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Prašo Kongreso Išleisti Dar $3,000,000,000
Amerikoje Prasideda 

Pinigų Infliacija
Infliacijos bilius jau paduotas kongresui. 
Prezidentas prašo išleist dar $3,000,000,000 

Gali sumažinti auksinio dolerio vertę
VVASIIINGTON, bal. 20. —migų leidimą ir nustatyti pini 

Administracijos bilius pinigingų vertę, 
infliacijai jau tapo pasiūlytas galiotas 
kongresui, kaipo pataisa prie 
farmų gelbėjimo biliaus. Bilius 
leiždia išleisti dar $3,000,000,000 
pinigų, kurie butų paskleisti 
per federalinius rezervo bankus.

Bilius leidžia prezidentui su
mažinti auksinę dolerio vertę iki 
50 nuoš.

Taipgi leidžia prezidentui pei 
vienus metus priimti sidabru 
atmokoj imą karo skolų sumoj 
ne daugiau kaip $100,0000,000. 
Už sidabrą neturi būti mokama 
daugiau kaip 50c už unciją.

Prezidentas bus į- 
net sumažinti auksinę 
vertę, ar nepriklauso- 
internacionaliniu susi- 
kad galima birtų su-

Prezidentas ruošia 
bilių skubiai pi
nigų infliacijai

Pasaulis su nusistebėjimu suti- 
ko Amerikos nuėjimą nuo 
aukso pagrindo ir ėjimą prie 
infliacijos

kada 
aukso pa-

padidės 
kaip padi-

20. — 
ir kon- 
ruošia

VVASHINGTON, bal. 
Prezidentas Rooseveltas 
greso vadai skubiai 
“kontroliuojamas infliacijos” hi-
lių, kad pakelti kainas ir at
gaivinti Amerikos biznį.

Senatorius Pittman sako, kad 
kongreso vadai jau susitarė su 
administracija dėl to biliaus ir 
ji.- galiui dar šiandie bus pa- 
s ulytas kongresui kaipo patai
sa prie farmų gelbėjimo biliaus.

Administracijai atidžiai seka 
kilančias kainas, visai nepaisy
dama į dolerio puolimą užsie
nio biržose. Doleris dabar yra 
paliktas be globos ir turi pats 
vienas susirasti sau tinkamą 
vertę užsienio pinigų biržose. 
Manoma, kad dolerio nuėjimas 
nuo aukso pagrindo labai pa
gelbės Amerikai busiančiose in
ternacionalinėse derybose ir 
pagelbėk išrišti pinigų klausi
mą.

Tuo tarpu4 iždo departamentas 
svarsto ir ieško būdų kaip ga
lima butų pagelbėti atsidaryti 
uždarytiems 4,000 bankų. Tuo 
tikslu iždo sekretorius Woodin 
veda pasitarimus su federalinio 
rezervo bankų vedėjas. Pasita
rimai yra vedami ne tik dėl 
bankų, bet ir apie visą šalies 
finansinę ir ekonominę padėtį.

Senatorius Thomas paskelbė, 
kad jau yra priruoštas planas 
suteikti prezidentui beveik ne- 
aprybotą galią kontroliuoti pi-

Anglija 
istorijoj 
pasidarė 

ir galėtų

R HSi
Chicagai ir aplelinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai prana 
Sauja:

Apsiniaukę; maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:02, leidžiasi 6:- 
86.

Chicagos mokytojų demonstracija pereitą šeštadienį protestui 
prieš jau nuo pereito birželio mėn. nemokėtas mokytojams 

algas.

Washingtono konfe- Rooseveltas mažina 
rencijų svarba didėja valdžios. išlaidas

WASHINGTON, bal. 20. — 
Viso pasaulio domė bus atkreip
ta į Washingtoną, kai į čia at
vyks du žymiausi politikai — 
Anglijos premieras MacDonald 
ir Francijos atstovas Herriot, 
kad pasitarti su prezidentu 
Rooscveltu. Ir tas pasitarimas
pasidarys daug svarbesnis daj! 567,500, bet prezidentas Hoove- 
bar, kai ir Amerika nuėjo nuo ris paskyrimą vetavo. ' 
aukso pagrindo. Manoma, kad! -----
jų pasitarimuose turės būti iš-j Du vvrai 
ristas ir aukso klausimas. v jl<ll

WASHINGTON, ba.l 20. — 
Prezidentas Rooseveltas reko
mendavo kongresui nepriklau
somų valdžios įstaigų išlaidas 
ateinančiais fiskalinaiis metais 
sumažinti $468,407,600. Kongre
sas pereitą posėdį toms išlai
doms buvo paskyręs $1,083,-

t,, viena mo- 
teris nuteisti mirčiai

Biržoje, laukiant pi 
nigų infliacijos, 

Šerai kila
Jau nuo 1929 m. nebuvo tokio 

gyvumo biržoje. Kila grudai 
ir kiti produktai

CHICAGO.—Dar niekad nito 
1929 m. nebuvo tokio gyvumo 
biržoje, kokis pasireiškė vakar, 
belaukiant pinigų infliacijos. 
Prasidėjęs didelis Šerų pirki- 
masb iškėlė veik visų serų kai
nas. Šerų pareikalavimas buvo 
tokis didelis, kad telegrafas 
toli nespėjo teikti žinių apie 
serų kainas.

Po pi et turintieji prastesnius 
serus bandė pasinaudoti abelnu 
Šerų kilimu ir prastesnių Šerų 
atsikratyti. Buvo prasidėjęs 
didesnis pardavimas, kuris lai
kinai buvo sulaikęs kainų kili
mą. Betgi birža užsidarė daug 
augštesnėmis kainomis, negu 
buvo vakar.

Tokia pat didelė prekyba ėjo 
ir grudų biržoje. Bet ir čia 
po piet prasidėjo pardavimas, 
norint pasiimti pelną iš pakilu
sių kainų. Todėl pasireiškė ne
didelis kainų puolimas. Betgi 
užsidarant biržai kviečių kai
nos buvo 2c. ant bušelio- augš- 
tesnės, negu" buvo pirmiau.

Kitose biržose irgi pasireiškė 
kilimas^ - .......•:...... ...

Dabar pradėjus vykinti “kon
troliuojamą infliaciją” ir lei
džiant apyvarton daugiau pini
gų ,tikimąsi, kad kainos ir to- 
.liau kils. O tai neiš vengtinai 
pakels visų reikmenų kainas ir 
sankrovose, ypač kad dolerio 
verte pasidarys daug mažesnė.

ISPANIJA KONFISKAVO DU 
DIDŽIAUSIUS DVARUS

UžMUšTI MEKSIKOJ RELI
GINĖSE RIAUŠĖSE

GAUDALAJARA, Meksikoj, 
bal. 20.— Iš Santa Fe mieste- 
lia gauta žinių, kad keturi žmo
nės liko užmušti riaušėse, ku
rios iškilo po katalikų protesto 
prieš religinius suvaržymus.

Westville, III., meru 
vėl išrinktas lietuvis 

Petras Guntorius
Kova su amerikiečiais buvo at

kakli, bet lietuviai vistiek lai
mėjo

Valstijos senatas at 
sisake patvirtinti 

alaus bilių
Senatas susilaukė daug protestų 

dėl vilkinimo prohibicijos 
šaukimo ratifikavimo

at-

20.

WESTVILLE, III., bal. 20. — 
Balandžio 18 d., įvyko musų 
miesto gaspadoriaus, mėro, rin
kimai. Rinkimus laimėjo lietu
viai: miesto meru tapo išrink
tas lietuvis Petras Guntorius.

Rinkimų kova buvo labai at
kakli, amerikiečiams dedant vi
sas pastangas laimėti ir atka
riauti senai lietuvių valdomą 
miestą.

Išrinktasis meras Petras Gun
torius yra velionio Dr. A. J. 
Karaliaus švogeris.

Westville jau senai yra val
domas lietuvių, nes lietuviai ja-

SPRINGFIELD, III., bal.
—Senatas šiandie atsisakė pri
imti atstovų buto pataisas prie 
administracijos alaus biliairts ir 
bilius grąžintas abiejų butų 
konferencijon.

Daugelis senatorių aštriai
smerkė uždėtus ant alaus trigu- me sudaro didžiumą gyventojų, 
bus taksus, pavidale federah-1 Seniau miestą valdė airiai, ku- 
nio, valstijos ir miestų laisnių. lae ka*P įmanydami lietuvius

Bet kaip paprastai, pasibara, į persekiojo ir niekino. Tas lie- 
pasipriešina, bet panaudojus [tuviams taip įgriso ,kad jie su- 
mašinos spaudimą, vėlinu jr|siburė į krūvą ir pasiėmė mies-

. Nuo 
to laiko miesto valdžia visą lai-

priima visus administracijos bi- t° valdžią į savo rankas.
liūs. Priims ir šį.

Senatoriai :
bes protestų delei senato siūly
mo atidėti prohibicijos atšauki
mo ratifikavimą iki ateinančių 
metų pavasario. Patys demo
kratai yra nusigandę, nes gy
ventojai gali suprasti, kad de
mokratai traukiasi atbuli ir pri-! 
žadėję buti šlapiais, dabar ban- gos 1 • 
do visą darbą trukdyti. Jie ži
no, kad už tą demokratai nesu
silauktų nuo balsuotojų pagiri- 
mo.

susilauks daugy- k« ,buvo ir P“8“**!“ ' ,lietuvi«
rankose, nors amerikiečiai viso
mis .priemonėmis stengiasi val
džia iš lietuvių paveržti. Bet 
Itol pas lietuvius ir kitus sve
timtaučius tebėra gyva atmin
tis kaip jie buvo pirmiau per
sekiojami, tol airiams nėra pr< -

Jau 48 šalys yra nu 
ėjusios nuo aukso 

pagrindo

dolerio 
mai, ar 
tarimu, 
gryšti prie aukso pagrindo toj 
pačioj lygumoj su kitų šalių pi
nigais.

Prezidentas taipjau bus įga
liotas priimti dalį karo skolų si
dabru.
Anglija nustebinta Amerikos 

žingsnio
LONDONAS, Netikėtas Ame

rikos nuėjimas nuo aukso pa
grindo apkvaišino net ir šaltus 
Anglijos finansinius ekspertus. 
Prisibijoma, kad Amerika pini
gų dępriciaciją rengiasi kovoti 
irgi depriciacija ir tą patį pa
daryti anglams, ką anglai pa
darė visam pasauliui, 
Anglija nuėjo nuo 
grindo 1931 m..

Atpigus doleriui 
Amerikos eksportas,
dėjo Anglijos eksportas, kada 
svaras sterlingų nukrito 30 
nuoš. Tada Anglija vėl patapo 
žymiausiu pasaulio eksportito- 
toju ir jos eksportas pralenkė 
Vokietiją ir Jungt. Valstijas.

Anglija yra labai nepatenkin
ta, kad Am?rika nupigintais pi 
nigais rengiasi kovoti už pasau
lio eksportą. Dabar 
turi didžiausį savo 
aukso rezervą, kuris 
delei didelio eksporto
lengvai gryšti prie aukso pa
grindo. Bet dabar Amerikai 
nuėjus nuo aukso pagrindo ir 
pradėjus kovą už prekybą nu
pigintais pinigais, Anglijos gry- 
žinias prie aukso pagrindo ge
rokai susitrifkdys.

Finansinis Londonas nežino 
ką ir manyti. Jie sako, kad 
Rooseveltas žaidžia su dinami
tu ir labai daifg rizikuoja, bet 
kartu gali laimėti ir didelę per
galę. Londono birža irgi ap
kvaišusi ir mažina savo veiki
mą, doleriui labai svyruojant 
ir nežinant kas bus ateityje.

Amerikai nuėjus nuo aukso 
pagrindo, manoma, kad nuo 
aukso pagrindo dabar turės 
nusiristi ir Francijos frankas.
Franci jos frankas izoliuotas
PARYŽIUS, bal. 20.— Stai

gus Amerikos nuėjimas nuo 
aukso pagrindo sukėlė čia tik
rą sensaciją. Francijos fran
kas yra izoliuotas. Franci ja 
pasiliko vienatinė didžioji šalis, 
kurios pinigai tebėra paremti 
auksu. Ir francuzai tuo yra 
labai susirūpinę.

Francuzų nuomone, Amerikos 
nuėjimas nuo aukso pagrindo 
buvo visai nereikalingas. Jie 
mano, kad tas žingsnis yra at
kreiptas prieš Angliją ir kad 
dabar prasideda karas tarp 
Amerikos dolerio ir Anglijos 
sterlingo. Amerikos doleris už- prisidėjo dar pinigų karas”, sa- 
sienio biržose nupuolė jau 10 ko trečias. “Tuo įpjus dar to- 
nuoš. Jis gali pulti dar Žemiau, 'liau^ nubloškia nuo tarptautinio 
jei tęstųsi spekuliacija, Ikooperavimo“.

Prancūzai visą įvykį aiškina 
sekamai: Washingtonas parei
kalavo, kad Londonas stabili
zuotų pinigus. Londonas atsa
kė, kad pirmiausia turi būti iš
rištas skolų klausimas. Ameri
ka. atsakė, kad tai nieko bend
ro neturi su karo skolomis. Su
tarta pradėti derybas. Anglija 
rengėsi panaudoti žemą sterlin
go kursą kaipo įnagį karo sko
lų derybose. Tai ir Amerika 
nustūmė dolerį nuo aukso pa
grindo. Kas toliau? Ar Ang
lija dar labiau4 pigins svaro kur
są ir tuo eis dar prie didesnio 
pinigų vertės nupuldimo ir kur 
tas puolimas tada apsistos?

Visgi tai yra bloga pradžia 
pasaulio ekonominės konferen
cijos, sako francuzai.

Francuzai yra griežtai nusi
statę prieš infliaciją, kurią jie 
jau4 kartą pergyveno po pasau
linio karo. Jie stebisi, kad to 
stveriasi Amerika ir tai visai 
bereikalingai.

“Infliacija yra paprasta pri- 
gavystė, nedoriausia, ciniškiau
sia prigavystė, kokią galima į- 
sivaizduoti”, sako vienas rašy
tojas.

“Ji negerina biznio. Ji tik nai
kina silpnesnjjį, kurį ginti yra 
pareiga kiekvienos civilizuotos 
valstybės”, atsiliepia kitas.

“Nuo vakar prie muitų karo

MADRIDAS, bal. 20. — Is
panijos valdžia įsakė kon f iš
kapoti du didžiausius vakarinėj 
Europoje dvarus, kurie priklau
sė kunigaikščiams Alba ir In- 
fantado. Dvarai bus išdalinti 
biednuomenei.

Sukonsfiskavo “Folks- 
blatą”

mirčiai—elektros kę
su ja mirčiai tapo 
Vinecnt Saetta ir 
Visi trys nuteisti 
nužudymą Anna 

Antonio liko

ELEKTRA UŽMUŠ® BRIDGE- 
PORTO JAUNUOLĮ

ALBANY, N. Y., bal. 20. — 
Mažiems vaikams ramiai žai
džiant teisme, Anna Antonio, 
jauna motina trijų vaikų, liko 
nuteista
dėjo. Kartu 
pasmerkti 
Sam Faraci. 
mirčiai už
Antonio vyro, 
nužudytas pereitų metų Vely- 
kose. Prokuroras sako, kad ji 
norėjo gauti savo vyro apdrau- 
dą ir prižadėjo tiem dviem vy
ram $2,000 už jos vyro nužt 
dymą.

Visi trys bus nužudyti gegu
žės 29 d. Ikišiol New Yorko 
valstijoj elektros kėdėje yra 
žuvę tik trys moterys.

CHICAGO.—Edward Szmis- 
kowski, 17 m., 1223 W. 32 St., 
norėdamas parodyti savo drąsu
mą, įsilipo į elektros stulpą 
prie 32 PI ir Wells St. Įsilipęs 
jis netyčiomis palietė elektros 
vielą ir liko vietoj elektros už
muštas.

NEW YORK, bal. 20. —Ame
rikai nuėjus nito aukso pagrin
do, dabar jau 48 šalys yra, ku- 
?ios savo pinigų nebemaino į 
auksą. Tarp nuėjusių nuo auk
so pagrindo yra visos didžio
sios pasaulio šalys.

13 šalių dar laikosi aukso pa- 
_____________ grindo, jų tarpe ir Lietuva. Di- 

jokio eksceso nebuvę, o tik 'džiausioji šalių yra Francija. 
girti stumdės, tai už žinios į Laikosi aukso pagrindo ir Ita- 
laikraštį dėjimą karo komen
danto įsakymu, vakar dienos 
“Volksblatas” konfiskuotas.

KAUNAS, kovo 21. — Va
kar dienos Kauno žydų “Volks- 
blato” dienraštis aprašė neva 
šeštadienį buvusį Kaune Lukšio 
g-vėj prieš žydus ekscesą. Ka
dangi oficialiai nustatyta, jog

SPRINGFIELD, III., bal. 20. 
—Valstijos augščiausiame teis
me tapo užvesta byla, kuri rei
kalauja Chicagos mėro E. J. 
Kelly rinkimus pripažinti ne
teisėtais, priešingais konstitu
cija}.

lijo ,nors ji jau yra suvaržiusi 
kapitalo eksportą.

Nebeparemtas auksu ir į auk
są nebemainomas doleris tebe- 
puola užsienio pinigų biržose.

Importuotas sviestas 
Kaune?

TRYS ŽMONĖS ŽUVO 
AUDROJE

KANSAS CITY, Mo., bal. 20. 
—Trys žmonės žuvo vėjo, smil
čių ir ledų audroje, kuri siautė 
trečiadienio vakare Texas, Ok- 
lahoma ir Kansas valstijose.

ALBANY, N. Y., bal. 20. — 
Gubernatorius Lehman pasira
šė bilių, kuris nukapoja nuo 6 
iki virš 33 nuoš. algas tiems 
valstijos valdininkams ir dar
bininkams, kurie uždirba dau
giau kaip $2,000 j metus. Tito 
valstija sutaupius $5,000,000.

WASHINGTON, bal. 20. — 
Apskaitoma, kad pereitais me
tais apie 1,000,000 gyventojų 
sugryžo į farmas. Tokiu budu 
farmų gyventojų skaičius pa
šoko iki 32,242,000.

KAUNAS.— Kaune pasirodė 
sviestas su tokiais užrašais: 
•‘Lengnicky-Porozniev. Post 

Schirvint-Ostpr.” Kilo parduo
da po 3 lt. 80 c. Vokiečiai im- 
partuoja Lietuvon sviestą?

Atsistatydino Palangos 
miesto burmistras

OREGON, III., bal 
Frank Gunder, 42 m 
savo 3 metų sūnų ir keturiais 
šūviais galbūt mirtinai pašovė 
savo žmoną Frances, 40 m., 
motiną 7 vaikų, su4 kuria jis 
buvo pasimetęs 
gryžo j savo namus, kur ir pats 
nusišovė, kada šerifas paleido 
ašarinių dujų bombą, kad j j ' 
namo išvyti.

nušovei

HAVANA, Kuboj, bal.‘20.— 
Savo namuose Buena Vista pa
simirė Regino Truffin, 29 me
tų, vyriausias sunūs senatoriaus 
Thomas J. Walsh našlės, kurią 
senatorius buvo vedęs tik už 
kelių dienų prieš savo mirtį.

LONDONAS, bal. 20.
nariai Acros, Rusijos prekybos 
delegacijos, rengiasi Anglija 
.apleisti ir gryšti Rusijon “pa
sitarimui”.

PALANGA.— Atsistatydina 
Palangos miesto burmistras d: 
J. šliupus. Kiek žinoma, atsi
statydino dėl nuomonių skirtu
mo tarp jo ir miesto tarybos.

CENTRALIA, III., bal. 20.— 
Pietiniame Illinois, kur yra di
deli sodnai, pradėjo žydėti Obe
lės.; Numatomas geras obuolių 
derlius, bet pyčių derlius, dėl 
šalnų vasario mėn busiąs men
rias

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

riais arba litais.

NAUJIENOS
st1739 So. Halsted

Siunčia dole-



NAUJIENOS, Olučags, Iii. Penktadienis, bal. 21, 1933

[korespondencijos
Pittsburgh, Pa.

Dr. Vinikas laimėjo 353 kuopoj

dr-jos svetainėje. Prie paren
gimo nutarė prisidėti visi “Nau
josios Aušros” nariai. —P. D.

Visose (Pittsburgho apylinkės 
kuopose laimėjo Dr. Vinikas; 
sekmadienį ir musų kuopa bal
savo. Susirinkime dalyvavo 16 
narių ir visi 16-kų atidavė bal
sus už Dr. Viniką, taip kad 
Raginskui neteko nei vieno 
balso.

» » »
Balandžio 24 dienų susirinks 

pažangieji lietuviai veikėjai 
Mokslo dr-jos sveitainėn apta
rimui darbininkų šventės 1 ge
gužės. šiame susirinkime bus 
išrinktas rengimo komitetas. 
Parengimą numatoma rengti 
balandžio 30 dieną L. Mokslo

Toronto, Ont.
Politinei prakalbos su bažny

tinėmis ceremonijomis.

Tūlas ukrainietis, religinis 
fanatikus, grįžo, kaip jis sako, 
kelios dienos atgal iš Rusijos*. 
Ten gyvenęs 53 metus. Jo var
das Teofil Minimas. Pilietis, 
matomai, tikėjosi atversti vi
sus bedievius prie šventos 
vieros su pagalba Stalino bar
barizmo Rusijoje.

Minimos* prakalbos įvyko 
bažnyčioje, bet tam reikalui 
buvo atspausdinta atatinkami

įįt

Jau tapo susitarta
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

EKSKURSIJOS

LIETUVOI
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dėl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laivus.

BALANDŽIO 22 DIENĄ
Laivu “GRIPSHOLM”

ir New Yorko j Gothenbprgą, iš ten gelžkeliu į 
modernišku gražiu /laivu į Klaipėdą.?

Oslo ir 3 ■" ■ «
:: >

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 Rottcrdamų, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą.

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIII”

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

ginus kaip paskirta.

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną.

LIEPOS 18 DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN”

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

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai-

ant
laivo.

Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRAVEL

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

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

T. S. TREČIOKAS.
197 Adams St.. Newark. N. J.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Broadway, 

’ So. Boston, Mass.
“DIRVA” 6820 Superior St.,

Cleveland, Ohio.
AMBROZE V. W. 178 Ferry Avė.

Newark, N. J.
JOHN SEKYS, 433 Park St..

Hartford, Conn.

“NAUJIENŲ”

PAUL MOLIS. 1730—24<h St., 
Dctroit, Mich.

P. BARTKEVIČIUS, 
678 North Main St. 
Montello. Mass.

J. J. URBŠAS, 187 Oak Street, 
Lawrence, Mass.

J. ZEMENTAUSKAS, 
130 Congress Avenue, 
Waterbury. Conn.

C. J. WOSHNER, 122 Hornaday 
Road. So. Pittsburgh, Pa.

A. VARAŠIUS, 1200 Carson St.. 
Pittsburgh. Pa.

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

Laivakorčių Skyrius, y
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

atsišaukimai, kuriuose pažy
mėtos datos net keturiems 
kartams.

Kadangi aš pats esu raga
vęs Stalino rojaus ne tik civi
lio piliečio, bet ir jo kariuo
menėje teko tarnauti, todėl 
norėjos išgirsti, kiek tas Stali
no rojus yra padaręs pažan
gos barbarizmo link.

Atėjus paskirtam laikui, 
pasirodė tas bažnyčios kuni
gas, kuris pirm atidarymo 
prakalbų prašė visų, kad su
giedotų porų šventų giesmių. 
Jo parapijonai tai atliko. Po 
to utrekomendavo kalbėtojų 
Teofilį, kuris pareiškė, jog 
kalbesius išimtinai grynų tie
sų. Bet pirm to jis turįs pada
ryti iš biblijos palyginimus.

Teofilius su savo biblija 
laikų begaišdamas beveik pu
sę publikos prarado; tik pa
stebėjęs, kad jau nedaug liko 
klausytojų, pradėjo kalbėti 
apie patį užbrėžtų reikalų.

Kalbėdamas apie Rusiją, 
jis laikėsi pusėtinai teisingos 
linijos. Visas blogumas tame, 
kad jisai tų neužginamų tiesų 
sumaišo su religinėmis dog
momis ir neleidžia diskusijų. 
Jeigu jis tas prakalbas butų 
daręs kokioje svetainėje ir būt 
leidęsis į diskusijas, tai pasek
mės butų buvę kur kas geres
nes, nes publikos butų suėję 
daug daugiau, negu kad į baž
nyčių. Prie to, butų atsiradę 
nemažai žmonių, kurie butų 
patvirtinę jo faktus. Ypač tie, 
kurie yra buvę Rusijoje. Bet 
fanatikai, kokie jie nebūtų, 
viskų daro atžagareiviškai. 
Reikia pastebėti, kad karštieji 
Stalino sekėjai, kurie nėra bu
vę Rusijoje, beveik neapalpo 
iš pykčio.

Toronte Stalino bernai, ku
rie Lietuvoje krikdemų lai
kais tarnavo žvalgyboje, “Ke
leiviui” ir “Naujienoms” kasa 
duobę. Balandžio 9 d. savo 
parengime Strazdevičius laikė 
spyčių, kuriame garbino savo 
“Darbininkų Žodį”, o niekino 
“N.” ir “Keleiviį”z Girdį, “Ke
leivis’’ ir “Naujienos” jau bai- 
gia savo dienas, o “Darbinin
kų Žodis” kas kart žengia pir
myn ir greitu laiku apim- 
siųs visų pasaulį. Gyrė, kaip 
įmanydamas, savo šmcižtlapį, 
buk er^s neapsakomai nau
dingas. Nežinia tik kam jis 
naudingas, — Smetonai ar 
Hitleriui, nes tas pats Strazde
vičius dažnai mėgsta kalbėti 
apie bendrą frontą, bet nepa
sako, su kuo. O kuomet jisai 
darbininkų spaudų niekina, 
tai tas įrodo, kad jo bendras 
frontas galimas tik su fašis* 
tais.

Tas visai nenuostabu, kad 
Stalino bernai padeda fašis
tams įsigalėti, bet tavo, Straz- 
devičiau, pastangos tikriausiai 
nieko negelbės, nes tu pats dar 
be kelnių buvai, o “N.”Jr “K.” 
jau plačiai lietuvių visuome
nei buvo žinomi. Patarlė sa
ko:. nekask kitam duobės, nes 
pats įkrisi; taip bus ir su “D. 
Žodžiu.”

Galite džiaugtis, kol randa
te tamsių darbininkų, kurie 
duoda savo kruvinai uždirbtus 
centus dėl šmeižimo savo 
draugų. Bet tas ilgai nusitęs. ir 
tie, kurie šiandien remia, su
pras prie kokio absurdo juos 
tas “D. ž.” veda, ir atsuks jam 
nugarų.

Kanados lietuviai darbiųin- 
kai, ar ilgai mes dar duosi
mas visokiems Strazdevičiams 
ir jam panašiems tipams save 
išnaudoti? Gėda mums, kad 
mes nemokamo atskirti, kur 
priešas ir kur draugas.

— Žaibas.

laikraštį leisti reguliariai...*’
Šiais metais kalbamieji 

sunkumai ne tik nesumažėjo, 
bei dargi padidėjo. Vienok 
buvome pasiryžę musų laikra
štį kad ir retkarčiais leisti to
liau. Deja, Vokietijos įvy
kiai, įsigalėjimas fašizmo, lai
kraščio leidimą Bėrlyne padare 
visai negalima. Kova” Berly
ne nebeišeis.

Vokietijos įvykių šešėly 
muf<ų, tegu ir menkas darbas 
dėl atgavimo laįsvės Lietuvo
je, visai nenustojo savo reik
šmės. Net priešingai, šiuo me
tu ne tik Lietuvos darbo liau
dies, bet ir Lietuvos Nepri
klausomybės reikalas verčia 
susirūpinti dėl iškovojimo 
Lietuvoje laisvo, atsparaus 
tvarkymosi. Ir piusiį < “Kovos” 
leidimas butų reikalingas, to
dėl, jei. sąlygos "leis, dėsime 
pastangų “Kovų” iŠ kurios ki
tos vietos leisti, šiuo tarpu 
ei ame priversti sujnusų gerb. 
skaitytojais — tikime, tik lai
kinai — atsisveikįpti.

Su musų prenumeratoriais, 
įmokėjusiais už 1933 m. pre
numeratų, stengsimės vienu ar 
kitu budu atsiteisti.

“Kovos” leidėjų ir Redakci
jos vardu , ...

Januškis.

K onf e re neijos reikalu
^Pereitame “Biul.” nr. kvie

tėme draugus pasisakyti dėl 
musų konferencijos, išpuolan- 
čios dėl visos eilės. priežasčių. 
Buvo metama mintis konfe
rencijų šiuo metu pakeisti 
“plebiscitu”. , ;

Pakeltu klausimu gauta vi
sos eilės draugų pasisakymas. 
Vilniečiai padarė tuo reikalu 
platesnį nutarimų, kiti drau
gai pareiškė savo asmeninę 
nuomonę.

Visų pasisakiusiu jų mintys 
galima sutraukti šitaip: Ple
biscitas konferencijos negali 
atstoti. Konferencija reikalin
ga ne lik perrinkimui V. K-to, 
bet ir kaipo antifašistinė de
monstracija.. Svarbu esu ap
tarti,.: į \ Įlarbh 
bes bei kryptį, Už plebiscitų 
nępasisakę veijį nė vienas 
draugas.

Todėl plebiscito klausimas 
atpuola. V. K-tas. turės ieškoti 
galimybių sukviesti kaip gali
ma greitesniu la^iįų L-os Soc.- 
demokratų Užsienių konfe
rencijų,. Apie vietų ir laikų kol 
kas? negalima nieko tikro pa
sakyti. Jei pasisegs kliūtis nu
veikti, draugai bus plačiau pa
informuoti. , J. Jan.

Vykdomojo K-to adresas 
šiuo tarpu lieka tas pats — 
Berlin S. W. .68: Schliessfacli

Užsienių jumoras
i" .................r-*'

Hitleris ir \yripas
Hitleris labai pasipiktino su

žinojęs, kad Vokietijoje siau
čia “ispanka”.

— Nacionalistų valdomoje 
Vokietijoje gali būti tik vokiš
kas tautiškas gripas, — piktai 
suriko Hitleris. (

Senti Laikų Vahtas
Palengvina GžUma Fasuote

“Per du meta kankine man* nuo!*, 
tini* «kauttou nuo kalama <tUme 
pe&uose, libandilaa visolrfua link 
meataa. bet nl vienai nepag«lb0ė, 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expeller| ir tik po dviejų 
iirltepitųų komi viii mano akaua> 
mat pranyko. Paln-Expellerl« yra 
geriausia# i* viaų Unhnentų,” 

Lockport, N. Y. , , ** .

PAIN-EXPELLER

Trockio palikimas Logika

“Kovos” skaityto
jams pranešimas

____

Gerbiamieji!
Jau pereitais metais dėliai 

pinigų trukumo tik per didelį 
vargų galėjome “Kovę” leisti. 
Paskutiniame “Kovos”' 10-12 
(35-37) nr. rašėm: “Musų pre
numeratorius ir skaitytojus 
atsiprašome, ( kad netesime

' ' ' !, J ' .■

. ■

PROBAK-
suteikia 

barzda&kutykjos 
mato (-■ komfortą 
■ skutimus 

namie

(PP.OBAK M ADE)

Trockis pareiškė Amerikos 
spaudos atstovams, kad mirda
mas parašysiąs Šitokį testamen-

—Mano galvą įdėti j indą su 
spiritu ir nugabenti Maskvon. 
Galva pasinaudos Stalinas, o 
spiritą išgers Vorošilovas.

Japonijos diplomatai įrodinė
ja, kad nepriklausomųjų val
stybių kūrimas neprieštaraująs 
Tautų Sąjungos principams ir 
Kelogo paktui. Todėl japonų 
kariuomenė turinti užimti Dže- 
holo sritį.

lerininkas, paleisdamas kulką 
piliečiui į kaktą. Bet jis neat- 
budo.

Neatbudo
Diktatorių rupesnis

įžymiausieji diktatoriai lau
žo galvas, kokiu budu panai
kinti piliečių sapnų laisvę.

—Vokietija aibusk! (“Deut- 
schland ervache!”) — tarė hit-

Namų ūkis

Į mokslininko kabinetų įbėgo 
tarnas šaukdamas visais nas
rais:

—Degam!
—Pranešk apie tai mano 

žmonai — atsakė mokslinin
kas, — žinai, kad aš į namų 
ūkį nesikišu!

Asilų ūkio krizis Ispanijoje

Ispanija visada buvo tradici
nė asilų ūkio šalis. Įsikūrus 
respublikai, asilų skaičius žy
miai sumažėjo.

Seniams žaislas. — 

Popiežiaus valstybė.

.. .......................* . ............... . ................ ........—.............. ...................... ............  ilIMl .......... m JĮ

Carr Bros. Wrecking Co.
Antrų Rankų Budavojimui Medžiaga

NAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

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

ALAUS STIKLAS IR 
SANDVIČIUS DYKAI!

Naujienų ir Radio Kliudo 
I7INE I ^■11 Eh ■ N wl

■ ' i .
. ! ■> ‘ ' '' \ , ■ ' " • \ ‘ ' •. L ■

SEKMADIENY,

GEGUŽIO 21,1933
THE OAKS D ARŽI

J. '- . • ‘ ■ ' . * * • . .

Archer Avenue ir 123rd Street

Tai bus tikrai nepaprasta gegužinė (Sekite musų prane 
Šimus Naujienose ir klausykite kas rytą per radio)



Penktadienis, Kai. 21, 1933

Rašo J. T. Bendžius

butų patogu pri

kelis desėtkus įvairių

Dar žodis kitas

(galas)

galionų Įtalpi

mė

mė

Aleiandra Masalskis

VIENA IŠ GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

Gaeo 
Vandene 
Nil<lytojan

30 galionų 
italpoH

Numažino bedarbiu 
pastogių biudžetų 
$112,000 j mėnesį

Įvyks rytoj J. Krenčiaus sve 
tainėje; komisija darbuojasi

dovanų laimėjimui 
ateidami į šią 
palengvinsite

Geg. 6 d. Chi. Liet. Auditorijos 
scenoje statys veikalą “Nak
tis Baltijos Pakrantėse”

Apron 
Sinka 

$12-95

Bali 
mi- 

Tlka vi- 
^emiemg 

lankamH.

A t mo.> Stores that 
sėli cleaners

1534 N. Oakley Avė.
- Tel. Brunsvvick 9131

darbą į menesį. Už tuos pini
gus turi nusipirkti kiek mais
to. Trukumą komisija dapildo 
iristatydama konservuotus ir 

kitus valgius. Jie negyvena pa
stogėse.

Trečioji grupė dirba vieną 
dieną j savaitę ir gauna 25c. 
Be to, kiekvienas tos grupės 
narys gauna maistą ir pastogę.

3,500 pirmoje grupėje
Dabartiniu laiku pirmoje gru

pėje yra 3,500, antroje—2,500, 
o trečioje 
niii 
grupės yra perkeliami į antrą
ją ir trečiąją. Spėjama, kad 
šio mėnesio pabaigoje pirmoje 
grupėje tebus 700 bedarbių.

Kviečia Joniškiečius 
atsilankyti į L. ir K. 

kliubo vakar a

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

siems yra žinoma, Joniškiečių 
K. ir L. Kliubas yra pasižymė
jęs savo gerais darbais ir jį 
visuomet reikia paremti. Tai

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

Kur jus perkate 
maistą?

MODERNIŠKA SNIEGO 
KALTUMO 

Vitreous
D Kloseto 

įrengimas
pilnai* Hii 

nėdynecentras, 
lietuvių 

išlaikyti 
Todelgi 

Jūsų lau-

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

3307 AUBURN AVENUE
Boulevard 4139

Štai, komisija dirba kiek ga
lėdama platindama bilietus va
karui, kuris įvyks balandžio 
22 d., J. Kreičiaus svetainėje, 
4600 Soulh Wood Street. Dar
buojasi ‘ ifr J3ksekmingam pačio 
vakaro surengimui.

Prašau visų kilubo narių ir 
draugų rengiamam vakare skai
tlingai dalyvauti? Kaip jau vi

li,000. Dabarti- 
laiku vyrai iš pirmosios

M. Dundulienė švęs 
33 m. scenos darbo 

Jubiliejų

Kombinacija
Sinkos Kranai

NUSIPIRKITE SAVO PLUMBINGO IR 
APŠILDYMO DALYKUS DABAR

MIRŠTA MUSU PAŠALPOS DRAUGUOS 
GELBĖKIME JAS!

padarykite atsilankydami į pa
rengimą, rytoj vakare. Įžanga 
visai maža, o busite patenkin
ti.—B. B.

Bytoj, tai'yra bal. 22 d. Ch. 
W. C. U. 63 lokalas, kuris su
sideda vien tik iš lietuvių, ren
gia “bunco party”, kad kiek 
nors sušelpus labiausiai pašal
pos reikalingus bedarbius. Be
darbiai tiki, kad tie, kurie prieš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialistui 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, 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų i 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 
4200 Weit 26 St.

gijų darbuotojais. Visi nusi
skundžia, kad jų draugijos ny
ksta, nežino kaip jas gelbėti.

Mažai esą vietos gyventojų, 
jaunimo nemoką įtraukti, kiti 
perseni ir t.t. Mano supratimu 
Chicagos apielinkių pašalpos 
draugijos turėtų dėtis prie Chi
cagos lietuvių pašalpos draugi
jų. Neabejoju, kad aplinkinių 
miestelių bei kolonijų draugijas 
butų priimtos ,į Chicagos Lie
tuvių Draugiją Savitarpinės Pa- 
šelpos ar kitą kurią pašalpinę 
organizaciją, jeigu tokios drau
gijos nėra visai bankruto sto
vyje.

Kiek man yra žinoma, Chi
cagos Lietuvių Draugijoje Sa- 

priklauso

Reikale dekoravimo 
bei kvietkavimo savo namo 
ar lauką 
mus. 

kaina

maliavojimo 
vidų 

tai. malonėkite kreiptis pas 
Gražus, greitas ir prieinama 

musų darbas atliekamas.

HRH padaro darbą chamišku budu suminkštindamas
visai ištirpdamas... ir ttodel reikia labai- finalai pastangų padėti* Ą 
palyginant su kitais valvtojais. 
kitų panašių švelniai išbaigto 
jeigu nebusite užganėdinti.

Praveda pastogių darbų pro- 
gramo reviziją; dabar pasto
gėms išleidžia $166,000.

BALL 
COCK

Pakelta* 
Cock, tvirto 
■i ilgo, 
ai t) m h 
tol lėto 
Pantebėtinaa 
kinyu g*

uai'g i» . ............ ■■■■■■■■■■ .i        

porą metų taip nuoširdžiai rė
mė bedarbių šelpimo komitetą, 
dar nuoširdžiau parems pačių 
bedarbių pradėtą darbą.
Tikisi paramos iš visuomenės

O kad tas tiesa, tai aišku iš 
“bunco party” rengimo komi
teto pranešimo. Vos tik kelios 
dienos kaip komitetas prądėjo 
dirbti, o jau įvairus biznieriai 
r šiaip lietuviai suaukavo tam 

•tikslui 
dovanų.

Daug
Taigi,

NUVALYKITE
savo popieruotan arba 
k šėlau Hienas—taipgi 
narna Uždangalui—»u
norene

kurie gyvena Bose’and, West 
Pillman, Burnside, So. Chicago. 
Melrose Park, llarvey, Cicero 
ir net iš Indiana Harbor ir Ga- 
ry, Indiana, žinoma, jei pra
dėtų didesnis skaičius lietuvių 
dėtis prie Draugijos iš artimų 
apielinkių, Draugijos susirinki
mai butų galima laikyti sekma
dieniais
būti j Draugijos susirinkimus 
ir kiek iš tolimesnių miestelių.

Chicagos apielinkių miestelių 
lietuviams patartina glaustis 
prie Chicagos— Chicago yra 
stambiausias lietuvių 
mes čia lietuvybę ir 
organizacijas galėsime 
dar gana ilgą laiką, 
spėskitės pas ’ mus 
kiam.

Paskutiniai mano žodžiai te
gul būna—visos lietuvių silp
nesnės pašalpinės organizacijos 
Chicagoje ar artimose apielin- 
kėse dėkitės prie Chicagos 
stambesniųjų lietuvių draugijų, 
geriausiai prie Chicagos Lietu
vių Draugijos Savitarpinės Pa
šalpos.

namų šeimininkė turi 
Ši problema 

kaip ji galėtų nusipirkti

Bal. 17 d., “N.” No. 90 tilpo 
korespondencija “M. Dundulie
nės Artistų grupės” rengiamą 
vakarą Chi. Liet. Auditorijoje 
M. Dundulienės 33-jų metų ju
biliejaus paminėjimui. Bus su
vaidintas veikalas “Naktis Bal
tijos Pakrantėse”.

Korespondentas (Sp) sake, 
kad prie veikalo ruošimo sce
noje Frau k Bulaw buvo pakvies
tas režisorium. Tai yra klaida. 
P-s Frank Bulavv buvo pakvies
tas kaipo spaudos tvarkytojas, 
korespondentas ir vakaro tvar
kos vedėju kartu su p. S. Miš- 
čikaitiene.

Veikalo režisore yra M. Dun
dulienė, o jos pagelbininkė p- 
lės G. ir A. Jueličiutes, Kazys 
Sh imkite, Jonas Pukinskas ir 
Adomas Mažėika.

—M. Dundulienė.

(tęsinys)
Todelgi, mano supratimu, 

draugijos, kurios dar nėra visai 
bankruto stovyje, privalo susi
žinoti su viena iš tų trijų drau
gijų ir, jeigu jas priima, tai 
tuoj susijungti.

Kiekviena 
svarbią problemą, išrišti, 
yra sekama 
geriausius valgimo produktus, žemiausia 
kaina. Maisto pirkimas yra visai skir
tingas nuo pirkimo kitokių namams rei
kalingų dalykų. Ji gali nusipirkti kė
dę, kaurą arba brankas,' bet tokie pir
kiniai daromi labai retai, kuomet maisto 
produktus reikia pirkinėti beveik kas
dien. Labai lengva išrišti šią problemą 
sekamai, šeimininkė turi savęs paklaus
ti, kur ji daro pirkinius. Krautuves rū
šis ir patįs krautuvių savininkai, turi di
delę reikšmę jos pirkinių padarime. Šiuo 
mes norime pastebėti, kad ne visos krau
tuvės perka prekes vienokiu budu ir ne 
visos moka už prekes wholesale kainą.* 
Todėl ir, kainos.ir produktų rūšis negali 
būti vienoda pas tuos krautuvninkus, ku
rie už savo prekes moka retai! kaina, ar 
perka po truputį, o ne daug iš sykiu.

Namų šeimininkes daugiaus sutaupys 
jeigu jos pirkinės “Mtdwest Stores” san
krovose. ši organizacija turi 300 ne
priklausomų groserių ir pilnai pasiren
gus tinkamai patarnauti ir taipgi sutau
pyti namų šeimininkėms ne. mažą pini
gų. “Midwest- Stores” sankrovas pa
togiai randasi visose Chicagos miesto da
lyse, taipgi ir priemiesčiuose.

Labai svarbu Vra atsiminti faktas, kad 
”Midwest Stores” sankrovų savininkai 
perka viską kooperatyvišku budu, iš 
nuosavų tvareąuzių. Čia viskas super
kama dideliame skaičiuje, tankiausia po 
keletą vagonų iškarto. Kas reiškia, kac 
ir kainos todėl būna daug žemesnes ir 
tomis sutauportris ”Midwest Stores” san
krovų savininkai pasidalina su savo kos- 
tumeriais. *

Be to, patyrę pardavėjai, kurie dirba 
tose sankrovose. patarnaus jums laba 
mandagiai ir greitai. Daugelio meti 
patyrimas padarė juos ne tik ekspertai i 
savo amate, bet ir išlavino juos man
dagume ir malonume. Ir todėl dauge
lis žmonių ir mėgsa pirkinėti šiose krau* 
tuvėse.

Šios dienos laikraščio laidoje jus rak
site ‘/Midwest Stores” sankrovų skelbi* 
mą. * Jame pažymėta specialai, kurie 
bus parduodami pabaigoje šio# , savair 
tęs. Maistas yra taip geras ir*'pigus, 
kad jus ne turėtumėte praleisti progąi. 
bet pasinaudoti baegenais, kuriuos rasi
te savo apielinkes ”Midwest Stores” ton- 
krovose,

čia mano buvo daugiausia 
kalbama vien apie Chicagos lie
tuvių draugijas. Bet tos pa
čios bėdos yra ir kitose lietu
vių kolionijose. Mano patari
mas gali būt sveikas visur. 
Poras savaičių atgal man teko 
kalbėtis su Boselando, Cicero, 
Harvey, Melrose Park ir kitų vitarpinės Pašalpos 
artimų Cbicagai kolonijų drau- gana daug draugų ir draugijų

Pranas Planchunas, 1967 Ca- 
nalport Avė., yra bedarbis. Per 
keturioliką metų išbuvo nary» 
vienos pašalpinės organizacijos, 
kuri turi labai dievobaimingą 
vardą. Buvo tos draugijos val
dyboje, darbavosi jos labui.

Užėjus bedarbei neteko darbo 
ir negalėjo sumokėti dtfoklių. 
Netrukus jis susirgo ir išgulėjo 
lovoje kurį laiką. Pasveikęs, 
Planchunas kreipėsi į valdybą 
prašydamas pašalpos arba ku
riuo nors kitu budu jam padė
ti. Bet draugija atsisakė.

O tuo tarpu kitas tos orga
nizacijos narys irgi buvo pa
našiame padėjime. ^Užsiliko su 
duoklėmis/^Sųsirgo. Tų jis krei
pėsi į organizaciją pašalpos. 
Bet jos negalėjo gauti. Vienok 
organizacija surengė to nario 
naudai išvažiavimą ir sukėlė 
$36, kuriuos jam tūtoj au per
davė.

Kodėl vienas narys, kuris pri
klausė prie organizacijos per 
14-ką metų ir per tą laiką su
mokėjo organizacijai stambią 
sumą pinigų yra blogesnis už 
kitą? Kodėl ir jam nepagelbėti 
sunkioms dienoms atėjus.

Joniškiečių Labdarybės ii 
Kultūros kliubas turi išrinkęs 
komisiją vakarų rengimui iš 
sekančių asmenų: p-lės Kaži* 
mieraitės, p. Laučienės ir J. 
Krenčiaus. Greičiausiai susi
dėjo nepatogios aplinkybės ir 
komisija nesuspėjo surengti va
karo prieš užgavėnes. Man su
sitikus su keletu* narių, jie pra
dėjo daryti kaltinimus komisi
jai, buk ji nieko neveikianti, etc. 
Bet jie klydo.

Platina bilietus vakarui

fcnir- 
Lan 

Ah 
užganėdina

Laike paskutinių dvejų 
nėšių bedarbių pastogių 
džetas buvo numažintas $112,- 
000/ praneša Charles E. Miner, 
direktorius pastogių Illinois 
Emergency Relief komisijai.

Biudžetai komisijos pastogių 
skyriaus vas.„ kovo ir bal 
nes. buvo sekami:

Vasaris ....... $278,000
Kovo ........... 223,000
Balandis ....... 166,000
“Nors pastogių operavimo 

išlaidos nupuolė dėl sezoninio 
bedarbių sumažėjimo ir nors 
išlaidos sumažėjo padarius kai 
kurias permainas administraci
joje, stambiausią sumą nuo iš
laidų buvo galima nuimti pa
darius reviziją pastogių darbų 
programe”, pareiškė Chas. Mi
ner.

Sulig dabartinio darbo pro- 
gramo, bedarbiai yra padalinti 
į tris grupes. Viena grupė dir
ba prie gatvių valymo vieną 
dieną j savaitę ir gauna $4. 
Už tuos pinigus turi nusipirkti 
reikalingą maistą, etc., o na- 
kvoja pastogėse.

Gauna $4 už dienos darbą
Antroji gauna $4 už dienos

Finest cleaner for silver- and glass 
ware, dishes and pots. Keep HRk 
handy in the kitehen and bath- 
room .... Buy a good supply 
and ūse it all over the house..

.,Sv\jW\S,\kSk

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 Palto užsakymus — DYKAI Pristatymas 
Visos Krautuvės Atdaros Antradienio, Ketveryo ir Šeštadienio Vakarais
West ir South Sidės Krautuvės Atdaros Nedėlioj iki 1 vai. po pietų.

Abelną Namą darbą padaryti smagesniu 
y u kaip dabar lik sunkenybė.

”parę” 
keliais 

centais sunkų bedarbių padėji
mą ir linksmai praleisite kelias 
valandas, bet dar ir laimėsite 
gerą dovaną.

TParty” įvyksta Woodman’s 
Hali, 33 St. ir So. Lima St., 
kampas, apie pusę blioko į va
karus nuo Halsted St. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga 15c.

Bedarbis.

J. F. RADZIVS
LIETUVIŲ GRABORIUS

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

J. F. RADZIUS
Tel. Canal 6174

Jeigu kiti

išgydė tūkstančiai ligonių. Patarimai 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

i 1 ryto iki 1 vai. 
kampai Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Dar vienas krikščio 
niškos “artimo mei 

les” pavyzdys

KurAto VnndeiiH 
Palaikymui

Šildytojai
9am-ite knrfttt) van
deni greit ir ekono

miškai.

$13-75
Tel pu IOO galionų

Kviečia sušelpti pa
šalpos reikalingus

RyC Įvylistr. lietuvių Ch. W. C 
U. 63-čio lokalo “bunco party’

Rusiška ir Turkiška-Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVEI T ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 iširam^

Vanos, lietam ir draskos vanos. 
svvitnming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
srredomis iki 7 v. v.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Hn Im įleAln^n arba kalrfa jhihčh 
vandeniui nubėgti lenta, 42 Inf. 
(tiktai ninku) ................................. ........

DOME TO P An.DYTOJAH 
t Telpa 5z 

Galionai 
'larantuojninc

ĮJJm avarųnH velk.R IM HpiHidiini)

18th Street
Chicago, Illinois

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Atsiklaupus and Kelių . . .
. . . Pasilipus kad Lubos Pasiekti

Sunkio minfngo. nikolio den
gti, hu stikliniu indu dėl 
muilo ir pasu- S 4 
karnų kaklu I «wv

Baltas lig eniegaH
Sprayed z"
Celių lokio

Toilefo4^Bgft
Sėdynės
Su tvirtais kabliais. Šia 
žema kaina. Ga j 4 
rantuotai!. |
Specialiai . .... ■
Beržo Raudonmedžio Sė- 

<Jyt’« .......................  utie

CLEANING • CLEANING
Save a lot of that hard 
labor by using ♦ . .

HRHS
THE MASTER CLEANER

Makes your
SPRING CLEANING

įĮ REPUBUC3100

J. J. BAGDONAS 
LIETUVIU GRABORIUS

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savo rūpesčius. t 
Koplyčia veltui

Žemiausios kainos ant APŠILDYMO SYSTEMŲ. Įsitaisykite sau ap
šildymo plantą su įrankiais ir planais, kuriuos suteiksime jums dyka1 
Parsiduoda pilnai įtaisyti, jeigu to norėsite. Patelefonuokite mums i. 
musų ekspertai inžinieriai atsilankys į jūsų namus.

uvi .uu.ui vir.iuotieji uaroiiiinkul ^,atl Vartoti Havo Pay-Roll Identifikaeijau,

JblŽilis

Ne nubruožia porcelianos, arba 
paviršiaus. Jūsų pinigai grąžinami

> j



Chicagoja — paltai 
Metams _

Pusei meti ...........
Trfihe minėdama

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newe 

publlehed Daily Except Sunday by 
Fh« Lithuanian Newa Pub. Co», Ine.

1789 South Halated Street 
Telenhonr Roosevelt 8500-

gaito^ GBIGAITIS

ienos

dttivį 1789 flk 
m. Telefonai

S 00 per 9ta* in 
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8c per oooy
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INFLIACIJA ATĖJO

Užvakar prezidentas Rooseveltas atšaukė leidimus 
išvežti auks^ iš Jungtinių Valstijų, ir iždo- sekretorius 
Woodin pareiškė spaudos atstovams, kad Amerika yra 
atsisakiusi nuo aukso standardo.

Sekretoriaus Woodin’o žodžiai reiškia^ kad Ameri
kos valdžia pradėjo.\ykinti' dolerio infliaciją.

šito žinksnio buvo galima laukti. Jeigu Roosevelto 
administracija nebutų; savo noru priėmusi infliacijos 
politiką, tai infliaciją jai butų? užkoręs kongresas. Šio
je vietoje jau buvo aną dieną nurodyta, kaip infliacijos 
šalininkų skaičius kongrese- auga. Nuo sausio mėnesio 
iki dabai' balšai už “laisvą sidabrą” padidėjo senate 
nuo 18 iki 33. * -

Bet jeigu infliacijai ir kongresas butų priešinęsis, 
tai ji butų veikiausia vistiek atėjusi, nes ekonominė 
padėtis Jungtinėse Valstijose kasdien darėsi vis labiau 
nepakenčiama. Prekių kainos nuolatos smuko ir smu
ko, biznio pelnai it darbininkų- algos vis mažėjo, bedar
bių skaičius augo. Per kovo mėnesį, pavyzdžiui, darbi
ninkų algos pramonėje nupuolė daugiau kaip 4 nuo
šimčiais, palyginant su vasario mėnesiu.

Šitokiai padėčiai besitęsiant, Amerikos valdžia bu
tų buvusi priversta vis labiau ir labiau bristi į skolas* 
Federalinio iždo deficitas už šiuos biznio metus (t. y. 
nuo liepos mėn. 1 d‘. 1932 m.) jau pasiekė daugiaus 
kaip pusantro biliono dolerių, būtent, balandžio 1# di 
jisai buvo $1,503,846,688.

Nežiūrint i tai, kad valdžia ėmė vykinti griežtą 
ekonomiją, apkapodama karo veteranų išlaidas ir val
stybės tarnautojų algas, iždo deficitas augo diena iš 
dienos. Negalėdama šitą deficito augimą sustabdyti, 
valdžia butų anksčiau ay'Vėliau buvusi priversta pa
leisti į darbą spausdinamąją presą popieriniems pini
gams gaminti, kad jais butų užkimšta didėjanti spraga 
ižde. Amerika tuomet butų susilaukusi panašios inflia
cijos, kokią pergyveno Vokietija, Italija, Francija, Ru
sija (kuri dabar turi jau antrą infliaciją) ir visa eilė 
kitų šalių.

Infliacija, kylanti iš biudžeto deficitų, yra payojin- 
giausios rųšies infliacija, kadangi ją beveik negalima 
sukontroliuoti. Taip pat, kaip ir nekontroliuojama- de
fliacija, ji didėja ir didėja tol; kol priveda kraštą prie 
ekonominės ir finansinės suirutės.

Kad Ameriką neištiktų nekontroliuojama infliaci
ja, valdžia nutarė pradėti sąmoningą, kontroliuojamą 
infliaciją.

laikinas dalykas. Normalio. biznio eiga, reikalauja pa
stovios valiutos. Kuomet pinigų vertė svyruoja, dieną iš 
dienos tai krisdama, tai pakildama, pramonė, prekyba 
ir žemės ūkis negali eiti kaip reikiant. Infliaciją* gali 
tarnauti, kaip bėdos priemonė, tiktai iki pribręsta są- 
lygos pastoviam ekonominiam gyvenimui.

Bet ekonominis pastovumas Amerikoje priklausys 
’nuo. pastovumo visame pasaulyje. Todėl didelę reikšmę• 
turi tos konferencijos, kurias Rooseveltas šięmis dieno
mis rengiasi pradėti su kitų valstybių atstovais Wa- 
shingtone. Anglijos premjeras- MacDonaldas jau busi 
Amęrikos sostinėje ryto. Tuoj* po jo atvyks Herriot iš 
Francijos ir atstovai iš kitų Šalių.

Amerikos valdžiai teks su jais susitarti prekybos, 
finansų, muitų ir kitais klausimais, nuo kurių pareina 
-kiekvienos atskiros šalies gerovė, ^ashingtono konfe
rencijose gal bus nuspręstas ir tolimesnis Amerikos 
dolerio likimas. Bet jeigu tenai nebus prieita prie susi
tarimo, tai- Amerika, atpiginusi, savo dolerį, bus pasi
ruošusi finansinei kovai su< tomis šalimis, kurių valiu
tos iki šiol buvo pigesnės, negu jos.

Medicinos Žinios
Mirusieji gydytojai J. V.

1932 metais

Amerikos Medikalines Asoci
acijos Žurnalas pereitų metų 
užrekordavo 3,142 mirusius 
gydytojus Jungtinėse A. Vals
tijose (1931—2,952, o 1930 — 
2,943). Kadangi medikalines; 
mokyklos išleido 4,936 gydyto
jus, tai gydytojų padaugėjo! 
per vienų metų (1932) 1, 794*

Bendro jų amžio tenka- 
kiekvienam po 64.1, o 1931-— 
63.8. Du dasikasė net iki viso! 
šimto metų; 55 išgyveno poi 
90 ar daugiau. Tik vienas vosį 
22 metu tepasiekę. Dvidešimtį 
Septyni mirė tarp 25 ir 29 me
tų, 44 tarp 30 ir 34, 55 tarp 35! 
ir 39, 114 tarp 40 ir 44, 173! 
tarp 45 ir 49, 248 tarp 50 ir 54( 
420 tarp 55 ir 59, 478 tarp 601 
ir 64, 454 tarp- 65 ir 69, 419 
tarp 70 ir 74, 343 tarp 75 ir 
79, 206 tarp 80 ir 84, 101 tarpi 
85 ir 89. Daugiausia mirė sau
sio mėnesyje — 282i x

6.-a. *" '*

šimtas ir penkiasdešimt aš- 
tuoni mirė dėl įvairių nelai
mių (1931—139). Automobilių! 
nelaimėse žuvo 77 (6 daugiau- 
nei 1931). Puldami užsimušė 
arba mirtinai susižalojo 19,

taip, suminėti negalima,*> nes1 
pernelyg ilgas išeitų, raitas;

Pravartu, galop, čia pažy
mėti; kad ne mažai šitų gydy
tojų užsiėmė i» kitais darbais 
šalia savo profesijos arba savo 
profesija visai nebeužsiėmė, o 
tiktai kitais darbais; štai: 149 
mokytojavo medikalinese mo
kyklose* 264 tarnavo^ pasauli- 
ny kare, 49 buvo civilinio ka
ro veteranai ir 40 Ispanijos. 
Amerika karo veteranai; 89’ 
buvo sveikatos viršininkais; 
86 buvo! įvairių auklėjimo 
komisijų nariais ir 65 sveika
tos komisijų nariais, 46 ko
roneriai, 46 merai, 24 įstatym- 
daviai, 12; medikaliniai kvotė
jai, 17 armijos gydytojai, ir 10 
laivynes gydytojai; 20 auto
riai, 14 bankų prezidentai, 13i 
aptiekoriai, 9 pašto viršinin
kai, 8 misijonieriai, 8 alder- 
monai, 5* dantistai, 5 redakto
riai, 2 advokatai, 4 policijos 
chirurgai, vienas kunigas ir 
vienas teisėjas. I£aip matome, 
tai gydytojų; užsienijinai Jun
gtinėse Valstybėse yra labai 
įvairus. — Dr. Marger.is.

JVAfRENYBĖS

Sies karkVabaliai pavertė vie
nos Jeruzalės bažnyčios kupo- , 
lą tiesiog rėčiu. Tų vabalų ieškoti kelių oran ir. pragfau-
vikšrai veisėsi mediniuos kupo

To balkiuos, o kai iŠ jų išėjo 
suaugę vabzdžiai, jie pradėjo

žė metalų.

Gscar Wilde Vert# Al Kartūnas,

Dariam) Cray’jaus Atvaizdas

H.....■■'■■■■............... .... .....f i 1.

Ką ši infliacija reiškia? Žodis “infliacija” reiškia 
“išsipūtimas”. Pinigų infliacija tai— kada valdžia (tie
siog per savo iždą arba per emisijos banką) išleidžia 
daug pinigų. Jie nėra padengti auksu, t. y. valdžia su
stabdo aukso išmokėjimą už popierinius pinigus.

Tuomet pinigų vertė nupuola. Bet puolant pinigų 
vertei, kyla prekių kainos. Tikslas dolerio infliacijos, 
kurią dabar ėmė vykinti Amerikos valdžia, ir yra- pa
kelti prekių kainas, idant biznis pradėtų nešti pelną. 
Kai bižnis vėl pradės duoti pelną, tai padidės darbai ir 
žmonių pajamos. Tuomet į valdžios iždį ims plaukti 
daugiau taksų..

Kaip toli dblerio infliacija- progresuos, šiandie dar 
sunku pasakyti. To veikiausia dar nežino nė pati’, val
džiai Anglijos sterlingui pametus aukso papėdę, ster-. 
lingo vertė nupuolė apie trečdalį. Gal ir doleris nu
smuks tiek pat. Vakar, vos paskelbus Washingtone, 
kad* Jungtinės Valstijos galutinai sustabdė aukso išve
žimą, dolerio kursas tuojaus nukrito apie 10 nuošimčių 
palyginti* su- kitų* šalių- pinigais.

Bet užtai “stakų” ir prekių kainos Amerikoje ėmė 
smarkiai kilti. Doleriui smunkant dar labiau, kainų* ki
limas turės tęstis. Tai; be abejonės, turės prisidėti prie 
biznio atgaivinimo*

Atrodo’ kad‘ pi’gių kainų, (ir brangių dolerių) ląikąi’ 
baigiasi arba jau pasibaigė* Artimoje ateityje viekas 
turės pabrangti. Tokios kainos, kokios yrą dabar, ne
ilgai trukus atrodys žmonėms dideliais “bargenais”:

... .......... .. "i
Roosevelto administracija pasielgė gerai, nutarda

ma vykinti infliaciją. Tai yi»a vienintėlis būdas, atgai
vinti bizni-

Bet šitos vienos priemonės neužteks. Infliacija yra

dozą vaistų priėmę mirė 10; 
kaip nors šuviu susižaloję irgi1 
mirė 10. Angliarukščia apsi
nuodiję mirė 6; Keturi mirė 
nuo kaukolės susižalojimo ir 
4 nuo apsideginimo. Trys žu
vo aeroplanų nelaimėse ir 3 
mirtinai apsinuodiję. Dviejų! 
mirties priežastimi buvo x- 
spindulių mašinos, 2-jų eks- 
pliozijos ir dar 2-jų sulaužy
mas kojų. Vienų užmušė biz
nio iškaba krisdama. Kai ku
rie mirė nuo gazo, kai kurie 
dtonuose ilutroško, o kai ku
rių atsitiktinėm mirties prie
žastys nebuvo paduotos.

Net 87 gydytojai nusižure. 
Tai 23-mis daugiau nei 19311 
in* Nusišovė 36, nusinuodijo 
23,* mirtinai patys susižaloję 
mirė 9, pasikorė 5, nusitroškiu 
no gazu irgi 5, nusinuodijo 
vaistais 3, užsimušė iš aukšto 
šokdami 2, nusinuodijo chlo
roformu 1 ir mirė persidaręs 
1. Kitų nusižudymo budai nc- 
paduoti.

žinoma, daugiausia mirė 
nuo įvairių/ ligų, Kaip 
paprastai, širdies ligos pralęn* 
kė kitas ligas, nes jos pasiėmė 
1,101 gyvastį (1931 in. — 1,- 
065). Kraujo išsiliejimu galvo
je mirė 346. PĮUučių1 Uždegimų 
— 284. Nuo gyslų sukietėjimo 
mirė 259. Inkstų uždegimu — 
208, vėžiu 228, cukrine liga — 
70, tuberkuliozu 6$ emboljz* 
mu ir trombozu Oužsikimši- 
mas gyslos) —- 162, uremija 
(šlapimo medžiagų sUšikroVi* 
mas kraujyje) — 81, influen* 
za — 45, septicemija (kraujo 
apnuodijimas) — 
—42, apendicitu - 
uždegimu 
uždegimu

apnuodijimas) — 43, senątye 
—42, apendicitu — 35, kepenų 
uždegimu — 31, pilvo plovės 
uždegimu — 24, skrandžio 
skauduliais. — 24, žarnų užsiį 
kimšimu — <j3, ir daugeliu kib 
tų ligų, kurias Čia, šiaip ar

Vabzdžiai, kurie pra
graužė metalinius 

laidus

a;''i hIrh a, 11 m.—i■ į i u?; , i.

.. .. .. Uf ■» 
(Tęsinys)

* “Smagumas tai yra- vionim 
■telis daiktas vertas turėtii” 
jis atsakė, savo lėtu metodiš
kų balsu. “Bet aš prisibijau, 
įjogei1 aš hegaliu vadinti, savo 
■teoriją n nona va. Ji priklauso 
gamtai- ne man. Smagumas 
yra gamtos tyrimas, jos ženk
las sutikimo; Kada- mes esame 
linksmi', mes esame gari, 
bet* kada mes esame geri, mes 
įievisada- esame linkimi.”
5 “Ak, ką-gi jus manot, saky
dami ‘gori?* šaukė Hali*- 
\vardasi
' “Taip,’’ aidavo Dortonas, 
atsilošdamas į lordą Henriu 
pro purpurinėmis lupomis ka
lavijus, stovėjusius vidury sta
lo, “ką jus: suprantat geru, 
Henriau?”

“Būti geru reiškia būti bar-, 
inonjjoji paįs sp sayinb”; jife 
atsakė, paliesdąmąs ploiląį 
stiklelio Rotų sąytQ gražiai pa
balusiais lĮųplaidžiais pirštais.; 
“Diskorcią, reikia brukti, har- 
monijon tu. kitais. Savo paties? 
gyvenimas: — tai yra- svarbus1 
daiktas. O kas link kaimynų! 
.gyvenimo, jeigu? noi»i būti gud
ruoliu ar puritanu, gali gar
sinti savo morales, paniūras: 
.apie juos,, bet tai nėra- tavo- 
reikalas. I>nic to, individualiz
mas iš tiliro, turit aukštesnį! 
tijislą, Nfodernė moralė susi-, 

‘deda iš pripažinimo* musų am
žiaus nustatytų taisyklių* Aš! 
skaitau bijo kujtupingą žmo
gų, pripažinusį jo laikų, nusta
tytą, moralę, rųšimi didžiau
sios nemoralus!”

iš
vien tik sau, Henriau, prisei^ 
na užsimokėti baidą kainą už; 
tą”, patčmijo tapytojas.

“Taip, šiais laikais mes per-: 
'mokame už viską. Aš įsivaiz
duoju, jogei tikroji beturčių 
tragedija paeina iš to, kad' jie 
neišgali nieko daugiau, kaip 
tik nuo savęs atitraukti, Pui- 

os nuodėmės lygiai kaip iii 
likus dkiktai' yra turtingųjų

Prieš porą metų- olandų In
dijos salose didelių* pastangų 
ir piniginių išlaidų kaina buvo 
nutiestas tarp atskirų miestui 
telegrafo ir telefono tinklas. 
Turint galvoj, kad- karštam ir 
drėgnam klimate . stulpai grei- 
itai- supuva, nutarta buvo laidus, 
nutiesti po žeme ; tuo budu. že
mėn buvo užkasta guminiu* 
audeklu aptrauktas kabelis ir, 
be to, dar aptrauktas švino ap
valkalėliu, kuris turėjo saugoti! 
jį. nuo drėgmės. *

Praeitais metais technikai, 
kuriems pavesta yra tinklo li
nijų priežiūra, pradėjo paste
bėti, kad, įvairiose vietose pa
slaptingai nutrūksta- srovė; to 
priežastys pavyko nustatyti tik- 
tai; visiškai neseniai; Pasirodo, 
kad gap dideliame, atstume me
talinis Vamzdeliu kuriuo ėjų 
kabelis, tarpais buvo pilnas la
bai; mažų akimi' nepastebimų 
skylučių.;, kiekvienos, skylutės 
diametras buvo nedidesnis kaip 
1 milimetras.

Tai' buvo keliai medinio* va-* 
balo vikšrų; (tam tikros rūšies 
karkvabalių), pragraužti pro 
;švinąfl Instinktas, pasakė šiems 
vabzdžiams, kad už metalinės 
apsaugos yra tinkamas maistui 
augalų kilmės audinys; todė, 
fjie nepabojo net ir tekins kflu- 
ttiesi kaip švinas, kliu} perkam 
apstato|OW'į! 
, molUlo žiirntilas, pa
teikęs šį prą^ęšimę, 
kad, nors; ir buvo atsitikimų; 
.kad vabzdžiai Pragotų metą? 
Ją, tačiau tokii atsitikimai labai 
-i^ti. Taty, pąvyz^lhi,! 1!9Q8 
metais taip, pat tam tikros rųL

‘ “Užmokama ir. kitokiais bu
dais,, ne vien tik pinigais.”

“Rokiaio-gi budais, Bazi-

4 “O,l Aš manau- atgaila, kan
čiomis ir,., pajautimu, nupuo
limo.0
. Ępręįgą!. Henriu^ uakpaipė 
pečiais Mano brangus bičiu
li, viduramžių menas yra gan 
.žavėtiną^. bet( viduramžių su- 
aijąudįnimai yra visai pasenę, 
žinoma, juos galima pavarto
ti) apysakose. Bet juk apysako
je vartojame tik. tuos daiktus, 
kuriuos gy 
me.„ Tifeki 
ciyiltoptfcš

rvenime nevartoją- 
it' man, nei vienas 

žmogus- nesigaili! 
turėjęs smagumų* o nei vie
nai necivilizuotas žmogus ne
žino; kas. yra smagumas.”

“Aš žinaul kas yra smagu
mas,”' šaukė Doriapus Gray*- 
jus. “Tai* yra, garbinimas ko 
nors.”

“Tas, žinomai yra geriau, 
” jis at- 

v,- su vaisiais.
Bu|j; garbinamu yra tik er
zinimas; Moterys elgiasi su 
murnik thipi kaip žmonija el- 
giask su sayo dievais. Jos gar
bina. mus; ir jos visada lenda 
mUms į akis, kad'- mes; pada
rytame ką nors, joms”’

“Aš pasakyčiau, kad, ko jos 
prašo,* jos pirmiau' buvo davę 
nuims,’* ^rimtai murmėjo vai
kinas. JOs sutveria meilę mu- 
sųį natūroje. Jos turi teisę at
siimti.” j<

“Tas yra gan teisinga, Do- 
rianai,” šaukė Hallwardas.
1 “Niekas nėra visai teisinga,”

negu- Ijutij garbinamu, 
sakė; žoizdmnuH

tikro, gy venanjljtarė lordas Henrius.
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tverti tobulus darbus/ bet vi- 
sadosi sulaiko mus nub pabai
gimo tų darbų.”

“Henriąu, jus esat baisus! 
Aš nežinau, kodėl jus taip 
labai patinkate.”

“Aš jums visadh patiksiu, 
Dorianai,“ jis atsakė. “Ar jus 
norite kavos, jus bičiuliai? — 
PdternaUtojau, atnešk mums 
kavose ir fine-chaiUpagne, bei 
cigaretų. Ne; užmiršk cigarc- 
lus; aš dar turiu. Baziliaių aš 
^negaliu pavelyti jums rūkyti 
cigarus. Jus turite rūkyti ci
garetę. Cigaretes tai yra to
bulas būdas tobulam smagu
mui* Tai, puikus daiktas, pa
liekantis' žmogų nepatenkintu. 
Ko-gi- daugiau galima butų 
reikalauti? Taip, Doriaiiai, 
.aš; jums visada patiksiu. Aš 
atstovauju jums visas nuodė
mes, kurių* papildymui jus ne
turėjote drąsos.”

i “Kokią nesąmonę jus kalbe
le, Henriau!,” šaukė vaikinas, 
pasiimdamas ugnies iš ugnim 
alsuojančio siaubūno, kurį tar
nas buvo padėjęs ant jų sta
lo. “Eikime į teatrą. Kai Siby- 
lė pasirodys ant scenos, jus į- 
gausite naujį gyveninio idea
lą. Ji perstatys j ūma ką nors 
ko jus ligi šiol nežinojote.”

“Aš viską žinojau,” tarė lor
das, pavargusia išvaizda aky
se, “bet aš esu visuomet pa
sirengęs naujiems susijaudi
nimams. Šiaip ar taip, aš pri
sibijau, jog man tokių daiktų 
•negali būti. Visgi* jūsų stebuk
linga mergelė gal ir palinks
mins mane. Aš mėgstu lošimą. 
Tas yra daug tikresnis už 
gyvenimą. Eikime. Dorianai, 
jus busite su manim. Gaila, 
Baziliau, musų ratuose tėra 
tik dviem vietos. Jųiv turėsite 
sekti mus hansomu.”

(Bus daugiau}

į “O šis. yra,” įsimaišė Dorįa- 
nas. “Jus turite pripažinti, 
Henriau, jogei moterys ati
duoda vyrams patį jų gyveni
mo auksų*

‘‘Galimas: daiktas,” atsikvė
pė’ jis, “bet jbk;’ be išimties, 
reikalauja, atsiimti su taip- ma
žai permaina. Tas, tai ir yra 
rūpestis; Moterys, kaip vienas 
gudrus prancūzas yra pasa- 

ęs, sukelia mumyse norų ;
WR»

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

Reikalaukite “NAU
JIENAS’* ant fcilė kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums, patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo- deiei.

su- Garsinkitės Naujienose

MADOS! MADOS! MADOS!
1....... ................
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CHICAGOS
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nių įstaigų. Jų sęrašas ir len
ktynių įvykių programas bus 
paskelbti vėliau.

Įvyks municipaliame aeroi 
drome.

14-kos aukštų namą 
licitacijos metu nu

pirko už $85,000

Programas nusitrauks ketu
rias dienas Chicagos Munici- 
pal aerodrome. Lenktynėse 
dalyvausi beveik visų tipų or- 

eksperi- 
negalės

Skolų Lincoln Park Arms vieš
butis turėjo $615,000

Lincoln Park Arms aparta- 
mentinis viešbutis, 2734-38 
Pine Grove Avenue, yra ketu
riolikos aukštų namas. Skolų 
turėjo $615,000. Licitacijos me
tu bonų komitetas jį nupirko 
už $85,000. Iš tos sumos fore- 
closure išlaidoms buvo išimta 
$18,910.

Bonų savininkai, kurie nepri
sidėjo prie komiteto ,bus išmo
kėta $10.75 nuo šimto dolerių. 
Tie, kurie sudėjo bonus su ko
mitetu pasiėmė namą.

Dabar namas bus trijų glo
bėjų priežiūroje. Nuo gruodžio 
18 d., 1931 iki kovo 16 d., 1933 
jis buvo vieno trustee rankose. 
Bėgyje to laiko įplaukų davė 
$168,837. Išmokėjimai siekė 
$128,191. Pelno liko $45,646. 
Tos skaitlines parodo, kad bo- 
nų savininkai, kurie prisidėjo 
prie komiteto turi progų atgau
ti visus savo pinigus.—A. B.

laivini. Jokie 100% eksperi- 
mentaliai orlaiviai negalės 
dalyvauti lenktynėse, bęt tai 
nereiškia, kad naujoviški or
laiviai su pagerimntais moto
rais ir naujo tipo statyba ne
bus priimti. Lenktynių direk
torium yra majoras R. W. 
Schroeder.

Su lenktynių organizatoriais 
kooperuoja šioš keleivinės 
linijos: American Airways, 
Braniff Airways, Northwest 
Airways, Trahf<contincntai and 
yVestern Air Express ir Uni
ted Air lines.

Banditų* nušautas 
sargas Benjami

nas Mikuta

f

£
K

mas, “Sandaros” svetainėje, 
814 W. 33rd St. Chicago, III., 
ketvirtadieny, balandžio 27 d. 
7:30 vai. vak.

Meldžiu netik Kupiškėnus, 
bet ir taip sau geros valios 
lietuvius ir lietuves ateiti su
sirinkimai).

šis Kupiškėnų susirinkimas 
nieko bendro neturės su “Ku
piškėnų Bendru Kliubu Ameri-* 
toje.”

Šiame susirinkime bus pra- 
lešta apie Etinės-Kulturos 
draugijų ir jos skyrius, vei
kiančius Lietuvoje.

Šaukia susirinkimą,
D-ras A. L. Graičuuas.

RADIO
WGES 

>o” programas 
KYW—9:00— 
WBBM—9:45
WBBM—10:00— 
WBBM 

Air

šiandien prieš piet
-7:00—“Lietuvių Radio Kliu-

NBC—MusicalMelange 
Organ Melodies 

Donald Novis 
Feast of10:30—CBS the

3:00—NBC—Concert EchoesKYW-(J
KYW—2:3 0—NBC—Women’s 

Review
WENR

Feature
WĘNR—4:15—NBC—Songs at 

Twil(ght
WENR—4:30—Organ Music
KYW—7:00—NBC—Cities Sercice 

Orchestra
WBNR—8:00—NBC—First Nighter 
WM AQ—8:3 0-—NBC—Armour 
WMAQ—9:00—Dr. Preston Bradley 
tyENR—10:3 0—NBC—Phantom 

Gypsy
WCFL—10:45—11:45— Bit of 

Moscow
WGN — 416.4 mct. — 720 kc. 
KYW — 294 met. — 1020 kc. 
WMAQ — 447.6 met. — 670 kc. 
WJJD — 265.8 — 1130 kc. 
WLS-WENR — 845 met.—870 
WBBM — 389.4 met. — 770 
WCFL — 309.1 met. — 
WHFC—221.2 met. 
WGES—1360 kc.

Lietuviai Gydytojai
3:30—NBC—Musical

970
1420 kc.

kc. 
kc. 
ke.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

|Papa Pius XI atidaro Šv. Petro bazilikos šventusias duris, tuo 
pradėdamas “šventuosius metus”

Po piet
K YW—12:3 0—NBC—-Essex 

inscmble

To prašo Lietuvosžmonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

«w

Lietuviai Gydytojai

Clarence Darrow už 
sistojo už Seymour 

Stedmaną
Garsus Chicagos kriminalis 

advokatas Clarence Darrow už
vakar liudijo kriminaliame teis
me, teisėjo Allegretti kamba- 

• ryje, kaipo SeymouT Stedmano 
charakterinis liudininkas. Sey
mour Stcdmanas buvęs City 
State Bank yra teisiamas kar
tu su .kitais ■ trimis.banko 
viršininkais. Jie buk priėmę de
pozitus, kuomet bankas nega
lėjęs išsimokėti. Darrow pareiš
kė, kad jis skaito Seymour 
Stedmanų garbingų ir teisingu 
piliečiu.

Rengia aeroplanų 
lenktynes Chicagoje 

liepos 1-4 dd.
Lenktynės rengiamos koope
ruojant su Chicagos Pasauline 

Paroda.

Air Rače Corpora- 
ruošia aeroplanų 

laike Chicagos Pa-

Harold Eugenas, 2300 South 
Halsted st., Chicago Heights, 
vakar rytų įėjęs į Shell Pet
roleum Corporation raštinę, 
East End ir Sauk Trail, South 
Chicago, rado banditų nušautų 
sargų Benjaminų Mikutų. Ban
ditai įsibrovė į raštinę nakties 
laiku, išvartė visas spintas ir 
kasų, bet nieko gero nerado.

Š a u k ia nepaprastą 
Kupiškėnų susi

rinkimą
Susirinkimas neturėsiąs nieko 

bendro su “Kupiškėnų Ben
dru Kliubu Amerikoje.”

svarbiame reikale

Absorene rūbų valy 
tojai

Absorene ir HRH yra du 
skystimai rūbų valymui, gami
nami bendrovės Absorene Ma- 
nufacttfring Company. ši ben
drovė buvo suorganizuota ke
letu metų atgal H. R. Hender- 
sono, kuris pašventė beveik vi
sų savo gyvenimų tam darbui. 
Jis yra tų rūbų‘valytojų išra-

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj sulig sutarimo

Dr. Joseph F. Andersunas
KOJŲ SPECIALISTAS

W. 63rd ST.. CHICAGO. ILL. 
Ofiso Tel. Prospect 0917

Rez. Pullman 3224

3201

yra šaukiamas Kupiškėnų ir 
apylinkės lietuvių susirinki-

GraboriM

^KĮESDEĮmJ

Pirmiausiai bendrovė paleido 
į rinkų produktus Absorene ir 
HRH, 
myna 
rių.

bet dabar Absorene šei- 
susideda iš septynių na-

(Sp.)

Suėmė du asmenis, įta 
namus Factor pagro

bime
Policija vakar suėmė du įita- 

riamus asmenis prie Tuscola, 
III., kurie, spėja, turį bendro 
su Jack Factor 18 metų sū
naus Jerome pagrobimu.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimu lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui aky- 
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

ĮSTEIGTAS PER 30 METU 

Egzaminacija, geras patari
mas ir apskaitliavimas 

DYKAI. Prieinamos Kainos.

, Priešais DAVIS STORE 
2 

LUBOS

32 6 S. STATE ST.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St 
Tel. Rpflsevelt, 7532

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem* reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. VICTORY 4088

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I'A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ, KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
' '30 Metų Skirtingo Patarhavimo * '

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl ?j»ks|>erto patarnavimo 
ir žemesnės 'kainos. Viepoj vietoj 

5340 South Kedzie Avenue

Patarnaujame Dienomis ir Naktimis.

Palaidojimas taip žemai kaip $75.00

PAVLAVIČIA UNDERTAKING (0.
Incorporuota 

HENRY W. BECKER, TIESOTAS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Halsted Street, Chicago

Tel. Lafayette 3573 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

ILL

Chicago 
tion, kuri 
lenktynes 
saulinės Parodos liepos 1—4
dd., stato išlaimėjiinui eilę 
trofėjų, su kuriais eis stam
bios pinigines dovanos, kaip 
skelbia aukščiau minėta ko
respondencija.

Trofėjus išstatyi* eilę žymių 
Jungtinių Valstijų aeronauti-

DAVANIZA.S PŪSTIS

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

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

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
balandžio 21 dieną. 2 vai. po piet 
iŠ Eudeikto koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapides.

Visi a. a. Davanizo Pūstis gi
minės. draugai ir pažįstami esat! 

t nuoširdžiai kviečiami ^dąly^auti. 
laidotuvėse ir suteikti jam tpasku- } 
tinj patarnavimą ir atsisveikinimą. >

Nuliūdę liekame.

Dukterys, Sunai, Žentai, 
Anūkai ir Giminei.

Laidotuvėse patarnauja grabo 
riųs Eudeikis. Tek Yard: 1741/

Pigiausi šios savaitės 
mėsos pirkiniai.

Reguliariame savaitiniame 
rinkos biuletenc Chicagos Mė
soj. Tarvbos informacinis biu
ras praneša, kad “foreęuarter 
euts of beef”, ypatingai 
“chuck roasls’’ yra pigiausi 
šios savaitės mėsos pirkiniai.

DOMININKAS M. 
BERNOTAWICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 20 dieną. 2:30 valandą 
ryte 1933 m- sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Šiaulių apskr., Kruo
pių parap., Keidų kaimo. Ameri
koj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Liudviką po tėvais Pučinskai
tė. 3 sūnūs, Julijoną, Vincentą it 
Albertą ir giminės. o Lietuvoj 
brolį Mikolą, 3 seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 5708 
W. Madison St. koplyčioj.

Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 22 dieną. 2 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Domininko M. Ber- 
notawicz giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse įr suteikti 
jam paskutinį patarnavimą* i^ atąj-p 
sveikinimą.

Nubudę liekame,

Moterie, Sunai it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja .. grabo- 
rius J, F. Eudeikis. Telefonas

PATARNAVIMAS DIEN| IR NAKT|

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

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

i 4605-07 SO
TtMooal YARDS 1741—1742Visi

'AGE AVĖ.
CHICAGO.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5937

Lietuves Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Thetapy 
$ Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Persikėliau i erdvesni ir patogesni vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlmskis
DBNTISTAS

4143 Archer Avenue

Pboa* Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2201 West 22nd Street

* Valandos: 1-—3 Ir 7—8

Telefonas Renublie 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Uoteru it Vaiką ligą SpoaiaUtti

4145 Archer Avė.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337 

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo 9 Md 
12 ryto (išskyrų* seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vii vakare. Utatninkais b 
Ketvergai*.

Re*. TeL HYDE PARK 5399

DR C. KASPUTIS
DBNTISTAS

Grjžo U Europos ir vėl ptahtikuoįa 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St < 
Tel. BOULEVARD 9199 

....................... Jį ■ mh.i...:... -..12

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

2400 W. Mediena St.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunsvrlck 0597

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias. išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12. 
3343 South Hslrtsd Street 

TeL Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 JfitcouukM Aosno*

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

TeL Kcnurood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki lt valandai ryti: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South We»tecn Avenue 

TeL Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464 
--------- .4- -........ , ■ ......... — 

DR. CHARLES SEGAL
p Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4739 South Ashland Avė., 2 taboe 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Motcriikų, Vyriškų ir Vaikų Hgų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 13 vaL ryte, ano 3 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų

Phonc Midway 3880

Telefonai Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piM 

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

Ofiso

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th « Halsted Sts) 
> valandos nuo 1-3. nuo 6>30- 

Nedėidieniait pagal sutarti*
8:30

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

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas h Chirutgas 

SpedeUutae odos l«pų ir oeneriškų Ufh

3102 So.‘Halsted St
kampu 31at Street

VaL: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—-9 v.u 
NedšUomii ir šventadieniais 10—X

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT
AKIŲ SPECIALISTASLIETUVIS

Palengvint akių įtempimą, kurie eiti 
priežastimi galvot tktudčjimo, tvaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, įkandamą 
akių karšti, nuima kataraktą, atskaito 
trumparegystę ir toliregyitf. Prirengia 
tebitfgai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su slektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali myda 
atkreipiama | mokyklos tvaikus,balan
dos nuo >0 iki 8 V. Nedėliomis paga 
lutartj* Akinių kainos peą putą giliaus, 
DaugeJykaiatsiffimBm^ya ati- 

taisomoa be akiniu Kairios gi* 
giau kaip pirmiau

47X2 South Ashland Avė,
Phons Bouląvąrd 7589Booiąvąidl 7589.

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKEL5
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nu? 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 2284 
Rez. Beverly 00$ 1

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth Avė., Chicago, Ilt. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital 

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

Advokatai

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4)42 Archer Avenue 
Telefoną* Virgiui* 0036

■...........           Į.... ........ .. . ..""

DR A. L. YUSKA 
2422 W. Marąuette M. 

kampas 67th ir Artesjan A v*.
Telefonas GrovehiU 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, huo Į 
b 7-9 po pietų, seredoms po pietų 

Utdilioms vagai susitarimu,
"!W ■'!.... . .. f'"1*
n AtNtariRsz, 6600 South Artu 

Hmm Psomect 
Ofiso TeL ę»nal 

DR P. X ZALAWRIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hafaedl $ttet 
CHICAGO, ILU

A. A. SLAKIS
Advokatas

Minto ofim 77 Vabū^ton Si. 
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po putų 
" "" L J ’w $ 

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

Namų Tel. Hyde Park 3393 
..—^r—yii—11—— .. ........... ......................... .

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Avė. ‘ 
Tel. Boulevard 2|00

Re*. 6515 So. Rocktvell SL .t 
TeL Republic 9723 j

......—.. ......... ... . ...... ... f...... .. . ... . ... ...

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

nSr ® ”
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iškilmingai palaido 
tas širdies liga mi 

ręs J. Kijauskas

pat jos įsikūrimo, per 23 me
tus. Iš amato buvo siuvėjas— 
“preseris.”

Bal. 15 d., 8 vai. ryto ve
lionis ėjo į darbą ir staiga 
suklupo gatvėje. Netrukus mi
rė nuo širdies ligos. Tai įvyko 
prie 57th ir Albany. Buvo nu
vežtas į šv. Kryžiaus ligoninę. 
Sulaukė G0 m. amžiaus.

Brighton Park Na
mų savininkai kovo

ja už savo
Siunčia rezoliuciją prezidentui 

Rooseveltui; smerkė peraukš- 
tus mokesčius ir šarlatanus 
politikoje.

teriai, sukčiai, plėšikai ir t. t. kaipo ženklą, kad esate loto savinin 

Taipgi kalbėjo apie taksus, 
morgičius ir kaip nieku nekal
tus žmones apgauna tūli šarla
tanai, kurie, apsimetę geradė- 
jais pardavė ir parduoda nie
kam netikusius bonus — gold 
bonus.

kas-kė, nes be atvirutės nebusite įleidžia-, 
mi į susirinkimą. Kviečia

v Kapinių Valdyba. ,

Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašalpos Kliubas rengia Balių, šeš- 
tadienyj, Balandžio-April 22 d. P/adžia 

sOO v. v. 1933 m. Lawler Hali, 3929
Madison St. Įžanga 30c. Yra parink- 
puikus orkestras. Muzika gros viso-

CLASSIFIEDADS

Trečiadienį nugabentas į Tau- 
t i s k a s Lietuvių Kapines; 
skaitlingos laidotuvės.

Kadangi velionis išgyveno 
šiame krašte 40 m., ir buvo 
progresyvis ir draugiškas 
žmogus, lai ir į jo laidotuves 
susirinko gražus būrys gimi
nių ir draugų.

Bal. 19 d., Tautiškorc kapi
nėse buvo palaidotas plačiai 
žinomas tarp Chicagos Lietu
vių — Jonas Kijauskas.

Trumpai suglaudus velionio 
biografija yra maždaug tokia. 
Gimė Lietuvoje, Suvalkijoje, 
Vilkaviškio apskrityje, Paja- 
vonio parapijoje ir kaime. Ki
lo iš ūkininkų tėvų. Kaip dau
gelis kitų jaunuolių nenorėjo 
tarnauti rusų kariuomenėje 
todėl apleido gimtinį kraštą ir 
atvyko į šiaurinę Ameriką. 
Čia rado daugiau laisves, ne
gu caro suvaržytoje Lietuvoje. 
Skaitė lietuviškas knygas, 
laikraščius, priklausė prie 
progresyvių lietuvių organiza
cijų.
JVr 23 melus priklausė prie 

Chicagos Liet. D. S. P.
Velionis Kijauskas priklau

sė prie Chi.. L. D. S. P. nuo

Kalbėjo Dėdė Vaitekūnas.
Laike laidotuvių kalbas pa

sakė Dėdė Vaitekūnas, J. Jan
kus ir J. J. Bagdonas, o dai
navo St. Rimkus. Grojo Gru
šas ir p-lė Grušaitė. Laidotu- 
vėmš patarnavo J. J. Bagdo
nas. I jas buvo atvykę velio
nio giminaičiai P. Kijauskai ir 
Rasinauskai iš Grand Rapids, 
Mieli. 4

graborius su- 
Morning Star 
Damen avė.,

Po laidotuvių 
rengė vakarienę 
kliubo, 1654 N. 
kuriose dalyvavo visi grabne- 
šiai, S. Rimkus, pp. Grušai, 
Senas Petrai ir vakarienės 
rengėjas.

F m t II.- - TMMMB■> . ' l " ! '!■

NAUJIENŲ
1 Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto

1 iki 8 vai. vak. Nedeliomis
į nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Nors liūdna, kad musų se
niausias C. L. D. S. P. narys 
mirė, bet linksma, kad jojo 
vietą užpildys jauna p-lė Al
dona Grušaitė. Ji išpildė apli
kaciją pasiryžusi tapti organi
zacijos narė. Malonu, kad 
šioje šalyje gimę lietuviai ra
šosi į lietuvių draugijas ir už
pildo musų senių eilesi

— Senas Petras.

Brighton Park Property Ow- 
ners Association specialia susi
rinkimas atsibuvo sekmadienį, 
bal. 9 d., Wrobels svetainėj,1 
So. Kedzie avė. ir W. 39th PI.

Susirinkimą atidarė minėtos I 
organizacijos pirmininkas Jo- 
seph Klak, paaiškindamas, kad 
šis susirinkimas šaukta tikslu 
pasitarti kaslink mokėjimo val
džiai jvairių taksų ir surasti 
priemones kovai prieš 1 lipimą 
tokių aukštų itaksų.

Sekretorius Raymond Belair 
(francuzas) perskaitė protoko
lą ir porą atatinkamų rezoliu
cijų bei prirašė naujus narius 
organizacijon.

Kalbėjo į lietuvius
(P-as John Spitlis, vice-pirmi- 

ninkas, pasakė keletą žodžių 
ir kreipėsi j lietuvius, pareikš
damas, jogei kuriems bus ne
aišku apkalbamas dalykas ang
lų kalboj, tai aš atsakysiu lie
tuviškai. Bet tokių nesirado.

Taip pat maždaug tais pa
čiais žodžiais pirmininkas krei
pėsi j čia atsilankiusius lenkus 
ir jiems buvo paaiškinta len
kiškai. Mat, organizacijoj pri
klauso įvairių tautų žmonės. 
Vėliau pribuvo du svečiai kal
bėtojai. Jie kalbėjo angliškai 
ir jų kalbos buvo žingeidu pa
siklausyti.

“Be organizacijos niekur 
nenueisi”

Kalbėjo taksų klausimu; ragi
no vykti į Springfield

Antras kalbėtojas didžiumą 
savo kalbos pašventė taksų iš
aiškinimui ir prašė, kad visi, 
kurie tik turi laiko, kas auto
mobiliais, kas trokais vyktų į 
Springfield, III. ir pribūtų ten 
balandžio mėnesio 18 d. 10 vai. 
ryte, nes tuo laiku valstijos ka- 
pitoliaus rūmuose valdininkai 
su gubernatorium Horner pry- 
šakyj pradės svarstyti itaksų 
ir kitus bilius. Pasak kalbėto
jo, mums belieka tik vienatinė 
proga tą dieną (10 vai. ryte) 
ant vietos įteikei gubernatoriui 
ir kitiems valdininkams savo 
reikalavimą dėl sumažinimo 
peraukštų taksų.

2 1 ty’'
Siųs rezoliuciją Rooseveltui
Be to, kalbėtojas perskaitė 

ilgą laišką prašymo formoj, 
kuris bus pasiųstas prezidentui 
Rooseveltui, kad jis pavartotų 
savo įtekmę sutvarkyme 
gičių ir taksų mažiems 
mams.

Susirinkimas užsitęsė 
poros va’andų. Žmonių 
arti pilna svetaine ir visi 
laikė ramiai. —A. J. S.

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

mor-
na-

virš 
buvo 
užsi-

PRANEŠIMAI

EXTRA VERTYBES!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 21 ir 22

VISOSE “MIDWEST STORES” SANKROVOSE
Pirkite Dabar! Taupykite Pinigus!

Ypatingai pirmasis pasakė 
itin puikią organizatyvę kalbą 
su įrodymais, kad be organiza
cijos nieko nebus galima at
siekti, juo labiau, kuomet šiais 
laikais į politiką įsibriove vi
sokios rųšies šarlatanai, gengs-

“Midwest” Puikiausios Rųšies

SVIESTAS sv. 22c
BULVES Wisconsin J|

Rinktinės U. S. No. 1 | Al
PEKAS | ■ V

KAVA
“Midwest” Puikiausia Golden Santos

sv 1MAIš. | VVšviežia
Spraginta

“MAXWELL HOUSE” KAVA . Sv. kenai 27c

“Ridways” Teaspoon Arbata u 21C
DYKAI Sidabrinių šaukštų Kuponai

“QUAKER” FARINA ................................  2 pak. 15c

Gelatine Dezertas “Midwest' 
Visų Skonių

ŠPAGETAI ar MAKARONAI “Foulds
Pak. 5 C

3 pak. 22c
CORN FLAKES “Midwest . 2 pak. 13c

3 kenai 25cCHILI CON CARNE “Midwest
KIAULIŲ KOJOS “Midwest”

BAKED MEAT LOAF Drexel Farms svaras 19C
Tikri EGG NOODLES 11C
NAUJI CIBULIAI Texas U. S. No. 1

Paintes džiarai 15c

3 sv. 10c

ORANŽIAI “Sunkist” NAVEL 
Dideli

GRAPEFRUIT Florida Rinktiniai. Dideli
2., 37c
.... 4 už 19c

ŽUNŲ MAISTAS “Evr Redy” 
TISSUE PAPER “Midwest”

3 kenai 25c
3 rolės 17c

Pakelis 5c
Pakelis 8c

“ 17c
... Paintes kenas 39c

“SATINA” .................. .................
"es-france” zzzz::::.; :..: :. 
“LITTLE BOY BtUE*’ tozurkas 
“LITTLE BO PEEP”

AMMONIA 8 uncijų_______
“NO-RUB” Padlagos Vaškas ....

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
Galite pradėti imti maistą iš musų krautuvių.

PASTARA — Dauguma "Midivest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsg, paukš  tienį ir 11, ui žemiausias kainas I 

midwestSstores 
NUIGHSUItHOOD ITUIU300 INDKPBNOBNr

7 
W. 
tas 
dus šokius, galėsite pasišokti kaip jauni 

taip ir suaugę. Prašomi atsilankyti, na
riai ir narės, draugai ir draugės, ir gale-! 
šit susipažinti ir pasitarti apie blogu-1 
mus ir apie gerumus, O dėl pasistiprini
mo, tai bus parūpinta pagal ašsirinkimą. 
Taip kad nei vienas nesigailėsite, kad at
lankėte į minėją Balių, kur linksmai

. aiką praleisite. Kliubo Narys.

Jei norite smagiai pasišokti, gardžiai 
pasivalgyti,/ ir su senais draugais suseki, 
ai atsilankykite į balių, kurį rengia 
lietuvių Tautiškų Seserų Draugystė pri

menant 20-metų draugystės sukaktuves, 
>alandžio 22, Liuosybės svet., kampas 
49 Ct. ir 14 St. Pradžia 7:30, įžanga 
50c. Nuo narių tikietai 40c. Dovanos 
jus narėms dalinamos ir naujos narės 
jriimamos už nupigintą kainą. Visi 
cviečiami atsilankyti. Nesirūpinkit kad 
Velykų čeverykai neišdėvėti ir koją 
spaudžia. Visa tai bus užmiršta bešokant.

Lietuvių Tautiškų Seserų Draugystė.

Lietuvos Dukterų Draugija rengia Ve- 
ykėlių Šokius su dovanomis, Lietuvių 

Auditorijoje, mažojoj svetainėj, balan
džio 22 d.z 6 vai. vakare. Kviečia 
visus Rengimo Komitetas.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas 
rengia šokius subatoj balandžio 22-rą 
d. Brighton Parko Lietuvių parapijos 
svetainėj, ant 44-tos ir Fairfietd Avė. 
Pradžia 7 v. v. Įžanga 25c. Visas pel

nas eis bedarbių naudai. Kviekia visus
Komisija.

Joniškiečių L. K. Kliubas rengia va- 
tarą šeštadieny, balandžio 22 dieną, 
frenčiaus svet., 4600 So. Wood St., pra

džia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c. ypa- 
tai. Kviečiame visus kliubo narius ir 
ųjų draugus atsilankyti. R. B.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų savi
ninkų ir draugijų atstovų visotinas susi
rinkimas įvyks septintadienį balandžio 
23 dieną, 1933 m. Lietuvių Auditorijos 
svetainėje 3133 So. 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 susirinkimai! ''atsineškite atvirutes

Reikale “Sales Tax”
Matykite J. P. VARKALĄ 

Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
cnygvedystes, 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
Š. Halsted St

(Jansea Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 

* Tel. Englewood 5840

MORTGAGE BANKERS

ESTATB1REAL
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

RADI0 KLIUBO
PROGRAMAI

7 VALANDĄ. 
KAS RYTĄ 
(APART NED6LD.) 
I S STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: ėfh
Sienoms popiera rolelis 

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

CLASSIFIEDADS
Business Service 

_______ Biznio PathmavimaH________ 

VISUOMENES ATYDAI 
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 
mainymui visokios rūšies properčių. 

iznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
asipirksite bent kokią nuosavybę ar 
ii nameli ar kokį biznį ir tuomi ap 
ligosite savo pinigus. 
Išpildome visokios rūšies dokumen- 

is, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
us, kontraktus, Bills of Sale, Leaseš 

tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
eisingas patarnavimas”. 
Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus. 

PAUL M. SMITH B CO. 
REAL ESTATE — LOANS — 

INSURANCE
4425 South Fairfield Avenue 

Lafayette 0455

Business Service
_____Biznio Patarnavimas

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

J. OKSAS ‘
2649 W. 43 St.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipartimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. SPECIAL1S PASIULIJIMAS. 
Per sekamus 15 dienų, baigiant balandžio 
30 d. 1933 musų kaina už priverstinu 
įtraukimą ir sulaikytus kėtus bus $9.50 
—• judgmentas už valdymą tiktai. įžy
mus namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtalsai

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

1434 So. Wabash Avė.

BARUI fixturiai. bučemės fixturia', 
Ice Cream baksai. Soda Foontain ir c. t. 
Billingheim Company, 1607-11 South 
State St.

Help VVanted—Female
 Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaite prie abelno 
namų darbo, geri namai. I. Edelson, 
35 55 Castello Avė. Tel. Spaulding 7052.

For Rent
STORAS RENDON, gera vieta dėl 

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

Savininkas.
3341 So. Halsted St.

4

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
įčių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
iip tai rynas. “<3own spots” ir tt. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

Business Chance-
Pavdavimui Bizniai ___

*»-****«^***w>*^w**»***^*uu*wo

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

. ANTANĄ BITINĄ
1958 W. 111 St. Tel. Beverly 0005 
skersai kelio nuo Šv. Kazimiero kapinių

PRANEŠIMAS
Man yra malonu pranešt visuomenei, 

cad perkėliau savo ofisą į Universal 
ianko namą, kuriame dar A. Olszewskio 
aikais, 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- 
su|os, 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 tokį patarnavimą, kokį teikia 
“Landlords” draugijos, ir nuomavimo 
įstaigos.

Savininkai namų gaus pas mane ge
riausį patarimą ir patarnavimą visais sa
vo reikalais, kokie jie nebutųF

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS 
,814 W. 33rd St.

1 lubos

IŠ PRIEŽASTIES kito biznio nu 
priverstas parduoti lunch rumį pigiai. 
Gera vieta dėl alaus. Ant išmokėjimų.

1213 W. 21 St.
Į . ........ fc.,—........................ ..„„f

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen, alaus ir visko kas reikalinga. Biz
nis gerai eina, bet nesutikimas partne
rių verčia parduoti, yra ir kambariai.

4554 So. Rockwell St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda Res tau rantas ir Saliunas. 

geroj vietoj. Biznis išdirbtas per daug 
metų, tirštai apgyventoj vietoj, gera vie
ta pasidarymui pragyvenimo ir pinigų.

1315 So. 49 Ct.
Cicero 4559 
Cicero. III.

KENDŽIŲ ir cigarų štoras parsiduo
da pigiai.

2030 Canalport Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

DAUGIAUS
Ketvirtainių Vardų Valymo

. . . pakelyje Old Dutchi negu byle 
kame, ką jus galite nusipikti, kadangi Old Dutch yra 
vienintelis valytojas padarytas iš grynaus “seismo- \ 
tite” mokslo pripažinta kaipo saugiausia, .veik* 
liausią, ir ekonomiškiausia valymui medžiaga. Sau* 
giausia, kadangi ne nubruožia; ir liuosa nuo Šiurkš
čių, žviruotų dalelių, kurios randamos paprastuose 
valytojuose. Daugiaus veikli ir ekonomiška kadangi 
sutiideda iš lustelių, paplokščių dalelių, kurios pa
dengia daugiaus paviršiaus, ilgiaus ištenką ir padaro 
daugiaus valymo darbo už centą.

f

Old Dutch mažiaus kainuoja vartoti, nuvalo dau
giaus ketvirtainių yardų paviršiaus, greičiaus nuva
lo, neužkemša vandens nuovadų, yra be kvapo ir 
prašalina negeistinus kvapus. Ir padaro dar daugiaus 
visokio valymo taip gerai, kad tai yra vienintelis va
lytojas. reikalingas jūsų namuose, 

i

i yra Old Dutch GumlnS Valymui KemtrinA 
Gražus maudynei priedas, Prlstųskite 10c 
ir windmill paneli nuo Old Dutch labelio 
už kiekvieno kempine.

F olD DUTCH CbEANSKU,
f Dept. D-810, 221 N. taSallc St„ Chicago,III.

Vardas

. Gatve

Miestas

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI 1 •

“SALES TAX” reikalau
ja, kad biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa
vo kostumeriams kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenės žiniai iš
kabą, liečiančių SALES 
TAX.
Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie- 
toje,"^
Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas ga 
Įima gauti už tiktai

15c
Štai

'.V '

'1 ■ /'S

. ■

M ■

.........

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Apsisaugokite nuo persllaldlmo ro» 
raliariol Išvalydami savo vidurius! 

F Laikykite eavo vidurius (luošai, 
šalinkiteL 

| VRINERIO KARTVJI VYNĄ

'į-*' , ''

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

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgi
čius, Namus, Farmas ir Biznius visos* 
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, 111.

Tel. GROVEHILL 1038

$5 IR AUGŠČIAU UŽ AKRĄ
Didžiausias pasirinkimas visokių di

delių ir mažų farmų: Ind. Illinois. Wisc. 
ir Mich. valstijose.

Musų žmogus važinėja keletą dienų 
kas savaitę ieškodamas jums bargenų.

Nepirkite farmos pakol nepamatysite 
musų bargenus. Sutaupysite ne tik daug 
pinigų, bet ir savo laiką.

J. SINKUS « CO.
1039 W. 69 St.

NĖRA BADO ANT FARMOS 
300 akrų, gera žemė, netbli Chicagos. 
parsiduoda ar maino ant namo. 4309 
W. 63rd Št. Republic 9599.

WM. PLACK 
4434 So, California Avė.

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

Rcal Estate For Sale
Namai.žemė Pardavimui

SAVININKAS priverstas parduoti 
naują cottage ant % akerio už nu

važiavimo, didelė Wisconsin

priverstas

lasteriuoti, art finisher.

žiaus negu H jo vertės $675, 2 va
landos
Žvejystė ir puikus ežeras dėl maudy
mosi. Sulig sutarties, mainų nepriim
sime. Rašykite Box 1549, 1739 So. 
Haltsed St., Naujienos.

' DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO., M. A. Laberdia, sav. 
Langams Užlaidas, taipgi valome firan- 
kas ir langams užlaidas. 
Western Avė. 
Chicago. UI.

6821 South 
Tel. Republic 5730.

Tel. Yards 3408

> VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PER KR AUSTYTO JAS 
3358 So, Halsted St. Chicago,

A/?.-’;
A'f.y., 'v

III.

BRIGHTON PARKE
Parsiduoda 6 kambarių mūrinis kam

pinis namas * su bučerne it groserne. 
cash biznis. .Refrigeracijos kaunteris ir 
ice cream baksas. Tinkamas pasiuliji- 
mas bus priimtas. Bargenas.

Pašaukite
Tel. Lafayette 0470

PARDUODU namą 7 kambarių, furna- 
ce šiluma, graži vieta ant South Western 
Avė., garadžius. Pigiai tiktai $3.500 už 
viską. Atsišaukite ateitai Mr. Molis. 
Telefonas Hemlock 8055.

REAL ESTATE REIKALAUJAME 
Ar jus norėtumėte gauti CASH už jusn 
lotą. Mes turime pirklių, ateikite į 
kambarį, 815 — 139 fN. Clark St.




