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Senatas Priėmė Dalį 
Infliacijos Biliaus

Priėmė tą dalį biliaus, kuri leidžia prezi 
dentui sumažinti auksinę dolerio vertę

pačių auk- 
net iki 50

balsavimas

WASHINGTON, bal. 27. — 
Senatas šiandie 53 balsais prieš 
35 priėmė tą dalį infliacijos 
biliaus, kuri leidžia preziden
tui sumažinti aukso daugį do
lery, t. y. smažinti 
sinio dolerio vertę 
nuoš.

Susitarimu, šis
nepalietė pataisos apie sidabrų, 
kuri pasiliko biliuje.
Šen. Glass prieš Rooseveltą
Senatorius Glass (demokra

tas, Va.), buvęs iždo sekreto
rius, šiandie senate pasakė kal
bų, kurioj atvirai išėjo prieš 
prezidentą Rooseveltą ir jo in
fliacijos bilių. Jis sakė, kad 
Rooseveltas sulaužęs partijos 
nusistatymų, kuri pasisakė už 
pastovius pinigus, nežiūrint kas 
nė atsitiktų. Pats Rooseveltas

tam karštai pritaręs, bet dabar 
tyčiomis leidžia pinigų vertę ma
žinti.

Senate vis dar tebeina aštrus 
ginčai dėl infliacijos biliaus, 
kuris jau kaip vakar turėjo bū
ti priimtas.

Prie biliaus tapo pridėta nau
ja pataisa, kuri leidžia priimti 
karo skolų atmokoj imu sidab
ru* iki $200,000,000. Adminis
tracija irgi pritarianti tai pa
taisai.

Republikonai tebekovoja prieš 
infliacijų. Jiems vadovauja 
šen. Reed, kuris stengiasi pri
traukti ir sidabro šalininkus. 
Vienas gi senatorius davė dar 
pataisą, kad naujaisiais pinigais 
butų atmokėti bonai ex-karei- 
viams. Pataisa veikiausia ne
praeis.

Kokias knygas Vo 
kietijos naziai 

degins
Lietuvos Naujienos

Roosevelt sutinka 
persvarstyti karo 

skolas

31 žuvo viešnioj

Dvi kraštutinybės — nykštukai ir milžinai, atplaukę į 
Ameriką su cirku. Milžinai yra seserys Dora ir Anna Van 
Droysen, viena 7 pėdų 4 colių, kita 8 pėdų. Nykštukai yra 
Schneider šeimyna — “mažiausi žmonės pasauly”, kurių aug'š- 
tis siekia nuo 36 iki 43 colių.

WASIIINGTON, bal. 27. — 
Autoritetingai Baltajame Name 
pareikšta, kad prezidentas Roo
seveltas sutinkaw išnauįo per
svarstyti visą karo skolų klau
simą po ekonominės konferen
cijos. Bet jis nėra davęs jokių 
prižadų apie atidėjimų birželio 
15 d .mokėjimo, taipjau nėra 
išdėstęs planų karo 
mažinimui.

Prezidentas tikisi, 
tybės turėtų birželio
mokėti savo skolų dalį. Bet ka
dangi tebėra vedamos derybos 
su skolininkais, tai gal bus su
sitarta birželio 15 d. mokėjimų 
atidėti. Tečiaus iki to derybos 
dar nėra priėjusios.

SIMLĄ, Anglijos, Indijoj, 
bal. 27.— 31 žmogus žuvo vie
šnioj, kuri sunaikino Unao 
miestelį.

Rusija neisianti ka 
riauti su Japonija 

už geležinkelį

skolų su

kad vals-
15 d. su-

Nebėra abejonės, 
atims iš rusų tą 
Yra klausimas tik, 
atsitikime Busi j a

Capone vėl bando pa- 
siliuosuot iš kalėjimo

NEW ORLEANS, La., bal. 27 
—Al Capone padavė apeliaciją 
federaliniam apeliacijų teismui, 
kuris davė 10 dienų prokurorui 
prirengti atsakymų. Capone 
apeliuoja pirmesni teismo nuo
sprendį, kuris atmetė jo reika
lavimų paliuosuoti. Capone savo 
reikalavimą rėme tuo, kad ap
kaltinimas išneštas jau po to. 
kai buvo išsibaigęs laikas pa
duoti skundui.

MASKVA, bal. 27. — Keli 
mėnesiai atgal buvo nužiūrima, 
kad Japonija stengiasi išplėšti 
Rusijai Chinijos Rytų geležin
kelį. Dabar tai jau patapo tik
renybė, nes komunikacija tuo 
geležinkeliu sU Rusija jau yra 
nutraukta, 
kad japonai 
geležinkelį, 
kų tokiame 
darys.

Kai Chinija bandė geelžinke- 
lį pasiimti, tai Rusija tuojaus 
į Chinijų pasiuntė savo kariuo
menę ir geležinkelį atsiėmė. Ar 
tų patį darys ir su* Japonija? 
Kaip dabar išrodo, tai Rusija 
visai nemano eiti karan su Ja
ponija už geležinkelį. Bolševikų 
laikraščiuose net ir grūmojimų 
Japonijai nėra. Matyti, kad 
Rusija rengiasi galingesnei Ja
ponijai nusilenkti ir geležinke
lio išsižadėti, bile japonai ne
liestų pačios Rusijos.

Michigan valstija 
jau susilaukė alaus

Illinois valstijos re 
gulaicijos parda
vinėjimui alaus

nAludės turės pardavinėti 
maistą, taipgi negalės vadin
tis saliunais

----------------------------- .

SPRINGFIĘLD, NU bal. 27. 
—Gubernatoriui Horner pasira
šius alaus biliui, kuris uždeda 
2c. valstijos taksų ant galiono 
alaus ir įveda $100 valstijos 
laisnį, neskaitant miestų lais- 
nių, finansų direktorius Rice 
paskelbė visą eilę reguliacijų 
ahidėms. Tarp svarbiausių re
guliacijų yra:

1. Aludė turi turėti pavieto 
ar miesto laisnį, pirm negu ga 
lės gauti valstijos laisnį iš 
Springfieldo ar Chicagos (33 N. 
La Šalie St.) .

2. Aludės negali pardavinėti 
jokių gėrimų, kurie turi dau
giau alkoholio negu 3.2 nuoš.

3. Negalima alų parduoti jau
nesniems 18 metų be tėvų ar 
globėjų sutikimo.

4. Uždrausta vartoti žodį 
“saliunas”.

5. Aludės, kurios pardavinėja 
alų gerti ant vietos, turi 
davinėti ir maistų.

6. Laisniai ir permitai 
būti atimti už suteikimų 
kacijoj neteisingų žinių.

par-

gali 
apli-

Legislatura nori pri 
versti chicagiečius 
užsimokėti taksus

Atstovų butas priėmė bilių, ku 
ris leidžia pasiirti receive- 
rius šitiems namams, už ku
riuos nėra sumokėti taksai

BARCELONA, Ispanijoj, bal. 
27.—250 žmonių tapo areštuo
ta sindikalistų sukeltuose su
mišimuose. 100 žmonių arešta
vus už transportacijos streiką, 
sindikalistai paskelbė generali
nį streikų, bet iš to niekas ne
išėjo.

Areštuotieji tapo sutalpinti 
Sjtel Arnus laivan ir ten ūž

ti.

27.— 
šian- 
nors

WASHINGTON, bal. 27. — 
Buvęs New Yorko gubernato
rius ir demokratų kandidatas į 
prezidentus 5 metai atgal, Al 
Smith tapo paskirtas globėju 
Amerikos Katalikų Universite
tui.

ORĄ

LANSING, Mich., bal. 
Gubernatorius Comstock 
die pasirašė alaus bilių, 
juo ir nepatenkintas, kadangi
jis priimtas ne tokioj formoj, 
kokioj gubernatorius norėjo. 
Pasirašė jis net 8 plunksnomis, 
kurios tapo išdalintos, kaipo 
stfvenirai, prohibicijos prieši
ninkams.
8.2 nuo. alaus pardavinėjimas 
prasidės už savaitės laiko.

Alaus gamybos ir pardavinė
jimo kontrolei įvesta labai pai
ni mašinerija, kurios prieky bus 
svaigalų kontrolės komisija iš 
17 žmonių.

CHICAGO.—P-lė Celia Atzin- 
ger, 28 m., tarnaite, kada nu- 
sisprende nusižudyti, tai pasi
rūpino nusižudymą užtikrinti. 
Ji pirmiausia persipiovė rankų 
gyslas, paskui išoko per tre
čio aulgšto langų ir kadangi vis 
dar nemirė, tai nubėgusi į kai
mynų rūsį įlindo j besikuria- 
nančių krosnį ir gerokai apsi
degino. Ji mirė ligoninėj.

te

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

Apsiniaukę, galbūt lietus į 
vakarą; biskį šilčiau.

Saulė teka 4:51, leidžiasi 6:- Union lokalo prezidento Jack ward J. Kelly, kuris tapo iš

CHICAGO.—Sanitarinio dis- 
trikto vyriausiu inžinierium ta
po paskirtas Philip J. Harring-

TAYLORVILLE, III., bal. 27. 
—Nežinomų piktadarių padėta 
bomba sugriovė namus ir gara- ton, ikišiol ėjęs pagelbipinko 
žų vietos Progressive Miners* " ~ ** --

BERLYNAS, bal. 27.— Spe
cialia komitetas iš trijų nazių 
knygininkų paskelbė ilgą su
rašą knygų, kurios bus išimtos 
iš viešųjų knygynų ir galbūt 
bus sudegintos, kaipo tokios 
knygos, kurios Vokietijos žmo
nėms yra neleistina skaityti.

Tarp uždraustųjų knygų yra 
knygos žymiausių žydų rašyto
jų, taipgi daugelio garsiausių 
vokiečių rašytojų: Eric Maria 
Remarqu‘e (laimėjusio Nobelio 
dovaną), Heinrich Maųn, Emil 
Ludwig ir visų kitų laikos ša
lininkų, taipgi visos socialisti
nės, komunistinės ir respubli
konų knygos ,vertimai radikalių 
rašytojų, kaip Upton Sinclair 
ir k.

Vieton to bv/s platinamos le
gendos apie Vokietijos istoriš
kųjų didybę, heroizmų, knygos, 
kuriose augšti namas karas, 
taipgi visokis nazių šlamštas.

Laikraščiai tebeskelbia ilgiau
sius sąrašus profesorių, kurie 
tapo pašalinti iš savo vietų dė
lei kilmės, ar politinių pažiūrų.

Naujasis patvarkymas, civi
liais valdininkais galės pasilikti 
tik tie, kurie pritaria ar pri
klauso naziams . Todėl iš visų 
valdininkų bus reikalaujama 
raštiškai pasisakyti savo politi
nius įsitikinimus.

Klaipėdos apskrities sei
melio rinkimo daviniai

Didelis žydų mitingas 
prieš hitlerininkus

KAUNAS, bal. 6. — Vakar 
Kauno žydai surengė didelį mi
tingų protestui dėl žydų perse
kiojimo Vokietijoj pareikšti.

18 vai. buvo 
duotuvės. Dar

KLAIURDA, kovo 16. Elta.— 
Jau galutinai paaiškėjo kovo 14 
d. įvykusių rinkimų rezultatai 

Klaipėdos apskrities seimelį. 
Taip pat paaiškėjo, kad tuose 
rinkimuose dalyvavo didelis tu
rinčių teisę balsuoti nuošimtis, skirtą mitingui 
būtent, 70%, tuo tarpu praei- prisirinko pilna 
;uose rinkimuose dalyvaudavo 
tik maždaug iki 40%. Rinkimai 
juv. seimelio padėties kaip ir 
nepakeičia, tik į laukininkų su
sivienijimo atstovo vietų iš
rinktas lietuvių darbininkų at
stovas. Lietuviai ūkininkai 
bendrai gavo 1,163 balsus (per 
pr. rinkimus —919) ir praveda 
3 atstovus.

Nazių pavojus vieni 
ja Europą prieš 

Vokietiją

prieš 
laiką 
sina- 

Ožeš-

SPRINGFIELD, III., bal. 27. 
—Chicago yra pasiryžusi prie
varta išreikalauti iš gyventojų 
taksus, kurie, daugely atsitiki
mų, nėra sumokėti jau per ke
lis metus. Tuo tikslu valsti
jos legislaturoje tapo įnešti du 
biliai, kurie buvo sutarti Cook 
pavieto, miesto administracijų 
ir gubernatoriaus Horner koii- 
feerncijoj.

Vienas bilius leidžia pavieto 
iždininkei paskirti receiverį ne 
sumokėjusiai taksų nuosavybei 
ir iš surinktų pajamų iškolek- 
tupti taksus. Kitas bilius nu
sako, kad pirm negu namų sa
vininkas gali pareikšti savo 
prieštaravimui taksų bilai, jis 
turi sumokėti 75 nuoš. uždėtų 
taksų.

Atstovų butas šiuos bilius 
jau priėmė.

šiandie juos svarsto valstijos 
senatas. Svarstant bilių atva
žiavo Chicagos meras Kelly, 
mokyklų tarybos pirmininkas 
Taylor ir būrys kitų politikie
rių raginti senatų šiuos du bi
lius priimti. Jie skundžiasi, 
kad jau senai yra nemokėtos 
algos mokytojams ir kitiems 
pavieto ir miesto valdininkams 
ir kad labiau paveikti kitų pa
vietų atstovus, pareiškė, kad 
eželei nesumokėjimo taksų, Cook 
pavietas negalėjo sumokėti ir 
valstijai $60,000,000 taksų, dė
lei ko ir valstija atsidūrė fi
nansiniuose kebl tanuose. Jie 
sako, kad daugiausia taksus 
yra nesumokėję stambus mokė
tojai, kurių taksai siekia $10,- 
000 ar daugiau į metus.

r .. • f ■... .* ■ . Z' >1

Tikimąsi, kad dar šiąnakt 
senatas abu biliirs priims.

VALPARAISO, Įnd., ba. 27. 
—šeši žmonės liko sužeisti di
deliam trokui Dunes kelys, ties 
Tremont, įvažiavus į Detroito 
busą. Troko šoferis prisipa
žino ,kad važiuodamas buvo biA* 
kį prisnudęš. Jis ir jo pagd- 
bininkaš areštuoti.

Bėgdamas iš bolše
vikuos, pėščias per
ėjo Beringo pertaką

SAN FRANCISCO, Cal., bal. 
27.—I čia atvyko jaunas rusas, 
metalrugijos inžinierius V. A. 
Muravjov, kuris sakosi pėščias, 
ledais, perėjęs Beringo pertaką 
tarp Siberijos ir Alaskos.

Kad pereiti 55 mylių pilną 
ledų pertaką ėmę 10 dienų. Vi
sų tų laikų jis maitinosi tik 
žaliai ronių mėsa, kuriuos jis 
nusišovęs kelyje. Kitas dienas 
buvęs ir nevalgęs. Penkias die
nas išbuvęs be miego, bijoda
mas atsigulti ant ledo ir su
šalti dideliame šaltyje. Beveik 
visai apakęs nuo ledo blizgėji
mo jis, pagalios, atėjęs į eski- 
mosų kaimą, kur jį priglaudė 
ir atgaivino Amerikos misio
nieriai.

Jis sako, kad jį pastūmėjo 
bėgti iš Rusijos ir apvažiuot 
veik pusę, žemės kamuolio, jo 
įgimtas troškimas laisvės ir ne
priklausomybės. “Aš nebega
lėjau ilgiau pakęsti savo ša
lies”, sakė jis. “Jums pasako
ma kas valgyti, mąstyti, mylė
ti ir neapkęsti. Ten visko trū
ksta”.

* Jis pėščias perėjęs Rusijos 
Stepus, paskiau* 900 mylių Si- 
berijoj važiavęs rogėmis.

PRAGA, Cechoslovakijoj, bal. 
27.— Pasak augštų valdininkų, 
visa Europa, išėmus Vokietiją 
ir galbūt Austriją, vienijasi 
prieš naziufc. Nuo pat pradžios 
baisaus nazių teroro Vokietijoj, 
Europoj eina politinis persi
tvarkymas, kuris gali turėti 
svarbių pasekmių. Cechai sako, 
kad Vokietija per šešias savai
tes savo pakvaišimo sunaikino 
visų tai, kų ji taip rūpestingai 
būdavo j o nuo pat karo pabai
gos. . •.

Vokietija dabar yra apsupta 
nedraugingų jai valstybių rin
kių. Jai nebėra draugiška ir 
Anglija, nekalbant jau apie 
Francija. Net yra galimybės, 
kad Francija, Italija, Vengrija, 
mažoji entente ir Lenkija su
darys prieš-vokiškų blokų.

MacDonąld išplaukė 
namo; prašo ko

operacijos
NEW YORK, bal. 27. —Ang

lijos premjeras Ramsay Mac- 
Donald šjryt išplaukė namo, po 
pasitarimo su prezidentu Roo- 
seveltut

Prieš išplaukiant kalbėdamas 
Pilgrims of U. S. draugijai jis 
kvietė Jungt. Valstijas ir Ang
liją kooperuoti ir veikti visa
me kame išvien, kad sugrąžin
ti pasauliui gerovę.

Francija užmokė 
sianti užsilikusią 
skolą Amerikai

fanatiška

pabrėžta, 
persekio-

PARYŽIUS, bal. 27. —Pre
mjero Daladier draugai sako, 
kad premjeras rengiasi užmokė
ti užsilikusią Franci jos skola 
Amerkiai, kurios Francija ne
sumokėjo pereito gruodžio 15 
d. Skola busianti 
titoj, kaip Herriot 
Washingtono.

Prižadas, kad
stengsis sumažinti karo skolas, 
taipgi jo pritarimas pasitarimo 
sutarčiai ir jo palinkimas dirb
ti bendrai su Europa, sudarė 
visai naują atmosferą.

uždarytos par- 
gerokai 
pradėti 
choralinė

gogą. Greit Aptvino visa 
kienčs g-vė ir įspindo, užtven
kė L. alėjos galų. Policijai te
ko daryti tvarką. Spėjama, kad 
buvo susirinkę apie 10,000 žy
dų.

Mitinge kalbėjo “Idiše štime” 
red. Rubinšteinas, “Volksblato” 
red. Markas ir rašytojas Grin
bergas.

Kalbėtojai nušvietė žydų būk
lę Vokietijoj, suminėjo daug 
žiaurių ir baisių žydų persekio
jimo faktų, pabrėžė hitlerinin
kų nekultūringumą ir 
rasinę neapykantą. 

Be ko kita buvo 
kati Vokietijos žydų
j imas esąs labai skaudus Lie
tuvos žydams ,nes Didž. Karo 
metu Lietuvos žydai, buvę įtar
ti šnipinėjimu vokiečiams ir 
buvę tremiami j Rusijos gilu
mų.

Priimta rezoliucija, kuria 
reiškiama pasipiktinimo ir pro
testo dėl hitlerininkų pastangų 
Vokietijoj išmarinti žydus.

Ši rezoliucija nutarta įteikti 
visiems užsienio valstybių atsto
vams Kaune.

Gauta žinių, kad vakar 18 
vai. ir Kėdainių miesto žydai 
uždarė parduotuves ir taip pat 
padarė didelį mitingą.

Kėdainiškiai žydai priėmę re
zoliuciją boikotu t vokiečių pre
kes, kino teatrų filinas ir laik
raščius.

Kauno žydų išrinktoji ll-kos 
komisija vis dar svarsto vo
kiečių prekių boikotavimo klau
simus.

Šiauliuose taipogi buvo pro
testo mitingas, kur nutarta at
šaukti iš vokiečių progimnazi
jos žydus moksleivius.

Paskenduolis

užmokėta 
sugryš iš |

Rooseveltas

LEIPALINGIS (Seinų apsk.). 
Š. m. kovo mėn. 26 d. ties pat 

I Leipalingio miestelio Seirijbs 
upėje rastas nuskendusio kūdi
kio lavonas. Manoma, kad jis 
buvo nuskandintas. Greičiusiai 
tai yra skurdo ir nedarbo au
ka.

Kratos
PAEŽERIAI (Vilk, apskr.). 

Kovo mėn. 23 d. pas pil. K. Sa- 
mušį Vizgirdų km., pas Mačiu
ką Bud.-Gudelių km., pas V. 
Langų Dugnų km. ir pas kitus 
šios apylinkės jtariamifs asme 
nis buvo padarytos kratos. leš-

Bomba užmušė 3 
žmonės, 7 sužeidė
RAVENNA, Ohio, bal. 27.— 

Bomba, kuri- visai suardė Ed- 
ward Rock barzdaskutykių ir 
namus, užmušė 3 žmones —
Rock žmonų, jos 78 m. tėvų ir i kotą socialistų revoliucionierių 
buvusį šerifų Šilas Eldridge, 731 ir komunistų literatūros, bet 
m. —ir sužeidė 7 žmones. nieko nerasta.

KELIAUJANTIEMS LIETUVON
Parūpiname visus reikalingus dokumentus, duodame 
patarimus ir pilnai išrengiame į kelionę, be jokio rū
pesčio. Atsineškite tik savo dokumentus, o mes viską 
prirengsime. Turime gražius spalvuotus visų laivų pla
nus, iš kurių 
vus. Duosime 
su pinigais.

Užeikite

galėsite pasirinkti sau patogiausius lai- 
teisingus nurodymus kaip susitvarkyti 

A

arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

pareigas. Jis užims vietą Edi

rinktas Chicagos mėru.Stanley.

CHICAGO.—Grudai Chicagos 
biržoje kiek atpigo, spekulian
tams ėmus juos pardavinėti di
desniais kiekiais.
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ATEIKITE PATYS!! ATEIKITE SU

Namų Daktaras

Alexandra Masalskis

Siųskite pinigais arba money orderiu

4 200 West 26 St

P* tariam 
to iki t

programas 
nebus.

gegužes

Specitliatai H 
Rarijoi

Dr. A. Karaliaus parašytą, 175 pusi. $2 
vertės Knygą, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —

vėl trauksim i 
Lietuvą!

Pittsburgho lietuviai darbiniu 
kai ruošiasi prie darbininkų 

š neįdės apvaikšči o ji m o.

VIENA iš GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

3715 Lincoln Avė. 
3400 Nuuthport A ve. 
5013 N. Clark St.

Ant vi»i| pirkiniu padarytų

Užprašo visus Chicagos ir apielinkės mies
telių Lietuvius atsilankyti Atidarymo Die
noj ir susipažinti su šia krautuve ir dažino- 
ti šios įstaigos stropius persirengimus;

Duoti didžiausis prekių vertybes. Geriau
sias patarnavimas ir kiekvienam pilno už- 
ganėdijimo! . .ų,.. r . s

Atidarymo dienoje bus graži muzika, dai
nos ir demonstravimai. Bus duodama gra
žios ir naudingos DOVANOS kiekvienam 
pirkėjui.

'grįžtančio išeivio pa
kutį gausite pas 

1 ui va kore i ų agent ų

.Jos daliniai savininkai ir vedėjai

/. KALADINSKAS ir J. ROMANAS

DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ 
BRIDGEPORTE

Patartina 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 
pasisekimą savo profesijoj. Reikale kreip
kitės, o darbu busite užganėdinti.

Užpildyta Naujausiomis Prekėmis iš Ame 
rikos geriausių išdirbysčių.

NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS” 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba 
giminėms.

ŠEIMYNA!! ATEIKITE SU 
DRAUGAIS!!

Rekomertdaoja Nebrangų
Namini Vaistą

"Europoje mea visuomet laikėme In
karo PMln-Expelleri geriausia nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų peily, 
sustirusių sąnarių, ((tampytų musku
lu, ar feumatlikų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
miilungj greitai palengvina lis ne
brangus vaistas."

F. P.
Blootafleld, N. J.

fee to, suteikite Lietuvos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS10S ir NEI 
Speciališkai gyčio ligas pilvo, plaučių, inkstų ir -| 
jo. odos, l‘_ 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptinga 
salėjo jus iėgyti, ateikite čia ir persitikrinkite Icl 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tukstan 
dvkai. OFISO VALANDOS: Kaądvt noo . . .
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. 'Nėcftlknnis ‘poo TV Iki | Vai. 
4200 Wesi 26 St. Jęąmpas.Kteler Avė. Tel. Cravford 55ZŠ

Kiekvienas keleivis privalo 
išankslo ruoštis kelionėn. Tam 
tikslui jam patartina dėl pa
tarimų kreiptis laišku į Lietu
vos Konsulatus (New Yorke: 
11 Waverly Plflce, East) ir 
Chicagoje (201 No. Wells St.); 
dėl kelionės formalumų jam

3307 AUBURN AVENUE
Boulevard 4139

duuglaiiH yru kene, yru iCn- 
Jr padaro HTemi unifnrinlš- 
Tos patlloH sienos ir langų 

Kali būti puikiausiai išvalyti 
Absorene

“NAUJIENOS"
1739 So. Kriste* Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Aahland—4834 South Ashland Avo, 
South State—34(10 South Stale 81. 
‘Enilevvood -852 W. 03rd 81. 
MOlHh Chlcago—2050 E. 02nd St.

8. Mlcblgan Avo.
0318 M. Kiinbark Avė. 
5001 8, Lowe Avė. 
3543 W. Madlson St.

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.

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Lduis Avė. Tč1. Kedzie 8902 
„ Vanos, hetalas. ir druskos vapos/ 

svvimming pool.
Rusiška ir turkiški pirtis moterims 

, sėredppriĮĮ į į^i V; t,

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar Ičlršklmų. Be priverstino 
poitaio. Sis paprastai) gydymasis namie leid
žia ! rnii atlikti suvo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulflti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Eineraid 011 veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus Ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
Į trumpą laiką gnlOslie atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepasitaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsiu

bagažų netenka 
‘pinigų Stirnos 

geležinkeliams, 
j kitus- 

c) Amerikos 
už lietu- 

mokėti 
dol. šia 
didelės

No. 2 KOMBINACIJOS 
PASIULIJIMAS

Elektrikinis Rateliais Prosas 
(iš dešinės)

Elektrikinė Greita Skalbykla 
(viršuje)

Jus atsisėdate prie elektrikinio 
Rateiinio Proso, kuris prosina la
bai greitai ir padaro pastebėtinai 
gerą darbą. Didelė, tvirta skalby
kla kainuoja mažiaus negu 1c 
per valandą operuoti, tokia yra vi
dutinė kaina vidutinei šeimynai 
Chicagoje. Tiktai trumpam lai
kui. specialė kombi- $ «f -J| Q 
nacijos kaina ............I

Naujienos Chicagoje ir kitur metams — $8.00, pusei metų 
—$4.00; visur kitur Amerikoje — metams $7.00, 

pusei metų — $3.50.

VISKAS DĖL NAMŲ

RAKANDAI, RADIOS, PIANAI 
REFRIGERATORIAI, PEČIAI 

KAURAI, ŠLAVYKAI, 
PLOVYKLAS ir 1.1.

Amerikonai darbininkai, va
dovaujant Socialistų Partijai, 
irgi ruošiasi prie apvaiksčioji- 
nio lAnos gegužės, balfttldžio 
30 d., 2 vai. po pietų, yra ren
giamas masinis mitingas Wcst 
Parke

1. Laukiama Paroda Kaune.
Kaune ateinančių vasarų ža

da įvykti šauni ir įdomi žemės 
ūkio ir pramones paroda. Visi 
mes žinome kaip tos parodos 
yra nepaprastai įdomios: ten 
gali kaip ant delno “visų Lie
tuvą” pamatyti. Laimingas 
tas, kas yra pasiryžęs šių va
sarų Lietuvų aplankyti. Paro
dos laikas dar nenustatytas; 
paroda įvyks rudeniop, kad 
svečiai tuo pačiu laiku galėtų 
ir Lietuvos Operos pasižiūrė
ti. Parodoje galima daug pui
kių dalykėlių netik pamatyti, 
liet ir nusipirkti, — dovanoms, 
lauktuvėms. Amerikos Lietu
viu Ekonominis Centras vra 
pakartotinai raginęs ir dabar 
ragina, a) kad Amerikos lie- 
tuviai-biznieriai vvktu Lietu
von organizuotai, lai yra, kad 
kas vasara sudarytų vienų ek
skursijų iš Vaizbos Buto na
rių, Ii) kad kiekvienas, vyk
damas į Lietuvų, stengtųsi ir 
savo vaikus ten nusivežti,, 
kiek tai leidžia vaikų amžius 
ir tėvu lėšos.

No. 1 KOMBINACIJOS 
PASIULIJIMAS

Elektrikinis Prosas (viršuje) 
Elektrikinė Greita Skalbykla 

(iŠ kaitės)
Du elektrikiniai tarnai, kurie skal
bimo dienoje neduos jūsų nuga
rai suskaudėti. Jie išskalbia bal
tinius balčiau, išgręžta juos la
bai lengvai, išprosina puikiausiai 
ir užbaigia visą darbą vieną die
ną anksčiau. Tiktai trumpam 
laikui specialė kom- $ 1 1 C| 
binacija ................   I I V

lietuviai darbininkai 
“Naujosios Aušros 

ir rengiasi prie pir- 
šventės. Ap- 
ks nedėliojo, 
Lietuvių Mo- 

Draugystės svetainėje, 
Soho Pittsburgh, 

prasidės 8 vai. 
pagal naujų laika, 

amas susidės iš pra
kalbų, pritaikytų šiai darbi
ninku pasaulinei šventei, ir iš 
muzikalės dalies, kurių išpil
dys musų Pittsburgho lietuvių 
geriausi dainininkai ir daini
ninkės bei Jono Vainausko 
simfonijos orkestras.

įžangos jokios neims. Visi 
lietuviai vra kviečiami daly
vauti šioje pasaulinėje darbi
ninkų šventėje bei pasiklausy
ti prakalbų ir pasigerėti gra
žiu programų. Tuo pačiu lai
ku pareikšti savo protestų 
kartu su viso pasaulio darbi
ninkais prieš nedarbu, badų 
ir išnaudojimų.

Praeitais metais Pittburgho 
lietuviai apvaikščiojo gegužes 
l-niųjų vadovaujant Pittsburg
ho Lietuvių Badio Kliubui ir 
turėjo gero pasisekimo. Mat, 
Pittsburgho lietuviai darbinin
kai atjaučia ir supranta svar
bų pasaulinės darbininkų šven 
tęs, todėl ir dalyvauja toje di
džiulėje darbininkų šventėje 
kartu su viso pasaulio darbi
ninkais.

šiais metais Pittsburgho pa
žangieji 
kartu su 
Kliubu” 
niosios gegužės 
vaikščiojimas į 
balandžio 30 d.
kslo 
142 Orr St 
Pa. Programas 
vakaro.

b) 'Važiuojant laivu į Klaipė
dos uostą atseina daug pigiau 
ir daug patogiau, nes už Šiek 
tiek didesnį 
mokėti žymios 
svetimiems 
kaip kad važiuojant 
Europos porins 
piliečiams pirmiau 
viškų vizų reikėdavo 
10 dol., o dabar (ik 5 
Lietuva atsisakė nuo 
sumos pinigų, kad tik 
vinus Lietuvos svečianls-turis- 
tams. Tų reikia gi įvertinti. 
Lietuvos piliečiams, jei jie bu
vo pirmiau užsiregistravę, pa
sai duodami nemokamai ir 
vizos nereikalingos; d) to ma
žai, — Amerikos piliečiai, jei 
atvyksta į Klaipėdos uostų, ga
li gauti Lietuvos geležinkelių 
bilietų 25 nuoš. pigiau, jei tu
ri atatinkamų pažymėjimų iš 
Konsulato arba ten pat iš Klai
pėdos Geležinkelių Stoties 
Viršininko; o jei moksleiviai 
ar kas kitas a t vvktu Lietuvon 
į Klaipėdos uostų organizuo
tai, tai gautų Lietuvos geležin
kelio bilietus net už pusę kai
nos!

Yru taipgi labai išmintinga išvalyti ir liku 
HiiiH dalykiiH namuose hu HRH—Mislras Va- 
lytojuH dėl Malta vok ir Varnišio, Freskų 
Marmuro. Tlle, Grindų ir Alluminlumo, ir tt.

"Taip” sako pbhta Tcnhytviše, "aš šutau- 
ptau po keletu rentų ant keno.. .'bet mano 
poplera ant slėnų* p'allk'o rdžuota Ir purtina."

2. Kelionės Lengvatos bei 
Patogumai.

Šiais metais važiuojan
tiems į Lietuvų yra daug pato
gumų: a) galima iš Amerikos

3. Kelionei Į Lietuvą Laivų 
Sąrašu 

Šiais laivais 
viai šių vasarų j

(į Klaipėdos uostų) be persė
dimo nuvykti; šį 'sezonų (va
sarų) rengiasi važiuoti net 17 
laivų (ekskursijų), tat yra iš 

North Sidčje. Bus geri ko pasirinkti (žiūrėk žemiau)

. . . kmlungi jo 
KvhuiH uždėti 
kiti be šlakų, 
uždangalui Kali būti puikiausiai 
su Absorene Iš metų i įdėtus, 
visuomet būna šviežias, neslklljuoja ir ne 
trupa, kuomet Jis vartojartias. Vidutinio 
didžio kambarin Kali būti išvalytas už 10 
centų ... be abejonės tai išinlntliiKU 
nomlja.

Susiraskite vardą "AB8ORENE" ant 
donų keno.

Daugelis krautuvių JI užlaiko

Daktaras
Kapitoną* 

Pasauliniame kate

Iš Nėw Yorko 
gūžės 4 d. Danų 
rik VHP’. Atvyks Klaipedon 
apie 15-16 d. gegužes.

Iš New Yorko išplauks ge
gužės 10 d.: Vokiečių laivu: 
“Berlyn” — atvyks Klaipedon 
apie 19 d. gegužės. Žada priei
ti prie pat Klaipėdos uosto.

Iš New Yorko išplauks ge
gužės 20 d.: švedų laivu “Dro- 
ttningholm” -- atvyks Klaipe
don apie 30 gegužės.

Iš New Yorko išplauks: ge
gužės 20 d.: Olandų laivu 
“Statendam” -— atvyks Klai- 
pėdon apie 30-31 gegužės, (per 
Rolterdamų-Tilžę).

Iš Ne\v Y'orko išplauks: bir
želio 3 d.: Danų, laivu “Erede- 
rik VIII” tatiiykisi . Klaipė* 
don apie 14-15 birželio (iki 
Kopenhagos ir toliau “Vistula” 
į Klaipedų).

Iš Ncw Yorko išplauks: bir
želio 21 d.: Anglų laivu “Mau- 
retania” per Londonu ir su 
Anglijos lietuviais į Klaipedų.

Iš New Yorko išplauks: bir
želio 29 d.: Anglų laivu “Be- 
rengaria” — atvyks Klaipedon 
apie 10 liepos (per Londonu, 
Kiel kanalų (pirmoji lietuvių 
studentų ekskursija).

New Yorko išplauks lie- 
8 d.: Danų laivu “Frede- 
VIII” atvyks Klaipė- 
apię 20 liepos.
New Yorko išplauks lie

pos 27 d.: švedų laivu “Grip- 
sholm” -— atvyks Klaipedon 
8 rugpiučio.

Iš New Yorko rugpiučia 19 
d. Švedų laivu “Kungshalm” at
plauks Klaipedon apie 30 rug
piučio.

dar Amerikoje neužbaigtus ir 
ripic įlavo sumtinymus kaip 
Lietuvoje verstis: tam tikslui 
be baimes išpildykite taip va
dinamų “ 
reiškimų,’ 
kiekvienų 
—lietuvį.'

Atvykus gi į Tiietuvų kiek- 
vienam ipatartina tuoj stisisic- 
ikti ‘(laišku ttr nuvažiuoti) su 
[sipecidliu Amerikos Lietuviam 
‘Bilietu ’kufio adreso nepamir- 

^AnieiJbidFas”, Nępri- 
'klalisdiiiybės Aikštė Nr. 2, 
‘Katine. 'Uas Biuras nemoka
mai suteiks patarimų, kaine ir 
•ką Įpirkti ir 'kaip lengviau įsi- 
•kurti. “Amčrbiuras^ sdteiks 
tjUlils žinių apie Valdžios pa- 
'tvtftfkymtis 'ir mdketnius, ir tt.

— Liėlubos 'Žmogus.

kalbėtojai ir 
žangos jokios

Pirmadienį, 
yra rengiamas masinis mitin
gas su prakalbomis ir progra
mų Wcst Parke. Milingas 
prasidės 3 vai. po pietų.

šį parengimų rengia Jaunų
jų Socialistų Lyga.

— Darbininkas.

$5 Įmokėti—Likušius kas Mėnesį 
EDISON SERVICE Garantuojame

Electric Shops
Vidurmiesty — 72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St. 

Visi Telefonai RANdolph 1200. Lokalai 66 ir 535 
Brouthvay—4502 Broadway 
IrviiiK l'urk—4833 Irviug 1‘ark Blv<l. 

8«iuar<*—2018 Milwauk<-e Avė. 
Madl»on*C'rawfortl—4231 W.MwM«ou Rt. 

KoMelaud—11116 
3QI»% .N. Hebterii Av 
3413 N. Cicero Avė. 
3508 S. Kedzle Avė.

anr*TnUHU Išmokėjimo plano huama maža uumu už palurnuvlimi 

FEDERAL KUPONAI DUODAMI

tenka kreiptis į allitniausį lie
tuvį—laivakdrčių agentų ai^ba 
tiesiog į pasirinkto laivo kom
panijos eehtralinį ofisų, ‘kttvioj 
y fa tokie:

Swedish American Line, 21 
State Stredt, NcW Yt)i‘k dily!

Scandinavian American Li-t 
ne, 27 WItftehall SL, -New 
York City.

Cundrd Line (anglų), 25 
Broadway, New York City.

North German Lloyd, 57 
Broadway, New York City.

Kas kokį pataHmų nclludtų, 
-- reikia vienų tlUlykų atsi
minti: patogiausias kelias / 
Lietuvą eiiut tper Klaipėdos 
uostą, bet ne Ipčr 'Klaipėdos ikitė 
mieutų, kaip daugel atvejais 
yra klaidingai skelbiama.

4. Grįžtantieji' į Lietuvą išei
viai, — natiddkitės jums idi-f 
kiainomis teisėmis: ‘juo galite 
be muito įsivežti LietiivoU sa-i 
vo visų mantų, tik paSirupin-, 
kitę gauti iš Lietuvos ‘Kdnsu-

MO
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' NAU.TTEisrnf5, CSlffligi, m . s

negreit užmirš. Susirinkimui 
pirmininkavo P. Daubaras, 
kuris gerai sugebėjo tvarkų

Puošimo dienos iškilmėse kol-

Pranešė apie Puoši
mo Dienos iškilmes 
Tautiškose kapinėse
Balandžio 23 d. Auditorijoje 

įpyko Lietuvių Tautiškų ka
pinių lotų savininkų susirin
kimas.

Puošimo dienos, gegužes 30 
d., iškilmių rengimo komisija 
pranešė, kad kilpinėse bus gar
siakalbis. Tuojau vienas iš 
tavorščių, P. Manelis, ėmė 
šaukti, kad mums radio nerei
kalingas, nereikalinga kad vi
sa Amerika girdėtų kas darosi 
kapinėse. Mat kaip gerai ap
sipažinęs su progresu Andriu
lio pampijonai. Jiems garsia
kalbis atrodo radiusu.

Komunistai susilaukė jkau- 
džinusio smūgio, kad progresy
viai lotu savininkai, kurie su
darė didžiuma, nutarė, kad ge
gužės 30 d., Puošimo Dienos 
programas bus sudarytas ne 
taij), kaip Stalino diktatūros 
garbintojai pageidauja, bet 
taip, kad tų dieną tinkamiau
siai apvaikščioti. Kalbės drg.

vo naebaliskumo visai neteko 
Įtekmės lotų savininkų tarpe.

Loto savininkes.

prie lakūnų fondo. Svečių al
si lahkė gana skaitlingas bu
ri s. — Svečias,,

JEIGU RŪBAI PUOŠIA ŽMOGŲ

Lietuvių Skyrius of 
the Amer. Legion 

darbuojasi
Vakaras lakūnų naudai 

kiai pavyko.
pili

AČIŪ!
musų

Bal. 23 d.. Liet. Auditorijoje 
įvyko Lietuvių Tautiškų kapi
nių lotų savininkų susirinki
mas. Dalyvavo nemažas skai
čius savininkų.

ščyrieji bim Liniukai stengė
si užkariauti mitingų ir prave
sti Andriulio formuluotus tari
mus, bet Chicagos lietuviai jau 
žino iš praeities kokius politi
nius kermošius komunistai su
keldavo Tautiškose Kapinėse 
laike kapinių puošimo iškil
mių, gegužės 30 d.
Uždavė komunistams skaudu 

smūgį 
susirinkimas

spauda šaukia, “kovoja” 
darbininkus, skundžiasi 
jiems kapojamos algos 
bet šiame susirinkime ko-

Norėjo nukapoti algą užveizdai
Komunistai dienų iš dienos 

per 
už 
kad 
etc.,
munistai norėjo nukapotj al
ga kapinių užveizdai V. J. 
Sehultz, kuris gauna $150 j me-

Jam
Bet

šis uždavė
jiems skaudų smūgį ir jie tai

Kada komunistai kontrolia
vo kapines ir jų žmogus buvo 
užveizda. tai po kapines kar
vės ir vištos vaikščiojo 

algos nenorėjo kapoti,
kuomet V. J. Sehultz gerai ka
pus prižiūri ir atlieka labai 
daug darbo kapinių naudai — 
tai komunistai stojo visomis 
keturiomis už algų kapojimų.

r. Grigaitis • .Naujienų re
daktoriui, Dr. J. Zyinontas, L. 
Prūse ik a ar Butkus, o kad ne
bus galima gauti tų, lai Bace
vičius. Iš vilniečiu Abekas. u

Dailiuos (’hicagG.s Lietuvių 
choras “Pirmyn” ir Laisves 
Kanklių Mišrus choras. Dar 
gali priseiti programų pakeis
ti, nes kai kurie kalbėtojai 
negyvena Chicago j e ir gal ne-

Uždraudė komunistams daryli

Taipgi nutaria, kad ščyrieji 
komunistai kapų puošimo die
noje, kapinėse ir prie vartų, 
nedarytų jokio biznio, kaip au
kų rinkimų, literatūros parda
vinėjimų ar politinių prakal
bų sakymų, 
kontroliavo 
nai įvykdavo.

' Atrodo, kad ščyrieji dėl sa-

Kai komunistai 
kapines, tai daž-

Pereitų šeštadienį, bal. 22, 
1933 Liet. Skyrius of The A- 
meriean Legion j u rengė Šei
myniškų vakarėlį pp. čaikaus- 
kų namuose, 6640 S. Francis- 
co Avenue. Vakarėlis labai 
puikiai pavyko. Pelno davė— 
$63.15, kuris yra skiriamas 
į Lakūnų Fondų.

Prie rengimo šio vakartlid 
iš Legiono organizacijos dau
giausia pasidarbavo p. J. Mic- 
keliunas, kuris prisidėjo su 
darbu ir auka. Dar reikia pa
sakyti, kad lakūno Girėno 
broliai Jonas,ir Petras taipgi 
nemažai prisidėjo su darbu 
ir aukomis. Be to pasidarbavo 
pp. Mikolaičiai, p. čaikauskie- 
ne, J. J. Bagdonas, p. Lipskis 
ir kiti, kuriems Legionas ta
ria širdingų ačiū.

Širdingai ačiū visiems sve
čiams, kurie atjauto šio vaka
ro tikslų ir tuomi prisidėjo

Malonėkite priimti 
nuoširdžiausių padėkų visi tie,’ 
kurie suteikėt paskutinį patar-’ 
riavirnų musų mirusiai Ma-i 
mai, laike šermenų ir lydint 
į Tautiškas kapines 
mums 
kurios

užuojautų 
labai suriku

p. Žymantui

ir suteikėt 
valandose, 
pergyven-

už išreik-Ačiū
šių užuojautų per Radio kliu- 
bo programų, p. Liulevičiui už 
malonų patarnavimų laike lai
dotuvių, p. (ingiui už išreikš
tus žodžius prie musų myli
mos Mamos kapo, ir visiems, 
kurie aplankė ir palydėjo jų į 
amžino poilsio kapinynų.

' —Misevičių šeimyna.

DU NAUJI
PLYMOUTH

Iš Dundulienės artis 
tų grupės darbuotės

Difridulienes artistų grupės 
vaidinime, “Naktis Baltijos Pa
krantėse”, gegužės 6 d., Chi. 
Liet. Auditoriojje, 3133 South 
Halsted Street bus išrinkta ge
gužes menesio karalaitė. Visos 
lietuvatiės pageidaujančios da
lyvauti rinkime, prašomos užsi
registruoti nevėliau gegulės 2 
d., sekamu adresu: Dundulienės 
artistų grupe, 1258 N. Wood 
Street, Chicago, III.

Visos kontestantės laike" va
karo dėvės numerius ir daugiau- 
sai balsų gavuisi bus išrinkta 
gegužės mėnesio karalaite. Pri
ėmėjai įžangos bilietų suteiks 
kiekvienam tam tikrų balsavi
mo bilietų, ant kurio reikės pa
duoti kandidates numerj.

Po vaidinimo ir rinkimų — 
šokiai prie geros muzikos. Įžan
ga—40 c.—Jonukas.

PLUMBINGAS puošia NAMUS 
Komfortas, ekonomija, gražumas, - — štai ką moderniškas 
plumbingas ir apšildymo įrengimas ai neša į jūsų namus. 
Įrengimai, kurie lengvai ir ekonomiškai operuojami ir ku
rie priduoda tą perteklių, kuris reiškia komfortą ir gerą 
skonį. Ir jo originale kaina yra stebėtinai tžema.
Baltaa lig imiegint
Sprayed 
Celiuloldo

Sėdynės
Su tvirtais kabliais. Šia 
žema kaina. Ga $ 4 OE 
rantuotaa. ‘ | 
Specialiai .......... B
Beržo Raudonmedžio Sė- 

dyn^ »Oc

Greito spaudimo chromo 
dengti. Tinka visokiom 
maudynėm $ 1.10

Kombinacija

Sinkų Kranai

Sunkaus misingo, Chro
mo su lenkuojančia šmir
kštyne ir stikliniu indu 
dėl muilo $g 49

Moderniška
Maudynė

Vana, pilna 5 pėdų Re- 
cess Subudauota Porce
liano—Enamelio perdėm. 
Pedestal Mazgotuvė; Por
celiano, Enameliuota 
20x24 inčų.

Toiletas: Vitreous China 
Tankas ir bliudas, pil
nas su balta sėdyne. Vi
sa garantuota - 

kokybė.

Sr" 49.95
Special

IIOME TOI* MLD\TOJAS

Telpa 52
Galionai

Garantuojame
125 svarų 

veik.
spaudimų

$6-75
82 galionų įtalpos $8.25

tikra

Garo 
Van<l< lis 
Aildytoja.

30 galiom; 
italpoa

$3:35
Alui įrengimai

Alui 
Peerless 
Šlakuoti 
ringės,
š m i r k š t inės, 
Tapping Radai 
ir t. t.

Kranai

c i n o 
Alui

Skalbyklos 
Kubilas

Dviejų dalių 
kubilas, pil
nas, sunkaus 
plieno f r ė- 
mas, ir lin
guojanti kra
nai už ....

NAUJOS, NEPAPRASTAI ŽEMOS KAINOS

yra Ply- 
greiti, pa- 
visų svar-

D E L U X E 
CILINDERIŲ

Patentuoti Floating 
Power motorui pa
matai. Išmokėtinai 
ra^žu tįmokėjimu 
. .. parankios sąly
gos . . . žemos kai
nos su pristatymu.

ILGESNI... GRAŽESNI!

Reikale dekoravimo, maliavojimo 
bei kvietkavimo savo namo — vidų 
ar lauką, tai malonėkite kreiptis pas 
mus. Gražus, greitas ir prieinama 

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunsvvick 9131

Standard 2-Durų Sedanas,$465 F.O.B,

STANDARDINIS

Daug

CILINDERIŲ

H

laisvu 
rėmais.

SESIŲ CILINDERIŲ SU 108-COLIŲ 
WHEELBASE

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

ŠTAI SVARBI žinia. Šiandie

Plymouth siūlo NAUJAJI 
Standardinį šešių cilinderių au
tomobilių. Tai didelis, gražus 
naujas automobilius. Puikiausiai 
veikiąs. Saugus. Patogus. Eko
nomiškas važinėti.

Floating Power motorui pa
matai. Hydrauliniai Stabdžiai ir 
Saugus plieno Safety-Steel Bo
dies. stiprus 70 arklių pajėgos 
6-ių cilinderių motoras. Auto
mobilio vidus erdvus.

Pati kaina, tai didžiausia nau
jiena. šiandie Plymouth stato 
kompeticijoje dolarį-už-dolarį . . . 
ir prie to dar duoda tokius pa
tobulinimus ir įtaisymus, kurių 
niekas kitas negali duoti ta kaina.

Plymouth Standardinis 4-rių 
durų Sedanas parsiduoda už 
$510.00 F. O. B. .. .Amerikos 
pigiausias 6-ių cilinderių 4-ių

Viskas ko jus tik galite pa
geidauti automobilio, 
mouth De Luxe, yra 
togumas, apsauga. Ir 
biausia . . . Ekonomija.

Sumažink gazolino išlaidas, 
nes visas bereikalingas svoris tech
nikos panaikintas. Sumažink ir 
automobiliaus išlaikymą, irgi.

Nueik pamatyt DU NAU
JUOJU PLYMOUTH automo
bilius. “Žiūrėk į visus tris”. . . 
ir pamatysi kaip Plymouth vėl 
vadovauja vertybėje.
PLYMOUTH

ŠEŠIŲ

U95
ir daugiau 
F.QB.

Dirbtuvė

durų Sedanas. Šešių cilinderių 
už keturių cilinderių kainą. . . 
ir dar Floating Power 6-ių ci
linderių, su Hydrauliniais Stab
džiais ir kitais pagrindiniais įtai
sais. dėl kurių Plymouth pagar
sėjo.

Nueikite pamatyti naujuosius 
automobilius. Važinėkite 
naujuoju Plymouth Standardiniu 
6-ių cilinderių automobiliu. Ir 
nepirkite nei vieno žemos kai
nos automobilio kol nepamatėte 
ką jis gali duoti.

PLYMOUTH STANDARDINIS 
ŠEŠIŲ

$445
ir daugiau 

F.O.B.
Dirbtuvė

KAS NORS svarbaus atsitiko,

jei Plymouth kartu išleido 
du naujus automobilius. Ši pa
sakojimo dalis liečia naująjį, il
gu vvheelbase De Luxe automo
bilių.

Jis turi 70 arklių pajėgos 
šešių cilinderių motorą . .. su 
Floating Power motorui pama
tais. Saugaus plieno Safety-Steel 
Body . . . Hydrauliniais Stabdžiais 
. . . Free Wheeling arba 
vairavimu ... ir Rigid-X

Radiatorius perdirbtas.
gražesnis . . . kulkos p a vi d ai o 
priešakiniais žibintuvais, lakie- 
ruotas kevalas, žibančia chromi- 
jaus štanga.

Visų svarbiausia, tai, kad De 
Luxe yra didesnis . . , ilgesnis. } 
Šono ilgis nuo rato iki rato 112 T 
colių . . . didžiausias žemos kai
nos automobilius Amerikoje.

DODGE, DE SOTO IR CHRYSLER PARDAVĖJUS.

DE LUXE SESIŲ CILINDERIŲ SU H2-C0LIŲ 
WHEELBASE

Patentuoti Floating 
Power motorui pa
matai. Išmokėtinai 
mažu (įmokėjimu 

. . . parankios sąly
gos . . . žemos kai
nos su pristatymu.

ABU NAUJIEJI PLYMOUTH PARDUODAMI PAS

Dėl Miesto Dirbantieji Darbininkai Guli Vartoti Savo Fay-Roll Identifikacijai. 
♦

, foiNĮiį'įį^^'%
2118-2132 SO. STATE STREET

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

5912-26 WEST GRAND AVĖ.
Tel. National 0066

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

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

RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

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

J. F. RADZIUS
W. 18th Street Tel. Canal 6174

Chicago, Illinois
668

PIRMOS GEGUŽES APVAIKŠČIO JIM AS>
Rengia Chicagos Lietuvių Socialistų Sąjungos Centraline Kuopa kartu su CWCOU Lietuvių Bedarbių 63 Lokalu

PIRMADIENY. GEGUŽES 1 d. 1933. CHIICAGrOS LIETUVIU AUDITORIJOJE
KONCERTAS-SOLISTAI-PRAKALBOS. Pradžia 7:00 vaL vakaro. ĮŽANG0S NE Bli[g. 3133 SO. HALSTED STREET.



Oscar Wilde Verte A. Kartūnas

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
of Chicago

VIEŠI DARBAI

Važiuokite su Mumis!
1933

Laivas “BERLIN

klasos parankamai

KAINA TIK 25 CENTAI

$8.00
4.00
2.00
1.50

ANT PALOC1NTO
LAIVO “BERLIN”

darbus miškuose. Kitas pre 
nusausinimo darbai ir tven

AMERIKOS 
PILIETIS

NACIAI” DEGINS KNYGAS

INKVIZICIJA IR JOS AUKOS

The Lithuanian News
1789 South Halai

Šis viešas
alio nuomonę dar labiau su-

atsakė 
sėsdamas į 
nusimauda- 

geltonas pirštines.

ninkus siųsti j miškus. Nereikėtų organizuoti “armijas 
iš kurių, dar nežinia, ar išeis kas gero.

nors mano

t Matter 
March 7th 1914 at the Poit Office 
of Chiėago, III. under the act oi 
March 8rd 1879.

sudaryta rašy- 
komisija iš J 
Jablonskio, A 
Kasakaičio, Z 

Salio, Pr 
J. Talmanto ir

tą visą,*5 
purtyda- 
šypsoda- 

Dabar aš esu visai link- 
Pirmiausiai, aš žinau

Kada kongresas autorizuos valdžią išleisti daugiau 
pinigų, tai kils klausimas, kaip juos suvartoti. Jie, ži
noma, nebus taip sau išdalinti. Patogiausias kelias pa
leisti pinigus apyvarton, kad jie pasiektų publiką, yra 
vieši darbai. Jie gali būti vedami tiesiog valdžios lėšo
mis arba jie gali būti valdžios šelpiami.

Vienos rųsies viešus darbus Roosevelto administra
cija jau pradėjo, būtent 
zidento sumanymas, tai • 
kinių statymas Tennessee klonyje. Kongresas, matyt, 
priims įstatymą apie Musele Shoals, kuris suteiks galią 
valdžiai operuoti tą milžinišką hydroelektrikos stotį ir 
sujungtas su ja įmones minėtame klonyje.

Nėra abejonės, kad tie projektai galės būti labai 
naudingi ekonominiam krašto išsivystymui. Tačiau yra 
reikalingesnių darbų. Valdžia ir jos patarėjai, kažin 
kodėl, užmiršta apie miestų reikalus. Miestuose gyve
na dauguma žmonių ir numatomoje ateityje miestų 
gyventojų skaičius augs sparčiau, negu sodžiaus.

Svarbiausias dalykas miestų žmonėms yra švarus 
ir hygieniški gyvenami namai. Šiandie biednuomenė 
Amerikos didmiesčiuose gyvena arba senose pūvančio
se lūšnose, arba (pav. New Yorke) didelėse kazarmių 
išvaizdos trobose, kur žmonės yra sugrusti, kaip triu
šiai klėtkose, be saulės šviesos, tyro oro ir kokių nors 
moderniškų patogumų.

Privatinis biznis namų statyboje šiandie yra apmi
ręs. Miestai paskendę skolose. Kodėl gi negalėtų fede
ralinė valdžia imtis iniciatyvos apvalyti miestus nuo 
tų netikusių laužų ir pastatyti jų vietoje šviesias, pa
togias rezidencijas? šitam darbui valdžiai butų nesun
ku gauti miestų keoperavimą, jeigu tik ji duotų pini-

tautų viešose ir privatinėse bibliotekose. Bet Vokietija 
galutinai praras vardą, kaipp kultūringa tauta, kuri 
didžiuodavosi savo garsiais Alosofais ir poetais.

Reikia tikėtis, kad Vokietijos liaudis tos gėdos ilgai 
nepakęs.

LIETUVIŲ RAŠYBOS 
REFORMA

Kas galėjo manyti, kad dvidešimtame amžiuje kul- 
turįngoje šalyje bus viešai, su valdžios pritarimu, de
ginamos knygos? Bet prie tokio barbariško žygio ren
giasi Vokietija. Sumanytojai — universitetų studentai.

Per mėnesį laiko “tautiška dvasia” apsvaigintų 
studentų organizacijos Vokietijoje vedė smarkią agi
taciją prieš “ne-vokišką dvasią”, ir gegužės 10 dieną 
tos organizacijos uždegs ties Vokietijos aukštomsiomis 
mokyklomis laužus, į kuriuos bus sumesti tūkstančiai 
tomų dailiosios literatūros, mokslo veikalų ir kitokių 
spausdinių. - > '

Sudeginimui yra skiriami originaliai vokiečių raš
tai ir vertimai iš įvairių kitų kalbų. Tarpe autorių, kū
nų veikalus “tautiški” studentai naikins, minima ke- 

socializmo 
Marksas, Bebelis, Kauts- 

pagaliaus, tokie rašy-

Dorianai,” tarė lordas* Hen
rius, įeidamas. “Bet jus nepri
valot perdaug mąstyti apie

TIESIOG | 
KLAIPĖDĄ

Būtina ir labai pagel- 
bipga knygele tiems, ku
rie nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kai reika
linga prie čmimo egza- 
meno rasite šioj knygele] 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

liolika vokiečių rašytojų, paskui visa eijė 
teoretikų, mirusių ir gyvų 
kis, Bernšteinas, Lassalis ir k 
tojai, kurie pasižymėjo šiaip radikališkomis mintimis 
arba savo nusistatymu prieš karą, kaip Erich Maria 
Remarųue (autorius garsios karo apysakos “Vakarų 
Fronte Nieko Naujo”), Heinrich Mann, Thomas Mann 
(Nobelio prizo laimėtojas už literatūrą), Upton Sinclair 
ir t. t.

Kada Vokietijos “naciai”, paėmę valdžią į savo 
rankas, ėmė žudyti socialistus ir komunistus ir rengti 
žydų pogromus, visas kultūringas pasaulis piktinosi ir 
sakė, kad Vokietija grįžta į viduramžius 
knygų deginimas tą 
stiprins.

Dar prieš viduramžių laikus, didžiojo tautų kilno
jimosi gadynėje, kad vandalai užplūdo Romos imperi
ją, tai buvo sudaužyta ir sudeginta begalės klasiškosios 
senovės kultūros kurinių: trobų, paminklų, statulų ir 
rankraščių. Tas vandalų (įlarbas padarė neįkainuoja
mos žalos žmonijai, nes per jį pražuvo daug puikių 
meno pavyzdžių ir proto kurinių, iš kurių butų galėju
sios pasimokinti vėlesnės kartos.

Dabartiniai Vokietijos barbarai tokio nuostolio 
žmonijai nepadarys, nes visa, ką vokiečiai turi geresnio, 
galima surasti vokiečių kalboje arba vertimuose kitų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
S‘mM« raonty orderi arba lęrana 

Žcftklejty.

Subscriptįon Ratas: 
$8.00 per year Iii Canada 
$7.00 per year outaide c_ , 
$8.00 per year ih Chjcago 
3c per cppy . .

Lietuvių rašyba dar nėra nu
sistovėjusi. Nežiūrint į tai, kad 
Lietuva jau turi universitetą, 
daug vidurinių ir pradinių mo
kyklų, kur mokinama taisyklin
gai rašyti, bet beveik kiekvie
nas laikraščio bendradarbis, 
dailiosios literatūros arba moks
lo kurinių autorius rašo savo
tiškai. Taigi tarpe Lietuvos 
kalbininkų anąmet kilo suma
nymas lietuvių rašybą refor
muoti, pagaminant jai vienodas 
taisykles.

1929 m. buvo 
bos reformos 
Balčikonio, J. 
Jakučionio, A. 
Kusmicko, A. Salio, Pr. Skar
džiaus, J. Talmanto ir Žiugž
dos. ši komisija, dirbdama ne
mokamai, atlaike daug posė
džių ir paruošė reformos pro
jektą. Pernai metais lapkričio 
6 d. ji išrinko iš savo tarpo 
redakcinę komisiją, kuri galu
tinai sutvarkys projektą ir 
patieks jį vyriausybei, laikraš
čių redakcijoms ir kalbinin
kams. Į redakcinę komisiją 
įeina Pr. Skardžius, A. Salys 
ir J. Talmantas. Ji turėjo sa
vo darbą pabaigti jau šį mė
nesi.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

cijos teismas laike kaltinamo
jo prisipažinimą. Jeigu kaltina- 
masai prisipažįsta, tai buvo 
manoma, kad abejonės apie jo 
kaltumą dauginus nebegali bū
ti; bepalieka tik paskirti jam 
atatinkamą bausmę. Bet jeigu 
kaltinamasai neprisipažįsta, tai 
dar nereiškia, kad jisai nekal
tas; jisai, gal būt, tik bando 
nuo bausmės-Tšsisukti. O jeigu 

;taip, tai jisai yra dar aršesnis, 
negu piktadarys, kuris nesigi- 
na atlikęs nusidėjimą. Tokį už
sispyrusį kaltinamąjį tardyto
jas stengdavosi visokiomis 
priemonėmis priversti, kad ji
sai prisipažintų, šituo tikslu 
buvo vartojama visokį mora
liniai (gązdinimas “Dievo baus
me” ir t. t.) ir fiziniai kankini
mai. Kaltinamasai buvo plaka
mas rykštėmis ir nagaikomis, 
mušamas kumščiomis; inkvizi
toriaus budeliai kaltinamam 
išsukdavo rankų ir kojų sąna
rius, svilindavo padus, kaldavo 
vinis į panages...

Visų pragariškų inkvizicijos 
kankinimų negalima nė suskai
tyti. Jų tikslas, kaip minėjome, 
buvo išgauti kaltinamojo pri
sipažinimą. Kada kankinamas 
asmuo, nebegalėdamas daugiau 
pakelti kančių, prisipažindavo į 
esąs kaltas (nors, iš tiesų, ji
sai ir nebūtų nieku nusidėjęs), 
tai buvo laikoma, kad kaltės i 
“įrodymas” esąs neužginčija
mas. Tuomet inkvizicijos tribu
nolas, pasiremdamas tardytojo! 
raportu, spręsdavo, kaip kalti-! 
namą j į nubausti. Bausmės bu
vo taip pat žiaurios, kaip ir 
tardymo priemones. Už “krei- 
vatikybę” (hereziją), “bliuzui-! 
jimą ’ prieš DieVą”, “draugavi
mą su velniu” ir daugelį kito
kių fanatiškb proto sugalvotų 
“nusidėjimų” buvo skiriama 
mirties bausme? Paprasčiausia 
tos bausmės forma buvo sude
ginimas ant laužo.

Tūkstančiai žmonių Ispanijo
je šitokiu budu buvo “nusiųsti 
pas Abraomą”. Vienas R. “Liet. 
Žiniose” rašo,t pasiremdamas 
istoriko Liorente daviniais, kad 
inkvizicijos tribunolai nuteisė 
gyvais sudeginti 12,812 žmonių, 
o 150,523 žmones nuteisė il
giems metams kalėti. Pilipo II 
ir Karolio V karaliavimo laikais 
buvo sudeginta 9,888 žmonės, 
o kalėjimuose uždaryta 98,06.

Pirmieji inkvizicijos tribuno
lai pradėjo veikti 1481 metais. 
Jų veikimas Ispanijoje 
net iki 1820 metų.

Ar reikia tad stebėtis 
Ispanijos žmonyse yra

kad 
daug 

keršto prieš katalikų kunigus 
ir minykus? Kai prieš dvejetą 
metų buvo išvytas iš Ispanijos 
karalius, tai žmonės pradėjo 
deginti bažnyčias, klioštorius ir 
zokoninkų mokyklas. Tai buvo, 
žinoma, nekultūringas darbas. 
Bet liaudies kerštas visgi taip 
toli nėjo, kąity inkvizitorių 
“meiles artimo” darbai, žmo
nes degino trobas, o ne kuni
gus.

Ispanija buvo per daugelį 
šimtmečių katalikiškiausia ša
lis pasaulyje. Kovojant prieš 
arabus (“maurus”), kurie bu
vo tą šalį užvaldę, katalikų 
dvasiškija ir karaliai stengėsi 
sukurstyti žmonyse religinį fa
natizmą ir, laikui bėgant, ka
talikų bažnyčia Ispanijoje taip 
įsigalėjo, kaip niekur kitur.

Iš tų laikų pasiliko šiurpi 
atmintis apie “šventąją” in
kviziciją.

Inkvizicija buvo bažnytinis 
teismas, kuris teisė žmones už 
tariamus nusidėjimus Dievui, 
religijai ir bažnyčiai. Inkvizici
jos teismas skyrėsi nuo šios 
gadynės teismų taip pat ir sa
vo procedūra, šiandie, teismai 
yra vieši, o inkvizicija buvo 
slaptas teismas, šių dienų teis
mai yra paremti dviejų pusių 
ginču: kaitintojo ir gynėjo. 
Kaltintojas (valstybės advoka
tas, arba prokuroras) stengia
si teisiamojo kaltę įrodyti, o 
gynėjas (kaltinamojo advoka
tas) stengiasi jį apginti. Tei
sėjas pirmininkauja, kada ei
na tas ginčas, ir paskui daro 
sprendimą. Svarbesnėse bylose 
sprendžia apie teisiamojo kaltu
mą parinkti iš paprastų žmo
nių teisėjai — “džiurė”.

Bet inkvizicijos teismas bu
vo visai kitoks. Kaltinamasis 
neturėjo teisės pasiimti advo
katą, kuris jam patartų įsta
tymų reikale ir gintų jį teisme. 
Vietoje dabartinių prokurorų 
(valstybes advokatų), kurie 
teisme atstovauja valstybę, in
kvizicijos teismas .turėjo tar
dytojus. Tardytojas buvo vie
nas iš teisėjų, kurio uždavinys 
buvo visokiais jam prieinamais 
budais surasti įtarto asmens 
kaltę ir apie tai raportuoti 
teismui, kartu duodant savo 
rekomendaciją, ką su tuo as
meniu daryti. Nuo tardytojo 
faktinai ir priklausydavo kąl- 
itinamojo likimas.^ Taigi tardy
tojas vaidino svarbiausią rolę 
inkvizicijos teisme. Nuo jo tas 
teismas įgijo ir savo vardą. 
Tardytojas lotyniškai vadinosi 
“inąųisitor”.

Pagaliai, dar viepą svarbi 
tų teismų ypatybė. Kaipo tik- 
liausią kaltės .įrodymą inkvizi-

(Tęsinys)
Išmušė trečią valandą, ir 

ketvirtą, dvigubai praskambė
jo ir pusvalandžiai, o Doria- 
nas (irayjus vis nesijudino. Jis 
bandė suvesti rausvas gyveni
mo gijas ir suausti jas į pavi
dalą; surasti taką per kruvi
ną aistros labirintą, per kurį 
jis klajojo. Jis nežinojo, ką 
daryti. Pagaliau, jisi nuėjo 
prie stalo ir parašė aistringą 
laišką mergelei, kurią jis buvo 
mylėjęs, maldaudamas ją at
leisti jam ir kaltindamas save, 
kad jis buvęs pasiutęs. Jis už
pildė lakštas po lakšto nuož
miais gailesčio žodžiais, ir 
dar nuožmesniais skausmo 
žodžiais. Yra smagumo ir ap
kaltinimo savęs. Kada mes 
kaltiname save, mes jaučiame, 
kad niekas kitas neturi, teisės 
kaltinti mus. Tai pati išpa
žintis, o ne kunigas duoda 
mums išrišimą. Kada Doria- 
nas užbaigė laišką, jis jautė, 
jogei viskas jam buvo dovano-

“Aš buvau tikras, kad jus 
buvot. Ar jus baretės su ja?” 

“Tai buvo brutališka, Hen
riai! — tikrai brutališka. Bet 
dabar viskas jau gerai. Aš ne
apgailestauju nieko, kas atsiti
ko. Tas pamokino mane ge
riau pažinti save.”

“Ak, Dorianai, man labai 
linksma, kad jus taip atsine
ša! link to! Aš bijojau rasti 
jus atgailoj pasinėrusį, ir be
raunantį tuos gražius garbi- 
nuotus jūsų plaukus.”

“Aš jau perėjau 
pasakė Dorianas, 
mas savo galvą i 
mas. 
sukis 
kas yra sąžinė. Tai nėra tas, 
ką jus buvot sakę man. Tai 
yra dieviškiausis daiktas mu
myse. Nesityčiokit iš to, Hen
riai!, niekados 
akyse. Aš noriu būti geras. Aš 
negaliu pakęsti tos minties, 
kad mano siela butų biauri.”

Labai žavingai artistiškas 
ctikaĮb pagrindas1, Dorianai! 
Aš sveikinu jus už tą. Bet kaip 
gi 'jus pradėsit?” "

“Vesdamas Sibyl VŽne.” 
“Vesdamas Sibyl Vane!”

“Jus manot apie Sibyl Va 
ne?,” užklausė vaikinas.

“Taip, be abejonės, 
lordas Henrius, 
kėdę ir pamažu 
mas savo 
“Iš vienos pusės, tas yra bai
su, bet tai nebuvo jūsų kaltė. 
Pasakykit man, ar jus buvot 
nuėjęs užpakalin pamatyti ją, 
pasibaigus perstatymui?”

Staiga beldimas į duris pa
siekė jo ausį, ir jis išgirdo 
lordo Henriaus balsų už durų. 
“Mano brangus vaikine, aš tu
riu jus pamatyti. Tuojaus įsi
leiskite mane. Aš negaliu pa
kęsti lokio jūsų užsidarymo.”

Iš pradžių jis nedavė atsa
kymo ir užsilaikė gan ra
miai. Beldimas tęsėsi ir darn
ai garsesnis. Taip, bus geriau 
įsileidus lordą Henrių ir išaiš
kinus jam apie naują gyveni
mą, kurį jis dabar gyvena, pa
sibarti su juo, jeigu bus rei
kalo, atsiskirti su juo, jeigu 
tas bus neišvengtina. Jis pašo
ko, greitai užtraukė uždangą 
ant atvaizdo ir atrakino duris.

“Man taip gaila už viską,

šaukė lordas Henrius, atsisto
damas ir žiūrėdamas į jį ne
nuprantamoj nuostaboj. “Bet 
mano brangus Dorianai—” 

“Taip, Henriai!, aš žinau, 
ką jus sakysit. Ką nors bai
saus apie sutuoktuves. Nesa
kykit. Niekados nebesakykit 
tokių daiktų man. Dvi dieni 
atgal aš prašiau Sibylę tekėti 
už manęs. Aš nelaužysiu savo 
žodžio. Ji bus mano žmona”.

“Jūsų žmona! Dorianai!... 
Ar jus negavot mano laišką? 
Aš jums rašiau šį rytą ir pa
siunčiau savo žmogų su tuo 
pranešimu.”

“Jūsų laišką? O, taip, aš at
simenu. Aš dar neskaičiau, 
Henriam Aš bijojau rasti ką 
nors man nepatinkančio. Jus 
piaustot gyvenimą į šmotelius 
navo epigrafaiais?*

“Tad jus nieko nežinot?” 
“Apie ką jus manot?” 
Lordas Henrius perėjo sker

sai kambario ir atsisėdęs prie 
Doriano Gray’jaus, pasiėmė jį 
už rankų ir suspaudęs laikė. 
“Dorianai,” jis tarė, “mano 
laiškas — nenusigąskite — 
buvo pranešimas jums, kad 
Sibyl Vane yra numirusi.”

Skausmo rėksmas išsiveržė 
iš jo lupų ir jis staiga atsis
tojo, ištraukdamas savo ran
kas iš lordo Henriaus rankų. 
“Numirusi! Sibylė numirusi! 
Tai ne tiesa! Tai yra baisi 
melagystė! Kaip jus išdrįslat 
taip sakyti?”

“Tai yra tikra liesa, Doria
nai,” rimtai tarė 
rius. “Tas yra visuose rytme
tiniuose laikraščiuose. Aš ra- 
šiah, prašydamas, kad jus ne- 
pasimatytumėt su nieku, kol 
aš neateisiu. Be abejonės, tu
rės būti pomirtinis tyrinėji
mas, ir jus neprivalote būti į- 
vcltas į tą. Paryžiuje tokie at
silikimai padaro žmogų ma
doj. Bet Londonea žmonės yra 
laliai prietaringi. Čia žmogus 
negali pradėti debiutą skan
dalu.

1 (Bus daugiau)
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Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ...................... ........
Pusei metų
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam .............
Vienam mėnesiui ....

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei •••••••••••••••••••••••••••••a**
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei meti) 8.50
Trims mėnesiams ...... -........... 1.75
Dviem rtiėnesiams ...___ ...... 1.25
Vienam mėnesiui ......... ............... 75

Lietuvon ir kitur užslėniuose 
(Atpiginta)

Metams ................................... $8.00
Pusei metų ....................... .......  4.00
Trims mėnesiams ..... —........... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Tai yra beveik visai naujas laivas. Buvo pabudavotas 1925 me
tais, kaipo pirmos klasos laivas; Paskui buvo paverstas į kabino 
laivą — taip, kad dabar jo puošnus pirmos 
parsiduoda kabino kainomis.
Trečia ir turistinė klasos yra moderniškai įrengtos. Valgis yra 
toks skanus ir geras, kad jį niekuomet neužmiršite.
Tai bus viena iš didžiausių Lietuvių Ekskursijų, išvažiuojančių iš 
Chicagos.

BET JUS TURITE PASISKUBINTI
padaryti savo rezervaciją su mumis šiandien.
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Tarp Gliicagos 
Lietuvių

£
Dr. Dundulis likrihA ,kad ligo
nė pasveiks sėkmingai. Ligo
nės šeima džiaugiasi, kad ope
racija suspėta padaryt j laiką.

—Susiedas.

yra: “chuck and rib roast bf 
beef” ir švieži kiauliena.

Vincas Vaitkevičius 
jau pasveiko

Staselė Bernotaitė 
De Ana pasakoja

St. Yvonaičiui pada
ryta sunki vidurių 

operacija

Atsilankė ^‘N^tfjienose”; yra 
įtik ra lietuvaitė, gimusi Telšių 
apskr.; saga jos šeimynos 
rankose apie 500 metų.

dienomis jos

istorines ir

Susipažinkite su Stasele Ber- 
notaite-De Ana.

Paskutinėmis 
vardas ‘skambėjo laikraščiuose, 
ryšy su didelės
sentimentalės vertės saga, ku
rią du vagiliai pavogė iš jos 
namų, 5668 ’/c Ridge 
madienį naktį.

Saga esanti apie 
senumo ir per visus

jos šeimynos 
prigijusi tradicija, 
perduotų tą sagą 
sunui, bet kadangi 
brolių, tai Staselės

avė., pir-

500 metų 
tuos me- 

ran-tus išbuvo 
koše. Y ra 
kad tėvas 
vyriausiam 
ji neturėjo
tėvas, mirdamas — sagą pali
ko jai.

Staselė gimė Lietuvoje
Pasikalbėjime su p-le Stase

le Bernotaite-De Ana teko pa
tirti, kad ji gimė Lietuvoje, 
Pilių kaime, Telšių apskrityje, 
kur jos tėvai ir senukai gyve
no. Ji dabar yra 25 metų am
žiaus.

įPirmą kartą Amerikon bu
vo atvežta kuomet buvo apie 
šešių metų amžiaus, bet netru
kus jos tėvai vėl grižo atgal. 
Laiks nuo laiko ji apleisdavo 
gimtinį kraštą, kad netrukus

Staselė buvo Lietuvoje 3 me
tai atgal.

šoko įvairiose sostinėse
Ji yra profesionalė šokėja 

ir viešiedama Lietuvoje, šoko 
Kaune, Palangoje, 'eter Nėra 
didesnio teatro Paryžiuje, Lon
done, Berlyne, Chicagoje, ku
riame ji nebūtų kartą ar dau
giau pasirodžiusi. Tik trumpą 
laiką prieš nelaimingą įvykį 
pirmadienį, ji grįžo iš Califor- 
nijos.

Iš pasikalbėjimo sprendžiant, 
Stasele, mažai ikišiol žinoma 
tarp lietuvių, vartoja nepapras
tai gražią lietuvių kalbą ir yra 
lyg ir šoviniste lenkų atžvil
giu.

Bet grįžkime prie garsiosios 
sagos. “Mano tėvelis man pa
sakojo”, pasakojo Staselė, “kad 
mano pro-pro-pro-senelis paėjo 
tiesioginiai iš šeimynos, iš ku
rios paėjo Birutė, legendų ir 
pasakų apsupta Lietuvos ku
nigaikštienė, Keistučio žmona.” 
Birutė, kaip žinoma, irgi buvo 
Bernotaitė. Tradicija, perduo
ta jos šeimynoje, nuo vienos 
gentkartės i kitą, sako, kad 
toji saga yra apie 500 metų 
senumo. Saga yra sidabrinė su 
onykso brangakmeniu, kuriame 
išspausta kunigaikštienės Bi
rutės galva, su plaukais, pa
leistais ant pečių; su kairiąja 
ranka Birutė lyg ir taiso plau
kus. Tai esanti 
na tokia saga, 
naudosiu visas 
ją atgauti.

Ji neturi vertės niekam, iš
skyrus “antikvarus”. New 
Yorke tūlas antikvaras siūlęs 
$1,300 už sagą.

Staselės tėvas, kaip jau mi
nėjome, yra miręs. Motutė da
bartiniu laiku yra Amerikoje. 
Ji nesenai atvyko iš Lietuvos, 
bet rengiasi grįžti atgal.

kietis Stanislovas Yvonaitis, 
7008 So. Rockwell St., po sun
kios vidurių operacijos serga 
ir randasi Evangelical Hospi- 
tal of Chicago, 5421 So. Mor
gan Blvd., kambarys 831. Gi
minės, draugai bei pažįstami 
prašomi ligonį atlankyti ir 
tuomi pareikšti jam užuojau
tą. Atlankvti galima bile lai
ku. ‘ A. J, S.

gi geriausių savo draugų. Bet 
jie visi priminė jam, kad jis 
prieš daugelį metų gimė balan
džio 28 dienos naktį ir gavo 
tokį vardą, kurio vardinės kaip 
tik tą pačią dieną minimos. Va- 
dinasi---Jivrginės. To neužmir
šo ir atvyko p. Jurgį Nekrošių 
pasveikinti dr. Kulis, M. Kizas, 
(Peoples Furniture Co. prez.), 
Petrulis (Vilija Co.) ,kap. P. 
Jurgėla ir kiti biznieriai: B. 
Korsakas, J. Krukas ir Kelly 
(Peoples Furn. Co.), J. Paukš-

TheEnglishCoIumn

An Intercepted Message

Pareiškimas Lietuv 
Keistučio Pašalpos 

Kliubo nariams
šiomis dienomis tapo išsiun

tinėtos atvirutės visiems Keis
tučio Kliubo nariams su pažy
mėjimu, kad specialis konstitu
cijos taisymo susirinkimas įvyks 
subatoj, balandžio 29-tą d., 7:30 
vai. vaakre, 4615 So. Mozart St.

Atsitikime, jeigu kurie per
mainytų gyvenimo vielą ir ne
gautumėte atviručių, atsilankę 
į susirinkimą praneškite komi
sijai.

Konstitucijos Taisymo Komi
sijos

F.
St.

valdyba:
Jakavičia, pirmininkas, 
Narkis, raštininkas.

Pigiausi šios savaitės 
mėsos pirkiniai

Kiek laiko atgal buvau rašęs 
‘^Naujienose”, kad V. Vaitkų 
vičius, turįs savo barzdasku- 
tyklą, 2831 W. 4()th PI., liko 
smarkiai važiuojančio troko 
užgautas ir sužeistas prie 
kainpo • Archer ir California
Avė. Dabar jis pasveiko ir ga- tis, P. Smitas ir p. Alinauskie- 
li patarnauti savo gerb. koštu- nė (net iš Rockfordo). Beveik 
nieriams. Jį nuolat lankė D. 
Sinjakar, M. Norkus ir daug 
kitų, kurie patėmijo minėtą 
pranešimą “Naujienose”, o gy
dytojas buvo Dr. T. Dundulis.

šeštadienio naktis
Vaidilos visu smarkumu ren

giasi apvaikščioti lietuvių tra
dicines sukaktuves Rubsiuvių 
Unijos svetainėje, Ashland avė. 
ir Van Buren gatvės kampas.

J. Bačiunas užsakė visą ve
žimą vištų, Kairis prašalinimui 
bedarbės aliksyro, A Yuška 
apšvarino aukurą ir taip visi 
dirba sušilę, kad naktis tikrai 
butų smagi ir atsakytų vaidi
lų tikslams. —žaibas.

visi buvo su savo žmonomis.
Gabi šeimininkė p. Nekrošie

nė su* dukrele ir keliomis vieš
niomis talkininkėmis parengė 
iškilmėms pritaikintą puikią 
vakarienę, kurią visi valgė gir
dami šeimininkės gabumus. Pa
sakyta kalbų ir palinkėta šei
mininkui laimės ir geros svei
katos. Taip buvo pareikšti gra
žus linkėjimai p. Nekrošienei ii 
visai šeimai. Paskiau pažaista 
'bilijardu ir kitokiomis pramo
gomis pasilinksminta.—A.

Gegužio 1 d. permainau ofisą 
valandos 10 iki 12 ryto 

1 ‘Iki 5 ir 6 iki 9 vai. vak. 
Trečiadieniais 10 ryto iki 5 ▼. popiet

Nedėlioj siilig šdt’arimo
Dr. Joseph F. Andersunas 

KOJŲ SPECIALISTAS
6254 S. Ashland Avė 1 hib. Chicago, III. 

Ofišo Tėl. Prospect 0917 
Rez. Pullman 3224

Apill 24, 1933

Dear Flo;—
This lioutse, riglit now, is a 

bedlam. Rūgs are rolled, the 
furniture is all pushed into one

ought to have <a swell time that 
night dancing to the music of ‘ 
the Stephens Revelers and talk- 
ing over old times with friends 
we haven’t seen for ycars. And 
gosh, there will be people there 
from Milwaukee, Urbana, Ann 
Arbor, and from many other • 
college towns! I think that the 
tickets are very reasonable for 
an affair of this sort, only 8
cents. 
mother

Oh, Gosh! 
calling me to 

corner, and there are paint pots I suPP€r dishes. I will
‘ J‘ L.U.C. dance May 6th,

There’s 
do tho 
see you

and brushes strewn all ovcr.lat
Štili, I f eit that I had to write FJo- And don,t for*et t() brin& 
you and tcll you all about the your friends. They’ll have 
Lithuanian University Club a good time- 
dance. Truly, May.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą 
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Pbone Canal 6122

Pagerbtas žymus 
biznierius PROBAK

have
Re“ Gar ginkitės N au jienose 
we 
tho 
and

lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Yes, they are going to 
anoither gorgeous affair. 
member, lašt year, when 
went to their “balius” at 
Lithutanian Auditorium
vvhdt a grand time we had! 
Well, this year it will be more 
beautiful and more, elaborate. | UetdvTJ ‘J 
Ahd do you know, it is going 
to held in the Tower Room of 
the Drake Hotel! Gce, būt wc

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniau nuo 10 iki* 12 

Pbone Boulevard 8483

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Ruidtndji 6628 So Richmond Street 

Telefonas Republic 7861

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialiau 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomb). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkau b 

i Ketvertais.
Rez. TeL HYDE PARK 3395

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

Balandžio 23 d. Peoples Fut- 
n i tu re kompanijos didžiosios 
parduotuvės (2540 W. 63 Str.) 
vedėjas p. Nekrošius parojo na
mo (6623 S. Francisco Avė.) 
ir buvo labai nustebęs: nesiti
kėjo nuvargęs po dienos darbo 
rasti namie buri žmonių ir dar-

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą 
skutimos 

namie■
(PROBAK BLADE)

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue
SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras* ir nebrangus

’ 718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

1145 Miltu auka t Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

d

Reguliariame savaitiniame 
rinkos biuletene Chicagos Mė 
sos Tarybos informacinis biu
ras praneša, kad ekonomiškiau
si šios savaitės mėsos pirkiniai

PERKĖLIMAS KŪNO

RUSSELL PETER KASKY

Mirė vasario 12 dieną 1933 
palaidotas vasario 16 dieną 193 3 
Švento Kazimiero kapinėse.

A. a. Russfll Peter Kasky kū
nas bus perkeltas iš Šv. Kazimie
ro kapinių koplyčios į nuosavą 
lotą, šeštadieny, balandžio 29 die
ną 193 3. 2:30 valandą po piet.

4

Kviečiame visus gimines, drau- t 
gus 
šias

EUDEIRIS 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 Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįįo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj virtoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tai. BOULEVARD 9199

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

2400 W. Madison St.
Vai. I iki 3 po pietų. 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ir pažįstamus atsilankyti 
iškilmes.

Petras ir Marijona 
Kasky.

2001 Canalport Avė.

Tel. Canal 6746

*

Tuo pačiu laiku a. a. Jono 
minikaičio kūnas bus taipgi 
keltas j nuosavą lotą.

Do 
per

vienintelė žimo- 
ir, tęsė Staselė, 
priemones, kad

Ona Dumbrauskienė 
staiga apsirgo — pa

daryta operacija ;
Ponia Dumbrauakienė, žymi 

chieagietė, buvusi Brighton par- 
kietė, bal. 26 d. staiga šitokiai 
apsirgo ir tapo nuvežta j ligon- 
būtį, kur Dr. T. Dundulis pa
darė ūmią operaciją ant vidurių.

BRUNO BANIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 24 dieną, 7:00 valandą 
ryto, 1 93 3 m., sulaukęs 19 metų 
amžiaus, gimęs Amerikoje.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Oną Simonaitis, patėvį Justi- , 
ną Simonaitį, ciocę ir dėdę Lapin- 
skius. du pusbrolius Antaną ir 
Albiną.

Kūnas pašarvotas randasi 4092 
Archer Avenue.

Laidotuvės įvyks balandžio 29 
dieną 1:00 valandą po piet iŠ ko- •. 
plyčios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Bus labai iškilmingos laidotuvės 
programą išpildys Gura, Rimkus, 
Grušas. Grušaitė. Dubickas.

Visi a. a. Bruno Banis - 
giminės. draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei- ■ 
kinimą.

Nuliūdę liekamą,
Motina, Patėvis, &olė,
Dėdė ir Pusbroliai

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. J- Bagdonas, Telefonas 
Republic 3100.

PERKĖLIMAS KŪNO p
Tuo |>ačiu laiku a. a. Južepatds . 

šimonaitienės kūnas bus perkeltas 
iš duobės į nuosvą lotą.

.. J
Patarnaujame Dienomis ir Naktimis. Tel. VICTORY 4088

Palaidojimas taip žemai kaip $75.00

PAVLAVIČIA UNDERTAKING C0
Incorporuota 

HENRY W. BECKER, TIESOTAS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Halsted Street, Chicago

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir apieltakėje. 
graži 
kai. 
L AV.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

■

!

u

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

— 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 IV. 18th St., netoli Morgan St. 

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

v Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464
nijyivr........... ......... : ■■■į1;1 .t-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava.. 3 tedsos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
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. 
Nuliūdimo valandoje, pašaukite šiąi įs
taigų. > ’

J. f. EEID EIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

didysis ,Ofisas
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ,

Ttlifonai YARDS 1741—1742

Lachavicli ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba "2516

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 5927

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASU
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAflN
4631 South Ashland Avansu 

Ofiso valandos: 
Nuo 10 Iki 12 dienų, 2 iki 3 po pie« 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone Plaza 3300

Laidotpvese patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 

^priklausau prie gra
bų išdirbystės

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

DR. VAITUSH,

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir veneriiką ligą

3102 So? Halsted St
kampas 3 Ist Street

Vai.: 10—-11 v. ryto. 2—4, 7—-9 v.v 
Nedėliomis ir iventadieniais 10—3.

Akių Gydytojai

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street v 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentcvorth A V e., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaI, 

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

Advokatai

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonai Virginia 0038

Viti
r*

»

CHICAGO. ILL.
i'T" ..... .

Telefonas Grovebill 0027 
Valandos 2-4 ir 7-9 P. M.

Trečiadieny j k Nedėlioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

_____ _ _____________ ____(Lietuvys)
LIETUVIS "AKIŲ "SPECIALISTASI 6859 Sį. ^estern Avė., Chicago, 111.

Palengvini akių įtempimą, kurii esti _________ irs rc8S aistinycios_______
priežastimi galvoi skaudėjimo, svaigimo _ 
akių aptemimo, nėrvuotdmo, 'ikabdamą DR. A. L. YUSKA 
akių karhį. nuima kataraktą, atsitaiso n jtrumparegystę ir toliregystę. Prirengia . J™ X 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose rlJsST
egzaminavimas daromas su elektra, pato- L,.. n i i “L?9’ „ 04
Janiu mažiau,iM klaidu. Speciali ,tyda / ,U ryt0, , 
atk«toiama i mokyklų, nraikna. Valia- h ™ •«*»“ pl*t’ ’*
do.“ uo Jo' IkTs v. N.dHioml, “gal «^««<-» »»«»■
sutartį. Akinių kainos *per pusę pigiaus* " ' ........ " fflmrnvKTTir

-kaip 'huvo pirmiau. ■ ą— - -- ------------------
Daugely atsitikimu akya ati-j Tboae Trosu

P‘-DR. KZr'zALATORIS
giau Kaip pirmiau. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS4712 South Ashland Avė, I 1821 Halsted stre.t
įhone Boulevard 7589 CHICAGO, ILL.

A. A.(SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 
v 4631 South Ashland Avė, 

Tel. Boulevard 2800
Rex. 6515 <So. Rockivell S t. 

Tel. Republic 9723

nedilietmt nagai auaitarim*.
Tll.l|!| !| ...................... .................. . llįnitliįliįll ||liĮ.|.lll.iį|M.

Rax. 6600 South Artesian Avenese 
Pbone Prospect 6659 

^aoal 0257

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas Stato 7660: VaUndo» 9—S 
West Side: 2151 W. 22nd St.

Paned®lo, Serodos Ir PgtnyCloa vak. 0 tirt 6 
Telefonai Rooievelt 0000

Namai: 6459 S. Kockvell Street , 
Utarninko, Ketverro Ir SubatoF rak. 7 tirt b 

Telefonas Ecpubllo 0000
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PIRMYN CHORAS DALYVAUS PIRMOSIOS 
GEGUŽES APVAIKŠCIOJIME

8-i Brighton parkie

Chicagos lietuvių darbininkų Pirmosios 
Gegužės apvaikščiojimas įvyks pirmadie

nio vakare, Lietuvių Auditorijoje

kesčių reikalais
Lankėsi pas Hornerį ir kilus 

reikalaudami sumažinti ma
žu namu mokesčius. . •- <

Pirmoji Gegužės yra tarptau
tinė darbininkų šventė, apvai
kščiojama viso pasaulio darbi
ninkų ,kur tik yra susipratusių 
darbininkų būreliai.

Amerikos lietuviai darbinin
kai irgi iškilmingai, kiek ap
linkybės leidžia, tų darbininkų 
šventę paminės. Apvaikščioji- 
mai lietuvių yra rengiami veik 
visuose miestuose, ku*r yra di
desnės lietuvių kolonijos. Kur 
vieni lietuviai neišsigali atskirų 
apvaikščiojimų parengti,” jie de
dasi prie tarptautinių apvaikš
čiojimų.

Chicagos lietuviai darbinin- 
kai-kės rengia atskirų lietuvių 
darbininkų apvaikščiojimų at
einančio pirmadienio vakare, 
Lietuvių Auditorijoje.

Jau buvo minėta, kad tame 
apvaikščiojime kalbės “Naujie
nų” Redaktorius P. Grigaitis 
ir kiti musų žymiausi kalbėto
jai. Kartu bus ir didelis muzi-l

kalis ir vokalis programas.
Galima pranešti, kad šiame 

apvaikščiojime, tarp kitų, dai
nuos ir didelis Chicagos Lietu
vių Choras Pirmyn, veliamas 
K. Steponąvičaius. Bus dar 
daug solistų, apie kuriitos bus 
pranešta vėliau.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, rengkitės į šį apvai
kščiojimų, kvieskite kitus lietu
vius darbininkus,—savo drau
gus ir pažįstamus. Padarykite 
šį apvaikščiojimų atmintiną. 
Kviečiami ir visi bedarbiai, nes 
įžanga birs nemokama, kad 
išsigalėtų tarptautinės darbi
ninkų šventės—Pirmosios Ge
gužės apvaikščiojime dalyvauti 
visi, kad ir neturtingiausi be
darbiai.

Visi esate kviečiami ir visi 
bukite pirmadienio vakare Lie
tuvių Auditorijoje.

—LSS. Narys.

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

Oivners Associalion” astuoni 
delegatai lankėsi taksų reika
lais Springfield, III. ir ten val
stijos kapitoliaus rūmuose ma
tosi bei kalbėjosi su guberna
torium II. Ilorner ir kitais 
aukštais valdininkais. Taipgi 
įteikė jiems savo 
kasi ink peraukštų
S varstė mokesči ų 

bilių
Kadangi tą dieną (18-tą ba

landžio) Springfielde buvo 
svarstomas patiektas valstijos 
senatoriaus Adamowskio su
mažinimo taksų mažiems na
mams bilius ir kiti, tai trečiuo
ju skaitymu už Adomowskio 
bilių pasisakė astuoni valstijos 
atstovai ir septyni senatoriai. 
Kiti nedalyvavo. Laike biliaus 
svarstymo musų Brighton par- 
kiečių delegacijai tapo užleis
ta vieta kapitoliaus rūmų ga
lerijoj. Gubernatorius II. Hor- 
ner savo kalboj delegatams ir 
kitiems susirinkusiems tarp 
kitko pasakė, kad jis pavartos 
visą gubernatorišką
įdant Adamovvskio bilius bu
tų pravestas gyvenimai!. Vė
liau delegatai turėjo proga lan
kytis pas Adam Block chief 
clerk of Su’preme ourt rašti
nėj ir su juo pasikalbėti.
Delegacijoje keturi lietuviai

ri išrinkusi atstovų, pasitarime 
gali dalyvauti valdybos pirmi
ninkas arba sekretorius. Nei 
viena organizacija musų koloni
joje neturi atsilikti ir neprisi
dėti prie šių istoriškų iškilmių, 
nes kitos 
mes

pasaulinės parodos 
jau nesulauksime.—KDP.

Yra skirtumas
Kasdien ir beveik ant kiekvieno žings- 

namų šeimininkės susitinka su pa- 
“šis dalykas yra geres- 
‘musų kainos yra že- 

musų patarnavi-

rezoliucijų 
taksų.
sumažinimo

galių,

Adomas Mažeika, kuris daly
vaus M. Dundulienės artistų 
grupes veikale “Naktis Baltijos 
Pakrantėse”, gegulės 6 d. Chic. 
Liet. Auditorijoje. A. Mažeika 
veda šokių dalį.

laiku J. Butautis gyvena pas 
joniškiečius pp. Šalkauskus, 
1118 East 65th Street. Kaip 
joniškiečiai taip ir kiti drau
gai, kuriems laikas pavėlina, 
malonėkite ligonį aplankyti.

R. Š. .

nio, 
reiškimu, kad —• 
nis“, arba, kad 
mesnes“ arba dar, kad 
mas yra geresnis“.

Be abejonės visi tie pasakymai yra la
bai klaidinanti ir daugelio atsitikimų, 
gali galva apsukti. Kadangį namų šei
mininkės nuolat ieško bargenų, tokie pa
reiškimai kartais gali jas ir suklaidinti 
ir prigundinti pirkti. Jeigu jai pasi
seka padaryti gerą pirkinį, ji yra užganė
dinta, bet jeigu ji tampa apgauta ir nu
siperka blogą dalyką, ji pameta.

Todėl, turi būt kame nors tas skir
tumas. Kame tas skirtumas yra, namų 
šeimininkes lengvai gali sužinoti, kuo
met ji patyria apie kompanijos arba krau
tuves atsakomingumą, kur toksai pirki
nys buvo padarytas.

Kaipo pavyzdį, mes galime paimti 
“Midvvest Stores“ sankrovas. Tai yra 
organizacija su 300 nepriklausomų gro- 
serių ir per pastariuosius du metus ji 
įgavo labai gerą vardą. Jeigu jų skel
bimuose pranešama kad jų kainos tapo 
nupigintos, tas labai lehgva galima pa
tikrinti tuo faktu, kad ši organizacija 
perka tiesiog nuo manufaktorių ir išdir- 
bėjų, vagonais. Todėl, kad jie nuper
ka viską daug žemesne kaina, ir todėl 
labai natūraliu, kad jie ir gali parduoti 
už daug pigesnę kainą.

Taipgi galima atsidėti ant jų gero pa
tarnavimo. štai yra didelė grupė gro- 
serninkų, kurie užsiima tuo 'darbu per 
10, 15 ir 20 metų. Todėl, be abejo 
jie turėtų žinoti kaip su kostumeriais 
apsieiti ir kaip mandagiai ir gerai jiems 
patarnauti. Ir kad jų produktai yra 
geriausi, ne gali būti jokios abejonės, 
nesėta patvirtins rūšis prekių, kurias jus 
rasite ant “Midvvest Stores“ sankrovų 
lentynų. Tik prekes, kurios yra labai 
plačiai žinomos kaipo labai geros ir pa
tikėtinos, parsiduoda šiose sankrovose.

Todėl, kostumeriai neturėtų bijoti kuo
met jie nusitaria pirkti “Midwest Stores“ 
krautuvėse. Patarnavimas, prekių rūšis 
ir žemos kainos yra faktai kuriuos įrodė 
tūkstančiai kostumerių, kurie pirkinėją 
“Midvvest Stores“ sankrovose.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St 

(Jansen StudJ 

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

CLASSIFIEDADS
Automobiles

AUTOMOBILIUS
Patyręs automobilių mekanikas pa

taiso jūsų namuose visokių išdirbyščių 
automobilius už labai prieinamą kai
ną.

Telefonas Lafayette 1329

Furniture & Eixtures
Rakandai-Įtaisai

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuo jaus 5717 Sberidan Road

Praradau savo gražų namą, turiu par
duoti kartu ar skyrium.

Gražų Orientališką kaurą 9x12 ver
tes $250—$22.50. Custom padarytas te
lyčios setas $29, vertes $200. Kinietiš- 
cas kauras. Charles of London divanas 

su kede, lounge kėdė $ 1 2. Riešuto medžio 
miegkambario setas $3 5. Rinktinas rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas, meilės sėdynė, sofa ant ratukų, mieg- 
cambario setas ir dvi lovos, radio, firan- 
ios, draperijos, veidrodžiai baby grand 
lianas, lempos, indai, ir kiti labai gra- 
:us daiktai, paaukausiu už bile kainą.

5717 Sheridan Road

BARUI fixturiai, bučernės fixturiai. 
ce Cream baksai, Soda Fountain ir t. t. 

Yilligbeim Company, 1607-1 1 South 
State St.

Ragina visas organi
zacijas dalyvauti P 
Parodos pasitarime

Sekmadienį, Ciceroj šaukiamas 
visų draugijų ir kliubii su
sirinkimas

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Prisirašykite į musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,
--- *.......... Į - - ---- ■ - - -

CLASSIFIEDADS

Personai <
_ _ _ _ -_-Ąsin.eil|l _ Ieško 

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino nuo 
35 iki 45 metų amžiaus, pasiturinčio, 
blaivaus. Aš esu 35 metų amžiaus; 
ant juoko nerašinėkite

Rašykit 
3210 So. Halsted St. 

Box 16

Partners VVanted
Pusininku Reikia

PAIEŠKAU pusininko į restauranto 
biznį su automobiliu ir mažais pini
gais. Man persunku vienai apsidirbti.

3517 So. Halsted St.

MAISTO IŠPARDAVIMAS!
Nors kainos eina aukštyn, jus galite sutaupyti pinigų 

pirkdami “MIDVVEST STORES” Sankrovose
— IŠPARDAVIMAS —

Pėtnyčioj ir Subatoj’, Balandžio 28 ir 29
ARMOUR’S <‘STAR”

TAUKAI kaktoms 5^c

ty Ovvners Ass.” delegatais bu
vo keturi lietuviai ir keturi 
svetimtaučiai, didžiumoj biz
nieriai ir visi jie yra žymesni 
asmenys politikoje, būtent 
Stanley Warnis, Antanas Bart
kus, John Spitlis, Joseph Erin- 
gis, Joseph KĮak? Į?rank Kar- 
lawski, Felix Paszkiewicz ir 
Raymond Relair.

CICERO.—Sekmadienį, vieti
nės parapijos parapijos svetai 
nėję, 1:30 p.p. įvyks visų drau
gijų ir klubų pasitarimas Pasau
linės Parodos reikale. Jame bus 
paliesta lietuvių diena, kuri į- 
vyks liepos 16, ir kiti parodos 
reikalai. Svarbu, kad visos or
ganizacijos prisiųstų atstovus.

Jeigu? kuri organizacija netu-

PRANEŠIMAI

7

(APART NEDĖLD.)
IŠ/ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

Lankėsi pas vielinius biz
nierius

Kiaušiniai H tuz.15c
m || ■ 1 f F A Pulklos U. S. No. 1 IDAHO uULVtu 15sv. Pekas ZuC
“JELL-O” Visų skonių .................................... 3 pak. 17c
CORNED BEEF HASH “Broadcast” ....... Sv. kenas 17c
WHEAT “POPSH ...........;..........................................~PakT9c
RICE “POPS” 2 pak. 19c

COOKIES1 “Paul Scbulze“ 
Cocoanur Marshmallow > Svaras 15c

Atlikę savo reikalus su val
džios atstovais, visi keturi su
minėti lietuviai delegatai nu
sitarė valandą-kitą apsilankyti 
— paviešėti pas ten pat Spring- 
fielde gyvenančius J. F. Yo- 
cus ir Mrs. Bagdonus.

Joseph F. Yocus užlaiko 
skalbyklą “Snow White Laun- 
dryv ir svetainę adresu 1703-05 
Peoria Road, Mrs. Bagdonas 
gyvena 1720 Peoria Road. Kaip 
pas vienus taip ir pas antrus 
mūsiškiai delegatai buvo nuo
širdžiai priimti ir vaišinami.

Šv. Kryžiaus parapija rengia teatra
lišką perstatymą “Pražydo Nuvytosios 
Gėlės“, subatoj, balandžio 29 d., 1933, 
High School Auditorium svetainėje. 
Westville. III. Pradžia 7:00 valandą 
vakare. Įžanga suaugusiems 25c., vai
kams 10c.

Į NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at- 

’ daras kasdie nito 8 v. ryto 
1 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

(l nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Business Service 
 BiznioPatarnavimaa 

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

Viršminetais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH B CO.

REAL ESTATE —- LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue
Lafayette 0455

PAIEŠKAU partnerio moteries ar vy
ro, barbernės biznis. Kreipkitės 

W. K. 821 W. 35th St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

JAUNA mergaitė dėl abelno namų 
darbo, virti nereikia, bet kuri mėgsta 
mažus kūdikius ir nori gerų namų. At
sišaukite šeštadienį iš ryto. S. H. White, , 
1829 So. Harding Avė.

For Rent
RENDON didelis Storas 804 W. 31 

St. tinkamas saliunui arba bile bizniai, 
6 kambariai pagyvenimui. Raktas 806 
W>31st St., Chicago, III.-

v Kviečia Rengėjai.
NAUJOJ VIETOJ

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4554 So. Rockwell St.

“Speedway” J> 1Qa
LA10UI DIDELĖS BONKOS už

MILTAI
“GOLD MEDAL”

24>/2 Sv.
Maišelis

5 sv. maiš. 17c

TOMATO SOUP “Campbell’s 4 kenai 25c
PORK and BEANS “Midwest” ..................... 4 kenai 19c
SWEET CORN Puikus “Midwest” ..........  No. 2 kenas 10c
SPICED HAM Midwest” Svaras 29c
RAIKYTI LAŽINIAI “Lincolnshire”......... V2 sv. pak. 9c
DIDELI SALERIAI Floridos ......................... 2 pund. 9c
GRAPEFRUIT Be sėkliai Floridos Didelis ......  4 už 19c
“SUNKIST” ORANžžIAI NAVEL Dideli ......  2 tufe. 37c
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1 ..................... 5 sv. 22c
“BRILLO” Dykai makštis Orbo lazurko .... 2 maži pak. 17c

NAPHTHA Muilas “Midwest” 10 šm. 39c
“GOLD DUST” Dideli pakeliai______ 15c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
Galite pradėti imti maistą iŠ musų krautuvių-______

PASTABA — Dauguma "Midivest Stores" turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukitieną it tt. už žemiausias kainasĮ______

.■BUYMT

MBWEST
300 INDHP8NVBNT \

STORES
NBIGHHUKHOOD STUHU

Šaukia svarbų Jonis 
kiečių L. K. kliu- 
bo susirinkimą

Įvyks sekmadienį, balandžio
30 d. G. Krenčiaus svetainėj.

T0WN OF LAKE — Atei
nantį sekmadienį, bal. 30 d., 
1 v. pp. G. Krenčiaus svetinė
je, 4600 South Wood Street, 
įvyks svarbus Joniškiečių L. 
K. Kliubo susirinkimas. Visi 
nariai kviečiami susirinkime 
dalyvauti, nes reikės svarstyti 
eilė klausimų.

Vakarėlio komisija išduos 
savo raportą. Vasarinio išva
žiavimo komisija praneš kur 
įvyks išvažiavimas ir kada. 
Taipgi reikės gvildenti sergan
čių narių ir bedarbių reika
lus. Tad pasistengkite visi 
būti ir atsivesti po naują narį.

Sunkiai serga Julius 
Butautis

Joniškiečių L. K. Kliubo ne
nuilstantis darbuotojas J. Bu
tautis serga jau antrą savaitę 
ir yra Dr. Dundulio ir Dr. Stri- 
kolio priežiūroje. Dabartiniu

Am. Liet. Daktarų Draugijos įvyks 
susirinkimas^ penktadieny, balandžio 28 
d., 9 vai. 'vak. A. N. Masiulio, real 
estate raštinėj, 6641 So. Western Avė. 
Dr. A. G. Rakauskas skaitys referatą, 
"Ectopic yestation“.

Dr. G. /. Bložis, rast.

VAIDILŲ NAKTIS
Ateinančio šeštadienio vakarą Vaidilos 

rengia didelę puotą. Šioje puotoje da
lyvaus visi vaidilos, jų šeimynos ir drau
gai. Pavelinimą dalyvauti šioje puotoje 
galima gauti pas Perkūną Dr. Montvidą, 
pas Krivų-Krivaitj C. Kairį, žaibą T. 
Rypkevičių 
Vaidilą J. 
šininkus.

Proamžių Yušką, Jaunesnį 
Bačiuną ir kitus vaidilų vir-

Didžiojo Perkūno įsakymuVaidilų 
visi vaidilos esanti ir buvusieji renkasi 
vrkaruose balandžio 28 d., 1933 m. pa
skirtu laiku 8 v. v. brolio C. Kairio 
raštinėje, 333 S. Ashland Avė. kaipo re
guliariai ir specialei sueigai. Apkalbėji
mui rengiamos Vaidilų nakties, kuri 
įvyks balandžio 29 d. 1933 metais 
Amalgameitų didžiojoj svetainėj, 333 S. 
Ashland Avė. Visų brolių priederme 
yra atsnlankyti. Krivis.

Atyda. Lietuvi!, lietuvė jei nori ži
noti ką reiškia Etinčs-Kulturos Draugija 
Lietuvoje ir jos apie 20 skyrių, tai už
siprenumeruok dvi savaitinį laikraštį 
“Laisvamanis” — Laisvės Alėja No. 25, 
Kaunas—Lithuania. — Tik $1 me
tams.

šiandien niekas neginčija, kad Ame
rikos lietuviai prisidėjo nemažai prie 
įkūrimo nepriklausomos valstybės Lie
tuva. Ir galutinai Lietuvos piliečius iš
vaduos iš dvasios vergijos, tik ameri
kietis lietuvis, vykdydamas gyvenimam 
kas dora, gražu ir gera.

Tad švieskimės it kiiems prigelbe- 
kim šviestis.

Kviečių užsiprenuomeruoti "Laisva
manį", — tik $1.00 metams.

Dr. A. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted St., Chicago, III.

Reikale “Sales Tax”
. ........................... ..

r z

Matykite J. P. VARKAL4 
Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus “Sales ir Income“ 
Taksų Raportus. /

Del pasitarimo kreipkitės
i’ Tel. Calumet 1656 
3241 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

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

PARDAVIMUI lietuviška užeiga, ge- 
ra vieta dėl saliuno. kampinis namas 
parsiduoda pigiai. Mrs. 818 W. 18 St.

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: > E p 
Sienoms popiera rolelis .......... WV

ir augščiau
SPAR Varnish, galionas $ | 25 
FLAT Paint, galionas $ 1,59 
3214 So. Halsted St.

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

“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, liečiančią SALES 
TAX.
Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie
toje.-—’
Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas ga
lima gauti už tiktai

15c
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St.

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo persiSaldlmo re- 
............. tvatydami savo vidurius I

Laikykite savo viduriui! Unosal, pro* 
Salinkite nuodijančia medegą! VartoUt 

TRINBRIO KARTŲJJ VYNĄ

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisves Bonus, Pirmus Morgi- 
čius, Namus, Farmas ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom Įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 2 i 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, UI.

Tel. GROVEHILL 1038

PARDAVIMUI soft drink parloris su 
namu iš 3jų flatų. pigiai.

815 W. 51 St.

PARSIDUODA 2 krėslų Barber Shop 
pigiai. Balti fikčeriai, renda $15. 

4352 So. Western Avė.

PARŠIDUODA pirmos klasos groser
nė ir meat marketas. Parduosiu už pu
sę kainos. Turi tuo jaus sukelti pini
gų, kad užmokėti morgičių ir išgelbėti 
savo nuosavybę. Atsišaukite 

3904 W. 47tb St.

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago,

PARDAVIMUI bučemė. Biznis iš
dirbtas per aštuonius metus. Turiu du
bizniu, viena noriu parduoti, lietuvių 
apgyventoj apielinkėj, parduosiu pigiai. 

4319l/6 Archer Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa. seniai 
išdirbta vieta, prosinimui mašina ir vi
sais įtaisymais.

4309 W. 63rd St.

III.
PARSIDUODA Beauty Shop. 3 

Booths.
4100 Archer Avė.

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 priverstin; 
įtraukimą ir sulaikytus kęsus bus $9.511 
—- judgmentas už valdymą tiktai. Įžy
mus namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

PARDUOSIU arba išmainysiu 
ną su barais ir salė dėl šokių, 
gyvenimui kambariai, gera vieta, 
išdirbtas arti kapinių.

Kreipkitės L 
MR. MAŽRIMAS, 
3926 W. 11 Ith St.

saliu-
5 pa- 
biznis

CIGARŲ štoras pardavimui pigiai. 
Renda maža.

3310 So. Halsted St.

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

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

Real Estate For Sale 
PąrdjąyiinMį 

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis na
mas, 7 kambarių flatas ir garažius, arba 
repair šapa ant Halsted St. arti 3 8-tos 
gatvės. Tel. Midway 7901 arba rašy
kite 5310 Woodlawn Avė.

JEIGU jus norite gauti cash už jūsų 
lotą, mes turime pirkėjų, ateikite į kam
barį 815 — 139 No. Clark St., jeigu 
jus norite galite ateiti vakare. Pašau
kite dėl pasitarimi. Franklin 4575.

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

6821 South
Tel. Republk 5730.

BRIGHTON PARKE
Parsiduoda 6 kambarių mūrinis kam

pinis namas su bučerne ir grosernę. 
cash biknis. Refrigeracijos kaunteris ir 
ice cream baksas. Tinkamas pasiuliji- 
mas bus priimtas. Bargenas.

Pašaukite
Tek Lafayette 0470




