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Kviečiai pakilo 5c, kornai—4c. 
už bušelį. Šerai vis dar kila

nespėjus kongresui už- 
šio klausimo, taipgi ne
galutinai išspręsti alaus

gy- 
yra

VA.RŠAVA, kovo 16. —Kur- 
Jer Paronny skelbia, kad- per 
pastarąsias dvi dienas iš Vo
kietijos atvyko į Lenkiją 1,500 
žydų tremtinių.

Kaip vakar vakare turėjo jau 
galutinai prekių taksų bilių 
priimti ir pasiųsti j j guberna
toriui pasirašyti

Siūlo sumažinti didžiųjų šalių 
armijas... Mažąsias, nusigink
lavus as šalis, kviečia remti 
jo pasiūlymą

Gerai amerikiečiams pažystamas ir visų mėgiamas risti- 
KAROLIS POŽĖLA, kuris patapo visos Europos ristikų

uždeda 
Illinois 

perkamų

Nušovė savo pačią, vaikus 
pats nus’šovė

Išrinktieji atstovai socialistai 
nedalyvaus reichstago posė
džiuose

produktų, kurių 
didelis perviršis.

populiariškas ne 
bet ir kitose

kas 
čempionu, Anglijoj nugalėdamas Europos čempioną vokietį 
Froehner.

gaus geresnį kambarį.
NAUJIENOS jums patarnaus teisingai, greitai ir gerai.

priėmimo biliaus

NEW YORK. — Pereitą sa
vaitę Jungt. Valstijose buvo 
494 bankrutijimai. Pirmiau bū
davo arti 600 bankrutijimų į 
savaitę.

CHICAGO.—Vakar atsidarė 
grudų birža ir pradėjo prekia
vimą grūdais, 
ža atsidaryti,

• •

0WEG0, N. Y., kovo 16. — 
Trys žmonės prigėrė valčiai pa
virtus Susųuehanna upėj.

ŠVĘSKITE VELYKAS LIETUVOJ!
Jau tik 3 savaitės beliko prisirengti VELYKINEI EKSKURSI
JAI, kuri išplauks dideliu ir greičiausiu

Laivu “BREMEN”

KOVO 31 D, 1933
Tuojaus kreipkitės j NAUJIENAS sutvarkymui reikalingų 
dokumentų ir užsisakykite kambarį ant laivo. Kas piemenis, 
tas
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Prezidentas Reikalauja 
Gelbėti Ūkininkus

Senatas sumažino alaus ir vyno stiprumą 
iki 3.05 nuoš.-Prezidentas padavė kongre

sui svarstyti farmerių gelbėjimo bilių
WAS1IINGTON, kovo 16. - 

Senatas šiandie priėmė bilių, 
kuris legalizuoja alų. Prie bi
liaus, kurį kelios dienos atgal 
priėmė atstovų butas, senatas 
pridėjo kelias pataisas.

Viena pataisa legalizuoja ne 
vien alų ,bet ir tokio pat stip
rumo vyną ir kitus vaisių gėri
mus.

Antra pataisa sumažino alaus 
stiprumą ir vieton atstovų buto 
priimto 3.2 nuoš. alkoholio stip
rumo, senato bilius leidžia tik 
3.05 nuoš. alkoholio aluje ar 
vyne.
senatas delei jo nesiginčijo 
- priėmė kaip senatorius Har- 
rison (dem. iš Miss.) pasiūlė.

Senatas priėmė alaus bilių 
43 balsais prieš 30 balsų.

Kadangi d i toto* dvi pataisos, 
tai bilius turės eiti bendron 
atstovų buto ir senato konfe- 
rencijon ir jį ten išlygins, tu
rės buti dar sykį perbalsuotas, 
pirm negu jis bus pasiųstas 
prezidentui Rooseveltui pasira
šyti. Tai galbūt bus padaryta 
rytoj.

Biliite įeis galion ir alus bus 
legalizuotas tik už 15 dienų 
po prezidento pasirašymo. Tai
gi galima tikėtis alaus apie ba
landžio 1 d.
Prezidentas siūlo naują bilių— 

gelbėti ūkininkus
Senatas užvakar priėmė bi

lių, su niekuriomis pataisomis, 
kurios suteikia prezidentui ne
paprastų galių mažinti valdžios 
išlaidas, mažinant karo vetera
nų pašalpas, kurios sudaro ne
toli trečdalio visų valdžios iš
laidų ir nukapoti valdžios dar
bininkams algas ne daugiau 15 
nuoš. Tai padarius valdžia ti
kisi sumažinti apie $500,000,000 
išlaidų į metus laiko.

Atstovų butas tuojaus patai
sas priėmė ir ekonomijos bi
lius pasiųstas prezidentui pasi
rašyti.

Dar 
baigti 
spėjus 
klausimo, šiandie prezidentas 
Rooseveltas prisiuntė kongresui 
naują pranešimą, kuriame rei
kalauja skubaite kongreso vei
kimo, kad pagelbėti ūkinin
kams, kurie dabar didelį vargą 
vargsta delei nepaprasto ūkio 
produktų pigumo.

Prezidentas savo biliuje siū
lo, kad ūkininkų susitarimu šit 
agrikultūros sekretorium butų

numažintas auginimas tų ūkio 
pagrindinių 
pasireiškia
Už ūkininkų nesunaudotą že
mę ukinikai gautų iš valdžios 
pašelpą. Valdžia taipjau su
naikins jos supirktą bovelnos 
perviršį ant tiek, ant kiek ūki
ninkai sumažins bovelnos augi
nimą.

Valdžia taipgi kontroliuotų 
kainas ir stegtųsi jas pakelti.

šių patvarkymų butų laiko
mus! tol, kol bus reikalas.

Prezidentas tarp kitko savo
Skirtumas nedidelis ir j pranešime sako:

“Aš pasakysiu jums atvirai, 
kad tai yra naujas ir dar ne
pramintas takas, bet taipjau aš 
jums pasakysiu tuo pačiu at
virumu, kad ir tokių sąlygų 
dar niekad nebuvo ir jos rei
kalauja naujų būdų gelbėti ag
rikultūrą”.

Skubaus 
prezidentas reikalauja todėl, 
kad greitai ateisianti pavasario 
sėja ir reikia žiūrėti, kad vėl 
nepasireikštų didelis ūkio pro
duktų perviršis. Apie tai svars
tys ir projektuojamoji pasauli
nė ekonominė konferencija.

VISOS EUROPOS ČEMPIONAS

MacDonald kviečia 
pasaulį prie nu

siginklavimo

Vokietijos socialde
mokratai:. boikotuos 

reichstagą

Illinois legislatura 
baigia priimti 
prekių taksus

SPRINGF1ELD, Ilk, kovo 16. 
Valstijos atstovų butas, varo
mas galingos demokratų maši
nos, baigia svarstymą prekių 
taksų biliaus, kuris įvestų 3 
nuoš. taksų ant visų valstijoje 
perkamų prekių.

Vakar atstovų butas tik vie
no balso perviršiu, priėmė svar
biausią biliaus dalį ir šiandie 
kilo priimti tik kitos biliaus 
dalys ir įvairios pataisos. At
stovai didžiumoj priešinasi bi
tini, nes jam nepritaria gyven
tojai. Tečiaus mašina visomis 
pajėgomis verčia atstovite bal
suoti už bilių ir Vakar tik po 
kelių pakartotinų balsavimų 
mašinai pasisekė surinkti rei
kiamą biliaus pravedimui balsų 
skaičių.

Kad pagreiti n t biliaus priėmi
mą, valstijos senatas šiandie 
skubiai priėmė atstovų bute 
pasiūlytas prie prekių taksų bi
liaus pataisas, nors tos patai
sos dar nebuvo priimtos paties 
atstovų buto, bet bu‘vo numa
toma, kad jos vistiek bus pri
imtos.

Kaip tik bilius bus priimtas, 
tuojaus, dar šįvakar jis bus 
paduotas gubernatoriui Horne- 
riui pasirašyti, kad jau nito ba
landžio 1 d. jis galėtų 
veikti.

Karolis Požėla-Europos 
Čempionas

Paguldė Europos čempioną milžiną Hein 
rich Froehner. Ristynės buvo Anglijoj
Anglijos laikraščiai plačiai 

rašo apie Požėlos laimėjimą Eu
ropos čempionato. Ristynės į- 
vyko Anglijoje, Nottingham 
New Victoria salėje, kur susi
rinko tūkstančiai žmonių.

Kadangi per paskutinius ke
lis menesius Karolis Požėla 
nugalėjo Anglijoje visus žymes
nius ristikite, tai tapo pakvies
tas iš Vokietijos Heinrich Fro
ehner, sunkiojo svorio Europos 
Čempionas. Ristynės įvyko 
pereito mėnesio pabaigoje.

Pasak laikraščių, Froehner 
yra tikras milžinas ir pasižymi 
nepaprasta jėga. Jis labai 
smarkiai šoko prieš Požėlą, ma
nydamas, jog jam pasiseks ma
žesnį priešą tuoj sulamdyti. Bet 
apsiriko. Karolis ne tik atsi
laikė prieš atakas, bet ir pats 
ėmė vokietį atakuoti. Ir juo

ristynės tęsėsi ilgiau, tuo smar
kiau Požėla atakavo čempioną. 
Ant galo, pakliuvo į spąstus ir 
nebeišsisi&o: Požėla prispaudė 
jo mentis prie matraso. O tai 
reiškė, kad Europos čempiona
tas perėjo į kitas rankas: Fro
ehner tapo nuvainikuotas, o 
naujuoju čempionu paskelbtas 
Karolis Požėla.

Visi laikraščiai pažymi tą 
faktą, kad Požėla yra Ameri
kos lietuvis. Be to, jie sako, 
kad jam lygaus ristiko Europa 
dabartiniu laiku* neturi: savo 
nepaprastu vikrumu jis tiesiog 
sužavi publiką ir juo tolyn, tuo 
darosi labiau 
tik Anglijoje, 
ropos šalyse.

Dabartiniu
vena Paryžiuje, kur jam 
rengiamos kelios ristynės.

Grudų birža, ateida 
re; kviečių kainos 

pakilo

Lenkijos žydai boi- 
kotuos Vokietijos 

prekes

Kongresą laukia du 
nauji prezidento Ro- 
sevelto pranešimai

Vienas pranešimų lies teikimą 
pašelpos farmeriams, o ant
ras—viešuosius darbus maži
nimui nedarbo

ORH &
Chicagai ir aplelinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš dalies apsiniaukę ir biskj 
šalčiau; šiaurių vėjas.

Saulė teka 6, leidžiasi 5:67.

WASHINGTON, kovo 16. — 
šiandie vakare prezidentas Roo- 
seveltas rengėsi patiekti kon
gresui dar vieną pranešimą, 
siūlantį priimti bilių teikimui 
pagelbos farmeriams.

Prezidentas jau nuo ryto dir
bo prie to pranešimo, kuris iš
dėstys nuomones įvairių šalies 
dalių farmerių, taipgi niekurių 
organizacijų ir žymesniųjų va
dų nuomones, kurie gelbėjo pre
zidentui priruošti farmerių ge-1 
bėjimo bilių, taipgi prirengti 
pieną kovai su nedarbu.

Gavęs šiandie vakare prezi
dento pranešimą ir jį išklau
sęs, kongresas galės rytoj pra
dėti patiektąjį bilių svarstyti.

Kitas prezidento pranešimas 
kongresui lies kovą su nedarbu, 
pravedant plačius viešuosius 
darbus, ku’rie suteiktų darbo ne 
tik tiesioginiai prie tų darbų 
dirbantiems, bet taipjau dirban
tiems dirbtuvėse, nes reikėtų pa
gaminti daug prie tų darbų 
reikalingos medžiagos.

šiuos du bilius svarstyti ims 
mažiausia savaitė laiko, nes tie 
biliai paliečia tokias plačias sry- 
tis, kad neišvengiamai iššauks 
kongrese ilgus debatus.

Priėmus šiltos bilius, prezi
dento numatyti skubus kongre
so darbai bus baigti ir kongre
sui bus leista išsiskirstyti ko
kiam mėnesio laikui.

—------- ’ BERLYNAS, kovo 16. —So-
GENEVA, kovo 16. — Ang-,eialdemokratai atstovai paskcl- 

lijos premjeras MacDonald kai- j be, kad jie boikotuos atidarymą 
‘ ’ reichstago Pottsdame. Reichs

tago didžiumą, aršiausiomis te
roro priemonėmis, laimėjo hit
lerininkai, kurie nuėjo tiek to
li, kad atsisako įleisti į reichs
tagą ir išrinktuosius komunistų 
atstovus.

bedamas šiandie nusiginklavi
mo konferencijai, pareiškė, kad 
jei norima išlaikyti tarptautinę 
taiką ,tai apsiginklavusios ša
lys turi prisidėti prie nusigink
lavimo, o nusiginklavusios ša
lys—prie atsteigimo pasitikėji
mo, patvarumo ir draugišku
mo. Jis taipjau priminė, kad 
dabartinės Vokietijos valdžios 
kalbos visai neprisideda prie iš
laikymo taikos.

Paskui jis įteikė delegatams 
savo nusiginklavimo projektą, 
kuris siūlo Vokietijos armiją 
padidinti iki 200,000 kareivių, 
ikir tiek pat sumažinti Franci- 
jos ir Italijos armijas. Rusijos 
armija butų palikta- 500,000 
kareivių, Lenkijos — 200,000, 
Čechoslovakijos— 100,000, Ju
goslavijos—100,000, Vengrijos 
60,000 ir Austrijos— 50,000. 
Francijai be to butų leista tu»- 
rėti 200,000 kareivių kolonialę 
armiją ir Italijai—50,000 kar.

Pats MacDonaldas prisipa- 
žysta, kad tokis pienas nepaten
kins nė vienos šalies, nes tik 
paskutinis kvailys gali tikėtis 
patenkinti visus. Tečiaus šalys 
turi šias skaitlines priimti, jei 
nori išlaikyti taiką.

NEW YORK, kovo 16.—Mary 
Beston iš White Plains susiti
ko “žavėjantį” vaikiną ketvir
tadieny, apsivedė su juo penk
tadieny, “nupirko” jai brangius 
rubus ir automobilių šeštadie
nio ryte ir tą pačią .jeną pa
bėgo.

)

1,500 žydų pabėgo iš 
Vokietijos į Lenkiją

Prekių ‘ taksų bilius 
3 nuoš. taksus ant visų 
valstijoj sankrovose 
prekių, išėmus tik gasoliną (ant 
kurio ir taip yra 3c nuo galio
no valstijos taksų) ir ūkio pro
duktus, jei jutos perkama tie
siai iš ūkininkų. Taksus turės 
mokėti patys pirkėjai. Surinkti 
už taksus pinigai bus išdalinti 
pavietams sulig gyventojų skai
čiaus ir bus sunaudoti bedarbių 
šelpimui. Kur nėra reikalingų 
pašelpos bedarbių, pinigai eis 
mokyklų užlaikymui. Cook pa
viete pinigus padalins Illinois 
Emmergency Relief Commis- 
sion.

Bilius įeis galion 1: dieną ar
timiausio. menesio po guberna
toriaus pasirašymo, taipgi nuo 
baalndžio 1 d.

VARŠAVA, kovo 16. — žydų 
laikraštis Nasz Przegląd prane
ša, kad iš priežasties žydų per
sekiojimo Vokietijoje, Lenkijos 
žydai pirkliai išleido atsišauki
mą į visus Lenkijos žydus, kvie
čiantį jutos boikotuoti Vokietijos 
prekes.

CHICAGO.—Victor E. Hel- 
ler, 39 m., sekr.-ižd. urmo dra
bužių firmos, 239 S. Market 
St., savo namuose 723 Melrose 
St., nušovė savo pačią Elsa, 35 
m., sūnų Sylvan, 10 m. ir gal 
mirtinai pašovė sūnų Norman 
14 m. Paskui ir pats nusišovė. 
Priežastis—šeimyniniai 
kimai.

Vos spėjo bir- 
kviečių kainos 

pakilo apie 5c. ant bušelio, o 
kornų kainos pakilo apie 4c. Ir 
tas pakilimas išsilaikė visą die
ną.

Tikimąsi, kad šiandie kviečių 
kainos dar labiau pakils, jei 
marketas nebus užverstas par
davimais.

Šerų kainos vakar ne tik kad 
atlaikė i.'žvakarykštį pakilimą, 
bet niekurie Šerai dar labiau 
pakilo.

Pirkliavimas biržoje po aš- 
tuonių dienų bankų morato
riumo ,yra gyvas ir pareikala
vimas pastovesnių Serų yra la
bai didelis.

Kratosi “garbingųjų” 
bankierių

DETROIT, Mich., kovo 16.— 
Meras Frank Murphy paskelbė, 
kad bankieriai ar buvisieji ban- 
kieriai, kurie tarnauja įvairiose 
miesto komisijoje, bus pašalin
ti iš vietų, jei jie patys geruo
ju nerezignuos.

“Aš nenoriu turėti bankierių 
savo administracijoj. Bankie- 
rystė buvo garbinga profesija, 
bet dabar ji patapo prakeiki
mas visai šaliai. Aš. nenoriu 
leisti bankieriams paskandinti 
mano laivą”, pareiškė meras.

CHICAGO.—Nuteistasis ban- 
kierius John Bąin ir jtf/sunai 
laimėjo teisę paduoti apeliaciją 
ir todėl jiems dar kol-kąs ne
reikės eiti kalėjimam

Dvasiškiai teisia 
nigą

MUNCIE, Ind., kovo 16. — 
12 , kutoigų, pirmininkaujami 
vyskupo Blake iš Detroit, Mich., 
teisia metodistų-episkopalų ku
nigą G. Lenmel Conway, 55 m., 
vedusį, tėvą kelių vaikų, už pa
sikėsinimą išgėdinti jauną mer
gaitę, taipgi už sumušimą savo 
vargonininko. Byla eina prie 
uždarytų durų ir vedama taip, 
kaip reguliariuose teismiitose.

Kun. Conway taipjau yra 
apkaltintas ir svietiško teismo 
ir ten irgi bus teisiamas, ne
žiūrint kokį nuosprendį išneštų 
dvasiškių teismas.

FLORENCE, Italijoj, kovo 
16.—Vakar pasimirė senatorius 
Antonio Garbasso, 62 m., vi
sam pasauly pagarsėjęs fizikas 
ir pirmas pradėjęs darbą prie 
pritaikymo magnetinių bangų.

Prapuolė garsus piešinys 
lt

PARYŽIUS, kovo 16. —Gar
sus piešinys “Rugsėjo Rytas’* 
prapuolė ir tą paveikslą nupie
šęs Paul Chabas atsišaukė į vi
są pasaulį pagelbėti paveikslą 
surasti. Paskiausiai paveikslas 
buvęs Maskvoje. Chabas su 
tuo paveikslu uždirbo $100,000.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
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Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra
Specialybė. Padarom i jas ant specialio užsakymo 

i taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš- 
kais ahtg&lviais.

jog tų de- 
surengė beveik 

fermeriai.

Jus Nevartotumėte Šluotos 
Kuri štai Kaip šluoja

bar komunistei
Mesijošiai, eipnr

Komunistai iš savo keturių 
draugijų sudarė bendrą fron
tą ir vasario 26 d. Lietuvių 
Salėje parengė viešas diskusi
jas. Diskusuodami atrado, kad

Gali būt tik viena prie
žastis kodėl Blue Rib- 
bon Mokas pasilaiko iš
tikimumą m i Ii j o n ų 
draugų iš metų į metus 
.... jie žino jo aukš
ta rųšis yra pilnai pa- 
sitikčtina.

Minki, 
neturi 

jie didelių bėdų ne- 
Bet tokiu labai ma- 
musų apylinkėje juos

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
swimming pool.

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

šiemet žiema nebuvo salta. 
Vienu tarpų buvo pusėtinai 
sniego iškritę, bet jis ilgai ne
pasiliko. Atšilo oras ir snie
gas greit nutirpo.

Dabar pas mus tikrai pava
sariu dvelkia. Farmeriai triū
sias! apie namus, o atliekamu 
laiku kerta miške medžius ku
rui. Malkos pas mus labai pi
gios ir sunku jas parduoti'.

sumanymas, kad kaip nors iš 
draugijų pasipinigauti, šiaip 
jie žino, kad jiems niekas ne
aukaus iš draugijų iždo. Bet 
kai (prisidėtų prie jų “bendro 
frorito”, 'tai tada jau jiems 
butų lengva padaryti koks sky- 
mas, ir prisidėjusios draugijos 
tūrėtų aukoti iš iždų, čia, mat, 
dabar “viešė” Žaldokas. Tai, 
matyti, vyras norėjo pasikin
kyti į savo vežimą draugijas. 
Bet visuomene jau spėjo pa
žinti vilkus avies kailyje.

Bedarbiai organizuojasi ir >be 
komunistų pagelbos. Jau yra 
apie v4,000 organizuotų bedar
bių. Vadovauja bedarbiams pa
sižymėję vietos veikėjai. Neto-

a py linkės farmeriams
vis dar buvo pa- 
— šiaip taip galė- 
' Tačiau su šių me

no cento nepakėlė, tai farma 
pasiliko valdžiai.

Tenka pasakyti 
monstracijų 
išimtinai lietuviai 
Ji įvarė nemažai baimės Lud- 
ingtono miestui, šerifui atro
dė, jog tai revoliucijos pra- 
'džia.^ordėl jis* buvo ktunobili- 
zavęs Visas jtyjas. Tačiau jo
kios revoliucijos neįvyko. (Apie 
15 automobilių su įvairiais už
rašais ramiai sau pasivažinėjo 
miesto gatvėmis ir išsiskirstė.

Prieš kelias dienas vėl 'įvy
ko panaši demonstracija, (ptic 
kurios prisidėjo -ir u ameriko
nai. Viso dalyvavo apie 300 
žmonių. Demonstracija įvyko 
irgi dėl, pasikėsinimo farmų 
parduoti. šį kartų farmeriai. 
laimėjo laikinų pergalę: šerir 
fas priverstas buvo varžytines 
atidėti.

reikia kviesti Visas vietos ( pa
laipinės draugijas bei kliubus 
į bendrą frontą ir organizuoti 
visus bedarbius. ’ D^kvieljimui 
draugijų išrinko komitetą.

Fašnlįiinės draugijos (ir kliu- 
bai Žino' komuhitetų - skymus, 
todėl noina fcti Jais į ^bendrą 

"J. W. ’Ubijos 
da galutinai 

•ftle iirJ neprisidėjo

frontų, Ibfct A. 
218-tas skyriui 
neatsikratė
— pavedė-išspręsti -Plldoniai 
Tarybai ^prisidėjimo klausimą.

* Kodėl kommii^tams parupo 
darbininkų bendras ' frontas ? 
Na, ar senai jie džiaugėsi, ka
da kokių -draugiją " jiems pa
vykdavo sušildyt i. Būdavo 
paimi komunistų laikraščius, 
tai ir mirgą,.;-kad ten ir ten 
“buržujai” išmesti, o liko tik 
“proletarai”. Amalgameitų uni
ją jie norėjo -išnaikinti iš pat 
pamatų. Darė, . visokius sky
lu us da ir pereitų metų buvu
siame streike musų mieste. Da- 

kaip koki 
[per draugijas

soje kauntėje tesurinko vos 47 
balsus. Tuo tarpu už socialis
tus nebuvo varoma jokios pro
pagandos, o vienok jie surin
ko virš poros šimtų balsų. Tai 
aiškiai parodo, jog komunis
tai, niekindami kitus, tik pa
tys. sau kenka.

Šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rinitas. Palengvink ji 
j 5 minutes su Mustcrole. Pri
dėk sykj į valandą per penkias va
landas. ir jausi palengvinimą. Mi- 
iionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

ir kviečia į bendrą frontų tas 
draugijas, kurias jie kėsinosi 
sunaikinti. Sakau, ir drąsa tų 
ihtimbugierių!

Ar ' komunistams iš tikrųjų 
rupi ‘dafbininkų .bendras fron
tas? Ne. Jie Uienori fbendro 
fronto, ' jie tfk i nori ,• pavergti 
po savo ‘diktatūra ‘draugijas 
hoi kliubus, —‘tai Jų tikslas. 
DUbar Jiems 'atikų {žmohes* ne- 
duoda, — <ot, 'ir kilo >pas juos

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

šioje apylinkėje randasi 
gražuti būrys lietuvių farme
rių ir nebloga i-gyvuoja kelios, 
draugijos. Turbūt, geriausiai 
ir tvirčiausiai laikosi L. U. Ž. 
Draugija. Ji turi apie 80 na
rių ir penkiolikę šimtų dolerių 
ižde. Draugijai priklauso 
skirtingų nuomonių žmones, 
bet visi sugyvena santaikoje.

Praeitų vasarų keturios vie
tos draugijos buvo surengu
sios bendrų piknikų, kuris, ga
na neblogai nusiseko. Visos 
draugijos turėjo šiek tiek pel
no.

Rudenį, prieš prezidento 
rinkimus, susiorganizavo Lie
tuvių Piliečių Noprigulmingas 
Kliubas iš kelių desėtkų na
rių. Klitibas daugiausiai rū
pinasi vietos reikalais ir daly
vauja vietos politikoje.

Turime mes ir L. D.' L. D. 
skyrių su keletą narių, kurie 
taip pat nemiega. Prieš pra
ėjusius rinkinius jie praplati
ni nemažai sąvo literatip’os ir 
vedė smarkių agitacijų už Tos
terį ir Fordų. Statė jie .ir vie
tos jaunuolio kandidatūrų į 
valstijos legislaturų. Jų kan
didatas buvo J. Kasparka. 
Nors darbo musų komunistė-

Praeitų vasarų į musų apy
linkę mažai teatsilankė mies
tiečių. O kurie ir atvj’ko, tai 
labai trumpam laikui. Daž
niausiai čia atsilankydavo ve
lionis Jonas Bucbinskas, kuris 
prieš kiek laiko pasimirė. 
Vietos lietuviams buvo tikrai 
didelis smūgis, kai jie patyrė, 
jog pasimirė chicagietis Bu- 
chinskas. Tai buvo vienas 
tokių žmonių, kuris mokėda
vo visus pajuokinti ir sura
minti. * Kadangi jis tris ar ke
turis kartus apsilankydavo 
čia, tai jį visi apylinkės lietu
viai gerai pažino ir mėgo. •

Šios 
gyvenimas 
kenčiamas, 
jo verstis, 
tų pradžia ir farmerių buto!ė 
pasidarė gana kebli ir 
Gerai 'dar tiems, kurie 
skolų, - 
kenčia, 
žai tėra 
ant pirštų butų galima suskai
tyti. Daugelio farmerių yra 
skolose paskendę ir tiesiog 'ne
bežino, kaip iš jų beišbristi, 
kadangi niekur negalima pini
gų gauti.

Maisto farmeriai turi dau
giau nei reikia, daug daugiau, 
negu jie gali sunaudoti. Bet 
visa bėda yra ta, jog savo 
produktus , 
mai pigiai 
pigiai, jog 
apsimoka, 
sokie ūkini 
gai beveik nenupigo. 

visokias dalis 
maždaug tiek, 

Su mokesčiais 
— ne tik jie nesiima Na, susilaukėme ir mes lie

tuviško kunigėlio. Kiek jam 
čia seksis padaryti biznį, — 
parodys ateitis. Prieš keletą 
mėnesių Fountain mieste apsi
gyveno Dr. Paukštis. Tai vi
sai jaunas daktaras, bet turi 
didelį pasisekimų tarp vietos 
farmerių. Trūksta mums tik 
lietuvio dentisto. Ir aš ma
nau, kad geras dentistas čia 
galėtų geriau gyventi, negu su
rukusiame mieste.

— Ūkininkas-

Ohlžltii ilmlldhitu Ohl
Vilteli CleuiiĮier <li»lele ...

Old Dutch Cleahser štai 
Kaip Nuvalo

Ii nuo Marylando universiteto 
(Redwood St.) pavedė laikinai 
naudotis dykai dideliu namu, 
ir ten bedarbiai patys j si taisė 
gyventi. Reikiamos • medžiagos 
davė vietos * biznieriai. Ten tai 
tikri bedarbiai, ir visuomenė 
simpatizuoja jiems.

Matyti, komunistai pavydi, 
kad ne, jie vadovauja. Užtai 
jie ir šoko organizuoti nors 
lietuvius. Bet veikiausia ir čia 
su tikslu pakenkti bedarbių 
lygai .plėsti savo veikimų.

^Baigdamas šį raštelį, noriu 
perspėti vidtos draugijas ir 
kliubus, kad nepasikabintumė
te ant komunistų meškerės.

Reporteris.

j. 'i ’• j ■ ę ■zp'/''1

Ji yra labai paprasta. Sic pavelka h v parodo kaip 
'tingas Okl Dutch 'yra nuo ordinariškų žvyruotų valytojų 
skirtumas yra tame, kad jo vartojimas mažiaus kainuoja.- Jus gau
nate pilną pakelį, kuriame randasi bilijonai aktyviškų mažų valy
tojų: mažučiutčs. : paplokščios dalelis, kurios padengia daug dau- 
giaus .paviršiaus, daugiaus ištenka, 'ir; ^padaro daug daugiaus gęyno 
valymo už centą. Old Dutch yra saugus. . . jlšaį nenųbrųožia, ir to- 
dėl valo daugelį dalykų nuodugniau, tai yra Viskas kas i jums reika
linga dėl i jūsų valymo darbo. ’ ■ ,

&ANE1 .TO ĮBE) ,USED> ATTfcltfETl
Trys Anglijos lakūnai ir jų aeroplanas, kuriuo jie rengiasi skristi į augščiausį pasaulyje kalną 
Everest, Himalajų kalnyne, Azijoj. Kalnas yra 29,141 pėdų (rūgščio ir dar jokis žmogus nėra 
pasiekęs jo viršūnės. Jie rengiasi skristi iš Bengalijos ‘dviem aei*oplanais ‘ir fotografuoti visų 
kelią. Didžiausias pavojus yra sugedimas motoro, nes tokiame atvejuje visi turėtų žūti. Nuo 
didelio šalčio augštumose jie yra apsirūpinę šildomais drabužiai 'ir deguonio (oxygeno) aparatais

smas i 
mokėti 
pirma, 
tas pat 
žinia, bet kas kartų vis labinu 
didinama.

Prie tokių ftpyslovų apie 
skolų atbiokėjimų farmeriai 
negali nei galvoti, nes sunku 
yra net smulkias bėgančias 
išlaidas padengti. Visa laimė 
dar ta, kad, nežiūrint aštrios 
depresijos, farmeriai yra so
tus ir turi pastogę.

Vargas tiems farmeriams, 
kurių paskolos terminas pasi
baigė. Bankai tuo naudojasi 
ir pasiimi farmas už kelis šim
tus dolerių. Apie paskolų at
naujinimų arba jų pratęsimų 
bankai nenori nei klausytis, — 
nors į žemę kaskis, bet turi at
mokėti paskolų. * * *

SVARBI PRIEŽASTIS kodėl (11d Dutch
■ . ■

Cleahser Vartojimas Mažiau Kainuoja

riau mieste skursti, kur dm 
galima sriubos gauti ir nerei 
kia dirbti.

Y0U Rt-Vf-.J
Nifeht amd Nfbttting 'to keėp 
thcm Clcan, Clear and Healthy ;

Write for Free *‘Eye
ar *‘Eye 0eauty>> Book ' ų

Marine Co„Dept.H. Š^K^&mSuCUaig*"

Farmeriai mažai tesamdo 
darbininkų, kadangi netuH 
pinigų. Dažnai atvyksta iš 
Detroito darbininkai prašyti 
darbo, tačiau farmų darbams 
jie beveik netinka. Su dai
geliu jų yra bėdą, kad tingi 
r mėgsta girtuokliauti. Vasa

ros metu, jeigu vienas kitas ir 
apsistoja pas farfnerį, tai ilgai 
icpasilieka: kai tik uždirbu 
fclis dolerius, tai tuoj ir grįž* 
ta atgh'l į miestų. Girdi, gv-

valytbjas. kuris yra padarytas iš gryno “seisinotite”•■moksliškai- pri
pažintą kaip saugiausia, ir ekonomiškiausia .valymui, medžiaga. Pa- 
ihSgifikite ir jus greit pcrsitilirirtsite, kdd ji ktft^pyspinigų. 
laiką ir darbą. Kad ji greičiaus Valę,
yra be kvapo ir užmuša kvapus. Old Dutch. Čleanšęr’ nęturi užva-

.............. ' .... a i : ,U • ■ >

Old Dutch Pulaikytojai (holders) 
Spalvuoti. / "Ma r . . t ■ 'i' 
l’riHhrtkfte pūat(| d$o /lAMtų ■KUrtti aįi'

Old Dutch OlotUiHOr. H-7.18. W
Nurth na *8HIWWW.' Chh'titfo, III. •

; J i (Holih’i'n) Sp.u1«oh:\ 
KfcULOQWAOSQMaLYNOSį

Farmerini griebiasi 
kų priemonių kovai 
kais, kurie farmas iš 
nių pardavinėja. Tačiau la
bai, dažnai tos priemonės nie
ko negelbsti. Sakysime, pe
reitą rudenį lietuvis J. Laiške
li is iš Custer, Mieli., prarado 
savo farmų. Jis turėjo 
000 paskolos iš valdiško 
ko . Kadangi ųu paskola 
vilko, tai bankas gavo 
mišką leidimą parduoti 
mą ir varžytinių.

Varžytinės turėjo įvykti 
Ludingtone prie teismo buto. 
Visi apylinkės ūkininkai nu
tarė protestuoti prieš atėmi
mą fanuos už paskolų. Far
meriai susirinko varžytinių 
vieloje. Del juoko už farmų 
buvo pasiūlyta 10 centų. Ka
dangi niekas daugiau nei vie-

Didžiai piullilliriH 
žvyruotu dalei? . . .

Paprastai žvyrudti Valy
tojai štai ^ubrĮiipžn

■^<MM«iM«whMMMMMMMaA^MI9 IHM* IH š Iii'

Jus Vartojate šluotą, kuri 
štai Kaip šluoja

Nėra niėko panašaus į O!il’ Dutch todėl, kad tai yra vienintelis 
valytojas, I 
pažintą kaip saugiausi

laiką ir darbą. Kad ji greičiaus Valę, heužkįjmša VaMl 
yra be kvapo ir užmušą' kvapus. ‘ ** ‘ 
duotbjų dei rūšies ir ekonomijos.
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Penktadienis, kovo 17, 1935

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Adv. K. Gugis kalbės 
55 kuopos sukaktu

vių vakarėlyje

nieux”, “Marcinkau pr. Topelį” 
ir “American National Bank pr. 
Vargų’.

Prieš teisėjų Ehler, kam. 913 
“Giacopulos prieš Burbulį’.

Prieš teisėjų Hayes, kam. 
1107—Modelis prieš Telukėnų”, 
ir “Raginskas pr. Jablonskį”.

Prieš teisėją Holland, kam. 
1112—“Vaitiekūnas prieš Iva- 
naitį.”

Pi rėš teisėjų Hollender—1118 
—“Bifrns prieš .lukštą.”

Rengia vakarų paminėjimui 
15-tų metų gyvavimo Iš “Birutės”

WEST PVLLMAN.— Perci- 
tų sekmadienį West Pullman 
Park svetainėje įvyko Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 55 
kuopos paprastas susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniškai.

Komisija pranešė, kad yra 
rengiamas vakaras kovo 26 die
nų parapijos svetainėje, tikslu 
paminėti kuopos penkiolikos 
metų sifkaktuves. Programas 
susidės iš dviejų dalių. PiiTna 
dalis programų bus kuopos nau
dai. Kalbės adv. K. Gugis. Gal 
bus ir daugiau kalbėtojų ir pa- 
marginimų. Pradžia 2 vai. po 
pietų, įžanga veltui. Verta kiek
vienam nariui ir pašaliniam 
žmogui atsilankyti į tokį svar
bų parengimų.

Antra dalis programų bus 
iš politikos. Bh*s kalbėtojų, už
kandžių ir kitokių pamargini- 
mų. Jžanga taipgi veltui. Ver
ta visiems atsilankyti, nes iš- 
anksto galime užtikrinti, kad 
visi bus užganėdinti .

Serga S. Vaičiūnas. Lanky
tojai dar nesuspėjo jo aplanky
ti. Ligonis gyvena Hammon- 
de. Bet po šio susirinkimo pa
sižadėjo keli lankytojai jį ap
lankyti.

Gautas laiškas iš Centro ir 
perskaitytas, kuriame nurodo
ma, kad jokios pastabos ar re
zoliucijos nėra talpinama or
gane “Tėvynėje” prieš Pildo
mųjų Tarybą. Ateityje nariai 
Vr.os apie tai—nereikės eikvo
ti be- reikalo laikąs Minėtoji 
pastaba tilpo ' “Naujienose”.

Darys reviziją
Kadangi visu? daroma revi

zijos, nutarta ir musų kuopo
je tų padaryti. Tam darbui 
išrinkta komisija. Ji nuo narių 
rinks mokesčių knygeles. Nėra 
žinoma ar dėl depresijos ar dėl 
Centro nekurie nariai jau iš- 
sibraukč ,kuomet, anot finansų 
knygų, nariai yra gerame sto
vyje. Gal išrinkta komisija su
ras kaltininkus.

Susirinkimas btfvb trumpas 
ir ramus.

—Korespondentas.

“Raganiaus” repeticija
/• ■

Pereito antradienio 
Sandaros svet. Birutė skelbė 
pirmų “Raganiaus” artistų re
peticijų., Aš bandysiu nupiešti 
kaip iš šalies žiūrinčiam ta į- 
domi grupė žmonių atrodo.

Svetainėje kiaip 8 v. v.
Nuėjau į viršminėtą vietą lai

ku, ir atsisėdau kamputyje. 
Prie piano sėdėjo p. Byanskas, 
dabartinis Birutės ved. šalę jo 
stovėjo “Raganius” p. Pažers- 
kis tai yra linksmo budo žmo
gus, turintis didelį basso balsų. 
Byansko pirštai žaibo greitu
mu pradėjo lakstyti po kliavi- 
šius ir prasidėjo taip sakant 
pamoka. Tuo laiku įėjo “San- 
gazienė” p. Nora Gu’gis, kuri, 
atrodė visą pavasarį su savim 
atsinešė. Visiems “labą vaka
rą”. Su ja tarytum tik iš 
Paryžiaus atvyko p-lė A. Zavis- 
vaitė. L’žima vietą suflioriaus. 
“Alena” p-lė Pečiukaitė vi
sa linksmutė, jos brolis “Mar- 
madukas” p. Pečiukaitis, kuris 
debiutuoja su Birute. “Alexis” 
J. Seresevičius “Parteit” p-lė 
B. Tverioniutė. Advokatas K. 
Jurgelionis režisoriauja. Tai 
štai jums visas sąstatas artis
tų, kurie dalyvauja pirmoje 
“Raganiaus” rep. Dar keletas

vakare

nebuvo, bot apie juos bus pro
gos paminėti kilu atvėju.

Prasidėjo dainavimas
Dalykas labai paprastas. Vi

si pasiima savo knygas ir vak- 
tuoja pijau’stų. Priėjus laikui 
pradeda dainuoti, tai solo, tai 
duetų, tai trio, visi karti.’ ir vėl 
pavieniai. Pavyzdžiui, “Raga
nius” dainuoja griausmingai į 
Norų Gugis (Sangazienė) “Tu 
numirus gulėsi! Gulėsi ir pu
si”, o toji atsako, “Aš nenoriu' 
gulėti, aš noriu mylėti?”

Bus malonu Velykų dienoje, 
būtent, bal. 16 d. Lietuvių Aud. 
“Raganium” gėrėtis. P-s Jur
gelionis, apart sūrežisavimo, 
pridės keletą fantastiškų vaiz
dų, pagražinimu(. Chicagos mU- 
zikališka publika tikrai turės 
gražių pavasario puotų. Taigi 
rengkitės iš kalno.—D. M.

Knyga apie 1914-1918 
metu karo baise-= 

nybes i
‘ Didžiojo karo žmonija nieka
dos jau’ neužmirš, nes .tas ka
ras yra padaręs baisiausių nuo
stolių. Tik ne visi yra susipa
žinę su to karo baisenybėmis. 
Vokiečių rašytojas E. Remar- 
k’as savo knygoje “Vakarų 
fronte. nieko naujo” aprašė ka
ro dalyvio įspu’džius. O ameri
konas W. T. Scanlon’as plačio
je karo apysakoje “Dieve, pasi
gailėk musų!” (God, have mer- 
cy on us!) dar vaizdžiau ap
rašo karo baisybes. Ši knyga 
Amerikoje laimėjo 1-jų premi
ja- I 
P. il
čiai), 
pusi.)
spaudos. Spausdinama Lietuvoj.

lietuvių kalbų jų išverto 
K. JuTgėlos (Jurgelevi- 
šis vertimas (apie 400 
už 2-3 mėnesių išeis iš

Garsinkites Naujienose

........................................................... .....—  ------------------------------ --------- --- i i i    
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Sūnūs atliks apeigas {Rožių žemės tąvorš 
prie mirusio tėvo 

grabo
čiai nežino ką daryti 

su auksu

*

Sensacingas Kainų Numušimas
Ant Geriausių Pasauly Plumbingo Fixturių

M. Kazokas, liuteronų bažny
čios kunigo tėvas, bus lai
dojamas penktadienį.

BHIGHTON PARK. — ipenk- 
tadienį, kovo 17 d., įvyks lai
dotuvės Mykolo Kazoko, seno 
Brighton Park gyventojo, 3029 
West 38th Stree. Jis mirė 
antradienį, kovo 14 d., sulau
kęs 69 metų amžiaus. Kūnas 
pašarvotas namuose.

Penktadienį, antrų vai. po 
piet, kūnas bus nulydėtas į 
Lietuvių Liuteronų bažnyčių, 
2209 South Įrving Avė., o iš 
ten į Concordia kapines, 8000 
W. Madison St. Giminės, drau
gai ir pažįstami kviečiami lai
dotuvėse dalyvauti. Velionio 
sūnūs, bažnyčios klebonas, at
liks gailestingas apeigas.

laiku 
įvarė

ROŽIŲ ŽEMĖ.-- šiuo 
ne depresija j kai kuriuos 
baimės, bet auksas. Anų va
karų keli tavorščiai kalbėjosi, 
kaip ir kur reikia paslėpti tų 
auksų, kad buržuazija* nepama
tytų. Auksas daugiau mato
mas negu literatūra. Juk dar 
nesenai tie tavorščiai persista
tė bicdniokais, rinko almužnų 
iš .masių, o dabar, kuomet val
džia pradėjo rinkti auksų, tie 
patys tavorščiai dejuoja kad 
nėra kur žibant} metalų paslėp
ti. Jeigu nebūtų tokia didelė 
bausme, tai jie pasiųstų jį i Ru4- 
sijų.*--R.

lue.oa
S1I.45

48 Iruij
62 ln£i)

yru pinuoB 
RųAIch

Sinka
42-Colh;

Didlio tiktai

Verta S20.00

BALL 
COCK

Pakalta* Bali 
Cock, tvirto mi- 
Kingo. Tikfl vi
nį »• m r žeinlema 
tolinto tankamn. 
PantobAtinaii pir
kiny* «* OtJC

Baltas litr snlnras
Spr«y<-<1 
Celluloido

Toilefo
Sėdynės
Ru tvirtais kabliais. šia 
tomą kaina. Ga j 4 
rantuotas. | ... JĮ
Specialiai .......... ■ -

MODERNIŠKA SNIEGO 
KALTUMO 

Vitreous
Klcseto

Įrengimas 
pilna h bu 

Hė<iyri«>

Maudynei 
Kranai

Greitini HpaudimrM. tinka 
prie viaų
maudynių «IM H
tūbų  WWV

■ndUiA *■■»■! ■■■> II II ■ ..... .. Ui—■ I. I m

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

VANDENS

Šildytojai
Gaubite karfctfl van
denį greit Ir ekono

miškai.

*13-75
Telpa 1OO galionų

ŠILDYMUI TANKAI BYLE KOKIAM
-DOME TOP AILDYTOJAS 

Tėlpa 52 
Galionai 

Garantuojame 
1*46 MVHių 

veik. 
Mpauctimą

REIKALUI
TANK 

ŠILDYTOJAS
Greit nuAildo 
vandenį. 30 
iki OO gal. 

(talpos

$7.35
Garantuoja82 raliong itulpoR |8.26

KAINOS ANT MAISTO
Dabar Žemiausios

MIDVVEST STORES” SANKROVOSE
IŠPARDAVIMAS

&/dn

Pėtnyčioj ir Subatoj, KOVO 17 ir 18
“Midwest” Puiki Golden 

m n VA ^v^cžiai Spraginta Iii H V H 3 sv- maišelis 5QC

KIAUŠINIAI

Santos
Svaro | g 

pak. I f V

Tuz. 15C
DTTT VĖ’C Rinktinės U. S. No. 1 DUL V D0 WISCONSINO Pekas 15c
BANANOS Didelės, prinokę, rinktinės Sv. 5c
ORANŽIAI Saldus, Californijos NAVEL 2 tuzinai 35c

“KRAFT’S” SURIS Svatas 16C

S"

12 lietuvių bylų į die 
na prieš Chicagos 

mun. teismą
Eina dėl nuomų, skolų, priežado 

sulaužymo, etc.

Vakar Chicagos municipialia- 
me teisme buvo svarstomos ar 
iššauktos sekančios bylos, ku<- 
riose figūruoja lietuviai:

Prieš teisėjų Rooney, 
baryje— 806— “Lietner 
Balsevičių”.

Prieš teis. O'Connell— 
906—“Jacobs prieš Wilkų 
“Zakowski pr. Monkų”.

Preiš teisėją Haas, kam. 910 
— “Vasiliauskas prieš Len-

WISSIG
Specialistai ii 

Rasijoa

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau* 
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite ėia ir,persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: * Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedcliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

CREAM CHEESE “Brookfield” 3 unc. pakeliai 2 pak. 13c

PINEAPPLE , kenai 21C
* m -«• i “Drexel Farms” Be kaulųCAL1 HAMS C.llo įvyniotos Sv.

KIAULIŲ KOJOS Midwest” Be kauliukų 1 "71* 
.16 uncijų džiaras ■ ■ W

CATSUP
o
Tyras Toinačių

RAUG. AGURKAI “Midwest” Puikus Kvort. džiaras 15c

ŠPAGETAI Makaronai “Mid^est”....... . 2 1 sv. pak. 13c

RAZINKOS Extra puikios Baltintos 

“BUDWEISER” MaltSyrup Sėt.42c 
SALAD OIE “Golden West” ..

Sv. 11c 
,> ■.. ..........

PATENTS
Laiku daog relAkla 
prie pateli t g. Neriai* 
knoMt vilkindami ira 
•paauKoJlmn • a v o 
•nmanyma. Prieiga 
kitę braižini ar mo
deli dėl Inntrukeijg, 
arba rady kitę dėl 
NEMOKAMOS kny* 
S tie MHow to Ob*

n • Patent” Ir “Reeord of I»- 
ventlon” formom Nieko neimant 
oi Informaeljau kg daryti. Snel- 
ralinijimal laikom! pulaptyjo. 
Greita*, ataarrna. rnpeetlncae po* 
tama rimas

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglttercd Patent Attorney 

43-A SMVrity gavint* A Commvrclal 
Bank Bailding

OMfacUy acraaa atrevt Irom Patvnt Offlca) 
WMBINGTQN. D. C.

2118-2132 SO. STATE STREET
Tel VICTORY 2454

4606-08 WEST 22nd ST. 3945-47 LINCOLN AVĖ.
Lawnd>ale 2454—Cicero 130 Lakeview 8200

5912-26 WEST GRAND AVĖ. 
Tel. National 0066

SPECIALIAI IŠPILDOMU TELEFONO IK PAATO UŽSAKYMUS DYKAI PRISTATYMAS 
WEST IR SOUTH SIDES KRAUTUVĖS ATDAROS ŠVENTADIENY IKI I VAU

Jau tapo susitarta

EKSKURSIJŲ

NAUJIENŲ EKSKURSIJOS
8 unc. "9^ 
bonka f U

S
A;

PIRMA VELYKINĖ EKSKURSIJA
Išplauks KOVO 31,1933 

Laivu “BREMEN”
(Iš Ncw Yorko į Bremeną) į 6 dienas ir iš.ten Gelžkeliu į Klaipėdą

3 Klase į vieną pusę .
j abi puses

*101.50
*166.50 

*5.00
ANTRA EKSKURSIJA 

(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga) 

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSHOLM”

Į Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą.

J Klase į vieną; pusę......  .....$92 00
j abi puses $153 50

*5*00
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak* 

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

8 L‘nc. bonka 8c

Valdžios taksos

Valdžios taksos

NHIGHHUHHOOD tTUtU 
I

THE GEEVUM GIRLS

SODA KRAKĖS “Paradise” Paul Schulze Sv. pak. 14c

DYKAI 
KNYGELK

kam- 
prieš

Dykai! tūba Orbo 
lozurko su pirkiniu

kam. 
” ir

MES PRIIMAM VISUS PAŠALPOS GROSERIŲ ORDERIUS? 
'f Galite pradėti' irtiti maistą iš musų krautuvių.

o-oh! ossifer’ - - • ve been l----->'
INSULTED' A PEI2FECLY ST^ANGC ( , 
MAN SRoKE TO ME. ».

He~SAlT>/ hellptuere'7 
BEAUTIFUU’Į - ——’

BONKŲ KEPURĖS Dubeltavai lekeruotos .......  Grosas 15c

DIDELI PAKELIAI

“CHIPSO” 3 *.17* 2 27c
.   i -  ......................... 'l III    ...I—    I ' II II.

PASTABA — Dauguma ”MidtV8st Store?* turi it mesot tkytiut, kur įų» 
galite pirkti gerą mėsą, paukltieną ir tt. už žemiausias kainas!

*»UYTCT TMt ,'„„  

MIDWEST^STORES
" : INDkPBN^gNT

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

DIDELI PAKELIAI

“BRIi.L0”2[,;;,l17c17c



3 r NAUJIEM p^ago, su
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NAUJIENOS 
rfce Lithuanian Daily Neyra 

fublished Daily Except Sunday by 
Che Lithuanian New» Pub. Co.» Ine. 

1789 South Halated Street 
Telephone Rooaevelt 8500

Edįtor P. ORIGĄHTS

Subacription Ratea: • 
88.00 per jHMur ta Gonada 
|7.00 per yepr outaida of Chicaso 
I8.no per yya» ta .Ch|casr» 
8c r*r copy

Entered as Second Clau Matter 
tfarch 7th 1914 at the Port Office 
of 'Ctacago* H1 <md*»T the act of 
Marcb Iffto

»efcmadieniU8. Leidžia Naujienų Ben
droj. >789 S Halrted SL, Chicago. 
UI Teūifonae Rooeevelt 8500.
-*■ 51 ................... .. .........

Utaiaakyjna tafaiM
Chicagoje - oattu*

Metanu ... ___________
Pusei metų 
Trims mėnesiams _ ___
Dviem mCnesiam ______
Vienam minėsiu)

Ch/cagoj per iinežiotojuai 
Viena kopija 
Savaitei . 
Mineidri__

Suvienytose Valstijose, n* ęhįęągoj. 
naštų: .

Metams 17.00
Pusei mete ........... 8.50
Trims mėnesiams___________ 1.75
Dviem mėnesiams ______ 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams------------ ------ I8.QO
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams - 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
.......................

88.00 
4.00 
2.00
1.50

OPTIMIZMAS

Atslūgus bankų depozitorių panikai, atsidarius bir
žoms ir pakilus “stakų”
Amerikos publikoje ir budyje ėmė susidaryti optimiz
mo nuotaika* jau girdėtu balsų, pranašaujančių greitų 
gerų laikų grįžimą, ir Washingtone kalbama, kad val
džia gal netrukus atšauksianti draudimą aukso išmo
kėjimų ir aukso išvežimo į užsienius.

Optimizmas yra geras dalykas. Jisai palaiko žmo- 
nyse energiją ir įkvepia noro kovoti su gyvenimo sun
kenybėmis. Per visus depresijos metus “Naujienos” 
stengėsi rodyti skaitančiajai visuomenei ne tik juodas 
tikrovės puses, bet ir geresnio rytojaus galimumus, — 
už ką musų pseudo-revoliucionieriai prikaišiodavo 
mums “proletariato migdymą” ir kitokias nuodėmes. 
Bet mes ir šiandie manome, kad bus prastas patarna
vimas ligoniui, prie jo priėjus, jį gąsdinti, nuolatos kar
tojant: “Tu negali išgyti! Tu mirsi!”

Bet optimizmas, žinoma, gali būti ir blogos rųšies 
— toks, pavyzdžiui, kokį skelbė buvęs prezidentas Hoo- 
veris, kuris ramino žmones, kad dalykai patys pasitai
sysią, ir tuo budu teisino savo neveiklumą. Butų nege
rai ir dabar, jeigu atgijusi optimizmo nuotaika sukel
tų nuomonę, kad jau nebereikią daugiaus pleko daryti, 
nes gerovė, ilgai užtrukusi “už kertės”, galų gale, nu
tarė pas mus ateiti.

Iki to dar toli šaukia. Kova su depresija dar tik 
prasidėjo. Tiesą pasakius, kova ne su pačia depresija, 
bet tik su kai kuriomis aršiausiomis jos pasėkomis. Ką 
iki šiol atliko Roosevelto administracija? Ji išgelbėjo 
nuo žlugimo bankus. Ir tai dar ne visus. Daug bankų 
dar nęatęidarė. Valdžią dabar turės žiūrėti, kaip juos 
atidaryti arba, jeigu nebus galima atidaryti visus, tai 
kaip išgelbėti neatsidariusių bankų turtą su kuoma- 
žiausia nuostolių depozitoriams.

Kada šis didelis reikalas bus pabaigtas tvarkyti, 
tai kraštas bus sugrįžęs daug-maž i tą padėtį, kurioje, 
jisai buvo apie šio mėnesio pradžią. Bet tai juk, žino-, 
ma, anaiptol nebuvo gerovė. Atgaudamas tas pozicijas, 
kurias ekonominis krašto gyvenimas laikė Hooverio 
administracijos pabaigoje, jisai atsistos prieš milžiniš
ką uždavinį atkovoti tą, kas buvo pralaimėta nuo 1929 
metų iki 1933 metų kovo mėnesio! Taigi matome, kad 
tuo tarpu yra dąromi tiktai patys pirmieji žipksniąį 
ilgoje kelionėje į gerovę.

Nugalėjimas bankų krizio tačiau labai sustiprins 
kraštų morališkai. Jeigu biznio padėtis kolkas ir nebus 
stipresnę, kaip kad ji buvo prieš dvejetą savaičių, tąi 
vistiek skirtumas bus didelis: tuomet biznis dardėjo, 
į pakalnę, dabar jisai lipa prieš kalną. Šitą faktą yra 
.sunku tiksliai įrodyti skaitlinėmis. Dąlįnai jisai reiš-. 
kiasi atsidariusių bąjjkų depozitų augime. Bet ryškiau
siai apie jį liudija pasitaisiusi visuomenės nuotaika tt: 
atgijusi vįltis, kad toliau bus geriau.

prporacijų akcijų) kainoms,

mažėja ir toliaus visai nyksta pramonės pelnai. Gi pra
monė be pelno nedirba.

Kada prekės eina pigyn, tada žmonės jų neperka, 
laukdami, kad jos dar labiaus atpigs. Veltui krautuvės 
savininkas siūlo publikai “bargenus” ir, ragina ja nau
dotis “didžiausia proga gyvenime”. Pats faktas, kad 
šiandie už tą pačią prekę krautuyninkas reikalauja tik 
pusę to, ką jisai reikalaudavo pirmiaus, sulaiko žmo
gų nuo pirkimo, nes jisai tikisi, kad, praėjus kuriam 
laįkui, jisai galės ją nusipirkti dar pigiau.

Į pingantį daiktą žmogus nenori clėti savo pinigus. 
Jisai geriaus nori pasilaikyti pįnigds, ~ juo labiau, 
kad prekėms einant pigyn, pinigai, proporcionaliar 
brangsta, žmonės visuomet stengiasi taupyti tą, kas 
ejna brangyn, o nusikratyti to, kas eina pigyn. Deprer 
sijos metu visi norį parduoti, o, niekas nenori pirkti; per
ka tiktai tą, be ko negalima apsieiti.

Taigi depresija yra tiesiai priešingas dalykas tam, 
kas dedasi pinigų infliacijos metu. Kai pinigų vertė 
puola, tai žmonės skubinasi juos išleisti, pirkdami pre
kes. Juo greičiau žmogus perka, juo daugiau jisai nu
perka. Laikyti pinigą, kurio vertė puola, žmogui yra 
nuostolis.

Infliacija sustabdo pinigų taupymą. Priešingai, de
presija sustabdo ne tik išlaidumą, bet ir normalų pir
kimą. Infliacijos laiku visi stengiasi paversti pinigus 
daiktais, depresijos laiku visi stengiasi paversti daik
tus pinigais.

Todėl depresija, pinigų atžvilgiu, yra niekas kita, 
kaip defliacija. O gerovė (prosperity) — niekas kitą, 
kaip infliacija.

Pasakiška gerovė, kurią Amerika pergyveno po 
karo iki galo 1929 metų, tikrumoje buvo infliacija. Pi
nigų vertė, palyginti su prekėmis, buvo žema, kitaip 
sakant, prekės buvo brangios. Bet ši infliacija buvo, pa
slėpta, kadangi pinigų apyvartoje nebuvo perdaug; jie 
buvo padengti auksu — ne taip, kaip vokiečių markės 
1923 metais arba bolševikų rubliai. Infliaciją tuomet 
sudarė ne pinigai, bet kreditas. Kreditas buvo taip “iš
pustas”, kad beveik viskas buvo perkama į bargą.

Kredito gausingumas numušė pinigų vertę ir iškė
lė prekių kainas. Taigi, grįžimas į gerovę turės įvykti, 
panašiu keliu. Neišvengiama sąlyga yra kainų kilimas 
ir atatinkamas pinigų vertės puolimas. Kai prekių kai
nos ims kilti, tai žmonės vėl norės pirkti — už pinigus 
imti prekes.
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KĄ ŽMONES MANO *
'. . ...

Apie M. Viniką ir 
kodėl sentautininkai 
priešingi jo kandi-

retomis

DEPRESIJA IR GEROVĖ: KAIP JOS ATEINA

.1926 m. perversmą ir nueitų 
jiems dirbti; tada jam ne tik 
butų diplomatinė tarnyba, bet 
jis butų ir geriąusis, atsako- 
mingiausis SLA. sekretoriaus 
darbui. Tautininkams svarbu 
Susivienijime turėti didesnę 
pusę (jie norėtų, kad ir visi 
P. T. nariai butų tautininkai-' 
politikieriai) tautininkų, arba 
jokių žmonių, lengvatikių, ku
rijos galima butų pasiveržtį 
savon pusėn, Ijaip panašiai jię 
dabar turi A. Mikalauską, Dr. 
Stanįslęvaitj ir Januškevičių 
/šis pastarasis dėl grašio gali 
)Uti ir bolševiku); jiems syąr- 

užvąldyti SLA, ij* turėti iŠ. 
.o naudą. Jie gerai žino, jog 
Yijjikui užėmus sekretoriaus 
dąrbą nę.i jqks pražūtingas dąr-į 
p»ąs, nei joks tąutjninkams .ma
lonesnis kąspię, ar jis ,b^R 
litiškąs, ar kišeniaus grobįs, 
lebus suteiktas. Jie gerai ži-j 

po, jog SLA. reikalai ir visi 
darbai bus tvarkingai ir Spi
ningai prįžiurimi ir nei vienai 
sroyąį, nei vienai grupe/ nebus 
engvatų; bus* dirbama ir el
giamasi taįp kaip SLA. įsta
tymai, tvarka ir gerove reika- 
auia, .

Sentautininkai perdaug vie
šai ir tankiai neišdrįsta rašy
ti apie Vįnįko politiškas par 
žvalgas, nes mato ir žino, jog 
Anjerįk°s lietuviai kuone visi 
yi;a nusistatę prieš 1926 metų 
perversmo žygius, tai per savo 
agentėlius, gaudag.rašįus, “gar
sinius paveikslus“ platina po 
SLA. kuopas, jog Vinikui užė
mus sekretoriaus vietą ir jam 
pabuvus porą ar daugiau me
lų, SLA. nuskriaus, New Yorke 
prisipirks nąnjų, į bankus prį- 
sipįls pinigų ir t. p. Taip plą- 
tinanją ir kalbama musų k9* 
Jonijoje, kurioje prasidėjo tos 
kalbos nuo to laiko, kai vienas 
iš iždo globėjų nepateko-į sek
retorius ir kada M. Vinikas 
paskutiniame P. T. suvažiavi
me liko įtrauktas į kandidatų 
Sąrašą nubalsuoti SLA. na-i 
riams. Ir kas platina tas 
tąi SLA: įjątL žino. -j

Sentąyt/Brtek matydami? 
jog sąyp Žmogaus < sekretorius 
nęgąųs, įsiprašė bųy. jždo gl.‘ 
“rupyti^ į sękretoriuą, j/es b^’l 
yęs iždo ^beja^, .kąjjP..praflty 
4ąs parodo, yra toks l^vas įr. 
“pąąląptingas“, jog gąJĮjjną su' 
įųo vjąką padąryjii, 
|įai su p-lę Jurgeljute, ij kaip 
į^ttjnniu laiką pa- t ,, , v _
ękęlbė, jog Ragjjjąkąą jr itauįli- jis tik tąąjnpą laiką pądirbė- Mass.

ninku jau likęs, tiktai remkite. 
jo kandidatūrą į sekretorius, 
tai viskas bus gerai.

SLA. delegatai, kurie buvo 
pereitais metais IPittsbprghe, 
tai girdėjo p. Rąginsko rapor
tą įr išsireiškimą, jog SLA. 
pinigais vjsi naudojasi, kas tik 
nori naudotis (iš P. T. nąrių , 
ir jų užtarėjų) ir to naudoji
mosi rekordus nieks negali su- 
ją^ti... Jau huvusjo jždo glo-( 
bėjo tokioj kalbos parodo, kad; 
jis netinka užimti tokią aukš
tą vietą Susivienijime ir na-, 
riai turėtų tai įsidėmėti, turė-i 
tų tyčia balsuoti visi už M. 
Vinikę įr pažiūrėt), kokią jis 
tvarką padarys iki Detroito 
Seijnui; turėtų tikrai dažįnoti 
jr patirįj, kur jų (narių) sun
kiai uždirbti ir sudėti pinigai 
Ajuęina ir kąip jię yra ąųyar- 
tojami, k,aip išmokami ir tt. 
Šusįvienįjįino Centre yra rei
kalinga daugiau tvarkos, dau
giau darbo, daugiau pažinimo 
įr rpokėjįipP, .negu tą pažinimą 
turi ,p. Raginskas.

Sentautininkai, o kartais ir 
toki asmens, kaip Philadelphi- 
jos Grinips (brolis Dr. K. Gri
niaus, bu v. Lietuvos preziden
to), kalba, jog Vinikui kaipo 
diplomatuotam daktarui ir sy
kiu chemikui, inžinieriui, Su
sivienijimo sekretoriaus dar
bas yra peržemas, bet tai čia 
menkas argumentas ir musų 
paprastiems nariams baugini
mas, kad tik Vinikas nepapul
tų į sekretorius. SLA. sekre
toriaus vieta, kaip lyginai iž
dininko ir prezidento, turi bū
ti aukšta; asmenys turi būti 
išsilavinę.;ir savo darbuose pa
tyrę, gabus ir sumanus žmo
nės. Jau paprastose amerikonų 
^raštinėse, ypačiai apdrąudos 
itąrnautojai turi būti pabaigę 
aukštąsias mokyklas, be to, 
dar ir komercijos skyrius ir 
t. p. Aš gerai žinau, kad M. 
Vinikas metai suvirs laiko at
gal apie SLA. sekretoriaus 
vietą ir nesvajojo, bet kada 
^hiąagos progresyvų SLA. na- 
rįųM. Vini- 
ko kandidatūrų. į. SLA. sekre
toriuj tai tada tik M. Vjįnikas 
sutiko tas pareigas eiti*; dėlei 

tų 
pe^įs^o.

pJldOipO^OsT^ybos nariai, 
|<urie dalyvavo paskjutiniame ‘ 
savo suvažiavime, daug ga“| 
lėtų pasakyti apie M. finiko 
tinkamumą Susivienijimai, nes

ti aukšta

je§ daug dalykų pataisė, ypa
čiai su finansų tvarka, su ne- 
ętatekliąis, su trukumais ir tu
lžis “užkavojimais“.

Tikiuos, jog balandžio me
nesyje visi SLA. nariai ati
duos savo balsus už M. Viniką 
ir užtikrinu, kad jų atiduoti 
balsai atneš naudų Susivieniji
mui.

Kąi jk;Lįrię nariui dar mąno, 
jog Vjnikui gavus didžiumą 
balsų vistiek pat jis nębus P. 
T. užtvirtintas, nes P. T. sen- 
•taiųinipkai nariai už jį nebal
suos. Sako, taip pasielgs tie 
sentautininkai, kaip buvo pa
sielgia tūlų delegatų pareitame 
seii^e Pittsb.ųrgbe renkant P. 
T. Bet tąi rejkia paabejoti, nes 
tįe t^ys P. T; nariai, kurie jau 
pereituose dvejuose suvažiavi
muose atoyėjo už Viniką, jie 
j.r dabar stovės, o be to, dabar 
Vįtaičio termįnąs sekretorystės 
baigsis tik su išrinkimu pa
stovaus sekretoriaus, taigi Vi- 
tąitri turės progos balsuoti ir 
Vijūko naudai balsus padau
ginti.

Visi nariai turėtų įsidomėti 
tuos P. T. narius, kurie politi- 
kaudami norėjo įstatyti į SLA. 
sekretoriaus vietą tokį asmenį, 
kuris jų “kišenių!“ butų nau
dingas, įr ateinančiuose P. T. 
rinkimuose už juos neduoti nei 
,vieno balso. —Visuonjerinkas.

Šiandie atėjo KOVA 
No* 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.

KULTŪRA No. 11 Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Gajima gauti Naujie
nose.

TIĘ ką gavome iš Vil
niaus labai įdomų leidinį 
“PRIEŠ TĖKMĘ”. Nepri
klausomos visuomenės ir 
politikos laikraštis. Galima 
gauti Naujienose. Kaina 5 
centai.

wNaujiėnū.sę,’ galimą gau
ti Uruguajaiis, Pietų ‘ Ame
rikoj, Vyturių laikraščius:

“Naujoji Banga” (N.o. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
KąiiU $c kiekviepo.

BOSTPNIKCIV ATYDAI
Naujienas galima gauti 

jrusipirjdi kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St.,

klausomybei įsikūrus, kada at
važiavo Lietuvoj Misija, ir ka
da Washingtone‘ . įsikūrė At
stovybe, Matas 'Vinikas gavo 
yietą Atstovybėje Washing- 
■tone. Jis išbuvo tenai apie 5 
ar į 6 metus, ir man visuome
niniame darbe lankiai turint 
ryšių su Atstovybe, patyriau, 
jog M. Viniko darbas buvo 
.tvarkingas, greitas, geresnis, 
galėčiau sakyti, negu dabar 
musų konsulatuose (iš greitu
mo ir tvarkingumo pusės). Ir 
jei ne 1926 m. tautininkų ir 
klerikalų “pučas“, tai M. Vijū
kas ir dabar tebetvarkytų čia 
.pps mus Lietuvos reikalus ir 
tie visi darbai, .be abejo, bųtų 
našesni ir geresnėje būklėje., 
pęgu dabar, •

Kai kas i^žjnętą M, Vinikųi,; 
kodėl jis nepasiliko 1926 jji.į 
LU'tuyoję,. bet tai čia paties M. 
VLuko reikalas, •; jo asmens da-; 
lykas; arba kodėl M. Vinikąs; 
nebuvo paskirtas New Yonke; 
^ęneraliu konsulu, o buvo pa- 
ąk-iiiaų Rąbifląyįčjųs. $Įą fai 
buvo valst^bbjjąi realai su 
Išroįkavįjnąis Lietuvos naudai,; 
jĮjprs tie reikalai taip neišsipiL 
dė, kaip Lietuvos vyriausybė 
norėjo. Ir jei tik nebūtų atsi
tikęs Lietuvoj Č perversmas, 
įąi M. Vinikas butų gavęs at
gal Rabįpavičiaųs vietą, arba 
jei ne New Yorke, tąi -Cįhięa- 
£9je-

Po pervęraijio M. Vįįjįįkiųį bu
vo atviros durys į diplomątįnę 
Lietuvos tarnybą, Vįjjiįas 
pasiliko ( tvirtus demokrates 'ir 
perversmo įvykiams įkarštąs 
ppiesas. Jis ir dabar toks yra. 
ir už (tai didžiausia bėdą kaip 
piusų : se^tąutiidrięams, j< ttąįp 
lygiai ir Lfeiūvęs 
jęg Vinjkąą nąataiverčįa įr ne.- 
ąygrjžfcb prie oitą^inįąkų”.
Vujikąs butų Wį^sjs aajnvo 
višiąnis: tautininkams ir sykii 
Lietuvos vyriąusybes pqlitikie.-^ 

. riams, jei tik JUnikas užgintų

tyĮątą Viniką (seniau 
kaiti) pažinau pabaigoje 
ar pradžioje 1908 metų, 
kartu įsirašiau į LSS. 19 kp. 
ir joje išbuyau apie 6 mėn.,' 
tą.įgi teko pažintį! ir kitus. 
Brookly.no veikėjus, bet 19 kp., 
jau tuo laiku pasireiškė dėsi- 
numyli ir kąirvjjjaį ;ir tarp veį-! 
kojų buvo įtejpp/tįi .jjeryaį, Ęla-; 
tesnis, pažangesnis tarp lietu
vių veikimas bpvo lyg ųžmi- 
,gęs įr vien tik dėka M. Vipi-, 
ko, J. Perkpjio įr dar kPlatQ3 
asmenų buvo įstęįgtąs apšyįę- 
tos ratelis, kurią paąįyadįno,,' 
rodos, MProgreso *Rąteliuw. M. 
Vinikas ir, J. Perkųnas dažnai 
skaitydavo referatus, re/i^d.ąyp 
prakalbas ir tt. ‘Vėliau, 
paloje ąielįjj, ‘‘BsįjĮ- 
reso RaMte” ines Ji:
Perjtpųąs ,(psKeįtai6 metajij 
ręs) savų keistų ypatybių 45* 
Jei nesugyvendavo net su ge
riausiais savo draugais ir nuo 
jų pasišalindavo. Man pačiam 
Brooklyną apleidus, ir, neatsL; 
radus energingesnių darbuoto
jų, pririd^A0 I^e iškrikimo vei-į 
kėjų iy “Prpąreso Ęą|elio“;i 
dar mąn bųnąpt Jj&ęoklype su
sitvėrę TęvyĄės .Myjetojų Draiv; 
gijos skyrius, ir janje buvo įkin
kytas dįrbti M- Vinikas, kuris; 
pasirodydavo dąžnaį su pa-( 
skąitorpis, prakalbomis. P. 
Bukšnaitis dąrbąyosi TMD.. 
chore. Man pasišalinąs iš 
Brooklypo jau apįę. tos kolęĄi^ 
jos veikėją' darbus tąk°Į 
spaudos jnątyti jp dažnai M, 
Viniką pažangesnėse vjąuftjne-,

Jose Žguruo-

Visi žino, kaip reiškiasi depresija. Mažėja gamy
ba, darbiųjnkai netępka darbo, masių perkamoji jėga j 
susitraukia, krautuvės negali išparduoti prekių, traną-, 
portas ir komunikacija puola; mažėja profesionalų jr 
kitų žmonių pajamos, valdžia negauna pakankamai; 
taksų savo išlaidoms padengti, ji breda į skolas, o žmo
nės, gerovės laikais prisipirkę “ant lengvų išmokesčių” 
namų, mašinų ir kitokių daiktų, tą savo turtą žudo.

Gana plačiai šiandie yra pasklidęs ir supratimas' 
pąmatildų priežasčių, kurios iššaukia tą biznio merdė
jimą ir masinį nedarbą. Jie yra rezultatas to, kad dar
bo našumas auga sparčiau, negu atlyginimas už clais 
bą: prekių padaroma daugiau, negu žmonęs stengia jas 
išpirkti. O tąi pasidaro dėlto, kad pramonę šiandie vai-; 
do privatinis kapitalas, kuriam niekas daugiau nerupi, 
kaip pelnas, ir kuris todėl yra suinteresuotas tuo, kad' 
darbininkai butų kaip galjnt lajbiaus išnaudojami.

Bet žinojimas depresijos pamato ir jos pasėkų dąr? 
nepasako, kaip ji ateina ir (kaip ji praeina. Kaip ji vei
kia praktikoje? I

Impresijų yra įvąiraųą pobūdžio, bet yienas d^y- 
kas charakterizuoja jas visas: kąinų puojįmąs. Kada; 
daugelio svambių prekių kainos ima r ’11J x * 
depresija. Kodėl? Todėl, kad, kainoms einant pigyn,’ Bo karui, Lietuvos

smukįtji, tada ^t. 
rims pinant nio-vn.' Po

Vini- 
1907 
Tuo

Nepri

—r—1 <i sg -mju jabuugCTM ",1'irrr^r
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Brookly.no


’ Penktadienis, kovo i 17, ? 1932

Miesto taryba vkkar gatvę 
perkrikštijo i pagetbimui mi
rusio majoro Anton 
mako.
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Mi-

J. * Cer-
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daugiau 
Secortci

Lietuviai Gydytojai
0600 South Ąrtauan Avimu 
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel.< Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11521 So. HalPad Sttaat 
CHICAGO. ILU 

-—----- ..

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2201 22nd Street 

Valandos: 1-—3
S e rėdomu ir pedėliomi* pagal *ut*rt| 

6628 So Richmond 
T'»lefnn*. U*pdti1i-

i—,i.

DR.M.T. STRIKOL’IS 
nmrroA» n» chiboboa* 

|r t 8 a R z

1645 S. Ashland Avė., ■*tw> ralaado* ano 2 iki * Ir aae 6 •> 
“ ra? "ak NedSUomfi pasai ■■tai*

Ortiu Tel.; Boulevard 782C 
Nam^ Tel. Prospect 1930

ItflIU iChicagoje vakar ai 
VttlvAtlU& r

ŽINIOS
■ -—p- — -- "--J[ -

WGN—4:15 —“20th Century 
Bookshielf ” ,

WAAE—4: :30- Budriko “Vi
sų Tautų” programas.

WGN—7:30—‘Mareli of Time’
WGN—8:30 — Socony-Vacu- 

um programas.
WMAQ—8:30 —NUC 

mour programas.
WMAQ—9:00 —Dr. Pfeston 

Bradley.
WMAQ—9:30— Northern 

Trust programas.
WCFL—11:45 ir 11:45 — “Bit 
of Moscow.”

sidarotflarsdii valšti- 
iihiai;'M^;LCimxi

' V'itmje lllin&fe ^vHMvjoje alši^ 
darė —^25’; Chicago ■ Roai'fl 
of ^Prddeathiatijhio vMinU^

Valstijos auiHttahhf Bdviatj, 
J. Barrett vakar atidarė 25 
vahtijinius bankus Illinois val
stijoje, • 4arp jų <2 * Chicagoje. 
Jie yra:

Brekol State t Bank, ?3944 
Cdttage Grove Avė.

Edison Vark State SaVihgs 
•Bahk,'‘6733 01mate a d Avė. Be 
to, vienas bankas atsidarė iir 
Gitero*micstelj’je, — ’WeMetri 
■State'Bank.

Grudų tranzakdjos t vakar 
hnvo atnaujintos, kuomet aU 
siela re Ghicago:ą grudų birža,1 
Chicago Board *bf ’Trade.

. Bankai, tuo. taupu,. .paskelbė 
komerciniams > depozitoriahis, 
kad' Chicago ' Cloating i tloiifce 
pakėlė nuošimčius už ‘tflte- 
mand deposits” nuo t/2 iki 1%, 
o “tinie deposits” — nuo 1%'

“22nd Stredfo” M- 
Wa;tkibar vadinsis 

“Cerm&!Road”

KYW—9:00 — NBC~Musical
Mdangc

WAQ—10:45—“Šių dic
Vaikai.”

YVMAQ—*41.00--‘-Ohiuagos
versiteto paskaita.

WBBM-^11145—♦‘Oomjer t 
’hiftturėS'”,

' Po jpiet.

’VV'LS-^l :30—tTJittlc German
Band?’

5YMAQ—<2:15 —“Metropolitan 
Opera.

WGN—-3:30—U. armijos
orkestras.

WestSidės lietuviai 
nebevaikščios “Twehty 
‘stryčiu’”. Traukdami į Metro
politan State banką auksą grą+ 
žinti ar pas Aitutį — nusisku
sti, eis “ant ‘Cermak Road’

Vakar “22nd Street” išėjo 
iš egzistencijos, kuomet miesto 
taryba Jprieme aldermono John 
Toman rezoliuciją pakeisti toš 
gatvės vardą j “Cermak Road”, 
mirusio Chicagos majoro 
gerbimui.

Su rezoliucijos autoriumi 
tiko aldermonai tų wardų,
kuriuos 22nd St. perbėga ir 
Berwyn ir Cicero miestelio tė
tušiai, todėl jos pravarymui ne
buvo jokių sunkumų.

Toman pareiškė, kad Cer- 
mako draugai planuoja pasta
tyti jam paminklą aikštėje, 
prie Crawford ir Kenton Avė.

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

pa-

SU' 
per

Chicagos bravorai 
pasiruošę “gerojo 
alaus” gaminimui

Chicagos bravorai tik 
ką Washingtonas pa- 
o — 3.2% — “gerojo 
tuojau bus.

Visi 
laukia 
sakys, 
alaus”

Gerojo alaus gaminimas ne
sudarys jokių sunkumų. Jis 
bus lengviau gaminti negu 
“nearbeeris”. Kad pagaminti 
“nearbeerį” bravorai turi iš
imti alkoholį. O dabar terei
kės jį aluje palikti.

TRUMPAI;
’ Chicagon vakar atvažiavo 

Lord Dudlcy Marlcy, žymus 
asmuo Anglijos politinėse sfe
rose.

Protestuoja prieš .pa4: 
siūlymą, nustatanti < 

mokesčių -ratą.
Miesto advokatas W. H., 

Sexton paruošė protestą, ku
ris bus pasiųstas valstijos le- 
gislaturoje. Jame ^įmerkiamas. 
sen.rE. B. Searcy. pasiūlymas 
nustatyti real estate mokesčių 
ratą Illinois valstijoje 1 ntioš.

Chicagoje užvakar pasklido 
gandai, kad apskričio demo
kratų partijos

nuo

Illi- 
val- 

neįskaitant į 
bahkus. Jdo- 
visuone bau
stini a viršija'

’pagelbinių pinigų, kurie; 
jau 'nuo kurio laiko yra vRrtojami niekurių miestų. Vir-i 
šuj Liverpool/ N. Y. 'bizftierių asociacijos “seripM”. 
Apačioj — Atlantic City,;N. J., ‘'pinigai”.

Pavyzdžiai “scripų”

“Income ;tax” bianfeų 
'grąžinimo terminas 

irraiigirttas
Dabartinių lankti visoje 

nois valstijoje veikia 134 
stijiniai bankai, 
tai nacionalinius 
mu žinoti, kad 
kuosc depozitų 
ištraukimus.

Keturi užsidariusio 
banko viršininkai 
■prieš grand jttry
Valstijos prokuroras ruošia 

apkaltinimus prieš keturius 
užsidariusio Home Bank and 
Trust Company, 1200 N. Ash
land Avė., viršininkus, Pcter 
L. Evans, Martin ‘Johnson, L. 
H. Prybylski .ir Fred W. Get’ 
orges už knygų klaštavimąį 
kad apgauti auditorius. Bariu
kas užsidarė 1930 metais.

Bedarbių šelpimo ar* 
ganizačija neturi 

lėšų; susirūpino
Illinois Emcrgency Reliet 

Fuird, Cook apskrityje, šianj- 
dien šaukia spccialį mitingi, 
kad surasti įplaukų šaltinių 
bedarbių šelpimo '(laibo . tęsi
mui.

Balandžio 1 d., išsisems 
000,000, kuriuos apskritis -ga
vo iš R.‘ F. C. ' Daugiau Jpatf- 
kolų nebegaus. O “sales i-ta^f 
įplaukos tebus ^rieinamdš :tik 
gegužės 15 d. / f

Chicagos i fčderMių i inokės-' 
čių kolektorius Van Mette-r 
paskelbė, Lad terminas grą< 
žinti pajamų' blankas yra.ipra- 
ilgintas iki kovo 31. Vakar 
turėjo būti paskutinė diena. 
Prailginimą suteikė iždo sek
retorius Woodin.

inobilib rifclaim&je. ( Namų ad- 
l’čsas yra — 10630 Edbrooke 
iAve. ' Vėlionio draugai ir. pa
eidami raginami suteikti jam 
ipaskutinį i patarnavimą.

i — i.^.ii.«~l....

ReŠikaigal mirtinai 
pašovė lietuvį W)- 

dora Zutauta 
i, c

Graboriai
■ Telefoną* Yard* IH8 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir

• Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilini visokiems teika 
;latns. Kuiną prieinama 

3319 Afcbura Avcnufe 
CHICAGO, ILL.

^KĮEsDent^,.
4
.v|

Užvakar buvo paskutinė 
diena sumokėti real es- 

tate mokesčius
Užvakar didelės minios žmo

nių buvo susispietusios mo
kesčių ofisuose, skubėdamos 
sumokėti real estate taksus, 
kad išvengti pabaudos, šian
dien jau reikės mokėti 1 nuoš. 
.pabaudą. Apskričio -iždininkas 
turi atidaręs tris raštines, /mie
sto rūmuose, 30 North La 
Šalie Street ir 6 S. Clark St.

Pasaulinei parodai,grę 
, šia streikas
Pasaulinės parodos viršinin

kai susirūpinę dėl Elektros 
technikų ir stalių streiko,-ku
ris gali kilti šiomis dienomis. 
Avietiniai technikai ir staliai 
žada t juo būdų protestuoti 
ipvfeš importuotus darbinin
kus. * ‘

Rytoj bus laidojamas 
R. Rutkauskas

Tel. Lafayette 3572 
J. Lftilevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoije 

ir apielinkėje.
Did/lė ir graži 

Koplyčia dykai.
L 4092 ARCHER AV.

■ -i

Mėgino apiplėšti jo namus 
Roselande; sužeistasis nuga
bentas į ligoninę.

Trys plėšikai . vakar grei
čiausiai mirtinai . pašovė 50 
metų lietuvį, . plieno liejyklos 
darbininką Teodorą Žutautą, 
12017 Lowe ĄVe., West Pull- 
mane.

Jie, mėgino apiplėšti jo na
mus, .kųoinėt Žutautas p'pasii’Or 
dė ir jų planus sudarkė. Pa
leidę į jį kėlius' suvius, vagi
liai susėdo į jsavo mažą sedan 
autonjobflį įiĄpabėgo.
_. šūvius išgirdę Žutauto kai
mynė. Nubėgusi į jo namus, 
rado jį sugriovusį ant “por- 

Pašaukusi pa
galbą tuojau nugabeno sužeis
tąjį į Roselarido Community 
ligoninę, kur buvo padaryta 
staigi operacija. Jis sužeistas 
į šoną ir pilvą.

Matomai Žutautas smarkiai 
ėmėsi su plėšikais, nes namų 
viduryje buvo išmėtytos ap
draskytos rūbų dalys, kakla- 
ryščiai ir kepure. Vagiliai ne
žinomi. Teko patirti, 'kad'Žu
tautas labai kritingartie padė
jime. Negalima su juo susi
kalbėti.

čiaus

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1827 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikal? meldžiame atsišaukti, o <nu*u 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

!S. M.SKUDAS 
^"-MLiettaVIs ■ ' 

GRABORIUS LIR BALSĄMŲOTOJAS
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

>r. Suzana A. Slakis
Uotąrą ir Vaiku ligų Spacialiati 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai kiekvienų dieną nuo 9 iki 
12 'ryto (išskyrų* '•eredonri*') Taipgi 
nuo 4 iki “8 4ral vakare Ucarstokai* u 
Krtvecgai*.

Rez Tel. KYDB VARK 3399
■ — — ...... — - - -........................... ....................... ...

PRANEŠIMAS
Mano ofisą* vėl bu* atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadi* 

ųio. šatisio 15 dtetto*. 1993 
DR A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St

Cicero. Iii.

«lrFlb»
! ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ

Egzaminacija, geras patari
mas ir apskaitliavimas 'nuo 4 iki 8 vai vakare Utarntokai* 

DYKAI. Prieinamos Kainos.

Priešais DAVIS STORE 
2 

LUBOS

32 6 S STATE ST.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARKERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau i erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

Ir nuo 6 iki 8 vakare 
tventadienhi* nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso tel. Lafayette 7031Dr. V. Ė. Siedlinskia
DENTISTAS 

4143 Archer Aveniu

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd.
• arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Įvairus Gydytojai...... .S.^. I I ■ ■
Pbčne Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukat Avansu

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Orįit U Europos ir Cit 
senojoj vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 
7-9 P M. Sekmadieniais ir

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T.I BOULEVARD »l««

praktika&ja

2-6 p M. 
ketvirtadi*

DK HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 **• 
tu* kaipo patyri* gydytoja* chirurgui 
akušeri*

Gydo įtaigia* ir chroniška* liga* vyrg 
moterųi: vaiki) pagal naujausia* a* 
rodo* 
taiso*

X-Ray u kitokiu* tlcktro* ■ pn*

Ofisą* n Laboratorija
(V I Sth St.,' netoli: Morgan 6» 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
auo 6 iki 7:30 *al. vakaro

Tel. Canal 3140 
Rezidencijos telefonai 

tiyde Park 6755 ar Central 7464

A. MONTVID, M. D.
Weat Town State Bank Bldą 

2400 W Madison St
Vai. I iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7530
Namų telefonas Brunąwick 0597

025

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavima* lai
dotuvėse ir kokiame rei-

- kale Visuomet 4*ti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

, SSCh; Atiburn Avė.
CHICAGO. 4LL.

A. L Davtdonis, O
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
ntio 6 iki 8 valandai Vakar*.

«p«rtj liMfittttUMio 'HutvirtM/itUaio

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Aahiand Ane., 2 Mae 

CHICAGO, 1LL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriško ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, noo 3 Ad 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro kJ4edėl. nuo 10 iki 12 V. dieną 

. Phone Midway 2880
— I. .. ............... ii i >«<*—.*.<. Hi.M nilna I —

Telefonų* Yzrth < 0994

Dr. MAURICE KA®
4631 South Ashland Avemu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 4kl- 3 po pi* 

7 iki 8 vai. N«R1. <mo 10 Iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

A.’K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wutetn Avena* 

Tel. Lafayette* 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nno 6 iki 9 valandai vakaro

ROSĖLAND — Ryt 9 vai. 
ryto, iš namų į Šv. Kazimiero 
kapines bus laidojamas lie
tuvis R. Rutkauskas, kuris bu
vo 'Užmuštas kovo 4 'd., "ttuto-
I i *<!ll!>ĮI* »|Į|M|*1* »|K

'M—...

MaiMii

bosas Nash 
ambasado- 

draugai de- 
ar tie gan*

rium Airijai. .Jo 
mokratai abejoja 
dai virs tikrenybe.

Ofiso TeL Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victoiy 2343

DR.BERTASH
756 W. 351h St.

Cor. of 35tb 8 Halsted Sti) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nno 6:50 

Ntdėldieiiiai* pagal tutini.

J.F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS ČHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju 'geriau 'ir pigiau 
hegu ?kiti ; todel, ? ka< 
priklausau prie «ra- 

bųišdlrbyitė*

OFISAS:
668 W. 18th St. 
Tel.-Canal 6174

■T-”" "■*

329

>jt_ ,. ? į

70 metų moteriškė už
mušta aHto ftriAhnėje
Užvakar automobilis aniftij-į 

nai sužeidė 70 metų moterj&j 
kę Annie ^thlierford, 3928 
Obk 'Avė., Brookfield, kuomet: 
ji laukė buso prie Idarlcm lir* 
Ogden Avė.

KŪNO PERKĖLIMAS

PETRAS DARGIS

ANTANAS IVANAUSKAS

Mirė kovo 2 d., 1933, sulau
kęs 18 metų mažiaus, ir tapo pa
laidotas kovo 7 d., 1933, Sv. 
Kazimiero kapinėse, koplyčioj.

šeštadieny. kovo 18 d. 8;00^ 
Vai. ryto bus laikomos šv. Mišios 
Šv. Johakimo parap. bažnyčioje, ’l 
91 St. ir Langley Avė., o po 
Mišių prašome giminių, draugų it 
pažįstamų kartu su mumis nu
vykti į Šv. Kazimiero kapines, 
nes a. a. Antano Ivanausko kū
nas bus perkeltas iš koplyčios į 
nuosavų lotą.

Tuo pačiu laiku ir toje pačio
je bažnyčioje taipgi bus laikomos 
Mišios už a. a. Petras Dargis. 
(p. Ivanauskienės brolis), kuris 
mirė rugsėjo (Seprember) 24, 
1929 ir a. a. Petro Dargio kūnas 
bus taipgi perkeltas į tą patį lotą

Lieka nuliūdę
Motina, Broliai, Seserys, 
Babunė ir Giminia.

I. J. Zolp. Boulevard 5203.

JUOZAPAS ZORIS

Persiskyrė su- šiuo pasauliu^ 
trečiadieny, kovo 15 dieną, 3 va-5 
landą ryto 1933 m., sulaukęs 62 į 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Ak-> 
menės miestelyj.

Paliko dideliame nubudime; 
moterį Kotriną, dukterį Marijoną,; 
du žentus, Pranciškų Stankų? 
ir Kazimierą KnukŠtą, du subus| 
Vladislovą ir Joną, marčią Mari-.f 
joną, anukus, anūkes ir posūnį 
Kastantą Mockų ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 535 [ 
W. 36 St., Chicago. Telefonas 
Yards 0606. ji

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
kovo 4 8 dieną. 9 vai. ryto iš na-Į 
mų į šv. Jurgio parapijos bažny-; 
čią, kurioje apsibus gedulingos p*-*;, 
maldos už velionio sielą, o iŠ , 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie- i 
ro kapines.

Visi a. a. Juozapas Zoris gi- i 
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moterie, Dukterys, Žentas, 
Sūnūs, Anūkai it Giminia.

GARSINKITfS 
NAUJIENOSE

1EHS21SE -8:30

• .LIKTU VI V

GRABORIŲ MM
MIŠEIKIS ir vU nustobUo publiką am »Wate-

MMkaoJam. n* atv^a»ų te&ųf

BMkalul Mmt, mitomobUiiM WUtUMl j 
BtVeS į.'ta'MS |«Uig4, kur galMto puMtjrtt Si- 

ir Mtu reikmę ir ui H S»- 
taroavim* jum., uMBihnieko nereikta mbMU, miiuriat.

i.įftArfKdve.k* rirhBite,
J0UE0fflS 'm ’itlenatitiis Hetiiviij oratoriui, kuri* 

»u ekspertu lietuviu 
tanrautoju. Dykai 'Keturloi Moderniškos Koplyžioi DU 
■toraioau. ■ Pisfeaiat.teUDEIKI tfnn negu kroipritta kur

; r;

Ofel 1C1 eBmJf S** i i iCT

BITO
Often

m. VAttUSB, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimu, kuri* esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervnotumo, skaudamu 
akių karštj, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spedalė atyda 
atkreipiama i mokyklos 4 vaikus. Valan
dos nuo 40 “flsi’^8 v. Nedėliomis paga 
sutartj. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų >akys ati
taisomos be akiniu. Kainos pL 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

.Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard. 5914 

1>R. ■AAIKEL'S 
756 W. 35th St. 
(Cor. of 35tb Halsted Sts)

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
, - Nedėldieniais pagal sutartj.
iii irt, .i . i.,.,. ■■ . ............................................................ i ,i

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'Gydo saVo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401
■ . ............... i *111111 ........ ................

Phcne Boulevard 7042

■DB. C. Z. VEZEUS
Dentistas

4645 So. Ashland Ava
abi 47th Street

IS AKIŲ SPECIALISTAS 

, Patyrimą* 
;Kbmpli|rtrotdoM 

AtritHcimudH

į kumpai'*Hąlstld St.
Valandoj auo. J8-*-4, y nuo 6, iki <*.8 

W 10 iki U

DR. T. DUNDULIS r 
/GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 iAtchet Avenue 
‘Telifotfa* Vidini* 003«

JDR. A. L. YUSKA’ 
24»» >W. Maamn. M. 

kampa* 67th ir Artėliau Avš.
Telefonas Grovebfll 1995 

’Valando* sMo 9 iki 11 ryto, ttho 2>4 
-Ir 7-9. po pietų, seredom* po i pietų Ir 

nedėliomi pagal iniharimi.

,*0
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Ofiso: Tel. Victoty 6893 
Rez. Tel. Ptvaei mi

DR.A.A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Spechlittu odos ligą Ir PriMriifcų ligų

3102 So.' Halsted St
•Jcsmpa* ‘•Slst Street

Vai.: 10——11 v. cyto. 3’*4, 9v»v 
Nedfliofflis 4r ivetrtadfeninis 10—2.

Advokatai
*

A. A S L A K IS
Advokatas

MlMo Ofitu 77 Wabington St.
Room 905 Tel. Dearboro 7966

Valaodo*: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai*: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
4145 Archer Aw. Tri. Laipto 7397

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS ’ 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefoną* State 7660: Valandos »—O

Telefonas Canal 0660

j ui m iiirimmą

JOSEPH J. GREB
Lietuvis AdviJcatas

4CSI Soot* AMmi .
Tel. ®<mlevard 28C

Hn. «919 So,

*

nia



Penktadienis, kovo 17, 192'1

CLASS1F1EDADS
6

P R AN EŠIM AI

For Rent

CLASSIFIEDADS

MORTGAGE BANKERS

dideles garbės, 
New Yorko į 
nesenai musų 
šarkis-žukaus-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

PASIRENDUOJA Storas su 2 rui
mais užpakaly. 6 kambarių flatas ant 
vidaus, 2 karų garažas. Gera vieta 
dėl Road House ar kito biznio. 4953 
W. 95th St..

Galite kreiptis prie 
FRANK SANDARGS, 

2552 W. 46th St.

įdėti gazolino tankai, 722 galionų įtalpos; motoras 
338 arklių jėgos

ROSELAND — P-a Galva- 
įlauskicne, 107 Wcst llOįh PI., 
vakar buvo atsilankiusi i

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Biznis cash. 1281 W. 7i St.

—O—

Lietuviai lakūnai S. Darius ir S. Girėnas, kurie, šią vasarą 
skris iš New Yorko į Kauną be sustojimo.

Senas Auksas 
_______________Old Gold__________ _

VISUOMET TEISINGA CASH 
kaina mokame už auksą, sidabrą, plati
ną ir dantų karūnas. U. S. Smeking 
Works (The Old Reliable) 39 South 
State St., kampas Monroe, 4tos lubos.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

VISOKIOS RUŠIES LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjos kiaulutės, baltos pelės, Baniam* 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropii- 
kos žuvis. Geriausios rušies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 63rd Street

“roman-
dar tampriau ateities

“PAŽANGOS” PASKAITOS
Sekamą sekmadienį, kovo 19 d., Uni- 

versal Kliube (814 W. 33rd St.) 
įvyks trečia iš eilės paskaita tema “K^s 
yra mokslas?”

Paskaitą laikys K. Augustinavičius.

BALETO MOKYKLA
Sekamą savaitę p. Vytautas Zereni- 

Bieliajus atidaro lietuvių baleto moky
klą Bridgeporte, Universal Kliube (814 
W. 33rd St.).

Šią savaitę bile vakarą nuo 5 ligi 8 
valandos bus galima pasimatyti Uni
versal Kliube su p. Bieliaju ir įstoti į 
lietuvių baleto mokyklą.

Personai
. , - Afimcnų Ieško,

AŠ ANUFRAS SAVICKAS paieškau 
Williamo, kuris buvo atvažiavęs ieškoda
mas darbo už dženitorių.

19 No. Latrobe Avė.

Financial 
_____ , .Finąnsa^P^ ___________  

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public 

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO. 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

DARIUS-GIRĖNAS BAIGIA PRISIRENGIMĄ 
SKRIDIMUI LIETUVON

Orlaivis “Bellanca” nuodugniai perdirba 
mas; darbą prižiūrėjo liet. inž. Jesulaitis

r

Baigiant pasirengimą skridimui
Artinasi vasara. Tai bus at

mintina vasara, nes du lietu
viai kapitonas Darius ir lak. 
Girėnas yra pasiryžę laimėti 
lietuvių tautai 
nuskrisdami iš 
Lietuvą, štai, 
tautietis Juozas 
kas pasiektais pasaulinio čem- 
pijono laurais suteikė didelės 
garbės lietuviams. O dabar, 
štai, visi nekantriai laukiame 
musų lakūnų laimėjimo.

Kapitonas Darius Floridoje
Ką dabar veikia musų lakū

nai? Kapitonas S. Darius Flo
ridoje praktikuojasi skraidyme 
viršum juros nakties metu ir 
studijuoja astronominę naviga
ciją. Lakūnas S. Girėnas Chi- 
cagoje prižiūri lėktuvo perdir
bimą.

šiomis dienomis lakūnas S. 
Girėnas nusivežė mane į dirb
tuves ir parodė lėktuvo perdir
bimo ir taisymo darbus. Seno
sios “Bellancos” beveik nė 
ženklo neliko — visai išardy
ta ir išnarstyta. Dirbami visai 
nauji sparnai, uodega ir vai
rai. Naujieji sparnai bus kiek 
ilgesni. Dirbami dideli gazoli
no ir alyvos tankai (bakai). 
Alyvos tankas bus gudriai įtai
sytas po lakūnų sėdyne; tai 
yra praktiškas vietos taupy
mas.

Galės paimti 722 galionus 
gazolino

Du gazolino tankai (plokšti) 
bus įtaisyti lėktuvo sparnuose 
(lėktuvo “pažastyse”). O pals 
didžiausias gazolino tankas bus 
įtaisytas lėktuvo kūne, lakūnų 
sėdynės užpakalyje, kur skri
dimo rėmėjai sėdėdavo, skrai
dydami per Lietuvių Aviacijos 
šventę. Taigi, kiekviena lėktu
vo vietelė praktiškai sunaudo
jama. Patys lakūnai nedaug 
maisto sau pasiims. Betgi jų 
lėktuvas tai gerokai surys: 
722 galionus gazolino ir 40 ga
lionų alyvos. Jis tuos skysčius 
siurbs skrisdamas, betgi, New 
Yorkc pakildamas skridimui, 
jis kels didžiausią svorį.

Motoras 388 arklių jėgų
Iš to galima spręsti, kokia 

sunki bus lėktuvo krova (pri- 
krovimas). Tačiau «tą sunkųjį 
lėktuvą trauks, siurbdamasis į

orą, plieno propeleris, varomas 
galingojo motoro. Tokį moto
rą dovanojo šiems drąsuoliams 
dėkingoji Amerikos lietuvių vi
suomenė. Motoras yra labai 
stiprus — 388 arklių jėgų. Ma
lonu pažymėti, kad jo gamybą 
prižiūrėjo musų tautietis avia
cijos mechanikas inž. V. Je
sulaitis. Galutinai padirbtas 
motoras buvo kelis kartus iš
ardytas ir vėl sudėtas bandy* 
mų metu. Gerai veikia. Prope
leris per vieną minutę apsisu
ka 2190 kartų. Lėktuvui le
kiant visu greitumu, motoras 
suvartoja 32 galionus gazolino 
per vieną valandą. (Palyginti, 
labai mažai.
Motoras atgabentas Chicagon

Motoras šiomis dienomis jau 
atgabentas j Chicagą. Jis yra 
$4000.00 vertės. Bet atsieis 
kiek pigiau. Išmainant jį į se
nąjį motorą, reikės primokėti 
$2979.75. Už lėktuvo perdirbi
mą reikės sumokėti $3250.00. 
Naujų prietaisų (instrumentų) 
reikia pirkti už $800.00. Visas 
išlaidas atlyginti ryžosi pa
triotiškoji šio krašto lietuvių 
visuomenė. Bet neužmirškime, 
kiek darbo musų lakūnai ligi 
šiol padėjo ir kad jie savo ka
pitalą sudėjo senosios 
llancos” pirkimui.

(Bus daugiau)

“Be-

Kovo 20 d. prasidės 
nauji lietuvių radio 

programai
Susiorganizavo Radio Kliubas 

kuris 
tuvių 
rytą

leis oro bangomis lie- 
radio programos kas

turiu garbes praneštišiuo 
visuomenės žiniai, kad pavyko 
man suorganizuoti Radio Kliir- 
bą, kuris leis oro bangomis lie
tuvių radio programos kas ry
tą nuo 7 vai., apart sekmadie
nių, iš stoties WGES.

Tuos programos pradėsime 
leisti nuo pirmadienio, kovo 20, 
7 vai. ryto.

Prašome atsikelti 7 vai. ry-u 
to, atsukti. savo radio ir pasi
klausyti musų programo. Apie 
tai pasakykite ir savo drau
gams.—Antanas žymontas.

'■i

BAIGIA PASIRUOŠIMA SKRISTI

tūlą Valicnę ir ten 
sas 
jaunavedžius surišęs.

“Žadėjęs ją vesti
Po kurio laiko ji pajutusi, 

kad dalykai neina labai ge
rai, reikėję jai kreiptis pas 
daktarą, turėjusi visokių ne
smagumų, etc. Suprasdamas 
nepergeriausį dalykų stovį, 
gruodžio 4, 1931, Ivanaitis pa
sirašęs kontraktą su .Turkšai- 
tienė, kad “ją ves nevėliau 
sausio 1 d., 1932”.

Bet po to, apie vestuves jis 
nenorėjęs nei girdėti, pražu
vęs “lyg žemių prarytas”. Ji 
negalėjusi su juo daugiau su
sižinoti. Jis jai padaręs daug 
nesmagumų, sulaužęs kontrak-, 
tą — atsisakęs ją vesti 
todėl ji reikalauja $10,000 at
lyginimo. Bet ________
teks tuos pinigus sumokėti — 
dar nežinia.

Apskųstasis, atsakydamas į’ 
jos skundą, štai ką sako: Tie
sa, jis ją pažinęs, bet niekuo
met nemanęs jos vesti ir kont
raktą pasirašęs tik per prie
vartą. Du vyrai jį sugriebę, 
ir, grąsindami areštu, išdepor- 
tavimu už “nelegalų atvažia
vimą į šią šalį” etc., priverto 
jį tą kontraktą pąsirašyti. • By
los svarstymas ' bus tęsiamas 
šiandien.

šiaip draugai 'aplankykite ser
gančius.
Su bendrove, net ai p prastai.

Bendroves delegatas prane
šė, kad su bendrove nėra taip 
prastai, kaip nekurie įsivaiz
duoja. Praeitų metų taksai už 
liotus nors nevisi užmokėti, 
bet dalis atmokėta, o už šių 
metų taksai parėjo mažesni. 
Nutarta pereitų metų taksus 
nebaigti mokėti, o už šiuos 
metus taksus atmokėti. Kaip 
matoma iš raporto, kad liotai 
nebus prarasti. ,

Valdybai pavesta pasitarti 
svetainės dėl 

toli aus sufirin-
su savininku 

'gavimo jos ant 
kiniams. 
Ragina 

! Nariai 
gos ribų 

ar I vaikaičiui l’a!i.,,<l1i.!i.ni!' i!
i Paliudijimas 
vieną dolerį.

Del nedarbo 
jau išsibraukė 
mo, kiti dejuoja, 
kuom užsimokėti

ir

Šiandie įvyksta Liet 
Pas. Parodos kom. 

susirinkimas
f

Patieks galutinus planus “Lie- 
tuvių Dienai”, kuri įvyks 
liepos 16 d.

neišsibraukti.narius
gyvenanti už Chica- 
nepaini ršk i t e išsiimti 

Susivienijimo, 
kainuoja tik

nekuriu nariai 
iš Susivieniji- 

kad nėra 
mokestis. 

Manau, ilgai lokio blogi melai 
nesitęs, kaip matos iš laikraš
čių. Tiems blogiems laikams 
ateina galas, 
duokite save 
sivienijimo, 
nuskriausite.

Tad nariai nesi- 
išbraukti iš Su- 
A'cs patys save

MADOS MADOS

Geresni laikai
Kiekvienas laukia ir tikisi geresnių 

laikų. Per paskutinius tris metus 
lygos pasidarė taip sunkios, kad mes 
pinomės. ir kentėme didelį vargą, 
lengviausia 
tą viską.

Bet tik 
bergždžias 
sys. jeigu 
savo užduotį, 
tokia, jeigu kiekvienas pasistengs pradėti 
nuo savo apielinkės.

Ne taip seniai, ir kiekvienas musų 
atsimena, kaip didesnėse biznio gatvė
se buvo daugelis nepriklausomų biznie
rių krautuvių. Uždarbis, kurį jie pa
darydavo buvo suvartotas toj pačioj 
apielinkėj. Krautuvininkas mokėjo už 
nuomą arba nusipirkęs namą, mokėdavo 
taksus, ir tuomi palaikydavo vietinią 
valdžią.

Bet dalykai persimainė. Šiandie 
daugelis krautuvių srovi tuščios. Nie
kas rendos už jas ne moka. Niekas 
taksų ne moka. Kodėl? Todėl, kad 
perkančioj! visuomenė norėdama sutau
pyti keletą centų, eina ir perka “chain” 
krautuvėse, nerealizuodama, kad tokiu 
jos pasielgimu, jie išsrume iš biynio 
nepriklausomus biznierius, kurie todėl 
turėjo palikę savo biznius, uždaryti 
krautuves, ir prasišalinti iš apielinkes.

Laikai turės persimainyti. Krautuv- 
ninkai turės sugrįžti į tas vietas, kur 
jie prrmiaus taip gerai vedė biznį. Jau 
didelis žingsnis pirmyn padarytas, per 
“Midwest Stores” krautuvių savinin
kus. ši organizacija jau valdo virš 
300 nepriklausomų krautuvių, įrodyda- 
dami. kad jie gali duoti žmonėms geras 
prekes, žemomis kainomis ir tuo pačiu 
laiku duoti geresni patarnavimą negu 
“chain” krautuves duoda.

Visuomenė turėtų palaikyti ”Mid- 
west Stores” sankrovų savininkus. Ji 

nori, kad 
_ e . gali būti 

gerų laikų, jeigu tūkstančiai krautuvių 
stovės tuščios, jų savininkai ir darbinin
kai vaikščios be darbo.

ru-

užyra kaltinti ką nors kitą

tikėtis geresnių laikų yra 
dalykas. Laikai nepasitai- 
kiekvienas iš mus ne atliks

Geriausia pradžia bus

Liet u ve reikalai! ja 
$10,000 nuo* vyro už 
priežado sulaužymą’

JurkšaitisK. Vaitiekūnas
skudžia Juozą Ivanaitį; pir
ma tokios rušies byla munį- 
cipaliame teisme.

Juozas Ivanaitis,* 3131 So. 
Emerald Avė., prižadėjo ją 
venti, sako Kotryna Vaitiekū
nas — Jurkšaitis, 5616 South 
Mozart St., bet to nepadarė ir 
todėl nuo jo reikalauja — 
$10,000 atlyginimo.

Ši įdomi byla, pirma tokios 
rušies 
vakar 
prieš 
land.

šį vakar Lietuvių Pasaulinės 
Parodos Komitetas šaukia vi
suotiną lietuvių organizacijų 
atstovų, spaudos ir visuomenės 
veikėjų susirinkimą Clricagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

Komitetas, kurį lietuvių vi
suomenė išrinko kiek laiko at
gal rūpintis) lietuvių dalyvavi
mu Pasaulinėje Parodoje, pa
tieks raportą iš nuveiktų dar
bų, ir be to, planus, kuriuos 
išvystė “LIETUVIŲ DIENAI”. 
Ji įvyks Pasaulinėje Parodoje, 
liepos 16 d.

Visos organizacijos — kliu
dai, draugijos, kuopos, apskri
čiai, etc., raginamos prisiųsti 
į susirinkimą savo atstovus. 
Susirinkimas prasidės 7:30 vai. 
vak. ' 1

municipaliame teisme 
buvo pradėta svarstyti 
teisėją Eugene J. Hol-

Iš kliubu ir draugijų 
Susivienijimo su

sirinkimo

ROSELAND. — Pereitą pen
ktadienį K. Strumilos svetai
nėje Jvyko Kliubų ir Draugijų 
Susivienijimo paprastas susi
rinkimas. Narių atsilankė vi
dutiniškai.

Sirgo Nakrašis ir Shusho. 
Serga Sirbiškis, Bertauskas,« 
Pepas, ir Tutlis. Sirbiškis 
miesto ligoninėje, o Bertaus- 
kas Mercy Frėe Dispensary.

“Romansas”
Skundė K. Vaitiekūnas — 

Jurkšaitienū sako, kad ji pa
žino Ivanaitį rugsėjo mėn. 
1931 metais. Tarp jų išsivys
tė “romansas”, ir J. Ivanaitis 
pareiškęs norą ją vesti.

“Jis man patiko, aš patikau
jam”, pasakė ji liudydama ir Lankytojams neparanku lan* 
todėl sutiko. Ikyti. Keli liuosnoriai apsiėmė

Rugsėjo 4 d. ji persikėlė lankyti. Kurie turite liuoso 
gyventi pas J. Ivanaičio seserį,1 laiko ir pašaliniai, nariai ar

BRIDGEPORT. — Gerai ži
noma visuomenės veikėja p. 
Marija Kcmėšiene dabar ran
dasi švento Kryžiaus ligoninė
je, prie 69th ir Washtenaw, 
kambaryje, 311. Lankymo va-

Kovo 1 d., Dr. S. Biežis jai 
padarė sunkią operaciją.

Dabar ligonė jaučiasi gerai, 
mėgina pasikelti. Gal šios sa
vaitės pabaigoje ar sekančios 
pradžioje sugrįš namo. Rep.

Prašo atitaisyti žinias 
apie R. Galvanauską

“Naujienas” ir prašė atitai
syti žinias, kurios savo laiku 
tilpo laikraštyje apie R. Gai
vališką. Jis žuvo automobilio 
nelaimėje, kovo 4 d., prie 108 
ir Wentworth Avė.

Ga Ivanauskienė, velionio 
žmona, sako, kad žinios, pa
duotos apie jį, nėra teisingos. 
Be to, ji pati gavo lėšomis vy-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

NAUJOJ VIETOJ

Korespondentas. PAINTr

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

<7. S. Ramančionis, Vedėjas.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis ..........

ir augščiau 
SPAR Varnish, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $ 1.59 
3214 So. Halsted St.

Business Service 
Biznio Pajkniayi^ 

NAMŲ SAVĮNINKU ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininku 
biuro Cbkagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

-----o-----
PARDAVIMUI lietuviška užeiga, 8 

kambariai pagyvenimui su visais pato
gumais, randa $15.00. Mrs. Emma, 
6425 So. Western Avė.

—O>—

GROSERNĖ—Delicatessen biznis su 
praperte parsiduoda pigiai, turiu aplei
sti miestą. Savininkas 2640 W. 47 St.

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisvės Bonus. Pirmus Morgi- 
čius, Namus. Farmas ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY 

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038 -

Farmg For Sale 
Ukiei, Pąrdavi mui

ŪKĖS WISCONSINE 
Dabar yra laikas įsigyti ūkį. 
štai yra keletas musų Specials: 

20 akerių, namas, barnė prie kelio 
40 akerių. upelis, be namų 

akrai. laukas, be namų 
80 akerių, gražus namai, 

didelis sodas, puiki žemė 
40 akerių ne išdirbta kieto medžio 

žemė, po .................................... $100
iki $200, už 40 akerių.
Gera žemė, prie kelio, geroj ūkių 

apielinkėj. Mažas {mokėjimas, geros 
sąlygos. Rašykite arba reikalaukite nau
jo cirkulioriaus. D. Donaldson, 203 N. 
Wabash Avė. Tel. State 7499.

76

$350 
$300 
$550 

barnė, 
.... $1000

v

LOANS —

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose

Prie gero
Randasi apie 100 mylių nuo

Box 1539 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemg Pardavimui______

PARDUOSIU ar mainysiu nedidelį 
namą į grosemės biznį. Namas gera
me stovyje.

3362 So. Halsted St.

Mergaitei naujoviškomis

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tųojaus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž
mirškite, kad NAUJIENŲ

—O— 
FARMA UŽ $1800

Del netikėtos priežasties turiu be
veik dovanoti gerą 75 akerių farmą, 
40 akerių dirbamos žemės, 6 kambarių 
gera stuba ir kiti budinkai. T 
kelio. 
Chicagos.

nVA Tll jdF A AM* m w

Daugelis pirmųjų įspūdžiu 

kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

3485 - 
rankovėmis išėjimui suknelė. Graži bus 
iš bilė materijos. Kam tinka gali pasi
siūti balistines rankoves. Sukirptos 
mieros 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus 
mergaitėm.

Norint gauti vien* ar daugiau 
riršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume 
mierą Ir aiškiai parai]

vyzdžio
siųsti pinigus 
kartu su

3485

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymui visokios rušies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite, bent kokią nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rušies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus. Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas”.

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH B CO.

REAL ESTATE
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

U

A

PEKSIŠALDYMAS VKDA PRIE
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

ApalsatiKoklte nuo perslSaldltno re* 
Kullarial Išvalydami savo vidurius I
Laikykite savo vidurius lluosal. pra
šalinkite nuodijančių medecal Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

arba pri- 
pažymėti 

___ _ savo var
ią, pavardę ir adresą. Kiękvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri- 

igus arba pašto ženkleliais 
užsakymų. Laiškus reikia 

adresuoti:, į
Naujienų Pattem -Dept., 1789 *So. 

Halsted St., Chicago. III. r '■T”’’, i,

. dažnai esti sugadinama ko- ■ r ..........
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
k J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listertae, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Mu«u che
mikai pagalio* surado sustato 
kure išti&o šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per > savo aptiekoriu. 
Lambert Phannacal Co* Salnt 
Loris* U. S. A.

ir Tutlis. Sirbiškisf!

<■

turėtų tai daryti, jęigu ji 
geresni laikai sugrįžtų. N

į ui.'

Skelbimus

Telefonas yra 
i

ROOSEVELT ggQQ
priimąme nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.




