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Šiandie, po 13 metu prohibicijos, sugryžo alus
Pradžioj alus legalizuotas 

tik 19 valstijų
Jau pereitą naktį sugryžo 3.2 nuoš. alaus. 

Pasitikta jį be didelio triukšmo
CHICAGO. — Pereitą naktį, 

kaip 12:01 vai., visoje šalyje 
liko legalizuotas 3.2 nUoš. alus. 
Ahis sugryžo po 13 metų vi
suotinos prohibicijos, laike ku
riom įsivyravo slaptas svaigalų 
gaminimas ir pardavinėjimas, 
butlegerių gengės, didžiausias 
graftas ir visokios su tuo su
rištos piktadarybės.

Bet alaus legalizavimu, šit 
pirmąją diena galėjo pasinau
doti tik 19 valstijų, kurios jau 
pirmiau buvo atšaukusios savus 
prohibicijos įstatymus: Arizona, 
California, Colorado, Delaware, 
Illinois, Indiana, Kentucky, 
Maryland, Minnesota, MissoUri, 
Montana, Nevada, Nexv Jersey, 
New York, Ohio, Oregon, Penn- 
sylvania, VVashington ir Wis- 
consin. ;

šešios valstijos yra nustačiu- 
sios alaus legalizavimą vėles
niam laikui:-Louisiana— bal. 
13, Vermont— geg. 1, North 
Carolina—geg. 1, Wyoming — 
geg. 18, West Virginia— birž. 
9, North Dakota—liepos 1.

Kelių kitų valstijų legislatu- 
ros jau svarsto alaus legaliza
vimą ir tikimąsi, kad jos leis 
alų galbūt už kelių dienų.

Chicagos mokyklą 
mokinių streikas 

tęsiasi
Užvakar streikavusių dalis su- 

gryž/o, bet vakar prisidėjo 
naujų mokyklų. Bogan grū
moja streikieriams

CHICAGO.— Užvakar prasi
dėjęs ugštesnių mokyklų moki
nių streikas protestui prieš ne
mokėtas mokytojams algas, tę
sėsi ir vakar.

Didesnė dalis užvakar strei
kavusių mokinių vakar jau su
gryžo į mokyklą, bet už tai pri
sidėjo prie streiko kelios kitos 
mokyklos. Austin High School 
sustreikavo apie 7,500 mokinių, 

. o Fenger mokykloj, Roselande 
—apie 3,500. Kitose mokyklose 
prie streiko prisidėjo mažesnis 
skaičius mokinių. Streikieriai 
demonstravo savo mokyklų 
apielinkėj, o kiti važinėjo į ki
tas mokyklas, kad ir jas pa
šaukti į streiką. Bet prie visų 
mokyklų buvo pastatyti policis- 
tai, kurie neleido streikieriams 
įeiti j mokyklas.

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, lietus j vakarą 
ar šeštadieny; maža permaina 
temperatūroje.

Saule teka 5:24, leidžiasi 6:* 
21.

r Alaus sugryžimas, bent Chi
cago j e pasitiktas be didelio triu
kšmo. Patys Slapieji ragino, 
kad nebutų daroma didelių iš
kilmių, kad tuo negalėtų pasi
naudoti sausieji. Sausieji gi 
buvo prisirengę žiūrėti kaip 
naujasis alus veiks į žmones. 
Dabartinis alus, įtsatymų žvil
gsniu, yra nesvaiginantis. Sau
sieji gi rengiasi kreiptis į teis
mą^ reikalauti pripažinti naująjį 
alų svaiginančiu ir todėl prie
šingu konstitucijai. Jei tai 
jiems pasisektų įrodyti, tai alus 
vėl butų uždrausta—iki visai 
bus atšaukta prohibicija.

Legalizuotas 3.2 nuoš. alus 
dar turės pergyventi sunkią ko
vą su butlegeriais, nes butlege- 
riais ne taip lengvai užleis sa
vo pozicijas ir išsižadės pelno, 
kurį jiems teikė slaptas alaus 
gaminimas ir pardavinėjimas.

Alaus legalizavimas nekelia 
didelio entuziazmo dar ir dėl
to, kad pinigų godus politikie
riai pamatę naują taksų šaltinį, 
stengiasi kiek tik galėdami alų 
apkrauti taksais, o aludes augš- 
čiausiais laisniais, kas labai ap
sunkins kovą su butlegeriavi- 
mu.

Apie 20 mokinių iš Calumet 
High School, kurie buvo nuvy
kę prie Bowcn mokyklos South 
Chicagoje, kad ir ją iškviesti Į 
streiką, liko policijos areštuoti. 
Vėliaus juos visus paliuosuota.

Mokyklų viršininkas William 
J. Bogan išleido pareiškimą, ku
riame jis atsišaukia į tėvus, 
prašydamas juos pagelbėti su
laikyti besiplečiantį mokinių 
streiką. Kartu jis grūmoja 
streiko agitatoriams. Jis jau 
turys vardus daugelio agitato
rių ir jie galį būti skaudžiai 
nubausti.

Tečiaus Bogan, grūmodamas 
mokiniams už streiką, nieko ne
sako apie pačią streiko prie
žastį—neišmokoj imą algų mo
kytojams.

Potvyniai trijose pie
tinėse valstijose

MEMPHIS, Tenn., bal. 6. — 
Trys valstijos kovoja su potvy
niais, kurie kilo dėl smarkių 
lietų, kuomet ir taip vanduo 
Upėse buvo pakilęs ir užliejęs 
žemesnius žemės plotus.

Labiausia potvynių paliestos 
vietos yra rytinė Oklahoma, kur 
jau du žmonės prigėrė; šiaur
vakarinė Mississippi ir rytinė 
Arkansas. šimtai žmonių liko 
be pastogės.

Rudy Vallee ir žmona išsiskyrė

NEW YORK, bal. 6. — Gar
sus radio “kruneris” Rudy Val
lee ir jo žmona Fay Webb su
tarė išsiskirti ir ji karti? su 
savo tėvu, Santa Monica, Cal., 
policijos viršininku, gryšta į 
Califomiją.

šiandie, po 13 metų aštrios prohibicijos, žmonės vėl gali 
gerti 3.2 nuoš. alų, kongresui jį legalizavus. Išpradžių alus bus 
pardavinėjamas tik 19-koj valstijų, o paskui bus legalizuotas 
ir daugely kitų.

Alaus bilius dar ne
praėjo III. legisla- 

turoje
SPRINGFIELD, III., bal. 5.— 

Alaus kontrolės bilius, kurį vi
somis pajėgomis remia gub. 
Hornerio administracija, ne
įstengė atstovų bute surinkti 
reikiamo skaičiaus balsų. Jis 
turėjo gauti mažiausia 77 bal
sus, kad įeitų galion liepos 
mėn. ir 102 balsus, kad įeitų 
galion tuoj aus. Tečiaus bilius 
gavo tik 74 balsus.

Riliui priešinasi ir sausieji 
ir šlapieji. Sausieji reikalauja 
galų atskiriems miestams tvar
kyti alaus pardavinėjimą, arba 
palikti ir toliau prohibiciją. 
Šlapieji gi priešinasi tam, kad 
valstija nori uždėti aludėms 
$100 laisnį, nežiūrint kiek pa
tys mieste reikalaus už lais- 
nius.

Betgi bilius dar kelis sykius 
bus balsuojamas iki mašinai pa
siseks surinkti reikiamą priėmi
mui balsų skaičių.

Sindikatas nutarė pa
piginti alų

KAUNAS.-—KaUne įvyko bra - 
vorininkų suvažiavimas. Kadan
gi sumažinto alaus akcizo įsta
tymo pakeitimas jau paskelbtas, 
tai ir sindikatas priverstas alų 
piginti. Sindikatas nutarė nuo 
kovo 15 d., paprasto stalo alaus 
bonkos kainą (iki 3/o) suma
žinti iki 50 et. Stipresnio alaus 
bonka negu 3 70—55 et. Geres
nės rūšies alus 65—70 et.

Sindikatan neįeina ir pasi
tarime nedalyvavo Klaipėdos ir 
Mažeikių alaus fabrikai, beįma
noma, kad ir jie prie sindikato 
nustatytų alaus kainų prisitai
kins.

PARYŽIUS, bal. 6. — Fran
ci jos atstovų butas 430 balsais 
prieš 107 atmetė Mussolini ke
turių valstybių “taikos kliubą”, 
-paremdamas premiero Daladier 
nusistatyme kuris griežtai pa
smerkė Italijos taikos pieną.

Motina ir 2 vaikai 
nužudyti; mokyto

jas suimtas
GRAND RAPIDS, Mich., bal. 

6.—Mrs. Mattie Sue Bengert, 
28 m. ir duL jos vaikai, Carl, 
Jr., 8 m. irfThelbert, 3 mėn., 
liko nužudyti Turner mokyklos 
principalo Henry B. Bedford 
namuose, kur jie gyveno. Patš 
principalas rastas pritroškęs 
nuo gaso, bet pasisekė jį atgai
vinti ir jis yra įtariamas dėl 
žmogžudystės. Jis betgi užsi
gina ir sakosi nieko nežinąs 
kas atsitiko. Jis parėjęs iš mo
kyklos, pavalgęs pietus ir po to 
nežinąs kas dėjosi. Moteris ras
ta pakarta, vyresnysis vaikas 
pasmaugtas ir padėtas automo
bily garaže, o kūdikis įkištas 
į pečių ir nutroškintas gazu. 
šalę pečiaus ant dviejų kėdžių 
gulėjo pats Bedford. Juos užti
ko parėjęs namo moteries vy
ras, bedarbis.

Rooseveltas forma- 
liai pakvietė Mac-

Donaldą
WASHINGTON, bal. 6. — 

Šiandie prezidentas Rooseveltas 
formaliai pakvietė Anglijos pre
mjerą MacDonaldą atvykti į 
Washingtoną asmeniškai pasi
tarti internacionaliais klausi
mais. Pakvietimas įteiktas 
Anglijos ambaasdoriui. .

Kiek žinoma, MacDonaldas at
vyks į Washingtoną apie balan
džio 20 d.

Už vištų nupirko arklį
MARIJAMPOLE.—Vienas pi- 

lietis kaimietis pardavė paukš
čių turgavietėje vištą ir nuėjęs 
gyvulių turgavietėn nusipirko 
arklį. •

Kaikurie kaimiečiai sako, vie
ton arklių reikės auginti viš
tas, nes už arklį reikia mokėti 
75 cent. muito, o už vištą mui
to nereikia mokėti, o tuo tar
pu kaikurių arklių kainos su
lygo su vištų; kainomis.

Ašarinių dujų bom
bomis išvaikė be

darbių armiją
Vykstančią iš Chicagos ir Rock- 

fordo į Springfieldą bedarbių 
armiją sulaikė ties Ottawa, 
ją išvaikė ir 18 žmonių areš
tavo

OTTAWA, III., bal. 6. —Vals
tijos ir La Šalie pavieto polici
ja šiandie užpuoė bedarbių ar
miją, kuri automobiliais ir tre
kais vyko j Springfieldą pas gu
bernatorių, reikalauti didesnių 
pašelpų bedarbiams. Tie bedar
biai vakar, per lietų išvyko iš 
Chicagos. Kely prie jų prisi
dėjo ir būreliai Rockfordo be
darbių. Viso susidarė apie 150 
automobilių ir trokų. Tam vi
sam bedarbių “maršavimui” va
dovavo komunistai.

Ties Twin Hickory Camp, 11 
mylių nuo Ottawa, bedarbius su
laikė vieškelių policija ir pri
vertė juos apsistoti į gilų pur
vyną pavirtusioje kempėje.

Vos tik išaušus vėl atvyko 
policija—apie 75 valstijas po- 
licistai ir apie 50 La Šalie pa
vieto šerifo depučiu. Ji liepė 
bedarbiams iššikraustyti iš kem
pės ir gryšti namo į dvi valan
das. Kadangi į tiek laiko nė 
automobilių negalima buvo iš 
purvyno ištraukti, tai bedarbiai 
policijos įsakymo nepaklausė. 
Iškilo ginčas su policija ir po
licija ėmė į bedarbius mėtyti 
ašarinių dujų bombas. O tarp 
važiavusių bedarbių buvo ne tik 
vyrų, bet ir moterų ir vaikų, 
Ir visi jie buvo suvargę nuo 
sunkios kelionės per lietų ir la
bai nepatogias nakvynės susi
rietus automobiliuose, nes kur 
kitur nakvoti nebuvo vietos, o 
kempėje buvo vien tik gilus 
purvynas. Į bedarbius buvo 
mesta apie 25 ašarinių dujų 
bombos.

Dujų bombos, žinoma, išblaš
kė bedarbius, nes kiekvienas 
buvo priverstas bėgti, kad iš
trukti nuo troškinančių dujų. 
Daugelis- nualpo ir sunkiai nuo 
dujų susirgo. Po to bedarbiai 
nebesipriešino. Jie išsistumė iš 
purvyno automobilius ir gryžo 
atgal į Chicago.

Bet gryžo ne visi, kadangi 18 
bedarbių liko policijos areštuo
ti, jų tarpe jų vadas Kari Lock- 
ner ir viena moteris.
Sustabdys ir Pana bedarbius,

PANA, III., bal. 6.— 1,200 
komunistų vadovaujamų bedar
bių iš pietinio ir centraliino Il
linois, susirinko čia ir Šįryt iš
važiavę automobiliais į Spring
fieldą.

šerifas Weinke pranešė Pana 
miesto valdžiai, kad jis bedar
bius pasitiks Owaneco mieste, 
už 7 mylių nuo čia, su dideliu 
burinu ginkluotų depučiu ir vi
sus bedarbius grąžins atgal.

KAUNAS.—Paskutiniu laiku 
norima, kiek galint, padidinti 
traukinių skubą ir siauruosiuo
se geležinkeliuose. Tam reikia, 
pakeičiant pabėgius, sustiprinti 
pats kelias. šiaulių-Biržų ruože 
83 klm. kelio jau sustiprinta, 
liko dar sustiprinti 27 klm. Te
ko sužinoti, kad susisiekimo mi
nisterija perka iš žemės ūkio 
ministerijos 45,000 pabėgių 
siauriesiems geležinkeliams.

Senatas priėmė 
30 v. darbo bilių
Bilius įveda visoje šalyje 30 vai. darbo sa

vaitę. Bilius pasiųstas atstovų butui
WASHINGTON, bal. 6. — 

Senatas šiandie 53 balsais prieš 
30, priėmė Black bilių, kuris 
siekiasi visoje šalyje įvesti 30 
valandų darbo savaitę— 5 die
nų darbo savaitę, po 6 vai. į 
dieną. Už bilių balsavo admi
nistracijos demokratai ir radi
kalus republikonai.

Kadangi kongresas negali 
reguliuoti darbo valandų in
dustrijose, tai pasinaudojant 
tuo, kad valdžia gali kontroliuot 
tarpvalstijinę prekybą, bilius 
uždraudžia gabenti iš vienos 
valstijos į kitą tokias prekes, 
kurios yra pagamintos darbi
ninkų, kurie dirba ilgesnes va
landas nei 30 valandų į savai- 
tę.

šiuo darbo valandų sutrum

Vienoje nužudė Ber- šiemet nebus konsti- 
lyno teatrininką tucinės konvencijos 

...... -T rinkimų ' '
VIENNA, Austrijoj, bal. 6.— 

Alfred Rotter ir jo žmona Gert- 
rude liko nužudyti ir jo brolis 
Franz Rotter liko sunkiai su
žeistas prie labai« misteriškų 
aplinkybių. Rotter broliai bu
vo žymiausi Berlyno komedijų 
statytojai ir valdė 9 teatrus. 
Bet bankrutijo ir sausio mėn. 
pabėgo į Vienną.

Už žmogžudystę yra kaltina
mi 6 jauni vokiečiai ir vienas 
Lichtenstein pilietis, kurie jau 
yra areštuoti. Vokiečiai prisipa
žinę, kad jie nužudę Rotteriusi 
dėl politinių motyvų. Visos 
nužudymo aplinkybes tebėra ne
išaiškintos.

Triukšmas dėl nazių nužudymo 
žurnalisto Austrijoj

VIENNA, bal. 6. — Prieš 
keletą dienų Vokietijos naziai 
nužudė Austrijoj pabėgusį iš 
Vokietijos žurnalistą Pell. Iš
siaiškino ,kad nužudytasis yra 
garsus nazių žurnalistas Dr. 
Jurgis Bell ir tas, kaip Austri
joj, taip ir pačioj Vokietijoj 
sukėlė didelį triukšmą.

Pasirodė, kad Dr. Bell buvo 
nazių šnipas ir Hitlerio drau
gas. Jis buvo tarpininkas įvai
riose derybose, kad gauti Hit
leriui aliejaus magnatų paramą. 
Hitlerio sinučiamas jis važinė
josi ir Londonan dar neišaiškin
tais reikalais. Spėjama, kad 
jis yra daug prisidėjęs prie 
reichstago rūmų sudeginimo, 
galbūt pasamdęs padegėjus.

Bell buvo susidėjęs su kapt. 
Ernst Roehm, Hitlerio gink

luotų gaujų vadu. Tas ne
patiko niekuriems kitiems pro- 

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

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

pinimų siekiamąsi panaikinti 
šalyje nedarbą, nes dirbant 
trumpesnes valandas dirbtuvės 
suimtų veik visus bedarbius.

Prieš bilių balsavo 10 demo
kratų, daugiausia iš pietinių 
valstijų ir dešinieji republiko
nai.

• t- ■ ■

Bilius dabar pasiųstas svars
tyti atstovų butui. Bet pasta
rasis neketina jį svarstyti, jei 
prezidentas nepareikš pageida
vimo jį priimti.

Yra abejojama, ar tokius i- 
statymus patvirtins augščiau- 
sias teismas. 1918 m. buvo pri
imtas panašus bilius panaikini
mui vaikų darbo. Bet tada teis
mas bilių pripažino nekonsti- 
tuciniu.

6PRINGFIELD, III., bal. 6. 
—Prieš kiek laiko valstijos le- 
gislatura nutarė šaukti, valsti
jos konstitucinę konvenciją, ku
ri pateiktų valstijai naują kon
stituciją. Rinkimai konvencijos 
delegatų turi įvykti artimiau
siais generaliniais rinkimais. 
Tokie rinkimai bus tik ateinan
čių metų rudenį.

Adv/ Dodd bandė rinkimus 
paskubinti ir buvo augščiausiam 
valstijos teismui padavęs peti
ciją, kad teismas pripažintų at
einančius teisėjų rinkimus bir
želio 5 d. generaliniais rinki
mais ir kad todėl juose galima 
butų rinkti ir konstitucinės 
konvencijos delegatus. Bet teis
mas atsisakė peticiją svarstyti.

Tokiu bud u šiemet konstitu
cinės konvencijos delegatų rin- 
kinmų nebus.

Konstitucinė konvencija buvo 
sušaukta 1920 m., bet ji patie
kė tokią atgaleivišką konstitu
ciją, kad gyventojai visuotinu 
balsavimu jos konstituciją at
metė.

Rupužė išgyveno 23 metus 
uždarytame tunelyje

PORTLAND, Ore., bal. 6.— 
Gyva rupužė rasta srutų tune
lyje ,kuris buvo uždarytas jau 
•nuo 1910 m. Rupužė rasta kai 
šiandie darbininkai atidarė tą 
tunelį.

tiniai liguistiems nazių vadams 
ir Bell liko pasmerktas mirčiai. 
Jis tą nujautė ir pabėgo Austri- 
jon. Bet ir čia naziai jį pasi- 
vyjo ir nužudė.



KORESPONDENCIJOS
Šimto metų pilietė!

ITCHEM

atDTDBl

READ

Paskiausi VelyKomsjau

GARSINKITES “NAUJIENOSE

EKSKURSIJOS

LIETUVON

LIETUVOS ŽINIOS

YRA VIENATINIS Lietuvių Graborius, kiltis turi ambtflahct
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Graboriaus J. F. Eudeikio Ambulance
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Vyrams 
Oxfotd<ii

Vynams
Ordai

3435 South 
Halsted SI.

50 metų 
žmonių 

svetainę 
kad yra 
iš pusės

Jau tapo susitarta 
šit laivų kompani
joms dėt šių mėtų
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spalvų 
.teeinančiam 
sezonui
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Lietuvoje yra 16,361 te 
lefono aparatas

ir ankšč. Visi 
’d h,grynos

• ■ <; sklirds

Butkūs gytėsi, kad šlcldki- 
ninkų tinklas dar yra naūjės- 
nis ir tankesnis, negu Bimbos. 
Bimbos tinklas jau gana skylė
tas ir daug žuvelių pasprunka 
ir patenka j sklokininkų tirik-

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

PuffipShiį V. KHklEhų Vienk. 
Pleinevičių šeimoje, įvyko šiur
pi nelaimė. Mdtinai išėjiis van
dens piirsinesii, ptisairtty mčtų 
jos dukrytė Danutė, prisiartino 
.prife besikūrenančio pečiaus ir 
bežaisdama uždegė savo drabu
žius. tJgttis tnorHėhtiiiiM ap
ėmė visą kiltlą, Atėjtiši fllioti- 
ftk it’ pamėčiusi degančią ••duk
tė! j, šoko gelbėti. BedraSkyda-

VAIKAMS IR PAAUGĖJUSIOMS MER-i 
GAITEMS ČEBATUKAl

BIRŽELIO 3 DIENĄ 
Laivu “FREDERIK VIII”

tiesiai į Klaipėdą. Šiuo laivu gdlima vežtis automobilių. 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą, jeigu nebus jo daU- 

giaus kaip paskirta.

Antras kalba L. Pruseika. 
Jis nurodo visokiausias komu
nistų klaidas praeityje. Jis 
puola Bimbą ir jo taktiką. Esą, 
Bimba nemokąs prisitaikinti

ŠIAULIAI. — Teko sužinoti, 
kati Lietuvos jėzuitai dar šiais 
fnetdiS malto Šiauliuose pradėti 
statyti savo bažnyčią. Dabarti
niu rtidtu, jėzuitai savo bažny
čią tttri pnpradtftme name. Be 
itu jie mano šiiddiiubse atida
ryti satd gimnaziją^ o prie jos 
taipgi atidaryti mokiniams ben
drabutį.

Union
Butkus ir Pruseika. Butkus vos 
buvo sugrįžęs iš ilgos ir sun
kios kelionės, kaip kad jis'gy
rėsi. Jis, mat, buvo išvažiavęs 
kiek pasižuvauti į vakarines 
valstijas, bet vietoje reikalin
gų žuvų, jis sakė, užtikęs ten 
kur apie Cfevelandą komunis
tinių kačių koncertą. Tos katės 
nedavusios jam ramybės ir se
kusios paskui jį į kitus mies
tus. Iš karto (jis sake) kon
certą išpildė kvartetas, vėliau 
išaugo Į sikstetą ir buvo daug 
garsesnis. Vėliau “draugai” buk 
ramiu kovos budu likvidavo tą 
Bimbos ščyrųjų kačią koncer-

vtsl TėlėfOnAittfcs m-

Salošių valse*, kubiliuną kai
me yra sulipdyta lyg kregždės 
lizdas grįtelė. Jds savininkei 
Eleonorai Kirinienei neseniai 
esą suėję šimtas metų. Senelė 
gyvena vienui viena. Ji turėjusi 
tris vyrus ir du sūnūs. Senele 
duoną užsidirba pati pas apylin
kės ūkininkus. Ji dar gerai 
mato ii- girdi. Bėt tai dat lite 
viskas. Senelė moka ir mokes
čius! Valstybinį žemės mokes
tį ir Saločių savivaldybei. Mat,

Šiauliuose statys naują 
bažnyčią

KAUNAS.— Praeitais metais 
liepos 1 d. Lietuvoje buvo iš 
viso 16,039 telefono aparatai, 
o šių metų sausio 1 d.— 16,361 
aparatas. Pernai per pirmą 
pusmetį telefono abonentų 
skaičius padidėjo 84, o per ant
rą pusmetį—322. Toks didelis 
prieauglis antrame pusmety bu
vo dėl to, kad buvo papagih- 
tas tarifas, praplėsta miešto ži
no. Teko girdėti, kad pašto 
valdyba mananti dar labiau pfa- 
plėsti miesto ZOną. Teko gir-

Genii žinomi
Boston Čcvcry- 
kai šia žema

Dar keli prisiminimai iš LSS. 
19 kuopos įvykusių prakalbų 
ir šeimyniškos vakarienes.— 
19 kuopos mėnesinis susirin
kimas. -t Sklokininkų pra
kalbos. —b. Pruseika ir jo ben
dras frontas* LSS. 19 kuo
pa iitia vadovaujamą rolę 
tilrpe BrOOklytio lietuvių*

PAUL MOLIS. l73O-*-24ih Su 
Detroit, Mich.

P. BARTKEVIČIUS. 
678 North Main St. 
MonttBb. Mass.

J. J. URBŠAS. 187 Oak 3ttm. 
Lavvrence. Mass.

J. ZEMĖNTAUSfcAS.
110 Congress AVfniie, 
Watetbtify, Cbfiii.

C. J. WOSHNĖR. 122 Hornadar 
ks 

Pittsburgh. Pa.
A. VELEGKIS, 502 South Avt.. 

Btkffctpok, Čttffh.

pražuvęs
DaufcelU pirtmijū iaptidžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra plukti jeigu gali taip 

‘ padaryt, ibg kitfcfrt pdtiktdfft.
O vienok, dažnai koks tnšžas 
dalikas gali neleisti jums *4ti 
plrmih.

Pavyzdžiui, jelgtl žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar tiehdrbtnš tūrešitė ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listoririe, dantų tepalas, valo 
dnnfk nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro įverčia nedrasky
damas ddnth dtaAlds -fe ids sun
irtu uždarinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambbtt Pharmacal 
Lotais, U. S. A.

ir apie sklokininkų pra- 
knrios įvyko kovo 17 
P. Kliubo svetainėje, 

avė. Kalbėtojais buvo

ar matusiu, asaou.ii.iUi

Nelabai senai tudi musų 
tUViški patriotai ve ką yra 
sakę: lietuviški socialistai 
išnyko it ją vietoje liko tik 
zero. Vėliau SLA. Pild. tary- 
bos rinkimuose tas musų takti
ni ūkų nuplėštas zero tiek j Uos 
įbaugino, kad daugelis jų pri
versti buvo viską užmiršti ir 
dovanoti tik dėlto, kad tas ze
ro išaugo į didelę skaitlinę. Ar 
iš tikro taip yra, kaip tauti
ninkai mano apie socialistus ir 
tą zero?

Visai ne. LSS. 19 kuopa čion 
Brooklyne, kur randasi tauti
ninkų tvirtovė, socialistai su
rengė Karolio Markso 
mirties paminėjimą, 
susirinko tiek, kad į 
visi nesutilpo. Atrodo, 
gera moralė parama 
Brooklyno lietuvių.

Bet tai ne viskas. Materiulę 
paramą irgi verta prisiminti, 
nes Brooklyno lietuviai parodė 
savo simpatiją link LSS. 19 
kuopos ir parėmė ją materialei 
padengimui surengimo lėšų; 
gana dUosniai aukavo ir vėliau 
dalyvavo šeimyniškoje vakarie
nėje, o tūli net be jokio atly
ginimo išpildė gana įvairų pro
gramą. Tas viskas rodo, kad 
LSS. 19 kuopą remia demokra
tinio nusistatymo vietos lietu
viai. n.

Praeitame LSS, 19 kųppos 
susirinkime paaiškėjo, kadYiub 
minimos šeimyniškos vakarie
nės liko ir pelno. Taipgi paaiš
kėjo, kad LSS. kuopa gavo ga
na gerų komplimentų, kadan
gi minėtoje vakarienėje buvo 
visi lygiai vaišinami ir turėjo 
lygias teises. įvairių srovių 
asmenys vakarienės laiku savo 
kalbose pareiškė, jog vienybė 
reikalinga ne tik tarpe Brook
lyno lietuvių, bet abelnai Ame- 
i ikos lietuvių tarpe. L. Prusei
ka neoficialiai atstovavo sklo- 
kininkus ir savo kalboje laike 
vakarienės kalbėjo gana ener
gingai apie bendro fronto rei
kalingumą tarpe socialistų ir 
komunistų, idant apginti dar
bininkus nuo fašistinio pavo
jaus.

(Prie progos vertėtų kiek pri
siminti 
kalbas,

Brooklyn, N. Y. 
VIENYBĖ’’

Laivu “GRIPSHOLM”
ir NeW Yorko į Gothenburgą, iš ten gelžkelių į Oslo ir 

ihbderriiiŠku gražiu Idivu į Klaipėdą.

GEGUŽES 11 d. Laivu “BERLIN”
tiesiai i Klaipėdą

Ši Ekskursija labai patogi tichls, kurie luti daug baga
žo dtba vežasi riutoillUbiliij.

GEGUŽES 20 DIENĄ
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkelių į Klaipėdą.

ir aukšč.
Labai didelis 
įtasiritiLmas 

visų 
NAUJAUSIŲ ĖAVASAklNlV STYĖ1Ų 

ir naujomis žemomis kainomis Pums, Straps, su šniu- 
riukais, Oxfords, visokios kulnis, visų didžių ir 

platumų.

Ateikite ir Pasirinkite sau 
čeverykus DABAR

kaip kad jis jį lipdė LSS. 19 
kuopos vakarienėje. Jis mato 
reikalą tokios darbininkų vie
nybės. Aš ir sutikčiau stt L. P. 
mintimis, kad darbininkų vie
nybė yra reikalinga, bet ar ne 
teisybe, kad L. Pruseika prisi
dėjo prie griovimo ir ardymo 
LSS. J. V. ir liueso dirbti ma- 
tuškos ndttddi/ kotrtufiistų nau
dai, — ten, ktit nėra fiė lais
vės, nė lygybės; ten, kur vieš
patauja aršiatlši diktatūra. Pa
skui, susipykęs su ščyraisiais, 
jis sutvėrė savo parapiją — 
skloką. Vienybė yra reikalinga, 
bendras f to ritas pageidaujamas, 
bet ne tokis, kokio nori komu
nistai. Netolima praeitis (pte- 
židentd rinkimai) fodo, kad 
mūsų kotnunisiUi višu TrontU 
puolė socialistus ir jų kandida
tus fr labai dažnai nė žodelio 
nesakė prieš kitų partijų kan
didatus. Bendras frdntas nepa
taisys komunistų, —- kokiais jie 
yra, tokiais ir pasiliks.

LSS. 19 kuopa yra pūgai n i- 
flUs atsišaukimą į visAs LSS. 
kuopas ir pavienius barius ir 
šiaip pritariančius sdcialistihiam 
judėjimui ašmenis. Atsišauki
mas savo laiku pasirodys laik
raščiuose. Butų patartina vfc 
soms LSS. kuopoms atkreipti į 
tai dėmesį ir atsiliepti į 19 
kuopos atsišaukimą. Minėtas 
atsišaukimas tapo priimtas 
praeitame kuopos susirinkime 
ir pasiųstas į spaudą. Kuopa 
yra nutarusi perkelti kuopos 
susirinkimus į Amerikos Lietu
vių Piliečių svdtūinę, 80 Union 
Avė. Susirinkimai įvyks kas 
ketvirtas penktadienis kiekvie
no mėnesio, 7:30 vai. vakaro.

Kuopa yra nutarusi tuoj po 
Velykų surengti balių-šokius. 
Atrodo, kad LSS. 19 kuopa yra 
pasiryžusi sulošti tarpe vietos 
lietuvių vadovaujamą, rolę. Ir 
Rodei rie, 
tik ir nori, kad vietos lietuviai 
arčiau susipažintų su darboj 
žmonių reikalais ir sOčialiStų 
taktika draugijiniame bei vi
suomeniniame gyvenime. Lin-i 
ketina 19 kuopai kuo geriausią 
pasekmių jų darbuotėje.

Reporteris. !

J. F. EUDEIKIS
■ •> >; --'V

; x ■ ^Ifeb dar pažymėti, kad . J. F. ‘EUDEIKIS
pasižymi su savo dmbulancc patarnavimu Ir su ekspertais' -patarnautojais, kurie yra visi lietuviai.

Mes nieko ne vokuojame už atvežimą mirąsią žinogaus kūno į musų įstaigą iš bite 
kurios miesįįjgulies. >

BIRŽELIO 21 DIENI
Laivu “MAUEETAMA”

j Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą^ arba galima išlipti 
Franci joje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į

Klaipėdą arba Kauną.
....................................... ..... .. ............... ..

4 * '■ L

LIEPOS 18 DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN”

į Bremėhą, iš ten gelžkelių į Klaipėdą drbn j Kdiihą.
šios Ekskursijos bus Skaitlingiausios, neš yra tfertiitf- 

riioš per Visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vietų ant 
laivo. 4

Chicagoje vieninėliš Liet. Laivakorčių Agentą Sąjttfl- 
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose rtiifcsttiOSė galinta 
kreiptis pas sekančius agentus:
cosmopoliTaR travel

SERVICE
168 Grand St 

lIthUanian
PUBLISHING CO„
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

T. S. TREČIOKAS,
197 Adams St„ Nebark. N. J.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Broadway,
So. Boston. Mass.

“DIRVA” 6820 Superior St„
Clevdand, Obio. ,

AMBROZE V. W. 178 Ferry Avė.
Netvark, N. J.

JOHN SĖKYS. 433 Park St.,
Hartford, Conn.

“NAUJIENŲ*’ Laivakorčių Skyrius. 
. ■ . 1739 So. Halsted St.; Chięaeo; Ilk ;
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

f i „■ n u .ii , ii iii fe ii'* irt ...-fe t.... i..—it.fe.ll-..«ll.«i 

Boston Shoe Store

CEVERYKAI
Dabar Išstatyti

JI JL *' 9L / wV C?
3435 So. Halsted Street

nmiiiii I j ii IH.M1IIM*!■ . ................ . ...............Iii.........m IIi^M^UMHįįiiDirtlitiIiiiMiiliiiĮįiiiiliiliiiii.

Paskiausios Velykoms 
. Naujanybčs

VA STRAPS flftVisi gryriOs

JO®/: V | llllskuros, žinomi
OXFORDS X I iUUsur B.and

SANDALS " ir aukšč. ^tyliai

TAIPGI BALTI ČEBATUkAI DEL
PIRMOS KOMUNIJOS

FiAVJiENės, ujncagB, m
—    I H-|     ",       

senelė ttiti kelią kėtVirtrfiriili 
mėtrų daržėty tffit ktirib ir šti- 
Hpdyla

Sudegė pusantrų metų 
mergaite >

E* 1?T IG
o JL o JO JLy

LIETUVIŲ GRABORIUS
. \ 4 DIDYSIS OFISAS

4605-7 SO. HERMITAGE AVĖ. ,
, . .CHICAGO, ILLINOIS . .my.'... , .

-TmnMM.niįflitnni .......  ■■Rhi<y«^ir.TiĮiyuą^iSiwoftfti^i^,i

.....................

dėti, kad tildą ir užmiesčiai 
daugiau įsivfis telefdfiUS.

deda vėl lipdyti bendrą frontą,

■ A ■ . • • •>•-?*. it
' į»kL ' / tlp" -'‘J- ’• ‘ ... .■ >• tek. "i
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Urvų Karalius |
[iiiiDiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiih^

Kodėl Delyardo yra uad i na
mas “urvų karalium"?

Ypatingas žmogus; yra V. 
Delgardo, kurį paprastai vadi
nama urvų karalium. Jam tą 
garbingą “titulą” suteikė Ame
rikos pabustos (lioboes) už 
tai. kad jis atidavė jiems vis
ką, ką turėjo, — savo gabu
mus. O reikia pasakyti, kad 
Delgardo turi savotiškų gabu
mų. Pirmiausiai jis pasižymi 
nepaprasta atmintimi. Savo 
laiku jis žinojo atmintinai vi
sus Amerikos miestus, kelius, 
kalnus ir kiekvieną urvą, kur 
pabostos galėdavo surasti sau 
prieglobstį. Jis buvo savo rū
šies “vaikščiojanti enciklope
dija” ir kiekvienam savo bi
čiuliui galėdavo suteikti rei
kiamų informacijų, — nuro
dyti geriausius kelius ir vielas, 
kur galima sustoti.

Per tris dešimts metų Del
gardo bastėsi po plačiąją A- 
meriką. Išvaikštinėjo ją sker
sai ir išilgai. Visko matė, vis
ko patyrė. Savo draugams jin 
daug pagelbėjo. Nieko tad ste
bėtino, kad jie apvainikavo jį 
karaliumi.

“Karalius" neturi palovių.
Delgardo pasijuto, kad jam 

garbės pilnai užtenka, tik rei
kia pinigų karališkiems palo
viams pasistatyti. Bet visa be
da ta, kad jo karalystėje visi 
kapitalistai jau seniai išnyko. 
Jo pavaldinių kišenėse visą 
laiką vėjas švilpia, tad apie

kolektavimų kokių nors “pa- 
dotkų” negali būti ir kalbos-. 
Na, o jo “valstybinis iždas” vi
suomet buvo tuščias ir visuo
met, lur būt, bus.

Tačiau “karalius” nenusimi
nė. Juk paukščiai nei sėja, 
nei piauja, o vienok gyvena ir 
susiranda sau prieglobstį. Ko
dėl gi žmogui taip negyventi? 
Iš tiesų, kodėl?

Prieš daug mėnesių Delgar
do nutarė įnešti klajoklio gy
venimą. Nusibodo jam basty- 

itis iš vienos vietos į kitą. Na, 
o priegtam ir senatvė. Kojos 
jau nebe tos, kokios buvo jau
nystėje, — pradeda stirti ir 
nebelinksta taip gerai. Patys 
žinote, kaip yra, kada ant ku
pros susikrauna penkios de
šimtys melų, ir dar su dideliu 
kaupu.

Galvojo Delgardo vieną die
ną, galvojo kitą. Pagalios^ jis 
nusprendė, kad Cbicago yra 
geriausia viela pastoviam nu
tūpimui.

Atsikėlė jis antksti rylą ir 
pradėjo ruoštis kelionėn. Vi
sas jo “jodomas” turtas susi
dėjo iš didelio šuns ir mažyčio 
kačiuko. Su jais kartu jis ir 
pasileido į tolimą kelionę, — 
iš New Yorko eiti į Cbicagą.

Apsiyyveno- “dzunylėse"
Atvykęs į Chicagą, “kara

lius“ apsigyveno, kaip pabas- 
tor. paprastai sako, “džungės” 
prie Canalport Avė.. netoli 
nuo los vietos, kur dabar sta
tomas pašto trobesys.

Oras tuo laiku dar buvo šil
tas ir per kai kurį laiką “ka
ralius” gana linkimai ir gerai 
gyveno. Juo labiau, kad mais
to galėjo visur pakankamai 
susirasti. Dažnai pakakdavo .................. . ....... , .... ......
jam pasiknisti vienoje išmatų blokinėje susikuria ugnį ir šil
kini voje ir jis susirasdavo tiek dosi. Prie to nepaprasto palo- 
visokių gėrybių, kiek tik jam'cinus plevėsuoja Amerikos Ve
liu vo reikalinga.

Bet, deja, rautų kėlimas 
greit pasibaigė. Praėjo links
mos vasarom dienos. Malonus 
saules spinduliai, kurie šildė 
jo susiraukšlėjusį veidą, re
čiau pradėjo bepasirodyti. 
“Džunglėse“ bepasilio jis

Urvų iškasė apie keturių pė
dų gilumo. Sienas išpuošė A- 
merikos prezidentų paveiks
lais, o kampe pastate bloki
nę atmatoms. Kuomet oras pa

sidaro labai šaltas, tai jis toje

liava ir iškaba su užrašu “Vt*- 
vų karalius.”

šiaip jokių baldų viduje, nė
ra. Vienoje urvo pusėje guli 
krūva skudurd ir popiergalių. 
Tai “karaliaus” guolis. Ten jis 
kartu su savo šunimi praleid
žia ilgas ir nuobodžiai žiemos

vienas tarp išmatų krūvų. Pa- nnktjs. Tokiu gyvenimu retas
si liko, lyg koks karžygis, pasi
rengęs kovoti su rudens šal
čiais ir kitais nemalonumais.

Praslinko kiek laiko, kol ru
duo ėmė įsigalėti. Prasidėjo 
pirmieji šalčiai. Vis dažniau 
ir dažniau ėmė lyti. Permirku
si ir nudriskusi sermėga nega
lėjo apsaugoti jo pastirusį kū
ną nuo šalčio, šiurpūs vejas 
suko dulkes, ir nešiojo popier
galius po 
mas pasidarė nejaukus ir ne
malonus.

. Gyveni-

“Karalius" lenda į urvą.
Sakoma, kad reikalas ir 

skurdas yra geriausias aksti
nas visokiems išradimams. 
Prie sienos prispirtas, kiek
vienas stengiasi surasti kokių 
nors išeitį. Suvargęs ir šalčio 
kankinamas, Delgardo, pra
dėjo galvoti, kaip apsisaugoti 
nuo rudens ir žiemos nemalo
numų, kur surasti sau pasto
gę. Pagalios, jis nusprendė iš
sikasti sau urvą.

Pirmiausiai 
tinkamą vietą,
gardo vaikščioti 
les” ir ieškoti 
Žemė buvo įmirkusi 
purvai. Vienok 
jam pa ai sek ė 
žemės sklypelį,
sprendė apsigyventi.

Kad darbas eitų sklandžiai, 
suprantama, reikia turėti šio
kis tokis planas. Delgardo ir
gi iš kalno pasidarė planą: 
pasiguldė šunį ir išmieravo, 
kiek jis užims vietos. Žinoma, 
neužmiršo nei savęs. Mat, rei
kėjo iškarti tokį urvą, ku
riame butų galėję abu 
ti.

GERIAUSIAS MAISTAS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 
“MIDVYEST fSTORES” SANKROVOSE 

IŠPARDAVIMAS

Pelnyčio j ir Subatoj, Balandžio 7 ir 8

reikėjo surasti 
Pradėjo Del- 

po “džung- 
lokios vietos.

— gyvi
ant kalnelio 

užtikti sausą 
kur jis mi

^lidAvesl’’SVI0St3S SMETONOS 20 c
MILTAIs i3c 43c

sutilp-

“Midivest
K GOLDEN

SANTOS

Puikiausia ■■■
Švaroj / 
Maiš. ■ * **

išvaizda.
vienok 
urvų, negu jis 

plane. Kaip tai

iškasė

MiEkas “Midivest"
Aukštas kenas

Urvo

Delgardo 
daug didesnį 
numatė savo
atsitiko, to nei pats “karalius” 
nežino. Gal tai įvyko dėl to, 
kad braižinį daryti teko ant 
šlapios žemės, o ne ant popie- 
rio.

PORK and BEANS kenji 3„ž 25c
RAUG. KOPŪSTAI Dideli No. 2’/2 kenai 3 už 25c
SALDUS AGURKAI “Midwest“ Kvortinis džiaras 23

COCOA Breakfast “Baker’s“ 1/5 did. kenas 5c

ROSELAND 
BEVERAGE C0.

“OVALTINE” 50c didumo kenas 37c

PEANUT BUTTER 15C
GRAPEFRUIT “Midivest No. 2 kenai 2 už 25c

“FOULD’S” 3 2ŪC

Alaus ir kitokių 
Gėrimu 

SANDĖLIS
SARDINĖS “Midwest” Importuotos Norvegiškos 2 blėk. 17c
LAŠINIAI Raikyti “Lincolnshire” ..............  % sv. pak. 9c
KRISPY KREKĖS “Sunshine” ................... Svaro pak. 13c
SLYVOS “Midwest” ................... Dideli No. 2*/2 kenai 19c

ORANŽIAI 2 37C
GRAPEFRUIT Floridos Besėkliai............... Dideli 4 už 19c

VIRIMUI OBUOLIAI U. S. Ko. 1 ..................... 5 sv; 19c
“CLIMAX” Sienų popieros valytojas ............... 3 kenai 25c

NAPHTHA MUILAS "MidWM,,’ 10 žm°' 39ū ______- . _ ,___ - 
Prašalina nešvarumų f*

VrlUlllJ jr taukuotas plėtmes £pak.£OC
MES PRIIMAM VISUS PAŠALPOS GROSERIŲ ORDERIUS. 

Galite pradėti imti maišų iš musų krautuvių.

PASTABA — Daugumu “Midtvest Storai’ turi ir mėsos skyriui, kur jus 
______ galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. ui žemiausias kainas!

"BUY'ATTHBf

M!DWEST
300 (

STORES
J NtStGHBOKHOOO STUIUU

- atsakė ko- 
riesa, trupu-

svetimų 
urvo, tai 
pasiutęs.

tamsta nori Pr,durė; _ Gnl 
Pamatyti, Uaip

AA no%a-i\7\enipfi' tį<lo,V.1><i.in. 

kaip tamstai pati|)ko 
venti? gy-

—0 jei nepatinka, tai kur 
gyventi?

Bile kokiame trobesyje.
Trobesiuose daug žmonių 

gyvena.
Tai nejausi žmonių bijai?

(Bus daugiau)

kuris žmogus galėtų pasiten
kinti, bet “urvų karalius” per- 

>ng nesiskundžia. Atrodo, 
kad žmogus gali prie visokio 
gyvenimo prisitaikyti. Del
gardo jau per daug, daug mė
tų veda pakastos — klajoklio 
gyvenimą. Gyventi urve jatn 
vra visai paprastas daiktas.
Korespondentas pas “karalių"

“Naujienų” korespondentas 
patyrė, kur gyvena “karalius” 
ir kada su juo galima pasi
matyti. Tad nieko nelaukda
mas, jis nuvažiavo į “džiung
les” ir nužingsniavo į nurody
tą vielą. Eina koresponden
tas lėtai ir vis galvoja, ką jis 
galės patirti iš to keisto žmo
gaus: apie jo gyvenimą ir 
apie tas apystovas, kurios pa
stūmėjo jį pasirinkti pakastos 
gyvenimą. Turėjo jo gyvenime 
atsitikti kas nors tragiško, jei 
jis pasirinko tokį skurdų ir 
vargingą kelią.

šimtai visokių klausimų lin
do į galvą, ir jis juste nepasi
juto, kaip atsidūrė visai neto
li nuo urvo. Staiga pasigirdo 
urzgimas. Tuo pačiu laiku iš 
urvo išlindo didelis juodas 
šuo.

Korespondentas, lyg įsmeig
tas, sustojo vietoje, šuo išsi
šiepė ir pačddė savo didelius 
baisius dantis. Jin jau buvo 
besirengiąs pulti, bet, laimei, 
iš urvo pasigirdo šūkis: “Bla- 
cky!” šuo apšoko atgal, krūp
telėjo ir sustingo, it juoda sta- 
tūla. ’•
• iKut’iąm | laikui |prąėju,s, iš 
urvo išlindo ir pats “kara
lius“. Jis- pašaukė šunį, kuris 
su nusižeminimu nubėgo prie 
urvo ir atsisėdo.

Korespondento pasikalbėjimas 
su “karalium."

“Karalius”, dar ilgai švaistė
si ir keikė šunį. Atrodė, kad 
jis yra nepatenkintas savo sė
bro neapgalvotu žygitu Paga
lios, jis kiek nurimo ir atsi* 
gręžė į korespondentų. Jis- pa-

„'.■if 1 '.‘t , GiShiu i .ut

kėlė ąavo anlakiufi. kurie bu
vo uždribę ant įdubusių akių, 
ir paklausė:

- Matomai, tamsia pusėtinai 
išsigandai ?

—Tai niekis, 
respondentas. -
lį prisibijojau, kad jis mane 
gyvų neprarytų.

-—Tas bjaurybė nieko nepai- 
karščiavosi Delgardo, 

mosikuodamas raukomi^ — 
£ai|> tik pamato 
žmogų einant prie 
tuoj ir puola, kaip

—Tai ir gerai, —
korespondentas, — reiškia, jis 
yra puikus sargas.

—Kai dėl to, tai skųstis ne-Į 
galima. Viėnų naktį kažko- 
<ie bomai kėsinosi, mane už
pulti. Aš tuoj užsiundžiau 
“Blacky”, ir vienan tų bomų 
turėjo atsisveikinti su savo 
celinėmis: džiaugėsi paspru
kęs vien tik su apatiniais.

“Karalius” kalbėjo apie sa
vo šunį su dideliu pasididžia
vimu. Paskui jis staiga per
mainė savo kalbom temų:

—Na, pakaks kalbėti apie 
šunį. Dabar aš norėčiau žino
ti, kokiu tikslu tamsta užkliu- 
vai į mano teritorijų?

—Tikslas visai paprastas: 
norėjau kiek arčiau su tams
ta susipažinti.

—Arčiau su manimi susipa
žinti? — pakartojo korespon
dento žodžius “karalius^’, o

tok ■* , rzįil

STANLEY SUDENTAS, Sav.

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

Musų 20 metų patyrimas šiame, biznyje ditfoda mums ga
limybės pilnai patenkinti kiekvienų pas frius atsikreipusį 
su užsakymais. , '

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

i ■ • ■ , ■ ■

Visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

ROSELAND BEVERAGE C0.
11515-17 Prairie Avenue

Telefonas PULLMAN 5625
.............................................. • ____________ ' - ' ' • • • •- •

RENGIAME IŠKILMINGĄ

ALAUS PASITIKIMA
Penktadieny, Balandžio 7 d., 1933 ..

STRUMILOS SVETAINfiJE, 158 E. 107th 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 

^MaaBaanaBBaSMaaaaaaMaiaaaaaaaaBaaaaaaaaaMsasMMMRBmBHSBSBiaBMaaaMaaB*iMBSis2

Rekomenduoja Nebrangų
Naminį Vairių

MEuropoj« mes vbuomet Įtikime In
karo Faln-Expeller| geriausiu narni- 
alų vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pelių, 
ausdruaių agnarlų, ištampytų musku
lą, ar reumatlškų gllimų. Net galvos 
skaudėj ima, danties glllmų, gripų ar 
mSilungi greita! palengvina šia no- 
brangus vaistas.”

F. F. 
ttloomfleld, N. J,

rAIN-EXPELLER
VERICOSE GYSLOS IŠGYDOMOS

S2 Treatmentas
Be jokio kito mokesčio. Jeigu ju.-' 
turite padidintas, negražias gyslas, ant 
kojų, jus turite tuo pasirūpinti ir 
stengtis pašalinti iki neturite dar rim-( 
tų pasekmių. Aš vartoju (čirški
mo būdą labai pasekmingai nuo 
1918. Mano rankose jus busite 
saugus. Atdaros žaizdos, skausmai, 
neramumas, silpnumas ir sutinimas, 
prašalinama kartu su gyslomis.

Specialiai įrengimai dėl moterų.

RUPTURA IŠGYDOMA

S10
Aš irgi pagydau rupturą be peilio, 
skausmo, arba išlikimo iš darbo, šim
tai paliudijimų randasi musų ofise. 
Klauskite p. Richard Goeppert, 1253 
Nelšon St. . /

Dykai patarimai visose ligose

Dr. E. N. FLINT
32 No. Štate St.

Pietvakarinis kampas State ir 
. Washington gt. Room ‘1105 
Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge, iki 
8:00 v. v. Nedėliomis uždaryta.

Don't 
neglect 
C oi d s 

' ... .
Šaltis krūtinėj, ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
į 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi- 
lionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

^1ODERNL<;KA MAUDYNE 
Vano ^elis^erdėm^^ įmūryta, porce-

lis 17 ant x 21 inču . .P°[celtano ename-
Toiletas; stiklinis chi^na tankas^r hV H 
sėdyne. Be trimingų. Speciali.

Kombinacija
Sinkos Kranai

Sunkio misingo. nikelio den
gti. bu ..........
muilo 
kanni

stikliniu indu dėl 
ir pasu- 
kaklu I aųjO

BALL
COCK

Prikeltas B a 11 
Coek, tvirto mi
rtingo. Tikę vi. 
"i e m s žemiems 
toileto tankams. 
Pastebėtinas pir-

59c

’42^
Baltas lig sniegas
Sprayed
Crlluloldo jų.
Toileto
Sėdynės
Su tvirtais kabliais. Ala 
lenta kaina. Ga c O E 
rantuotas. |
Specialiai  ....... 1 ■****
Beržo Raudonmedžio Sė- 

dyi>’- .. ....    IMK-

Tank° Šildytuvai Kiekvienam Reikalui
hanlas Vanduo Greitai ir Ekonomiškai

Capacity 
10Q gal- 

lon. Price
• Capacity 
K 62 gal- 
M lon. Price

so 
fallon 
Range 

B oiler

Gai
H e ater. 
30 g a L 
capadty.

Sjons-ie
2118-2132 SO. STATE STREET
... Tel- VICTORY 2454

4606-08 West 22nd St. 3945-47 Lincoln Avė.
Lawndiale 2454—Cicero 130 Lakeview 8200

5912-26 WEST GRAND AVĖ.
.........  Tel. National 0066

Specialiai išpildome^ Telefono ir Pašto užsakymus — DYKAI Pristatymas. 
Visos Krautuvės Atdaros Antradienio, Ketvergo ir Šeštadienio Vakarais 

West ir South Sidės Krautuvės Atdaros Nedėlioj iki 1 vai. po pietų.

Daktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG

Specialistas iš 
Rusijos

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS >>, i iir 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. . 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v. ' _______

REPUBLIC 3100

BAGD
LIETUVIU GRABORIUS

Liūdnoj^valandoj paveskite man visus sayojrupesčius.;
• Koplyčia veltui

2566 West 63rd Street

■ -v,.\
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“ Editai* P. GRIGAITIS

Soteeription Ratui

Chicagoja — paltai 
Metami--------- ■
Pusei meti ■ ..... ■■■■MM
Trimi minėsimus___
Dviem mineįiam  
Vienam mtoeįiui .___

Chicagoj per lineiiotojuai 
Viena kopija ----- ri.,

Savaitei -- - - 
Minoltai ... . ......................

Shftrienyteoa Valstijeae, na Chicagoj, 
paštu:

Metama ■ ..... - ... .... 87.00
Pusei mete_______
Trims rnRneitaiTii 
Dviem mfaesiama . 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur uiMenfaoie 
iAtptatata)

Metams ...................... 88.
Pusei metu ......... .... .... .... 4
Trims mėnesiams ...................■■ 2.
Pinigus reikia siusti neito Mon

Orderiu kartu su atsakymu.

88.00 
___  4.00 
__ 2.00 
___ 1.50 
___ .70

18c

88.09 per w» ta Chfcuto

oi Ct
Mareb

under tha act of
1:S
.75

deda mokesnius. Už mokesnių nemokėjimą valdžia par
duoda ant licitacijos ūkininkų namus. Tiems ūkinin
kams dar ne taip senais baudžiavų laikais dvarponiai 
rykštėmis ir rapnikais lupdavo kailį. Tai kodėl jie ne
gali savo buvusiems ponams dabar atsilyginti litais?

Mužikų vaikams, kurie šiandie valdo Lietuvą ir 
vadina save “ekscelėncijomis”, yra be abejonės, garbė, 
kad jie galės GRAFO giminėms duoti nors nepilnai 
pusantro miliono mužikiškų litų. Beda, kad iš tų mu
žikų negalima daugiau paimti!

drov 
m

• eina kasdien. Ubkfariant 
nik Leldiia Naujiena Ben- 
F S. Hatated St. Chicaffo, 

Rooaevelt 8500.

>•
Apžvalga
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VALD1IA REIKALAUJA ATIDUOTI JAI AUKSĄ

JUOKOLOGIJA, AR 
KVAILO DOGU A?

Prezidentas Rooseveltas išleido įsakymą visiems 
žmonėms Jungtinėse Valstijose atiduoti federalinio re
zervo bankams iki gegužės mėnesio 1 d. auksą ir aukso 
certifikatus virš $100 vertės. Kurie šio įsakymo neiš- 
pildys, tiems grasina bausmė iki 10 metų kalėjimo ir 
$10,000: Už sugrąžintą auksą bus užmokama doleriais.

Spėjama, kad paslėpto aukso ir aukso certifikatų 
žmonyse yra dar apie bilionas dolerių, šiuo laiku fede
ralinis rezervas turi daugiau, kaip 3 bilionus ir 100 mi- 
lionų dolerių aukso. Jeigu valdžiai pasisektų išrinkti iš 
žmonių visus paslėptus auksinius pinigus, tai rezerve 
butų koki 4 biHonai dolerių aukso.

Reikia pasakyti, kad tas prezidento įsakymas yra 
aštrus. Keletas metų atgal vargiai kas galėjo įsivaiz
duoti, kad' valdžia vartos tokias griežtas priemones 
prieš privatinį žmonių turtą. Bet visuomenės labas sve
ria daugiau, negu privatinio asmens reikalai.

Auksas yra pinigų ir kredito pagrindas. Bet pini
gai ir kreditas reikalauja organizacijos: turi būti tam 
tikras centras ir tam tikra sistema. Už kiekvieną šmo
tą aukso, padėtą federaliniame rezerve jisai (sulig da
bartiniu įstatymu) gali išleisti 100 popierinių dolerių, 
už $400 — tūkstantį, už $400,000 — bilioną. Bet jeigu 
auksas, kurį turi federalinis rezervas, butų išdalintas 
tarp žmonių, tai valdžia negalėtų išleisti nė vieno (ge
ro) popierinio dolerio.

Ne gana to. Kiekvienas doleris, padėtas j banką, 
pagimdo apie 10 dolerių vertės kredito. Tuo budu iš 
kiekvieno biliono dolerių pinigų pasidaro apie 10 bilio- 
nų dolerių kredito. Išnykus popieriniam pinigams, bu
tų sunaikinta visa kredito sistema. Jeigu jau dabar 
žmonės skundžiasi, kad sunku, beveik negalima, gauti 
paskolą, tai kas butų, kreditui visai išnykus.

Štai dėlko valdžia yra priversta rūpintis, kad pi
nigų ir kredito pagrindas butų stiprus. Kuomet atski
ri asmens, norėdami apsaugoti save, ištraukia iš cirku
liacijos auksinius pinigus ir paslepia, tai jie kenkia vi
sai visuomenei. Galų gale, jie kenkia ir sau, nes kada 
auksas yra slepiamas, tai pinigų cirkuliacija ir kredi
tas mažėja, biznis ir darbai apsistoja ir visų žmonių 
gyvenimas pasidaro blogesnis.

muSavo juokų laikraštyje, 
zikantas užsimanė pamokinti 
partijas, ^pandą ir visuomenės 
veikėjus politikos. Jam da
vė įkvėpimo Vokietijos hitleri
ninkai, nes jisai sako:

“Mums geras pavyzdys Vo
kietija”.
Kame to pavyzdžio “geru

mas”, jisai nepaaiškina, tik da
ro šitokią filosofišką pastabą:

“Valdė visoki ‘demokratai’ 
ir davaldė iki to, kad pave
dė diktatoriui. Tas pats bu-- 
vo ir su Italija, su Rusija ir 
kitoms valstybėms.” 
Iš šitų žodžių vienintėlč lo

giška išvada yra ta, kad “viso
kį demokratai” valdė tas šalis 
blogai, ir kad to blogo valdy
mo vaisius yra diktatūros.

Bet ponas mokytojas pats 
savęs nesupranta. Jeigu jisai5 
mano, kad “demokratų’’ nemo
kėjimas valdyti užtraukė ant’ 
Vokietijos, Italijos ir Rusijos^ 
diktatūrų nelaimę, tai yra juo
kinga, kada jisai tų diktatūrų* 
atsiradimu bando pateisinti per
versmą Lietuvoje. Girdi:

“Atsimenate, anais metais 
kada kariuomenė nuvertė de
mokratišką valdžią ir. pasta
tė savo
kiek kolionių! Pilni laikraš
čiai nepasitenkinimo!.. Visi 
keikė ‘perversmą’ nrrėikala- 
vo ‘demokratiškos’ valdžios: 
atstatymo.” 
Na, o dabar,

Vokietijoje 
O prieš lai 
kę Italijoje

Vadinasi,
to ant vienos lentos Lietuvos 
perversmą su bolševikišku per
versmu Rusijoje ir fašistiškais 
perversmais Italijoje ir Vokie
tijoje; Lietuvos smetonininkų 
valdžią jisai lygina su bolševi
kų ir hitlerininkų diktatūromis. 
Ir šituo palyginimu jisai ma
nosi parodęs neišmanymą tų* 
kurie “keikė” ir “šmeižė” 
metų gruodžio 17 dienos 
ninkus! Juokdarys, kuris 
save ant juoko stato!

Kaip tiktai tą, ką šis

kiek šmeižto

matote, jau ir 
pats atsitiko, 

pats buvo jvy-
tas 
tas 
ir Rusijoje.
p. Vanagaitis sita-

KAM TAS ŽIAURUMAS?

Valstijos ir La Šalie kauntės policija vakar užpuo
lė komunistų vadovaujamus maršuotojus j Springfieldą 
ir privertė juos grįžti atgal į Chicagą, vartodama laz
das. ir ašarų bombas. Užpuolimas įvyko purvinoje tu
ristų kempėje netoli Ottawa miesto, kur maršuotojai 
buvo priversti nakvoti, kada juos iš vakaro sustabdė 
policija. Aštuoniolika demonstrantų tapo suareštuota.

Kuo pasiremdama policija neleido demonstrantams 
keliauti? Kolkas, vienintelis paaiškinimas, kuris pasi
rodė spaudoje, yra tas, kad automobiliai ir trokai, ku
riais komunistų vedami bedarbiai traukė į Springfieldų 
užblokavo vieškelį. Bet jeigu tame buvo visa priežastie j 
tai ne taip jau sunku buvo ją pašalinti: buvo galima 
perskirti maršuotojų liniją į keletą sekcijų, kad prava
žiuojančios mašinos turėtų kur išsilenkti. Tiesą pasa
kius, apie tai reikėjo iš anksto pagalvoti ir patiems 
maršavimo organizatoriams.

Bet vartoti jėgą prieš ramius demonstrantus ir mė
tyti ašarų bombas j minią, kurioje buvo moterų ir ma
žų vaikų, tai yra bereikalingas žiaurumas. Taip daro 
bolševikai Rusijoje ir hitlerininkai Vokietijoje, bet 
Amerikai pamėgdžioti tų šalių valdžias nepritinka.

GRAFO ĮPĖDINIAI GAUS l,mOOQ LITŲ

JUetuvos valdžia sutiko išmokėti grafo Tiškevičiaus 
įpėdiniams už nusavintus jų dvarus vieną milioną ir ke
turis šimtus tūkstančių litų.

Sulig žemės reforma, kurios įstatymą priėmė Lie
tuvos steigiamasis seimas, dvarų žemės turėjo būt pa* 
imtos valdžios nuosavybėn be atlyginimo. Bet kai Lie
tuvoje susidarė “tautiška valdžia’*, tai ^nuskriausti” 
dvarponiai ėmė reikalauti užmokesnio ir valdžią, ma
tyt, turi jiems minkštą širdį,

Pagaliaus, kokios čia valdžiai bėdos? Moka ji ne 
iš savo kišenių, bet iš iždo, į kurį Lietuvos valstiečiai

♦

rėkti, kad jie* yra “šmeižiami”. 
Kada pasaulio spaudoje pasi
rodo žinių apie žiaurius bolše
vikiškų diktatorių darbus Ru
sijoje, tai visa Maskvos komi
sarų ir jų* pasamdytų agentų 
šunauja staugia, kad “buržuazi
ja šmeižia proletariatą tėvynę”. 
Kada dabar pasaulio spauda1 
paduoda žinių apie kruvinas 
Hitlerio banditų orgijas, tai 
Berlynas taip pat šaukia^ jo
gai tai esą ^šmeižtai”. Bet kas 
tuo bolševikų ir hitlerininkų 
riksmu tiki? Ne pats Vanagai
tis, tur būt, netiki.

O betgi jisai stato mums už 
“gerą pavyzdį” vokiečius ir pa
taria “nekeikti” perversmo Lie
tuvoje, nes tai buvęs toks pat taristai bei diktatoriai.

perversmas, kaip dabar Vokie
tijoje! Jeigu taip, tai reikia pa
sakyti, kad dar nė vienas jo 
pajuokiamas “demokratas” nė
ra taip žemai įvertinęs ‘‘tau
tišką’’ Lietuvos valdžią, * kaip 

i jisai pats. Juk visiems yra aiš
ku; kad civilizuotojo pasaulio 
'opinija žiuri į hitlerininkus su 
neslepiama panieka ir pasibiau- 
rėjimu— kaip j banditų gaują. 
Net didžiojo karo metu, kada 
kaizerio armijos teriojo Belgi
jos kraštą ir submarinomis 

laivus 
pasaulis nebuvo taip

kraštą ir 
skandino pasažierinius 
jurose, 
griežtai prieš Vokietiją nusi
statęs, kaip dabar.

Butų tikra “kvailologija” no
rėti, kad pasaulis žiūrėtų taip- 
į Lietuvą, kaip jisai žiuri į į 
hitlerišką Vokietiją. Mes neno- 
'rime, kad Lietuva butų tokia! 
fitai dėlko mes stojame už tai, 
kad Lietuvoje butų atsteigta 
laisvė. Tiktai tada, kai Lietuvą 
Vėl valdys žmonės per savo tei
sėtai išrinktus atstovus, lietu
vių jaunuoliams, gyvenantiems 
demokratinėje Amerikoje, ne
reikės rausti iš gėdos, kad jų 
tėvų žemėje irgi* siaučia mili-

•w
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(Tįsinys)
“Gerai, lai ašluonioliką, Ir 

uš jus mačiau aną vakarą 
Operoje su juo. Ji nerviškai 
juokėsi kalbėdama ir temijo jį 
savo* neužmiršuolių neaiškio
mis akimis. Ji buvo keista 
moteris, kurios suknios atro
dė, lyg butų buvę visada siū
tos proto pamikime, o ji butų 
apsivilkusi pūgai siaučiant. 
Paprastai, ji bųyo įsimylėjusi 
į ką,nors, ir kai jos aistrai ne
buvo aistra grąžinama, ji pasi
laikė visas savo»‘ iliuzijas. Ji 
bandė atrodyti, "‘blcbėtina, bet 
jai tepasisekdavo pasrodyti 
apsileidusią. Ji1 buvo vardu 
Viktorija ir ji turėjo tikrą ma
niją eiti bažnyčion.

“Tai buvo ‘Eohengrino’ per
statyme, ponia x Henriene, ar 
ne?”

“Taip; tai buvo brangus 
‘Lohengrino’ perstatyme. Aš 
mėgstu Wągncrio muziką la
biau už visų kitų muziką. Tai 
yra taip triukšminga, jogėi vi* 
šą laiką galima garsiausiai! 
kalbėtis, kitiems žmonėms vi* 
sai negirdint. Ką sakydte?* 
Tai yra didėlis^ parankumas: 
ar jus nemanot^, pone Gray’- 
jau?”’ ,K ‘

Toks: pat’ nerviškus staccato

turite atsilankyti. Gėlių aš ne
išgaliu, bet aš nesigailiu išlai
dų ant svetimšalių. Jie padaro 
kambarį taip stebėtinu. Bet 
štai ir Henrius! -r- Henriam aš 
įėjau ieškodama jūsų, klausti 
jūsų ko nors — aš užmiršau 
ko—ir aš radau poną Gray’jų 
čia. Mes taip maloniai pasi
šnekėjome apie muziką. Musų 
nuomonės veik sutinka. Ne; 
aš manau, musų nuomonės 
yra gan skirtingos. Bet jis 
buvo labai malonus. Aš esu 
taip linksma pamačiusi jį.”

“Aš esu sužavėtas, mano 
‘mylimoji, veik sužavėtas,” ta
rė lordas Henrius, pakelda
mas savo1 tamsius, pusmėnu
lių išvaizdos, antakius ir žiū
rėdamas į abu žingeidžia šyp
sena. “Taip gaila man, Doria
nai, kad aš pavėlavau. Aš 
buvau nuėjęs apžiūrėti vieną 
seną brokadą Wardour gat
vėje ir turėjau keletą* valau-

nės žino visų daiktų kainas, 
bet jokio daikto vertės neži
no.”

“Tur būt, man reikia eiti,” 
pareiškė ponia Henriene, per
traukdama nejaukią tylą savo 
kvailu staigiu juoku. “Ąš esu 
pasižadėjusi važiuoti su ku
nigaikštiene. Sudie, pone 
Gray’jau. Sudie, Henriau. Ti
kiu, jus vakarieniausite sve
čiuose? Aš taip-gi. Gal aš pa
matysiu jus pas ponią Thorn- 
hury.”

“Drįstu sakyti, mano bran
gus,” tarė lordas Henrius, už
darydamas duris, jai išėjus. 

‘“Ji atrodė, lyg povą buvusi 
visą naktį ant lietaus”, kai ji 
čiaužė iš kambario, palikda
ma neaiškų frangi pani par- 
fiumo kvapą. Tada jis užsidegė 
cigaretą ir pavirto ant sofos.

“Neveskite moters šiaudų 
spalvos plaukais, Dorianai,” 
tarė jis, po kelių durnų.

“Kodėl, Henriau?”
“Nes jos yra taip jautrios.”
“Bet man patinka jautrus 

žmonės.”
“Visai neveskite, Dorianai. 

Vyrai veda iš nuobodumo; 
moteriškės išteka iš žingeidu
mo : abu apsivilia.”

“Aš nemanau, kad aš vesiu, 
Henriau. Aš esu perdaug įsi
mylėjęs. Tai yra vienas jūsų 
aforizmų. Aš paimu tą- savai 
praktikai* kaip jau aš darau 
su viskuo, ką jus esate sakę.”

“Į ką jus esate įsimylėjęs?” 
paklausė lordas Henrius, po 
trumpos pauzos.

“Į aktorką,” tarė Dorianas 
Gray’jus, parausdamas.

Lordas Henrius patraukė 
pečius. “Tai yra gan papras
tas debiutas”

“Jus taip nesakytumėt,. jei 
jus būtumėte ją matę, Hen
rio u.”

“Kas ji yra?”
“Jos vardas vra Sibyl 

Vane.”
“Aš nesu girdėjęs apie ją.”
“Niekas nėra girdėjęs apie 

ją. Bet žmonės kada nors iš
girs apie ją. Ji yra genijus.”

Mano brangus vaikine, nei 
viena moteris nėra genijus. 
Moteriškės yra dekoracinė 
gimtis. Jos nieko neturi pasa
kyti, bet jos žavėtinai pasa
ko. Moteriškės atstovauja per
galę medžiagoj ant proto, taip 
kaip vyrai atstovauja proto 
pergalę ant doros.”

“Henriau, kaip' jus išdrįsla-

»♦

“Mano brangus Dorianai, 
tai yra beveik tiesa, šiuo lai
ku aš analizuoju moteriškes, 
tai aš privalau žinoti. Tas už
davinys nėra taip keblus, kaip 
aš įsivaizdavau. Aš surandu, 
jogei tėra tik dviejų rusių 
moteriškių,* — paprastų ir 
spalvotų. Paprastos moteriš
kės yra labai naudingos. Jeigu 
nori pagarsėti kaipo padorus, 
tai tik reikia išsivesti vieną 
jų vakarienei. Antros moteriš
kės yra labai žavėtinos. Visgi 
jos klysta. Jos dažosi su tikslu 
atrodyti jaunoms. Musų mo
čiutės dažėsi tikslu šviesiau 
pakalbėti. Dabar to" jau nėra. 
Jeigu tik moteriškė gali atro
dyti dešimt metų jaunesnė už 
savo dukrą, ji yra pilnai pa
tenkinta. O kas link pasikal
bėjimų, tai visame Londone 
tėra tik penkios moteriškės, 
su kurioms verta pasikalbėti, 
ir dvi iš jų nepriimtinos pa
doriom draugijon. Kaip ten 
nebūtų, papasakokite man 
apie savo genijų. Kaip ilgai 
jus pažinote ją?”

“Ak!, Henriau, jūsų pa
žiūros gąsdina mane.”

“Nepaisykite to. Ar ilgai jus 
pažinote ją?”

“Apie tris
“Ir, kur-gi 

jų?”
“Aš jums 

riau; bet jus turėsite simpati
jos tam. Po visko, tas nebūtų 
atsitikę, jeigu aš nebūčiau pir
miau suėjęs jus. Jus pripildei 
mane nuožmiu troškimu pa
žinti visą gyvenimą. Atrodė, 
lyg kas butų virpėjęs mano 
gyslose visą laiką po susiti
kimu su jumis. Ar būnant 
parke, ar vaikščiojant Pika- 
diliu, aš pažvelgdavau į kiek
vieną' praeivį ir aimanuoda
vau pasiutusiu žingeidumu, 
kokį gyvenimą jie gyveno. Kai 
kurie jų žavėjo mane. Kiti
apipylė mane išgąsčiu. Oras 
buvo pilnas puikiausių nuo
dų. Aš buvau aistringai sen
sacijom... Gerai, vieną vakarą, 
apie‘ sėptititą valandą, aš nu
tariau eiti ieškoti kokių nors 
nuotykių. Aš jaučiau, jogei šis 
pilkas baisus musų Londonas, 
su milijonais žmonių, su jo 
šlykščiais nusikaltėliais, ir jo 
puikios nuodėmėse, kaip jus 
sykį' išsireiškėte, būtinai turi 
ko nors ir man. Aš įsivaizda
vau tūkstantį daiktų. Net pa
vojus suteikė man džiaugsmo

(Bus daugiau)

savaites.”
jus užkliuvole

pasakysiu, Ken

išspruko iš> jos plonų 
Jiitpų; o jos pirštai pradėjo* žai
sti sll» želvio lukšto peiliu; vo-

Dorianas nusišypsojo ir pa
purtė $atVąi “Prisšbijuu; aš 

uemaftau, ponia1 Hburie- 
ne; Aš niekados, nekalbu prie 
nuutikoK — nors prie geros 
'jipuidkos oekalUui Girdlpt,

j negerą musą prieder
mė yra pusUatKHnti ją kalbo
mis.”

“A!* toji viena iš Henriaus 
.nuomonių; ar ne; pfetne Gray’- 
;!jad$‘A& . Hen-
įriaus mtomones' iš jo draugų 
flupąi Tat* yra vienintėKs ba
ldas, kuriuo aš ką nors daži- 
jnau apie jas. Bet jus nemany- 
fldte, kad aš neiųėgslu gerą 
įmuziką* Aš gerbiu ją, bet aš 
Įjof« bij-feu. Muzika padaro ma* 
ne perdaug romantiška^ Aš' 
esu tiesiog garbinusi piano 
[virtuozus —• du tuo pačiu lai- 
jku, kai kada Henrius indu 
įsako. Aš nežinau; kuo jie yra 

t. ijypatingi. Gal tuo; Kad jie ošti' 
į Svetimšaliai. Jie visi; ar ne?? 
he|firj An^Hjpy giųię įpų; Kįųk 
piko pasidaro mdmšaiiata, 
lįar ne? Jie yra taip gudrus --- 
|ai neipažį^s kolppUineptas 
menui. Tas yra gana kospjo- 
?)ouįtiška, ar ne?’ Jus niekad^

apaštalų paprotys žuansne yja^poue Gray’jauj my buvole? Jus

nau^ 
jas politikos mokytojas mums 
dabar sako, per šešerius siv 
viršum metus sakė tie, kuriuos 
jisai bando mokinti; Dėltb jie 
ir buvo (ir tebėra) nepatenki^ 
t i Lietuvos perversmu ir tąją 
valdžia, kurią perversmininkai 
užkorė ant sprando Lietuvos 
žmonėms, kad tai buvo smurtu 
žygis, panašus į tą, kokį bolše
vikai padarė Rusijoje ir f at
sietai Italijoje.

Mes manėme (ir šiandie te- 
bemanome), kad Lietuva yra’ 
kulituHngesM šabe, negu Rusi
ja, ir kad1 Lietuvos žmonėm^ 
valdyti jau nebereikia nagais 
kos. Prieš nagaikos valdžią jie! 
kovojo, dar būdami po carizmo4 
jungu. Argi savo nepriklauso^ 
moje valstybėje, kurią steigiant 
buvo iškilmingai paskelbtas dek 
mokratybes obalsis (jeigu Vap 
įpagaitis netiki, tegu jisai pa
skaito Lietuvos Nepriklausomy* 
bes Deklavąeiją), lUetuvos žmo-* 
nes turi dabar mažiau gerbtu 
laisvę, negu kad jie gerbė jiį 

(prieš £0 ąrha metų?
Kas drįsta vadinti “šmeižei0, 

balsą tų žmonių, kurie Lije^iK 
vai reikalauja demokratinėj 
tvarkos; tas- yra pats žeiftoj 
rųšies šmeižikas.

Visų reakcijos ir tamsybėj

jausmų.
SF= 'IIJBg

ŠVIESA, KURT UŽGESO

idų (lerčtis. Musų laikais žino- te taip sakyti?” 
•įCBt
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RADIO
Radio

Priešais DAVIS STORE

LUBOS

Graboriai

Tel. Boulevard 5914

Phont Boiilevard 70 V 2

TĖVAS

sitlaiai. LiėtUVOs konsulu Chi 
Cagoje yra Antanas Kalvaitis.

—žada gražias dova- 
lošima dalyvavusiems

Chicago neturi žinių 
apie priėmimą bed. 

į “darbo armiją”

Atvelykio 
Almira

tel. REPUBLIC 8*40 
Skyrių netufifttė

— “bunco party” si 
Lošimas prasidės ly

Daugelis lietuvių bedarbių nOri 
įstoti j antį i ją; kreipiasi į 
“Naujienas” ieškodami irtfbr- 
macijų

ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ 
Egzaminacija, geras patari

mas ir apskaitliavimas 
DYKAI. Prieinamos Kainos.

Ofiso Tel. BoUlėvard 5913 
Rez. Tel. Vicc^ry 2343

Gegužės mėrtėsĮ įsikurs 
(Uncijoje, adresu 
Beleview Place.

Laidotuvėse patarnauji grabo 
dus W. R. Starr, Tčl. Ttiarigli 
6600.

N.W. Moterų kliubas 
rengia ‘burte© party’ 

bedarbių naudai

pagarsej o • kaipo Nolre Dame 
futbblininkas. Paskui jis pra
dėjo ristis ir pasidarė profe- 
ciontdiu ristikU.

f *

Rhtyiiėflfe taib pat dalyvaus 
•stedtaih žditafiaėi f 111 
Garibitidi ir kiti.

kriminalio teismo 
Prystalski išleido į- 
areštuoti Ralph O’-

Skelbimai Naujienos* 
liautų dfelto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

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

nio. sausio 15 dienos* 1933 
DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St 

Cicero* III.

Lietuvos Konsulatas Chicdgb- 
je, 201 Notth Wells StFė.e?tf 
persikels i naujų vietų gegužės 
mėnesį, kaip teko patirti iš 
p-lės Leonos Gaižaitės, konsu
lato sekretorės.

Konsulatas įsikurs rezidenci
joje adresu 100 East Bfellėviėtv 
Place, 6 minutės gatvidkariu 
nuo miesto centro ir visai arti 
ežero kranto. Toje apieiinkčjd 
randasi ir kitų valstybių kon-

Laidotuvise ^atatnau- 
ju geriat! ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau. prie gri- 

bų išdirbyštės

OFISAS:
668 W. 18th St. 
Tel. CabaI 6174

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 2-4* nuo 7-9 
Nedeldieniais pagal sutartį.

Šiandien Lomios risis 
Savolcti

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

it apielfakėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

AVB 
CHilCAGO, 1LtW Tilifahai 1741

i Vienas banditas buvo hu- 
Zdharias, Mc&tillėh, šautas, kiti ir policistas sužei- 

Įšliį b du šuimti, kuomet jie 
tižputilė James D. Waller real- 
estdtb Ofisų, 7(M) Irvirtg Patk 
bdulevard, o juos užklupo 
pblicija. Susišaudydaini šu 
pblicistais mėgino ištrukti, 
bet nepasisekė.

Užmuštas vienas vagi 
lis, du sužeisti ir du su 

suimti

A. M0NTVID, M. D.
We4t Toftrn State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 733Q
Namų telefonas Brun»wick 0597

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nertučttinio, įkandamą 
akių karštį, nuima katarakta, atsitaiso 
trumparegyste ir toliregystf. Priiehgia 
teisingai aitirifat. Visuose atsitikimuose 
SĮzaminavimas daromas fu elektrai pato- 

anglą mažiausias klaidas. Speciali atyda 
Jikreipmrna į klos time. Vafai^ 
dos nuo 10 iki 8 v* Nedėliotais pagal 

i itttarq.‘ Akinių kainos .per pust pigiam, 
... kaip buto pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių, Kainos pi- 

į giau kaip pirmiau. 
| 4712 South Ashland Are.

Phone Boulevard 7589

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laiddttivčse kdopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, H mmd 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 aiba 2516

2814 W. 23rd PI, Chicago 
ero, III

bortus, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma dide&nė galis grabų, tuo 
budu sutaupyniaS pirkėjams yra kuodi- 
džlausias.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų;
ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, modernu 
lyčioš sti vargonais D

4442 South Westetn Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai tyto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

U. ZOLP
GRABORIUS 

1646 W4JSt 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Lietuviai Gydytojai

DR- JffiSR
Periikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais htio 10 Iki 12 

Phone Boulevard 8483

jose Tgftgifttncis “alaus purtės 
priVatiniūosc namuose arba sa
lėse. ViCna tų “sutiktuvių” šį
vakar įvyks Roselande, Stru
milos svetainėje; Roseland Be- 
verage Co.« savininkas Siidėn- 
tas pampins gyventojams ke
lias bačkas alaus, kurios bus 
bene pirmosios išsigauti iš bra
vorų.

Mieste iškilmes šiųHUkt Be
būto Idbai didėlės. Tik kdi ku
rie viešbučiai buvo štirchgę di
desni trltikSftių. Bendrai vis
kas praėjb ratiliai. Sausieji 
slankiojo po įVUlKaš vietas ieš
kodami įrodymų, kad “3.2% 
alus yra svaiginantis,. etc.”j o 
prohibicijos agentai irgi Slan
kiojo norėdami persitikrinti, 
kad kartu sti alumi nebūtų 
parduodamas iklšibl dar nele- 
galizuotas alkoholis ir panašus 
gėrimai.

Bravorai paskelbė, kad 
alaus kainos yra sekančios — 
statinė 
pusė - 
dalis -
— $2.50 ir $1.00 dep.

756 W. 35th St 
Cor. bf 35th & Halsted Sts) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nrio 6:30-8:30 
Nedeldieniais pagal sutartį.

JC baking 
POWDER 

r ŠAME PRICE \ 
. totūui \ 
bl$42YEARSM0Y< 

25«me«for25f A 

**žs**'V

YOlRLYti 
Night and Moming to kęep 
them Clean> Clear and Healthy 

iVrtte fot Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Bodk ‘

Marine C<s, De#t. H. S.,9 fc. OH4 Su CMart®

DENTISTAS
4143 Archer Aveniu

Lietuviai Gydytojai
Rm. 6600 South Artseltm Aomms 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. -------

t)R. P. Zo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hilitfd StfM 
CHICAGO, ILL.

“SVEIKAS!”
“A-a-a-a! Dabar tai gali įsi

gerti! Jauti, kad alus ne van
duo!”

Taip, šiandien, po 13 metų 
vėl galitne traiikti alų, “gerų 
alų”, ir nereikia dairytis iš pa
salų, slėptis kampuose norint 
įsitraukti. Šiandien 12:01 vai. 
ryto įėjo galion Roosėvelto pa
sirašytas bihtis legatižuojąs 
8.2% alų.

Nuo pat vidurnakčio miesto 
gatvėmis traukė bravorų tre
kai, keleiviniai automobiliai, 
molorcikltai, ir Visi skubėjo, 
kad kuo greičiausiai pristatyti 
alų ištroškusiam miestui, ku
ris ikišiol troškulį malšino su 
Caponės pampintu skystimu.

Bravorai spėja, kad šiandien 
jie pristatė klientams 250,000 
kefcų ir 8,000 statinių. Iki šeš- 
tadianio vakaro Chicago išgers 
apte l;000,000 keisų ir lOjObO 
statinių.

Ir lietuviai šiandien alų pa
sveikins taip pat iškilmingai, 
kaip ir kiti. Įvairiose kolioni-

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligą SprcialUti 

4145 Archer Avė.
Ofbo Ttl. LAFAYETTB 7337 

Ofbtt vii. kiekvieni dicri< fcuu 9 Kd 
12 1 ryto (išskyrai Ktedofhii). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkaia u 
Ketvergiu.

Rez. TeL HYDE PARK 3395

- $16 ir $8 depozitas; 
$8 ir $6 dep.; ketvirt- 
$4 ir $4 dep.; keisas

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., C

TiL Ck«ro Si
■v

Lietuvį Aku§er<8

JOSEPH J. GRIStt 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihtand Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivell St.
TH. Republic 9723

VINCENTAS RŪKAS
Plrsiskyfe iu šiuo pasauliu ba

landžio 4 dieną, 1 1:00 valandą 
vakare 193 3 m., Kent City, Mich., 
sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
Šiaulių ap., Pakrito jaus parap., 
Kundrotų kdinio.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko . .dideliame nubudime 

pusseserę Marijoną Smailiehč it 
šeimyną ir draugus.

Kūnas pašarvotas, ratidasi 3409 
So. Ashland Avė.

Laidottfvės įvyks šestadiėny ba
landžio 8 d. 9:30 v. rytė iŠ natrių 
bus nulydėtas į Tautiškas kapines, 

Visti a. a. Vincento Ruko gi
minės, draugai ir pažįstai esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Niiliudę liekame.
Puseserė ir Gimititi.

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

Ofiso: Tel. Victdty 6893
Rez. Tel. Drexel 91M

DILA. A. ROTU
Rusai Gydytojas ir ChirargM .

8pėci«gstat odos lįų it vMtrUktį Hįų 
O f i .s a l

3102 So. Halsted St
kainpas 31A Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.4 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—1.

Daugelis lietuvių kreipėsi i 
“Naujienas” ieškodami infor
macijų apie galimybes ir pro 
cedurą gavimui darbo preziden
to Rdoševelto organizuojamoje 
“Darbo Armijoje”, į kurių ma
noma sutraukti 250,000 bedar
bių miškų sodinimui. Kiekvie
nam įsirašiusiam bus duotas 
maistas, rūbai ir $1.00 į dienų.

“Naujienos” atsiklausė atd 
tinkamų įstaigų apie galimybes 
įstoti. Illinois Emerguncy Re- 
licf Comtnission pareiškė, kad 
šiandien į VVashingtonų išva
žiuoja sekretorius Reynolds su
sitarti su fedetalė valdžia apie 
skaičių Chicagos bedarbių, ku
ris bus priimtas j armijų.

DR.HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me> 
ras kaipo patyrei gydytojai chlrnrgasii 
akušeris.
uiGydo staigias ir chroniškas Ilgas Tyr% 
moterų ir vaikų pagal naujanatas me 
todbs X-Ray ir kitokiu elHctroi prie 
taisos.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 IT. 18/6 St., nitoli Mot»th S» 

ViHndoe: nud 10—12 piltų b 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hydt Purk 6755 ar Crntral /4to

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v« 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Haltttd Strut 

Tėl. Boulevard 1401

JONAS OLOWECKI 
buvęs savininkas Olovvecki 

Mušk Modse

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 3 dieną. 8 valandą vak. 
1933 m., sulaukęs 70 mėtų am
žiaus, gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuiiudime mo
terį Stellą. dukteris Virginia, Bro
nė, sūnų Joną ir Edvardą ir gimi
nės.

Kūnas pašarvotas randasi 85! 
E. 75 St.

Laidotuvės įvyks balandžio 8 
dieną. 1:30 vai. po piet iš namų 
j Oak Wood Cemetery, 67th ir 
Cottage Grove Avė.

Visi a. a. Jono Olovveckio gi
mines. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris. Dukterys, Sundi 
ir Giminės.

Mrs. ANELIA K; JARUSH 
Thfsical Therapy 

® Midwife 
|||| 6109 South Albany 

Avenue 
' H Phone 

■KcTMĮ Heinlock 9252 
Patafnauia Pr‘e 8’m" 
d yni o namuose ar Ii- 
gon'n”c’ duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
nient ir magnetic 

E S IMK ir t. t.| Moterims ir mergi- 
n n m patarimai do
vanai.

CM1CAGDS LiETtlViV 
AlWAi

Pėrėilų sėkiiiadiMĮ jityftb Chb 
cagdš litituViiž Rtfeių štioitiilki- 
mas; tafib SiiktiPiag kliUbaa 1P 
išriiikia Mttyba. VaMybdii iš
rinkta: jbiih J. Ku
lis, L Mitinu, iždi
ninku t*ėtdr Katatiskas ir rašti
ninku J; Moatm.

Kadangi susirinkimas buvo 
neskaitlingas, tai kai kurių 
klaiMimų išsprendimas atidėta. 
Sakysime, dar nėra galutinai 
nustatyta nario duoklės,— 10 ar 
25 centai per mėnesį.

J. Ktilis padavė sumanymų, 
kad kliubas butų pavadintas— 
Chicagos Liettivių Atletų Kliu
bas. Kliubo buveinė—3236 S. 
Halsted St.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Vakar 
teisėjas 
sakymų 
Harų, Moving Picture Operat- 
ors Union organizatorių, ku
ris nušovė tos unijos narį 
Fred Oser. Prokuroras Doug- 
herty pareiškė, kad jokiu bu
du nesu tikslius jo paleisti už 
kaucijų. Ikišiol O’Hara išbuvo 
laisvėje už $10,000 užstatų.

JOHN B. BORDEN
LIETUMIS ADVOKATAS 

lt)5 W. Monroe St., prįe Clark 
TelMonas State 7640; VaTanflOS 
W*Bt Side: 2151 W. 22nd St.

Panod&llo. Seredos ir PStnyčloa vak. 6 iki O 
Telefonas Rooeevelt 0090

Gerbiamas tihieagos
Kliubas:

šiUomi pranešu jums 
mums yra Idbai malonu pasi
klausyti jūsų rytmetinio radio 
prograino, kurio klausomės 7 
valandų ryto, nors mes gyve
name nuo Chicagos apie 120 
mylių tolumo, bet mums aiš
kiai girdėti viskas.

Taipgi ačiuojame Antanui 
žymontui už jo pranešimus ir 
patarimus musų tautiečiams. 
Malonėkite ir toliau pranešinėti 
mums naujausias žinutes iš vi
so pasaulio kampų.

SU pagalba,
A. MajeWski, 

Toluca, Iii.

SUNOS JUOZAS 
ID EI KIAI 
GRABOmAl

ąo METU PATYRIMO GRABORlAVlMe 
patiltus. Sihpatingas Litddtttvbe Patatfttthnas

valandos 10 iki 12 ryto
1 iki 5 ir ‘6 4ki 9 vii. Vak. 

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj. sulig sutarimo

Dr. Joseph F. Andersunas 
kojų SPECIALISTAS 

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

Rez. Pullriun 3224

IR VfiL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
šti savo puikiausios rūšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lifetdVių graborių 
įstaiga yfa seniausią, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.

Atsiliepimai ‘apie Radio Kliiibo 
rytiriius ptDgramus iŠ stdites 
WGES

įsakė suareštuoti O’Ha 
ra; apkaltintas žmog- 

dyste

Rhtfne Canal 15122

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 k 7-4 
rėdomu ir nedėliomis pagdl tatartj. 
taidencifa 6628 oo. Richmond ttnst

TėMunat RepdbHc 7861

Phone Boulevard 4139 
a. Masalskis 

Musų Pataknavlmse lii- 
dotttvlle iš takiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad- neturime iš
laidų užlaikymui sky- 

33^7 Aubum Avė. 
CHICAGO. ILL.

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 1930

Lietuvos konsulatas 
Chicagoje persikels 

į naujų vietų

S. M. SKVDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTI
Didelė ir graži koplyčia dyki

718 W. 18 St
Tel. Roo.rrelt 7533

. .......................... ............ ............................... ■*1^.,—.....

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20. metai 

OFISAS 
4729 South Athland Ava., 2 taM* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų žigų 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, 4, iki 4 
tai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 tai 
lakato J^edėl. nuo 10 iki 12 V. dieki 

Pbotfe Midwiy 2880
i ................... . Iim ■ Binkis ii isid m > I I liut

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Aahtand Avouua 

Ofiso talaridoi:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pidi 

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Chicagos Stadiume, 1800 \V. 
Madison St., šį vdkarų įvyks 
milžiniškos ristynės, laidos, ma
noma, sutrauks tūkstančius 
žmortiij.

Kaip žiiiia,- datifeėlyjė valstijų 
Londos yra skaitomas sunkiojo 
svorio ristikų čempionas. Prieš 
kiek laikb jis ritosi su Stechfer 
ir sutraukė apie 18,000 žmo
nių. Spėjama, kad ir šį vakarų 
susirinks apie tiek pat žmonių 
pamatyti ristikų.

Joe Savoldi prieš kelis metus 
.... ........ ..... ■■-——n i . ............. ..... mi

Kaip bedarbiai bus priimami 
ir kur turės įteikti aplikacijas, 
kokie bite M reikalavimai, ikišiol 
Illinois Emergency Kelief Com- 
mission negavo žinios. Galimas 
daiktas, kad bedarbiai dabarti
niu laiku imu pašalpų iš valsti
jos gaus pirmenybę ir gal apli
kacijų Visai nėrdkės pildyti. 
Bėt kaip bus tikrenybėje —ne
žinia. Tikimasi smulkesnių ži 
nių į trumpą klikų. Jos bus 
paskelbtos “Naujienose”.

NORTII SlDfi 
nedėldienj^ bal 
Simons salėje, 1640 iiancock 
st. North-Wcst Lietuvių Mo
terių kliubas rengia linksmų 
vakarėlį 
šokiais.
gi a i 3 vai. 0o pietų^ šokiai bus 
vdkare ir tęsis iki vėlumos.

Musų moterys sparčiai dar
buojasi 
Dėles 
ir laimėjusieiliš.

Bilietai visiems prieinami.
Pelnas skyriamas šelpimui 

bedarbių; —-j/. K i

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

Ttl. Ktnwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte! 
nuo 6 iki 8 valandai vikžte. 

•pdrt Mntddianič it katvittadianio

<3& 8 kop- 
šermenų 

Nuliūdimo Valandoje, pašaukite ši® įs
taigą.

J. F. EUDEIKIS 
LIETUVIU GRABORIUS

Venktadienisi baian. *T, 1938
- - - . ■ ..

Graboriai
Telefonas Yatds 1138 *

Stanley P* Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburti Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

v 4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. U YUSKA 
2422 W. Marouette Rd. 

kimpas 67th ii Artesiaii Avi.
Telefonas Grbvehill 1595 .

’a'landos nuo 9 iki 11 ryto. ŪUb 2-4 
7-9 po pistų, seredoms po pistų |t 

ocdiiitiflH Mitintai.

Lietuviai rengia sukaktuves po 19 tttetų grįžtančiam 
skystimui

■ ... . i .i ii e....

. . _ Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas '

Miesto ofisas 77 W. Washingtoh St.
Rootn 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Patk 3395

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milcoaukea Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Arti •**! Sh'.i K j ibį na ss.ii.triU i

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

jGRABORIUŠ CHICAGOJ

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Gtfio U Butopot it vėl prriAtlMmjri 
lėtojoj vietoj. 

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

. n tais patai sbsitSrimą.

3335 So. Halsted St 
Td. BOULEVARD 919»



Penktadienis, balan. 7, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dr. M. Vinikas laimė
jo sekr. rinkimus 
SLA. 36-toje kuopoje
Vinikas—46; Raginskas — 11; 

South Chicago 74 kp: Vini
kas— 1 5, Raginskas—0.

Dr. M. Vinikas, kandidatas į 
SLA. centro sekretorius gavo 
46 balsus, rinkimuose, kurie į- 
vyko trečiadienį vakare Chica
gos 36-toje kuopoje. A. Ragins
kas gavo 11.

Balandžio 5 d., Besman Par
ke įvyko vSouth Chicago SLA. 
74 kuopos susirinkimas, kuria
me centro sekretoriaus rinki
mai davė sekamus rezultatus: 
Vinikas—15; Raginskas—0.

—Anton Survilas.
Sekamoje tabelėje paduodami 

visi ikišiol “Naujienose” gauti 
centro sekretoriaus rinkimų re
zultatai :

36-ta kuopa, Chicago: Vini
kas—46; Raginskas—11.

74-ta kuopa, So. Chicago: 
Vinikas 15; Raginskas—0.

226-ta kp. Chicago: Vinikas 
- 23; Raginskas—7.

260 kp. Chicago: Vinikas — 
23; Raginskas—3.

122 kp. Chicago: Vinikas— 
39; Raginskas—0.

68 kp. Lee Park, Pa.: Vini
kas 21; Raginskas—13.

Viso Dr. M. Vinikas—172, 
Raginskas—34.

o

“Pažanga” pakvietė 
p. Kl. Jurgelionį 

į prelegentus
Skaitys paskaitų seknradifebį, 

bal. 9 d. Universal Kliube

Sekanti “Pažangos” paskaita 
įvyks Vniversal Kliube, 814 W. 
33rd Street, balandžio 9 d., 2:- 
30 p. p. Kalbės p. Kleofas Jur
gelionis.

Pereitą sekmadienį inž. K.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.)

1 3 6 0 K1LOCYCLES.

Suhižęs ir paskendęs nedidelis karo laivyno orlaivis J-3, kuris skrido ieškoti žuvusių iš diri- 
žabelio “Akron” įgulos. Nelaimėj žuvo du orlaivio įgulos nariai, kftūų išgelbėjo hydroplanai.

Augustinavičius skaitė paskai
tą tema “Nuodijimas žmonių 
dėl pelno”. Tai buvo pamoka 
pilnoj žodžio prasmėje. Prele
gentas padalino temą į tris da
lis: 1. Maistas, 2. Patentuoti 
vaistai ir 3. Kosmetikai.

Na, tai štai tik pradžio “Pa
žangos” darbuotės. Netolimoje 
ateityje “Pažanga” planuoja ki
tus didelės svarbos kultūros 
darbus. Kaip tik tie planai bus 
sutvarkyti, tai nevilkinant apie 
jitos bus pranešta visuomenei.

Kviečiu visus lietuvius ir lie
tuves prisidėti prie tų kulturi- 
nių-apšvietos darbų. Visiems 
durys atdaros. Viskas kas rei
kalinga, tai išpildyti aplikaciją 
ir užmokėti dešimtuką duoklių. 
Aplikacijas galima gauti tik 
pas Dr. A. Montvidą, 2400 W. 
Madison Street.

Tito tarpu tik liek—kad “Pa
žangos” pirmas skyrius auga 
kaip ant mielių.

Dr. A. L. Graičunas, 
pirm. 1-mo skyr.

“Darbo armija” su
mažins bedarb i ų 

skaičių Chiėagbje
Cook apskritys gavo $3,057,- 

573.50 iš Reccnstruction Fi- 
nance Corporation bedarbių 
šelpimui

Prezidento Roosevelto "Rc- 
forestation Relief” plano tik- 

las yra ištraukti iš Chicago, De- 
troit ir kitų stambesnių miestų 
bedarbius, sako Illinois Emer- 
gency Relief Commission. Pir
moji moteris užimti vietą Jung
tinių Valstijų kabinete, Miss 
Frances Perkins, dabartine dar
bo sekretorė, kalbėdama j kon
gresą pareiškė, kad šio plano 
tikslas yra ne tiek “gamini
mas” darbų”, kiek šelpimas.

Visi bedarbiai, tarp kurių ra
sis ir nemažas skaičius lietu
vių, kaip teko patirti iš komi
sijos, gaus po $1.00 algos i 
dieną, rublis ir maistą. Planas, 
sako, bus ypatingai naudingas

Šį Vakarą Grand Opening’ ir Šokiai
Sutikimas naujo alaus ir šokis, įžanga į šokių salę už dyką, grieš 

gera orkestrą.

J. GRIGAITIS, naujas savininkas 
Armitage Hali 

3800-4 Armitage Avė.
Rengia iškilmingą atidarymą Hallės ir Restauracijos 

Del informacijų Tel. Capitoi 2338
Kviečia visus smagiai laiką praleisti J. GRIGAITIS.

PlinCh & jlldV VANTBURBNaARTI■ J Michigan Blvd.

Atidarymas Šiandien 
PENKTADIENY BALANDŽIO 7 d.

SOVIETŲ. LINKSMA. ROMANTIŠKA. PRIETIKIŲ FILMAI

“FALŠE UNIFORMS”
(Neteisingos Uniformos)

Pastebėtina apisaka. Karmeliuk, Ukrainiečių pasakiškas kaimietis, 
Gražiai perstatyta su gera, specialiai dėl paveikslų sukombinuota 

Su Angliškais Užrašais.

25^ "i” po p*et P P 40c
Vaikams 10c visuomet

didvyris.
muzika.

vakare 
ir švent.

tiems, kurie yra jauni ir ne
vedę.

Plano autoriai numato, kad 
jis bus pasekmingas, nes dide
lis skaičius bedarbių daug grei
čiau sutiktų užsidirbti kąsnį, o 
ne imti pašalpą. t
$3,057,573.50 bedarbiams Cook 

apskrityje
Illinois EnyrgencyIllinois Enyrgency Relief 

Commission paskirstė $3,057,- 
573.50 tarp įvairių Cook aps
kričio bedarbių šelpimo įstaigų. 
Tie pinigai aprūpina bedarbius 
iki balandžio 15 d. Jie buvo 
gauti iš Reconstruction Finance 
Corporation.

Didžiausia suma tų pinigų nu
ėjo Cook County Bureau of 
Public Wclfare—$2,506,000. Ta 
suma bus sunaudota parūpi n i- 
mui pašalpos šeimynoms, ku
riomis rūpinasi Unemployment 
Relief Service, Chicago Rural 
Field Service Division ir įstai
gos priemiesčiuose.

sus formalumus, namų savinin
kas paliko "bedarbiu” ir pra
dėjo imti pašalpą,, ir tai, gana 
stambią sumą. Bet, kad jie 
prasmegtų tie ..pikti liežuviai...

"Atsimokėjo’”

Vienas "bedarbio” nuominin
kų sužinojo apie tai ir atsisa
kė mokėti nuomą. Nieko ne
laukdamas savininkas nuomi
ninką išmetė. O šis "atsimokė
jo”, žinodamas, kad savininkas 
turi kelius namus, o ima pašal
pą iš bedarbių fondo, nuėjo į 
atatinkamą įstaigą ir jį įskun
dė. *

Kilo skandalas. Kiek nemalo
numų, (kiek nesmagumų ir aiš
kinimosi. Ir klebonas, ir savi
ninkas, ir kiti suinteresuoti at
sirado kebliame padėjime. Ar 
nuostabu,. kad jie mėgino da
lyką paslėpti nuo spaudos?—J.

Keistučio Kliubas 
rengia vakarą be

darbių naudai
MMMMM■

Įvyks balandžio 22 d. Brighton 
Park kolonijos salėje

Keistučio Kliubo Bedarbių Ko
misija sparčiai rengiasi prie va
karo, kuTis įvyks subatoj, ba
landžio 22-rą d., Brighton Par
ko Lietuvių parapijos svetainėj, 
44th ir California avė. Vakaras 
prasidės 7-tą vai. vakare. Įžanga 
tik 25 c.

Yra vilties, kad keistutiečiai 
ir geros valios lietuviai gausiai 
parems mumis skaitlingai atsi
lankydami ir tuomi sušelps var
go prispaustus žmones.

Todėl užsižymėkite i savo ka
lendorių viršpažymėtą dieną ir 
pasižadėkite būti.

—K. K. Korespondentas.

Suinteresuotieji mė
gino šį dalyką pa- 
sleoti nuo snaudos
O jie yra klebonas, "geras pa 

rapijonas” ir kiti

Vienoje Chicagos lietuvią 
apielinkėje tūlas kunigas ir 
keli artimi bažnyčiai žmonės 
buvo dideliai susirūpinę. Iškilo 
aikštėn nemalonus dalykas ir 
suinteresuotieji asmenys įvai
riais budais stengėsi dalyką 
užgniaužti, kad jis nepatektų 
j spaudą. Štai incidentas. J

Toje apielinkėje gyvena tur
tingas lietuvis, labai artimas 
žmogus bažnyčiai, klebonui; 
etc. Vienu žodžiu, geras pava
pi jonas. Be to, yra turtingas, 
Vienoje tos apielinkės gatvėje 
turi tris namus, vieną — 
"fliatų”, kitą 3-jų ir trečią 
2-jU •
Ėmė pašalpą iš bedarbių fondo

Kadangi klebonas yra vienas 
tų, kuriems pavesta aprūpinti 
neturtinguosius pašalpa, ir ka-

4ių

Bridgeporto L. P.
P. Kl. prisidėjo 

prie T. M. D.

ir

Teisybės Mylėtojų Draugystės 
ir Bridgeporto, Lietuvių Poli
tikos ir Pašelpos kliubo narių 
d o m ei ho

pranešame, kad Brid- 
Lietifvių Politikos ir 
kliubas rformaliai pri- 
prie Teisybės Mylėto-

aangi jam buvo pavesta tam 
tikra suma pinigų šelpimo dar
bų vykinti, "turtuolis” sumanė 
pasinaudoti Nieko prieš tai ne
turėjo ir klebonas. Atlikus vi

šiuomi 
geporto 
Pašelpos 
sivienija 
jų Draugystės. '

Todėl visi viršminėto kliubo 
nariai-nės atsilankykite į Tei
sybės Mylėtojų Draugystės su
sirinkimą, kuris įvyks nedėlioj 
balandžio 9-tą d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj 3133 So. Hal-

Nauji biznio meto
dai sutaupys kos- 

tumeriams

.............. — ‘ 111 ‘ 111.........11 * ..................... . '*

sted St. 12-tą valandą dieną.
Teisybės Mylėtojų Draugys

tės valdyba:
Peter Killis, pirm.,
St. Narkis, sekret.,
Joseph Jushkewitz, ižd.
Bridgeporto Lietuvių Politi

kos ir Pašelpos klii/bo valdyba:
J. Baldamas, pirm.,
T. Aleliunas, sekret., 
A. J. Zalatoriš, ižd.

SLA 129-tos kuopos susirinkimas 
{vyks Jurgio Chemansko svet, 1900 
S. Union avė., balandžio 9 d„ 1 v. 
po pietų. Visi nariai malonėkit da
lyvauti, nes šis susirinkimas yra 
svarbus. Bus rinkimas centro sekre
toriaus. —Valdyba.

CLASS1FIED ADS

PRANEŠIMAI
“PAŽANGOS” PASKAITOS 

Paskaitų laikys adv. Kl. Jurgelionis 
Sekamą sekmadieni, balandžio 9 

d., Universal Kliube (814 W. 33 
St.) j vyks “Pažangos” paskaita, ku
rią laikys adv. Kl. Jurgelionis.

Paskaita bus tikrai jdomi, lodei 
visi kviečiami atsilankyti. Pradžia 
2:30 vai. po pietų.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys savo mėnesini susirinkimą 
penktadieny, balandžio 7, 1933, Chi- 
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi 
kliubiečiai būtinai atsilankykite, nes 
yra svarbių reikalų.

A. Kaulakis, rašt.

Liet. Ūkininko Draugija šaukia extra 
susirinkimą, balandžio 7 d., lygiai 7:30 
vai. vak. B. Paliulio svet., 2242 W. 
23rd Place. S. Lenkauskienė, hor.

SLA. 63 kuopa laikys mėnesini susi
rinkimą balandžio 7 d., 7 vai. vakare, 
Tuley Park svet., 90 St. ir St. Law- 
rence Avė., kuriame bus renkamas cent
ro sekretorius ir kiti svarbus dalykai 
svarstoma. Kuopos daktaras Augenlight 
skaitys prelekciją sveikatos klausimu, na
rių pareiga skaitlingai atsilankyti.

P. Pivotunas sekr.

238 kuopos SLA. mėnesinis susirin- 
dmas įvyks balandžio 7 d.. 7:30 vai. 
vak. K. Gramonto svet... 4535 South 
lockvvell St. Visi nariai ir narės pri
klausanti malonėkite atsilankyti ant su

sirinkimo, bus pateikti balotai balsavi
mui ant centralinio sekretoriaus; taipgi 
malonėkite 
nebūtumėt 
mirtinėj. 
sirašyti.

užsimokėti savo duokles, kad 
suspenduoti pašelpoi ir po- 
Atsiveskit naujų narių pri- 

Povilaitis rast.

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

Reikale “Sales Tax”

laikuose, kuomet kompeti- 
taip didelė, kiekvienas biz- 

vartoti naujus metodus.

šiuose 
ei ja yra 
nįs turi _ _  _ ___
kurie duos progą ir galimybę krau
tuvių savininkams parduoti savo pre
kes kainomis, kuriop pritrauks kos- 
tumierius.

Ar ne tiesa, kad kiekvienas kos- 
tiumieris nori taupyti ant kiek ga
lima dauginus. Yra taipgi teisybe, 
kad kostumieriai nori gauti geras 
prekes, ir p-erą patarnavimą iš 
krautuvninko, kur jie. daro pirki
nius. Jeigu krauUuvninkas duoda 
labai žemas kainas>. tai dar nereiš
kia, kad pas ji reikia pirkinėti.

Yra 800 nepriklausomų grosemin- 
kų šiame mieste, kurie tikrai no
ri duoti žmonėms gerą patarnavi
mą. Kad toki patarnavimą duoti 
pirkėjams, reikėjo ■, sutvarkyti ir 
prirengti naują pląna ir operavimo 
metodą.. Kad tą Įvykinti, jie suor
ganizavo kooperatyvišką wareauzę, 
per kurią visi produktai supirkinė
jami. Kadangi tų produktų reikia 
labai daug, tai jie supąrkinSja vis
iką tiesiog i 
nais. ■ •'

Prie į;o naujų supirkinėjimo 
todo, šie grojerninkai, ivedė

iš mąąufąkturų, vago-

► me-
• . X .... naU"jausią ^ąyetiimą savo krautuvėse ir 

suplanavo naują pąrdavjmo planą. 
Kas savaitę .jie turi dvi specialių iš
pardavimų dienas, kuriose siūlo 
savo kostumiėriamą • nepaprastus 
bArgenus.

šie progresyvus groserninkai yra 
nariai “Midwest Stores” sankrovų 
organizacijos., ši. naują jų pardavi
mo metodą už$yrė tūkstančiai ir 
tūkstančiai kostumięrių, kurie nie
kur kitur nepirkinSja, kaip tik 
“Midwest Stores” sąnkrovęse.

Jie žino, kad šis naujas vedimo 
metodas duos- jiems galimybę gau
ti ne tik žemas kuinas, bet kad pre
kės bus geresnės, Šviežesnės, ir • - • A _ . ____ S  «•

sankrovose bus visuomet mandagus 
ir patikėtinas. > '

•Tai tokią naudą atneš tiems kos- 
tumięriams kurią; pirkinės iš gro- 
sęrių, kurie yra progresyvus ir ku
rie visuomet nė tik duos mandagų 
patamaviriią, bet ir stengsis sutau
pyti jiems pinigu. *

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
Kliubas laikys bertaininį susirinkimą 
penktadienį balandžio 7 dieną, 7:30 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų kuriuos būtinai turim 
aptarti, kurie esate šiais metais dar nie
ko nemokėję, malonėkite ant šito susi
rinkimo apsimokėti savo mokesčius, jei
gu ant šito susirinkimo neapsimokėsit 
busit suspenduoti, laike ligos negalėsit 
gauti ligos pašelpos.

R. S. Kunevilia.

Ramygalos Aido Kliubas laikys su
sirinkimą pas p. P. A. Zalatorių 2322 
So. Leatvitt St. penktadieny balandžio 
7, 8 vai. vak. Prašome visų narių su
sirinkti ir atsivesti naujų, bus svarbus 
pasitarimas kas link aviatorių baliaus ir 
kitų svarbių dalykų. Sekr.

CLASSIFIEDADS
-

Financial
Finansai-Paskolos

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT 
4055 So. Archer Avė.

Telefonas Lafayette 3269

co.

Senas Auksas
OldGold

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.

Business Service
Biznio PątariĮayiit»ąs

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
>ačių kainą. Mes taipgi cinuojame, 
taip tai rynas, “down spots” ir tt. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo ant ūkės, turiu 3 me
tų patyrimo. Esu blaivus ir netingiu 
dirbti. F. P. S. 3122 S. Wallace St., 
2 lupos užpak.

Fanners VVanted
Pusininku Reikia

REIKALAUJA partnerio dėl išvežio- 
jimo alaus. Turiu kontraktą su viena 
iš didžiausių alaus išdirbyste Cbicagoje. 
Apsaugota teritorija, geras uždarbis. Rei
kalinga $700, vartok pats pinigus, be to 
pinigai apsaugoti su R. E. nuosavybe. 
Rašykite laišką

1739 S. Halsted St. 
Box 1546

ir priduokite savo telefoną

Help Wąnted—Femaie
.DąrbininkiiĮ Reikia

PATYRUSI mergina prie leng- 
vaus namų darbo, šaukite Indepen- 
dence 1867.

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

Repairing and Rebuilding of Wood, 
Wire, Disc and Truck Wbeels, 
for all makes or Cars. Wbeels eut 
to any size. Axles straigbtened 
Work ealled for and Delivered.

Phone Victory 9206

Rims, 
down 
cold.

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

205 W. Wacker Drive 
Room 1217

Furniture & Fixtures 
.. .

BARBERIO fixturiai, kainavo 
$1.700, parduosiu už $400. Atsišau
kite 9 vai. ryto, nedėlioj iki 12 vai. ry
to. 10315 S. Michigan Avė.

For Rent

Matykite J. P. VARKALĄ 
Valstijos Registruotas Audi- 
tpriu’s, kuris už veidą sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus ‘‘Sales ir Income,, 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

■(Jansen Stud.) 
MĮSjįa Res. 730 W. 62nd St.

TeL Englewood 5840

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
VIusų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų tu 
rendaunninkait. Maža narini mokestis. 
Ezpertų patarimas visose namų savininku 
r rendauninkų reikalais. Męs neturi

me skyrių. Atadara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. {žymus namai ori- 
linalio ir vienintelio ąamų savininkų 
>iuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
■ 1642 West» Division St.
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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 it 
Teisingas patarnavimas”.

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

REAL ESTATE —• LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

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, UI.

Tel. GROVEHILL 1038

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

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

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

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo penllaldlmo ro» 
gullarlal išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius linosai, pra
šalinkite nuodijančią medegą! Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

< RENDON Storas ir 5 kambariai 
su visais (taisymais, gera vieta byle 
kokiam bizniui. 2638 W. 69th St. 
Atsišaukit pas L. I^apinską, 6635 S. 
Sacramento Avė.

FLATĄS dėl mažos šeimynos, ap
šildomas, telefonas. 2607 W. 69 St. 
Rępįublic 4764.

Furnished Rooms
KAMBARYS dėl vaikinų ar mer

ginų su valgiu ar be. Klauskite bu- 
černėje. 3300 S. Union Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI graži ir moderniška 
grosernė. Priežastis pardavimo, savi
ninkė išvažiuoja. 10819 S. Michigan 
Avė. Roseland.

PARDAVIMUI bučernė geroje lietu
vių kolionijoje, pigiai, priežastis parda
vimo, nemokų lietuvių kalbos.

4059 Archer Avė.

RENDUOSIU arba parduosiu gra
žų daržą ir biznio vietą ant Kean 
Avenue Justice Park, prie Lietuviš
kų Tautiškų Kapinių, šaukite Lin
coln 3690.

KENDŽIŲ ir cigarų krautuve par
siduoda, pigiai.

2080 Canalport Avė.

GROSERNC ir delicatessen krau
tuve pardavimui. Gera vieta, daug 
stako. ir kainos žemos. Atsišaukite 
tarp 7 ir 8 vai. vakare penktadieny 
arba šeštadieny iki 9:30 v. vak.

2109 So. Halsted St

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

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

AUŠROS KNYGYNAS 
3653 So. Hal««d St. 

Chicago, III.

KNYGVEDYS gali vesti jūsų kny
gas viena arba du syk j savaite arba ka
da pireiks. Ben * Franklin, Haymarket 
7800.

Farms For Sale
<Tkial Pardavimui 

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

80 akerių
206 akeriai — Wayne paviete $4500 

Visos farmos yra “i m pro ved” 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—Cumberiand pav.

akerių — Edwards paviete 
akerių •— Fayette paviete 
akerių — Jackson paviete 
akerių Shelby paviete

Winnebago paviete
Winnebago paviete $2500

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO.. M. A. Laberdia. sav. 
Langams Užlaidas, taipgi valome firan- 
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Western Avė., Tel. Republic 5730, 
Chicago, III.

Tel. Canal 4124 Pirmos klasos darbas 
PLUMBINGAS 

Greitas ir Garantuotas patarnavimas 
JULIUS J. STROGUL

Plumbingas — Apšildymas — Sewerage 
Kontraktorius

aitliavimą paduosime ant 
pareikalavimo

324a. W. 22nd Su.........

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

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI pigiai už cash mūri
nis namas, krautuvė dėl saliuno. taipgi 
6 kambariai viršui, 2 karų garadžius. 
lotas 50x125 pėdų. Šaukite Yards 
2026.

PARDAVIMUI bizniavęs kampas, 
geras dėl saliuno arba kito biznio. Tel. 
Lafayette 8780.

PARDAVIMUI 2 flatu mūrinis

lt 6 kambariai — $6000. 5524 So 
Garpenter St.




