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Paryžiuje Tapo Nušautas Francijos Prezidentas
Fortūnatas J. Bagočius 
Laimėjo SLA. Rinkimuose
Pažangiųjų SLA. narių kandidatas į Prezi 

dentus sukirto Bačiūnų ir Gegužį
» Brooklyn, N. Y., gegužės 5 
d. (Specialis pranešimas “Nau
jienoms”).—SLA. Pildomos Ta
rybos rinkimų pasėkos tokios:

Į Prezidentus:
F. J* BAGOČIUS—3.087
J. J. Bačiunas—2,040 b.
S» Gegužis—1,896 b.
Turiu pridurti, kad tai 

ne visą! pilni rezultatai, 
trys kandidatai gaus dar po bis- 
kį daugiau. Bet tai nepakeis pa
dėties.

Bagočius išrinktas!

«
b.

dar
Visi

“Tėvynė” praneša, kad šią 
savaitę paskirta komisija jau 
pradėjo skaityti balsus, ir ti
kimasi, kad apie šios savaites 
galą savo balsų skaičiavimo dar
bą pabaigs, taip kad sekančiame 
SLA. organo numeryje veikiau
sia jau galės būt paskelbti ga
lutiniai prezidento ir kitų Pil
domosios Tarybos narių rinki- 
kimų rezultatai. Į balsų skaity
mo komisiją įeina: A. B. Stri
maitis, V. Michelsonas ir M. 
Mikolainis.

Pasikėsinimą prieš 
P. Doumer padarė 
rusųmonarchistas

Prezidentas sutikini sužeistas;
•gyvybė, pavojuje

Paryžius, geg. 7. — Radio ži
niomis, pašautas Francijos pre
zidentas Paul Doumer mirė.

Atmetė veteranų bo 
nų išmokėjimo 

pasiūlymų

Vokiečiai smerkia 
princą Friedrich 

Wilhelmą

[Acme-P. 0 A. Photo]

Joliet, Jll. — Gustav Miller, 
23 metų amžiaus turtingo vie
tos biznierio sūnūs, kurį pavo
gė kidnaperiai. Už grąžinimą iš 
tėvo reikalaujama $50,000.

Washington, D. C., geg. 6.— 
Atstovų rūmų wayfcand Tfteans 
komisija 15 balsų prieš 10 at
metė pasiūlymą išmokėti karo 
veteranams $2,000,000,000 bo 
nų.

Estija ir Rusija pasi 
rašė nepuolimo, 

sutartį

Potsdam, Vokietija, geg. 6.— 
Ryšy su buvusio Vokietijos ka
ralaičio Friedriclj. Wilhelmo 50 
metų sukaktuvėmis, Vokietijos 
spaudoje pasirodė ilgi straips
niai, kuriuose jis yra griežtai 
smerkiamas už savo elgesį ir 
paramą fašistui Hitleriui. Be
veik visi išimtinai jj pavadino 
“aedžentelmonu.”

Rezignuos Simaičio 

 

sudaryta Klaipėdos 

 

krašto direktorija?
Seimelio rinkimuose / dalyvavo 

62,888 balsuotojų

Maskva, geg. 6. — čia Esti
jos ir sov. Rusijos 
pasirašė nepuolimo 
Ginčai tarp šalių bus 
taikiu budu.

delegatai
sutartj.
rišami

Ne kokie pyragai eiti 
atžagariai aplink pa

saulį

Pirma save palaidojo, 
paskui nusišovė -

O
išėjo at- 
Laikinai 
pasiekęs 
vargais.

Bay City, Mich., geg. 6. 
Čia nakties laiku ūkininkas 
sikasė sau duobę į ją įlindęs, 
visAs, išskyrus galvą ir rankas, 
apsipylė žemėmis ir vėliau nu
sišovė.

is-

Istanbul, Turkija', geg. 6. — 
Kiek laiko atgal iš Fort Worth, 
Texas, Plennie Wingo 
bulas aplink pasaulį, 
viskas ėjo gerai ,bet 
Balkanus, susidūrė su
Pirmiausiai j j areštavo Bulga
rijos policija ir ilgokai tampė 
po kalėjimus, o dabar Turkijos 
policija apsunkino vargšo ke
lionę, patalpydami jr šaltojon 
už sienų peržengimą be leidi
mo.

, Statys namus iš stiklo 
plyty Žemės drebėjimas New 

Zeland saloje
New York, geg. 6—Corning 

stiklo kompanija išrado stiklo 
plytas, kurios yra stipresnės už 
savo molio pirmtakunus ir tin
ka namams statyti. Tos plytos 
laisvai įleidžią j vidų dienos 
šviesą, bet tuo pačiu laiku yra 
nepermatomos. Jos turi ypatin
gą cheminę sudėtj ir sveikatos 
atžvilgiu yra naudingesnės už 
stiklą, kuris paprastai naudoja
mas langam^.

Wellington, N. Z., geg. 6. — 
Keliose New Zeland salos apy
linkėse labai smarkiai drebėjo 
žemė, 
shook 
stoliai

Apgriūti Napier, Hast- 
ir Waiora miestai. Nuo- 
vidutiniai.

Anglijos parlamentas 
svarstys karo skolas
London, Anglija, geg. 6. — 

Greitoje ateityje Anglijos par
lamento žemieji rūmai svars
tys karo skolų klausimą. Prieš 
metų pabaigą jai reikės sumo
kėti nuošimčius J. Valstijoms.

Klapiėda, geg. 6. — Galutini 
Klaipėdos krašto rinkimų re
zultatai suteikė aštuoniolika 
atstovų dviejoms vokiečių par
tijoms landvirtschaftspartei ir 
volkspa'rtei, tris 
demokratams ir 
tams.1 Lietuvių 
cius nepakitėjo, 
buvo pranešta, 
laimėjo 5 vietas.

Viso rinkimuose dalyvavo 
97% gyventojų turinčių balsa
vimo teises—62,888.

Paskutiniu iaiKu Klaipėdoje 
pasklido gandai, kad Edvardo 
Simaičio sudaryta direktorija 
greičiausiai rezignuos. Simaitis 
buvo paskirtas gub. Merkio, 
kuomet iš direktorijos prezi
dento vietos buvo pašalintas 
Otto Boetcher.
Vokiečių karininkai reikalauja 

represijų prieš Lietuvą
Karaliaučius. — “Ostpreusis- 

che Zeitung” praneša, kad vo
kiečių karininkų sąjungos Ka
raliaučiaus skyrius buvo su r en
gęs paskaitą, tema: “Rytprū
siai ir jų kaimynai”. Po pa
skaitos buvo priimta, rezoliucija, 
kuria reikalaujama imtis repre
sijų prieš Lietuvą. Laikraštis 
šią žinutę pavadino: “Pagaliau 
veiksmai prieš Lietuyą’\ Rezo
liucijoj figūruoja žinomas jau 
ne kartą vokiečių išsišokėlių pa
vartotas “argumentas”, kad 
Lietuva “už savo nepriklauso
mybę gali būti dėkinga tik vo
kiečių ginklui”.

vietas social- 
tris komunis- 
atstovų skai 
Kaip vakar 
jie seimelyje

Paryžius, geg. 6. — Franci
jos prezidentas Paul Doumer 
buvo pašautas ir sunkiai su
žeistas ruso monarchisto, kuris 
kaip vėliau paaiškėjo buvo Dr. 
P. Gorgulov. Neoficialios ži
nios praneša, kad prezidentas 
jau mirė.

Kiek ankstyvesnės žinios pa
skelbė, kad jo gyvybė buvo la
bai dideliame pavojuje, ir, nors 
buvo padarytos trys kraujo 
tra’nsfuzijos, abejojama ar jis 
išliks gyvas.

Doumer buvo pašautas pake
liui į Kareivių Literatinio Kliu- 
bo atidarymo iškilmes. Kulkų 
buvo sužeisti ir kiti du asme
nys: garsus rašytojas Claude 
Farrere ir Paul Guichard, Fran
cijos slaptosios policijos virši
ninkas.

Paryžiuje gyventojų tarpe dėl- 
to įvykio Jkilo didžiausias sąjū
dis. Minia žmonių, kuri pre
zidentą lydėjo, norėjo Dr. Gor- 
gulov’ą nulinčiuoti, bet policija 
pajėgė jį atin*iti<iš jų rankų.

Doumer yra 75 metų am
žiaus. 1931 metais, gegužės 13 
d. Versailles** mieste- jis buvo 
išrinktas 13 Francijos 
dentu ir inauguruotas 
13 d. 

t 1
Dr. Gorgulov, kuris 

pasikėsinimą, paleisdamas į pre
zidentą penktas šūvius, į Pary
žių atvyko iš Monaco. Anot 
spaudos pranešimų, jo motyvas 
keršyti už Francijos atsisakyt 
mą padaryti intervenciją Rusi
joje prieš bolševizmą.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Chicago. — Edward Young 
Clark, buvusis Ku Klux Klano 
vadas, kurį. The Better Business 
biuras įtaria organizavimu sa
votiško raketo.

Japonija pradėjo . 
traukti kareivius

Evakuacija užtruks apie mėnesį 
laiko

prezi- 
birželių

padare

New Yorke užsidegė
Cunard linijos 

prieplauka
New York, geg. 6. — New 

Yorko uoste užsidegė $2,000,- 
000 vertės Cunard transatlan- 
tiko laivų bendrovės prieplaukd. 
Kovodami su ugnimi, susižeidė 
150 ugniagesių. Gaisro nega
lima nuslopinti, todėl prisibijo- 
ma, kad bet kuriuo laiku prie
plauka gali griūti. Nuostoliai 
labai dideli. ‘ .

Shanghai, geg. 6. — Prisilai
kydama užvakar pasirašytos 
paliaubų sutarties su kinais, Ja
ponija pradėjo iš okupuotos te
ritorijos apie Shanghajų traUk- 
ti savo kariuomenę i tarptauti
nį Shanghajaus ' kvartalą. Pri- 
skaitoma, kad japonai turi apie 
30,000 kareivių fronte. Evakua
cija nusitęs apie mėnesi laiko.

Bendra komisija į kurią įei
na J. V., Francijos, Italijos, 
Anglijos, Kinijos ir Japonijos 
atstovai prižiūri evakuaciją ir 
rūpinasi užlaikyti kinų kariuo
menę dabartinėse pozicijose iki 
jie galutinai neužbaigs visą gin
čą su japonais. •

Nuo J. V. bendroje komisijoj 
dalyvauja generalis konsulas 
Edwin S? Cunningha'm ir karo 
atfachė Drysdale.

Šuo turi teisę sukram
tyti vieną katę

kramtė kitos katę.
sidurė teisme. Teisėjas

10 metų mergaitė ap 
skundė kunigų

Glendale, Cal., geg. 6. — 10 
metų mergaitė patraukė teis
man 56 metų kunigą E. E. Wa’ll, 
kuris norėjo su ja nepadoriai 
elgtis. Suimtas kunigas mėgi 
no nusižudyti. Kitos dvi 14 me
tų mergaitės liudija prieš ku- 
niga.

Nori nukapoti karo iš
laidas $59,000,000

Washirigton, D. C., geg. 6.— 
Į atstovų rumus buvo įneštas 
pasiūlymas nukapoti karo iš
laidas. $59,000/000. Karo depai* 
tamentui numatoma $387,000;- 
000. šiais fiskaliais metais tam 
tikslui buvo paskira $446,000,- 
000.

Magdeburge stahlhel- 
mistų suvažiavimas

Los Angeles, Cal., gėg. 6. — 
Vienos turtingos ponios šuo su- 

Ginčas at-
nu-

sprendė, kad šuo turi ‘konsti
tucinę teisę” sukramtyti bent 
vieną katę, todėl jis yra nekal
tas,

Lietuvos Naujienos
Šiauliuose atidaro 

mas tuberkuliozo 
dispenseras

12 metų vaikas —ne 
tikrų pinigų dirbė
jas ir platintojas

d.
su

• Šiauliai.—r- Balandžio 16 
Šiauliuose atidaromas kovai 
tuberkuliozu dispanseras, ’ kuris 
veiks antradieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais. Dispanse
ras laikinai veiks m-to savival
dybės patalpoje, ir visiems ser
gantiems m-ro ir apylinkės gy
ventojams teiks nemokamus pa
tarimus ir nurodymus, kaip gy
dytis ir apsisaugoti nuo džio
vos.

Bėga lenkų kareiviai
Ba- 
po- 
pa- 
ka-

Antazavė, Zarasų aps.— 
landžio 2 d. per Antazavės 
licijos punktą etapu praėjo 
bėgęs lenkų kariuomenės
reivis kavaleristas. Jis pabė
gęs negalėdamas pakęsti nuož
maus lenkų kariuomenėj per
sekiojimo ir skurdaus išlaikymo. 
Bėglys yra kilęs iš okupuotos 
Lietuvos dalies ir liotuviškai 
kalba. -
.............. .........................................

J. V. griežtai nusista- 
čiusios prieš stib- 

marinus

Bal. 15 d. VevirŽėnų mieste
ly į “Blaivybes” arbatinę užėjo 
^nepažįstamas vaikas ir paprašė 
parduoti jam bulkutę. Užsimo
kėdamas vaikas padavė sidab
rinę penklitę, kuri pardavėjui 
pasirodė įtartina ir, patikrinus, 
pasirodė padirbta. Vaikas bu
vo sulaikytas ir nuvestas į po
liciją. Ten nustatyta, kad vai
kas—12 metų amžiaus Petras 
Beržinskis, šaulių kaimo, Švėkš
nos vai. ūkininko Stasio Boč- 
kaus tarnas. Paaiškėjo, kad šis 
pats berniukas prieš porą sa
vaičių, pirkdamas vienoj krau 
tiivėj saldainių, įdavė vieno' lito 
vertės netikrą monetą. Polici
jos kvočiamas Petras Beržans- 
kis prisipažino, kad jis su sa
vo šeimininku St. Bočkum ir 
savo dėde taip pat Petru Ber- 
žariskiu iš Blinoryčių kaimo 
dirbo ir platino netikrus pini
gus. Padarius kratą, pas su
laikytojo dėdę rasta visi įran-

inigama dirbti. Visi trys 
abu Beržanskiai ir Bočkus 

■JUntiii ir pasodinti į Kalėjimą. 
Kvota perduota teismo orga
nams.

Geneva, geg. 6.— Nusigink
lavimo konferencijoje dabar ei
na’ diskusijos dėl submarinų. 
Kai kurioj šalys yra prielankios 
tolimesniam jų naudojimui. J. 
V. atstovas Swanson, tačiau 
griežtai pasisakė prieš juos i b 
pareiškė, kad jeigu submarirtai 
nebus panaikint! kaipo karo į- 
rankiai, J. V. įsteigs stiprią 
submarinų bazę Filipinų salose, 
nes nebus galima pasitikėt^ ry
tais, L y: Japonija. '

Švedų degtukų sindi 
kitas paskolos 

neištesės?

Rezignavo Austrijos 
kabinetas

Viena, A'ustralija, geg. 6.— 
Rezignavo Austrijos kabinetas, 
kuriam premjeravo Kari Bu- 
resch. Prezidentas Miklas re
zignaciją priėmė. Buresch suda
rys sekantį kabinetą.

Harbine areštuota 
komunistų

100

Maskva, geg. 6. — Iš 
barovsko, Sibiro praneša, 
Harbine, Mandžurijoje suimta 
100 komunistų. Policija, ku
rioje tarnauja daug baltųjų ru
sų, juos “kankina.”

Kha- 
kad

Vėsula Kubos sostinėje, 
Havanoj

Magdeburg, Vokietija, geg. 6. 
—Magdeburge dabar vyksta Vo
kietijos karo veteranų Stahlhel- 
mistų suvažiavimas. Organizaci
ja yra monarchinių įsitikinimų.

Chicajrai if aplelinkėi federa- 
lis . oro biuras šiai dienai pra
našauja: M

Ą Nepastovus oras, greičiausia 
audra sii perkūnija; pietvaka
rių vejas.

Saule teka1 5:39; leidžiasi 7 
54.

Havana, Kuba, ge. 5. — Ha
vanoje, Kubos salos sostinėje 
siautė smarki vėsula. Nuo na
mų nunešti stogai, sugriautos 
ūkininkų triobos ir bendrai pa
daryta . labai daug nuostolių, 
žuvusiųjų skaičius nežinomas.

Sukilo Francijos koloni
jos kariuomene

Liberville, Afrika, geg. 6. — 
Iš čia praneša',, kad sukilo Fran
cijos kariuomenes garnizonas.

Kaunas.—Kaip jau buvo ra
šyta, šiomis dienomis iš Stok
holmo buvo atvykęs Kaunan 
Švedų degtukų sindikato dir. p. 
Kalb^rg ir su finansų ministe
rija derėjosi dėl paskolos. Kal- 
bergas norėjęs išsiderėti, kad 
Lietuvos vyriausybė pasitenkin
tų ta paskola, kurią sindikatas 
Lietuvai jau yra suteikęs, t. y. 
—4b.mil. litų. Mat, koncerno 
reikalai taip pablogėję, kad apie 
įoricerno paskolų teikiamą ne
gali būti nė kalbos. Tačiau fi
nansų ministerija nesutinkanti, 
nusileisti ir reikalaujanti, kad 
sindikatas pasirašytą sutartį pil
dytų. Jei sindikatas nesilai
kysiąs sutarties, tai Lietuvos 
vyriausybės sluoksniuose ’ esą 
numatoma iškelti sutarties nu- 
traUkimo klausimą.

Šiauliai.— Lietuvai populia- 
rizuoti draugija “Putpelė” ren
gia savo nariams ir nesenai jos 
stiorganizuoto vyrų choro dai
nininkams anglų • ir vokiečių 
kalbos nemokamus kursus. Kur
si! greit prasidės.

JUMS SMAGU BUS 
KELIAUTI LIETUVON

SU
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTttU” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 

/ Be persėdimo tiesiog Klaipėdon.
Keliavimas dabar daug pigesnis.
Užeikite pasįteirauli.
Informacijas maloniai suteiks
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KORESPONDENCIJOSI
Grand Rapids, Mieli.

Kaip praleidome Pirmų
Gegužės.

šeštadienį, balandžio 30 d., 
Švento Jurgio Dr-jos svetai
nėje buvo surengta prakalbos 
ir šokiai, šį parengimų suren
gė LŠS. 51 kuopa. Kalbėjo drg. 
T. Aleksynas apie savo Ru
džius, kokius jam teko Įgyti 
dabartiniu laiku besilankant 
Lietuvoje. Po prakalbų buvo 
šokiai iki vėlumos.

Ant rytojaus, sekmadienį, į- 
vyko SLA. 60 kuopos susirin
kimas. Narių atsilankė apie 
50. Protokolų perskaičius ir 
priėmus, paaiškėjo,kkad- perei
tame susirinkime, kuriame 
buvo balsuojama P. T. ir ren
kami delegatai į seimą, narių 
dalyvavo 103. Todėl čia kilo 
ginčas, kad ponia Bernotienė, 
gavusi 15 balsus, nesurinko 
daugumos. Protokolo sekreto
rius, paėmęs konstitucijų, aiš
kino, kad reikalaujama dau
gumos balsų tik tame baisa vi
nie.

Vakare mudu su draugų S. 
Smilgium važiuojame į socia
listų parengtų gegužės apvaik- 
ščiojima Workmen’s Girde 
Temple. Prisiartinę prie tos 
vietos, išgirdome benų grojant; 
kiek arčiau priėję žiūrime, po
licijos departamento suorgani
zuoti apie du šimtai policnio- 
nų maršuoja gatvėmis pro tų 
vieta, kur socialistų apvaikš- 
ciojimas. Mat, socialistai vietos 
spaudoj pasKclbė, kad turės 
savo apvaikščiojimą, tai poli
cija panorėjo parodyti, kaip 
galinga ji yra.

Nuėjome į Workmen’s Circ
le Temple dar prieš paskirtų 
laiką. Žmonių jau pusė.
nes t prisirinkę. Apie ašhfotę 
valandų svetainė luito pilna. 
Programas prasidėjo 10 mi
nučių po aštuAtoių. Pirminin
kas draugas Stobe paaiškino 
vakaro tikslų ir pristatė kuo
pų atstovus kalbėti. Kalbėjo 
nuo lietuvių, žydų, angių, suo
miai neturėjo savo kalbėtojo. 
Pirmiausiai pristatytas kalbė
ti nuo lietuvių 51 kuopos drg. 
Marsinkevičius-Morris. W. 
Marsinkevičius kalbėjo angliš
kai. Po jo sekė kiti kuopų at
stovai. Čia reikia pasakyti po
rų žodžių apie lietuvių Atstovų 
draugų VV. Marsinkevičių. Jis 
yra Amerikoj gimęs ir moks
lus baigęs, todėl jam nesunku 
veikti kartu su amerikonais. 
Priegtam da yra jaunas yyras 
ir pilnas energijos. Pastaruo
ju laiku draugas Marsinkevi
čius buvo išvykęs į Pennsy Da
nijos valstijų, nes mirė jo tė
velis. Turėjo prabūti ten virš 
mėnesio laiko. Dabar, sugrįžęs 
atgal, vėl pasinėrė darbuose 
dėl socialistinės įdėjos. Drau
gas W. Marsinkevičius yra iš
rinktas Michigan šteito Socia
listų Partijos delegatu į So
cialistų konvenciją kuri įvyk 
Mihvaukee. LSS. 51 kuopa gali 
pasididžiuoti, turėdama tokį 
veikėjų, ka;p drg. \V. Marsin
kevičius.

čia dar buvau pamiršęs pa
žymėti, kad pirm perstatymo 
kuopų atstovų, programas ati
daryta su interbationaiu, |cu- 
rį, vienai mergaitei skambi
nant pianu, visa publika su
stojo ir sudainavo. Po tam 
dainavo solo draugė M. Med- 
žiukiene akompanuojant pia
nu panelei B. BedviskUitei. 
Dainavo dviem atvejais. Su
dainavo keturias dailides, 
tarp kurių vienų ir lietuviškai. 
(Publikai labai patikto,—plojo ir 
kojom mušė i grindis taip, kad, 
bodos, visų svetainę sugriūto^. 
Po to vėl pristatoma išpildyti' 
muzikos kavalkas nuo lietimą 
kuopos. Pasirodžius draugui 
A. Milidšiui su savo balta dide
le armonika, vėl publika* pra
dėjo smarkiai; plotį. Drg.. A. 
Miliušis taipgi dviehi dtčėjtois 
stogrtojo kettorfs kavalkus, kū-

NAujifeNOŠ, Chicago, iii.
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žirnių konkūręnCijų' geležinke
liams įveikti nėra lengvas da
lykas. . i

Konkurencijai sumažinti ki
tų kraštų geležinkeliai mėgina 
Vargti §his priemonės:

D Pa^rėhiūO Weiyi^ įtf 
krovinių |)adį<Wils
tra^k*1“1! <

2) Leisti spccijalius motori
nius vagonus tuose ruožuosę 
ir tuo laiku, kąda paprasti 
tnnikihitoi točl)tolų
naudinga.

3) KrOViniūš pųšiljątį tiesiog 
į namus, taip pat juos paimti 
iš Itoii* gclčžihkėrūj lėšomis.

4) Grgųnizųoti patiems gele
žinkeliams trųnspoętą aulove- 
žimiais artiniiatisiais aprie ge
ležinkelių linijos saūskeliais.

5) Sudaryti tapi lįkras ben
droves, kurios ųtliktų Jrans- 
porlų aųtovežiiniaįs, suderinus 
jų veikimų. su geležinkelių 
darini ir vengiant konkuren
cijos. ;i

6) Valstybės įstatymais sure
guliuoti ir suvaržyti veikimą 
autovežimių, kurie turi gauti 
tam tikras koncesijas bei leidi
mus veikti atithikamųpsc ruo
žuose, prisilaikant nustatytu 
tarifų. M

7) Tarįfus kroviuianis ir 
keleiviams suipažįnti trunipes- 
niems geležinkelių atstumams 
iki (1(M) km.).

čia suminėtas prįęmones į- 
gyyendinti geležinkeliams yrą 
sunku ir sudaro gatoa žymių 
papildomų išlaidų, bet reikia
mų tikslų vis dįėltO'jiė. visai pa
siekiama. KiM^ktrriubse kraš
tuose išleisti įstatyčiai, liečiu 
autovežimių prakti
koje nedaug- ^reikšmės davė, 
nes privačių apfciėmėjij darbų 
kontrole yra sunkiai įvykdo
ma, ir dar daugiau dėl tos 
priežasties, kad iš pradžių nu
statytos už taisyklių nesilaiky
mų i) a b a u d p er m až os,
ir todėl nęf^w^o sūinteruo-, 
tų .asmeny negalėjo
sulaikyti.-. t

Viena iš tinkamiausių prie
monių autovežimių konkii,- 
rencijai sumažinti butų mofor 
riniai vagonai, kurie ekšpįbar 
tuoti yra pigiau, negu garve
žiai, ir dėl to galima jie daž
niau leisti kursuoti. Bet tenką 
konstatuoti, kad šios naujos 
rųšies riedmenos dar tėbėtbblih 
linaitoos, motoriniai vagonai 
kaštuoja bntogiai, ir dari nerį 
tokie patikimi darbui, kaip 
garvežiai. .

Paskutiniu laįku kaikuriosę 
vietose pradėta įana sėkmin'- 
gai vartoti motoriniai vagonai 
autobuso tipo, .tie yra žymiai 
lengvesni ir čigpstoi. Šiuo tipų 
tektų ir mums susidomėti, nes 
įgijus iš spėcialiiį\ gątoyklį 
taiii tikrus variklįus su niėčlfar 
nizmais, likusius, tokių yagoi)iį 
dalys gūiitoia bliĮM paruošti 
savo jėgbipis geležinkelių 
btuvėsė, ir lųda jib’inunis kaš
tuotų palyginamai, nėbrąpgiąi.

Iš kitų priepioipų fptūtos* 
matyti, vertėtų alkrcipli 
mesys į organizaviinų dides
niuose miestuos^, pristatymo j 
painūs smulkių ^rėkty, ktofios 
daugiausia ycžaipa aU|pvežiH 
miais, taip patį šttotoažmimį 
tarifų r trmppiepis pęrvežik 
maitos, kįc. to, svarhįąusia, rei*- 

sliu įgyVeųdinUpp. pęaktikujei 
vųl^ypes išrišto4^1 nK auto" 
vežimių įstatymo. Jų ko'nku-. 
Tencija getežinkoliams ir iŠ 
viso kraštui labiausiai keftkiį 
tuose sauskeliuosė, kttrič ėpiū 
maždaug lygiagrečiai sto gele
žinkelių linija (pay. Kaunasi 
Vilkaviškis-Kybartai), ir to
kiuose rtoožuoše autovežimių 
vėikitob suvaržymas aukštąįs' 
mokesčiais butų visai tikslųsv 
Bet kitaip turėtų būfi žiūrima 
į jįj veikimą ruožuose, kur ge
ležinkeliai dėl vietinių sąlygą 
visai toėgali suteikti transpoi’r 
tul tokių patogumų, kaip au’to-

■ 1 ' . a
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Tokiu budu pinigų 
neuždirbsi

Vienas “Naujienų” skaityto
jas rodo man minėtą laikrašti 
ir sako: “žiūrėk, čia rašo, kad 
jeigu Amerikos valdžia išleistų 
du bilitonus dblerių, tai dolerio 
vertė nupultų iki dvidešimties 
centų”.

“Še, sako jis, turiu $5,000; 
jeigu doleris, kai daug pinigų 
paleis, bus vertas tik dvidešim
ties centų, tai aš nueisiu j ban
kų, o kūd ne, tai į paštą, savo 
senus pinigus išsimainysiu, sa
kydamas, kad buvusia doleris 
vertas tik dvidešimties centų. 
Taigi aš turiu senų $5,000, man 
turite duot naujų dolerių .po 
penkis dolerius už kiekvienų se
ną dolerį. Taigi už $5,000 gau
siu $25,000. Batų labai gerai”. 
Jis toliau tęsė: “Kad taip įvyk
tų, tai žmonės daug pinigų tu
rėtų”...

Tokis žmogaus manymas yra 
klaidingas. Niekas jam nemai
nys “senų” pinigų ant “naujų”. 
Niekas neduos penkis dolerius 
už vieną “seną” dolerį. Jeigu pi
nigų infliacija įvyktų, tai tik 
tiems butų geriau, kurie, turi 
namus ar žemes nusipirkę. Jų 
nuosavybės prekė pakils dvi
gubai.

Dabar turėdamas $5,000 nusi
perka namų; ant namo nelieka 
morgičiaus. Bet jeigu pinigų in
fliacija įvyksta, tada to paties 
namo prekė bus $10,000. Jau 
tada su tais pačiais $5,000 tą 
patį namą nenupirksi. Jeigu nu
pirksi, tada jau bus $5,000 mor
gičiaus ant to paties namo.

Tas pat buvo po praeito karų. 
Pinigij biįvb dair^raū‘‘ paleista, 
negif' prieš iĮuirų kad, buvo, to
dėl ant visto prekės ir pakilo.

Tuoj po karo dauguma žmo
nių nežinojo ir dabar jie neži
no, kad pinigų infliacija buvo. 
Tada galėjai pirkti du flatu už 
$6,000. Nekurie, nujutę prekės 
kilimą, pirko tokius namus, tuoj 
pardavė su $2,000 ar daugiau 
pelno. Kiti dažinojo, kad tas 
pirkdamas namų tiek uždirbo, 
pradėjo ir jie spekuliuoti su na
mais. Kas paskubino kelti namų 
prekę. •

Kita priežastis namų prekės 

rie'publikai labai patiko. Buvo 
ir daugiau pianistų bei daini
ninkų, bet jie iš amerikonų 
kuopos, tad man neteko jų 
vardus sužinoti. Koncertinei 
programo daliai pasibaigus, 
pristatomas kalbėĮi vyriausias 
to vakaro kalbėtojas, draugas 
Rev. Graliam iš Grand Michi
gan. Tai tikrai geras kalbėto
jas, baigęs mokslus Michigan 
uhivcLsitete. Jis pusėtinai pa
tarkavo dabartinę J. V. vald
žių, o ypatingai prezidentų 
Hooverį. i

Prakalbai pasibaigus, buvo 
sudėti stalai, prie kurių visi 
1 in ksm a i be už k a n dž ia ūda m i 
baigėme vakarų. Taigi socialis
tams, kaipo neseniai šiame 
mieste pradėjusioms savo vei
kimų, gegužinės ap vaikščioji
mas pavyko geriau, negu buvo 
tikėtasi. Čia matėsi įvairių 
tautų žmonių, ir įvairių įsiti
kinimų, buvo net komunistiš
ko ūusistatyino žmonių. Ta
čiau visi Užsilaikė kuo pui
kiausiai, tokių parengimų tik
rai retai tepasitaiko.

Prie pabaigos turiu 
vaVdė LSS. 51 kuopos 
Msičitos tieins artistams 
Vianis, kurie tų vakarų 
palinksmino ir pridavė 
gitoū. i

tai’ti 
ačiū 

lietu- 
mus 
dau1\ 

ginto t toneTgijoS tolimesniam 
veikimai dėl darbininkų gero
vės. ■'

Ateityje tėmykile “Naujie
nų” LSS< Skyriuj platesnį ap
rašymų, ypatingai iš LSS. 51 
kuopos veikimo.

— S, šaudžius.

ooveris išvežė

kilimo, tai nepaprastas iškėli
mas darbininkų algų, dirbančių 
prie namų. Prie namų statymo 
darbininkai uždirbo po $18 j 
dieną. Tų padarė unijos. Bet tie 
patys darbininkai dirbo už aš
tuonis it dešimti dūitriiį į dhi- 
nų ttiilionieriiams, budavojan- 
tfems n^ūius.

Nešto priešingas, kad darbi
ninkai uždirbtų po aštuoniolikų 
dolerių į dienų. Esu priešingas 
tokiam Unijos pat vaikymų i, kad 
darbiūinkai, uždirbįntvs tris 
dolerius į dienų ir norį narna 
pasibūdaVot, turi Mokėt savo 
drūūgui darbininkui aštūtohio- 
liką dolerių į dieną, kuntoet tas 
pats tonijistas miliohieriui, bū
da vejančiam namą, dirba už aš- 
tūonig ar dešimt dolerių.

Dųug žmonių sako, kąd da
bar Amerikoj yča prasti laikai, 
kad Amerikoj pinigų nėra. Ki
ti sako, kad H 
pinigus į AhgUjų. Tokios pasa
kos neturi pamato. Amerikoj 
pinigai kaip buvo, taip ir. yra. 
Šitą krizį— bedarbę padarė pati 
kapitalizmo tvarka. Dabąrtiniai 
fabrikantai dirba produktus ne 
tam, kad jų reikia*, bet tam, 
kad daryti sau pelną,

Kai Europos valstybės karia
vo už rinkas, Amerikoj darbai 
ėjo gerai dėlto, kad Europos 
fabrikai dirbo amunicijų, o ne 
reikalingus produktus dėl žmo
gaus. Karas pasibaigė,:Europos 
šalys pasidaro sau reikalingus 
daiktus; iš Amerikos tiek daug 
produktų nereikia pirkti^ Kitas 
dalykas, kariavusios šalys pas
kendo skolose, pinigai liko ma
žus vertės,— tokiu budu negali 
iš Amerikos pirkti, kadangi 
Amerikos doleriu, liko Išanges- 
nįsj negu prieš karą. >

• Dabartiniu laiku kurie dirba, 
geresnių laikų jiems nereikia. 
Gerai uždirba, o viskas pigu.

Jeigu Amerikoj butų žmonių 
valdžia, bedarbes ir skurdo ne
būtų. Jeigu dabar patvarkytų 
po penkias valandas į dieną 
dirbti, ir po tris ar keturias 
dienas į savaitę,-'- bedarbė su
mažėtų, pas žmones pakiltų gje7 
resnis ūpas ir laikai pagerėtų.

Kas tą padarys? žmonių ats
tovai, pasiųsti j valdžios įsta- 
tymdavystes, ne žmonių reika
lus gina, bet žuri savo k senės. 
Tai Amerikos politikierių obal- 
sis. Ir da Amerikos žmonės di
džiuojasi, kad jie turi pilietiškas 
privilegijas balsuoti už tų, ku
ris juos apgauna.

—Farmerys.

Geležinkeliai jr ąu* 
totransporto verslas 

Lietuvoj
Beveik visų kraštų geležin

keliai paskutiniu laiku yra 
susirūpinę nuolat didėjančia 
autovežimių konkurencija. 
Kiek šis reikalas aktualus ir 
nelengvai rišamas, matyti iš 

lių sąjunga pastatė jį vienu iš 
nuolatinių svarbiųjų savo pro
gramos reikalų.

Autovežimiai atitraukia, nuo 

nių, pasirinkdami sau tik pato
gesnius ir brangesnius perve
žimo objektus. Visų prekių ir 
keleivių pervežti nesiima, tuo 
tarpu geležinkeliai tai daryti 
privalo. Patys autovežimiai 
neapsieina be geležinkelilj pa- 
tdrnavimo. Jie geležinkeliais 
gauna kuru, alstirgincs dalis ir 
net patys būna į mūšų kraštą 
iš svettir geležinkeliais atga
benami. Autovežimiai naudo
jasi krašto paruoštu keliu ir 
turi mažiau išlaidų, palyginti 
su geležinkeliais. Tuo budu 
konkurencijai sąlygos susida
ro’nelygios, geležinkelių ne
naudai. ,

Del 'šių priežasčių autove-

—- -------------- ------------------ ---------------- - --------------

vęžiptoab išlaikyti SU jais 
kbto|urenėiio^ (pąv. Kaunas— 
Ąlyįus įtetožiūkelio Unijos ii- 
gi, sudaro 4$ kni„ tuo tarpu 
plentu — 75 km).
Ą ' .. M ' < ■

Ypąč krašto htoi<la ir reika
las butų tęi^ti lengvatas ir 
palaikyti autotransportų to
kiais saūskeliais, kur geležiu- 
kelių nėra ir autovežimiai ga
li pristatyti pervežimo objek
tus geležinkeUą stotims toliau 
jud^ Vežti. (PĄVį ’jMšiai—Var- 
iįiųi, Kuršėnai — Užventis). 
Taj ftalitoą bąlą į>asie|di^ uki- 
rįapt lokįrihą aąįovcž|miams 
žymiai mažesnius mokesčius.

Tuo tarpu nustatyti 1931 m. 
aųtovežitoiatos valstybes mo- 
m&ąį. jbMą &Mrtiitoą nedaro. 
Mokesčiai Vlėtood|i tiek tiems 
ųtolovežiltoiatois, kurie naudin
gą transportų ątUbka ir krašto 
knhūrų kelid, tiek aątbveži- 
toiąiūs, be kurią pątorpavimo 
kraštas leągvai galėtą apsieiti.

Šią niukėsčių letoeiė taisyti-

Autovežimių transporto ver
slais turėtą bu ii peatidėhoja- 
ąiai sutvarkytas. Musą ' netur- 
tiuga valstybė, ypač Šiuo kri- 
jzės metu, begali lengvai leisti, 
kad kaįtoet nuolat didėja n- 
Čihto aūtovežimią transportui 
butą eikvojaitoi žymus krašto 
kapitalai už įsigyjimus iš už- 
sięhią hauj'tos autovežimius ir 
ją dalis, tuo tar^u kai didelis 
tatotOs turtas, kurį sudaro ge- 
ležinkeliai^ liktą tinkamai toe- 
ištoaudotas.

GARSINK l’l’ĖS 
NAUJIENOSE

“Dabar organai yra 
stiprus ir sveiki”

"A? Kėh&fttt Iper daugeli metų nud silp
nų ortfanį,’' rago p, U. Janusas. R e arti n y, 
Pa. **A9 turėjau prastą skilvį. Mano inkstą! 
buvo sįlpni. AA bUvąu nervuotafc, turėjau 
galvos skaudėjimus ir rietntetrodavau gerai 
naktimis. At ėrrtiąu daugelį ViSpkių vaistų, 
net jto mąn negelbėjo; Pavanos a6 gravau 
bonjeą Nuga-Tone. Į . mažtnu kaip savaitę

vctlnl dvi • •*"
J ii i

fese pasaulio dalyse .yra milio'nat Žmo- 
kurlų ’ sveikatą- ir , stiprumas tapo at’nių:, 'kinių ’ sveikatii ir , stiprumas tapo at- 

stAlgtt Nuira-TAnb ir jęigu jūsų sveikata
ra geriausia, arba jeigu Jais JąučiatSs pase
nę prieft laikų, būtinai imkite. Nuga-Tone. 
Jeigu aptickininkas neturi jo. paprašykite jj 
užsakyti iš savo urmininko. Žiūrėkite, kad 
gautumėt Nuga-Tone. Substitutai yra be

jaus Jaučiatės pasę- 
______ imkite. Nuga-Ton6. 

Jeigu aptlckininkas neturi jo, paprašykite JJ 
užsakyti iA savo urmininko. Žiūrėkite, kad 
gautumėt Nuga-Tono. Substitutai ;

įy^8» ro__________

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

I)R. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS LIGŲ

Mes išnaikiname pleiskanas, galvos 
hiežčjlriiį, sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa* 
gelbstint plaukų augimui.

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
fiatratikiihciū pagražinimu veidui it visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust S Sayings Bank Bldg., 

Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
Kedziė Avė.

TfcL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: huo 4 iki 8 v. vak. 
Nedėtomis nuo 10 iki 1 vai. dieną. 

Kitą laila baaal susitarimą.
. , i'.., J .

Diržai-Trussai, 1 
Suporteriai 
Guminės Kojinės

1 ■

Ekspertai vyrai ir moterys 
pritaikinto jai

InyAlydų reikmenys, 
Visokios rtisiės kriukiai.
ŽEMIAUSIOS KAINOS

Frank S. Betz Co,
634 S. Wabash Avė.

Td.?,Wąbash 5912 
I' Aunu ■'n I 11.1 i III.III ■ IHI

i
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| į LIETUVĄ 
greičiausiais jurų laivais 

p« BREMENĄ

t* ii k iyi t w 
EUROPA

^n'ikus Geležinkeliu susisieki-

! - ? LIETUVĄ.
Del informacijų kreipkitės:

130 W.Į<ą^dolph St., Chicago, HL
NORTH GERMAN

L L O Y D

šeštadienis, gegužės 7,. 1932

ThE IlOKDEN COMPANY. Dept. FL-3 
350 MadiHon Avė., New York. N. Y.

Meldžiu prisiuatl man dykai kopiją niU- 
jos "Baby’s Welfare.” 
Vardas.. 
A<irqaas 
Miestas.

MOTINOS
Kadd Jųš 'Netenkate Pieno, 
Bandykit EAGLE BBANi)

Didžiausia problema kiekvie
nai motinai, kada ji netenka 
5avd pieno, yra kokį maistų 
luoti jos kūdikiui. Eagle 

Brahd išrišo tų klausimų mi
lijonams per pereitus septy
nios dešimt penkis metus.
Ėagle Brand yra taip ihng- 
Vai suvirškinamas, kad jis tuo 
žvilgsniu lyginasi niptinos 
pietmi. Jis taip greįtal ir pil
nai susigeria, kad kiekvienas 
jo lašas nueina maitiht- 
mui kūdikio—kad šubūda
vot! stiprius kaulus, tvirtus 
raumenis, sveikas kūno aud
inėms.

DYKAI
Paitebėtina Kūdikių Knygeli!

Jeigu jūsų kūdikis neina svatuman, 
kaip tur^ų eiti, pasitarkite su savo 
gydytojo apie Ęafcle Brand. Hsisiųs- 
oinkive nemokamą knygeif. N i u j > 
Uida “Bąby’s Wetfare” — stebėtinai 
pagelbinga knygeli apie kūdikių pršt-

i žiūrą ir maitinimu.

“'.VaUtC

HOLLAND -

franci
CDndenseo

MiZfc
A LINE

2 DIDELIOS EKSKURSIJOS 
Z ’ A ' • J • ’ * / ' 1 ■ •

Rengia
Lietuvių Laivakorčių Agentų. 

Sąjunga Amerikoje
Populiariu ir nauju Garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO 

Gegužės 21 dieną, ir Liepos 16 dieną 
Sėdant laivah iš vakaro

Į KLAIPĖDA <PER ROTTERDAg 

Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotįffia 
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS į t y

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

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

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

TREČIOKAS, A. S.
1$7 Adams St., Newark, N. J. 

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

VARAŠIUS, A.
12th and Oarson, Streets, 

Pittsburgh, Pa. 
vashliAuskas, J. .

Bank S.t,, Wat«biuy, Conn.
“VIBNYBĖ’A

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

ZOLP, J. >.
4559 S. Paulina St., Chicago. IU.

V

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

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

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

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

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Main St., Mostelio, Mass.

“DIRVA”
6820 Supcrior Avę., CleveUhd, O.

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

Molis, p.
1730 — 24th St., Detroit, Mich.

“NAUJIENOS’’ “t ‘a . vELtvAia,
1739 So. Halsted St., Chicago. IR 502 South A ve.. Bridgepųrt, Conn.

So.

814

193

MOTINOS DIENOS

I č n a r d n u i m a c lopai iiaviiuad
GINTARO KAROLIAI po ...............      98c

$3.50
$14.95 
$49.50

ULĘKTRlKINlAI įeito Sul^tUvai $j*gs 
Refrigerutoriai nuo ....  ’ Q3 ir aukščiau.

GINT Ano KAROLIAI vertęs $10.00. už

BABY GRANO RADIOS po

NAUJOS SKALBIAMOS MASINOS 
vertes $100.00, su pilnu garantijų po.

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

Tei. Boulevard 8167-^4705 ■.
- ' . . r . ______________________________________-__________________ _______---------------------------------------

Gražus Radid programas Nedėtoj puor 1:15 iki 2 vai. 
'po pietų iš stoties WCFL 970 kylocycles.



šeštadienis, gegužės 7, 1932
r-r

Agronomas D. B. Pratapas.

Šisbei tas apie žemdirbystęLietuvoj
(Tęsinys)

Jei neklystu, prieš keturis 
metus man teko susipažinti su 
kun. Petraičiu, kuris netoli 
Skirsnemunio, ant Nemuno 
kranto, turi nusipirkęs sklypą 
žemės. Nors tas kunigas yra 
jau senelis, * bet jis visuomet 
yra pasirengęs ką nors naujo 
sužinoti. Jis klausinėjo manęs, 
kaip butų galima Lietuvoj ūkį 
pagerinti. Kalbėta buvo daug, 
Ant galo, buvo prieita tos išva
dos, jog reikia pasiųsti page
rintų sėklų, — miežių, avižų, 
rugių, alfalfa ir tt. Per Wiscon- 
sino agrikultūros tyrimo stotį 
užsisakėme miežių, avižų ir ke
lių rųšių alfalfos. Susvėrę po 
20 svarų, minėtas sėklas paštu 
pasiuntėme į Lietuvą. Kunigas 
siuntė jas savo broliui, o aš sa
vo švogeriui Mišeikiui ir .pus
broliui Sveisčiui į <Ęržvilkio 
valsčių. Su nekantrumu laukė
me vasaros galo, kad praneštų 
mums, kaip'tos pagerintos sėk
los auga Lietuvos žemėj. Sulau
kėme žiemos ir pavasario, bet 
jokių žinių kaip nėra, taip nė
ra. Kun. Petraitis rašo savo 
broliui kartą ir kitą, prašyda
mas pranešti, kaip užderėjo pa-* 
siųstos sėklos.* Bet niekur nie
ko. . «

ukininkams, —

Sekamą pavasarį į Lietuvą 
važiavo vienas mudviejų pažįs
tamas. Kadangi jis važiavo kaip 
tik į tą vietą, kur buvo musų 
giminių ūkiai, tai paprašėme 
aplankyti gimines ir pranešti 
apie eksperimentą su ameriko
niškomis sėklomis. ^Pagalios, 
daugiau kaip po metų laiko, ku
nigas gauna pranešimų, jog 
kaip kur avižos yra labai geros, 
o miežiai tai nepalyginamai ge
resni, negu visoj apylinkėj. Po 
dviejų metų ir aš gavau panašu 
aprašymą iš švogerio.

Kokią iš viso to galima pada
ryti išvadą? Išvada yra ta, kad 
Lietuvos ukininkas yra labai 
indiferentiškas ir apsileidęs. 
Jeigu sumanus ukininkas butų 
patyręs, kad iš svetur atvežtos 
sekios duoda nepalyginamai ge
resnį derlių, tai jis visais gali
mais budais butų tą faktą iš
garsinęs: butų pakvietęs kai
mynus pažiūrėti, kaip auga ja
vai, o taip pat pranešęs atatin
kamoms įstaigoms. Ir tai daryti 
pilnai užsimokėtų, nes kiti ūki
ninkai irgi pageidautij įsigyti 
geresnes sėklas. Tuo būdu ūki
ninkui, kuris turi tų importuo
tų sėklų, išeitų kaip tik ant 
naudos, nes už jas jis galėtų, 
gauti brangesnes kainas. Antra, 
tai atneštų naudą ne tik jam, 
bet ir kitiems 
visai tautai.
Kokią naudą atneša pagerin

tos sėklos.
Politikos srityj buvo varoma 

daug agitacijos už Lietuvos ne
priklausomybės atgavimą. Da
bar reikėtų pavaryti smarkią 
agitaciją tarp ūkininkų, kad jie 
suprastų gerų sėklų naudingu
mą. Tai labai svarbu. Darbo 
ukininkas įdeda tiek pat, sėda
mas blogą ar gerą sėklą, o re
zultatai yra visai skirtingi. Sa 
kyšime, Wisconsino universiteto 
agrikultūros tyrimo stotis iš
vystė naujos rųšies miežius, ku
rie ant 20 nuošimčių yra na
šesni, negu paprastieji. Už pa
gerintus miežius alaus bravarai 
mokėdavo 10 nuoš. daugiau, ne
gu už paprastuosius. Vadinasi, 
ukininkas, kuris sėja pagerin
tus miežius, turi dvigubą nau
dą: padidina derlių ir brangiau 
gauna už savo produktą. Kas 
čia pasakyta apie miežius, tas 
pat galima pasakyti apie page
rintas avižas, pagerintus ru
gius ir kviečius.

Statistikos daviniai rodo, jog 
1928 m. Lietuvoj buvo užsėta 
miežiais 169,000 hektarų. Tų 
metu miežių derlius lyginosi 
17.8 centnerių nuo hektaro. Jei

sėklos.

gu tas žemes plotas butų buvęs 
užsėtas pagerintais miežiais, tai 
derlius butų padidėjęs ant 20 
nuošimčių. Pagerintų miežių 
kaina taip pat butų žymiai pa
didėjusi. Lietuvos ūkininkai už 
pagerintus kviečius butų galėję 
išrinkti $687,680.

Tais pat metais rugiais buvo 
užsėta 469,700 hektarų žemės. 
Vidutiniškas hektaro našumas 
lyginosi 20,4 centnerių. 'Prilei
dus, jog tas plotas butų užsė
tas pagerintais rugiais, kurių 
našumas padidėtų ant 20 nuoš., 
tąsyk rugių derlius padidėtų 
ant 1,878,000 centnerių. Kadan
gi rugiai parsidavinėja bran
giau, negu .miežiai, tai .pinigiš- 
ka nauda ūkininkams butų dar 
didesnė.

Tas pat butų galima pasaky
ti apie avižas ir kviečius. Tai 
nėra vaidentuvės dalykai, bet 
realus faktai. Kas tapo padary
ta Amerikoj per pastaruosius 
perą desėtkų metų žemdirbys
tės srity j, skamba tiesiog kaip 
romanas. Lyginai tas pat butų 
galima padaryti ir Lietuvoj, 
jeigu tik butų dedamos pa
stangos.

(Bus daugiau)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marąuettė Park
Pavogė du automobiliu. Nebereikia

Praėjusio trečiadienio vakarą, 
apie 11 valandą, atvažiavo pora 
lietuvių j Marųuette ’Parką ir 
pasistatė savo Cadillac’ą 68 gat
vėj prie pat Artesian avenue.

Atvažiavusieji užėjo viršun 
pas pažįstamus. Nepraslinko nė 
15 minučių, kai jie išėjo laukan. 
Bet jau Cadillac’o neberado.

Regis, ant rytojaus tas karas 
užtikta, kai jį stūmė į alėją 
pravažiuojantis automobilis, o 
apie jį sukinėjosi keletas vai- 
kiozų. Stumta Cadillac į alėją 
prie. 55 gatvės ir Wentworth 
avenue.

Karą užtiko policija. Bet vai- 
kiozai išsiskirstė, o policija su
ėmė visai nekaltą žmogų, kuris 
manė, kad jis paprastą automo
bilisto patarnavima suteikia 
sustokinusiam Cadillac’ui stum
damas jį.

Įdomu ir tai, kad Cadillac*© 
buvo apsaugos nuo pavogimo 
prietaisas. Ale prietaisas, mato
mai, neapsaugojo jo nuo vagi-

» 
automobilisKitas pavogtas 

priklausė tūlam Gibsonui, kuris

Priežasties y
Blogų yv'Sjft

Laikų Mes fl <„ EB
Duosim

$5 Vertės U
Permanent Wave už .... $1.40

Gabrieleen, Frederic. Vitotonic ar
Eugene Herb Oil Permanents, 
$7 vertės už, ......................... $3.50

Finger Wave  ............................... 25c

Unity Beauty Shop
ANNA VENCKUS

653 W. 51 St.
• Tel. Boulevard 4303

Cementiniai Pamatai
VISOJE CHICAGOJE

$250
Pakeliame Namus — Cementiniai Pa
matai — Basementai — Blakų it 
Plytų Darbas —• Flatai V iš koše, Por- 
čiai, Garažiai, Apšildymas, Plum- 
bingas.

RockwelJ Construction 
Company

6812 S. Westem Ate.
Prospect 3140 Prospect 7807 

H. MEEDEN 
Tel.

gyveną prie 68 ir Campbell gat
vių. Jo buvo Chevrolet, žmogus 
vos parvažiavo namo ir pasis
tato karą prie šalygatvio.

Kadangi ir to . karo vagiliai 
negalėjo užsukti, tai nuvilko jį 
kitos mašinos pagelba.

Amerikonas dar nesuradęs 
savo karo iki šiam laikui.

♦ ♦ ■ ♦
Iš tikrųjų, automobilių vagi

liai ėmė darbuotis lyg šeiminin
kai apie savo namus. Ko gero, 
ar kartais neatsiras tokių, va
gilių kurie mėgins visą garažą 
arba ir namą nukelti?

• . —Vietinis.

Lietuvių Tautines 
Kapines

Praėjusiame Lietuvių Ta liti’ 
nių Kapinių trustisų susirinki
me buvo tarp kitko iškeltas 
klausimas dėlei apmokėjimo 
pranešimų talpinamų spaudo
je apie visuotinus lotų savi
ninkų susirinkimus. Nurody
ta, kad “Vilnis“ perbrangiai 
lupanti už tuos pranešimus, 
Taigi trustisai nutarė reika
lauti, kad “Vilnis“ talpintų 
pranešimus už tokią pat kai
ną, kaip kiti laikraščiai, arba jo finansiškai, paremdami ku- 
visai nebeduoti “Vilniai“ ap- nigo Linkaus 
mokamų garsinimų, jeįgu ji 
nesutiks šį reikalavimą priim-

Vietoj nuirusio Norvaišos ko
misijos nariu išrinktas J. Bal
erinas. Iki šiol būdavo kapinių 
turtas visų trijų komisijos na
rių rankose, dabar gi tas tur
tas bus vieno komisijos nario 
rankose, tai A. Bubino. If Ru
binas bus padėtas po bondsu

1. VILTIS!

barzda lieka 
pašalinta be 

vartojimo 
britvos.

SENSACINGAS IŠRADIMAS
Dabar Padaro Skutimosi Su Britva Bereikalingu!

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

Užgirtas kasdieniniuose skutimus bandymuose per ilgų laikų po priežiūra gydytojo. Tai yra vienatinis tiįras 
produktas užgirtas Ph. D. H. H. S’, žymiausių Jungt. Valstijų universitetų ir indorsųotas gerai žinomų Laboratorijų 
ir autoritetų Jungt. Valstijose ir užslenyj. Visiškai nekenksmjngas. SAUGOKITĖS IMITACIJŲ. Apdovanotas 
sidabriniais medaliai?. >

MOTERYS TAIPGI YRA šiuo nauju ir švelniu plaukų šalintoju, kurį galima vartoti ant veido f * • •»----- ------- juiii.. ,---- t_rxi.u Nuogumu nuo skau-plunkiu sftlirttojiij kurį R*ul 
’t> a rtiTnxTTZ,TXTmr\c< ir kity kūno dalių su dideliu greitumu ir visišk JuAlLlNtvllN 1 vb smo ar’dvokimo.

“Shavix” palieka jūsų odų ir kompleksijų minkštų ir Švelnių kaip 
kūdikio. Jių atlieka greičiaus! .pašalinimų kokį jus kada žinojote.

• NAUJIENOS, Chicago, III. ----- ------------------------------
$30,000. Bet įveikimas pasiliko 
visų trijų žinioje, tiktai A. 
Bubinas atsako už kapinių, 
gold bonus iy pirmus morgi^ 
čius, kurie buvo laikomi ban
ko dėžutėje kapinių komisijos 
priežiūroje. Ir tas turtas gold 
bonais ir pirmais morgičiais 
siekia iki virš $31,000. Tie visi 
pirmi morgičiai yra pirkti pas 
Universal' State Banką.

Dar nutarta užtverti tvorą 
nuo Archer Woods.

Kapinėse dabartiniu laiku 
tvarka gera. — Pranešėjas.

Iš Tautiškos parapi 
jos veikimo

Pavasariui išaušus, sukruto 
ir Lietuviškos Tautiškos pa
rapijos veikimas.: klebonija iš 
naujo atremontuota viduje ir 
oro pusėje, pastatytas naujas 
dviems karams .garažas, kie
mas aptvertas nauja tvora ir 
t. toliau.

daryti, jei ne gerą velijančių 
lietuvių parapijohų ir pašalie
čių parama šiame darbe. Vieni 
iš jų atliko darbą už dyką, 
kiti atsilankydami į Tautiškos 
parapijos parengimus prisidč-

ii* parapijonų 
pastangas aptaisyti parapijos 
savastį .

Iš paskutinių įvykių mato
ma, jogei kun. Linkutis ir kitų 
narių darbas šelpime suvargu
sių šeimynų nepasilieka ne
pastebėtas ir yra remiamas 
gerų lietuvių nuoširdžiai.

Didžiausias noras yra visų 
tai naujai išmalcvoti bažny
čią. Tam tikslui rengiama ba-

Skustis!
l / ■ •

2. UŽDĖJIMAS! M

BUILDING & 
’ ‘ LOAN 

ASSOCIATION
Phone Yards 0145

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

ir pavardę, gausi gražią knygelę VELTUI.
Vardas pavardė  :................................................................. 

I ' • ■ ■ '

Antrašas ...... -............. -......................................................

3. ĮSIKŪNIJIMAS!

SHAVIX
Veido Plaukų: šalintojas

Vienatinis plaukų pašalintojas, kuris 
yra greitai ir lengvai uždedamas su 
šepetuku! Ypač geras kietoms barz
doms! Nebūna išbėrimų—niežėjimo-— 
ar spuogų! Tiktai uždėkite jį ir nuim
kite! $1.00 pakelio ištenka nuo vieno 
iki dviejų mėnesių.

NIEKO DAUGIAU NEREIKIA PIRKTI. 
Milionai parduodami Jungt.

Valstijose ir Užsienyje.

J standžius usus, ,
*** ■■'/ Paskiausia mada reikalauja, kad jūsų kojos, rankos ir pažasčiai 
/ butų švelnus ir balti. Plaukai Ant šių jūsų kūno dalių yra skaitomi 

X negražiais ir bereikalingais. $’ pakelis yra 4 sykius didesnis negu 
r daugumos kitų. ,

AGENTAI klausikte SPECIALIO Pasiūlymo 
. MILŽINIŠKI PELNAI!

/ ' ' __L ______ ■ ' 1
‘ - r T- »■■■■■     *  .....F”*     111 —   ■■■■■— »■■■—■ —■ «■ ■» I

I INTERNATIONAL TRADE SERVICĘ, • 1
, 11 W,e$t 4?n'd Street, New York, N. Y^.Dept. 988 .

Prisupkite man didelę dėžutę “SHAVIX ir speciali valaknų šepetuką dykai. Aš I 
įdedu $1 (arba užmokėsiu $1.20 pristačius), “SHAVIX” yra pilnai garantuotas.

i ’ .* •> ’■ * • I

1 Vardas .................... ................ . ........................................................... ...................................................

resas

liūs šį sekmadienį bažnyčios 
svetainėje. Bus muzika. '

f< Taigi tikimės, kad publika
” gąusiai atsilankys ir parems 

sumanymą. liūgas.
tĮ ------ ---------------- ------------- Į

Dėliai Džianitorių 
Kliubo.

Džiani- 
rašius 

visi ir

Man veikus Lietuvių 
torių Kliube ir hnan 
apie tą’Kliubą, dabar 
klausia manęs, kas1 daroma su 
Kliubu ir Kliubo pinigais.

Kiek aš žinau, tiek privers
tas esu viešai pasakyti. Visi 
žinome, kad musų unija ne
leido Kliubui toliau savo susi
rinkimus laikyti. Bet nebuvo 
ne legalio Kliubo likvidavimo. 
Pinigų Universal State Banke 
nėra nuo sausio 16 dienos 
1932 įlietų.

Jei kas daugiau norėtų žino
ti apie dalykų stovį, tai ne
klauskite manęs ir nelelcfo- 
nuokite man. Visas Kliubo 
turtas ir visa, kas Kliubui pri
klausė, yra valdybos žinioj.

Mano supratimu, turėjo bū
ti legalis Kliubo likvidavimas, 
kadangi, rodosi, Kliubo kaso
je buvo keli šimtai dolerių.

:—P. Daubaras.

EKSKURSUOS
t

Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

P. Baltutis & Co.
3327 SO. HALSTED ST.

Tel, YARDS 4669

T

BE ĮSIPIOVIMŲ!

BE BRITVŲ!

Be Muilo! Be Laukimo

Barzdaskutyklose! Ir Ko-
' t • •, / . ...

kia Oda—Švelni ir Vėsi!

Jame nėra aštrių chemikalų, 
kurie nuėda plaukus. Bet švel
nus junginys, kuris padaro bar
zdą taip trupią, kad ji “nu- 

• lūžta”. Vyrai sų labai opia oda 
dabar stačiai džiaugiasi rytme
tiniu pasipuošimu (kas, beje, 
galima dabar atlikti ir vakare, 
kadangi barzda veik neauga 
per naktį). Palyginus su Sku
timusi britva, SHAVIX padaro 
daug lėtesnį barzdos augimą 
padaro ją šviesesnę, plonesnę 
minkštesnę.

ir 
ir

jūsų kūno dalių yra skaitomi

■............... .................... ■ i

West Side
Veronika Lachavičienė serga.

Pereitą sekmadienį p-nia 
Lachavičienė, žinomo lietuvio 
graboriaus žmona, rimtai su
sirgo ir tą pačią dieną buvo 
nuvežta į šv. Kryžiaus ligoni
nę, kur Dr. Kovarskas padarėVISOS APIEL1NKES

“Pajėgos Dirbtuvė“
Bankas yra finansinė “pajėgos ^dirbtuve”, ga
minanti pajėgą, kuri suka biznio ratus. Ji pa- 

■ i ' ■ .

verčia pinigus į kredito elektrą ir priverčia 
vieną dolerį atlikti darbą dešimties. Depozi* 
tubdami jūsų nuliekamus pinigus, jus pagelbs
ti! progresui industrijos, kas reiškią daugiau 
darbų...ir algų čekių.

LAIVAKORTES — PINIGŲ. SIUNTIMAS

Peoples .galionai 'Bank 
and ^rust Company 

op Chicago
47th Street and Ashland Avenue

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

l&T jf-yvuTie— ir> Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokiųIlgį Į v* lt frl išdirbyščių už nužemintas kainas. Atei-
k*te *r Pat*rk*te musil kainas pirm negu 

**^**^3^1112^113 Į Mpirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847Lietuvis laikrodininkas

SPULKA
970 KILOCYCLES 

9:30 Vai. Vakaro ’
IŠ RADIO STOTIES 
KAS PIRMADIENĮ

Vytauto
4559 S. Paulina St.

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
|| : 1 / :,h/-

BBIGHTON PARKE trys mūriniai nauji namai, 2 augštų 
po du flatu, po 6 kambarius. Kiekvienas namas vertas po 
$12,000.00. Vieno namo morgičius — $2500, ant 5 metų; 
Antro namo morgičius — $3,000, ant 5 metų; Trečio na
mo morgičius — $4,750.
ROSELANDE, bugalow ir 3 lotai, vertės $6,000. Morgi
čius—$1,000 ant 3 metų.

* ' • •

Turime ir Daugiau Gerų Morgiėių.

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St
1

Tel. Canal 1678

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 pųslės, užnuodijimą 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 ntfo 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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti S t. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.«

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
jeredęmis iki 7 v. . . .v „ ,,

.......... ............................ ........................ ■ ■■ I

operaciją. Manoma, kad ligo
nė į kelioliką dienų galės grįž
ti namo. — Žvalgas.

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nuo konRtip^ciJo*, prasto apetito, 

galvon HkatKl^Jimo, bemiegi*. 
Viaose aptiekose.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos
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NAUJIENOS
. The Littaimian Daily New» 
įblished Daįly Ezcept Sunday by 
M Lithuanian Newe Pub. Co» Ine.

1739 South Ralsted Street 
Telephene Rooeevelt 8500

yditor B. GBIGAITIS

outeide <4 Chfauro
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Cntered aa Second Clau Matter 
March 7U 1914 at the Poąt Office 
of Cnicago. IU. under the att of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S, Halstpd Si.. Cbicago,

OMMkyjM* kalnai
Chicagoje — paltu;

Metams___ ___________
Pusei metu __ ___ ______
Trims mSnesiams ____
Dviem nataesiam ------
Vienam mtaesiui

Cldcagcd P er4 Įdėlioto jus:
Viena kopija —
Bavąitai______________ Z
Mėnesiui ——

9
2 88.00
__ 4.00

2.00
_ 1.60
_ .76

8c

Metam* , ..r.,.....
Pusei metu ----- -
Trims mėnesiams _____________
Dviem mėnesiams ______ 1.25
Vienam mėnesiui _________ .76

Lietuvon ir kitur uisieniuosa 
(Atpiginta)

Metams .    $8.00
Pusei metų------------------------- 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su .atsakymu.
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TIESA IR MELAS ŽINIOSE

pa- 
irgi

sta-

Einant SLA. Pildomos Tarybos rinkimams, “Nau
jienos” skelbė gaunamus iš kuopų balsavimų rezultatus. 
Jos tuo budu pranešė visuomenės žiniai daugiau kaip 
90 kuopų balsavimų pasėkas, su bendru balsų skaičium 
virš 3,000. Pasirodo, kad tai sudarė daugiau, negu 40 
nuošimčių visų balsų, paduotų tuose rinkimuose.

Bet kadangi “Naujienose” skelbiami rezultatai vi
są laiką rodė, jogei ima viršų tas kandidatų sąrašas, 
kurį rėmė artima “Naujienoms”, pažangioji demokra
tinio nusistatymo SLA. narių dalis, tai kiti laikraščiai 
atkartotinai darė “Naujienoms” priekaištų, kad jos 
vartojąpčlos vienpusišką “aritmetiką”, t. y. skelbian
čios tiktai tuos davinius, kurie esą palankus “Naujienų” 
nusistatymui.

Tai buvo nieku nepamatuotas šmeižtas. “Naujie
nos” ne tik nieko neslėpė ir visai bešališkai skelbė ži
nias apie balsavimus kuopose, neatsižvelgdamos į tai, 
kuriai pusei jos būdavo palankesnės, bet jos sugebėjo 
tiksliai atspėti ir galutinus rinkimų rezultatus. Ap
žvalgininko straipsnyje, kuris “Naujienose” tilpo prieš 
dvejetą savaičių, buvo apskaičiuota, kad kandidatas į 
SLA. prezidentus turi gauti tarp 3,000 ir 3,500 balsų, 
greičiausia apie 3,099.

Dabar musų korespondentas praneša, kad už Ba- 
gočių paduota 3,087 balsai ir dar keletas balsų prisidė- 
sią.

“Naujienų” paduotos skaitlinės ir nominacijų re
zultatų apalizas davė galimumo joms taip pat iš anks
to numatyti, kad dabartinis SLA. prezidentas pasiliks 
trečioje vietoje, kadangi komunistai (neturėję savo 
kandidato rinkimuose) rems fašistų kandidatą. Šis 
remtas faktais ir tikromis skaitlinėmis spėjimas 
pilnai pasitvirtino.

Faktus partinės agitacijos tikslais kraipė arba
čiai fabrikavo ne “Naujienos”, bet fašistai, štai ką rašė 
balandžio 19 d. “Vienybė”:

“Kaip ‘Vienybės’ korespondentai iš įvairių A- 
merikos dalių prąneša, pasirodo, iki šiąm laikui 
SLA. Pildomąjai Tarybai balsavo apie 52 nuošim
čiai kųopų. Narių balsavo apie 3,000.

“Balsąį, reikia’ pasakyti, labai pasiskirstę, ir 
kandidatai labai arti vienas kito.

“Kaip vėliausiu momentu tenka patirti, prezi
dento pareigoms, visųdaugiausiai balsų turi Juozas 
Račiūnas, antras socialistų kandidatas ir trečias 
Gegužis.”
Tame pačiame “Vien.” numeryje po Ęačiuno at

vaizdu buvo padėta pranešimas, kad šis “tautininkų 
kandidatas SLA. prezidentui, iki šiol pralenkė visus ki
tus kandidatus.”

Tai buvo melas nuo pradžios iki galo, nes, vieną, 
Vienybė” neturėjo pranešimų apie balsavimus 52 nuo

šimčiuose kuopų. Ji iš viso paskelbė tik dviejų ar trijų 
dešimčių kuopų balsavimų rezultatus su kokiais 7QQ- ar 
800 balsų. Jos ‘^korespondentai iš įvairių Amerikos da
lių”, kurie neva pranešė jai tas nebūtas žinias, buvo 
visai ne korespondentai, o tik — vienus melagis, kuris 
sėdi “Vienybės” redakcijos kambaryje.

Antra, niekuohiet to nebuvo, kad Bačiunas butų 
visus kandidatus pralenkęs. *Trečias to pasivadinusio 
“korespondentai iš įvairių Amerikos dalių” melagio 
prasimanymas bus, veikiausia, numaskuotas neilgai tru
kus. Būtent, tame pačiame “Vien.” numeryje po Jono 
Tareilog atvaizdu buvo padėtas šitoks paaiškinimas:

“Jonas Tareila, tautininkų kandidatas SLA. ižr 
dininku, rinkimų pradžioj, atsilikęs, smarkiai veja
si socialistų kandidatą, ir numatoma — greit pra-> 
lenks.” ’

; Kai bus oficialiai paskelbti visi rezultatai, tuomet 
visi pamatys, kaip tas kandidatas “smarkiai vijosi” ir 
kaip jisai “pralenkė”. z

^NaujienosM nekla»tavo žinių ągitaeįjos sumetimais, 
O fašistai, kad ir melavo, vistiek prakišo, ir kartu jie 
parode, kad jų laikraščių žiniomis pasitikėti negalima.

Apžvaiga' 
4 •

MUSŲ LAIKRAŠČIŲ ETIĘA

SEKANTIS SL<A. PREZIDENTAS

■ywn

Per keletą mėnesių musų va
dinami “tautiški” laikraščiai 
purvais drapstė adv. F. J. Ba- 
goč|ų, kandidatuojantį į SLA. 
prezidentu^ Bet kada Balčius 
pasiuntė jiems savo atsakymą 
į tuos šmeižtus, tai nei “Vie
nybe”, nei “Dirva”, nei “San
dara” jo neįdėjo, ir apšmeižtas 
asmuo turėjo prašytį “Tėvynės” 
redakciją, kad ji savo špaltose 
leistų jam atsiginti nuo užpuo
likų. “Bągočiaus /Pareiškimas” 
tilpo šios savaitės “Tėvynės” 
numeryje. Tenai įžangoje sako
ma: '

“...Matau reikalo pasiaiš
kinti į man daromus užmeti
mus, bet negalėdamas į tą 
viską atsakinėti tuose laik
raščiuose, kuriuose tie visi 
šmeižtai tilpo, nes jau virš 
mėnesis laiko pasiųsto tiems 

' laikraščiams žemiau telpančio 
mano pasiaiškinimo iki šiol 
nepatalpino, todėl kreipiuosi 
į SLA. organą...”
Tai matote, kokios “etikos” 

tie laikraščiai laikosi, žmogų 
apšmeižia, žuliku ir niekšu nu
piešia, o paskui jam neduoda 
nei pasiaiškinti. Ar daugiau jie 
turi padorumo, negu bimbinin- 
kų “spauda”?

r

Adv. F. .T. Bagočius, kuris laimėjo Susivienijimo 
Pildomos Tarybos rinkimuose, sukirsdamas dau
ginus kaip 1,O(M) halsų artimiausią savo oponentą.

BRAM STOKER

GRAFAS DRAKULA
Pcrmiauon Doable^ly, poras V Co.

Fertt A. Pabadė
*

PRIPAŽĮSTĄ, KAD KLINGA 
—“APMOKAMAS FAŠISTŲ 

AGENTAS”
e
Brooklyno “Vienybė 

kad “Naujienų” pareiškime, jo- 
gei D. Klinga esąs “fašistų ap
mokamas agentas”, nesą nieko 
pažeminančio Klingai. Girdi:

“Mat, socialistai... mano, 
kad'apmokėti ar gauti už
mokestį už darbą yra prasi
žengimas (cįarbas' darbui ne
lygu! — “N^ Red.). Jos taip 
pat ir p. Klingą kredituoja, 
kad jis nori išrinkti fašistus 
į SLA. valdybą. Well, kadan
gi administracija yra paten
kinta jo darbo rezultatais (! 
—“N.” Red.) ‘Vienybes’ nau
dai, tai mums netenka nieko 
prieš tai turėti, kad jis, bu-5 
damas SLA. narys, kartu ne
pamiršta ir SLA. geroves.” 
Reiškia yra faktas, kad Klin

ga — apmokamas fašistų agen
tas. O kadangi pati “Vienybė” 
atkartotinai sakė, -kad ji nie
ko bendro su fašistais neturinti, 
tai ji dabar prisipažino, jogei 
jog užsigynimaii buvo neteisin
gi. •

Ji tačiau bando durnus pusti 
publikai į akis, girdamasi, kad 
Klinga gaunąs užmokestį už 
savo keliones iš “Vienybės” ad
ministracijos. Vieni juokai! 
Tas fašistėlis užsiima ne biznio 
reikalais, bet politikavimu ir 
šnipinėjimu, ir jam, be abejo
nės, užmoka tie, kurie Anon
suoja (ir turi pinigų finansuo
ti) fašistišką politiką tarp A- 
merikos lietuvių. “Vienybe” pa
ti,tykoja -pąsinąųdoti iš tų šaL 
tinių, o ką jau čia bekalbėti, 
kad ji dar savo, lėšomis tokius 
agentus užlaikytų.

sako

Iš ZOOLOGIJOS SRITIES
Marijonų “Draugui” nuliūdi

mas:
“Atrodo”, rašo jisai, “kad 

vadinamieji fašistai jau pra
kišo SLA. rinkimus. Nieko 
jie nepeš ir seime. IPerdaug 
nerimtai jie pojjtikavo< Iški
šo priešakiu nežinomus žmo-* 
nes kandidatais į Sus-mo 
valdybą, suskaldė balsus^ Tuo 
budu atidarė socįaljstams 
kelią užkopti į organizacijos 
Ykšįiięa. Taigi SŲĄ. nuo/vil
ko užklups ant meškos.”' 
Krikščioniška artimo meilė 

taip ir tryška jš tų “Dr.” du- 
uĮojUnų. / z ;

Bet mes pasakysime, kad 
jau šimtą sykių yra geriau 
užklupti ant meškos, negu ant 
gyvatės jėzuito pavidale!

SLA. Reikalai
“Pranašystė” išsipil 

dė
Balandžio 25 d. aš “Naujie

nose” bandžiau, pasiremiant 
“Naujienose” paskelbtais SLA. 
rinkimų rezultatais iš 84 kuo
pų, atspėti, kas laimės rinki
mus ir kiek maž-daug kuris 
kandidatas gaus balsų. Dabar 
dalis beveik galutinų rezultatų 
jau yra žinoma ir įdomu yra 
juos palyginti su tais spėjimais, 
kurie buvo tuomet padaryti.

Straipsnyje “Kas Laimėjo?” 
buvo išreikštą nuomone, kad iš 
trijų kanįSdatų į SLA. prezi
dentus daigiausia balsų gaus 
F. J. BagoČįus, nors buvo pa
stebėta, jog-ei “vargiai galima 
tikėtis”, kati jisai gautų abso
liučią balsų! daugumą.

Už F. J. JBagočių tuo laiku 
buvo paduota 84 kuopose 1,619 
balsų, ųž Gegužį 59.7 b.; ir už 
Bačiuną 88SJ’b. Mėginant ap
skaičiuoti, kiek iš viso balsų 
gaus Bagočius, aš paskirsčiau 
kuopas į keletą rųšių, sulig tuo, 
kaip jos balsavo nominacijose, 
ir padariau tokius' spėjimus: iš 
kuopą, kuriose Bagočius gavo 
visus arba daugumą balsų per 
nominacijas, jisai dar turi gau
ti 960 balsą; kuopose, kuriose 
jisai per nominacijas buvo ga
vęs mažumą; už jį'turi būt pa
duota dar 300 balsų; kuopose, 
kuriose Bagočius per nominaci
jas nebuvo gavęs nė vieno bal
so, ir tose, kurios nominacijo
se nedalyvavo, už jį bus paduo
ta dar apie 280: balsų. Baigiant 
£ą. apskaičiavimą buvo pasaky
ta: ■ t ■

“Tuo bujlū gausime viso 
tiek: buvo paskelbta į,619 ir 
.iš visų kitų kuopų (imant 
sulig io paskirstymo kaip 
aukščįausTšdėstyta) /9Q0 plūs 
300 plūs 280 — kartu 3,09,9.” 
Musų gi korespondęųtas da

bar praneša, kad, visai, baigiant 
skaityti balsus, . suskaičiuotą, 
jogei adv. F. J. Bagęčius gavo 
3,087 bdW. Ir dar, girdi, ke
letas bąlsą jam prįsidėsią.

Taigi, mano “pranašyste? iš
sipildė kuone 10.0%.

Gegužis 
/

Savo 
bandžiau taip pat ątspčti, 
bus antras sulig balsų skaičium, 
Gegužis ar Bačiunas, ir išreiš
kiau nuomonę, kad antras vei
kiausia bus Bačiunąs, kadangi' 
ųž fašistų lumdidatą balsuoją 
bimbininkai. Savo straipsnyje’ 
aš rašiau: <

• , “Nominacijose už Gegužį 
i^balsąvo 1,488 nariai, o už Bą-

vo Gatąvęcko (boįšėvi- 
ko) 694. Taigi .<Mar ^pąsj- 
liuosavo’ beveik 2,100 balsų. 
Jeigu Bačiunas susisems ko
kius 500 ;boįsevikų balsų (o

fašistai bolševikų balsus 
lengviausiai pasiima — mat, 
idėjiniai pusįmoliai) ir dar

• laimės bent 400 Griniaus bal
sų, tai jo balsų skaičius pa
didės 900 ir pasieks 1,800. 
Prie to jisai dar gali susiko- 
lektuoti šiek-tiek ir iš kitų 
‘likučių’. Taigi jisai gali da- 
sivaryti iki 1,900 ir daugiau. 
" “Kad neužsileistų Bačiunuį, 
Gegužis turi savo gautą per 
nominacijas balsų skaičių pa
didinti nors 500. Iš kur įi^ai 
gali juos paimti? Neatrodo, 
kad jam tai pavyktų. Jo bal
sai vargiai bepadidės trims- 
keturiais šimtais.”
Tas apskaičiavimas buvo pa

remtas tuo pagrindu, kad rin
kimuose, dalyvaus apie tiek pat, 
kiek dalyvavo npmiWU0Se. iPa- 
didčjus balsų skaičiui rinkimuo
se, turėjo, žinoma, padidėti ir 
tie skaičiai.

Rinkimuose, pasirodo, daly
vavo 7,000 su viršum, t. y. tre
jetu šimtų daugiau, negu nomi
nacijose. Ir rezultatai - (beveik 
galutini) yra toki: už Bačiuną 
paduot i 2,040 balsių, o už Ge
gužį

Vadinasi, šis mano spėjimas 
irgi pasitvirtino kuone iki “jot”.

balsavo

1,897.

skaičių 
su no-

IŠ

trečioje vietoje 

apskaičiavimuose ąš

čiuną Griciaus balsų bu

Komunistai-b' m bininkai 
už Bačiuną

Bačiunas savo balsų 
rinkimuose, palyginant
minacijomis, padidino daugiau, 
kaip 1,100. Tie, balsai jam teko 
daugiausia iš komunistų. Bim? 
bininkai seniai vedė kovą Susi
vienijime prieš Pildomą Tarybą, 
kadangi jie patys norėjo į ją 
įeiti. Drieš Gegužį, kaipo svarr 
biau^ią viršininkų, iųivę afr 
kreiptos jų smarkiausios atą? 
kos. Todėl nenupątabu, kad ir 
šį kartą mažai kas iš komunisr 
tų už Gegužį balsavo (visgi bu^ 
vo ir tokių, pav. Pittsburghe).

Bet “ščyrięjį” f komunistei 
dar lab.iąųs* negu Gegužio, ne
apkenčia sociąlistų. Todėl jie 
nebalsavo nė už- Bagočių. Už jį 
gal kai kur atidavė balsus tik 
komunistų opozjcįnįnkai (“skįh 
kininkai”). O bimbininkai baL 
savo už fašistų kandidatą.

štąi dvejetas niekių pnvy?- 
džių: 158 kuojoje per nomina
cijas' buvo paduota 43. balsai 
už Bagočių ir 41 balsas ųž Ga- 
tavecką (bolševiką)o peę rin
kimus, kada Gątąveęko vardas 
į balotą nepateko,, gaisai kan- 
didatam^i į prezAtentus pasida
lino taį^; 3.8 už 'J^gočįų, 1 ųž 
gegužį, 44į už ^a^iuną5 {Toje 
pačiąje kuopoje b^lsuoįaut kan
didatus j Iždininkus, už. Mše- 
vikų Ąląžeiką paduota M 
$aį.) įĘitas ryškus pavyzdys, 
tai 92 kuopa; /per’ nominacijas 
visį komunistu ^apdidatai to
pai xgayo lygiai PP 15 balsų, ir 
joki kiti kandijai negavo nė 
po vieną, balsą ;' o rinkimuose

(Tąsa) Į;
IštiRro, ji buvo taip sunkiai 

užsimiegojusi, kad kurį laiką 
manęs negalėjo pažinti. Tik 
žiurėjo tuščiomis, baimės ap
imtomis akimis, lyg žmogus, 
kuris besapnuodamas blogą 
sapną butų staiga pabudęs. Ji 
skundėsi esanti labai pavargu
si, todėl leidau jai dar kiek 
pasilsėti.

Mes dabar žinome, kad iš 
pilies išvežta dvidešimts viena 
dėžė, ir, jeigu kartais pasirody
tų^ kad jos buvo išgabentos 
tais, man žinomais atvejais, 
mums gali pasisekti kur nors 
jas surasti. Tas, žinoma, labai 
palengvintų musų darbą ir juo 
greičiau jį padarysime, tuo 
geriau. Pasistengsiu šiandien 
susižinoti su tuo Tarnu šnel- 
lingu, kuris kai kurias dėžes 
išvežė anot Dr. Hennessey.

Dr. Sevardo dienynas.
Spalio 1 d. — Jau buvo be

veik vidudienis, kuomet pabu
dau savo kambaryje išgirdęs 
prof. Vau Helsingo linksnius. 
Jis buvo kur kas linksmesnis 
ir gyvesnis negu paprastai ir 
aiškiai buvo galima suprasti, 
kad vakar nakties darbas pra
šalino kokį tai sunkumą, kuris 
ikišiol slėgė jo mintis. Apkal
bėjus paskutinius įvykius, pro
fesorius staiga tarė:

“Jūsų pacijentas mane labai 
interesuoja. Ar bus galima 
man kartu su tavimi jį ap
lankyti? Arba, jeigu busi per
daug užimtas, gal pavelysi 
man vienam pas jį nueiti. Tai 
yra visai naujas patyrimas už
tikti beprotį, kuris taip svei
kai ir protingai kalba apie 
filosofiją.” Turėjau skubotai 
atlikti vieną, kitą dalyką, to
dėl pastebėjau, kad nieko ne
turėsiu prieš, jeigu jis pas 
Renfieldą nueis vienas, tuo la
biau, kad tame atvejyje jam 
nereikės manęs laukti; pašau
kęs prižiūrėtoją, suteikiau 
jam reikalingas instrukcijas. 
Prieš profesoriui išeinant iš 
kambario, jį persergėjau nesu
daryti klaidingos nuomonės 
apie mano pacijentą ir nepa
siduoti kokiam negeistinam įs
pūdžiui, “Bet aš noriu,” atsa
kė, “išgirsti jį kalbant apie 
save ir savo ?oofagiškumo te
oriją. Jis apie lai prisiminė 
poniai Mmai, ir kaip spėju iš 
tavo paties užrašų, jis praeity
je buvo tikrai į tai įsitikinęs. 
Bet ko šypsais. Jonai?”

“Atsiprašau,” astakiau, “bet 
štai atsakymas.” Padėjau ran
ką ant pluošto mašinėle spaus- 
Klintų pop.ierio lakštų. “Kuo
met blusų mokytas ir protim 
gąs beprotis padarė pareiški
mą, kad praeityje jįs valgė 
gyvus sutvėrimus, iš jo burnos 
ėjo tiesiog koktus kvapsnis 
mm tų musių ir vorų, kuriuos 
jis aųriįo, p^ieš poniai Minai 
įeįąanl į knudiarį.” šį kartą 
Vąn Helsingas nusišypsojo. 
“Gerai sakai,” tarė. “Tavo at
mintis neklysta, Jonai. Neži
nau kaip aš tai primiršau. 
Bet tas minčių ir atminties pa- 
Žajnbumas, iškrypimas proto 

i ligas ir daro taip įdomiomis 
studijuoti. Labai galimas dai-

siu patirti prisiklausęs to be
pročio nesąmonių, negu mo
kydamas protinguosius. Kas 
žino?” Tuojau griebiausi dar
bo ir netrukus viską užbai
giau. Prabėgo labai trumpas 
laikas, bet štai, profesorius 
Van Helsingas grįžo atgal į 
studiją. “Ar nekliudau?” man
dagiai tarė, atsistojęs prie du
rų.

“Žinoma, ne,” atsakiau. 
Darbą jau pabaigiau, todėl 
esu visai liuesas. Dabar, jeigu

“To nereikia; aš jau su juo 
pasimačiau!”

“Bijau, kad jis manęs visai 
neįkaiuuoja. . Musų interviu 
buvo labai trumpas. Jojęs j 
kambarį radau jį besėdintį vi
duryje grindų pastatytoje kė
dėje. Atrėmęs alkūnes į ke
lius rankomis laikė sugriebęs

nepasitenkinęs. Prabilau į jį 
kuo linksmiausiai, bet su visu 
jnau galimu išdidumu. Nieko 
neatsakė. “Ar manęs nepažįs
ti?” paklausiau. Tuomet jis 
piktai pradėjo: “Labai gerai 
pis pažįstu; jus esate tas se
nas asilas Van Helsingas. La
bai norėčiau, kad jus su savo 
idiotiškomis teorijomis apie 
smegenis ir protą išsinešdintu-5 
mėtė kur kitur. Eikit po vel
niais, visi jus paikiai olandai!” 
Negalėjau išgauti iš jo dau
giau nei vieno žodžio. Sėdėjo 
paskendęs tame nepermaldau
jamame suniurime, šaltas, į 
mane nekreipdamas jokios do
mės, lyg kambaryje visai nebū
čiau buvęs. Tokiu budu, šiuo 
kartu neturėjau progos bęt ką 
pramokti nuo to protingo be
pročio; jeigu galima, nueisiu 
pas musų saldžiąją ponią Mi
ną ir pasiguosiu pasidalinęs su 
ja keliais linksmais žodžiais. 
Jonai, aš esu begaliniai pa
tenkintas, kad ji daugiau ne- 
vargsta ir nesirūpina musų 
tuo nelemtu darbu. Nors ne
tekę jos pagalbos jausime di
delę spragą, bet turėsime pri
sitaikinti prie sąlygų.

“Pilnai su jumis sutinku, 
profesoriau,” atsakiau karštai, 
nes nenorėjau, kad jis staiga 
pakeistų savo nuomonę. “Pa
čiai poniai Harkcrienei geriau 
į šį dalyką neįsimaišius. Jis nė
ra per daug lengvas mums vy
rams, kurių gyvybės gal ne
kartą kabėjo ant siūlelio; bet 
tai’ visai ne vieta moteriškei. 
Jeigu ji ir butų pradėjusi dar
bą kartu su mumis, anksčiau 
ąr vėliau tas ryšys pasirodytų 
jai pragaištingas.” '

Po to profesorius Van tei
singas nuėjo pasitarti su Ponia 
Harkcricnc ir Markeriu; Kvin
tas ir Arturas yra išėję ieško
ti Grafo dėžių. Aš tuo tarpu 
eisiu aplankyti savo ligonis. 
Vakare visi sueisime pasikal
bėti. i.

po vieną.

......

i,, 1 'į.'.li r -y 'a7'T r tmi; v. 
dalyvavo. 16 narių, ir visi 16 
balsą padųoŲ už Bačiūnų.

Kaį bus “Tėvynėje” paskelb
ti smylkųa’ balsavimų rezulta
tai iš vi^ų kuopų, tai, be abe
jones, pasirodys, kad ir kitose 
kuopoj bplševįkąi taip darė. 
Jje rėmė fašistus.

Todėl, su himbininkų pagel- 
ba, fašistą kandidatas Račiūnas 
sukirto Gegužį įf*UŽėme antrą 
vietą. Bet tai rodo fašistų silpr 
narną Susivienijime. •

Apžvalgininkas.

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuviu laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

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

Naujas No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Ųrugųay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

. ... '

« -ISA-. ....
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NAUJIENOS, Chicago, III

Naujas Šlakas, Nauji Bargenai už Dar Žemesnes Kainas

SUKTOS GELEŽIESLAURAI ' Smokeriai Valgomųjų SetųUŽ PAAUKOJIMO

lUMU

9x12 CONGOLEUM

Miegamieji Setai už Gašli Kainas
PUSRYČIŲ SETAI

Trijų šmotų MIEGAMASIS SETAS $75.00SULKEYS, vertes

VEŽIMĖLIAI ir
Trijų ŠąioĮų MIEGAMASIS SETAS $119.00P ARK STROLLERS

Tiktai nuo vertes

Taupinkite Mėlynas Stempas. Išmainykite Mėlynas Stempas Čia

$19.95
$24.95

$39.50
$49.50
$59.50

MĖLYNOS 
STEMPOS 
DYKAI

numuštą 
ant

DOUBLE COIL
* SPRINGS AI .....

100 LOVŲ VISOKIO
DIDUMO....................

—Junior 
Bridąe (

Stalo

F DIDELI
AUGSTA1

BUS 
PAAUKOTI

Trijų" Šmotų MIEGAMASIS SETAS $14500
- * i z A i .Ji ♦ • ■ i l >

M-*'

GRYNO RIEŠUTO 
END

TABLE A

Reikalaukite 
ir taupykite 
Mėlynas 
Stempas.

/ A PASTABA
Mokyklų

F Sėript, Taksų 
Warrantai,

Šerai ir Bonai 
priimami apmo
kėjimui už visas 

prekes.

vimas Tęsis Dar Vieną Savaitę

3621-23-25 SOUTH HALSTED STREET
Mes Duodame ir Išmainome Mėlynas Stempas : ’

Sankrova atdara 
kasdie nuo 9 v. r. 

iki 1 0 v. v. Nrdč- 
lioj nuo 9 iki

Trijų šmotų MIEGAMASIS SETAS $98.00
A ' .

A Atsiminkite —
7 tiktai cash.

Nebus apmainynių 
ir gražinimų laike 

šio
IŠPARDAVIMO

EXTRA
iro su Central

EXIR A
Mes, esame 
Dislriel Business Men’s A 
sociation duoti ir išmainyti jų 
populiares Mėlynas Taupu
mo Stempas. Mes dalinsime.' 
mainysime Mėlynas Steni- A 

pas laike šio išpardavimo kaip ir Ar 
vėliau. Mėlynos Stcmpos yra Ar 
mainomos visų geriausių sau- Ar, A 
krovų Halsted gatvėj, ku- J 
rios yra nariais Central Dis- Ar 
triet Business Men’s As- 
socialiom " A

KAINĄ „ ,
SANKROVOS SEMPELIAI

$14.95

PUIKIAUSIŲ RAKANDŲ, RADIOS, KAURŲ, LEMPU, PEČIU už 40% iki 6Į)% Pigiau gamybos Kainos 
SEKLYČIŲ SETAI PIGIAU KAIP UŽ URMO KAINA '

J

i 7 šmotų RIEŠUTO VALGOMASIS SETAS $79.00 vertės ..... .....  $39 5Q
7 šmotu 

’l ■
RIEŠUTO VALGOMASIS SETAS $98.00 vertės .......

7 Šmotų RIEŠUTO VALGOMASIS SETAS $125.00 vertės.....

1
• Mes Duodame ir Išmainome Mėlynas Stempas

\

I
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šeštadienis, gegužės 7, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
SLA. 226 kuopos susirinkimas.

Gegužės 3 dieną Associalion 
Honse SLA. 226 kuopa laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Narių atsiląnkė neperdau- 
giausia. Iš karto atrodė, kad 
susirinkimas , bus visai trum
pas, bet išėjo priešingai — už
sitęsė net iki pusei po dešim
tos vakaro. Priežodis sako: 
kuo toliau į mišką, tuo med
žių daugiau. Taip ir čia butą. 
Priėjus prie naujų sumanymų, 
iškilo visa eilė įnešimų ir ne
mažai diskusijų.

vyras, žmona ir vaikai pri
klausė kuopai. Dabar jau tik 
vyras dar tegali šiaip-taip iš
silaikyti, o šeimyna išsibraukia 
arba pats vyras meta, o mote
ris mokasi duokles. —Narys.

Pranešimas

Buvo duota įnešimas suren
gti delegatams išleistuves į 
Seimą išvažiuojant, bet bal
suojant dauguma balsų įneši
mas atpuolė. Gal dėl tos prie
žasties atmesta įnešimas, kad 
kai kurie nariai nurodė, jog 
prie dabartinių finansinių ap
linkybių tokį parengimą visai 
nesą prasmės rengti. Sulyg 
“tradicija” kuopa būdavo su
rengia seimo delegatams iš
leistuves.

Antras įnešimas, kad kuo
pa paruoštų rezoliuciją SLA. 
įstatų Komisijai, kuria butų 
reikalaujama, kad Centras ap
mokėtų seimų delegatams ke
lionės ir sugaišties lėšas. Kaip 
iki šiol buvo, tai kuopos nega
li savo lėšomis siųsti delegatus 
į -seimus. Padengimui delega
tų išlaidų .Centras turėtų'įstei
gti tam tikrą fondą nuo narių 
mokesčių.

Trečias įnešimas tas. kad 
nariai galėtų gauti taip vadi
namą paskolą ant apdraudos 
“policy”. Daugelis narių nega
li užsimokėti savo duoklių, o 
galėdami gauti iš Centro “po
licy” paskolą, jis tada galėtų 
išvengti suspendavimo.

šis sumanymas yra p. F. 
Prusio. Jis turi daug gerų da
lykų, bet jis yra ir surištas su 
daugeliu klinčių. Viena, kad 
tokia “policy” paskola nėra 
taip vadinama “casb policy”, 
o antra, tai reikėtų keisti “čar- 
terį”, pritaikyti konstitucijai 
ir t. t.

Ketvirtas įnešimas buvo 
toks: Centras neprivalo, sko
linti bei investuoti pinigus į 
“gold bonus”, kurie daugumoj 
atsitikimų organizacijai pada
ro daug nuostolio. Centras ga
li pirkti municipalius ir fede- 
ralius bonus. Taipgi pirmas 
morgičius pasilieka savo vietoj 
kaipo pastovus investmentas. 
šiuo klausimu daugelis narių 
kalbėjo ir visi sutiko, kad bu
tų visai panaikinta pirkimas 
įvairių kompanijų “stakų” bei 
“gold bonų”. Vienas narys iš
sireiškė, kad, girdi, dabartinė 
P. T. gaudama didelius komi
sus, pripirko įvairių bonų, ku
rie šiandie neteko savo vertės, 
o Susivienijimas turi nuosto
lio apie $460,000.

Pagaminimui atatinkamų re
zoliucijų tapo išrinkta iš pen
kių narių komisija, štai ji: 
Dr. A. Montvidas, J. Mickevi
čius, M. J. Šileikis, K. Rugis ir 
F. Prusis.

ši komisija turės sutvarkyti 
viršminėtus įnešimus ir pasiųs
ti juos į Centrą pirm 30 dienų 
prieš Seimą.

Buvo daug diskusijų dėl na
rių, kurie negali užsimokėti 
duoklių. Tai yra labai svar- 
bus klausimas. Senieji nariai 
krinka, kaip musės, o Centras 
nedaro žygių, kad sulaikius 
narius nuo suspendavimo. Jei
gu ir ilgiau taip bus, tai musų 
organizacija, kuri buvo skait
linga nariais, bematant susi
trauks. Išbrauktieji nariai, 
vargiai jau begrįš, o nauji; ir
gi nėra galima tikėtis daug 
prirašyti.

Musų kuopoj stovi visa eilė 
narių ant suspendavimo “lis- 
to”. Daug šeimynų buvo, kur

Sekantis tautos uždavinys po 
nepriklausomybės išlaikymo yra 
kultūros darbas. Vienas iš tų 
kultūros darbų yra savos enci
klopedijos išleidimas. Enciklo
pedijos svarba yra labai dide
lė. Joks pasaulio genijus, gi
liausias proto mokslininkas ne
apims- visų mokslo sričių. Ant
ra, nerasi tokio žmogaus, kad 
jo atmintyje viskas pasiliktų. 
Kiekvienam tenka susidurti su 
mokslo disciplinomis, nesupran
tamais terminais, istorijos įvy
kiais, filosofinėmis srovėmis, 
kurių pažinimui reiktų perskai
tyti keletą knygų ir kurgi ru
pimu klausimu tarp greit tą 
knyga rasi. Nėra laiko nei ga
mybos nė savoj specializacijoj 
storuose tomuose knystis. Spir
ti spiria reikalas ieškoti tokių 
knygų, kur trumpai suglausta 
forma. susidomavęs rastų atsa
kymą į kiekvieną jam rupimą 
klasimą. 0 tokios knygos yra 
tik—enciklopedijos.

Dabartiniu metu svarbiausiu 
Lietuvių Tautos kultūros darbu 
yra leidimas Lietuviškos Enci
klopedijos. šiam milžiniškam 
darbui susispietė be jokio pa
saulėžvalgos skirtumo Lietuvos 
mokslininkai. Vyriausią Liet. 
Enciklopedijos redakciją suda
ro prof. V. Biržiška, prof. P. 
Dovydaitis, prof. B. Česnys, 
prof. V. Krevė-Mickevičius,

prof, Lašas ir V. Kvieska. 
Leidėjas— “Spaudos Fondas”. 
L. Enciklopedijoje bendradar
biauja virš 200 mokslininkų: 
profesorių, daktarų, teisininkų, 
inžinierių, kunigų, karininkų, 
agronomų, mokytojų, publicistų 
ir kitokių visuomenės veikėjų. 
Kiekvienas ras Liet. Enciklope
dijoje sau rupimą klausimą: ju
ristas ras teisės dėsnių defini
cijas bei jų vystymąsi; medi
kas—-medicinos plataus lauko 
žinyną; istorikas—įvairių isto
rijos įvykių santraukas; politi
kas—politinių partijų siekius 
bei uždavinius; prekybininkas— 
visas prekybos ir pramonės i- 
staigas, jų veikimo metodus bei 
sistemas; literatas— pagrindi
nes visuotinos ir Lietuvos li
teratūros žinias. Publicistui ar 
visuomenės veikėjui rašant 
straipsnį ar ruošiant paskaitą 
kokiu klausimu, pirmas medžia
gos šaltinis bus jam L. Enci
klopedija. Joje bus surašyta 
visi miestai, miesteliai Lietuvos, 
net kaimai ir vienkiemiai, jų 
atsiradimo istorija bei gyven
tojų skaičius, žodžiu, L. En
ciklopedija kiekvienam susipra
tusiam lietuviui bus naudinga 
ir reikalinga.

Bet toks milžiniškas tautos 
darbas reikalauja kiekvieno tau
tiečio paramos. Paremsime šį 
nemirtingą kultūros darbą tik 
užsiprenumeruodami L. Enci
klopediją. Kiekvienas ją pre
numeruodamas įdės savo “ply
telę” statant tą tautos kultūros 
paminklą, Tenebunie nei vieno, 
kuris nestotų į eiles tų garbin
gų statytojų— neužsiprenume
ruotų Liet. Enciklopedijos. To
dėl širdingai kviečiame kiekvie-

ną neatidėliojant ją. užsirašyti/
Jau išėjo 3 sasuviniai L. En

ciklopedijos. Kainą'atskiro sa<- 
siuvinio 80c., 12 sąsiuvinių—$8 
luksusinio poperio. Duodame 
išmokėjimui. Norintieji užsipre
numeruoti prašom pranešti ar 
pasiųsti moncy order šiuo -ad
resu :

JOSFJPH KR1SCIUNAS, 
917 W. 34th St., Chicago, III.

Taip pat siūloma ką tik išoju- 
iš spaudos Anglų-Lietuvių

kalbos žodyną, kuris bds pra
vartus tikslesniam šių kalbų iš
mokimui. Formatas parankus, 
4()Q puslapių. Kaina—$1. Apda
ruose $1.50;

—Juozas Kriščiūnas, 
“Spaudos Fondo” įgaliotinis

Amerikoj.

siJ

mesda-

tris va- 
kliubic-

Roseland
Hard Time Dance

Rytoj, gegužės 8 dieną, Stru
milo svetainėje įyyksta'šaunus 
vakaras. Rengia jį Roseland 
Beverage Co., kuriai vadovatua 
pp. Sudentai.

Parengimas pavadintas “Hard 
Time Dance”, Įžanga prieinama. 
Už tuos pačius įžangos tikie- 
tus bus duodami užkandžiai; 
dar dovanų teks turintiems gi
li ūkį.—Vietinis.

Cicero
Praėjusį sekmadienį po piet

i

Raudonos Rožės Kliubas ati
darė savo 15 metų jubiliejaus 
bėsbolo sezoną.

Atidarymas buvo gan' iškil
mingas. Lošio viela aikštėje 
prie 12 gatvės ir 48 avenue.

Susirinko minia žiūrėtojų ir 
nekantriai laukė lošio prad
žios. II. Švarcai, miesto aseso
rius, padarė pradžią 
mas pirmą bolę.

Grumtinės ėjo per 
landas, ir nelaimė —
čiai pralaimėjo. Publika nusi
minusi skirstėsi. Bet patys lo
šėjai tai nė kiek nenusiminę. 
Jie sako, kad pradžia dar nie
ko nereiškia.

Ir tai liesa. Lošėjai dar nė
ra gerai susirikiavę. Pats 
menedžeris S. Stankus, vadina
mas “šauks,” deda visas pa
stangas sudaryti Numbcr One 
jauktą, ir lošiai eis kiekvieną 
sekmadienį po piet savoj vie
toj.

šį sekmadienį čia turėsime 
dideles iškilmes, jei oras leis, 
pagerbimui Jurgio Wasliingto- 
no atminties.

——O-— *■

Pirmadienio vakarą p-ios 
Lukštienės svetainėje svarbus 
susirinkimas Susivienijimo L. 
Amerikoje 301 kuopos. Narių 
privalumas dalyvauti, ir tartis 
apie savo organizacijos gerovę.

Jau yra paskelbtas naujos 
konstitucijos projektas. Visi 
nariai turi atkreipti savo dė
mesį į jį kol yra ląikas.

Susivienijimo Seimas tai

svarbiausi įstaiga. Visos kuo
pos turėtų siųsti savo atstovus, 
kurie supranta SLA. reikalus 
ir lengvai atskiria politikie
rių skymus. Ypatingai šiame 
Seime jie loš svarbią rolę. Tad 
visų narių užduotis yra išlai
kyti Susivienijimą tokį, koks 
jis turėtų būti: Kad visi jame 
butų lygus, nes pašalpa ir po
mirtinė visiems vienodai tar
nauja. Tai privalome visi tu
rėti lygias teises, be jokių per
sekiojimų iš vadinamų šimta
procentinių pusės.

Bet pirmiausia tai bukime 
ateinantį pirrninlienį SLA. 301 
kuopos susirinkime.

— Kuopos narys.

Smulkios Žinios

53 metų, 
place, nu- 
ligoninėn.

Carolyne Bernus, 44 metų, 
gyv. 2943 So. Halsted street, 
išvežta į pavieto ligoninę. Susir
go isterija.

» »
John Myslinski, 

gyv. 1022 West 31 
gabentas St. Paul
prie 33 gatvės ir Racine avenue 
jisai susiginčiojo su kitu vyru, 
tas ir sužeidė jį. Antrasis vyras 
areštuotas.

» » »
Anton ‘Pavlovicz 50 mytų, 

gyv. 2537 West 43 street, nu
gabentas pavieto ligoninėn. Už
sinuodijo švyno nuodais. 

f

VIENYBĖ-GALYBE
Gerą ir teisingą patarnavimą Bankiniuose Reikaluose 

Galite Gauti Savo Banko j c.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

PeoplesFurnltureCo. Krautuvėse
DIDIS PAVASARINIS

Išpardavimas
A ■ THISO a|A week

Mažiausios Kainos Visoj Biznio Istorijoj 
ant RADIOS, RAKANDŲ ir ŠALDYTUVŲ

PUIKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
Užkandžiuok 'Kartu su Valgiais'

ir paduodame skanius
*X’ PASIŠOK Gėrymus

''1 VIŠTIENA, STEKAI. RAVIOLI IR SPAGHETTI

HAPPY BILL’S INN
Tel. Haymaiket 9859 1516-18 W. GRAftD AVĖ?

B. W. KORSAK, Sav. Prie Ashland Avė.

KOSTANTIN (GUST) GALIMSKIS
Patogi vieta vakacijai ir išvažiavimui. Maudytis, Žu
vauti ir Laiveliuose pasiirstyti Fox Upėje. Stalai ir 
Suolai po medžių pavėsiu ant upės kranto.

Išnuomuojam Vasarnamius Šeimynoms ir 
Kambarius Pavieniams.

ILL. RD. 22. 6 MYLIOS Į ŠIAURIUS NUO ST. 
CHARLES, COLEMAN, ILL.

CHICAGOJE ANTRAŠAS: BR1G1ITON VARK, 

4410 So. California Avė.
Telepbone LAFAVETTE 0407

Čia galėsite

ATIDARYMAS NAUJOS
KRAUTUVES

Šiuom pranešu, kad naujai 
atidarau krautuvę Vyriškų, 
Moteriškų, Vaikų ir Mergai
čių Aprėdalų.

gauti pasirinkti visokių reika
lingų aprėdalų už žemas kainas. Ateikite ir 
persitikrinkite apie musų siūlomas prekes.

JOSEPH’S ORY GODOS STORE
JUOZAS PIKIELIS, Savininkas

3344 SO. HALSTED STREET

— O kur taip skubini, kūma? >
— Ogi pas Selemonavičią paduoti 

užsakymą, kad apsūdytų gėlėmis 
kapą. , ;

— O kas tai per gėlės?
— Nesupranti?-Tai yra kVietkos. -
— Ar gražiai išaugintos?
— Negalima atsigerėti, žydinčios ir 

kvepinčios! . i
— Tai ir aš važiuosiu kartu.
Štai jo adresas;

Antanas Selemonavičia
3840 WEST lllth STREET

. CHICAGO, ILLINOIS
Vienas blokas į rytus nuo So. Kazimiero Kapinių

DIDELIS V - ----------—
PASIRINKIMAS

ĮVAIRIU 1ST1TIV RĖMŲ, TIKRI TORIO ŠLIFUOTI STIKLAI

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
PATENKINIMAS-GARANTUOTAS

D r. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
i OFISAS IR AKINIU DIRBTUVE

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

!>

Štai keletas pavyzdžių
Naujos mados kombinacijos Radio įren
gti gražiame .kabinete. Vertas daugiau

’■ $125.00. Dabar tik už* Į

1932 m. mados Midget Radios įrengti su _ 
tūbom ir viskuo. Labai $4 0 QE 
gražus, kaina .....................  | Į
Scmpeliai ir demonstruojami radios, R. Į 
C. A. Radiolas, Atwatcr Kent ir kiti, | 
verti iki $100.00 dabar $r| Q

Birutės Daržo Atidarymas
Ant 79th ir ARCHER AVĖ.

Gegužės 8 d., 1932
Valgis ir gerymai, šokiai ir kitoki pasilinksminimai. Vis

kas veltui. Jokios įžangos, nė kolektos nebus.
PRADŽIA 11 VAL. RYTO,
. • 1 4

, -T •' ■" «. ■ ’

Kviečia visus atsilankyti
MRS. MAKUTeNIENĖ

U X' .• , ■ ' 1 r i ‘ i____________________  '

Sunkių laiku Sakiai
. Rengiami

ROSELAND BEVERAGE CO.

Strumilo Svet
107th ir Indiana Avenue

Sekmadienio vak. Gegužės 8 d
Gėrimai ir užkandžiai dykai, taipgi 10 dovanų 

laimėjimui.

^šokiai nuo 2 iki 12. Gerą muzika.

Tikictai iškalno 35c, prie durų 50c.

Parlor Setai Parsiduoda Pusdykiai
Gražus nauji Mohair se
tai, tvirtai padaryti, ver
tės $125.00, dabar suma
žinta kaina tik $ 
Kiti 
tik 
po

., ,. 57-50geri setai S

?3950
ir augščiau.

Valgomam Kambariui Setai už Pusę Kainos
Labai platus pasirinkimas 
gražiausių padarymų, 7 
šmotai stalas ir krėslai.
Parsiduoda $QQ-r>0 
nuo .............. kv

ir augščiau.

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

< sutaupymas. Kainos nuo $39.50 ir aukščiau

' Šaldytuvų Bargenai
Puikus Standard padarymo nauji rėfrige- 

' ratoriai—šaldytuvai, ver-
ti $150.00, dabar tik po ’ liVU
MAJESTIG......:................t........... . $99.50
KING COLD ......................    $118.00
SPARTON ....................................... $133.00
NORGE A ................ •..... ................ $149.50

' \ .. ............ ................. ........................................... ......................................... ... ......................... .............................................................. | i

Taipgi daugelis kitokių bargenų laukia Tamstų Peoplės
Krautuvėse. Atsilankykite šiandieną gatavi pirkti. <

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Rtchmond gatvės Kampas MaplciVaod gatvės

ILafayette 3171 Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

The Auburn Park Trust, 
and Savings Bank

Nori leisti)automobilius 
laikyti vidurmiesty

The Auburn Park Trust and 
Savings Bank, vienas iš John 
Baino užsidariusių bankų, iš
mokės $55,000 savo 4,640 /de
pozitorių. Kalbamas 'bankas 
randasi adresu 734 West 79 st.

‘It . —<1. . ■■ ■!■

Kaip "žinoma, dabar veikia 
miesto patvarkymams, kuris 
draudžia laikyti automobilius 
gatvėse vidurmiesty. šiam pa
tvarkymui yra priešingi didžių
jų vidurmiesčio krautuvių sa
vininkai ir vedėjai. Jie sako, 
kad deliai to patvarkymo vi
durmiesčio bizniaį jau turėję 
milionus dolerių nuostolių.

Kai kurie miesto tarybos 
nariai (aldermanai) dabar keti
na įnešti tarybon rezoliuciją, 
kadP patvarkymas butų panai
kintas.

South West Trust and 
Savings Bank

South Wvst Trust and Sa'v- 
ings Bank išmokės 20 nuošim
čių arba sumą $355,000 savo 8,- 
800 depozitorių. Kalbamas ban
kas randasi prie 35 gatvės ir 
Archer avenue.

Roseland State Savings 
Bank

Mokslininkų susirinki
mas

The Rosealnd State Savings 
Bank, prie 114 place ir Michi- 
gan avenue, išmokės savo de- 
pozitoriams $156,587. Tas ban
kas, kai užsidarė, turėjo 6,500 
depozitorių.

Penktadienį prasidėjo Illinois 
State^Academy of Science kon
ferencija. Konferencijoj ’ daly
vauja apie 700 mokslininkų. 
Konferencija laikoma Chicagos 
universitete.

Chicago-Mexico City į
24 valandas

Nusižudė iššokdamas iš 
devinto aukšto

United Air Lines paskelbė 
susisiekimą aeroplanais tarp 
Chicagos ir Meksikos sostinės 
—Mexico City. ‘Kelionė, 1,997 
mylių bus atliekama į 22 valan
das.

Nusižudė Guy A. Wadstrom, 
38 metų, iššokdamas iš devinto 
aukšto Lincoln viešbučio tro
besio, 1816 North Clark Street. 
Prasta sveikata buvusi saužu- 
dystrs priežastis.

Susirgo žymus skulp
torius

Patalpintas ligoninėje Lorado 
Taft, pagarsėjęs Chicagos 
skulptorius. Sakoma, kad ser
gąs nesunkiai, tik reikalaująs

Sulaikė tra
Chieago, Mihvauk 

ir Paeiti k 
riai apšvietė moteriškę besto
vinčią ant gelžkelio. Inžinieriui 
pavyko sulaikyti traukinys vos 
keletą pėdų nuo moteriškės. Mo
teriškė pasirodė esanti Mrs. 
Elisabeth Sikutski, 21 metų, 
1731 Sheffield avė. Jos ridikiu- 
Jy užtikta raštelis: “Kas ras ma
ne, lai negelbsti”.

. Paul 
traukinio’ piožekto-

JUSTINAS
Persiskyrė su 

geužės 4 dieri 
re 1932 m., 
amžiaus, gimęs Vilniaus rėdyboj, 
Švenčionių apskr., Daugėliškiu 
parap.. Rokiškio kaime. Amerikoj 
išgyveno 25 metus.

Patiko, dideliame nubudime mo
terį Petronėlę. po tėvais Žugytę, 3 
sūnūs —Wladislovą, Leoną ir Al
fonsą. 4 dukteris •— Kotriną. Sta
nislavą. Oną ir Heleną ir artimas 
gimines Amerikoj,-, o Lietuvoj se
serį Marcelę ir brolį Sylvestrą Ru
sijoj. Kūnas pašarvotas randasi 
Ž039 Evergreen Avė. Telefonas 
Humboldt 6140

Laidotuvės įvyks subatoj gegu
žės 7 dieną. 8 vai. ryto iš namų 
į šv. Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Justino Lawrijan gi-* 
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulįudę liekame.
Moteris, Sunai, Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe-*^ 
rius S. D. Lachawich, Telefonas 
RooseVelt 2515.

LAWRIJAN
šiuo pasauliu ge- 
7 valandą vafca- 

su laukęs 57 metų
MYKOLAS ČEPONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 6 d., 11:30 vai. ryte 1932 
iri., sulaukęs pusės amžiaus: gi
męs Panevėžio apskr.. Vadoklių 
parap.. Užubalių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudimė sūnų 
kareivį Povilą, brolį Joųų, švoge- 
rį Antaną ir švogerką Oną Bart-, 
kus ir gimines, o Lietuvoj dvi sė4 
seris — Rozaliją ir Marijoną.

kūnas pašarvotas randasi 4447 
S. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly. ge
gužės 9 d.. 8 vai. ryte iŠ Eudėv 
kio koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Pan. Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus , gedulingos pamal
dos už velionio sielą. o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiera 
kapines. ,

Visi a. a. Mykolo Čeponio gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse i; suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
Sūnys, Brolis, Švogeris, 

, Švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnaują grabo- 
rius Eudęikis, tel. Yaftls 1741.

Mašina užmigdyti
Northwestern universiteto 

psichologijos profesorius John 
B.. Morgan išrado mašiną už
migdymui žmogaus. Mašina su
kelia bildėsį lyg tolimo aeropla
no lėkimo balsą. Eksperimentai 
parodė, kad ir nenorintys mie
goti asmens pasiduoda mašinos 
veikimui ir užmiega povai.

riųs fąrmerių-pieno kompanijų 
darybose, kuriose pieno kompa
nijos reikalauja, kad farmeriai 
sutiktų imti 25 centais mažiau 
už 100 svarų pieno, ne kad iki 
šiol imdavo.

Kai kurios, kaip sakoma, ma
žesnės pieno kompanijos pačios 
numušunčios pieno kainas.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Enihirood 5840

Pbone Cznal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7-*-8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Lietuviai gydytojąi

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais. Ketvergais ir S ubą to nu 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Ao- 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir PėtnyČio -is , 

1821 So. Halsted Street }

Parų Ridge State Bank
Park Ridge State Bank išmo

kės savo 5,000 deppzitorių $60,- 
000.

Humboldt State Bank
Humboldt State Bank, 2722 

West North avenue, išmokės 
savo 15,000 depozitorių $185,- 
847.

Tyrinėją pieno kainas
L. J. Jacobs, kauntės ir Chi

cagos biznio našumo ekspertas, 
tyrinėja pieno kainas Chicagoj.

Chicagon atvyko Dr. Clyde 
L. King, nužiūrėtas arbitrato-

01d Dutch Mergaitė
Per virš 26 metus Old Dutch Mer

gaitė, su lazda rankoje, vaikanti nevalu
mus, buvo simbolas Amerikos namų 
švaros. Tai yra vienas prekybos žen
klas, kuris yra pažystamas visiems žmo
noms ir pergyveno dideles permainas per 
paskutinius porą desėtkų metų.

Priežastį jo pasisekimui nėra sunku 
surasti. Old Dutch Cleanser yra Vienas 
tų retų produktų, kurio nepaprastas ge
rumas ir paprastumas išlaiko jį Visud- 
met modernišką, tokį pat tobulą ir da
bartiniuose namuose. Daugiau to, jis 
tapo taip plačiai išgarsintas, kad jo var
das yra žinomas kiekvienai šeimininkei 
ir taip prasiplatinęs, kad jį galima gauti 
kiekvienoj kad ir mažiausioj sanlirovė- 
lėj. . •

Mčterys jau senai susipažino su Old 
Dutch. kada jos pastebėjo, kad jis ‘ yra 
saugesnis, geresnis ir greičiau veikia, ne
gu iki to laiko vartoti smiltys, pelenai 
ir šveitimo akiyuo. Moderniškas moteris 
jis patraukia tuo, kad jis nebraižo švel
naus petcėliOno paviršiaus refrigerato- 
riaus, maudynės, prausyklos, švelnių 
enamelių ir trtalęvų, puikiausio farfoto, 
metalo ar medžio. JKad|ngi jis neturi 
šarmo ir rūgščių? jis ^nešįurkštįna ir ne
raudonina rarikų.*’

Sveikatos centrai, ligoninės ir mediką- 
lės assOciacijos nuolatos primena apie 
švarumą namuose kaipo sveikatos prie
monę. Čia Old Dutch vėl sulosią svar
bią rolę. Jo milteliai užtikrina, kad 
ir su foažu valymu visi naatomi ir ne
matomi purvai lieka, pašalinti. Pasilie
ka švarus, san i ta r įs paviešius. Tas ypąč 
yra svarbu namuose, kur yra mažų Vai
kų, nes jų sveikata 'reikalauja kuodi- 
džiaųsios apsaugos.

Nestebėtina tad, Ikad Old Dutch Mer
gaitė: populiarumas nuolatos didėjo iki 
ji pasidarė pažystaYna kiekvienai moterei 
Jungt. Valstijose, jų kolonijose ir Ka
nadoje.

PasitrauKe ištatna* 
vęs 44 metus

Plačiai kelilutojaftiš pažystamas kapi
tonas Holst, manažėris vyriausio Scan- 
dįnavian-Ąųteričkn Ltnė ofisė Copenha- 
gėihę, pisrtraukč VtėTOS. Jis iS'tariiavcį 
Un ^ohipMiljai 44 ritėtus, iš kurių 22 
metus pralėičfo juroje. Dabar jis yrą 
68 iri. amžlaris, bet yra gyvas, sveikaą 
'sfrils.

Jo vietų užims K. S. Sidenius, dirbąs 
tai linijai jau 20 metų.

Felicija Shjepowicz
iro tėvais VVlatfičkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 4 d., 12:30 yaL 
po pietų, 1932 m., sulaukus 47 mėtų amžiaus; gimus TauZ\ 
ragės apskr., Kaltinėnų parap. Amerikoj išgyveno 32 mfe-v 
tu. Priklausė prie Tretininkų ir šv. Kryžiaus Ligonine 
Rėmėjų draugijos. Paliko dideliame ntfliudime vytą Simo
ną, 3 dukteris — Virginią Trust, Feliciją ir Kristiną, žen

gtą Antaną, 3 anukus, seserį Petronėlę Lukšas, švogerį Jo
ną ir gimines, o Lietuvoj brolį ir 2 seseris. Kūnas pašar
votas randasi 11250 So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, gegužės 10 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus , 
nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Felicijos Shlepowičz giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, Dukterys, žentas, Anūkai, 
Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. 'P. Mažeika, tel. 
Yards 1138. •

M

i

Jau turėjo vasarą Chi- 
caga

Temperatūra Chicagoje va
kar buvo pasiekusi 84 laipsnių 
— vasaros šilumos, / Pirm va
kari kštes dienos. temperatūra 
vieną kartą šiemet jau yra pa
siekusi 71 laipsnį. Tai atsitiko 
balandžio 2 d.

S.M.SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

718W.18St 
•Tel. Rocvtlt 7532

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

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Garsinkite^ “N-nose'

Lachavich ir Sumiš
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosivelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chieago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir , 
Balzamuotojas

Moderniška, Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius Visokiems reika

lams. Kaina prieinama

33Į9 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46tb St.//

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicero 3724

Lietuves Akušeres
Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIPB

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913 I — IŠ RUSIJOS —

T1D A Gerai lietuviams žinomas per 25 me-Vita DDlllnLOll Irus kaipo patyręs gydytojas, chiratgas

756 W. 35th St ic u d.M.iiu. ««» n-
(Cof. of 35tb « Halsted Sts) rų, moterų ir vaikų pagal naujauahu 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 metodus X-Ray ir kitokius elektros 
Nedėldieniais pagal sutarti prietaisus.

 Ofisas ir Laboratorija: < 
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 1025 W. 18tb St., netoli Morgan St

DR. NAIKELIS
W Rezidencijos telefonai

/OO W. dOLIl OU ff dt Park 6755 „ fandolph 6800 
' (Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 1

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9
Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išsipūtusias 
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. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO,' ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 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. Helių. 

Pbone Midway 2880

Dr. Suzana A. Slakis
I

Specialistė Moterų it 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 susitarimų 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

v Ofiso valandos: .
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki > po pie»

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki IŽ 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Phone Bouievard 4139
> a.

Mėsų Patirrtayimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet jttti sąži
ningas if 'nebranįu*.
dęl, kad neturime iš
laidų užlaįkymui »ky- 
rių.

’ . •. i > ■

3307 Auburn Avė. 
ysgą nu

LEONARD EZERSKI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvai
Palengvins akių įtempimų, kuris esti 

priežastimi gąlvds skaudėjimo, svaigimo, 
aklį apvėniinio, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktų, atsitaiso 
truiftpiift'gyst'ę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas 'dalomas su elektra, paro
dančių mažiausioj .klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama 4 mokyklos vaikus. Valandos 
Žttb 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 V.

R1EIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMŲ. 
Daugely atsitikimų akus atitaisomos be 

akinių. ' Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 Soūth Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
fc'S 4649 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 6487

GWQ)įiAl
Oft, BdulSvat-H 9277 

4603. S. Marshfield Avė.

Res., Hemlock 9528 
66,07 Šį. Mapletpoodį Avė.

y. r.*.......

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
__ ___ ___ mokslišku budu 

2437 W. 69th St. 
Tęl. Gtovęhill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas halsted St. , 
įjos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
edėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

Td. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos k 
nuo 6 iki 9 valandos vakare • rt - ' • ■ • - • . .

... ... _ . - -■  ----------------------------- ----------- .X  ..,. , : , ,—

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

Td Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
, nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Td. Victpry >188
Rez. Tel? Hemlock 2615

DR. K. DRANGELIS
«*’ '■ ‘

DENTISTAS

2403 W. 63 St.
kampas Western Avc.

• Tel. Rtpubltc 2266

e

Telefonas Boulevard 1939 Ofiso Tel. Victory ^893

DR. S. A. BRENZA
9 iki 12. 1 Si’“ d”ira,6:O30 iki 9:30 v. ŪDYTOJAS « CHIRURGAS

4608 South Ashland Avė. gydytojas m chirurgas
Netoli 46tb St. Chieago, I1L I 3102 So. Halsted St

arti 31st Street, Čbicago, III.
Valandos: 10-11 ryto. 2 iki 4 po piet

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis tt
Šventadieniais 10-12 dienų

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 ik»lRcz. td. Midway 5512 ir Wilmette 195 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėhom nuo 10 i i s

iki 12 dienų. Ralph C. Cupler, M. D.
Telephonai dienų ir naktį Vięginia 003,6, CHIRURGAS

' *■ • Oakley ir 24 gatvės
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8. Utarninke 
1-4, Petnyčioj 1-7 x

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Advokatai

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. M. T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS Ifc CHIRURGAS 

OFISAS:
,4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nno “Z Iki 4 ir «nno 6 Iki 
S vai. va k.- Nedaliomis pagal sutartį * 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

Vakarų, išskyras ketvergų 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel.

VALANDOS:
huo
nuo

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Petnyčioj ūpo 9 iki 6

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SUKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. 'Washing.ton St.
Room 905 Tel. Dcarborti 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Gtovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki H ryto, nuo 2-^ 
ir 7-9 po pietų, seredomt po pietų it 

nedėlioms pagal susitarimų

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVI? DENTISTAS 

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

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

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES 

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

Valandęs: 9—12, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal s'uittarituą

Phone Boulevard 7042 (

' Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street

M..,............................................. .......... ........... ............ ______

JOHN B. BORDEN
105 W. Adaitu ftoont 21x7

4-» 
•Trfcphone Rčtoseveft 9090 

Namie 8-9 rytų* TA Repoblic 9600

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4’631 Sb. Ashland Avė. 
Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockufell Si 
Tel. Republic 9723

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

LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909

Telepbone Franklin 5^45
Namai-. 3117 S. Union Ave.^ 7 iki 9 V.

Telepbone Victory 2213

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS

Tekphone Hemlock 1323 
Valandos; 9 ryto iki 9 vakaro >, 

Nedėliomis pagal sutartį
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NAUJIENOS, Chlcfigg, III,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Motinų Dienos Šven 
tei paminėti

Surinko NORA

“G.amtos maloni vietininkė— 
sargi motinėle.”

“Kas kita yra Rafaelio Ma- 
donnos, kaip tiktai šešėliai mo
tinos meilės, tvirtai pastatytos 
nuoltinėj kontrolėj ant visa
dos.”

nutarusios dalyvauti minėtame the tickets, is seven o’clock in 
apvaikščiojme

Kurių draugijų susirinkimai and entertainment 
įvyks, apvaikščiojhno dieną, promptly, let me tirge evcryone 
lai hutų pageidaujama atideti.l 
jei galima, juos vėlesniam lai
kui, arha tą dieną kaip gali
ma greičiau atlaikyti susirinki
mus ir visiems dalyvauti pas
kui iškilmėse.

Komisija taip pat kviečia vi
sus chicagiečius lietuvius ap- 
vnikščiojimui.

Jei tą dieną lytų, tai apvaik- 
ščiojimas bus atidėtas kitam 
sekmadieniui, būtent gegužės, 

dienai.
f J. J. Mockus, pirm.

W. Stankevičius, rast.

Ihe evening ,and as the dance 
vvill start

15

to be there on time. Another 
reason for promptness in ar- 
rival is that Ihe entertainment 
will be, as I hinted before, con 
tinuos. So don’t miss out on 
anything.

This is merely an effort to 
untangle many minda as to what 
is in store for everybody on 
Saturday, May 21st. You’ll have 
to fye there to really appreciate 
it. So I' hope that T’ll have the 
pleasure of seeing you that 
evening.—Clem.

SLA, 129 kp. mėn. susirinkimas atsi
bus gegužės 8 d., 1:30 v. po piet, 
Geo. M. Chernaucko salėje, 1900 
Union Avė. Nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti, turime daug svarbių tarimų.

Valdyba.

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

O,

MOKYKIS BARBERYSTfiS
< AMATO

D-enomis at vakarais, j Del informacini 
Šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER
COLLEGE

672 West Madison Street

“Už viską, kuo aš esu, ar ti- 
kiuosis būti, esu skolingas ma
no angelui motinai.”

Simfonijos orkestrą ne
užsidarys

PRANEŠIMAI
Financial

Pinansai-Paskolok

Lincoln.

“Visam šiame šaltam ir vili- 
gingam pasaulyje nėra fonta
no tokios gilios, tvirtos, nemirš
tančios meilės, kaip kad moti
nos širdis.’’

“Jeigu visas pasaulis butų 
padėtas ant vienos svarstyklės 
ir mano motina ant kitos, pa
saulis pasiektų balkį.” 

—o—
“Jaunystė vysta, meilė išnyksta,

Draugiškumo lapeliai nukrinta, 
Vien tik Motinėlės slaptinga viltis 

Pergyvena juos visus ..,

Ateinant} sezonų Chicaga tu
rės simfonijos orkestrų. Toks 
užtikrinimas duota, vakar, kai 
tapo atnaujintos derybos tarp 
Chicagos muzikantų unijos ir 
simfonijos orkestras asociacijos 
viršininkų. Galutinos sutarties 
tikintas; atsiekti ateinanti pir
madienį.

Lietuvių T. K. Parapija

LINKSMĄ BALIŲ 
GEGUŽĖS-MAY 8 DIENĄ 

Pradžia 7:30 vai. vak. 
3501 So. Union Avė.

Kviečia visus
Komitetas.

.Išvažiuoja Lietuvon
Pirmadieny, gegužės 9 d., iš 

Dearborn stoties išvažiuoja Į 
Nevv Yorką ir iš ten “Kungs- 
holm” laivu j Klaipėdą per Šve
diją:

Steve Meizes, gyvenantis 1901 
Canalport avė.

Kazimieras Kulikauckas, Chi
cago.

Marijona Kiela, Chicago.
Naujienų Laivakorčių Skyrius 

velija visiems laimingos ir sma
gios kelionės.

Kun. M. X. Mockus 
vargingoj padėty

Pereitą sekmadienį Ambraze
vičiaus knygyne įvyko Mockaus 
draugų pasikalbėjimas. Pasi
kalbėjime paaiškėjo, kad nedar
bui siaučiant Mockus nebepa
jėgia prakalbomis pasidaryti 
pragyvenimą, d senam žmogui 
gauti kokį nors darbą nėra ga
lima.

Kai kurie Mockaus draugai 
jau nuo seniai kuo išgalėda'mi 
jį šelpia. Bet mažam skaičiui 
žmonių jo šelpimas darosi sun
kus. Išrinkta komitetas iš pen
kių žmonių ir nutarta sušaukti 
Mockaus draugų ir pritarėjų 
mitingą gegužės 8 dieną. Todėl 
visi Mockaus draugai ir prita
rėjai prašomi rytoj kaip 12 vai. 
dieną susirinkti Ambrazevi
čiaus knygyne, 3210 S. Halsted 
St. Čia bus sudarytas pastovus 
komitetas ir apkalbėta, kaip ir 
kokiu budu Mockui pagelbėti.

— J. L-tis.

Cicero
Ciceriečiai lietuviai yra pri- 

siruošę didelėms iškilmėms, 
būtent paminėjimui 200 metų 
sukaktuvių nuo Jurgio Wa- 
ąhingtpno gimimo dienos.

Čiceriečių • apvaikščiojimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 8 
dieną, 1:30 vai.-po pietų.

Bus graži paroda ir progra
mas, kalbės žymus kalbėtojai, 
dainuos pasižymėjusieji dai
nininkai ir dainininkės.

Tuo tarpu įvyks pasodini- 
mas medžio ir atidengimaš pa
minklo. Visų draugijų ir kliu- 
bų pirmininkai bus pašaukti 
dalyvauti medžio apkasime. 
Dalyvių rekordai btis pasiųsti 
į Washingtoną, D. C.

Bengimo "komisija gavo pra
nešimus iš apie dvidešiųits 
draugijų, kurių susirinkimai į- 
vyko pastarųjų dviejų savai
čių begiu, kad jos visos yra

DVI NOTAS $719 ir $200 geros 
perkant naujus karus, parduosiu už pi
gią kainą. 3137 W. ’42nd P1.

Business Service
Riznio Patarnavimas

T

Furniture & Fixtures
Rakandat-Įtaisai

PAAUKOSIU, savo gražų seklyčios se
tą, riešuto valgomąjį setą, 2 riešuto mie
gamuosius setu?, kaurus, vacuum valyto* 
ją, — kaip nauji. t 'l* Z. 
Avė. 2nd Floor.

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

kaip nauji. 6410 S, Ashland

-------------- i--------------------j---------------------- -—...... ...... ...... ..——------------

ELEKTRIKINIAI REFRIGERA- 
TORIAI

Elektrikiniai refrigeratoriai visų 
Standard išdirbyščių. Tiesiai iš dirbtu
vės. Žemiausios kainos, 
floor samples ir pertaisytus modelius 
tiktai nuo $49.50. Atdara vakarais.

visų

Paaukosime 
už

nuo $49.50. Atdara vakarais.
1954 W. 35 St., 

Tel. Lafayette 3040

For Rent
PASIRENDUOJA didelė 5 kambarių 

bungalovv, furnasas, 2 karų garažas, $45. 
O’Neil, 203 5‘W. 71 st St.

, ' --------- 0---------

RENDON dideli kambariai dėl 4 prie 
mažos šeimynos. Gera vieta.

3622 So. Union AVe.

Furnished Rooms
RENDON šviesus, apšildytas didelis 

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

Keal Estate For*Sale
Mamąi-Žemė Pardavimui
PAUL m. smith b co.

Real Estate, Loans and Insurance.
Pęrkam, parduodam ir mainome na

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

4425 South Fairfield Avenue
’ Tel. Lafayette 0455

.--------- O--------

Pranešu draugams ir kostu- 
meriams, kad aš savo kriaučių 
dirbtuvę perkėliau į nauja vie
tų, kuri randasi dabar po nu
meriu 1978 Canalport Avenue. 
Kviečiu visus senus ir naujus 
kostumerius ir toliaus pas ma
ne kreiptis.

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO BENDRO- 

VĖS NARIAMS

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

- ■ o. —-

PAAUKOSIU 8 savaites vartotus pri- 
vatiškus name rakandus. Francuziškas se
klyčios setas $50; šilkuotas francuziškas 
Oriental kauras, taipgi American Oriental 
$22; riešuto miegamasis setas su Veneci
jos veidrodžiu $60; gražus itališkas iš
drožinėtas valgomasis setas $65t vertas 
$375; 5 šmotų odos sėdyne pusryčių se
tas $15; Coxwel| kėdė $15; elektrikinis 
šlavėjas $10. Parduosiu atskirai ar vi
sus 4 kambarius už $237. . Taipgi 
Grand Piano, radio ir t.t. Užmokėsiu 
už perkraustymą. 5258 Washington 
Blvd., į šiaurę nuo Madison, ' telefonas 
Austin 3838.

RENDAI 2 kambariai, pavieniams 
arba mažai šeimynai. Pirmos lubos.

946 W. 31st Place

IŠSIREDUOJA fornišiuotas kambarys 
dėt 3 ar 2 ’ vaikinu, su ar be valgio. 
3510 W. 63 St. Republic 0243.

RENDON šviesus, apšildytas didelis 
kambarys Marųuette Parke, nebrangiai. 
Yra garadžius. Box 1421, 1739 So. 
Halsted St.

KAMBARYS ant rendos prie mažos 
šeimynos, vaikinams arba ženotai porai.. 
6953 So. Artesian 2nd floor.

D. Bačius.

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

T. Rypkeuičia, 
sekretorius.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS 
Del Decoration Day išvalykit savo siutus. 
Išvalome ir prosinattte, kaip vyriškus 
taip ir moteriškus drabužius. Senus dra
bužius padarome kaip naujus. Darbas ga
rantuotas. Darome riaujus siutus ant or
derio. Kainos mažiausios negu kada buvo.

PETER SMERGEL 
748 W. 35th St.

(Dvejos durys į rytus nuo Halsted St.)

■LS

TheEnglishColumn

Lithuanian Univer 
sity Club Spring 

Festifal
Lately I have had many que- 

ries about an event that’s go- 
ing to be held on the 21st of 
this month, May. Some of the 
ųuestions put have been “What’s 
it going to be likę?” “Is it a 
dance?” “Is there going to be 
other entertainment?”, etc. To 
sum every thing up in a brief 
answer, it’s going to be every- 
thing ‘a'r|d a general good time 
for all.

, The plan to be follovved is 
something new in Lithuanian 
circles and one which has pro- 
bably never been tried before 
at the Lithuanian Auditorium. 
I have, hovvever, experimented 
with it at other funetions and 
have been very successful. 
There will be no monotonous 
entertainment for’ the first 
hour or hour and a half and 
yet there will be entertain
ment galore. Again there wil! 
be dancing right along all 
thorough the evening. Thus 
our objective of pleasing both 
young and old is attained and 
everybody’s happy.

And to the older people, or 
I should say the generation 
that precedes ours, let me say 
right now that this event is 
going to be a “balius” in the 
fullest sense of the word. All 
of yours friends are going to 
be there and everything is go
ing to be delightfully informal. 
The entertainment vvill be the 
khid that pleases everybody 
and as variety is the sflfce of 
life there vvill be plenty of it. 
There vvill be. “Lietuvišku > šo
kiu” as the band will be that 
of George, Stevens. I don’t have 
to say anything to you young 
’uns about this orchestra be- 
cause he has demonstrated his 
ability far better than mere 
word could describe it.

As for refreshments, sooth-' 
ing syrups for vvhatever you 
vvish to soothe will be^obtain 
able.

Tickest, which are selling at 
fifty cents each, may he obtain- 
ed from any of. the members 
now and vvill soon be on sale 
at varįous easily accessiBle 
places on the South 
time of entrance, as

Side. The 
stated on
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PARDAVIMUI barberio . fixturiai, 
naujosios mados 2 krėslai, eleetrie mas- 
sager ir eleetrie Clipper. Atsišaukite iki 
6 vai. vak. Parduosiu už pirmutinį 
pasiūlymą. 935 W. 34 St.

RENDON Kambarys iš priekio, šva
rus, patogus, dėl vaikino ar merginos. 
Galima valgį gamintis, 1507 N. Irving 
Avė. 1 lubos.

Riadios
GRAŽUS kabinetinis radio, sempe- 

lis, tiktai $21.50. Bargenas. Gus. 
Gulmbick, 2332 W. Madison St., 1 f L, 
front.

PASIRENDUOJA kambarys vedusiai 
porai, arba pavieniams. Yra visi paran- 
kumai. C. Dagis, 2957 W. 63rd St. 
Republic 9649.

BANKAI PARDUODA UŽ PUSE 
KAINOS

Kankakee it Momence apielinkėse, tu
rime 12 gražių ūkių nuo 80 iki 300 
akerių. Bankas parduoda ant lengvų iš
lygų. 1-rtią morgičių duos ant 5 metų. 
Geri namai, cenjento keliat. Gal priims 
jūsų namą mieste, jeigu tik su pirmu 
morgičių.

Turime keletą gerų ūkių ir kitose apie- 
linkėse, nori mainyti į namus mieste. 
Ateikite pasikalbėti.

Turime pardavimui visas propertes 
(apie 50) nuo uždaryto John Bain Ban
ko. Didžiumoje randasi pietų šone 
miesto. Yra gerų bargenų. Verta pa
matyti.

Iš didžiųjų miesto bankų turime ke
letą labai gerų bungalows. Parduoda 
bargeno kainomis. Taipgi atėjo naujų 
bargenų iš privatiškų asmenų. Ateikite 
pasikalbėti.

K. J. MACKE B CO.
(Mačiukas)

6812 So. Western Avė.
Prospect 3140

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 
laikys mėn. susirinkimą, gegužės 8 d., 1 
v. p. p. Antano Čėsnos svetainėj, 4501 
S. Paulina St. Narius meldžiu atsilan
kyti, yra daug svarbių dalykų aptarti.

Sekr. Joe Dabulski.

TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

kinius lakirodžius. Perkam seną auksą, 
darbą paimam iŠ namų su mašiną ir 
pritsatom. Pašaukite

Tel. Lafayette 7077 
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Chicago, III.

Miscellaneous
Įvairus

KAMBARYS su valgiu, 75c į dieną, 
arba be valgio. Antros lubos.

3111 S. Halsted St.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalovv, lo
tas 30x125, improvementai .užmokėti, 
gera transportacija. $6.000. Raktai 
randasi 4933 Fletcher St.

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

Teisybės MylėtojųBridgeportas.
Dr-stės mėn. susirinkimas įvyks nedė
lioj’ gegužės 8 d., Ch. Liet. Auditorijoj, 
12 vai. dieną. Nariai-ės esate kviečia
mi skaitlingai susirinkti.

— St. Narkis, sekr.

Gegužės 8 d., Lietuvių Tautiškos pa
rapijos Šv. Kryžiaus bus laikomos pa
maldos kaip 11:30 ryto, po pamaldų 
bus laikomas parapijos _• .mitingas. Iš 
Pittsburgh nedėlioj atvažiuos kun. Vy- 
partas,' kuris žada pasidarbuot dėl musų 
jaunutės parapijos. Taigi šiuomi kvie
čiami visi lietuviai tautiečiai atsilankyti 
Šv. Kryžiaus bažnyčią randasi ant Au- 
burn Avė ir 31 PI. Kviečia

Klebonas ir Komitetas.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo mėn. susirinki
mas įvyks nedėlioj, gegužės 8 d., Law- 
ler Hali, 3929 W. Madison St., 1 vai. 
po piet. Visi draugai malonėkite būti
nai atsilankyti. Taipgi kurie turite pa
ėmę tikietų parduoti, malonėsite sdgrą- 
žinti susirinkime. —Sekretorius.

DUSULĮ IR ŠIRDIES klintis 
prašalinam greitai klinikoj vel
tui, tik už vaistus reikia mo
kėti. LytiškaS4igas, reumatiz
mą, odofy inkstu, plaučių, ko
sulį, galvos sjkaųsmus, tonsilus 
ir kitokias ligas,.

Valandos ♦nųo/? iki 5 ir nuo 
7 iki p vakare.

ASTHMA AND HEART 
CLINIG

• H u Rooip., ■ j ■ i 
621 W. ŲįjO Street J

i Į .....

Automobiles

i

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

MES PERKAME SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame pilną cash vertę už seną 
auksą, platinum ir dantų crowns, sulau
žytas brangmenis. Hąrold H. Quint 8 Co., 
R—913, Century Bldg., 202 S. State St.

PASIRENDUOJA kambaryj prie ma
žos šeimynos su valgiu ar be valgio. 
3427 S. Emerald Avė., 2-ros lubos.

RENDON šviesus kambarys Bridge- 
porte dėl vaikino. Garu šildomas. Tele
fonas Yards 4156.

1 IKI 10 akrų prieinantys prie 
North Avenue Super Highway, Route 
64, $395.00 už akrą ir augščiau. 4806 
W. Madison St. Tel. Columbus 6750.

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

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU blaivo draugo ne jaunes
nio kaip 40 metų, kuris galėtų 
man morgičius apmokėti.

Rašyktie 
Box 1424 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.

RENDAI gražus frontinis kambarys, 
vyrams arba merginoms. Antras namas, 
trečios lubos. 3402 S. Aubum avė.

i »

padėti

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI trijų augštų keturių 
pagyvenimų mūrinis namas su dviem lo
tais 50 pėdų, vertas $18,000, bet dėl 
blogų laikų parduosime tik už sumažin
tą pusiau kainą — $9000. 11816 So. 
Emerald Avė. Chicago.

Situation Wanted
1 Darbo lefiko

esu nevedęsIEŠKAU darbo ant ūkės,
36 metų, teisingas. P. B., 4531 So.

IEŠKAU darbo mieste ar ant. farmos, 
prie namų taisymo, karpenter, plumber, 
eleetrie, painting, už mažą atlyginimą; 
arba imsiu flatą ir št\>rą už darbą. Ra
šykit Box 1428, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.

TURIU FARMĄ IR BIZNĮ; VIENĄ 
NORIU PARDUOTI

20 akrų farma, puikus sodnas, namas 
karštu vandeniu šildęmas, elektra, su gy
vuliais ir mašinomis, arba Liberty Park, 
yra'barbeųue stand. piknikams daržas ir 
daug didelių medžių.. lingynės ir arkliu
kai jodinėjimui. Namas su gaujos ma
dos įrengimais, didelis valgymui kamba
rys su didele vieta šokiams; bėgantis 
vanduo, elektra ir gyvenimui kambariai. 
Visiems žinomas biznis per 8 metus.

VINCENTAS JONIKAS,
Archer Avė., Rd. 4-A prie 135 St.
2 mylios į pietus nuo Lemont, III. 

Tel. Lemont 87-J 2.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
ūkės 2 pagyvenimų medinis namas, 5-5 
kambariai, 64 pėdų lotas.

5944 So. Kostner Avė.
------ o——

PĄRDAVIMUI mūrinis 6 kambarių 
namas, karštų vandeniu šildomas, labai 
pigiąi, 3231' So. Lowe Avė. \

BARGENAS. Parduosiu ar mainysiu 
medinį cottage, gerame stovyje, ant loto. 
5254 S. Miliau! Avė.

NUOŠIMČIAI ir takiai mažesni kaip 
renda. Naujas 5 kambarių muriitis. Pa- 
matykit. kad įvertinti. Savininkas 
10637 S. May St. Tel. Beverly 5330.

WEST CENTRAL WIND0W SHADE 
CLEANERS

5103 W. Madison St. Chicago 
Senas langų užlaidas išvalo ir per

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

. LIETUVIŲ DIRBTUVĖ
SAUKITE COLUMBUS 9309

KA SAKO APIE 
HERBOLEKĄ 

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

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

DELKO?
Aptiekoriai apie tai liudija, kurie iš

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

HEKBOLEK,
8480 Commerciat Avė., Chicago, III.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
t 3106 So. Hajsted St.

CHICAGpi ĮLT.

FORD Coupe Sedanas 1929 modelis 
su rumble sėdyne, išrodo kaip naujas. 
$95.00. Tel. Lafayette 1329.

REIKALINGAS man automobilius. 
Kas turite naują mašiną ir negalite iš
mokėti morgičių, aš užmokėsiu cash. 
Atsišaukit į Naujienas, Box 1427.

PAIEŠKAU Stanislovo ir Jono Bal
čiūnų, paeina iš Marijampolės apskr., 
Rudos valsčiaus, Gulioniškės kaimo. Gir
dėjau, jog Stanislovas gyvena Kenosha, 
3Vis., o Jonas Brooklyne, N. Y. Yra 
svarbus reikalas iš Lietuvos. Prašau jų 
pačių, ar kas apie juos žino, pranešti, 
busiu .dėkinga. Marcelė Balčiunaitė*Gus- 
tienė, 6346 S. Sacramento Avė., Chicago

PARDAVIMUI pigiai delicatessen sto
ras su 4 pagyvenimui kambariais, 2 karų 
garažas, renda $40.00.

1041 W. 59th St.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis Sto
ras ir 4 flatai. Gerame stovyje. Sutau
pykite pinigus pirkdami tiesiai iš savi
ninko. 1626 S. Halsted St., store.

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

PARSIDUODA automobilius Cadillac 
1929 Town Sedan, išvažiuotas tik 
13,000 mylių, atrodo kaip naujas. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant ma
žesnio karo.

6307 S. Sacramento Avė.

MARMON 1932 mažasis 8 Sport 
Sedanas, 6 dratiniai ratai. Aš esu pri
verstas paaukoti savo naują karą, kurį 
aš vartojau tik 90 dienų. Tai yra tik
rai geras karaš ir yra kaip dieną iš jį 
pirkau. Jus negalėsite net pasakyti, kad 
jis buvo nors kiek vartotas. Man tuo
jau? reikia pinigų ir sutiksiu atiduoti 
už $425. Namie ,yi$ą dieną sekma
dieny.

3104 North Lincoln Street, 
pirmas flatas

NEPAPRASTA PROGA ' 
w ■ - i s

CADILLAC vėiiausU modelio ; De 
Luxe Sedanas. Mano pirktas mažiau 
kaip metai laiko atgal,, aplinkybės pri
verčia paaukoti jį už I cash. Jis’yra ab
soliučiai geras ir negalima atsikirti jį 
nuo naujo karo. Įrengtas su šešiais ori
ginaliais tairais; kaip,nauji, ir turi kiek
vieną galimą įrengimą. Tai yra gražiau
sias karas Cbicagoje. , Kam pirkti pigų 
karą, kuomet jus įgalite nusipirkti (ma
no beveik naują CĄDiLLAC kąrą, ku
rio, su maža priežiūra, užteks visam 
jūsų amžiui, dagi pigiau, ųęgu kainuoja 
pigus karas. Paaukosiu jį liktai' už 
$550. Kainavo man nesenai virš 
$4,000. Atsišaukite, nedėlioj. 1715 N. 
Humboldt Blvd., Ist Apt. arti Noręh 
Avenue.

Jus sutaupinsite 50%^ ant viso dantų 
darbo, jei eisit? pa?

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

Tel. Haymarket 3313
garantuotas. Ęgząminącija dykai, tiktai nedėlioja

' ... ; ’
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Partners Wanted
Pusininkų Reikią

PRIIMSIU vidutinio amžiaus vaikiną 
arba našlį už partnerį in Lunch Room 
biznį su visai mažu kapitalu. Biznis 
yra geroj vietoj ir pelningas. Patiri- 
mas ne reikalingas. Palikau jauna našlė 
ir vįenai sunku prižiūrėti biznį ir dide
les prapertes.

Atsišaukite greitai po antrašu

2300 W. North Avė, 
; T- , . /

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras, dirbti ant 
ūkės ir mokąs karves milžti. Atsišaukite 
subatoj nuo pietų. Alex Kachinovas, 
2537 Charleston St., arti Western ir 
Milvvaukee gt.

PARDAVIMUI grosernė, pilnas sta- 
ko rinktus, su fixturiais. Biznis gerai 
išdirbtas. Renda labai pigi. Bargeno kai
na. Del platesnių žinių pamatykite san
krovą adresu 1010 W. 69th St.

Telepbone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Wasbtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.

ii

REIKALINGAS janitoriųs. dykai pa
gyvenimui kambariai, įskaitant gasą ir 
elektrą. Gera mokestis geram žmogui. 
Tūri užsidėti cash kauciją. Atsišadkite 
nedėlioj tarp 10 ryto ir 6 vakare. First 
Roumanian Congregation, 1345 So. 
Millard Avė. \ '

FOr Rent
• PASIRENDUOJA 4 kambarių karštu 

vandeniu apšildomas flatas, pigiai. 2639 
W. 44th St., Tel. Virginia 0730.

I KAS turi išrenduoti 2 ar 3 kambarių 
flatą nebrangiai.

* Pašaukit Yards 3707

PACKARD 6 VĖLIAUSIO MODE
LIO SEDANAS, mano visai mažai va
žinėtas tiktai nedaliomis ir protarpiais 
vakarais. Netekau darbo ir turiu jį 
paaukoti už cash... . Kąrą reikia pamaty
ti, kad jį įvertinti. Jis yra kaip dieną 
aš jį pirkau. Priimsiu tiktai $300.■ jei 
pirksite tuo jaus. 1141 North Ridgway 
Avė., 2nd flat, arti Division St. Namie 
nedėlioj. ?

------------ ------------------ ■
.•OAKLAND 8 VĖLIAUSIO 1931 

Modelio SEDANAS. Mano atsargiai vars
totas tiktai'kelis šimtus mylių. Turiu ______________ ........ . .....
jį parduoti už paaukojimą. Karas yra nedidelis štords, apšildomas, išdirbta vįe- 
kaip nauja?. Priimsiu $350. 1450 ta kriaučiaus, patogi vieta ir dėl kito
South Kolin Avė., “2 flatas, 4 blokai į biznio, 3970 Archer Avė. Matykit 
vakarus nuo Crajvfdrd Avė. Atsišaukite1 Frank Sabaliauskas, 2957 W. Pershinte

RENDON 6 kambarių flatas. Pil 
antros lubos. 4523 So. Fairfield Avė. 
---------------------------- —+—T-------—-

PASIRENDUOJA 2 puikiausi flatai 
po 5 kambarius, karštu vandeniu apšil
domi. Gera transportacija, Renda priei
nama.' 7119 S. Artesiap Avė.

Pigiai

4 KAMBARIŲ( flatas rendon, moder
niškas, su maudyne, šyiesus, $20.00.
* 5945 So. Loomis St.

BRIGHTON PARKE pasirenduoja

įj£i;j

Farms Fo? Sale
UkiaiPardayimui

MAINYSIU ar parduosiu 160 ak
rų farmą, 60 mylių nuo Chicagos, gra
žios triobos ir žem^. Kreipkitės 3300 
So. Union Avė. Tel. Yards' 0836.

$3,000 PIGIAU, negu tikrai yra ver
ta, 6 kambarių muro bungalow, gražioj 
apielinkėj, gera transportacija., Priimsiu 
į mainus lotą, automobilį, ar biznį kai
pti dalį įmokėjimo.

Kreipkitės
J. NAMON FINANCE CO.

6755 So. Western Avė.

FARMOS IR NAMAI

120 akerių farmą su visais įtaisymais, 
netoli Chicagos, parduoda bankas už 
morgičių $4,500.

30 akerių farma, ant didelio kelio 
prie Leikos, parsiduoda pigiai arba mai
nys ant namo.

5 kambarių cottagę, kaina $2,500, 
mainysiu ant didesnio namo.

6 kambarių mūrinis naujas bunga- 
low, mainys ant didesnio namo.

Turiu daug visokių kitokių mainų.

C. P. SUROMSKIS B CO.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI 2 po 4 kambarius ir 
2 po 3 kambarius namas, 2 karų ga
ražas, geriausianiė stovyje. Pajamų $50 
į mėnesį. Turi būti parduotas, kad su
tvarkyti palikimą. $2.800. x

FANTA 
1136 W.’ 17 St. 

2nd floor

Parko namas. 1 Vt 
Parsiduoda, 
už skolą

MARŲUETTE 
augšto, 2 pagyvenimai, 
nes bankas nori atsiimti 
$4500. Kam jis — imk pats. 

6602 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui 160 
akrų farma, turtingi, namai, gera žemė, 
netoli/miesto. 1920 W. 47 St.

, i     , ■ii.i ii i. i ir   i   i.,-,.,.,,,   ■■■   

PARSIDUODA gera 200 akrų farma 
netoli Chicagos, mašinos, traktorius kaip 
naujas. 10 karvių, 3 arkliai, 30 kiau
lių, 200 vištų, laukai apsėti; arba pa- 
renduosiu kas pirks staką, arba norės 
išmainyti į Chicagos prapertę. Galima 
matyti nuo panedėlio kasdien po 5 vai. 
vakare. 5122 S. Richmond St. (

6 KAMBARIŲ bungalow, uždaryti 
porčiai, karštu vandeniu šildoma, 2 ka
rų garažas pigiai. •

6204 So. Komensky Avė.

PARDUOSIU bizniavą namą arba 
mainysiu į privatišką 2 pagyvenimų na
mą arba į bungalow.

Tel. Kentvood 5653

PARDAVIMUI 6 kambarių cottage, 
naujai dekoruta, furnasas, garažas, gera 
transportacija.

853 W. 86 St.

PARDAVIMUI 120 akerių, geri bu
dingai. Mainys į namą. 80 akrų 
$3000. Daug kitų fąrmų. Kučinskas, 
3653 So. Halsted St. Yards 4754.

PARDAVIMUI pigiai lotas Mar
ųuette Manor, 40 p€dų pločio. 2227 
So. Halsted St. Phone Yards 4669'.

Exchange—Mainai
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.

MAINYSIU bizniavą lotą, ant Archer 
Avė., Summit, III. į mažą biznį su na
mų, bungalovv ar 
primokėsiu. 2120

2 flatį. 
W.

Kiek 
23rd PI.

reikės,

jį®
..1 ...Vi

PASIRENDUOJA kambarys dėl blai
vų žmonių, galit matyti. 3322 South 
Union Avė., 3čios lubos.

NAUDOKITĖS IŠPARDAVIMU

Parduosiu pigiai,, nes išvažiuoju, 2 
fiatų muro namas Brighton Parke. Ge
ra bučernė su visais namų rakandais
Bridgeporte. \

5 akerius žemės su 5 kambarių namu 
prie Chicagpt. - * '

Tel Grovehill 1965
t,

i &




