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Dirižabelis “Akron” Paskendo Juroje; 73 Žuvo
Didžiausias Dirižabelis Už
sidegė ir Nukrito Atlantike
Akron buvo didžiausias dirižabelis pašau 

lyje. Manoma, jį užgavo žaibas. Pa
skendo New Jersey pakraščiuose

Perry išrinktas 18 
wardo aldermanu

4. —- Di- 1931 m. 
dirižabelis 
kuris pri-

NEW YORK, bal. 
džiausiąs pasaulyje 
U. S. S. “Akron“, 
klausė laivynui, pereitą naktį
liepsnose nukrito Atlantiko van- 
denynan, nusinešdamas į gel
mes 73 žmones. Tik tris žmo
nės tapo išgelbėti (vienas iš
gelbėtojų jau mirė) ir du 
lavonai išgelbėti. Laivai ne
laimės apielinkėje ieško pludu- 
ruojančių lavonų, bet daugiau 
lavonų dar nesurasta.

Tai yra didžiausia nelaimėsi! 
dirižabeliu.

Nelaimė įvyko už 25 mylių 
nuo New Jersey kranto. Bar- 
negat švyturio apielinkėj. Ne
laimės laiku* ėjo smarkiausia 
perkūnija. Oras skraidymui 
buvo prasčiausia, nes ne tik re
gėjimas buvo labhi mažas ir 
debesys buvo visais žemai, bet ir 
susižinojimas per radio buvo 
negalimas, nes oras buvo pil
nas statiko ir radio laikinai bu
vo paliovęs veikti. Pajūrio sar
gybos stotis Asbury Park, N. 
J., gavo silpną Akron šairici- 
mąsi pagelbos, bet dėl statiko 
tolimesnis susižinojimas buvo 
negalimas ir nė viena kita sto
tis signalų neužgirdo.

Spėjama, kad dirižablį užgavo 
žaibas ir jį uždegė. Po to di
rižablis nukrito vandenynam 
Vienas laivas yra matęs lieps
ną nakties laiku. Nukrito di- 

gana negilioj vietoj ir 
departamentas skelbia, 
stengsis išimti iš diri- 
visus lavonus ir visas

rižablis

kad jis 
žabelio 
jo dalis, prie kurių tik galima 
bus prieiti. Prezidentas Roose- 
veltas įsakė padaryti nuodug
nius tos nelaimės tyrinėjimus 
ir nelaimės vieton pasiuntė lai
vyno sekretoriaus pagelbininką 
Henry Latrobe Roosevelt. Pre
zidentas išreiškė didelį apgai- 
lavimą dėl įvykusios nelaimės 
ir ypač dėl žuvusio didelio skai
čiaus žmonių. Tai “nacionalė 
nelaimė“, sako prezidentas.

žuvo admirolas Moffett
Tarp 73 žmonių, kurie žuvo 

kartu su dirižabeliir ir kurių 
nebesitikima išgelbėti, yra daug 
žymių laivyno karininkų. Tarp 
žuvusių yra rear-admirolas Wil- 
liam A. Moffett, gerai pažys
tamas chicagiečiams, nes karo 
laiku jis komandavo Great 
Lakęs jurininkų lavinimo stotį.

“Akron’ ’buvo didžiausias di
rižabelis pasaulyje, pastatytas

Jis jau daug tolimų 
kelionių bu‘vo atlikęs ir vis lai
mingai. Bandomas keliones jis 
darydavo tankiai. Tik dvi sa
vaitės atgal jis sugryžo iš Pa
namos ir dabar rengėsi skristi 
Naujosios Anglijos pakraščiais. 
Jis išskrido kaip 7:30 v. vak. 
iš Lakehurst, N. J., ir atlikęs 
naktinę kelionę manė kaip šian
die sugryšti į savo stotį. 8 vai. 
pranešė, kad “Viskas gerai”, 

i Po to tolimesnių pranešimų ne- 
’buvo, bet nesirūpinta, nes ma
nyta, kad nepagaunama radio 
dėl didelio statiko. Tečiaus apie 
vidurnaktį ištiko didelė lietaus 
audra su labai didele perkusi
ja. Manoma, kad dirižabelį už
gavo žaibas, nes jis yra pergy
venęs daug didesnes audras ir 
išėjęs nepažeistas. Nelaimė iš
tiko apie 12:30 vai. naktį.

Buvo manoma, kad dirižabelis 
gal nusileido ant vandens ir 
galės kiek laiko pluduriuoti. 
TečiaųU ta viltis nyksta. Gelbė
jimas yra labai keblus delei la
bai neramios jifros ir prasto 
oro, kuris ilgai neleido išsiųsti 
aeroplanų ieškoti dirižabelio lau
žų.
Didžiosios dirižabeliu nelaimės

Dirižabelis “Akron” nėra pir
mas Jungt. Valstijų laivyno žu
vęs dirižabelis. Buvo daug ne
laimių ir su kitų šalių dirižabe- 
liais. štai didžiosios dirižabeliu 
nelaimės nuo 1920 m.

Jungt. Valstijų karo laivyno didžiausias pasaulyje dirižablis Akron, kuris užpereitą naktį 
gautas žaibo užsidegė ir nukrito Atlantiko vandenynan New Jersey pakraščiuose. Žuvo 73

už-
žm.

sTO R H
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus, šalčiau į vakar

Saulė teka 5:28, leidžiasi 6:- 
18.

Cicero rinkimus di
dele balsų didžiuma 
laimėjo demokratai

Nauja Taxpayers partija sumu
šė republikonus ir iškarto at
sistojo antron vieton

-y

■CICERO,-Iii.— Vakar Įvyku- 
sius niekurių miesto viršininkų 
rinkimus didele balsų didžiuma 
lamiėjo demokratai, pravesda- 
mi visus savo kandidatite. Kaip 
išrodo, jie yra laimėję visliose 
precinktuose.

šiuose rinkimuose dalyvavo ir 
visai nauja Taxpayers and 
Labor party, kurioj žymią rolę 
vaidina lietuviai ir kuri buvo 
išstačius net penkis lietuviite 
kandidatus. Nors ji ir nepra
vedė nė vieno kandidato, bet 
pasirodo nepaprastai gerai. Ji, 
kaip išrodo, sumušė republiko
nus ir iškarto atsistojo antron 
vieton—pasidarė antra didžiau
sia Cicero partija.

Susidaužė perskridęs
Everestą aeroplanas

CALCUTA, Indijoj, bal. 4. 
—Vienas iš anglų aeroplanų, 
kuris vakar perskrido virš au- 
gščiaiteio pasaulyje kalno Eve- 
rest, šiandie susidaužė skrisda
mas virš netolimo, bet irgi be
veik tiek pat augšto Kanchan- 
junga kalno. Smulkmenų dar 
nežinoma.

Nušovė vyrą, pašovė 
sūnų ir pati bandė 

nusižudyti
CHICAGO.r—Iš susirūpinimo, 

kad jos vyras jau senai kaip 
negauna darbo, Mrs. Doris Pet- 
ers, 5024 N. Kedvale Avė., nu
šovė savo miegantį vyrą, pa
šovė savo su4nų William, 11 m., 
paskui padegė namą ir po to 
pati bandė nusišauti. Kaimynai 
patėmijo gaisrą, ją ii* sūnų iš
gelbėjo, bet jie vistiek veikiau
sia mirs.

Michigan balsavo 
už prohibicijos 

atšaukima
100 išrinktų konvencijon 

legatų, mažiausia 90 balsuos 
už prohibicijos atšaukimą

de-

Ėjo
šla-

pra-

Rugp. 25 , 1921—ZR-2, di
džiausias kokis iki to laiko buvo 
pabudavotas. Jis birvo nesenai 
nupirktas Jungt. Valstijų ir 
sprogo skrendant virš Hull, 
Anglijoj, žuvo 64 žmonės.

Vas. 21, 1922—Roma užgavo 
elektros vielas prie Norfolk, Va., 
nukrito žemėn ir sprogo, žuvo 
34 žmonės.

Gruodžio 21, 1923— Fran- 
euzų dirižabelis Dixmude žaibo 
užgautas nukrito jūron Sicili
jos pakraščiuose, žuvo 52 žmo
nės.

Rūgs. 3, 1925.—Shenandoah 
pakliuvo audron ties Camb- 
ridge, Ohio, ir susidaužė, žuvo 
14 žmonių.

Gčg., 1928. —Italia susidau
žė skrisdamas prie šiaurinio 
poliaus, žuvo 6 žmonės. Kitus 
vėliau surasta ledynuose.

Spalio 5, 1930—R-101 nukri
to ties Beauvais, Francijoje, 
skrisdamas į Indiją. 47 žmonės 
žuvo.

dar
yra

dar tik pereitą mėnesį pastaty
tas dirižabelis Mobile).

Laivyno sekretorius Swanson 
irgi sako, kad jis niekad nebu
vęs entuziastiškas dėl dirižabe- 
Hų.

Antra byla prieš pre 
kilį taksus

Nebestatys dirižabeliu
WASHINGTON, bal. 4. — 

Pirm. Vinson paskelbė, kad at
stovų buto laivyno komitetas 
padarys nuodugnius tyrinėji
mus, kad surasti “priežastį ir 
aplinkybes” Akron nelaimės.

Vinson pridūrė: “Daugiau di
delių orlaivių nebus statoma. 
Mes pasistatėm 
jau praradome”.

NELAIMĖS SEKA NELAIMĘ 
Skridęs pagelbon ^mažesnis or
laivis nukrito jūron. Laivyno 

aeroplanas prapuolė
BEACH HAVEN, N. J., bal. 

4.—Pasklidus žinioms apie ne
laimę su dirižabeliu Akron, vi
si šoko gelbėti paskendttej di- 
rižabelį, pasitikint, kad galbūt 
galima bus rasti ir plūduriuo
jančių gyvų žmonių, šoko gel
bėti laivai, aeroplanai ir orlai
viai. Bet ne visi gelbėtojai su- 
gryžo.

Laivyno nedidelis orlaivis J-3, 
aptarnaujamas 7 žmonių, išskri
dęs pagelbon, daugiau nebegry: 
žo. Jis beskrisdamas sul'užo 
ir nukrito jitfron. Nelaimę ma
tė keli hydroplanai, kurie šoko 
skęstančiam pagelbon. Keturi 
žmonės liko išgelbėti, bet du 
paskendo; taipjau vieno nesu
randama.

< SPRINGFIELD, III., bal. 4. 
--Sangamon pavieto teisme vie
nas chicagietis užvedė bylą prieš 
prekių taksus. Jis reikalauja 
uždrausti tuos taksus kolektito- 
ti, kaipo priešingus valstijos 
konstitucijai. .

PARYŽIUS, bal. 4, — Užsie
nio reikalų ministeris Paul-Ban- 
cour priėmėf prezidento Roose- 
velto atstovo Norman Davis 
pasiūlymą, kad , Frakcija daly
vautų internacionalio komiteto 
susirinkime Washingtone prisi
rengimui prie ekonominės kon
ferencijos.

FAIRBURY, Neb., bal. 4. — 
Trys žmonės liko sužeisti susi
rėmime su šešiais plėšikais, ku
rie užpuolė banką ir pabėgo su 
$27,643.

tris ir, du jų 
(Trečias yra

Pasigendama ir vieno laivyno 
aeroplano, kuris išskrido nelai
mės vieton ir ikišiol dar nesu- 
gryžo.\ Gal ir jis bus žuvęs.

CHICAGO.—Vakar buvo al- 
dermanų rinkimai penkiuose 
vvarduose, kuriuose praeituose 
rinkimuose nė vienas kandidatų 
nebuvo gavęs absoliutės didžiu
mos balsų.

18-tame warde, kuriame gy
vena labai daug lietuvių, nes 
apima visą Marųuette Park ko
loniją, aldermanu tapo išrink
tas Harry E. Perry, pavieto iž
dininko pagelbininkas, demokra
tas. Pralaimėjęs yra alderma- 
nas Walter W. Morris, kuris ir 
pirmesniuOse balsavimuose ga
vo mažiau balsų už Perry.

Kitame lietuvių apgyventame 
9-tame warde, kaip išrodo, al
dermanu yra išrinktas Arthur 
G. Lindell, republikonas, sumu
šęs demokratą Leslie V. Beck. 
Bet balsai pasidalinę arti lygio
mis, o balsų skaitymas nėra pa
sibaigęs, tai galutiniai daviniai 
gali būti ir kitokie.

6-tamc warde aldermanu iš
rinktas Healy. 41 ir 47 war- 
duose balsavimas yra labai ly- 
gife ir daviniai dar neaiškus.

Žydų boikoto nebe 
naujins, bet nepa 

liaus persekiojimų
žydų šalinimas iš profesijų ir 

mokyklų nepasiliaus, nors 
boikotas prieš Vokietijos žy
dus nebus atnaujintas.

Muncie, Ind., kuni
gas išteisintas'

MUNCIE, Ind., bal. 4. — Kuri. 
G. Lemuel Conway, 51 m., ku
ris buvo teisiamas už pasikėsi
nimą išgėdinti 18 metų mergai
tę, liko teismo išteisintas. Jis 
pats teisme neliudijo, bijoda
mas, kad prokuroras neiškvostų 
nemalonių jam dalykų iš pir
mesnių įvykių kitose vietose. 
Jo žmona jį teisino, kad kal-

BERLYNAS, bal. 4. — Ofi
cialiai paskelbta, kad boikotas 
prieš žydus rytoj nebus atnau
jintas.

Tečiaus nazių partija paskel
bė, kad “valymas Prūsijos teis
mų”, tai yra šalinimas iš teis
mų žydų advokatų ir teisėjų, 
nieko bendra neturi su pereito 
šeštadienio boikotu ir todėl bus 
tęsiamas toliau.

Iš to galimo spręsti, kad per
sekiojimai žydų tęsis toliau ir 
žydai bus šalinami iš valdvie- 
čių, mokyklų ir universitetų, 
pasmerkiant tuos žydus stačiai 
badui, nes išvažiuoti iš Vokie
tijos jiems neleidžiama.

Dabar iš Vokietijos niekas ne
gali išvažiuoti be specialio po
licijos leidimo. Ir to patvarky
mo ne tik nemanoma švelninti- 
bet norima dar jį aštrinti, pa
tvarkant, kad visi Vokietijos 
vakjiįrinkai, kurie pabėgo už
sienin, kad pasislėpti nuo areš
to/mirties, automatiškai ne
teks Vokietijos pilietybės ir 
kad jų paliktas Vokietijoje tur
tas bus konfiskuotas, kaip jau 
tapo padaryta su prof. Einstein 
'turtu.

Kaip išrodo, iš 2,700 žydų 
advokatų Berlyne, teismuose 
bus palikti tik 35 ar 36 žydai 
advokatai. Visi žydai mokyto-

tinimas esą pasekmė nesusipra- mokyklose taipjau

Jis dabar bandysiąs apeliuoti busią padėti ženklai, kad 
ir dėl bažnytinio teismo, kuris ,'^mon®s len£vai galėtų išskirti

timo su parapijonimis. bus pašalinti. Prie visų sankro-

ne- 
pa

konven-

DĘTROIT,. Mich., bal. 4. — 
Vakar Michigano valstija rinko 
delegatus į valstijos konvenci
ją ratifikuoti konstitucijos pa
taisą atšaukimui prohibicijos. 
Buvo renkama 100 delegatų. Po
litinės kovos čia nebuvo, 
kova tik tarp sausųjų ir 
piųjų delegatų.

Sausieji rinkimuose visai
laimėjo. Dar nežinoma galuti
nų rinkimų davinių, bet jau yra 
žinoma, kad 90 išrinktų delega
tų yra šlapi, prižadėję balsuoti 
už prohibicijos atšaukimą. Ko
kie kili delegatai yra, 
žinoma, nes ne visur 
baigti skaityti balsai.

Delegatai v susirinks
ei j ai balandžio 10 d., kad rati
fikuoti tą konstitucijos pataisą, 
kuri atšaukia visoje šalyje pro- 
hibiciją.

Michigan vastija bite pirmo
ji tą konstitucijos pataisą rati
fikavusi, nes kitos, daug sla
pesnės valstijas, dar nėra prisi
rengusios laikyti konvencijas.

Tečiaus alaus Michigan dar 
neturės bal. 7 d. Dar turės pa
lūkėti kelias dienas iki alus Mi- 
chigano valstijoje bus 
zuotas legislatuTos.

legali-

Penki žmonės žuvo 
gaisre

FLORENCE, Ala., bal. 3. — 
Bayless Pomoray, jot žmona, ir 
trys jų vaikai žuvo gaisre, ku
ris sunaikino jų namą.

jį suspendavo vieniems metams 
už neprideramą kunigui elgi
mąsi.

Kodėl uždaryta me 
no “Linija’

kurie 
suruo- 
kuria-

LONDONAS, bal. 3. r- Nor
man H. Davis, specialia prezi
dento Roosevelto pasiuntinys, 
po trumpų derybų su Anglijos 
valdžia, įgytoj išvyksta. į . Pary
žių tartis Su Francį j os valdžia 
apie sušaukimą ekonominės 
konferencijos pradžioj birželio 
mėn.

AUSTIN, Tex., bal. 4.—Gub. 
Ferguson pasirašė bilių, kuris 
atideda 80 dienų pardavimą vi
sų foreklozu<otų už morgičius 
nuosavybių.

KAUNAS.— Kauno komen
danto nutarimu, menininkų 
draugija “Linija’’ uždaryta vi
sam karo stoviui, o maskara
do atsakingas asmuo ir drau
gijos pirmininkas dgil. St. Žu
kas nubaustas vienam 
sunk, darbų kalėjimo.

Kairieji menininkai, 
spietėsi aplink “Liniją”, 
še karnavalą-maskaradą,
me, kaip nutarime motyvuoja 
ma, buvo politinės kaukės, 
priešvalstybiniai vaidinimai, 
dainos,, agitacinės dekoracijos ir 
plakatai. Ištyrus dalyką kon
statuota, kad tos draugijos vei
kimas »nesuderinamas su įsta
tais ir suruoštame maskarade 
buvo kiršinama viena visuome
nės dalis prieš kitą.

Reikia pažymėti, kad dail. 
draugija “Linija” nieko bendro 
neturi su pernai pasirodžiusiu
literatitfros žurnalu “Linija”. niame konsulate”.

kur yra žydų ir kur yra kitų 
tautybių sankrovos.
Naziai užmušė vokiečių laikraš

tininką Austrijoj
VIENNA, Austrijoj, bal. 4. 

—Vokietijos naziai savo terorą 
praplėtė ir Austrijoj. Iš Miun
cheno savaitę atgal pabėgo laik
raštininkas Pell ir ‘apsigyveno 
Durchholzen, • Austrijoj, arti 
Vokietijos sienos.

šįryt iš Vokietijos automobi
liu atvyko du naziai ir kai jis 
atsisakė stf jais važiuoti, jį vie
toj. nušovė, o jo draugą sužei-

Austrijos valdžia bando visą 
dalyką nutildyti, kad nesukelti 
Austrijoj sujudimo.

Amerika vėl protes
tuoja Vokietijai

BERLYNAS, bal. 4. — Jungt. 
Valstijų charge d’affairs pa
siuntė Vokietijos užsienio minis
terijai protestą prieš nazių 
Pan-Germaniško žinių agentū
ros paleistą kaltinimą, kad 
“biauriausia melų dirbtuvė ta^ 
po sudaryta Amerikos generali-

PARYžIUS, bal. 4 šian
die pasimirė užmuštojo prezi
dento DęUmar našlė, kuri sir
go visą laiką nuo pat preziden
to užmušimo. Jų keturi vaikai 
irgi yra žuvę. kare.

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
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oficialei
nuo to laiko tai ir Lietuvoje 
bYj^dės tikras rimtų pairiinjįč-

17$ Fetty Avė

JOHNSEKYS,433 Park St.,

. Įt39'jSo.
Prirengiame ir sutta

Jonas' 
būti Baltramaitis, Jonas F.

LKF. Spaudos Komisija

turite nusitęsiamą telefoną 

jus niekuomet ne busite 
. (■’ ■ • ' * 
nes jums nereikės atsi-

suokite aukas fin. sekr
Zainblauskaš, 31 Minooka St
Pittshįurgh (10)

Pit^šburgho

jaunimo orgąm- 
šrą” dirba išsi- 

I vyk ilsiuose paskuti- 
dviejuose mitinguose

168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
LITHUĄNIAN “VIENYBĖ”* 

PUBLISHING COo 
193 Grand St., I 

T. S. TREČIOKAS
197 Adams St.,

Jau tapo susitarta 

joms dėl šių metų 
EKSKURSIJŲšieji 

kas, 
jų laiškų 
gavę 
šysin 
kvitų; paskui pasiųsime į lai
kraščius pranešimų, kas kiek 
aukavo. Dabar dėl to per lai
kraščius jums primename jū
sų žadėtų aukų; tikime, kad 
jus pripažinsi te jog laikraš-

Dabar vienas tų gerbiamųjų 
žadėtojų atsiuntė aukų ir ra
šo,* kad tai darus dėl ekono
mijos, nel|iuk$|amas iš musų 
antro prašymo, laiško, kuris 
lėšųotų fondui apie penkis 
centus. Tai yra labai gražus 
nurodymas įr reikalingas eko- 
nomizaviinas ypač depresijos 
laiku. Tikiiiie, kad visi maniu-

PAUL MOLIS, 1730—24tb St 
pettoit. JMith. i •**' '

P. BARTKEVIČIUS.

UTO18DffiN4 
Laivu “LEVIATHAN”

į Brepieną, iš ten gelžkelju į Kląipėd^ ar|>a į Kauliu.
Šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, .ncsjyra remia

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Ąiner&oje. 
i Todėl patartina nieko nelaukiant kreipti^ jiriė savo lai- 
* vakorčių agento, pasitarti dėl dpkumeiitų ir vietų ant

BIRŽELIO 3 DR
Laivu “FREDERJK VIII”
lipedų. šiuo laivu galima vežtis automobilių 
s ekstra išlaidų už bagažų, jęigu nebus jo dau 

giaus kaip pasRirtp.

n ui: v. Z-au 
nuok a St., 
Pa., išrašius

su e^spęrtai^ pĄtąjrflautojąj^ kurie yra vis* lietuviai.

ne vokuojame už atvežimą mii'ušto žmogaus kūno į musų įstaigą iš

Kiekvienais metais darbo 
žmonės švenčia darbininkų 
šventę—Pjinnųjų Gegužės, ta- 

iietiiviai pavieniai 
beveik per visų 

šiais

ciau rgli o 
šios šventes 
dešimtinetį neminčj 
metais pastangomis Jono Ma
žokuos ir keleto kitų pažan
giųjų Pįttsburgljo lietuviai iš- 
kilųiingąi paliūnės darbo 
žmonių šventę. Gerų pasek
mių pirmųjai.

“Naujoji Aušra.”
Pažangaus 

zacija 
juosus 
n i uose 
skaitytos dvi paskaitos. Pir 
majų paskaitų temoje “Tek 
nokratija” skaitė p. Valkaus 
kaitė, antrų paskaitų “parbi 
ninku apdrauda Vokietijoje’

Chicagos krutamųjų paveiks
lų operuotojų unijos organiza
torius Rąlph J. O’Hara, kuris 
savo ofise nušovė unijos narį 
Fred Oser, vadovavusi opozi
cijai prieš dabartinius unijos 
viršininkus.

aukauti atsiųs savo au- 
nclaukdami primenaiųų- 

Mes vistiek paskui, 
aukų, su jumis susira- 
c, t. y. pasiųsime jums

įvyko diskusijos. N. A. kliubas 
yra nutaręs surengti viešų pa
skaitų bet kurioje didesnėje 
svetainėje. Pradžią yra sunki, 
ypątingąi nesant fįnąnsų sve
tainėms samdyti 
vilties nutarimų įgyvendint 

• 4. . , >•' .

Ir vėl organizuoja.
Nabagai tie sandariečiai 

spėja vienų organizacijų i 
marinti, tuoj griebiasi kitų 
ganizuoti; dabar gi “Vilniaus 
vad. sųjungų’’. Keletu metų at
gal Pgb’o apylinkėje buvo ei
lė Sandaros kuopų su 500-ais 
narių, šiandien nebėra nei tu
zino narių, o kur dingo Naš
laičių fondas, kurį sukūrė ir 
vadovavo North Sidės Tautiš
kasis “Minkituvas”. Jokių at
skaitų, taigi pirm negu orga
nizuoti ųaujas organizacijas 
ar nevertėtų patiems susiorga
nizuoti.

Mes pilnai pritariame Vil
niaus reikalams, tačiau aukš
čiau paminėtieji organizato
riai gali lįk disorganizuoti, o 
ne organizuoti.

—“ Viekšnių Plųirii pis.”

W$las _^tedro‘
!* < «uko 
j pavasari. Adre

Pažangieji Pgb’o lietuviai 
jau daugiau kaip metai yra 
suorganizavę L. Radio kliųbų, 
kuris teikia lietuviams pro
gramas kiekvienų sekmadienį 
iš stoties K. Q. V.

Pirmieji R. K. organizato
riai buvo: Jonas Mažukna, St. 
Ba kanas, Giedrimas, Malone, 
Šilinienė, broliai Venciai, Jo
nas Dargis ir l)r. Baltrušaitie
nė. Dabartiniu laiku daug 
darbo padeda nenuilstantis R. 
K. pirmininkas Milius. L. Ra
dio kliubas pasilaiko įvairiais 
parengimais ir narių mokes
niais. Sulig gaunamų laiškų, 
apytikriai sprendžiant, musų 
programų klauso apie 30,000 
asmenų, v

Nors programai ir pasaky
tos kalbos per radio yra be
šališkos, tačiau musų paten
tuotieji tautininkai, vadovau
jant N. Sidė’s tautininkų min-

nUpus «{(vę, .Įlies Ko-

Liėluvos Pasiuntinybei Va
šingtone, kuri juos, atostogų 
laiku, pristatys atitinkamai

Lietuvoje;

Pagelbėjo Geliamai Rankai, 
Saka Ponia N«wakowakar

“Per iuviri da metu tttrftjatt neapsa
komai geliama ranką. Naudojau įvai
rius Hnimentus, plaaterius ir mestis. 
Tačiau nieką*, nepagtdltjčjo. Paga
liau linaudojus dvi bonkas Inkaro 
F*in-Expellerio vili skausmai prany
ko. Ai dabar eiu vislikai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Paln- 
Expelleriui.” ' , i>-

\ " i - .8- N.

Nusipurkite sau porų čebatųkų už Q9c ir ąukšč. 
ir gaukite grynų ŠILKO chiffon 
ARBA MĖSH pąnciakv ųž tiktAi ic: 
Nusipirkite sau VELYKOMS CEBATUkŪS šid- 
mis žemomis OUTLETO kainomis ir gaukite 
porų pančiąkų už 1c.

“VISOKIO DIDŽIO DEL VISŲ DIDELIŲ 
IR MAŽŲ”

J^ada jus

prie lovos
• • . ’ ’f

“periškadytas,’.

kelti jeigu ndtešite ką nors pašaukti ar

ba atsakyti Lii telefonas suskambės. Per 

naktjs, taipgi per dienas, šis parankus 

“extra” telef^nąs bus čia pat po ranka 

pasekmingai, ir patogiai .dėl

678 North Main St. 
Montello, Mass.

J. J. URBŠAS. 187 Oak Street, 
Lawretid. Mass. i ’

J. zeMentauskas, 
13 0 Congress Avtnue, 
Waterbury, CoįmV

C. J. WOSHNER, 122 Hornaday 
> RoaH. So. ’Pittsburgh,,1 Pa.'- s A< VĄRAŠIUfL lipo (jarson St., 

Pittsburfln, Pa.
A. VELECKlS. 502 South Avė., 

Bridgeport, Conn.

Laivakorčių Skyrius.

Artinantis SLA. centro sek
retoriaus rinkiniams fašistuo- 
jantis elementas su sąndaro- 
kais daro įvairius kokusūs ir 
varo agitacijų už Ragihskų. 
Anų dienų susitikau tautiško
jo balagano “general manage- 
rių, kuris štai kų pagiedojo— 
mes sandariečiai turime in
strukcijas (tik nesako iš 
kur?) visi balsuoti už Ragin- 
ską Į Ceptro sekrętorius. Man 
užklausus, kodėl gi ne už l)r. 
Vi nikų, nes jis jūsų org. as
muo, manageris autoritetiš- 
kai pareiškė, kad sulig san- 
darieUšku aprokavimu Dr. Vi- 
nikas, o taip pat St. Vitaitis 
esu “puscicilikai”, todėl kaipo 
tokie esu netinkami būti sekr. 
tautiškame Susivienijime. Ta
čiau jų pastangos reiškia tiek, 
kiek pernįkštis sniegas. Neąp- 
siriksįu pažymėjęs, jog 95 pro
centai balsuotojų Piltsburgbo 
apylinkėje kuopos atiduos 
balsus už Dr. Vinikų.

—Pah'o Paulius.

laiku
Pittsburghc, taip ir Kąune.

Pittsburgli, (10), 
Čekius .^‘vąydu: 

Liiįtuyįii
' HMŠ6 klriįdin- 

d^la: /JRaltrųįaitis, 
Broklyn, Y. Turi

imJJIEJTOS,
. ............................... i.. • ų;, ..-miMnf 

' <■ U’ ?

Visi lietpvipi, ^as Rk

Neseniai buvo pranešta laik
raščiuose, kad daugelis biz
nierių ir profesionalų, daly
vavusių SLA. seime pereitų 
vasarų, žadėjo vėliau atsiųsti 
auka Liet. Paminklinio Kam
bario fondan, '.tik jn’ašė kai 
kurie, kad Fondo Komitetas 
parašytų jiems primiliihio lai-

Tai«i, 1ftv’wWn\ 
gul ilįt yps^Ffir sĮiąi^d^- 
kiama suma. Da reikia sudė
ti. 700 dplęrilb Rųd gąųįuinę 

— ^jau bus už- 
paminklas -

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pąsi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

no ■ nuKąut, gUKMKile aaiw,i 
šj pavnshrĮ; nes'^hi ypatingai' 
svąrbu: vasarų galės prasidėti 
ofięlplis ,(fp‘rū(8.M

ofiCiališ daubas .kaip

V. dr-jų atstovai šiuoin yra dar 
kartų prašomi dalyvauti L. K. 
F. Komiteto susirinkimuose.

L. K. F. Spaudos Komisija.

—greitai

pilno jūsų komforto! Jo kaina yra la
< " f \ >1 | , ’t r ' . ■/ ‘į1t* ■> M

bai maža. Pašaukite musų Biznio ;Qfisą

Ląivu aę^IPSUOLMw
ir New YprRo j Gotljenburgų, iš ^el^elįų j ęslp ir 

modernišku gražiu laivu į Ęląipėdį.

(GEGUŽES11į. laivu “BEBŪT
tiesiai į Klaipėdą

Ši Ekskursija labai patogi tiems, lęurie turi daug baga
žo arba vežadautomobilįų.

GEGUŽES 20 DIENĄ
l.aivu “STATENDAM”

plauks į Rotterdaihų, iš ten įgelžkeliu į Klaipėdą
v . i, V

Buvo balsavimas centro sek 
rotoriaus. Rezultatai tokie:

M. J. Vinikas 26 balsus,
M. A. Raginskas 18.

Sįt. ^ukauską^s.

Pa.

Yra SAUGU!
Kiekvienas priima tį faktį. kad su 
Bayer Aspirin greičiausiai galima praša
linti galvos skaudėjimą, neuralgiją, neu- 
ritis periodinį skausmą, ir kitus skaus
mus. Jeigu jus mėginote, tai žinote tai. 
Bet niekas neturi abejoti juos priimti 
todėl, kad jie taip greit Veikia. JIE YRA 
PILNAI SAUGUS. Jie blogai neveiks 
ąnt širdies. Jie jus jokiu budu ne su- 
sirgdins. Jų greitas veikimas priklauso 
nuo to. kad jie greit ištirpsta.

Todėl laikykite tas tabletkas po ran
ka. ir laikykite savo užkvietipips liuosus 
nuo netikėtų atsitikimų; pirkite butelį 
su 100 tabletkų dėl ekonomijos. Nauja, 
nupiginta kaina prašalino paskutinę prie
žastį pirkti byle kokį užvaduotoją, 
toje Bayer Aspirin—kiekviena 
ka yra paženklinta šiuo ženklu:

J. F. EUBĘB
YRA VIENATINIS Lietuvių Graborius, kuris turi ambulance. Reikia dar pažymėti, kad J. P. EUDEIKIS 
pasižymi su savo ahibularice patarnavimu

Mes

■ ”"''T • ‘ 4-” • M i
, , f, f. >?., f A-

usirms L3Q0 c^rių,

. ■■ i, ........ ■» > t ./t j’Ni-Ur *

kituvai stengiasi įvairiais bu
dais kenkti, tačiau jie ’ prita- 

,1’iiųo \įntrįgpms' neranda. 
.RatikuVuiupjiu Jąįfcii Radio 
kliubas ant tiek sustiprėjo, jog 
turi suorganizavęs 15 asmenų 
simfonijos orkestrų, kuriam 
vadovauja Duųuesne universi- 
tetd ‘muzikos mokytojas liet. 
Karuža. Minėtasis ^ke^trąs 
griežia ne tik rad|b, |$et ir vf- 
sie^is paręngųriąnis; draugi
joj,’ kuriris ridretų ‘šį orkestrų 
turėti saviems parengimams, 
kreipkitės į L. Radio” kliubo 
anouncerį P. Dįargį. Baigiant, 
malonu priminti, ~ jog’ tarpe 
skaitlingų R. Ii. rėmėjų stam
biausieji yra Lietuvių Mokslo 
dr-jrt ir Lietiivių Piliečių‘kliu
bas, kurie bevėik visada tei
kia nemokamai savasias sve
taines. Radio kliubo parengi
mams. —P. Dargis.

. TV -TV

Trečiadienio Vakare Tiktai nuo 6 iki 8:30
1 1 OUTLETV SPECIALAI
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Pančiakų Išpardavimas!

BIRŽEU0 21DJENĄ
Laivu “MAURETANIA”

į Angliju, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Francijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į

• Klaipėdą arba Kauną.

Lietuvių ligųjba^iu Princu

ncapsakoinąi svgr^iis- Bei ko? ;inįs

Chicagoje vieųinėlįs Liet, Laivakorčių Agentų Sąjun 
gos narys yra “NAUJIENOS”. V“ * ‘ ”
kreiptis pas ^ckąnčius agentus:

|CQS.MCIPQUTAN TRAVEL
SERVICE . J _ _

VI^NYBS”*

Brooklyn, N. Y.

Newark. N. J.

342 W. Broadw;-
So. Boston, Mass.

“PIR V A” 6820 '
Ckvlrland, Qhk

«E r?

CH1CACO MAIL ORDER CO.
HARRISOH. RAUI .HA STS . harshfielo l

'•. -’T,- •'"v „ .: į v ’ v
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KĄ ŽMONĖS MANO
Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj sekre

toriaus klausimu
Su balandžio mėnesio pra

džia Susivienijimo nariai tu
rės progos pasisakyti, ką jie 
nori turėti savo organizacijos 
raštinėje sekretorium.

Nors Pildomoji Taryba tu
rėjo tris suvažiavimus, vienok 
dėlei trijų P. T. narių užsispi- 
rimo, būtent Dr. Stanislovai- 
čio, A. Mikalausko ir Januške- 
vičitiko, neprieita prie jokių 
kompromisų, nes minėta 
“traicė” buvo verčiama tam 
tikros klikos laikytis tų kandi
datų, kurie buvo jai nurodyta, 
nepaisant, ar jie tinkami, ar 
ne. Todėl ta “traicė” pasiprie
šino išrinkimui Dr. Viniko, 
kuris yra pilnai kvalifikuotas, 
o ypatingai dabartiniais lai
kais reikalingas Susivieniji
mo raštinei. TeČiau ta “trai- 
cė” nepaisė dabartinės Susi
vienijimo sunkios padėties ir 
ištikimai pasitarnavo savo 
klikai, kuriai nė Susivieniji
mas rupi, bet tik bankrutuo
jantis kromelis.

Nuo P. T. pirmų nominaci
jų jie daug visokių pramany
tų kalbų paleido apie Dr. Vi
niką spaudoje. Jie darė viso
kias machinacijas, kad tik Dr. 
Viniko vardą bei reputaciją 
pažeminti ir neįleisti jį Susi
vienijimo raštinėn, nes jiems 
žinoma, kad daktaras “advai- 
zerių” nereikalauja ir diktato
rių neapkenčia.

Per tūlą laiką kaip ir apsi
stojo tas niekinimo darbas. 
Tačiau panelei Jurgeliutci re
zignavus iš P. T. ir vėl įtrau
kus Dr. Viniką į sąrašą kandi
datų į sekretorius ir vėl fašis
tams atsirado galvosūkis. Trys 
P. T. nariai, kurie turi atsa- 
komingas vietas, pastatė Dr. 
Viniką, o “traicė”, kurios nė 
vienas asmuo savo urėde ne
neša jokios atsakomybės, statė 
tokius, kurie neturi mažiau
sios nuovokos apie sekreto
riaus atsakoibingumą.

Fašistai nesitiki, kad Susi
vienijimo nariai paseks tos 
“traicės” užmačias ir rinks jų 
kandidatą, todėl, kad ir neno
romis, pradėjo laižytis prie 
Dr. Viniko. Suruošia “tauti
ninkų taikos’* mitingus ir 
kviečia Dr. Viniką. Tačiau

daktaras pamoja ranka į jų 
ruošiamus mitingus.

Nors fašistų “traicė” su ki
tais P. T. nariais kartu bal
savo, kad Susivienijimo na
riai rinktų sekretorių, vienok 
dabar tie patys žmonės pradė
jo tai mokinti ir kartu sau 
prieštarauti, babar jau jie 
pradėjo varyti tarpe Susivie
nijimo narių agitaciją, kad 
balsavimai bus nelegališki. 
Jau yra žinių, kad suagituotu 
skundai įteikti Skundų ir Ape
liacijų bei Kontrolės komisi
joms. Skunduose ir rezoliuci
jose reikalaujama ne tik Dr. 
Viniko neįleisti į Susivieniji
mo sekretorius, bet ir prezi
dentą Gegužį iš jo vietos pra
šalinti. Vadinasi, ir Gegužį no
rima nubausti, kam jis nešo
ka pagal fašistų smuiką.

Kodėl fašistai neapkenčia 
Dr. Viniko? Visuomenei žino
ma, kad Dr. Vinikas yra vie
nas tų veikėjų, kuris nėra įsi
vėlęs į jokias tautininkų ben
droves ir jomis savo vardą ne
sutepęs.

Kadangi fašistai bemokin
dami visus, kurie tik ne ve
žėjų vežimėlio pradėjo visiš
kai bankrutuoti, tad ant žūt
būt jie užsispyrė turėti dau
gumą savo pasekėjų P. T. ir 
tuo budy kontroliuoti SLA. 
organą.

Balsavimo laiku P. T. vienas 
farmerys suteikė ’ gerą “pre- 
zentą” Brooklyno fašistams, 
būtent, forduką, kuriuo Klin- 
ga pasinaudojo pervažiuoti 
lietuvių kolonijas ir prisikal
binti sandariečius sau už kole
gas. Dalinai ir pasisekė.

Dabar tas pats farmerys 
“Tėvynėje” rašo į jaunuolių 
skvrių reklamuodamas Januš- 
kevičiuką, buk parsivežęs iš 
Lietuvos įdomių paveikslų. 
Bet tai tik pigios rųšies politi
kierių reklama. Tas vyrukas, 
besibelsdamas po lietuvių ko
lonijas, leidžia pletkus apie 
Dr. Viniką ir reklamuoja 
smunkantį fašistų kromelį.

Sprendžiant iš pirmosios 
Susivienijimo nominacijos aiš
ku, kad Susivienijimo nariai 
pageidauja Dr. Viniką turėti 
savo organizacijos sekreto
rium. Tačiau iš fašistų pusės 
eina tokie nekultūringi prasi
manymai, kad reikėtų visiems 
pažangiemsiems nariams su
glausti savo spėkas ir parody
ti musų juodmarškiniams, jog 
mes SLA. nariai mokame ger
bti savo organizacijos demo
kratinius principus ir pagei
daujame turėti jos viršūnėse 
tik pilnai demokratiniai nusi
stačiusius visuomenės veikė
jus.

Nors fašistai užsičiaupė sa
vo spaudoje burnas ir nuduo
da lyg tie nekalti avinėliai, bet 
Susivienijimo nariai neturėtų 
nuleisti rankas ir žiūrėti į jų 
neva “žmoniškumą*’. Jau jų 
visi šaltiniai išsisėmė spaudo
je prieš Dr. Viniką, todėl da
bar paleido visus savo pletki- 
ninkus po lietuvių kolonijas 
ir slaptai leidžia visokius pra
simanymus apie Dr. Viniką.

— J. Ilgunėlis.

Ten vaidina vadovaujančias) 
roles veikaluose ir taip pat 
mokina chorą. Tai bus tikra 
naujenybė išgirsti šį vyruką.

♦

. “Alcxis*’, — Kaminskas, tu
rįs gražų tenoro balsą, gerai 
žinomas per “orą” ir koncer
tuose. “Notaras” Dr. Kliauga 
Birutės pionierius ir valdybos 
narys. “Alena” p-lė Počiukai- 
tė tikrai gera solistė ir žymi 
ypata muzikoje. Ji užima va
dovaujančią rolę. “Konstans” 
visų mylima solistė ir biru- 
tietė Julė Gapšis. “Bartlet” 
p-lė B. Tverijonaitė — “Maka
lų šeimynos” narė, turinti gra
žų balsą ir gera vaidintoja.

“Sangasienė” niekas z kitas 
kaip musų Nora G ūgis, kuri

r ek om on d a c i j os n ore i k a 1 a u j a 
inuzikališkam pasaulyje. Jj 
vaidins žymią rolę šiame vei
kalo, o Nora visuoint scenoje 
palieka įspūdį. “Dr. Daly’* S. 
Rimkus, šį populįarį daininin
ką tuksiančiai lietuvių girdė
jo.

Režisierius p. Jurgelionis, 
chorvcdis ir dirigentas p, By- 
anskas. Visas choras dalyvau
ja kiekviename akte šios ope
retes ir turi daug vaidinti, taip
gi daug dainuoti. 

■ '. ■ *

'žiūrint į sąstatą artintų ir 
vedėjų, nėra nei abejonės, 
kad bal. 16 d. visi lietuviai 
susirinks į Lietuvių Audito
riją pasigerėti jų darbu ir

I ■■ ■■ !■■■—— ■ ........—............ ....

paremti draugiją, kuri pilnai
to užsitarnavo. D. M.

Keistučio Kliubas 
rengia Bedarbių 

vakarų
fcniGHTON PARK. Kliu

bo bedarbių komisija sparčiai 
rengiasi prie, bedarbių vakaro, 
kuris įvyks subatoš vakafre> 
balandžio 22 diehą.

Vakaras įvyks Brighton Paf’- 
ko lietuvių parapijos svetainė
je. Vidas pelnas eis į Keistučio 
Kliubo Bedarbių Fondą.

Todėl visi keistutiėčiai įsira
šykite minėtą dieną į savo ka
lendorių ir pasižadėkite skait-

lingai dalyvaiiti. IPradžia 7:30 
vai. vakare.

Pereitą savaitę susižeidė mu
sų Veiklus draugas F. Jakavi- 
če. Tapo sutriuškintas rankos 
pirštas.

Taip sau viskas ramu kcištu- 
tiečių pastogėj. Rodosi daug

svarbių ddrbtį jau yra atlikte 
per įvairias komisijas ir valdy
bą, bet, deja, daug dar laukia 
eilės, o susirinkimas nebetoli.

Keistučio Kliubo korespon
dentas St. Narkis.

..... n,,,..!*—įi          

Garsinkitės Naujienose

Carr Bros. Wrecking Co.
Antrų Rankų Budavojimui Medžiaga

NAUJI IR VARTOTI mKDžIAI STATYBAI

3003—3039 So. Halsted St., Chicago.
Tel. Victory 1272 — Tel. Victory 1273 

................... .. .......................................................... IMMMWli.II*........................ . ..........I.....................

ROSELAND 
BEVERAGE C0.

Alaus ir kitokių 
Gėrimu 

SANDĖLIS
Priimame užsakymus dėl 
gėrimų visokiems parengi
mams, baliams, piknikams, 
vestuvėms, parems ir kito
kioms progoms, nepaisant 
kaip toli reikėtų pristatyti.

STANLEY SUDENTAS, Sav.
Musų 20 metų patyrimas šiame biznyje du‘oda mums ga
limybės pilnai patenkinti kiekvieną pas mus atsikreipusį 
su užsakymais.

Nauji biznieriai, arba neturintieji patyrimą gėrimo biz
nyje, jei bus stoka kokio nors dalyko, arba jeigu kas bus 
nesuprantama, prašome kreiptis prie musų, mes pągelbe- 
sime kiekvienam.

Visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

ROSELAND BEVERAGE C0.
• .' ... O”

11515-17 Prairie Avenue
Telefonas PULLMAN 5625

RENGIAME IŠKILMINGĄ
ALAUS PASITIKIMA 

Penktadieny, Balandžio 7 d., 1933 
STRUMILOS SVETAINĖJE, 158 Ei T()7th St. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga tiktai 10 centų 

už ką kiekvienas užsimokėjęs gaus “čipsų”. Tie čipsai bus geri prie baro 
už alų. Lietuviška muzika šokiams. Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti 
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IŠPARDAVIMAS!

2 šmotų seklyčios setas, gerai atrbdo 
didelis pasirinkimas spąlvų ..............
SKALBIMUI MAŠINOS
po .......... ....... ...... .  -••••.••....: •
DULKIŲ VALYTOJAI
P° .......  ......... ............. ............MATRACAI, 50 Svarų Sunkumo,
PO ...............-.............. .............

39.00
37.00
2.50

City Furniture Co.
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai
2310 W. ROOSEVELT ROAD

■••S

“LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS
PASAULINES PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Šiuomi {stoju { Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos “LlfeTUVIŲ DIENOS 
KARALAITES” konkursą ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis rtustitytoinis konkurso tai
syklėmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose it kituose leidiniuose. Aš 
sutinku atvykti į Chicagą ir dalyvauti “Lietuvių Dienos” iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.

Vardas ir pavardė

Adresas

Aš esu

Gimimo vieta

metų amžiaus. Aš gimiau

Aš lankiau sekančias mokyklas 
' • • >

Mano užsiėmimas yra ..........

Akių spalva Svoris. aukštis

Plaukų spalva O Blondinė □ Brunetė □ Šviesiaplaukė

Parašas
(asmens, kuris prisiunčia fotografiją).

t

mėn ritėtais

“Lietuvių Dienos Karalaitės”
KONKURSĄ SKELBTA 1

PASAULINES PARODOS LIET. SEKCIJA

Visos lietuvaitės raginamos- konkurse dalyvauti — 
kiekviena turės progą “Karalaites” titulą laimėti.

Ji dalyvaus su savo “svita” “Lietuvių Dienos” iškilmėse 
ir jose oficijuos.

“Lietuvių Diena” įvyks Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
LIEPOS 16 DIENĄ, 1933

BIRUTE
“Who*s — Who” Raganiuje

Rengiantis prie operos “Ra
ganius” “Birutės” pastangomis 
buvo sutrauktos geriausios ar
tistinės spėkos, kokios buvo 
galima gauti Chicagoje tarpe 
lietuvių.

Štai visas personalas. “Ra
ganiaus** rolę užima p. Pa- 
žerskis, kuris yra labai geras 
tipas kaip išvaizda, taip ir 
balsas. “Marmaduko” —A. Pe
čiukaitis. Tai bus jo debiutas 
su “Birute“* Jis turi gražų 
baritono balsą, yra studentas 
Northyvėsteru : užversti teto.

Daktaras f j WISSIG,
Kapitonai NBA ' Specialiitai iš

Pasauliniame kate Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PĘR 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir, pūslės, užnuodijamą krau- 

, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nfcga1* 
role, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti tfi- 

padatytiu

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gal 
Praktikuoja per daugelj metų ir išgydė tūkstančiai ligonių.
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos (
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.

,——'Y.'" . . .. ■ - -

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vaaoi. lietaua it draskos vanos.
1 svimming pool. ,

Rusiška it turkiška pirtis moterims O f
aeredomis iki 7 V. v.________

Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių 
Grupių Lietuvių Sekcija yra pasiryžusi 
išrinkti tipingiausią ir gražiausią lietu
vaitę kaipo “LIETUVIŲ DIENOS KA
RALAITĘ” iškilmėms, kurias sekcija 
rengia Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
liepos 16 d., —- “Lietuvių Dieną“.

Išrinktoji “Karalaitė“ dalyvaus visose 
tos “Lietuvių Dienos*’ ir kitose iškil
mėse ir su atatinkamomis ceremonijo
mis visas iškilmes atidarys.

Laimėjusioms bus sukeiktos atatinka
mos dovanos ir insignia.

' ‘ ♦ H

Ji Aitrės “svitą” iš 12 mergaičių, kurią 
sudarys sekančios tipingiausios ir gra
žiausios lietuvaitės. Viso Lietuvių Sek
cija parinks 13-ką mergaičių ir iš jų 
tarpo parinks “Karalaitę“. Kitos mer
gaitės sudarys svitą. ,
Į konkursą gali įstoti visos lietuvaites.

Į Konkursą gali įstoti visos lietuvaitės 
gimusios Lietuvoje ar kitoje šalyje, nuo 
16-kos iki 26 metų amžiaus.

, Lietuvaitės norinčios įstoti į konkur
są, ar tėvai norį, kad jų dukterys daly- . 
Vantų konkurse, turi prisiųsti savo (jos) 
fotografiją sų kuponu, kuris telpa že
miau. Suteiktos informacijos yra kon- 
fidencialės ir jų konkurso vedėjai ne
skelbs. Fotografija turi būti nemažesnė 
už atvirutę; Pageidaujama, kad, jeigu

galima, jos būtų didesnės už at
virutę.

Konkurso vedėjai nori pabrėžti, kad 
šis konkursas nėrė “gražuolių konkur
sas” — “beauty contest“. Renkant “Ka
ralaitę** ir jos “svitą,“ teisėjai, į ku
riuos įeina penkios Chicagos lietuvės 
ir penki lietuviai profesionalai, at
sižvelgs į bendrą išsilavinimą, naturalį 
grožį, tipingumą. Konkurso vedėjai su
teiks reikalingą priežiūrą išrinktosioms 
lietuvaitėms Chicagoje ir netoleruos 
jokių prasižengimų prieš taisykles ar 
neatatinkamą elgesį. Už prasižengimus 
vedėjai diskvalifikuos konkursantę, o 
jeigu ji bus viena išrinktų j ų į svitą, jos 
vieton parinks kitą.

Siųskite fotografijas ir kuponus tuo- 
jaus. Visos Lietuvoje, Amerikoje ar kur 
kitur gimusios lietuvaitės gali šiame 
konkurse dalyvauti. Be to, visos turi 
progą laimėti “Karalaitės” titulą.

Visos lietuvaites raginamos konkurse 
dalyvauti.

Laiškus su kuponais ir fotografijomis 
adresuokite:
“LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES’ 
konkursas, Lithuanian Section, Com- 
mitee on Nationalities of A Century of 

Progress, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Platesnės žinios ir tolimesnės informacijos apie šį konkursą bus talpinamos laiks 
nuo laiko visuose lietuvių laikraščiuose.

X f , ' t '
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NELAIMĖ SU DIRIŽABLIU

Didžiausią pasaulyje orlaivį “Akron” užvakar su
naikino audra. Toje nelaimėje žuvo 72 asmens, jų tarpe 
vice-admirolas Moffet ir keliolika karo laivyno depar
tamento karininkų.

Ši pasibaisėtina nelaimė reiškia ne tik skaudų pi- 
nigišką nuostolį Jungtinėms Valstijoms, nes milžiniš
kas dirižablis “Akron” kaštavo tarp penkių ir šešių mi- 
lionų dolerių. Ji yra įspėjimas Amerikai ir visam pa-

Dabartinis hitlerininkų smurtas ją dar kartą patvirtina. 
Ką Vokietijos “naciai” mano atsiekti žydų perse

kiojimais? Nieko kito, kaip tik parūpinti daugiau poli
tiškų “džabų”, vietų prpfesįjpse įr bizniuose sąvo par
tijos žmonėms. Ar ekonominė krašto padėtis nuo toj 
gali pasitaisyti? žinoma, kad ne. jeigu keli šimtai 
tūkstančių žmonių vienos rasės arba religijos bus pa-> 
likti be duonos kąsnio, o jų vietas užims toks pat skai
čius žmonių kitos relįgijos arba kitos rasės, tai skurdo 
krašte pasiliks tiek pat, kiek tbuvp. Skurdas gręičiaųs 
dar padidės, nes, užėmę nąujas vietas, “naciai” ir jų 
draugai nemokės taip gerai vesti biznį arba atlikti val
stybinį darbą, kaip; tie, t kurie buvo pašalinti.

Tai yra ekonomiškai sjlpnų ir protiškai negabių 
elementų politika. Todėl ji yra ir tokia žiauri bei gra
mozdiška. Vos suspėjo hitlerininkai įsirioglinti į val
džią, kaip jie sukėlė prieš save vjso kųjtuęįpgp pasaulio 
opiniją. Šitaip važįuodąmi, jie toli nenuvažiuos. Bet 
Vokietijai jie pridirbs begales žalos.

... —     ■■..■■H   - II *1 W. I . .I|H—į|| Į |į Į į | .nuli     Į, ||

............................................. ...... ......... '■ ?:?!. .j

Oscar Wilde 4- Kariūnas. !

D Briano Cray ’ jaus Atųizdas
I

šauliui, kad tos rųšies orlaiviai yra nesaugus. Jungtinės 
Valstijos pasistatė tris dirižablius ir du iš jų tapo pra
žudyti

SENTIMENTAS PRIEŠ PROHIBICIJĄ

Pirmutinė valstija, kurioje žmonės gavo progą vi
suotinu balsavimu pasisakyti už ir prieš kongreso pa
siūlytą 18-jo konstitucijos priedo atšaukimą, yra Mi- 
chigan. Vakar tos valstijos gyventojai rinko delegatus 
i konvenciją, kuri susirinks balandžio 10 dieną ratifi
kuoti minėtą kongreso pasiūlymą, ir balsavimai paro
dė, kad milžiniška dauguma stoja už prohibicijos at
šaukimą.

Dviejuose trečdaliuose precinctų, kurių balsai bu
vo iki šios valandos suskaityti, už atšaukimą balsavo 
615,147, o prieš — 173,344. Atšaukimo šalininkų tuo 
budu pasirodė tris ar keturis kartus daugiau, negu 
prohibicijos rėmėjų. Michigano didmiestyje Detroite 
prohibicijos priešai viršija jos rėmėjus net dešimčia 
eilių.

O kaip čia seniai atrodė, kad prohibicija Jungtinė
se Valstijose yra nenugalima. Michigano valstija buvo 
viena “gausiausiųjų”.

Vakarykštis balsavimas Michigane paskatins ir ki
tas valstijas skubintis su atšaukimo ratifikavimu.

(Tęsinys)
“Jie sako, kad geri ameri

kiečiai numirę eina į Pary
žių,” juokėsi Sir Thomas, ku
ris turėjo daug Humourso iš
mestų rūbų.

“Tikrai! O kurįi~blogieji 
amerikiečiai numirę eina?”, 
paklausiu kunigaikštiene.

“Jie grįžta į Ameriką,” su
murmėjo lordas Henrius.

Sir Thomas rauksesi. “Aš 
prisibijau, kad jūsų šunena? 
yra prietaringas prieš tą di4 
dėlę šalį,” sake jis poniai Ai 
gotai, “aš esu keliavęs po vis^ 
šalį direktorių parengtuose 
vagonuose; tųkiųęęįe .atitiki
muose, direktoriai esti labai 
mandagus. Aš užtikrinu jus, 
jogei aplankymas tos šalies 
yra pasimokinimas.”

“Bet, ar-gi reikia butinąi 
pamatyti .Chicagą, kad pasi
mokinus?”, lyg maldaudamas 
klausė ponas Erskinas. “Aš 
nejaučiu reikalo keliauti.”

Sir Thomas numojo ranka. 
“Ponas Erskinas iš Treadley

PREKYBOS KARAS TARPE RUSŲ IR ANGLŲ

Sensacingas anglų inžinierių suėmimas sovietų Ru
sijoje jau pridarė bolševikams daug nesmagumų. Bet 
tolimesnės to “didvyriško” komunistų žvalgybos žygio 
pasėkos žada dar būti blogesnės. Anglija rengiasi pre
kybos karui su Rusija.

Jau tapo nutrauktos derybos su sovietais dėl nau
jos prekybos sutarties. Iš Maskvos tapo paršauktas į 
Londoną Anglijos ambasadorius. Dabar Anglijos val
džia reikalauja, kad parlamentas suteiktų jai pilną ga
lią biznio reikaluose su sovietais. Šitą reikalavimą par
lamentas, be abejonės, išpildys, nes valdžios rėmėjai 
pilnai kontroliuoja parlamentą.

Jeigu prekybos ryšiai tarpe tų dviejų šalių ir ne
bus tuojaus nutraukti, tai anglai, kaip matyt iš Ame
rikos korespondentų pranešimų, ketina tuojaus suvar
žyti sovietų teisę traukti pinigus iš Anglijos. Rusai 
daug daugiau eksportuoju į Angliją, negu importuoja 
iš Anglijos. Pernai metais, pavyzdžiui, rusų .prekyba su 
Anglija davė 20 milionų svarų sterlingų (apie 70 mi- 
lionų dolerių) balansą sovietų naudai. Tą balansą 
Maskva panaudoja mokėjimui už pirkinius kitose ša
lyse. Anglijos valdžios planas dabar yra neduoti ru
sams ištraukti iš Anglijos daugiau pinigų, negu kad 
jie moką už anglų prekes. Tai reiškia, kad Anglija .no
ri uždėti areštą ant to pelno, kurį sovietai padaro pre
kyboje su Anglija.

Šitoks Anglijos patvarkymas pakirstų sovietų kre
ditą užsieniuose ir priverstų rusus arba perkelti savo 
užsakymus iš Vokietijos ir kitų šalių į Angliją, arba 
nutraukti su Anglija prekybos santykius, — kas, žino
ma, patiems rusams butų didelis smūgis.

Taigi aišku, kad Stalino žvalgyba, gaudydama “są- 
botažnikus”, atliko meškos patarnavimą sovietams. Ge
riausias dalykas butų, jeigu bolševikų valdžia tą ne
lemtą politiškų šnipų departamentą visai panaikintų. 
Nė viena civilizuota Šalis tokios šlykščios įstaigos nei 
laiko.

HITLERININKŲ ĄNTLSEMITIZMAS

Anti-gewitfzDiąs tai — smulkiosios miesčionijos 
“socializmas”.

Ši tiesa seniai buvo žinoma politiškoje literatūroje.

turi pasaulį ant savo lentynų. 
Mes-gi, praktiški žmonės, no
rime pamatyti daiktus, o ne
skaityti apie juos. Amerikie* 
čiai yra labai įdomus žmonės. 
Jie yra visai sukalbami. AŠ 
manau tas tai ir yra jų ypa
tingas būdas. Taip, pone Ers? 
kine, jie yra visai sukalbami 
žmonės. Aš užtikrinu jus) kad 
pas amerikiečius nerasi nesą
monių.”

“Kaip tas baisu!” — rėkė 
lordas Henrius. “Aš galiu pa
kęsti brutalę spėką, bet bruta
lus protavimas yra veik ne
pakenčiamas. Yra kas tai to
kio neprielankaus jame. Tai 
yra smūgis, užduota žemiau 
intelekto.”

“Aš jus nesuprantu,” tarė 
Sir Thomas, kiek paraudęs.

“Aš suprantu, lorde Hen
riai!,” sumurmėjo ponas Ers
kinas, šypsodamas.

“Paradoksai yra geras daik
tas savo vietoj...”, įsimaišė 
kunigaikštienė.

“Ar tai buvo paradoksus?”, 
paklausė ponas .Er?kįnas. “Aš 
nemaniau. Gal ir buvo. Būdąs 
paradoksų, tai būdas tiesos. 
Išbandymui tikrenybės męs 
turime pamatyti ją ant ištem
ptos virvės. Kai tikrenybes 
pasidaro akrobatės, mes gali
me spręsti apie jas.”

“Vargšė aš!”, tarė ponia A- 
gota. “Kaip jus vyrai argu
mentuojate! Aš e?u tikra,. jp- 
gei aš pegaliu įšsįa.įškin^ 
sau, apie ką jus kalbate. 0, 
ftenriaus, jus erzinate manę! 
Kam jus bandote įtikinti mu
sų gerą poną, Dorianą Gray’- 
jų, apleisti East Endą. Aš už
tikrinu jus, kad jis butų gan 
naudingas čia. Jie reikalautų 
jo muzikos?’

“Aš noriu, kad jis grotų 
man,” šypsodamas šūkterėjo 

.Henrius ir, p^vejgęsįį 
stalo galą, patėmijo Doriaųo 
šviesų atsako žvilgsnį.

■W Jje yrą .įąįp Jiusi^ię

Whitcchapęįy$” ,tę?ė ponia A- 
gota.

“Ąš galiu , reikšti simpatiją 
viskam, tik ne kančioms,” ta
rė lordas Henrius, frĄųkyįda- 
ipąs. pę^iąįs. “Aš tam neguliu 
simpątfeįpįi. $ąi yra perpiąu- 
rus, perhąįsųs, labai slopinan
tis daiktas. Yra ko tai baisiai 
nesveiko moderne j e simpati
joje skausmui. Reikia simpati
zuoti spalvai, grožiui, gyveni
mo linksmumui. Kuo mažiau pri
siminsime apie gyvenimo 
skaudulius, tuo bus geriau.”

“Vis-gi East Endas yra gana 
svarbus uždavinys,” patėmijo 
Sir Thomas, labai rimtai pur
tydamas galvą.

“Gal ir taip,” atsakė jaunaą 
lordas. “Tai yra vergijos už
davinys, o mes bandome iš
rišti tą uždavinį palinksmin
dami vergus.”

Politikas aštriau pažiurėjo į 
jį. “Tad kokia .permaina jus 
pasiūlytumėt?” -1- jis paklau
sė.

Lordas Henrius nusijuokė.

užpereįtą naktį laike perkūnijos ties Bemegat švyturiu, už 25 
mylių nuo kranto, nukrito jurpn ir paskendo didžiausias diri- 

s ’' ■ ‘ ‘ ’ -- < ' r r' , . ' ' ».. *

žąbjis “Akron”, pražudydamas ,73 žmones.
'į.i'i.įi i. , 1 .i—.Rį.i—.... ,J'f.,.iįip| |iii|,-Į j'ip»ft'ip^ri^i'UitR'i'-if '"į'kni1 '4".~

“Aš nieko nereikalauju per
mainyti Anglijoje, išskiriant 
orą,” jis ataakėn “Aš ęsu .gaji 
patenkintas fildšofiškaiš pa
žadėjimais. Bet, kai devynio
liktas šiiptmetis veik suban
krutavo išeikvojimu simpati
jų, aš patarčiau prašyti drau
giją atvesti pilis ant gero ko- 
lio. JafisųH^ųW> parkui 
mas yra rkad tas jšyei 
da iš kęfio, p mokslo 
kūmas yr.a {taie, .kąd jį? yrą 
nejausmingas.” . ’

“Bet mes turime tokių rimtų 
ąt^pųiyjnją/’ nedrąsiai pasi
kėsino , ponta tVanderleur.

“ta^ai lyg aidas
pridėjo ponia A^ota.

|jteprius pažvelgė 
į pppą JEr?kįną. “Žmonija 
pejį'^ąn^ rimtai rūpinasi. Tąi 
yrą pirmuipiė žmonijos nuo
dėmė. Kąd urvų žmogus butų 
pinojęs, JąoJfUs, i?l,O|;iją 
butų hųyųs kiiųnįška.”

“Iš tikro, jųą esate .labai 
ųuraminąnjis,” čiulbėjo kuni- 
gaikštiepė. “Aš yisada jausda
vau kiek nusikaltusi, atlanky- 
diuna jūsų brmU Mą, 
aš visai nesirūpinu East Endli. 
Ateityje aš galėsiu žiūrėti jai 
tiesiai į veidą, visai nepąrąps- 
dama.”

“Parausti labai pritinka, 
kunigaikštiene,” patėmijo lor
das Henrius.

“Tai tik jaunom”, ji atsakė. 
“Parausti senai moteriai, kaip 
aš, yra blogas ženklas. Ak, 
lorde , Hcnriau, aš norėčiau, 
kad jus pasakytunĮėte, kaip 
galjma butų vėl jauna pąlįk- 
li. \

Jis pamąstė vąlapdėlį. “Ar 
(jųs galite ąt^htaji ^kųkią 
pors dįdeję Skaidą, tpąfdprytą 
.anksti Jįm L«yv|nįw, kiini. 
gaikštięne?1’

“Prisibijau, labai daug,” ji 
šaųkS.

“Tad atkartokite tas visas 
klaidas”, rimtai tarė jis. “Kad 

savo jaunystę, nSkia

tik atkartoti savo nupuoli
mus.”

“Maloni teorija!” sušuko ji. 
“Man reikės ją išpraktikuot.”

“Pavojinga teorija,” pasi
girdo iš Sir Thomas sučiaup
tų lupų. Ponia Agota papurtė 
galvą, bet negalėjo būti nepa
tenkinta. Ponas Erskinas klau
pėsi.

“Taip,” jis tęsė, “tai yra vie
na iš didžiųjų gyvenimo pa
slapčių. Musų laikais didžiu
ma žmonių miršta nuo kokios 
tai supratimo džiovos, o su
randa, kad jau pervėlu, kad 
tik vienatinių daiktų niekad 
neapgailestauja, —- tai savo 
klaidų.

Juokas perbėgo visą kam- 
Jwi-

Jis žaidė su ta idėja ir pa
sidarė nenuoširdus; išmetė į 
urą ir percįirbo ją; leido pabė
gti, ir vėl sugavo ją;.padarę

ją įsivaizdavimais spindinčią 
ir pridėjo paradokso !<parnus 
jai. Begarbinant nuodėmes į- 
plasnojo jis į filosofiją, ir fi
losofija pati pasidarė jauna, 
ir .pagavusi pašėlusią smagu
mo muziką, smagumo, dėvėjus 
šio, galima sakyt, savo .vynu 
nudažyt# švarką ir ievų vai
niką, šoko, lyg Bakehantė, per 
gyvenimo kalvas, ir tyčiojosi 
iš ramaus Siįenuao, kamšis 
buvo blaivus. Faktai bėgo 
prieš Backhantę lyg išgąsdin
ti miškų daiktai. Jos baltos 
kojos mbįdė didelį spaustuvų* 
prie kurio išmintingas Oma
ras sėdėjo, kol kunkuliuojan
čius yypjupgių sultys neapsė- 
ta aplink jos nuogus ^narius 
purpuriniu turelių yilųiinis; 
o ji slankiojo nuolaidžiom^ 
jųndeųiis rėčkos ^alįmjs, rau
donų putų vąrvapčipĮHis, Tai 
b,nvo nepąpr.asta įinprpciza-

♦ cija. Jis jautė, jog .Dnriaup 
i M*8 1,uvp i^‘8105 
i ’ p .?wo,>ė. w Mįpe jo 
' klausytojų buvo asmuo, ku- 
» rio temperamentą jis norėjo 

žavėti, Yods, pridavė jam su- 
i mgąuta ir .teikė jo įslvąįzdą- 
; viiinii spalvos. Jis spindėjo 

buvo fantastiškas ir .nealsąko- 
! mingas. Jis sužavėjo savo 
i klausytojus prieš jų pačių no- 
■ r5- P ,j|ę .if?o.kd.ttwes sekė jo 
! dūdelę, porianas Gray jus ne- 
i atitraukė sąvo akių nup jo, 

bęt fyg užburtas sėdėjo ir 
: šypsojimas vienas paskui ki

tą ,bėgp pęr jo (ųp#s ir jo 
tęmsiąnčlose akyse abejonė

< dpriįsi rimtesnė.
, , apęjrengusi tų lai-
kų mados rūbais, įęjo kam
barin Tikrenybė, pavidale tąr- 

Į no, ir pasakė kunigaikštienei, 
jogei j6s kąrieta jaii iaiikė jos. 
įJF gniaužė rankas pamėgdžio
dama desperaciją. “O, kaip 
Jai erzina!,”' ji rėkė. “Man 
reikia apleisti. Ąš turiu pasi
imti savo vyrą iš kliubo ir nu
vežti jį į ,kokį ten absurdišką 
susirinkimą Williso ūmuose, 
kur jis bus pirmininku? Jeigu 
aš pavėluosiu, jis tikrai dras
kysią, o aš negaliu bartis ąe- 
šiodama šią skrybėlę. Tai yra 
labai greitai lūžtanti. Aštrus 
-žodis sunaikintų ją. Negalima, 
aš turiu eiti, brangi Agota. 

‘Sudie, dorele Hetiriau, jus 
;esat gan palinksminantis ir 
baisiai demoralizuojantis. Aš 
tai tikrai nežinau, ką sakyti 

“apie jušų nuomones. Jus turite 
atsilankyti ant vakarienės 

(pas mus katrą nors vakarą. 
Antradienį? Ar jus nepasiža- 
dūję antradienį?”

“į)ęl jus# aš ątsimesčta 
■nUo .Lile i ko, i kunigaikštiene,” 
nmijenkdainąs ,<ąrė lordas 
{Henrius.

"A k’ .‘ai W «cras- 1
labai neteisingas jūsų pasieL 
gimaąr Ji surėkė. <įftad neuž
mirškite, ateikite”, ir ji pra
šia vČ kambariu, lydima’ po
nios Agotos ir kitų ponių.
^Lordui Henriui vėl atsisė

dus, ponas ErąkįųRs> apsisukęs 
ątsisędo ąjfti jo ir uįdęjp ?a- 
yo ra^ą a#t Jo pęįięs.

‘7ms rkfy«.as «»-
Ifč jis, ‘kųdėl ,jųs ^parisSųlc 

vjęnų,?”
(Bus daugiau)

, ______________________________  ,

“Čia dar ^ruksta arklio kojos ir žmogaus galvos
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pęerų W? 
mes ‘karalaitės’ 
titulą sako patriotas

Kiele peąbejoju, kad taip gali 
bųtų ,nes mes čia tjųrime d«u8 
gražių ir tipingų lietuvaičių, o 
kai kurios jau ypa pasižymėju
sios tarp svetimtaučių.

Dabar pasidčkojant Lietuvių 
Pasaulinės Parodos komiteto 
sumanymui yra proga patiems 
lietuviams suteikti 
vaitei didelę garbę, 
įil* motinos , nebūkime 
šai savo gražių dukterų, o patys

Vietinės draugijos sparčiai ren
giasi prie Pasaulinės Parodos 
£i.^viy Pi^s, Iję^os 16.’

CICERO.—Viętinės draugijos
jau pr<edp bruzdėti ir \eągtis įtarkite s|oti J “Lietuvių Dię-
prie Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos, liejos 16 d.

Kareivių draugija pirmutinė 
pradėjo darbų, nes kaip karei
viams tas ir išpuola. Be to, tos 
organizacijos narys K. Deveikis 
yrą ^teskirtas tam tikslui ir 
djrfya kartu su* ąntru narių Ą. 
Valančium vietinėse draugijoje. 
Kųofoet nors po Yėlykų bus 
sušauktas visų organizacijų su
sirinkimas aptartų bendro vei
kimo klausimų.

Ragina tuojau imtis darbo
Pereitų sekmadienį K. Devei

kis atsišaukė į moterų draugi
ją “Lietuvos Seserų”, kuri pa
lankiai priėmė jo pasiūlymų 
ir dąlyvaus veikime. Laikas ne- 
perilgiausias, reikia sparčiai 
ruoštis, nes tai ’įųs istorinis i- 
vykis ir kitos pasaulinės paro
dos mes turbūt nesulauksime, 
tik paliksime atmintį jaunąja; 
kartai.

Man, kaip Cicero patriotui 
svarbu pasirodyti kuo šauniau
siai. O ypatingai pageidauju, 
kad lietuvaitė iš Cicero laimėtų 
“Karalaitės” titulų ir aš nei

■nūs Karalaites” konkursu!, Vip 
,na iš Cicero mergaičių ttfri 
ti išrinkta karalaite!

* —Ciceronas,

Cicerus gyyeMR 
sparčiai rppšjasį su

tikti “svetį” alų

.........'i i

Remontuoja užeigas; viskas bus 
“up-to-date” f *’

yra rengiami šokiai, į kuriuos 
susirenka daugiausiai svetim
taučiai.

J. Grigaitis per eilę metų 
užlaikė ir kitų užeigų 2459 N. 
Crayvford avenue. Gerų pa
sekmių naujoje vietoje. Gal ir 
lietuviai galės naudotis ta sve
taine. — Vietinis.

be to, reikės atlikti eilę kitų 
svarbių reikalų.

A. Dudėnienė, nut. rast.

PATKNTS

Lietuvos Dukterų 
Draugiją rengia 

prelekcijas
Dr. J. Poška kalbės apie įvai

rias moterų ligas; įvyks ry
toj, bal. 6 d.

Laikas daug reliktą 
prie patentu. Nertet- 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prlsluo. 
kitę bralBint ar mo
deli dėl instrukelJu. 
arba ralykite (J dėl 
NMMOKAMOS knr- 
CitSs •»H0W to Ob- <

ln n Fatent”1 Ir ‘JReeord of la. 
ventlon” formos. Nieko neimant 
u* Informacijas kg daryti, gusl- 
railnSJImal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa* 
taroavitpaa,'''

MARIJONA BALSEVIČ1ENĖ 
po tėvais šnipaiti

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 3 dieną, 6:40 vai. ryto 
1933 m., sulaukus 47 metų am
žiaus, gimus Dryžių parapijos, Ši
lalės vai., Tauragės apskr.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Berthą ir žentą Juozapą 
Gečus, ahukus Walterį- ir Rūtą ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Barbo
rą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4402 
So.' Maplewood Avė.

Laidotuyės įvyks ketvirtadienį 
balandžio 6 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sie
lą. O iŠ ten bus nulydėta į Švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Balsevičie- 
nės-šnipaitės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 

i jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Žentas, Anūkai 
ir Giminės. '■

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

CICERO.— Vietos biznieriai 
ir visi gyventojai sparčiai ren
giasi sutikti svetį alų, kuris 
grjęžta pas mus po 13 metų 
protarpio, kaulio Mikulio užei
ga ląbai gražiai atremontuota. 
Savininkas Jonas Jūknis nesi
gaili išlaidų. Viskas bus “up- 
to-dąte”.
Užleidžia vietą jaunąjai kartai 't J

Senas vietos biznierius Anta
nas Ambrozaitis, 1437 South 
49th Court, kuris užlaiko krau
tuvę, pieninę ir spaudžia ska
nius surius, be to, yra senas 
“Naujienų” draugas, pareiškė, 
kad “mano ir žmonos jaunys
tės dienos praėjo. Prie biznio 
reikia apsukrumo. Tad nuspren
džiau4 biznį apleisti, pasitraukti 
į nuošalį ir ramiai šildytis prieš 
saulutę.”

P-as Ambrozaitis labai protin
gai galvoja. Duoda progų jau
niems, o šios depresijos laikais 
jo vieta labai prieinama. Jeigu 
kas interesuojasi, atsišaukite 
aukščiau nurodytu adresu4.

Holandijos komunistas Mari
nus von der Luebbe t (pasak 
Holandijos komunistų, jau du 
metai kaip išmestas iš komu
nistų partijos kaipo šnipas ir 
provokatorius), kuris yrą kal
tinamas padegęs Vokietijos 
reichstago rumus, kas davė 
progos naziams stvertis nuož- 
įpiąusip teroro prieš fyomunis- 
ftus ir socialistus.

kus nųYispręn^i^ padųrytyj visus 
asesmentus nelegaliais.

Lawn Cįvic association krei
piasi j tos apielinkės namų sa
vininkus priduoti informacijas 
apie pumų asesmentus, etc. Ofi
sas 3908 West 63 n i street.

Ketvirtadienį, balandžio 6 d., 
Lietuvos Dukterų Draugija 
rengia preleRcijas Mark White 
Sąuare svetainėje, 30th ir 
Halsted S»t. Dr, J,. Poška Hal- 
bes apie įvairias moterų ligas. 
PreĮeKcijos ' bus iliustruotos. 
Rengimo komišija Kviečia vi
sas moteris ir merginas būti
nai ątsilankyti. Įžangos nebus 
Pradžia 7 vai. vakare.

Mėnesinis draugijos susirin
kimas įvyks balandžio 5 d., to
je pačioje svetainėje. Bus ren
kamos darbininkės šokiams, 
kurie įvyks balandžio 22 d. ir.

CLĄRENCE A. O’BRĮEN 
Reglstered Pstent Attorney 

43-A 8ecnrliy'Savingi A Commerelel 
Bank Ballding

> 
(Dlrectly aeroee Mreet from Patent Otnca)

VVABHINOTON. D. O.
- 'v''' ■

PROBAK-
:«»>• .

bąrzdaskutyklos 
komfortą

•

skutimos 
namie

________  »
(PROBAK BLADF) ]

Trečiadienį vakare Lukštienės 
svetainėje įvyks Improvement 
kliubo susirinkimas. Visi nami^ 
savininkai susirinkite.
Raportas apie Pasaulinę Parodą

Penkiadienio vakare toje pa
čioje svetainėje įvyks Raudonos 
Rožes tyiubo susirinkimas. Bttfs 
daug svarbių raportų apie kliu
bo darbuotę. Visi dalyvaukite 
ir rengkitės prie Pasaulinės Pa
rodos. Bus išduotas platus ra
portas iš paskutinio susirinki
mo.—Ciceronas.

lietuvis J. Grigaitis 
nupirko North Sides 

Armitage Hali

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj sulig sutarimo

Dr. Joseph F. Anęlersunas
KOJŲ SPECIALISTAS

3201 W. 63rd ST., CHICAGO, ILL. 
Ofiso Tel. Prospečt 0917 

Rez. Pullman 3224

Graboriai

Graboriąi
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3?19 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietuviai ibiznieriai progresųo 
ja; J. Grigaitis žada atidary 
ti restąųrąntą.

SIDE. — ši apieliiv 
kė vadinama “Norlh Side”, 
bet tikrenybėje tai Norlh 
Wcst Side. Lietuviai, joje gy
vena, yra labai išsimėtę ir 
jų dažnai galima rasti ten, 
kur visai netikėtum, kad lie
tuvių yra.

Kai kur tarp svetimtaučių 
galima rasti ir lietuvių biznie
rių, turinčių gerų pasisekimų. 
'Gerai žinomas ir veiklus S. L. 
A. 226 kuopos narys ir buvęs 
organizatorius Jonas Grigaitis 
nupirko buvusių “Armitage- 
IJdlT*, 380()-bl Armitage ave- 
įriue. Tai paranki svetainė va
karėliams, bankiėtamš ir su-' 

■■' i n n ‘.'.i ■ ■ ■-; >»,-r i . j • r ’sirmknnams.
J. Grigaitis greitu laiku ati

darys ręstą mantų prie gatvių;

S. M. SKUDAS«• - t r *17 ' M ’>!.’» • * ’• •
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St.
Ttl. Roosmlt 7532

-< ....--------------------

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chkagoje 

ir apielinkėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavifhas lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet eąti sažį- 
nirtgas' 'lt Nebrangus ‘ro
dei; kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO,' ILL. *

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
,Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 86. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai 
‘i ' . ’ < >

J, F. BADŽIUS 
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABbKlUS CHICAGbJ

r
1 ' ■ d. i - .

. Laidotuvėse patarnaut
jū geriau it* pigiau

i negu kiti todėl,' kad
I priklausau prie g^a-
l bųiŠdirbystės

OFISAS: '
66$ W. 18th St. 

r Tel. Cąual 6174

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
‘Reikale meldžiame atsišaukti, o musų
'darbU' būsite užgaOČdinti.

Tel. Canal 2515 arba 2516
?314 W. 23rd PU Chicągo

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 5927 '

Lietuves Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Buy gloves with what 
it savęs ■ * t •

MBra reikalo mozAU 60$

didelis tūbas parsiduoda ■ ui 
Wo Ui ralo ir apsaugo daa- 
tl» Be to rallte sutaupiau 
68. ui kuriuos taute auslpirk- 
tt plrl tinai tęs ar ka kita. 
Lambert Pharssacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

35c

wffms
Night and Moming to kcep 
thetn Clean, Clear and Healthy

Write for Frce “Eye Care?* 
. or *‘Eye Beauty” Book 
f MarineCo^Dept.n.S.,9E.OkioSt.,Chrca<o

Uetiiviai Gydytojai '

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS ■

Persikėliau į erdvesne ir patogesne vietą

3325 So. Halsted St.
Vąlandbs: 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. Marąuette Rd. 
arti Wcstern Avenue z 

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Lietuviai Gydytojai
Re*. 6600 South Ąrtesian Avenue 

Phone Prospečt 6659 C 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIŲ
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

1821 So. Hatittd Stml 
•” CHICAGO, ILL '

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ. 
* i . , * 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospečt 1930

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Stjręęt 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis it nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7įį6S *

ni? P IT A QPITTTQ
DENTISTAS 

Grjie U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais it ketvirtadie- 

niaii pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T,l. BOULEVARD 9I9»

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

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

Tel. Seeley 7330 !
Namų telefonas Brunswick 0597

A. L, pąvidonis, M J)
4910 So. Michigan Avenue

' tel. Renvrooa 5107 *
VALANDOS: ’

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Dr. Suzana A Slakis
Moterą ir Vašką ligą Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tet LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieni dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyras se rėdo mis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais u 
Ketvergais.

Rez. TeL HYDE PARK 3395

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie

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

DENTISTAS 
4847 W. 14th St. 

Cicero, III. ,

? Įvairus Gydytoja^ *
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUtvaukee Avinai

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR.HERZMAN
— IŠ RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me 
tus kaipo patyrei gydytojas chirurgas b 
akušetb.

Gydo staigias ir chroniškas ligas Vjrą 
molerų' it vaikų pagal naujausius ‘me 
todus X-Ray ir kitokius elckdos prie 
taisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. IStb St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar C*ntr«l 7464

DR. CHARLES SEGAJL 
Praktikuoja 20 metai' 

'OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 Usbae 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS

’̂opK’ki!^.
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. nuo TO iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880Physical Therapy 
« Midvvife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo'namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai. '

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

Tel. Lafayėttt4 4146 
VALANDOS: ‘ 

nuo 9 iki 11 valandai tyro 
nuo 6 iki 9 valandai vikaro 

___________________ i_______ 'V.-- u.
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

Rez. Tel. Victory 2343

DR.BERTASH

-i—rr

Akių Gydytojai

T*"

Phone Boulevard 70<2

*V *1. J

i

Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sųtattį.

"Advokatai'’ a

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395 • ■ • >/ ' i '

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginh 0036

UĘrŲTO.:G^QRĮUS
K

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieni,' 2 iki 3 po piss 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. T$lephone Plaza 3200

Šaukia namų savu 
ninkus į kavą prieš

ŠTAS JANULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 1 dieną, 8:30 valandą 
vakare 1933 m., sulaukęs 36 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
šilų parapijos, Laukagelėlių kai
me.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Feličią, 2 dukteris Eleonor it 
Genovaitę ir sūnų Leonard, 2 bro
lių Bronislovą ir Andriejų. 2 se
seris Veroniką ir Eleną ir gimines, 
o Lietuvoj 2 seseris Apolonią it 
Kazimierą ir švogerį Vincentą Šla
kį ir gimines.

Kūnas pašarvoas randasi 5645 
W. 64 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
balandžio 5 dieną. 8:Q0 vai. ryto 
iŠ namų į Užgimimo Pan. šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Augusto Janulio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse įr suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
“ Moteris, Dukterys, Sunai, 

Broliai, Seserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Eudeikis, Tel. Yajfls 1741.

Lawn Cįyic Ąssociotipp protes 
.tuoją prješ nelygybes tų me 
tų apkainavime

Namų savininkų orgapiząęiją, 
Lawn Civic Association, kuri 
neturi nieko bendro su* jokio
mis “tax associations”, šiomis 
dienomis atsilankė prieš aseso
rių Jącobsir apielinkes tarybos 
narius Nixon ir Brummel' pro
testuoti prieš 1931 metų ases- 
mentų nelygybes.

Organizacijos pirmininkas 
W. E. Šteizer pareiškė, kad 
kuomet asesmenlai ant mažų 
namų tebuvo numažinti apie 
9%, asesmentai ant didžiųjų 
nuosavybių buvo nukapoti Iki 
28%.

Jis pareiškė, kad organizacija 
kovosianti prieš tas nelygybes 
ir eisianti į teismų, kurio palan-

*.... .1. .1 Iii i ulini

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ

J. F. EUDEIKIS
IR VJŠL NUSTEĘINO lietuvių visuonienę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kain.omis. ' 
Ėadangi j. F. Ęudeikįo lietųjų g;rabo.r,ūj 
įtaiga yra ąpųiąusia, todėl turi .daugiau
sia šermenų,'b turint daug ąei;inenų, ąąlj- 
nja pigiau patarnauti.
J. F. Eudei^ip yrą vienatimi 
borius, kuris turi įrengęs grą 
Čia pądaroma didįęąpė dąjtįg 
hųdu sutaupymaš ’ ^irkėjąmš 
džiausiąs. "' ~ .
Niękur kitur .negaukite 
bų vertes uz tiek pat pinigų.
$i istąiga randami toj pačioj $$$ >ų 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčias su vargonais pŽKAl'W: šermeiių. 
Nuliudimo valandoje, ■ pašaukite ši^ ’ įs-

Vvi Tetifanal T« CHICAGO, ILL.
-Į-*- '

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pust pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
........... ................ ........................ ...

Tel. Yatds 1829

bmms akiv st>ĖfciApstAs 
Patyrinu! 

KomplikuotuoM 
Wriklmu<<

kampas Halsted St. » 
VaUadoi hno Į0-*-4, ttud’ A |U .8 

Ncdėliomh Suo 10 Ud U

Ofiso lt Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 919)

D& Ą. A. ROTU
Rusas Gydytojas it Chirurgas 

SpecidUrtn odos ligą ir venerUką Un 
m -1 '-|rg

3102 Sq. Halsted St
kampai SJitčĘSit '

Vai.: lO-2!! ♦. tytb. 2—į4, 7—9 v.v 
Nedaliomis ir šyentadieųiais 10—2.

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. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

attl 4/th Stftst

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

kampšs 67th Ir Arfesian Avė. 
Telefonai Grovehill 1595 

Va'landoirtV 9 iki 11 ry«> 3-4 
lt 7-9 po pietų, seredoms po pietų |i 

nedilioms pagal susitarimą.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 Sputh Ashland Avė. 
Tek Boulevard 2800 

Rex. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos 0—4 
Wėst Sldes 2151 W. 22nd St. o

PanedflUo. Šarados ir Plonyčio* vak. 6 iki 
Telefonas Rodsevolt 0090

Namai: 6459 S. Rockirell
Utarnlnko. Ketvergo ir SubUtos vkk 

Telefonas Republic 8600
U



■nlii ■i.hia^UAt. dUiJ.nli'irt !,■
Trečiadienis, balan. 5, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

užinteresuoja didoką skaičių 
klausytojų.

Ateinantį sekmadienį paskai
tą skaitys adv. K. Jurgelionis. 
Tema bus paskelbta vėliau.

K. čepukas.-

Kalbėjo apie chemi 
kalus įvariuos mais 

to produktuos

Dr. M. J. Vinikas lai 
mėjo SLA 122-ros 
kuopos rinkimus

Įdomią “Pažangos” paskaitą 
sekmadienį skaitė inž. K. 
Augustinavičius.

Gavo 39 balsus, o oponentas 
Raginskas — 0.

Prelegentu 
Augustinavičius. 
yra gerai prisi- 
jo paskaitos vi- 
įdomios ir tvar-

2 d., 
kuo- 

Vini-susirinkime Dr. M.
— kandidatas į SLA. cen- 
sekrotorius, gavo 39 bal- 
o jo oponentas Raginskas 

vieno. Susirinkimas į-

vaisiai, 
ir kiti 
balton 

tikri skie-
plaunama 
kurios ir 
priduoda

Sekmadienį, balandžio 
įvykusiame SLA. 122-tos 
pos 
kas 
tro 
sus,
—nei 
vyko J. Dimbelio svetainėje, 
4523 South Wood Street.

Susirinkę nariai vienbalsiai 
pasisakė už laimėjusį nomina
cijose kandidatą, nors nebuvo 
vedama jokia agitacija už vie
ną ar už kitą kandidatą. Na
riai ir be to gerai 
svarbą šių rinkimų ir 
už kandidatą, kuris jų 
ne, buvo geriausias.

Reikia džiaugtis, kad nors 
kartą po visokių šlykščių po
litikavimų kaip seime taip 
ir Pildomosios Tarybos suva
žiavimuose buvo duota proga 
nariams pareikšti savo balsą. 
Iš to galima tikėtis nemažai 
naudos taip brangiai musų or
ganizacijai — SLA.

— Motinos Simus.

suprato 
balsavo
nuomo-

ik

Trys išgelbėtųjų nuo dirižablio

t rado, kad O’IIara nušovė ope
ratorių apsigindamas.

Pavogė $2,500 iš uždą 
ryto banko, East 

Chicago

kuroru Courtney ieškodami ir 
reikalaudami jo pagalbos kovai 
prieš gengsterius, kurie nori 
paimti alaus distribuciją į sa
vo rankas.

CLASSIFIEDADS

auginto-
obuolius

Sekmadienį Universal kliube, 
814 West 33rd St., įvyko “Pa
žangos” paskaita, 
buvo inž. K. 
Jis visuomet 
rengęs, todėl 
suomet būna
kingos. šį kartą kalbėjo apie 
chemikalus, kuriuos vartoja 
maisto gamintojai, kad maišią 
užlaikius nuo sugedimo ir pa
gražinus jo spalvą.

'Pavyzdžiui džiovinti 
kaip slyvos, “pyčės”, 
apliejami chemikalais, 
duonon įdedami tam 
dinifli, mėsa yra 
įvairiomis rūgštimis, 
pajuodusiai mūsai
šviežios mėsos spalvą.

(Panašiai, ir obuolių 
jai laisto augančius 
nuodais, kad apsaugojus juos
nuo kirminų. Vėliau juos tik 
truputį apiplauna ir veža į 
miestų rinkas. Ne tik žievė yra 
užnuodyta, bet paprastai nuo
dai įsigeria ir į vidų.

Prelegentas nurodė, kad 
bendrai visi maisto produktai, 
kūne yra laistomi ar baltina
mi chemikalais, yra pavojingi 
žmogaus sveikatai. Chemikalai 
paprastai yra nuodai.

Nors iš vieno kito karto žmo
gus neužsinuodija, bet dažnai 
tokį maistą vartojant, viduriuo
se * renkasi nuolat didėjantis 
kiekis nuodų, kurie pamažu 
naikina žmogaus sveikatą ir 
tuo pačiu laiku trumpina jo 
gyvenimą. Greičiausiai todėl 
šioje šalyje, yra daug žmonių 
su sugedusiais viduriais.

Kazio ir Anelės Ste
ponavičių koncerto 

- įspūdžiai
Rašo Nora

Muzika! Ach, kaip

Trys banditai vakar rytų įsi
veržė j Peoplcs State Bank, 
148th ir Forsythe avenue, East 
Chicago, kuris užsidarė liepos 
menesį ir pavogė $2,500. Ban
ke tuo laiku buvo receiveris ir 
penki darbininkai.

Bravorai ir prokuratūra 
prieš gengsterius

Chicagos bravorų viršininkai 
vakar tarėsi su valstijos pro-

PRANEŠIMAI

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

KAS RYTĄ 

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi cinuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

—-—O——

BRIDGEPORT ROOFING co. 
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965 

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

Akron” jurininkai, at
vežti į New Yorką pajūrio sargybos laivu Tucker. 1) jurinin
kas Deal, 2) mašinistas Erwin ir 3) Įeit, komanduotojas Wiley. 
Deal yra miręs. Kiti du išliks gyvi. Tai galbūt'vienatiniai žmo- 
nes, išsigelbėję dirižablio katastrofoje. (Fotografija perduota 
telegrafu).

SLA. 36 kuopos šaukiamas extra su
sirinkimas ir mėnesinis susirinkimas, ku
ris įvyks balandžio 5 d. 8 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorium, 3133 S. 
Halsted St. Kaip žinote kad centro raš
tininkė p. Jurgeliutė rezignavo, ir da
bar reikia išrinkti naujas centro rašti
ninkas, tai bus renkamas šiame susirin
kime ir yra kviečiami visi nariai daly
vauti susirinkime ir padouti balsą už 
tinkamą kandidatą.

J. Balčiūnas, raštininkas.

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

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

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
dusų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkals. Maža narinė mokestis. 
!xpertų patarimas visose namų savininkų 
r rendauninkų reikalais. Męs neturi

me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
[inalio ir vienintelio namų savininkų 
>iuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St.

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

skelbiasi

Prelegentas inž. K. Augusti- 
navičius toliau nurodė, kad sa
vo sveikatai labai kenkia mo
terys, kurios dažo plaukus ir 
lupas.

Reikia pasakyti, kad “Pažan
ga”, nors tik nesenai susitvė
rusi, savo rimtomis ir naudin
gomis paskaitomis sutraukia ir

silpni, 
kaip bejėgiai žodžiai prieš ta
vo žavėjimą. Kodėl jausmai tu
ri būti kada nors kalbėti, kuo- 
mett tu taip gerai gali išreikš
ti sielą...” Iš savo klaidžiojimų 
muzikos dausose, prisimena 
man virš paduoti žodžiai, ta
čiaus norėdama pasidalinti pp. 
Steponavičių praeito sekmadie
nio koncerto įspūdžiais, su tais 
kurie neturėjo malonumo būti 
šioje muzikos puotoje, toje 
skaitlingoj auditorijoj, rašau 
šiuos žodžius.

^Programą atidarė Kazys Ste
ponavičius, smuikininkas, išpil-

dydamas Mozart’o A Major 
Concerto. Gal dėl ypatingai su
sidėjusių aplinkybių, šiame kū
rinyje, nors parodydamas ge
rai išlavintą techniką, nesukė
lė tokio ypatingai jausmo, to
kio gero ūpo kaip jo vėlesni 
programe numeriai — Capri- 
cetto, Mendelsohn; Serenada, 
Drdla ir ypatingai Hopak, 
Moussorgsky-Rachmaninoff ir 
Spanish Dance, Sarasate. Bet, 
jeigu kur nors pono Stepona
vičiaus smuikavime pasirodė 
kad ir mažiausias netikslumas, 
tai buvo daugiaus negu išlygin
tas ir padengta^ jp vedime 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestro per Orpheus i n der 
Unterwelt, Offenbach, kurio 
pildyme ši organizacija kiek
vieną kartą parodo nemažą pa
žangą, geresnį instrumentų su
siliejimą ir didesnį švelnumą. 
Antras orkestro numeris buvo 
Grand Fantasy, Pagliacci, 
Jungnickel-Leoncavallo, rodos 
pirmą sykį jų duodamas.

vo, Be Laimužes —IPetrauskas; 
Trys Marę Peikė — Šimkus ir 
Pavasaris ir Ruduo, Dirvins- 
kaites. Rodos vienas geriausiai 
interpretuotų ir gilesnio įspū
džio paliekančių numerių buvo 
Pavasaris ir Ruduo. Jos inter
pretacija atskleidžia slėpinin
giausius sielos pergyvenimus, 
švelnumą ir lankstų nuansavi- 
mą.

Kaip buvo laukiama, arija iš 
operos Mignon “I am Titania”; 
kurią ponia Steponavičienė dai
navo su orchesfro pritarimu, 
buvo tinkamu įrankiu įrody
mui, jog šioji (Įainininke turi 
daug gabumų ir pajėgia atlikti 
didelių uždavinių.

Po šios arijos, musų artistė 
skendo tikram padovanotų žie
dų gėlyne ir ovacijose visos 
auditorijos įtalpos.

P-as Jurgis Steponavičius su
teikė visiems dalyviams piano 
akompanimentus.

šio programo dalyviai visi 
jauni, nėra abejonės, kad me
no reikala'vimus supranta ir 
įstengs dar daug ką musų me
nui duoti, nes duoti gali. Su
tartinas darbas ir tinkamas 
meno reikalų supratimas bus 
apvainikuota* geriausiomis pa- 
sekmomis.

Harvcy, III. — SLA. 289 kp. pa- 
pratsas susirinkimas atsibus balandžio 6 
d. š. m. J. Piekarskii svet., 15709 So. 
Halsted St., pradžia 7 vai. vak. Taigi 
gerbiamieji nariai ir narės neatbūtinai 
visi dalyvaukite susirinkime, svarba tame, 
bus rinkimas centro sekretoriaus, nes P. 
T. negalėjo išrinkti sekretorių, tai turi
me mes patįs išsirinkti ir daugiau svar
bių reikalų 
užsilikusius 
suspenduoti

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijęj 
6023 S. Halsted St.

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

Sužeistas < nu
imamas New Yorke nuo jį išgelbėjusio pajūrio sargybos laivo 
Tucker. Tečiaus Copeland buvo tiek sunkiai sužeistas, kad žaiz
dų nepergyveno ir vežamas namo pasimirė.
duotd telegrafu).

dirižablio Akron radio operuotojas Copeland

(Fotografija per-

Nuliudimo Valandos, 
taip gyvai

Ponia Anelė Steponavičienė 
pasirinko labai tinkamą kurinį 
jos pirmam numeriui, Tallat- 
Kelpšos — Mano 'Sieloje šian
dien šventė, kuri daina atatin
kamai charakterizavo jos jaus
mą, kadangi jai, kaipo tikrai 
dainos skleidėjai, ta diena bu
vo ištikro jos sielos šventė, ir 
ji geidė pasidalinti tos šventės 
jausmais su mumis, tikrai per
gyvendama ir perduodama tą 
gilų vidujinį skausmą Žilevi
čiaus
tai nupiešdama, 
Gruodžio — Rugiagėlių vaizdą, 
ir dar pirmą sykį dainuodama 
musų pačių vietinio kompozito
riaus Petro Sarpaliaus, naujai 
sutaisytą dainą, Dega Ugnis, 
kuri turbut buvo viena tų dai
nų, palikus gilesnio įspūdžio 
klausytojuose, nes, nors daini
ninkės balsas gerai išlavintas, 
tyras ir skaistus, galįs pasiekti 
plačiausia forte, tačiaus malo
niausia jos balsas skamba ten, 
kur dainavimas yra švelnesnis, 
intymiškesnis.

Antroji jos dainų grupė (ku
rią pildė angliškoj kalboj) p. 
Steponavičienė perdavė aristo
kratiškumą senos, 18-to šimt
mečio, italų kompozitoriaus 
Pergolesi kurinį “If Thou 
Lov’st me”; “Moon Marketing” 
— Weaver ir Norvegų kompo
zitoriaus, Grieg’o (kurio muzi
ka pamatuoja jos beveik uni- 
versalę kreipti ant tvirto liau
dies dainų pagrindo) Norvegų 
Šokį - 
kusjai.

Trečioji grupė jos -dainų bu-

“My Johann” labai vy

aptarti, taipgi 
mokesčius, kad 
arba išbraukti.

sumokėkite 
netaptumėte

Valdyba.

Pas. kliubo 
Bagdonienės

20to Wardo Liet. Pol. ir 
susirinkimas įvyks p. M.

1750 S. Union Avė., balandžio 
7:30 vai. vak. Visi nariai malo- 
dalyvauti, taipgi nepamirškite 

narių atsivesti prirašyti prie kliu- 
Valdyba.

svet., 
5 d .
nėkite 
naujų 
bo.

Association of Lithuanian Property 
Ovvners of Bridgeport, laikys bertaininj 
susirinkimą trečiadieny, balandžio 5 d. 
7:30 vai. vak., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai namų savininkai malonėkite laiku 
pribūti, nes randas daug svarbių reikalų 
kuriuos būtinai turim aptarti, kurie esa
te už šiuos metus dar nemokėję mokes
čių ant šito susirinkimo malonėkite ap
simokėti. R. S. Kunevičia.

Morning Star Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą balandžio 5 d., 1933 m., 
8 v. v. kliubauzėje 1654 N. Damen 
Avė. Draugai, malonėkite atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. M. Chepul, rašt.

Draugijos Lietuvos Dukterų susirin
kimas įvyks balandžio 5 d., 7 vai. vak. 
Mark White Parke didžiojoj svet. Na
rės malonėkite visos laiku susirinkti. 
Paskaita Įvyks balandžio 6 d., tuo pat 
laiku ir toje pačioje svetainėje, Dr. Poš
ka laikys įdomią paskaitą vien tik mo
terims ir merginoms, bus rodomi pa
veikslai. Rengimo Komisija kviečia vi
sas moteris bei merginas atsilankyti, ir 
išgirsti savo sveikatai daug naudingų pa
tarimų, įžangos nebus.

A. Dudonienė, nut. rašt.

Išteisino kino-operato 
riaus Oserio žudeiką

Reikale “Sales Tax”

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

;|ETKIEWlėZ£-@-j

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

CLASSIFIEDADS
— - - .1-1

Financial
Finansai-Paskolos

l-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT 
4055 So. Archer Avė.

Telefonas Lafayette 3269

co.

Senas Auksas
Old Gold

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

Coronierio jury vėlai šešta
dienį išnešė nuosprendį patei
sinantį Ralph O.’Hara, Moving 
Picture Operators Union or
ganizatorių, kuris unijos na
muose nužudė buvusį narį ir 
operatorių Fred Oser. Jury

«■

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

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU pusbrolio Igno Palekaitis 
ir Frano Letuko, noriu žinoti kur gy
venate. Aš palikau našlis ir vienam la
bai nuobodu gyventi.

KAZIS PALEKAITIS
460 Woodlawn Avė., Terre Houte, Ind.

PAIEŠKAU draugo John Petkus, su- 
gryžęs iš Lietuvos 1931 metais. Da
bar gyvena su tėvais. Meldžiu greitai 
atsišaukti. K. Stasutis, Marion Hotel. 
Room 107, 501 W. Madison St. Chi
cago, III.

NAUJOJ VIETOJ
PAIEŠKAU STANLEY GULBES-

KIO.
laiką.
nešti.

Malonėkite atsišaukti į trumpą 
ar kas žinote meldžiame

WILLIAM URBONAS 
R. 1. B, 116 
Thorp, Wis.

pra-

PAINT

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

r mainymui visokios rūšies properčių, 
riznių, 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- 
<‘ius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis —- “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas“.

Virš minėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

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 
C0MPANY

C755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

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. Halsted St. 

Chicago, III.

KNYGVEDYS gali vesti jūsų kny
gas viena arba du syk į savaitę arba ka
da pireiks. Ben Franklin, Haymarket 
7800.

ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 
Gaukite velykinį permament išanksto. 
Specialės permament waves, geriausios. 
Eugeene, Gabrielene ......................... $5.00
Circulėne .............................................. 3.50
Batbers ..........   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.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GERIAUSIAS pasiutimas nupirks 
grosernę ir bučernę. Turi būt parduota 
iki pėtnyčios. 915 W. 32nd St. 4

PARSIDUODA ant bizniavos gatvės 
kampinė grosernė, biznis geras, renda 
pigi, priežastis esu našlė, negaliu, apsi
dirbti arba priimsiu pusininką.

Tel. Hemlock 0391

RENDON kampinis Storas — tinka
mas dėl aludės — fixturės yra. 670 W. 
18 St. Tel. Plaza 2729.

KENDŽIŲ IR CIGARŲ storas par
duodamas pigiai.

2030 Canalport Avė.

Sulig p., H. R. Hejiderson, prezidento 
Absorene Manufacturlng kompanijos iš 
St. Louis, biznio, padėtis namų valymo 
ir dekoravimo industrijdje -yra daug 
daugiaus. žadanti negu praėjusiais me
tais, '• ’ •'<

Padrąsinti biznio augimu, p. Hender- 
son priskaito savo pasisekimą dėl par
davimo daugiaus Ąbįorime ir' HRH dėl 
namų valyhio / reikalo. Jisai pats 
yra padaręs ir sukombinavęs šia prepa
raciją. Ji turėjo būt gera dėl to, kad 
jo klijentai priklauso tai klasei žmonių 
kurie apie gerus dalykus nusimano ir 
moka juos vertinti.

Del savo teisingumo energijos ir są*j 
žiningumo, jfc išdirbiniai atlaikė viso
kią kompeticih per virš keturiosde- 
šimts metų. Jie vartojami beveik, kiek- 
viehūose namuose Suv. 
Kanadoje,

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

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

ir augščiau
SPAR Varnish, galionas $ <|

FLAT Paint, galionas $ 1.59
3214 So. Halsted St

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS siuvėjas abelnam 
kostumeriškam darbui, turi mokėti pra
syti gerai ant mašinos. A. Alekna, 
2525 W. 63rd St. Tel. Prospect 9511.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro
sernė arba mainysiu į automobilį. Kny
gynas, Box 91, 3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė kendžių ir 
cigarų biznis, gera vieta dėl saliuno. 
834 W. 33 St. Tel. Boulevard 2653.

lose

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nup perallaldlmo re* 
guUarlal išvalydami savo vidurius I 
Laikykite savo vidurius liuoial, pra- 
Salinkite nuodijančią medeta t Vartoki! 

TRINERIO KARTUI! VYNĄ

Automobiles Farmg For Sale
y Ilčiai Pardavimui

ILLINOIS AUTO WHEEL 8 RIM CO. 
16 East 23rd Street

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

Phone Victory 9206
'■! m Ii—MM         ■     ^mii)  ai IIMI

ATIDAI Ne pirkite naują 
karą pirm negu mus nepamaty
site. Męs galime jums sutau
pyti daug pinigų.

i 205 W. Wacker Drive
I Room 1217

PARMOS PIGIOS — KAIP PURVAS 
190 
180 
120 
120 
200 
240 
137 
220 akerių — Winnebago paviete 

80 akerių —- Winnebago paviete
206 akeriai — Wayne paviete $4500 

Visos farmos yra “improved“ ant iš
mokėjimų, 25% reikia įmokėti, liku
sius per 20 metų, 
Turiu 
Jeigu

4724

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

akerių 
akerių 
akerių 
akerių

Edward$ paviete 
Fayette paviete 
Jackson paviete 
Sbelby paviete

$3000 
$4500 
$4000 
$3200 
$5000 
$3000 
$3500 
$4500 
$2500

ant 6 nuošimčio, 
kitas farmas Illinois. Mo. ir Ark. 
norite bargeno, pamatykite mane. 

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




