAGO 

Turi 6547 balsų

A, L. SKIRMON 
TAS 

HARVEY ILL. 
Turi 50Q balsų

YoerT’/ES
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Frec “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Msriac Co., Dept IL S.,9 E. Ohio St^Chicijo

JOE
CHICAGO

Tek Haymark^t 3761 
Turi 1572 balsų

Pereitų savaitę sirgau; Ijaip 
T., Rypkevičia rašė 
vo pagavusi “flu”, 
vistiek šiek tiek padariau, dė
lei draugų užuojautos.

Jos. Banis, 6746 S. Campbell 
Avė., pakvietė mane laišku. 
Sako, pasirinkęs mane iš visų 
kitų kontestantų. Atsipaujįnp 
prenumeratų, su visais prie
dais. širdingai jam ačiū.

Atsinaujįno prenumeratų ir 
p. A. Jokubauskas, 5702 South 
Halsted St. širdingai ačiū už 
paramų.

Petras Murinskas, 6914 So. 
Western Avė., turi Malt and 
Hpps sankrovų. Biznis eina 
gerai ir sankrova pilna viso
kiausių prekių. Jis yra Naujie
nų skaitytojas.

Zcnon Lėkis, 6158 Fairficld 
Avė. yra senas Naujienų rėmė
jas. Anais'laikais aš jam bū
va ir užrašęs, bet po to jis vis 
negalėjo prisirengti atsinaujin
ti prenumeratų ir tenkindavo
si pirkdamas laikraštį kasdien. 
Tcčiaus man atsilankius jis vėl 
užsiprenumeravo Naujienas 15 
mėnesių. .

Tariu visiems ačiū.
—K. G. Urnežis, 
tel. Englewood 8243;

P. MARTINKAITIS
Senas Petras 
CHICAGO

Turi 5340 balsų

Kontestandis P. Martinkaitis 
iš Chicago, kuris irgi pasiekė 
trečių laipsnį, rašo;

Kontestas jau baigiasi. Su 
pabaiga hąlųndžio užsibaigs ir 
sunkus kontestantų darbas; sa
kydamas sunkus, kalbu iš savo 
paties patyrimo. •

.Visi kontestantai eidami į 
kontestų; tikėjosi laimėti pir
mų, antrų ar trečių dovanų, 
bet ant nelaimės, ar niekurie 
gavo, taip sakant,- “šaltas ko
jas”, ar gal Hooverio prospe- 
fity nupųldė dvasių, bet dau
gelis nepasiekė nę pirmo laips
nio.. Be abejonės, tie .draugai 
irgi turėjo gerus norus laimėti 
pirmų dovanų, bet sustojo pu-, 
siairkelėj* Nelengvas yra kon- 
testanto darbas šiais laikais, 
bet dirbant visgi galima šį tų 
laimėti. Ir tie kontestantų, ku
rie nenustojo pusiaukelėj; bet 
dirbo kaip įmanydami, visur 
lankėsi, važinėjo, vis ieškojo 
biznio, tie ir laimėjo ir pasie
kė daug augėlesnius laipsnius.

Užėjus pas p-ių E. Paliulie- 
nę, kuri užlaiko grosernę prie 
1815 W 
naujino Naujienas 
ir Žadėjo ateityje atsinaujinti 
“Keleivį.”

Užėjau ir pu8 p. p. G. Smitli, 
9640 So. Carpenter St, kurie 
jau senai buvo žadėję Senam

(Pačių kontestantų atsiliepi
mai) .

Koiįtestantds K. G. Urnežis 
iš Chicago, kuris pasiekė jau 
trečių laipsnį, rašo:

Konlestaš jau eina prie pay 
baigos. Tie gerb. chicagiečiai, 
kurie norėtumėt, kad dienrašt- 
lis “Naujienos” už metinę pre
numeratų. jus lankytų per 15 
mėnesių, pasinaudokite šia 
kontesto proga ir užsirašykite

Petrui padaryti biznio. P-ia 
Stnflthįenė tuoj aus atnešė de
šimkę ir užsirašė Naujienas 15 
mėnesių.

K. Karth, 4133 So. Wallace 
St., kuris užlaiko bučernę ir 
grosernę, atsinaujino Naujie
nas ant 15 mėnesių.

A. Jocius,. 135 E.. 1141h PI., 
telefonu į Naujienų ofisų pa
kvietė Seną Petrų ir atsinauji
no prenumeratų 15 mėn. Jis 
yra automobilių taisytojas ir 
gerų darbų atlieka už prieina
mų kainų. Jis yra draugiškas, 
veiklus draugijose žmogus.

P. Vaičiūnas, 1860 So. Peoria 
St., kuris užlaiko patogių gro
sernę ir bučernę, užsirašė 
Naujienas 15 men.

A. Seratavičius, 7207 So. 
Francisco Avė., pašaukė tele
fonu Senų Petrų ir užsirašė 
Naujienas, taipgi atsinaujino 
Keleivį, nors pastarojo prenu
merata dar negreit baigsis. A.. 
Seratavičius ir Senas Petras 
abu yra vieno amato žmonės— 
abu kvalifikuoti Illinois valst. 
angliakasiai, per daugelį metų 
kiekvienų dienų rizikavę savo 
gyvastie eidami į dujų pilnas 
kasyklas juodųjų deimantų 
kasti. Dabar gi al>u gyvena 
Cbicagoje. Senas Petras jau 
senai džiaugiasi Hooverio pro- 
sperity ir dabar dirba Naujie
nų kontesto, o. Seratavičius ra
do čia didesnio pasisekimo ir 
dabar jau turi gražų nuosava 
namų.

Ačiįi visiems, kurie tik daro 
kokį biznį per Senų Petrų.

—- Senas Petras.

, p; SAVICKAS 
rock^ord. ill.

Turi 1160 balsų

4OYEARS
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Mirė Jieva Drange- 
lienė

Vakar 6 vai. ryto mirė Jieva 
Drangelienč. žinomo lietuvių vi
suomenės judėjime Dr. Dran-

gelio motina, savo namuose, 
3128 W. 54th St.

P-nia Drangelienė yra kilus 
iš 'Prienų parapijos, Marijam
polės apskrities. Į Ameriką at
keliavo prieš 30 metų ir sulau 
kū 67 metų amžiaus.

Nabašninkė bus pašarvota 
Mažeikos koplyčioje šj vakarą 
nuo 6 vai. Laidotuvės įvyks pir
madienį prieš piet.‘

Švedų Amerikos Linija
2 EKSKURSIJOS

Į Lietuvą
Rengiamo? Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoj 
IŠ NEW YORKO

Į KLAIPĖDĄ 
(Per Goteborgą)

Mirė Jonas Norvai
šas, senas Liet. Tau

tinių Kapinių 
trustisas

Naujai? Motorlaiviais

Kungsholm ir Gripsholm 
Gegužės 10 ir Liepos 30 d.

nupigintos laivakortės 
j Klaipėdą

Ten Ten ir atgal
Trečia Klase $76.00 $126.00 
Turistine Kl. S 107.00 $11’6.00

Su pirma ekskursija j Lietuvą gryž- 
ta p. C. G. Lukšis. kuris kas metas 
Amerikiečiams rodo “Lietuvą Pa
veiksluose“. Kelionėj nufilmuos vi
są ekskursiją ir kitą metą rodys A- 
merikoj. Norį turėti linksmą kelionę 
į Lietuvą ir matyti save paveiksluose 
važiuokite Gegužės I 0 d. ekskursija.

Klausk specialio lietuvių kalba 
ekskursijų cirkuliorio!

Informacijų, laivų išplaukimų ir 
laivakorčių—kreipkis pas savo agen
tą arba:
SVVEDISH AMERICAN LINE

181 N. Michigan Avė. Chicago

Jonas Norvaišas gyveno adre
su 3318 Auburn avcnue dauge
lį metų. Buvo vienas iš pirmų
jų Lietuvių Tautinių Kapinių 
organizuotojo ir ėjo kapinių 
trustiso pareigas iki mirė.

Dirbo pasišventusiai kapinių 
gerovei. Vargu galima surasti 
kitą, kuris butų tiek pasidar
bavęs Lietuvių Tautinėms Ka
pinėms.

Jis buvo žmogus prasisiekęs. 
Kito užsiėmimo neturėjo, ėjo 
trustisų komisijos nario parei
gas, tai kiekvieną dieną atsilan
kydavo kapinių pažiūrėti, kad 
viskas butų tvarkoj. Kito to
kio trustisų tarpe nesirado ir 
n esi ras, kad už du doleriu mė
nesiui pašvęstų tiek laiko kapi
nių reikalams. (

Už tai Jonui Norvaišai pri
klausė garbė. Kiti trustisai va
dindavo jį Lietuvių Tautinių 
Kapinių Tėvu. Ir man rodosi, 
kad šis titulas pilnai priklausė 
jam.

Lietuvių Tautinių Kapinių 
tvėrimosi laiku jis kovojo su 
kunigu KrauČunu, tverdamas 
tautines draugijas ir kliubus.

Pradžioje kapinės valdėsi per 
draugijų atstovus iki pradėjo

laisvoji visuomenė pirktis lo
tus. Per tą laiką Jonas Norvai
šas darbavosi nepailsdamas. 
Trustisų susirinkimuose visuo
met stodavo už tai, kad kapi
nes kiek galint aukščiau iškelti. 
Bankų bėdų gandams kilus bė
giodavo, kad surasti pirmą mor- 
gičių nupirkti ir Ipul kapinių 
pinigai nežūtų. O savus pinigus 
laikydavo tose pačiose bankose 
sakydamas, kad jei jo ir pra
žūtų, bile tik ne kapinių, ir 
bolševikai neturės progos apkal
tinti mus ( kapinių turto pražu
dymu.

IPo metų laiko, kai man teko 
susipažinti su Norvaišų gerai, 
jis kartais nusiskųsdavo, kad 
jį labai sunervuodavo bolševikų 
lermai. Bet, girdi, kai tik buvo 
išrinkti nauji trustisai vietoj 
trukšmadarių, tai džiaugėsi, 
kad rasi ir jo nervai pasilsės.

štai praslinko pusantrų metų 
ramiai svarstant kapinių reika
lus, ir mirtis išplėšė Norvaišą 
iš musų tarpo. Jis mirė širdies 
liga. Tai, man rodosi tokie ler
mai, kaip nusiskųsdavo Jonas 
Norvaišas, pagreitino jo gyve
nimo užbaiga. Niekam neverti 
ginčai, siekiami keleto asmenų, 
visgi jie sunkiai atsiliepdavo į 
darbuotojus.

Lotų savininkai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Jono Nor- 
vaišo ir atiduoti jam paskutinį 
patarnavimą, kurį jis pilnai už
sitarnavo iš visuomenes.

P. Daubaras,

SLA. 208 Moterų 
kuopos mitingas

Balandžio 7 d. SLA. 208 mo
terų kuopos įvyko susirinkimas, 
kuriamė buvo balsavimas kan
didatų į SLA. Pildomąją Tary
bą. Narių susirinkime galėjo 
būti daug daugiau. Balsavime 
dalyvavo 21 narė, o viena ne
balsavo. Pirm balsavimo gerb. 
pirmininkė paaiškino kaip bal
suoti. Ir dar viena gabi narė 
patarė, kad “balsuokime už vi
sus tuos, kurie yra teisingi vei
kėjai ir nepamirškime p-lės Jur- 
geliutės”.

Balsavimo pasekmės (“Nau
jienose” jau buvo įdėta, todėl 
nekartoj ame. — Red.)

Balsavimas buvo nepaprastai 
ramus, ba moters visuomet tu
ri mandagią sutartį.

Rinkimas delegačių į SLA. 
seimą atidėtas sekančiam su
sirinkimui.

Po susirinkimo buvo spcialis 
vakarėlis, kaip ir visuomet su’ 
visokiais pamarginimais.

Korespondentė.

buotės, nes, kaip žinia, be po
litikos tai, lygiai kaip ir be 
druskos, negalima apsieiti.

—A. J.

Birutes pamokos
■...-...... ......... . . " 4

Vakar turėjau progą matyti, 
kaip energingai birutiečiai dar
buojasi, kad tiksliai prisirengti 
prie perstatyrno scenoje,1 šį 
sekmadienį, balandžio 17 d., 
Lietuvių’ Auditorijoj gražios 
operetės “Silvijos”, kiek teko 
pastebėti, tai veikalas “Silvija” 
labai gražus ir visas aprėdytas 
puikia ir žavėjančia muzika ir 
daina. Taip kad atsilankiusi 
publika į vakarą tikrai turės 
daug malonumo klausytis to 
gražaus muzikališko vaizdelio.

Jaunieji birutiečiai-tės, taip ir 
jų mokytojai p.p. Juozavitas ir 
Jurgelionis, visi širdingumu 
dirba mokinasi kas vakaras iki 
po vienuoliktos nakties. Toks 
birutiečių pasišventimas kultū
ros darbui turi rasti plataus 
pirtarimo Chicagos plačioj lie
tuvių visuomenėj. Ir manau, 
kad ji tatai supras, įvertins ir 
kuo skaitlingiausia atsilankys į 
Lietuvių Auditoriją septintą va
landą vakaro, balandžio 17 d.

Reikia tikėtis, kad skaityto
jai šios žinutės bus šio kultū
rinio darbo dalininkai ,atvyks 
patys į vakarą ir paragins sa
vo draugus, kad ir jie atvyktų. 
Birutė per 25 m. nenuilstančiai 
dirbo kultūros ir meno darbą. 
Niekas individualiai iš to nesi
naudojo, viskas buvo atiduota 
lietuvių liaudies labui ir apšvie
tei. Todėl baigdama apvaikš
čioti savo 25 metų jubiliejaus 
šventę ir kartu užbaigdama šį 
sezoną puikia operete “Silvija”, 
“Birutė” prašo visus draugus, 
rėmėjus ir abelnai visą lietu
višką visuomenę atvykti į va
karą.—Kazys. 

■

M'

North Side
Bijūnėlio vakaras 

•*> . 1 w r z
. Per visą šios "žiemos sezoną 
Jūsų Nosius informavo north- 
sidiečius apie Bijūnėlio darbuo
tę, tai ir šį kartą skaito sau 
pareiga apznaiminti apie sezo
no užbaigtuves.

Bijūnėlis uoliai darbavosi 
per daugiau kaip šešis mėne
sius laiko, lavinosi dainuoti, 
lošti, deklamuoti, surengė savo 
vakarėlį, dalyvavo keliuose ki
tų surengtuose programuose,

ra, ir užbaigdamas sezoną vėl 
rengia, savo pasilinksminimo 
vakarėlį.‘šį kartą stato sceno
je gražų veikai iuką “Linksmos 
Dienos” ir dar pridės kitokių 
muzikalių paįvairinimų.

Northsidiečiai visuomet Bi
jūnėlį nuoširdžiai rėmė savo at
silankymu, tikiu, jog ir šį kar
tą atlankys skaitlingai, kad 
sykiu su jaunuoliais pasilinks
minti ir pamatyti bei įvertinti 
jų pastangas. Ypač, kad šiame 
parengime dalyvaus ir keletas 
iš buvusiųjų Bijūnėlio narių, 
kurie jau yra išaugę ir nebepri- 
lygsta prie mažamečių. Vienok 
jie atėjo pagelbėti Bijūnėliui 
paruošti programą ir dalyvau
ja sykiu.

Vakarėlis atsibus rytoj va
kare, bal. 17 d. įPradžia 7 vai. 
Vieta. Almira Simons svetainėj, 
1640 N. Hancock St. Po pro
gramų bus šokiai iki vėlumos.

Svetainė yra erdvi ir puiki, 
orkestrą irgi bus “peppy”, taip 
kad visiems bus malonu pasi
šokti. Bijūnėlį reikalinga yra 
lankyti ir remti, nes tik tuo
met jaunuoliai įgauna daugiau 
noro ir energijos, kai mato, 
kad kas nors jais interesuojasi 
ir įvertina jų pastangas.

Rytoj pasimatysime pas Bi
jūnėlį. —Jūsų Nosius.

Bet kaip didelis tas pelnas bus. 
priklausys nuo jūsų pačių, nuo 
publikos atsilankymo.

Dar bus keletas dovanų, vie
na kurių teks geriausia lietu
viškus šokius šokantiems. Jei
gu jus it kiti norite gauti gra
žią dovaną, tai bukite Meldažio 
svetainėje. Busiu ir aš.

Nepamirškite laiko ir vietos: 
Genovaitė—Meldažio svetainėje, 
balandžio 17 d., 7 valandą va
karo.—A. Bentonion.

KĄ SAKO APIE 
HERBOLEKĄ 

tūkstančiai aptiekorių, kurie 
pardavinėja Herboleką ir pa
taria jį savo kostumeriams:

“Dėl apetito, vidurių, gasų ir nevirš
kinimo, nuo žarnų ir skilvio kataro, 
nup nešvaraus kraujo, dėl tulžies ir vi
durių, nuo spuogų, žaizdų ir išbėrimų 
ant kūno, nuo reumatizmo, užkietėji- 
md 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,
8480 Commerciat Avė., Chicago, III.Garsinkitės “N-nose”

ĮVAIRIU HTYI.IU Rf.MU, TIKRI TORIC ŠLIFUOTI STIKLAI

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

PALŪKANŲ
Jūsų taupimo sąskaita šiame užtikima- 
me banke yra gryni pinigai, išmokami 
ant pareikalavimo be jokio sutrukdymo 
ir nešantys 3 nuošimčius palūkanų, iš
mokamų kas šeši mėnesiai.

Kokį kitą investmentą galima taip grei
tai ir lengvai paversti į pinigus?

CENTRAL mand?5^iucbtino -BAN K
Grnipanu/

A STATE <ANK,.„A C L E-A R I N G -UOUSE 1ANK 
IIIO WtST 35™ STRtE-T

CHICAGO

Brighton Park
v '

Piliečių susirinkimas

American Lithuanian Citi- 
zens Club mėnesinis susirinki
mas atsibus rytoj, sekmadienį, 
balandžio 17 dieną, K. Gramon- 
to svetainėje, 4535 So. Rock- 
well st. Pradžia susirinkimo ly
giai pirmą vai. po pietų. Kliu- 
bo nariai ir kurie norite prisD 
rašyti prašomi būti susirinkime, 
o ypatingai visi tie, kurie jau 
esate iš anksto išpildę įstoji
mo Kliuban aplikacijas, nes, jei
gu negalite atsilankyti, tai šis 
susirinkimas panaikins jūsų ap
likaciją, ir įmokėtas vienas do
leris nueis į kliubo iždą, jei ne
įstosite.

Susirinkimo dienotvarky tarp 
kitų svarbių dalykų bus ir įdo
mių pranešimų iš politikos dar-

Genovaitė
• 7----- ---

Kas bus balandžio 17 dieną, 
vakare?

Mes esame šį sezoną matę 
tiek ir tiek koncertinių paren
gimų. O dramos perstatymų 
visai mažai.

Taigi norėdami palaikyti ba
lansą, būtinai pamatykime “Ge
novaitę” šį sekmadienį, balandžio 
17 d., 7 vai. vakaro, Meldažio 
svetainėje, 2344 West 23 place, 
kurią stato scenoje p. Dundu
lienė ir jos artistų trupė.

žodis kitas apie p-nią Dun
dulienę. Tris dešimts metų ji 
dirbo, niekuomet nepailsdama, 
lavindama vis naujus ir naujus 
mokinius, ir kiti ‘šie prasilavini 
davo, jie išlėkdavo kur kitur. 
Bet p-nia Dundulienė, nežiūrė
dama to, dirbo ir dirbo visuo
menės labui, nors neturėdama 
pagelbos nė iš niekur.

Didžiuma jaunuomenės tuo 
ar kitu kartu turėjo savo de
biutą su p-nia Dunduliene. Ir 
tai jos nuopelnas. y

Be to, nepamirškite, kad 
pelnas iš šio vakaro eina be
darbiams—-tikrai geram tikslui.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIU DIRBTUVE
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Peoples Furniture Co. Krautuvės
SIULI.IA

MAŽIAUSIAS KAINAS

i *
Šaldytuvų

REFRIGEKATORIŲ
■r

-na

TEATRAS ir
SALIUS

• * ' L ■ , ’l

Bedarbių naudai, vaidins Dundulienės 
•' Artistų Grupė

“GENOVAITĖ”
I

Sekmadieny, Balandžio 17,1932
M. Meldažio svetainėje

• 2244 W. 23rd Place
Pradžia lygiai 7 vai. vak. Įžanga 35c.

$97.50

Nauji gražus, Standard

rantuoti elektri ki n i a i 
šaldytuvai verti $150.00, 
dabar tik už

Taipgi ir kiti šaldytuvai dabar Peoples Furniture Co. 
krautuvėse parsiduoda už labai nužemintas kainas. 

$99.50 ' 
$118.00 
$133.00 
$139.50

Duodame specialę nuolaidą perkant ant syk daugiau

MAJESTIC .. 
KING COLD 
SPARTON ... 
NORGE A. ..

SOUTH 
WESTSĮ£S

Reikalaujantiems lengvus išmokėjimai pritaikinami 
visiems. *

Dėl pilno saugumo, visuomet lankykite šias atsakoniin- 
giausias Lietuvių krautuves Chicagoje.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Cor. Richmond St. Cor. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 3171 Henuock 8400
' CHICAGO, ILL.

tNGfa-The homeS

r

Balandžio-April 17 d., 1932
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

STATOMA SCENOJE 
OPERETE

Pradžia 7:30 vai. vak.
JA’

50 centų ir aukščiau



šeštadienis, fcatari. 16, 1932
, ........  . ,.r „ .MM,,,, ,

CHICAGOS 
ŽINIOS
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yra 288;vaikad jaunesni, nei mo
kyklos, amžiaus.

.Normalia presinkto uždarbis 
turėtų būti $4,433.43 savaitei. 
O jis šiandie yYa $973.88 savai
tei arba 21.9 nuošimčių nor
malaus.

savo draugams ir giminėms.' Bet 
advokatų; asociacijos < tyrinėji
mas jbus daromas visuose. teis
muose, ,o ne vien teisėjų Fein- 
bergio ir': Klarkowskio.

Svarbi taksų mokė 
tojams byla

Resyveriai Insullo 
korporacijai

1S-

pa>

ta džiiitės. teismas. ’ Apielitllccs 
gyVentdjąi^kur toji - gyvulių 
pri ėglauda1 randasi,, nepateti k i ri
ti šuniuku staugimu ir kačių 
miovitnu. Jie. norėtų teismo pa- 
gfelba iškraustyti prieglaudą kur 
nors kitur. Deliai to ir teis
mas.

Richard J. Zavertnik
ADVOKATAS ' j .

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

WEST SIDE OFISAS
2552 So. Central Park Avė.

(prie 26tb St.) 
Tel. Crawford 8200

Vakar Illihoiš Supreme Coilrt 
paėmė nagimėti p-nios Cisar 
(iš Oak Park) bylų.

Tai ta pati byla, kurioj tei
sėjas Jarecki išnešė nuospren
dį, jogei Cook kauntės taksos 
už 1928 ir 1929 metus buvusios 
neteisėtai uždėtos.

P-nios Cisar pusę gyna ad
vokatai
valstybę atstovauja adv. Lave- 
ry, Bell ir specialis korporaci
jos adv. Francis X. Busch.

Šis bylos nagrinėjimas turi 
didelės svarbos Cook kauntės 
taksų mokėtojams.

Keehn ir Shaeffer, o

Keletas idomių skai 
tliniu

Ketvirtadienį, balandžio 14 
d., Su v. Valstijų distrikto teis
mui paduota prašymas paskirti 
milžiniškai Samuel Insullo va
dovaujamai korporacijai—Mid 
dle West Utilities Company — 
resyverius.

Prašymą įteikė didžiausia iki 
šiol korporacija ieškanti tokių 
priemonių perorganizavimui. 
Kalbamas prašymas liečia tur
tą, kurio visa suma siekia dau
giau, kaip $3,000,000,000 (tris 
bilionus dolerių) ir apie 100,- 
000 asmenų, turinčių tokių ar 
kitokių kombinuotės šėrų.

Prašymas nesako, kad korpo
racija butų paskendusi skolose 
Tai, galima sakyti, esąs “drau
giškas” resyverių prašymas. Ir 
nužiūrima paskirti tris resyve- 
rius, vienas kurių busiąs pats 
Samuel Insull. Taip bent aiš
kina dalyką kai kurie vidur 
miesčio didlapiai.

Automobilių laisniai 
mokėjimui

Aldermanns John Totnan
tiekė ir miesto taryba priėmė 
rezoliuciją įsakančią komisijai 
trafiko reikalams prižiūrėti, kad 
paruoštų bilių laisnių pirkimui. 
Esmėj tas/bilius bus taikomas 
tam, kad galėjus mokėti Už 
aisnius Illinois valstijos ne vi
są pinigų "sumą vienu kartu, bet 
keturiomis dalimis, kaip jau da
roma yra Arkansas valstijoj.

Gyvenimo ^patyrimai” 
užbaigti

šešios mergaites, kurios bu
vo išvykusios ieškoti gyvenimo 
patyrimų, sugrąžintos ^namo. 
Jos surasta Ilinois vieškely, 25 
mylios j pietus nuo Kankakee.

Del šuniukui teisme

Garsinkites Naujienose
Graboriai

Laehavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopįgiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o tuuso 

darbu busit* užganėdinti.
Tel. Robsevdt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoja jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Grubokai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dvkai 

718 W. 18 St 
T«l. RooMV.lt 7532

; Lietuviai Gydytojai
M^^V^ZV^^^-S^b^h^M*****^*************^*^**^*****1**^*-***

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

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

, Phone C?.nal 6122

DK, o. ISjLIlZJLo 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

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
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai -

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais- Ketvergai* ir Subatom* 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Av. 

Pbone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pelnyčio .h 

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

Chicagos Daily News paduo
da keletą skaitlinių, kurios nu
šviečia ekonominė mažiuke; 
Chicagos dalies padėtį, būtent. 
vieno presinkto—20-to, 26 war- 
doj. \

Tas skaitlines surinko Lucky 
Lindy Kliubas. Patikrino jas 
Northwetsern Universiteto sėt- 
lemento prižiūrėtojas N. A. Bu 
ending. štai ką jos sako:

74 ir viena dešimta dalis nuo
šimčių asmenų, gyvenančių kal
bamame precinkte, praktiškai gynėjas Swanson pirm po- 
peuždirba nieko per savaitę.

Kiti 25 ir devynios dešimtos 
dalys nuošimčių presinkto gy
ventojų uždirba vidutiniai kiek 
vienas $5.07 savaitei.

98 rendaupiiikai, samdantys 
gyvenimui vietą kalbamam pre
sinkte, yra bendrai skolingi len
dą už 566 mėnesius arba už 47 
metus ir du mėnesiu.
, - Kitos skaitlinės pasakoja štai

P~niai Dorothy Eagles, prezi
dentui North Side AnimalSBhel- 
ter, 5352 Broadway ,pripažin-

Telefonas Yards ,1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinam*
I ♦

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevart^ 8413

1327 So. 49tb Ct

Telefonas

Cicero 3724

Tyrinės kaip skiriami 
resyveriai

Chicagos advokatų asociacija 
imsis tyrinėti visas bylas, ku
riuose skiriami yra resyveriai 
Circuit ir Superior teismų. To
kio tyrinėjimo reikalavo valsty-

ros savaičių laiške adresuotame 
advokatų asociacijai. Tame laiš
ke jis kaltino, kad teisėjas Fein- 
berg (buvęs tuo laiku Swanso- 
nO oponentas nominacijoms) ii 
teisėjas Klarkowski panaudoję 
savo ofisus suteikimui gerai ap
mokamų paskyrimų resyveriais

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldiemais pagal sutartį

Ofiso ir Rez Tel Boulevard 591*

DR NAIKE1JS
75fi W. 35th St.

(Cor of 3 5th 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-0

Nedėldieniai* pagal «ntartj

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai lietuviam* žinomai per 25 me
tu* kaipo patyrę* gydytoja*, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo įtaigia* ir chroniška* liga* vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokiu* elektros 
prietaisus.

Ofisą* ir Laboratorija-
i ()25 W I Hth St., netoli Morgan St 

Valandos: ųuo 10—12 pietų ir
- <1110 6 iki 7:30 vai vakaro 

Tel Canal 3 110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Pat h 6755 ar Randolph 6800

Gazas uždarytas trijose de
šimtyse namų arba 14.6 nuo
šimčių viso presinkto namų.

Elektra uždaryta devynioli
koje namų arba 9.1 nuošimčių.

Samda: 16 vyrų dirba pilną 
laiką ir visi bcndVai uždirba 
savaitei $331; 25 vyrai dirba 
dalį laiko ir uždirba bendrai 
$322.50 savaitei; 21 vaikų dir
ba pilną laiką arba dalį ir už
dirba bendrai $190 savaitei.

Bedarbių šeimų tėvų yra 
presinkte 133. Bendras metų 
skaičius, kuri jie nedirba, yra 
235. Kiekvienas jų nedirba, vi
dutiniai imant, po 1.76 n)etų.

Bendra suma nuostolių algo
mis deliai nedarbo presinkte ap- 
skaičiujama savaitei $2,918.55. 
Bendra suma nuostolių algo
mis per visą nedarbo laiką ap
skaičiuojama $256,763. Bendra 
46 vaikų nuostolių suma, kurie 
neteko darbo bedarbės metu, 
siekianti $42,928.

Bedarbių * šeimose presinkte
, ...... . ,

JIEVA DRANGELIENĖ

i Mirė balandžio 15 d.. 6 valan
dą ryte, 1 9 32 m., sulaukus 67 
metų amžiaus, kįlus iš Prienų pa
rapijos. Mariampolės apskr. Ame
rikon atkeliavo 1902 m. ir veik 
visą laiką gyveno Chicagoje.

Nuo šio vakaro 6 valandos 
kūnas ilsėsis S. P. Mažeikos 
koplyčioje, 8319 Auburrt Ave„ 
tel. Ya^ds 1138.

4 e
Laidotuvės’ įvyks pirrtiadieriy. 

balandžio 18 dieną. 8 vai* ryte, iš 
koplyčios į Šv. Jurgio /parap. baž
nyčią gedulingoms pamaldoms. Ve
lionė pageidavo būti palaidota Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Teikdami motinai- paskutinį 
patarnavimą, kviečiame jos ir mu
sų draugus dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę

Vyras VINCAS.
Vaikai KAZYS. STASYS 
ir ROŽĖ DRANGELIAt.

DOMININKAS MIKUŽIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 14 dieną. 2:45 valandą po 
piet 193 2 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Lelėnų kaime, Ve- 
viržėnų parap.. Kretingos apskr. 
Amerikoj išgyveno arti 30 nietų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną. 4 dukteris — Eufra- 
ziną, Auastaziją. Aldoną ir 
Oną Juozaitienę, žentą Joną Juo
zaitį, du brolius Joną ir Juozapą, 
sesėlrį Barborą Naujokienę ir gi
mines. Buvo narys Palaimintos 
Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas randasi 2121 
N. Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
balandžio 18 dieną 9:30 vai. ryto, 
iš namų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Domininko , Mikužio 
giminės, draugai ię,,pažjstaihi esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Dukterys, Žentas, 
Broliai, Sesuo i( Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Phone Boulevard 4139
A., MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

Lietuvės Akušerės
Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIPE

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo . savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo I iki 4 ir mio 7 iki 0 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 
1343 South Halsted Streef 

Tel Boulevard 1401

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 20 . metai 

OFISAS
* 7 29 South Ashland Avė. I lubo> 

CHICAGO ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaiku hfu 
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 'iena ' 

Phone Midway 2880

!>illllll I II Į || ' ,

6109 South Dr. Suzana A. Slakis 
Albany Av.

Pbone
Hemlock 9252

Pildydami veliones pageida
vimų prašome visų apsieiti be 
gėlių.

JONAS N0RWAISH
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 13 d., 5:45 vai. 

vakare, 1932 m„ sulaukęs 65 metų amžiaus; gimęs Šiau
lių apskr., Žagarės parap., Stungių kaime. Amerikoj iš
gyveno apie 40 meti^. Paliko dideliame nubudime dukterį 
Viktoriją, sūnų Kazimierą, žentą Juozapą Bartz, marčią 
Margaret ir 3 anūkes — Margaret, Eita ir Joan ir gimi
nes, o Lietuvoj seserį ir brolį. Kūnas pašarvotas randasi 
7025 S(L MapleKvOod Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, balandžio 18 d., 9 va’, ryte 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Norwaish giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulindo liekame '
Duktė, Simus, žentas, Marti, Anūkės ir Giminės.

Laidotuvėse pataniauja graborius Eudeikis; telefonas 
Yards 1741. ' t '

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI 

■' grKboriai

Off., Boulevard 9277 
4 603 S. Matshfield Avė.

Res.. Hemlock 9528 
6607 S. Mapletvood Avė.

■ i..... ii.,-'.f a... .

LOVBIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIĘTROS
Pristatome j Visas Miesto Dalis

Vostuvėmsy Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
■..uaiinimTT-,.i ............

. • • '1 - J •

Seniausia ir Didžiausia
T TUini TT TT T TT > <

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebimo publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gnabdiius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDĖIKI pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
■Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Akių Gydytojai

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
4145 Archer Avė.

Vai 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Kerv iki 8 vali 
Seredoinis ir nedaliomis pagal snsitarima 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel Hyde Park 3395

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4 631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pie*

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AklŲ SPECIALISTAS 

Sugryžė ii Lietuvos
PalerigvlhS ’ isJk’i’ų įtempimą, kuris ėsti 

priežastimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą. 
trumparegystę ir toliregystę.
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJO IŠRADIMU. 

daugely atsitikimų akys atitaisomos be 
akinių. Kainos pigiau kaip kitur 

4712 South Ashland Avė.
Pbone Boulevard 7589

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.

svaigimo.

atsitaiso
Prirengta

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki I po pietų. 2 i 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. OrezH 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 3 Ist Street 

CHICAGO ILL
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet 

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ,t 
šventadieniais 10-12 dieną

iki

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS z

Oakley it 24 gatvės 
Tel. Ganai 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarnibke 
' 1-4. Pctnyčioj 1-7

Advokatai

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

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

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. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

DR. M. T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo G Iki 
8 vai. vak. Nedaliomis pasai sutarti 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

L GUGIS
> ADVOKATAS 
miesto ofisas 

N. Dearborn St., Room ll 13 
Telefonas Central 4411

. . . . J
Gyvenimo vieta 

1323 South Halsted Stnet 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų

Tel. Yards 1829

G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 3Rth St.

kampas Halsted St.
> Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliotais nuo 10 iki 12
« ■

LIETUVIS

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. ,

Pelefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Lafayette 4146

Lietuviai Gydyto jai

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 1.1 valandą! ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

dpdn iVehtadienio it ketvirtadienio

9 iki 11 valandai 
6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Re*. 2359 So. Leavitt SL Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartj

ryto

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marguett. M. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredOms po pietų it 

nedėliotus pagal susitarimą

A. A. ŠLAKĮ S
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W. Mashingtoh' St 
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. i__  . _____

'Namų Tel. Hyde Park 3395 
1 .. ...... ...........»****■**■ '>■-

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 VV. Adams St., Room 21*7 
Telephone Randolpb 6727 

Vakatais 2151 22hd St. hbo 4-9 
Telephone RooseVelt 9090

Narni* 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Tek Lafayette 7337 
. .....

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nttd 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliotais pagal \ sutartį. 
4847 West I4th Street, 

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

JOSEPH J. GRIS
Lietuvis Advokatas 

4631 Sb. Athiand Ane. 
Tel. Bollevfctd 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell Si.
Tel. Republic 9723

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 W, 63 St....
kampas Wtstcin Avė.

....Tel. *Republic 226.6

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį ii 
KHviMdieių , .vakicab. .pagaj • usitarimą.

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Namai: 3117 S. Union Avė*
Telephone Victory 22U

RooMV.lt


Lietuvių For Rent

Lietuvių Valanda
PARDAVIMUI 10 akrų vištų far

ma, į vakarus nuo Eigin, III. Mažas 
(mokėjimas. Savininkas randasi 194 2 
So. Fisk St. Canal 1940.

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

mažai daugiau

Rytoj Naujienų ra 
dio programas

Bus 7 vai. vakare iš WEDC 
stoties. Dailiuos S. Paškevičaitė

Rytoj, sekmadieny, balandžio 
17 d., bus transliuojamas eili
nis “Naujienų” programas iš 
WEDC radio stoties, 1210 kilo- 
cycles. ^Programas prasidės 7 
vai. vakare ir baigsis 7:30 vai. 

šiame programe dainuog ge
ra dainininke S. PaškeviČaite, 
jau kelis sykius dalyvaviisi kon- 

' ceriuose ir apvaikščiojimuose ir 
gražiai pasižymėjusi. Taipgi 
Makalai tęs savo bėdas ir var
gus.

N ei iž m i rš k i te pasi k la u sy ti.

Birutė prašo susipa 
žinti su Silvija

Per—NORĄ

(Tęsinys)
Antras veiksmas. Papietavę 

kaimiečiai ilsis bedainuodami
"štai artinas galas karštosios dienos, 
Vėsus vakarėlis jau greitai užstos, 
Eime pasidžiaugti nakties grožybe. 
Eime mes grožėtis gamtos ramybe...”

Pavakare. Mergaitės pastebi, 
kad pievutė pradeda būti raso
ta, ir kad

darbų baigti, 
pailsėt, 
žiūrėt, 

pa-

“.štai jau laikas 
štai jau laikas 
Eit į žvaigždes 
Mėnuliu pasigėrėt . . .”

Pradeda temti. Silvija
vargus dėl popiečio nuotikių su- 
gryšta į lanką ir susitinka su 
Elze, kuri pabėgo nuo deLacy. 
Judvi sutinka, kad nuo šio lai
ko jos bus patenkintos savo li
kimu, nepavydėdamos viena ki
tai. Išeina apsimainyti savo 
fliprėdais ir paieškoti savo po
eto ir kaimiečio.

Bet,., jųdviejų šposai gali 
turėti rimtų pasekmių, kadan
gi panelė Araminata matė, kaip 
kaimietis Vincas nešė Silviją 
per upeli... taipgi matė deLucey 
ir Elzę vaikštinėjant. Skanda-' 
las. Aukštos kilmės panelės, 
aišku, pasipiktina tuo elgesiu ir 
išduoda raportą Princui Tob- 
bytum, kuris irgi iš eilės išduos 
savo raportą apie Silvijos “bai
sų pasielgimą’’ tą patį vakarą 
susirinkusiems dvarponiams.

Vincas atlydimas kaimiečių, 
beieškodamas Elzės, susiduria 
su deLucey, kuris ieško savo 
Silvijos, čia susidaro juokinga 
padėtis. Bet štai įeina Silvija 

4 ir Elzė savuos rubuos. Panelė 
Araminta ir Arabelė lieka nu- 
riebintos ir pradeda manyti, kad j municipąlio teismo teisėjas 
galimas daigtas, jogei jos kly- rieby, 
do tame, ką pirmiaus pasakojo 
Tobbytum, prašydamos, jog ge
riau tylėti apie visą įvykį. Prin
cas mėgina paintriguotį bet...

“štai mėnulis skaisčiai šviečia, 
Tarp žvaigždelių aukštumoj, 
Ir i pailsį jau kviečia 
Visą gamtą tamsumoj.

Snaudžia upė, miega lankos,
Medžiai liovėsi šlamėt, 
Paukščiai tyli, tik lankštingals 
Krūmuos pradeda čiulbėt,..”

Negaliu užbaigti nepasakius,, 
kad beto, jog choras turi ęlaug 
gražių numerų šioje linksmoj 
operetėj, nemažesnės svarbos ir greitai pasibaigs

Naudokitės
Turėdami pinigų, vietoje laikyti juos boksuose, 
arba namuose kur gręsia pavojus, kodėl nėin? 
vestuojate ant pirmų atsakančių mažų pirmos 
rūšies gerų morgičių nešančių šeštų (6%) nuo
šimtį?

UNIVERSAL STATE BANK
3252 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS PARDAVIMUI už pusę kainos mū
rinė 6 kambarių bungalow, karstu van
deniui apšildoma. Matykit subatoj, ne- 
dėlioj, 3231 Lowe Avė. ‘

GROSERNĖ ir bučernė ant 46 gt., 
tarp Kedzie ir We$tern gatvių, turi būti 
Parduota tuojaus. 1751 W. 47 St. Tel. 

'ards 3895

GROSERNĖ ir bučernė, ice cream 
saldainių ir smulkmenų sankrova, 4 
kambariai pagyvenimui, karštu vandeniu 
šildomas, pigiai. Turip parduoti iš 
priežasties ligosij 4533 S. Laflin St.

RENDAI kambarys dėl vaikino ar
AUTOMOBILIŲ M^KANIKAS, lie

tu vys, nori taisyti automobilius jūsų na
muose, pigiai. ~ 
TeL Lafayette 1329,

KAS parduodate 30 pėdų privatišką 
lotą Marketparke, tarp 67-71? Kreip
kitės. 4426 So. Western Ąve.

4357 So. Wasbtenaw vedusiai porai. Garadžius rendai; ImpS 
lubos. 4402 So. Artešian Avė.

RENDON šviesus kambarys vienan) 
vaikinui, be valgio. 3243 So. Emerald 
A ve., 1 lubos.
* ♦ ”-v    • -  • • • k . U.»., J .

•I • ♦ ' • ■ . ■ ' .
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gražumo yra ir atskirų veikian
čių ypatų solų, duetų, etc. Bet 
lai šie bus siurprizai atsilan
kiusių malonumui.

(Galas)

Ryt dieną bus gražus lietu
vių dainų ir muzikos radio pro
gramas iš stoties WCFL nuo 

damas Jos. F. Budriko krautu
vės, 3417 S. Halsted St.

Išgirsite Budriko radio or
kestrų pilnam sąstate, kuri šau
niai griežia įvairius šokius, 
taipgi musų pasižymėjusius dai
nininkus: ponią Schultz-Iva- 
nauskaitę, soprano, Stasį Rim
kų, baritoną, ir kitus. Reikia 
priminti, kad šią savaitę Bud
riko krautuvėje eina didelis nu
pigintomis kainomis išpardavi
mas radių, rakandų ir elektr. 
šaldytuvų.—V.

CHICAGOS ŽINIOS
Nesutinka algų kapoji 

mui 20 nuošimčiu
6,000 pieno išvežiotoji) Chi- 

cagoj kaip vienu balsu atmetė 
samdytojų reikalavimu kad jie 
sutiktų algų kapojimui 20 nuo
šimčių. Bet pieno išvežiotoji) 
susirinkimas, laikytas Carmen 
salėje, įgaliavo unijos viršinin
kus ir toliau vesti derybas su 
samdytojais.

Nesutiko numažinti ga 
zo kainas

Būva paduotas prašymas Illi
nois Commerce Komisijai, kad 
ji leistų daryti kvotimus lie
čiančius naturalio gazo kainas. 
Prašyme nurodyta, kad dabar
tinės gazo kainos esančios bran
gesnės, nei seniau. Komisija 
betgi atsisakė išpildyti prašy
mą. Prašymas buvo paduotas 
vardu Illinois Municipal League.

Didžiulis cirkas Chica 
goj

Coliseum trobesy šiandie pra
sideda didžiulio Sells-Floto cir
ko programas. Vaikams, o ir 
suaugusiems bus įdomu pama
tyti.

Automobilistų dėmesiui
Automobilistai, kurie neturi 

Chicagos miesto ir Illinois vals
tijos 1932 metų laisnių, bus 
areštuojami pradedant balan
džio 20 d. ir laikomi dželoj iki 
užsistatys reikalaujamą sumą 
cash kaip garantiją, kad atsi
lankys j teismą, šj pareiški
mą padarė vakai^ vykiausias 

Son-

Ieško patyrimų
'Tėvai ieško šešių mergaičių, 

kurios trečiadienį prapuolė fo- 
rest prezervuose. Užtikta laidy
mų, kad mergaitės per savaitę 
planavusios persiskirti su mo
kykla ir senomis vietomis ir 
ieškoti patyrimų platesniam 
gyvenime. O nė viena iš jų še
šių nėra senesnė kaip 14 metų. 
Tur būt mergaičių “patyririiai” 

U

Teismas spręs teisėjįj 
ginčą

Deliai kaltinimu teroro žy
ginis ryšy .3u praėjusiomis no
minacijomis du teisėjai pasky
rė speciales grand dzin ros 
tiems kaltinimams tyrinėti. Vie
ną jų paskyrė teisėjas Fein- 
berg, o kitą teisėjas Fisher. Ir 
abu teisėju nepripažino vienas 
kito džiurės. Dabar tečiau juo
du sutiko pavesti Illinois Sn- 
preme teismui ginčą išspręsti.

Politikierių konvencija 
atidėta

Illinois valstijos rcpublikonų 
konvencijų manoma atidėti bent 
mėnesiui laiko, ne - kad ji buvo 
planuota pirmiau.

Laiškai Naujienų
Ofise

Arlauskiene, F. 
Balčiūnas, P.
Banes, Sophia, narse 
Bartkus, J. 
Dambrauskaitė, A. 
•Deveikis, K. P, 
Floras, J.
Gesevičius, |P. 2 
Kudzma, Wm. 
Lukais, Chas.
Obersh, K.:
Puče ta,
Palulis, Chas.
Stonis, Agnės 
Strioga, Jonas 
Sabeskis, John 
Sitavičius, K. 
Wenckienė, Zof.

- Waškienei, Pct. 
Walentas, Marie 
Žalis, Sophie

Jos

PRANEŠIMAI
Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 

Moterų Pašelpinio Kliubo metinis balius 
įvyks šeštadieny. Balandžio (April) 16, 
1932, McEnery Hali, 4039 W. Madison 
St. Pradžia 6:30 vai. vakare. Visi ma
lonėkit būtinai atsilankyti, bus vienas 
iš smagiausių balių, kur linksmai laiką 
galėsime praleisti ir smągjąį'' pasišokti 
prie geros muzikos. Taipgi nepamirš
kit atsivesti savo draugus ir drauges 
prisirašyti į Kliubą. nes dabar bus nupi
gintas įstojimas. Jaunuoliams už 
d7k;h . „ .

Kvięčia visus Komitetas.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų savi
ninkų ir draugijų atstovų visuotinas su
sirinkimas įvyko septintadieny, balandžio 
(April) 17 d., Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3132 So. Halsted St., ant 
pirmų lubų, 1-mą vai. dieną. Būtinai 
atsilankykite J susirinkimą, nes bus ren
kami darbininkai dėl busiančio apvaikš- 
čiojimo ir pikniko kapų puošimo die
noje. Kapinių Valdyba.

Draugijos Lietuvos Ūkininkas mėn. 
susirinkimas įvyks balandžio 17 d., 1 
vai., Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 
Place. Valdyba prašo užsimokėti pasi
likusias mene, mokestis.

S. Lenkauskienė..* Į

B. & W. Motor Co
kviečia jus

pasinaudoti gerais pas ją pirkimais 
vartotų karų

Pamatykite naujus V-8 
Nauji Fordai atgabenami kasdie.

ADAM MORKŪNAS 
lietuvis pardavėjas ’

827 West 35 St.
Tel. Yards 6080

Biblijos Studentų 
PROGRAMA

Iš Radio WCHI Stoties 
1490 kilocycles, 

Chicago, III.

Nedėlioj,
Balandžio 17,1932
,, nui 1 iki'2 vai. po piet

' ,! . ... f, ' j*.
Turėsime z gražų programą.

Bus malonu pasiklausyti kiek
vienam’ Unksmių giesmių ir kal
bos. Bus dviejų pasikalbėjimas 
Jono su Petru temoje:

“Ar gali išgyti ligonis stebu
klingu budu, su maldomis”.

Cementiniai Pamatai
VISOJE CHIOAGOJE

$250
Pakeliame Namus -— Cementiniai Pa
matai —> Basementai —- Blakų ir 
Plytų Darbas •— Flatai V iš koše, Po r-' 
čiai, Garažiai, Apšildymas, Plum- 
bingas.

Rockwell Construction
■ Company

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

H. MEEDEN

NAUJTE1TOS, Chicago, S!
-*■■■1,1 *■•— ■ u ..i

t /

North' Sidės jaunuolių choras Bijū
nėlis rengta pasilinksminimo vakarėlį! 
statys scenoj jaunimui pritaikintą vaiz
delį "Linksmos Dienos” 
nų ir muzikos gabalėlius, 
madieny, balandžio 
vai. vakare, Almira 
svetainėj, 1640 N. 
prograino Šokiai, 
lankyti. ,

ir kitokius dai* 
Atsibus sek- 

17 d.,< kaip 7-tą 
Simons didžiojoj 
Hancock St. Po 
Kviečia visus atsi- 

Kopiitetas.

Draugystės Lietuvos. Dukterų susirin
kimas įvyks balandžio 16d., 7 vai. vak. 
Mark White Parke paprastoj svetainėj, 
bus daug svarbių dalykų svarstymui, tad 
būtinai malonėkite atvykti laiku. Pasi
likę-su mokestimis, privalote apsimokėti, 

A. Dudoniėnė, nut. sekr.

Liet. Taut. Katalikų parapija rengia 
balių su dovanomis nedėlioj, balandžio 
17 d., 7 v, vak., Tautiškos parap. sve
tainėj, 3 501 S. Union'Avė. Visus kvie
čia. Komitetas.--------- ,---- - ,---------- -

užbaigiama pradinį

GREITAI IR PIGIAI
' IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai *_* _ “ ‘
mokslą į devynis mėnesius: augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietf.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

West Central Window 
Shade Cleaners

5103 W. Madison St.

per-

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

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

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymiirket 3313
Darbas garantuotas."'Egzaminacija dykai.
------------------------------- ._..r . .......----------------

SIUTAI IR TOPKAŲTAI SULIG 
UŽSAKYMO

$21.50, $23.50, 425,00, $28.50
* ir augščt

Darbas ir pritaikymasKgarantuoti. Šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę RamoVa ■>teatro
Valymas, Taisymas ii^Prosinimas moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

KAINOS: 3 5c 11 v. r. iki 1 v. d. 
50c Iv. d. iki 11 v. v. 

Didžiausia Sovietų Tonfilma 

“Golden Mountains” 
(Angliški parašai)
a ■■ Labiau dramatiš- Pliuli"M kas,' sujudinantis 

■ VlW VH >r artistiškas ne
gu "Road to Life” 

&JUDYVan Buren pr*e 
w w ■ Michigan Avė.

u nMnaOtt. 'VVTtfrVBBMMMMK

CLASSiFIED ADS.
ShUMN ----------- w----

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTES
AMATO 1

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLUEGE

6 72 West Madison Street

Financial
___________ Pi.nansai-Paskoj?'*,_______

PINIGAI SKOLINAMI

ant real estatė bonų, mokančių, ar 
besimokančių: 7% ųž 1 metus, n5ra 
nesinių išmokėjimų,

THE PRUDENTIAL (CO.
Suite 1.227 | Į

188 W. Randolph St. ' 1

ne
mo

i Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

KODĖL NEPASITISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir . stogą. Apskai
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
pilną pasirinkimą rnalevų, varnišių ir 
hardware už žemiausias kainas. 
BRIDGEPORT TlN SHOP « PAINT 

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Business Service
---ir-- --B> Zn-*9 -

NAMŲ SAVININKAI 
TRMYKITE

Musų Brick Style Shingles padarys 
medinį namą arba porčių, kuris atrodys 
kaip gražiausių plytų namas, Šios shing
les netiktai pagražins namą, bet panai
kins taisimą ir pentavimą ant visados, 
priduos per pusę daugiau šilumos, o svar
biausia tai kainuos 
kaip sykio pentavimas.

Mes darome už cash 
jimų. arba parduodame 
rodysime kaip tą darbą atlikti, 
taisome ir dedame naujus stogus, 
tome naujus ir taisome senus namus ir 
garadžius, uždarome porčius už pri
einamiausią kainą, parduodame įvairiau- 
sis roofing popieras ir shingles dėl sto
gų, sienų ir porčių apkalimo, už pi- j 
giausią kainą.

) Atvažiuosime 
ant 
tui.

it ant išmokė- 
shingles ir pa- 

Mes 
sta-

į namus su sempeliais 
pareikalavimo. Aprokavimas vėl- 

Esame plačiai žinomi lietuviai.

šaukite Gi-ovehill 1680I

HOME IMPROVEMENT CO.
3116 W. 63rd St., 2nd fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtalsai

PAAUKOSIU gražius mbderniškus 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn. 
2 šm. seklyčios setas $65, vertės $325 
4 šm. miegamasis setas $75, vertės $350. 
9x12' American Oriental Kaurai $30 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už visk?, arba parduosiu 
atskirai, verti $2,000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Apt., tek Rogers Park 4887

PARDAVIMUI National registerįs 
nuo 1 cento iki $7000. Mokėta 
$1,200, dabar parduoda už $175. Nau
jienos Box 1413. , 

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

PRIVATIŠKI žmonės yra priversti par
duoti puošnius rakandus, vertės $5,000, 
vartotus tiktai 3 mėn., UŽ $280. Parduo
sime atskirai. Gražus seklyčios setas $50, 
šilkuotas Oriental kauras, American' Ori
ental kauras, kiėkv. $22, riešuto valgo
masis setas $60, riešuto miegamasis setas 
su Mission veidrodžiu $70, poilsio kėdė, 
Brunsvvick radio 1932 modelio, vacuum 
valytojas, baby grand piano, lempos, fi- 
rankos, paveikslai. Aš noriu greitai iš
parduoti. 5258 W. Washington Blvd., 1 
bl. j šiaurę nuo Madison. tel. Austin 3838

------- rO_

PARDAVIMUI pigiai grosernes storo 
barai, šiokeisai, skėlos ir lentynos už 
$50.00, 1 užp. 3 539 So. Wallace St.

Atltomobiles
FORDAS, coupe, su tumble sėdyne —- 

1929 . modelis kaip nauja, tiktai 
$95.00. TeL Lafayette. 1329.

PACKARD VĖLIAUSIO MODELIO 
DE LUXE SEDANAS

Turiu pauk6ti praktiškai naują Pa- 
ckard. Mano pirktas tiktai 10 
nėšių atgal. Važinėjau juo labai

mė- 
ma- 

žai ir jis yra absoliučiai kaip dieną iš
ėjęs iš dirbtuvės. Tai yra gražiausias 
karas Chicagoje ir puikiausias karas ko
kį pinigas gali pirkti. Kainavo, man 
virš $4,000 naujas. Paaukosiu jį-tiktai 
už $650. 1715 North Humboldt
Blvd,, arti North Avė., Ist Apt.

Seda- 
turiu 
tiktai

RETA PROGA
■ *• . . <

BUięK vėliausio 1930 modelio 
nas. Kadangi man reikia pinigų, 
tuojaus jį parduoti. .Vartojau jį 
nedėldieniais. Karo negalima atskirti 
nuo naujo. Originalis gražus baigimas 
ir geri tairai. Reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Paaukosiu jį už $375. At
sišaukite nedėlioj. 1143 North Ridg- 
way Avė., arti Division St., 2nd flat.

PARDAVIMUI Plymouth 1932 me
tų. • Pigiai. Antanas Petronis, 722 W. 
21 St.

GRAHAM PAIGE The Luxe Sedan, 
vėliausios mados, tik 10 mėnesių varto
tas šventadieniais, 6 visi nauji ratai, iš
rodo ir bėga kaip tik iš dirbtuvės atvež
tas. Priverstas esu paaukoti už bile tei-; 
singą pasiūlytą kainą. Galite matyti 
subatoj po pietų ir nedėlioj visą dieną.

4521 Wrightwood Avė.
2-ros lubos

PARSIDUODA labai pigiai mažai 
vartotas 6 pas. sedanas Nash, paimtas už 
skolą, 6533 S. Fairfield Avė.

I III I .1 ... ■■■ I III I ...H..I ■!■■■■■, I,.,..................................................... ,

Furnished Rooms
RENDON du atskiri, šviesus moder

niški, apšildomi kambariai, su visais pa* 
tankumais, įvaikinant ar vedųsjems,, 
prie 69 ir,Artesian. Šaukite tarp 5—- 
7 j vakare. ; Tel. Hemlųck 8764.

m imi III 11 ui — II. U y f" ■himiLi ■■■■«

RENDON 1 ar 2 įrengti kamba
riai.

7021 So. Fairfield Avė.

RUIMAS rendai -vaikinui ar margi
nai prie mažos šeimynos, nebrangus. 
6631 S. Fairfield Ave„ 1 augštas.

KAMBARYS rendon vaikinui arba 
merginai, apšildomas $10. 7029 South 
Artesian Avė. Hemlock 6564.

RENDAI kambarys su valgiu arba be 
valgio, kaina 75 cetnai į dienų ir, dra
bužius plaunam, 2 flatas.

3111 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA Brighon parke, 6 
kambarių flatas, 2-ros lubos. Karštu 
vandeniu šildomas. Kampiriis namas, 
tinkamas profesionalui — daktarui, 
advokatui, ar pasiturinčiai šeimynai.

4457 So. Talman Avė. 
Virginia 0508 arba 

Lafayette 0455.
' i . • --------------------- o-----

$27.00
$35.00

FOR RENT
DEL IŠNUOMAVIMO
Didelis pasirinkimas visokių 

apartmentų. Garu šildomų 
mos — rendos nupigintos.

Kur buvo $38.00 dabar
Kur buvo $55.00 dabar

M. J. KIRAS HOME 
BUILDER

3335 S. Halsted St.
Yards 6894

Calumer 4589

gražių 
ir be šilu-

t

STEBĖTINA PROGA 
Fasirenduoja 3750 S. Kedzie 

storas su keturiais kambariai^ ir 
dynė užpakalyje. Didelis rendos 
ginimas tinkamiems žmonėms.

Kreipkitės
♦

Avė. 
mau- 
nupi-

t Jt KATZĮOF 
3418 Douglas Blvd. 
tel. Rockwell 3389

RENDAI 5 kambarių flatas už $15 
maudynė, porčius ir viskas, 2903 Wal- 
lace St tel. Yards 2414.

—r—O—— .

PASIRENDUOJA
64 akeriai geros žemės su namu (cot

tage), ar be namo. Žemė randasi 
Lockport, Illinois, prie Archer gatvės.

Atsišaukit

M. J. ROZENSKI 
5200 So. Western Avė., 

Chicago, UI. 
---------- o----------

PASIRENDUOJA barber storas, iš
dirbtas per 4 metus.

3740 So. Halsted St.

Personai
Asmenų leSko

dėkinga.

PAIEŠKAU J. Miįcuchonis, pirmiiu 
gyveno Michigano valstijoj, o dabar gir
dėjau kad gyvena Wisconsine. Kas ži
note apie jį praneškite, yra labai svarbus 
reikalas. Atsišaukite, busiu

Rašykite
Box 1416 
Naujienos

1739 S. Halsted St.. Chicago, III.

PAIEŠKAU pusbrolio Stepono Agen
to. paeinančio iš Spyčių kaimo, Nau
miesčio parap,. Tauragės, apskričio. 
Jis

parap,, Tauragės, 
pats, ar kas žinote praneškite.

ANTANUI AGENTUI
4447 S. California Avė.

Chicago, III.

Partners Wanted •
Pusininku Reikią

PAIEŠKAU partnerio su mažu kapi
talu prie bučernės ir grosernės biznio. 
Biznis išdirbtas.

1 1462 Vincennes Avė. • ,

Situation Wanted
Darbo Ieško «

JANITORIUS unijistas ieškau darbo 
prie janitorių taisyt skrynus ir pentuot, 
atsišaukite .į Naujienas priduodami ant
rašą. Rašykit Box 1415, Naujienos, 
1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

FLAT janitorius perleis savo darbą ir 
rakandus už $250.0'0 Rašykite. Box 
1414, 1739 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI ar išmainymui labai 
getą bučernė Ir g'?*”1'! įgy
ventoj vietoj, <>biznis išdirbtas.

1835 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir delicatessen 
krautuvė cash. Pigiai. Turime du 
bizniu. 4244 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI wholesale 
bekernė lietuvių ir lenkų 
apielinkėj. Su namu ar be namo. 1527

ir retai 
apgyventoj 

--------- *7

N. Ashland Avė. Tel, Brunswick 2476.

PARDAVIMUI su vėliausiais įtaisy
mais Mėat Market, labai pigiai, prie
žastis, liga. ■ Geroj vietoj, S.
Ashland A Ve. šaukite Beverly 3350 ar
baLafayette 4287.

PARDAVIMUI pigiai viena iš dvie
jų bučernių ir grosernių. Priežastis — 
negalėjimas dviejų prižiūrėti. Atsišaukit.

6002 So. Racine Avė.
L.«■?■...;, ■„i yiJU ;

PARDAVIMUI BEKERNĖ
Geras wholesale ir retai! biznis. Lie

tuvių ir lenkų apielinkėj'. Parduodu 
biznį su namu ar be namo. Delei 
n atvės turiu pasitraukti iš biznio.

Kreipkitės
1527 N. Ashland Avė.. Chicago 

Tel. Brunswick 2476

se-

Šeštadienis, “balan. 16, 1932

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ farma su gyvuliais, geri 
budinkai ir žemė, 50 mylių nuo Chi
cagos.

80 
žemė, 
mažų

maino į namą.
akrų farma Mich. geri budinkai ir 

Tik $2500. Daug kitų farmų 
ir didelių.

KUČINSKAS
3653 So. Halsted St. 

Yards 4254

Exchange—Mainai
Kas ką turit mainai?
Turim visokių namų, didelių ir mv 

žų, grosernių ir bučernių. Taipgi gra
žių farmų netoli Chicagos, ant gerų ke
lių, tinkamų dėl vasarinamių ir gasoli- 
no steisinų. Galima pigiai pirkti, mai
nyti arba rendavoti.

C. p. Suromskis & Co.
1152 So. Halsted St.

Pbone Yards 6751
Vakarais Boulevard 0127

tteal Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

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

J. NAMON FINANCE CO.
6755.S. Western Avenue

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

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI biznio prapertė kartu 
su čeverykų taisymo šapa. visokių tau
tų apgyventa, geram žmogui geras biz
nis. Atsišaukite

4840 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių medinis 
cottage, furnace šildomas. Pigiai.

7227 S. Rockwell St. 
——o---

PASIRENDUOJA 6 kambarių bun- 
galow arba 5 kambarių užpakalinis na
mukas. 6444 S. V/ashtenaw Avė.

. ■' ----------0--------- ‘ . .

PARSIDUODA Marųuette Parke 2 
pagyvenimų namas, $3000 pigiau, ne
gu bungalov. 6602 S. Fairfield Avė.

■ ........ • O ■ ■■*•

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.

i

PARDAVIMUI 5 kambarių naujai 
išremontuotas cottage, nauji fixtures ir 
plumbingas, 2 karų garadžius, didelis 
basementas arba išrenduosiu nebrangiai. 

1437 So. 48 Ct„ Cicero.

PARDAVIMUI kampinis biznio lo
tas, 58%xl25 prie Fairfield ir €9 gat
vių. Šaukite Rockvell 0717.

■ Parsi- 
visiškai

PARSIDUODA cottage, gražiausia, 
pigiausia visame Marųuette Parke. Taipac 
parsiduoda 2 lotai visai pigiai. ~ 
duoda Thore kaurų valytoją 
naujas, viską parduosiu greitai 
žiuoju į Lietuvą. Navininkas 
aukšte/ užpakaly.

JOSEPH SURVILLA, 
6809 S. Rockwell St,

antrame

A'

TURIU PARDUOTI 6 kambarių ok- 
tagono priekiu mūrinė bungalow. karštu 
vandeniu šildoma, 2 karų garažas. Lo
tas 30x125. Kaina $5,500.

5820 S. Kilbourne Avė.

PARSIDUODA kampinis namas la
bai pigiii, 5 storai ir vienas pagyveni
mas ir trijų karų garadžius. Randasi 
prie 63rd St. ir Sącramepto Avė.. Atsi
šaukite 6307 S. Sacramento Avė.

EXTRA F.XTRA 
$200 UŽ AKRĄ

PARDAVIMUI fO akrų arti Lemont, 
III., išeinantys j 135 gatvę, arti Archer 
Avė. cementuoto'vieškelio. Savininkui 
kainavo $4,500.00. t Paaukosiu už 
$2,000. Nepriimsiu mainų. Išmokėji
mais, jei pageidaujama. Matykit savi
ninką.

5027 S. Fairfield Avė.
2 FLATŲ murinjs, moderniškas, po 

4 kamb. kiekvienas, uždaryti porčiai, 
karštu vandeniu šildomas pirmas augštas, 
2 karų garažas. Randasi Brighton Par
ke. Savininkas turi tuojaus parduoti.' 
Kaina $7,200.

1751 W. 47 St.
Tel. Yards 3895




