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Shanghajuj bombos 
sunkiai sužeisti 4 

japonų dignitarai
Bombų metė korėjietis, kuris 

suimtas prisipažino

Shanghai, bal. 29. — Keturi 
aukščiausi japonų kariuomenės 
vadai ir dignitarai Shanghajuj 
buvo sužeisti sprogusios bom
bos, mestos į platformą, kurio
je pastarieji sėdėjo laike iš
kilmių imperatoriaus Ilirohito 
gimimo dienai pagerbti.

Sunkiausiai sužeistas Mamom 
Shigemitsu, japonų ministeris 
Kinijai ir generalis japonų kon
sulas gen. Kurmatsu Murai. Ki
ti du sužeisti yra vyriausias ka
ro vadas Shanghajujc gen. Yo- 
shinori ShikaraXva ir buvęs ka
ro vadas gen. Hankichi Uyeda.

Bumbą metė tūlas korėjietis, 
kuris suimtas prisipažino. Ry
šy su Įvykiu areštuotą ir šeši 
kiniečiai. Suimtas ir vienas 
amerikietis, bet tuojau, po J. 
V. konsulo intervencijos, buvo 
paleistas.
Kinai paskandino japonų laivą

Harbin, bal. 29. — Singari 
upėje, prie Darbino, po ilgo mū
šio, kinų sukilėliai Mandžurijoj 
paskandino japonų laivą su 
kariuopiene.

Smith laimėjo Conn ir 
Mass. delegatus

New Haven, Conn., bal. 29. 
—Mass ir Conn. valstijose įvy
ko rinkimai delegatų Į demo
kratų konvenciją Chicagoje. 
.Abiejose valstijose laimėjo 
Smith šalininkai. Nužiūrima, 
kad Smith gaus demokratų no
minaciją į prezidentus.

Sako, Franci ja remia 
Japoniją

Istanbul, Turkija, bal. 29.— 
Pasikalbėjime su J. V. laikraš
čio korespondentu, Trocki’s pa
reiškė, kad Japoniją remia 
Francija ir skatina ją Įsivelti 
į karą su Rusija.

Porto Rico rinkimi
nės riaušės

San Juan, bal. 29. — Laike 
balsuotojų registracijos Porto 
Rico Įvyko smarkios riaušės. 
Du balsuotojai buvo užmušti. 
Policija j riaušininkus pradė
jo šaudyti, o jie atgal. 
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Sekmadieny, 
Gegužės 1 dieną .

Bus iš Stoties
WEDC

1210 kilocykles

7:00 iki 7:30 vakare

Kidnaperiai nori 
gauti $250,000 už 
Lindberghų vaiką?

Taip tvirtina Washingtbno pirk
lys, su jai susižinojęs

Washington, D. C., bal. 29. 
— U. H. Entz, Wa'shingtono 
pirklys viename laikraštyje i- 
dėjo apgarsinimą, kuris kaip 
vėliau paaiškėjo buvo praneši
mas Lindberkh’o kūdikio kid- 
naperiams.

Entz aiškina, kad jis su pa- 
grobikais susižinojęs Clevela'nd, 
O. ir jie už kūdikio sugrąži
nimą reikalauja net $250,000, 
bet tikisi, kad suma bus gali
ma. sumažinti iki $100,000. Kiek 
hune tiesos, nežinia.

Paskutiniu laiku naujų Įvykių 
ryšy su kovo’ 1 d. pavogto kū
dikio atieškojimu visai nebuvo. 
Kaip ir visuomet, gandai ir 
paskalos tebeplinta, bet nieko 
tikro nei policija nei Lindberg- 
h’o atstovai nežino.

Du oficieriai pakarti 
Vengrijoje

Budapeštas, Vengrija, bal. 29. 
—Vengrijoje pakarti du ofi
cieriai. kurie kaip ankščiau bu
vo, pranešta nužudė aludės pa
tarnautoją, negavę nuo jo išsi
gerti.

Rytoj Franeijos par- 
liamento, rinkimai
Paryžius, bal. 29. —- Gegužės 

1 d. Francijoje Įvyks parlia- 
mento rinkimai. Kova eis tarp 
dabartinio premjero Tardieu, 
kuris vadovauja dešiniam blo
kui, dabar valdžioje, ir buvusio 
ministerio pirmininko Edouard 
Herriot, kuris vadovauja kai
riajam blokui.

Keleivinis automobilis 
padarys 130 m. į va

landą
Indianapolis, Ind., bal. 29.— 

viena automobilių bendrovė iš
leido į rinką keleivinį automo
bilį, kuris padarys virš 130 my
lių į valandą.

Suirutė tarp demokratų 
kongrese

Washington, D. C., bal. 29. 
—Senato narys Long (dem.) 
smarkiai pradėjo atakuoti de
mokratų partijos vadą Robinson 
ir rezignavo iš visų komisijų, 
Į kurias jis buvo partijos pa
skirtas. Po. atakos Robinson 
pareiškė sutinkąs atsisakyti iš 
vadovavimo, jeigu dauguma na
rių to nori.

Shefl’ield, Anglija-, bal. 29.— 
čia mirė Anglijos plieno mag
natas Paul Richard Kuehnrich, 
sulaukęs 70 metų amžiaus.

Lakehurst, N. J., bal. 29. — 
J. V. laivyno dirižablis Akron, 
kiek laiko atgal apgadintas vėl 
pradėjo skraidyti. Išbarto be 
įgulos paėmė ir 91 kaleivj.

[Acme-P. 8 A. Photo) '

Thomas Mooney (po kairei) klauso J. J. Holohan’o, St. Quentin kalėjimo prižiūrėtojo, prane
šimo apie, tai, kad gubernatorius Rolph atsisakė jį paliuosuoti.

Iš Montreal j Kubą per 
9 valandas

Havana, Kuba, bal. 29.— Lou 
Reichers J. V. lakūnas nuskri
do iš( Montreal, Kanados Į Ku
bą (1,768 myl.) per devynias 
valandas. Reicher rengiasi 
skristi Į Europą.

Čili mobilizavo 18,- 
000 armiją gegu

žės, pirmai
cr,-.-- ,-rrr. t k(

Sa’ntiago, čili, bal. 29.—čili 
mobilizavo 18,000 pėstininkų ar
miją būti prisiruošusiai nera
mumas, kurie gali kilti gegu
žes pirmą. Gegužės pirmai pa
skelbtas generalis streikas.

Californijoje drebėjo 
žemė

Bravvley, Cal., bal. 29’. r-Aš- 
tuntą valandą ryto Bravvley 
mieste smarkiai pradėjo drebė
ti žeme. Gyventojų tarpe kilo 
didžiausia panika. Nuostolių 
didelių nebuvo.

Maskvoje sušaudė bu
vusį Lenkijos seimo 

atstovą
Varšuva, bal. 29. —Iš Mask

vos praneša, kad slaptoji poli
cija sušaudė buvusį Lenkijos 
seimo narį Wojewodzkj. Iš 
Lenkijos pabėgo į Sovietų Ru
siją, kuomet iškilo aikštėn jo 
anti-valstybiniai planai.

šešių dienų vedybų iškilmės

Jodhpur, Indija, bal. 22. — 
Indijoje apsivedė Jaipur pro
vincijos valdovas su Jodphur 
maharadžos duktere. Iškilmės ir 
ceremonijos nusitęsė net šešias 
dienąįs.

New Orleans, La., bal. 29.— 
Nusižudė filantropistas Sam 
Hollander, kuris išdalinęs visus 
savo turtus kitiems, pats netu
rėjo kuo gyventi.

• •

i Massie bylos prisiek
dintieji, negali su

sitarti
Honolulu, bal. 29. — Massie 

bylos, prisiekdintieji tariasi jau 
trečią dieną bet nuosprendžio 
negali padaryti. 10 prisiekdin
tųjų rado Massie nekaltu, ir tik 
du buvo prieš. Tikisi, kad Mas
sie bus išteisintas.

Austrai uždraus im
portus iš' šalių ne
duodančių kreditų
Viena, Austrija, bal. 29. — 

Austrija, neatsižvelgdama. Į su
tartis, rengiasi uždrausti im
portuoti prekes iš šalių, kurios 
atsisakę suteikti jai pagalbą 
dabartiniuose finansiniuose sun
kumuose. t

Rusijoje auga be- 
;darbe

Ryga, Latvija, bal. 29. — 
Anot pranešimų, kuriuos gavo 
pabaltės valdžios, Rusijoje pra
dėjo smarkiai didėti bedarbė. 
Paskutiniu laiku jų yra virš 
1,000,000, bet galimas daiktas, 
kad skaitlinė yra daug didesnė.

Gabus vagys Lenkijoje
Varšuva, bal. 29. — Keturi 

sumanus vagys Lenkijoje, įlin
dę i krovinių dėžės, prekių 
vagone, atvyko į Varšuvą. Nak
ties laiku iškraustė ne vien va
goną, bet ir gerokai aptuštino 
sandėlį, prie kurio vagonas bu
vo pastatytas.

Rapid City, S. D., bal. 29.— 
Keliose Pietinės Dakotos vals
tijos dalyse smarkiai snigo. 
JBellefourche apylinkėse pūga 
tebesitęsia.

- Springfield, Ala.1, bal. 29. — 
Kontrabandininkų automobilyje 
rasta $10,000 vertes narkotikų. 
Kėturi suimti.

Miestą užpuolė laukinės 
katės

South Wheelock, Vt., bal. 29. 
—Per paskutines dienas miestą 
ir apylinkes gyventojus terori
zavo -laukinių kačių gaujos. Vi
si vyriškiai vaikščiojo apsi
ginklavę.

Mirė buvęs Argenti
nos prezidentas

Uriburu
Paryžius, bal. 29. — Po sun

kios operacijos Paryžiuje mirė 
buvęs Argentinos diktatorius- 
prezidenta's generolas Jose 
Francisco Uriburu. Kiek laiko 
atgal iš Argentinos i Francija 
išvyko gydytis.

J. V. priešinga laivy
no mažinimui

Gcneva, bal. 29, — J. V. de
legacijos nusiginklavimo kon
ferencijoje narys senatorius 
Swanson pasipriešino Vokieti
jos-! talijos pasiūlymui suma
žinti laivynus ir visai išimti iš 
tarnybos sunkiuosius laivus. 
Jeigu laivai butų panaikinti, pa
stebėjo senatorius, iš J. V. ap
saugos plano butų išimtas pats 
pamatas.

Senato komisija apdėjo 
mokesčiais lengvus 

gėrimus
Washington, D. C., bal. 29.— 

Karbonuoti gėrimai, koncent
ruotos vaisių sunkos ir kiti gė
rimai senato finansinės komi
sijos apdėti padidintais mokes
čiais.

Stato Edisono tiltą
Columbus, O., bal. 29.— Mi- 

lan, Ohio mieste, kur Edi
sonas gyveno būdamas jaunas, 
planuojama statyti jo garbei 
tiltas. Visi elektros vartotojai 
bus prašomi sumokėti po cen
tą nuo kiekvienos lemputės til
to statymo išlaidoms padengti.

' Lietuvos Naujienos
\ ■

Suvalkų apskrity su- Klaipėdoj išėjo nau- 
stiprejo lietuvių jas lietuvių sa- 

veikimas vaitraštis
Varšuva.—Lenkų nacionalde- 

mokratų laikraščiai praneša, 
kad Suvalkų apskrity žymiai su
stiprėjo lietuvių bruzdėjimas. 
Esą, lietuvių “agitatoriai” vai- 
kgčioja po kaimus ir ragina tė
vus nebesiųsti vaikų Į lenkų mo
kyklas. •

Tų pat laikraščių žiniomis, 
lietuvių organizacijos Vilniuje 
esą, kreipėsi i lietuvių švietimo 
draugiją, prašydamos steigti 
Vilnijoj daugiau lietuvių mo
kyklų.

Bedarbių padėtis ne
gerėja

Marijampole.—Nors kaikurie 
Marijampolės organai paskelbė, 
kad bedarbių padėtis gerėja 
nes, esą, bedarbiai jau prade
dą gauti darbų prie akmenų 
skaldymo ir kitur, bet tai ne 
taip yra. Oficialiai buvo sure
gistruota 300 bedarbių, bet jų 
yra iki 500 šeimų, tik jie neor
ganizuoti. Vieni siunčia savo 
vaikus kaiman pas giminės pra- 
simaityti, duonos, o kiti vargs
ta skursta; amatui nku'i bedar
biai nė n esi registruoja bedar
bių sąrašai), nės jiems darbo 
nėra. „

Karmėlavoj statomą 
žydą vaikų sanatorija
žydų sveikatos draugijos 

“Oze” Kauno skyrius pradėjo 
statyti Karmėlavos miške ne
toli Kauno vaikų sanatoriją su 
visais patogumais ir sanatori
jos reikalavimais. ,

J. V.-Francijos mokes
čių- sutartis

Paryžius, bal. 29. -— Amba
sadorius Edge ir premjeras 
T'a’rdieu pasirašė sutarti, kuri 
palengvins J. V. fabrikantų sky
rių mokesčius. Tas sutaupys 
pramonininkams, kurie turi 
skyrius Francijoje, šimtus, mi
lijonų dolerių Į metus. Iki šiol 
jie turėjo mokėti dvigubus mo
kesčius.

Atradę naują būdą ane
mijai gydyti

» . t

Cincinnati, O., bal. 29. — 
Cinncinnati universiteto profe
soriai po ilgų tyrinėjimų sako
si atradę naujį būdą anemijai 
gydyti.

Liūtas radio studijoje
Boston, Mass., bal. 29. — 

Vienos filmų bendrovės liūtas, 
naudojamas už vaizbos ženklą 
turėjo transliuoti per radio. 
Bet nelaimei jam nepatiko stu
dijoje susirinkę asmenys ir 
juos puolė. Penki vos neap- 
mirė iš baimės. Liūtas išdau
žė studijos stiklo .sienas ir pa
darė daug nuostolio.

Balandžio 10 d. Klaipėdoj iš
ėjo pirmas numeris naujo in
formacinio, iliustruoto savait
raščio “Klaipėdiškio” vardu. 
Laikraštis nori informuoti Di
džiąją ir Mažają Lietuvą ak
tualiausiais reikalais ir budėti 
Lietuvos reikalų sargyboj. Pir
mame numeryje duota’ medžia
gos apie dabartinius Klaipėdos 
krašto politinius reikalus ir 
šiaip žinių iš Europos ir kt. 
Laikraštis 4 pusi, dydžio. Re
daktorium leidėju pasirašo Jo
nas Antanaitis, spausdina 
‘ Lithuania” spaustuvė. Pažymė
tina, kad laikraštis spausdina
mas lotynų raidėmis, o ne go
tiškomis, kaip paprastai Klai
pėdos visi laikraščiai spausdina
mi.

Motinos diena visam 
Klaipėdos krašte

Klaipėda.— Moterų draugija 
Globa”, pirmininkei p-niai 

Merkienei vadovaujant, gegu
žės 1 dieną visam Klaipėdos 
krašte rengia motinos dieną. 
Prie šio darbo yra prisidėjusios 
ir kitos krašto draugijos. Jau 
sudarytas vyriausias komitetas. 
Visame kraštą bus sudaryti at
skiri komitetai, kurie rūpinsis 

dienos paminėjimu. Motinos 
diena Klaipėdos krašte šiemet 
bus rengiama pirmą kartą.

30 sąrašų Klaipėdos 
seimelio rinkimams

Klaipėda.— Paskutiniu laiku 
įvairios Klaipėdos krašto parti
jos jau pradėjo smarkiau reng
tis rinkimams. Volkspartei su
darė vieną kandidatų sąrašą vi
sam kraštui. Pirmu tos parti
jos kandidatu išstatytas J, 
Kraus, antru—dr. Schroder. 
Lietuviai darbininkai ir amat- 
ninkai išstatė tris sąrašus — 
vieną Klaipėdos miestui (Pra- 
anitis), antrą> Klaipėdos ir ši
luos apskritims (Kuršaitis) ir 
trečią Pagėgių apskričiui (Ser
mas). Socialdemokratai buvo 
besitartą dalyvauti rinkimuose 
su trimis sąrašais, bet dabar jie 
nutarė išeiti į rinkimus vienu 
sąrašu, kuriame pirmu kandi
datu yra Pannars.

Bendrai, į ketvirto Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimus,- ma
noma, bus išstatyta apie 30 są
ramų. Tai rekordinis skaičius.

’Chicajai ir apielinkei tedera- 
lis oro bįuras šiai dienai pra
našauja:

Galimas lietus; kiek šalčiau; 
vidutinis pietų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 52- 
67 laip.

Saule teka 5:48; leidžiasi 7:- 
46.

Koncertas, Prakalbos, Balius Lietuvių Auditorijoj - Bukit Visi
Pradžia 6 vai. vakare. . ■ Įžanga lėšų padengimui tik 35c
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Bridgeport, Conn.
L. Pruseikos prakalbos ir 

bimbiniai.

Bridgeporte yra jau nuo ke
lių metų suorganizuota Bridge- 
porto Lietuvių Draugijų Viešas 
Knygynas, kurj tvarko prie 
knygyno prigulinčių vietos 
draugijų atstovai. Kadangi prie 
knygyno priklauso įvairios 
draugijos, todėl atstovybės per- 
sonalos susideda iš skirtingų 
minčių žmonių, kaip tai: Ko
munistų, Bimbos ir Pruseikos 
pasekėjų, sandariečių, kairiųjų 
ir dešiniųjų. Netrūksta nė fa
šistų arba sufašistėjusių sanda
riečių.

Tarpe įvairių srovių knygyno 
susirinkimuose per paskutinius 
du metu ėjo smarki kova už 
naujas knygyno tvarkymosi tai
sykles, kurios pasirodė nepri
imtinos Bimbos pasekėjams. 
Galu gale, komunistai pralai
mėjo: gi sandar iečiai, sudarę 
bendrų frontą prieš komunis
tus, užvaldė su fašistais kny
gyną, ir todėl nutarė pakviesti 
Prūsei ką, kad anas gerai iško
čiotų Bimbos pasekėjus.

Taigi bal. 21 d. Įvyko IPrusei- 
kos prakalbą. Prakalba tęsėse 
apie tris ir pusę vai.

Komunistai, kiek teko girdė
ti, buvo nutarę Pruseikos pra
kalbas išardyti ir Pruseikos vie
toje pastatyti savo juokdarį, 
kurį jie buvo pasikvietę iš 
Brooklyno. Būtent, šalomskį, 
kuris išvadino Pruseiką buliu
mi. Tačiaus komunistai vis gi 
nedrįso prakalbas ardyti. Tur 
būt, dėlto, kad jas rengė kny
gynas, kurį tvarko ir palaiko 
vietos draugijos.

Komunistai; Prūsei kai žai
bant gena nerimavo, bet IJhTib- 
ti vis gi neriso nors tai dary
ti buvo nutarę.
Iš Pruseikos kalbos galima bu
vo suprasti, kad komunistai gi
mė milžinais, ir vietoje augti ir 
bujoti, nyksta ir eina vis ma
žyn ir mažyn ir turės mirti kū
dikiais. Jis pasakė, kad 1919 
m., kuomet komunistai gimė, 
per vieną naktį jų priaugo apie

SUMAIŠYTA MALEVA

6,000, o dabar yra vos 400, tai 
yra lietuvių komunistų. Abel- 
nai komunistų Amerikoje tuo 
laiku buvo 70,000, o dabar yra 
vos apie 10,000. Rusijoje, tame 
komunistiniame rojuje, komu
nistų yra 3,000,000 ir jie valdo 
160,000,000 tautą. Pruseika 
smarkiai savo kalboje gynė Ru
sijos rojų nuo tų nelabų japo- 
niečių, kurie gali iššaukti rusų 
- japonų karą.

pruseika prisipažino, kad 
praeityj jis buvo klaidingas, bet 
nepasakė, kiek kartu jis sukly
do,— kas reiškia, turėjo būt 
klaidinga. Jeigu taip, tai ar ne 
laikas butų Pruseikai ir kitiems 
to tipo darbininkų vadams pa- 

. liauti mulkinus save ir kitus? 
Beja, kiek gerų komplimentų 
teko ir “Naujienoms”. Jis pa
sakė, kad “Naujienos” Chicago- 
je šešis kartus stovi geriau, 
negu “Vilnis” ir tik dėl to, kad 
“Naujienos” sugebi prisitaikin
ti prie aplinkybių.

Taip, ‘‘Naujienos’’ auga ir 
bujojo ir tik dėl to, kad jos ne
maino savo pozicijos, kaip kad 
daro komunistų vadai, kuriuo- 
mi yra ir L. Pruseika. Jeigu 
jau iš savo praeities klaidų ne
galima imti sau pamoka, tai te
kis žmogus savo gyvenime nie
ko rimto atsiekti negalės. 
Pasaulio didvyriai yra tik tie, 
kurie turėjo stiprią dvasią ir 
nesulaužomą energija bei stip
rų vienodumą. Lengvas minčių 
pakeitimas reiškia dvasios silp
numą, ir toki žmonės abelnam 
draugijos progresui naudos ne
daro. Tačiau IPruseika nors ir 
lėtai, bet vis gi rimtėja. Pru
seika neblogai nupiešė Bimbos 
bei bimbinių silpnybes, kuriuos 
jis pats nesenci rėmė.

A. J. Viznis.

Kenosha, Wis.
SLA. 338 kuopos “bunco party”

SLA. 338 jaunuolių kuopa 
gegužės 4 d. German-American 
Home svetainėj rengia “bunco 
party“. Bus gerų dovanų.

Visas šio parengimo pelnas 
yra skiriamas jaunuolių kuopai, 
kad ji galėtų pasiųsti i Susivie
nijimo seimą savo delegatą.

Kviečiame SLA. 212 kuopos 
narius atvykti Į musų parengi
mą. Tai dalinai jūsų pareiga, 
kadangi jaunuoliai visuomet, 
kiek galėdami, remia jūsų pa
rengimus. Tikimės, kad ir šiaip 
kenosh iečiai neatsisakys mus 
paremti. —Amelia Bagdonaitė.

šeštadienis, balan. 30, 1932
—i................. ...........................——........................................... ............
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Milton S. Florsheim, Flor- 
slicini Shoc kompanijos pirmi
ninkus, pasiuntė kongresui 
laišką, kuriame jis siūlo, pri
imti 40 valandų darbo savai

tę. Jei tai butų padaryta, sa
ko jis, tai didelis skaičius 
darbininkų gautų darbą. Na, 
o tai privestų prie nedarbo 
sumažėjimo. — K.

.... .. $1.40
Fiat Paint. vertės $2.40. t)C
Galionas už .................... I «ww

Varnishis, vertės $2.50 Jį Q
Galionas už .................... I

Enamel Malcva. Galio- (FJ Cfi 
nas už ....................................

Švedy Amerikos Linija
2 EKSKURSIJOS

Į Lietuvą
Rengiamos Lietuvių Laivakorčių 

Agentų Sąjungos Amerikoj 
IŠ NEW YORKO ,

l KLAIPĖDĄ

PURE LINCEED OIL , OfU
Galionas už ......................... OUv

HARDWARE AND 
WALL PAPER

(Per Goteborgą)

J. S. Rantančioms
3147 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 7261
> ..... JI........ ■■■■■ UI ................................. I I————/

Naujais Motorlaiviais

Kutigstiolm 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

PROBAK“
suteikia 

barzdaskutyklos
komfortą

namie

Su pirma ekskursija į Lietuvą gryž- 
ta p. C. G. Lukiis, kuris kas metas 
Amerikiečiams rodo “Lietuvą Pa
veiksluose“. Kelionėj nufilmuos vi
są ekskursiją ir kitą metą rodys A- 
merikoj. Norį turėti linksmą keljpnę 
j Lietuvą ir matyti save paveiksluose 
važiuokite Gegužės 1 0 d. ekskursija.

Klausk specialio lietuvių kalba 
ekskursijų cirkuliorio!

Informacijų, lajvų išplaukimų ir 
ląiyąkorf jų——kreipkis pas savo agen
tą arba:
SWEDISH AMERICAN LINE

181 N. Micbigan Avė. Cbicago

Šerai ir bonai
Žmogus, kuris bando dirbti 

netikrus pinigus, sako B. C. 
Forbes, paprastai yra pasiun
čiamas ilgiems metams į kalė
jimą. Bet su Šerų ir bonų lei
dimu era visai kitoniškas rei
kalas. Bile vilias šaisleris ga
li tatai daryti, nesibijodamas 
patekti į kalėjimą. Tie žais
leliai, kad apsaugojus save, 
prie garsinimų padeda tokią 
pastabą: “Nors mes ir tiki
me, ka<l paduoti faktai yra 
teisingi, tačiau už juos nega
rantuojame”.

Ačiū tam, visokie sukčiai iš 
Amerikos žmonių išviliojo 
šimtus milionų dolerių, par
davinėdami beverčius Šerus ir 
bonus. Visai kitaip yra Ang
lijoj. Šerų ir bonų leidėjai tu
ri prisiekti, jog paduodami 
faktui yra teisingi. Jeigu vė
liau pasirodė, kad tie faktai 
buvo neteisingi, tai promoto
riai atsiduria už grotų.

Jeigu Amerika (urėtų lo
kius įstatymus, tai visokie, 
šmugelninkai neturėtų progos 
taip begėdiškai išnauodti žmo
nes.

Turintieji pinigų tu
rėtų pagalvoti

Žmonės paprastai yra pratę 
kaltinti laikraščius dėl nepasi
sekimo pinigų spekuliacijoj, 
pirkime namų, formų ir lt.

Žmonės pirko lotus ir bran
giai užmokėjo. Dabar daug 
tokių lotų yra, kurie neturi 
nė trečios dalies vertės, kiek 
pirkėjas mokėjo.

Kai žmonės prakišo daug 
pinigų spekuliuodami su lo
tais, namais ir lt., tai jie kal
tina laikraščius. Sako, kad ga- 
zietos žinojo, jog taip bus, bet 
tyčia tylėjo, kad tik žmonės iš
leistų pinigus. s

Pirmeiviški laikraščiai, kaip 
“Naujienos”, daug sykių nuro
dė, kad bedarbė bus, ateis blo
gi laikai. Žinoma, iš tokio pa
reiškimo, žmonės darė sau 
juokus.

Dabar reikia žinoti apie kitą 
svarbų įvykį. Jeigu tas įvyk
tų, tai dėl daugelio žmonių, 
turinčių pinigų banke ar už 
pančiakos butų nelebai geri 
šposai.

šiuose bedarbės laikuose vi
siems yra purslai, — kaip dar
bininkams, taip ir mažiems 
biznieriams. Daug pasiturin
čių žmonių šiandien stovi al
kanu eilėse.

Kad biznį atgaivinti, kad 
darbininkai turėtų darbo, kad 
žmonės turėtų pinigų pirkimui 
produktų, ir kad paskatinti 
žmones prie pirkimo, sujudin
ti sustojusią industriją, val
džios sferos, AVashinglon, D. 
C., daroma planai padaryti pi
nigų infliaciją. Paleisti du 
bilionu dolerių į apyvartą — 
biznį.

Kas tada atsitiktų? Pinigų 
butų daug, dolerio vertybė bu
tų daug mažesnė. Kas dau
giau atsitiktų? Dabartinė mė
sos kaina pakiltų du sykių 
liek, namų prekes taip pat bu
tų du sykiu brangesnė.

Be abejonės, žmogus pasa
kys, aš turiu namą, mokėjau 
$15,000, dabar negaliu gauti 
$10,000. Gerai, kad tai]) įvyk
tų, tada už savo namą gaučiau 
$20,(MM), vietoj dabar $10,000. 
Tada turėčiau daug pinigų. Ži
noma, tiems bus ant naudos. 
Bet kaip bus tiems, (anie turi 
dabar pinigų? '

Duokim sau, žmogus dabar 
turi $5000. JeiguJnfjiacija pi
nigų įvyktų, tai ką tokis žmo
gus gulėtų nupirkti.?

Kaip sakiau, jog dabar na- 
jną gali nupirkti už $10,000, 
gi jeigu pinigų infliacija įvyk
tų, tada už tokį namą reikėtų 
mokėti $20,000. Taigi, jeigu

žmogus, turėdamas $5000 pirk
tų dabar namą, Jiktų ant namo 
skolos $5000. Bet jeigu infli
acijos laike pirks, tada įne- 
šant $5000, jau namo prekė 
bus $20,000, vietoj $10,(MM, ta
da ant namo skolos bus jau 
$15,000.

Infliacijai įvykus, tik 
žmonėms bus geriau,

supirkti keletą milionų kavos 
medžių ir sunaikinti juos. Ta
da esą nebus viršprodukcijos 
ir kainos kavai turės pakilti.

tiems 
kurįe 
turto

nuosavybę — real estate.
Tyrintieji pinigų, geriau pa

darytų, kad dabar pirkių na
mus bei farmas, nes dabar ga
lima su mažai pinigų nupirkti.

Jeigu infliacija pinigų ir ne
įvyktų, pirkėjai namų bei far
mų vistiek laimės, nes dabar 
viskas yra pigu.

Prasti laikai ' nevįsuomet 
bus; pagerėjus laikams viskas 
pabrangs. Taigi, kurie turi 
pinigų, jurkit nejudinamą nuo
savybę — real estate

Depresija palietė ir studen
tus, Tokią mintį nesenai ]>a- 
reiškė profesorius Ąlberl K. 
Keikei iš Missouri universite
to. Dėl sunkių laikų studentai 
yra labai susirūpinę ir todėl 
negali susikoneentruoti ir tin
kamai mokytis.

Vienos miestas, Austrijoj, 
planuoja įsteigti du dešros fa
brikus. Dešros bus pardavinė
jamos pigiomis kainomis mie
sto krautuvėse. Tai bus dide
lis palengvinimas biednio- 
kajns, kurie galės pigiau pirkti 
maistą.

MOTINOS
REKOMENDUOJA ŠĮ 

KŪDIKIŲ MAISTĄ 
Diena iš dienos, iš visos ša
lies plaukia laiškai nuo dė
kingų motinų. Papras t a i s, 
jautriais žodžiais šios moti
nos pasakoja apie savo susi
rūpinimą kai jos veltui ban
dė formulę po fonnulos—ir 
tada džiaugsmą kada sura
do maistą, kuris jų kūdikiui 
tiko.
Eagle Brand buvo sėkmingas 
ten, kur kiti maistai pasirodė 
nesėkmingi, nes Eagle Brand 
greta motinos pieno, yra gal
būt lengviausiai suvirškina
mas iš visų kūdikiams mai
stu, c

dabar, 
kai niekas 

kai visineperka, parduokit, 
perka. To prisilaikant, turė
site sau naudą.

— Fa r n te rys.

Svaras vario parsiduoda po 
0 centus. Prieš porą metų už 
svarą buvo mokama po 24 cen
tus. Vadinasi 
nusmuko

, vario kaina 
net keturis kartus.

Wliilcro\v, buvusis
Steel korporacijos

Smulkios žinios
Ne\v Yorko valstijoj randasi 

1,411,090 melžiamų karvių. 
Reiškia, viena karve suteikia 
pieno devyniems ašmenims.

W. P.
Rcpublic 
vice-prezidentas, siūlo įsteig
ti šešių bilionu dolerių trustą. 
To Irusio vyriausias tikins bu
tų 1 supirkinėti morgičius ir 
bonus. Tuo budu, sako Whi- 
terow, pasiliuosuolų “užšalęs 
kapitalas” ir biznis tuoj Į>ra- 
dėtų taisytis.

Filipinų salose per pereitus 
metus buvo pagaminta aukso 
15,000,000 milionų pesų vertes. 
Palyginus su 1930 m., aukso 
produkcija padidėjo beveik du 
kartu.

Per pereitą savaitę indėliai 
Amerikos bankuose padidėjo. 
Ypač padidėjo komercinės są
skaitos.

Per tris mėnesius United 
States Steel korporacija turė
jo $13,218,549 nuostolių. Kor- 
poracjjos direktorių susirinki- 
jnas nųfare daugiau nebemo-

—;—nBr
Brazilija jaučia ekonominį 

krizį vyriausiai tbdcl, kad ka
vos kaina labai nusmuko. Val
džia dabar planuoja dalykų 
padėtį savotiškai pagerinti: keti šerininkamš dividendų.

PER 28 METUS
bankas dėl sutaupų

JUSU SASKAITA 
YRA PAGEIDAUJAMA

Peoples .National "Bank 
and ^rust Company 

of Chicągo

47TH STREET ANO ASHLAND AVENUE

LAIVAKORTES — PINIGŲ SIUNTIMAS

DYKAI! DYKAI!
A WH00PEE ROLE 

(Bali)
su ♦ kiekvienu 1 svaro 

' pakeliu
•

n 1 t

Sunshine
GRAMAM CRACKERS

JIE PATINGĄ VAIKAMS 
Specialė Kainu Šių Savaitę 

PAS JŪSŲ GROSERNINKĄ.

Pastebėtina Kūdikių Knygelė!

Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman. 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s We!farc“—-stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

U BrazzžZ
THE BORDEN COMI’ANY. Dcpt. FL-S 
350 MadiHun Avė.. Ncw York, N. Y.

Įgeidžiu pi*h<h)Mi man dykai kopijų nau
jos “Buby’s Weifaro.'‘ 
Vardas......
Adresas 
Miestas__

C35NDENSED

..Valui. mk
Keliaukite su Lloyd
LIETUVĄ

Tas Reiškia:

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS

TRUMPIAUSIAS KELIA

VIMAS PER JURAS
PER 7 DIENAS Į TĖVYNĘ
Puikus geležinkelių susisiekimas iš 

BREMERHAVEN j LIETUVĄ

Bagažas Persiunčiamas Lietuvon
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus. 

Reikalaukit LLOYD laivakorčių.

ghmIn lloydGERMAN ■■ fci
130 W. RANDOLPH ST.. CHICAGO

ELEKTRIKINIAI
REFRIGERATORIAI

Užlaiko ilgai maistą čielybčje, nereikia ledo pirkti, nes 
patys gamina jį. Budriko Krautuvėje yra didelis pasi
rinkimas* sekamų rcfrigeralorių:

MAJESTIG, NORGE, LEONARD, SERWELL 
ir SPARTON. Kainos nuo 

85.00 99.50 285.00
Naujos skalbimui mašinos 
MAYTAG, THOR ir kilos. 
Sutaupo laiką ir gražiai iš
plauna rublis. Vieną iš tų 
mašinų yra būtinas reikalas 
turėti savo namuose. Kainus

49 79.50 
’119.50

/ Perkant reikia įmokėti tik 
$5.00, paskiau po $2.00 į 

x ■ savaitę.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167—4705

Gražus radio progainas nedėjioj nuo 1:15 iki 2 vai. po 
pietų iš stoties WCFL 970 kilocycles, dalyvaujant Ste

ponavičių ir B u drij«) orkestrams.

(PROfcAK BLADF)



Dalyviu
r

uitu re Co.—Kostumeris.

Lietuviu valanda
Melrose Park

BridgeportasApie depresiją ir komunistus* (

prasti daugumą žmonių.

gra-
•V

Cicero

o

Tel.

Nebereikia

Rex Radioir FinanceCo
BE ĮSIPIOVIMŲ! 3343 SO. HALSTED STį*!®

BE BRITVŲ!

DABAR LAIKAS KRAUSTYTIS tpA«7.w ii dunavidu.
$15.00 ir aukščiau

kia Oda—Švelni ir Vėsi!

neima 
dar juos 
bedarbių

LIGŲ

galvos 
galvos 
ir pa

te 
ties, 
žaus

'Kai 
kiniai 
diena 
butų, 
šios

barzda lieka 
pašalinta be 

vartojimo 
britvos.

Basemcntai — Blakų_ ir

Apšildymas, Plum-

Be Muilo! Be Laukimo

pažinties; kitas ir 
stovi negalėdamas

N e 
nauj ų 
atlei- 
ai rn i-

O kurie turi 
irgi bėdavoja. 
taksoms užsi- 
morgičiai rei-

JŪSŲ SUTAUPOS
YRA ATSARGOS FONDAS PINIGŲ, KURIUOS

Z A.r.M, ANT PAREIKALAVIMO
IR KURU

Jurgio VViashingtono 200 metų 
gimimo sukaktuvės

kiek siisitau|x; 
tų pinigai ban-

susirin- 
ap vaikščiojimo 

Jei galima

Barzdaskutyklose! Įr Ko-

kurių draugijų
jvyksta 

arba' vėliau.
tai pageidaujama, kad 

draugijos sušauktų nepa
prastus susirinkimus ryšy su 
kalbamu reikalu: Moterų Są
junga, šv. Vardo Jėzaus, Lie
tuvos Mylėtojų, SLA. 48 kuo
pa, Lietuvos Sesgrų,' Vakarinės

Draugijos yra kviečiamos da
lyvauti su visu ceremonialu. Iki 
šiol maž-daug apsvarstyta', kad 
draugijų pozicija maršavimo

Tiktai pamąstykite — greičiau
sias. slidžiausias, trumpiausias ir 
švelniausias “nusiskutimas” ko
kį jus esate turėję—be vartoji- ■ 
mo britvos! Veidas taip švel- -r 
nūs, kad jus niekad nežinojote, 
jog turite tokią minkštą odą! 
Ir vieton skustis kiekvieną die
ną, jums tereikia panaudoti šį
smagų naują išradimą tiktai kas . ar spuogų! Tiktai uždėkite jį ir llUlItl- 
antrą dieną. Tūli vartoja jį 
dar rečiau! Jis “nulaužia” 
plaukus biskutį žemiau odo$. 
kuomet britva nupiauna juos 
virš odos. Jus tiesiog negalite 
įtikėti iki patys išbandysite.

būdavo ir pirmiau la.ja j, 
prastų laiku, bet jie taip ilgai jįs reikalingas pašalpos, tai

’ljam išrašo orderį pagal £
bos diduma -

O kuris prieina, ji išklausi- 
jeigu jiems pasirodo,

PRADEKITE naudotis ūžti kimu bankiniu pa
tarnavimu

s, balan. 30, NAUJIENOS, Cnicago, UI.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Musų apielinkę, o labiausia 
darbininkus, užgavo skaudžiai 
depresija. Niekas ir nemanė, 
kad galėtų užeiti tokie | 
laikai ir taip ilgai tęstis.

Teisybė,

nesi tęsda vo, kaip šį kartą, 
tik sami lyto ja i 
darbininkų, bet 
džia. Reiškia, 
ja auga.

Kurie turėjo 
juodai dienai, 
kuose pražuvo ir visi dabar ly 
gus beturčiai, 
namelius įsigiję, 
kad nėra pinigų 
mokėti. Kitiems 
kia mokėti, bet 
gauti paskolos, 
kie jie nebūtų, morgičių savi
ninkai nenori juos atnaujinti..

Tokiu budu daug darbo žmo
nių turės prarasti savo sui/kiai 
įsigytas stubeles.

Pirmiau bedarbius šelpdavo 
šiek tiek keletas Įstaigų, kaip 
tai, pats miestelis, bažnyčios ir

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbssim plaukų augimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt.Roatf
Liberty Ttust 53 Savings Bank Bldg.. 

Room 204

N. E. kampas Rooscveh Rd. ir 
Kedzie Avė.

TEL. VAN BUREN 1200

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

Kitą lai^i navai susitarimą.

žinoma, bažnyčios 
šelpdavo tik tuos, kurie yra 
geri jų parapijonai. Dabar, kaip 
girdėjau, jau nebešelpia. Taigi 
ir miestas likvidavo šelpimą. 
Italai bėdavoja: no biznis, no 
makaroni.

Vienintele Įstaiga bedarbiams 
šelpti pasilikusi tai pas John 
Carson. Nuo ryto iki vakaro 
prie jo raštinės šimtai žmonių — 
vyrų, moterų ir vaiku — lau
kis eilėmis kaip prie kunigo iš- 

visą savaitę 
prieiti per

barius naujais rakandais, nes 
kainos rakandu ir kitų namams 
reikalingų daiktų yra pigios.

Visų draugijų pirmininkai 
bus pakviesti dalyvauti medžio 
u žk a s i m o cercm on i j o j. 
rekordai bus pasiųsti

Brighton Vark
Automobilio nelaimėje su

žeistas Antanas Venskus, 8518 
Wesl 89 st., 55 metų. Nuvežtas 
i St. Patils ligoninę. Važiavo 
f o r d u, n ei a i m e ats i t i k o 
llalsted ir-Archer.

prie
1912 1932

sei my
limą groseriams iš vals- 

šelpimi) įstaigų. Už. kele
to dienu atveža reikmemi i na- 4 * t
mus.

Komunistai taipgi nerimauja. 
Jie landžioja, kur tik minios 
žmonių susirenka, prižadėdami 
visokias gerybes, rengia pra
kalbas, vylioja bedarbius ir 
pasakoja, kad nemokėtų Fenilų, 
ne kitokių bilų ir kad kovotų 
už panaikinimą privačios nuo
savybės.

žinoma, kurie nieko neturi ir 
neturėjo ,tie susirenka i jų pra
kalbas ir tikisi visko gauti. Bet 
kiti tik piktinasi • jų landžioji
mu ir provokacija. Kai tik jie 
susirenka prakalbas sakyti, tai 
policija išvaiko. Ir kas iš to: 
sovietų jie negali padaryti ir 
tik bereikalingai žmones mul
kina.—Bedarbis.

Ryt bus įdomus lietuvių ra
lio programas iš stoties WCFL 
nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų. 
Kuris yra duodamas Jos. F. Bud
riki) krautuvės, ‘>417 S. llalsted 
st. Programų dalyvauja p. K. 
Steponavičius su savo artistų 
trupe. Bus dainuojama gražios 
lietuvių liaudies mėgiamos dai
nos, solo, duetai ir kvartetas. 
Taipgi visus palinksmins har
moninga Budriki) radio orkest
rą.

Tad 1 vai. po pietų nustatyk)’- 
savo radio ant WCFL 

kad nepraleidiis šio 
programo

tapoAutomobilio nelaimėj 
sužeista p-nia Julija Antanai
tis, 39 m., 3122 South llalsted 
Street. Nelaime ją ištiko pijo 
30 gatves ir Emerald avemie. 
Moters užgauta galva ir deši
nėj i ranka.

Namų papuošimas 
yra geras invest- 

mentas

Gegužes 8 dieną 2 valandą 
popiet prie šv. Antano para
pijos mokyklos, 15 Street ir 49 
court, bus Jurgio Washingtono 
200 metų gimimo dienos sukak
tuvių minėjimas.

Atsilankys 'žymių svečių ir 
kalbėtojų, todėl mums reikia 
parodyti organizuotą galybę. 
Paraginkite vienas kitą daly
vauti apvaikščiojime.

Programo širdis bus pasodi- 
nimas Elm medžio, kuris auga 
keletą šimtų metų, ir pasky
rimas paminklo, kurį lietuviams 
parūpino Cicero parkų taryba.

vau jaučių narių skaičių.
Komisija' taipgi kviečia visus 

čhicagieėius lietuvius ir jų 
draugijas dalyvauti ir padaryti 
skaitlingą žmonių minią. v Juo 
daugiau, tuo goriau.

Visas programas bus išpil
dytas oro pusėje ir bus įtaisy
tas mikrofonas, kad visi galėtų 
girdėti. ’

Jei kas turi kokių sumanymų, 
tai mes butumem dėkingi už 
pasidalinimą jais, pranešant pir
mininkui J. J .Mockui telefonu, 
Cicero 3615, arba i namus, 
1243 So. 49 avenue, Cicero, III.

Jei tą dieną lytų, tai iškil
mes bus atidėtos kitam sekma
dieniui, būtent gegužės 15* die
nai.

Apvaikščiojimo komisija :
J. BartaŠius, V. Kižas, R. 
Krišauslcas, J. Grybauskas, 
J. Rakauskas, J. Vilkas, J. 
J. Mockus.

“Galva skaudėjo yisą 
laiką iki pradėjau 
imti Nuga-Tone”

P-riH V. RnninniiH, ųufralo, N. Y., rafio ir 
Halio: “Mano galva Hkaiulėjo vIh.iį laika iki 
tiH praliejau imli Nugii-Toni*. Ak i&biinilžiaii 
dangui j Jiitij valuti), bet negavau pagelbon. 
Mano galva Mintojo HkniKlėjiiHi po Ominio 
Nuga-Tone per iria dlemiH. Dabar «A turiu 
ger;> apetitą ir gerai miegu naktimis.* Mano 
sveikata niekad nebuvo geresni). Daugelis 
mano draugu pradėjo vartoti Nnga-Tono ir 
sako, kad tai pastebėtini vaistai."

Jeigu jus turite galvos Hkimdėjiiną ar 
skausmus raumenyse ar sąnariuose, ar sto- 
lumjate sveikatos ir stiprumo, Ju« turite 
imti Nuga-Tone Ir pastebėti dideli pagerė
jimą, kuri pajausite tik už keliu dienu. Jo
kiu vaisini negali užimti vietą Nuga-Tone, 
kaipo sveikatos ir stiprumo atsteigėjo. Ap- 
tiokininkai jį pardavinėja. Jeigu aptleklnin- 
kas neturi Nuga-Tone, papraftykit j| užsa
kyti iŠ savo urmininko. Žiūrėkite, kad gau
tumėt Nuga-Tone. Substitutai yra be ver
tės.

Cementiniai Pamatai
VISOJE CHICAGOJE

$250
Pakeliame Namus — Cementiniai Pa
matai
Plytų Darbas — Flatai Viškose, Por- 
čiai, Garažiai, 
bingas.

Rockwell Construction 
Company

6812 S. Western Avė.
Prospect 3140 Prospect 7807 

H. MEEDEN

UŽDIRBA

PALŪKANŲ
išmokamų kas šeši mėnesiai

CENTRAL ma5^?iucrt,nc -BAN K
Comfianu/

A STATt -BANK.... A CLtARING 44 O Ų S t IANK
II IO WtST 35™ STRLE-T

Jei Amerikos žmonės slepia- 
bile kur savo pinigus, nes ne
suranda saugios vietos invest- 
mcntams, jie turėtų pagalvoti 
ir investuoti savo pinigus i 
ramų papuošimą. Tokia buvo 
išreikšta mintis vakar p. Jozai- 
čio, iš Central Dįstrict Furni- 
ture Co., 3621 S. llalsted St.

Kaip žinoma, šioje krautuvėje 
dabar eina didelis išpardavimas. 
Telpa Naujienose net pilni pus
lapiai jų skelbimo. Dabar pirk
dami čionai galite sutaupyti pi
nigų ir pagražinti savo kam-

Mes perkraustom pigiai ir atsakančiai. Taipgi pristatom anglis. 
Musų patarnavimu busit pilnai patenkinti.

Victor Bagdonas & Bros.
3139 So. Halsted St. Tel. Caliimet 3398

M. A. B. SHOP
Skelbia iškilmingą atidarybą

LINŽERIJŲ SANKROVOS
2453 W. 71st St.

Hemstiching Gražus Rankdarbiai
Pirmiau buvo 3152 So. llalsted St.

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Viskas yra daug pigiau negu buvo kitais'kartais, tad pa
sinaudokite ant vietos, d busite patenkinti. Atsilanky
kite pas mus

A. J. LUTKUS
1421 So. 49th Court

Turime įvairių namams papuošti reikmenų

i j r i

UŽDĖJIMAS!

Skustis!

VILTIS!

2.

ĮSIKŪNIJIMAS!

SENSACINGAS IŠRADIMAS
Dabar Padaro Skutimusi Su Britva Bereikalingu!

SHAVIX
Veido Plaukų šalintojas

Vienatinė plauku pašalintojas, kuris 
yra greitai ir lengvai uždedamas su 
šepetuku! Ypač geras kietoms barz-

• denis! Nebūna išbėrimų—niežėjimo—

Jame nėra aštrių chemikalų, 
kurie nuėda plaukus. Bet švel
nus junginys, kuris padaro bar
zdą taip trupią, kad ji ' “nu
lūžta”. Vyrai su labai opia oda 
dabar stačiai džiaugiasi rytme
tiniu pasipuošimu (kas, beje, 
galima dabar atlikti ir vakarė, 
kadangi barzda veik neauga 
per naktį). Palyginus su sku
timusi britva, SHAVIX padaro 
daug lėtesnį barzdos augimą ir 
padaro ją šviesesnę, plonesnę ir 
minkštesnę.

kitę! $1.00 pakelio ištenka nuo vieno
iki dviejų mėnesių.

NIEKO DAUGIAU NEREIKIA PIRKTI.
Milionai parduodami Jungt.

Valstijose ir Užsienyje.
Užgirtas kasdieniniuose skutintos bandymuose per ilgų laikų po priežiūra gydytojo. Tai yra vienatinis tikras 
produktas užgirtas Ph. D. H. H. S. žymiausių Jungt. Valstijų universitetų ir indorsuotas gerui žinomų Laboratorijų 
ir autoritetų Jungt. Valstijos^ ir užsienyj. Visiškai nekenksmingas. SAUGOKITĖS IMITACIJŲ. Apdovanotas 
sidabriniais medaliais. •

MOTERYS TAIPGI YRA šiuo nauju ir švelniu plaukų šalintoju, kurį galima vartoti ant veido 
M m 1 _ S 4 ■« 1 »■ ■ ■ «« z. ■ a • ai 1 • ■ ■ M zii 4 ■« a m a,«r..XL>. 1.11 f* ■ • •>** ■ a a a za r. Iz n IIir kitų kūno dalių su dideliu greitumu ir visišku liuosumu nuo skau- PATENKINTOS sm» ar dvokimo.

“Shavix” palieka jūsų odį ir kompleksijų minkštų ir švelnių kaip 
kūdikio. Jis atlieka greičiausį pašalinimų kokį jus kada žinojote. 
Tiktai pamąstykite,, vyrai jį vartoja be britvos pašalinti savo kietus, 
bandžius usus.

Paskiausia mada reikalauja, kad jūsų kojos, rankos ir pažasčiai 
butų švelnus ir balti. Plaukai ant šių jūsų kūno dalių yra skaitomi 
negražiais ir bereikalingais. $’ pakelis yra 4 sykius didesnis negu 
daugumos kitų.

AGENTAI klausikte SPECIALIO Pasiūlymo
MILŽINIŠKI PELNAI!

' flNTERNATIONAL TRADE~SERvic~
11 West 42nd Street, New York, N. Y., Dept. 988
Prisiųskite man didelę dėžutę “SHAVIX” ir speciali valaknų šepetuką dykai. Ašį 
įdedu $1 (arba užmokėsiu $1.20 pristačius). “SHAVIX” yra pilnai garantuotas.1

I Vardas

| Adresas

10 Tūkstančių Vertės
STAKO GALUTINAS s 

IŠPARDAVIMAS

Galutinas išpardavimas General Motors Ra 
dijų, Victor, Philco, Fada, Bosch už negirdė
tai žemas kainas. ELEKTRIKINĖS RA- 
DIOS po ...... ...... .... $19,00 ir aukščiau
Pianai po.................. .......
Nauji walnut radio kabinetai po ....... $4,00
Gaidos vertės.................. 15-25c po 5 centus
Lietuviški rekordai...... ................ ... po 19c
Cash registeris vertės.......$300.00 už $65.00
8 pėdų stiklinis show case už ........... $20.00
50 šmotų china dish setas.............. po $4.50
Day Beds ........ .............   po $12.00

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS 
TĘSIS PER 5 DIENAS. 

K. LIUTKUS, Manageris

Rex Radio ir Finance Co
3343 SOUTH HALSTED ST

Chicago, III.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼.

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, 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 vakre, Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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The Lithuanian Daily Newa 

įblished Daily Except Sunday by 
e Lithuanian News Pub, Co.» Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 85M

Editor P. GRIGAITIS

Snbacription Balte:
18.00 per year tn Canada
$7.00 per year outrida of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per eopy

Gntered aa Second Claaa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
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Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halated SL, Chicago, 
01 Telefonas Roosevelt 8500.

TARPTAUTINĖ ŠVENTĖ

Ryto — Pirmoji Gegužes.
Prieš 31 metus tarptautinis darbininkų kongresas 

Paryžiuje lyitarė pažymėti pirmą gegužes mėnesio die
ną, kaipo vjso pasaulio darbininkų šventę, kurios tiks
las butų demonstruoti tarptautinį darbininkų solidaru- 
mąeir jungti darbininkų jėgas kiekvienoje šalyje kovai 
dėl būvio pagerinimo.

Darbininkų šventės idėja pasirodė esanti labai po- 
puleriška. Neilgai trukus po minėto kongreso, Pirmo
sios Gegužės apvaikščiojimai prasidėjo įvairiose šalyse. 
Vienur jie buvo atliekami atvirai, vadovaujant lega- 
lėms darbininkų organizacijoms ir dalyvaujant darbi
ninkų minioms; kitur tos šventės minėjimus rengdavo 
slaptos, valdžios persekiojamos revoliucionierių organi
zacijos, ir telegramos iš tų šalių ant rytojaus praneš
davo apie demonstrantų susirėmimus su policija ir areš
tus.

Per 31 metus Pirmoji Gegužės iškovojo pilietybės 
teises daugumoje šalių, ir ryto jo apv.aikščiojime daly
vaus daug milionų žmonių. Ji bus pažymėta didelėmis 
iškilmėmis net ir despotiškoje sovietų Rusijoje, kur 
darbo žmonės šiaip neturi jokių teisių. Amerikos Jung
tinėse Valstijose tačiau tik socialistinė ir “kairioji” dar
bininkų mažuma remia tos šventės mintį, nes konser- 
vatyviškų unijų nariams atitraukti nuo socialistinio pa
saulio judėjimo čia tapo įsteigta atskira Darbo Diena 
rudenyje.

Reikia tikėtis, kad Pirmosios Gegužės tikslai ims 
darytis nuo dabar labiau suprantami ir šiaurinės Ame
rikos darbininkams.

Pirmiaus jie mažai tegalvojo apie tarptautinius 
klausimus. Kol Amerikoje buvo gerovė ir darbininkai 
iš visų šalių plaukdavo čia, ieškodami geresnių uždar
bių,’tai atrodė, kad Amerika koks tai nepaprastas kraš
tas, kur biednas darbo žmogus turi tiek pat progų įsi
gyti didelius lobius, kaip ir kapitalistas. Į savo padėti 
fabrike arba kasykloje darbininkas čia žiūrėdavo, kaip 
į laikiną neišvengiamą nemalonumą, ir gyvendavo vil- 
čia įsitaisyti biznį ar kuriuo kitu budu prasimušti į 
aukštesnius ekonominius sluoksnius.

Šiandie yra ne tik labai sumažėjusios pralobimo 
progos beturčiams. Šiandie siaučia aštrus ekonominis 
krizis ir milionai darbininkų mato, kad jie neturi net 
užtikrinto duonos kąsnio. Kitose šalyse, apie kurių dar
bininkų vargus amerikiečiai kalbėdavo su pasigailėjimu, 
veikia įvairios socialės įstaigos — apdrauda nuo ligos, 
senatvės pensijos ir apdrauda nuo nedarbo, o bedar
biai Amerikoje palikti be jokios apsaugos.

Amerikos darbininkai šiandie mato, kad jiems bu
tų buvę- naudinga kai ko pasimokinti iš anglų, vokiečių 
ir kitų tautų darbininkų. Ne vienas jų pradeda jau su
prasti, kad Amerika nėra kokia tai laimės sala vargo 
pasaulyje, kaip jie mane pirma. Jie pastebi, kad šio kon
tinento žmonių likimas yra tūkstančiais siūlų surištas 
su kitų šalių ekonominiu buviu. Kasdien laikraščiai ra
šo apie karo ir kitas tarptautines skolas, kuriose Ame
rika yra suinteresuota bilionais dolerių; rašo apie at
mainas įvairių šalių valiutose ir jų įtaką į Amerikos 
finansus, svarsto muitų ir tarptautinės prekybos klau
simus; praneša žinių apie diskusijas tarptautinėje nu
siginklavimo konferencijoje.

Vis giliau ir giliau Amerikos žmonių protą pasie
kia mintis, kad Amerika yra ne atskiras pasaulis, bet 
dalis toje milžiniškoje ekonominėje sistemoje, kuri api
ma visą žemės kamuolį.

Pirmoji Gegužės šaukia viso pasaulio darbo žmo
nes prie solidarumo. Niekuomet tas šauksmas dar ne
buvo gal taip svarbus, kaip dabar.

Praėjus beveik keturiolikai metų po karo, pasaulis 
da ir šiandie neturi tikros taikos. Išlaidos ginklams ir 
karo veteranų pensijoms praryja kasmet bilionus dole
rių. Pramonė, žemės ūkis ir vartotojų masės yra ap
krauti nepakeliama mokesčių našta. Tarp buvusiųjų 
priešu ir talkininkų kare eina prekybos ir finansų ka
ras. šios sąlygos užtraukė'ant visų šalių negirdėtą is
torijoje krizį, kurio rezultate kelios dešimtys milionų 
darbininkų yra netekę uždarbių.

Uialsakymo kainai
Chicago ja — paltu:

Metams ________  $8.00
Pusei metu ——____________4.00
Trims mėnesiam*_______ 2.00
Dviem mtaeeiam _____   1.50
Vienam mėnesiui -- ,, , .75

Chicagoj per iineliotojus:
Viena kopija_____ „______ 8c
Savaitei ---------- ----- 18c
Mėnesiui _.......    75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paltu:

Metams$7.00
Pusei metu----------- -------------- 8.60
Trims mėnesiams_____ _____ 1.75
Dviem mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui __________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams---------------- $8.00
Pusei metu------------------------- 4.00
Trims mėnesiams___________2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Tik bendromis pastangomis pasaulis šitą krizį gali 
įveikti. Bet sutartinas tautų veikimas bus negalimas, 
jeigu ję griežtai nereikalaus darbininkai.

Buržuazijoje ekonominė suirutė iššaukė ne palin
kimą prie tarptautinio kooperavimoy bet aštresnes var
žytines, didesnį nepasitikėjimą viens kitu, tautinę ne
apykantą ir ginklavimosi lenktynes. Atžagareiviško na
cionalizmo banga nušlavė visą eilę demokratinių arba 
liberalinių valdžių Europoje, grasina respublikos pa
grindams Vokietijoje, kuria karo ugnį Tolimuose Ry
tuose, paraližiuoja tarptautinio nusiginklavimo suma
nymus ir stato į pavojų visos civilizuotos žmonijos 
ateitį.

Tą nacionalizmo bangą sulaikyt gali tik stiprus 
tarptautinis darbininkų judėjimas.. Demonstruodami už 
tarptautinę taiką ir nusiginklavimą, skelbdami viso pa
saulio darbo žmonių solidarumą, ryto, Pirmą Gegužės 
Francijos, Anglijos, Vokietijos, Ispanijos ir kitų šalių 
darbininkai darys savo jėgų mobilizaciją kovai ne tik 
už savo reikalus, bet ir už geresnį rytojų visai žmoni
jai. \

Kuo galėdami, privalo ir lietuviai darbininkai pa
žymėti šitą pasaulio darbininkų šventę!
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Apžvalga
RYTO RINKIMAI 

FRANCIJOJE

įvyksRyto, gegužės 1 d 
Francijos parlamento rinkimai. 
Tuose distriktuose, kur kandi
datai nebus gavę absoliučios 
daugumos, kitą sekmadienį, ge
gužes 8 d., bus perbalsavimai. 
Francijoje balsavimai įvyksta 
šventoms dienoms, kad balsuoti 
galėtų visi.

Per paskutinius rinkimus, ku
rie įvyko 1929 m., į Francijos 
parlamentą buvo išrinkta 101 
socialistų atstovas. Vėliau bu
vo keletas rinkimų įvairiuose 
distriktuose vakansijų užpildy
mui ir socialistai laimėjo dar 
6 vietas, taip kad prieš palei- 
siant. dabartinį parlamentą ja
me buvo 107 socialistai.

Kitąsyk buvusi stipriausia 
Francijoje partija, vadinamieji 
socialistai radikalai (jie. tikru
moje yra liberalai),, išrinko 
pereitą kartą daugiau atstovų, 
negu socialistai, bet jie pražu
dė kelioliką. vietų papildomuo
siuose rinkimuose ir pateko į 
antrą vietą po socialistų.

Laukiama, kad socialistai 
kartu su socialistais radikalais 
naujuose rinkimuose, laimės ir 
gal turės daugumą parlamente. 
Tuomet Edouard Herriot, radi
kalų vadas, butų premjeras, ir 
Francijos politika pasikėistų.

Dabar Francijos valdžia yra 
dešiniųjų rankose.

SLA. BALSAVIMŲ PASĖKOS

“Keleivyje” tūlas 
praneša suskaitęs

Statistikas 
balsavimų 

pasėkas 146 SLA. kuopų. Jos 
tokios: ’

I prezidentus: Bagočius 2108, 
Gegužis 1216, Baehunas 1311; 

į vice-prezidentus: Mikalaus
kas 2621, Vokietaitis 906, Moc
kevičius 874;

į sekretorius: Jurgeliutė 1584, 
Miliauskas 1067, Čekanauskas 
1636;

į iždininkus: Gugis 2355, Ta- 
reila 1399, Mažeika 915;

j dak.-kvotėjus: 
1912, Klimas 1472, 
1059;

j! iždo globėj us:

Bronušas
Staneslow

434.
buvo iki šiol 
iš 91 kuopos, 
didesnės, nes

Januškevi
čius 2251, Bakanas 1858, Stun
gis 1356, Raginskag 1387, Moc
kus 1211, Sekys 

“Naujienose” 
paduota balsai 
“Kel.” skaitlinės
iš didesnio skaičiaus kuopų, bet 
balsų pasiskirstymas tarp įvai
rių kandidatų daug-maž toks pat, 
tik čia žymiai užaugę Raginsko 
balsai.

. įvairenybes
Teismas Afrikoj

■ ? ' .1-±. •’ 1L-.. A

/ Kenijos žemėj, Afrikoj, ang
lų kolonijoj, Nairobi mieste, ne
senai pasibaigė byla, kurioj

NAUJIENOS, CHcfcgo, m
... . . ...........-.............. .......... .........

100 metų, dabar stovi tuščias ir 
visų dienų atdaras.

Paskutiniuoju laiku lame 
kalėjime buvo tiktai viena ka
linė, jauna mergaitė, nuleista 
už vagystę vienai parai. Vieti
nės moterys, gailėdamos mer
gaitės, nubaustos kalėjimu, iš
buvo su ja kameroj visų parų, 
kad ji nelihdėtų.

Šeimų nesantaikos atsitiki
muose misis Etvei pasiūlo vy
rui ir žmonai arba visai aplei
sti salų, arba išvažiuoti laiki
nai kas sau ir tik po to priimti 
galutinų sprendinių: ar gyven
ti kartu ar skirtis.

teismas nuteisė mirti 60 negrų, 
o 10 nepilnamečių paskyrė sun
kiųjų darbų kalėjimų ligi gyvos 
galvos. Šiuo žiauriu sprendimu 
anglų teismas nori atpratinti 
prietaringus negrus nuo raganų 
žudymo;. Dalykas buvo toks:

Rylų Afrikos negrai ligi šiol 
dar tiki burtais ir raganomis. 
Vienam vakambos negrų gi
minės kaimo susirgo jauna 
moteris, buvo pakviesti burti
ninkai, kurie visaip stengėsi li
gonę išgydli. 
mi nieko 

Tačiau, negale- 
padėli, burtininkai 
kad ligonė serga ne 
liga, o yra raganos 

įtarimas krito ant 
pat kaimo senos mo-

paprasta 
užkrėsta, 
vienos to 
teries negrės, kuri gyveno vie
nų viena, nuo visų atsiskyrusi, 
Išgirdę burtininkų nuomonę, 
susirinko visi kaimo vyrai ir, 
apsiginklavę lazdomis, nuėjo 
pas tariamųjų raganų, varu at
vedė jų pas ligonę ir reikala
vo nuimti kerus. Vargšė negrė, 
galvodama, kaip išsigelbėti, 
pasisakė sutinkanti panaikin
ti užkerėjimų, tik ji turinti pa
likti viena sii ligone. Kai tik 
vyrai išėjo, ji tuoj n?ėgino pa
sprukti pro kitų palapines pu
sę, bet minia jų pamatė, pavi
jo ir užmušė lazdomis. Atlikę 
tokį, biaurif darbų, negrai 
džiaugėsi, atsikratę viena raga
na. Bet čia įsikišo anglų Vald
žia, visus žudymo dalyvius su
ėmė, iškėlė bylų ir 60 pasmer
kė mirti. Teisme vargšai neg
rai niekaip negalėjo suprasti, 
kuo jie nusikalto ir už ką juos 
nori bausti, Jie visi prisipažino 
žudę raganų,, ,het jų nuomone, 
lai esųs ne nusikaltimas, o tik
ras nuopelnas. Kai buvo pa
skelbtas teismo sprendimas, 
negrai visiškai nepajėgė įsivai
zduoti, kad juos gali nubausti 
mirtini už tokį paprastų daly
kų, kaip raganos užmušimas. 
Ar bus įvykdytas teismo spren
dimas, — tuo tarpu dar neži
nia, nes nuteistieji dar gali 

imperijos teismų Londone.

Ten, kur nejaučiama 
krizio.

Europoj yra kampelis, kur 
nejaučiama ekonominio krizio 
ir visi piliečiai’ patenkinti, 
tai — nedidele sala, netoli 
Stark miesto, priklausanti mis- 
sis Etvei.

Jos sentėviai gavo valdyti tų 
salų dar karalienės Elžbietos 
laikais už įvairius nuopelnus 
Anglų sostui. Sutarty pažymė
ta, kad gyventojai turi verstis 
žemės tikiu ir ištikus puolimui 
gintis savo ,į£ 
kalni kas.
vienų senoviškų muškietų.

Dabartine tos salos valdovė, 
misis Etvei, davė savo valdi
niams plačias savivaldos tei
ses. Duoklės jie moka, kaip ir 
senovėj: natūra—duona, pau
kščiai, ir, beto, atiduodama 
valdovei Etvei dalį per metus 
pagamintų vilnų.

Sala valdoma patriarchališ
kai. Kalėjimas, kuris paskutinį 
ka rtų • b u vo remontuotas prieš

mis. Tam išei
ti namai turi po

Kaip pravardžiuojami 
policininkai.

Anglijoje liaudis juos vadi
na — bobby, Prancūzijoje — 
cue, reiškia, karvė, Lenkijoje 
—glina, reiškia molis ir prieš
karinėje Rusijoje — faraon, 
reiškia Egipto senobinis val
dovas, karalius. Iš kur jie yra 
kilę, nežinia. Tai nėra grynai 
užgauliojami vardai. Tat pa
reina, kaip jie tariami. Bet

•žia dėl niekų.
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Įskaitytojų Balsai

Pasaulinė paroda ir 
Amerikos lietuviai

(Tąsa)
“Jūsų prašau, daktare Se- 

varde, jūsų maldauju, išleis- 
<ite mane tuojau iš Šių namų, 
šsiųsk mane iš čia kur tik 

nori ir kaip lik nori; su mani
ui išsiųsk prižiūrėtojus su re
težiais ir Botagais; lai išveža 
jie mane visą supančiota su
rištą, apdėtą geležimis nuo 
galvos iki kojų; daryk kaip 
nori, bet, dėl Dievo, išgabenk 
mane iš čia. Nežinai kokią 
klaidą darai užlaikydamas 
mane ilgiau. Aš kalini iš pa
čios savo širdies gilumos, esu 
jums atsidavęs visa siela, bet 
paleiskite mane. Nežinai, kaip 
ir kam skriaudą darai; bet ir 
aš negaliu jums pasakyti. Ne
laimingas esu! Negaliu pasa
kyti. Dėl visko kas tau yra 
brangu, dėl visko kas yra 
šventa, dėl savo meilės, kuri 
apvilta dabar jau užgeso — 
dėl savo vilčių, kurios dar žėri 
ir dėl Dievo Visagalio išvežk 
mane iš čia, nuimk kaltės 
naštą kuri užguls mano sielą. 
Žmogau, ar negirdi? Ar nega
li suprasti? Ar niekuomet ne
suprasi? Ar nematai, kad da
bar esu pilno proto ir kuo 
rimčiausiai kalini'?* Aš nesu be
protis, laikinai apimtas pa
siutimo, bet kuo sveikiausiu 
proto žmogus, kovojąs už savo 
sielos išganymą? Išgirsk mane, 
išklausyk mane! Leisk man 
prasišalinti! Leisk man iš čia 
išvažiuoti! Leisk man grįžti 
namo!”

Pamaniau, kad kuo ilgiau 
jo klausysiu ir kuo ilgiau vi
sas dalykas nusitęs, tuo la
biau jis pradės dūkti ir paga

“Naujienų” No. 49, vasario 
27 dienos laidoje, Gerb. Joseph 
J. Elias, Lietuvių {Pasaulinės 
(1933) Parodos Vietinės Komi
sijos Narys, klausia laikrašti
ninkų ir darbuotojų, kų daryti? 
Po tuo p. J. J. Elias raštų 
“Naujienų” Redakcija padėjo 
sekantį prierašų: “Butų gerai, 
kad šiuo klausimu atsilieptų vi
suomenė”.

Romos katalikų lietuvių spau
doje mačiau raginimų, kad Chi
cago 1933 Pasaulinėje iParodo- 
je lietuviai turi dalyvauti.

Musų artistų, Amerikos mo
kyklose atsižymėjimo pasieku
sią, į lietuvių Pasaulinės Paro
dos Skyrių sutraukimas butų 
dvigubai naudingas darbas: 1) 
musų artistai labiau pagarsėtų, 
iš amerikonų minios išsiskirda
mi ne, vien Amerikoje, bet ir 
Lietuvoje, Latvijoje ir visur, 
kur tik lietuviai išeiviai gyve
na; 2) Lietuvai ir musų tau
tai— garbė.

• Gretimai artistų piešinių, 
skulptūros darbų, ir “išradėjų” 
(inventors) patentuoti pavida
lai galėtų rasti vietos...

Musų giesmipinkai, chorų va
dai, kompozitoriai ir scenos ar
tistai, iš anksto vienam tikslui 
renkdamiesi, galėtų sau ir mu
sų tautai garbės laimėti.

Lietuvaičių rankų— darbe
liai, mezginiai, audeklai ir vyrų 
drožiniai, karbavimai, mano su
pratimu, galėtų būti šitoje pa
rodoje nestatomi?

Su artizmu, muzika ir dai
nomis bei išradimų pažanga, 
mes galėtume gražiai pasau
liui pasirodyti ir to pakatų.

Kam pavesti visų sujungtų 
chorų vadovavijną? Tai sun
kiausias klausimas. Leiskite 
man pakišti mintį (suggestion>. 
Visi, bent penkis metus prak
tikavę chorvedžiai, turėtų bū
ti iš anksto suregistruoti, ir 
spaudoje ji} genų draugų apra
šyti taip, kaip aprašomiems 
chorvedžiams patinka. Tai yra 
pirma viešai garsinimo pats 
chorvedis apie jį rašomų j j raš
tų skaito ir pats tą raštą pa
taiso. Pankui leisti visuomenei 
per' savą srovią laikraščius bal
suoti. Arba leisti p. J. J. Elias 
sudaryti iŠ kelių asmenų komi
tetą ir laimėjimo budu (bosų 
traukinau) vieną išrinkti, Taįp 
išrinktas .chorvedis butų- gene- 
ralis chorvedis.

Šiuomf -rašiniu pildau “Nau
jienų” Redakcijos iri p. Elias pa
raginimą, ’kad musų visuomenė 
teiktųsi svarstyti šitą neatidė
liojamą klausimą. —Tylintis.

šeštadienis, balan. 30, 1932

BRAM STOKER

GRAFAS
Pcrmtaion

Verti A. Vaivada

DRAKULA
Dora n & Co

liau pasidarys nesuvaldomas; 
paėmiau jam už rankos ir pa
kėliau nuo grindų.

“Atsistok,” tariau į jį rūs
čiu balsu, “to jau užtenka; 
perdaug ir taip tavęs prisi
klausėme. Eik atsigulk į lovą 
ir pasistengk užsilaikyti kiek 
ramiau.”

Renfieldas nurimo ir ilgoką 
valandėlę žiurėjo į mane įs
meigęs akis: Po to netaręs nei 
žodžio išsitiesė ir prislinkęs at
sisėdo ant lovos krašto. Kaip 
tikėjausi, pasikartojo praeity
je mano pastebėta permaina. 
Visos jo spėkos staiga sukrito.

Kuomet ėjau iš kambario 
užpakalyje kitų, tyliu, visai 
ramiu balsu Renfieldas tarė:

“Tikiu, Dr. Sevardc, kad at
eityje suteiksi man tą mulo-- 
numą atsimindamas, kad iš 
savo pusės dėjau visas pastan
gas šiąnakt jus įtikinti.”

Skyrius XIX
.J(malūno Markerio užrašai.
Spaloi 1 d., 5 vai. ryto.

Kartu su kitais vyriškiais išė
jau ieškoti Grafo Drakulos že
mių dėžių visai ramus, nęs 
tikrai niekuomet nebuvau ma
lęs Minąx užsilaikant taip vy
riškai ir drąsiai. Labai džiau
giuosi, kad ji suliko nesimai- 
šyti ir leisti vyriškiams darbą 
atlikti. Praeityje kaž kodėl 
nuolat buvau apimtas baimes, 
pagalvojęs, kad ir ji buvo įsi
vėlusi į šį nelemtą dalyką. 
Bet dabar, kuomet ji savo 
jau atliko, ir tik dėkui jos 
neišsemiamai energijai, pro
tingumui ir nujautimui.

(Bus daugiau)

SEKANTI EKSKURSIJA

K Oa- 
✓ 4 H

l
K.”

Laivu “STATENDAM” (40,000 tonų registruotas)

GEGUŽES 21 d
Į KLAIPĖDĄ 

PER ROTTERDAMĄ
Tai' yra milžiniškas laivas, ant kurio visi antros 
kambariai' atiduoti turistinei klesai, o turistinės 
kambariais naudojasi trečios klesos keleiviai. •
III Klešoš kaina nuo New YoiJko iki Klaipėdai ... $75.00 

125.00 
110.50 
182.00

klesos

į abi puses .........................
Turistine klesa ■— į vieną pusę
Turistine klesa i abi puses ....

Tuojaus kreipkitės į Naujienas arba pas bet kuri Liet.
Laivakorčių Agentų Sąjungos Narį.
___    -_____ :__ ■ __ ___ _____ ——i--------



NAUJIENOS, Chicago, UI

NAUJIENŲ" KONTESTAS
KONTESTO EIGA

Turi 20297 balsų

CHICAGO

LAIPSNIS 2-RAS

J. SINKUS

CHICAGO, ILL

P. ATKOČIŪNAS

Turi 4240 balsų

LAIPSNIS 1-MAS
Roselandar kontesto

Hard Time Dance

J. DEGUTIS

CHICAGO

Turi *1 B 0 balsų

WAŠKEJOE
Naujienų telefonu

MATULIOKAS

Frankfort, III
Turi 340

Turi 1008 balsų

J, MARTINMrs. ROVAlTIENfi
A. L. SKIRMON

Turi 360 balsų

A. DZIAUGYS

S. NAUDŽIUS GEO. CHRISTIAN
JOHN ASCILAGrand Rapids, Micb. Birrington, III

Tutri 320 balsų

SMIGELSKIS

KONTESTUI 
UŽSIBAIGUS

CHICAGO, ILL.

Turi 2543 1 balsų

Z. A. JUCAITIS 
CUDĄHY, WIS, 

Turi 80 balsų

pasibaigė, 
toliau pa
keleivio”

CLEVELAND, O

Tusi 65 balau*

John Jasinski persi 
, kėlė naujon vieton

HERRIN, ILL.
Turi 407 balsų

D. ŽUKAS
CHICAGO

HAkVEY, ILL. 
Tusi 500 bakų

. FRENZELIS 
Toronto Canada 
Turi 560 balsų

CHICAGO
Turi- 3650 balsų

MIKE SIOSKUS e
KANKAKEE, ILL.

EVANAUSKAS
CHICAGO, ILL

J. RIMKUS 
.CHICAGO 

Turi 2817-balsus

J. ALIKONIS 
Jobnston City. III*

Turi 560 bakų

JULIUS 
MICKEVIČIUS

Cfcicago 
Turi '340 bakų

Cbkago

Turi 320 balsų

F. LAV1NSKAS 
DETROIT, MICH.

. J. URNEŽIS
CHICAGO 

Turi 7447 baisų

1. Haymarket 3761 
Turi 1572 balsų

SAKALAUSKIENĖ

Chicago

Turi 80 bakų

K, DEVEIKIS
CICERO, ILL.

Wilkw Barče.

Turi 263 1

Hard 
Rengia j j Rosę- 

Co.— lietuvių

J. mitchell 
WAUKEGAN. ILL 

Tūli 1480 balsų

Ateinanti sekmadienį, gegu
žės 8 dienų, Strumilo svetainėj 
rungiamas yra šokis 
Time Dance. 
land Beverage 
kompanija.

Bus muzika, šokiai, bus vai 
šių—valgių ir saldžių gėrimų 
Įžanga tik 50 centų tikietas, < 
smagumo žada būti daug.. P., SAVICKAS 

ROCKFORD. ILL.

Turi 1320 balsų

Kenosha, Wij.

Turi 120 balsų

P. MARTINKAITIS
Senai Petrai 
CHICAGO

Turi 6385 balsų

Tarp Chicagos 
Llaiuvių

A. S; KAVALIAUSKAS 
i? *'* 4. 'Toronto

KANADA

Baigias kontestas, baigias ir 
prospektai. Štai p-ia Laucius, 
5804 S. Talman Avė., pašaukė 
telefonu ir sako: “Atnaujinkit 
mano prenumeratų”, širdingai 
ačiū jai.

J. Kųpetis, 4618 S. Wells St., 
nprs jo prenumerata ir nėra 
išsibaigusi, bet man atsilankius, 
mielai jų atsinaujino.

Tariu nuoširdų ačiū visiems, 
paremusiems mane laike šio 
kontesto. —K. G. Urnežis.

tel. Englewood 8243.

CHARLES
RAŽAITIS

Springfield, III. 
Turi 521 balsų

Turi bakų U0 
' ' ' ' '■ ’’ į ! •>

.........-A—....

P. SERAPINAS 
w«.tvin«; m.

Mrs. KEMEMS

Kontestantas P. Martinkailis 
iš Chicagos, rašo;
/“Naujienų” kontestas užsi

baigia šiandie, balandžio 30 
d. Nors pirmų kartų man te
ko dalyvauti “Naujienų” kon- 
teste, ir nors maniau, kad pa
sekmes bus nekokios, nes bu
vau nepatyręs tame dalyke ir 
neturėjau pažinties su Chica
gos lietuviais, bet pasirodė, 
kad pasekmės buvo daug ge
resnės, ne kaip sprendžiau 
pradėdamas darbų. O tai dėl
to, kad daugelis ' geraširdžių 
žmonių ūžjhutė Sėnų Petrų ir 
patys patelefonuodavo ateiti, o 
kiti net ir iš kitų valstijų pa
tys atsiųsdavo špagai išgplę 
biznio. Ačiū visiems, kurie da
rė biznį Senam' Petrui, ar tai 
jam agentaujant, 
laiku.

.Nors kontestas 
bet Senas Petras 
siliks “Naujienų” 
agentu, taipgi pardavinės kny
gas ir atstovaus J. F. Budriko 
krautuvę. Tad kas norėtumėt 
užsirašyti laikraštį, ar atnau
jinti prenumeratų, ar nusipirk
ti knygų, ar įsigyti gerų ra- 
dio* skalbiamų mažinu, refri- 
geratorių, ar kaurų valytojų, 
bukite malonus pašaukti Senų 
Petrų “Naujienų” f

Kontestantas K. G. Urnežis 
iš Chicago, rašo:

Labai man smagu yra padė
koti musų gerb. visuomenei už 
tų gausių paramų, kurių ji su
teikė mums, kontestantams, 
laike šio kontesto. Visi mes ži
nome, kad laikai yra gana sun
kus, tečiaus ačiū visuomenės 
paramai, mes padarėm didėlio 
progreso..

šioje miesto dalyje lietuviai 
yra Ubai išsisklaidę ,skyrium 
išsimėtę tarp kitų tautų. Dau
gelio jų negalima ne žinoti,.kad 
jie lietuviai. Bet kiti ir tarp 
svetimtaučių labai atsižymi tau
tiškumu,

čia vienas letuvis, gerai žino
mas biznierius, kuri| net tarp 
svetimtaučiu . užlaiko cafė, tai 
p, B. W, Korsakas, 1515 — 18 
West Grand avenue.

Tai gera vieta partėms arba 
šiaip draugiškai užeigai: švaYu 
ir geras patarnavimas. Jie tik
ri lietuviai. Nesisarmatija ir 
savo kalba kalbėti nė svetim
taučiams esant.

P-lė Karsokaite lanko North- 
western universitetų ir ima 
kursų Liberal Arta.

Vietos vardas yra Happy 
Bill’s Iii n.—Kaimynas.

“Naujienas”. Jis 
įaujienietis, pats 
laikus platinęs 
ir draugiškas

m.i.i .ii-iii'ii iĮ»r

—taiso čeverykus, užsira

KENOSHA. W1S 
y Turi 400 balsų

Roosevelt 8500, o aš patarnau
siu jums kuogeriausia.

Bal. 21 d. d. J. VinČiunas iš 
CambridgOį Mass., prisiuntė 
Senam Petrui tris prenumera
tas — viena metinę ir dvi 
pusmetines — d. d. F. Majaus
ko, A. Baltučio ir K. Marčilio- 
nio. Ačiū draugams, kad ir 
rytiečiai manęs neužmirštate.

P. Miknaitis, 2547 W. 69 St., 
kuris užlaiko čeverykų ligo
ninę 
še “Naujienas.” Jis gerai atlie
ka savo darbų ir už prieinamų 
kainų, tad vertas visų para
mos.

K. Poška, 7200 So. Wood St., 
atsinaujino 
yra senas 
per ilgus 
“Naujienas' 
žmogus. Jis turi gražų namų- 
bungalow, kurį norėtų par
duoti, ar išmainyti ant ūkio ar 
namo Lietuvoje, nes ir pats 
norėtų važiuoti Lietuvon, Ku
rie ndrėtų pirkti ar mainyti, 
kreipkitės prie d. Poškos nu
rodytu adresu.

K. Mikelionis. J2 E. 103 St., 
atsinaujino'Naujienas ir nusi
pirko iš J. F. Budriko. gerų ra- 
dio ir dar žadėjo Senam Pet
rui ir daugiau biznio padary
ti ateityje. Jie yra seni Rose- 
lundo gyventojai ir draugiški 
žmonės, užlaiko įpinkštų gėri
mu ir cigarų užeigų.
; J. Tnlųčka, 147 E. 107 St., 
kuris užlaiko tabako ir mink
štų gėrimų krautuvę, taipgi at
sinaujino “Naujienas** ir ža
dėjo nepamiršti Seno Petro ir 
ateityje.

F. Kleiva, 10256 S. Commer- 
cial Avė., kuris užlaiko švarių 
bučernę ir grosernę, irgi atsi
naujino “Naujienas” ir priža
dėjo ateityje neužmiršti ir 
“Naujienų” ir Seno Petro.

Gaį paskutinį kartų tariu 
nuoširdų ačiū visiems, kurie 
darė per manė bi^nį ir tuo 
mane parėmė šiais sunkiais 
Hooverjo “gerbūvių” laikais. 
Jei sveiki busime ir jei “Nau
jienos” ir vėl kady rengs kon- 
testų, tai vėl pasimatysime^ 
Ačiū visiems.

— Senas Petras.

Chicagos lietuviams gerai ži
nomas p. Jonas Jasinskas, ap- 
dicaudos kompanijos agentas, 

persikėlė iš 18 gatvės apielinkės 
gyventi i McKinley Park apie- 
Jinkę, 3700 South Honore st.

1 — Rep,

’fz -.•*> Į
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ST. BUKAUSKAS

Nors šiandie yra paskutinė 
diena kontesto, bet galutinos 
kontesto pasekmės bus pas
kelbtos ateinančių savaitę, nes 
daugelis kontestantų nesuspė
jo priduoti savo surinktus bal
sus. Mat oficialiai kontestas 
baigiasi balandžio 30 d. vaka
re. Visų kontestantų meldžiu 
priduoti dar gautus balsus iki 
šiam vakarui, taipgi ir visas 
kvitų knygeles.

Kontestantai yra užkviesti 
šį vakarų į Universal Kliubų, 
814 W. 33rd St. ant vakarie
nės. Jeigu per klaidų kuris ne
būty gavęs užkvietinio, tad 
šiuomi esate kviečiami atsi
lankyti. Musų noras yra susiei
ti su visais kontestantais, ne
žiūrint, kiek kuris iš jų yra 
padaręs biznio.

Mes tikime, kad kiekvienas 
apsiėmęs konteste darbuotis 
dirbo pagal savo išgalę, kiek 
jam aplinkybės leido. Todėl 
visi pasimatysime šį vakarų 
Universal Kliube.

' — T. Rypkevičia, 
Kontesto vedėjas.

...............      I' . ...................... ......... . ....«...

LAIPSNIS 5-TAS
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šeštadienis, balan. 30, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvis užmuštas 
automobilio 

N

Jeronimas Stankus rastas pa
vieto lavoninėj, užmuštas pa
bėgusio automobilisto.

Jeronimas Stankus, 38 m. 
amžiaus ex-kareivis, gyvenęs 
4448 S. Hermitagc Avė., balan
džio 26 d. neparėjo namo. Su
sirūpinę namiškiai apie tai pra
nešė policijai. Betgi policija 
niekur jo nesurado. Tik už po
ros dienų p. Eudeikis surado 
Jeronimą Stankų nebegyvą — 
pavieto lavoninėj.

Pasirodė, kad Jeronimas 
Stankus prapuolimo dienoj ta
po užmuštas automobilio prie 
53, ir VVestern Avė. gatvių. Už
muštas automobilisto, kuris pa
bėgo iš nelaimės vietos. Kadan
gi jokių popierų, kurios rodytų 
jo asmenybę, jis su savim ne
turėjo ir niekas jo neidentifi
kavo, tai jo kūnas tapo nuvež
tas į pavieto lavoninę, kur jo 
kūną ir surado p. Eudeikis. 
Šiandie ryte, 10 vai., ten įvyks 
koronerio tyrimai.

Velionio kūnas dabar yra pa
šarvotas Eudeikio koplyčioj, 
4605 S. Hermit&ge Avė. Laido
tuvės bus antradieny, gegužės 
3 d., iš koplyčios į Šv. Kryžiaus 
bažnyčią ir į Šv. Kazimiero ka
pines. Velionis buvo nevedęs ir, 
.kiek žinoma, artimesnių gimi
nių nepaliko.

Brighton Park
Prapertierių susirinkimas.

Property Owners .Association 
susirinkimas atsibuvo ketvirta
dienio vakarą, balandžio 14-tą 
dieną, VVrobels svetainėj, kam
pas W. 39th pi. ir So. Kedzie 
avė. Pirmininkas, Jos. Klak, 
susirinkimą atidaręs paaiškino, 
kad šis susirinkimas šauskta 
tikslu visiems bendrai pasitarti 
taksų mokėjimo ar nemokėjimo 
įeikalu ir perstatė kalbėti Ad
vokatą J. A. Laseckį.

Jis kalbėjo anglų ir vėliaus 
le'nkų kajba (nes iš susirinkusių 
buvo nemažai lenkų). Iš jo kal
bėtojas, galima sakyti, neblogas 
ir matomai gerai apsipažinęs su 
užvilktų ir dabartinių taksų 
klausimu. Jis kalbėjo ne visai 
trumpai ir kaip kuriose savo 
kalbos vietose palietė svarbių 
dalykų, kuriais šiandie labai su
sidomėję visi nejudomų savas
čių valdytojai. Nežiūrint, kad ir 
neblogai kalbėjo, visgi susirin
kusieji perdidelio entuziazmo 
jam neparodė.

Sekantis buvo iššauktas kal
bėti musų gerai žinomas An
tanas (Tony) Bartkus. Jis yra

minėtas associacijos iždininkas. 
Jis kalbėjo lietuviškai, ir nors 
trumpais, bet gyvais ir aiškiais 
žodžiais sakė: “mes čia gražus 
būrelis susirinkome pasikalbėti 
apie tai, kaip butų mums ge
riau darbuotis savo, kaip pra
pertierių, naudai”, ir t. t. Jam 
baigus kalbėti pasigirdo gar
sus delnų plojimas, kas reiškia, 
kad Antanas savo užduotį at
liko gerai.

Kadangi buvo pranešimuose 
dar prieš susirinkimą pažymė
ta, jogei atsilankys susirinki- 
man taksų žinovas ir kalbėto
jas p. J. A. Ziemba, Chief 
Clerk iš taksų prailginimo de
partamento, taigi mes jo laukė
me kaip vyriausio kalbėtojo, ir 
neilgai trukus sulaukėme pasi
tikdami jį delnų plojimu.

Tuoj buvo jis pirmininko pak
viestas užimti vietą estradoje ir 
pristatytas kalbėti. P. J. A. 
Ziemba yra apie 6 pėdų auga
lotas pusamžis vyras. Kalba iš 
lėto, rimtai.

Visų pirmu jis kreipėsi į su
sirinkimo vedėją ir visus susi
rinkusius sveikindamas organi
zacijos vardu, kurios šis susi
rinkimas sušaukta. Jo angliš
kos kalbos žodžiai paveikė kiek
vieną ir setainėj įvyko tyla, ži
noma, kaip kada sukosėjo tik 
tas, kuris “šalčio” pagautas ir 
negali iškentėti. Kalbėtojas per 
suvirs valandą laiko kalbėjo 
vien taksų reikalu ir tas blogas 
aplinkybes, kuriose šiandie tak
sų mokėtojai gyvena.

“Aš žinau”, sakė jis, “kad 
didmiesčio turčiai prapertieriai 
praporcionališkai per pusę ma
žiau taksų moka, negu jus šioj 
apielinkėj gyveną, didžiumoj 
paprasti darbininkai, turį dubel- 
tavais morgičiais apkrautą bet 
kokį namuką ar žemės keletą 
pėdų, ant kurios ir namas ne-, 
tinka statyti. Prieš tokį graftą 
ir neteisingą paskirstymą tak
sų mokėjimui mes turime kelti 
protestus, prie kiekvienos pro
gos kelti savo balsą. Jeigu žmo
nės jau seniai taip butų rū
pinęsi taksų mokėjimu ir taip 
butų buvę tankiai tuo reikalu 
šaukiami organizatyviai susirin

kimai, kaip dabar yra daroma, 
tai grafto butų išvengta. Ge
riausias įrankis kovai su graftu 
tai organizacija”, tęsė kalbėto
jas. “Kodelgi visokį nepriete
liai, išnaudotojai, valkatos 
(hoodlums) yra gerai organi
zuoti, o jus geri piliečiai, neno
rite vienas antro pažinti, netu
rite tvirtos organizacijos išnau
dojimui pasipriešinti ir esate 
priversti savo sunkiu darbu, 
mokėjimu taksu užlaikyti gau
jas išnaudotojų”?

Baigdamas kalbėli jis atkąr- 
totinai pabrėžė tai, kad patys 

| piliečiai balsuotojai nemažai 
tame kalti. “Ir pakol neišrink
site į valdiškas vietas tokius 
žmones, kurie jus reikalus gin
tų, tai nelaukite nieko gero”. 
Beto, pasakė, kad kol kas tak
sų mokėjimas prailgintas iki ba
landžio 23-čios (jau praėjo) ir 
nėra reikalo mokėti, o vėliau 
bus tuo reikalu laikomas valdi
ninkų pasitarimas Springfielde, 
apie kurį dažinosime iš laikraš
čiui kas liko nutarta. Gal būt 
bus vėl taksų mokėjimas pra
ilginta.

Tai tokia buvo jo kalba, 
trumpai ją sutraukus ir išver
tus lietuviškai. /Po jo kalbos 
buvo duodami klausimai, į ku
riuos kalbėtojas labai tinkamai 
atsakė. Iš kai kurių klausimų 
ir atsakymų buvo ir gardaus 
juoko. •

Susirinkimui baigiantis pirmi
ninko kviečiami kaip kurie, pri
sirašė prie Property Ovvners 
Association. Taipgi buvo pada
ryti ir kai kurie tarimai, bet 
dėl stokos vietos juos praleidžiu,.

Dar noriu pasakyti, kad gar
be rengėjams to susirinkimo, 
kurie pakvietė tokį kalbėtoją 
kaip p. J. A. Ziemba, kurio mes 
turėjome progos pasiklausyti. 
Butų gerai ir naudinga, kad 
mes ir kiti dar kitą kartą ga
lėtumėm girdėti jį kalbant.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas, sėdinčių ir stačių svetainė 
kaip kimšte prikimšta. Tarp 
jų matėsi ir nemažai moterų, 
kuriom, manau, tas susirinki
mas buvo įkyrus tuo adžvilgiu, 
kad susirinkiAo rengėjai nepa-

sirupino uždrausti rūkymą. Tas 
tai negerai.

Geresnei tvarkai palaikyti, be 
pirmininko, estradoje visą laiką 
sėdėjo Associaoijos sekretorius
R. Belais, vice-pirmininkai P.
S. Warnis ir p. J. Spitlius ir 
kiti valdybos nariai.

Atsiprašau visų tų, kuriems 
ši korespondencija yra svarbi, 
kad truputį suvėlinau ją para
šyti.

—A. J. S.

Iš Humboldt Park 
Lietuvių Politiško
Kliubo darbuotės v
Humboldt Park Lietuvių Po

litiškas Kliubas yra nemažai 
pasitarnavęs daugeliui lietuvių. 
Taksų ,pilietybės ir kitais rei
kalais musų kliubas yra suta
šęs nemažą rolę praeity ir daug 
darbuojasi dabar. Todėl dau
guma šios kolonijos lietuvių, 
neatsižvelgiant į jų politinius 
nusistatymus, skaitlingai rašo
si prie kliubo ir veikia jo va
dovybėj politikoj. Kitaip ir bu

tai politikoj mes daugiau lai
mėsimu, negu darbuodamiesi pa
vieniai.

Palydėdami žiemos sezoną ir 
sveikindami brėkštantį pavasari 
humboldt-parkiečiai rengia tani 
tikslui- kaip ir apvaikščiojimą- 
iškilmes, kurios įvyks K. P. sve
tainėje, 3353 W. North avė. 
Iškilmes prasidės šio šeštadie
nio vakarą ir tęsis visą naktį. 
Šiais depresijos laikais bus vi
siems malonu nors vienos nak
ties bėgy pasigerėti ir pasi
linksminti vaišingų ir draugiškų 
humbold-parkiečių tarpe.

—Susiedas.

Brighton Park
»

' P-nas Augustas Kasparaitis, 
2537 West 46 placc, ir p-lė Nam 
cy Fererą, gyv. namuose prie 
40 gatvės ir Campbell avenue, 
apsivedė balandžio 28 dieną 
kauntės teismo ofise.

P-nas Kasparaitis gyveno 
Brighton Parke pastaruosius 20 
metų. Jis buvo bučernės bizny 
per dešimtį metų. Dabar jis tu
ri atsakomingą vietą Real Meat

t i negali.
—....r 11 .. ...........

Veikdami organizuo- Market krautuvėj, kuri
.......... ................ , , ... ......... ■ Į

randasi

LIETUVIŠKAS GĖLIŲ NAMAS
CHICAGOJE

A ūgi nu židinčias ir kvėpiančias gėles‘dėl namų, darželių ir 
kapų. Taipgi apsodinu kapus sulig JŪSŲ NORO už prieinamą 

kainą. Užprašau visus gerbiamus lietuvius atsilankyti.

ANTANAS SELEMANA VIČIA 
3840 WEST lllth STREET 

CHICAGO, ILLINOIS • *
Vienas blokas į rylas nuo Šv. Kazimiero Kapinių

Nusistatykite savo radio, ant 1360 kilocyclės
Kiekvieną Panedėlio Vakarą . 

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

LIETUVIŲ VALANDOS
Liaudies Dainų ir šokių Muzikos duodamos

LIPSKIO KRAUTUVES
4916 W. 14th St.

CICERO, III.
150 Broadway
Melrose Park, III.

A I THIS 
r <|| g WEEK

PP1 DIDELIS ' \ ----
PASIRINKIMAS

ĮVAIRIU STYLIŲ Rf:MU, TIKRI TORIO ŠLIFUOTI STIKLAI _______

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Dr. G. SERNER
. LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIU l.lkl.TlIVR
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

adresu 3953 So. Rockwell st-
P-lė Ferres yra pasižymėjusi 

mergina .teatralėse trupėse. Ji 
yra gimusi West Virginijoj, o 
Chicagoj randasi pastaruosius 
dešimtį metų ir šiuo laiku gy
vena. pas vedusią savo seserį. 
P-lę Ferres dabar samdo kaip 
choristę vienas didžiųjų vidur- 
miesčio teatrų.

Jaunavedžiai gyvens Brighton 
Parke, o artimoj ateity jie pla
nuoja’ išvykti medaus kelionei 
Į gimtinę šalį, Latviją.

Bridgeportas
P-nia Josephine Karąsavich, 

3555 So. Racine avė., nugaben
ta į St. Paul ligoninę. Buvo už
gauta namie.

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra

PAINEXPELEER

TIESIAI
Į LIETUVĄ

* e

Tnms-Allnnlinis Ctinard laivus

“LANCASTRIA”
Išplaukia iš New Yorko tiesiai į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d,, 1932

VAŽIUOKIT DABAR!
Naujos Nupigintos Kainos

4

Del geriausio patarnavimo ir aprūpinimo, naudokitės 
patogumais Kelionių Departamento

Didžiausias bankas visoj North ir We^J Sidėj.

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

— An Avthorized Truit Compang-—^
I Corner Halsted and Roosevelt Road

CHICAGO
Bankininkavimo valandos: Kasdie 9< v. r. iki 3 po piet., 

Subatomis 9 v. ryto iki 8 vai. vak.

TAS PATS SENAS BANKAS TOJ PAČIOJ SENOJ VIETO
• -

Peoples Furniture Cu. Krautuvės 
SIŪLIJA 

MAŽIAUSIAS KAINAS 
ANT 

Šaldytuvu 
REFRIGERATORIŲ

W!IĮiy*l!!ĮĮj^!!MUĮ|llll!lĮ!ĮI!!!!SI!l'V'IFWVL!yjĮffW

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

Vėliausi ir geriausi 
gydymai išgydymui 
įvairių kraujo ligų, 

į reumatizmo, inks- 
L tų, pūslės, urina* 
» rių ir visų užkre- 
’ čiamųjų ligų. Tai

pgi speciali gydy- 
l mai sugrąžinimui 

energijos ir stipru
mo be laiko nu
stipusiems asme
nims ir lytiniai 
silpniems vyrams.

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

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

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street. Cbicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augho. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Subą- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
Ofisas 30 metų tame pačiame name.

PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkandžiuok Kartu su Valgiais

ir paduodame skanius
PASIŠOK Gėrymus

VIŠTIENA. STEKAI. RAVIOLI IR SPAGHETTI

HAPPY BILL’S INN
1516-18 W. GRAND AVĖ.

Prie Ashland Ave>
Tel. Haymarket 9859

B. W. KORSAK. Sav.

APŠILDYMAS
GARO ar KARŠTO VANDENS 

plantai sudedami
SPECIALĖS ŽEMOS KAINOS
Nereikia įmokėti — 24 mėnesiai išsimokėjimui. Pirmas įmokėjimas rudeny, 
jei reikalas. Mes vartojame augščiausios rūšies boilerius., radiatorius ir me
džiagą. Visos paipos paslepiamos nepažeidžiant sienos,

Telefonuokit CENTRAL 8035 dėl nemokamo apskaičiavimo.

LANDSBERG HEATING CO.
123 W. Madison St.

Nedėliomis tel. KEYSTONE 423 6

Darbas atliekamas visose miesto dalyse ar priemiesčiuose

į...... i ..»■... . ........ . ........ , ............... .........   t . ..... ..... ....... į .. ...... ... J..... • ....... .......................

SPULKA
IŠ RADIO STOTIES C
KAS PIRMADIENĮ

Vytauto
4559 S. Paulina St. ‘

Nauji gražus Standard 
padarymo, pilnai gva- 
rantuoti elektri ki n i a i /
šaldytuvai verti $150.00, 
dabar tik už <

970 KILOCYCLĖS 
9:30 Vai. Vakaro

BUILDING &
LOAN

ASSOCIATION
Phone Yards 0145

CHICAGO, ILL.
Del platesnių informacijų iškirpk šį kuponą ir pasiųsk parašęs savo vardą 

ir pavardę, gausi gražią knygelę VELTUI. s

Vardas pavarde ....................... ....................:...........<............
Antrašas

Humboldt Park Lietuvių Politiškas Kliubas
, —Rengia—

DIDELI BALIU
kuris įvyks

ŠEŠTADIENY,

Balandžio-April 30 d., 1932
f K. P. SVETAINĖJE

3353 WEST NORTH AVĖ. i
Pradžia 7:30 vaL vakaro. , \ Įžanga 35c

U—.. ;...... ..X...= .• ..—-............. j
a .■
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Taipgi ir kiti šaldytuvai dabar Pcoples Furniture ( 
krautuvėse parsiduoda už labai nužemintas kainas 

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

$99.50
$118.00
$133.00
$139.50

Duodame specialę nuolaidą perkant ant syk daugiau
Į kaip vieną.

Reikalaujantiems lengvus išmokėjimai pritaikinami 
visiems.

Dėl pilno saugumo, visuomet lankykite šias atsakomin- 
giausias Lietuvių krautuvės Chicagoje.

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

Tel. Lafayette 3171 Hemiock 8400
f CHICAGO, ILL-.
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CHICAGOS
ŽINIOS

•PilimiOi .........

Socialistų Gegužine 
demonstracija

Chicagos socialistai Pirmo
sios Gegužės dieną rengia dide
lę demonstraciją — eiseną gat
vėmis. Tai bus demonstracija 
už apdraudę nuo nedarbo, už 
trumpesnę darbo dieną, už tai
ką, už socializmą.

Eisena prasidės lygiai 1 vai. 
ix> pi et nuo Kedzie ir Ogden 
gatvių. Iš ten ji patrauks iki 
Homan Avė., iki Roosevelt Rd., 
iki Western Avė., iki Van Bu- 
ren St. ir iki Ashland Audito-

rium, kur 3 vai. po piet įvyks 
didelis masinis susirinkimas.

^Ashland Auditorijoj kalbės 
rašytojas ir profesorius Dr. J. 
B. Matthevvs, Roy Burt, Kari 
Borders, Dr. R. B. Green, Hy- 
man Schneid ir Adolph Drei- 
fuss, — visi jie žymus socialis
tų ir darbininkų darbuotojai. 
Pav. Dr. Matthews yra narys 
fakultetų Fisk ir Howard uni
versitetų, *mokytojas chiniečių 
mokykloj Java saloj; pirminin
kas pirmos pasaulinės taikos 
konferencijos Holandijoj 1928 
m. ir pirmos Internacionalės 
Jaunimo Vadų Tarybos Vokie
tijoj 1930 m. Įžanga į susirin
kimą, padengimui lėšų, 10c.

Visi darbininkai kviečiami 
dalyvauti demonstracijoj. Visi 
prašomi atvykti anksti, kad 
butų laiko susiformuoti, nes ei
sena turi prasidėti lygiai 1 vai. 
po piet. Padarykime šią de-

monstracųą visų Chicagos dar
bininkų demonstracija!

Pieniai sutinka 
kapojimui 

'.»■................. ......

Jei teisingai praneša “Chica- 
go Evening Post”, tai pieno iš- 
vežiotojai sutinka algų kapoji
mui nuo 12 iki 14 nuošimčių. 
Bet ar kompanijos nupigins 
pieno kainų su varto tojams, tai 
nežinia.

alg<!

Šalčių jau nebebusią
Oficialia oro pranašas Chi- 

cagai, C. A. Don nei, sako, kad 
ūmių šalnų Chicagoj nenuma
toma ir kad jau galima jaut
rius žolynus sodinti darželių ir 
sodnų dabinimui.

Valstijos senatas 
skirstė

issi

, ,R,i, ,w.— . m   i.i n     -i

rinkti Špringfielde ateinantį 
antradienį, ba palikę nesvarsty
ta svarbių įstatymų sumanysiu 
arba bilių, kurie liečia Chicagos 
reikalus

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

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

730 W. 62 St
Tel. Englewood 584(

Graboriai

Graboriai .

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

S.M.SKUDAS
Lietuvis '

GRABORIUS IR BALSAMUOTC
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

2314
1646 W. 46tb St.pOl

Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard 8413

valsti-

LIUDVIKA NAVAKAUSK1ENĖ 
po tėvais Šlušinskikė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 29 dieną. 9:5 5 vaalndą 
ryte 1 932 m., gimus Raseinių ap., 
Viduklės 
Amerikoj išgyveno 42 metus.

Paliko dideliame nubudime sū
nų Joną, dukterį Marijoną Bow- 
man. seserį Moniką Lukošienę. 4 
anukus. 1 poanuką ir gimines, o 
Lietuvoj 2 seseris—Veroniką Po
cienę ir Oną Bakutienę ir gimines.

Kūnas pašarovtas arndasi 3 35 3 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks pancdė’y. ge
gužės 2 dieną. 8 vai. ryte iš na- 
mmų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi ą. a. Liudvikos Navakaus- 
kienės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame.
Sūnūs, Duktė, Sesuo, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika. Tel. Yards 
1138.

par.. Paliepių kaime.

VINCENTAS MIKULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 29 dieną. 5:30 valandą 
ryte 193 2 m., sulaukęs 71 metų 
amžiaus, gimęs Mariampolės ap.. 
Sasnavos parap.. Surgučių kaime. 
Amerikoj išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nubudime se
sers dukterį Elbietą Radzeviczienę, 
brolį Joną. Kanadoje ir gimines, o 
Lietuvoj 4 seseris — Oną. Mag
daleną. Elzbietą ir Marijoną.

Kūnas pašarvotas randasi 8126 
Vinccnnes Avė., Tel. Vincenncs 
4024.

Laidotuvės įvyks panedėly. ge
gužės 2 dieną. 8 vai. ryte iš namų 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Mikulio gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Sesers Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

Ketvirtadienį Illinois
jos senatas paskubomis praleido 
bilių, >autorizuojantį išleisti bo
nus, kad užmokėti Chicagos mo
kytojams algas, ir keletą kitų 
ir užbaigė nepaprastą sesiją.

Vėliau gubernatoriaus padė
jėjas Fred Sterling pareiškė, 
kad senatoriai kviečiami susi-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reiks- 

’ lams. Kaina prieinama

' 3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

1327 So. 49th Ct

Telefonai 

Cicero. 3724

KAZIMIERAS KINDERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 27 dieną, 12:35 valandą 
po piet 1932 m., sulaukęs 41 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Kaltinėnų parap. ir mieste. Ameri
koj išgyveno 26 metus. Paliko di
deliame nubudime moterį Marijo- 

' ną, iš namų Stankaitę, dukterį 
Bronislavą, seserį Zofiją ir švogerį 
Roman Ivaškevičius, seserį Juzefą 
Persijoje, o Lietuvoje tris seseris— 
Marcijoną. Kazimierą ir Ievą, du 
švogeriu — Ungainį ir Narbutą, 
du pusbrolius -— Julijoną ir Sta
nislovą Černauskius, pusseserę Te
klę Carauskį ir gimines. Kūpąs 
pašarvotas randasi 4351 SoŲtb 
Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, ge
gužės 2 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pap. 
Šv. pįhąpijos bažnyčią, kurioje at- 
sibd^'gvduttngos 'pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Kinderio 
giminės, draugai ir pažystami esąt 
nuoširdžiai kviečįami dalyvauti 
ląidotuvčjse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Duktė, Sesuo, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Ežerskis, Tel. Boulevard 
9277.

Phone Boulevard 41.39 
A. MASALSKIS 

-S 
įMusų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad ųęturime iš
laidų užlaįkymui aky- ' 
rių.

3307 Aubųrn Avė.
CHICAGO. IU..

Lietuves Akušeres
Mrs. A. K
JA RUSU
PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 Sotil 
Albany A

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
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* ■ 
nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St '
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH .
756 W. 35th St. ‘

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

Nedeldieniais pagal sutartį * f

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 591**

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal entartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

? Dr. Suzana A. Slakis 
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

5 9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
‘ 4608 South Ashland Avė.
c Netoli 46tb St. Chicago. IU.

„i DR. T. DUNDULIS
o, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ną 4142 Archer Avenue
so
,ia Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
se 4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliotu nuo 10
0. iki 12 dieną. ,
da Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

v. Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

J’ Ofiso Tel. Canal 0257

b‘ DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 1821 So.- Halsted Street,
_ CHICAGO, ILL. '

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

2400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ^ak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

r DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IIL CHIRURGAS 

n« OFISĄ S:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiup valandos *nuo 2 iki 4 Ir nuo 0 iki

8 vui. vak. NedSlionilg pagal nutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 * 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146 

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

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St„ Saite C
-į Tel. Prospect *1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canaf,0706
- Ofiso valandos; 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutartį'

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

kampas 67tb ir Ąrtesjan Avė. 
Telefonas Grovcbill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą

į DR. A. J. GUSŠEN 
e 1 LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
aedėliųmįs pagal sutartį.

«l 4847 Mest 14th Street,
« CICERO, U-L.

X-Ray....Phone Cicero 1260

3 Hemlock 81513 DR. V, S. NARES 
(Naryaucftas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jį 2420 Marųuette Road

Valandos: 9—-12, 7*—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal snsitaruitą.

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir S ubą toms 
20 VV. Maręuette Rd. arti Westam Av.

Phone Hemlock 7828 
’anedėliais, Seredomis ir Pelnyčio .b 

1821 So. Halsted Street

Dr. Vincent C. Steele
Dcntistas

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me* 
ts kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 

akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas vy 

j. moterų ir vaikų pagal naujanaim 
ictodus X-Ray ir kitokius •lektro*

Ofisas ir Laboratorijai
025 W \3th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Caaal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
♦ 720 South Ashland Avt. i lubo. 

CHICAGO. ILL 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue .

Ofiso valandose
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas:

3102 So. Halsted St
arti 31st Street, Cbicago, III. 

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

šventadieniais 10-12 dieną

DR. VAITUSH, OPT.
UPTUV1S AKIŲ SPECIALISTZ

Sugryžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris e 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigiai 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudai 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitai 
trumparegystę ir toliregystę. Prirenj 
teisingai akinius. Visuose atsitikimui 
egzaminavimas daromas su elektra, pat 
dančią mažiausias klaidas. Specialė aty 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valand 
nuo 1Q iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUJ 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIM 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

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

Phone Boulevard 7589

Pranciškus Vaičkus

Leonas Lekavice

ojai

• Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIST

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

jetuviai

DENTISTAS

2403 W. 63 St 
kampas Weštern Avė.
Tel. Republic 2266

kuris mite balandžio 19 dieną 1932. ir palaidotas tapo balandžio 25 d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas atsi- 
dėkavoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį' į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą:

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tarpo, reiš
kiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus ir Šv. Mišias draugams ir giminėms. . Dėkavojame musų dva
siškiems tėvams, kunigams klebonui .Skripkai. švarliui. Katauskui ir Gą- 
siuoui. kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą: dėkavojame šv. 
Kazimiero seserims už papuošimą altorių, vargonininkui Daukšai ir dai
nininkei p-iai Pierzynskienei už. įgiedojimą bažnyčioje ir kapinėse; dėka
vojame graboriui I. J. Zolp už jo rūpestingą, tvarkų ir simpatingą patar
navimą. kas mums palengvino perkęsti nubudimą ir rūpesčius; dėkavojame 
grabnešiams. gelių nešėjoms ir kapinių užžiurėtojui p. Krušuh taipgi vi
siems dalyvavusiems šermenyse, pamaldose ir išreiškusiems mums užuojau
tą nubudimo valandoj draugams, pažystamiems ir kaimynams; ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tu musų myli
mas vyre ir tėveli sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudusi
VAIČKŲ ŠEIMYNA.

o 
atsi- 
i t‘l

teis-

kįlęs iš Šakių kaipo. Kaltinėnų parapijos, Tauragės apskričio, kuris mirė 
balandžio 21 dieną 193 2 m. ir palaidotas tapo balandžio 26 dieną, 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas 
dėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutnį patarnavimą ir palydėjo jį 
neišvengiamą amžinybės vietą. v ■ * >

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišabnimą iš musų tarpo,
kiame giliausią padėką dalyvavusems laidotuvėse žmonėms ir sutrikusiems 
vainikus ir šv, Mišias draugams ir giminėms. Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui* Kun. ^varliui, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą; dė- 
kavpjame graboriui Eudeikiui už taip rūpestingą, mandagų ir simpatingą 
patarnavimą nubudimo valandoj; dėkavojame gėlių nešėjams. grabnešiams* 
kapinių užveizdai p. Krušui. visiems dalyvavusiems pamaldose ir šerme*
nyse žmonėms, visiems pareiškusįems užuojautą ir pagalios dėkavojame 
visiems, kaimynams, draugams, pažystamiems ir biznieriams dalyvavusiems 
laidotuvėse ir lydėjusiems į kapines; o tau, musų mylymas vyre ir tėveli, 
sakome: ilsėkis Šaltoj žemėje ir lauk mus ateinant.

Nubudusi
LEKAVIČIŲ ŠEIMYNA.

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI

, GRABORIAI

Off., Boulevard 9277 
4603 S, Marshfield Avė.

Res., Hemlock 9528 
6607 S. Mapletvood Avė.

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
> , m r /CHIRURGAS <4, 

Oakley ir 24 gatvės * 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, U ta minkė 
___________1-4, Petnyčioj 1-7__________

Advokatai

t i' .! .""i11.".'.■s'i'.fiff.i'v s

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVJĘTKOS 
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms B^nkietams ir Pagrabams 
Vainikai "

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTH^
OPTOMBTRIST 

Praktikuoja virš 20 
4649 S. Ashland A 
Tel. Boulevard 641

DR. KARL NURKA1 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikor 
mokslišku budu 

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovelnll 2242

ĮIIRI imu.......... .  n i JI'y«-"4 *. .7, F* j -- '

■ •-

Seniausia ir Aidžiausia
GRAB0R1U IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
norokupjame už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musą 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Ęęikalui esant, musų automobilius atvažiuos Į jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galenite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitij reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
( tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

EUDEIĘIS yra vienatinis lietuvių gmborius, kuris 
teikia ampulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškoj Koplyčios Dėl 
šermenų. Pasaukite EUDEIKJ pirm negu kreipsitės kur 
kitur, | 

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

ĮMvMį Ofisas

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

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

A. L Davidonis, M.I
4910 So. Michigan Avem

Tel Kenvvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ry 
, nuo 6 iki 8 valandai vak 

apart šventadienio it ketvirtadienio

Dr. P. M. ZILVIT]
■' z ’ I '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. K. DRANGELIS Phone Boulevard 7042

DR. ę. Z. VEZELIS
Dcntistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

K, GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbotn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
5323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 

■ ........... i- . „ „i. ........... . ...

John Kučhinskas ■ - J
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt St. 

Patefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki |

A. A. S LAK1S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. JVoshington St
Room 1502 Tel. Central 297f 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Snbatoi 
- 6 iki 9-vai.

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 5395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

• 05 W Adams St„ Room 21 7 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 4-9 
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Repnblic 9600
■  —  —1 ............ ............ ...... . ■■, *—i>iį   

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Arbland Avė, 
Tel. Boulevard 2800

Ra*. 6515 So. RockmeU St.
TA. RtrebKc 9722

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Namai* 3117 S. Unipn Avė., 7 iki 9 v. 
Telephone Victory 2213

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryt® iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutartį



šeštadienis, balan. 30, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Į Chi- kaipo agentas, eidamas kasdien.
, kad gauti 

biznio ir iš to daryti pragyve
nimą.

Kaip žinoma, šiais depresijos 
laikais, kad ir gabiam žmogui, 
ne taip lengva susirasti pakan-

Rytdienos “Naujie
nų” radio programas

Bus dvi geros dainirinkės 
. ir Makalai

Rytoj, sekmadieny, gegužės 
1 d., nuo 7 iki 7:30 vai. vaka
re, iš radio stoties WEDC, 1210 
kilocycles, bus eilinis “Naujie
nų” radio programas.

šiame programa dainuos dvi 
žymios dainininkės, taip mėgia
mos radio klausytojų. Tai p. p. 
Nora Gugienė ir Ona Biežienė. 
Be to bus ir Makalų šeimyna, 
kuri tęs įdomų pasikalbėjimą 
apie savo bėdas ir vargus.

Neužmirškite pasiklausyti šio 
gražaus ir įdomaus “Naujienų” 
radio programo.

Rytoj, 6 vai. vakare, 
visi bukime Lietuvių 

Auditorijoj .

mis dienomis atvažiavęs 
cago. Baigęs teisių mokslus. Jis iš stubos į stubą 
kalbės Chicagoje dar pirmą 
kartą ir, be abejo, kiekvienam 
bus įdomu išgirsti svečią kal
bėtoją.

Koncertinę programo dalį iš
pildys Chicagos Lietuvių Cho-, karpai sau kostumerių. O ypa- 
ras “IPirmyn, vedamas K. Ste- j tingai agento jau toks darbas, 
ponavičiaus ir solistai. Dainuos1 
šaunioji dainininkė Anelė Sala- 
vei č i ki u tė-S tepona v ič i enė, bus
gražus Mergaičių Trio — “Trys 
Rožytes nuo Trakų”, susidedan
tis iš panelių Onos Skeveriu- 
tės, Antoąėtės Karnelaitės ir 
Elenos Vespendraitės. Bus ir 
kitų gražių parnarginimų — ne
tikėtų, bet labai malonių siur
prizų, apie kuriuos tik ant vie
tos sužinosite.

O paskui šokiai ir balius prie 
smagios Jurgio Steponavičiaus 
orkestros — Stephens Revelers 
muzikos.

Tai bus gražus koncertas ir 
balius ir visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami į jį atsilankyti ir 
tuo apvaikščioti savąją Pirmo
sios Gegužės šventę! ,

Darbininkas.

kurio sėkmingam atlikimui .rei
kalinga tdrėti draugų pagalba. 
Todėl visi Keistučio Kliubo niv- 
riai, kurie norite turėti ‘ sau 
ar savo šeimynai gyvasties ap
draudę didelėj* ir atsakom ingo j 
kompanijoj, pašaukite savo pir
mininką Wm. Buishą, 7004 So. 
Tai man Aye., tel. Republic 6131.

— o—

Išvažiuoja Lietuvon

Apvaikščiokime tarptautinę dar
bininkų šventę Pirmąją Ge
gužės dideliu koncertu ir ba
lium.

Pirmoji Gegužes, 
solida- 

viso

Rytoj 
tarptautinė darbininkų 
rūmo šventė. Kartu su 
pasaulio darbininkais, šią šven
tę paminės ir Chicagos lietu
viai darbininkai-ės. Paminės ją 
dideliu koncertų, prakalbomis 
ir balių Lietuvių Auditorijoje. 
'Pradžia anksti — 6 vai. vaka
re, kad liktų daugiau laiko pa
silinksminimui ir suėjimui su 
draugais ir pažystamais. O kad 
kiekvienas įgalėtų šioje didelėje 
iškilmėje dalyvauti, įžanga bus 
visai maža — tiktai 35c, kad 
tik pasidengtų išlaidos, nes ap- 
vaikŠčiojimas rengiamas ne pel
nui.

Gerai chicagiečiams žinomas 
Steponas Maežis, turįs minkš
tų gėrimų sankrovą prie 1901 
Canalport Avė., gegužės 10 d. 
išvažiuoja Lietuvon, bandyda
mas atgauti sveikatą ir aplan
kyti savo gimines. Jis važiuoja 
į Kvėdarnos miest., Tauragės 
apskr. ir Tirkšlių miest., Ma
žeikių apskr. Jei kas iš pažyšta- 
mų ar giminių norėtų įduoti 
saviškiams kokių dovanų, p. 
Maežis mielai apsiima patar
nauti ir parvežti jas Lietuvon. 
Jo telefonas Roosevelt 2765.

Aš iki šiol dar niekam nesa
kiau ir nesakysiu, kad vieno 
gerai mums Brighton park i e- 
čiams žinomo Stanislovo varda
dienis jau nebetoli; jei neklys
tu, bus iš gegužės septintos į 
aštuntą dieną. Taip, vardas Sta
nislovas. O kur pavardė? Kiek 
žinau; tai ir šventrašty nėra 
pavardės, tik pasakyta “Stanis
lovo, vyskupo ir mučelninko”.

Kalbėti apie mučelninkus, 
manau, nėra reikalo, nes jau ir 
taip mes žinome, kad šiais de
presijos laikais mučelninkų-kan- 
kinių netrūksta, o vyskupai 
man nereikalingi. Svarbu, kad 
tik kur nors suradus tam var
dui gerą, tinkamą pavardę. ,

Ak, beje, pažįstu Warnį, gy
venantį adresu 4157 So. Ca- 
lifornia Avė., kuris yra nau- 
jienietis ir užlaiko krautuvę 
įvairių mokyklų vaikams reik
menų, . taipgi cigaretų, cigarų, 
šaltos košės ir t. t. Taigi, išro
do, kad minėta pavardė labai 
tinka Stanislovui.

—O—

Tautiškos parapijos 
balius

Programas
Pirmosios Gegužes 

čiojime rytoj vakare 
tai dienai pritaikytas 
kalbėtojai:

apvaikš- 
pasakys 

kalbas du 
Naujienų.” Redak

torius d. P. Grigaitis ir d. Vin
cas Ambrozaitis. Drg. Ambro- 
zaitis yra bostonietis, tik šio-

Rytoj Tautiška Parapija, 
Union ir 35, rengia balių. Vi
sas pelnas yra skiriamas sve
tainės ir bažnyčios ištaisymui.

Kun. Linkus per visą žiemą 
su pasišventimu dirbo bedarbių 
naudai. Jis šelpė didelį buri 
žmonių. Ačiū jam, daugeliui 
bedarbių neteko badauti. Tačiau 
dabar yra reikalas sutaisyti 
svetainę. Tam tikslui ir yra 
rengiamas šis balius.—J. R.

Brighton Park

Kelios dienos atgal Baltras 
Radžius, kuris gyveno adresu 
2605 W. 43rd St., apleido mu
sų Brighton IRarką ir išvyko į 
Rockfordą, III., pas savo gimi
nes ir mano ten pabūti per vi
są vasarą, kadangi, pasak jo 
paties, čia jam buvo nuobodu 
būti be darbo, tai nuobodžio 
verčiamas turėjo išvažiuoti. Vis
gi jis prižadėjo galutinų ryšių 
su mumis nenutraukti Įr sakė, 
kad kai tik suras Rockfordo 
apielinkėse grybų, tai ir mus 
kai kuriuos Brighton parkiečius 
pavaišinsiąs. Gerai, lauksime. 
Be to, dar žadėjo Baltras pra
nešti per laiškus apie svarbes
nius Rockfordo įvykius.

tearto?
Kas buvo, yra ir bus

beslOJ 
| FmAJI 
J floee*

ŪNauh«MnJ 
®**«55*ę*r;

Lietuvių Keistučio Pašalpinio 
Kliubo susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 1 dieną. Pra
džia susirinkimo lygiai 12 vai. 
pietų laiku adresu 4615 South 
Mozart St. Nariai ir kurie no
rite prisirašyti prie kliubo pra
šomi atsilankyti.

Išvažiuoja Europon 
studijoms

Benjamin H. Hilkevitch, 
tis ofisą 2500 W. Division St., 
žės 1 d., išvažiuoja į Vienną tolimes
nėms studijoms širdies ir inkstų ligų.

Dr. Hilkevitch yra štabo narys Rus- 
sian Medical College ir Viennoj mano 
praleisti 8 mėnesius. Sugryžęs jis ir 
toliau dirbs Chicagoje.

Dr. turin- 
gegu-

Bernice Radic
buvo Bridgeporęc biznyje per 8 metus. 
Šiandie jos paskelbia atidarymą savo 
Linžerijų sankrovos Marųuettc Parke. 
Jos prašo visas savo kostumerkas, kurios 
paliko pas jas hemstitehing, dabar kreip
tis nauju adresu. f .

Žiūrėkite M. A. B. Shop apgarsini
mo šios dienos laikraštyje. •—J. 7..

Humboldt Park Lietučių Politiškas 
Kliubas rengia didelį balių šeštadieny, bar 
landžio 30 d., K. P. svetainėj, 3353 W. 
North Avė., 7f30 v. v. Bus orkestras, 
kurią dar mažai kas esate girdėję, užtai 
bus gera proga jauniems pasišokti, 
priaugusiems pasiklausyti — ” ‘

, o
Komitetas.

(ČĮAŠSIFIEDAį)

PRANEŠIMAI
Lietuvių T. K. Parapija*

LINKSMĄ BALIŲ 
GEGUžftS-MAY 1 DIENĄ, 

Pradžių 7:30 Vai. vak. 
350S So. Union Avė.

' įžanga 25c. 
Kviečia visus

Komilelas.

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBARYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER
• COLLEGE. .

672 West Madison Street

CLASSIFIED ADS. !
For Rent

RENDON 2 frontiniai kambariai, 
apšildyti, šviesus. “In a door" lova. 
Naujai iŠdekoruoti, 

7131 Wentworth Avė.

PASIRENDUOJA Standas geroj biz
nio'vietoj, prieš Tautiškas kapines. Sa
vininkas S. Svilainis, 87 and Kean Avė., 
Justice Park, III.

Furnished laboms
. RENDAI moderniškas kambarys dėl 

vieno ar dviejų vaikinų. 1 fl.
6741 So. Campbell Avė.

RENDAI pigiai apšildomas kambarys, 
1 lubos.

t 7030 So. Campbell Avė.

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO BENDRO

VES NARIAMS

Naujicnų Skolinimo ir Bu- 
davojimo bendrovės (Spulkos) 
nariai, kurie neišsigalite užmo
kėti taksus už savp namą, 
kviečiami atsilankyti į Naujie
nų ofisą —suteiksime paskolą.

T. RypkeviČia,
, sekretorius.

North Sidės Bijūnėlio choro tėvų su
sirinkimas atsibus šeštadienio popietyje, 
balandžio 30 d., kaip 3 valandą, Almera 
Siinons svetainėj, 1,6,40. N. Hancock St. 
Visų dainininkų *tėvAix turėtų dalyvauti, 
kad aptarus kaip geriau prisirengti se
kančiam sezonui ir ką bus galima veik
ti bėgyje vasaros.

Kviečia Komitetas.

Bridgeportas. — Simano Daukanto 
Draugija 'laikys mėti, susirinkimą sek
madieny, gegužės 1 d. 12 vai. dieną, 
Ch. Liet. Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted St. Nariai būtinai dalyvaukite 
susirinkime, nes randasi naujų reikalų 
apsvarstyti. Taipgi, kurie esate pasili
kę su mokesčiais, būtinai privalote apsi
mokėti, nes priešingai busite suspenduoti.

—- P. K., nut. rast.

KĄ SAKO APIE 
HERBOLEKA 

tūkstančiai aptiekorių, kurie 
pardavinėja Hprboleką ir pa
taria jį savo ikostumeriams:

“Dėl apetito, vidurių, gasų ir nevirš- 
Sinimo, nuo žatni| skilvio kataro.

uo' nešVarįius'1 kraujp, dėl tulžies ir vi
durių, nuo spuogų, žaizdų Ir išbėrimų 
ant kūno, nuo reumatizmo, užkietėji
mo ir Hemoroidų, nuo Appendiz, nuo 
tulžies ir inkstų akmenų nėra geresnių 
vaistų už Herboleką.”

DELKO?I
Aptiekoriai apie tai liudija, kurie iš

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

HERBOLEK,
8480 Commercial Avė., Chicago, III.

per-

Financial
Finansai-Paskolos

# PINIGAI SKOLINAMI

ant ręal estate bonų, mokančių, ar 
besimokančių; 7% už T metus, nėra 
.nesiniiį išmokėjimų.

' THE PRUDENTIAL CO.
Suite 1227

188 W. Randolpb St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ne- 
mė-

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURI?, kodėl ne
pašaukti mus. Męs atliekame darbą už 
jūsų pačių kainą. Viskas garantuota. 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą 
malevų, bardware ir varnišių už žemas 
kainas.
BRIDGEPORT TIN SHOP « PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Vittory 4965

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

PERMAMENT Wave duosim per 3 
dienas $5 vertės už $1.40, $7 vertės už 
$3.50. Pbone Boulevard 4303, 
653 W. 51St.'

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PAAUKOSIU gražius modemiškus 4 
kamb. rakandus, vartotus tiktai 3 mėn 
2 šm. seklyčios setas $65, vertės $325 
4 šm. miegamasis setas $75. vertės $350 
9x12 American Oriental Kaurai $30 
daug kitų smulkmenų rakandų ir kaurų 
Priimsiu $375 už viską, arba parduosiu 
atskirai, verti $2.000. 6318 N. Fran- 
cisco Avė., 1 Apt.. tel. Rogers Park 4887 n y. .

Automobiles
AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS. lie- 

tuvys, nori taisyti automobilius jūsų na
muose, pigiai. 4357 So. Washtenaw 
Avė. Tel. Lafayette 1329.

RETA PROGA
BUICK Master 6 Sedanas. Kadangi 

man reikia pinigų, turiu tuojaus jį par
duoti. Vartojau jį tiktai nedėldieniais. 
Kąro negalima atskirti nuo naujo. Ori- 
ginalis gražus baigimas ir geri tairai. 
Reikia pamatyti, kad įvertinti. Paau
kosiu jį už $250. Atsišaukite nedėlioj. 
1141 North Ridgvvay Avė., arti Division 
St., 2nd flat.

Exchange—Mainai
6 KAMBARIŲ bungalow 2 karų ga

ražas, gera vieta Marųuette Road, netoli 
Western Avė,. Mainys ant lotų arba 
mažo biznio.

80 akrų farma su budinkais, 9 kar
vės, 4 arkjiai, vištų, kiaulių, mašinerijos, 
ant kranto upės, mainys ant namo.

CHAS SEKAS

3647 Archer Avė.
Virginia 075 7

MAINYSIU 6 kambarių cottage su 
5 lotais West Melrose Parke, ant šviežio 
oro į bizniavą namą, su bučerne ir gro- 
serne, 2104 Washburn Avė. Telefonas 
Roosevelt 8483.

KAMBARYS rendon, tik 2 šeimynoj, i 
su valgiu arba be valgio. Antros lubos. 
Tel. Lafayette 4354. 2512 W. 45 PI.

RENDON kambarys geram vaikinui pas 
našlę moterį. Su valgiu arba be valgio. 
33 56 So. Lowe Avė. rear cottage. 
___ --------------------------------------- 1------------- -——

RENDON šviesus, apšildytas didelis 
kambarys su ar be valgio, nebrangiai. 
Yra garadžius. Box 1421, 1739 So. 
Halsted St.

PASIRENDUOJA rūmas dėl vaikino 
arba merginos, šviesus, patogus ir ne
brangus, 3 lubos. 650 W. 31 St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

1 *
IEŠKAU partnerio ar partnerkos su 

mažu kapitalu į 58 kambarių rooming 
house biznį.

2318 W. Wasbington St.

REIKALINGA partneris prie medžių 
Išdirbystės, su mažu kapitalu. ■ Rašykite 
Box 1423, 1739 S. Halsted St.

REIKALINGAS partneris į biznį, nes 
vienai persunku ir reikia, kad turėtų pi
nigų atnaujinti pirmą morgičiu. Box 
1422, 1739 S. Halsted St.. Chicago. III.

Keal Estate For Sale
Namai-žfemčPardavimui

PERSKAITYKITE — NESIGAILĖ
SITE

Ūkė, 113 akerių, žemė ir namai geri. 
Miesto elektra ir telefonas. Stovi ant 
paties ežero kranto, kur- randasi daugy
bė įvairių resortų. Vieta labai tinkama 
dėl resortų, nes yra gražus miškas prie 
ežero. Randasi prie gero kelio, apie 
110 mylių nuo Chicagos. Parsiduoda 
pigiai. Arba galima mainyti į 2-jų ar 
4-ių flatų namą.

2-jų flatų gražus mūrinis namas, 
mainys ant bungalow.

Marųuette Pk. 2-jų flatų namas, at
skirai apšildomas, 5 ir 6 kambariai ir 
garažas. Kaina tik $5800. Du žmones 
serga šeimynoje, todėl pigiai parsiduoda.

Mūrinis namas, 2-jų flatų ir garažas. 
1-mas morgičius $4500. 
$6300. Mainys į biznį 
bilį.

' 2 flatų, tik su pirmu 
mainyti ant lotų — reikia biskį pinigų.

Parsiduoda 1-mas morgičius, suma 
$1970 už $1800,* šeštas procentas ir 
mokamas kas mėnuo. Visi suma išmo
kama per 4 metus. Žmogų spiria kita 
bėda, todėl parduoda.

Kreipkitės pas:
K. J. MACKE » CO.

(Mačiukas) 
6812 S. Western Avė. 
Tel. Prospect 3140 

- O---------

Kaina tik 
arba automo-

morgičiu, nori

Situation Wanted
Darbo lėiko 

MERPINA ieško darbo, su geru pa
tyrimu prie ice cream parlor ar grocery.

3559 So. Union Avė.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS patyręs barberys. 
Darbas visados. Knygynas, 3210 South
Ralsted St. >

Lošt and Found
Rasta Pamesta

' 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, bardvvare store, gasoline 
station. bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pąsimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

ROSELAND. — Kam per klaidą apie 
2 savaitės atgal, be tikieto įdaviau se
nobišką moterišką paauksuotą Elgin lai
krodėlį, išmargintu dial, labai **“ 
grąžinti, busiu labai dėkingas. 

F. BUKAUSKAS, 
, 10831 Michigan Avė.

prašau

Business Chances

EXTRAt Nepraleiskit progos, par
siduoda grosime ir bučernė pigiai, už 
pusę kainos. Savininkas važiuoja Lie
tuvon. 3002 W. 40th Placc. «

DIDETTS PAAUKOJIMAS
50 nėdu Wa11are ųarvėi. 2000 bloke. 

$30 už r>?da. 75 nėdns L«we Avė. 
vat.. 2800 bloke. $25 už pėda. 2 fhtu 
5 kambariu Lowe Avė. vt.. 2800 b’oke. 
furnasas. $7.500. kainavo $10.500. 
tiktai $1.000 įmokėti.

G. C. OLCOTT
163 W Wasbington St., tel.Franklin 5186 
arba 2853 Lowe Avė., tel. Victory 5930

“GARDEN CITY 
oUCFLOOR DRESSING” 

šviesaus Grindų Aliejaus 
dėl visų grindų, su kiekvįenu pirki
niu galiono, pusės galiono, ar kvortos 
keno. šis grindų aliejus padarys tvir
tesnį ir geresnį elastišką paviršių, ne
gu varnisis. Tai yra tvirčiausias už
baigimas dėl visų grindų. Išdžidvęs la
bai blizga ir palieka šviesiai užbaigtas 
grindis.

,■ GALIONAS    ______ ____ __  f2.00
% GALIONO _________________ 1.10
%/ GALIONO ______ ____ ______ 7Oc

Parsiduoda visose hardware ir malevų 
sankrovose. Išdirbamas:

GARDEN CITY PAINT
» VARNISH CO.

20-TH AND TKOY 8TRF.KTS 
Chleaęo, III. Tel. CRAWFORD 1810

Kiek laiko atgal, mirus Keis
tučio Kliubo pirmininkui Jonui 
Aleksandravičiui, jo vietą užė
mė buvęs vice-pirmininkas Wm. 
Buishas. Taipgi jis užėmė ir tą 
darbą, kiy;į Aleksandravičius 
dirbo. Dabar Wm. Buishas yra 
ne tik Keistučio Kliubo pirmi
ninkas, bet ir darbuojasi prie 
žmonių gyvasties apdraųdos, 
būtent prie Western and South
ern Life Insurance kompanijos,

Įsipiršo kaip burdingie- 
rius, išėjo kaip banditas

Nepažįstamas vyras pasisakė 
p-niai Rachael Barrach, 1522 
So. Sawyer avė., kad jis norįs 
nusisamdyti pas ją kambarį, ku
rį ši garsino rendai. Įėjęs vi
dun nepažįstamas padarė holda- 
pą. Vyras pabėgo išsinešdamas 
du deimantiniu žįedų ir mote
riškus kailinius. z

West Central Window
Shade Cleaners

5103 W, Madison St
CHICAGO •

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

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ

Šaukite Columbus 9309

STUDEBAKER VĖLIAUSIO MODE
LIO DE LUXE SEDANAS \ 

Turiu paaukoti praktiškai naują Stu- 
debaker. Važinėjau juo labai mižai ir 
jis yra absoliučiai kaip dieha išėjęs iš 
dirbtuvės. Kainavo man virš $1,850 
naujas. Paaukosiu jį tiktai už $350. 
1715 North Humboldt Blvd. 
North Avė., Ist Apt.

PARDAVIMUI pigiai bučernė arba 
mainysiu ant namo ar loto 

2317 W. Madison St.

PARDAVIMUI pigiai ice cream Sto
ras. Priežastį „pardavimo patirsit ant 
vietos. 4213 So.VampbelJ Avė.

PARDAVIMUI dviejų po 4 kamba
rius mūrinis prieky ir mažas 2 kamb. 
namas užpakaly. Toiletas. Rasas, elektros 
šviesa, assessmentai užmokėti, išmokėtas, 
kaina $3.100. įmokėti $1.000. Jei bus 
daugiau įmokėta, ar visi užmokėti, kai
na atitinkamai bus mažesnė. Matykit sa
vininką užpakaliniame namely.

2943 Lowe Avė. *

arti
PARSIDUODA krautuvė saldainių, ice 

creamo, cigarų, kaina pigi. Atsišaukite. 
3329 Auburn Avė. Tel. Boulevard 3771

HUPMOBILE "CENTURY 6” 
SEDANAS

Mano vartotas visai mažai ir yra ab
soliučiai kaip taaujas. Įrengtas su 6 ra
tais ir 6 tairai yra kaip visiškai nauji. 
Priimsiu $350. 48)2 Nottb Wįnchester, 
Avė,, Ist apt., arti Lawrence Avė,

PARDAVIMUI restoranas labai pi
giai . Priežastį patirsite vietoje, 2113 
So. Halsted St. Tel. Canal 7055.

PARSIDUODA 10 kambariu namas. 
2 garadžiai. jarde visokių medžių ir 
ereiosų. Vertas $5.200. dabar parsi
duoda labai pigiai, iš priežasties, kad 
norim apleisti Cbicagą ant visados. Par 
sinaudokit nepaprasta proga — busit už
ganėdinti. galima matyti vakare po 5 
vai. 3517 S. Lowe Avė., ant antrų lubų.

Cicero Lietuvių Atidai
»

Aš noriu atkreipti jūsų domę į taK kad po Gegužės 1 d., 
1932, mano Oak Park ofisas bus ne ant Madison 
St., bet naujoj vietoj —

* '

Medical Arta Building, ant Lake Street
x arti Oak Park Avė., Oak Park, Illinois

H. P. Dorsey, M. D.
715 Lake St., Oak Park

arti jDak Park Avė.
Telefonai: Ofiso—Village9300, Rezidencijos—Euclid 1199

NAUJOS NAUJIE- 
. NU STOTYS '

V
Jau
ma

anksti iŠ ryto dabar gali- 
Naujienas nusipirkti šiose 

naujose vietose'.

Ant Stando prie elevatoriaus 
ant Halsted Street arti 63čios 
gatves.

Ant Stando ant 63čios gatvės 
prie Sacrameirto avenue.

« , • —4———— 1
J

P-no Benošiaus Aptiekoje, 
2612 W. 71st Street.

Kendžių Krautuvėj, ^151 W. 
69th Street.

NAUJIENŲ^ ADM.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystes, stenografijos* ir kitų' mokslo 
šakų. Musų mokyklos . nauja (sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į devynįs mėnesius; augštesnį 
mokslą į viepus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti ąbd- 
ną mokslą, Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo' 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO. ILL,’ '

HUPMOBILE 1931 De Luxe 8 Sport 
Sedanas. Del finansinių priežasčių esu 
priverstas paaukoti savo praktišką! nau
ją karą. Jis buvo mano išvažiuotas tik
tai 8,000 mylių ir tikrai yra kuogeriau- 
siame stovyje. / 6 tairai kaip nauji. Vis
kas originalio ir visas Aitras neturi net 
įbrėžimo. Kainavo man beveik $2.000 
tik trumpą laiką atgal, 
pinigų. Priimsiu $325.

'3104 North Lincoln St., 
dst floor

Reikia dabar

, For Rent
PASIRENDUOJA Storas su visais 

šiokeisaįs, aisbąksiu, pukebeliu ir regis- 
tęrių, geroj Vjetoj, ant kąmpo' ir rąn- 
davojas didele salė baliamą ar susirinki
mams ir keturi kanfbąriai- gyvenimui, ■ 

'ANTANINA KEGAVIČIENĖ 
2256 Wesr 19 St;

- . 6tos durys

PARDAVIMUI cigarų, saldainių ir 
kitų smulkių dalykų krautuvė už priei
namą kainą. 653 W. 59 St.

PARSIDUODA soft drink parlor, iš
dirbta vieta. Greitam pardavimui iš
važiuoju iš Chicagos.

4125 So. Ashland Avė.

< T*l*t>bone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.

PARDUODU groserį su nimu arba 
be namo, vieta gerai išdirbta; priežas
tis — vienai persunku. M. Wakh, 3403 
S. Wallace St. '

4712 MAYPOLE AVĖ., 6 kambarių 
pusantro augšto mūrinis narnas^ furnaso 
Šiluma, arti 
parduotas 
Trust Dept.. Austin State Bank, 
Austin 5412.

“L", $4,500. Turi būti 
kad sutvarkyti palikimą. 

, tel.

i PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
dėl nesutikimo partnerių, gera vieta, ge
ras biznis.

11462 Vincennes Avė.

PARDAVIMUI 30 pėdų rezidencijos 
lotas arti 55 St.. į> rytus nuo Cicero 
Avė., improvemeritai sudėti, $300. Taip
gi ‘ 
vi

PARDAVIMUI pigiai Road House iš 
priežasties ligos. Biznis išdirbtas, 
12412 So. Halsted St. Calumet Park, III.

biznio lotas ant 55 St., $400, leng- 
išmokėjimai.

O. RUETER.® CO.
10301 So. Weitern Avė.

Tel. Beverly 4595

Jus sutaupinsite 50% ant viso (dantų 
1 darbo, jei ębite pas

Drk S. A. Sucharoff
Gas DENTISTA&
800 W.Rooseoelt Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymatketį 3313
Darbas garantuotas. Egzaminaęija dykai,

> SIUTAI IR TOPKAUTAI SULIG
UŽSAKYMO

$21.50, $23.50. $25.00, $28.50
ir augŠč,

Darbas ir pritaikymas garantuoti. Šimtai 
patetnų ( pasirinkimui

L&FTAILORS
3516 S. Halsted St.

Šalę Rarnova teatro ,

X-Ray

... ......» ,1

PASIRENDUOJA 6 kambarių cotta 
ge, naujai dekoruotą, furnasas, garažas 
gera transportacija. 853 W. 86 St.

vPARDAVIMUI pigiai Road, House, 
visą arba pusė. Biznis išdirbtas, prie
žastį patirsit ant vietos. 12318 So. 
Haltsed St.', Calumet Park, III.

5 KAMBARIŲ datas, 2900 bloke 
Lowe Ave„ naujis furnasas, elektrą, di
delės viškos, basementas, kiemas. 2853 
Lowe Avė. * Tel. Victory 5930.
"V ' V*....... . ! .....U,.-,.,,....... ... -----------------------

PASIRENDUOJA beismantas, 
vieta T
čiaus: , apgyventa svetimtaučių; kampas 
67 St. ir Maryland Avė. Kreipkitės An- 
ton Jablonskis, 820 E. 67 St., Tel. 
Midway 8528.

, gera
nėra arti kito šiau-

BRIGHTON PARKE rendon 4 kam-

Valymas, Taisymas, it..Proslnimas moterųI duosiu Bęlgia
it xm į žemoi kąįnoįv , 4508

Farms For Sale 
lĮkiaŲ Pardavi muį 

PARDAVIMUI 53 akrai arti ežero, ge^ 
ros triobos, vištos, padargai, $2,400, 
$750 įmokėt. 40 akrų, triobos, arkliai, 
7 karvės, padargai, $1650, $750 įmo
kėt. 60 akrų, namas, barnė, miškas, $750 
$250 įmokėti. Rašykit dėl .sąrašo.

F. S. VAHUE, Allegan, Mich.

GRAŽUS 11 kambarių namas, sma
gioj vietoj priešais gražų ežerą. Bar- 
genas, lengvais išmokėjimais. Įmokėt 
kiek galite. Priverstas parduoti. Ma
žas rooming house

Auburn Parke
Tel. Raddiffe 5824

PARSIDUODA cottage, 1% flato, la
bai pigiai, arba mainysiu ant ūkės ar na
mo Lietuvoj. Joseph Survilla, 6809 S. 
Rockvvell Sr.

barių flatis. naujam name. Taipgi par- pada 
ian Police šunį, geras sargas.1 
3 S. Californįai Aye. •

. PARDAVIMUI 92 akrų farma, 15 
akrų 'miško, visa kita .dirbama, gero, 
vietoj, prie cementinio kelio, tinka gaso- 
lino stočiai ar garadžiui; yra traktorius, 

i arkliai, karvės, kiaulės, 
Rašykite 

GOLSKY, 
ĖdgeWood,

EXTRA. Mainau 6 kamb. bungalow 
ant ūkės Lietuvoj, arba parduosiu pi
giai. ’ Namas randasi prie Forest Pre- 
serves ir Stickney Picnic Grove. P. 
Zclvis, 4218 So. Mapk Avė., Bcrvvyn, 
Illinois.

karvės, 
rgai, rakandai.

JOHN
Box 115,

vištos, antys,

I1U

KAM bankas paims, tai jus pasiirn- 
kitę. 2 flatų namas Marųuette Park 
kolonijoj tiktai už $6,000. Telefonuo- 
kitė Grovehill 19657

j
L'^ii




