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CHICAGO.—Vakar federali
nis grand jury apkaltino žymų 
demokratų politikierių ir 24-to

Embargo paliečia apie 
importo iš Rusijos.

Išimtis daroma, kad galima bu
tų vesti derybas apie nuteis
tųjų anglų paliuosavimą

iš
ga

jimą valdžiai pajamų taksų už 
1929 ir 1930 metus, 
ma, kad jis valdžiai 
taksais $64,317.33.

Kaltina--K., 
nusukęs
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Amerika Nuėjo Nuo Aukso Pagrindo
Kontroliuos Kainas, Kreditą,

Darbo Valandas ir Algas

Pasimirė Sacco-Vanzeti
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pakelti prekių kai- 
viduje .Bet jis nori 
tokiu budu, kad jos 

butų po valdžios

iš tų pinigų Illinois valstijai 
teks 975,000,000. Senatas jau 
priėmę bilaj

TOKIO, bal. 19. — 11 japo
nų užmušta ir daug sužeista 
traukiniui nušokus nuo bėgių.

pareiškė jam pasi-
Nors bilius taiko

kad neprileisti 
,taipgi sulai- 

bet katrų iš-

Priemė bilių alaus pardavimo 
reguliavimui!
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ir dabar jį tuo jaus 
svarstyti atstovų bu-
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Valdžia Praves Dideles Industrines Reformas

Prezidentas atnaujino aukso embargo, kad 
pakelti prekių kainas. Siūlo 30 vai.

darbo savaitę ir minimum algas
I imi ■■■—

VVASHINGTON, bal. 19. — 
Prezidentas Roosevcltas pradė
jo plačią kampaniją, kad pra
vesti plačias industrines ir pre
kybos reformas ir paimti val
džios kontrolen prekių kainas, 
kreditą, darbo valandas, algas 
ir produkciją, 
overprodukcijos 
kyti defliaciją,
vengti ir didelės infliacijos.

Prezidentas šiandie atnaujino 
aukso embargo ir sulaikė jo iš
gabenimą užsienin, kur jis bu
vo gabenamas palaikyti augštą 
dolerio vertę užsienio biržose. 
Tuo Amerika laikinai nuėjo 
nuo aukso pagrindo pinigams. 
Aukso embargo yra pirmas pre
zidento žingsnis, kad 'pakelti vi
soje šalyje prekių kainas.

Rooseveltas taipjau pašaukė 
federalinių rezervo bankų ve- 
vedėjus tuojaus pasitarti su 
iždo sekretorių VVoodin apie 
sunaudojimą atliekamų šalies 
pinigų ir kaip paliuosuoti už
darytų lankų depozitus.

Valdžia yra sumaniusi ir 
d. uge i kitų reformų kontrolia
vimui kai.’.ų ir palengvinimui 
kieJitų ,bet jos bus vykinamos 
laipsniška1, apsižiūrint kaip 
veikiu pirmiau pravestos refor
mos. kad nepadaryti neapsvars
tyto žingsnio.

Kongresmanai reikalauja tuo
jaus pravesti pinigų infliaciją. 
Prezidentas infliacijai pritaria, 
bet, kad ji turi savy ir daug 
blogumų ,tai jis norėtų ją ati
dėti ku’otoliausia ir tik labai 
laipsniškai ją vykinti. Nuėji
mas nuo aukso pagrindo ir yra 
dalinai ėjimas prie kontroliuo
jamos infliacijos.

Svarbiausia, Roosevelto nuo
mone, yra 
nas šalies 
j jis pilkėti 
visą laiką
kontrole, kad neleisti kainoms 
perdaug augštai iškilti. Taipgi 
jis skaito reikalingu kontro
liuoti kreditus, ir, dalinai, visą 
industriją, kad parūpinti dau
giau darbų, bet kartu nepri
leisti ir overprodukcijos.

Rooseveltas tikisi, kad pa
saulis gryš prie aukso pagrindo 
pinigams, gal kitokioj propor 
cijoj negu praeity, bet vistiek 
priseis pinigus stabilizuoti ir 
nuėjusi nuo aukso pagri-

do Amerika bus stra
teginėj pozicijoj businčiose in
ternacionalinėse derybose.

Kad sumažinti šalyje bedar
bę, prezidentas pritaria įvedi
mui 30 vai. darbo savaitės ir 
nustatymui, kur reikia, mini
miem algų. Taipgi yra ruošia
mas platus viešųjų darbų pro
gramas, bet gal toli ne tiek pla
tus, kad sudarytų kelių bilio- 
nų dol. išlaidas, kaip niekurių 
siūloma.

Valdžia siūlo įvesti 30 vai. 
darbo savaitę

Senatui priėmus 30 vai. dar
bo savaitės bilių ir jį pradėjus 
svarstyti atstovų butui, už1 tą 
bilių atvirai pasilakė' valdžia ir 
darbo sekretorė Frances Per- 
kins padavė prie to biliaus sa
vas pataisas.

Jos patiektos pataisos eina 
daug toliau, negu pirmesnis bi
lius, ries ne tik įveda 30 vai. 
darbo savaitę visose industri
jose, bet kartu leidžia darbo 
departamentui kontroliuoti al
gas ir, kur reikia, nustatyti 
minimum pragyvenamąsias al
gas, taipgi leidžia, kontroliuoji 
produkciją, kad neprileist 
overprodukcijos.

Darbo sekretorės pataisytas 
biilus uždraudžia gabenti iš vie
nos valstijos į kitą valstiją vi 
sas prekes, kurios yra pagamin
tos darbininkų, kurie dirba dau
giau kaip 30 valandų j savaitę. 
Išimtį sudaro tiktai ūkio pro
duktai ir kitos greitai gendan
čios prekės. Bus sudaryta tam 
tikra taryba, kuri leis padary
ti išimtį ir niekuriems kitiems 
produktams, kur pasirodys to
kia išimtis yra būtinai reika
linga.

. Algų taryba galės tyrinėti al
gas kiekvienoje industrijoje ir 
kur jos butų perdaug žemos, 
galės nustatyti teisingas mini
mum pagyvenamąsias algas ir 
žiūrėti, kad tie fabrikantai nu
statytas algas tikrai mokėtų. 
Taryba galės skelbti vardus tų 
fabrikantų, kurie nemokės 
nustatytų algų ir pašalinti 
tarpuvalstijinės prekybos 
samdytojų prekes.

Darbo departamentas galės 
apryboti produkciją ir pašalin
ti iš tarpvalstijinės prekybos tų 
dirbtuvių prekes, kurios tų pre
kių gamina perdaug ir todėl 
susidaro ovcrprodukcijos pavo
jus.

Fabrikantai priešinasi biliui
Pravedus bilių ir sutrumpi

nus darbo valandas tikimąsi, 
kad darbo gaus mažiausia 6,? 
000,000 bedarbių.

Jau kada pirmą kartą įnešta 
30 vai. darbo savaitės bilius, 
fabrikantai 
priešinimą.

Į 30 vai. darbo savaitę kaipo bė
dos įstatymą, kuris turėjo būti 

'galėję tik per du metus, te
čiaus fabrikantai jautė,’ kad 
sykį darbo valandos bus su
trumpintos, bus jau labai sun
ku jas prailginti. Bet dabar ka
da valdžia pašilde ir minimum 
algas, tai fabrikantai kelia di
delį triukšmą, nes daugelis fab 
rikų ir dabar moka nepaprastai 
žemas algas, taip kad darbo va 
landas sutrumpinus ir todėl su 
mažėjus uždarbiui, darbininkai 
iš savo uždarbio jokiu budu 
negalėtų pragyventi. Tad ir 
norima nustatyti minimum al
gas, žemiau kurių fabrikantai 
negalėtų mokėti savo darbinin
kams. Ta minimum alga la
biausia ir gąsdina fabrikantus 
ir tam jie labiausia priešinasi. 
Jie šaukia, kad tas bilius yra 
perdaug socialistinis. Kongrese 
galima laukti smarkios kovos, 
nes fabrikantai des visas pa
stangas to biliaus nepraleisti. 
Tečiaus, kadangi kongresas 
dabar nuolankiai klauso prezi
dento pageidavimų, tikimąsi, 
kad bilius greitai pareis.

Prasideda kainų kilimas
Prezidentui paskelbus aukso 

embargo ir tuo Amerikai, bent 
laikinai, nuėjus nuo aukso pa
grindo, tuojaus biržoje prasi
dėjo kainų kilimas. Doleris už
sienio biržose pamaži krito jau 
per kelias savaites, bet kad pre
kės buvo paruodamos aukso pa
grindu, tai vistiek jos pasiliko 
užsieniui neįperkamos. Dabar, 
Amerikai nuėjus nuo aukso pa
grindo, užsieniui Amerikos pre
kės pasidarys prienamesnes, to
dėl pasitikint prekybos atgijimo 
prasidėjo ir kainų kilimas.

Dnr niekas nuo 1929 m. ru
denie neb'rvo tokios gyvos pre
kybos biržoj? kaip šiandie. Vien 
New Yorko biržoje į 5 vai. par
duota 5,090,000 Šerų, Chicagos 
biržoje—160,000 Šerų. Esant di
delei prekybai Šerų kainos ne
paprastai pakilo. Tokia didelė 
Šerų prekyba biržose buvo tik 
rūgs. 13, 1932, kada Šerai smar
kiai puolė ir kiekvienas stengėsi 
Šerų nusikratyti. Dabar visi 
Šerus perka, laukiant pinigų in
fliacijos.

Pakilo ne vieni Šerai. Kviečiai 
pakilo iki arti 3c ant bušelio, 
komai lc ant bušelio, bovelna 
—po $1 už pundą, guma pakilo 
iki 24 punktų, o sidabras net 
iki 300 punktų.
Susilygino su kitomis šalimis

Prezidentas Rooseveltas pasi
kalbėjime su laikraštininkais 
pareiškė, kad dabar visa domč 
bus kreipiama pakelti prekių 
kainas. Todėl jis uždraudė eks
portuoti auksą, palikdamas do
lerį neapsaugotą užsienio bir
žose. Tai padaryta todėl, kad 
nuėmimas aukso embargo ne
sumažino kitų šalių spekulia- 
torių puolimo doleiro ir todėl 
doleris vistiek visą laiką krito 
užsienio biržose. Antra— kad 
apsaugoti Amerikos aukso iš
teklių ir neleisti auksą išgaben
ti.

Paliktas be apsaugos doleris 
susilygino su kitų šalių pini
gais ir todėl busiančiose konfe 
rencijose Amerika galės kalbė- 

i tis su kitomis

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana 
Sauja:

Apsinaiukę ir biskį šilčiau 
lietus J vakarą.

Saulė teka 5:03, leidžiasi 6:- 
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Vokietija aprybos 
skaičių žydų 
universitetuose

BERLYNAS, bal. 19. —Ari- 
joniški įstatymai, kurie pašali
no žydus iš valdiškų vietų ir 
padarė juos beteisiais piliečiais, 
bus pritaikyti ir Vokietijos uni
versitetams .

Nazių vidaus reikalų minis- 
teris Frick jau* priruošė įstaty
mus, sulig kuriais žydų skai
čius universittetuose ir kitose 
mokslo įstaigose aprybojamas 
proporcijose sulig skaičiaus žy
dų gyventojų. Taigi į universi
tetus galės įstoti tik apie 1 
nuoš. žydų.

Visi naziai rengiasi labai iš
kilmingai švęsti rytoj Hitlerio 
43 metų gimtadienį.

Anglija paskelbė Ru 
sijai dalinį importo 

embargo

Apkaltino Chicagos 
politikierių už tak

sų nusukimą

Kemal Pasha oIosev S’taeint

Keturi didieji Europos diktatoriai. Adolf Hitler — Vokie
tijos, Benito Mussolini — Italijos, Kernai IPasha — Turkijos 
ir Juozas Stalinas — Rusijos. Yra ir daug mažesnių diktato- 
rėlių, kurie turi ir mažesnių galių. Tokie diktatoriai dabar 
valdo Lenkiją, Lietuvą, Austriją, Vengrija ir Jugoslaviją.

LONDONAS, bal. 19.— Kara
lius šiandie pasirašė prokla- 
maciją, kuri paskelbia embargo 
(uždraudimą įgabenti) ant Ru
sijos importo j Angliją.

Embargo yra tik dalinis. Jis 
uždraudžia įgabenti medžius, 
aliejų ir grudus, bet leidžia į- 
gabenti degtukus, žuvis ir kiau
šinius.
80 mfoš.
Įeina jis į galią baalndžio 26 
d., neva kad galima butų įvež
ti tas prekes, kurios dabar jau 
yra kelyje. Bet iš tikrų jų, kad 
butų laiko užvesti derybas dėl 
paliuosavimo nuteistųjų anglų 
inžinierių.

Nuteistieji inžinieriai gali 
duoti apeliaciją centraliniam 
pildomąjam komitetui, kuris ga- 
|li suteikti jiems pardoną. Jie •

Wardo demokratų komitimaną į padavė apeliaciją, žinoma, su 
Moe Rosenberg už nesumokė- j pritarimu Anglijos valdžios.

Komitetas dabar gali nuteistuo
sius 'kalėj iman anglus paliuo
suoti .ir tuo likviduoti visus Lt IkJkl ' "t * « ' V . * ■ • l|,. '!« , . •*
nesusipratimus tarp Rusijos ir 
Anglijos. Tada ir Rusijos im
porto embargo butų atšauktas.

Kongresas paskirs 
$500,000,000 bedar

bių šelpimui

Illinois atidėjo pro 
hibicijos atšaukimo 

ratifikavimų

WASHINGTON, bal. 19. — 
Atstovų buto pinigų ir bankų 
komitetas prielankiai raporta
vo bilių, kuris skiria $500,000,- 
000 bedarbių šelpimui per .atei- 
načius du metus. Tie pinigai 
bus išdalinti valstijoms ir Illi
nois valstija per ateinančius du 
metus galės gauti iš federali
nės valdžios $75,000,000 savo 
valstijos bedarbiams šelpti.

Senatas panašų bilių jau yra 
priėmęs 
pradės 
tas.

SPR1NGFIELD, III., bal. 19. 
-—Valstijos senatas šiandie su
naikino visas progas Llinois 
valstijai ratifikuoti proh bicijos 
atšaukimą šiais metais. Jis prie 
biliaus apie sušaukmą valstijos 
konvencijos priėmė pataisą, kad 
rinkimai į tą konvenciją įvyktų 
ne birželio 5 d., kaip buvo siū
loma, bet balandžio 8 d., 1931 
m., taigi už metų laiko. Ta kon
vencija ir turi ratifikuoti pro- 
hibicijos atšaukimą.

Rinkimus atidėjo tam, kad 
nepakenkti niekuriems teisė
jams, kurių rinkimai įvyks bir
želio 5 d.

Atstovų butas gi šiandie, po 
ilgų varžytinių, priėmė bilių 
alaus pardavimo reguliavimui. 
Bilius priimtas 102 balsais prieš 
45, todėl galės įeiti galion tuo
jaus, kaip tik gubernatorius jį 
pasipašys.

BĖiUš uždeda po 2ė. taksų 
ant kiękveino valstijoje parduo
damo galiono alaus. Be to visi 
alaus pardavėjai turės gauti val
stijos'leidimą (laisnį), už kurį 
turės mokėti $50, neskaitant 
kiek kaštuos miesto ar mieste 
lio leidimas. Bilius nustato, kad 
vietiniai laisniai negali kainuoti 
daugiau $200, išimant Cook pa
vietą, kur laisnio suma nėra 
nustatyta ir Chicago ir Cook 
pavietė miesteliai galės imti už 
laisnį kiek jie patys norės.

Taigi aludės Illinois valsti- 
joje turės turėti triš laibnius—- 
federalinį $20 j metus “retail” 
pardavėjui ir $50 “vvholesale” 
pardavėjui), valstijos ($50) ir

BOSTON, Mass., bal. 19. — 
Teisėjas Webster Thayer, kuris 
nuteisė mirčiai Nicola Sacco ir 
Bartolomeo Vanzetti, pats pa
simirė šiandie, sulaukęs 75 m. 
amžiaus. Mirė jis nuo smoge 
nu ligos.

Šių dviejų italų nuteisimas 
mirčiai neva už nušovimą algų 
išmokėtojo ir jo sargo, iššaukė 
sujudimą visame pasaulyje, nes 
buvo aišku, kad jie yra nekalti 
ir kad juos nuteista ne dėl plė
šimo, bet dėl politinių pažiūrų, 
tečiaus teisėjas Thayer atsisa-. 
kė suteikti naują bylos nagri
nėjimą ir abu nuteistieji buvo 
nužudyti.

Fašistai puola žydus 
Rumunijoj

CZERNOWITZ, Rumunijoje, 
bal. 19. —100 žmonių, didžiu
moj žydai liko sužeisti vakar, 
250 fašistų užpuolus biznio dis- 
ttriktą ir pradėjus daužyti žy
dų sankrovų langus ir mušti 
gatvėje užtiktus žydus. 20 žmo
nių areštuota.

Bus dar viena seneliams 
prieglauda

TOKIO, bal. 19. — Du Ame 
rikos kareiviai liko japonų su
imti Chinijoj, fotografuojant 
Japounijos kareivius. Amerikos 
komanduotojas stengiasi 
gauti jų paliuosavimą, bet 
ponai atsisako paliuosuoti.

FLORENCE, Ariz., bal.
—Pakorimas Rutfr^ Judd, kurt 
nužudė dvi savo drauges, tapo 
atidėtas iki bal. 28 d. < Dabar 
eina tyrinėjimas jos proto sto
vio, nes kitų tvirtinama, kad 
pastaruoju laiku ji pasidariusi 
pamišėlė, o tokių nekairama.

ŠIAULIAI.— Šiaulių apskr. 
savivaldybė turi Joniškio vais
iuje Kepalių ūkį, susidedantį 
iš 64 ha žemės ir trobesių, šį 
ūkį savivaldybė nuomojo agro
nomui Žukauskui. Dabar, nuo
mos sutarčiai pasibaigus, apskr. 
sav-bė nutarė atiduoti ūkį Jo
niškio miesto sav-bei su sąly
ga, kad tame ūkyje butų įsteig
ta seneliams prieglauda.

PEORIA, III., bal. 19. — Du 
miesteliai, Monmouth ir Prince- 
ville, nuo senų laikų sausųjų 
tvirtovės, didele didžiuma bal
sų referendumu nutarė leisti 
pardavinėti 3.2 nuoš. alų.

joms lygi. Tik su tuj) skirtu
mu, kad kitos šalys nuėjo auk
so pagrindo pritrukusios aukso, 
o Amerika turi aukso užtekti
nai.
Prezidentas reikalaus galių 

kontroliuoti pinigus
Gauta patikimų žinių, kad 

sekamas prezidento žingsnis bus 
pareikalauti sau galių nustaty
ti vertę Amerikos pinigų. To 
buš reikalaujama todėl, kad 
prezidentas turėtų visai liuosas 
rankas busiančiose- internacio
nalinėse konferencijose. Apie 
tai jau buvo tariamąsi su nie- 
kuriais kongreso vadais ir ma
noma, kad kongresas tas ga
lias prezidentui nbrlaisuteiks, _ 
norą ta gale “leisti pinigus ir miesto ląisriį (kitur iki ^$200, 
reguliuoti j ų, vertę0 priklauso o Chicagoj gal ir iki $300 ar

Šalimis^ kaipo išimtinai kongresui,

GREENWOOD, Miss., bal. 19. 
—100 iki 300 žmonių minia 
užpuolė Tallahątchie užtvanką 
prie Swan ežero, nugalėjo už
tvankos sargybą ir pačią už
tvanką išsprogdino. Išsiliejęs 
vanduo užliejo didelį plotą jau 
apsėtų laukų

BERLYNAS, bal. 19. —Nors 
ekonominiai ekspertai ir biznie
riai tikėjosi kaip tik priešin
gai, Vokietijos užsienio preky
ba kovo mėn. netikėtai pad’- 

1 dėjo.

sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole
riais arba litais.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

jaiš, jis pareiškė, jog ligi ska
lių mėnesio daugiau per railio 
nebėkaTbėsiąš. Esą, labai pa
valgęs ir ndtįš pasimeti. Gal 
taip, b gal ir tie; Galima pri-

Dinamitu sugriovė trobesį; su
žeista 50 žmonių

Velykų vakare nežinomas 
piktadarys East Jefferson gat
vėje padėjo dinamitą prie di
delio apartrflentinio trobesio. 
Nainas pusėtinai tapo apardy
tas ir Sužeista apie 50 žmo
nių. Kai kurie gana skaudžiai 
nukentėjo. Kokiu tikslu tai 
tapo padaryta, 
rai nežirio, nbrs ir daroma vi
sokiausių spėliojimų. Eiila ty
rinėjimas.

Bendrai, Velykos praėjo ga
na triukšmingai. Vienoje šei
moje įvyko nesuspratimai. 
Be niekiir nieko žmona paši-

Kokiu tikslu 
.niekas tik-

tvėFė tevolVėbį ir paleido šū
vį į savo Vytį, šuŽėišdama jį. 
Paskui ji atsuko revolverį į 
save ir nusišovė.

Didelė nelaimė įvyko ir vie
no bedarbio šeimoje. Velykų 
naktį užsidegė namai. Tėvas 
ir du vMktičiai pusėtinai ap
degė. Galimas daiktas, jog 
mirš. LhikfhščiaMaip pat pra
neša, jog vienas bedarbis itti- 
sitfOškirto šviečiamosiomis dujo
mis. Vienoje lenkų šeimynoje 
įvyko tikras karas. Kai kurie 
nariai skaudžiai ifitkelifėjo, o 
tėvas ir sūnūs liko phšodin- 
ti į belangę.

Paskutinė kditigo kalba
j

Kun. Coughlin pasakė per 
radio paskutinę savo kalbą. 
Atsisveikindamas su, kiaušyt°”

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną.

'r

PAUL MOLIS. 1730—24tb Su 
Dėliok. Mich.

P. BARTKEVIČIUS. 
678 Nbrth . Main St. 
Montello. Mass.

J. J. URPšAS. 187 Oak Street, 
Lavvrence, Mass.

J. ZEMENTAUSKAS, 
130 Congress Avenue, 
WaterBifty, Cttftn.

C. X WdsriNER. 122 Hornaday 
Road. So. Pittsburgh, Pa.

A. ^ARAMUS, 1200 Carson St.,
A. VELEcklS. *502 South Avė., 

Bridgeport, Conn.

BALANDŽIO 22 DIENĄ
Laivu “GR1PSHOLM”

ir New Yoi-ko i Gothen^urgą^rŠ ten gelžkeliu p Oslo Ir 
modernišku gražiu laivu į Klaipėdą.

GEGUŽES 10 d. Laivu “BERLIN”
tiesiai i Klaipėdą

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

GEGUŽES 20 DIENĄ
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą.

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani- 
jOrtis dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

EKSKURSIJOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi- 

tinko šiais metais dėl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laitus.

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIII”

*

tiesiai į Klaipėdą, šiuo laivu galima vežtis automobilių. 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą, jeigu nebus jo (lan

giaus kaip paskirta.

LIEPOS 18 DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN”

į Bremeną, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą arba į Katiną.
Šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant įereiptis prie savo lai
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vietų ant 
laivo.

Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kiltičsc miestiiosė galiihė 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRAVEL

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

LITHŲANIAN “VIENYBĖ“
PUBLIŠHING CO..
193 Grand St.. Brdoklyti, N. Y.

T. S. TREČIOKAS.
197 Adams St., N«wark, N. J.

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

“DIRVA“ 6820 Sapebor St.,
Cleveland. Obio.

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

JOHN SEKYS, 433 Pirk Su
Hartford, Conn.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted SL, Chicago, UI.

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do- ' 
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak«

Clifford Clobridge, sužeistas 
karo veteranas iš Miami, Fla.; 
kuris prisipažino siuntinėjęs 
lakūnui Lindberghui grumbjan- 
čius laiškus, reikalaujaričius 
$50,000 išpirkimo. Jiš atiduo
tas federaliniam iteišniųi. Su
imtasis ir pirmiau yra buvęs 
silpnapročių prieglaudoj.

Taigi tie priekaišthi bitk 'tai 
Mditiliau^lferib hz aiįiį difbąs ir 
agfttibjaš hž liniją rtėtei- 
im ragit WleA WtckWine 
i^ntulifi'fi&o, ftii* *betefeltfinc 
darbštaus ir teisingo veikėjo.

VLA. 'Piiopa jtiu balsdvo už 
centro sekretorių.

Balandžio 7«tą SLA. 64 kuo
pk savb Rtištri’bkime atidavė 
už VhTiklj 18 bdlštį, o liž 14h- 
gfnsk^ 1*^ Niekas agitacijos 
’bėvarė.—1č8s tiž ką norėjo už 
’tį fr bdfehVO; Narių ifęiĮhtig 
hts'rthrtke it tie ncdrąSitfi bal-' 
WiV0, *lVg ii* kėnorėdaihi. fcfivo 
girdėti sakant: “tai ką mačys, 
kad mes balsuosime? Ką jie 
norės, tai ir padarys.” Mat, na- 
ridi atsimena; kad pereituose 
rin'k'iriihbse bhlsdvo, Del jų

pa- 
pro 
pa- 
po-

Alsakiau jam, kad tegul jis 
taiso mintis visokiems riike- 
ticriamš ir grafteriamss dėl 
kurių veikimo ir patys polic- 
inonai nebegauna algų. Pri
dūriau dar, kad dęl vargingo 
gyvenimo kai kurie policmo- 
nai arba buvusieji policmo- 
nai žudosi ir liet užšiinia va
gystėmis. Todėl, sakau, nėra 
ko perdaug smarkauti, neš 
niekas negali garantuoti, kad 
pats čia nepateksi. Policmonaš 
susiraukė ir nuduliUo savo ke
liam.

Turiu pasakyti, jog tie urvų 
gyventojai atrodo, kaip tikri 
laukiniai žmonės. Jie baisiai 
nušepę ir nudrįskę. Žiuri kaž
kaip iš paniūrų, net šiurpi! 
darosi. Jie labai tamsus ir 
prietaringi.

Pereitą mėnesį pas juos bu
vo atsilankę socialistai, bet 
tiesiog susikalbėti negalėjot 
Tas pat atsiliko* ir šit lioniU- 
nistaiš, kurių jie hpiibtėjb dėl 
prisileisti. O tuo t alpti jie kaš 
sekmadienį traukia į bažnyčiį 
ir karštai meldžiasi.

Ealtimore, Md
Visos vielos draugijos atmetė 
komunistų pakvietimą suda

ryti bendrcj frontą.

71

17 d. pradėjau 
Pasirodė, kad jų 
daug. Prie West 
Grand bulvaro,

pailsti “al6&d#ak,” ka'ėa'hgi 
bankininkai ir kiti pinigų mai
šai dėjo visas pastangas, kad 
užčiaupti jam burną.

Paskutinėjo savo kalboje jiš 
ifgi phfėtliiai aštriai kritikavo 
bankininkus, kurie spekuliavo 
svetimais pinigais ir prisidėjo 
prie dabartinėš depresijos pa- 
įilirtimO.
Pateko bėdon jaunas liėlitbis.

Plėšikai pas mus dar labiau 
pradėjo siausti. Vieną vyrą jie 
pasigavo gatvėje ir paręikala- 
vo atiduoti pinigui. Tasai 
bandė pasipriešinti. Plėšikai jį 
baisiai sumušė ir atėmė ketu- 
rioliką dolerių.

P. Chandler, 30 metų, dėl 
vargingo gyvenimo nusišovė. 
Jis turėjo nedidelį biznį, bet 
pragyvenimą negalėjo pada
ryti. Paliko žmoną.

Walter Morkūnas sumanė 
Velykoms pasipuošti, bet pini
gų neturėjo. Nežiūrint to, jis 
nuėjo į krautuvę ir išsirinko 
sau neblogą drabužių eilę. 
Pardavėjas suvyniojo drabu
žiui* ir laukia, kada jam Mor
kūnas pinigus sumokės. Tuo 
tarpu pastarasis išsitraukė iš 
kišenes plaktuką ir pareiškė: 
“Tjdėk, jei nori, kad tavo gal
va butų sveika.” Po to jis 
čiupo drabužius ir spruko 
duris. Tačiau pardavėjas 
gaVo jį gatvėje ir atidavė
licijai. Dabar Morkūnas &ėdi 
kalėjime ir dūmoja apie tai, 
jog be pinigų drabužių negali
ma nusipirkti.
Sargas nušovė savo darbdavį.

Šiomis dienomis įvyko tokis 
atsitikimas: ryto metą sargas 
laukė savo darbdavio, anglių 
sandėlio savininką. Kai pasta
rasis atvyko, tai abudu suėjo į 
ofisą. Sargas, nięko blogo ne
manydamas, padėjo- revolverį 
alit stalo. Revolveris netikėtai 

t 

išsišovė ir mirtinai sužeidė 
darbdavį.

Urvų gyventojai.
Pernai man teko skaityti 

“Keleivyje”, kaip šiais depre
sijos laikais žmonės gyvena 
urvuose. Na, o prieš kiek laiko 
“Naujienose” tilpo “urvų ka
raliaus’’ aprašymais. Tatai ma
ne paskatino susipažinti su 
Detroito urvų gyventojais.

Balandžio 
ieškoti urvų, 
esama gana 
Jefferson ir
netoli nuo upės, urvų priskai- 
čiau net 21. Juose gyvena žmo
nes su šeimomis. Daugiausiai 
yra įsikasę žemėje. Kad apsi
ginti nuo šalčių ir blogo oro, 
urvai aptaisyti visokiomis blė- 
keinis ir dėžėmis.

Pasirodė, jog tie urvų gy
ventojai ten randasi jau nuo 
pereito rudens. Kraustytis iš 
ten jie visai nenori. Visa, ką 
jie bando daryti, tai tik gauti 
kur nors maisto. Pastebėjau 
tris juodukų šeimas, o viii kiti 
buvo baltaodžiai. Matomai, 
daugiausiai slavai. Kai ku
riuos girdėjau kalbant lenkiš
kai. Kadangi buvo keli už
griuvę urvai, tai pradėjau tei
rautis ,kas pasidarė su. jų gy
ventojais. Patyriau, jog žie
mos laiku devvni žmonės be
veik nesušalo ir tapo kažkur 
išgabenti.

Man besidairant, pasirodė ii* 
vienas poliemonas. Jis» priėjb 
prie manęs ir paklausė, kį, 
girdi, aš manau apie tuos 
žmones. Atsakiau, jog miestb 
yra įsteigta “dbg pond”, iad 
butų visai geras dalykas, jei 
miestas pasirūpintų įsteigti ir 
“human pbnd.” Tokioje įstai
goje vargšamii butų datig ge
riau, negu čia kankintis.

poliemonas pamieravo ma
ne h ųo kojų ligi galvos jr! 
prakošė pro dantis “rcd.” O 
paskui miklindamas lazdą 
pastebėjo: girdi, butų ne pro' 
šalį šiuo įrankiu pataisyti tau* 
mintis. 1

Komunistai, prisidengę be
darbių vardu, nurėjo pasinau
doti ir kvietė visds draugijas; 
kliubus ir kriaučių Uhiją, kad 
prisidėtų prie jų neva tai 
“bendro fronto”.;/Bet visur ga
vo komunistų ajtsilankę dele
gatai spriktą. Mat, jie turėjo 
apetitą pasikinkyti draugijas, 
kad pasikolekta^Uš pinigų pa
laikymui “Laisvus” it kitų ko
munistiškų laikraščių.

Dėl tb iiepašišekinio dabai* 
jie pyksta ir pei* “Laisvę0 dau 
giamiai atakuoja’ drg. K. Ma- 
tuliauską. Mat, Matuliaitškdš 
dabar kriaučių Unijoje yra bi
znio agentas, tav komunistamš 
yra apetitas išėsti jį iš toš vie-, 
tos. Dalykas tokiš, kad dat 
yra daug tdkiį kriaučių, kurie 
mano, jog Bluiįbcrgis ir kiti 
biznio agentai ~~~ tai unija, o 
nariai tik “priįęrą|i*’ piokėtl 
duokles. Tokius koniunistamh

kurį unijos atstovą. Bet tai ne
tiesa. K. Mątuliauskas dirba 
unijoje hpie 20 mėtį, b biznio' 
ageiihi esti tik tFejėlkš mėtį.

balsaViihĮ Seimėš pahiėkino. 
Tai dabai* nenori nei balsuoti. 
Tas fiegerai, — reikia dhiy- 
vautij balsuoti ir domėtis or
ganizacijos reikalais.

— Repoi’tėrib;

NeW Britam, ČoiliL
Vinikas laimėjo

Btfl. 13 d. pas mus įvyko 
SLA. 34 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė hėdhugiausia, 
Bet Vis tiek pat bclsavimudse 
į 'Centro šekrėtorids M. J. Vi- 
nikas gavo 50 baldų, o Ragiii- 
skas> 4. Nacionalistinėj spau
doj buvo balsų, kad rytai ati
duos balsus Raginskui, bet vi
sai kitaip išėjo. Jau nariai 
phtys Supranta, kitris Ramdo

mr m Muitai

ketvirtadienis, bal. 20, '3$ 

tinkamesnis vesti ftdterhalcs 
organizacijos darbus. —V. V.

■' ' - ..M 4.
Nusilpnėjęs, Visai be Upo^ 
Keletas tnčtu httrdl Jžymui> uydytbjU Šųe- 
OlaJi'lM vaUtų. kurte
darė stebuklini dėl Hronlų, kurių orranu- 
mas buvo euričbt* ar ,Uk rlcUjimlB arkyvye. 
ir kurieme reikėjo daugiau kaip tik pap
rastą tOUtką. Si Bretfkrtpoijn nabnr yra Mr-

■avo vaUlyny&ą ir paklauskite buteli tikro 
NUGA-TONE — žiūrėkite, kad ant laibeiio 

nl.rnAvtn . , .. , .

Nura-Tone
7 'y

nau-hėnų
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 

8 vai. Vhk. Nedčliomis 
> 9 v. ryto iki i V. p. p. 
B. -mm iiiirT " ~ ‘

raari r.-TĮT **'*

į iki 
I nuo 
HjSŠftS -fr'-ftf ArM'l

nikuos KAralAVirs” kOnRIjrso RIh’oRas
PASAtltlji'fiį (■’Al'ui'lTds l’Ad'lTNIŲ
GHŪPIlį LlĖTUVlŲ SilKGMAI,

mti Soiiiii iiiiisicu sifč*a, dhkhfio. iiiiiKik

štųani iųpja j thicayoj PaiaulInJs Parodoj 1 autiniu Grinių Lietuvių Stkriios “LIETUVIŲ DIENOS 
KARALAiTPS’’ IctMMS ii ^hiuneiu tavų fotografių. Al ffirTntti VfflTO WWVtomhi konkuno tal- 
iyklčriih h tMfeiklb kb’rikUflo vedėjas talpinti jrftano .fotoarjffia laikia<U(ib« ai khuQ« leMinių4jK į5 sutinku atvykti j Cbirag.y ii dalyti •'LihUvių Ui»^s ’ ftklMe MtM?fė Piropoje lt tfc

Vaf'das it pavardi ••<•••••• ••••••••••••• ••••••♦•O* ••••••»•••■•• ■••f, tf »

mtttĮ im Haiti. Xi qirr>idtiAi ith 

čimlrno virta

'Al ttihkiUa tekant idi 4riitiky\fdi ■;.

*i.

■**/

Mano uisitniimas y ta 

spdtėa ............. . Svoris............i.....i.. :.i. .aukiht

Platihų djiatėa 8! hitinelė Šdieti^ptanm

Patalas

uiftgrtfrrMs,
• j if.'f J {Jį*-*

iU’. . : it

j «. tlffi

(minint, kinis ptutur.čta totoprotifs)
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“Lietuvių Dienos Karalaitės”
fcbWURSA SKĖLĖ1A

PASAULINĖS PARODOS LIET. SEKCIJA
jKsl t/yk

Įjy v.y ... ff. .yij—

Visos lietuvaitės raginamos konkurse dalyvauti — 
kiekviena tiiirės progą “Karalaitės” titulą laimėti.

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

kš Chicaįgos PasaulinėjeJl&rodoje

Lietuvių Dieną”.

galima, jos butų didesnės už at
virutę.

Kbnkurso vddėj&i nori pabrėžti, kad 
šis konkufsaš bėra “grkŽdbllį konkur
sas” “bfeduty čdhlėst”. Renkant “Ka
ralaitę” Ir jos “svitą,” tdlsėjai, į ktt- 
riuoš įeifia penkidš Chtčagos lietuvės 
ir penki lidtitviai prdfėšiOnalai, at
sižvelgi* į bendrą išsilavinimą, naturalį 
grožį, iipihgūnlą. Kotikuršo vedėjai Su
teiks leikalittgį pHežhfrą IŠrinktošiobis 
lietuvaitėms 'Cbicligojfe fr netoleruos 
jokių prafcižėngitrtų ptieš taisykles ar 
ncatatinkamą elgesį. Už prasižengimus 
Vedėjai diškvtfiifiktiaš fcetakmstmtę, b 
a Ji Wj viena WAtįjų į Rvitį, jos 

h liariliks fcftą. ’

Siųskite fotografijas ir kuponus tuo- 
ihus. ViŠos Lietuvoje, Amerikoje ar kur 

:itur giiii'ušios lietuvaitės gali šiame 
konkuršė dalyvauti. Be to, visos turi 

. liiiibfeti *%uraWtėšn tftulą.

Visos liėtlivdi^ ratftftthos •kbnkithie 
dalyvauti. !

Laiškus tb kftptftiais ir hjfogi^tfRjoitiis 
adresuokite:
“LIETUVIŲ DIENOS fcjffikllArt'ES’

Cofn-

gražtibim korikur-
- “bėduly’ Rferitamt “Kat-

Chicagos Pasaulinės Pagodos Tautinių 
Grupių Lietuvių Sekcija yra pasiryžusi 
išrinkti tip’ingiausią ir gražiausią lietu
vaitę kaipo “LIETUVIŲ DIENOS KA
RALAITĘ” iškilmėms, ‘kurias sekcija 
rengia Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
liepos 16 d./-

Išrinktoji “Kardliiitė” 'dalyvaus visose 
tos ^LietuViii Dieribs’’ i’r kitose išlcil- 
ihest? ir sū atatihkahibniiS cercmonijo- 
iliiš višafe i&lcilnies atidarys.

Laimėjusioms bus stfteiktos atatinka
mos dovanos ir insignia.

Ji turės “svitą” iš 12 nie^gOičių, ktirią 
sudarys sekančios tipinglUiis^bš fr grii- 
žlatišibš iiefiivUB^s. Viso Uettivių Sėk- 
rijil įjarinkš 13-ką riiferghičiį it iš jį 
tai'fio tldriiM ‘'karalaitę”. Kitos iher- 
gditeš Sudarys sVitą.
Į konkursą gali įstoti, visos lietuvaites.

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

ti^itiV^ilėš lidf-ihėios įstoti į 'konkt/t- 
sį, 4i¥ tėVai tfbrj, l<ad jtj dukterys daly-

'turi iiVišiųsti savo (jo&) 
fbWįftifijį ^il Ikhpbthi, kuris telpa že- 
mtąu. ^tftėiMos ihfofrtt&čijbš yrii kom 
iidWHftl5s ir i Jų kbnkiffso Vedėjai Vfb- 
skelbs. Fotografija turi blrt'i neifiiiŽtjSąė 
liž A’Mriflę. PageitlRujahui, kad; jeigu

Plątesnės žinios ir tolimesnės inforinacij
.nUo laikę Visuose lietuvių Ūikruščhidse

niitet on M » <

’Chicago, Illinois.

os abie šį konkursą bus talpinamos laiks 
1.... * “ ~ ‘ .
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mas

P. Deveikis,

Alexandra MasalskisGarsinkitės Naujienos!

3307 AUBURN AVENUE
Boulevard 4139

Demokratai

Garsinkitės Naujienose

tkaU REALLY

REPUBLIC 3100

WAYDouble ktion.

WNE^

Rengiamos iškilmin
gos Dariaus-Girėno 
orlaivio krikštynos dien 

kitę. VIENA Iš GRAŽIAUSIU KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

3 GYDYTOJO TAI
SYKLES DIDELE PA
GALBA VIDURIAMS

skaityto- 
prašomi 

eiti j tas 
skelbiasi

DO YOU LIKĘ 
DANCE.MISS/ 
GEEVUM?Z

Vietinis gyventojas pasako, ko 
dėl lietuviai neturi pasiseki 
mo politikoje

M®

Čebatukai—čebatukai
1,000 porų moterims juodi čebatukai
$2.50 vertybė
TIKRA SENSACIJA

Cicero rinkimu at 
garsiai; nurodo lie

tuvių klaidas

GERB. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienose

AS42YEARSAG0

25<xm<*sfor25f

Įvyks bak 30 d. Ashburn Aero- 
, drome; Spėja, dalyvaus tūks

tančiai lietuvių.

Pranešu visuomenei, jog dabartiniu 
laiku viskas labai nupigo; nereikia nei pu
ses mokėti už grabus kaip kad pirmiau 
buvo. Dabar galima labai gražiai palai
doti su mažai pinigų.

Tverdami naujas parti 
jas silpniname savo jėgas.

Rinkimai, rinki- 
O jau ir po rinkimų. Kiek

aa, valo 
_ _ [uau che-

'alloa surado sustato 
ro šveičia nedrasky

tas sun-

Kapuoti a* 
Pasauliniam* kart

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

CICERO 
mai 
darbo padėta, kiek naktų ne
miegota, kiek straipsnių laik
raščiuose ir kiek susirinkimų 
prieš tuos rinkimus. Vienas ra
šo, kitas atsako, kritikuoja, gin
čijasi kieno partija geresne, ete

C BAKING 
POWDER 

ŠAME PRICE \

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Securlty Savlng* & Commerclal 
Bank Bnliding

(Dlrectly nerias Street irom Patent Ofllcei 
• ■ < WWS!HNGTON. D. C.

savo draugus 
Ateikite Kasdien

SKAITYKITE

Taip ilgai tęstis negalėjo ir 
• vienu laiku lietuviai subruzdo 
! jungtis. Susijungė apie 20 
organizacijų ir pastatė lietuvio 
kandidatūrų į vaklvietę. Kandi
datu buvo J. F. Kimbarkas. 
Bet nežiūrint vienybės ir gra
žaus darbo lietuviai nemokėjo 
palaikyti savo tautiečio.

Demokratų partija, tuo tar 
pu, pradėjo gaudyti jaunus ne 

lakūnų |patyrusius lietuviuos j savo tar

parodykime jiems Tikras Sutaupąs!
Nauji Outleto Spėriais Kasdien 

ATEIKITE — TAUPYKITE!

TAEN YOU APPRECtATE THAT ItefcESlSTlBLE 
TtELlNG- VVHlCH STEAlS OVER ONE r 
HE HEARS THE N | lU SAY 
STRAINS OT MUSIC V

J. J. BAGDONAS
- LIETUVIU GRABORIUS

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savo rūpesčius. 
Koplyčia veltui

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRIM KAIP UŽS1SENĖJUS1OS u NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialiskai gydo ligas pilvo, plaunu, inkstų ir pūslės, ^žnuodijimą krau 
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą. gerkle* skaudėjimą u paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgyti ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 Wtit 26 Si. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Laikas daug reliktą 
prie patentu. Neriai* 
IcooklU vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prieit)** 
kitę braižini ar mo* 
del| dėl InstrukelJu, 
arba rašykite 
NEMOKAMOS 
gutis "How to 
tai n a Patent*' 
vention" formos. Nieko arimam 
už Informacijas kg daryti. Snsi* 
ralInSJImal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa* 
tarnavimas.

YOURTrEa
Night and Morali ig to keup 
them Clean, C lear and 11 ealthy 

Wrtte for Fr«e "Fv# Cnre" 
or “Eye Beuurv *’ Rook

Marine C*» Deft. H. S..v k. lHn« m. <

^fiaFGUKi yąii ei amįmilm Annnmii
Atdara kasdien nuo 8 iki 0 vai. vak. Ketvergais Ir šeštadieniais iki 8:80 vak

Patartina pasisaugoti, yra dar tokių, 
kurie laiko senas kainas. Musų patarna
vimas per 20 metų yra teisingas ir nebran
gus, tokiu budu musų ištaiga turi didelį 
pasisekimą savo profesijoj. Reikale kreip
kitės, o darbu busite užganėdinti.

< u »♦»j

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterina, dantų t 
dantis nauju budu. 
įnikai pagul‘__-----
kur* 
damas dantų amalas 
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca] Co^ Saint 
Lemia, U. S. A.

J. F. RADZIUS
• ’ LIETUVIŲ GRABORIUS

Reikale pašaukite Radžiu, o Jis Jums sutaupys šimtus Dolerių 
Palaidoja už $25.00 dolerius ir augščiau

ai DYKAI
£ KNYGELI 
"Reeord of Ta- 
Nieko

Atida! I! Del baisiai didelio
Bargenų pareikalavimo —

DAUGELIS EXTRA PARDAVĖJŲ JŪSŲ* PATARNAVIMUI.

Kainos Nukapotos Ant Visų Pirkinių
Atsiveskite

Kautai
Moterims — 
Gražiai pad 
Vertės iki $7&Ę

buvo be pamato.
Demokratų priežadai
Mockus, lietuvis, ragino 

balsuoti už demokratus, nes 
sako, nepralaimėsime. Bet kas 
demokratai? štai jų rėmėjai 
namų savininkai buvo priešin
gi bondsams, bet demokratų 
mašina bonus pravarė. Antra, 
J. Mockus gavo svarbių build- 
ing komisionieriaus vietų. Visi 
tuo didžiuojasi. Bet kitomet ki- 

jjetjtų miesto darbininkų algos ne- 
a„jbuvo paliestos, musų tautiečio 

alga buvo numažinta visu tuks
iančiu. Ar dėl to turime di
džiuotis?

O ’ki.'r kiti demokratų prie
žadai? .

Aš jau seniai sakiau, kad 
tari) republikonų ir demokratų 
nėra jokio skirtumo, nėra ir 
nebus. Todėl ir neapsimoka 
galvas už juos guldyti. Lai gul
do galvas tie, kurie turi “džia- 
btis”. O tų džiabų taip mažai 
yra! Jie ir naujas partijas 
gimdo, o senoji mašina iš to 
tarpsta. • “Jus peškites, o mes 
pasijuoksime!”

Naujoji partija
Lietuviams kandidatams nau

joje partijoje (Taxpayers’ and 
Labor) “.N” raišojo pareiški
mas ‘‘Lietuviai nebūkime pa
stumdėliai, o reikalai/kime ly
gybės” pilnai .atitiko. Minėta 
partija išdygo iš čekų tarpo, o 
mes žinome kokie čekai yra 
politiniame veikime. Bet lietu
viai, su ta partija dirbu, 
norėjo dalykų suprasti, 
viena lietuvių organizacija 
cero pasisakė už tų partijų, 
kas ir iš to, kad negalėjo 
daryti komisijos, tik p. Tumavi- 
čius apsiėmė pasidarbuoti.

Be to, netrukus “N.” tilpo 
smarkias straipsnis, kuriame aš
triais žodžiais autorius ragino 
lietuvius balsuoti už tų parti
jų ir pareiškė, kad priešingai, 
‘‘lietuviai buvo ir pasiliks pa- 
stumdėJals”.

Tiesa, tos • musų brangios 
“Naujienos” patarnauja greitai 
ir visiems, i/Ž tai žmonės ir 
mėgsta jas skaityti.

Nežiūrint visos agitacijos ir 
triukšmo republikonų partija, 
kuri .šiuose rinkimuose nieko 
neveikė, surinko 3865 balsus 
daugiau už naujųjų partijų. Va
dinasi ir didžiavimasis ir triuką-

RADZIUS
Tel. Canal 6174668 W. 18th Street

Chicago, Illinois

Republikonų viešpatavimas
čia per ilgus laikus šeiminin

kavo repirblikonai, davė* daug 
1 įvairių priežadų, bet iš lietu
vių nei vienas nepateko j svar
besnę valdvietę. Gavo darbus 
keli policistai, ugniagesiai, van
dens departamente, knygyne ir 
prie gatvių šlavimo. Bet lietu- 

I viai nebuvo labai patenkinti to
kiomis ‘‘gerybėmis”. Mėtėsi i 
įvairias puses, neturėjo jokios 
organizuotos jėgos, kuriais ga
lėtų paremti savo reikalavimus 
ir priversti valdininkus į ji tos 
atkreipti domę. Valdininkai ir 
nekreipė į lietuvius jokios do- 

’mės, nežiūrint, kad lietuvių tar- 
|pę buvo nemažas skaičius pilie-

savo vidu- 
kasdien.
viduriai kartais

SENSACINGAS 
OUTLETO 

PALIUOSAVIMO IŠPARDAVIMAS! 
511 So. Paulina St. Paulina ir Harrison gatvekariais. arba

Marshfield Elevatorius atvež prie pat durų
Prasidės ŠIANDIEN 8:30 valandą iš ryto 

šviesuomenės atsiliepimo( ir Musų Outleto 
mes priversti esame padidinti musų krautuvę.

nūs
Kiekvieno 

reikalauja pagelbos. bet geriausia vartoti 
Dr. Caldvveli’s Syrup Pepsin. Išvalys 
jūsų vidurius nuodgniai, ir jūsų vidu
riai ne paliks išvarginti ir vandeniuoti. 
Ši šeimos gydytojaus preskripcija yra 
švieži, liuosuojančių žolių, gryno pep
sino ir kitų pagelbingų ir nekenksmin
gų preparatų, kurie nepakenks kūdi
kiui. Bet kaip jisai sužadina aptingu
sias žarnas! Kaip gerai jus jausitės pra
šalinę nuodingų žarnose susikaupusį 
maistą.

Nuvalykite aptrauktą liežuvį, pasal
dinkite savo iš burnos kvapą, ir atsi
kratykite nuo aistringo galvos skau
dėjimo. Truputis Syrup Pepsin paliuo- 
suos jūsų vidurius nuo susikaupusių 
nuodų kurie užnuodina visą jūsų kūną. 
Jus geriaus valgysite, geriaus miegosite 
ir jausitės daug geriaus.

Jums patiks Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin skonis. Jo veikimas jums bus 
smagus. Dideli buteliai visose vaisty- 
nyčiose.

Kapitonas Darius ir lakūnas 
Girėnas rengia Aviacijos Die
nų balandžio 30, Ashburn Aero
drome, prie 83-čios gatvės ir 
Cicero Avenue. Tų dienų įvyks 
krikštynos. Orlaiviui bus duo
tas vardas akyvaizdoje dide- 
liausios susirinkusių lietuvių 
minios.

. Be to dar bus penki aero
planai dėl darymo įvairių taip 
vadinamų “triksų”, bus lenk
tynės tarpe musų lakūnų, pa- 
rašiutu nusileidimas nuo 10,000 
pėdų aukštumos, ir eibės kito
kių aeronautiškų įdomybių. Ir 
visi, kurie tiktai atsilankys, 
galės paskraidyti už labai ma
ža atlyginimą.

Musų lakūnai tiki, kad Chi- 
cagos ir apielinkės lietuvių vi
suomenė gausiai atsilankys to
se iškilmėse ir suteiks jiems 
paskutinį palinkėjimų, igeros 
laimės perskristi į Lietuvos 
laikinąją sostinę Kauną. Pasi
tikėdami, kad lietuviai gausiai 
atsilaikys, kap. Darius pa
kvietė Amerikos Legijono Lie
tuvių Lt. Harris skyrių 271 
patarnauti tai dienai, kaipo 
tvarkos prižiūrėtojai.

Prie to turiu pranešti, kad 
lietuvių Lt. Harris Skyrius 
271 nutarė surengti 1 
naudai piknikų, kuris įvyks pą, 0 senesnių neįsileido. Ačiū 
birželio (June) 4 ^įieną, p. ,Mi- jy silpnumui lietuviai liko su- 
li/usko darže, WiWow Springs.'demoralizuoti ir blaškosi kaip 
i.’.. Nors lakūnai jau bus par- laivas audringoje juroje. Ir 
lėkę Lietuvon, bet tai bus pa- demokratų priežadai nuėjo nie- 
rama jiems sugrįžti Chicagon.1 kais. Mes nieko neatsieksime 
Matote, nulėkę Lietuvon jie tol ,kol nebusime suorganizuoti 
žada grįžti atgal tuom pačiu ir nesilaikysime vieno nusista- 
orlaiviu į Chicagos Pasaulinę'tymo 
Paroda. —V. M. Stulpinas,

Lietuvių Legiono Skyriau 
271 korės.

$5.00
VYRAMS “Goodyear Welt”
DARBINIAI <4 *4 Q 
OXFORDS ............ I . I □

NUKAPOTŲ KAINŲ SPECIALS!
PANČIAKOS — Gryno šilko Mesh arba Chįffon. Naujų spalvų 
visokio didžio. 79c vertybe ..........................      fcvV
35c VYRAMS ir BERNIUKAMS Atletikos Union Siutai.
Didžio 4 iki 44, 2 už .........................     ;...... .
JANŲ VYRŲ 3 šmotų Siutai. Daugiausia Tamsiai Mėlyni
Daugelis grynų vilnų. $9.98 vertybė ...
SUĖDĖ MATERIJOLO JAKETAI 
dėl Vyrų ir QQa
Berniukų $2.00 vert. vvw

ATEIKITE Į ŠI “OUTLETĄ TŪKSTANČIŲ BARGENŲ’

WISSIG
Specialistai i) 

Rusijos

— Kautai
Merginoms

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus H druskos vanos.
ivvimming pooi.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi
seredomis iki 7 v v

Outleto
VISŲ ŠAIŽŲ Kaįna

Koks linksmumas, kuomet viduriai vei
kia kaip laikrodis, kasdien! Tai yra ne 
sunku, jeigu jus seksite šias tris seno 
patyrusio gydytojaus taisykles:

1. Gerkite didelį stiklą vandens prieš 
valgant pusryčius, ir keletą stiklų į 
dieną.

Išeikite ir pasimankštinkite kas
ant šviežiaus oro, tik ne nuvarg-

Mėginkite pratuštinti 
tuo pačiu laiku, 

žmogaus

Fiat Krepų, Naujoviškos ir tt.‘< Outleto
Ateikite Nusipirkite 6 šia žentą,;kaina Kaina

PATENTS

■ it

CHICACO MAIL ORDER CO 
HARRISOH

o1



NAUJIElNOSy Chicagfr, Itt. Ketvirtadienis^ bal. 20, ,’33

NAUJIENOS
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t*nblished Daily Except Sunday 
Ihe Lithaanian Newa Pub. Co.»

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor R GRĮGAITIŠ

Subaeription Ratea:
88.00 per year ta Canada
87.00 per year outaide of Chicago
88.09 per year ta Chicago
8c per copy 

Entered ae Socofld data Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago, IIL aadear the art of

by

Naojienoa eina kasdien. iiddriant 
•ekmadieniua. LeidHa Naujiena Ben-

^tslsakyaio kaina]
Chlcagoje — paltai 

Metama.................. ... .
Pusei metą .......... «...
Trims minėdama 
Dviem mtaeaiam   - 
Vienam mineaiui ........

Chicagoj per lineiiotojuai 
Viena kopija 
Savaitei .....    „
Minėsiu! ...... . .

Suvienytais ValatijoM, na ChlcagoL 
paltui

Metama .................................17.00
Pusei metą..................   8.50
Trims minėdama _____   1.75
Dviem mtnesiama  1.25 
Vienam mėnesiui ------------- .75

Lietuvon ir kitur uisienluose 
(Atpiginta)

Metame ....-....  ____  18.00
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams       2.60 
Pinigus reikia siąsti palto Mokėt

Orderiu kartu su atsakymu

88.00 
4.00 
2.00
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KONTROLIUOJAMA PRAMONE
> I ■ ■■■■III II,

Darbo sekretorius Roosevelto kabinete tik-ką pa
skelbė įstatymo sumanymą darbo valandoms ir algoms 
kontroliuoti Amerikos pramonėje. Jisai yra daug griež
tesnio pobūdžio, negu tie atskiri planai, apie kuriuos 
laiks nuo laiko pasirodydavo žinių spaudoje.

Minėtas įstatymo sumanymas siūlo įvesti privalo
mą šešių valandą darbo dieną ir trijų dešimčių valan
dų darbo savaitę visiems darbininkams (išimant ma- 
nadžerius ir kitus ekzekutyvius viršininkus) pramonės 
įmonėse. Prekės tų įmonių, kurios peržengs šitą pa
tvarkymą, bus draudžiamos gabenti iš valstijos į val
stiją, p tų įmonių savininkai galės būt baudžiami nuo 
$200 iki $1,000 pinigine pabauda arba kalėjimu iki vie
nų metų.

Antras svarbus biliaus patvarkymas yra padoraus 
algų minimumo užtikrinimas darbininkams. Daugelyje 
dirbtuvių šiandie darbininkams mokama toks menkas 
atlyginimas už darbą, kad jie nieku budu negali žmo
niškai pragyventi. Sumažinus darbo laiką ligi 30 va
landų per savaitę, tos dirbtuvės, žinoma, stengtųsi dar
bininkų algas dar labiau nukapoti. Kad šitas darbinin
kų išnaudojimas butų sustabdytas, įstatymo sumany
mas siūlo suteikti galią darbo sekretoriui per tam tik
rus algų komitetus, arba algų tarybas (wage boards), 
nustatyti padorų algų minimumą kiekvienoje pramo
nės šakoje, atsižvelgiant į darbo vertę, vietą, kurioje 
įmonė veikia, ir kitas aplinkybes.

Prižiūrėti, kad nustatytosios darbo valandos pra
monei bus vykinamos, darbo sekretoriui kartu su pre
kybos sekretorium suteikiama galia skirti darbo valan
dų komitetą arba komitetus (hours of work boąrds), 
kurie turės teisę daryti revizijas įmonėse, reikalauti, 
kad butų parodytos įmonių knygos, skelbti spaudoje 
vardus tų pramonininkų, kurie laužo įstatymą, ir da
vinėti pramonininkams privalomus įstatymus.

Įžangoje į įstatymo sumanymą nurodoma, kad 
Jungtinės Valstijos šiandie gyveni sunkius laikus ir 
kad todėl kongresas yra priverstas imtis griežtų prie
monių apsaugoti žmonių gerovę ir sveikatą ir apginti 
teisėtą prekybą nuo nešvarios kompeticijos (konkuren
cijos) tų pramonininkų, kurie verčia darbininkus dirb
ti be galo ilgas valandas, mokėdami jiems žemą atly
ginimą už darbą. Viename įžangos paragrafe skaitome:

“Kuomet milionai piliečių, norinčių ir galinčių 
dirbti, nestengia susirasti darbo, tai milionai kitų 
dirba fabrikuose ir pramonės įmonėse dešimtį, dvy
liką, keturioliką ir net šešioliką valandų per dieną 
už neįmanomai žemas algas, kurios nieku budu ne
suteikia jiems padoraus atlyginimo už jų patarna
vimą, ir jie gamina prekes, kurios yra gabenamos 
ir parduodamos iš valstijos į valstiją ir užsieniuo
se...”
Savo galią tuos ekonominius santykius kontroliuoti 

valdžia remia Jungtinių Valstijų konstitucija, kuri lei
džia kogresui reguliuoti prekybą tarpe valstijų, ir fe- 
dėraliniu įstatymu apie nepadorią kompeticiją. <•

Prieš šitą įstatymo sumanymą, žinoma, kils daug 
opozicijos kongrese ir tarpe kapitalistų. Bet jeigu jisai 
praeis, tai Amerika vienu šuoliu iš kraštutinio "indivi
dualizmo” ekonominiame gyvenime nušoks į valstybinį 
reguliavimą, siekiantį kuone "valstybinį kapitalizmą”. 
Pramonė, žinoma, pasiliks privatiškų asmenų ir kom
panijų nuosavybėje, bet savininkai jau nebebus neri
boti bosai savo įmonėse, darbo valandų ir atlyginimo 
už darbą reikaluose. Šituos reikalus tvarkys valstybė.

Tai ve prie ko Veda ekonominio gyvenimo eiga. Kas 
galėjo prieš keletą mėnesių manyti, kad Amerikos val
džia drįs siūlyti tokiomis griežtomis priemonėmis pa- 
žeboti priVatišką biznį? Didžiausia politiška revoliuci
ja vargiai būtų galėjusi labiau pakeisti valdžios nusi
statymą, negu jisai pasikeitė per taip trumpą laiką.

niiaį'iiilui .............................. i

"SAWAŽOW BYLOS KOMEDIJA

dėjimus Rusijoje žmonės būna sušaudomi. Du kaltina- blogo skonio. Tas parodo, kad 
mieji dagi tapo visai išteisinti. uostymas turi įtaką į skonį.

Iš šešių anglų tik du gavo kalėjimo bausmes. Trys ‘ Nosies veikmė turi svarbią 
bus "dėpbrtiibti”, t. y. tutės išvažiuoti iš Rusijos. Su- įtaką ant ausų arba girdėjimo 
grįžę į Angliją, jie dirbs savo kompanijai, kaip kad aparato. Eustachian trubele, 
dirbo seniau. Bet kada teismas apsiėjo gana švelniai įuri suj.un^ n°si »u nosiniu 
SU kaltinamaisiais anglais (švelniai, palyginti su kalti- damsSpllėngvrpasekti8."“už 
nimais, kurie buvo jiems iškelti,), tai jisai negalėjo ne- nuodyti vidurinį ausį, užsikim- 
parodyti "mielaširdystės” ir rusams. Aukščiausia baus- gus nosei, vėdinimas ausyse, 
niė jiems yra "tik” dešimtį metų kalėjimo. kaulų daubose ir koreliuose,

Sovietų valdžia tuo budu šiek-tiek apramino įkai,- kurie jungiasi su nosimi, žy- 
tusj sentimentą Anglijoje ir išvengė prekybos ryšių sumažėja. Tokia padėtis nutraukimo su ja. Jeigu anglai vistiek pyks,, tai bolševi- h “0°3ysį^t V vidurinėje 

kai dar palengvins bausmę tiem dviem anglam, kurie ausyje> Viduryje nosies ir au- 
yra nuteisti į kalėjimą, arba juos taip pat "deportuos”, sjes oro spaudimas sumažėja ir 
kaip ir kitus tris. negali atlaikyti išlaukinio spau-

Tačiau ne tik teismo sprendimas, bėt ir visa ta "ša- dimo. (Išlaukinis oro spaudimas 
botažo” byla daro įspūdį ne tikro teismo, o tik nenuo- būna visados vienodas, tai yra 
Širdžiai suvaidintos komedijos. Jokių objektyviais fak- įV^^š^lLk^did^iT’oi 
tais paremtų kaltės įrodymų teisme nebuvo įskelta nė Spaadimas, negu vidurinėje aw- 
prieš vieną teisiamąjį. Viskas rėmėsi tik pačių teisia- syje įlenkia bubinėlį į vidų ir 
mųjų "prisipažinimais”, duotais bolševikų žvalgybai, sumažina girdėjimą. Taipgi 
Kai kurie teisiamieji pareiškė teisme, kad tie prisipaži- tankiai girdimas ausyje uži- 
nimai buvo išgauti iš jų prievartos keliu.. |mas bei skambėjimas arba spie-

Kulturingųjų šalių teismuose tokios rųšies "įrody- gima8, 
mai” butų visai atmesti. Bet bolševikų teisingumas dar Nosies veikmė/ pagražina bal- 
nėra išaugęs iš inkvizicijos gadynės. Inkvizicijos teis- Į sų- Verkioje. balso stygų virpė- 
mas juk tai ir buvo toks teismas, kuriame vieninteliu 
tikru kaltės įrodymu buvo laikomas prisipažinimas. 
Kad kaltinamas prisipažintų, teismo atstovai jį aštriai 
kvosdavo, baugindavo ir, reikalui esant, net kankinda
vo. Taip daro ir bolševikai. Visą bylos tyrinėjimą pas 
juos faktinai atlieka žvalgyba, pirma negu įvyksta 
svarstymas atvirame teisme. Teismas yra tiktai pato-1 -......
dos vieta, kur publika gali pamatyti suimtuosius "tėvy- (Tęsinys)
nės neprietelius” ir pasiklausyti, kaip sovietų prokuro
ras juos niekina. Nepriklausomų nuo valdžios advokatų jaučuu joge1 as ncpriYakiu 
Rusijoje nėra, todėl prokuroro priekaištus kaltinamųjų P^išsil’ žfoomo8 
gynėjai negali kaip reikiant atremti; o patys kaltina-susižadėjimas yra visiš-' 
mieji paprastai jau būna iš anksto taip žvalgybos įbau- ka paslaptis. Ji nepasisakė 
ginti, kad jie drįsta tik maldauti susimylėjįmo ir žade- net savo tikrai motinai. Aš ne- 
ti pasitaisyti, jeigu teismas jiems dovanos gyvybę. žinau, ką mano globėjas paša-

. Maskvos byla neatnešė liaurų bolševikų .vddži^
Priešingai, ji ją pusėtinai sukompromitavo pasaulio ;piinametis už mažiau, negu 
akyse. Gal tai prisidės prie to, .kad tokios komedijos metų, o tada aš gailesiu elgtis, 
tenai greičiau išnyks. kaip man patiks. Aš gerai pa-

J dariau, BaziliaU, ar nėį pasiim
damas meilę iš poezijos ir susi- 
rasdamas sau žmoną šekspiroį 
veikaluose? į^ds, kurias
Šckispiras ;išmoW«b įkalbėti, 
pašnibždėjo siivo paslaptį
man į ausį. Rošalindos ran
kos buvo apkabinę mano kak
lą, o aš bučiavau Julictes

SVEIKATOS SKYRIUS
,šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

NOSIES VEIKMĖ

Rašo Dr, A. L. Yuška, gydy- 
tojas-chirurgas, Chicago, 111.

Sovietų valdžia visgi "parode, ką ji gali”, ir davedč 
sabotažo bylą prieš # anglus ir 11 rusų iki galo. Bet iš 
teismo sprendimo aiškiai matyt, kad diktatoriai buvo 
išsigandę savo drąsos. Nė vienas kaltinamasis nebuvo 
pasmerktas mirčidV kuomet už daug mažesnius nusi-

šio rašinėlio mieris yra su
pažindinti skaitytojus su no
sies veikme ir jos tamprius ry
šius su specialiais jausmais, 
kaip tai: uostymu, girdėjimu, 
skoniu. Priežastimi vieno iš tų 
specialių jausmų pakrikimo ga
li būti paprastas šaltis arba 
įdegimas nosies gleivinės ir ki
tokios nosies ligos, kurios turi 
ypatybę užkimšti nosį. Taipogi 
nosies ligos gali būti priežas
timi užnuodijimo kitų kūno 
Organų.

♦
Svarbiausia nosies veikmė 

yra kvėpavimas. Sveika nosis 
liuosai duoda įkvėpti oią į 
plaučius ir lengvai jį išleidžia. 
Šnervėse priaugę plaukeliai dul
kes sulaiko, o nosies gleivė nai
kina bakterijas. Tokiu budu 
tik apšvarintas oras pasiekia 
plaučius. Įkvėpiant nosin, pir
miausiai oras pasiekia turin- 
kauliukus ir pasiskaidęs po vi
sas nosies ląstas turi progos 
apšilti. Taigi nuo šlapios plė
velės sudrėgsta* sušvelnėja 
oras, kad pasiekęs mažyčius 
plaučių korelius (celeles), ne- 
užšaldytų ir nenusaUsintų. Ty
rinėtojai yra ištyrę, kad per 24 
valandas nosies gleivėta plėve
lė pagamina apie pusę kvortos 
skystimo arba gleivės. Yra 
nesveika kvėpuoti per burną, 
nes pastarasai netiiri galimy
bės perkošti, sušildyti bei su
švelninti įkvėpianio oro, ir su
laikyti nuodingas bakterijas. 
Kvėpuojant per burną, sausas, 
šaltas ir netyras oras dažnai 
užnuodija tonsilius, gerklę, 
plaučius-ir nepakenčiamai su
džiovina lupas, 1 
gerklę ir t. t.

bunią, liežuvį,

jimas išduoda vienodų nuobodų 
balsą, kuris pasiekęs Viršų 
gerkles ir nosį pakeičia savo 
ypatybę. Nosyje virpančios oro 
vilnis sušvelnina, pagražina bal
są ir duoda galimybės visaip 
jj pamainyti sulig kalbėtojo no
ro. Iš priežasties ligos, užsikim
šus nosei kvėpuojame per bur
ną. Balsas burta Vienodas, ašt-. 
rus, nepamainomas, nuobodus 
ir neturi muzikallo skambėji
mo. Giedami taip kalbant 
žmogų, mes iŠ papratimo klai
dingai sakome: jis kalba per 
nosį. Kadangi nosis yra užsi
kimšusi, tai negali kalbėti per 
iiosį. Iš tikrųjų, jis kalba per 
buttią, kuri netilti galimybės 
pagražinti ‘balso.

Nosies veikmės sutrauka
Kvėpavimas, perkošimas, su

šildymas, sudrėkinimas, oro ir 
atsparumas prieš nuodingas 
bakterijas.

Specialis uostymo jausmas
Pagerinimas skonio, paaštri- 

nimas girdėjimo, pagražinimas 
balso.

MIiHiUi 11 111 > > *■ iH* ■..■.■■^■■■■4 . i. '    ■■ ■■ .A.

Oscdr ^ilde Vertė A. kartūnas,

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
>4>

Dorianąs Gray’Jus papurtė 
galvų. “Aš palikau ją Ardeno 
girioje, o aš ją rasiu sode, 
Veronoje.”

Lordas . Henrius svajoda
mas siurbė šampaną. “Katra
me ypatingame punkte jus 
prisiminėti jai vestuvių žodį, 
Dorianai? Ir ką ji atsakė? 
Gal jus jau užmiršote apie tą 
viską?’’ :\

“Mano'brangus Henriau, aŠ 
nepasielgiau lyg tai butų biz
nio transakcija, ir aš nedaviau 
jai formalaus pasižadėjimo. 
Aš pasisakiau jai, jogei aš ją 
myliu, o ji atsakė nesanti ver
ta būti mano žmona. Ne ver-

yra

Smegenyse randasi uostymo 
centras, iš kurio lygiai telefo- 

I <41 V4C41 VI)

no viela didokas dirksnis ar- Hallwardas. 
ba nervas ateiną į nosį ir išsi
šakoja apie viršutinį turbiną 
kauliuką po gleivėta plėvelė. 
Kvėpuojant, oras suerzina uos- 
tyrno dirksnius, kuriais impul
sas pasiekia smegenyse uosty
mo centrą. Tokiu budu mes 
atskiriame malonų kvapą ntlo 
dvokiančiai suteršto oro. Su- 
uodimas apsaugoja nuo ligų ir 
kaikuriūošč atsitikimuose net 
nuo mirties. Pavyzdžiui', pbr 
prakiurusią dūdą prasiveržusį 
nuodingą gazą mes tuoj aus su- 
uodžiame ir greitai apsisaugo- 
jame nelaimės. Taipgi kvepian
čių gėlių suuodimas pagamina 
švelnų 
ne tik 
niams. 
mano, 
kvapus 
ma apsisaugoti nuo limpančių 
ligų ir laike epidemijos arba 
ligonį namuose turėdami pa
laisto karbolio arba pasikabinę 
ant kaklo nešiojasi kamparo 
gabalą arba česnaką. Tokia ap
sauga tėra tik psychologiškos 
vertės. Jei iš priežasties nosies 
ligų, dirksniai arba nervai tam
pa sunaikinti, arba užsikimšu
si nosis neįleidžia orui pasiekti 
dirksnių, tai uostymo jausmas 
sumažėja arba visai pranyks
ta. Praradę pauostymą, nusto
jame^ neįkainuojamo turto.

Uostymo jausmas paaštrina 
skonio jatlsmą. Suuodus gardų 
kvapsnį atsiranda burnoje sko
nis, ♦ skrandžio^ lįaukutės gami
na į gromu|io ! sunką: ir sukelia 
apetitą, feet suuodus dvokiantį 
maistą, apetitas sumažėja, net 
vėmimą sukelia ir žmogų per- 
sergstį nevalgyti pavojingo 
maisto. Geriant ricininį aliej ų 
užėmus nosį, visąį- neragau j ame * 
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“Taip, Dorianrti, titi‘ būt, jus 
gerai darėt,’’ pamažu sakė

“Ar jus matėte ją šiandie?,” 
užklausė lordas Henrius.

ta būti mano žmona. Ne 
ta! Man visas pasaulis 
nieko vertas prieš ją!”

“Moterys yra nuostabiai 
praktiškos,’’ murinėjo lordas 
Henrius, — “d'rtug praktiškes
nės už ihus. Tokiuose atsiti
kimuose iries dažnai pamiršta
me pasakyti ką nors apie su
tuoktuves, o jos visada pri
mena mums.”

Halkvardas uždėjo savo ran- nose.
■—..................... į ,■=

ką ant jo peties. “Sustokite, 
Henriau. Jus erziname DorlO- 
iią. Jis hSrO toks, khip kiti vjr-_ 
tai. Jis niekados nesuteiktų 
kančių nd vicbaAi. Jo budės 
yra labai geras dėl tokio el
gesio.”

Lordas Henrius žiurėjo 
skersai stalo. “Dorianas nie
kados nesusierzina dėl ma
nęs,” jis atsakė. “Aš jį iižklau- 
dau iš geriausios ptežasties, 
ką galima rasti, iš vienintūlės 
priežasties, iš tikro, kuri pa
teisina bile paklausimą — tai 
tik žingeidumas. Aš tariu te
oriją, jogei moterys visada 
pasisiūlo mums, o ne mes mo
terims pasisiūlome. Iš skiriant 
žinoma, vidurinio luomo gyve
nimą. O juk vidurinis luomas 
nėra moderniškas.”

Dorianas Grayjus juokėsi 
ir užrietė galvą aukštyn. “Jus 
esate veik nepataisomas, Hert- 
riau; bet aš nepaisau. Su ju
mis negalima būti piktuoju. 
Kai jus pamatysite Sibyl 
Vane, jus jausite, jogei vyras, 
kuris galėtų nedorai pasielg
ti su ja, butų gyvulys,—gyvu
lys be širdies. Aš negaliu su
prasti, kaip galėtų kas nors 
norėti išgėdint daiktą, kurį jis 
myli. Aš myliu Sibyl Vane. 
Aš noriu pastatyti ją ant au
kso papėdės ir žiūrėti, kaip 
pasaulis garbina moteriškę, 
kuri yra mano. Kas-gi yra su
tuoktuvės? Tai yra nesulaužo
ma prisiega. Jus tyčiojatės iš 
to. Ak, nesityčiokite! Tai ne
sulaužomą prisiegą aš noriu 
priimti. Jos pasitikėjimas pa
daro mane ištikimu, o jos ti
kėjimas padaro mane geru. 
Kada aŠ esu prie jos, aš ap
gailestauju viską, ką jus esat 
mane mokinę. Aš pasidarau 
kitoks, negu jus žinojot ma
ne esant. Aš esu atsimainęs, 
ir vien tik dėl Sibyl Vanes 
rankos palietimo aš užmirštu 
jus ir visas jūsų negeras, ža- 
ve jaučias, nuodingas, malo
nias teorijas.”

“O tos yra...?’’, paklausė 
lordas Henrius, pasiimdamas 
žalumynų. '.............   1

“O, jūsų teorijos apie gyve
nimą, jūsų teorijos apie meilę, 
jūsų teorijos 
Ištikro, visos 
Henriau.”

(Bus

apie smagumų, 
jūsų teorijos,

daugiau)

KULTŪRA No. 2 Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie-

WASmNGTONO KURJOZAS

įspudingą pasitenkinimą 
sveikiems, bet ir ligo- 
Randasi žmonių, kurie 
kad kaikuriuos tvirtus 
nuolatos uostant gali-

—*

Prakaltuoj ąs kongresmenas
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dama gat

GraboriaiRADI O

6, iki 8

Buvusioje

Rez. 6600 South Artetiari Avenad

CHICAGO, ILL.I1742

922
925

Chicago Mail Order 
Co. apyvarta didėja

18-toj Apielinkėje atsi 
darė nauja krautuvė'

šonkauliai ir sužaloti 
Sužeistasis kritingoje 
guli St. Livke’s ligo-

936 Restenis Vinventas
940 Rubinas Kazemeras
943 Sipawicene Teklia

15, joje yi-a daug prekių, 6 kai 
nos esančios gaila žemos, su 
ligotų dienų reikalavimais.-—G

Lemeckenė Juljana 
Marietis Ghali 
Melus Jan

Du pašauti teisino salė 
je; kalinys nugink

lavo policistą

American Legion 
rengia vakarą la

kūnų naudai

SIMON M. SKUBĄS
GRABOiiIUŠ 1R BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18 St
Tek Rooievelt 7532

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35tb St 

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

Šie laiSkai yra at/.1e Eurouoa 
Kam jie priklauso, tegul nuęina | 
vyriausiu paštu (Clark ir Adanti 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prli 
langelio, kiir padėta iškaba “AdVer 
tised Window” lobSj nuo Adams gat
ves, pasakant laiško NUMERI, kai] 
kad šiame sąraše pažymėta.

Apiplėšė pasiuntinį 
ėmė $3,240

SPECIALISTAS 
... įpimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
i, nervuotumo, skaudamą 

akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso

Garsus Anglijos rašytojas 
George Bernard Shaw, kuris 
nesenai pirmų sykį apsilankė 
Amerikoj.

Sako, barzdą škntant 
negalima svajot apie 

savo meilužę

tAMėnA fem &AMMA

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai lai- 
* dotuvese ir kokiame rei

kale visuoifaet Siti sąži- 
hingas ir htbrahgui to
dėl, kad neturime iš-

korespbndencijoj iš j 
tapo uždėtas 

kad Lietuvių Keis-

CHICAGOS
ŽINIOS Įsisteigi* lik trys m e it. 

i'enįįia Mktiriį Krttbpių 
kapinių naudai.

dančią mažiausias klaidas. S] 
atkreipiamą 
dos nuo 1 
atitarti. AkiHių klikos įiSt j>uš| 
Da^'yS&mraky. 
taisomos be akiniu, Kai

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589

—Bal. 18 d., automobilio ne
laimėje, kuri įvyko prie Madi 
son ir Michigan gatvių, sunkiai 
sužeista 73 mėtų senelis, L. 
Lungovič, 116 South Green St. 
Sulaužyti 
plaučiai, 
padėtyje;
nineje.

PĖOPLĖS RADIO PRO 
GRAMA

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 MUvvauket Avenue

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

Nedalioj pagal sutirti

Du plėšikai vakar užpuolė 
policistą James McGuire iš 
South State nuovados, jį nu
ginklavo ir atėmė $3,240 nuo 
pasiuntinio, kutį policistas ly
dėjo. Pinigai priklausė M. Bom 
and Co., siuvėjams, 540 South 
State St.

Piktadariai vakar įmetė bom
bų į IridiVidual Towel and Ca- 
binet Service Co., 3258 Graves 
Court dirbtuvę. Nuostoliai ne
dideli.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas .

4631. South Athland Avė.
Tek Boulevard 2860

Rež. 6515 So. Rockuril St.
Tel. Republic 9723

Jack Andrews, juodveidis 
kalinys, vakar atėmė revolverį 
nuo policisto Michael Tydings, 
kuris jį suėmė užvakar vaka
re. Sužeidė du negrus, kurie 
buvo teisino saloje. An<lrews 
bifvo suimtas, kuomet policija 
jį užtiko girtų.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABOftiUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnaują Cbicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

DR. P. Z. ZALATORI9 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

1821eHI°CA«U

Artistas besiskusdamas užsi
mąstė apie gražiųjų lytį ir 
susižeidė.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS <R CHIRURGAS 

4142 Airchir Adenas 
Telefonu ViftfinU 0036

geidavo linksmų dainų ir mu
zikos. Dainavo pagarsėjęs 
Pėoples radio kvartetas, dtię- 
tas ir .pora solistij. Tfilpgi bu- 
vd gražios ihiižikėš, črttio Ke
purės humoro.

llr. Strikolis

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Td. Bdblevard 5914

DR. NAIKELS 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th « Halited Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedlldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, Bputusiis 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9. v. 
Nedėllomii nuo 10 iki 12.
3343 South Haltted Street 

Tek Boulevard 1401

18 APIELINK
Klein Brothers dėpartame'ntittėj; 
krautuvėje atsidarė Klein’s 
Coriier Store, 2000 Sduth Hal- 
sted Street. Atrodo, kad tokia 
krautuvė ir buvo reikalingą 
šioje apielinkėje, diės vietiniai 
gyventojai tilrėjo eiti gana toli 
dėl pirkinių.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 . W. Monroe St, prin Clark 
Telefonu State 7660; vaUndos P—-6 
we*t sM<i: mi st _

DENTISTAS 
4143 Archer Avenue

DR. VAITUŠH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 

Palengvins akių (i 
■HtMiitaMM 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karši' 
trumparegystę ir tbliregyst]. Prirengia 

' nius. Visuose atsitikimuose 
as daromas su ėlektra, paro- 

................ W

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedclioj sulig sūtarihio 

Dr. Joseph F. Andersuiias
CHlCAGb, ILL. 

ei. Prdspect 0917

Viena didesnių “mail order” 
krautuvių Chlcagoje, The Chi- 
cago Mail Order Company, 511 
South Patrina Street, didina sa
vo sandėlius, kad tinkamiau 
aprūpinti augantį skaičių klien
tų. Pastaruoju laiku žymiai 
padidėjęs biznis.

Kad palengvinus sandėlių di
dinimo darbų, bendrovė yra pa- 
siryžtfsi išparduoti kuo grei
čiausiai ir kuo žemiausiomis kai
nomis prekes, kurias dabar, tu
ri “ant rankų“. Išpardavimas 
eina šių savaitę.

gydytojas ir CHIRURGAŠ 
2201 West 22nd Streėt 

Valandos: 1—3 k 7—8 
Seredomh Ir hedčliomu pagal eutarfi. 
RMfhciįh 6628 So. Richmomt SitMt 

Telefonas Repnblic 7868

Sp^cMutu

3102 So. Halsted St 
Sl«t Stntt

Vai.: 10—11 ▼. ryto.. 2—4, 
NedSiomis ir Iventidieniaū

“Naujienų” No. 90-ilie 5-me 
pusi 
Bi’ightOh Pdrk 
hillgalvi 
ttičio Kliubo Bedarbių vaka~| 
'ffiš įvyks šėkiihidicny, o tik-! 
fetiybėje tiirėjo būti šeštadie
ny, bal. Ž2-tų d.

Tikinėsi, kad dėl to iiėi 
Viėnas nebtiš suklaidintas.

—K. K. Kdrėspohdeiitas.

4442 South Wtttirn Avtnut 
Tel. Lafayette 4146 

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

Lkihbdp. Gdinma ėx- 
tčnds iih invittttion to yoūng 
Litiiuanian people thru this 
paper, to datteė at dur Spring 
Capėt’ on April 22 Saturday 
nite at St. Adrians, 7000 So. 
Washtenaw. Music shall begiu 
■promptly a t eight o’clock. 
Tickots ai4e 35c, Avardi’obe in- 
chiddd. DrCamy iiiusic of en- 
tieing soft sti’ains shall pre- 
vail thruoUt the evening. 
Ddn’t fdil to attend this dance.

SinCfcrely Yours, 
John Justinas, Chairman.

Ldčhavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarhatlja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale rųeldžtfme atsišaukti, o musq 

. datbtt busite užganėdinti.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

GrjJb Batopot ir vii Fithiihhbfa 
rrnojoj Virtoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais k letvirtadh- 

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
T.I. BOULEVARD 91„

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avehue 

Phone HEMLOCK 7828

Joseph Triner, pfėzidėnths 
Triner Bitter Wine Com'pariy 
buvo paskirtas Illinois Boxiilg 
Commisšion pirmininku.

Jis yra jbttnas^ bet jau pasi
žymėjęs įvairiose veikimo sri
tyse. Yra įgiMęs sportininkas, 
biznierius ir visuomenės dar
buotoj as.

J. Triner savo laiku tarnavo 
kariuomenėje, priklausė prie 
majoro Cermako patariamosios 
tarybos, yra Chicago Štadiuin 
ekzekutyvio komiteto narys, 
Čekoslovakų pasaulinės Parodos 
komiteto sekretoriui, armijofc 
ka^itontis, Lhwiiddlė banko di
rektorius ir narys eilės atleti- 
kds kliubų, tarp jų Illinois Ath- 
letic Club ir Chicago Athletiė 
Association.

Vakhr šubifzgėjd telefonai, 
policijos nliėvadoje. Sėržhiitaš 
fcydėen klausia: “Kas kalbh?”

Vos pusgyvis balsas atsilie
pia: “Artistas Jack Hitchcock”. 
—“Kų nori?”

“Siųskit greitai ambulansų, 
susižeidžiau”, atsakė artistas 
Ėitchėdck.

Vietoj hfnbutanslo sėržantas 
ir jo padėjėjas Gillespie nuva- 
žiRVo su patroby tikėdami, kad 
“artistų” reikės gabenti ne li- 
gcrtiinėn, bet beprotnamin. Ta
čiau apsiriko — reikėjo kuo 
greičiausiai skubėti į ligoninę.

Pasirodo, “artistas Hitch
cock” besiskusdamas labai už
simąstė apie savo mylimąją ir 
taip susijaudino, kad užsimir
šęs, sugniaužė kumštis, lyg ją 
myluodamas. Vargšas pamiršo, 
kad jo rankose buvo britva.

Patarimas —
Skutantis negalima svajoti 

apie savo mylimųjų.

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS —.

Gedi liettivįama žinomai per 19 ma
tai kaipo patyčia gydytojai chirargaii] 
aktiiėria.

kruopiškių Progresyvia K1 tū
bas susitvėrė vdS 3 hiėn. al
gai, bet jau yra skaitlingas na
riais. Organizacija laiko susi
rinkimus pirmų sekmadienį 
kiekvieno mėnesio, 10 vai. ry
to Sandaros svetainėje.

Paskutiniame suvirinkime 
ėai-itti hutai’ė surengti vakarė
lį su užkandžiais ir šokiais ir 
kitttis ptihiarginiinais naudai 
laisvų kapinių Kruopiuose. 
Vakarėlis įvyks šeštadietiį, bal. 
22 d., Sanditros svetainėje, 814 
West 33rd st. Pradžia 7 vai. v. 
Įžanga — 35c.

Viši kruopiškiai ir visi už
jaučianti tdm darbui nuošird
žiai kviečiami į vakarėlį atsi
lankyti it dtsivbsti draugus ir 
pažįstamus. Linksniai pralcisi- 
nle Vakarų ir sykiu prišidėsi- 
nie prie laisvų kapinių sutvar- 
kyblb ddi*bo.

— V. Čepidėbtčtus.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

J646 Wes( 46 St 
i,Tef Boulevard 5203 :ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
TA. Čitito 3>24. Koplyčia dykai

Lietuvių skyrius of The 
American Legion rengia gra
žų šeimytfiškų vakarėlį pp. 
čaikattskų naiiltiose 6640 So. 
Praneisčo Avė. Subatds vaka
re; balandžio 22, 1933 m.

Kapitonas Darius ir lakū
nas Girėnas yra nariais Liet, 
skyriaus of American Legion. 
Jie abudu, kaip jau visiems 
lietuviams žinoma, yra pasi
rengę skristi sui orlaiviu per 
Atlahtikų, iš Amerikos Lietu
von ir taipgi su orlaiviu par-! 
grįžti atgal ir dalyvauti Chi- 
cagos pasaulinėje parodoje.

Plačioji Amerikos lietuvių 
visuomene labai atjaučia šį 
musų lakūnų pradėtų darbų irj 
pageidauja, kad jiems skridi
mas pilnai pavyktų.

Lietuvių skyriaus nariai of! 
The American Legion širdin
gai užkvieeia visus lietuvius,: 
kurie pritaria lakūnų datbui 
ir kuriciiis laikas pavelys, at
silankyti šiame vakarėlyje.; 
Bus graži muzika ir užkand
žiai. Įžanga tik 50 centų. Vi- 
silš pelhas eis į lakinių fondų.

Ofiso Td. Vittbry 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wenitvodh Avė., Chicago, III.
Valandos: Išryto Hbly Cross Hospitąl, 

Hemlock 6700 
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. v. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

LlįĘjįUytŠ Akly S^fedlALISTAS 

' ' .gį ■ ^$$r*mas
S* KortipHkiiotuosc 

Atitikimuose
Ofisas ir Akltiių dirbtuvė 

736 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4. nuo Ct ' 
Nedėliomls niio 16 iki 12

u ĮJetuviai Gydytojai

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą 
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 k nuo 6 iki 8 
va k. Nedčlioj pagal satąrimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 
Namų Tel.: Prolpect 1930

Praeito antradienio vakare 
Peoplcs Furniture Co. krau
tuvės perdavė iš stoties W. G. 
E. S. dainų, muzikos, humoro 
ir kalbų programų.

Biivo sudainuota keletas lin
ksnių dainelių, nes be abejo, 
dainininkai žino, kad pasibai
gus gavėniai, klausytojai pa*

. Phone Bdulevard 7042.

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 Sd. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valatidtis nito 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

Patarnaujame Dienomis ir Naktimis. Tel. VICTORY 4088

Palaidojimas taip žemai kaip $75*00

PAVLAVICIA UNDERTAKLNG C0.
Intbrpbruota 

HENRY W. BECKER, TIESOTAS BALSAMUOTOJAS

3238 Sb. Halsted Street, Chicago JArush
C&. Tberapy 

ę~ Midwife 
610£ Sout/> Albany 

‘Ąvenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patafhiuja prie gim
dymo namuose ar li- 
gohinese, duodu ma- 
MSagfei ‘eleetrie treat- 

ir magnetic 
bhtikeft ir t. t. 
Mbtefikis ir mergi- 
fibfii įtarimai do- 
vta.

šuįddhiiho 
kiiilh ytojUš, fiatčikda'mhš į fe
nilų kulbelę iŠ .sVeikųtbš šli- 
tifeš

A. A. SLAKIS
Advokatas

Mierto otiiai 77 W. Waihingtoh St.
Room ,905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po hietų

Vakarais: Utim, ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Atcter Avė. TA. Lafayitti 7317

Namų Tel. Hyde Patk 3395

DAVAN1ZAS PŪSTIS 
n 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba- 
landžib 18 dieną, 8 valandą ryto 
1933 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
paėjo iš Šiaulių apskr., Lietuvos.

Paliko dideliame nuliudime 2 
dukteris. Aleksandrą Kumzienę ir 
Adolfiną Kairienę. 2 sūnūs Anta« 
ną ir Joną ir 2 žentus, anukus ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidottivės įvyks penktadieny 
balandžio 21 dieną. 2 vai. po pilt 
iŠ Eudėikio koplyčios bus hiitydž- 
tas j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Davanizo Pūstis gi
minė!. drangai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai ^viečjami dalyvauti 
laiddtuvfte ir sutrikti jlmf pasku-, 
tinį patarnavimą ir Msisvęikihimąy'

Nuliūdę liekame,

Dukttryr, Sunai, Žentai, 
Anūkai ir Giminii.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Budrikis# Tel. Yards 1741.

Įvyks šeštadienį, pp. Čaikaus 
kų namuose.

i ■■■!>, ■.■m itn I,-, nniį,!,, 

Klaidos atitaisymas

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir VUkh liįą SpėclAIM 

4145 Atdiėr AVė<
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiio vll. kiekvieną dieną nno 9 iki 
12 nrto (išskyrus lefedomis). Taipgi 
ndb 4 iki 8 vii vikare. UtirnhkaU fa 
Ket£T%tL HVDB 01RK 35l5

Telefonas Yarda 0994

Dr. MAURICE KABN 
4631 South Athland Avetnu 
, Ofiso valandos:

Nub io Iki 12 diefaą. 2 iki 3 po plis 
7 iki 8 vai. NediL nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

Kruopiškių ProgiV- 
syvis Kliubas auga 

nariais

Reikale

’fec“ (Žhleago

B.
Ta. titert 5$žlr

— , .. .

KOJŲ SPECIALISTĄ^ 
3261 W. 63rd ST., r"-’-1“ 

Ofiso 
Rėz. Pullmdn 3224 

................................  II IiiiibMbi*

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių vistioiiiė^ į 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu ’ 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudėikio lietuvių gi&bPfių! 
įstaiga yTa seniausia, todėl turi daųgiatb ; 
šia šermenų, o turint daug šermenų, Į 
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gta- 
borius, kiltis tUH įfengęs grabų dirbtuvę. > 
Čia. padaroma didesnė dalis gi'abU, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams y!ra kUddi- 
džiausias.f ■ .
Niekur kitur negausite tokios gėros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga, randasi toj pačioj vietoj jau 25 
hiatai.
Puikiausios, mbderhiškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais iDYKAI dėl šermenų. 
NuliUdimu Valandoje, pašaukite šią įs
taigų*

J. F. EUDEIKIS f
LIfeTUVlŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS .

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ. Į
Viri Telefonai YXRD$ 1741 

,U| urtfaŽ.lĮSilH i jį Ml į Į /m tfUlRS

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
,rK už NAUJĄ MAŽESN " 

LAVONĄPERKELIAI
30 Metų Skirtingo Pa&rndvimo 

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patatriavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj 

5340 South Kedzie AVenuė

□ Ojiiiį? įjaijiiiiiy u

! The Eiigisli (Mlumn s

moterų,ir vaikų pagal naujaųata ną- 
todus X-Ray, it kitokia skktrta 
taisos.

... Ofisas it y Laboratorijai
1025 V. 18th St.t nttttli Morgan 88 

Valandos: Uhb 10—12 pietų 1| 
puo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tek CanMl 3110
v Rezidencijos telefonai 

Hyde Patk 6755 at Central 7464
....i .i '.... i ..... i ■■

DR. CHARLES SĖGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 Sbhth Athland Ava., 2 Intel 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Hgų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 V. diena.

Phone Midway 2880

Lietuviai Gydytojai M^SSM

DR. Jffipro
Pe/Hkėližfi i irdveSMt it patUgMitl vietą 

3325 So, Halsted St.
Valandbs: nuo 10 ryto iki Ž po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

J&įfrg;
Telefonas Yžiftl 4138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

BalžatnUotOjas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsivick 0597

. • <• /. >■ • • «’ » s t ■ • .. . • • • »I
'■ ' ............. ' ■" "’"ri 1 1 ' ............. .. -■ - -

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

Tek Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio



NAUJIENOS, Chicago, TH. Ketvirtadienis, bal. 20, ’33

IŠ BRIDGEPORTO BEDAMU LOKALO 
63-ČIO VEIKIMO; IŠSIRINKO VALDYBA

žiai, kitas dar gražiau. Naujų 
aludžių atsidaro daugiau ir

Turės biznio, kontrolės ir apšvietos komisijas; planuoja 
darbuotis apšvietos srityje

Fel- 
831

bu- 
bu-

Chicago Workers Committee 
on Unempolyment lietuvių be
darbių lokalas 63-čias laikė sa
vo speciali susirinkimų antra
dienio vakare, bal. 18 d., 
lowship House svetainėje, 
West 33rd Place.

Kadangi šis susirinkimas 
vo šauktas atvirutėmis, tai 
vo skaitlingas ir gyvas.

Svarbiausi klausimai šiame 
susirinkime buvo: rinkimai pa
stovios valdybos ir įvairių ko
misijų. Neminėsiu čia visų 
valdybos narių, tik pažymėsiu 
sekančias komisijas: biznio, 
kontrolės ir apšvietos komisi
jas. Toliau, šis susirinkimas 
nutarė, kad pirmų antradienį 
kiekvieno mėnesio susirinkimai 
butų pašvęsti tik biznio reika-

lų aptarimui, o kiti —pašvęsti 
apšvietai, kaip tai paskaitų, pra
kalbų ir diskusijų rengimu'!.

Toliau sekė komisijų rapor
tai: biznio komisija pranešė, kad 
lietuvių bedarbių naudai rengia
ma. “bunco party”, šeštadienį, 
bal. 22 d., Woodman svetainėje, 
33rd ir South Lime Street kam
pas.

Prisirengimo darbas gerai 
progresuoja ir jau surinkta 
daug puikių prizų. Norime pra
nešti plačiai visuomenei, kad 
nepraleistų progos ir skaitlin
gai atsilankytų į “party”. Pra
džia 7:30 v. v. įžanga 15 cen
tų ypatai.

Visus nuoširdžiai kviečia
—Komitetas.

—O—
L. šatkiene, 128 E. Kensing- 

ton Avė., irgi atidarys aludę. 
Namo vidus labai dailiai iš
puoštas visokiais lietuviškais 
vaizdais. P-nia Šatkienė sakos 
jau gavusi leidimų ir šiomis 
dienomis pradėsianti biznį. 
Gerų pasekmių naujai biznio- 
rkai. L. šatkiene vria žmona 
Domininko šatkaus, kuris bu
vo didelis veikėjas tarpe vie
tos lietuvių. Mirė apie 11 metų 
atgal. —Untanas.

Chicagos L. Moterų 
kliubas švęs 10 m. 

sukaktuves
Rengia iškilmingus šokius Me

dinah kliubo “Tropical Room“ 
salėje.

Užvedė dvi foreclo- 
sure bylas prieš ku
nigą Antaną Briška

Šaukia Tautiškų ka 
pinių lotų savinin

kų susirinkimą

Chicagos Lietuvių Moterų 
kliubas, kurio priekyje stovi p. 
Nora Gugienė, šeštadienį švęs 
10-tų metų sukaktuves.

Įvykio paminėjimui Medinah 
kliubo “Tropical Room” salėje 
rengiami šokiai, kuriuose tiki
masi susilaukti daug rinktinės 
publikos. Vakaro pelnas eis lab
darybės tikslams. —A.

Vienų užvedė Chicago Title and 
Trust Co., kitų Federal Life 
Insurance Co.

Įvyks sekmadienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj; ruošia
si Kapų Puošimo Dienos iš
kilmėms

Chicago Title and Trasi 
Co. ir Federal Life Insurance 
Co. užvedė dvi foreclosure 
bylas prieš Nekalto Prasidėjimo 
parapijos, Brighton Park, kle
bonų kunigų Antanų Briškų.

Pirmoji byla buvo užvesta 
tik kelias dienas atgal Circuit 
teisme. Skundėjai joje nuro
do, kad kun. Briška paėmęs pa
skolų ant namo, 4317 North 
Mason avenue $5,500 sumoje ir 
buk turėjęs jų atmokėti trijais 
atvejais, po $500, $1,000 ir
$4,000, bet to nepadaręs.

Antroje byloje, kifrią ufcyęiįū 
Federal Life Insurance Compa
ny kalbama apie $7,000 pasko
lų, kurią kunigas Briška už
traukė ant namo, 3848 North 
Linden avenue. ši byla yra Su- 
perior teisme.

Užvakar palaidojo 
Tautiškose kapinėse 
Adele Daubarienę

Balandžio 23 d. Lietuvių Au
ditorijoje įvyks visuotinas Lie
tuvių Tautiškų kapinių lotų sa
vininkų susirinkimas. Susirinki
mas bus svarbus ir visi savi
ninkai turėtų atsilankyti. Bus 
patiektas raportas apie Kapų 
Puošimo dienos iškilmių rengi
mą.

Ikišiol žinoma, kad dalyvaus 
Pirmyn ,ir Kanklių chorai, K. 
Steponavičiaus orkestras, kuris 
gros iškilmėms ir piknikui, į- 
vykstančiam tą pačių dienų 
Justice Parke; kalbės “N.” re
daktorius P. Grigaitis, Dr. Zy- 
montas, Abekas ir Pruseika.

Kapinėse bus įvestas garsia
kalbis, kurį parūpins Budriko 
korporacija.

Savininkai norį pašildyti kų 
nors daugiau turės progą tai 
padaryti susirinkime. Jame, tarp 
kito ko, bus renkami pikniko 
darbininkai ir svarstoma eile 
kitų klausimų.

—Rašė jas.

Stiprus ir geras so 
listų sąstatas “Biru 

tės” “Raganiuj”
Užtikrino veikalo pasisekimų 

nežiūrint trukumų

Stiprusį ir geras solistų sų
statas sekmadienį’ užtikrino 
“Birutės” statomos operetes 
“Raganiaus” pasisekimų, ,ne- 
žiurint į tai, kad du trukumai 
juos ir chorų ir vykusį pačios

Mirtis išgelbėjo jų nuo depor
tavimo; mirė po operacijos 
liuteronų ligoninėje

Bal. 18 d. Lietuvių Tautiško
se kapinėse palaidota Adelė 
Daubarienė, kuri mirė trumpa 
laikų atgal Cliic. Liuteronų li
goninėje.

Ji buvo maloni moteris, tu
rėjo daug draugų, kurie skait
lingai susirinkę j laidotuves su
teikė jai paskutinį patarnavi
mą.

Apie 2 mėnesius prieš mirtį 
jai buvo padaryta maža opera
cija. Pasveiko, pilnai atgavo 
sveikatą ir buvo pasirengusi 
pasiduoti antrai, sunkesniai 
operacijai, kurių daktarai neno
rėjo ankščiau padaryti. Tuo lai
ku jų atlankė agentai iš emi
gracijos biuro, pranešdami, kad 
pasveikusi turės ruoštis kelio
nėn, bi?s deportuojama.

Iškilmingai palaidota
Ji labai susirūpino. Pasidavė 

operacijai, bet neišlaikė. Gulė
dama ligoninėje pasakė kai ku
riems savo draugams, kad ge- 
riaus guls į grabą, negu va
žiuos atgal į Lietuvą. IŠ to ga
lima suprasti kaip ji jautėsi.

Lydint velionės kimų iš namų 
S. Rimkus sugiedojo kelias pri
taikintas giesmes. Kalbėjo Mo
terų Apšvietos Draugijos pir
mininkė p. M. Zolpienė. Gražiai 
pritaikintoje kalboje ji atsisvei
kino suvėlione visų narių var
du ir priminė, kad dėl piktų lie- 
žuyių turėjo nueiti į kapus.

. —Povilas,..

Naujojo 3.2% alaus 
atgarsiai Roselan- 

do kolonijoje
Linksmos
Strumilos

alaus sutiktuvės 
svetainėj e; atsidaro 

naujos aludės.

ROSELAND.
nį, balandžio 7 d. Strumilos 
svetainėje Stanley Šiulentas, 
Roseland Beverage Co. savi
ninkas, surengė alaus pasiti
kimo balių. Publikos buvo 
prisirinkę daug. Naujasai alus! 
mėgintas po kelius sykius! 
buvo pripažintas labai ska
niu gėrimu.

Reiškia, Roseland Beverage 
Co. užlaikys gerų alų. Patar
tina lietuviams užsisakyti 
alaus ir kitokių gėrimų iš Ro
seland Beverage Co., 11515-17 
Prairie Avė. Telefonas Pull- 
man 5625. Balius nusitęsė iki 
vidurnakčio, užsibaigė gražiai, 
be jokių nesusipratimų.

—o—
Trūktinai alaus Roselande
Roseland Beverage Compa

ny turi savas statines ir bute
lius, kurie yra pasiųsti j bra- 
varus, kad gavus užtektinai 
visokio alaus. Pereitų savaitę 
parireiškė trukumas statini- 
nio alaus, bravūrai nespėja 
patenkinti reikalavimus.

-- OF—
Lietuviškose aludėse, arba 

kaip sakoma, lietuviškose už
eigoje pasireiškė didelis judSr 
jimiML Jas „ puošia vienas gra-

Penktadie-

Louis J. Taber, pirmininkas 
ūkininkų organizacijos Natio
nal G range, kuris kartu su ko
mitetu laukėsi pas prezidentų 
Rooseveltą paraginti prezidentų 
pravesti pinigų ir kredito re- 
fliacijų, kad tuo išrišti farmų 
klausimų, nes dabartiniai far
mų gelbėjimo ir farmų morgi- 
čių biliai esu neužtektini, kad 
išgelbėti farmerius iš dabarti
nių jų vargų.

operetės perdavimų publikai la
bai apsunkino.

Tie du trukumai — tinkamų 
dekoracijų ir šviesos efektų 
stoka labai mėtosi į akis. Ypa
tingai šviesos efektai buvo bū
tinai reikalingi kai kuriose ope
retės scenose, bet dėl nežino
mų priežasčių — jų nebuvo.

šviesos efektai ir dekoraci
jos butų užtikrinę operetes pa
sisekimų, jeigu’stilistų sųstatas 
ir nebūtų buvęs dek geras, kiek 
jis buvo. Jie butų padarę vei
kalų daug įspūdingesnių ir jau
dinančiu, pridavę jam reikalin
gų atmosferų. Paimkime sce-

MADOS MADOS

3269 į

■m

3270

3270 — Naujoviškai pasiūta kasdieninė suknelė, 
ir kitą bliuzką dėvėti. Sukirptos mieros 14, 16,

nas, kuriose figūravo “Raga
nius” (K. (Pažerskis) vienas ar 
su savo sėbrais “velniais” (Rū
ta Gay Girls šokėjos). Jos iš
ėjo negyvos, blankios, greičiau 
komiškos.

Bet nežiūrint į keblumus K.
Pažerskis vykusiai sudainavo 
Raganiaus rolę, nors vietomis 
jo dikcija nebuvo labai 
Antrame akte ji žymiai 
rėjo. —St.

(b. d.)

aiški, 
page-

silankėte į minėtą Balių, kur linksmai 
aiką praleisite. Kliubo Narys.

Jėi norite smagiai pasišokti, gardžiai 
pasivalgyti, ir su senais draugais suseiti, 
ai atsilankykite į balių, kurį rengia 
lietuvių Tautiškų Seserų Draugystė pri
menant 20-metų draugystės sukaktuves, 
jalandžio 22, Liuosybės svet., kampas 
49 Ct. ir 14 St. Pradžia 7:30, įžanga 
50c. Nuo narių tikietai 40c. Dovanos 
bus narėms dalinamos ir naujos narės 
>riimamos už nupigintą kainą. Visi 
cviečiami atsilankyti. Nesirūpinkit kad 
Velykų čeverfkai neišdėvėti ir koją 
spaudžia. Visa tai bus užmiršta bešokant.

Lietuvių Tautiškų Seserų Draugystė.

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavitnas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3338 So, Halsted St. Chicago, III.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiikų Kapinių lotų savi
ninkų ir draugijų atstovų visotinas susi
rinkimas įvyks septintadienį balandžio 
23 dieną. 1933 m. Lietuvių Auditorijos 
svetainėje 3133 Šo. Halsted St. ant pir
mų lubų, 1 vai. po pietų. Būtinai atsi
lankykite į šį susirinkimą, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
bus rinkimas darbininkų dėl busiančio 
pikniko, kapų puošimo dienoje. Atei
dami susirinkiman atsineškite .atvirutes 
kaipo ženklą, kad esate loto savinin* 
kas-ke, nes be atvirutės nebusite įleidžia
mi į susirinkimą. Kviečia

Kapinių Valdyba.

Humboldt Park Liet. Politikos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks balandžio 
20 , 8 vai. vakare Almira Simons s ve t., 
1640 Hencock St. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti. Valdyba.

Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašalpos Kliubas rengia Balių, šeš- 
tadienyj, Balandžio-April 22 d. Pradžia 
7:00 v. v. 1933 m. Lawler Hali, 3929 
W. Madison St. Įžanga 30c. Yra parink
tas puikus orkestras. Muzika gros viso
kius šokius, galėsite pasišokti kaip jauni 
taip ir suaugę. Prašomi atsilankyti, na
riai ir narės, draugai ir draugės, ir galė
sit susipažinti ir pasitarti apie blogu
mus ir apie gerumus. O dėl pasistiprini
mo, tai bus parūpinta pagal ašsirinkimą. 
Taip kad nei vienas nesigailėsite, kad at-

Reikale “Sales Tax”
Matykite J. P. VARKALĮ 

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

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, .ILL.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj * 
6023 S. Halsted St

(Jansen Stud.)
Rea. 730 W. 62nd St. 
Tel. Eng!ewood 5840

IETKIEWICZ <£-
MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NED6LD.)

1 3 6 0 KILOCYCLES.

NAUJOJ VIETOJ

BR1DGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramančionis, Vedėjai.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: Ėro
Sienoms popiera rolelis ___ ww

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

CLASSIFIED ADS
Business Service

Praktiška 
18, 20, taipgi 36, 38 ir

3289 — Labai elegantiška ir savotiška nors ir paprastą suknelė. Tinka 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36,

Įima 
40 colių per krutinę.

geriaus iš vienos spalvos materijos. 
38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
rpa prisiųsti pinigus arba paš 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu* Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patterh Dopt., 1739 
So. Halsted St.. Chicago, III.

tuom, kad

NAUJIENOS Pattftt Dipt
1739 S. Halsted Su Chicago, III. 

■
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No 

Mitros

“SALES TAX” reikalau
ja, kad biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa
vo kostumeriams kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenes žiniai iš
kabą, liečiančių SALES 
TAX.

• .ii.

Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie
toje.—
Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas ga
lima gauti už tiktai

NAUJIENOS
1789 So. Halsted St

''Miestas ir

■ ■. ■nrrirjmsti

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už pigiausias 
kainas. Pašaukit Lafayctte 8980 

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

Reikale dekoravimo, maliavo- 
jimo bei kvietkavimo savo na
mo — vidų ar laukų, tai ma
lonėkite kreiptis pas mus. 
Gražus, greitas ir prienama 
kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipartimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. SPECIALIS PASIULIJIMAS. 
Per sekamus 15 dienų, baigiant balandžio 
30 d. 1933 musų kaina už priverstiną 
{traukimą ir sulaikytus kęsus bus $9.50 
— judgmentas už valdymą tiktai. Įžy
mus namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicago įe. 
LANDLORDS BUREAŪ OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių1 pigiai už casb 

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

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas i> 
Teisingas patarnavimas'*.

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE 

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Furnitūra & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

NAUJI ir vartoti barams fixturiai it 
Soda Fountain, (20 centų ant dolerio). 

1434 So. Wabash Avė.

BARUI fixturiai, bučemės fizturiai, 
Ice Cream baksai. Soda Fountain ir t. t. 
Billingheim Company, 1607-11 South 
State St.

Help Wanted—Female
___  Darbininkių Reikia______
REIKALINGA mergaitė abelnam na

mų darbui. Turi būt ant vietos, geri 
namai. Pašaukite pasitarimui 

Tel. Independente 5060

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

REIKALINGA mergaitė abelnam na
mų darbui. Kambarys ir valgis. Geri 
namai, maža alga.

1434 So. Kostner Avė.

For Rent

PRANEŠIMAS
Man yra malonu pranešt visuomenei, 

kad perkėliau savo ofisą i Universal 
Banko namą, kuriame, dar A. Olszevskio 
laikais, per ilgus metus teikiau įvairu 
patarnavimą — REAL ESTATE PAS
KOLŲ, APDRAUDOS, NOTARIA- 
LIUOSE ir kituose reikaluose.

Be paminėtų reikalų, tai yra, pirki
mo, pardavimo, mainimo nuosavybių; 
parupinimo apdraudos nuo ugnies, vie- 
sulos, sukūlimo stiklų, automobilių ir 
kitų rūšių, geriausiose kompanijose; su- 
tvarkimo morgičių ir kitų rūšių pas
kolų, padarinio visokių notarialių doku
mentų, teiksiu dar savininkams namų 
visa toki patarnavimą, kokį teikia 
“Landlords” draugijos, ir nuomavimo 
įstaigos.

Savininkai namų gaus pas mane ge
riausi patarimą ir patarnavimą visais sa
vo reikalais, kokie jie nebūtų.

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS 
814 W. 33rd St.

1 lubos

STORAS RENDON, gera vieta dėl 
Ice Cream Parlorio arba saliuno, fikČe- 
riai yra jau ant vietos, dėl saliuno, 
išdirbtas biznis per daugelį metų. Kam
pinis namas randasi Bridgeporto apielin- 
kėj.

Savininkas.
3341 So. Halsted St.

Business Chances
rimui Bizniai ____

ŠTAI kur yra puikiausi proga nusi
pirkti geriausį barą dėl įrengimo saliuno. 
Baras xyra 18 pėdų ilgumo, baras tik
rai yra gerame stovyje. Atsiradus gar 
džiam alučiui, daugelis lietuvių norės eiti 
i tą biznį . Taigi, nepraleiskite progos 
■sigyti gerą barą už prieinamą kainą. 
Atsišaukite tuojau pas

ANTANĄ BITINĄ 
3958 W. 111 St. Tel. Beverly 0005 
skersai kelio nuo šv. Kazimiero kapinių

Iš PRIEŽASTIES kito biznio esu 
priverstas parduoti lunch rumį pigiai. 
Gera vieta dėl alaus. Ant išmokėjimų.

1213 W. 21 St.

KNYGVEDYS gali vesti jūsų kny 
gas viena arba du syk i savaitę arba ka 
da pireiks. 
7800.

ranklin, Haymarket
PARDAVIMUI groseme ir delicates- 

sen, alaus ir visko kas reikalinga, 
nis _ " ’
rių verčia parduoti, yra ir kambariai.

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisvės Bonus. Pirmus Morgi 
Člua, Namus, Fermas ir Biznius visos* 
valstijose. Taipgi darom {vairius 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

WM. PLACK 
4434 So. California Avė.

Patyręs mūrininkas, turiu 36 metus pa
tyrimą. Galiu įdėti cementinius Šaligat
vius, pamatus, * phsteriuoti. art finisher. 
Darbą garantuoju. Dirbsiu už mažą 
kainą, arti ar toli*

Biz-
gerai eina, bet nesutikimas partne*

4554 So. Rockweil St.

PARSIDUODA DUONKEPYKLA. 
pigiai.

5139 So. Hermitage Avė.

Real Estate For Sale 
_. NamaĮ-žemS Pardavimui 
SAVININKAS priverstas parduoti 

naują cottage ant H akerio už ma
žiaus negu H jo vertės $675. 2 va
landos važiavimo. didele VVisconsin 
ŽvejystČ ir puikus ežeras dėl maudy
mosi. Sulig sutarties, mainų nepriim
sime. Rašykite Box 1549, 1739 So. 
Haltsed St., Naujienos.

PARDUOSIU bizniavą namą pigiai, 
arba Hrenduosiu saliuną. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus tarp dirbtuvių, 
renda pigi. (Savininkas ant antrų lubų 
iš fronto).

4300 So. Wood 
Telefonas Virginia

St.
1564




