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Nauji SLA. rinkimų 
rezultatai iš Mass.,

Conn., N. Y. valstijų
Ikišiol balsavo 3104 nariai: virš 50% atida

vė balsus F. J. Bagočiui, K. Gugiui 
ir Dr. Bronušui

BAGOČIUS—1619 BALSŲ, GUGIS—1777,—957 BALSUS DAU- 
GIAU Už TAREILĄ; DR. BRONUŠAS—1444

[Acme-P. 8 A. Photo]

Senatoriui William J. Harris 
iš Georgia valstijos, kuris mirė

. * CHICAGO, ILL., M. 22. — Paskutinėmis dienomis j “Nau
jienas” atėjo pranešimai apie SLA. Pildomosios Tarybos rinki-
mus is sekanČhj kuopų: 270, 8, 207, 359, 205 ir 34.— trys iš
Conn.. dvi iš N. Y. ir viena iš Mass. Tų rinkimų rezultatai ir
bendri ikišiol “Naujienose” gauti balsų skaičiai iš 84-ių kuopų,
yra tokie:

BAGOČIUS ..

Į Prezidentus:
Buvo paskelbta 

.... .......... ....................... 1538..........
Nauji rez

..... 81....
. Viso
.....1619

Gegužis ....... ...........................   569....... . ......28.... .... ...597
Bacbunas .............................................. 844.......... ......44.... ...... 888

Mikalauskas .
Į Vice-Prezidentus:

....... .........................  1694.......... ..... 85.... .....1779
Vokietaitis ... ........................................ 539.......... ......30... .......569
Mockevičius ........................................... 498.......... ..... 34.... .......532

Jurgeliutė ....
Į Sekretorius:

..... ...........................  1034.......... ..... 47... ..... 1081
Miliauskas .......... ................................. 587..... . ......19... .... ...606
Čekanauskas . .........     993.......... ......79... ..... 1072

GUGIS  : .
Į Iždininkus:

........     1664............1.113... .....1777
Tareila ......... .............     802....... . 18...........820
Mažeika ....... .........     410.......... .......19... .......429

Januškevičius
• Jį Iždo Globėjus:

.... .. 1267 ..... 73... . 1340
BAKANAS .... .... ......... 1296...... . ......56.... ... .1352
STUNGIS ..... ................................  1205.......... ....;54.... .... 1259
Raginskas .... ....................     620 . >....... ......17...........637
Mockus .......... ....................................... 727..... . ......45.... .......772
Sekys ........... ..................   301...........• ..... 52..... .......353

BRONUSAS ..
Į Daktarus-kvotėjus:

.........................    1386........... ......58........ 1444
Klimas .......... ................................   772.................50... .......822
Staneslow .... ....... ................................ 555........... ......43.... .......598

Paskendo “Manches- 
ter Guardian” re

daktorius
Windermere, Anglija, bal. 22. 

—šiandien po pietų Windemere 
ežere paskendo libėralų laikraš
čio Manchester Guardian re
daktorius, E. T. Scott.

i •*"•*•* •_________ -

Pirifibje bal. dalyje 100- 
000 gavo darbus Vo- 
n: n kieti joje

u j-JJfj,;-------------------

Berlynas, bal. 22. — Pirmo
je balandžio dalyje Vokietijoje 
100,000 bedarbių grįžo atgal 
prie darbo. Nedirbančiųjų skai
čius sumažėjo iki 5,934,000.

Japonijoje įvyko didelis 
gaisras

Tokio, Japonija, bal. 22. — 
Japonijoje sudegė beveik visas 
Omiya miestas. Du mirė, 40 
buvo sužeisti. Be pastogės li
ko 6,000 gyventojų.

......
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Europos bankai nu- 
puldė N. Y. biržos 

kainas
Washington, I). C., bal. 22. 

—Speciali senato komisija pa
skirta ištirti New Yorko bir
žos tranzakcijas patyrė, kad 
daugiausiai prie Šerų kainų nu- 
puldymo prisidėjo Europos fi- 
nansieriai ir bankai, ypatingai 
Fra nei jos finansinės įstaigos. 
Iš amerikiečių spekuliatorių 
daugiausiai prie to prisidėjo P. 
A. Rockefeller ir M. C. Brush.

Iš karto pagimdė 
10 kūdikių

Porto Alegre, Brazilija, bai. 
22.— Daktarai nenorėjo tikėti 
savo akimis, kuomet jie paty
rė, kad Bacacay, Brazilijoje 
gyvenanti moteriškė iš karto 
pagimdė dešimts kūdikių—aš 
tuonias mergaites ir du berniu
kus. Visi gimė negyvi. Moti
na, tuo tarpu, kuo sveikiausia.

Sako, Chicago “sausa”!
_ •

Washington, D. C., bal. 22.— 
Kalbėdamas į senato teisių ko
misijos narius Chicagos teisių 
mokyklos profesorius E. T. Lee 
pareiškė, kad J Chicago, nežiū
rint visų kalbų, yra labai “sau
sas” miestas. Lee yra prohibi
cijos šalininkas.

Calgary, Kanada, bal. 22. — 
Albertos valstijoje užėjo smar
ki sniego pūga. Apgadintos te
legrafų vielos ir laikinai nu
traukta komunikacija.

praeitų pirmadienį. Jis buvo 64 
metų amžiaus.

Capone vėl siūlosi 
“greitai” atgauti 
Lindbergh’o vaiką

Syracuse, N. Y., suėmė kūdikį, 
bet ne Lindberghiukų

Hopevvell, N. J., bal. 22. •— 
Į New Jersey policijos virši
ninkų kreipėsi Chicagos gengs- 
terių vado Al Caponės atstovas 
ir pareiškė, kad Al Capone .ųž 
kelių dienų atgautų pavogtų 
Lindbergh’ų kūdikį, jeigu pats 
Lindbergb’as išgautų jį laiki
nai iš kalėjimo.

Tuo pačiu laiku N. J. poli-, 
cija skelbė, kad Lindbergh’as 
asmeniškai susižinojęs su kid- 
naperiais, bet apie Caponės pa
siūlymų nedarė jokių komenta
rų. \

Syracuse, N. Y., bal. 22. — 
Syracuse policija suėmė tūlus 
Scott, kurie turėjo kūdikį pa
našų j Lindbergh’o vaikų. Bet 
vėliau paaiškėjo, kad tai buvo 
Burlingtone, VeriAont valstijo
je gyvenančios Edith La Tulip 
sūnus, ne Lindberghiukas.

Eina visokios paskalos ir 
gandai, bei kūdikio kaip nėra, 
taip nėra.

Japonijos premjero nu- 
žudytojas pasmerk

tas mirti
Tokio, Japonija, bal. 22. — 

Tomeo Sagoya, kuris rastas kal
tas nužudęs buvusį Japonijos 
ministerių pirmininkų Yuko Ya- 
maguchi pasmerktas mirti. Ya- 
ma'guchi buvo nušautas rugpiu- 
čio 26 d., 1931.

Harvąrd universitete 
riaušės

Cambridge, Mass., bal. 22.— 
Harvard universitete įvyko 
smarkios 3,000 studentų riau
šės. Padarė didelius nuosto- 
liūs. Devyni studentai, kaltina
mi riaušių sukėlimu areštuoti. 
Įsismaginusių studentų negalę 
jo suvaldyti ir policija.

Keli sužeisti New Yor
ko riaušėse

New York, bal. 22. — Prie 
miesto valdybos rūmų įvyko ko
munistų suagituotų žmonių de
monstracija. 5 vyrai ir viena 
moteris areštuoti. Du policinin
kai ir keturi demonstrantai su
žeisti.

...................... . ...................."I ............................................-■ " 1

Rytoj prasidės “Day- 
light Sąying Time”- -ptt'f- '• 1—

Rytoj ant ką valandų naktį 
prasideda veikos laikas —Day- 
light Savingjįlme”. Prieš ei
dami gulti nepamirškite pava
ryti laikrodžius vienų valanda 
pirmyn.

................... ----------------------------------------------------- ■

Prie Shangha jaus 
atsinaujino kinų 

ir mūšiai

i-'
Japonai stumiasi į pietus nuo 

įųiesto

Shanghai, bąl. 22. — Iš Soo- 
chow, Kinijo.4>'prahešė, kad ten 
tarp kinų ir v japonų įvyko su
sirėmimas. [Japonų šaltiniai 
tai patvirtino,, pridėdami, ka|l 
susirėmimai įvyko ir keliose ki
tose vietose tame pačiame fron- 
te.

Anot kinų, japonai vėl pra
dėjo spaustis priekin f pietus 
nuo Soochovv upės, kuri teka
greta prie Tarptautinio Shan- 
ghajaus kvartalo.

Tokio, bal. "22. — Japonijos 
karo mįnisteris gen. SadaoArar 
ki viešai persergėjo Tautų Są
jungų ir Rusija nekišti rankų 
prie Mandžurijos.

Tokio, bal. 22. — Japonų-ru- 
sų ginčas Mandžurijoje pradėjo 
eiti smarkyn, kuomet japonai 
areštavo rusų valdininkų— Ry
tų Kinijos geležinkelio stoties 
viršininkų. Rusai pareikalavo 
jį paleisti, bėjt japonai aiškina, 
•kad* jis kliudęs jų kareivių per
gabenimui į sritis, kur veikia 
sukilėliai.

Pasiryžę ginti Rusi- 
ją nuo baltgvar- 

diečių
Mask\įa, bal. 22. — Iš Mask

vos praneša, buk 17,000,000 
profesinių sąjungų nariai pasi
ryžę Rusiją ginti nuo baltgvar- 
d iečių,- kurie pradėjo veikti 
Mandžurijoje, prie Sibiro.

Indianoje sudužo pašto 
• lėktuvas

Port Wayne, Ind., bal. 22.— 
South Bend Fort Wayne pašto 
lėktuvas sudužo, kuomet nusi
leido Fort Wayne aerodrome. 
Lakūnas Įeit. G. Hill užsimušė,

Įsakė išsiskirstyti “Rei- 
chsbanner” armijai
Berlynas, bal. 22.—Rcpublj- 

Fonų Reichsbanner militarės 
organizacijos pirmininkas pra
nešė valdžiai, kad jis įsake sa
vo būriams išsiskirstyti.

Grąsina pavogti Tunhey 
kūdikį

New York, bal. 22. — Boksi
ninkas Gene Tunney gavo laiš
ką, kuriame kidnaperiai grąsina 
pavogsią jo 5 mėn. šen. sūnų. 
Laiškas perduotas policijai. '

ChicftTąi Ir apylinkei federa- 
lis oro biuras Šiai dienai pra- 
našauja:

Debesuota, galimas lietus; 
lengvas rytų vėjas. i

Vakar temperatūra buvo 47- 
60. .

Saule teka 4:5Q; leidžiasi 6:-
88. ... %

[Acme-P. B A. Photo]

William J. Bums, pagarsėju
sios detektyvų organizacijos
įkūrėjas, kuris pasimirė Sara- 
sota, Fla. Buvo 70 metų amž.

Francija sutinka 
karo reparacijas 

panaikinti, jeigu-
Amerika panaikins karo skolas 

ar padarys kompromisų

Paryžius, bal. 22. — Giene- 
voje vykstant nusiginklavimo 
konferencijai ir karo skolų klau
simui vėl. pasidarius aktualiu, 
Francij^; pradėjo
daryti pastangas pastarąjį
klausimų įvelti į . konferencijos 
diskusijas. Ji yra nusistačiusi 
žiūrėti į skolas ir reparacijas, 
kaipo nusiginklavimo konferen
cijos programo dalį.

• Franci jos spauda ir diploma
tų pareiškimai davė suprasti, 
kad Francija panaikins Vokie
tijos reparacijas, jeigu Ameri
ka sutiks su kompromisu ar vi
sišku karo skolų panaikinimu.

.Kaipo atlyginimą už repara
cijų panaikinimą, Francija rei
kalaus opozicijoje stovinčias Vo
kietijų ir Italija palikti jai ‘at
virą . kelią įsteigti muitų są
jungų.

Paryžius, bal. 22. — Birželio 
16 d. Lausannc, Šveicarijoje j- 
vyks karo skolų ir reparacijų 
konferencija.

Kanadoje elektra 3 kart 
pigesnė negu Ame* 

rikoje
Ottawa, Kanada, bal. 21. — 

Kanadoje ejektros naudotojai 
moka' po 2.29 centus už kilova- 
tinę valandą, o Amerikoje rei
kia mokėti 6.03 c. Kai kuriose 
vietose Kanadoje kaina yra 
netgi žemesnė už paduotąją.

Edgar Wallace mirė su
bankrutavęs

London, bal.' 22.— Neseniai 
Californijoje mirė gatsus Ang
lijos misterimų veikalų rašyto
jas Edgar Wallace. Dabar pa
aiškėjo, kad jis turėjo virš 
$300,000 skolų, o turto tik $67,- 
680.

s

Butler už z prohibicijos 
kl. referendumą

Boston, Mass., bal. 22.—Coo- 
lidge kampanijos vedėjas 1924 
m. prezidento rinkimuose pa
reiškė, kad < repubilkonąi .savo 
platformoje turi pasisakyti už 
prohibicijos referendumą, jeigu 
rori Įaimėti.
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Lietuvos Naujienos
Kauno m. ligonių kasos 
naujoji valdyba pradėjo 

eiti pareigas
Balandžio 5 d. naujosios Kau

no m. ligonių kasos valdybos 
posėdis, kuriame pirmininku 
išrinktas p. Juozas Žiugžda, vi
cepirmininku Ant. Grigalaus- 
kas. Per tą patį posėdį naujoji 
valdyba perėmė Kauno m. li
gonių kasos reikalus ir pradėjo 
eiti savo pareigas. Kasos di
rektorium palieka p. J. Vilkai
tis.

Rytoj Vokietijoje 
Įvyks seimų rinkimai

Berlynas, bal. 23. Rytoj, sek
madienyje, Vokietijoje įvyksta 
valstijų seimų rinkimai Prūsi
joje, Wuertenberge, Hamburge, 
Bavarijoje ir Anhalt. šiandien 
užsibaigė karšta priešrinkiminė 
kampanija. Fašistas- Hitleris, 
pralaimėjęs prezidento rinki
mus, stengiasi laimėti daugu
mą Prūsijos seime.

Vokietijai prailgino kre
dito terminų

Berlynas, bal, 22. — Ameri
kos bankierių grupe Lee, Hig- 
ginson & Co. sutiko prailginti 
Vokietijai $125,000,000 kredi
tą iki lapkričio, 1933 metlį. Vo
kietija moka 6r/ palūkanų.

.".Z ĮI .11 , .1 L _ .Y- ♦ ’ *** ' , ***

Motina paskandino tris 
vaikus

Grand Rapids, Mich., bal. 22. 
—Tvenkinyje Etta Butts pa
skandino savo tris kūdikius įr 
vėliau pati mėgino pasiskan^in- 
i, bet.vyr?s ją išgelbėjo. Vai
kai buvo 9,7 ir 4 metų.

Nutarė numušti valdi
ninkų algas 11%

VVashington, D. C., bal. 22.— 
Atstovų rūmų ekonominė ko
misija, baigianti ekonomijos 
projektą, nutarė nukapoti 11% 
algas visų valdininkų, kurie gau
na daugiau $1,000 į metus.

15 žuvo teismo salėje
Bastia, Korsika, bal. 21. —- 

Teismo saloje įgriuvo lubos, žu
vo 15 žmonių, jų taųie ir du 
advokatai. Sužeistų labai daug. 
Salė katastrofos laiku buvopiL 
nutėlė.

Suvalgė dėžę vaistų—miega 
jau trečią dieną

Hollywood, Cal., bal. 22. — 
17 mėnesių kūdikis pasigriebė 
dėžę miegojimo vaistų ir visą 
ištuštino. Dabar miega jau tre
čią dieną ir kuomet’ prabus ne
žinia.

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

SU
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK- 

' RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRIA” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 
Be persėdimo tiesiog Klaipėdon.
Keliavimas dabar daug pigesnis.
Užeikite pasiteirauti.
Informacijas maloniai suteiks S

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI l VAL.

Panevėžio gydytojų 
streikas

Iš 30 gydytojų streikuoja 21 
gydytojas

“L. ž.” buvo rašyta, kad tani 
gydytojų d-jos ir ligonių kasos 
kilo konfliktas, šiomis dienomis 
gydytojai galutinai paskelbė 
streiką.

Ligonių kasa padarė sutartį 
su apskr. ligonine, ambulatori
ja ir su miesto ambulat., kad 
jie priiminės darbin. Gydyto
jai tuo reikalu sušaukė susirin
kimą, kuris įvyko 1—IV ir nu
tarė, kad Jeigu lig. kasa nenu
trauks sutarties su ambulatori
jomis, tai jie atsisako nuo 5*— 
IV priiminėti iš lig. kasos li
gonius. Savo nutarimą jie mo- 
tivuoja tuo, kad ta sutartis 
kenkia jų materialinei būklei. 
Bet ligonių kasa kaip gydyt, 
taip ir ambulat. moka už vizi
tą po 3 litus, nors ambulat. su
tiko gydyti po 2 litu, nes neno
ri pakenkti gydyt. Tik tas skir
tumas, kad darb. gali laisvai 
pasirinkti ar gydyt, ar ambu- 
lat.

Iš 30 gydyt, streikuoja 21, 
o kiti 9 gydyt., kurie dirba ap. 
lig. ir ambulator. sutiko su lig. 
kasos sąlygomis.

Plukdys daug miško 
medžiagos

Miškų dėparttfmentas Vhošia- 
si pagamintą miško medžiagą, 
kuri yra suvežta prie plukdo
mų upių, nieko nelaukdamas su
leisti į vandenį ir, tinkamai su
tvarkius, kas aukščiau Kauno, 
suplukdyti į Kauną, o kas že
miau Kauno, tai—tiesiai į Vieš
vilės lentpjūvę, esančia Klaipė
dos krašte. Tam darbui at
likti balandžio 14 d. skelbiamos 
Varžytinės.

Pagamintą miško medžiagą, 
kurios yra prie šventosios upes 
apie 30,000 kietmetrių, miško 
administracija numato plukdy
ti pati ūkišku budu. /"

Prie plukdymo darbų porai 
mėnesių gaus darbo nemažas 
kiekis darbininkų^

Renka žinias apie smul- 
kiąją prekybų

Apyskaitinėse> fMUAėse mo
kesčių inspektoriai renka žinias 
apie smulkiųjų pirklių prekybą 
ir tos prekybos būklę.

Naujos įmonės
Kaišiadory pradedama staty 

ti fabriką kaulams malti. Kau
ne žaliajame kalne artimiausiu 
laiku bus įrengta moderniška 
kailinių perdirbimo fabriką.

šioms abiem įmonėm iš už
sienio užsakytos atatinkamos 
mašinos.
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Westville, III
S LA. 223 kuopos P. T. balsavi-

Gegužis 1, .1. Bachunas 6; .
b vice prez.: A, Mikalauskas 

8, M. J. Vokietaitis 3, M. Moc
kevičius 9;

į sekretorius: P* .hų’geliulč 
8* J: Miliauskas 4i V. M. Čeka
nauskas 7;

į iždininkus : K. P. G ūgis 6, 
J. Tarcila 4* 1?. Mažeika 10;

i ždo globėjus: J. Januške
vičius L S. Bakanas 7,
Stungis 9, M, A. Raginskas 4 
S. Mockus (k J. Sekys. 4;

į, daktarus kvotėjus; I; 
Bronušas 5, E. G. Klimas

I

B

./. Deltuva, Sekr.

Gary, Ind.
Lietuvių-A menkos Politikos 

Pašai p o s Kliu bus.
ir

Lictuvių^nierikos Politikos 
ir Pašalpos kliubas šiame mie
ste gana gerai darbuojasi, 
ypač; politikos reikaluose. Na
riui skaičius didinasi kiekvieną 
mėnesį. Kliubas stengiasi suor
ganizuoti visus šios apylinkės 
lietuviškus kliubus bei drau
gystes ir sutverti šio pavieto

Kliubas ką-tik nupirko dide
lę amerikonišką vėliavą, ku
ri bus iškilmingai paaukota 
šios kolionijos lietuviams ne
dėlios vakare, balandžio (Ap- 
ril) 24 d., šv. Kazimiero para
pijos svetainėje.

mus kalbėtojai. Kalbės E

pratę^ prie švaresnio, gyvenimo.
Kaip ten. nebūtų, su, miestais, 

sako T. Aleksynas, bet ūkinin
kai, kurie sudaro didelę daugu
mą Lietuvos gyventojų, randa
si tiesiog vargingame padėjime. 
Daugybė jau skolose pasinėnę 
ir vis da naujų paskolų ieško. 
Beveik kas tr.ečiąs, ūkininkas, 
jei da nėra prasiskolinęs, tai 
greitoj ateityj tikrai bus. Tie
sa, valdžia bando tam. užkirsti 
tebą ir įvedė šiek tiek kitokių 
formą. Bet tai tik apsunkina 
skolintojui prisikabinti prie 
ūkininko, o ūkininkui jokio pa
lengvinimo nesuteikė. Ūkinin
kai gavo iš valdžios paraginimą, 
kad augintų kiek galima, dau
giau kiaulių, nes tai veik žy
miausias Lietuvos eksportas. 
Bet dabar, kuomet kilo dėl 
Klaipėdos konfliktas, tai vokie
čiai iš dalies Lietuvos bekonus 
boikotuoja ir ūkininkams sun
ku juos parduoti. Pastačius 
Marijampolėj cukraus fabriką, 
vėl ūkininkai gavo parąg^nimą, 
kad* augintų kuodaugjausiai 
cukrinių runkelių* Bet kada 
prisiėjo pristatyti į fabriką, tai 
pasirodė, kad tik runkeliai per
kama nuo dvarininkų arba ar
timų valdininkams ūkininkų, o 
nuo kitų visai neperkama. To
dėl didelė dauguma ūkininkų, 
nieko negalėdami parduoti, 
kurstą. O kuomet prisieina kas 
pirkti iš krautuvės, tai viskas 
nepaprastai brangu. Pavyzdžiui, 
kumelės guli nudvėsusios pa
keliais, nes niekas jų nenori at
imti, kadangi už žalią skūrą te
galima gauti tik vicmj centą 
svarui, bet batų pora kainuoja 
iki 80 litų. Nieko tad nuosta
baus, kad ūkininkai turi bank
rutuoti.

" .nu .. .  '.w
tuvosj j, Rusiją, žmonės ynžiu,Q? 
ja, kiekvieną, dieną* Ijietuyo^ 
žmonėms Rusiją yra, žinomu g£- 
riąux nęgu mums. Kanada. Bet 
užsimink tu jiems apie Rusiją, 
tai? tuoj, gmmi atsakymą,kąd 
mes vergijos nenorim. Lietuvos 
darbininkija daugiausiai žiuri į 
socialdemokratų partiją kaipo į 
nuosekliausia kovojančią orga
nizaciją už darbo žmonių reika
lus. Bet kadangi prie dabarti- 

jos. veikimą^ ber 
jgate suvarytas,t tai, sm^ dar
bais mo^ii tagab t pasirodyti j

KM. m«Qi teka. ^kp 
draugu T- A4els?yn«s,. t«i <la-

Uįinia, gĮrAtipklIąyimĄs, k ' “
tev Wny«ji žteftiwte vjetą 
teima, giriUmkteyitw* in pros- 
ttHifldą. liavno; nąv
ctenęsk tetei m-
nelės, teibinaisu, jomis eifį. Kiek 
plakiau i pąsiteirftyus- su^poj^au, 
tedi prosUtuėitJ. ei|w nema-
žflii merginų^, hmtesi esti
teigusius aukšte^nįus mokslus, 
terandamos kitokio, užjsiėmipio, 
Įjfu. dąrpt pragyvenimas partevi- 
hėdąmos sąyo, teną< kitaip 

ip sų. vaikinais, pnug, pkį- 
pinte’ skundžiasi^, ktei j te ^vo 
Mtes > išlęido, i i j muks
iu o tte p^.
tėvus, nieko nenori i dirbtir Kai 
kurie jų miestuose t j esog. išvirs
ta žuhkaįs. Mat, jaučiasi po
naičiais. Tas poniškumas dą, nuo 
rusų ląikų nėra išnykęs. Nu
eik, į 
nors 
Tuko 
langelį turi ilgai stovėti ir lauk
ti, kol, prieis ponas. Gal Lietu
vos žmonėms tas > paprasta, bet 
amerikiečiams, kurie turi gerą 
patarnavimą, tai atrodo dau
giau, negu keista.

T; Aleksynas susitiko su 
draugu K. Bieliniu, kuris davė 
visiems amerikiečiams parvežti 

dienų.
—S. Naudžius.

kokią valdišką, įstaigą, tai 
ponas, atsisėdęs papirosą 
ir nieko neveikia, bet pa&

w1 *" 111 w». Jt JJ-1 ..... ....

Mark Ttų^ip. i Ąį V.

Paulas hBas ftamlihis
\ , .J .

A Glįi • ■ .
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(Tąsa)
“Tąi bent juda tas dramb

lys!'’ pastebėjo* inppektorjus^ 
“Žinojau, kad turėsime nę 
lengvą dųrbQ» tel’ mes; dup jį 
sugriebsimo.”

“Flqw.er. Slation, N. Y.: 
3,v. ryto. <

lias. į vakarus. Didelį* gilus ir 
nelygus. Nesenai-, sutikau ukį- 
įninką, kurjs.sako* tai į ne dram
blio pėdsakai. Sako, tai, duo
bės iš kurių jis .iškasė jaunus 
medelius, kuomet žeme pradė
jo šalti. Laukių tpliųiesųių .įsa
kymu, v C

“Darley, l)eteklypas." 
Aha, vagių sąjungininkas!

re inspektoriuje,i
( Padifotyvp sekjapčią telegra
mą detektyvui l)arley —

“Suareštuok ųjuninką ir pri-

varžius. Sek įdubimais — jei 
gu bus reikalas -- sek iki Ra 
miojo vandenyno.

“ Vi r s i 1i i p kas B u k i s”.

labų

*
šeštadienis, balan. 23, ~ 1932

jas; Martin .1. Sinith. pavieto 
kri^inališko teismo juristas; 
B. O. .Johnson. mie: 
nn|F Herman L. Key, miesto 
teisėjas. Taipgi ir iš Chicagos 
yra užkviesti kalbėtojai A. 
Kalvaitis, Lietuvos konsulas ir 
.1. F. Budrik, visiems žinomas 
lietuvių radio valandos pro
gramų finansuotojas ir veikė
jas. —Adv. .V. Valasina.

Politišku atžvilgiu Lietuvos 
žmonės yra pasidalinę j tris

stft majo-į l™#- $|o

Grand Rapids, Mieli
Grįžo iš Lietuvos draugas 

T. Aleksynas

Balandžio 13 d. sugrįžo T. 
Aleksynas. Draugas T. Aleksy
nas išvyko j Lietuvą sausio mė
nesį sutvarkyti tulus savo rei
kalus, ir ten prabuvęs virš po
ros mėnesių sugrįžo atgal. Iš 
pasikalbėjimo su T. A. gauna
me kiek kitokias žinias, negu 
nuo kitų, kurie yra aplankę 
Lietuvą. T. Aleksynas po karo 
jau antru kartu aplankė Lietu
vą. Jis buvo parvykęs, 1921-22 
m. Todėl šį kartą, jįs galėjo pa
daryti palyginimą, kiek Lietu
va nuprogresavo per 10 metų. 
Draugas T. Aleksynas pasakoja 
f tai ką:

Lietuvos miestai, ypatingai 
didesni, padarė nemažą progre
są, — namų yra. pastatyta, gra
žių ir gana moderniškų, tik 
juos gadina tas vaizdas, kad 
jie yra, pabudavpti tarp prastų 
lūšnų. Gatvių, ypatingai-Kaune, 
yra gana gražių ir gražiai su
tvarkytų, bet tai tik Kaune. 
Mažesni
prieš 10 metų, 
atrodo. Nekalbant jau nieko, 
kad tų miestelių seni namai, 
kad gatvės kaip buvo, taip ir, 
tebėra apskritąja akmenimis 
grįstos, bet kad; norą sanitariš
ku atžvilgiu butų. nors. kiek 
pirmyn pažengta* Ba.bar mėšlo 
krūvos sukasta ir nežinai kftfe 
kada jas atims. Pasitaikė Var 
žiuojant ir gana gerais, keliais 
matyti, kad pakelyj kumelė gu? 
Ii negyva gal jau kelios dienos 
ir jos niekas neatima. Tas da
ro. gana blogą vaizdą, ypatin
gai* _ svetimšaliams, kurie <prU

miesteliai kaip buvo 
taip ir. dabar

synas. Miestų žmonės, nežiū
rint kokio jie butų luomo, poli
tikoj turi daugiau supratimo. 
Kaimų gyventojai (ūkininkai) 
daugiau susipažinę su politika, 
negu paprasti darbininkai. Mat, 
ūkininkas vis šiaip taip sukrap
što užsiprenumeruoti laikraštį, 
kuomet darbininkas to padary
ti visai negali, nes neturi pini
gų. Draugas T. Aleksynas sa
ko, kad dabar Lietuvos gyven
tojai daugiau linkę grįžti į sa
vo senovišką gyvenimą, negu 
kad jie buvo prieš 10 metų, — 
tai yra verpti ir austi namie. 
O tai todėl, kad nusipirkti ne
turi iš ko. Nors Lietuvos žmo
nių burna užčiaupta, bet vienas 
kitas įsidrąsinęs pasako, kad 
Smetona visą, Lietuvą baigia 
ėsti. O jau tų karininkų, tai 
kaip grybų po lytaus, sako.drg. 
T. A. Eik tu gatve, — susitiksi 
būrį karininkų; eik kur- į vieš
butį ar į restoraną, — ten jų 
vėl, visur pilna. Net kaimo jau
nimas negali sau surengti va
karėlį, kad neatsilankytų kari? 
nįnkas. Vieną sykį paklausiau 
vieno kariškio, sako draugas T. 
A., kiek gi čia kariuomenės, kad 
tiek- dąug karininkų;? Man; juo
kais atsake, kad -mes visi. Rari- 
ninkai turim po vieną, kąęeivį.

Kiek draugui) T. A. teko, pa
tirtį, tai visi, dvąrininkų. ir tur
tingesniųjų ūkininkų vaikai,ap
dovanojami tai karininko, tai 
kitokiais titulais, ir visi iš val
džios, ima. riebias algas. Jąis tik 
Smetonos diktatūra ir tepa^i- 
laiko, o tuę tarpu visa.LietuvpjĮ 
liaudis kenčia skurdą. Ne be 
reikalo,, sako T. A., Lietuvos 
žmonės arr tai kpkiam susirin
kime, ar taįp( kpkiam suėjįme 
sako:, tai. išsirinkai pats save 
taip,, i$aip Smetona į preziden
tus. Paug^lRa Lietuvos gyven
tojų nepatenkinti dabartinę 
tvarka, bet kenčia.

Nors Lietuvoje taipgi v bedar
bė, nors žjnonės vargą kenčia, 
bet apie bolševizmą ir fašizmą 
nei girdėti nenori. Pavyzdžiui, 
iš Rusijos į* LietuvąJr iš fcie-

Detroit, Mich.
DLD. Tarybos valdyba 

sapnuoja.

“Naujienų” No. 75. Svečias 
parašė dėlko “Ateities” Choras 
atmetė Detroito Lietuvių Drau
gijų Tarybos kvietimą dainuoti 
gegužės 1 d. bizniškame paren
gime.

“Naujienų” No. 90. Tarybos 
valdyba duoda sekama pareiški
mą: “Naujienose”-tilpo neva at
sakymas DLD. Tarybai į jos pa
kvietimą, pasiųstą /Ateities’ 
Chorui, kad pagelbėtų išpildy
ti programą, rengiamame 1 ge
gužės vakare”.

Ta Svečio korespondencija 
nebuvo jokis “Ateities” Choro 
atsakymas Tarybai. Ten buvo 
parašytą taip, kaip jis girdėjo 
“Ateities” Choro tarimą, tai 
viskas. Bet tos Tarybos valdy
bai sapnuojas, kad “Ateities” 
Choro atsakymas.

Toliaus šneka: “Mes per tris 
savaites laukėme iš “Ateities’ 
Choro atsakymo, bet jo nesu
laukėme. Kada, ‘Naujienose’ pa
sirodė žinutė, tai supratome, 
jpg tai ‘oficialis’ Tarybai at
sakymas.” Netiesa, “Ateities” 
Choro sekretorius, M. Masys pa
rašė atsakymą Tarybos pirmi
ninko F. Matuzo vardu ir ad
resu ir pasiuntė paštu, o jeigu 
tos , Tarybos, valdyba tą kores- 
pondenciją. priėmė kaipo oficia
li “Ateities” Choro atsakymą* 
tai ji, matomai labai menka 
nuovoką teturi. Ji^są^o:

“Kad choras nenori Detroito 
Lietuvių Draugijų Tarybai, dai
nuoti, tai jo 1-eikalas. Tačiaųs 
[taip reikėjo ir ąfsakyti ji pak- 
vietimą (taip ir atsakė), o ne 
rašyti į, laikraštį visokius me
lus ir nesąmones apie Tarybą. 
Tai) labai, negražu”.

Jpigu> tikrni; tarybos, valdyba 
korespondenciją suprato kaipo 
oficialų. “Ateities” Choro atsa
kymą, tai ji turėjo korespon
denciją skaityti iš viršaus ir iš 
apačios, lygiai-taip, kaip F. Mo
tuzas skaito SLA. istoriją.
; Kuomet Tarybos valdyba kal
ba apie visokius negražius mė-

IiJj- «

bėgo iš miestelio išskyrus poli
cininką. Greičiausiai, dramblys 
policininko nępjUplė, bet užsimo
jo. priei gatvės žiburio, stulpą, 
Nnbuiįįė ąlimlm Wpmviau gn- 
batei, ųoiičinįnte įrodymams.

dramWy^ atsį- 
sute) HWktq-

‘ jte nęįškMte.*, vi
soj} tpjj mūsiš
kiai”'

StoteMi PVAnęšė
IjlL Ifa ryto.

»p- 
l|H9:i tilf; s^afttįęjį ir 

somėti. P>’AmWy3, praūžė, pro 
šftjį 4^’ atsąli Tino laį- 
teiMte btevmmkų.i suwrmkį-

išmaudė vandeniu 
i& rflzemųirp- Kaj( kurie uždų- 
sp) jfy tebi paskendę.
Ęetęta^ynįi Gross, in Q’iShaugh- 
neas^' teyo mieste- in- nutraukė 
į; tpdeji dramblį, aplenkė. 
Visos- apylinkės,, kebų, mylių

pradedame apsupti. Jis mus 
jau ^nujaučia; jis vėl pasuko į 
rytus.”

Bęt nemalonioms žinioms ne- 
buvė galo. Sekanti telegrama 
prapešė —

“Hoganport, 12. 15.
“Dabar tik atvykau. Drąmb- 

ys prabėgo pusę valandos, atr 
gal, sukėlė- didžiausią paniką ir 
terorizavo gyventojus. Siuto

, “Goncy l?oint,.Pa.: 8:45 ryto
“Naktį įsilaužta į gazo cent- 

4’alipčs rąštynę/ Praįųyp 3 
įpenėsiu nefsumoke.lQs sąskai
tos. Turiu, gerą, nujautiipą, ir 
.traukių toliau.

“Murphy, I)eteklųvas.,,
“Po, galų!” tarė inspcklo- 

yjus,; “Ar luanąi, jis. ėda gazo 
sąskaitas?”

“Per; kląjdą, ar nežinojimą
— taip; bet jų? neužtenka gy
vybei palaikyti. Reikia kitų 
pastiprinimų.”

Sekanti telegrama gerokai į 
mane paveikė

“IronvilĮe, Nr Y.: 9:30 ryto.
“Vos atvykau.. Visas kai- 

mas išgąstyj. Dramblys prabė
go apie jfenktl} i:0o! 1 Vieni sa
ko jis nudūmė į rytus, kiti į 
vakarus, treti j Šiaurę, dar kiti
— pietus /bet visi tvirtiną, 
kad jie nelaukė1 užtektinai iį? 
gai persitikrintiT^Užmušė ark
lį, išsipioviau gabalą įrodymui. 
Nudūrė jį iltimis; iš smūgio 
spėju, kad1 jis buvo padarytas

zicijos kurioje arklys*guli, spė
ju, kad dramblys nutraukė į 
šiaurę, bėgdamas gi-cta llerk- 
ley traukinių linijos. Esu ke
turias ir pusę valandų užpa
kalyje; negaišinu, tuojau sekų 
jo pėdomis. < , <;

“Hawes, Detektyvas.”?

Sušukau iš džiaugsmo. In
spektorius užsilaikė kuę ra
miausiai, lyg marmuro statula, 
baltai palietė skambutį. ( 

’ “Ąlarike, atsiųsk kapitoną
Burns.”

Pasirodė Burns.
“Kiek yra pasiruošusių tuo

jau pildyti įsakymus?”
“Devyniasdešimts šeši, in

spektoriau.” '
! “Tuojau išsiųsk juos į šiau
rę. Lai jie koncentruojasi prie 
Berkley geležinkelio, j šiaurę 
nuo IronvilĮe.”1

“Taip, inspektoriau.”
( “Lai jįę užlaikė sayo juo
sius kuo giliausioj paslaptyje 
Kuomet kiti,bus lluosi, priruošk 
ir juos tolimesniems įsaky- 
mams.” . v v

“Taip, inspektoriau.”
“Tai!; viskas !’A
“Taip, ihsbektoriau/’'
Tuo laiku atėjo kita telegra

ma —
(<Sage Gorncuv, N,t Y,: 

• ■ • . 10:30 ryto
“Vos atvykau. Dramblys pra

ūžė pro šalį 8:15 ryto. VisLpaj
■7r„T,' i,;į;•

lūs ir nesąmones,1 tai kaip tik 
sykis ji ir yra t.y visą negra
žių melų ir nesąmonių sklei
dėja. Nežiūrint į tai, kad ji 
bando prisidengti demokratįjos 
skpaiste, mes ją gerai pažįsta
me iš praeitų (metų jos darbų.

' ■ ■’M^Sveėias.

*

piloto., gyventojai panikoje — 
žmonės bėga, iš triobų. Kur tik 
pąsięuka —- visup sutinka 
dramblį-

višnu 
daug užmuštų.

Brant, Detektyvas,”
Vos neapsipyliaui ašaromis, 

susirupįnau pagalvojęs kiek ne
laimių ir chaoso dramblys pri
darė. Bet inspektorius tik ta
rė:

“Matai, tamsta

r.

4 
4

•t

Jeigu jūsų kūdikis neauga kaip rei
kiant iš bonkos — jeigu jus veltui 
isbandėt formulą po formulos — at
siminkite Eagle Brand yra 
šiai suvirškinamas iš visų 
maistų. 

%
Eagle Brand prirodė savo
mą prie kiekvienos maitinimo sąly
gos — silpnų prieš laiką gimusių 
kūdikių — dvynukų ir trinukų — 
vaikų visai nusilpusių nuo živatavi- 
mę
savo viduriuose 
kūdikių.
gauti, tyro , šviežio pieno.

kūdikių, kurie nieko nelaikė 
normalių, sveikų 

dcl kurių negalima buvo

MOTINOS!
Jeigu Jueu Kūdikis Neinu

• •

Svaruman kaip Turėtų Eiti

Pastebėtina Ktidikių Knygelė!

Jeigu jūsų, kūdikis neina, svaruman, 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand? Ihisiųs- 
dinkite nemokamą knygely. Nauja 
laida “Baby’s Wclfarc” — stebėtinai 
pagclbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą- ir maitinimą.

gatvėmis; du šaltkalviai ėjo 
pro šalį, vieną užmušė — kitas 
pabėgo. Visuotinas apgailesta
vimas.

“O’Flaherty, Detektyvas.”
t ' »

“Dabar jis yra pačiam vidu
ryje, mūsiškių apsuptas iš visų 
pusių”, tarė inspektorius. “Nie
kas jo neišgelbės.”

(Bus daugiau)

lengvtau-
kudikių

tinkamu-

V.'agle ^Į^rand
mes j:

't?**.........*.........  *.....——— i
THE BORDEN COMI’ANY. Dcpt. FL-1 
350 Ma<linon Avc:, Nęw. York. N. Y,

Meldžiu prlHiųsti man dykai kopiją nau
jos '‘Buby’s Werfare.” 
Vardas............ ............... .
Adresas...........................
Miestas

GONDENSED

Valai TAilk
B
&

B

Keliaukite su Lloyd
į

||

I

i Švedy Amerikos linija
2 EKSKURSIJOS

Į Lietuvą
’ Rengiamos Lietuvių Laivakorčių
. Agentų Sąjungos Amerikoj.,
' 15 NEW Y0RKO

I K s MOJU 
(Per Goteborgą)

LIETUVĄ
• Tas Reiškia:

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS

TRUMPIAUSIAS KELIA
VIMAS PER JURAS

s PĘR 7 DIENAS Į TfiVYNĘ
Puikus geležinkelių susisiekimas iš 
BREMERHAVEN j LIETUVĄ

Bagažas Persiunčiamas Lietuvon
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus. 

Reikalaukit LLOYD ■ laivakorčių.

GHMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH ST.. CHICAGO

k
1}

>.^žįx:.$Į

o
W>

: :: 
SI

Naujais Motorlaiviais 

Kungsholm ir Gripsholm 
Gegužės 10 ir Liepos 30 d

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS 
į Klaipėdą

, Ten Ten ir atgal 
Trečia Klase $76.00 $126.00 

'Turistine KL $107.00 $176.00

---

Su pirma ekskursija į Lietuvą gryž- 
ta p. G. G. Lukšis, kuris kas metas 
Am.erikiečiąms 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 10 d. ekskursija.. 

Klausk specialio lietuvių kalba 
' ehfttoijų. mkujior^
* Informacijų, laivų išplaukimų ir 

laivakorčiųn1—kfęip|kįs pas savo agen
tą arba:
SWEI)ISH AMERICAN LINE 

18J K Michigan, Ąye. ’ Ghicago

AR HESVEIKAS? 
iRasitarkit su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumą*

Vėliausi ir geriausi, 
gydymai išgydymui, 
įvąirių kraujo ligų, 
reumatizmo, inks- 

pūslės. urtna-J 
S ritį ir visų užkre

čiamųjų ligų. Tai- 
Pkį, speciali gydy
mai sugrąžinimui

|p. energijos ir stiprŲi 
mo., be, laįko nų-’ 
supusiems asme^ 
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams., 

yp k(viečiamiSergantys žmo/ięf yp kyiečiatni 
dd sveikatai naudingų .informa

ciją kŲdoAį bR, spijei^, dykai be^ 
Jokių PięogM. . v . .
> Dr« Rbss< Kąinos yra žemos ir v»- 
siems prieinamos., Qalima susitarti dėl 
kpgvų lSn?9.kejimų.r k/id kiekyicpapy 
Jncfveikam. žmoguj duoti progos išsi- 
'gydyti ir tapti svejku. [

; DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAŠ,SPECIALISTAS < 
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ELEKTRIK1NES

LEDAUNES
HEFRIGERATORIAI

Užlaiko maistą čielybej, negadiną ilgą laiką. Refrigera- 
toriai dabar yra reikalingi kiekvienuose namuose.
BUDRIKO krautuve yra autorizuota, pardavinėti:

LĘONARD - NORGE - SPARTON
MA.JESTK ii SERVEL1.

Refrigeratorhis

,ž<tnios kai,,ęs $85iki $300.00
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Jos. B Budrik, Ine
341752J.' South) Halsted Street

Tel; Boulcvard 8167—4705'

——  — —"■ —f- .. „ - |t

Lietuvių, pvpgrąinaį duodapii Budrikę krautuves, nedė- 
liomij iš stoties WGFL, 970 k., nuo 1415 iki 2 vai. po p. 

Ketvergais iš stoties WHFC, nuo 7 iki 8 vai. vakaro.
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kad amerikiečiai, 
kuri dėl Amerikos 
priversti gyventi iš

DĖLEI" LENGVUMO ‘ atlikti reikalus, taipgi dėlei to

VALANDOS SUBATOMIS:
9 vai. ryto iki 12 vai. dieną 

1 Vai. iki 5 vai. po piet 
6 vai. vak. iki 8 vai. vak.

nori ant farmos 
gyventi, reikia žiūrėti,

VALANDOS PAPRASTOMIS 
DIENOMIS:

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

(Pabaiga)
Tačiau ne visa prekyba Lie

tuvoje skundžiasi pablogėju
siu bizniu. Skundžiasi dau-

Basementai — Blakų ir 
Plytų Darbas — Flatai Viškose, Por
ėtai, Garažiai, Apšildymas, Plom
bines.

Rockwell Construction
Conipany

6812 S. Western Avė.
Prospect 3140 Prospect 7807« 

H. MEEDEN ____________ ______ _____ "i * __j

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Cementiniai Pamatai 
VISOJE CHICAGOJE 

$250
Pakeliame Namus — Cementiniai Pa
matai

SPULKA
IŠ RADIO STOTIES 
KAS PIRMADIENĮ

PT, 970 KILOCYCLES
1 9:30 Vai. Vakaro
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Kaip nekurie Tarme 
riai gyvena

Kadangi šiais nedarbo laikais 
daug žmonių eina ant fermų 
gyventi, tai jiems reikia susi-j 
durti su visokiais žmonėmis, 
girdėti visokių kalbų apie far
mų gyvenimą..

šiais laikais visur yra sunku 
gyventi,— mieste ar ant farmų. 
Tiek turiu pasakyti, kad far- 
meriai nebadauja ir neelgetau
ja, kaip miesto gyventojai kad 
dabar daro.

Yra farmerių prastai ir gerai 
gyvenančių.

Noriu pasakyti, kaip neku
rie farmeriai gyvena ir kodėl 
jie taip skurdžiai gyvena.

štai vienas farmerys, gyve
nantis šalę mano farmos, turi 
daug geros žemės. Tačiaus jis 
prastai gyvena,— vos galą su 
galu suduria.

Jis turi apie 100 akrų labai 
gero miško ir ganyklos. Daug 
senų medžių yra prigriuvusių, 
supuvę guli ant žemės, kas ken
kia žolės auginimui ir gadina ga
nyklą; daug šakų prihižę, pri
kritę ant žemės, rodosi, kokia 
audra ten yra buvusi. Vienok 
•tas farmerys bėdavoja, kad jis 
neturi kuo pečių pasikurti. Jis 
kūreną pečių su kornų grudų— 
galvų šerdimis. Jis bėdavoja, 
kad tvorų kuolai supuvę ir ne
žino ką reikės daryti. Gi miške 
yra puikiausios medžiagos dėl 
kuolų.

Triobos taip pat baigia griū
ti; bėdavoja, kad nėra kuo 
triobas taisyti. Gi miške yra 
daug tinkamų medžių dėl sparų, 
balkių ir t. t.

Praeitą metą, kai šieną piovė 
ir grėbė, mašinos yrą paliktos 
ant lauko per žiemą, rūdija ir 
pūva iki kitai vasarai. Plūgai, 
akėčios ir pleškės palikta lauke 
ir pūva.

Pavasarį, kaip pradės arti, 
surūdiję plūgai sugrius, pleškės 
sutruks. Na, ir tas farmerys 
pradės keikti, kad ant farmų 
negalima gyventi.

Didelis nuošimtis farmerių 
yra taip gyvenančių. Tai 
farmos 
gaus.

Jeigu 
mingai
kad mašinos nebūtų pydomos 
ant lauko. Gerai prižiūrint ma
šinas, jos laikys daug metų. 
Reikia turėti geros veislės gy
vulius, nežiūrint iš kokių gyvu
lių norėsi verstis. Gyvuliams, ar 
jie bus geros ar prastos veislės, 
reikės tokį pat pašarą duoti, 
■taip pat prižiūrėti, tas pat bus 
darbas, bet nauda bus daug ki
tokia.

Kadangi šiais laikais daug 
lietuvių nori ant farmų apsigy
venti, tai patartina, kad neitų 
toli nuo didmieščių. Pasirinkite 
farmas tinkančias ne vien tik 
dėl javų auginimo, bet labiau
sia žiūrėkit, kad butų sklypas 
žemės tinkamos dėl daržovių 
auginimo.

Jeigu turi kelis akrus žemės 
tinkamos auginti kopūstus, 
agurkus, cibulius, salotas,— da
rysi gerą biznį jeigu tinkamai 
išauginsi minėtas daržoves.

Prie to reikia turėti gerų viš
tų,— gali 
kiaušinių ir 
dėl mėsos.

Netoli nuo
lengva atvežti produktus į mies
tą parduoti. Antra, iš miesto 
patys žmonės atvažiavę išperka, 
užmoka gerai, jeigu, turi gerą 
tavorą. Kiek patyriau, atvažia
vę žmonės ant farmų, nesidrovi 
mokėti gerą kainą už tavorą, 
jeigu bus geras ta voras.

Jeigu lietuviai butų tiek įne
šę pinigų į farmas, kiek jie įne- 
šč į miesto namus, tai farmų 
nebūtų pražudę, ir laimingai da-

deda pripratinti priė daržovių 
ir Lietuvos žmones. Ačiū tam, 
pareikalavimas daržovėms nuo?;<pi 
lat didėja. 4 . -geidavimais:

bar butų gyvenę. Gi miestuose, 
namuose pinigai žuvo, dabar ne
turi ne pinigų, nė namų, nė 
darbo. Ir da žmones kalba, kad 
ant farmų yra baisus gyveni
mas.

riai. šiam reikalui žaliava yra 
Lietuvoje. Reikia tiktai ko
mersantų, kurie šį biznį orga
nizuotu, v

Konservų piamdne. Liątu^oj 
daug suvartojama .konservų, 
gaminama jų mažai. Ne tik 
miestuose, bet ir kaimuose vis 
daugiau ir daugiau pradedama

KRIZIS ir PROGOS 'naudoti konservuoti žirniai, sly- 

BIZNIUI LIETUVOJ

kurios vertėsi importuotomis 
prekėmis. Valdžia besirūpin
dama, kad vietos darbininkai 
turėtų darbo ir kad valiuta ne
būtų be ypatingo reikalo iš
metama į užsienį, stengiasi 
kiek galėdama 
tos pramonę, 
svetimų prekių 
dien Lietuvoje
viskas, kas gali būti namie pa
gamintas, turi būti namie ga
minamas. Tiesa, importui var
žyti nėra išleista kokiu nors 
nepaprastų nuostatų. Tiktai 
importo kreditas Lietuvoje yra 
brangesnis, bei importuoja
moms prekėms, ypač liuksusi
nėms bei tokioms, kurios gali 
būti Lietuvoje pagamintos, pa
kelta muitas. O tai užsienio 
prekes ir padaro mažiau beį- 
perkamomis Lietuvoje. Dėl tos 
priežasties ir pasunkėjo im-

2. Kieno reikalai Lietuvoje 
pagerėjo?

Iš to, kas pasakyta, turėtų 
būti jau aišku, kad Lietuvoje 
turėtų pagerėti reikalai tos ga
mybos, kuri dirba (Lietuvoj® 
patenkindama Lietuvos rinką. 
Iš tikrųjų, butų galima nuro
dyti visą eilę biznio šakų, ku
rioms Lietuvoje išaugti pasau
linio 
gerą 
šakų

krizio aplinkybės $ųdarū 
pagrindą. Kai kurias 
čia ir nurodvsime. <►
Audimo pramone.

Savaime suprantama,
Lietuvoje gaminami audiniai 
turi būti ir yra pigesni už už
sieninius. Lietuvoje veikia ke
li neblogi audimo fabrikai 
vilnonų ir šilko, ir vis tiktai 
jie dar negali patenkinti viso 
Lietuvos rinkos pareikalavimo. 
Kasmet dar yra įvežama iš už
sienio audinių už 50,000,000 
litų. Lietuvai tai yra labai 
daug. Didelę audinių — im
portuojamų — dalį galėtų at
stoti vietos gaminiai, — jeigu 
jie butų. Puikiai Lietuvoje ei
na biznis ir mezginio pramo
nėj, ypač kojinių pramonei. 
Čia veikia 7 didelės dirbyklos 
ir daugybė mažų, ši pramone 
krizių nesiskundžia
energiškai išstumineja iš Lie
tuvos rinkos užsienio ( gami
nius. O šit ir kurjozas iš tos 
srities. Lietuvoje auga labai 
geri linai, žemės Ūkio rūmai 
jų auginimą proteguoja. Li
nams rasti užsieny rinką da
bar labai sunku. Tuo tarpu 
Lietuvoje nėra lininių audinių 
fabriko,
tebėra importuojami iš užsie
nio. Jeigu Lietuvoje atsirastų 
toks fabrikas — jo reikalai 
galėtų būti kuopuikiausi.
3. Koks biznis Lietuvoje gali 

plėstis?. <
- Susidariusiomis aplinkybė
mis daugeliui biznio šakų at7 
siverė perspektyvos tinkamai 
išsiplėsti. Šit keli pavyzdžiai.

Indų pramonė. Lietuva ga
ndindavo iki šiol tik papras
čiausius molinius indus, o tuo 
tarpu geresnieji ipoliniai ir 
porcelianiniai indai buvo vis 
importuojami. Valstybinė Me
no Mokykla atidengė specialinį 
keramikos skyrių, kuriame 
rengiami šios gamybos meiste-

vos, vyšnios, žemuogės, šabul- 
bonai. Visi tie konservai dau
gumoj yra importuojami iš Vo
kietijos, gana daug iš Ameri
kos ir šiek tiek iš Latvijos. Lie
tuvoj nėra nei vieno konservų 
fabriko. Kaune 1930 ir 1931 m. 
žiemą už kvortą konservuotų 
žirniukų buvo mokama 90 cen
tų, kvortą šabulbonų 50 centai, 
kvortą aprikosų $1.10, kvortą 
“pomidorų pure” 25 centai. Tie 
produktai parduodama ameri
koniškais centąis ir doleriais.

Konservavimui vaisių -yra 
reikalingos blėkinės, o ypač 
stiklinės bonkos, kurias mes 
Amerikoj vadiname “Masen 
Jars“. Tos bonkos su pagalba 
gumos germetiškai užsidaro ir 
todėl, orui neįeinant, konser
vuoti vaisiai negenda.
' Lietuvoj, netoli nuo Kauno, 
randasi stiklinių indų dirbtuvė, 
su kuria buvo tartasi dėl gami
nimo stiklinių bonkų arba 
“Jars“ amerikoniško fasono. 
Fabriko vedėjai mielai sutiktų 
gaminti, jeigu gautų užsakymą 
ne mažiau, kaip 500 bonkų vie
nokios rųšics.

Konservų fabrikantas rastų 
rinką ne tik Lietuvoj, bet ir 
kaimyninėse šalyse. iPavyzdžiui, 
Švedijoj, Latvijoj it net toj pa
čioj Vokietijoj, kadangi uogos 
ir vaisiai Lietuvoj yra pigus. 
Liepos mėnesyj Į930 m. litras 
mėlynių* paršidąvihėjo pb 5 cen
tus, o vyšnių litras po 3 centus. 
Kaip žinia, litras yra daugiau 
nei kvorta.

Įrengimui konservų fabriko 
didelio kapitalo nereikia. Ta
čiau amerikietis, kuris norėtų 
tokį fabriką įsteigti, turėtų pir
miausiai tinkamai Amerikoj su? 
sipažinti su ta pramonės šaka, 
kad paskui nereikėtų panešti 
nuostolius. Butų geistina, kad 
Amerikos Lietuvių Ekonominių 
Informacijų Biuras prirengtų 
sąmatą įsteigimui tokio fabriko 
ir paskelbtų laikraščiuose.

Džiovinti vaisiai. Lietuvoj li
gi šiol nėra tinkamai įrengtos 
įmonės gaminimui džiovintų 
vaisių. Už kologramą (2% sva
ro) džiovintų morkvų, cukrinių 
žirniukų ir kitų vaisių Kauno 
krautuvėse reikėdavo- mokėti 
po $1.80. Vadinasi, 80 centų su 
viršum už amerikonišką svarą. 
Džiovinti obuoliai, slyvos ir ap- 
rikosai taip pat labai brangus.

Tiesa, pastaruoju laiku įsikū
rė bendrovė “Grybas“, kuri už
siims grybų džiovinimu. To
kioms bendrovėms Lietuvoj dar 
yra plati dirva. Ypač reikėtų 
įmonių, kurios užsiimtų vaisių 
džiovinimu. Tokiai įmonei daug 
pinigų nereikia.

Oranžerija. Kiaune jau yra 
oranžerijų, kur auginama ro
žės, gvaizdikai ir kitokios gė- 
Įės. Tačiau dar nebuvo bando
ma užauginti paprastų Saločių, 
agurkų, pamidorų, žydinčių ko
pūstų ir t, t. štai kodėl Vely
koms už žydinčių kopūstų nedi
delę galvelę reikia mokėti po 
10 litų arba dolerį. O tai todėl, 
kad žydintys kopūstai yra im
portuojami iš kitų kraštų.

Žiemos laiku Kaune visiškai 
negalima gauti Saločių. Apie 
Velykas už tris nedidelius la
pukus reikia mokėti 10 lietuviš
kų centų. Tokiu budu svaras 
Saločių kainuotų apie $1.20 
amerikoniškais pinigais.

Nors Lietuvoj ir ponai nela
bai daug daržovių tevalgo, bet 
amerikiečiai be jų negali apsi 
eiti. Grįžusieji amerikiečiai pra

lat didėja.
Tarp Amerikos lietuvių yra 

tokių, kurie turi patyrimo dar
žovių auginime. Lietuvoj jie 
galėtų neblogą pragyvenimą pa
sidaryti. .

Namų statyto. Nežiūrint itin 
intensyvos pereitųjų sezonų’ 
statybos, butų klausimas Lie
tuvoje lieka vis dar labai aktu
alus. Labai trūksta mažesnių 
patogių pigių butų visuose 
miestuose. Tokių namų statyba 
duoda Lietuvoje gero pelno. 
Ypač populiarus butų darbas, 
jei kas pastatytų namus ir nuo
mininkams parduotų butus nuo-' 
savybėn — išsimokėtinai per 
kelerius metus. Idėja Lietuvoje 
ląbai populiari, tik nėra kam 
ji vykdyti.

Kredito biznis. Kredito Lietu
voje vis dar nėra pakankamai, 
jis duoda ir dar ilgą laiką gerų 
procentų. Prisidedant jau prie 
esamų kredito įstaigų ar įstei
giant naujas, galima gerai už
dirbti. Labai patogu dar pirkti 
žemės Banko paskolos lakštus, 
—1. juos garantuoja visos vals
tybės turtas, 2. Jie duoda 7% 
palūkanų, 3. Juos visuomet ga
lima realizuoti iš 99,5%, tokiu 
budu be jokios rizikos gerų pa
lūkanų uždirbti., *

Draudimo biznis. Lietuvoje 
kiek plačiau išsivystęs draudi
mas tiktai nuo ugnies., Tuo^ąf- 
pu dar pasilieka visai atvira 
dirva šitokiam draudimui: 1. 
gyvybės ir sveikatos draudimas, 
2. Draudimas nuo nelaimingų 
atsitikimų, 3. transporto drau
dimas, 4. gyvulių draudimas, 5, 
mašinų draudimas.

žemės ūkis Klaipėdos krašte. 
Klaipėdos krašte galima pirkti 
gerai pastatytą su gyvu ir ne
gyvu inventoriumi, puikiomis 
triobomis ir mašinomis, žemės 
ūkį. žemės Bankas tam reika
lui duoda pigaus kredito. Rei
kia turėti tik apie ( 50% sumos, 
kurią kainuoja vįsas puikūs u- 
kis. ■

4. Ateities perspektyvos.
Sunkieji krizio laikai priver

tė Lietuvą energingiau konsoli
duoti savo ūkiškas jėgas,— 
paskatino savo gamybą suinten
syvinti. Drauge' prasivėrė nau
jos savo biznio > perspektyvos, 
kurioj turėtų būti nelaukiant 
sunaudotos.

- Atrodo, 
ypač tieji; 
krizio, yra 
sutaupyto kapitalo ir jį praval
gyti, atrodo, kad tie amerikie
čiai turėtų pirmoj eilėj pasirū
pinti nepraleisti1 progos užimti 
stiprią poziciją Lietuvos bizny
je,— arba prisidėdami jau prie 
esamų įmonių ar steigdami nau
jas. Ir kapitalas liktų nepra- 
valgytas, ir pelno butų. Reikia 
atsiminti, kad Lietuvai vis dar 
stoka ne tik apyvartos kapita
lo, bet ir pritirusių meisterių— 
specialistų.^ Pavyzdžiui, šiais 
metais pradės veikti popierio 
fabrikas, o jam specialistų dar
bininkų nėr Lietuvoj-'- reikės 
gabenti iš užsienio. Kodėl ame
rikiečiai negalėtų užimti šių ir 
panašių pozicijų?

Tie amerikiečiai, kurie norė

tų dabar pasinaudoti proga ir 
įsikurti Lietuvoje biznį, turėtų 
skaitytis su dviem Lietuvos pa-

1. Imtųsi Lietuvoje ne to biz
nio, kuris kalbamą momentą 
atrodo pelningesnis; bet to biz
nio, kurio srity jie, jau yra pri
tyrę ;

2. Nesiimtų Lietuvoje jokio 
biznio iš anksto apie tai nepa
siteiravę specialiai įsteigtame 
amerikiečiams informuoti biure, 
šis( biuras* dirdamas vos devy- 
nius mėnesius suteikė apie 309 
amerikiečių visokių informacijų 
bei patarimų, ir dar nebuvo at
sitikimų, kad kas nusiskųstų to 
biuro patarimais. Biuro infor
macijos nieko nekainuoja, o tuo 
tarpu jos ne vieną gali apsau
goti nuo bereikalingo nusivy
limo, nuo bergždžių išląidų, nuo 
nuostolių. Biuras visai objek- 
oingai informuoja, kur blogas 
biznis, kur geras. Pagaliau, biu-

i__ . ... ‘

ras savo patarimais gali apsau
goti, kad amerikietis, nežinoda
mas čionykščių gyvenimą sąly
gų, nepatektų į nesąžiningų iš
naudotojų rankas.

Lietuvoje pirmas nerimastis 
dėl krizio dabar jau aprimo, gy
venimas toliau varo savo vagą 
ir eina varžytynės dėl pozicijų 
užėmimo biznyje.

fakto, kad bi c kokia depozhuola suma neša nuošim

čius taupimo įskaita yra labiausia priinitas Amerikos

žmon’u invrr mentas. Atidarykite sąskaitą čia.

LAIVAKORTĖS PINIGU SIUNTIMAS

Peoples J^ational "Bank 
and ^rust Company 

o f Chicago
' 47th Street and Ashland Avenue

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nuo koi)Ktij»aclJoR, prasto apetito, 

galvos skaudėjimo, bemiegės.
Visose aptlekose.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

SUMAIŠYTA

Galionas 
>už ,........................ ....

Flai Paint, vertės $2.40. C* *1 OC
Galionas už  ................. ■ bOv

Varnishis, vertės $2.50 fi* A Q
Galionas už .............. I

Enamei Maleva. Galio- (fO Eft
nas už ........................ ........

PURE LINCEED OIL

HARDWARE AND 
WALL PAPER

MALEVA

$ 1.40
$1.85

J. S. Ramančionis
■ . I ■

3147 Šo. Halsted St.
Tel. VICTORY 7261

Jus dabar galite paduoti pareikalavimus 
(claim) pinigų, depozituotų Taupimo sąskai
toje, Čekių sąskaitoje ir Kalėdiniuose Kliu- 
buose. Paskutinė diena padavimui pareika
lavimo yra Gegužės 20 d,, 1932
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PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Dr. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

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

ASSOCIATION
Phone Yards 0145

- CHICAGO. ILL.
Dėl platesnių informacijų iškirpk šį kuponą ir pasiųsk parašęs savo vardą 

ir pavardę, gausi gražią knygelę
Vardas
Antrašas

VELTUI.

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
f PER MUSŲ ĮSTAIGĄ

Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo , 
Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas

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

. Atsilankykit Y patekai Arba Pritiųikite Per Paltą.

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

Rusiška ir Turkišl
DOUGLAS BATUS 

5514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Are. Tel. Kedziė 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
serėdo mis iki 7 v. v.

Specialistas iš 
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis 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 v?krc. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200,West 26 St. kampas Keclcr Avė. Tel. Crawford 5573
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NAUJIENOS
The Lithuenian Dailj Newe 

fublished Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanlan New» Pub. Co., Ine.

1739 South HaUted Street 
Telephone Roosevelt 8500

UlaMhkymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ------------------------- 88.00
Pusei metu ----------------------- 4.00
Trims minėdama_________ 2.00
Dviem mėnesiam __________ 1.50
Vienam mėnesiui _________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _ ______________ 8cEditor P. GRIGAITIS

Sobaeription Ratui
18.00 per year in Canada
87.00 per year ouUido of Chicaco
18.00 per year tn Chicaąo 
8c oer eouy

Savaitei  ............   18c
Minėsiu!  .........     75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paštu:

Metams __ ___ __________ 87.00
Pilnai matn ft Kft

Rntered a» Second ClaM Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago* I1L under the act of 
Mareh 8rd 1879.

Trims mėnesiams_____  1.75
Dviem mėnesiams ________ 1.25
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur ušaieniuose 
(Atpiginta) 7

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Habted St., Chicago, 
(U Telefonas Roosevelt 8500.

Metams 88.00
Pusei metų -------  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siusti oašto Money

Orderiu kartu su uisakymu

NAUJIENOS, CHcago, IR

Californijos gubernatorius James Rolph atmetė 
Tarno Mooney susimylėjimo prašymą ir pareiškė, kad 
po nuodugnaus bylos ištyrimo jisai priėjo išvadą, jogei 
Mooney esąs kaltas.

To buvo galima tikėtis. Pripažir^i Mooney nekaltu 
butų reiškę pasakyti, kad neteisingai pasielgė teismas, 
kuris Mooney pasmerkė, kad neteisingai elgėsi Califor- 

• nijos vyriausias teismas ir Jungtinių'Valstijų vyriau
sias teismas, atsisakę tą nuosprendį panaikinti, ir kad 
teisingumo nebuvo pas tris pirmesnius Californijos gu- 

’ bernatorius, atmetusius Mooney susimylėjimo prašy
mas.

Diskredituoti tiek aukštų “teisingumo” ir valdžios 
autoritetų dėl vieno asmens, dėl radikališko darbininkų 
agitatoriaus, nežiūrint ar jisai yra kaltas, ar ne, — tai 
juk butų “pavojinga”! Gubernatoriui Rolph ir jo pata
rėjams rūpėjo visų-pirma apginti esančią santvarką ir 
jos stulpus, ir jeigu jisai nematė galima padaryti tai 
kitokiu budu, kaip paaukojant žmogaus laisvę, tai jisai 
ją ir paaukojo.

Į tai, kad Mooney esąs kaltas, šiandie vargiai be
tiki nors vienas bešališkas žmogus, kuris žino, kad be
veik visi valdžios liudininkai Mooney byloje prisipaži
no buvę papirkti arba prokuratūros priversti. kreivai 
liudyti. Bet Mooney neišeis iš kalėjimo, kol turės savo 
rankose galią tos jėgos, kurios šiandie kontroliuoja 
Californijos teismus ir valdžią.

■■  I. ..... L . n. ■■  .... ................. ,,

bandymą, kurio sėkmingumą gali parodyti tik praktika.
Pamatine mintis, kuria remiasi šis eksperimentas 

finansinėje politikoje, yra ta, kad kredito kaina turi būt 
daug-maž sulyginta su prekių kainomis. Prekių kainos 
per pastaruosius dvejus su puse metų nuolatos krito. 
Kainų kritimas reiškia pelnų nykimą. Kadangi pramo
nė gamina dėl pelno, tai pelnams nykstant gamyba su
stoja.

Bet kuomet depresijos laiku visos prekės ėjo ir 
tebeina žemyn, tai kreditas pasiliko brangus arba net 
labiau pabrango. Finansininkai mano, kad biznis nega
lės atsigauti, kol bus brangios paskolos, nes biznieriai 
nepadaro pakankamai pelno mokėti aukštus nuošim
čius už paskolas. Valdžios bonų supirkinėjimas iš ban
kų gali būt vienas būdų su tuo brangumu kovoti.

Yra, žinoma, ir kitokių, būdų. Paprasčiausias jų 
tai — spausdinti daugiau popierinių pinigų. Bet tai 
reikštų dolerio infliaciją. Tai butų jau ne kredito pigi
nimas, bet pačių pinigų vertės puldymas. Kas turi pi
nigų, tas šitokiam sumanymui priešintųsi, pirmiausia 
— bankai.

• Gal būt, dėlto, kad bankinio biznio vadai bijosi in
fliacijos (už kurią yra vedama smarki agitacija kon
grese)/tai jie ir sumanė aukščiaus minėtu keliu paleisti 
apyvarton daugiau pinigų.

[Acmc-P. B A. Photo} 

Rockford, III.

šeštadienis, balan. 23, 1932 •

J. Mimikas

Jurgis Baltrušaitis- 
literaturos daktaras

BE REIKALO KARŠČIUOJASI
j ,.

Senatorius Borah pakėlė triukšmą; pamatęs, kad 
ateinančių metų Anglijos biudžete nėra numatyta sko
los mokėjimo Amerikai. Jisai sako, kad Amerika negali 
atsižadėti duotų Anglijai ir kitoms Europos šalims pa
skolų, nes tai uždėtų naują naštą ant pečių Amerikos 
žmonėms.

Bet iš kur p. Borah žino, kad tos paskolos bus grą
žintos? Pereitą vasarą pats prezidentas Hooveris buvo 
priverstas stpti už moratoriumą (skolų mokėjimo ati
dėjimą), kadangi Vokietija negalėjo mokėti, o kitos 
šalys Amerikai moka tiktai tiek (arba mažiau), kiek 
jos gauna iš vokiečių. O šiandie nei Vokietijos, nei Ang
lijos, nei Francijos finansai nėra stipresni, kaip buvo 
pernai. Visoje Europoje, be to, dabar yra daug griež
tesnis sentimentas prieš skolų mokėjimo tęsimą. Val
džios prieš tą sentimentą negali kovoti, kad ir norėtų. 

• Kas gi tad Europą privers mokėti, jeigu ji atsisakys?
Karo paskolas atgauti vargiai yra kokios vilties. 0 

tuo tarpu, kol jos nėra panaikintos, kenčia viso pasau
lio biznis. Prasiskolinusiose šalyse eina agitacija prieš 
skolas. Kreditorių šalys pyksta ir nervuojasi, ir niekas 
nežino, prie ko šitie kurstymai prives ir kada tas susi
erzinimas pasibaigs. Tokiose aplinkybėse pasitikėjimas 
ir kooperavimas tarpe valstybių yra labai apsunkintas, 
o be tarptautinio sutarimo ir bendros akcijos dabarti
nis ekonominis krizis pasaulyje negali būt pašalintas/

Karščiuotis dėl nemokėjimo karo skolų yra neiš
mintinga. Laikas jau butų pradėti rimtai galvoti apie 
išgelbėjimą nuo bankroto to, ko dar nesunaikino karas.

NAUJAS BANDYMAS

Federalė bankų sistema (Federal Reserve) nutąrė 
supirkinėti iš bankų valdžios bonus, žinios finansiniuo
se laikraščių skyriuose rodo, • kad tas supirkinėjimas 
jau prasidėjo.

Šitos politikos tikslas yra padėti bankams įsigyti 
daugiau pinigų. Turėdami daugiau pinigų, bankai ne
norės laikyti juos “ant rankų”, nes toks pinigų laiky
mas neneša pelno. Bankai bus paskatinti skolinti pini
gus. ' /'

Kai paskolos bus lengviau gaunamos, tai jos pasi
darys pigesnės, t. y. nereikės mokėti tokius aukštus 
nuošimčius ir komisus (“komi senus”). Biznieriai, gau
dami paskolas lengvesnėmis sąlygomis, galės plėsti savo 
biznį.

Taigi šituo budu .tikimasi atgaivinti biznį krašte, 
nugalėti depresiją. į

Ar tai pavyks, kolkas dar sunku pasakyti. I tą 
naują Federalio Rezervo politiką reikia žiūrėti, kaip į

“Kas pirmą kartą išgirs Jur
gio Baltrušaičio eilėraščius, — 
jeigu jis tik nėra visiškai kur
čias lirinei harmonijai, — pa
junta jisai pradžioje miglotą, 
bet neįprastai sielą paneriantį 
susijaudinimą. Tarytum pro iš
sišakojusius senus medžius pra
skambėjo vargonų fuga, palšų 
bažnyčios sienų storio pusiau 
nustelbta. Ir štai jau dingo nuo 
lupų šiokiadienė šypsena, ir 
staiga prablaivėjo pasiruošusi 
skrajoti dvasia, — tuo tarpu 
ausis dideliu pasitenkinimu pa
stebi galingų formų, naturališ- 
kai besilukštenančių, tikslumą 
ir taurumą. Koksai vidujų (dva
sinių) ir laukųjų (muzikos—žo
džių) skambėjimų ,ir atgarsių 
turtingumas^ m--ir. su kokia 
meniška skaistybe, šitas blizgė
jimas prigesinta rūsčia ramy
be ir išdidžiu susilaikymu nuo 
nusistebėjimą ir žingeidumų pa
šaukiančių blizgučių, pataikau
jančių žavėjimų, savanaudžių 
užuogaidų! Nieko nėra jame, 
kas primintų paviršutinę jėgą 
ar prievartą, kas dvelktų ma
da ar naujoviškumo bei seno- 
biškumo konvencionalumu, — 
nieko tokio nesuvoks klausyto
jas šituose žvaigždėms padai
nuotuose eilėraščiuose. Koks 
puikus abejingumas minios pa
laidumui! Ir koksai aukštas nu
sižeminimas dainiaus, atsižadė
jusio bet kurios savimylos, — 
liriko, turinčio neaprėžtas tei
ses asmenei sauvalei ir tarytum 
išsineriančio iš paties asmens... 
Savęs atsižadėjimas — giliau
sias šios poezijos patosas, ir, 
tačiau, ji visa — vienas ilgas 
asmens ' monologas, nukreiptas 
j Dievą, pasiskleidusį pasaulio 
reiškiny”...

1 Taip apibrėžia Jurgio Bal
trušaičio kūrybą Lietuvos ir 
lietuvių mielasis draugas, vie
nas iš čiurlionies: “atradėjų,” 
didysis dainius ir miųtylojas 
Viačeslavas Ivanovas. Jau iš 
los trumpos charakteristikos 
aišku, kad Baltrušaičio poezi
ja negali būti labai populiari, 
kad ji, pati būdama susikau
pimas aukščiausiame laipsny, 
tokio pat susikaupimo reika
lauja ir iš skaitytojo. Todėl 
tat plačiosios minios praeina 
pro Baltrušaičio poeziją abe
jingos, tačiau ja stačiai gyve
na dvasios žmonės.

Priešrevoliucinė Maskva, pa
sižymėjusi savo aukšta inteli
gencija, mėgo ruošti “meno 
vakarus”* kuriuose kartu buvo 
reiškiama krūvoj trijų kūry
ba: Čiurlionies, Baltrušaičio ir 
Skęiabjno. Iš tikrųjų, šitų tri
jų vardų viename “vakare” 
sugretinimas buvo giliai reikš
mingas. Skriabinas — rusus 
iki gilumos, ČAu’lipnjs— lojęs 
pat lietuvis, o Baltrušaitis ta-r 
rytum jungė šias abidvi kultū
ras. Nors Baltrušaitis ir daug

jėgų atidavė kūrybai rusų kal
ba, tačiau ir patys rusai aiš
kiai jaute, kad jo kūryboj lie
tuvis kalba. Ne be pagrindo 
tas pats V. Ivanovas, apibrėž
damas Baltrušaičio pasaulėžiū
rą, pastebi.

“Iš vienos puses susilpnintas 
pikto pasauly pajautimas, iš 
kitos — kūno paslapties, kiek 
nutolina šią pasaulėžiūrą nuo 
grynai krikščioniškosios ir 
kiek' priartina ją indiškąją: 
(galimas daiktas, tai yra viena 
priežasčių, kodėl Baltrušaičio 
kūryba buvo tokia brangi ve
lioniui A. Skriabinui). Atrodo, 
pasireiškė čionai šio poeto sė
li asai gentinis paveldėjimas, 
poeto, kuriuo didžiuojamės, 
kaip savu ne mes vieni, bet ir 
jaunoji Lietuva, — ir kuris 
patsai entuziastiškai tiki lietu- 
vių-slavų šeimos vienalyte 
dvasia — pramotina.” Tai bent 
dalinai ir paaiškina Baltrušai
čio gyvenimiškąjį bei kūrybinį 
kelią. ' ■

■ a a’ ; JĮ- * ./ VAT t* * a „ ..JGimė jisai vargingoje šei
moje Pa a n įvardžiuose, netoli 
Jurbarko, gyveninio kelią pra
dėjęs bandą beganydamas. 
(Gimė 1873 metais). Kiek pra
mokęs rašto ir baigęs pradžios 
mokyklą 1885 metais įstojo į 
Kauno gimnaziją. Baigiant ke
turias klases ir jam teko per
gyventi lietuviško jaunuolio 
tragediją: dvasines seminari
jos tragedija. Jam griežtai at
sisakius be pašaukimo stoti ,i 
seminariją, nutruko bet kuri 
pašalpa iš namų, kuri ir iki 
šiol lik labai skurdi tebuvo, 
Nuo penkios gimnazijos klasės 
Baltrušaitis jau turi gyventi ir 
verstis pats savo lėšomis ir ini
ciatyva. Dideliu materiulinii 
vargu baigas gimnaziją, jisai 
įstojo į Maskvos universiteto 
medicinos fakultetą, persikelia 
j gamtos fakultetą, kurį vėliau 
ir baigia. Bestudijuodamas 
gamtos mokslus, jis uoliai lan
ko ir istorijos . filologijos fa
kulteto paskaitas ir mokos 
svetimų kailių. Baigdamas uni
versitetą jis jau moka dvyliką 
kalbų, kurių vėliau pramoksta 
dar daugiau.

Baltrušaitis “plunksną ban
dyti” pradėjo dar gimnazijos 
suole. Lankant universitetą li
teratūra jam darosi pragyveni
mo šaltinis. Lietuviški raštai 
duonos neduoda... Čia dar kar
tą Baltrušaitis pergyvena ben
drą visai musų pasaulinių in
teligentijai tragediją. Kiti tar
nauja rusų įstaigose ir iš ten 
duoną valgo, Baltrušaitis dir
ba rusų raštijoje. Drauge ra
šo ir lietuviškai,1 nors tie jo 
rašiniai dėl įvairių aplinkybių 
dar ir iki šiol'tebėra nespaus
dinti. Didelis Baltrušaičio lite
ratūrinis talentas patraukia 
rusų inteligentijos simpatijas, 
jo vardas darosi vis garsesnis, 
jis pasidaro vienas pačių ge
riausiųjų Rusijoje vertėjų. 
Vertimais sutvirtinęs savo ma- 
teriąlinę būklę, Baltrušaips, 
begilindamas savo vidujį pa-r 
tii'imą, pradeda plačias kelio-' 
lies po pasaulį, po Europą ir

Julia C. 
Lathrop, Darbo Departmento 
vaikų biuro pirmoji vedėja, ku
ri pasimirė turėdama 74 metus 
amžiaus. Savo darbais ji buvo 
žinoma visam pasauliui.

rudenį jau buvo nusprendęs 
iš tarnybos pasitraukti. Norė
jo pasišvęsti vien tiktai litera
tūros darbui. Jau seniai jis 
nori baigti pagaliau lietuviš-K 
kųjų eilėraščių rinkinio tvar
kymo darbą. Jau seniai jis 
nori pabaigti pradėtąją, tiks
liau, įpusėtąją dramą “Ta- 
merlanas”, kurią baigti neleid-j 
žia tarnybines pareigos. Ta
čiau musų vyriausybės prašo
mas Baltrušaičio dvasioje vi
suomeniškumas dar kartą nu
gali rašytoją, — jis dar su
tinka ir toliau pasilikti Mask
voje Lietuvos reikalų sargy- 

1 boję.
Tiktai Vytauto Didžiojo uni

versiteto humanitarinių moks
lų fakultetas, atsižiūrėdamas 
didžių Baltrušaičio nuopelnų 
literatūrai ir lietuvių tautai, 
išrenka jį literatūros garbės 
daktaru. Jo daktariškoji pa
skaita apie kūrybos prigimtį

" ' ' ■' *........ .....
Ameriką. Darosi Vakarų Euro
pos laikraščių bendradafbis, jo 
eilėraščiai verčiami į italų ir 
bulgarų kalbas, apie jį rašo 
italų, prancūzų, belgų, anglų, 
bulgarų spauda... 0 jis pats 
ruošiasi išleisti savo eilėraščių 
rinkinį lietuvių kalba. Tik tas 
darbas baisiai nusitęsia. Nusi
tęsia dėl grynai baltrušąitiško 
darbo budo. Baltrušaitis neku
ria niekuomet “įkvėpimo pa
gautas.” Jis gyvena savo kuri
niais, gyvena metus, kitus, net 
dešimtmečius. Gyvena, kol jo 
kūrybinėj sąmonėj eilėraščio 
forma išsikristalizuos į tobuly
bę. Šit konkreti jo darbo ilius
tracija. Trečioji jo rusiškų ei
lėraščių knyga “Lilija i serp” 
spaudai jau 1912 metais buvo 
paruošta. Apie tą knygą rusų 
spaudoje 191 pinotais pasirodė 
studijų. O tuoį tarpu loji kny
ga dar ir šiandien tebėra qe- 
spausdintftIa.' Kai kurie, los* 
knygos posmai autoriaus nepa
tenkina, ir šit jąu dvidešimt 
metų jis tuos posniuą kristali
zuoja! Suprantama^ todėl tas 
šykštumas, kuriuo jis eina ir į 
lietuviškųjų eilėraščių spaus
dinimą. Ir dabar jis atvažiuo
damas iš Maskvos į Kauną sa
vo artimiesiems draugams pa
skaito senus ir naujus lietuviš
kus eilėraščius, bet nepasiduo
da jų prašymams duoti tuos 
eilėraščius į spaudą: esą dar 
netobula!

Gyvendamas prieš karą Mas
kvoje Baltrušaitis drauge su 
velioniu T. Naruševičium da
ros Maskvos lietuvių intelek
tualinis centras. Atėjus rųstic- 
siems karo laikams jis jau gy
vena beveik išimtinai lietuvių 
reikalais*, beglobodamas lietu
vių tremtinius ir lietuvių stu
dentiją. Panaudodamas savo 
garsų vardą, kurį jis turėjo 
Maskvoje, panaudodamas sa
vo plačiausius ryšius, jis pa
deda išgauti lėšų trciritipiąip^ 
šelpti. Jis ištisas dienas pralei
džia besirūpindamas trėmli- 
nįais,, atiduodamas jiems ųe 
tiktai savo laiką, bet ir.savo 
senąsias materialines sahtau- 
pas... Ilgainiui savo naimtoąę 
įrengia lietuviams , mokslai-

BRAM ŠTOKE R

GRAFAS
(Tąsa)

širdis sustingo, 
plakusi, bet nei 

nepagalvojau
Po to vėl

įvyksianti musų universitete 
gegužės pabaigoje. “L. A.”

Juokitės, Juokitės
Jums juokai, kai aš išmes

tus kaulus renku ir, kirmėlės 
nukrapštęs, juos graužiu, ar 
ne?

Į Jums juokai, kai aš savo ba
ltų padus dumblais apsi tepęs 
jūsų trotuarus zulinu.

Jums juokai, kai aš sudžiu- 
vusios duonos plutą graužiu ir 
suterštą vandeni geriu.

Jums juokai, kai aš jūsiškės 
policijos mušamas purvinoj gat 
vėj jūsų automobiliams kelią 
pastoju.

Juokitės, juokitės, kol mano 
krūtinėj nėra keršto galingo, 

, kol aš jūsų fabriko suėstas 
i bedarbis kenčiu ir tyliu.

Juokitės, nes greitai jums 
drebėti reikės. — Mat.

Pcrmissioo Dona 8 Co.

įkerti A. KaiDada

DRAKULA

nu-
va-

atsi-
visi

Mano 
stojo 
landėlei 
traukti atgal, 
susėdome į savo vietas ir dak
taras Van Helsingas tęsė to
liau, ramiai, bet lyg ir pralink
smėjęs. Rimtas darbas jau pra
sidėjo. Visi turėjome į tai žiū
rėti kuo šalčiausiai ir alsar-j 
giai, lyg atlikdami bet kurį 
kitą svarbų gyveninio darbą.

“Gerai, dabar jau visi žino
te, su kuo mes turihie susi
durti; bet ir mes nesame visiš
kai bejėgiai. Mes visi galime 
dirbti bendromis jėgomis, *— 
ko negali padaryti musų Ne- 
Mirtingicji; musų pusėje yra 
įmoksio^šąltiniai; mes esame 
laisvi galvoti ir galime laisvai 
veikti; naktis ir diena mums 
nedaro jokio skirtumo. Tiesą 
pasakius, kiek toli musų pajė
gos siekia, tiek mes esame 
nesuvaržyti; jomis galime kuo 
pilniausiai naudotis. Kita ge
roji musų ypatybė yra pasi
šventimas; ir, tikslas, kurį mes 
esame pasiryžę atsiekti, nėra 
egoistiškas. Visi tie dalykai 
reiškia labai daug.

“Dabar pažiūrėkime iki ko
kio laipsnio tos pajėgos, su ku- 
j’įomis mes susidursime yra 
suvaržytos ir ko tas sutvėrimas 
vienas negali pądaryti. Pir
miausiai bendrai, vėliau smul
kmeniškai apkalbėkime vam-

išlaikymu.
Pasibaigus karui, Baltrušai

tis sutinka bent laikinai pasi
lik t L Lietuvos atstovu .Mask
voje, — Lietuvai - tuomet itin 
svarbu buvo išnaudoti Balt
rušaičio vardas Maskvoje, id 
plačiausios pažintys ir ryšiui. 
Galimas daiktas, jo ryšiai ir 
autoritetas padėjo ne tiktai 
pravesti sunkią tremtinių grą
žinimo operaciją, atgauti Lie
tuvai turtus, sustiprinti Lietu
vos muversil^lo hįblioląlįą, bet 
iį’ nustatyti bei palaikyti drau
giškus' santykius su rusų vaL 
džia ir vįsųomenę.

Alslovavimo laikinumas ta
čiau nusitęsė net iki šiol. Išbų- 

•10 metų 1 diplomatinęjo 
Jusaitis .pernai

jais reiškiniais. Ir, leiskite man 
pastebėti, kad visur, kur žen
gė žmogus, visuę jis buvo ži
nomas. Senovės Graikijoje, ro
mėnų imperijoje; vampirai 
siautė visoje Vokietijoje, Fran
ci joj c, Indijoje, Rusijoje; jis 
yra netgi Kinijoje, kuri visais 
atžvilgiais yra taip labai nuto
lusi nuo musų; žmonės jų bijo 
iki šios dienos. Jie sekė islan- 
diečio, nelabąja pagimdyto 
huno, slavo, saksono, magiaro 
pėdomis. Tokiu budu, mes jau 
turime gerą pa/natą pradžiai. 
Ir šioje vietoje norėčiau pa
stebėti, kad dauguma musų įsi
tikinimų yra pateisinti tų ne
laimingų įvykių, kuriuos mes 
turėjome progos pergyventi. 
Vampiras gyvena per amžius

gai to, su kuriuo mes susitiksi
me. 1

“Mes darbų tegalime tęsti 
pasirėmę tradicijomis ir prie
tarais. Pradžioje, kuomet pa
galvojame, kad visas dalykas 
yrą gyvybes arba mirties klau
simas -- netgi reikšmingesnis 
tiž gyvybę ir mirtį, — tie prie
takai ir tradicijos neatrodo 
ęsą didelės svarbos. Vienok, 
mes turime būti patenkinti ir 
jais, visų pirma, mes norime 
gyventi, egzistuoti, mes negali
me nuspręsti savo likimo — ir 
antrą, .pagaliau gi, tie abu 
gyvenimo reiškiniai — tradici
ją ir prietarai — jame bene lo
šia didžiausią rolę. Argi' kiti 
ne vien dėl to tiki į vanipirus, 
ar ne jais paremtas jų įsitiki
nimas? Mes, deja, turėjome 
progos daugiau ką patirti. Me
tai atgal,/, kuris iš musų, gy
venantis mokslu, skepticizmu 
jr faktais persisunkusiame 
dvidešimtame amžiuje butų 
pagalvojęs, kad toks dalykas 
yrą galimaą? Su panieka at- 
melėme Jokią galimybe, kuo
met ji buvę pilniausiai patei
sintą musų pačių akyvąizdoje. 
Bet tuo tarpu ir mes pagrįs- 
kimę savo įsįtikiuiums apie 
vaiųpirą, jo aprubcžįavimus įr 
kelius, kuriais eidami galėsi
me jį įveikti, tais pačiais dvie-

pribaigti; jis gyvens, vystysis 
iki jis galės sotintis, tukti gy
vųjų krauju. Kas daugiau, kai 
kurie musų patyrų, kad jis ga
li netgi atjaunėti; jo gyvybės 
privalumai sustiprėja, atgyja, 
kuomet jis užtinka to savo sa
votiško maisto gausų šaltinį., 
Bet be jo jis negali bujoti; jis 
neminta kaip mes mirtingieji, 
štai musų draugas Jonatanas, 
kuris kartu su juomi gyveno 
ištisas savaites niekuomet ne
matė jo valgant, niekuomet! 
Jis nemėta šešėlio; ir kaip vėl 
Jonatanas pastebėjo, jo veidas 
neatsimuša veidrodyje. Jo ran
kose yra begalinė, milžino jė
ga, kurią jis įrodė prieš Joną- 
tuno akis užtrenkęs didžiąsias 
pilies duris, kuomet į tarpdu
rį priplūdo vilkai; arba vėl, 
kuomet jis Jonalanui prįgelbė- 
jo išlipti iš diližano. Kaip spė
jame iš Whilby įvykių, suriš
tų su to keisto laivo atvyki
mu, jis gali pavirsti į vilką. 
Vėliau rastas sudraskvtas šuo

virsti į šikšnosparnį. Tame 
pavidale ponia Mina malė jį

Jonas mate jį išskrcndanl iš 
gretimos pilies; tame pavidale 
musų draugas Kvintas matė jį 
prie panelės Lucijos lango. Jis 
guli slinkti pasislėpęs savo su
keltoje migloje — didvyriškas 
laivo kapitonas tai įrodė, ne
palikdamas vietos abejojimui; 
bet kiek mes galėjome patirti, 
plotas, kuriame jis tą miglą su
kelia yra apribotas; jis gali ją 
sukelti tik apie save.

(Bus daugiau)

NAUJAS Kultūros No. 3 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.
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NAUJIENŲ" KONTESTAS

D. ŽUKAS
CHICAGO

vic

MEšISMrs.

LAIPSNIS 3-ClAS

LAIPSNIS 2-RAS

J. SINKUS

CHICAGO, ILL

Turi 3496 balsų
CHICAGO,

Turi 2901 balsų

LAIPSNIS 1-MAS

MATULIOKASJ. DEGUTIS
Frankfort,

CHICAGO M

Turi 928 balsų
1050 balsų

J. MARTIN Mrs. ROVAITIENB

A. DZIAUGYS

JOHN ASCILA

balsų

»i»n« Nwr

- svarbiau 
lur bu t re

J. ALIKONIS 
Jobnston City, III,

Turi 560 balsų

KENOSHA, Wl$ 
Turi 400 balsų

MIKE STOŠKUS
KANKAKEE, ILL.

» • ... <

Turi 360 balsų

CHICAGO, ILL.

Turi 18721 bahų

Kenoshą, Wis, 

Turi 120 balsų

Kontestantų 
Veikimas

Z. A. JUCAH’IS 
CUDAHY, WIS.

Turi 80 balsų

. FRENZELIS
Toronto Canada
Turi 560 balsų

. SMIGELSKIS
CLEVELAND, O.

Turi 65 balsus

K. DEVEIKIS
CICERO, ILL.

► Turi 4 230 balsų

yra
ir nia-

ębicago 

Turi ?40 balsų

J. RIMKUS 
ęHICAGO 

Turi 2817 balsus

. J. URNEŽIS
CHICAGO

Turi 7207 balsų

z JAMES 
SHOLTEMAN

JULIUS 
MICKEVIČIUS

Chicago

Turi 160 balsų

F. LAV1NSKAS 

DETROIT, MICH.

Turi 1670 balsų

P. SERAPINAS
W|stvi|l«, 411.

GEO. CHRISTIAN
Ęartington, 411. |

JOE WAŠKE
CHICAGO

Tel. Haymarket 3761 
Turi 1572 balsų

J. MITCHELL
WAUKEGAN, ILL

Turi 1480 balsų

Ketvirto laipsnio konleslan- 
tas K. G. Urnežis iš Cliieago 
rašo:

Kon lestas jau baigias ir pra
ilginimų daugiau nebus. Tad 
tie, kurie dar nesate Naujie-

P. MARTINKAITIS
Stmu Petrai 
CHICAGO

Turi 5690 balsų

§ĄK£LAWlENa 
Chicago

Turi 8Q bąlsų

Tarp Ghicagos 
v ' ■ k ■

Lietuvių

P. ATKOČIŪNAS
CHICAGO

Turi 3570 balių

CHARLES 
RAČAITIS 

Springfield, III. 
Turi 520 bąlsų

A, R. SKIRMpN
TĄS 

HARVEY, ILL. 
Turi 500 balsų

Wi!kes Barrc, 

Turi 263

A. P. SAVICKAS 
ROCKFORD, ILL.

Turi 1160 balsų

Draugai, stokite į darbų su 
labinus įtempta energija, kad 
šį Naujienų Kontestų visi galė
tumėm užbaigti garbingai.

LietiMh pažangioji visuome
nė yra kviečiama pasinaudoti 
nupiginta laikraščio kaina, 
nes tik viena savaite laiko be
liko, kad už metinę prenume
ratų gautumėte Naujienas per 
15 menesių.

— T. Rypkevičia, 
Kontesto vedėjas.

'ii.i .........."vii"!'1!

Susivienijimo Lietuvių Ame- 
Vitoje 129 kuopa rengia pava
sarinį balių su dovanomis. Ba
lius įvyks šeštadienį, balandžio 
23 dienų, G. Chernausko sve
tainėje, 1900 So. Union avenue, 
kampas 19 gatves.

Bus puiki muzika. Vadovau
jant P. BatuČiui jaunuolių or
kestrą gros lietuviškus ir ang
liškus šokius. Atsilankę, visi na
riai ir svečiai bus užganėdinti. 
Pasišoksite taip, kaip Lietuvoj 
kaimo vakaruškose.

(Pradžia 6:30 valandų vakaro. 
Įžanga 25 centai asmeniui (su 
dovanomis).

Nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti.

Pirmininkas A. Zalagėnas.

atkreipti 
kontes- 

šiame skyriuje yra pa- 
prizas už 

daugeliui vi- 
truksta iki 
Todėl dar

pasi-. 
nier- 

jos pavardės,

ba vakare dalinamų programų 
nepasiėmiau) “Genovaitės” ro
lėje buvo gera.

Pilna energijos, užtektinai 
fantazijos ir išlaikė imperso- 
navinių. Veliju jai nepasi
traukti iš lietuviškos scenos.

“Sygytas” žinojo ir suprato 
kų turi atlikti, tik laikėsi per
daug bažnytinio pafoso kal-

Tai jau tik viena savaitė 
laiko liko iki kontesto pabai
gai. Meldžiu visų kontes
tantų, kad per paskutinę sa- 
caitę pereitumėte visus savo 
prospektus ir prisiųslumčte ne 
vėliaus balandžio 29 d„ kad 
(nitų galima sutvarkyti kon
testantų balsus ir prizus iki 
šeštadienio vakaro, nes šešta
dienį balandžio 30 dienų įvyk
sta kontestantų susirinkimas 
ir bankietas.

Daugelis kontestantų 
peržengę yienų laipsnį 
žai betrūksta iki sekančio. Ti
kiuosi, kad tie draugai pasi
darbuos smarkiaus, kad pa
siekti augštesnį laipsnį ir lai
mėli priklausomų dovanų. Pa
tariu perskaityti kontesto tai
sykles ir pamatysite, kad “kon- 
teslantas perėjęs vienų laipsnį, 
o nepasiekęs sekančio laips
nio, gauna prizus, kokie jam 
priklauso pasiektame laips
nyje ir dar 15 nuoš. atlygini
mo už padarytų biznį virš sa
vo laipsnio.” Tokiu budu ne- 
dasiekę sekančio laipsnio tu-, 
rosite didelį nuostolį.

Ypatingai noriu 
domę NON GRADUS 
tanių 
skirta visai mažas 
padarytų biznį, o 
sai mažai balsų 
pirmam laipsniui 
biskį smarkiaus pasidarbavus 
turėsite daug didesnę naudų. 
Bet manau, kad draugai kon- 
testtfntai tų gerai supranta, ir 
iki balandžio 29 dienos visi iš 
NON GRADUS skyriaus, bū
tinai persikels į pirmų laips

nas užsirašę, tai pasinaudoki
te, nes dar liko viena savaitė 
laiko. Kaip žinia gi, užsirašę 
kontesto laiku, gauna nupigi- 
nimų — už metinę prenumera
tų gaus Naujienas per 15 mė
nesių.

Kas garsinusi, tas turi ir pa
sisekimo. Imkime pavyzdžiui, 
kvietkininkų Loveikį (3316 S. 
Halsted St., tel. Boulevard 
7314), kuris pristato gėles šer
menims, vestuvėms ir visiems 
pareikalavimams visose mies
to dalyse. Kokį biznį jis daro! 
Bet jis ir garsinasi, tai visi jį 
žino ir kada tik reikia gerų gė
lių, eina pas jį.

širdingai ačiu p. Loveikiui 
už paramų.

—K. G. Urnežis, 
tel. Englewood 8243.

Balandžio 17 dienų, M. Mil
dažio svetainėje buvo persta
tytas veikalas “Genovaitė” 
Kadangi tas veikalas musų vi
suomenei jau yra (žinomas, tai 
jo turinio neminėsiu. Kalbė
siu apie jo pastatymų.

Veikalas “Genovaite” buvo 
perstatytas spėkomis p. M. 
Dundulienės. Už lokį didelį 
pasišventimų scenos menui p. 
Dundulienei priklauso didelis 
kreditas. M. Dundulienė yra 
musų, lietuvių, nuolatinė ar
tistė, autorė ir rengėja persta
tymų.

Žodis apie jos grupę. Reikia 
pasakyti, kad susideda ji iš 
jaunų lietuviškų spėkų. Vei
kale “Genovaite”, kaip ne pro
fesionalai, visi aktoriai 
rolė labai gerai, ypač gi 
gina (nežinau

C. M. Raczaįlis iš Springfield, 
111., prisiuntė pluoštų prenu
meratų ir ačiuoja visiems, ku
rie jį parėmė jo darbe— lai 
J. Raulinaitis, L. Kasparaitis, 
M. Talniantas ir daug kilų. Jie 
sako, kad jau taip esu pripra
tę “Naujienas” skaityti, kad 
be jų butų sunku apsieiti. W. 
M. Keblaičiai iš Gąry, Ind., bu
vo atsilankę į Springfieldų ir 
ten pas C. M. Raczaitį užsira
šė “Naujienas”. (

Ačiu KeblaiČiams už parė
mimų manęs šiame darbe ir 
veliju laimingai sugrįžti į 
Gary, Ind. *—? C, M. Raczaįlis.

Kili visi buvo geri savo 
toj. Ypač turiu pažymėti 
ganų”. Ji sukūrė gyvų typų, 
ne geriau atliktų nė profesio
nalai.

Bet turiu padaryti pastabų 
Goliui. Tai yra svarbi rolė 
“Genovaitėje”. Vienok šį kar
tų, kaip sužinojau kiek vėliau, 
ištiko nelaimė su vaidinimu 
tos rolės. Atrodė, kad vaidi
nęs tų rolę asmuo buvo nesa
vas. Aš tikiu lėčiau, kad ex- 
Golius kitų kartų vaidindamas 
bus geras vaikinas, kaip kad 
būdavo.

Golius kalėjime 
šia veikalo dalis - 
ziscres patvarkymu praleista.

Kai dėl scenos, Jai reikia 
duoti didelis kreditas p-niai 
Dundulienei, nes scena buvo 
pritaikyta kiek galima. Ir p. 
Dundulienė pati užpildė scenų 
savais daiktais, nes Meldažis, 
nors svetainės savininkas, ne- 
parupino nieko, kad veikalus 
statant butų iš ko scenų pri
rengti vaidinimui.

Publikos prisirinko pilna 
svetainė. Manau, kad ir pati 
vakaro rengėja tiek nesitikėjo 
jos susilaukti.

Veliju ir ateity p-niai M. 
Dundulienei ir visai jos grupei 
veikti tame gražiame daržely. 
Lietuviai vertina jos darbus ir 
tai parodo atsilankydami į jos 
parengimus. Nes nedaug mes 
turime drąsuolių, kuriuos vie
nas kitas neteisingas užsipuo
limas nepavytų nuo idealo.

Laisvės Varpas.

H| u,

KONTESTAS EINA 
PRIE PABAIDOS

HEJUUN, ILL.
Turi 407 balsų
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J. EVANAUSKAS

■•j; r

S. NAUDŽIUS
CHICAGO, ILL Grand Rapids, Mich.

Turi 340 bahų Tutri 32Q bahų
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DAINUOS RYTOJ ROSELANDE, STRUMILO SVETAINĖJ
mo-

žinoma,
au-

Deliai taksu

vVashmgtone visi 
kas gali spirdami 
keti taksas.

piešia 
žmones

Šeštadienis, balan. 23, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Taksos iškilo deliai neteisin
gų politikierių, pradedant lai
kais buvusio mero Thompsono, 
kuris pasigirdamas “bliofavo” 
ir milinous dolerių žmonų su
mokėtų pinigų pusveltui eikvo
jo. Toliau, pavieto komisionie- 
rių demokratų didžiuma pirko 
nereikalingus žemės plotus 
dinamiems 
perdaug 
kinius, 
(ateitas) 
komisijų
sumokėtus žmonių pinigus. Ir 
štai, ažuot ekonomiškai tvarky
ti reikalus mieste, paviete ir 
valstijoj, diena iš dienos didėjo 
ir kilo aukštin taksos, ir šian
die jau visiems yra žinoma, kad 
pradedant nuo mažiausios mies
to vyriausybės iki aukščiausios

šiandie jau yra
teisėjo Jareckio nuosprendį 
kščiausias teismas Springfielde 
atmetė. Bet ta byla taisoma ir 
bus pasiųsta aukščiausiam teis
mui VVashingtone — reikalau
jant, kad godus turtuoliai, sa
vininkai didelio privataus i*’ 
nejudinamo turto, butų pagal 
konstituciją taksuojami.

Daugelis iš musų šiomis die
nomis esame girdėję prakalbas
ir matėte statistikos skaitlines 
nurodančias, kad turtingieji, 
tarpe politikierių užimančių į- 
vairias aukštas vietas, mažai 
temokėjo arba visai nemokėjo 
taksų, o deliai tos priežasties 
mokantiems užkrovė dvigubai.

1®? 5
1 ■

& S’". * "V® 1

F m-y.įSP’* f.

surasti nors ir aukščiausiame 
šalies teisme.

Todėl Marųuette Parko ar ki
tų npielinkių namų savininkai, 
kurie nori dar prisidėti prie tak
sų kovos, lai atneša taksų bi
las į nurodytas žemiau vietas 
iki balandžio 29 dienos S. W. A. 
Lietuvių Politikos Kliubas pri
ims bilas kas vakaras nuo 7 iki 
8 valandos adresu 2545 West

69 street ir No. 2 Kliubas (ša
ka tos pačios organizacijos) pri
ims failas adresu 3939 West 65 
Place.

D. B. Pratapas.

Redakcijos atsakymas
J. S. P.—Tamsta’ nepaduodi 

savo pavardės, nė adreso. Ne
tilps.

va-
“Foresl Preservus”, 

permokėdama už pir- 
Dar toliau, valstiją 
paskyrė daug visokiu 
eikvojančių taksomis Todel. kurie užsimokėjote, ne- 

numeskite taksų bilas; o kurie 
padavėte protestą, tai reikalau
kite teisybės. Nenusiminkite, 
nes yra manoma, kad vyriau
sias teismas Washingtone 
tykus teisingai išspręs ir 
sos bus sumažintos ateity.

Jūsų draugas—J. J. E.

dh-
šis didelis būrelis gražaus musų jaunimo yra garsusis Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, 
vedamas K. Steponavičiaus. Tai darbštus choras. Nesenai jis dainavo Indiana llarbor lietuviams, 
rytoj gi važiuoja į Roselandą pildyti programą Roselando draugijų darbuotojų rengiamam kon
certo Strumilo svetainėj. Gegužės 1 d. dalyvaus (Pirmosios gegužes apvaikščiojimę-koncerte Lie
tuvių Auditorijoje. Gegužės 22 d. visas choras važiuos koncertui net į Kcnosha, Wis. Gegužės 
30 d. gi vėl (laimios Chicagoje — Tautiškų kapinių apvaikščiojime.

GERA PROGA
Turintys atsakančias nuosavybes galite gauti paskolas 

ant pirmų inorgičių;
Turintiems kiek sutaupyto turto įsigyti pirmos rūšies ir 

gerus morgičius nešančius šeštą ((>%) nuošimtį;
Važiuojantiems į Tėvynę nusipirkti laivakortes ant visų

Siunčiantienis pinigus Lietuvon gauti draftus ant visų 
Lietuvon Bankų, kurie yra išmokami tuojau Amerikos 
doleriais arba litais 
Atsilankant į

UNIVERSAL STATE BANK
3252 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

a

Peoples Furniture Co.Krautuvėse
DIDIS PAVASARINIS

Roseland

Išpardavimas
Rytoj svarbi roselandiečiams 

diena—bus Pirmyn choro
koncertas Strumilo svetainėj.

akstins ir musų jaunimą dau
giau Įeiti i lietuvių judėjimą ir 
darbuotę meno ,srityje.

komiteto nariai, kurie

Mažiausios Kainos Visoj Biznio Istorijoj 
ant RADIOS, RAKANDŲ ir ŠALDYTUVŲ

Tie 
esate paėmę platinti šio kon
certo tikietus, maloniai prašo
mi juos grąžinti tvarkos vedė
jams salėje prieš koncertą.

—Vienas Rengėjų.
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Štai keletas pavyzdžių
Naujos mados kombinacijos Radio įren
gti gražiame 
$125.00. ’49.50
1932 m. mados Midget Radios įrengti su 
tūbom ir viskuo. Labai $afl AF 
gražus, kaina ...................... IfaiįVv
Seni pelini ir demonstruojami radios, R. 
C. A. Radiolas, Atwater Kent ir kiti, 
verti iki $100.00 dabar $>| Q QQ

Parlor Setai Parsiduoda Pusdykiai 
Gražus nauji Mohair 
tai, tvirtai padaryti, 
tės $125.00, dabar suma
žinta kaina lik $I“"RI.5O 
Kiti

' ’F t W 1 y vLĮ ' r" •'

ii~!j'’T,jHiAizij jflhihi |
P<)

geri setai 57
25. 39

ir augščiau.

Valgomam Kambariui Setai už Pusę Kainos

ir augščiau.

Labai platus pasirinkimas 
gražiausių padarymų, 7 
šmotai stalas ir krėslui. 
Parsiduoda .50
nuo ..........

Miegamam kambariui se
tai. Kainos labai suma
žintos. Gražus setai, tvir
tai padaryti, susidedanti 
iš lovos, kamodos ir šefo- 
retos. Didelis pinigų

sutaupymas. Kainos nuo S39.50 ir aukščiau

’■ Rytoj, balandžio 24 d., pirmą 
kartą i Boselandą atvažiuoja 
didžiulis Chicagos Lietuvių Cho
ras “Pirmyn”, vedamas K. Ste
ponavičiaus,. ir duos tokį kon
certą Strumilo svetainėj,
E. 107 St., kokio čia nėra buvę 
jau per daugelį metų. Atva
žiuoja choras kviečiamas vietos 
draugijų ir meno darbuotojų, 
kurie vietos draugijose ir sce
noje darbuojasi jau nuo dauge
lio metų ir tik pačioms drau
gijoms neišsigalint dabar, dė
lei sunkių laikų, rengti gerus 
vakarus, susibūrė f'-kruvą ir 
rengia šį koncertą bendromis 
jėgomis, kad duoti roselandie
čiams ką nors gražaus, kad il
gai pasiliktų visų atmintyje. O 
nėra abejonės, kad šis koncer
tas bus atmintinas. Jis duoda
mas ne pelnui, už mažiausiai 
galimą įžangą, tiktai 35c, kad 
tik apsimokėtų rengimo lėšos, 
o choras, kuris pildys progra
mą, yra vienas didžiausių ir ge
riausių chorų visoje Chicagoje.

Be to bus ir visa eilė geriau
sių solistų—garsioji dainininkė 
Anelė Salaveičikiutė-Steponavi- 
čienė, plačiai Chicagoje paskel
bęs Pranas Jakavičius ir žavin
gas mergaičių trio—“Trys Ro
žytės nuo žeimės”.

Po koncerto' gi šokiai prie 
nepaprastai gero Jurgio Stepo
navičiaus orkestro.

Visi Roselando ir apielinkės 
lietuviai kviečiami būti šiame 
pirmame tokiame koncerte, ko
kius galime girdėti tik Chica
goje ir tai tik už brangią ižan-

Lietuvių valanda
Ryt dieną !jus Įvairus ir gra

žus lietuvių rddio programas 
iš stoties WCFL nuo 1:15 iki 
2 vai. po pietų, kuris yra. duo
damas lėšomis Jos. F. Budriko 
radio ir rakandų krautuvės, 
3417 S. Halsted St. Išgirsite 
gražias musų lįauilies daineles, 
kurias sudaihuosRtnusų geri .dai
nininkai, p-nia Elena Bakaus- 
kienė, iš,Kenoshos, Stasys Bim- 
kus ir kiti, o Budriko radio or
kestrą palinksmins visus šaunia 
muzika. Beikia.; pastebėti, kad 
Budriko krautuve apart geriau
sių radių dabar užlaiko didžiau
si pasirinkimą geriausių elektri- 
kinių šaldytuvų-refrigeratorių.

reckio nuosprendis, kuris nužiū
rėjo neteisėtumą 1928 ir 1929 
metų taksų.

Man teko tuo reikalu kalbė
tis su musų advokatu, ir čia 
paduosiu jo mintį: Nežiūrint, 
ar visai atmes vyriausias tri
bunolas taksų klausimą, ar leis 
vietiniam teisėjui mažinti tak
sas pagal jo nužiūrėjimą, ad
vokatas nepatarė mokėti taksas 
tol, 

•jų 
tai 
m c
Tribunole. Konstitucija yra su
laužyta ir todėl teisybę turės

kol vyriausybė nesuteiks 
sumažinimo. Jeigu reikės, 
dar bylą iškels Vyriausia- 
Suvienytų Valstijų Teismo

Šaldytuvų Bargenai
Puikus Standard padarymo nauji refrige- 
ratoriai—šaldytuvai,Aer- ĮĮ1
ti $150.00, dabar tik po I

NORGE A

MA.IESTIC ..................... ................... $99.50
KING COLI) ....i...... ...... ..................... $118.00
SPARTON ...................... ..................  $133.00

$149.50

Atsiminkite, kad įžanga yra 
prieinama, kiekvienam — tiktai 
35c ir kad koncertas prasideda 
6 valandą vakare, kad liktų 
daugiau laiko pasišokti, pasi
linksminti, pasimatyti ir pasi
kalbėti 
mais.

Taigi 
vakare
Strumilo svetainėj, kampas 107 
ir Indiana Avė. gatvių.

su draugais ir pažysta-

visi rytoj, kaip 6 vai. 
(nauju laiku) bukite

Taipgi daugelis kitokių hargenų laukia Tamstų Peoples 
Krautuvėse. Atsilankykite šiandieną gatavi pirkti.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kam pat Richmond gatvit Kampai Mapletvood gatvei

Lafayette 3171 Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.

Komitetas šio koncerto ren
gimui dirbo kuostropiausia, kad 
užtikrinti pasisekimą ir kad 
koncertas butų ilgai atmena
mas. Išrodo, kad to atsiekti 
pasisekė, nes koncertas turės 
patenkinti kiekvieną, kadangi 
bus dainų ir didžiausio choro 
ir geriausių solistų, bus taipgi 
ir juokų ir vaidinimo su dai
nomis, nes kur “Pranulis” ir 
“Trys Rožytės” susirenka, tai 
linksmumo netrūksta. O musų 
jaunimui bus progos susipažin
ti su Chicagos jaunimui ir gra
žiai pasilinksminti. Gal tas pa-

Nusistatykite savo radio ant 1360 kilocycles
Kiekvieną Panedėlio Vakarą 

7:30 valandą,
W G E S stoties ir pasiklausykite musu

LIETUVIŲ VALANDOS .
Liaudies Dainų ir šokių Muzikos duodamos

LIPSKIŪ KRAUTUVES
4916 W. 14th St

CICERO, III.
150 Broadway
Mcirosc Park, III.

yyn a ■■ čia yra chicagos-
■ I Itnia Didžiausios Vertybės!

Pardavinėjame tiktai siutus ir topkautus—ir darome didžiausį tos rųšies biznį Chi
cagoje—dėl tos priežasties ir galime suteikti jums didžiausią vertybę puikiausios ko
kybės drabužių.

Manjuette Park
Illinois valstijos vyriausio 

teismo tribunolas, žodžiu paskel
bė, jogei atmestas teisėjo Ja-

“Aš išgydžiau savo 
Reumatizmą”

(
"Aš kenčiau per daug. motų nuo reumatiz

mo’’ rašo p. T. KubilUnas, Bpston, Mass. 
“Aš ėmiau daugelio rūšių vaistu, bet jie 
man nė kiek nepagelbėjo. Nnga-Tono pa
gelbėjo man pirmą savaitę. Aš išgydžiau
savo reumatizmą. Dabar aš esu sveikas 
neturiu tų baisių skausmų. Aš esu stiprus 
ir gyvas. Nuga-Tono yra pastebėtiniausl vai
stai kokius aš esu kada ėmęs”.

Nuga-Tono išvalo kūną nuo nuodų, kurio 
iššaukia ligą ir skausnius. Jis padaro jus 
stiprų ir sveiką ir suteikia jums naujas 
jėgas ir gyvumą. Nuga-Tono yru pardavinė
jamas aptiekininkų. Jeigu aptlekininkas ne
turi jo, paprašykit jį užsakyti iš savo ur
mininko. Persitikrinklt, kad jus gaunat 
Nuga-Tone. Substitutai yra bo vartės.

2 KELINIU SIUTAI 
TOPKAUTAI*

‘14.50
‘19.50
‘24.50

“GARDEN CITY 
■jIJAfloor dressing” 
VW 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 .................................... $».00
% GALIONO .......................  1.10
Vi GALIONO ..........................  7Oo

Parsiduoda visose hardvvare ir malevų 
Sankrovose. Išdirbamas:

GARDEN CITY PAINT
& VARNISH CO.

88-TH AND TROY STREETS 
Chicago, III. v. Tel. CRAUFORD 1810

Ištiktųjų gi jie savo kokybe lengvai lyginasi drapanoms, 
kurios parsidavihėja po $10 ar $15 daugiau. Jums reikia 
pamatyti, kad galėtumėt įvertinti šias sensacingas vertybes.

DIDUMŲ IR FORMOS, KURIE TOBULAI 
PRITIKS KIEKVIENAM VYRUI IR VAIKUI

Topkautai tikrų Camel Hair, puikių importuotų Tvveeds ir Plaid-Backs. Dviejų 
kelinių siutai padaryti iš tikrų suktų siūlų audeklų, rankomis siūti ir garantuoti, 
kad ilgai tarnaus. -

TURNER BROTHERS
LARGEST EXCLUSIVE CLOTIIIERS IN CHICAGO

KAMPAS ROOSEVELT ROAD 
IR HALSTED STREET AtdaraAtdara , 

NEDALIOJ 
iki 3 valandai 
po pietų.

Utaminko, 
Ketvergę ir 

Subatos vakarais iki 9 v.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

‘šeštadienis, balan. 23, 1932

Bedarbiai ruošia teatrą
Pradedant' ateinančio pirma

dienio vakaru Majestic teatre 
Chicagos bedarbių grupė— kai 
kurie artistai, o kiti ir ne ar
tistai—duos programą pavadin
tą “Breadline Froli.cs”,. Nužiū
rima, kad “Breadline Frolics'" 
turės pasisekimo.

Vijo vaikus, pateko 
traukiniu

Būrys vaikiozų kėlė 
ties namu 2359 Norlh 
avė., kuriame gyveno

po

Bonkoski. Įpykintas lermo Bon
koski išbėgo iš namo ir pradė
jo vytis vaikiozuš. šie leidosi 
bėgti.

Bonkoski vijosi vaikiozuš per 
gelžkelio bėgius. Vaikiozai per
bėgo gelžkelį, o Bonkoski pate
ko po traukiniu. Tapo užmuš-

Bedarbis nusišovė
Nusišovė Donald B. Haven, 

51 metų, namuose, kuriuose gy
veno, 2209 Hidge avt^ Seniau 
jis buvo selsmanas Southern 
Craft korporacijai. Bet pasta-, 
ruoju laiku neturėjo darbo jau 
daugiau, kaip 6 mėnesius.

Išgelbėjo odą,, surado 
plėšiką

lemia
Seeley
Frau k vogtas namas

Pirm keleto dienų buvo ap- 
Mrs. Earl C.

JTAUJIENOS, CEtoagO, Jū)
A ...'!.11 1 'Į-fg.-K“ .

Iredalė, 2686 Sheridan roąd-
ĮPojięiją, invcstigavusih piešima, 
užtiko. odos vg.ąbąHuką,kpyį ,w 
tomai paliko plėšikas, išsidrės- 
kęs į lango užraktą. Policiją

r'- '

GASPARAS KIARAS

f Persįskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 21 dieną.. 7 valandą, ryte, 

a. 193 2 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus. gimęs Lietuvoj, Pailių kai
me. Šiaulių vals. ir, apąfcr, Išgy-

, vęno Amerikoj apie 20 metų.
i Paliko dideliame nubudime A:
_ merikoj du broliu — Kazimierą 

ir Praną. seserį Oną ir švogerį 
’ Petriškį ir du pusbroliu — K’a- 

3 zimierą Rudžinską ir Praną Ze- 
mecką. Lietuvoj paliko motiną 
ir du broliu — Justiną ir Povilą, 
seseris Agotą Junikienę ir Pauli
ną. Priklausė prie Rytmetinės 
Žvaigždės Kliubo.

Kūnas pašarvotas randasi pas 
graborių S. D. Lachawicz, 2314 
West 23 Place.

Laidotuvės. įvyks 
landžio 23 dieną, 
piet iš koplyčios į 
tiŠkas kapines.

Vist a. a. Gasparo Kiaro gimi
nės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį, 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lachawicz. Telefonas 
Roosevelt 1515.

Laidotuvėmis rūpinasi Rytme
tinės Žvaigždės Kbubo nariai.

it

įt
N

šeštadieny, ba- 
2:30. vaL po 

Lietuvių Tau-

palaikė, tą odos gabaliuką. Ve* 
liaų tapo areštuotas tūlas Ręy 
Rarter. K^da, pjitaikyta'. 1^ 
bamas odos gabaliukas p$e 
Carterio žaizdos, tai pasirodė, 
kad jis tinka žaizdai, ir tuo 
budu įrodyta, plęšimo kaltiniu 
kąs. z

Garsinkitės Naujienose
—     ■■ ■ ■■ ■■■■ ....... . >«lll I ■■ Į ■ .!■■■■ I1I.II. — —

Grąboriai

Lachav.ich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Leonas Lekavice
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 21 d.,(7:45 yąl. 

vakare 1932 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Raseinių 
apskr., Kaltinėnų parap,, šakių kaime. Amerikoj išgyveno 
28 metus.-/Paliko dideliame nubudime moterį Domicėlę, po 
tėvais Parskaudaitę, 4 dukteris — Josephine, Stella, Alice 
ir Mary, sūnų Jųozrpą, tris žentus — J. Ruddy, P. Hax\rks- 
vvorth ir B. Burbti, anūką Jack, brolio dukterį Alice Stan
kus ir. gimines, o Lietuvoj brolį Juozapą. Kūnas pašarvos 
tas randasi 4605 S. Ilermitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninkc, balandžio 26 d., 8 vai. 
ryte iš Eudeikio koplyčios į Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Leono Lekavičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti llaidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame: Moteris, Dukterys, Sūnūs, žentas, Anū

kas, Brolio Duktė ir Gimipės.
Laidotuvėse patarnauja grab. Eudeikis, tel. Yards 1741i
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SOFIJA BUTRIMAITE
Per$i$k,yrč su, šiuo. pąsaubu ba

landžio 22 d., 9:15 vai. ryte,
1932 m., sulaukus 13 metų am
žiaus. A. a. Sbfija gimė lapkričio 

t 17 d., 1918 m., Chičago, 111. Pa
ti liko dideliame, nuliūdime motiną 
| Adė|ę. po tėvais Krušinskaitę,. tė? 
į vą; Vincentą, dvi seseris :— Oną 
i ir. Malviną, 4 dėdes — Kazimie

rą Butrimą, ir Liudviką,, Joną ii;, 
... Juozapą Krušinskus ir gimines. 
v Kūnas pašarvotas rąnijasi 4635 S. 
' Albany. Avė.

Laidotuvės įyyk$ panedęly, baj., 
į 25 d., 8: vai. ryte iš namų į Nę- 
■ kaltp Prasidėjimo Pan. Šv. pąrą-; 

pi jos. bažnyčią. kurioje atsibus 
‘ gedulingos., pamaldos UŽ. veliones 
z sielą, o iš ten bus nulydėta,! Šv. 
r' Kazimiero , kupinęs. ,
/p Vįlsi a. ^^fyosf“*Bątrimaitės 
gimirfės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

"laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

l'ėvai, Seserys, Dėdės 
ir^ Gimines.

Laidę.tuvėsę, patarnaują ( grabo,- 
rius Eudęikis,, tel.1 Yards 1741.

■s

Richarde J. Zavertnik
ADVOKATAS

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

MEST SIDE OFISAS
2552 So. Central Park Avė.

(prie 26th St.) 
Tel. Crawford 8200

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Grabeliai

Marijona Levickienė
kuri mirė balandžio 16 dieną 1932. ir palaidota tapo balandžio 21 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilus ir negalėdama, atsi- 
dėkavot tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarpąvimą ir palydėjo ją į. tą 
ncišvengąamą amžinybės vietą.

Me: atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų tarpo, reiš
kiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus ir Šv. Mišias draugams ir giminėms. Dėkavojame musų, dvąi 
siškiems tėvams, kunigams Skripkai. Švarliui. Linkui. MartipkuĮ, ir Ga-r 
siunui. kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą; dėkavojame Šv. 
Kazimiero seserims už papuošimą altorių, vargonininkams Daukšai. Man-* 
dokai, Kudirkai ir Brazaičiui už giędojimą, bažnyčioje ir kapinėje; dęką- 
vojame graboriui I. J. Zolp už jo rūpestingą, tvarkų ir simpatingą patar
navimą. kas mums palengvino perkęsti nubudimą ir rūpesčius; dėkavojame 
grabnesiams. gelių nešėjoms ir kapinių užžiurčtojui p. Kručui, taipgi vi
siems dalyvavusiems šermenyse, pamaldose ir išreiškusiėms mums užuojau
tą nubudimo valandoj draugams, pažystamiems ir kaimynams; ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse Žmonėms; o tu musų, myli
ma motinėle ir sesutė sakome: ilsėkis šaltoj ženlėje.

«ę
Nuliūdę

Dukterys. Sūnūs, Brolis, Sesuo ir Giminės.
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PRANCIŠKUS VAIČKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 19 d., 4:20 vai. 

piet, 1932 m., sulaukęs apie 44 metus amžiaus; gimęs 
Telšių apskr., Medįškių kaime. Amerikoj

po
Luokės pa ra p., Telšių apskr., Medįškių kaime. Amerikoj 
išgyveno apie 30 metų. Paliko dideliame nuliūdime mote
rį Liudoviką, 4 sūnūs— .Juozapą, Aleksandrų, Liudviką, 
ir Pranciškų, dukterį Valeriją, dvi marčias — Vipeentą ir. 
Heleną, brolį Stanislovą ir brolienę, sesers, dukterį Julijo
ną Markovienę, pusbrolį Pranciškų. Vaičkų, pusseserę Zo-. 
fiją Vaičkaitę, švbgerį ir švogerką Antušus. ir gimines, o 
Lietuvoj 4 seseris — Aleną, Julijoną, Marijoną ir ZoĄją, 
brolį Jurgį ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi* 4440»S. 
Wood St. z

Laidotuvės įvyks panedely, balandžio 25 d<> 8.vai; ry
te iš namų įšv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioj V atr 
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Vaičkaus gimmėč* draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam pą^kfitinį patarsimąJr atsisveikini
mą, Nulipdę liekame: Moteris, Sanai, puj
Jfene, Sesers. Duktė, Pusbrolis, Pusseserė, t Svogeris. ir Gim. 
Laidotuvėse patarnauja graborius L J. Zolp, teK Blvd* 5203’

rį, Liudaviką, 4 sūnūs

4ė, 
švogeris. ir 6 i m.

B

3-

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale . meldžiame, atsišaukei,, o tuusu, 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd? Ph, Chicago
SKYRIUS:

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

___ _ .n......... ....... ,i< -- --------- -
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas-

Moderniška Koplyčia Dovanai, 
Turiu, automobilius visokiems reika 

lamą. Kainą prieinamą

3319< Auburn Avenuę
CHICAGO, ILL.

t

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOt
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 753?

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

\.

1327 So. 49th Ct.

Telefonas.

Cicero 3724

1646 . W. 46tb St 

Telefonai.

Boulevard 5203 

Boulevard 8413-

Lietuves Akušeres

■ I? .

Phone Boulevard 415
A. MASALSKIS

Musų,r Patarnavimai, ląi- 
dotuvėse ir , kokiame, rei
kale visuomet c*ti sąži
ningas >ę nebrangus to
dėl,. kadį nerimą,, iš-, 
laidų užlaikymui’ įkyr 
rių. .•

3307, Auburn, Avė,.
CHICAGO. ILL.

■ ’ I t.

Mrs. A. K
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 Soutl
Albany Av

Phone
Hemlocki 9252

Akiu, Gydytojai

,4

LEONARD ĘZERSKI, 
ir M. A. EZERSKI

GKĄęORiAb
Off., Bouleyąrd 9277- 

4603 S. Marshfield Avė.

9?2/
660/. S., Mflpteivood Avė.

■ r . 1 ' M ♦

T***..Į '' ~ '"■'-.IHĮrr'MV.r.-'.r

LOVBIKIS
■ KVIETKININKAS
NUSKINTOS- KVIETKOS 
Pristatome i Visas’ Miesto Dalis, 

VegtRyėjpsj B&Dkjfttama' ir. Ra^boi 

331& S;. Bajst0d« Šfe W Boųlftvar^s 7314.
............. ... ...........................   '1 .'4. . .AU V.'. « j.1 ’ . ,« _ ,*

T.... ■. r.'.'y 't ' .|,.,!i:iri,y vii «imi W"

Seniausiair BMžiausia
K

GRABORIU lĮMB
EUDĘJKI3 ir vSj,nustebinę pnMįkų, su.-s^n nupigintPr . 
mis. kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą n^iwię> IMMSUj
įątęigą iŠ bile kokios miesto, dalięą«

Reikalui esant j musų automobiliu^ atv#įuo^4* jusųt 
namus ir atveš | musų įstaigą kur gajesitę pamaty ti di- 
džiausį pasirinkimų grabų,ir kitų reikmenų ir u$ tų,Ra- 
tarnavimą, jums visai i nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jųs.ką pirkaite, ar.ne,,

EUDEIKIS yra vie^atinisš liętųyių grabo|iu^, k^rls* 
s teikia, amhulance. patarnavimą su, ek^ęrtU; lietuviu- pa- 

tarnąptoju. Dykai Keturios Modėrniškos Koplyčios Dėl 
šermenų* Palaukitę^ ĘŲDĘIKJ pirn^i kreipsitės kur 
Icitur. I

j ■ JŲSJŲ GRAElORIUa
Didysis. Ofisas

4^505'07 Sogth Hermitage Avenue
YARDSįim,’ię

-I

4 
k

|R

«

t

’V; 5-V 
»:i Lit v •*£)■>' Ji £.&

DR. VAITU SH, OPT. 
LIETUVIS, AKIŲ., SPECIALISTE 

■ Sugryžo U Lietuvai
Palengvins akių įtempimą, koris e 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigini 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudai 
akių kaušų, nuimą kataraktą, atsitai 
trumparegystę ir toliregystę. Prirenj 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuc 
egzaminavimas daromas.su elektra, par 
dančią mažiausias kląidas« Specialė aty 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valand 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 
kreivas akis. ATITAISO I TRUI 
PA LAIKĄ- SU NAUJŲ IŠRADIM1 
Daugely.. atsitikjmų, akys atitaisomos

akinių. Kainos pigiau , kaip kituf.
4712 South- Ashland Avė

Phone, Boulevard 758?

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr, A. R. BLUMENTHiA
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 
I? 4649 S. Ashland A 

Tel. Boulevard 641

DR. KARE
(NURKAITIS)

Akiniai pritaikor 
mokslišku budu

2437: W. G9th: st.
Tel. Grovehill 2242

Tel. 'Yatd;s 1829

DR .G. SĘRNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIĄLISTj

1

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West35th St.

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

Nedęliųmis. nuo 10 iki . 12

į Lietuviai Gydytojai

DR. A J: KAK ALU
Gydytojas iiy Chirurgas.
3147 So. Halsted Street

Tel. Calum,et. 3294
Nuo 9 iki 12 vą|. dienus. ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. L Davidonis, M.I
4919 So. Mičhigan Aveni

Te|| KenwPQfl 5107 
VALANDOS:

nuo, 9. iki 1L valandai ryi 
nųp, 6 iki 8 valandai vąjp 

apart fventądienio ir ketvirtadienio
.. ii.. . ...... . .. ~ ĮĮĮĮpįįiĮĮp

Phone Boulevard. 7042

Lietuviai Gydytojai
Pbone C*nal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 2‘

Valandos: 1—3 ir 7——8« .
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

i DR. BERTASH t
756 W. 35th St. “

(Cor of 35tb & Halsted Stt) r
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 a

Nedėldieniais pagal sutarti p

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 591* l

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gvdo savo ofise patinusias išsipūtusias 
• blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

' De. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų,. 

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

Ofiso Tęl. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 33951 _ _ _ _ _ _ _  '_ _ _ _
Telefonas Boulevard 1939

* DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South, Ashland Avė
- Netoli 46<h St. Chicagp. III.

i DR T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

4J42» Archer. Avenuą

u [Valandos , 11 ryp iki 1 P° P*«Wk 2 iki 
« i 4jr 6. iki 8 valp. Nedčliominuo 10 

iki 12 dieną.
8 Telephpnaį dieną jr naktį.Vjrgjnia^O^

. Rez. 6600 South Artesian Avenue
v Phone Prosperu 6659

o> ! Ofiso TeL Canal 0257

» DR, R Z. ZALA,TORIS
¥» ! GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
’e i 1821 So. Halsted. Street
£ j CHICAGO. ILL

□s

- A. Ma D.
J. Wcst Town.State Bank Bldg.

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

. Tek West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

U DRMT. STRIK0L1S
• GYDyi’OJAS IK CHIRURGAS

OFISAS:
9- 4645 S. Ashland Avė., 
e, OflHO valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 
_ . 8 vai. vok. Nędfliomla pagal sutartį
*' ’ Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų. .Tek: Prospect 1930
1 ____  __ -r . . - . - . - - -j . • . ' t . -

į A. K. Rutkauskas, 1ML D.
jp 1 4442 South Western Avenue

1 Tek, Lafayette 4146 v

VALANDOS;
r nuo . 9 iki 11 valandai, ryto

nuo 6. iki 9 valandai vakaęo

DR. J. J.K0W ARSK AS 
C GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

lS 2403 w, 63rd, st„ Suite C 
Tel. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

44 Valandos, nuo 9, iki U ryto, nuo 2-4 
r ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų, ir 
4, nedalomu, P?841 • usi.tatimą,

DIt A.. Ji GUSSEM
* LIETUVIS- DENTISTAS

Valandos: nup 9 ryto iki 9 vaka(oB 
nedėliomis pagal sutarti.
4847 Vest \$tb Street, 

CICERO, ILL.
t X-Ray....Pbone Cicero 1260

L Hemtack 8151

e DR. V. S. NARES 
(NaryaucVas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . ,
, 2420 Marųuette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni ii
_ Ketvųtądienį k vakąrafc, pjigaL luitatiMfe

Dr. P. Sfc. ŽAVIUS
GYDYTOJA?. > IR .CHIRURGAS

3243. So.. Street
\ Ofiso Teį. Victory 7188

Rezr Tek Hemlock 2615

, Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

aid. 47th. SttttU

.iilli. ■.Si.J.': :k'.' ik'.'l... '.p.'; .<
M

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkaii. Ketvergail ir Subatomt 
20 W. Manųuette Rd. arti VJestern Av. 

Phon^ Hemlock 7828
^nedėliau, Seredomii ir Pėtnyčio -b 

1821 So. Halsted Street
.    —-I Wl.

Dr. Vincent C: Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

vairus Gydytojai

D R. HERZM AN
- Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
ls kaipo patyrei gydytojai chirurgas 

akušeris
Gydo staigias ir chroniškas ligas vy 

moterų ir vaikų pagal naujausiu* 
metodus X-Ray ir kitokius elektro*

Ofisas ir Laboratorija:
025 W I8tb St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolpb 6800

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 20 meta* 

OFISAS
*7 20 South Ashland Afe t tubo. 

CHICAGO ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų hgų 
OFISO VALANDOS:

Nuo . 10 iki 12 vai. ryte, n|M»* 2> iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. ’ieną. 

Phone MidwaL>2lHĮQ

Telefonas Yardi.0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenur 

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

7 iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 17?
Rez. Telepboue Pįaza 3 200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 31 it Street 
CHIČAGO: ILL 

Valandos; 10^11 ryto* 2 iki 4 po [
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis it 

šventadieniais 10-12 dieną

4

Rez. tel. Midway 5512 ir Wjlmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvėsn 
Tel. Canąl 1713-0241 

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4, Pctnyčioj 1-7

Advokatai

K. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room. 1J13 

Telefonas Central 4411 
. - ‘ - .* i

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tek* Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyros ketv ergą 
Medelio j nuo 9. iki. 12, ryt**

127

Valandos: nuo. 9. ryto iki 4 po pietų

Jolįn Kuchinskas*
Lietuvis Advokatas, p 

222h West> 22nd Streąt, ‘ 
Arti Leivitt Sį.

Patefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 į

A. A. SLAH1S
ADVOKATAI,4

Miesto Ofisas 77 W.’^Vaahington Si
Room 1502 Tel-

Valąųdo#: 9 ,ryto iki 4r’p9<Jpjetų
, . —. i . i. y , . K . < .

Vakaran:.. Utatm. Ketv. ir Suhatoa. |
— 6, iki 9 vaV

4145 Archer Avė. TeL Lafayette 735&

Namų Tel. Hyde Park* 3395

JOHN B. BORDFJS 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

iO5 W Adams St., Room 21.7 1 
Telephpnc RawJolpb 6727

Vakarais 2151 22nd. St. nuo 4r9
Telcphonc Roosevelt 9090

Narni*. 8«9-. ryte- Tek. Repnblic 9600

JQSWH, Ji. GRISH 
Lietuvis, Advokatas

• 4631 So. Ashland Avė.
T4( hoųląyetd;

< Re*. 6515-So. Rockutell St 
Tel. Republic 972J>

i., ..... ... ............ ■ . 1

William* C. Mitchell
LIETUVIS APVpKATAS 

2656- West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedęfiųiųis pagal suuftj

CHAS. A. PEPPEB
LIETUVIS ADVOKATAI 

155 N, Clark St., Room 909 
T^ląphųne Fcąnklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė., 7 iki ,9. v.
Telephona.. Victozy.. 2213*.

daromas.su


NAUJIENOS. CMcagO, IB.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Naujienų Radio 
Programas

dieną.

stoty WEDC. 1210 ki

kliku?

kvarteto, p. Aždkas dai- 
ateinanti sekmadieni Nau- 
radio programe.

kai dėl Makalų', tai jie,

Dainuos p. Ažukas. Makalai 
“sijos“ savo šeimyninius reika
lus.

Kada ?
Ateinantį sekmadienį, balan

džio 24
Kur?
Radio 

locycles.
Kokiu
Nuo 7 iki 7:30 valandos va

karo.
Viskas aišku. Bet pridursiu 

štai ką. Chicagoj dainuoja kai 
kada šriinusis lietuvių kvarte
tas, kurį sudaro pp. Ažukas, 
Stogis, Kaminskas ir Rimkus. 
Kiekvienas iš jų yra geras lie
tuvių solistas daininkas. Ir štai, 
iš to 
nuos 
j ienų

O
matyti, nebuvo namie praėjusį 
sekmadienį, ba per radio negir
dėjome jų kalbantis. Taigi šį 
sekmadienį tur būt išgirsime 
naujų įspūdžių įgytų svečiuose 
p.r parengimuose. Palauksime 
iki ryt vakaro, sužinosime ką 
jie patyrė. Tik nepamirškime 
atidaryti radio nuo 7 iki 7:30 
vai. vakaro.

—Klausytojas.

Roseland
Golder. Star Kliubo bėsbolo 
jauktas jau pilnai susitvarkė ir 

tuoj pradės lošti.

Keturi vaikiozai kalti
nami lietuvio'užmušimu

VVilliam Kurnath 17 metų 
(4634 Lafliii st.), John Fuks,' 
18 metų (1343 West 47 st.), 
John Mažu r, 17 metų (4746 
Loomis st.), ir Frank Majer- 
czyk, 17 metų (4812 So. Loo
mis st.), atiduoti yra grand 
džiurei.

Vaikiozus policija' kaltina 
.uo, kad jie nušovę lietuvį Wal- 
terį Vanagą, 4572 Gross 
avenue, kai jie darė jam 
holdapą kovo 19 d. Vanagas bu
vo rastas pašautas- ir gulintis 
be sąmonės ant savo namą laip
tų. Jis mirė ligoninėj taip ir 
neatgavęs sąmonės.

Kai policininkas pradėjo vie
no iš vaikiozų klausinėti apie 
padarytą vagystę, tai šis (Fuks) 
prasitarė, jogei jis nieko neži
nąs apie nušovimą. To polici
ninkui ir užteko, kad atkreipti 
dėmesį j galvažudyštę papildy
tą laike holdapo Vanago. Pasė
koj vaikiozai atiduoti grand 
džiurei.

13,000 automobilistų 
areštuota

Apskaičiuojama ,kada iki va
kar dienos jau buvo areštuota 
apie 13,000 automobilistų už 
važinėjimą be 1932 metų vals
tijos ir miesto laisnių. Kaip sa
ko “Daily News”, penktadienį 
8 vai. ryto areštuotųjų skaičius 
siekęs 13,644.

Pranešimas

Areštuoja automobili 
stus

Prąėjusį trečiadienį ir ket
virtadienį policija 
751 automobilistų, 
nėjo neturėdami 
valstijos ir miesto

areštavo 7,- 
k tiri e va'ži- 

1932 metų 
laisnių.

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 

BUDAVOJIMO BENDRO
VĖS NARIAMS

Naujienų Skolinimo ir Bu- 
davojimo bendrovės* (Spuikos) 
nariai, kurie neišsigalile«užmo- 
kėti taksus už savo namą, 
kviečiami atsilankyti į Naujie
nų ofisų — suteiksime paskolą.

7’. Rypkevičia, 
sekretorius.

NAUJIENŲ SPULKA
Nariai Naujienų spuikos malonėkite 

priduoti savo knygeles dėl patikrinimo.
Taipgi nauji nariai priimami per visą 

balandžio mėnesį, nes su pirma diena 
šio mėnesio prasideda spuikos 38 serija. 
Galima pradėti su 25c savaitėj.

T .Rypkevičia,
Naujienų Spuikos Sekr.

Park 
tnčn.

Marquette Park. — Marquette 
Liet. Am. Piliečių Kliubo įvyks 
susirinkimas, nedėlioj, balandžio 24 d., 
2 v. po piet, parap. svetainėj, Washte- 
now ir 68 gat. Visi nariai ateikite į 
susirinkimą, ba nemažai dalykų turėsi
me apsvarstyti. — .Valdyba.

Balandžio 24 dieną. 11:30 valandą 
ryto bus laikomos lietuviškos pamaldos 
Švento Kryžiaus lietuvių tautiškos para
pijos.

tautiška bažnyčia randasi 
ant Auburn Avė. ir 31 Place.

Kviečia
Klebonas B. Galiauskas 
ir Komitetas.

■r**** 
imi

šeštadienis, balan. 23, 1982

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
» < ' . -

Educational
Mokyklos

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtainai

Furnished Rooms Exchange—Mainai

MOKYKIS BARBARYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison ,Street

Financial
Hinansai-Paskolot

PINIGAI SKOLINAMI

ant real estate bonų, mokančių, ar 
besimokančių; 7% už 1 metus, nėra 
nesinių išmokėjimų.

THE PRUDENTIAL CO. 
Suirę 1227

188 W. Randolph St.

ne-
mė-

Business Service
BiznioJPatąrnąy  jmaą 

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armiaage 2951 ir 2952

KODĖL NEPASITISYT DABAR 
savo lietaus rynas ir stogą. Apskai
čiuojame dykai. Mes taipgi užlaikome 
pilną pasirinkimą malevų, va mišių ir 
hardvvare už žemiausias kainas. 
BRIDGEPORT TIN SHOP 8 PAINT 

3218 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

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

RENDAI kambarys vaikinui pigiai. 
2919 So. Emerald Avė. 

2 lubos

Ateinantį sekmadienį, balan
džio 24 dieną, Goldenstariečių 
bėsbolo jauktas turės pirmą lo-1 
šį. Kad pasipraktikuoti, loš su 
PhobniK jaukttu, Phoenix, III.

Apie 11 valandą ryto turės 
praktiką aikštėj prie 95 Str. ir 
Michigan Avc. Paskui po pietų 
apie 2 v. loš Pheonix, III.

—Busteris.

Mirė Gasparas Kla
ras

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, 
nuo nešvaraus kraujo, dėl tulžies ir vi
durių, nuo spuogų, žaizdų ir išbėrimų 
ant kūno, nuo reumatizmo, užkietėji
mo ir Hemoroidų, nuo Appendix, nuo 
tulžies ir inkstų akmenų nėra geresnių 
vaistų už Herboleką.“

*DELKO?
Aptiekoriai apie tai liudija, kurie iš

bandė. Herboleką galįtų^ pirkti kiekvie
noj aptiekoj, arba tiėsiai is laboratorijos. 
Adresuokite:

HERBOLEK,
8480 Commercial Avė., Chicago, III.

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

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

žinomas North Sidėj
Brolijos organizacijos

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE

•'it ■1 ■1
Musų Brick Style Sbingles 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, 

’ ’—---------J—šilumos, o sv'ar-
mažai daugiau

priduos per pusę daugiau 
biausia tai kainuos 
kaip sykio pentavimas.

Mes darome už. cash 
jimų, arba parduodame 
rodysime kaip tą darbą 
taisome ir dedamė naujus stogus, 
tome naujus ir taisome senus nambs ir 
garadžius, uždarome porČius už pri
einamiausią kainą, parduodame įvairiau- 
sis roofing popieras ir sbingles dėl sto
gų, sienų ir por&ų apkalimo, už pi
giausią kainą. r '

Atvažiuosime į namus su sempeliais 
pareikalavimo. Aprokavimas vel- 

Esame plačiai žinomi lietuviai.

šaukite Gęovehill 1680 1 1
HOMĘ IMPR0VEMENT CO. 

3116 W. 63rd St., 2nd fl.

ir ant išmokė- 
shingles ir pa- 
atlikti. Mes 

sta-

ant 
tui.

Automobiles
FORDAS coupe, su rumble sėdynė — 

1929 modelis — kaip naujas, tiktai 
$95.00. Tel. Lafayette .1329.

AUTOMOBILIŲ1 MEKANIKAS, lie- 
tuvys, nori taisyti <i b to mobilius jūsų na- 
mudse, pigiai. 4357 So. Washtenaw 
Avė. Tel/Lafayette 1329. .

Gerai
Vaidilų
narys Gasparas Kiara§ netikė
tai pasimirė balandžio 21 die
ną. Vaidilų Brolija palydės jį į 
Tautiškas kapines šiandie 2:30 
po piet su vaidiliškom ceremo
nijom. Prie pagrabo patarnau
ja graborius Lachavičius.

Pasipelnė $1,500
Pu banditai padare holdapą 

apartmento trobesio 205 East 
Superior Street. Išnešė graznų 
ir drabužių vertės $1,500.

C. P. Kai (Kazlauskas) 
teisių raštinę (Law office), 
Street, drauge su Dr. J. 

Naikeliu, TelefonasDr.

Advokatas 
atidaro antrą 
756 W. 35 
Bertash ir
Boulevard 5913.

Kitą raštinę turi viduriniestyje, 105 
W. Monroe Street, Room 804, Telefonas 
State 4690.

Advokatas C. P. Kai pirm atidarimo 
ant Btidgeporto raštinės per ilgus metus 
darbavosi su Globė firma.

Advokatas C. P. Kai yra labai links
mo budo, teisingas žmogus ir nėra abe
jonės. kad teisingai patarnaus savo kli- 
jentams, kurie kreipsis į jį bile kokiu 
klausimu, ar tai butų mažas ir didelis 
klausimas bus visiems teisingai ir sąži
ningai patarnauta. Geriausio pasisekimo 
dėl Advokato C. P. Kai!

SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG 
UŽSAKYMO

$21.50. $23.50. $25.00. $28.50 
ir augšč.

Darbas ir pritaikymas garantuoti. Šimtai 
paternų pasirinkimui

L & F TAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę Ramova teatro
Valymas, Taisymas ir Prosinimas. moterų 

ir vyrų drabužių. Žemos kainos.

West Central Window 
Shade Cleaners

5103 W. Madison St.

Grinkiskietis.

RytOJ-ROSELANDE

CHICAGO

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

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ

Šaukite Columbus 9309

per-

GREITAI IR PIGIAI

Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”

KONCERTAS ir BALIUS
Strumilo Svetainėj

158 E. 107th St.,. kamp. Indiana Avė

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

— Koncertą Rengia —

ROSELANDO LIETUVIŲ DRAUGIJŲ 
DARBUOTOJAI

PRADŽIA 6 V. V. ĮŽANGA TIK 35c
Visi kviečiami atsilankyti — Sekmadieny, Balandžio 24 d

B. & W. Motor Co.
Kviečia jus pasinaudoti 
gerais pas ją pirkimais 
vartotų karų. Paųiatykite 
naujus V-8.

Nauji Fordai atgabenami kasdie. 
ADAM MARKŪNAS 

lietuvis pardavėjas

827 West 35 St.
T«l. Yacds 6080

PRIVATIŠKAS savininkas, delei sku
baus reikalo, turi paaukoti gražius tur
tingo namo rakandus, vertus $4,800, 
nevartotds nė 60 dienų. Francuziškas 
importuotas seklyčios setas $50, vertas 
$3 25. Šilkuotas franeuzišk.-amerikoniš
kas Oriental kauras, taipgi American 
Oriental $22; riešuto miegamasis setas 
su Venecijos veidrodžiu !$60; gražus 
itališkas rankomis drožtas valgomasis se
tas $65, vertas $375; 5 šmotų pusry
čių setas su odos sėdynėmis $16; Cox- 
well kėdė $15; elektrikinis valytojas 
$ 10. Parduosiu 4 kambarių rakandus 
už $23 7, arba atskirai, jei reikia. Taip
gi baby grand pianas, Occasional staliu
kas, elektrikinis 1932 radio, firankos, 
dreipsai. peiliai, indai. Apmokėsime 
jums nukraustymo išlaidas, nes turiu 
parduoti tuojaus. 5258 Washington 
Blvd., 1 blokas į šiaurę nuo, Madison, 
tel. Austin 3838.

LA SALLE vėliausio 1931 modelio 
Sedanas. Mano pirktas tik keli mėne
siai atgal. Turiu paaukoti, kad su
kelti pinigų. Karas yra absoliučiai kaip 
naujas. Priimsiu $400. 1 141 North 
Ridgvvay Avė., arti Division St., 2nd 
Apt. i v

GYVENIMO PROGA 
1;

Nash Twin Ignition Sedanas vėliausio 
modelio. Esu priveistas paaukoti jį už 
cash. Šis karas yra tiek pat geras, kaip 
dieną pirktas. Beveik nevartotas, tik ke
lis Šimtus mylių. Užbaigimas yra kuo- 
geriausias. Tairai yra kaip nauji. Ka* 
ras yra kaip naujas kiekvienu žvilgsniu. 
Priimsiu $375. 
Avė., 2nd flat.

S kiekvienu žvilgsniu.
4832 N. Wincnester

-----------------.—.--------- ------------- —-------------------
NEPAPRAŠTA PROGA

Hupmobile “Century 8” vėliausio mo
delio De Luxe Sedanas, Mano vartotas 
mažiau 10 mėnesių. Karas yra abso
liučiai kaip naujas. Įrengtas su 6 ra
tais ir 6 originaliais visiškai naujais lai
tais. Dėlto kad man reikia pinigų, esu 
priverstas jį paaukoti. Kainavo man 
virš $ 1,950, priimsit^' $350, jei tuojaus 
pirksite, 1715 Nbrth Hutnboldt Blvd., 
Ist Apt. Atsišaukite nedėlioj.

ANBURN VĖLIAUSIS SPORT 8 
SEDANAS ' < s 

i ■ •1 ■ ■' /■ . ■ , - "t.
Aš esu priverstas paaukoti savo tikrai 

visiškai naują karą. Mano išvažiuotas 
tiktai 6,200 mylių. ( Dratipiai ratai. 
Trunk. Tairai kaip nauji. AŠ pir
kau karą apie . 10 mėnesių, atgal. ' Bet 
turiu tuojaus sukelti pinigų. Pirmas 
$37^ paims jį.

3104 North Lincoln St., 
Ist floor

PARDAVIMUt mažai vartotas Nash 
4 durų sedanas. Priimsiu pigesnį karą 
į mainus. 65}3 S. Fairfield Avė.

Personą!
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui vyro virš 40 
» namo.metų arba pusininko rant mano 

Man vienai per sunku gyvent.
Rašykite

Box 1418, 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
moteries katalikės, gerai pasiturinčios, 
pats esu ne biednas ir atrodau kaip 30 
metų senas, esu nevedęs.

Box 1420 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

PAIEŠKAU Antano ir Juozo Čiuži
nu, paeina iš Tauragės apškr., Nemakš
čių vals. Turiu svarbų laišką iš Lie
tuvos. Jie patys, ar kas žinote malo
nėkite pranešti Charles K. Braze, 7222 
Sberidan Road, Kenosha, Wis.

PAIEŠKAU gyvenimo draugo, išmin
tingo ir rimto vaikino, kuris mylėtų ra
mų gyvenimą. Geistina, kad butų tam-mų gyvenimą. Geistina, kad butų tam
sių plaukų, vidutinio ūgio ir dailaus 
sudėjimo, nesenesnis kaip 40 metų, kad 
ir našlys, be vaikų, su nors kiek kapi
talų. Aš esu pasiturinti našlė be vai
kų, 34 metų senumo ir neprasčiausiai 
atrodanti. Platesnių žinių suteiksiu per 
laišką. BoX J419< Naujienos, 1739 So. 
Halsted St. r • /'

EXTRA
Paieškau Antano Varpioto, paeina iš 

Lietuvos, Vilkaičių kaimo. Girdėjau, 
kad yra turėjęs saliuną aštuonioliktos 
apielinkėj. Jis pats ar kas žino 
nėkit pranešti, aš busiu dėkingas, 
svarbus reikalas iš Lietuvos.

S. WARPIOT, 
3328 So. Emerald Avė.

malo-
Yra

PAIEŠKAU savo draugo Justino Ja- 
kevičiaus, paeino iš Vilkaviškio apskr.y 
Lauckaigiio kaimo; girdėjau gyvena 
Baltimore, Md. Turiu svarbų prane
šimą iš Lietuvos. Prašau jo paties, 
ba kas apie jį žino pranešti, busiu 
kingas.

JONAS BALTRUŠIS
1501 So. 49th Avė., Cicero, III

Situation Wanted
Darho TeSko

ar
dė

IEŠKAU darbo ant ukes. Esu ne
vedęs, blaivus ir su patyrimu. Dirbsiu 
pigiai, 3630 S. Union Avė! 2 lubos iš 
užpakalio.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA į darbą gerų vyrų 
Atsišaukite nuo 7 iki 9 iš ryto.

10805 So. Michigan Avė.

, z REIKALINGA AGENTŲ
Padaryti nuo $30.00 iki $100.00- 

savaitę, kiekvienas namo savininkas ko- 
stumeris, patyrimas nereikalingas. Ma
tykite manadžerį, panedėly, balandžio 
25, tarpe 9 ir 12 ryto.

3116 W. 63rd St.
’ 2nd flat

Help Wanted—Female
REIKALINGA patyrusi moteris dirb 

ti į Sandwich Shop. Laidymas reika 
lingfcs. 108.05 So. Michigart Avė.

Furnished Rooms
RENDAI du kanibariai, pavieniui ar 

ba mažai šeimynai, 2rps lubos.
946 W. 3 Ist Place

Furniture & Fixtures
Rakandai-|taisai

PAAUKOSIU gražius moderniškus 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn. 
2 šm. seklyčios setas $65, vertes $325, 
4 šm. miegamasis setas $75, vertėš $350, 
9x12 American Oriental Kaurai $30, 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų. 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 
atskirai, verti $2,000. 6318 N, Fran- 
cisco Ave„ 1 Apt., tel, Rogers Park 4887
,       —.M I —« ■ ■ Wl .K.. M.      .

PIGIAI pardavimui 13 kambarių ra
kandai, šykiu arba dalimis 
parduota iki gegužio 1.

Turi bųt 
AtsįŠaukit 

riuo 10 ryto iki 5 Vąkaro. Mn Snidėr,

RENDON šviesus kambarys prie ma
žos šeimynos vaikinam ar mergiftom 
Vienas blokas nuo Archer Avė. į 2ro: 
lubos. 4004 Brighton Place.

For Rent
IŠSIRENDIJOJA 6 kambarių bunga- 

ow, karštu vandeniu apšildoma, 6948 
So, Artesian Avė. Savininkas gyvena, 
664 5 So. Talman Avė, Tel. Republic 
5787.

IEŠKAU dviejų nefornišiuotų kam
barių flafj. E. B. Telefonas Lafayette 
9832.

---------o-------- ;

RENDON 3 kambarių flatas, garu 
šildomas, 4 kamb. flatas, pečium šildo
mas, kampiniame name, šviesus, su mau
dynėms ir kitais parankumais. Pigi 
renda, Shimbel, 3301 Wallace St.

PASIRENDUOJA 4 kambarių flatas 
nečium apšildomas, vana. Pigi renda. 

4630 So. Whipple St.

RENDON 4 kambarių kampinis fla
tas, šviesus, tyras oras. Elektra, gasas. 
nebrangiai. 5893 Archer Avė. , t

Miscellaneous 
Ivairys

MES PARKAME SENĄ AUKSĄ 
Mokame pilną cash vertę už seną auksą, 
platinum, dantų crowns, sulaužytus auk
sinius daiktus, Harold H. Quint 8 Co., 
<oom 913, Century Bldg., 202 S.State st.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai _ __

PARDAVIMUI kriaučių šapa su ar 
namo. Geras išdirbtas biznis. Jei

gu be namo, renda bus pigi. Ant leng
vų išmokėjimų.

'3356 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir meat mar- 
ket. Biznis geroj vietoj. Renda pi
gi. Parduosiu pigiai. Jei trūksta pi
nigų — palauksiu arba mainysiu ant 
oto. Priežastis plrdavimo patirsite

ant vietos.
Šaukit telefonu bile kada 

Roosevelt 1794

PARDAVIMUI biznis su namu ir lo
tu. Prie šalies garadžius 'ir vištinin- 
kas. Biznis išdirbtas per 8 metus. ' 8 
kambariai, cementuotas beismantas. Se
na našlė priversta parduoti.

4605 So. Washtenaw Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
geroj vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vietos.

2201 W. 2Ist Place

KRIAUČIAUS ir Cleaning Štoras par
siduoda pigiai iš priežasties ligos; ran
da ’ pigi, darbo pilnai per visus metus. 

6435 Harper Avė.
r

PARDAVIMUI ar išmainimui gro
sernė, labai gera vieta, biznis išdirbtas 
per daug metų, su namu arba atskirai.

1904 Canalport Avė.

PARSIDUODA light Lunch Ruimis, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas per daug 
metų, sale didelės Laundry. Priežastis 
pardavimo — turiu du bizniu.

Kreipkitės
4200 So. We$tern Avc.- 

Tel.1 Lafayette 9115

PARSIDUODA restaurantas su rui- 
minhouse. Parduosiu pigiai, už pir
mą teisingą pasiūlymą. Priežastis svar
bi. 3858 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI pigiai delicatesen 
storas arba mainysiu į gerą automobilių. 
Renda pigi, gyvenimui 4 kambariai. 

1041 W. 59 St.

EXTRA! Nepraleiskit progos, par
siduoda grosernė ir bučernė pigiai, už 
pusę kainos. Savininkas važiuoja Lie
tuvon. 3002 W. 40th Place.

PARDAVIMUI gera kriaučiska įstai
ga, greitu laiku, delei svarbios priežas
ties. 6758 So. Racine Ąve.

i v.

Farmg For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 126 akerių farma illi- 
pojaus valstijoj, prie cimentinio kelio. 
B. Belunski, R. 1, Momence, Iii.

10 AKRŲ farma $12,000 vertės 16 
mylių nuo Chicagos prie McCarthy 
Road (123 kelias), elektra, gazas, mai
nysiu į namą Chicagoje. W. Kondrat, 
R. 1, Lemont, III.

SENA našlė parduoda, 160 akrų far
mą; bargenas, priims mažą išmokėtą 
cottage. Copetand, 4839 W. Iowa St.

120 AKRŲ farma, Michigane, geri 
budinkai ir žemė. Kaina $3000.

40 AKRŲ, muro namas, kiti geri 
budinkai, gera. žemė. Kaina $1800.

Šias farrnos parduoda bankas už pir
mą morgičiu. Norintieji matykite

D. W.
6822 So. Talman Avė.

1 lubos

MAINYSIU 40 akerių farmą, cash, 
Wisconsine, ant gero automobiliaus, 
John Guokas, 4508 West End Avė., 

, III.

PARDAVIMUI 92 akrų fauna. 15 
akrų miško, visa kita dirbama, geroj 
vietoj, prie cementinio kelio, tinka gaso- 
lino stočiai ar garadžiui; yra traktorius, 
arkliai, karvės, kiaulės, vištos, antys, 
padargai, rakandai. Rašykite: 

JOHN GOLSKY. 
Box 115, Edgewood, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

PAVASARINIAI BARGENAI

AR ATMENATE KADA CARO 
RUBLIAI PRAŽUVO IR VOKIŠKOS 
MARKĖS SUSMUKO?

Žmonės kurie turėjo ŽEMĘ ARBA 
NAMUS. PASILIKO TURTINGI. Tas 
pats butų ir Amerikoje jeigu pinigai su
smuktų. Ar ne?

Parsiduoda 5 kambarių mūrinė bun- 
galow, visi naujausios mados įtaisymai. 
Vieta nauja ir graži. 
63-Čios. 
teks kiek

Randari netoli 
Kaina tik $5900, Pinigų už
tūrėsite.

flatų namas ir garažas, 6 ir 5 
Šiluma ir kiti moderniški 

Marųuette Park ,apylinkėje.

Dviejų 
kambariai 
įtaisymai. 
Kaina $5800, lengvos išlygoj dėl cash 
pirkėjo.

5 kambarių medinis, tikras meilės liz
das, garo šiluma ir kiti patogumai. Ga
ražas. Lotas 60x125/ Galima laikyti 
vištų ir kitokių gyvūnų. Randasi ne
toli 11 Itos. Maža farmelė mieste. Kai
na tik $3200. Cash reikia $800 arba 
daugiaus kas turi.

2 flatų mūrinis, 5-5 kambarius, 2 
garažai, 1-mas morgičius $4500. Kaina 
$6300. Cash užteks $700. Likusius 
priims mainais ant loto, storo, ar bile 
ko kas turi vertės.

6 flatų muro namas, tik su pirmu 
morgičiu. Mainys ant didesnio 10 fla
tų ar daugiaus irgi tik su pirmu mor
gičiu.

akerių ūkė. 80 akerių dirba- 
Žemė labai gera. Yra 15 ra- 
3 arkliai, smulkių gyvulių, ir

Namas 8 kam- 
Randasi Wisconsin 

Nori mainyti į Chicago 2

160 
mos. 
guočių, 
visi ūkiški įrankiai, 
barių, garo šiluma, 
valstijoj. P." 
arba 4 flatų namą.

Kreipkitės ypatiškai arba per telefo
ną pas: K. J. Macke 8 Co. (Mačiukas). 
6812 S. Western Avė. Tel. Prospect 
3140. Dienomis, vakarais ir sekmadieny 
iš ryto.

PARDUODAM IR MAINOM fąr 
mas. namus, lotus Ir visokios rųšies biz
nius visose valstijose. Turim didnį pa 
sirinktmą. Norinti pirkti arba mainyg 
pirm pamatykit musų bargenus. Klauskt 
re A. Grigas. Real Estate vedėjo.

I. NAMON FINANCE CO. 
6755 S. Westem Avenue

PAUL M. SMITH 8 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 — 
storas ir flatas. Pigiai. Kreipkitės 
2616 W. 63 St., viršuj.

TURIU PAAUKOTI
Lotas — 6751 S. Western Avė., 

25x125, gatvė ir elė ištaisytos, vertas 
$14.000.00, už $6,500' ca^h?’2 Utai 
6635-6637 S. Washteųav Aye., abu lo
tai po 29x125 pėdas, gatyl ištaisyti; 
arti bažnyčios ir mokykloj Abu už 
$3,500 cash. J. Carr, 7044 S. Loomis 
Blvd., telefonuokit Stewart 3467 po 
6 vai. vak.

.j.- >j*
PARDAVIMUI medinis 6 'kambarių 

namas su rakandais. Pigiai. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos.

4543 So. Paulina St.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas, 5 po . 4 kambarius, su grosernės 
bizniu. 3320 S. Fisk St.

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
, STATYBOS KONTRAKTORIAI 
Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam. 

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

DIDELIS bargenas Marųuette Parke. 
Parsiduoda ant dviejų šeimynų namas, 
daug geresnis už mūrinį ir visai pigiai. 

6602 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI kampinis biznio lo
tas. 58%xl25, prie Fairfield ir 69 gat
vių. Šaukite Rockwell 0717.

RENDON kambarys dėl dviejų vai 
kinų ar vedusiai porai. 2 lubos.

7030 Si Maplevvood Avė.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino ar merginos, su valgiu ar be valgio 
3427 So. Emerald Avė., 2ros lubos.

KAMBARYS rendai, didelis, šviesus, 
prie mažos šeimynos. 6750 S. Campfoė 
Ave„ 2 hibos^ Prospect 1868. 

..... ......

PASIRENDUOJA kambaris švarus su 
ar be valgio, biznio vietoj, prie našles 

moteries; Tel.' HemlocF ?J9 81 .. ..........

EXTRA PROGA PASINAUDOTI 
VISIEMS

40 akrų ūkė su gyvuliais, už $1800.
40 akrų ūkė

$12Q0.
120 akrų ūkė

vulių, $1700.
Taipgi turiu 

mui ant Chicagos namų. 
P. D. ANDREKUS 

Pentwatėr, Mich.

ant cementinio kelio.

su budinkaiš,

3 geras ukes

be gy-

maini-

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 2 
karų garadžius, pardavimui pigiai arba 
mainysiu ant loto arba grosernės. Bunga- 
low randasi, ant Marųuettc Rd.—67 St., 
netoli Western Avė.

80 AKERIŲ su budinkaiš, 9 karvės, 
4 arkliai, kiaulės, vištos ir visos mašine
rijos. Mainysiu ant namo.

CHAS. ZEKAS 
3647 Archer Avė.

Virginia 075 7

LABAI pigiai parsiduoda ar išsi
maino ąnt vištų farrnos ar biznio — 
140 akrų farnia, daug gyvulių 
šinų., Farmeryš bus Chicagoj,, 

6519 S. Wood St.

BARGENAS. Turiu parduoti prieš 
gegužės 1 d., 4 rendų namą. Kaina 

140 akrų farn^a, daug gyvulių ir ma- $5,900. Įmokėti $1,000, likusius po 
i $50 į mėnesį. 

2432
Kreipkitės

S. Turner Avė.




