
VOL. XXIII

f".........     "J - 1 1 .........................   III. MIK........ i" BUITIMI —

J The First and Greatest Lithuanian Daily in America 
»«■——j-........................... ..... ....... .........—y  .................. .............. ‘  

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily news

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Kaina 3c
—*

Ex-gub. Len Small
pasimirė

Du kartus buvęs Illinois gubernatorium 
pasimirė staigiai vakar

CHICAGO. — Len Small, du 
kartu buvęs Illinois valstijos 
gubernatorius nut> 1921 iki 
1929 m.m., vakar staigiai pa
simirė St. Mary’s ligoninėj, 
Kankakee, Ilk, savo gimtąjame 
mieste.

Mirė jis nuo embolizmo, ku
ris pasidarė nuo pereitą savai 
tę padarytos mažos operacijos. 
Jis buvo 73 metų amžiaus.

Mirtis buvo taip staigi, kad 
nė daktarų nespėta pašaukti, o 
ir prie jo mirties buvo du jo 
sunai, kurie buvo atėję tik jį 
aplankyti ligoninėj. Jo duktė 
gi buvo pasilikusi namie * su

vyru. Velionis buvo našlys. t
Būdamas gubernatorium jis 

pasižymėjo tuo, kad jis pra
vedė daug gerų kelių Illinois 
valstijoje ir ištraukė valstiją 
iš klampynės, kurioj ji buvo 
pirmiau paskendusi.

Be to jis buvo du terminus 
valstijos iždininku.

Pereitoj kampanijoj jis irgi 
siekėsi republikonų nominaci
jos gubernatoriaus vietai, bet 
dėlei senatvės jau nebegalėjo 
vesti priprastos jam smarkios 
kampanijos ir per visą laiką 
nepasakė nė vienos prakalbos. 
Todėl nominaciją pralaimėjo.

Lenkija ir prie nau
jos valdžios tęs gink

lavimąsi
Generolui atsistojus prieky ka

bineto, jo sąstatas betgi ma
žai pasikeitė. Bus tęsiamas 
opozicijos persekiojimas.

VARŠAVA, geg. 17. — Nau
jasis Lenkijos premieras gen. 
Felicyan Slawoj-Skladkowski 
vakar sudėjo kaltu su savo 
kabinetu priesaiką prezidentui 
Moscicki. Premieras užėmė sa- 
vo vietą dėvėdamas generolo 
uniformą.

“Ta uniforma“, sako Kurjer 
Poranriy, “yra valdžios progra- 
mo simbolis“.

Esą prie dabartinės interna
cionalinės padėties ir karinge 
visos Europos nusistatymo, 
Lenkija negali sustoti didinu
si savo apsiginklavimą, kuomet 
tą patį daro ir kitos valstybės. 
Todėl prezidentas su armijos 
vadais ir sutarę pastatyti ge
nerolą valdžios priekyje.

- Tečiaus kiek 
tėjimo Lenkijos 
sienio politikoje 
tis.

Premieras gen. Skladkowski 
užėmė taipjau ir vidaus reika
lų ministerio vietą, o buvęs 
premieras Koscialkowski užėmė 
darbo ir visuomenės labo mi
nisterio vietą, Koscialkowskio 
kabinete gi gen. Skladkowski 
buvo karo vice-ministeriu.

pradėtas persekiojimas opozici 
jos bus tęsiamas visu griež
tumu.

Kiti ministeriai pasiliko se* 
nieji. Betgi tūlų skaitoma, kad 
pakeitimai kabinete yra laimė
jimas generalinio armijos in
spektoriaus gen. Rydz-Smigly.

Kairioji opozicija nieko ge
ro iš naujos valdžios negali ti 
kėtis, apart dar- didesnių per* 
sekiojimų. Bet naujuoju kabi
netu yra nepatenkinta ir de
šinioji opozicija. Nacionalisti
nis ir anti-semitiškas Dziennik 
Narodowy numato, kad gen. 
Skladkowskio vyriausias užda
vinys, kaipo vidaus reikalų mfo 
nisterio, bus kovoti kraštuti 
niai atgaleivišką anti-semitiš- 
ką nacionalistinį judėjimą Len 
kijoje.

Trys žmonės žuvo 
gaisre Detroito 

parke
didesnio paki- 
vidaus ir už- 
negalima tikę-

Tvirtinama, esą Kosclalkow 
ski buvęs perdaug silpnas su 
stabdyti suįrtftę šalies viduje, 
prasidėjusį zloto bėgimą užsie- 
nin, dėlei ko teko, suvaržyti ir 
valiutos išvežimą ir paskelbti 
aukso embargo. Gen. Sklad- 
kowski busiąs kietesnis ir ga
lėsiąs geriau išlaikyti tvarką.

Pastangos laimėti kairiąją 
opoziciją liko atmestos. Tą ro- 
do Grabowskio paskirimas tei
singumo ministeriu. Esą tai 
yra atviras įspėjimas kairie1 
siemįs, valstiečiams ir socialis 
tams, kad Pilsudskio 1930 m.

Cticagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra*
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Tikisi greito susita 
rimo dėl naujo tak 

sų biliaus
Bet senatas jį taip pakeis, kad 

iš prezidento Roosevelto pa 
siūlyto biliaus veik nieko ne 
beliks. i /žt

WASHINGTON, geg. 17. - 
Senato finansų komiteto nariai, 
ku'rie dabar svarsto atstovų bu 
to priimtąjį naują taksų bilių. 
spėja, kad jau greitai bus su
sitarta dėl naujo taksų biliaus 
ir kad tas bilius bus paruoš
tas pradžioj šios pavaitos.

Tečiaus senatoriai nenori pri
imti atstovų buto priimtojo bi
jaus ir ruošia savąjį, kuris tilt 

principe sutiks su prezidento 
; Roosevelto pasiūlymais, taip 
kad iš prezidento Roosevelto 
pasiūlyto biliaus veik nieko ne
beliks. Pasiliks tik principas 
taksavimo neišdalintų pelnų, j 
bet ir tie taksai bus žymiai j 
sumažinti, palyginant su pre- j 
zidento pasiūlymais, o bus pa- 
<elti esantys korporacijų paja
mų taksai, ko prezidentas vi 
sai nebuvo siūlęs.

Italijos senatas 
tvirtino

RYMAS, geg. 17. — Italijos 
senatas vienbalsiai patvirtino 
Mussolini dekretą, kuriuo 
;3thiopija buvo Italijos anek 
suota.

Senatas susideda iš visam 
amžiui paskirtų narių ir 337 
posėdyje dalyvavę'**''senatoriai 
vienbalsiai balsavo už patvir
tinimą Mussolini dekreto. Po 
sėdyje betgi 108 senatoriai ne
dalyvavo. Pateisinimui jų ne
dalyvavimo, valdžia sako, kad 
galbūt daugelis jų yra karo 
lauke ir todėl negalėjo į posė
dį atvykti.

Pusiau oficialė viešųjų dar 
bų finansų korporacija nutarė 
paskirti 100,000,000 lirų įkūri
mui korporacijos viešiems dar
bams Ethiopijoj.

Vaizdelis iš Lietuvos. Tsb

7 žmonės užmušti 
automobily gryš- 
tant iš' vestuvių

YOUNGSTOWN, Ohio, geg. 
17. — Septyni vyrai ir vaikai 
liko užmušti gryštant iš vestu 
vių, kai jų naujas au4tomobi 
liūs, kuriuo jie gana smarkiai 
lėkė, nebeįstengė sustoti ir įva
žiavo į šoną tavorinio trauki
nio West Austintown kryžke
lėj.

Keturi jų liko užmušti vie
toj, o trys pasimirė ligoninėj.

Tarp užmuštųjų yra du nuo
takos broliai; kiti gi irgi yra 
jos artimi giminės.

2 žuvo kasykloj
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Du už užmušima so 
cialisto teisiami po 

licistai išteisinti
Pats teisėjas panaikino kaltini

mus prieš buvusį Tampa po 
licijos viršininką. Dalis kal
tinimų prieš kitus teisiamuo 
sius irgi panaikinta.

No. 118

Šiandie prasidės 
Meksikos geležinke
lių darbin. streikas
Taikos derybos liko nutrauk

tos ir šiandie vakare prasi
dės 48,000 darbininkų strei
kas. »

Melrose Park jauna 
lietuvaitė prigėrė 

šuliny
CHICAGO. — Helen Barzy 

lunas, 7 metų, 815 N. 15th 
Avė.,v Melrose Park, šeštadie
ny pa piet įkrito į šulinį savo 
namų kieme ir prigėrė, šuliny 
buvo apie 6 pėdos vandens.

B ARTO W, Fla., geg. 17. — 
Teisėjas Robert Dewell, prieš 
kurį yla nagrinėjama garsio 
ji byla septynių Tampa poli* 
cistų, kurie yra kaltinami už' 
mušę socialistą Joseph Shoe- 
maker ir du kitus socialistui 
nuplakę, vakar pilnai išteisino 
teisiamąjį buvusį Tampa poli 
ei jos viršininką Tittsworth ii 
policistą Chapell dėl ryšių sū 
tuo socialistų plakimų.

Tas pats teisėjas taipjau 
panaikino tris iš keturių kai 
tinimų prieš likusius penkis 
kaltinamuosius. Jis panaikino 
kaltinimus dėl konspiracijos pa
grobti Eugene F. Poulnot, <Jėl 
konspiracijos neteisėtai jį įka
linti ir dėl neteisėto įkalini
mo.

Teisėjo nuosprendžiu*, kalti
namieji gali būti teisiami tik 
dėl pagrobimo Poulnot

Buvęs policijos viršininkas 
buvo kaltinamas dėl įsakymo 
padaryti neteisėtą puolimą mo
derniškųjų demokratų susirin
kimą, po kurio buvo pagrobti ii 
nuplakti Poulnot, Sam Rogerš 
ir Joseph Shoemaker; Pas taru
sis neatlaikė kankinimų ir pa
simirė nuo žaizdų. Policistas 
Chapell buvo kaltinamas už an 
tro laipsnio nusikaltimą. v

i 1 L.

Palestinoj eina kru 
vina kova

F ' ; •

Vokietija nuolatos 
didina savo karo 

laivyną

DETBOIT, Mich., geg.
— Mažiausia trys žmonės 
vo gaisre Eastwood • Amuse 
ment parke, 12 mylių į šiaur 
ryčius nuo Detroito. Gaisras 
sunaikino keturias koncesijas.

Ugniagesiai ieško griuvė
siuose lavono dar vieno vaiko, 
kuris irgi galėjo žūti gaisre.

Trys lavonai liko išimti iš 
koncesijos “Raistas”, kuri bu
vo įrengta pavydale raisto su 
iš žolių puolančiais mechaniš
kais žvėrimis gąsdinti praei
vius.

Kilus toj koncesijoj gaisrui 
kiti manė, kad tai yra tyčio
mis gąsdinimas publikos, dides
niam jos pasmaginimui ir to
dėl neskubėjo bėgti — iki vi
same parke užgeso elektra.

Parke gaisro laiku buvo apie 
2,000 žmonių.

Meksikon siunčiama 
daug ginklų

geg

Veikiausia lietus su perkū
nija ir vėsiau.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 
8:05.

Prezidentas patvirti
no. paskirimą milži
niškos sumos armijai

WASHINGTON, geg. 17. — 
Prezidentas Rooseveltas pasi
rašė kongreso priimtą bilių, ku 
ris armijos išlaikymui ir pa
didinimui paskiria $572,450,- 
000. Tokio didelio paskirimo 
armijai dar niekad nebuvo tai
kos metu.

Bilius numato padidinimą 
armijos, nupirkimą kelių šim
tų naujų karo lėktuvų, taipjau 
pagerinimą dabartinės armijos 
apginklavimo.

SAN ANTONIO, Tex
17. — Sužinota, kad į Mek
sikos pasienį siunčiama keli 
vagonai ginklų amunicijos iš 
San Francisco ir Hartford, 
Conn. Kam tie ginklai siunčia
mi, tikrų žinių’ nėra. Tvirtina*- 
ma, kad jie buk esą siunčiami 
agrikultūros sekretoriui gen; 
Cedillo, jo privatinei armijai- 
Bet gen. Cedillo tą nuginči
ja.

Paskelbta Rusijos ir 
Francijos sutartis
PARYŽIUS, geg. 17. — Iš- 

pildytas paskutinis reikalingas 
formalumas įėjimui į galią Ru
sijos .ir Francijos savitarpinės 
pagelbos sutarties — ta su* 
tartis tapo paskelbta viešai. 
Nuo šio paskelbimo sutartis ii 
pradeda veikti. ,

4 žmonės prigėrė

ROSICLARE, III., geg. 17. 
— Du žmonės žuvo paveluo- 
toj dinamito eksplozijoj vietos 
Daisy kasykloj. Nesprogtas už
taisytam šūviui, jie nuėjo dirb
ti, bet tuo laiku ištiko eksplo
zija ir juos užvertė akmeni
mis.

BERLYNAS, geg. 17.—Ofi- 
cialis laivyno organas paskel
bė sąrašą Vokietijos pastaty
tų ir statomų karo laivų. Iš 
jo matyt, kad Vokietija sta
tosi dar vieną kruizerį ir spar 
čiai didina submarinų ir ma
žųjų laivų laivyną. Mažieji mo 
toriniai laivai yra greiti ir tai
komi užpuolimams. Juos ban
do ir kitų šalių laivynai.

GALLUP, N. M., geg. 17.— 
Keturi žmonės prigėrė jų luo
teliui apvirtus Blue Water 
ežere. '

MEXIC0 CITY, geg. 17. -- 
Darbo sekretorius Genaro Vaz- 
quez be jokio paaiškinimo įtai
giai nutraukė pastangas štrtSi- 
kinti gręsiantį 48,000 Meksi
kos geležinkelių darbininkų 
streiką, kurį pradėti taikoma 
6 vai. pirmadienio vakare.

Geležinkeliečių vadas Gutie- 
rez sako, kad nutraukimas tai
kos derybų pašalina paskutinę 
viltį išvengti streiko.

Dar nėra aišku kodėl vald
žia paliovė pastangas sutaikin
ti gręsiantį streiką. Kitų ma 
noma, kad valdžia tyčiomis ne
paiso gręsiančio streiko. Ji esą 
norinti streiko, nes jis visu 
griežtumu iškeltų aikštėn jau 
nuo senai tekančius nesutiki
mus tarp samdytojų ir darbi
ninkų.

Nors valdžia ir yra palanki 
darbininkams, bet esą iškilus 
streikui, ji gali paskelbti jį ne
legaliu, priskaityti geležinke
lius prie visuomenės tarnybos 
ir įsakyti darbininkams gryšti 
į darbą.

Iš kitos pusės, daugelis dar 
bininkų mano, kad kilus strei 
kui valdžia veikiausia paves 
geležinkelius operuoti patiems 
darbjpinkams, nes dabar vald 
žiai operuoti juos neapsimo-

JERUZOLIMAS, geg. 17. — 
Jaunas arabas, kuris pabėgo 
automobiliu, paleido šūvių pa- 
pliaupą į einančią iš teatro mi
nią ir du žydus nušovė vietoj, 
o du sunkiai sužeidė.

Vakarykščiuose gi sumiši 
muose buvo užmušti du ara
bai ir 40 sužeista. Miestą sau
goti prisiųsta kariutomenė.

Stiprus policijos kardonas 
liko pastatytas tarp arabiško 
Jaffa ir žydiško Tel Aviv mie 
stų. Gaisras sunaikino didžiu
mą žydų derliaus Atlit laukuo
se. Policija nušovusi vieną ara 
bą.

žydų bakūžės liko sudegin
tos Herzliah kolonijoj. Bomba 
buvo mesta į Jaffa ligoninę, 
bet nukentėjusių nėra.

MADRIDAS, geg. 17. — Kad 
sustabdyti pinigų plaukimą už- 

kairiųjų valdžia už- 
iš Ispanijos

sienin, 
draudė išsivežti 
vienam asmeniu*! daugiau kaip 
500 pesetų (apie $68). Pirmiau 
buvo leista išsivežti 2,000 
setų.

pe-

HANNIBAL, Mo., geg.
— Policija ieško vyro ir mo
ters, kurie- ties Center, Mo., 
paliko savo sudaužytą automo 
bilių. Automobiliu j e gi rasta 
350 šovinių, du šautuvai ir ke
lių valstijų laisniai.

17.

Crippled besiege WPA headquarter»
' WASHINGTON, D. C. — Paliegusieji WPA darbininkai 

vyriausiame ofise. Jie atvyko iš New Yorko pareikšti protestą, 
kad prieš juos yra daroma diskriminacija.

Geležinkeliečių vadas pir 
miau buvo palankus tokiai nuo
monei, bet dabar pats sako, 
kad darbininkai nenori operuo
ti geležinkelius ir ne tuo klaur 
simu ruošiamąsi streikui. Bet 
visgi esą darbininkai sugebėtų 
operuoti geležinkelius tiksliau 
ir daug ekonomiškiau, negu 
dabartiniai jų viršininkai.

RIO DE JANEIRO, geg. 17 
— Vietos laikraščiai rašo, kad 
prezidentas. Rooseveltas aplan 
kysiąs Braziliją po lapkričio 
rinkimų. w .

Papa pašalino arci- 
vyskupą, bet paša
lintasis nesikrausto

LONDONAS, geg. 17. — Fir 
croft kolegijos studentai nuta
rė negerti arbatos protestui 
prieš uždėjimą ant arbatos tak
sų Šalies apginklavimui.

ROUEN, Franci jo j, geg. 17. 
— Papa Pius pašalino iš vie
tos arcivyskirpą Andre Dubois 
de la Villerabel, 72 m.,, už tai, 
kad jis leido iškilti aikštėn iš
eikvojimą vienuolyno pinigų ir 
tam dalykui atsidurti civiliame 
teisme.

Jo vietoj tapo paskirtas ar 
civyskupu Chollett. Bet kada 
naujasis arcivyskupas atvyko 
užimti savo vietą ir apsigy
venti arcivyskupo rūmuose, tai 
senasis arcivyskupas atsisakė 
užeisti savo vietą ir pasitrauk
ti iš rūmų. Francijos valdžia 
nieko negali daryti, nes ji ne
gali maišytis į vidurinius baž
nyčios reikalus.

Senasis arcivyskupas nusi
kalto tuo, kad jo proteguoja
mas padėjėjas Bertin, 63 m., 
išeikvojo dideles sumas vieno 
vienuolyno pinigų. Sužinojęs 
apie tai arcivyskupas visai to 
dalyko neužslėpė, bet leido 
valdžios agentams peržiūrėti 
Bertin knygas ir iškelti bylą 
civiliame teisme, ko katalikų 
bažnyčia niekados nenori pri
leisti. Sužinojo apie tai Vati
kanas ir seną arcivyskupą pa
šalino iš vietos. Bet tasis iš 
naujo atsišaukė prie papos ii 
iki sulauks atsakymą, atsisakė 
iš savo vietos pasitraukti.
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PIETŲ AMERIKOS UETUVIŲ 
ATSIŠAUKIMAS

BRANGUS. BROLIAI!
----------- ■ iti,

Šiamlien jaučiame didelį ma
lonumą, turėdami progos pa
sveikinti jus Urugvajaus Lie
tuvių Informacijų, Propagan
dos ir Susirašinėjimo Biuro 
vardu ir kartu pranešdami apie 
ši© Biuro įsikūrimo tikslą.

Jau kelinti metai intimiai* 
veikdami ir atidžiai sekdami 
Urugvajaus, o taipgi Piet. Ame 
rikos lietuvių kolonijų visuo
meninį, organizacinį ir spau 
dos darbą priėjome išvadą: kad 
kaip Urugvajaus, taip visos 
Piet. Amerikos lietuvių kultu 
rinis, visuomeninis ir spaudos 
darbas 80% nenormalus, sifr 
smukęs ir labai purvinas. Tam 
yra daug priežasčių, bet prin
cipais, kad P. Amerikos lietu
vių visuomenė 90% demokra
tinė ir pažangi, o jai brutališ 
ka jėga brukama svetima dva
sia. Tokiai P. Amerikos lietu
vių kolonijų situacijai esant 
100,000 lietuvių kolonijos ku! 
turinis ir visuomeninis bei or
ganizacinis darbas žhigdiomas 
ir ši milžiniška lietuvių tautos 
dalis žūsta sparčiai nutausda- 
ma.

Jau nebepajėgdami patys sa* 
vo jėgomis užtvenkti šios sro
vės, ryžtamės kviesti, jus, bros 
liai, ir bendromis pajėgomis 
pastoti kelią šiai tėkmei.

Tam darbui vasario m. 29 
d. Urugvajaus sostinėj Mente- 
video susirinkęs lietuvių orga
nizacijų ir spaudos žmonių bu 
relis įkūrė Urugvajaus Lietu 
vių Informacijų, Propagandos 
ir Susirašinėjimo Biurą.

šio Biuro vyriausias tikslas 
vesti platų susirašinėjimą su 
viso pasaulio lietuviais, infor 
muoti visą lietuvių spaudą apie 
Urugvajaus ir P. Amerikos lie
tuvių gyvenimą ir veikimą to 
kį, koks jis yra šviesos fak
tuose. Teisingą, rimtą, niekieno 
necenzuruotą, neiškarpytą in
formaciją duoti. O tokia ne vi-

f

.Moderniška mokykla vilkaviškyj. —Tsb

Kritika ir Polemika
rezoliucijos

o

Ar teisingi būva S1A 122: 
hne$ies; balsavimai ir ar 
reWiaeija pateisina Pilu 
durnosios Tarybos ir dėlė- 

| gati| rmkimus ?

f BUDR1K
Furniture Mart 

3347 So. Halsted St. 
Viskas dėl namų už žemas 

kainas.

leisti platinti 
rimtai demo- 
musų kolonk

siems ir ne visur galima duo- 
tokia tik, jums, brangus 

broliai, galima duotis gyvenan
tiems laisvoje, Jungtinių Am. 

‘Valstybių respublikoje, kurioje 
nėra karo cenzūros, neveikia 
spaudos represijos, nėra lais
vai spaudai režimo, nei korup
cijos kuriai neulčiaupta bur
na. Mee norėdami leisti kalbė
ti patiems faktams apie musų 
gyvenimą, jo džiaugsmus ir 
skausmą, galime- rasti vietos 
'tik pas- jus.
\ Jus vykdydami Lietuvos di
džiųjų demokratų: dr. Kudir
kos, dr. ' Basanavičiaus, dr. 
šliupo idealus sužadinki! savo 
brolių, ( Piet. Amerikos lietuvių 
širdyse demokratijos,, laisvės,
sąžiningumo ir teisėtumo d.va i 
šią, kaip kitados šie, didiejji ' 
musų tautos vyrai, prikėlė pa
vergtą iš nelaisvės junga Lie
tuvos liaudį. Kaip tuo. metu 
spausdintas, lietuviškas žodis 
.daug padėjo- prisikelti musų 
tautai, taip šiuo chaotišku mo
mentu Pietų Amerikos lietu
viams gali daug padėti nuo, nu- 
tautimo antplūdžio.

! Mes reguliariai kas antrą 
savaitę ir dažniau suteiksime 
jums žinių iš P. Amerikos lie- 
>tuvių gyvenimo. Tad prašome 
paremti spausdintu žodžiu ir 
savo leidiniams 
taip stingančiai 
kratinei spaudai 
-jų visuomenėj.

Be informacijų ir susiraši
nėjimo mums labai svarbu ati
taisyt ispaniškąjam pasaulyje 
ir lietuvio vardas, kurį paskui 
(taniaisiais metais atžagareiviai 
taip susmukdino ir išniekino. 
Mes ryžimės per vietos spau- 
dą, radio, parodas ir konferen
cijas lietuvių vardą atitaisyti. 
Prie šio, jus irgi kviečiami, 
mieli broliai, jei yra galimy
bes prisiųsti mums iš jnfcų gy
venimo, veiklos, žymesnių įvy- 
kių bei darbo fotus, kacį, juos, 
publikuojant vietos'-spaudoj ir 
ruošiant parodą galėtumėm 
drąsiai ir be gėdos vadintis 
lietuviais..

Tikime, kad suprasite mus 
. ir, tinkamai įvertinę, musų 
( pradėtąjį darbą, neatsisakysite 
. nuo jo ir prie jo prisidėsite. 
< Laukdami jūsų pritarimo ii 
/broliško, žodžio liekameT^

ULIPS Biuras.

ADVOKATAI
K. P. G EGIS

ILaidotuvių Direktoriail
JUOZAPAS

Miesto ____ T„ . _ ...... ,
Karnb, 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted dEK1

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30, 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai 
pagal nutartie*.

E
 J U VZiAr Ab

UOEIHI
m IEVAS 

DBD.ikBn QQ4nREPublic 8340

Dr. V. A. Sunkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Iki i 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SU 
Tek. Boulevard 1401

Telephone: Boulevard' 280U

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND A VE NE j
Ree. 6515 So. Rockwell St. L Ui*,. O. 1516Z1S 
Telephonot Renublic 9723 | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir ^-8 

Seredomis ir nedSl. pairai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenm

Telefonas Ropokite 7868: '
Kl. Jurgelionis

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose 

Bridgeporto ofisas
3421 S. Halsted St. Tel. Yards 25341 Ttek Office Wentworth 6339 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. Rez. Hyde- Park 3395 *
3407 Lowe Ava. Tel. Yardp 2510 Dr. Sušauna Slakis 
-----------------------------------------------—| Moterų ir vaiku ligų rodytoja.

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus, seredomig ir subatomis.

perskaitė, tai vienas davė įne
šimą, kad rezoliucija butų pri
imta. Kažkas įnešimą parėmė. 
Balsavo 12 už rezoliuciją, 4 

' prieš, o 10 susilaikė. Kai buvo 
'paskelbta, jog rezoliucija pri
imta, >tai abu sekretoriai atsi
stojo ir pareiškė, kad jie po ta 
rezoliucija savo parašo nedės. 
Adv. Joseph J. Grish pataria 
išrinkti žmones, kurie po rezo- 

‘liucija pasirašytų. Kai susirin
kimas užsidarė, tai pirmininkas 
prašė ir maldavo sekretorius, 
kad jie pasirašytų. Pagaliau fi
nansų sekretoriaus širdis susi- 
minkštino ir jis, taip sakant, 
padarė loską ir po -rezoliucija 
pasirašė. —Motinos Sūnūs.

rinkime, kuris buvo gausinges- 
nis, pašalinių gal buvo ir dau'-

> Delegatus renkant ir^i tie 
patys balsavo.. Abudu kandida- 
itai gavo- p© 31 balsą. Kai buvo 
balsuojama antru kartu, tai pa- 
[Kikta tik du kandid&tai. Kilus 
įkandidatus išbraukė net neat- 
isiklausę j% ar jie nori •'kandi- 
;datuoti-,, ar ne. (Bet tai; atrodb, 
įbuvoi tvarkoje1,, nes po: dviejų 
(balsavimų, jiei nė vienas kandi
datų negauna daugumos balsų, 
'paliekama tik du kandidatai.— 
Redi.>.

i Tai šitokia tvarka buvo atlik
tas Pildomosios Tarybos bafea 
vimas ir delegatų rinkimas 
įSLA seimą..
• Dabar dėl rezoliucijos..
‘ Kada po rinkimų skundas pa
siekė Centrą ir iš- sekretoriaus 
Viniko bei prezidento Bago- 
čiaus buvo gauti laiškai su pa 
raginimu, kad delegatų rinki
mai- butų iš naujo atlikti, tai 
kitame- kuopos susirinkimo 
(gegužės 3 d.) in corpor© pa
sirodė visos patriotiškos gar
senybės (taip jie savą vadina). 
Užuot rimtai svarstę ir spren- 
dę pati reikalą, jie iškoliojo 
bolševikus ir socialistus, kurių 
SLA 122 kuopoje- visaii nėra. 
Pagaliau J. Miliauskas ištraukė 
iš kišenės popierio lakštą ir pa
reiškė-: girdi, aš čia turiu re
zoliuciją.

- Be niekur nieko, jis ir pra
dėjo tą rezoliuciją skaityti. Kai

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) .
Ofiso valandos r Kasdien nuo 9 iki 5 !

Vakarais: Panedėlio^ Seredos ir 
Pftnyčios 6 iki 9.

Telefonas Ganai 1175.
Namai: 6459 S. Rockvrell Street

Telefonas Republic 9600.> l»

Phone Rjulevard 7042

Dr. C. Z, VezeFis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
< arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki S vakaro, 
Seredoj pagal sutarti

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS I

111 W. Washington St.|
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Centrąl 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hyde Park 3395

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas

i Ofisas 4645 SO. ASHLAND A V®.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 

vak. Nedėlioj pagal sutarime.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

1 Dar niekad nėra buvę SLA 
122 kuopoje tokių ginčų,, kokie 
yra arba buvo per šiuok Pildo
mosios Tarybos ir delegatų j, 
seimą rinkimus. Nesigilindami 
į ginčus, pažiūrėkime į tai, ko* 
kia tvarka buvo atlikti barsavi- 
mai.

į- Balandžio 5 d. susirinkime, 
kuris buvo- sušauktas atviru
kais, įvyko. ,SLA Pildomosios 
Tarybos balsavimai ir delegatų 
rinkimas. Dabar apie pačią bal
savimo tvarką. Narių susirin
kime dalyvavo 60. Kai, prisiar
tino balsavimo laikas, pirmini’nt- 
kas paskyrė tris narius bal
sams skaityti. Buvo padaryta 
pastaba, kad reikia perskaityti 
Pildomosios Tarybos balsavimo 
patvarkymus. Tatai ir buvo pa
daryta.

Finansų raštininkas prie sta
lo padarė pirmininkui pastabą', 
jog turįs priruošęs sąrašą visų 
narių, kurie turi teisę balsuoti. 
Be to, patarė, kad butų patik
rinta, kurie nariai gali balsuo
ti, o kurie negali. Pirmininkas 
ir balsų skaitytojai atsakė,, jog 
tikrinti nėra reikalo. Girdi, vi
si nariai gerame stovyje yra 
žinomi. Tokiu budu jokio pa
tikrinimo nebuvo ir galėjo bal
suoti visi, kas tik ' svetainėje 
buvo.

- Kaip jau minėjau, narių bu
vo suskaįtyta 60. Kada balsų 
skaitytojai pradėjo, skaityti bal
sus, tai prieina moteris ir prašo 
adresą permainyti. Klausiama 
koks jos vardas ir pavardė. At
sako, kad. ji esanti Adomai tie-' 
nė„ bet kuopai nepriklausanti 
Esą, ji norinti Klęino:. adresą 
permainyti. Svetainėje pastebiu, 
ir p-ią Sinkienę, kuri mokėjo 
duokles už savo. vyrą. - Ji taip- 
pat kuopai nepriklauso.

Turiu pasakyti,, jog į kiek
vieną susirinkimą 7 ar 8 paša
liniai žmonės ateina sumokėti 
duokles už kitus, šiame susi-

ĮjRINt^ 
ro:< 
'E.YES

RCCOMMfeNOEO? i 
F0R40YEARS I

t;

State 4690 Prospect 1012'
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. WeStern Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

M157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutari!

Kiti Lietuviai Daktarai.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdvmo namuo 
so ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t. r e a t* 
ment ir magne- 

■ tie- blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Laidotuvių Direktoriai

* tt-ttt auti/ti < t i’nnni i iirlTel. Boulevard 5914 Diena ir Nakij Art III llPIvf IAI I^k^T AI Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 £1111Ų 01 JJVl21Lil01 £11 iki 8:30 v. Nedek nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, DPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo,. skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard1 7589

Dr. A. J. Manikas
- PHYSICIAN-SURGEON *1 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3;, 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryta. 5—6 p.-p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI

—o—

“MES IŠ KONSTADTO”

K. Jankauskas, 
Reikalų vedėjas.

Jos.F.Budrik
INCORPOBATED 

3417 S«k Halsted -St 
Tel. Boulevard 4705,

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

štai kur elektrikos refrigeratoriu 
absoliučiai vėliausia žodis. Dvasia 
užimantis grožis... ypatingas pa
togumas ... išimtinos ypatybės 
... patikiamas ir ekonomiškas 
vartojimas... pasaulinio masto 
vertybė. Ateikite ju pamatyti — 
turim modeliu tinkančiu kiekvie
no kišenei ir tikslams.

Apžiūrėkite Elek taikines 
. Leda įmes BUDRIKO krau
tuvėse su 5 metų gvaran- 
tija.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Trečiadien, gegužės 20 d. atsidaro Princess teatras, kur bus 
rodoma viena iš spektakliškų filmos triumfų, būtent “Mes iš 
Krongtadto’’. šitas paveikslas; buvo rodomas jau New Yorke ir 
yra vertas pamatyti, nes čia Sovietų filmos gamybos yra sudė
ta trijft mėtų’, kūrybos vaisiuj ir geriausią spėkų triūsas. Teatras 
randasi prie Clark g.. arti Jackson.

DABAR JUS GALI 
TE GAUTI NAU-

5

5HELVAŪ0R
THEWORLDS

MOSI' BEAUTIFUL
REFKiGERAFOR

: URUGVAJAUS LIETUVIŲ 
INFORMACIJŲ, — PROPA
GANDOS IR SUSIRAŠINBJI 
MO BIURO ADRESAS:

Casilla de Correo 833, MON- 
TEVIDEO, Rep. O. dėl URU- 
GUAY.

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

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

718 West 18th Street Phone Monroe 8877'

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-841®

ĘŽĘRSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tol. Pullman 5703

4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 
Brighton: park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23M Place Phones Ganai 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVTCZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullinan 1270 arba CanaI 2515

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 4dth Court Cicero

JLF.R  ADŽIUS
668 West 18ta Street Phone CanaI 6174

Phone Cicero 2109

ambulance patarnavimas dieną IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742

Dr. Herzman

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 VVest 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4.' nuo 6 iki _ 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

■ A. Montvid, M, D.
West Town Stato Bank Bldsr. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tol. Seeley 7330
Narni telefonas Brunąwick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Vlctory 2848 ,
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:84 
UndilinTnU pairai sutarti

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonės r 
^pataria Lietuvos banbr

Gerai lietuviams žinomas per 8* 
metus kaipo patyręs rodytojai chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan Si.

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

Tek Cknal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2380,

Telefonai Yards 0994

Dr. Maurice Kabu
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 pu piieti 

7 iki 8 vai Nudšl. nuo 10 iki 12 
Rez, Telephone PLAZA 2401.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tat Drerfil 9191 

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir visu 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis Ir šventadieniais 10—12 
<tUa«.
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Pirmadienis, geg. 18, 1936

IkORESPONDENOJO^
IŠ BROOKLYNO PADANGES

Pruseika,Gegužės 1 dienos apvaikščiojimas
tur būt, jaučiasi taip, kaip dvasia be vietos

Pirmos gegužės šventė at
ėjo ir praėjo. Tačiau žmonių 
atmintyse vis dėlto pasiliko į- 
spudingas minėjimo vaizdas. O 
reikia pasakyti, kad šiais me
tais darbininkų Šventės minė
jimas praėjo tikrai įspūdingai. 
Gali kas sakyti kaip nori, o 
vienok faktas yra tas, kad šių 
metų apvaikščiojime žmonių 
dalyvavo daugiau nekaip kada 
nors. Didžiausios žmonių mi- 

'nios buvo susirinkusios. Union 
aikštėje žmonių buvo tiek su- 
sikimšę, jog žmogus negalėjo 
nė prasigrusti. Per dvyliką blo
kų išilgai ir per tris blokus 
skersai buvo didžiausias susi
grūdimas.

šiais metais gegužinės ap
vaikščiojimas buvo bendras. 
Dalyvavo socialistai, komunis
tai, sklokininkai, darbininkiš 
kos organizacijos ir t. t. Ma
tėsi daug gražaus jaunimo. 
Jauni vyrukai nešė visokias 
vėliavas.

regullarža kainos

MALEVOS
Didžiausios malevų išdirbčjų ir distrl. 
bu torių Įstaigos Chicagoje. Standarti
nės rųšies malevų už tiktai

7,000 gal. Sherwin Williams Trim Var- 
nišo, iŠ Majestic Radio. kuris suban
krutavo. $2.75 vertės 
kaina ----------------------------------
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great 
Lakęs rųšies, kitur $2.25. 51 25
musų kaina _____________
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote finish, pirmiau A A 
$3.20, dabar ___________
Juodas Screen Enamelis 5Of^
Dabar galionas_______ _

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes operuojant nuosavų sandeli ir tu
rime savo malevų fabrikų. Pirkit tie
siog ir taupyklt!

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILWAUKEE AV®. 
6830 S. HALSTED ST. 

2274 EL8TON AVĖ. 
Telefonas! Armltage 1440.

DOVANOS!
Kuri Lietuviška Melodija jūsų 
nuomonei geriausiai tiktu 
po tema atidarymui naujos 
bach ir Reinhart Lietuvių Radio 
Valandos pirmadienio vakarais ?

Kuri Melodija jums patinka?
Siųskite, savo mėgiamiausios 

melodijos vardu ir savo vardą 
ir adresą i

1 Altbach and 
Reinhart, Ine.

3525 WEST 26th STREET 
Chicago, III.

Tas arba toji kurio prisiųstoji 
melodija bus išrinkta kaipo te
ma šiam programe gaus $5 (pen- 
kius dolerius) dovanų. Visi, iš
skiriant AĮtbach ir Reinhart dar
bininkai ir jų šeimynų nariai ga
li stoti i ši kontestą. Kontesto. 
teisėjai bus:

KASTAS SABONIS.
ONA PIEŽA ir 
LONGINAS 
LABANAUSKAS

Altbach ir Reinhart Lietuvių 
radio valanda įvyksta kas pir
madienį vakaro nuo 8 iki 9 iš 
stoties WSBC. 1210 kilocyclės.

kai-
Alt-

ŠIOS SAVAITES

Eilra Darganai
SAMPELINB J
ELEKTRIKINĖ g JĮ

LEDAUNfi
VERTES $150

ROOSEVELT 
FURNITURE^ 

2310 West 
Roosevelt Road 

TeL Seeley 8760

Apvaikščiojimui žmonės rin 
kosi būriais. Kiekvieną būrį 
lydėjo penki ar šeši policmo- 
nai, kurie žiurėjo tvarkos. Tai 
tikrai buvo reikalinga. Patys 
demonstrantai vargu butų ga
lėję tvarką palaikyti, kada rin
kosi minios ir šiaip sau žiop’ 
sotojų.

Kai žmonės susirinko į aik
štę, tai visi policmonai, kurie 
atlydėjo demonstrantus, pasili
ko tvarkos žiūrėti. Jei tų tvark
darių nebūtų buvę, tai butų 
įvykusi tikra maišatis. Net ir 
su policijos pagalba demon
strantams buvo sunku prisi
grūsti iki aikštės.

šiaip viskas labai gražiai 
praėjo. Važiavo keli vežimai su. 
įvairiais Šukiais ir atvaizdais. 
Vienas vežimas vežė didelį sva
stiką su užrašais, kad svasti
ką Amerikai norėtų įpiršti 
Hearstas ir jo sėbrai. Kitame 
vežime atvaizduojama, kaip 
Amerikos darbo žmonės leng
vai galėtų nusikratyti repub- 
likonų dramblio ir demokratų 
asilo. Taip, jie tatai galėtų 
lengvai padaryti, jie visi savo 
balsus atiduotų už savo kan
didatus.

Vienas 
delį šunį 
kur yra
kių, visokių iškabų buvo 
rai daug.

Įdomu buvo pastebėti ir 
kad šį kartą komunistai drau
ge su savo vėliavomis nešė ir 
amerikoniškas. Ir tai gana di
deles. Tas faktas lyg ir už
čiaupė ijearsto geltonąja! spau
dai burną. Ji neturėjo progos 
visokiais , baubais lengvapėd
žius gąsdinti. Kada šalia rau
donosios vėliavos plevėsavo ir 
amerikoniška, tai nebebuvo ga
lima sakyti, jog norima ame
rikonišką vėliavą visiškai 
šalinti.

Tai viena. Geltonlapiams ne
labai buvo paranku visus 
monstrantus komunistais 
vadinti. Jie visgi tiek žino, 
tai jiems patiems butų į 
naudą išėję.

Teko pastebėti Pirmosios 
Gegužės apvaikščiojime ir Pru- 
seiką. Matyti, nekažkaip jis 
jaučiasi. Kaip ta dvasia ne
gali sau vietos surasti. Kiti 
renkasi būriais, juokauja, šne
kučiuojasi. O tuo tarpu* Pru- 
seika pats vienas, — nebeturi 
draugų. z ,

Tiesa, pastaruoju laiku jis 
pradėjo pleištą kalti į LSS 19 
kuopą. Niežti jam nagai ir jis 
norėtų tą kuopą suskaldyti. 
Tačiau tai bus tik tuščios pą- 
stangos. Jei jam nepavyko su 
skloka, tai tuo labiau nepavyks 
su socialistų kuopa.

Prieš perversmą sklokoje 
Pruseika žadėjo 75 nuošimčius 
su savim nusivesti. Nepasise
kė. Faktiškai jis neatitraukė 
nė 25 nuošimčių sklokininkų.

žmogus atsivedė di- 
stf iškaba: “Parodyk, 
Hitleris”. Visokių su

tik-

tai

pa^

de- 
pa- 
kad 
ne
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e Kad įeiti į šį Naujienų piknikų, kiekvienam reikia 
turėti 5 įžangos kuponus, šie kuponai telpa šią savaitę

I kasdien Naujienose.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Po naujų savininkų priežiūra. Naująi išremontuota išmalevota. Ma
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktj. Swimming Pool.

Phone CANal 9560

Pranašavo jis, kad po dviejų 
savaičių “Naujoji Gadynė”, tu
rėsianti sustoti. Tačiau ir šiuo 
atveju jis pasirodė visai men
kas pranašas.

Prieš kelis metus komunis 
tai labai puolė Pruseiką ir vi
są skloką. Dabartiniu* laiku pa
tys komunistų vadai taip pik 
tai sklokos nebepuola. Bet už
tai Pruseika juos pavadavo. 
Jis “rad staratsia” ir visais 
budais niekina savo vakarykš
čius draugus.

Iš viso betgi atrodo, jog ir 
komunistams Pruseika pasida
rė vien tik balastas. “Genero
las be armijos” jiems perą rei
kalingas. Juo labiau, kad ge
nerolų ir patys jie pakanka" 
mai turi. ;

Kad taip yra, štai iš ko ten
ka išvadą daryti. Prieš kiek

laiko “Laisvė” paskelbė, /kad 
“draugas Pruseika” išvažiuoja 
į Mass. valstiją su* savotišku 
maršrutu. Matyti, iš to marš
ruto nieko gero neišėjo, nes 
“Laisvė” tyli.

Beje, apie Pruseiką kalbant 
bus’ pravartu prisiminti, jog 
vadovaudamas sklokai jis kar
tą prikišo Mizarai, kad tasai 
važiavęs į Maskvą senvičių 
parsivežti.

Nuo to laiko jau praėjo k e- 
Ii metai. Jei Mizara ir butų 
tų senvičių parsivežęs, tai tik
rai jų mažai beliko. O tai reiš
kia, kad vargšui .Pruseikai da
bar teks vien tik tų senvičių 
trupiniais maitintis.

Kaip sau norite, bet blogą 
su žmonėmis, kurių nugarkau
lis į visas puses linksta...

— Frank Lavinskas.

tik vieną

bičiuliui Karpiui. Vadinasi 
toks tokį pažino ir ant alaus 
pavadino. Tačiau tas isteriškas 
ihanifestas parodo 
dalyką: šaukiamas kongresas
visgi įvarė kinkų drebėjimą 
fašistuojantiems gaivalams. O 
dėl fašistų ir sandariečių šau 
kiamo “kongreso” galima tik 
tiek pasakyti: tai bus sandą- 
piečių visiško bankroto demon
stracija. Sandariečiai turės pa- 
sirodyti prieš .• visuomenę bo 
“demokratiškų kaukių” ir pa
siduoti “kavalieriaus” Karpiaus 
vadovybei.

Gegužės 31 d. įvyks “Nau
josios Gadynes” piknikas. Pik
nikas bus laikomas toje pat 
vietoje, kame pernai buvo ren
giamas Įeit. Vaitkaus naudai 
piknikas. Manoma, kad atsilan
kys nemažai publikos.

T YRA
JLSL JL JLz/TL* PAVOJINGA

skirtingų kylos ’ruši I ei tikėjimu t 
— - - - . Elastikinčs panėiakos, diržai, braeea

” ‘ itieme, čeverykai tiems, kurių sųnat

KIEKVIENOS
RŪŠIES

Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jum# mtis _ paraiščiui pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintas pag*al bmi 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu- 
mų. Atsiduokite i ' patyrusio Experto pa- Į pažeistiems, i 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas * riai nesveiki.

| VYRAS IR MOTERIS |
| PRIŽIŪRĖTOJAI Į

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St
ARTI PRIE WELLS STREET

KAINOS 
PRIEINAMOS

KAS GIRDĖTI BROOKLYNO KOLONIJOJE
Nesusipratimai dėl Amerikos lietuviu kongreso 

demokratijai atsteigti liko išlyginti. — 
“Naujosios Gadynės” piknikas. — Naujo-* 
sios kuopos vis dar negauna čarterių. — 

' Šmeižtai.
Kai pradėjo organizuotis ko

mitetas Amerikos lietuvių kon
gresui šaukti, tai pasireiškė 
visokių keblumų? Vienu tarpu 
dalykai buvo taip; Susidėję, jog 
atrodė, kad viskas turės nie
kais eiti.; /-/.į;.;/-''’..
/Pasitarime dėl tokio, komi 

teto sudarymo: įvyko užsispy. 
rimas, kad sklokininkai nebū
tų įleisti ir kad komitetas bu
tų sudarytas iš įvairioms par 
tijoms atstovaujančių žmo
nių.

Socialistai tam griežtai pa
sipriešino. Jie pareiškė, kad su 
kongreso rengimu jokiu budu 
negalima partijų maišyti. Ki- 
taip sakant, kongresui neturi 
būti partinis antspaudas deda
mas. Juo labiau, kad kongre
sas demokratijai atsteigti yrą 
visos pažangiosios visuomenės 
reikalas. O visiems yra žino
ma, kad daugis pąžangiųjų jo
kioms partijoms nepriklauso; 
Tačiau nemažas skaičius tų pa
žangiųjų veikia įvairiose orga- 
nizacijose. štai kodėl ir svar 
bu,' kad komitetą kongresui 
šaukti sudarytų tų organizaci 
jų atstovai.

Pirmame pasitarime tiek nifestą

smarkiai buvo užsikirsta, jog 
jis išsiskirstė nieko nenutaręs. 
Socialistai ir jiems pritariau 
tys griežtai pasisakė, kad jie 
j okiu būdų nepritars tokiam j 
komitetui, kuris atstovaus par 
tijoms. Buvo jau planuojama 
veikti atskirai ir nuo bendro 
darbo atsisakyti. ? f'•ir... • ' : • •> •> _• • ' r’’.--

Dėlei to labai. nudžiugo vie- 
nybininkai. Jie. pradėjo, šūkau
ti, kad iš bendro darbo niekį 
beišeis Viskas nueis nie
kais. Tačiau neilgai jiems te
ko džiaugtis. Įvyko antras po
sėdis ir visi nesusipratimai li
ko išlyginti. Po ilgų aiškini
mų, kalbėjimų ir ginčų vis dėl
to buvo prieita išvados, kad 
tokį kongresą šaukti geriausia 
yra pavesti organizacijų atsto
vams, o ne partijoms. Kada 
tas klausimas liko išspręstas, 
tai viskas pradėjo eiti gana 
sklandžiai: susirinko atstovai 
ir išsirinko komitetą.

Taigi, kaip matote, Tyslia 
vos džiaugsmas neilgai tetvė
rė. Vos spėjo jis nusišypsoti, 
kaip ir vėl reikėjo labai susi
raukti. . žinoma, nieko nuosta 
baus, kad jis parašė ilgą “ma 

ir pasiuntė jį savo

SLA jaunuolių kuopa, kuri 
visai neseniai susiorganizavo; 
rengiasi statyti scenoje “Ame
rika pirtyje”.-

Kuopa tik -vieną nemalonu
mą vis dar tu'ri: laukia, kada 
kuopa bus įregistruota ir pri
siųstas čartėris. čarterio nega
li sulaukti ir kita kuopa, ku
ri. neseniai susiorganizavo.

Kaip atrodo, Centro sekre
torius labai buvo susirūpinęs 
rinkimais, todėl apie organiza
cijos reikalus visiškai pamir
šo.: ■ . ... '

... .... . ■ —o—
šmeižtų kampanija prieš Ba- 

gočių, Gugį ir kitus1 pažan
giuosius Pildomosios Tarybos 
narius vis dar nesiliauja. Įsi
bėgėję bokštininkai jokiu bu
du, negali Sustoti ir dabar, ka
da rinkimai jau pasibaigė. i 

šie rinkimai buvo tikrai šlyk
štus. Tokios piktos ir nešva
rios kampanijos, kokią vedė 
bokštininkai, rodosi, dar nebu
vo buvę Susivienijimo istori
joje. Ir vis dėlto jię suklupo. 
Dabar reikia tik vieno tikė
tis. Būtent, kad tie niekinimai 
ir šmeižtai pagaliau jiems at
sirūgtų.

— Frank Lavinskas.

GERB. Naujienų skaityto- 
Jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

NĄTHAN 
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Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietu vilkos

Degtinis

Gerkit ir Reikalaukit

/

T

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

“NAUJIENŲ”
LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKAS
SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 24, 1936

BIRUTES DARŽE

ŪSE Night and Morning I
, PromoteaClean,HealthyCondition I >

Del Akių suerzintų nuo Šaules, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mū
rinė. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
JPrite for Free Eye Book Murinę Compariy, Dept. H. S., Chicago

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

PEN

X *



m

FARMERIŲ-DARBININKŲ KONFERENCIJA

t

devynerius metus Ųindbergh praskynė kelią transatlantiniam susisiekimuiPrieš

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canąda
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

SENIEJI PAS-
MĖ VIR$Ų W HAMPSIilBE 

VALSTIJOJE

ŠVEDIJOJE 338,500 SOCIAL
DEMOKRATŲ

BOLŠEVIKŲ "KOVINGUMAS” 
IŠNYKO

“visųo-l

Įdomus, $tai jis:
Farptoutmis sauąu-

Indi-
I.

Sieliai.
Apie musų mPlfer-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

t....i j i

■ ffiitw"i v, i. jų t" m ■ v. i -'i1^

■J. IUI J R ' .................... i

IR STALINAS ŽADA DUOTI “VISUOTINĄ 
BALSAVIMĄ”

"IŠKRITO DUGNAS” 
KAM?

lAa'iyąįu 1 '•

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UJ. oader the aęt of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdięn, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 17$9 S. Hąbted St., Chicago, 
III. Telefonas CanM 8500.

Apžvalga j

Suprantamą, kad ūkininkas 
iš žęmės banko ilgametės pą 

gauną iŠ
3?53pO2ECZSnSS^ G

UiiaKySo &»!■«!
Chicagoje — paltu:

Metane ----------------------- .... $8.00
-Ppsei metu ------------------------- 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams-------------- 1.50
Vienam mėnesiui _________  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieną kopija _ _______________ac
Savaitei----- _________________18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
i paštu:

Mėtoms $5.0p
Pusei metu —........ 2.75
Trims mėnesiams __ ______  1.50
Dviem mėnesiums 1.00
Vienam mėnesiui _________  .7į>

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginto)

Metams —--------------------------- $8.00
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams ______ 2.$0
Piąiguą reikia siųsti pąšto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

n ' i1 «iii"i,',ryr!"T ... f1 1 ■

Stalinas žada šitą gremėzdišką ir nedemo- 
kratiiką sistemą panaikinti ir įvesti ^tiesų balsavimą”. 
Bet ęia kyla klausimas, ar Rusijos žmonėms bus taip 
pat duota teisė laisvai nominuoti kandidatus?

Be to, ar bus grąžinta organizacijų, susirinkimų, 
spaudos ir žodžio laisvę? -

Vien tik teisė balsuoti be teisės paęiriiKkti kandida
tus ir už juos agituoti, butų tuščias dalykas.

Mįnnesotos farmerių-darbininkų sąjunga (Farmer- 
Labor Association) šaukia Chicagon, gegužes 30 įr 31 
d., visos Amerikos farmeriy, darbininkų ir progresyvių 
organizacijų atstovų konferenciją tikslu pasitarti apie 
famierių darbininkų partijos steigimą. J konferenciją 
yra kviečiami apie 85 asmens. . •

Konferencijos sumanytojai nemanę, kad projektuo
jamoji naujoji partija galėtų pastatyti kandidatus 
Jungtinių Valstijų prezidentų ir vice-prezidento vietoms 
jau šių metų rinkimams. Iki lapkričio mėnesio palikę 
permaža’laiko tokiai kampanijai pasiruošti, Bet jie no
ri, kad konferencija apsvarstytų, kaip organizuoti far
merių-darbininkų partijas atskiruose miestuose ir val
stijose, kaip pavartoti farmerių ir darbininkų organi
zacijų įtaką ateinančiuose rinkimuose, kad praeitų dau
giau jų atstovų į kongresą ir lęgislaturas, ir kaip tų or
ganizacijų veikimą subendrinti.

Gal būt, tuo budu pasiseks paruošti dirvą viso kraš-r 
to farmerių-darbininkų partijos suorganizavimui atei
tyje: .

. Į'-.1^' i v;> ■

Renkant delegatus j socialis
tų partijos konvenciją New 
Hampshire valstijoje laimėjo* 
vadinamos "senosios gvardijos” 
šalininkai. Visi trys jų kandis 
datai tapo išrinkti.

. ■■ '■ ■■■r? '■"yri rwr"1 1 ■"

NEW YORKO KARTERIS 
ATIDUOTAS "MILI- 

TANTAMS”

Nacionalis skzekutyyis socia
listų partijos komitetas nutarė 
atiduoti čarterį New Yorko 
valstijoje vadinamiems "mili- 
tautams” ("kairiaspamiąms”). 
Tokiu budu 44 New Yorko bal
sai partijos konvencijoje teks 
“kajriemsiems”.

Tart i jos centras, vadovau
jant Thomasui, suspendavo 
New Yorko organizaciją, kurio
je turėjo beveik dviejų trečda
lių daugumą "senoji gvardija” 
— už tai, kad New Yorko ko
mitetas buvo nutaręs pašalinti 
iš partijos "kairiuosius”, pasi
sakiusius už komunistų progrą- 
aną.

Diktatūros pradėjo išeiti iš mados. Vienur jas lik* 
viduoja žmonės — kaip, pav. Ispanijoje; kitur jos ban
do apsisiausti “demokratiška” skraiste, kad galėtų dar 
kiek ilgiau atsilaikyti.

Lietuvos tautininkai, kurie per devynis metus vab 
dė kraštą be žmonių atstovybės, neseniai paskelbė, kad 
birželio 9—10 d. d. įvyksią rinkimai į seimą 
tinu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimų”. Dabar panaši 
žinia ateina ir iš Maskvos. Jau ir sovietų Rusijoje keti' 
na būti “visuotinas, lygus, tiesus ir slaptas balsavimas”,

Associated Press telegrama iš Maskvos sako, kad 
speciali konstitucijos komisija pereitą šeštadienį patvir
tino naujos Sovietų Sąjungos konstitucijos projektą, 
kuris bus patiektas patvirtinti sekančiam sovietų cem 
tralinio vykdomojo komiteto suvažiavimui, Tą konstitib- 
ei jos komisiją, kaip žinoma, išrinko sovietų kongresas, 
įvykęs daugiau kaip metai laiko atgal. Jos pirmininkas 
yra “pats” Stalinas,

Pagal projektą, kurio pagaminimui komisija dirbo 
metus su viršum laiko, balsavimo teisė busianti suteik* 
ta visiems piliečiams, nežiūrint jų socialinės kilmės, ir 
balsavimai busią ^slapti, tiesus ir lygus”.

Iki šiol veikusi sovietų Rusijoje rinkimų sistema 
buvo visai tam priešinga*. Balsavimai buvo atliekami ne 
baliotais, bet rankų pakėlimu. Miestiečiai rinkdavo vier 
ną atstovą nuo daug-maž 25,000 balsuotojų, o sodžius 
nuo 125,000 įtaigi miesto gyventojo balsas svėrė 5 kare 
tus daugiau, negu valstečio. Pagalios, rinkimai buvo ne 
tiesus, bet kelių laipsnių. Jie atliekami taip:

Kaimo gyventojai, suėję į mitingą, išrenka savo 
atstovus į valsčių; visų valsčių atstovai, suėję į pavien
io (ujiezdo) miestą, išrenka iš savo tarpo atstovus į 
guberniją; paskui atstovai visų pavietų, esančių vienos 
gubernijos ribose, suvažiuoja ir renka iŠ savo tarpo at
stovus jau į visuotiną sovietų kongresą. To ne gana. So
vietų kongresas nėra įstatymų leidimo įstaiga tikrąja 
to žodžio prasme. Jisai tiktai užgiria komisarų patiek? 
tas rezoliucijas, kurios nustato bendrą valdžios, politi
kos kryptį. Kongresas susideda daugiau kaip iš 2,000 
delegatų. Jisai yra daugiau panašus į masinį mitingą,’ 
negu į parlamentą.

Kongresas posėdžiauja kokias tris ar keturias sa
vaites ir, išrinkęs iš savo tarpo “centralinį vykdomąjį 
komitetą”, išsiskirsto, Ši įstaiga (susidedanti iš aštuo? 
nių an devynių šimtų narių) tai jau yra šiek-tiek pana
ši J parlamentą.

Tokiu budu bolšęyikų parlamento rinkimai pereina 
per penkis balsavimų laipsnius, Tai duoda progos vieš
pataujančiai partijai vis daugiau ir daugiau išsijoti iš 
delegatų “negeistinus” elementus, taip kad, galų gale, 
j “centralinj vykdomąjį komitetą” patenka tiktai 100%? 
ištikimi diktatūrai asmens.

Stockholme įvyko Švedijos 
socialdemokratų partijos suva
žiavimas. Iš raporto, patiekto 
suvažiavimui, paaiškėjo, kad 
per paskutinius ketverius mė
tys, partija paėmė valdžią į sa
vo rankas, jo^ narių skaičius 
padidėjo 49,000. Dabar ji turį 
338,000.

Socialdemokratai sudarė mi- 
nis torių kabinetą Švedijoje 
1932 m. Ministęris pirmininkas 
Per Albin Hansson yra partijos 
prezidentas. ■
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pi jos jau "nebėrą”. Pasakęs tai, 
jisai atsisakė dalyvauti posėdy
je, kol nebus iš jo pašalintas 
Etiopijos atstovus, ir išėjo, 
Anglijęs užsienių reikalų mi- 
nisteris Kdęn tuomet paklausė, 
kas ^aryitį su Italijoą-Dtiopijos 
ginču: išbraukti ji iš Tautų 
Sąjungos programų, ar no? 
Mažosios valstybės pareikalavo, 
kad tas klausimas butų palik
tus dienotvarkėje, kaipo nęįšr 
spręstas, ir taryba taip nutarė/

Taigi dabar mažiausia dar 
iki sekančio Tautų Sąjungos 
tarybos susirinkimo, kuris 
įvyks ąpie 'Vidurį birželio mėp., 
palieka galioje ir tos ekonomi
nės bej finansinės bausmės, ku
rias Tautų Sąjunga yrą paskel
busi prieš Italiją.

Tačiau keista, kad tuo ląįku, 
kai prieš Italijos plėšikiška žy
gį Afrikoje griežtai kovoja to
kios silpnos šalys, kąip Danija, 
Šveicarija ir Holandija, visąi 
tyli milžiniškos Rusijos valdžia. 
Vienas “The Milwaukee Lea- 
dęrp bendradarbis dėl to pašte * 
bii

"Bet tuo tąrpu kur dingo 
tą didžiojį šalis, Kuriją? Tik 
keli metai atgal, pirma negu 
Rusiją buvo pasidariusi Tąų- 
tų Sąjungos narys, Litvino- 
vas įį pasigailėjimo plakda
vo Sąjungą už jos apsileidi
mą^ o pirmadienį Rusija ne
ištarė nė vieno žodžio apie 
Italijos smurtą Etiopijoje, 
Kodėl Rusijos delegatas 
gina silpnos tautos bent žo
džiu?”

Tautų Sąjunga nutarę sauk* 
cijaš prieš Italiją palikti, ,

Anglija ir Frakciją ’ norėtų, 
atšaukti sankcijas ir pradėti 
.derybas su Mussoliniu dėl gro
bio pasidalinimo Afrikoje. Bet 
tam pasipriešino mažųjų vals- 
lybių blokas, Mys, kurios pa* 
šaulio karo metu buvo neitra* 
liškos, atseit, Švedija, Danija, 
Norvegija, Ispanija* Holandija 
ir Šveicarija, q taip pat ir Šuo/ 
mija. atlaikė konferenciją ge
gužės 9 d,, prieš susirinksiant 
Tautų Sąjungos tarybai, ir ma
taro reikalauti’ Genevoje, kad 
italų užkariavimas Etiopijos 
nebūtų užgirtas tiesioginiu ar- 
ba netiesioginiu budu.

Kai suvažiavo Tautų Sąjun
ges taryba, Italijos atstovas napis, kurie sakė, kad Lietuvą 
pareiškė, kad Etiopijos klausi* turįs 'valdyti,‘Tautos vadas”, o 
mas esąs “pabaigtas”, nes Etio- ne žmonių išrinkta valdžia.

Išgirdęs, kad Lietuvoje bus 
neva seimo rinkimai, Clevelan- 
,do f asistuojąs Jąikraštis sako, 
kad dabar “išpuola dugnas sau* 
kiamąm ClęyeJandę Kongresui 
Lietuvos Demokratinei Tvarkai 
Atste.igri?

“Paskelbus Lietuvoje Sei
mo rinkimus, tuomi tępgrų- 
Žinama visuotina (!) demo
kratinė santvarka, šalies val
džia pavedama į viyomenės 
rinktų atstovų rankas,”

Bet jeigu tikrai manoma paves* 
ti krašto valdžią į visuomenės 
rinktų atstovų rankas,, tai ko- 
dėl . tai visuomenei neleidžiama 
nominuoti kandidatus i seimą?

Hitjerįs irgi kartkartėmis lei
džia visiems Vokietijos žmo
nėms . balsuoti, bet kandidatų 
nommayimo teisės jisai žmo
nėms .neduoda, Todėl J jo sęL 
mus patenka tik “naciai” įr jų 
pakalikai.

Amerikos lietuvių šaukiamas 
demokratijos kongresas nė 
kiek nenustoja sayo svarbos, 
Bet tas faktas, kad jau įr Lie
tuvos . valdžia yra priverstą 
skelbti šiokįys-tokius “seimo 
rinkimus”, rodo, kad “išpuolė 
dugnas” , tautininkų pątąiku-

turėjo neatsargumo pareikšti, 
kad esą reiksią panaudoti ban
kuose esamus indėlius, šita ži
nutė nors neturėjo jokio rimto 
pagrindo, bet labai greit papli
to ir indėlininkai pradėjo at
siimti savo indėlius, bet vėliau 
visa paaiškėjo ir Vėl viskas ap
rimo, indėliai atgal grižo į 
bankus, Kitu kart vėl nerima
vo indėlininkai, kai buvo.išleis
tas valiutų suvąržmo įstaty
mas, bet čia greit nurimta ir 
jau iki metų pabaigos visi Lie
tuvos bankai visai ramiai dir
bo, o visi indeliai su kaupu grį
žo atgal j bankus.

/Įdomu patirti, kas tie Lietu
vos bankų yra tokie indėlinin
kai, tai yra kurio luomo žmo
nių daugiausia taupo pinigus, 
arba tikriau tarus, kas Lietu
voje turi atliekamų pinigų, ku
riuos neša į bankus, štai tos 
žinios. Pereitais metais visų 
indėlių bendros sumos valsty
bės ir savivaldybes įstaigos tu
rėjo 33/91% arba Lt. 743,866,- 
498, arba 997 indėlininkai. Ap
draudimo įstaigos --r 1,443%. 
arba Lt. 1,866,664, arba 94 
indėlininkai. Pirkliai, pramoni
ninkai -- 15,56% arba Lt. 20,- 
132,688 arba 6,274 indėlininkai. 
Valdžios ir privat. tarnautojai 
— 18,67% Lt. 17,692,434 — 
10,628 indėlininkai. Ūkininkai 
9,47%, arba Lt. 12,252,359 ar
ba 8,080 indei. Laisvų profesi
jų žmonės —- 7,80% arba Lt. 
9;442,g03 arba 3,592 indėl. Dar
bininkai—r- 2*05% arba Lt. 2,- 
663,300 arba 3,08g. Kitų vers
lų žmonės — 19,60%) arba 21,- 
451,997 arba 12,144 indei.

Iš čia seka, kad skaičiumi 
pirmą- yietą užima valdžios ir 
privačių įmonių tarnautojai; 
antrą vietą kitų verslų žmo
nės ir trečią vietą ukjnĮpkąi, 
Bet kaip dera stambiausias in
dėlininkas yra pati vyriausybė 
su savo sąvivąldybėmis. Toliau 
jąųvseką ąpdrąudimo įstaigos, 
trečioje viętoje einą pirkliai ii 
ketvirtą vietą užima laisvos 
profesijos žmonės, kąip štai 
daktarai, inžinieriai, advokatai 
ir kiti, mažiausia turi sutau
pę darbininkai.

Lietuvos kredito įstaigos sa
vų kapitalų labAi maža turi, 
jie daugiausia verčiasi surink
tais indėliais, bet kaip matome, 
jų ne tiek daug turi, kad tu
rėtų sukti galvas, kur juos 
padėti. 1

štai kiek pereitais metais skoląs Lietuvoje
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buvo išduota paskolų. Išduotų 
paskolų suma buvo Lt. 399,- 
300,000. Iš šitos sumos, žemės 
vidui buvo išduota Lt. 154,r 
800,000, arba 42% visų kitų 
paskolų. Prekybai teko pasko
lų Lt. 76,600,000 ir likusipji 
suma 49,000,000 teko savivaj * 
dybėmsj; namų savininkams ii? 
kito verslo žmonėms.

Taigi daugiausia paskolų 
gauna žemės ūkis, kuris betjgi 
galėtų dar kita tiek įsiskolin 
tį ir tai palyginus SU kitais 
kraštais negalėtum sakyti, kad 
jau yisai skolos® prasRendo. 
Lietuvos Replės ūkis dar nėra 
tiek savaranki vienetą, tiek 
pelnįągą šaką, kad daugiau gą- 
jetų įsiskolinti.

Europoje jau? yra dąyg to
kių valstybių, kur bankai tiek 
turi pinigų, kad labai neno 
riai priima indėlius ir labai 
mąžps procentus už einamas 
sąskaitas moka. Lietuvoję dai 
indėlių bankai nę tik nesibai
do, bet jie yra pageidautini 
ir moką kaip kur net iki 4-5%, 
tuo metu kaip kitose valaty 
hėaę jis nesiekią trijų proęen

S.ųprąntama, kad Lietuvoje 
dėl to diskonto procentas yra 
gana aukštas, vįdutinįąį jį rei 
kia skaityti 6%. Pigiausias Eu
ropoje diskonto procentas yra 
Anglijoje, būtent 2%, bran 
ginusias yra Albanijoje^-8%, 
šiaip jau Europoje už diskon
tą daugelyje valstybių moka 
5% (Ispanijoje, Dancige, Ita
lijoje, Jugoslavijoje, Lenkijoje, 
Latvijoje), tris procentus už 
diskontą moka—Austrijoje, čę 
kpslovakijpje, Danijoje, Wve 
gijoje, Olandijoje ir kitur. Tai 
gi, reikia skaityti, kad Lietu
voje diskonto procentas yra 
gana didelis, tękį procentą tu
ri dabar tik šios valstybės j 
Bulgarija įr Turkija. SSSR dis
konto procentas lygiai toks, 
kaip Albanijoje, būtent, aštuo* 
ui,vpo šiųdviejų valstybių se
ką tik Graikiją—7%, Negaliu 
tvirtinti, bet, rpdos, pąs jus 
J. V. diskonto procentas kas 
tai apie d u sukasi, tai yra, tok* J 
ęaį, koks yra Anglijoje. Pietų 
Amerikos valstybėse štai Bra
zilijoje net 10% už diskontų, 
reikią mokėti, Ekvadore ji^' 
siekia net 11%, Argentinoje'

8-4%. Visai nebus nuostabu, 
kad Lietuvoje dabar labai stip
riai kalbama, kad diskonto pro
centas turėtų bent dar vienu 
procentu sumažėti. Bet eina
mų sąskaitų ir indėlių procen
tas, tur būt, dar ilgai pasiliks 
koks buvęs, tai yra aukščiau
sią^ 5% ir žemiausias trys su 
puse prpęento.

Tųr būt, netektų įrodinėti, 
kad pereitais metais daugiau 
šia indėlių turėjo tai valsty
bės taupomos kasos, joms, kai
po tokioms, ir dera daugiau 
šia indėlių turėti, kurių suma 
siekę net 43,000,000, paskui se
ka žemės bankas—Ųt, 12 mi
lijonų, toliau jau seka kiti pri 
vatus bankai. Bet kas nuosta
biausia, kad kaimo smulkaus 
kredito draugijos gurėjo indė
lių net 18,646,700 ir miesto 
tolygios kredito draugijos tu- 
rčjo—15,862,800. Tai supranta
ma dėlkę taip yra; mat, šitos 
draugijos moka už indėlius di
desnius procentus, jau kaip mi
nėjau kaip kas iš jų duoda net 
penkis procentus, žinoma, čia 
nėra tokia saugi indėliams vie
ta, kaip didesniuose bankuose, 
bet iki šiol, rodos, dar nebuvo 
tokio atsitikimo, kad kas nors 
ir šitų smulkaus kredito drau
gijų butų tiek nusigyvenę, kad 
nebūtų pajėgę indėlius grąžin
ti. Jei bent skaityki Kaune bu
vusią panašią vokiečių kredi 
to įstaigą, kuri daug indėlių 
pražudė.

Nors daug iš tų smuikai# 
kredito draugijų yra susilikvi- 
davusių, bet vis dėlto retai kie
no indėliai bųyo paliesti,

Tai šitaip atrodė Lietuvos 
kredito nkfe 1935 mętaįs. čia 
neturėta tikslo jis visai smul
kiai išnagrinėti, o tik apytik 
riai susipažinti, kad butų ga
lima bendrų vaizdą turėti.

; , — h. L
Kaunas, balandžio II d.

Atėjo Kultūra No. 2
Turinys laW j

R. Amalvijs 1 
mas ir Rlaiu

prof. f, DeoMs 
los gyvenimo.

A. Pavilionis — i
,J. Radžvilas — 1

niala tapyba. ~ ----------------
Wksim Gorkjj -- Mergaitę.
J, Ęądčyilas gluglmp. k«)iUkft.
S, Eseniijas Eilėraštis.
Ą, MichaOovas Miego fįziologiįa 

p: miego teorijos.
Kaina 45 centai.

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 RaMęd st.

Lietuvos Kredito Įstaigos
yisi bąnkai ir smulkaus kredi
to draugijos turėjo 1935 m- 
sumobilizavę pavidale sąyų ka
pitalų ir indėlių Lt. 499,500, • 
000, įš kurių ipdefei k eina
mos sąskaitųs andąrė Lt. 190,- 
500,000, savi kapitalai

i. I .'iii. A1SU I-1,

Iš viso Lietuvoje yra 394 
kredito įstaigos, iš kurip skai
čiaus yra k^uri valstybės ban
kai, būtent, Lietuyos bankas,, 
Žemės bankas, Taupomos vals
tybės kasos įr Kooperacijos 
bankąs, penki ąkciniąi privatus 
bankai, būtent: Ūkio bankas, 
Komercinis bankas, Kredito, 
tarptautinis- ir žydų cęntrali- 
nis bankas, o yįsąs kitas lik^ 
sias kredito įstaigas sudaro 
smulkaus kredito draugijos, ku
rios veikią visuose Ljętųyps 
mieštuose jr miestuose, o 
kajp kąr įjęt ir kąjxnUQ^.'Šitie

500,000, savi kapitalai 3— Ųt. 
Uo,WP,000, banknotai apyvar
toje Lt, 103,500,000, ^emės 
bapko ipotįkps lakštai -**- Lt. 
60,300,000, bankų'kreditai -r- 
Lt. 40400,000 įr t. t.. ■

Pereitais nitais bankai porą 
•kartų turėjo daug .nemalonumų 
SU - indėlininkais; mkt^ vienas 
atsakingas finansuose asmuo
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CHICAGOS LIETUVIAI REIKALAUJA 
DEMOKRATIJOS LIETUVAI

Pasiuntė kablegramą Lietuvos 
prezidentui Antanui Smeto
nai ir minisiieriui P„ Žadei
kiai j. Washingtoną.

Penktadienį, gegužės 15 d., 
Chicagos lietuvių draugijų ko
mitetas sušaukė masinį susi
rinkimą Lietuvių Auditorijoj, 
šiam susirinkime, didelei mi
niai žmonių ir draugijų atsto
vams buvo aiškinama apie šau
kiamą Kongresą Lietuvos De
mokratinei Tvarkai Atsteigti ir 
apie dabartinę Lietuvos padėtį.

šiais klausimais pirmiausiai 
kalbėjo “Naujienų” redaktorius 
Dr. P. Grigaitis. Jis įrodinėjo, 
kad Lietuva gavo nepriklauso
mybę su Amerikos lietuvių pa- 
gelba; kad Amerikos lietuviai 
pinigine parama Lietuvai pa
gelbėjo įsteigti pagrindą Lietu
vos valiutai. Taipgi kad Ame
rikos lietuvių bendra veikla pa
gelbėjo išgauti J. V. Amerikos 
pripažinimą Lietuvos nepriklau
somybės.

Kalbėdamas apie šaukiamą 
seimą Lietuvoje P. Grigaitis pa
reiškė: “mėli norime, kad sei
mas butų sušauktas, bet mes 
nenorime, kad šaukiamas sei
mas butų koks “monkey bisi- 
nes”; mes norime, kad jis bu
tų tikra žmonių, atstovybe, iš
rinkta pačių Lietuvos Žmonių,,

teisėtu, laisvu ir liuosu balsa
vimu ;■ ksfd žmonės rinkimų 
kampanijos metu gautų pilną 
laisvę žodžio, spaudos ir susi
rinkimų.

Atsakydamas. į klerikalų už
metimą, kad komunistai yra 
priešai demokratijos, P. Grigai
tis pareiškė, j.ogei komunistai 
dabar grįžo atgal ir stoja už 
demokratinės, tvarkos apgyni
mą. Bet krikščionys cremokra- 
tai (klerikalai) patys, pirmieji 
1926 m. gruodžio mėnesio 16 
dieną padarė perversmą ir Lie
tuvos teisėtą valdžią ir demo
kratinę tvarką paskandino, ir 
iki šiol jie stoja už tokią vals
tybės tvarką, kurt vien tik j;ų 
interesams tarnautų.

Dr. P.. Grigaičio kalba paliko 
neužmirština ir padarė gilų įs
pūdį į klausytojus.

Sekantis kalbėjo Amerikoje 
gimęs ir augęs jaunuolis*. Lie
tuvių Universiteto Studentų 
Kliubo prezidentas, Rulis Jr., 
kurio graži ir taktinga lietuvių 
kalba publikai labai patiko. Ru
lis įrodinėjo: Jeigu teisėtai iš
rinkta valdžia buvo negera, tai 
turėjo rinkimų keliu tą valdžią 
atšaukti ir jos vieton paskelbti 
naujus rinkimus, o ne įvesti 
diktatūrą, kuri skelbia save ge
resne už žmonių rinktą valdžią..

Atlankius National 
Home Show of Chi- 

cago, Coliseum
Pereitą šeštadienį, geg; 

d., atsidarė namų statybos 
įrengimų paroda

Dr. Ėckener^i

Admiral Standley įg, •' x Commandier Rosendahl

Dr. Eekener (viduryj), garsusis dirižablių konstruktorius, 
kuris šiomis dienomis buvo atskridęs su dirižabliu Hindenburg.

Gaisras padarė tur 
tui žalos $75,000

netrukus jam teks susi
kibti su čempionu Ali Baba 

Buresch risis su George Mack.

Toliau p. Rulis aiškino apie\tik- 
rąją demokratijos santvarką,.

Iš eilės kalbėjo Dr. Strikolis. 
Dr. Strikolio kalba buvo labai 
pasmerkianti dabartinę Lietu- 
,vos. valdžią.. Jis; pareiškė, kad 
dabartinė parazitiška Smetonos 
valdžia turėtų būti nuversta ii1 
jos vieton* atsteigta buvusi tei
sėta demokratinė tvarka. Kal
bėdamas apie šaukimą Lietuvos 
seimą jis padarė sekamą išva
dą:. tas seimas bus niekas dau
giau* kaip tik. apgavimas tuš
čiu. žinduku alkano, kūdikio, ku
riam iš tikrųjų, yra. reikalingas, 
maistas*

. Sekantis buvo* perstatytas? 
kalbėti- “Vilnies” redaktorius; 

:V. Andriulis. Pradžioj- jis at
rėmė komunistams primetimą 
kad jie pirmiau buvo demokra
tijos priešai, o dabar pasidarė 
jos šalininkai. V. Andriulis pa
reiškė, kad- tai turėtų būti džiu
ginantis ir sveikintinas dalykas 
visiems • demokratijos šalinin
kams, nes jų jėgos bus daug 
stipresnės.... kada komunistai
kartu su jais veiks demokrati
jos apgynimui. P-as Andriulis 
skaitlinėmis įrodinėjo kiek Lie
tuva yra gavusi pinigų iš ame
rikiečių. Taipgi ir kiek pinigų 
įvairus šmųgelninkai išeikvojo 
iš Lietuvos- valstybės iždo lai
ke Antano Smetonos demago
giško valdymo.

Daug smulkmeniškų atsitiki
mų pasakojo t kalbėtojas apie 
vargingą ūkininkų gyvenimą ir 
įkalintus jaunuolius: už mažus 
neva valstybinius prasižengi
mus. V. Andriulio kalba publi
koje rado didelio pritarimo.

Paskutinis kalbėjo Dr. A. L. 
Graičiunas, reikšdamas pritari
mą idėjai demokratiškai tvar
komos Lietuvos;, jis taipgi pa
informavo-" apie Dr. šliupo at
važiavimą.

Programą paįvairino dainos. 
Dainavo “Naujosios Gadynės” 
choras po vadovyste Jurgio Ste
ponavičiaus ir Kanklių choras 
po vadovyste A. Kvedare

Vakaro vedėjas buvo V. B. 
Ambrose.

Lėšoms padengti ir pasiuti
mui kablegramos Lietuvos pre
zidentui A. Smetonai ir minis- 
iteriui F. Žadeikiui Washingtone 
aukų surinkta $39.44.

Kablegramo tekstą kuris jau 
pasiųstas į minėtas įstaigas, 
rasite kitoj vietoj “Naujieno
se”^ -*-Frank Bulaw.

Kliubas laikė susirinkimą ge
gužės 12 dieną Liuosybėa sve
tainėje, 49 crt. ir 14 gatvė’.

Nors šis susirinkimas ir ne-.* 
buvo garsinamas, vienok jame 
dalyvavo skaitlingas būrys žmo
nių. Apio 8 vai. vakaro į sve
tainę susirinko kokios, penkios 
dešimtys namų savininkų.

1 Kliubo- pirmininkas J. Arės* 
ka atidarė susirinkimą ir pa
reiškė kliubo sutvėrimo tikslą. 
Buvo iššaukti ir kiti valdybos 
nariai. Susirinkusieji užgyrė 
kliubo tikslą ir visą valdybą, 
net ir katučių nepasigailėjo.

Po to skaityta protokolas. Iš 
protokolo pasirodė, kad kliubas 
susiorganizavo neseniai. Pirma
sis mitingas laikyta balandžio 
28 d. 1936 m. č&rteris gauta 
gegužes 6 d'. Organizacija turi 
energingų veikėjų. Protokolas 
priimta vienbalsiai. ■

Kliubo įstatai, kuriuos skaitė 
įstatų komisija, taipgi buvo- už- 
girti ir priimti be jokių patai
sų. Kaip įstatai sako, kliubo 
tikslas yra palaikyti šią lietu
vių koioniją švarią ir tvarkia 
gą, kitus užjausti atsitikus' ko
kiam reikalui ir suteikti reika
lingą paramą; taipgi sekti poli
tiką ir joje dalyvauti remiant 
tuos kandidatus, kurie atrodys 
geresni, nežiūrint partijų.

Kliubo nario-mokestis $1 me
tams. Ir čia pat vietoj užsimo
kėjo duokles tiek žmonių, kad 
lėšų išteka organizavimui pa
dengti. Tai rodo, kad naujas 
kliubas turi pasekėjų.

Kai kurie nariai buvo pakėlę 
klausimą apie Improveinent 
kliubą. Pasirodė, kad tūli žmo
nės dar nežinojo,, joge i apie 4! 
ntenesius atgal kai kurie ano 
kliubo nariai patraukė kliubą 
į teismą. Teisėjo įsakymu už
drausta Improvement kliubui 
laikyti susirinkimus. Kas toliau- 
atsitiks su? jiuo, tai nežinia, ži
noma, kliubo; valdyba; yra pasi
ryžusi ginti jį*. Tačiau šiuo tar
pu jo likimas dar neišspręstas.

Sekamą šio naujo kliubo su
sirinkimą nutarta laikyti antra
dienį,, gegužės 19 dieną, taipgi 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
8 valandą vakaro;

Visi vietos lietuviai turintie
ji nuosavybę esate kviečiami 
dalyvauti susiriaikime. Teks da
rinėti įvairios komisijos, bus 
daug svarstoma apie musų ko
lonijos reikalus* bus priimami 
skundai ir tt.. —A. Tiimavich, 

laikinis koresp;

16 
ir 

didžiulėje 
Coliseum salėj prie 15 ir Wa- 
bash gatvių,

Su pirma atidarymo diena 
ne visi exponatai suspėta įren 
gti, tačiau labai daug visokių 
įdomybių yra pilnai priruošta 
ir verta pamatyti.

įdorųiausis daiktas visoje pa
rodoje tai namas su tukstan- 

‘čiu įdomybių. Pats namas yra 
įveik be langų ir vidaus įren
gimai su naujausios mados 
patogumais taip sklandžiai su
tvarkyti, kad nesinori lauk ei
ti. šeimininkėms labiausiai 
patinka virtuvės įrengimai. 
Visai nepanašus virtuvei kam
barys. Atrodo daugiau skaity- 
ikla, negu virtuvė..

Kitas narnas pastatytas gry
nai iš metalo. Niekur nėra 
.vartojama nei medžio, nei 
plytų. Kiek stambesni plieno 
balkiai ir apie 3 colių vacuum 
sienos, kurios nepraleidžia 
šalčio nei šilumos. Tyras, oras 
ir apšildymas daroma auto
matišku budu. •

Daugybė smulkių įdomybių 
ir įvairių išradimų namų sta
tybines medžiagos, kuri esanti 
praktiška ir ekonomiška. 
Abelnai imant galima sakyti, 
kad verta paroda pamatyti. 
:Beje, Naujienose galima gau- 
,ti įžangos bilietai veltui — 
įprie durų reikės damokėti 
j tik 10c. —V. B. A.

šeštadienį kilo gaisras šapos 
trobesy adresu 300-310 West 
Eugenie st. 35 ugnegesių ko
mandos greitu laiku suvažia
vo į gaisro vietą. Trobesis su
degė, bet gaisras neišsiplėtė. 
Gaisras panarė nuostolių $75,- 
000. Ugniai gesinti pavartota 
du bokštai, 'kurių pagelba 
triubos su vandeniu iškeliama 
iki 35 pėdų aukštumos.

RADI O
šj VAKARĄ BUDRIKO 

PROGRAMAS
Primintina, kad šį vakarą 

nuo 7 vai. iš stoties WAAF, 
920' k., išgirsite puikų lietu
viškų dainų ir muzikos radis 
programą, kurį leidžia Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų kraui 
tuvės.

SPORTAS
RISIS STAN BURESCH

šiandien White City patalpo
se įvyks ristynėS. Risis austra- 
lietis Stan Buresch, kuris per 
paskutinius kelis- mėnesius la
bai išgarsėjo. Jis įveikė visą 
eilę žymių ristikų ir manoma,

RISIS PLĖSTINA IR 
ED LEWIS

Rytoj Marigold Gardens pa
talpose risis Ed Lewis ir Ma 
rin Plėstina. Tai pagarsėję pra
eitų laikų čempionai. Lewis be
ne iš penkių atvejų buvo lai
mėjęs pasaulio čempionatą. Ri
sis jis, su Chief Little Wolf.

Plėstina savo laiku siūle 
$25,000, kad čempionai su juo 
ristųsi. Tiek buvo siūloma 
tiems čempionams, kurie galė
tų jį paristi. Tačiau per kelis 
metus nė vienas čempionas ne
susigundė tais tūkstančiais.

Plėstina risis su McMillen.

Lietuvių Draugijų ir 
i Kliubų dėmesiui
I

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojimų reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

CONRAD
PHOTO STUDIO

42OW<G3tdSt
Englevood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

Susitvėrė nauja oi

CICERO* — čia, Cicero j „ su
sitvėrė nauja, lietuvių, organiza 
ei ja vardu Lietuvių Namų Sa
vininkų Politikos Kliubas.

SIU5KITPER

PINIGUS LIETUVON
1b prašo Lietuvosžmanėsiu 
taip pataria Lietuvos bankai

Badauja, nors mai 
, s to yra užtektinai

Kely į Chicagos akvariumą 
iš Bahamos salų apielinkės 
randasi kolekcijoj, žuvų vadi
namų sea horses—jurų ark
liai. Didesnės žuvys kelionėj 
maistu yra pilnai aprūpintos. 

‘Bet jų tarpe yra mažyčių tos: 
pušies žuvyčių, kurios badau
ja ir gal būt išmirs. Dalykas; 
toks, kad jos neturi nieko to
kio mažo maistui, ką galėtų 
praryti. Naturalėj aplinkumoj, 
taip sakyti, namie tos žuvytės 
galėtų maitintis mikroskopiš
kais vabzdžiais ir kitokiais 
vandens gyviais. Nelaisvėj gi 
tori badauti, ir gal teks mirti 
badu.

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

Siunčiam Gėles Telegramų i Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Paąrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

jV • ■
PRANCIŠKUS 

JUOZAPAVIČIA
Persiskyrė- su šiuo pasauliu 

Gegužės 14 diena, 6:20 valanda 
vak. 1936 m., sulaukės pusės 
amžiaus, gimęs šakių apskr. ir 
parapijos. Kuprių kaime. Ame
rikoj išgyveno 28 metus. Pa
liko dideliame nuliudime mo
terį Elzbieta po pirmu vyru 
Stankevičienė podukre Antani
na Dauniene, žentą Antaną, po
sūni Juozapa ir marčia Mar- 
gareta ir anūke,. pussesere ir 
gimines, o Lietuvoj 2 seseris 
ir du brolius.

Priklausė organizacijose Chi
cagos Lietuvių Draugijos. Kū
nas pašarvotas randasi, koply- . 
čioj, 4401 West Lawrence Avė. 
Namų telefonas Kildare 3435.

Laidotuvės ivyks Pirmadie
ni,, Gegužės 18 diena,. 2:00 vai. 
po pietų iš koplyčios i Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Juo
zapavičiaus giminės, draugai 
ir pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutini pa- _ 
tarnavima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Podukre, Posūnis, 
Žentas, Marti, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius S. D. La- 
chavicz ir Sunai. Tek Canal 
2515:

DONT 

NEGLECT ] 
ACOLD

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai 
834 W. 35th St. 

Tel. Yards 6547

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostas. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma; Rekomenduo- . 
jamos- gydytoju, nursiu ir 
vaistininku.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau- 
oių Biterių ka šiandien randasi ant 
imarketo. Jis žinomas kaipo gera gy- 
; liiolė dėl vidurių ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra. parduodamas antie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Bi- 
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133, 

639 West 18th St.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

Vinewood Beer Garden
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ci
garai, cigaretai, vištienos pietus h. 
mandagus patarnavimas Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokių 
parengimų! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

6 blocks West of Kean Avė. on Ar
cher. Tel. Willow Springs 43.

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšie? 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai h 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavh 

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean. Avė. Willow Springs

PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautiškų kapinių vartus. Kviečia 
visus savininkas.

PETE YOUNG
82-nd and Kean Avė.

21st Place Tavem & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai.
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. CanaI 7522

BILL’S TAVERN
Pranešame visiems draugams ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėme 
i nauja vieta, — erdvinga ir gra
žiai išpuošta, čia turėsime geriau
sios rųšies degtinės, vyno, alaus, 
cigarų, užkandžiu, o penktadieniais 
žuvies veltui. Muzika penktadieniais 
ir šeštadieniais. Stalai dėl šeimynų 
ir graži vieta dėl šokiu. Savininkai

VINCAS ir ONA POPILL 
4358 So. Maplewood Avė.

Tek Republic 8402
Grane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

L Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak
TEL. HARRISON 0751
32 6‘S S TZVTE ST 

,Oppo«ite Davis Store, 2d Floor

Chicago Premiere
* Trečiadieny, geg. 20 vidurdieny
’ Sovietų Rusijos spektakliškas 

filmos triumfas!
“MES IŠ

KRONSTADT”
i “...Tai istorijos gyvasis pusla

pis”—Daily Worker 
PRINCESS

TEATRAS
So. Clark prie Jackson

Mes Padarom* Gera 
1 DARBA. PIGIAU

Galite ateiti visados ,
Permanents musu 

SpecialyblI

: Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

.1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais.

: MES PERKAM 
MORTGIČIUS

Chapman & Co.,
INC.

: 135 S. La Šalie St
Franklin 0576

GREITAI IR PIGIAIį
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra
matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitų mokslo dalyku. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiamai pradini mokslą i 
devynis mėnesius: aukštesni mok
slą i vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams 
žmonių, ir tai padaryta per dvide
šimt tris metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietu
vių Mokyklon įsirašyti ir mokytis’.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

I
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Du lietuviai užmušti 
automobilio 
nelaimėje

Chicagietis Charles Mainei- 
lis, 28 metų, 3944 So. Hock- 
we)l st., ir jo žmona Margaret, 
25 metų, žuvo automobilio ne
laimėje šeštadienj, gegužes 16 
d. Nelaimė juos ištiko arti 
Grays ežero, Lake kaunteje. 
Mainellis pametęs vairo kon
trolę ir jo mašina susidaužusi 
su troku.

Lake kauntės vyriausybė su
laikė Antaną T. Jutchus, 24 
m., 4348 So. Spau'lding avė.. 
Mainellio pusbrolį. Jis buk pa
sisakęs, jogei jie pirm nelai
mei įvyksiant gėrę.

Gal būt, kad ir troką ope 
ravo lietuvis. Troko draiveris 
buvo Norman Judele, 24 m., iš 
Pikesville, Wis. Judele — pa
vardė atrodo lietuviška. Troko 
operuotojas sužeistas lengvai.

Vieša Padėka
Ištikus mus tokiai skaudžiai 

nelaimei, kuomet negailestingo
ji mirtis pačiame žydėjime, pa 
čiame klestėjime išplėšė iš mu
sų tarpo mylimiausią gyveni 
mo .draugę, mylimą motiną, ro 
dos viso pasaulio kančios su

Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubilėjus Kapų 
Puošimo Dienoje

Neužmirškite mirusius gimines ir draugus, kurie yra 
palaidoti tautiškose kapinėse.

GEGUŽĖS 29 D. NAUJIENOS IŠEIS PADIDINTOS
Jus galite įdėti paminklo paveikslą ir tinkamą aprašy

mą apie mirusį, kuriam tas paminklas pastatytas. Taipgi 
galite įdėti mirusio paveikslą ir kartu paminėti metų sukak 
tį, kiek išpuola nuo mirimo dienos. Kurie turite pastatę pa
minklus, taipgi galite įdėti savo paveikslą stovint šalia pa
minklo. Del kainos ir kitų informacijų pašaukite V. B. Am
brose, Canal 8500 arba parašykite laišką j Naujienas.

A tvhaci dėl gero Ali UUO! PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH 

pXsimatykit su
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

Taipgi 80 vartotu automobilių pasirinkimui. 
Taip pigiai kaip $5.00 įmokėti, kitus 

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAD ~

Cicero 4660 Rockwell 2020

malevotojams ir 
ztLIXQOS;namų savininkams 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas malevos 
visokių spalvų .......
Specialė maleva medžio 
darbui, ............ .\....... gal. w I V
1 gal. ‘grindims ir trim varnish, 

išdžiūsta i 4 valandas 97c 

97c

Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai. 
Virš 500 {vairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. 

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25% 
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St. Tel. Canal 5063

MAMOMS Platus CEVERYKA1
Visoms mamoms patinka 
platus ir patogus čevery- 
kai. Musų krautuvėj rasi
te didelį pasirinkimų pla
čių ir gerų čeverykų. čia 
visa šeimyna gali gauti ge

riausius čeverykus nebrangiomis kainomis.

Universal Shoe Store
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREET

gulė ant musų ir mus nuslėgs. 
Bet giminių, draugų, kaimynų 
ir pažįstamų nuoširdi morali
nė ir medžiaginė pagelba, visų 
užuojauta tartum sakyte sako, 
nepasiduokit, nes mes esam 
ir busim su jumis visados. Tas 
mus suramina ir pagelbsti.

Kadangi už šią mums taip 
skaudžioje valandoje pagelbą 
ypatiškai visiems jokiu budu 
negalime atsidėKUoti, /tai pri 
imkite reiškiamą viešai trum 
pą, bet nuoširdų ačiū.

Ypatingai ačiū Chicagos Lie 
tuvių Draugijai, kuri, apart 
gėlių, taip rupėstingai ir gra 
žiai patarnavo karsto nešėjais, 
taipgi laidotuvių direktoriui S. 
Skudui Už jo mandagų, rūpes
tingą ir tinkamą viso to pri- 
rengimą; tas žmogus tai tik
ra tokioje liūdnoje valandoje 
pagelba. Ačiū taipgi ir Naujie
noms. >

Dar kartą širdingai ačiuojam 
visiems.

— J. Adomaitis, 
Sūnūs, Duktė ir Marti.

Moteris nuo apdegi- 
mo mirė

Mrs. Mary Katinek, 57 metų, 
5201 So. Damcn avenue, įbrė
žė degtuką, kad uždegti gazo 
pečių. Kilo kaip ir kokia eks- 
pliozija ir joje moteris apde
gė. Ji mirė ligoninėje.

1 galionas enamel $4
special ................  I v

ir daugiau
1 galionas flat balta $4 QQ
maleva ......................... I

' ir daugiau
1 galionas pirmos kl.
removal ...............................vvw

PARYŽIUS. — Maurice Chevalier (po dešinei) sveikina 
“prancūziškai” pasižymėjusį anglų kino artistą, Charles Laugh- 
ton. Chevarlier irgi yra įžymus kino artistas.

WASHINGTON, D. C. — Petey Sarron, kuris nugalėjo 
Freddy Miller ir laimėjo lengviausio svorio boksininkų čempio
natą. Bokso pažiūrėti buvo susirinkę 23,000 žmonių.

Kazimieras Gasiunas 
mirė, issirgęs

17 metų
Retas atsitikimas, kad žmo

gus sirgtų per 17 metų, bet 
tai ištiko Kazimierą Gasiuną, 
kuris gimė Lietuvoje, Rokiškio 
Apskrityje, Panemunėlio vals
čiuj, šuteknių kaime.

Velionis jaunas atvyko į šią 
šalį ir dirbo sunkų darbą, kai 
po “blacksmith”. Dirbdamas 
gavo džiovą ir per septynio- 
liką metų išbuvo Chicagos Mu- 
nicipal Tuberculosis sanatorijo
je. Kaip gydytojai sako, ve
lionis nepaprastai mokėjęs pil- 
dyti daktarų patarimus ir nu
rodymus ir to dėka, nors sun
kios ligos kankinamas, jis iš 
gyveno tokį ilgą laiką. Dakta
rai tvirtina, kad tikrai retas 
atsitikimas su tokia liga taip 
ilgai išgyventi.

Kazimieras Gasiunas mirė 
gegužės 16 d., 7:30 vai., su
laukęs 43 metų amžiaus. Jis 
dabar pašarvotas savo žmonos 
bute, 6915 S. Talman Avė. Vi
si, kurie pažinojote velionį ar
ba jo artimuosius, turėtume 
išreikšti simpatiją jo šeimynai, 
kaipo taip daug vargo paneša 
šiai.

Velionis bus laidojamas ge
gužės 19 d. (antradienį), kaip 
1 vai. po pietų, Lietuvių Tau
tiškose kapinėse.

A. č.

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms :

Walter Pocius 26 m. ir Julia 
Lucas 22 m.
' John Gaydos 22 m. ir Helen 
Drimak 20 m.

Alexander Lideika 24 m. ir 
Anna Norbut 18 m.

RISIS PASAULIO ČEM
PIONAS

Kitą trečiadienį, gegužės 26 
d., Arcadia Gardens (4444 
Broadway) risis Ali Baba. Tai 
naujas pasaulio čempionas, ku
ris dviem atvejais laimėjo riš- 
tynes iš čempiono Shikato 
Pirmu kartu jis Shikatą pa
rito Detroite. O kadangi New 
Yorko atletikos komisija norė
jo savo akimis pamatyti ris- 
tynes, tai Ali Baba ir Nęxv 
Yorke ritosi su Shikatu ir jį 
nugalėjo. Tada nebeliko abejo
nių, kad turkui Ali Baba iš 
tiesų čempionatas priklauso.

Trečiadienį Babos oponentas 
bus pagarsėjęs jaunas ristikas 
Walter Podolock.

Kadangi Ali Baba jr pirma 
buvo labai populiarus, tai ma
noma, jog šiuo kartu susirinks 
labai daug žmonių. '

s--——

Chicagos lietuvių 
i • 

kablegrama prezi
dentui Antanui

Smetonai
ii

, Penktadienį, gegužės 15 d., 
Lietuvių Auditorijoj įvyko ma
sinis susirinkimas, kurį šaukė 
Chicagos Lietuvių Draugijų 
Komitetas demokratinei tvar1 
kai Lietuvoj atsteigti.

Susirinkimas pasiuntė kąble- 
gramą Lietuvos prezidentui 
Antanui Smetonai ir jos kopi
ją Lietuvos ministeriui P. Ža
deikių! Washingtone. štai tą 
kablegrama:
Prezidentui Antanui Smetonai 

Kaunas, Lithuania
Chicagos lietuvių draugijų 

komiteto sušauktas masinis 
susirinkimas gegulės pen
kioliktą, Lietuvių Auditori
joje vienbalsiai reikalauja, 
kad politinėms partijoms bu 
tų duota teise statyti kan
didatą sąrašus į seimą ir kad 
rinkimų kampanijos metu 
butų grąžinta žmonėms žod- 

i žio, spaudos, susirinkimų 
laisvė.

V. B. AMBROSE, Pirmininkas.

Aukos surinktos ma- 
siniame susirinkime 

penktadienį
Masiniame Chicagos lietuvių 

susirinkime, kurį šaukė Chica
gos Lietuvių Draugijų Komi
tetas Demokratinei Tvarkai 
Lietuvoj Atsteigti penktadienį, 
gegužės 15 d., Lietuvių Audi
torijoj, lėšų padengimui su
rinkta aukų $39.44. Aukavo šie 
asmenys:

S. Deikus ............... 50
D; Redavičia ...._  .50
A. Razgaitis ...........50
D. Petrutis .... ......  .50
L Gudaitis .............. 50
V. Monikas ............50
B. Gailiunas ........... 50
Joe Sharkunas .... .50
A. Kondroška .... .'50 
Dr. Strikolis .......  .50
P. Račiūnienė x.. .75 
K. August ..... ..... .75
Kanklių Choras '$2.12 
Smulkesnių aukų 
surinkta ........ $30.82

Viso ............... $39.44

Dr. Zubas sveiksta
« ■_______ _

BRIGHTON P ARK, — Dr. 
Zubas, kurio ofisas randasi 
4301 Archer Avė., sunkiai sir
go plaučių uždegimu. Dabar 
jis sparčiai eina geryn ir ža
da’ į trumpą laiką grįžti prie 
praktikos. Dr. T. Dundulis, 
4157 Archer Aye., kuris rū
pestingai prižiūrėjo ligonį lai: 
ke ligos, pareiškia, kad į trum
pą laiką ligonis galės grįžti 
prie praktikos be numatomo 
pavojaus.

Malonu girdėti gerų pasek
mių musų daktarams.

— Seno Petro Sūnūs.

Pranešimas.
NORTH WEST Lietuviu Moterų 

Kliubo susirinkimas įvyks Antradie
ny, Gegužes 19 d p. Kairiu bute, 
5128 W. George St. 7:30 vai. vak. 
Narės malonėkite atsilankyti.

—M. K. sekr.

CLASSIFIEDADS I 
h—i—i  -į ..

DODGE lSfe6 Demonstra’tor — 4 
duru Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu sena ką
rą i mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchjas

Business Service 
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. VVestern Avė.

JSemlock 0800

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

CARR BROS. WRECK1NG CO. 
(Ine.)

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
varde. 

3003-3039 S. Halsted St.
. VICtory 1272-1273

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

NAMU, SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks, patarimus namo 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8, vai. vak. šventadieniais duc 
’O ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

60 mpt

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Cd. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

STOGAI IR SAIDINGAI
Dengiame stogus, statome garad- 
žius, ir porčius, taisome kaminus, 
pakeliame narna ir padedame ce
mentinį fundamentą, patyrė per 
dvidešimts ' metu. Darau darba ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darba 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

Miscellaneous 
Įvairus.

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — ‘humus” — 
25c. už bušelį. 5 bušeliai — $L ge
ra kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksi) ir kviet- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
Charles Gavcus. 6100 S., State St 
Tel. Wentworth 7942.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi, Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALuiųet 5269.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ---- - $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai --------------------- .... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ..........................   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

2-jų gab. Parlor Setas $29.50 
5-ų gab. Dinettę Setas $12.75 
Čia Jūsų Kreditas yra geras.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

DEGTINĖS pardavinėtojai:' Mes 
turim ši ta paaukuoti vyrams, ku
rie turi ambicijos parduoti viską kas 
yra skelbiama šioj srityj. Geras ko- 
mišenas. ir drawing sąskaita. Roxy 
Liquor* Corp. 1100 W. Washington 
St.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka. 
Valandos pagal sutarimo, iš ryto 
arba vakarais. 6236 S. ^estem Avė.

— . ........ ..........................—4----------

MERGINA — bendram 'namų dar
bui. Savas kambarys—geri namai. 
Kenwood 4229.

For Rent
DAR liko 3 kambariai ant išren- 

davojimo su valgiu arba be valgio 
dėl švarių vyrų. 1900 So. Union Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA mokyklos reikme
nų, kendŽiu ir pieno krautuvė, val
gomas kambarys, labai prieinamai. 
1446 So. 50 Avė..-Cicero.

PARSIDUODA tavernas.
2301 So. Western Avė.

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

' PARSIDUODA grosernė ir deli- 
c a te s šen su namu ar be namo — 
labai prieinama kaina. Atsišaukite 
“Naujienos”, Box 447.

PARSIDUODA tavernas — visi 
fikčeriai. Biznis gerai išdirbtas. Naš
lė negali menedžeriauti.

2121 West North Avė.

PARDAVIMUI Beauty šapa. Iš
dirbta per 10 metų. Teisingas pa
siūlymas nebus atmestas.

3836 Archer Avė.

VALGYKLA ant pardavimo. Biz
nis gerai eina.

6236 So. Western Avė.

PARSIDUODA grosernė pilnu 
staku, moderniniai fikčeriai. Turi 
būt parduota greitai. Ne viena Įma
noma pasiulyma neatmesiu. Priim
siu vėliausio modelio kara kaipo 
dalies imokėjimo.

2109 So. Halsted St.

PASIRANDAVOJA piekarnė Brig- 
hton Parke geroje vietoje su visoms 
mašinoms ir pečium. Adresas: 4000 
So. Francisco Avė. Telefonas: Lafa- 
yette 0591. . • - . ■ >

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEšKAU darba i tavern. Pa
tyręs per daugeli metu. Galiu dirb
ti ir už baro arba paieškau abelna 
namų darbo—galiu užimti janito- 
riaus vieta. Telefonuokite Canal 6417 
S. Varnas.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia .

KAS PASINAUDOS PROGA
Reikalingas pusininkas i Tavern 

bizni. Teisingam žmogui yra gera 
nroga su mažai pinigų ieiti i gera 
biznį. Smulkmenas patirsite ant vie
tos. 2710 W. 59th St. Klauskit Mr. 
BUDRIS.

Tabako krautuves
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka,' 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345. • '

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

SPECIAL BARGENAI
4% akru įtaisytos; Lincoln High- 

way. arti Joliet .....................  $3,200
12% akrų Harvard, geri namai, 
tvartas ................ .................... 5,500
25 akrų Morengo, gera paso
dinta, įtaisyta  ........................ 5,500
79 akrų arti Aurora, gera.
įtaisyta .................................... 6,500

Daug kitu, geros sąlygos, Swigart, 
32 North Štate. Chicago.

PARSIDUODA Lietuvoje ūkis ar
ba maino ant namo Amerikoje. Mo
derniški triobėsiai. Prie stoties ir 
vieškelio. Arti Kauno. įdomaujan
tieji kreipkitės i Naujienas, 1739 So. 
Halsted St. Box 488.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

NEPAPRASTAS BARGĘNAS
Namas gražioj vieto’’, prie ežero 

kranto, vertas $22,000. už tiktai 
$9,000. Reikia $8,000 cash, likusius 
$6,000 duosiil morgičiu ant 10 metų 
už 3%. Justini Genis, Richmond, III.

Tel. Boiplevard 2800 
PAUL M. SMIITH & COMPANY 

Real Ęstat^ and Insurance 
4631 South AshThnd Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi- 
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos

PARSIDUODA moderniškas me
dinis namelis 2 po 4 ir mažas pa
gyvenimas stoge. Malonėkite kreip
tis 4238 So. Catnpbell Avė. Savinin
kas ant vietos.

PARSIDUODA namas su dviem 
akeriais žemės pigiai; gera vieta 
dėl vištų auginimo ar daržovių. Sa
vininkas Phillips Gasolino Stoties, 
78 and Archer Avė.

’ $50.00 ĮMOKĖTI
Atsakominga šeima, gabi pataisy

mo darbuose turi progos nupirkti už 
tiktai $2500. ir $20.00 menes, gražų 
narna priemiesty. Liberališka nuolai
da bus iškaityta i įmokesnį už pa 
daryta darba. Impruvmentai i mo
kesnį. 30 minučių i vidumiesti ant 
R. I. gelžkelio. South Side. 2 blokai 
nuo stoties, biznio vieta, teatras, 
bažnyčios ir mokyklos Aplikacijos 
bus numeruojamos—susinešant tie
siai su savininku. Naujienos Box 
448.

MAROUETTE PARKE
2 po 4 mūriniai, apšildomi, par

siduoda už $6500.00.
2 po 6 apšildomi—ui $7500.00.
Bizniavas namas, štoras ir 3 pa

gyvenimai Brighton Parke, apšildo
mas—už $4900.00. S. MIKŠYS, 2608 
W. 47th Street

I




