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Šiandie Biznieriai Pradės Rinkti Prekių Taksus
Taksai Bus Renkami Ne
žiūrint Teismo Injunctiono
Chicagos vidurmiesčio sankrovos šiandie 
pradės kolektuoti prekių taksus, laukda

mos augščiausio teismo nuosprendžio

teisėjas

uždraudė

kaip paimti taksite, jei žmogus 
perka už kelius centus? Jei 
žmogus pirkdamas degtukų dė
žutę mokės lc taksų, tai tak
sų išeis ne 3 nuoš., bet visas 
100%. Perviršis gi eis ne vals
tijai, o biznieriui, nes valstija 
ims taksus nuo abelnos biznie
riaus parduotų prekių sumas.

Didžiosios vidurmiesčio san
krovos nutarė neimti taksų nuo 
pirkinių iki 10c. Nuo pirkinių 
nuo 11c iki 33c—lc taksų, nuo 
34c iki 67c—2c ir nuo 68c iki 
$1—3c.

Sankrovos prašo pasilaikyti 
pirkimų kvitas, nes jei taksai

CHICAGO.—šiandie pradeda 
veikti Illinois valstijoje prekių 
taksai, kurie uždeda 3 nuoš. 
taksų ant visų valstijoje par
duodamų taksų, išėmus gaso- 
liną ir tiesiai iš ūkininkų per
kamus ūkio produktus.

Madison pavieto
Brown tuos taksus pripažino 
nekonstituciniais ir 
valstijai juos kolektuoti, o po- 
vieto valdžiai uždraudė nors da
lį tų taksų priimti.

Tą teisėjo Brown nuosprendi 
turi patvirtinti ar atmesti au- 
gščiausias valstijos teismas.

Iki augščiausias teismas iš
neš nuosprendį dėl tų taksų le- bus pripažinti nelegaliais ir pa- 
gališkumo, Chicagos biznieriai 
tariasi nuo šiandie pradėti pre
kių taksus kolektuoti, kai! tuo 
apsaugoti save, nės jeigu* tak
sai butų pripažinti legaliais, tai 
jie turėtų iš savo kišeniaus su
mokėti taksus nuo šios dienos.

Tie prekių taksai tapo taip 
skubiai pravesti ,kad pati vals
tijos valdžia nežino kaip juos 
kolektuoti. Ji tik įsakė biznie
riams iškolekti/oti iš pirkėjų 3 
nuoš .taksų. Kaip tą biznierius 
padarys tai jo paties reika
las. Jis tik kas mėnesį turi 
priduoti atskaitą kiek jis pre
kių išpardavė ir kiek taksų tu
ri sumokėti.

Su stambiais pirkiniais keb
lumo nėra. Bet su smulkiais 
pirkiniais yra didelio keblumo:

naikinti, tai jos sugrąžinsian
čios pirkėjams sumoktus tak
sais pinigus.

Daugelis sankrovų betgi visai 
nesirengia kolektuoti taksus. 
Nenorėdamos pykinti kostume- 
rių, jos pačios sumokėsiančios 
taksus, galbūt ant niekurių pre
kių pakeldamos kainas.

Jau iškalno numatoma, kad 
tie taksai sukels didelę paniką 
ir gyventojų nepasitenkinimą. 
Taksai yra uždėti ant visų pre
kių, net ir ant bedarbių šelpimo 
administracijos išduodamo šel
piamiems bedarbiams maisto. O 
betgi surinktieji taksai eis neva 
bedarbių šelpimui.

Tie taksai, jei jie bus teismo 
pripažinti legaliais, bus renka
mi iki birželio 1 d., 1935 m.

TAIP JAPONAI ŽUDO CHINIEčIUS Prezidentas Pasirašė Dar 
bo Armijos Biliti

Darbo departamentui pavesta suorgani 
zuoti 200,000 bedarbių armiją dirbti miš 

kuose. Gaus $1 į dieną ir užlaikymą

Ekzekucija trijų chiniečių partizanų, kuriuos japonai pagavo kovojant Jehol fronte. Dešinėj 
stovi budelis su Mideliu kardu, prisiruošęs nukapoti suklupdytiems chiniečiams galvas

WASHINGTON, kovo 31. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasirašė “darbo armijos” bi- 
ių, kuris leidžia prezidentui su
kurti 200,000 ar daugiau bedar
ai ųarmiją sodinimui miškų ir 
kitiems viešiems darbams, ku
rie nėra numatyti veišųjų dar
bų programe, pav., prie kon
trolės potvynių ir k.

stovų konfeernciją, kad pasitar
ti apie bedarbių šelpimą.

Ji konfeerncijai išdėstė visą 
bedarbių šelpimo problemą, o 
darbininkų atstovai įteikė jai 
savus pasiūlymus.

Konferencija yra svarbi, nes 
Frances Perkins vadovaus dar
bo armijos organizavimui ir vi
sam bedarbių šelpimo darbui.

Austrijos valdžia už
darė respublikos gv- 

ardija-Schutzbund
Socialistų kontroliuojama gvar

dija ginti respublikai panai
kinta diktatoriaus valdžios 
dekretu

VIENNA, Ausrijoj, kovo 31. 
—Austrijos socialistų respubli
kos gvardija—Schutzbund—ta
po uždaryta diktatorinės kleri
kalo Dollfuss valdžios dekretu. 
Tai yra didelis smūgis respub
likos šalininkams, kadangi 
Schutbu’nd susidėjo iš 150,000 
gerai ginkluotų ir gerai išlavin
tų jaunų socialistų, visuomet 
pasiryžusių ginti respubliką, 
šiaip Schutzbund į šalies tvar
kymą nesimaišė ir jo tikslas 
buvo tik tada stoti į darbą, jei 
respublikai gręstų pavojus.

Galbūt tai perdaug socialis

tams ir nepakenks, kadangi 
veikiausia Schutzbund bus re
organizuotas po ta pačia va
dovyste ir ta pačia tvarka, tik 
jis gyvuos be oficialio leidimo.

Fašistų ginkluotos gaujos— 
Heimwehr — tuo uždarymu 
Schutzbund labai džiūgauja, nes 
kol gyvavo Schutzbund, fašis
tams nebuvo mažiausios vilties 
pasigrobti valdžią. Tečiaus val
džia atmetė fašistų reikalavimą 
paleisti socialistų valdžią Vien- 
noje ir ją valdyti pastatyti ko- 
misionierių.

Socialistai kol-kas dėl užda
rymo Schutzbund nesitvers 
prieš valdžią jokių žygių, 
čiaus padėtis pasidarė dar 
biau jtempta ir tuo labiau* 
vojinga.

te- 
la^* 

pa-

Išsprogdino bombą 
Detroito kunigo 

namuose

Vokietijos oazių va! 
džia sušvelnino 
žydų boikotą

sulaikydavo nazių pikietuotojai 
ir prilipindavo prie kaktos po- 
pierėlę su užrašu: “Mes, išda
vikai, pirkome iš žydų”.

Boikotas tęsis tiktai vieną die
ną, po to bus nutrauktas iki 
trečiadienio ir gal visai bus 
sustabdytas

6 žmonės užmušti, 8 
sužeisti aeroplano 

katastrofoje

21 žmogus žuvo, daug 
sužeistų viešnioj pie

tinėse valstijose
Daug sužeistų ir daug nuosto

lių pridaryta viesulai perėjus 
tris pietines valstijas

Kanstais valstijoje susidaužė 
aeroplanas, kuriuo skrido Ka
nados basket-ball čempionai.

de- 
daro 
tam

tiki-

4,100,000 šelpiamų Šeimynų
Federalinė valdžia išpradžių 

prie bedarbių šelpimo nesidėjo. 
Tą darbą vedė miestų komite
tai. Paskui kada tų komitetų 
lėšos išsisėmė, tai pagelbon at
ėjo valstijos. Tik -1932 m. be
darbių šelpimu pradėjo rūpin
tis federalinė valdžia ir pasky-

MČORHSŽ
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, šalčiau.
Saulė teka 5:34, leidžiasi 6:- 
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DETROIT, Mi'ch., kovo 30, 
Pereitą naktį juodo 
bomba sprogo rūsy kun. Charleę 
E. Cotfghlin namų Royal Oak 
priemiesty. Bomba, kuri spro
go tiesiai po kunigo miega
muoju kambariu, betgi didelių 
nuostolių nepadarė.

Kun. Coughlin yra pagarsė
jęs savo radio kalbomis, ku
riose jis aštriai smerkė Detroi
to bankierius ir darė 
sunkius užmetimus.

parako

jiems

BERLYNAS, kovo 3t. ^Vi
sos šalies nazių skelbiamas žy
dų boikotas, kuris turi prasi
dėti rytoj, 10 vai. ryte, tęsis 
tiktai vieną dieną ir paskui 
bus nutrauktas iki ateinančio 
trečiadienio. Tikimąsi, kad po 
to jis bus visai sustabdytas.

Šią permainą nazių pienuose 
padarė pati valdžia paskutinę 
minutę, nors visą laišką ji skel
bė, kad ji į tą reikalą visai ne- 
simaišysianti.

Valdžios proklamacija, po ku
ria pasirašo propagandos mi- 
nisteris Goebbels, sako,
boikotas yra nutraukiamas, kad 
duoti progos užsieniui sustab
dyti skelbimus apie vokiečių 
terorą ir nuožmumus. Bet jeigu 
iki 10 vai. trečiadienio ryto ta 
užsienio propaganda nebusianti 
sustabdyta, tai boikotas atsi
naujins “pilnu smarkumu, apie 
kurį ikišiol nebuvo svajota”.

Goebbels taipgi paskelbia, 
kad jokie bankai neturi užsida
ryti, naziai neturi eiti į boiko
tuojamas vietas ir kad boiko
tas turi prisilaikyti įstatymų 
reguliacijų.
Smurtas prieš žydus tęsiasi
Nors naziai boikoto grūmo

jimais nori priversti užjaučian
tį žydams užsienį nutildyti, kad 
jis nieko neskelbtų apie nazių 
varomą terorą ir pogromus, bet 
patys naziai to teroro nenori 
sustabdyti.

Jie skelbia, kad rytoj prie 
žydų sankrovų bus prilipinti 
tam tikri ženklai ir prie jų 
stovės naziai, kurie neleis pub
likai į tas sankrovas eiti, jei 
jos ir pasiliktų atdaros.

Nazių smurtas prieš žydus 
yra varomas, nelaukiant boiko
to pradžios.

Nazių ginkluotos gaujos pa
šalino iš teismų visus žydų ad
vokatus ir teisėjus, jų tarpe ir 
augščiausįjį teisėją Kurt Soel- 
ing.

žydų brokeriai nutarė rytoj 
neiti j savo biznio vietas. '

Annaberge visus pirkėjus, kifr 
rie išeidavo iš žydų sankrovų,

■ ■ ■ ■ ■ " • ’

NEODESHA,. Kas., kovo 31. 
—Trijų motorų privatiniam ae
roplanui, kuriuo skrido Kana
dos basket-ball čempionų jauk
tas, susidaužius, 4 žmonės liko 
vietoj užmušti ir 10 žmonių 
sunkiai sužeisti. x *•

Aeroplanas skrido iš Tidsa, 
Okla., kur Kanados čempionai 
—Canadian Toilers—pralaimėjo 
Jungt. Valstijų amatorių čem
pionams—Tulsa Diamond Oil-

kadiers. Jei skrido namo, į Winni- 
peg, kur ateinantį mėnesį rung
tynės su Tulsa jauktu turėjo at
sinaujinti.

Beskrendant virš Neodesha 
aeroplano motoras sugedo ir 
aviatoriute jau rengėsi leistis 
laukuose, bet nebesuspėjo, nes 
aeroplanas pradėjo kristi. Nu
krito jis minkštoj vietoj, įbedė 
nosį į žemę ir susidaužė.

Tarp žuvusių yra du aviato
riai, Hikes ir Eggens, taipgi 
aeroplano savininkas Jack H. 
O’Brien ig Minneapolis, Minu, 
ir vienas jaukto narys— Mike 
Shea. Kiti jaukto nariai yra 
sunkiai su*žeisti. Jie išsigelbėjo 
nuo mirties tuo, kad aeroplanas 
po susidaužymo neužsidegė, 
kaip kad paprastai būna tokio
se nelaimėse.

(Vėliau pasimirė du sužeis
tųjų—žaidėjas Joe Doods ir 
jaukto biznio manažeris Bon- 
ynge iš Minneapolis. Taip kad 
nelaimėj yra žuvę 6 žmonės ir 
8 sukeisti).

SHREVEPORT, La., kovo 31. 
--Smarki vętra su* lietum, le
dais ir perkūnija, taipgi vieto
mis ir viesulą, pridarė didelių 
nuostolių trijose pietinėse vals
tijose—Texas, Lousiana ir Ar- 
kansas. <

Kaip apskaitoma, tose valsti
jose žuvo mažiausia 21 žmo
gus. Kiek žmonių yra sužeista, 
tikrai nežinoma, nes susisieki
mas su daugeliu vietų tebėra 
nutrauktas. Kiek žinoma, ma
žiausia 100 žmonių sužeista. 
Laimei, viesulą. nepaliete nė 
vieno didesnio miesto. Betgi vi
sose vietose, kur tik viesulą 
perėjo, paliko tik krūvas griu
vėsių^ todėl nuostoliai yra la
bai dideli. Iš niekurių mies
telių visai negauta žinių ir ma
noma, kad jie yra sugriauti.

3 žmonės prigėrė 
Wisconsine

MONROE, Wis., kovo 31. - 
Trys žmonės—moteris ir du 
vyrai—prigėrė potviniuose, ku
rie užliejo didelius plotite pieti
niame Wisconsine. Upės ir upe
liai išisliejo iš krantų ir užlie
jo visus žemesnius žemės plo
tus. , šimtai galvijų žuvo, daug 
žmonių liko be pastogės, vieto
mis keliai apsemti ir neišva
žiuojami.

Maldininkai renkasi 
Ryme

Prezidentas pasirašė 
medikalės degti

nės bilių
WASHINGTON, kovo 31.

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasirašė medikalės degtinės bi
lių, kurįs nuima nuo daktarų 
suvaržymus prirašinčjimer ligo
niams degtinės, Bilių vakar kon
gresas priėmė beveik be svars- 
’tymo.

RYMAS, kovo 31.—Besiarti
nant pradžiai “šventųjų metų” 
Ryme pradėjo rinktis didžiausi 
būriai maldininkų, kad dalyvau
ti rytoj iškilmingame šv. Pet
ro bazilikos didžiųjų durų ati
daryme. Duris atidarys pats 
papa duksendamas auksiniu ku- 
jukų? ir jos taip įtaisytos, kad 
tai nesunku butų jam atlikti. 
Po tą papa išeis aikštėn ir pa
laimins minią.

Už aplankymą Rymo šiais 
“šventasiais metais” 
narni dideli

1 .■;.//
atlaidai.

yra ski-

!hu. įkl'M, M

Organizavimas šios darbo ar
mijos yra pavestas darbo 
partamentui, kuris jau 
reikalingite prisirengimus 
plačiam darbui.

Prezidentas Rooseveltas
si. kad bėgyj ateinančių dviejų 
savaičių dalis armijos jau bus 
suorganizuota, o iki vidurvasa- 
rio prie sodinimo ir valymo miS-1 $300,000,000, kurie tapo iš-
kų dirbs jau apie 200,000 be
darbių. '

Įstojęių darbo armiją bedar? 
biai gaus $14 dieną ($30 j mė
nesį), kaip kad gauna karei
viai. Taipgi gaus drabužius, 
maistą ir visą užlaikymą, taip
jau ir medikalę pagelbą. Armi
ja bus tvarkoma militarišku 
bu du ir gyvens, kur galima, ka
reivių kazarmėse. Bet darbo ar
mijos nariams niekad nepriseis 
nešioti ginklą.

Vyriausias Jungt. Valstijų 
girininkas maj. Stuart, šaukia 
valstijų girininkų konferenciją, 
kad išdirbti pieną miškų 
nimui ir nuo ki.‘r pradėti 
bą.

Dabar tik apie 46 nuoš. 
kų yra apsaugoti nuo gaisrų. 
Manoma tą apsaugą praplėsti 
dabar, kai jai galima bus pa
naudoti darbo armiją.-

šaukia gubernatorius pasi
tarimui

Visų 48 valstijų gubernato
riai tapo pakviesti prisiųsti sa
vo atstovus į Washingtoną ba
landžio 6 d. pasitarti dėl pro
gramo kdoperavimui su prez. 
Roosevelto darbo armijos pro
jektu. Konferencija šaukia ag
rikultūros sekretorius Wallace, 
nes darbo armija bus pastatyta 
dirbti daugiausia prie miškų 
sodinimo.

Federalinių girininkų konfe
rencija įvyks pirmadieny.

Iš autoritetingų šaltinių pa
tirta, kad sekamas Roosevelto 
žingsnis bute išvystyti Musele 
Shoals ir pabaigti statyti ten 
milžinišką hydro-elektros stotį.

Darbo sekretorė tariasi dėl 
bedarbių šelpimo

> ■ ;

Darbo sekretorė Frances 
Perkins sušaukė darbininkų at- vaitę.

sodi-
dar-

mis

skolinti valstijoms bedarbių šel- 
pimiri. Visą laiką išlaidos be- 

šelpimui nuolatos didėjo, 
didėja ir skaičius Šelpiamų šei
mynų. Dabar visose Jungt. 
Valstijose iš federalinių šalti
nių yra šelpiama apie 4,100,000 
šeimynų ir 600,000 pavienių. 
Tai ne visi šelpiamieji bedar
biai, nes daugelis yra šelpiami 
iš privatinių šaltinių ar valsti
jų lėšomis.

Išlaidos bedarbių šelpimui 
ne visur vienodos, nes tas dar
bas nėra suvienodintas. Be to 
stokuoja tam darbui išlavintų 
žmonių. Daugelis šeimynų gau
na mažiau* $5 į savaitę, kuomet 
reikalinga* 5 žmonių šeimynai 
mažiausia $7 į savaitę.

Frances Perkins siūlo, kad 
visas šelpimo darbas butų su
vienodintas ir pavestas patyru
sių žmonių kontrolėn, taipgi 
kad bedarbių šelpimo adminis
tracijoje ir valstijų tarybose 
dalyvautų darbininkų atstovai.
Susitarė dėl plataus programo

Darbo sekretorė Perkins pil
nai susitarė su organizuotų 
darbininkų atstovais, kuriems 
vadovavo Am. Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green, dėl 
labai plataite programo bedar
bių šelpimui ir gerinimui abel- 
no darbininkų būvio.

Visi sutarė, kad turi būti 
sutrumpintos darbo valandos, 
pakeltos algos, pravestas pla
tus viešųjų darbų programas, 
butų suteikta pagelba savinin
kams namų, ant kurių yra už
trauktos paskolos, turi būti i- 
vesta nedarbo apdraudė* ir šiaip 
daug kitų pagerinimų.

Senato darbo komitetas ra
portavo bilių, kvčris siūlo visoje 
Šalyje įvesti 30 vai. darbo sa-

PINIGAI LIETUVON
NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų ant sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

V . S . \1*h



Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

kdrštą

Baisus susi m iš i mas.

prieangiu

EKSKURSUOS
LIETUVON

vietų ant

Graboriaus J. F. Eudeikio Ambulance

GARSINKITE “NAUJIENOSE

Svečiams
atsiranda

a t va 
dan

Į abi pusi 
$153.50

.. 187 AM)

... 245.00

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

Lietuvą.
Kauną

Trečia
Turistine kiesia 

'I ’

Kabiniųe klesa

130 No. LaSalle St 
Chicago, Rl.

gyvi, bet ir svei- 
viskas virtus at- 
gerame stovy, 
daugiausiai teko

YRA VIENATINIS Lietuvių Graborius 
pasižymi su 

Mes nieko
Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia

ne lenkiškai

BIRŽELIO 3 DIENA 
Laivu “FREDERIK VIII”

tiesiai į Klaipėdą, šiuo laivu galima vežtis automobilių 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą* jeigu nebus jo dau

ginus kaip paskirta.

27 Whit®bal& 
New York, N.

PAUL MOLIS. 1730—24tb St., 
Dctroit, Micb.

P. BARTKEVIČIUS, 
678 North Main St. 
M Putelio, Mass.

J. J. URBIAS, 187 Qak Stt<et. 
Lawrence, Mass.

J. ZEMENTAVSKAS. 
130 Congtess Av^nue, 
Waterbury, Conn.

C. J. WOSHNER. 122 Hornaday 
Rpad. So. Pjusbmrgh. Pa.

A. VĄRAflUS. 1200 Carson St., 
Pįttshurgh, Pa.

A. VELECKIS, 502 Soutb Avė., 
Bridgeport, Conn.

Vieni, 
užsilaikė 
rolo vizito nieko sau nedarė, 
tai buvo musų du studentai. 
Jie viens kitam kai ką sma
giai pasakojo ir laiks nuo 
laiko sau sveikai ir garsiai 
pasijuokdavo. Niką su Inge 
lakstė per kambariu?, gaudy
dami vienus kitą.

Generolas ateina.

Klaipėdos gilber
tai senas sesers

su juo širdiipgąi jatąisyeiktop- 
mc.

Pabauda ir alsilyginunas.
Aš tuoj išsprukau iš -namų, 

įlaužydamas, kad musų po
nios po ¥<*>s už
mirš manu iš jų ir iš pmsų 
generolo .eJeganUškuAno pa
šaipos. Bet, ant nelaimės, ap- 
sivyliau, nes laike -vakurienės 
visgi apturėjau

—ir viena jų piktai šovė įi 
mane akimis. Iš liepsnojąnpių 
akių supratau. kad tuoj prie 
pinuos progos bus man tikra 
velniava. Gausiu be pasigailė
jimo. Taip vėliau ir atsitiko.

Atsisėdome vii-i aplink sta
lą valgomajame kambary, nes 
generolas salionan eiti kaip 
tai nepamalonėjo, nors ponios 
tenai žengti jį labai prašė ir 
maldavo.

Kaspučiai suvažiavo.
Antrą dieną mums linksmai 

pusryčius bevalgant, staiga 
išgirdome prieangy kokį tai 
nepaprastą bildesį ir šukavi
mus. Tarnaitė atbėgo į valgo
mą jį kambarį vj&a susimaišiu
si ir sujudinta. Nepatinka 
man tas žodis tarnaitė. Užmir
šau mergaitės vardą. Nu, da- 
leiskime, kad Eulalija. Manau, 
kad toks vardas tinka kiek
vienai nors su didžiausiomis 
pretenzijomis panelei.

Taigi, musų Eulalija prane
šė, kad iš Ramygalos atva
žiavo ponai ir greitai vėl iš-

Visi turėjome smagių juokų 
man besiaiškinant. Galop, pri
ėjome prie išvados ir visi su
tikome, kad JJetuvoje visgi 
greitai butų galima išsigydyti, 
ypatingai nuo “sujurgėjimo”. 
Lietuvoje visgi yra draugija ir 
tikrai kultūringų žmonių, su 
kuriais galima sugyventi.

Tai tokia maž daug buvo 
pradžia musų šęimos susiva
žiavimo.

Ponioms tai kaip ir nepati
ko, bet vyrai dajbaai pripaži
nę,, kad pasv^ikmimas 
nors ir keistas, bet visgi gana 
rtavatnas. 7

Tą Vakarą visi, apart ma- 
lięs, lošė preferansą. Tėvas tą 
kOfLų 4oįįi|ą lai) a i mėgsta, 
jisai visus aploše, — ir kaip 
jam. ir pridera, liko pilnu per- 
gličioj#.

(Bue< daugiau)

Į LIETUVĄ
Yra smagu keliauti Hamburg-American Linijos gar
laiviais by kuriuo metų laiku dėlto, kad garlaiviai turi 

Supimą Sulaikančius Prietaisus 
(Anti-Roll Tanks)

Kurie sumažina garlaivių supimąsi iki minimumo.
Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New Yorko į 

Hamburgą su greity geležinkeliais susisiekimu j

Iš New Yęrko 
ir Atgaį 

Trečia Klase ....  " B
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

Po visokių malonių ir 4ai 
okazijai ponioms priderančių 
komplimentų, nuo kurių jos 
sukinėjosi, kvatojo ir tirpo, 
kaip sviestas ant karštos ukati
rados, (Ach, dovanokite už 
tokį proza išką ir neromantiš
ką išsireiškimą ir prilygini
mą), generolas permainė to- 
ną ir ūpą; pasidarė rimtesnis 
ir pradėjo kalbėtis su tėvu 
apie pergyventus Rygoje lai
kus.

Atmosfera pasidarė jauki, 
žingeidi ir maloni. Nofo gene
rolas skubino laivan, visgi 
spėjome apkalbėti ir priminti 
dalykų ir dalykėlių didelę 
daugybę.

Visus su jaudino. Didele Vasarine Ekskursija 
LAIVU

S. S. FREDERIK VIII
IšNew Yorko Birželio 3, 1933

HAMBURG-AMERICAN LINE
1 7 7 N. MICHIGAN ĄVE. CHICAGO, IĮJL.

perlo r Avė., 
ĮT Ohio. 
Į-24tįh St., 

Mich.
fba kiti vietiniai

..... . UL59.........
(nito.) 132,50....... ...s

Taksai reikia primokėti

BIRŽELIO 21 DIENA
Laivu “MAUBETANIA”

į Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Frakcijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 

Klaipėdą arba Kauną.

Galop, generolas Nagevi
čius visiems pataikė širdin 
sveikindamas musų šeimą 
kaipo laimingą ir dalinai pa
vydėtiną.

Retai šiandien randasi šei
mynų, pasakojo jisai, kurios 
beveik visi nariai galėtų susi- 
sėsti, kaip šiandien čia prie 
stalo, nesimatę beveik trisde
šimt metų.

Karai, revoliucijos, ligos 
daugelį lietuvių šeimynų arba 
suardė, arba visai panaikino. 
Musų šeimyna priguli prie ke
lių tų laimingųjų, kurios na
riai išliko ne tik gyvi, bet dar 
ir visai sveiki.

Jisai tai taip gražiai ir įs
pūdingai pasakojo įr taip vi
sus sujaudino, kad pas neku- 
riuos, tėmijau, net akys pradė
jo ašaroti. ' ’ : .< 'į

Velydami ... jam laimingos 
kelionės ir. kloties jo
lietuvystės darbams archeo
logų kongrese Londone, visi

per daug, 
juoktis ir 

Mat, kas reiškia 
generolas- su pora 

lampasų ant kelinių, 
kas tiktai natūraliai 
ir iš buvimo gene-

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

LIEPOS 18 DIENI 
Laivu “LEVIATHAN”

į Bremeną, iš ten gelžkelių į Klaipėdą arba į Kauną
Šios

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai
vakorčių agento, pasitarti dei dokumentų 
laivo.

Ghicagojc vieninėjis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose nuėstuose gulima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRAVEL

SERVICE
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

LITHUANIAN “VIENYBĖ”
PUBLISHING CO„
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

T. S. TREČIOKAS,
197 Adams St., Nevvark, N. J.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Bro'adway,
So. Boston, Mass.

“DIRVA” 6820 Superior St.,
■Okyeląnd, Ohio.

ĄMBROZE V. W. 178 Fcjęry Avc.
Newark; N. J.

JQHN SEKYS, 433 P.ark St.,
iHartfotcį, Go«n.

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

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdarąs kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

BALANDŽIO 22 DIENA 
Laivu “GRIPSHOLM”

ir Ncw Yorko j Gothenburgą, iš ten gelžkelių j Oslo ir 
modernišku gražiu laivu į Klaipėdą.

GEGUŽES 11 d. Laivu “BEKLIN”
tiesiai į Klaipėdą 

t •

,Ši Ekskursija labai patogi tiems, kurie turi daug baga
žo arba vežasi automobilių.

GEGUŽES 20 DIENA
y Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkelių į Klaipėdą

man buvo 
sūnūs. JisaiAanko

LAIVAKORČIŲ KAINOS
Į vieną pusę

išgąsčio, džiaugsmo, 
būti, rūpesčio, 
žiavus, visados 
giau darbo.

Visi bėgame 
pirmas. Manau, kad sutiksiu 
senuką, kuris vos paeina, ne- 
dagirdi ir nedamato. Tėvui 
jau septynios dešimt trys me
tai. Apsirikau. Pasirodė, kad 
jisai beveik niekuo ne bloges
nis už mane. Visas skirtu
mas, gali būti, tiktai tame, 
kad tėvas gyvesnis ir turi ži
lus plaukus, kurių aš jau ne
beturiu.

Brolį iš Varšavos, tai nieka
dos nepažinčiau. Aukštas vy
ras su franeuziška barzduke 
ir stačiais ūsais, kurie, rodo
si, jam duria tiesiog į akis.

Brolienė iš Varšavou, kuri 
vra lenkė, susimaišė ir su v- 
patingu akcentu lietuviškai 
mane pasveikino: “aš lenkiš
kai nesuprantu”. “Nugi, nugi, 
nuo kokio laiko?” — užklau
siau ją. Brolis ją pataisė, kad 
turėtu būti 
lietuviškai.

Žingeidus 
jauniausias 

. Vilniuje lietuvių /Vytauto ~L)id-
• žiojo gimnaziją. Nors Var-
• savoje buvo penktoje klasėje, 
bet Vilniuje turėjo pastoti tik
tai į ketvirtą, nes neužtekti- 
nai pažinojo lietuvių kalbą.

Apsiprausę ir apsivalę iš 
kelionės, dabar jau visi atsisė
dome pusryčiauti, apart vieno 
brolio, kuris yra Maskvoje. 
Mat. bolševikai savo piliečių 
į užrubežį be tam tikrų ypa
tingų priežasčių neišleidžia. 
Bijo, kad pasaulis nežinotų 
leisylies.

Linksmiau: >ias ir jumoro 
kupinas pasirodė tėvas. Pažiu
rėjo į visus, prasijuokė per 
ašaras iš džiaugsmo ir drožė: 
“Ech, vaikai! Kitą sykį, atme
nu, išlcidžiau jus visus jau
nus gražius sveikus; buvo ant 
ko pažiūrėti ir pasidžiaugti. O 
dabar tai viena:* plikas kitas 
žJlas trečias barzduotas. Rodo
si, visai ne tie vaikai!”

Sesuo įsimaišė, aiškindama, 
kad visi ncl>esimatėme jau 
beveik trysdežinit metų. Taigi, 
tiek metų žmogaus gyvenime 
labai daug reiškia ir padaro 
didelę permainą.

Galų gale priėjome prie iš
vados ir džiaugiamės, kad visi 
esame ne tik 
ki ir abelnai 
žvilgiais yra

Juokais tai 
man. Tėvas ypatingai man iš
metinėjo, kodėl ir kam aš vis 
dar gyvenu Amerikoje, ypa
tingai dabar, kada Lietuva 
jau savistovi, — ir kas mane 
taip toje Amerikoje užlaiko?

Nebenorėdamas gadinki lin
ksmos ir jaukios atmosferos, 
aš taip pat juokais aiškinau 
neva visokias mano Ameriko
je buvimo priežastis.

Svarbiausioji tai: — “sujur- 
gėjimas” Amerikos lietuvių 
tarpe. Tas tai mane ypatingai 
ir užlaiko. Sykį jau žmogus 
“sujurgejo”, tai Lietuvos gy
venimui kaip ir nebetinka.

Tėvas atidžiai išklausė visą 
mano tiradą ir prisipažinto, 
kad * taieko nesuprato, ypatin
gai “siųurgėjimo.”

Po vakarienes (turėjau rody
ti,. kaip Jin e,s A-
Attej’ikoje. TejsyibS,, truputį 
lkai|) ir per.dėįjau Amerikos 
etiketą, suduodamas gan 
smarkiai per pečius vienai po
nių, kuri slaugiausiai mano 
pasielgiinii pasipiktino.

Drožiau jai per pečius tar
dama: 1: “Heilo, Mary, I am 
very glad -to get even with 
you 1”

Dėl platesnių informacijų,

Costnopolitan Travcl Service 
■* J. Ambraziejus ir E. Rudnikas 

' Sav., 168 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Atlantic Travel Service,K. Sidabras, 
Prop., 342 W.į >Broadway, 

So. Boston, Mass.
Bartkevičius, P. 7^,78 N. Main St., 

Monteity, Mass.
“Dirva” .6820 S

Clevelaį 
Molis, P. ;1730j 

Dotroii!

VISI TELEFONAI
YARDS mWt742

■ -.......-i ...................i........yiiHiiina* y

kuris turį ambulance. Reikia dar pažymėti, kad J,. ;F. EUDEIKIS 
savo ambulance patarnavimu ir su ekspertais patarnautojais, kurie yra visi lietuviai.

nerokuojanie už atvežimą mirusio žmogaus kulto į musą ištaigą iš bite 
kurios miešto dalies.

autorizuoti agentai ar

iiiayian-Amerieaii Line
248 Washington St

Boston, Mjiss. .

“1, užsakymų ir laivakorčių kreipkitės pas 
MUSŲ AGENTUS.

“NAUJIENOS”, 1739 So. Hals- 
ted St., Chicagp, UI.

Trečiokas, A. S., 197 Adams St., 
Ncvvark, N. J.

Urbšas, J. J. 187 Oak St„ 
Ląvvrencę, Mass.

Varašius, A.. S. 12th and Carson 
St., Pittsburgh, Pa.

“Vienybė”, 193 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

>Washner, C. J. 19 21 Carson St., 
Pittshurgb, Pa.

Žemantauskas, j. 130 Copgress 
Avė., Waterbury, Conn.

Viena ponių prikibo prie 
manęs, reikalaudama, kad aš 
apsivilkčiau švarką. Man tam 
besipriešinant ir su ja filoso
fuojant užgirdome vyrišką ir 
aiškų “Labą diciią!”

Per visus kambarius staiga 
tyliai ir nedrąsiai perbėgo: 
—“Gctierulas, generolas jau 
atėjo 1”

Visi dvasią užėmę bėgte bė- 
go į valgomąjį kambarį, iš 
kur jo šviei^nybė garsiai vi
sus pasveikinti malonėjo.

Atsikėliau ir aš ir nužen
giau į valgomąją. Generolas 
visoms ponioms iš eiles gra* 
cioziškai pasilenkdamas bu
čiavo rankutes. f

“Po šuulfl Žemaitiškų kala
kutų! Vladai, niekados neina, 
niau, kad tu toks elegantiškas 
lovelasai: !” — pasveikinau sa
vo draugą.

Moterys — atsiprašau, po-* 
ntos kaip ir susikonfuzijoj

•.............    I ..... .. IR ..................................................................................................................................................... ........

LIETUVIAI!
Važiuokite Tiesiai i Klaipėdą

J. F. EUDEIKIS 
LIETUVIŲ GRABORIUS 7

DIDYSIS ' OFISAS 
4605-7 SO. HERMITAGE AVĖ. , 

CHICAGO, ILLINOIS

J. J. BAGDONAS
LIETUKU GRABORIUS “

'•■■■ .u •», ' '■ s, , '.V

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savo rūpesčius.
Koplyčia veltui

Vieną gražų popietį mums 
visiems smagiai bekalbant h’ 
visokius aš' ((savo igy^^nimo 
nuotykius prismienunt, ateina 
sesuo visa labai sujaudinta. 
Sesuo atėjo iš gubernaturos.

P-nas Gyliu, dąjfyartinis Klai
pėdos gubernatorius, kitą sykį 
buvo Lietuvos atstovas Rygo
je, kur gyvena mano sesuo su 
savo šeima 
natorius — 
pažįstamas.

Gubennaturoje sesuo susiejo 
su generolu Nagevičium, kuris 
sustojo Klaipėdoje, kad paim
ti garlaivį į Londoną. Nage
vičius seseriai pranešė, kad 
už kokios valandos bus pas 
mus pasimatyti su tėvu.

Nespėjo sesuo tai pasakyti, 
kaip visos moterys baisiai su
judo. Vienos Mgo prie veid
rodžių ir smarkiai metėsi tai
kytis savo plaukus ir gražinti 
arba dažyti veidus bei nosis. 
Netemijau tikrai ką, bet ma
čiau, kad ką tai apie savo vei
dus dirbo. Kitos vėl nubėgo 
mainyti savo rubus. Pačios 
mainymo procedūros tai ne
mačiau.

Aš nuėjau į taip vadinamą 
salioną, arba amerikoniškai 
parliorį ir pradėjau sau skai
tyti laikraštį.

Eulalia su šluota ir su kitais 
Jai reikalingais įrankiaist sku
biai viską Valė? jr'tyiąrik^*. Po
nios iš kitų kambarių ją vis 
akstino pasiskubinti. Visam 
bute pasidarė tikras verpetas.

Brolis iš Varšavos ant savo 
ūsų uždėjo kokias tai geleži 
nius ar plieninius prietaisus, 
kad padarius stačiais. Išrodė 
jisai man baisus ir kartu labai 
juokingas.

Net ir tėvas—ir tas pradėjo 
nerimauti ir paprašė, ar ne
galėčiau aš jam paskolinti 
vieną mano amerikoniškų 
kaklaraiščių, kurie neva gra
žesni.

Tas jau buvo 
Pradėjau iš visų 
net barti 
Lietuvos

Night and Moming to kecp 
H&h hy

WHte for Free 4,Eye Carp” 
or 4,Eyc Beauty” Book 

Mp4l>eCo,D«Ft. JI. S.9 St.lįhicafo 

IBIiWIWĮĮ^ .. 111 mi*



Šeštadienis, baland. 1, 1933

vakaro

RADIO
šiandien Chicago išgirs popiežių
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CICERUS MIESTUI REIKIA
FRANK J. NOVAK HENRY J. SANDUSKYROSE CVCHNA

For Truste^ For Police Magistrate

RINKIMAI BAI.AND2IO-APRIL 4,1933 Balsavimo Vietos Atsidaro 6 iš ryto iki 5 v. vak

sai 
rus

Kandidatuoja nuo Taksų Mo
kėtojų ir darbininkų partijos

vakare
ir švent.

Praian 
Teisybę

Vardas

Adresas

Prie REPUBUKONŲ IŠLAIDUMO 
Su DEMOKRATŲ TAUPUMU 
dėl IŠMINTINGOS EKONOMIJOS

PERKAME LIETUVOS 
LAISVES BONUS

SKILVIO LIGAS
Palengvinsite be Badavimo su

Mokame cash už ku 
ponus ir Lietuvos 

Laisvės Bonus

Rašo Nora

Jeigu tai 
metu, laike 
vaikų butų

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanor, lietaus ir draskos vanos.
»wimming---- ‘

Rueilka Ir turkiška
seredomis iki

Rengiama “Bunco party’ 
tuvių lakūnų naudai

TINKAMAI 
VALGIDINAMAS 

KŪDIKIS 
GERAI MIEGA Bridgeporto Atletikos Kliu? 

bas (3236 S. Ilalsted St.) irgi 
yta nutaręs kokiu4 nors budu 
pasirodyti pasaulinėje parodoje. 
Rytoj po pietų (2:30) ten įvyks 
ristikų susirinkimas, o taip pat 
ir treniravimasi. Visi yra kvie
čiami atsilankyti.

lietuviai ^ištikai rengiasi 
prie pasaulinės parodos

Stepo-
Koncertas įvyks Chicagos Lietuvių Audito- 

vak. Be solistės, kon- 
smuikininkas ir Jurgis 

pianistas. Be to, asistuos Chicagos Lietuvių

Anelė Salaveičikiutė-Steponavičicnė, kuri dainuos 
navičių Koncerte 
rijoje, bal. 2-trą dieną. Pradžia 7 vai 
certe dalyvaus Kazys Steponavičius — 
Steponavičius 
Simfonijos orkestras

Keistučio Kliubo 
reikalai

Zaleskius Laboratory
7554 S. Halsted St

Tel. Triangle 8687 .
CH1CAGO, ILLINOIS.

Rengia demonstracini 
mitingą

Dėliai patenkinimo opozi
cijos praeitam susirinkime, 
kovo 5 d. liko nutarta atšau
kti korespondenciją, kuri tilpo

šiandien įvyks lietuvių advoka
tų drg. susirinkimas

Šiandien 1-mą vai. pp. Chi- 
cago Bar Association rūmuose 
įvyks Lithuanian-American 
Lavvyers Association susirinki
mas, kuriame bus svarstomi 
konstitucijos pataisymų ir visų 
Amerikos lietuvių advokatų są
jungos klausimai.

Korespondentas.

Stotis WMAQ šiandien 12:30 
traplliuos popiežiaus Pijaus 
kalbą iš Vatikano miesto.

Lietuvių Unity L. B. Kliubas 
savo svetainėje (4558 S. Marsh- 
field Avė.) rytoj rengia “Bun
co party”. Visas parengimo 
pelnas yra skiriamas finansavi-

CICERO 
ment Kliubas ekstra susirinki
me indorsavo Taksų-mokėtojų ir 
Darbininkų Partijos tikietą.

Lietuvių kandidatai Taksų- 
mokėtojų ir Darbininkų Parti
joje yra sekanti: ‘ žymus lietu
vių biznierius—Juozas R. Lips- 
kis, miestelio Trustee; Vincen
tas Ed. Pavis (Pajaujis), bu- 
vusis teisių moksleivis, ir Povi
las A. Garmus, į Justice of 
the Peace. Jurgis Pocius ir An
tanas Knistoftas į Constables. 
Kiti partijos kandidatai suside
da iš kitataučių.—Pranešėjas.

Rytoj 2:30 vai. po pietų Uni- 
versal Kliube, 814 W. 33 St., 
įvyks paskaita “Kaip žmonės 
yra naudojami dėl pelno”. Pa
skaitą laikys K. Augustinavi- 
čius. Įžanga dykai.

SOVIETŲ PASKIAUSIAS PASAULINIS TRIUMFAS 
ENTUZIAZMO ROMANSAS

1631 BUDŽETAS $974,000.00
1933 BUDŽETAS $674,000.00 
J MOKYTOJAMS $300,000.00

Penki lietuviai kan 
didatuoja į Cicero 

urėdus

, CICERO 
ties laiku įgriuvo 
parapijos mokyklos Havvthorne 
Niekas nesužeista, 
butų įvykę dienos 
pamokų, daugelis 
sunkiai nukentėję.

7 v. v. WHEC 
p. WHFC.

Cicero demokratų partija 
praneša, kad šiandien ir ryt 
bus transliuojami sekami pro
gramai:

šešt. —
Sekm. 1

“Mignon”—pirmą kart lietu
vių koncerte

Patsai kulminacinis šio kon
certo numeris bus ponios Ste
ponavičienės pildymas, rodos 
dar pirmą sykį Chicagos lietu
vių tarpe, Philinos arijos iš 
operos “Mignon” (Thomas),su 
pritarimu Simfonijos Orkestro.

ši arija pasižymi savo muzi
kos spalvingumu, melodijos 
gausingumu, nepaprastu rit-

‘Menas galingas ir stebuklingas, 
Menas auklėtojas dvasios žmogaus. 
Neprigulmingas, neveidmainingas, 
Reikšti teisybę daug turi drąsos.

Žavina širdį, balsą jos girdi, 
Apsupa meilę auksiniais tinklais 
Gimdo ramumą, jausmo didumą, 
Viską dabina jaunystės žiedais...’ 

(Iš “Meno Dainos”, žodžiai
J. Turčiniškio)

. GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaukią, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo,. odos, ligas, Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. . Patarimas 
dykai." OFISO VALANDOS: Kasdie nuo JO valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 Węst 26 St. kampai Keeler Avė. Tel. Cmrford 5573

Visoms žvaigždėms dalyvaujant, taipgi pasižimtėjęs artistas VLADIMIR 
GORDIN .— Sovietų Emil Jenmngs, po vadovyste Vontkiecich ® Eimler. 

kurie pastatė “Golden Mountains”

mui lietuVių laktfnų, kurie ne
užilgo rengias^ iš Amerikos 
skristi j Lietuvą.

Pradžia 6 :£0
Įžanga tik 25 centai asmeniui

Kudmet jums prireiks daryti 
\V'VP'' bizni su Banku, męs kviečia
me jus ateiti' i Droverš. Drovers Banko val
dymo būdas yra konservatyvis. Cash ir Suv. 
Valst. Valdžios Užstatos sudaro daugiaus 
negu 55% viso ‘turto. ’ . < ■ k' V/;.' ,

įsteigtas 1882 metuose—Suvienytų Valstijų 
. Padėtuvė. • ■

ORIGINALE KINO MUZIKA PO VADOVYSTE SHOSTAKOVICH 
VISA KALBAMA FILMĄ — SU ANGLIŠKAIS PARAŠAIS

prisiųsti man lapeli “Sužinokite 
apie Vidurių Votis”

Eagle Brand išaugino šimtus 
tūkstančių kūdikių į sveikus 
ir tvirtus vyrus ir moteris. 
Daugiaus Eagle Brand yra var
tojama kūdikių maitinimui, 
negu byle kokio kito maisto 
sudėto kartu. Gydytojai pla
čiai jį rekomenduoja moti
noms todėl, kad jisai yra la
biausiai panašus į motinos 

.pieną pasekmingu < virškinimu, 
iįįįagle Brand yra .puikiausias 

iš gryno kaimo pienas ir yra 
paimlus iš geriausių Ameriko
je pieninyčių, prirengtas su 
tam tikra dalim cukraus, pas
kui kondensuotas ir užpečėty- 

sanitariškuose induose. Ji- 
aleina pas jus taip šva- 
ir naudingas kaip kad die- 
kada jis buvo prirengtas.

Kiekviena blėkulė yra garan
tuota ir yra geram stovyje.
Jeigu jūsų kūdikis ne auga 
svarumu, kaip kad jis turėtų, 
jeigu jūsų kūdikis ne ramus 
nakties laiku ir nepasilsi, ar
ba jeigu jus jaučiate kad mai
stas, kuriuo jį penite yra ne 
geras, pamėginkite Eagle 
Brand. Parduodamas geresnė
se grosetnėse ir pas vaistinin
kus.

C iki 2 po piet.

Vaikams 10c visuomet

Ištikro, reikia gėrėtis pp. 
Kazio ir Anelės Steponavičių 
atsidavimu vertingam darbui. 
Nuo pat pirmųjų dienų Chica- 
goje jie pasiryžę teikti estetiš
kai aukšto laipsnio meno, nie
kuomet nenukrypo nuo to ku‘r- 
so ir, metų eigoje laipsniškai 
plėtojasi jų meniškas darbas, 
kuris patraukė žmonių domę ir 
pagarbą.

Apart to, kad pp. Steponavi
čiai turi savo muzikos mokyk
lą, kurioje musų jaunimą lavi
na įvairiose muzikos srityse, 
taip-gi daug laiko ir energijos 
padeda lavinime Pirmyn choro 
ir statyme įvairių muzikališkų 
veikalų kiekvieną sezoną, ir dar 
vedime Chicagos Lietuvių Sim
fonijos Orkestro, jiedu nenus
toja lavintis patys ir kiekvieną 
sezoną pateikia musų nemažam 
skaičiui muzikos mylėtojų sa
vo koncertą ,susidedantį iš įvai-

mo efektingumu,, ir nė
ra mažiausios abejonės, kad 
p. Steponavičienė yt'a savininkė 
visko kas yra reikalinga artis11 
tiškam išpildymui šio numerio.

Visam programai akompą^ 
mips pianu p. Jurgis Steponavi
čius.

Koncertas kurį p.p, Stepona
vičiai teiks mu‘sų malonuttiūi į- 
vyks ryloj, sekmadienį, Chica- 
kos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Ilalsted Street, septintą va
landą vakare.
• Daug nekalbant, visi pripa
žįsta, kad menas, visose savo 
formose, yra kultūros įstaigą 
ir juo daugiaus suprasime ii4 
remsime rimtus meno darbus, 
juto geresnę duosime moralę pa
ramą ir progą savo menui plė
totis ir tai kultūros įstaigai 
kilti.—Aš norėčiau tikėti* kad 
Chicaga turi didelį skaičių mu
zikos mylėtojų, kurie maloniai 
atsineša prie taip vadinamos 
geresnės muzikos ir jos ekspo
nentų.

SIUNČIAME PINIGUS 
I SENĄJĄ TĖVYNĘ

Parduodame Laivakor
tes ant visų Geriausių 

Laivų.

Tuksiančiai kūdikių kasmet 
miršta nuo blogos priežiūros. 
Jie galėtų šiandien būti gyvi, 
sveiki ir laimingi, jeigu jie 
butų buvę tinkamai prižiūri
mi. Kiekviena motina ir kiek
vienas tėvas yra atsakomingi 
ir turi apsaugoti savo kūdikio 
sveikatą ir gyvybę. Motina ta
ri mėginti žindyti savo kūdikį. 
Jeigu ji negali tą daryti, jos 
pirma mintis turėtų būt at
kreipta į Borden's Eagle

CICERO. — Tax Payers’ and 
Labor Party, kuri stato savo 
kandidatus j miestelio urėdus 
antradienio rinkimuose, šian
dien rengia demonstracinį mi
tingą čekoslovakų svetainėje, 
5223 West Cermak Road. Pra
džia 4 v. v.

Kalbės partijos vadai ir kan
didatai, tarp kurių yra penki 
lietuviai.

Sugriuvo lenkų parapijinė 
mokykla

Užvakar, nak- 
lubos lenkų

rių ir rūpestingai prirengtų mu
zikos kurinių.
Naudojo visus galimus šaltinius 

ieškodama naujų kurinių
Rašytojai šių žodžių yra la

bai gerai žinoma, kaip p. Ste
ponavičienė berengdama savo 
programo dalį išnaudojo visus 
galimus šaltinius bejieškoda- 
ma naujų kurinių ir kaip labai 
sąžiningai ji rengėsi išpildymui 
jų. Malonu yra pastebėti, kad 
didesnė pu4sę jįos nujnęĮęių* nusi
deda iš lietuvių kompozitorių

P-ną Kazį Steponavičių 
papratę matyti prie 

•Simfonijos 
tačiau jo 

yra smuiką, 
jisai pa

galia įvairių 
smuikos ku-

ULCERIŲ IR 
SKILVIO VAISTAI

Moksliška Preparacija Reko
menduojama nuo Ulcerių 

Skilvyje. Acidosis, Nevirški
nimo ir Skilvio Uždegimo 
Taipgi geras tiems, kurie 

neturi apetito.
Ak vaistai daugelio buvo vartoti ir 
(tavi labai gerus rezultatus. Ir tuomet, 
kaip kiti vaistai nepagelbėjo. Mes pra
šome, kad Jus išmėgintumėte Juos, Jeigu 
Jų* kenčiate nuo skilvio vočių, <uleers) 
rūgėtum q (acidosis) arba kitokių skil
vio ilgų. Jus gausite greitų palengvinimų.

esame 
myn Choro ii 
kestro vairų 
roji specialybė 
Rytojaus koncerte 
teiks mums 
ir sunkių 
rinių, apart to, kad ves Chica- 
gos Lietuvių • Simfonijos Or
kestrą irgi per nelengvu^ nu 
merius.

Keistučio Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks rytoj, sek
madienį, balandžio mėn. 2 d. 
salėje 4615 So. Mozart St. Pta- 
džia lygiai 12-tą vai. per pie
tus. Nariai prašomi skaitlin
gai atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų. Taipgi kurie iš 
narių esate užsilikę su savo 
mokesčiais į Kliubą, dabar 
turėtumėte užsimokėti.

WISSIG
' Specialistai ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare

CENTRAL 
SERVICE 
BURBAU

4641 So. Ashland Avė 
šalę Aptiekos

• ‘ .• ' ■! v- i ‘ ' ' ' ' ’ ' '* ;■ r ' ''hi*'-*'” ‘l t '‘i '• jšH

B. ZALESKI, Managerfe.
25 metai patyrimo.

Punch & Judy

STEPONAVIČIŲ KONCERTO ŽVAIGŽDĖ “N.” numeriuose 52—53, kovo 
mėti. 3 d. ir 4-tą d. antrašte 
“Keistučio Kl. bario balsas

' J • -r į, | * . . . *

apie konstitucijos pntąisymą” 
ir po kuria paairaše Vienas iš 
Kliubiečių.

Kliubo valdybą:
iV/n. E. Bnishas, pirm.

X Justas, raštininkas.
K. Warnis, iždihitikas.

ŽALS

Halsted at 42nd St.
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto-r-3 v. popiet, Seredoj

9- ryto -8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai. po piet.

. Balsuokit už Balsavimas, Antradieny, Balandžio 4, d. 1933
Y vL/ Yy VISI PAŽANGUS LIETUVIAI PILIEČIAI REMIA

• .'OvVIl JO KANDIDATŪRĄ.

' KANDIDATAS l 9 WARDOS ALDERMONUS JUSU PAREIGA BALSUOTI UŽ JĮ.__________ __________

For Collector

•J4'-' ■" 
k' ■ 4 :"• -i *



Hcnriau, aš jurtis

3« VALANDŲ SAVAITĖ KONGRESE

Oscar Wilde

su

HITLERININKAI SPAUDŽIA 
LIETUVOS EMIGRANTUS8c 

18c 
75c

ŠUKIAI-SAKALAUSKAI KE
LIAUJA l RUSIJĄ

M. 1>. Grlprfiohn _
M. L. Kdhavholin . 
•M. L. Gripaholni ______ _____ _

♦Tiesiog | Klalpldi* be persidlino

PAKEISTAS SLA EKSKURSI
JOS LAIVAS

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

pO jų išė-

18.00 
4.00 
E.OO 
1.50
.75

” sumurmėjo lordas

EkŠKlIRSI JOS

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

linija
S. 5 15 Neto Yorko 

, i KLAIPĖDĄ 
\'Per Gothmburgtf

GREITA 
KELIONĖ 

A p<r ŠVEDIJĄ
BALTASIS SVfcDV LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS

u IŠPLAUKIA Ig NEW YORKO:
8. S. Droltnlngholin ............  Oeg'ui&i 20
M. L. Kungaholm __________ ...... Birželio 3
S. 8. Drottnlnghohn ................ Birželio 12
M. L. Gripkhdlm .................   Liepos 3

............................................................................. ‘ ’ .1. M ........ ■■■» 

. • EKSKURSIJOS
Balandžio 22
... Gegužės 8

Gegužės 27

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
t Viuihi ažerttų.
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Dabartinė depresija, kad kokios, gali paruošti dir
vą stambių reformų gadynei. Kas galėjo, pavyzdžiui, 
tikėtis, kad Jungtinių Valstijų kongresas kada nors 
svarstys tokį sumanymą, kaip įstatymiškas reguliavi
mas darbo valandų pramonėje? O betgi šitoks sumany
mas jau yra svarstomas.

Senatorius Hugo L. Black, iš Alabama valstijos, 
pateikė bilių, kuriuo darbo laikas pramonėje yra apri
bojamas penkiomis dienomis savaitėje ir šešiomis va
landomis per dieną. Užvakar tą bilių svarstė senato 
teismų komisija ir 11 balsų prieš 3 nutarė ją rekomen
duoti senatui.

Biliaus autorius mano, kad, sutrumpinus darbo 
laiką pramonėje iki 36 valandų savaitėje, koki 6 milio- 
nai bedarbių galėtų tuojaus sugrįžti į dirbtuves.

Suprantama, dar anaiptol. nėra užtikrinta, kad tas 
senatoriaus Black bilius kongrese praeis, ii’ jeigu jisai 
praeis, tai kad jo nepaskelbs “nekonstituciniu” krašto 
teismai, — kaip jie padarė su įstatymu, draudžiančiu 
vaikų darbą fabrikuose. Bet yra reikšmingas pats fak
tas, kad toks dalykas yra kongreso dienotvarkėje.

Anksčiaus ar vėliaus darbo laikas Amerikos pra
monėje turės būt aprėžtas, kadangi mašinos, kurias 
vartoja dirbtuvės, yra taip pagerintos, jogei daugelis 
darbininkų pasidarė “atliekami”. Jeigu darbo našumui 
nuolatos didėjant nebus trumpinamos darbo valandos, 
tai Amerika (kaip ir kitos pramoningosios šalys) bus 
pasmerktos chroniškam nedarbui.

“NACIAI” TRAUKIASI ATGAL?
Šiandie 10 valandą* ryto visoje Vokietijoje hitleri

ninkai turėjo pradėti organizuotą boikotą prieš žydus. 
Ar jie jį pradės, rašant šiuos žodžius dar nėra tikros 
žinios. Telegramos skelbia, kad prisirengimas prie boi
koto eina visu smarkumu; bet, antra vertus, Interna
tional News Service praneša iš Berlyno, kad valdžia 
nutarė boikotą atšaukti. Hitlerio leitenantai šitą savo 
traukimąsi atgal, esą, aiškina tuo, kad svetimose šaly
se pasiliovusi “prieš-vokiška propaganda”.

Jeigu “naciai” susiprato atšaukti boikotą, pirma 
negu jisai tapo oficialiai pradėtas, tai bus geriaus jiems 
patiems, nes tam jų žygiui vistiek nėra progos pasisek
ti. Valdžia, skelbianti išnaikinimo karą ištisai sekcijai 
gyventojų, kurie nėra nieku nusidėję prieš įstatymus, 
negalėtų ilgai išsilaikyti viduryje kultūringos Europos. 
Kitos šalys turi daug įvairių priemonių tokiai valdžiai 
daryti keblumų ir, galų gale, ją paklupdyti.

Vokietijos “naciai” šiandie taip pat, kaip seniaus 
kaizerio valdžia, bando diktuoti savo valią pasauliui 
gązdinimu. Neturėdami jėgų eiti į karą prieš kitas val
stybes, jie smaugia beginklius “vidaus priešus” ir ma
no, kad tuo budu jie privers pasaulio opiniją nutilti. 
Tai yra barbarų protavimas. Teroru valdyti pasaulį 
šiandie nebegalima. Kas šitą įrankį vartoja, tas žūva.

HITLERININKAI SUKLASTAVO RINKIMUS?
Anot “L. Žinių”, Elsass-Lotaringijos didžiausias 

dienraštis “Derniers Nouvelles de Strasbourg” r&Šo, 
kad rinkimai į Vokietijos reichstagų, kovo mėn. 5 d., 
buvo suklastuoti.

“Esą, hitlerininkai gavę balsavimo kortelių vi
sai skyrium nuo rinkimų komisijos ir galėję bal
suoti (tas. pats asmuo) daugelyje vietų, tokiu bu
du, esą, kai kurie hitlerininkai balsavę liet iki 20 
kartų. Taigi tik šitokiu budu esąs gautas toks di
delis hitlerininkų balsų skaičius ir pasiektas visų 
didžiausias balsavusių nuošimtis, nors, kaip laik
raštis mano, balsuotojų nuošimtis š| sykį buvęs 
gal mažesnis, negu per ankstyveshį reiehštago rin-

Butų, iš tiesų, nuostabu, jeigu “naciai” nebūtų rin
kimų klastavę. Juk jie nesisarmatijo atlikti begėdišką 
provokaciją su reichstago padegimu už keleto dienų 
prieš rinkimus. Jie nesisarmatija dabar viešai meluoti, 
kad žinios apie nekaltų žmonių mušimą ir žudymą Vo
kietijoje esančios “prasimanytos”.

Staigus “nacių” balsų pakilimas 3 ar 4 milioriais, 
palyginant su pirmesniais rinkimais, yH labai 
nas. <

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
Hitlerio vyriausybė ėmė perse
kioti Lietuvos politinius emi
grantus socialdemokratus. “Ko
vos” spausdinti daugiau jau 
nebeleidžia. 'Patiems emigran
tams pasiūlyta Vokietijos teri
toriją apleisti ir važiuoti kur 
jiems patinka.

Teks, be abejones, nukentėti 
ir Rusijos socialdemokratams, 
kurie iki šiol gyveno Berlyne 
ir leido laikraštį “Socialisti- 
českij Vestnik”. Tas laikraštis 
veikiausia turės sustoti, — iš 
ko bus džiaugsmo Stalinui.

“Naujienose” kai kurie as
mens rašė, kad SLA. centras 
padarė klaidą, pasirinkdamas 
ekskursijai tavorinį laivą. Ta 
kritika, matyt, buvo teisinga, 
nes Ekskursijos Komisija pra
neša “Tėvynėje”, kad ekskursi
jos laivas esąs pakeistas.

teko eiti į kalėjimą. Lietuvių 
Socialistų Sąjungos laikraščiai 
sustojo. Tuo budu. per tą ne- 
•atsakomingų karštakošių są
mokslą, lietuvių socialistų or
ganizacijai buvo suduotas skau
dus smūgis. Sąjungai netekus 
savo laikraščio, tąja proga pa
sinaudojo Brooklyno “laisvie- 
čiai”, kurie savo laikraštį pa
siūlė Sąjungai už organą. 
“Laisvė”, kuri iki to laiko dar 
buvo nusistačiusi prieš bolše
vizmą ir labai verkšlendavo, 
kdd Šukys ją už tai atakuoja, 
staigiai pasuko į Maskvą. Pru
seika turėjo urnai verstis per 
galvą ir iš “oportunisto” da
rytis “šimtaprocentiniu komu
nistu”. Kadangi šitą perversmą 
jisai nemokėjo atlikti pakan
kamai mikliai, tai Maskvos da- 
vatkyne dar ilgą laiką buvo 
daug neapykantos prieš jį. Vy
riausiuoju “Laisvės” vedėju pa
tapo V.- Paukštys, kuris pasa
kišką rusų razbainiką Stenką 
Raziną ir kazoką Emelką Pu- 
gačovą priskyrė prie “marksiz-

mo” pirmtakų Rusijoje.
Tuo gi tarpu biednam Pru- 

šėikai teko ilgą laiką prakti
kuoti, kol jisai įgijo pasitikėjo 
tną tarpe komunistų. Šito jisai 
atsiekė, drapstydamas purvais 
socialistus, ypatingai “Naujie
nų” redaktorių.

O Šukys, atlikęs bausmę už 
beteisėtą LSS. spaustuvės nau
dojimą priešvaldiškų lapelių 
spausdinimui, persikėlė Į Grand 
Rapids ir apsigyveno tenai, kai
po Sakalauskas. Sulig kores
pondentų pranešimais, jisai iš
virto į visišką fanatiką: Leni
no mirties paminėjimuose jisai 
bet klaupdavo ant kelių, gar
bindamas bolševizmo tėvą. Ka
da Pruseika paėmė “divorsą” 
nuo bimbininkų, tai Sakalaus
kai! išniekino jį spaudoje, ap
rašydami, ką jisai kalbėjo ir 
kaip jisai elgėsi, pas juos nak
vodamas.

Taigi sovietų Rusijoje Saka
lauskai, gal, suras savo idealų 
įsikūnijimą ir sielos ramybę.

Verti A. Kartūnas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

man yrd sakę, bet ji niekad 
su juo nebekalbėjo. Tai taip; 
tdi buvo blogas darbas. Mer
gelė mirė taip-gi, mirė už me
tų laiko. Tad ji paliko sūnų, 
ar ne? Aš buvau užmiršęs 
apie tai. Kokio budo jis yra? 
Jeigu jis yra panašus į moti
ną, jis turėtų būti gražus vai
kinas.” *

“Jis labai gerai atrodo,” už
tikrino lordas Henrius.

“Kad nors jis patektų į tin
kamas rankas, 
vyras.

yųjų niekad neužsimoku. 
Kreditas, — tai yra jaunes
niojo brolio kapitalas, ir juo 
galima puikiausiai gyventi. Q 
dar aš vedu reikalus su Dart- 
ntooro vaizbininkais, todėl jie 
visai nekliudo manęs. Ko man 
reikia, tai žinių; ne naudingų 
žinių, be abejo, nenaudingų 
irtiah reikia.”

“Getrai,
galiu pasakyti viską, kas yi*a 
Anglijos Mėlynojoj Knygoj, 
nors tie žmonės šiais laikais 
prirašo daug nesąmonių. Kada 
aš buvap diplomatiškoj tar
nyboj, tai viskas būdavo daug 
geriau. Bet aš girdėjau, kad 
dabar įsileidžia tik egzaminus 
išlaikius. Ko-gi daugiau besi
tikėti? Egzaminai, gerbiama
sis yra tikra nesąmonė ntio 
pradžios iki galo. Jeigu žmo
gus yra džentelmona^ tai jis 
užtektinai žino, o jeigu jis yra 
nedŽentelmonas, tai ką jis ne-( 
žinotų, jam nebus naudos iš 
to.”

“Ponas Dorianas Gray’jus 
neįeina į Mėlynąsias Knygas, 
dėde Jurgi,” žiovaudamas ta
rė lordas Henrius.

“Pbnas Dorianas Grayjus? 
Kas jis yra?,” klausė lordas 
Fermoras, judindamas savo 
baltus plaukuotus antakius;

Tai to aš ir atsilankiau pa
tirti, dėde Jurgi, arba, geriau 
pasakius, aš žinau, kas jis^ra. 
Jis yra paskutinis lordo Kelso 
sūnėnas. Jo motina buvo Do- 
veriaus ponia Margarieta De- 
vereux. Aš norėčiau, kad jus 
papasakotumėte man apie jo 
moliną. Į ką panaši ji buvo? 
Už ko ji ištekėjo? Jus paži
note veik visus, savo laiku, 
tad gal pažinote ir ją. Aš esu 
labai suinterCsliotas ponu 
Gray’jum. Aš ką tik susipaži
nau sti juo.”

“Kelso sūnėną!” lyg aidas 
kartojo senis ponas — “Kelso 
sūnėną!... Žinoma... Aš arti
mai pažinojau jo motiną. Aš 
tikiu, man teko būti ant jos 
krikštynių. Ji buvo nepapras
tai graži mergelė. Margarieta 
bcvcreųx, ir ji supikdė visus 
vyrus, pabėgdama su betur
čiu jaunu vyruku, su niekšu, 
gerbiamasis, subalternu pėsti
ninkų pulko, ar ką panašaus. 
Tikrai. Aš viską atsimenu, lyg 
tai butų atsitikę vakar. Varg
šas vaikinas buvo nukautas 
dvikovoje mieste Spa keletą 
mėnesių po vestuvių. Buvo iš
kilę biaurios kalbos apie tą 
.įvykį. Sakydavo, kad Kelso su
radęs kokį netikėlį valkatą, 
kokį ten Belgijos žvėrį, viešai 
užgauti jo žentą ir pinigais 
užmokėjo jam už tą, gerbia
masis, užmokėjo ir tas žvėrys 
spiovė tam vyrui į veidą, lyg 
kokiam balandžiui. Įvykis bu
vo nutildytas, bet, dievai žino, 
Kelso valgydavo vienas sava
me kliube per kiek laiko po 
to. Jis pairi vežė ją su savim,

tęsė senasis 
“Jis .turėtų susilaukti 

puodą pinigų, jeigu Kelso pri
derančiai pasielgė su juo. Jo 
motina taip-gi turėjo pinigų. 
Ji pdveldėjo visą Selby nuo
savybę nuo savo renelio. Jos 
senalis neapkentė Kelso, ly
gindavo jį prie pasiutusio šu
nies. Ir jis buvo biaurus. Buvo 
atsilankęs Madride vieną sy
kį, kada aš buvau ten. Dieve 
mano, man reikėjo gėdos tu
rėti iš jo. Karaliene klausdavo 
manęs apie Anglijos poną, ku
ris visada burdavosi su veži
kais apie užmokestį. Jie suda
rė kalbas iš to. Aš neišdrįsau 
parodyti savo veidą karališ
kame dvare 
Kad nors jis 
savo sunenu 
elgdavosi su

(Bus

per kokį menesį, 
butų pasielgęs su 
geriau, negu jis 
tais vežikais.” 
daugiau)

Garsinkite “N-nose”zabcla dar buvo jauna, o apie 
Prim (formališkumą) niekas 
nebuvo nei svajojęs; bet jis 
pasišalino iš diplomatiškos 
tarnystes tuo užsispyrimo lai
ku, kai jam įkyrėjo nepasky- 
rimas jo ambasadorium į Pa
ryžių, — vieta, kuri, jis manė, 
tikrai priklausanti jam, iš 
priežasties jo aukšto luomo, 
neveiklumo ir vartojimo gėros 
anglų kalbos pranešimuose, 
ir jo netvbrkinga aistra prie 
smagumų. Simus, buvęs jo se
kretorium, rezignavo sykiu su 
savo viršininku. Ir jis nevisai 
protingai pasielgė — taip bent 
buvo manoma tuo. laiku. Pa
veldėjęs lordo titulą keletą 
menėfių vėliau, jis nusprendė 
studijuoti didįjį aristokratų 
meną,— nieko neveikti. Jis 
turėjo du dideliu mieste na
mu, bet jis pasirinko butą gy
venimui, nes jam taip buvo 
parankiau, o valgydavo jis 
veik visuomet savame kliube. 
Jis rūpindavosi kiek prižiūrė
jimu anglių kasyklų, kurias 
jis turėjo viduržemio apskri- 
čiuose, pateisindamas save už 
susiteršimą darbu tuo, kad jis 
galėjo pavartoti medį savo ug
niavietėje. Politiškai, jis buvo 
Tory, išskiriant laiką, kada 
toriai valdė šalį, tada jis ne
gražiai elgėsi su jais ir vadin
davo juos gauja radikalų.
Jis buvo didvyris savo tar
nui, kuris tyčiodavosi iš jo, o 
baimė savo giminėms, iš ku
rių jis tyčiojosi. Vien tik Ang
lija galėjo išauklėti jį, o jis 
visuomet sakydavo, kad šalis 
einanti niekais. Jo pradai bu
vo pašehę, bet daug ką galiiha 
buvo pasakyti apie jo prie
tarus.

Lordris Henrius, įėjęs kam
barin, rado aavo dėdę sėdintį 
apsivilkusį medžioklės žakiė- 
tu, rūkantį cigaretą ir bir
biantį apie laikraštį The Ti
mes; “Nd, Hcnriau,” tarė se
nasis ponas, “kas verčia jii- 
mis atsilankyti taip ankštie? 
Aš maniau, kad jus puošnieji, 
neatsikeliate be antros valan
dos po pietų, o nepasirodot be 
penktos valandos pavakariu.”

“Tai gryna šeimos meilė* 
užtikrinu jus, dėde Jurgi. Aš 
noriu gauti ko nors iš jusiį.”

“Tai pinigų,” be abejo”, tarė 
lordas Fermoras, pakreipęs 
veidą. “Gerai, sėskitės ir pa
pasakokite nuodugniai. Jaūni 
žmonės šiais laikais) įsivaiz
duoja, kad pinigai tai yra vis
kas.”

“Taip,
Henrius, atsisekdamas švarką^ 
“o kai jie pasensta^ jie tą ge
rai žino. Bet aš nereikalauju 
pinigų. Tik tie žmonės reika
lauja pinigų, kurie užsiirioka

Kada “Nauj.” korespondentas 
pranešė, kad Sakalauskai (Šu
kiai) iš Grand Rapids, Mich., 
rengiasi keliauti j sovietų ro
jų, tai komunistai koliojosi ir 
sakė, jogei tai esąs prasimany
mas. Bet dabar patys bimbinin- 
kai pripažįsta, kad jų šulas 
tikrai važiuoja į “proletariato 
tėvynę”. “Laisvėje” aprašoma 
jau ir išleistuvių vakarienė, 
įvykusi kovo 18 d.

“Visi gerai žinome, drau
gus Sakalauskus”, skaitome 
tame aprašyme. “Jie didžią
ją dalį savo gyvenimo yra 
praleidę darbiiiinkų. judėji
me ir kovose. Visiems yra 
nesmagu, kad tie draugai 
apleis mus. Bet sykiu ir 
linksma, kad jie važiuoja j 
darbininkų tėvynę. Mes ži
nome, kad jie taip pat išti
kimai ir tenai darbuosis dė
lei darbininkų klasės.” 
Kiek jie tenai turės progos 

darbuotis “delei darbininkų 
klasės”, tai didelis klausimas. 
Jeigu butų sakoma tarnauti 
bolševikų komisarams, tai bu
tu kas kita.

Bet gerai, kiid Sėkillauskas 
su savo žmona ftplirikys Rusi
ją ir pamatys, k^ip “darbi
ninkų tėvynė” atrodo. Jie ak
lai tiki į bolševizmą ir, kol jie 
savo akimis nepamatys, kaip 
tenai darbo žmonės yra pri
spausti, jie vis manys, kad te
nai viešpatauja “socializmas”.

Sąkalauskas tai — Juozas Šu
kys, kuris kitąsyk buvo labai 
veiklus Lietuvių Socialistų Są
jungoje, veikdamas 19-je 
Brooklyno kuopoje. Jo žmona 
(Benesevičiute) buvo moterų 
progresisčių susivienijimo laik
raščio redaktorė. Juodu paver
tė bolševikais atvykęs 1916 me
tais j Ameriką V. Kapsukas.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
skilimo laiku Šukys buvo Pild. 
Komiteto nary'8 it kartu su 
kitais bolŠeVižrtlo mikfObu už
sikrėtusiais btįfafiizačijbS virši
ninkais nutempė Sąjuhgą pas 
“kairiasparaius’Y 6 paskui į 
komunistų partiją. Prieš tai 
Šukys buvo aitoWMtratbHus 
L$S. spaustuvėje, kut buvo 
spausdinama “Kova” ir “Nau
joji Gadynė”* Amerikai įstojus 
į karą, keįetas karštakošių, be 
organizacijos žinios, sumanė 
paskleisti per LSS. kuopas “re
voliucinių” atsišaukimų* , kad 
lietuviai darbininkai priešintų
si t karui.
’ Kai policija susekė, iš Kur 
tie lapeliai paštu siuntihėjami, 
if atėjo 1 “Kovą” daryti kratą, 
Tai du “revoliucijos vadai” pa^ 
bėgd (“sulindo į surpaipę”), o 
Šukys buvo suimtas, it jam kada 1“’šiskaitas? dMe: te a« ša-'

(Tęsinys)
Jauni vyrai nori būti ištikimi, 
bet nebūna; seni vyrai nori 
būti neištikim, bet negali.”

“Doriahai, neikite į teatrą šį 
vakarą”, tarė Halhvardas. Pa
silikite ant vakarienės su ma
nim.”

“Aš negaliu, Baziiiau.”
“Kodėl?”
“Nes aš pasižadėjau eiti 

lordu Henriu Wottonu.”
“Jus neįtiksite jam labiau, 

išlaikydamas savo prižadą. 
Jisi pats nuolatos sulaužo savo 
prižadus. Aš meldžiu jus nei
ti.” ::
Dorianas Gray’jus nusijuokė 
ir papurtė galyąi

“Aš maldauju Jūsų.”
“Vaikinas abejojo, ir pažvel

gė į lordą Henrių, kuris te
ini jo juos, sėdėdamas prie ar
batos stalo, ir patenkintai šyp
sojosi.

“Aš turiu eiti, i Baziiiau,” jis 
atsakė.

“Labai gerai”, tarė Raigar
das; ir nuėjęs prie stalo, pa
dėjo savo puoduką. “Jau gana 
vėlu, o jums reikia apsirengti, 
kad jus geriau negaišinkite 
laiko. Sudie, Hcnriau. Sudie, 
Dprianai. Atsilankykite pas 
mane neužilgb. Atsilankykite 
ryloj.” ? ,»

“Be abejonės.”
“Jus neužihiršite?”

“Nu-gi, žinoma, kad neuž
miršime,” šaukė Dorianas.

“Ir... Henriau!”
“Ką sakysit, Baziiiau?”
“Neužmirškite, ko aš pra

šiau jušų, kai mes buvome 
darže šį rytą.”

“Aš tą užmiršau.”
“Aš jums pasitikiu.”
“Butų gerai; kad aš galėčiau 

pasitikėti nors pats savimi,” 
judkdaniasiS tarė lordas Hen
rius. “Eikihie, pone Gray’jau, 
mano karieta jau laukia, o jus 
galėsite važiuoti, kur jums pa
tiks. Sudieį Biiziliaii. Tai buvo 
labai įdomus

Durims UŽS 
jimo, tapytojas pavirto ant 
sofos ir skausmo išvaizda pa
sirodė aiit jo Vėidb.

iii;-
Kai pusę pb pifibos valan

dos ant ėytbjttUs Įbi»dės Hen
rius Wottdttas ttUėlb iš Kur- 
zono gatvesi ligi Albanės, at
lankyti savo dėdę, lordą Fer- 
morą, linksmą, nors ir nevisai 
švelnaus budo, seną viengun
gį, Luyį ipąĮŠaĮiniaiĮ žimnes va
dindavo į sauipylingu, ! nes' jis 
nieko ypatingo negaudavo iš 
joį o Draugija skaiddvb ji ge- 
tąŠirdžhi, nfeš jiš iftailindavo 
tuos, kurie palmksmindavo jį, 
io1tėvas yra buvęs miMj aiii*

įLIE

PAPUOŠKITE 
Savo KAMBARIUS

Velykoms
Naujais Rakandais
Pasinaudokite Stebėtinai

i

Mažomis Kainomis

Nauji Seklyčioms Setai, 
verti iki $60.00

Nauji Setai, verti $100.00

7-nių šiiiotų gražus Valgo
mojo Kambario setai, verti 

iki $65, po'

$25.00
3-jų šmotų miegamų kam

barių sėtai verti $75.00

$38.50
GVAZM.V- 

. TVOTI 
ŽAVIOS

PttrsidUoda 
tik už vienų 
ketvirtą dalį 

tikras 
verči'os 

po

$6.00, $12.50, $17.50
ir ankščiau

KODĖL PIRKTI KITUR IR 
MOKĖTI DAUGIAU?

PIRKITE ČIA IR TAUPY
KITE!

PEŪPLES
FURNITURE CO



šeštadienis, baland. T, 193’3
t

Du nubausti amžinu ka 
Įėjimu už policistų 

nužudymą

Nusižude, kad ištrukti 
nuo teismo

būtyje Central Plaza, 325 
North Central avenue. Jis bu
vo savininkas dviejų rūbų

ANUPRAS F. DOLIK

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko- ’ 
vo 28 dieną. 3:30 valandą po 
piet 1933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus. <

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Jobanną. po tėvais Kįrkickai- 
tę, 5 sūnūs. Joną, Pranciškų. An
taną. Juozapą ir Edvardą ir dvi 
dukteris. Anelę ir Veroniką, pus
brolį Martiną Dobk ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 4628 
So. Wood St.

Laidotuvės įvyks šeštadieny ba
landžio 1 dieną. 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Anupro F. Dolik 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja prabo
čius Eudeikis. Tel. Yards 1741.

MARIJONA PAULIKIENĖ 
po tėvais Kiupelaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 30 d., 5:45 vai. vakare, 1933 
m., sulaukus pusės amžiaus; gi
mus Tauragės apskr.. Kėdainių 
patap., Lomos kaime. Amerikoj 
išgyveno 28 metus. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Joną. 2 
dukteris: Bronislavą ir Oną it 
sūnų Alfonsą, žentą Juozapą Le- 
veckį. 2 anūkes, brolį Kazimierą 

- ir brolienę Helen ir 2 anūkes it 
gimines, o Lietuvoj motinėlę Pau
liną, seserį Petronėlę ir 2 brolius: 
Juozapą ir Stanislovą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 9243 S. 
Paxton avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienyj, 
balandžio 3 d., 8 vai. ryte iš na
mų j Šv. Juozapo , So. Chicago, 
III., parapijos bažnyčią. kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Paulikie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame:

Vytas, Dukteris, Sūnūs, Žentas, 
Broliai, Brolienės, Anūkai it 

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius Eudeikis. tel. Yards 1741.

Valstijos auditorius Barrctt 
vakar atidarė šešius Illinois 
valstijos bankus, tarp jų vie
ną Ghicagoje, Sixty-Third and 
Halsted State Savings Bank.

Lietuviai Gydytojai

PADĖKAVONĖ

n

FABIJONIENĖ 
Žemgulaitė 
šiuo pasauliu ko

Arthiir Lavac, 40, 1535 Elm- 
WQod avenue, Berwyn, ii’ Ilar- 
ry Severino, 21, 1532 South 
Kilbourn avenue, vakar buvo 
nubausti amžinu kalėjimu 
už dviejų policistų nužudymų

Susirūpinęs dėl bylos, kuri 
jo lauke už užpuolimą asmens 
blogais norais, Ludwig Sunde, 
50 metų, vakar nusižudė vieš*

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Antanina Saunorienč
po tėvais Strimaitė

Mirė kovo 30 d., 1933 m., 10:15 vai. ryto, pusam- 
žiaus. Kilo iš Kauno rėd., Šiaulių apskr., Pakarpęs mies
telio. Amerikoje išgyveno apie 12 metų.

Paliko dideliame nuliudime dukterį Oną Bagdonienę, 
žentų Viktorų, anūką Albertą, broli Juozapų Strimų, 2 
brolio vaikiu: Benediktą ir Tamošių ir gimines, o Lietu
voje 2 seseris Joaną Zakarienę ir Janšauskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3358 S. Halsted St. Tel. Yards 3408. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 3 d., iš namų 8:30 
vai. bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja graborius Pavlavičia Under- 
taking Co. Tel. Victory 4088.

ANASTAZIJA MACKEVIČIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 30 d., 9:30 vai. vakare, 1933 
m., sulaukus pusės amžiaus; gi
mus Panevėžio apskr. ir miestely. 
Amerikoj išgyveno 23 metus. .
Paliko dideliame nubudime duk
terį Oną Gužaitienę ir 3 brolius 
— Juozapą, Kazimierą ir Stanis
lovą ir anukus ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 2862 W. 
38 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienyj, 1 
balandžio 3 d., 8 vai. ryte iš
namų į Aušros Vartų parapijoj 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Anastazijos Macke
vičienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimu ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame
Duktė, broliai, Anūkai 

ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, tel. Yards 1741.

JONAS SEDfeMKA
Kuris mirė kovo 19 dieną, 

1933 ir palaidotas tapo kovo 23, 
1 933, o dabar ilsis Šv. KaaĮinpero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami , 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms it 
suteikusiems vainikus draugams. 
Dčkavojame musų dvasiškam tė
vui, Pralotu: Kun. Krušui, Kl. 
Albavičiui, Kunigams Šiaulinskui 
ir Petrauskui; kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą; dė- 
kavojame graboriui S. P. Mažei
kai, kuris savu geru ir mandagiu 
'patarnavimu garbingai nulydėjo 
jį į amžinastį, o mums * 
no perkęsti nubudimą ir 

'dčkavojame grabnešiams, 
Šių aukautojams, gėlių 
jams ir visiems žmoniems kurte 
paguodė mus nubudimo valando
je ir pagalios dčkavojame visiems 
.dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas vyras 
ir tėvelį sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje ir lauk mus ateinant pas sa
ve.. ;

Nubudę; Moteris ir Dukterys.

Graboriai

palcngvi- 
rupesčius, 
šv. Mi- 
aukauto-

AGNIEŠKA 
po tėvais

Persiskyrė su 
vo 30 d., 1 vai. po piet, 1933 | 
m., sulaukus 54 m. amžiaus; gi
mus Pavirženų miestely. Paliko 
dideliame nuliudime dukterį Ju
lijoną, posūnį Julijoną, o Lietu
voje podukrą Uršulę, seserį Pet- I 
ronelę, švogerį Leoną Badauką - 
ir gimines. Kūnas pašarvotas ran- ' 
dasi Fred Doty koplyčioj, 214 
E. 115 St. Tel. Pullman 0118.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
bal. 3 d., 8:30 vai. ryto iš kop
lyčios į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Agnieškos Fabijonie- 
nės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą 
kinimą.

Nubudę liekame 
Duktė ir

JONAS 
BARTAŠIUS

suteikti jai 
ir atsisvei-

Posūnis.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Fred. Doty, tel. Pullman 
0118.

Graboriai

valandos 10 iki 12 ryto 
1 iki 5 ir 6 iki 9 vai. vak.

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėboj sulig sutarimo

Dr. Joseph F. Andersunas
KOJŲ SPECIALISTAS 

W. 63rd ST.. CHICAGO. 
Ofiso Tol. Prospect 0917 

Rez. Pullman 3224

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
T«l. Roouvdt 7532

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas -
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turin automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

3201 ILL. Phone Boulevard 4139

Ofiso Telefonas Yards 0344
Dr. Vincentas S. Norkus

KOJŲ SPECIALISTAS 
Valandos Kasdieną

9 iki 12, 2 iki 5, 7 iki 8:30
756 W. 35th St.

CHICAGO, ILL.

A. MASALSKIS
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymai lky< 
jių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagojej 

ir apielinkeje. 
graži

Dekavoju visiems 
gams, drangoms ir 
kurie dalyvavo 
brolio Jono
kūno perkėlimo į 
vų lotų, kovo 28 
1933 m., švento 
miero kapinėse.

Ilsėkis broleli 
žemelėj.

Nulindęs brolis

drau- 
tiems 
mano 

Barlašiaus 
nuosa- 
dieną, 
Kaži-

šaltoj

Feli.x Barlašius.

..... ..............i. ..r ,____i.
Lietuviai Gydytojai

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 4930

Persikėliau j erdvesne ir patogesne vietą

8325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 p. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadię- 

niais pagal susitarimą.

8335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valantis: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
Reaidendja 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir VaiAų lipų Specialiai

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utacainkais it 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir pači 
cntus priimsiu pradedant nuo pirmadis- 

nio, sausio 15 dieno*. 1933 
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th SL 

Cicero, UI.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 it 6 iki 6 P. M. 
Scrėdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

AV.

Lietuves Akušerės

Telefonas Yards 0994

Nedaliomis ir iventadieniais 10—2.

Advokatai

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victoiy 2343

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonam Virginia 0036

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Ava. 

Telefonas Groyehill 1595

756 W. 35th St
Cor. of 35tb 8 St.)

Qf«o valandos nuo 1-3, npo 6:30-<8:30 
Nedėldieniait pagal autartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. MELS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb U Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal šutartį.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialusis ndos ligų ir veneriikų lin 
O d i a aa

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. VJashington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

LIETUVIS

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

2400 VV. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. 6eeley 7330
Namų telefonas Brunsivick 0597

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

U Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja .prie gim- į 
dymo namuose ar Ii- į 
goninčse, duodu ma- 
ssage, clectric treat- į 
ment ir magnetic 
hlankets ir t. t. 
Moterims ir mergi-! 
>nom patarimai do
vanai.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Šventadienio ir ketvirtpdienip

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki H valandai ryto' 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro:

•___________________________________________________ I

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 84J 3 

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

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. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. MAURO KAHN 
4631 South Ashland Avenfu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 42 dieną, 2 iki 3 po pi» 

7 iki 8 741- Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

■Valandos nuo 9 įltf 11 ryto,' nuo 2<4 
j* 7fP po pietų, seredoms po pietų 1* 

hedėlicima pagal snsitadms.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS) 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu bosite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS •

1439 S- 49 Ct., Cicero, III.
Td- Cicero 5927

Nepalikite Jūsų Mylimų 
Kapo Nepaženklinę 
Dabar geriausias laikas užsisakyti 

Pamin^h
Pirkite Tiesiai iš Dirbtuves

VENETIAN 
MONUMENT CO.

523-27 N. Western Avė.
Phone SEELEY 6103 

Mes padarome ant užsakymo hilc kokį 
Paminklą musų dirbtuvėje 

įsteigta nuo 1885 m. 
Del Informacijų Pasaukite 

A. S. VALŪNAS 
Berkshire 1487

PATARNAVIMAS DIENA ® NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau 
šia šermenų, o turint daug šermenų, gali 
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra
borius, kuris turi įręngęs grabų dirbtuvę. 
Ūia padaroma didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Si įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop 
lyeios su vargonais DYKAI dėl šermenų 
Nubudimo valandoje, pašaukite šią; įs

J. F. EUDEIKIS,
LIETUVIŲ GRABORIUS'

DIDYSIS OFISAS

46054)7 SO. HERMITAGE AVĖ
Vui TtMvflfl ¥ĄĮU?S 1741—JI74'2' *

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT
UBTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS:

Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę it -toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro-į 
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedčliomis pagal 
sutarti- Akinių kainos per pusę pigiauą, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos'be akinių. Kainos pi-

t

kampus Halsted St. V“ ’

giau kaip pirmiau.
4712 South. Ashland Avė,

Phone boulevard 7589

Td, Yąrds 1829

IRNER
specialistas

JDa onrr aus 

Komplikuotuose 
uosą

CHICAGO, ILĮ,.

Phone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

niiso tel Laf<‘**»te 70^ Į

Dr. V. E. Siedlinskis 
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

DR. IIERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas pet 25 «» 
tus kaipo patyręs gydytojas chirntgasb 
akuisris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausius sns 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie 
taisos.

Ofisas ir Laboratopja: 
1025 W. ISth St., netoli Uorįtan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Centrai 7*6*

DR. CHARLES SEGA! 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė. 3 Sįsbo' * 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų lig: 
OP1SO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki e 
vai. po pietų jr npo 7 iki 8:39 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

‘Phone Midway 2880

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723 i

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; valandos 0—6 
West Side; 2151 W. 22nd St. , n 

Panodfilio, Seredos Ir PėtnyčtoB vak. 0 iki 6 
Telefonas Rooeevelt 0000

»oSi. »
Telefonas Republic 0600
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ales Tax” — parda 
vimo mokesčiai

Kaip
(Tęsinys)

“sales tax” palies 
biznierius

tat” aktas reikalnu- 
biznieriai — detali-

“Sales 
ja. kad 
niai reikmenų pardavėjai pa
duotų sekančio turinio užra
šą ant dėžės, ryšulio, etc., ku
riame yra detaliniai parduo
tos prekės, arba ant kvito (re- 
ceipt), kurį krautuvininkas iš
duoda pirkėjui:

“The selling price of this 
property is included in re- 
ceipts upon the basi s o f 
ivhich the seller is obliged 
to pay three per cent to the 
State of Illinois“
Vienok, jeigu krautuvininkas 

nenaudoja ryšulių, popierio 
prekių suviniojitnui, arba 
“kartonų,” etc., ant kurių už
rašas turėtų būti atspausdin
tas, arba jeigu klientui ne
duoda kvitų, aktas leidžia to
kiems krautuvininkams iška
binti sekančio turinio parašą 
aiškioje vietoje, savo krautu
vėje, kur kiekvienas galėtų jį 
pamatyti:

“Purchasers are hereby 
notified t ha t as to each 
it e m o f property sold, the 
selling price in included in 
receipts upon the basis of 
tvhich the seller is obliged 
to pay three percent to the 
State of Illinois.“
Toliau, aktas sako, kad joks

KomunijjtU partijos sekreto
rius, pasirodo, įsimyli j mer
giną, kurią vedė jo geriau
sias draugas. Nors kartą so
vietų filme žmonės nebus ma
šinos, dirbtini tipai, robotai, 
bet žmonės.

Kompozitorius Drnilri Shos- 
takoviteb parašė filmui spe
cialu muziką.

Bomba smarkiai apardė 
vaistinę

biznio

sako: 
parduo- 
Illinois

biznicrius* neprivalo garsinti 
arba duoti suprasti publikai 
kokiu nors bildu, tiesioginiai 
ar netiesioginiai, kad uždėtas 
taksas nėra įskaitytas į par- 
duodatnos prekės kainą.

Turi būti vedamos 
knygos.

Įstatymas toliau 
Kiekvienas biznierius 
dąs prekes detaliai
valstijoje, privalo laikyti re
kordus ir knygas visų tokių 
prękių pardavimų su “invoi- 
ces”, “bills of landing,‘, parda
vimo rekordais, nuorašais nuo 
“bills of sale”, ir kitais reika
lingais dokumentais. Tokios 
knygos ir dokumentai turi bū
ti visuomet prieinami depar
tamentui arba jo autorizuotų 
agentų peržiūrėjimui. Tokios 
knygos ir rekordai turi būti 
užlaikyti mažiausiai per du 
netu, nebent departamentas 

suteiks karutuvininkui įgalio
jimą sunaikinti juos anksčiau.

Kad užtikrinti tų biznierių 
knygų ir pranešimų valdžiai 
(returns) teisingumą ir kad 
nuspręsti kiek biznierius turi 
mokėti valstijai, departamen
to įgalioti atstovai gali vesti 
tyrinėjimus, peržiūrėti visus 
dokumentus, pašaukti biznie
rius tardymui ir kviesti kitus 
paliestus asmenis liudyti.

(Bus daugiau)

Vakar sprogo bomba tarp
duryje vaistinės adresu 3601 
Broadway ir padarė apie $10,- 
000 nuostolio. Kas bomba pa
dėjo ir kodėl — savininkai ne
žino.

PRANEŠIMAI
Marquette Park. SLA. 260 kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks balandžio 2 
dieną. 2 va L po pietų K. J. Mačiuko 
raštinėje, 6812 So. Western Avė. Ger- 
bamieji nariai ir narės esate kviečiami 
skaitlingai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų, kurie būtinai turi bū
ti aptarti. Taipgi -malonėsite užsimokėti 
užvilktus mokesčius, kad laike ligos ar 
kokios nelaimės ne butų pervėlu.

M. Pallock, sekr.

Meldžiu jsitėmyti. Labai daug nusi
skundžia mano pacientų ir taip žmonių, 
kurie nori su manim pasimatyti ir ne
randa manęs ofise. Šiuęmri meldžiu įsi- 
tėmyti valandas priėmimo. Mane rasite 
visada: IŠ ryto iki 10 vai. ir vakare 
nuo 6 iki 9 vai. vakaro. Ne kitaip.

Užinteresuotiejie prisilaikydami aukš
čiau paminėtų valandų —- neturės pro
gos nusiskusti, kad nerenda manęs ofise. 

3310
DR. A. L. GRAIČUNAS
So. Halsted St., • Chicago, III.

Tel. Yards 3162

Kruopukių Prog. Kliubo susirinkimas 
atsibus nedėlioj, balandžio 2 "d. 1933, 
10 vai. ryta Sandaros svetainėj, 3227 
So. Halsted St. Visi kliubo nariai yra 
kviečiami dalyvaut.

V. čepulevičius, rašt.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

7 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD,) 
Iš STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLĖS.

NAUJOJ VIETOJ
. r

PAINT

BRIDGEPORt HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J, S. Ramančlonts, Vedėjas, , 
štai dabar musų krautuvėje keletas

BARGENŲ: ĖĮf*
Sienoms popiera rolelis ........ ww 

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

Roseland rengia 
iškilmingas 3.2% 
alaus sutiktuves

žmo-

Sutiks alų balandžio 7 dieną, 
Strumilo svetainėje

šęs prisiųsti tinkamiausį 
gų darbo atlikimui.

“Tuo budif palengvinama šel
pimo darbas ir šeimynų gal- 
voms-bedarbiams duodama pro
ga uždirbti keliolika dolerių 
pragyvenimui.

ROSELAND.— šiomis dieno
mis S. Sudentas, Roseland Be- 
verage Co. vedėjas, paskelbė ( 
rengiąs “Iškilmingą alaus pa
sitikimo balių”, penktadienio va
kare, balandžio 7 d. Strumilos 
svetainėje, 158 E. 107 St. Tai 
busiančios tikros lietuviškos va
karuškos, šoksią visi lietuviš
kai. Numalšinimui troškulio, 
gersią tikrąjį putojanti 3.2% 
alų. Okei, Stanley, mes jau 
rengiamės su kaimynais eiti to 
putojančio alaus paragauti.

Brighton parkietis 
žiuri optimizmo aki

mis į ateitį
Sako, pasireiškęs didesnis ju

dėjimas: darbai eisią geryn 
Crane dirbtuvėje.

Visos lietuviškos užeigos (ša
itanai) rengiasi prie naujojo 
alaus, šveičia barus, stalus, sie
nas mazgoja, lig prieš kokias 
vestuves. Aną dieną teko ap
lankyti A. Balčiūną, Strumilos 
svetainės užlaikytoją, trys dar
bininkai ekstra paimti prie pa
dailinimo jojo įstaigos.

—Untanas.

Ragina namų savi 
ninkus samdyti be 

darbius daržų 
tvarkymui "

Unemployment Relief Service 
šelpia daugelį ekspertų dar
žininkų, 
darbo

kurie dabar neturi

Partners VVanted
Pusininką Reikią

PALIKAU našlys. 42 metų, be vaikų. 
Turiu 2 farmas, 40 akerių ir 120 prie 
garsingo miesto Hot Springs, Ark. kur 
aš atgavau sveikatą ir kur tūkstančiai ki
tų atgavo sveikatą. Duodu progą mote
rims ar vyrams su šeiminomii psisidėti į 
partnerius prie didžiausios farmos arba 
mažosios. Visą nupirkti pigiai ant leng
vų išmokėjimų. Čia farmeriauti yra leng
viau negu šiaurinėse valstijose ir daug 
pelningiau. Galima auginti dvejus derlius, 
vieną vasarą. Čia vasaros ilgos, žiemos 
kaip ir nėra. Čia auga pelningi vaisiai, va
ta, pinacai, bindzai, cukraus lendrės, žir
niai, agurkai ir tt. čia farmeriai blogų metų 
mažai tejaučia. Rašykit John Ambrose 
U. S. Highvvąy 270, Royal, Ark.

Situation VVanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo bučerneje, dirbsiu 
už mažą atlyginimą.

Tel. Lafayette 4300

KAM REIKALINGAS karpenteris 
suprantantis visą darbą prie statymo ar
ba pataisymo, namų porčių, langų, durų 
ir tt. 
gas 
site

Meldžiu atsišaukti kam reikalin- 
toks žmogus. Už žemą kainą, bu- 
užganėdinti.

J. MIKALUNAS, 
1451 Ven Buren St.

Haymarket 3761 •
—... ■

KAM REIKALINGA moteris už dar
bininkę tai matykite sekmadieny, 
galiu dirbti bile kokį darbą. G. 
Martinkus, 3622 S. Union Avė., antros 
lubos užpakaly.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Businessf Chances
Pardavimui Bizniai

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų sn 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendanninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai, vak, šventadieniais nno 
10 iki ryto iki piet. įžymus namai ori* 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PARDAVIMUI restaurantas, gera 
vieta prie South Water marketo. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos. 
Mrs. Martba Mazyt, 1407 S. Morgą i 
St. TeL Canal 0536.

PARDAVIMUI grosernės fixture. 
electric fenas, eleetrie mašina kavai 
malti. 2600 Jackson Avė., Chicago 
Heights. Tel. Chicago Heigbts 4422.

metų

PARDAVIMUI knygų, gintarų, laik
raščių ir kitų smulkių daiktų biznis — 
tinkamas jauniems ir seniems. Pigiai ar
ba duosiu išmokėjimais. Spaustuvė, 
3352 So. Halsted St.

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymui visokios rūšies 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 rūšies 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 « CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Fanas For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS Illinois valstijoj, didelės ir 
mažos, arti miesto, prie cementinio ke
lio, geros vietos. 80 akerių — $1800. 
80 akerių — $1600. 114 akerių —
$2800. 118 akerių — $20 už akerį. 
20 akerių — $1050. 121 akeris — 
$25 už akerj, visos su budinkais. 160 
akerių $10 už akerį be budinkų.

Roy Layson, Mason, Iii.

RENDUOSIU arba parduosiu gražų 
daržą ir biznio vietą ant Kean Avenue 
Justice Parke, arti Lietuviškų Tautiškų 
Kapinių, šaukite Lincoln 3690.

FARMOS PIGIOS — KAIP PURVAS 
190 
180 
120 
120 
200 
240 
137 
220 akerių * 

80 akerių •
206 akeriai — Wayne paviete $4500 

Visos farmos yra “improved” ant iš
mokėjimų, 25% reikia įmokėti, liku
sius per 20 metų, ant 6 nuošimčio. 
Turiu kitas farmas Illinois, Mo. ir Ark. 
Jeigu norite bargeno, pamatykite mane. 

M. H. BRINKMAN.
4724 Oakton St. Niles Center, III.

akerių — Adams paviete .... 
akerių — Clay paviete'.... 
akerių—Cumberland pav. 

akerių — Edwards paviete 
akerių — Fayette paviete 
akerių — Jackson paviete 
akerių —- Shelby paviete

$3000 
$4500 
$4000 
$3200 
$5000 
$3000 
$3500

Winnebago paviete $4500 
Winnebago paviete $2500

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto darbą už jūsų 
pačių' kainą. Mes taipgi cinuojame, 
kaip tai rynas, "down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965PAIEŠKAU darbo į kepyklą. Patyri

mą turiu per 14 metų, ant visokio dar
bo. 2 užp. M. Krisčiunas, 3358 So. 
Halsted St.Pėter Conrad

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Furnished Rooms
RENDON kambarys, šviesds, 

apšildomas, 2 lubos iš fronto, 
1507 N. Irving Avė.

Švarus,

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

DARBAS VISADA
Pirk vieną šių farmų, tai nereikės rū

pintis apie rytojų.

30 akrų vaisių farma, 14 akrų uo
gų, 2 akrai obuolių sodnas, 17 medžių 
grušių, 2 akrai vynuogių ir pyčių. 
Visi geri budinkai, stuba beveik nauja, 
randasi arti miestelio, 70 mylių nuo 
Chicagos, kaina $2,400.

200 akrų farma ant kranto St. Joe 
upės, galima dalį farmos išparduoti lo
tais ir dar turėti didelę farmą dėl sa
vęs. Yra gera stuba su sodnu, kaina 
tik $30 už akrą, verta trys syk tiek. 
Apie 75 mylios nuo Chicagos.

Turime ir daugelį kitokių farmų vi
sose valstijose, lengvais išmokėjimais. 
Norintieji surasti tinkamą farmą, namą 
arba biznį, tai pamatykit mus, tai netik 
sutaupysite daug laiko, bet ir pinigų.

J. SINKUS AND CO.
1039 West 69th St.

Bridgeport. Simano Daukanto Drau
gija laikys bertaininį susirinkimą sek
madieny, balandžio 2 d., 1933, 12 v. 
dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai privalote būtinai atsilankyti; nes 
yra svarbus susirinkimas, kaip tai ran
dasi naujų reikalų apsvarstyti. Taipgi 
būtinai pasirūpinkite savo mokesčiais 
draugijai kad neliktum suspenduotas.

P. K. Raštininkas.
t -- --------- :

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, balandžia 2 d., 1933 nE, 
1 vai. po pietų Jono GarbuzoT svėt., 
3749 S. Halsted St.; Taigi draugai 
būtinai atsilankykite" į šį susirinkimą, 
nes turime labai svarbių 
styti dėl labo kliubo, o 
te naujų narių atsivesti įrašyti į kliubą 

IV. Didžiulis, rašt.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks nedėlioj, ba
landžio 2 d., 1 vai. po pietų, J. Gar- 
buzo svet., 3749 S. Halsted St. Malo
nėkite viii atsilankyti, nes yra svarbių 
nutarimų ir darbininkus turime rinkti 
dėl baliaus. Vaidyba.

Chicagos Lietuvių Benas laikys mėne
sinį susirinkimą, balandžio 5 d., 1933 
Woodman svet., 33 tr Lime St., Chica
go. Pirma bus praktika po to bus su
sirinkimas, nes daug dalykų reikia ap
svarstyti ypatingai apie pasaulio parodos 
reikalus. —Sekr.

Kupiškėnų Kliubo susirinkimas. Ku
piškėnų Bendro Kliubo Amerikoje me
tinis susirinkimas ir valdybos rinkimas 
įvyks balandžio 1 d., 7:30 vai. vak. 
Justin Kulio aptiekos salėje. 3259 S. 
Halsted St., Chicago, III. K. B. K. A. 
centro prezidentas Jonas ‘ J. Kulis grįžo 
iš kelionės po Ameriką, 6 niėnesius va
žinėjo biznio reikalais. Atlankė ir šias 
kuopas K. B. K. A. 2, 3, 4, 5 ir 7 kuo
pos daug turiu papasakoti apie Kupiš
kėnų su aplinkinių valsčių bendra vei
kimą Liaudies namo kūrimo Kupišky. 
Bukit visi. K. B. K. A. centro prez.

Jonas J. Kulis.

PASIRENDUOJA kambarys, šviesus 
2 lubos, vyrams, su valgiu ir kitais pa- 
rankumais, tam kas nori gerai ir ne
brangiai pragyventi.

43 59 So. Maplewood Avė.

KAMBARYS ant rendos dėl pavienio 
arba vedusios poros, su valgiu ar be. 
nebrangiai, gera vieta, gali vartoti gara- 
džių. 6609 S. Campbell Avė.

KAMBARYS ant rendos dėl vaikinų 
ar merginų, valgį gali pats pasigaminti. 
1712 N. Lincoln St. 3 augštas formas.

reikalų apsvar- 
ypatingai turi-

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

Didelis knygų ir gintarų pasirinki
mas — nupiginta kaina. . Musų kny
gyne randasi šimtai skirtingų knygų: 
apysakų, istorijų* mokslų knygų, juo
kų, monų, muzikalių dainų ir tt.. Kny
gynas atidaras nuo 9 ryto ki 5 vai. vak. 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS 
3653 So. Haltttd St. 

Chicago, 111.

REAL ĖST
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ ,AGENTŪRA

Prisirašykite į-amusų spulką

TEL. LAFAYĘTTE 1083

2608 West 47th St.,
.........................F.... 1,1 "“I1'1 ..................... ...... ... ... ...... . .............

CLASSIFIED ADS

ANT RENDOS kambarys apšildomas 
su valgiu ar be valgio, gera transpor- 
tacija, prie mažos šeimynos.

3139 W. 40 St.

For Rent
RENDON, labai gražus Storas dėl ša

itano, namas naujas, apšildytas. Atsišau
kite greitai. 3223 So. Halsted St. ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 

Gaukite velykinį permament išanksto. 
Specialės permament waves, geriausios. 
Eugeene, Gąbrielene ......................... $5.00
Circulene ........................................... 3.50
Bathers ................................................... 2.50
Pasirinkimas bile vieno iš 3-jų .... $1.00 
Pirmas 4 dienas savaitėje. Drėgnas finger 
wave — 25c — Penk. ir Šešt. — 35c. 
Sausas finger wave—35c.Penkt. ir šešt.50c 
Atdara nedėlioj išryto. 3114 S. Halsted St.

WEST CENTRAL WINDOW SHADE 
CLEANERS 

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

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

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ 
ŠAUKITE COLUMBUS 9309

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kampinė grosernė — 
gera vieta dėl saliu no — 5 kambariai 
pagyvenimui. 2 mašinom garadžius. Ren
da pigi. Priežastis, turi du bizniu. 4159 
So. Rokwedl St. Atsišaukite 2614 W. 
42 St. •

PARSIDUODA grosernė pigiai, gera 
vieta, 4 kambariai, pagyvenimui. Renda 
nebrangi. 1904- Canalport Avė.

PARDUOSIU grosemę su namu, 4 
kambariai gyvenimui arba mainysiu ant 
cottage ar bungalow. 2638 W. 71 St.

PARSIDUODA grosernė su ar be 
namo, karštu vandeniu apšildomas. Ge
ra vieta, tinka bile kokiam bizniui.

3149 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen, kampinė krautuvė, nėra kompetici- 
jos, pigiai. 3801 So. Datųep Avė.

PARSIDUODA barbernė arba tik 
barbernės rakandai, fixtures. Viskas ge
rame stovy, nebrangiai, priežastį patir
site ant vietos. 4612 S. Paulina St.

PARDAVIMUI bučemė ant lengvų 
išmokėjimų.

, 2414 W. 69 St.

PARSIDUODA šaitanas su laisniu iš 
priežasties, vienai moteriai persunku, 
parduosiu pigiai.

724 W..14 Place z
■ X .. .

PARDAVIMUI batų taisymo maši
nos, gerame stovyje, parduosiu pigiai.

2437 W. 69 St., Chicago

PARSIDUODA farma 120 akerių la
bai pigiai be budinkų, bet galima pas
tatyti budintas iš tos pačios farmos 
medžių.

F. YANUSOS
3000 So. Canal St.' 

Atsilankykite nuo 10 ryto iki 5 vai.
po pietų 

Tel. Victory 1236

RENDON flatas su vienu arba dau
giau kambarių, ženotai porai, gali turėti 
ir savo rakandus. Šiluma, telefonas. 
Pigi renda. 2607 W. 69 St.

Brighton parkiečių tarpe 
reiškiasi didesnis judėjimas. 
Ypatingai kaip kurie biznie
riai jau pasirengę laukti se
niai buto svečio, tai yra ge
rojo alučio. Vieni jau turi su
planavę greitu laiku įsitaisyti 
moderniškusi saliunus, o kiti 
pakol kas dar vis skeptiškai 
žiuri. Girdi, kažin ar tik bus 
kam gerti, kad daugybe žmo
nių neturi darbo ir pinigų.

Darbai eis geryn. Sužinojau, 
viens kits lietuvis jau gavo 
apielinkės dirbtuvėse išpildy
ti darbo aplikacijas, bet, žino
ma, gal reikės ilgai palaukti, 
kol juos pašauks. Visgi tas 
parodo, kad darbdaviai tikisi, 
kad jiems reikės darbininkų. 
Be to, vietines Crane kompa
nijos kaip kurie boseliai sako, 
kad tos dirbtuves darbininkai 
greit turės daugiau darbo. Ten 
dirbantis M. Norkus, stako, tu
rįs dvigubai daugiau darbo, 
negu kad pirma jų departa
mentas turėjo. —A. J. S.

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

Financial
Finansai-Paekolos

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI 
; f C » 

Apiprekiavimas — Kęlektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO. 
4055 So. Archer Avė.

Telefonas Lafayette 3269

RENDON 2 kambariai apšildomi, 
šviesus iš abiejų pusių.

4523 So. Fairfield Avė.

PARENDAVOJIMUI vienas ar du 
kambariai, ženotai porai arba vyrams.

6408 S. Francisco St.
t

Real Estate For Sale
Namni-žemS Pardavimui

P-I-N-I-G-U-S
apmainysim ant 

M-O-R-G-I-č-I-Ų
Perkame pirmus morgičius 

judgment notas — 1 * 
lektuojąm senas skolas, 
pasekmėm.

PUBLIC SERVICE OFFICE 
819 W. 35 St. Pbone Yards 1433 

............... . i r ........................ !

EXTRA. Rendai pigiai gasolino sto
tis. Geras sustojimui žolynas su me
džiais. Sužinoti

6049 So.’ Kildare Avė.

PARDAVIMUI Storas ir 5 kamba
rių flatas viršuj. 2 akrų garadžius. Sto
ras įrengtas su baro fikturiais. Vertes 
$32,000, paaukosiu už $22,000, mor- 
gičius $8,000 reikės mokėti už 3 me
tų. Matykite nuo 9 ryto iki 5 vai. 
vakaro.

1450 W. 79th St. 
Tel. Prospect 8080

i — bonus, 
vekselius. —- Ko- 

Darbas su

Automobiles
CHEVROLET 1927 LANDAU, 4 

durų Sedanas, labai gerame stovy, pri
verstas parduoti. Tel. Keystone 4420. 

» • -------------- -

“Namų 
ekspertus 
ninkus pagrąžinimu*! jų kiemų ir 
daržų šį pavasarį ir vasarą, 
kreipdamies į Unemployment 
Relief Service, Cook apskričio 
Public Welfare biuro”, pareiš
kė J. W. Bergthold, vienas biu
ro viršininku. .

Kiekvienam pareikalavusiam 
biuras prisius vieną tų eksper
tų, kurie dabartiniu laiku yra 
bedarbiai ir gauna pašalpą. Vi
so, biuras turi informacijų apie 
121,000 bedarbių užsiėmimus 
ir randa, kad gali rasti žmonių 
tinkančių įvairiausiems dar
bams.

Jeigu kam reikia darbininko, 
biuras ragina juos kreiptis j j].
Biuras bus Visuomet pasiruo- vieną “meilčs

savininkai gali gauti 
daržininkus ir gėli- Šiame sovietų filme 

žmonės yra žmonės

Reikale “Sales Tax”
Matykite

J. P. VARKALĄ

Senas Auksas
_ ____________ Old

VISUOMET TEISINGA CASH 
kaina mokame už auksą, sidabrą, plati
ną ir dantų karūnas. V. S. Smelting 
Works (The Qld Hejjable) 39 South 
State St„ kampas Mbhtoe, 4 tos lubos.

' - |,|,l l> ,11 ..............

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI likusios plytos visai 
pigiai, 1000 plytų už'$3.95.

4426 So. Western* Ąve.

COACH, dra- 
šonini mautingai —

1930 PONTIAC — 
taniai ratai, 
$175.00. 2226 So. State St.Telefonas 
Victory 5242.

STUTZ PASKIAUSIO 1932 MO
DELIO SEDAN, pirktas mažiaus kaip 
metai atgal. Važiavau juo labai ma
žai, yra kaip naujas. Originališkas gra
žus pališas, nėra jokios žymės, sunkus 
tairai — kaip nauji, yra radio. Turite 
pamatyti, kad įvertinti. Kainavo man 
virš $3,200. Man reikia casb, paau
kausiu už tiktai $450, 1715 Humboldt 
Blv., Įsa flat.

“Shame“ pradėta rodyti
“Punch and Judy“ teatre

- “Gėda”, 
kaip sako

Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus “Sales ir Income” 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo kreipkitės

Tek Calumet 1656
. 3241 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

PertonaT ~~
PAIEŠKAU brolio Stasio Krilevi- 

čiaus, kuris gyveno Pennsylvania valsti
joj. Tėvas mirė. AŠ norėčiau su Krile- 
vičium susižinoti, nės yra svarbus rei
kalas. Atsišaukite šiuo adresu: Wm. 
Rakauskas. 5617 W. 63 PI., Chicago, 
Uinois. „

ŠTUDEBAKER SPORT COUPE. 
Visai kaip naujas ir puikus kaip tą 
dieną kuomet ji ųupirkau. Tai yra 
geniausias ir ekonomiškiausias karas ku
rį kada nors turėjau. Geriausias užbai
gimas ir tairai. Priimsiu $250. 4832 
North Winchester Avė., netoli Lawndale 
Avė., 2nd flat.

GERAS ALUS IR GERI LAIKAI JAU 
SUGRISTA, NAUDOKITĖS 

PROGOMIS

flatai po 4 kamb., gerame stovi na- 
ir garažas. Parduosime tik už

2 
mas 
$2600, įmokėet $1000.

4 fla'tų naujas muro namas, randasi 
Marųuette Parke. Parduosime už pusę 
kainos tik už $14,500. Savininkas 
priims pirmus mortgečius arba namelį į 
mainus ir daly pinigais.

Biznio muro namas, didelis Storas su 
šaitano įrengimu. 7 kamb. flatas viršui, 
garažas ir lotas, Randasi ant Western 
Avė., receiveris parduos tik už $9500.

Biznio muro namas, Storas su gro- 
serne, kamb.. užpakalyje ir flatas vir
šui. Randasi ant privatiškos gatvės. 
Savininkas priverstas atiduoti tik už 
$3750, įmokei $1500. Aukso proga — 
naudokitės.

Nauji muro “bungalow” ir garažas, 
galite nupirkti tik už $4850. Apžiū
rėkite šia progą.

Mes turime įvairaus didžio biznio ir 
privatinių namų,' kuriuos parduodame už 
pusę kainos. Kreipkitės pas

Vakar Punch and Judy te
atre, Van Buren ir Miėhigan 
avė., pradėta rodyti naujas 
sovietų Rusijoje gamintas fil
mas — “SHAME” 
šiame produkte,
pranešimas, ačiū Dievui, ne
vaizduojamas “Dnieprostro- 
jaus” statymas ar nepaprastas 
sovietų rojaus darbininkų “re- 
voliucioniškumas.^

Filmo akcija

PAIEŠKAU brolio Antano Mačiul- 
sko, girdėjau, gyvena Amerikoje, paeina 
iš Lietuvos Kalvarijų* .parapijos, Taba- 
rauškų kaimo. Malonės: atsišaukti ar 
žinanti pranešti, G.> Mačiulskas 3311 
Archer Avė., Chicago, 'III. Telefonas 
Lafayette 2449,

ŠTUDEBAKER PASKIAUSIO MO
DELIO DE LUXE SEDAN. Man rei
kia cash ir todėl priverstas ešmi paaukoti 
mano beveik naują karą. Bevėik visai 
jo nevartojau, yra kaip naujas. Turi 
šeštas dratinius ratus, gerus tairus. Ka
ras yra tokiame pat stovyje, kaip dieną 
kuomet išėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už 
tiktai $350. i““ " ' ‘ ‘
Avė., 2nd flat.

2020 North Spaulding

sukasi apie 
trikampių.”

i
i -
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Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS janttoriaus' pagelbi- 
ninkas. unijistas, singelis.

TęL Haymarket >741

• i • .: ,.!<«

ILLINOIS AUTO WHEEL $ RIM CO. 
16 East 23rd Street

Repairing and Rebuilding of Wood, 
Wire, Disc and Truck Wheels, Rims, 
for all makes or Cars. Wheels eut down 
to any size. Axles straightened cold. 
Work called for and Delivered,

......... . P?>on« Victory 9206
i . : ' i : < .

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
mokyklos reikmenys ir kitokių mažmo
žių. 3206 S. Emerald Avė.Emerald Avė.

‘i ’i!* '.'HB.’įi'J I • ,:

kainos. Kreipkitės ’ pas

K. J. MACKE « CO. 
(Mačiukas)

6812 S. Western Avė., 
Tel. Prospect 3140

NEGIRDĖTA PROGA
Pardavimui road house su šokių sve

taine ir gasolino stočia, su dideliu kam
piniu lotu, ant Archer Avė., netoli Tau
tiškų kapinių. Turi būti parduota pi
giau negu žemė yra verta, 
už dyką.

J. SINKUS AND
1039 West 69th

o budinkai

CO.
St.

z MAINAI 2 po 4 kambarius mūrinis 
namas, išmokėtas. Mainysiu į bizniavą 
namą. Kreipkitės į kriaučiaus krautu
vę, 4103 Archer Avė*




