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Senatas Priėmė Visa Pinigų Infliacijos Bilių
Bus Išleista 3,000,000,000 

Doleriu Nauju Pinigų
Kartu priimtas ir visas farmų gelbėjimo 
bilius. Atmetė išmokėjimą bonų karo ve

teranams. Atstotvų butas priėmė 
namų morgičių bilių

VVASHINGTON, bal. 28. — 
Senatas šiandie po labai aštrių 
ir ilgų ginčų, 64 balsais prieš 
20, priėmė visą labai platų far
mų gelbėjimo bilių, prie kurio 
bu*vo pridėta ir pataisa apie pi
nigų infliaciją. Bilius suteikia 
prezidentui nepaprastų galių, 
kokių prezidentas dar nėra tu
rėjęs taikos metu.

Dabar bilius eina atstovų bu- 
tan, kuris, manoma, visą bilių 
priims be ilgo svarstymo.

tų šalių pinigų vertė, toj pačioj 
lygumoj bus nustatyta ir Ame
rikos auksinių dolerių vertė.

Karo skolos valstybėms lei
džiama atmokėti sidabru, iki 
$200,000,000 sirtnos, skaitant po 
50c už unciją sidabro.

Priėmė morgičių bilių
Atstovų butas šiandie pri

ėmė mažųjų namų morgičių re- 
finansavimo bilių, sulig kuriuo 
bus išleista už $2,000,000,000

Vokietijos naziai or 
ganizuoja slaptąją 

policiją—čeką

nms oe ilgo svarstymo. < mu— 

Farmų gelbėjimo bilius su-|bonų refinansitoti morgičius
teikia prezidentui galių kontro tiems mažiesiems namams, ku-
liuoti ūkio produktų kainas, ir rių morgičiai jau yra išsibaigę 

ja ir jų jie negali išmokėti, ar at
naujinti. Morgičiai bus atnau
jinami ir foreklozuojamų. namų.

Bilius dabar eina senatan, ku
ris tuojairts pradės jį svarsty
ti.

Farmų morgičių refinansavi- 
mo bilius, kuris irgi paskiria 
$2,000,000,000,000 farmų mor 
gičių atnaujinimui, tapo priim
tas senato kartu su visu farmų 
gelbėjimo bilium.

Senate buvo pašildyta patai
sa, kad naujais pinigais pir
miausia butų išmokėti bonai 
karo veteranams, bet ta patai
sa tapo didele balsų didžiuma 
atmesta, nes jai pasipriešino 
Roosevelto administracija.

visų ūkių produkcijų, kad 
didinti ar mažinti sulig reikalo, 
susitariant su ūkininkais, ku
riems bu‘s teikiamas atlygini
mas už mažinimą produkcijos, 
kur pasireiškia perviršis. '

Karti? pridėtas, kaipo patai
sa, infliacijos bilius leidžia pre
zidentui sumažinti auksinę do
lerio vertę net iki 50 nuoš., jei 
butų reikalas, taipgi tuojaus 
išleisti ir paleisti apyvarton iki 
$3,000,000,000 naujų pinigų, kad 
pakelti kreditas šalies viduje.

Pinigų vertė bus mažinama 
tik susitarimu su kitomis vals
tybėmis stabilizuoti pinigus ir 
nustatyti jiems pastovią vertę. 
Sulig to kaip bus nustatyta ki-

Farmerių minia už
puolė teisėją, pasiųs

ta milicija

Bainui nepasisekė 
išsisukti nuo 
naujos bylos

Francijos atstovas, buvęs jos premjeras Edouard Herriot 
sveikinamas prezidento Roosevelto, kai Herriot atvyko į Wa- 
shingtoną. Vakar pasitarimai užsibaigė pilnu Roosevelto susi
tarimu su Francija dėl bendro programo gelbėti pasaulį ir 
Herriot gryšta namo.

Gubernatorius pasi
rašė verstiną taksų 

kolektavimo bilių
■■■ ■

Taksai už stambesnes Chicagos 
nuosavybes bus kolektuojami 
paskiriant joms receiverius

LEMARS, la., bal. 28. — Far- 
merių minia vakar teisme pa
stvėrė 60 m. teisėją Charles C. 
Bradley, kuris atsisakė sustab
dyti morgičių foreklozavimą ir 
nusivedusi į laukui bandė jį 
nulinčiuoti. Užnėrusi teisėjui 
kilpų ant kaklo, maskuota mi
nia nusivedė prie kryžkelės lau
kuose ir bandė jį pakarti, bet 
paskui 
atgal i 
Miniai 
veikusi

atsileidusi ir parvežusi 
miestų, jj paliuosavo. 

niekas nevadovavo, ji 
vėl impulso stumiama.

teisėjas atsisakė paduo-Nors
ti skundų prieš puolikus, te- 
čiaus gubernatorius skubiai pri
siuntė valstijos milicijų ir Ply- 
mouth pavieto paskelbė karo 
stovį. Milicija patruliuoja gat
ves ir stropiai ieško puolikų, 
kad juos smarkiai nubausti.

CHICAGO. — Nusibankruti- 
jusiam bankieriui John Baili, 
jo sunui John H., žentui W. 
Merle Fisher ir Edward Brady 
nepasisekė išsisukti nuo nau
jos bylos už priėminėjimų de
pozitų, kuomet jo West Engle- 
wood Trust & Savings bankas 
buvo nebeišsimokantis.

Baino advokatas Harry Olson 
bandė kaltinimų panaikinti re- 
mianties tuo, kad buk neteisė
tai buvo išrinktas grand jury. 
Bet teisėjas Fardy tą tvirtini
mų atmetė. Tečiaus jis dar 
davė 15 dienų Baino advokatui 
prirengti naujus prieštaravi
mus, kuriuos jis ‘ rengiasi pa
duoti teismui, jų tarpe tą, kad 
Bain buk jau buvęs vieną kar
tų teistas už tų patį nusidėji
mų.

CHICAGO.— Gubernatorius 
Horner vakar pasirašė legislatu- 
ros priimtą bilių, kuris leidžia 
prievarta iškolektuoti nesumo
kėtus nuosavybės taksus ir 
Chicagos mūras Kelly ir kiti 
politikieriai sugryžo Chicagon 
rengtis tuojaus padėti vykinti 
I ą ta ks ų k oi ek ta v i m ą.

Meras Kelly mano, kadi tie 
privers stambiuosius taksų mo
kėtojus tuojaus sumokėti už
vilktus jau kelis metus taksus 
ir kad tuojaus į pavieto iždų 
suplauks taksai apie $100,000,- 
000.

Einant priimtuoju bilium, pa
vieto iždininkas gali paskirti 
receiverį kiekvienai duodančiai 
pajamų nuosavybei, už kurių 
nėra sumokėti taksai. Tie re- 
ceiveriai tol laikys savo ranko
se nuosavybę iki bus sutrinkta 
užtektinai pajamų, kad apmo
kėti taksus ir receiverio išlai
das. Manoma, kad jau pirma
dieny bus paskirti pirmieji re- 
reiveriai.

Meras Kelly ir pavieto iždi
ninkas McDonough sako, kad 
tas bilius yra taikomas tiktai 
stambiesiems namų savinin
kams ir kad smulkus namų sa
vininkai nebus kliudomi.

<6rh:
28.— 
nepa- 
Ales-

Rado 6 žuvusius 
aeroplanuose

RYMAS, bal 28.— Sudegęs 
Bert Hinker kūnas ir jo sude
gęs aeroplanas rastas miškuose 
j pietryčius nuo Florencijos. Jis 
prapuolė sausio 7 d., vienas 
skrisdamas iš Lonodon i Aust-

Ekonominėj konfe
rencijoj dalyvaus 

60 valstybių
LONDONAS?, bal. 28.— Ti- 

kimusi, kad visųpasaulinėj eko
nominėj konferencijoj Londone 
dalyvaus 1,500 delegatų, kurie 
atstovaus 60 valstybių. Mano
ma, kad konferencija prasidės 
birželio 12 d. .Rytoj susirinks 
organizavimo komitetas, kuris 
ir nustatys konferencijos die
nų.

Koteliai ir sankrovos džiau
giasi ,kad susilauks tiek daug 
augštų svečių. Įvairių šalių 
atstovybes jau dabar rengiasi 
prie įvairių diplomatinių iškil
mių ir balių.

Konferencijos posėdžiai bus 
laikomi didelėj Londono geolo
ginio muzejaus salėj. Jau da
bar yra vedama į salę daugybe 
telefonų ir telegrafų, delegatų 
parankumUi.*

Anglija skubi mis i daryti 
sutartis

Tuo tarpu Anglija skubinasi 
daryti prekybos sutartis su įvai
riomis , atskiromis šalimis. No
rima jas visas padaryti prieš 
konferencijai prasidėsiant, kad 
pačioj konferencijoj Anglijai 
kuoniažiausia nusileidimų pri- 
seitų daryti.

Jau baigiama ruošti sutartis 
su Argentina, sulig kurios An
glija padidins kvotų Argentinos 
prekėms, o Argentina suma
žins muitufe Anglijos prekėms, 
kad plačiai atidaryti duris An
glijos prekėms.

Taipjau baigiama ruošti pre
kybos sutartis su Vokietija, 
lig kurios Vokietija įsileis 
giau Anglijos anglių, o J 
numažins muitus Vokietij 
kėms.

BERLYNAS, bal. 28.— Vo
kietijos naziai suorganizavo 
slaptųjų politinę policiją, pana
šių baisiajai Rusijos “Čekai”, 
kuri dabar yra persi vardijusi 
į GPU. Tosios vokiškos čekos 
uždaviniu bus sekti kiekvieną 
neištikimų žmogų, net gal būt 
ir pačių nazii^ eilėse.

Rusijos čeką buvo pasidariu
si tiek galinga, kad vadovavo 
visu teroru ir net kontroliavo 
valdžią. Italijos slaptoji politi
nė policija ‘sicurezza” yra ne
mažiau nekenčiama ir jos bi
josi pačios fašistų viršūnes. 
Kokia bus vokiškoji čeką, ku
riai vadovaus Diels, dar tikrai 
nežinoma, bet niekas nemano, 
ka<^ ji butų geresnė u*ž bolše
vikiškų ar fašistinę čekų.
Plieiiašalmiai pasidavė naziams

Plienašahniai, kurie turi apie 
500,000 narių ir kurie sudarė 
privatinę ginkluotą armijų mo- 
narchistų ir nacionalistų, nete
ko savo nepriklausomybės, pa
šalinus jų antrą vadų pulk. 
Duesterberg ,kaipo dalinai pa
einantį iš žydų, už priešinimą
si plienašalmių susivienijimui 
su naziais. Nors ir dabar plie- 
našalmiar nėra suvienyti, bet 
jų vadas, pulk. Scldte, jau įsto
jo i nazių partijų, taip kad per 
jį Hitleris pasidarė tikruoju 
plienašalmių vadu. Taigi da
bar Hitleris turi dvi privatines 
armijas—nazių ginkluotas 
jas ir plienašalmius.

gau-

Kad išsigelbėti nuo 
kalėjimo, nusižudė 

visa šeimyna
ST. PAUL, Minu. bal. 28. — 

Kad išsigelbėti nuo kalėjimo, 
kaipo “didelio pažeminmio”, 
Mrs. Genevieve A. Clark, kuri 
yra nuteista 6 mėn. kalėjimai! 
Už teismo paniekinimų, nusižu
dė kartu su savo vyru Daniel 
D. Clark ir dviem sunais, 10 m. 
ir 7 metų. Nusižudė jie auto
mobily, nusitroškindami auto
mobilio dujomis. Ji buvo nu
teista kalėjimai! už tai, kad bū
dama jury narys Foshey ir ki
tų jo sėbrų byloje ji nepasisakė 
teismui, kad ji buvo tarnavusi 
kaltinųjam ir. kad jos vyras 
yra turėjęs bizniškų reikalų su 
ta firma.

Trys darbininkai už 
mušti akmenų 

laužykloje

os pre-

Rooseveltas susitarė 
ir su Francija

Susitarė dėl ekonominių klausimų. Herriot 
gryšta namo. Karo skolų dery

bos tęsis ir toliau
VVASHINGTON, bal. 28. — 

Prezidento Roosevelto pasita
rimai su Francijos atstovu Ed- 
ouard Ilerriot, užsibaigė šian
die ryte, išleidimu bendro pa
reiškimo, kuriame jie pasisa
ko, kad po abipusio apsimai- 
nymo nuomonėmis dėl bendrų 
klausimų, buvo prieita prie su
sitarimo ekonominiais ir pinigų 
klausimais, bet galutinas susi
tarimas paliktas ekonominei 
konferencijai.

Išleidus pareiškimą, pasitari
mai su Ilerriot užsibaigė ir 
Herriot gryšta namo, kad pra
nešti savo valdžiai apie pasi
tarimų pasekmes.

Peiping tuštinamas, 
laukiant japonų 

puolimo
Išvežamos iš vietos visos bran

genybės, nežinant ką japonai 
toliau darys ‘ ■

dar-

Derybos karo skolų klausi
mu neužsibaigė ir bus tęsia
mos toliau Paryžiuje ir Wash- 
ingtone, kada Ilerriot jau bus 
raportavęs savo valdžiai.

Dabar tarsis su Kanados 
premieru

Pasitarimams su Herriot už
sibaigus ir Herriot gryštant na
mo, prezidentas Rooseveltas pra
dės formalius pasitarimus su 
Kanados premieru Bennett. Ma
noma, kad pasitarimuose su 
Kanada bus daugiausia liečiami 
muito klausimai ir abipusis 
muitų sumažinimas.

PAVARYKIT SAVO 
LAIKRODŽIUS

Rytoj prasideda dienos šviesos 
‘taupymas. Laikrodžiai bus 

viVrią vžfaidą tprfė- ' 
kį

Chicagai ir anielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

» ■ ■ 1

Giedra, biskj vėsiau.
Saulė teka 4:50, leidžiasi 

45.

M’

Cili rengias patremp 
ti opoziciją

SANTJAGO, Cili, bal. 
čili kongresas suteikė 
prastų galių prezidentui
sandri pa tremti visą agitacijų 
prieš valdžią. Svarbiausia bus 
stengiamąsi užgniaužti socialis
tų ir komunistų demonstraci
jas gegužės 1 d.

CHICAGO— 
užpuolė Germania 
pavogė 200 tuščių

Penki plėšikai 
Ja bravorą ir 
ų statinių.

ralijų .
Beveik tuo pačiu* laiku pieti

nes Italijos miškuose rastas per
eitą sekmadienį susidaužęs di
delis pasažierinis hydroplanas. 
Trys žmonės rasti gyvi, bet 
penki jau buvo mirę. Pats, ae
roplanas buvo įstrigęs tarp me
džių rotai apgyvento] apielin-

Anglija panašių sutartį jau 
padarė su Danija.

WICiHITA, Kas., , bal. 28. — 
Kavinės savininkas J, J. O’- 
Brien, bandomo joj byloj, tapo 
nuteistas 30 dienų kalėjiman 
ir ttžsimokėtį $100 pabaudos už 
pardavinėjimų 
valstijoj.

CHICAGO.—Vakar trys dar
bininkai liko užmušti Doles & 
Shepard akmenų laužykloje prie 
La Grange. Sugriuvus paspir 
rojns juos palaidojo griunantys 
akmenys ir smiltis.

Žuvusieji yra Tony Sudows- 
ki, 25 m. iš Cicero ir Samifel 
Sondregger, 32 m., iš La Gran
ge, kreino operuotojai ir Wil- 
liam Schuett, 42 m. iš Hoskins, 
lokomotyvo inžinierius.

bininkai
prie 

paspk

alau? Kahsas

PEIPING, bal. 28.— Vals
tybės turtai, knygynai ir labo
ratorijos yra gabenamos iš bu
vusios Chinijos sostinės Pei
ping (Pekino), laukiant japonų 
puolimo. Visi tie turtai ga
benami į saugesnę vietų—Shan- 
ghai. Tuo senoji sostinė nu
stoja būti Chinijos kultUriniu 
centru.

Visi laukia japonų puolimo, 
tik nežino kada jis įvyks. Ja
ponai pastaruoju laiku, visų 
nuostebai, be matomos priežas
ties atsitraukė prie Chinijos 
sienos. Vieni mano, kad Japo
nija jaučiasi tiek daug atkan
dusi pasigrobdama Manžuriją ir 
Jehol provincijų, kad jai ims 
daug metų sugromuhioti. Kiti 
mano, kad Japonija jaučiasi 
neturinti užtektinai kariuome
nės Manžurijoj, ypač kad da
bar eina ginčas su Rusija dėl 
Chinijos Rytų geležinkelio. Bet 
visi mano, kad Japonija ankš
čiau ar vėliau puls Peiping, ar 
kad j j pasigrobti, ar kad su
kurti šiaurinėj Chinijoj naują 
neva “nepriklausomą” valstybę.

Užėmė miestą
Japonijos legacija skelbia, 

kad po smarkaus mūšio japonai 
užėmė Mantienmen, tarp Chini
jos sienos ir Peiping, už 60 my
lių nuo Peiping.

CHICAGO.— Rytoj, 2 vai. 
naktį, prasideda dienos šviesos 
taupymas ir visi laikrodžiai 
sekmadienio ryte bus pavaryti 
vieną valandų į priekį. Laik
rodžiai bus pavaryti ne tik 
Chicagoj, bet ir kituose indus
triniuose miestuose.

Pavarykit savo laikrodį, nes 
kitaip sekmadieny visur pavė
linsite viena valandų.

Pavaryti laikrodžiai bus iki 
paskutinio sekmadienio rugsėjo 
mėn., po to bus sugrąžinti i 
tikrąjį laiką.

Amerikos delegatas 
remia Anglijos nusi
ginklavimo planą
GENEVA, bal. 28. — Ame

rika nusiginklavimo konferenci
joje parėmė Anglijos nusigink
lavimo planų. Amerikos dele
gatas Norman H. Davis atvirai 
paskelbė, kad Amerikos dele
gacija priešinsis visoms pastan
goms susilpninti Anglijos pa
tiektų] j planą, nes tas planas 
yra tikras žingsnis prie suma
žinimo ginklavimos.

Pasak Davis, tas planas nei
na tiek toli kiek Amerika no
rėtų, bet visgi jis yra tinka
mas -kaipo pirmas žingsnis su
mažinti ginklavimąsi.

Sudows-
Samifel

DUBLINAS, Airijoj, bal. 27 
—10,000 mokytojų 
vienos dienos streikų protestui 
prieš valdžios nukapojimų mo
kytojams algų.

paskelbė

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 galėsite pasirinkti sau patogiausius lai
vus. Duosime 
su pinigais.

Užeikite

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

arba telefonuokite dėl informacijų
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



NAUJIENOS, CHIcags, Ui. Šeštadienis, ba’an. 29, 1933

Lietuvon Vikingų Keliais Tai taip man pasakojo inano 
tautietė iš New Yorko. < 
- Į lenktynes becinaiit iŠ tolo 
matėihe garsų Birutės kalną, 
kurį musų liaudis taip gražiai

ras nervų kamuolys, — tai aiii 
tiek Lietuvoš prežidehtas yra 
jramus ir rimths. Mariftu, tokie 
atributai kaiį> tilt ir tinka Lik
tu voš įirfežkifehtui.

LIETUVIŲ EKSKURSIJOS
•mmM**^*-^***

Skandindvų^Amerikos Linijos 
gnMteilVis "tatol Staktos”' iš- 

’jitatikž ISiilanJSio 15 su g«ru
Rašo Dr. C. Kasputis

Palangos Kurhausas

Prieš eisiant pamatyti ark
lių lenktynes, užmaniau papie
tauti j Kurhausą. Palangos 
kurhausas arba “casino” tai 
gan graži ir visai moderniška 
įstaiga.

Nueinu ant. verandos. Visi 
stalai užimti. ‘Publikos daug. 
Nekurie iš publikos kaip mote
rys, taip ir vyrai sėdi prie sta
lų apsiavę tiktai “pajamais”, 
chalatais arba kimonomis. Dau
gelis ponių smagiai sau pyš
kina cigaretus. Frakuoti patar
nautojai lakstinėja ir sukasi 
linksmos publikos tarpe. Iš sa
lės girdisi smagi, aidringa, ža- 
vėjanti gero orkestro muzika. 
Taf Hofmekleris iš Kauno.

Tėmiju, kad prie vieno dide
lio stalo, kur viename gale sė
di senyvas žydas, matyt ne 
visai paprastas “gešeftsmanas” 
kompanijoje su kokiu tai kari
ninku ir jauna elegantiška “Te
mina”, yra tuščių vietų.

Prieinu prie kito stalo galo 
ir sau atsisėdu be jokių cere
monijų.

žydas pradeda man rusiškai 
aiškinti, kad 'tos vietos rezer
vuotos. Atsakau jam lietuviš
kai, kad nesuprantu apie ką ji
sai man kalba.
- Karininkas man paaiškina 
lietuviškai tą pati, pridurda
mas, kad jie čia laukia svečių, 
kurie gali ateiti bile momentą.

Pajutau, kad jie turi kokį 
tai paslaptį ir todėl nori manęs 
atsikratyti.

Pamačiau netoli stalą, kurį 
žmones ką tik paliko. Pasisku
binau ir atsisėdau. Turėjau 
skanius ir gerus pietus, už ku-

SKILVIO LIGAS
Palengvinsite be Badavimo su

ULCERIŲ IR 
SKILVIO VAISTAI 

.Moksliška Preparacija Reko
menduojama nito Ulcerių 

Skilvyje. Acidosis, Nevirški
nimo ir Skilvio Uždegimo 

Taipgi geras ‘tiems, kurie 
neturi apetito. 

Air MiUtuI (liuigrlio buvo vartoti Ir 
<late labui Kerim rcziiltatim. Ir tuomet, 
kaip kiti valMtuI nepagelbėjo. Mea pra* 
Home, kati Jiįh Išmėgintumėte JtioH, Jeigu 
ji.m kenėiute nuo aklivlo voėių, (ulcers) 

' riiRštumif (iicIiIohU) arba kitokių akli* 
vlo ligij. Jijh Katmlte greitų palengvinimų.

— K U r O N A S — 
t’raSan prisiųsti man lapei) “Sužinokite 
Teisybę apie Vidurių Votis”

Vardas ..... ............................................. ...

■ Adresas .... ......... .... ..................... ........... ..............

Zaleski’s LaMory
7554 S. Halsted St.

Tol. Trkingle 8687 
CHICAGO. ILLINOIS.

rittos užmokėjau sulyginamai 
labai mažai.

Pietus bevalgant, pradėjau 
arčiau tčmyti kompaniją prie 
stalo, kurį man prisiėjo palik
ti. Tuoj supratau, kad tai ėjo 
kokia tai paslaptinga afera.

Žydas nuo karininko ką tai 
vis reikalavo tai geruoju, tai 
jam grūmodamas. Elegantiška 
“femina”, kuri, matyt, buvd td 
žydo įrankis ir pagelbininkė; 
musų karininką visaip žavėjo. 
Nors jisai su atida klausė, ką 
žydas jam papasakojo, bet vi
sas buvo atsidavęs “feminai”, 
kuri, matyt, jį jau stipriai lai
kė pagautą ant savo meškerės.

Kaip ta visa afera pasibai
gė - nežinau, bet man kurhau
są paliekant niekas kitas prie 
to stalo taip ir neatsisėdo.

Taigi paslaptis paslaptimi 
taip ir pasiliko.

Į arklių lenktynes
Man i pliažą smagiai bežen

giant, staiga užgirdau iš vieno 
artimiausių vasarnamių — 
“daktare, o daktare!”

Pradėjau dairinėtis. Nugi, va
sarnamio verandoje pamačiau 
Čeladinų šeimyną. P-ai čeladi- 
nai tai šauni ir smagi lietuviš
ka šeimyna iš New Yorko, ku
ri jau kelintą sykį važinėja 
Lietuvon atostogauti. Susipaži
nau su jais ant laivo.

iP-ia čeladinas, smagi ir pa
traukianti moteriškė, tuoj iš
bėgo — pagavo mane už ran
kos ir užprašė į vidų. Pasisvei
kinau su gražia mergše, jų 
dukterimi, kuri New Yorke lan
ko augštesnę mokyklą, ir su ki
tais šeimos nariais. Visi pradė
jo reikalauti, kad aš eičiau su 
jais į arklių lenktynes, kurios 
tuoj prasidės.

“Gerai pataikėte” — atsa
kiau, “nes aš tenai kaip tik ir 
einu!” . ‘

Linksmai juokaudami pradė
jome žengti pliažo link.

Visokius juokus bekrėsdama, 
p-ia čeladinas užklausė, kaip 
man patiktų pastudijuoti ir 
apsipažinti su lietuvaičių ana
tomija.

Išsyk nesupratau tikrai ka
me čia buvo dalykas ir kaipo 
nekaltas bernelis truputį net 
kaip ir susisarmatijau.

“Matote”, tarė jinai, “oi tas 
tenai tiltas, kuris eina į juras!”

“Taip — matau!” atsakiau 
jai.

“Taigi ant to tilto yra daug 
ponų, ypatingai senyvų, kurie 
su didele atida studijuoja vi
sai nuogų besibaudančių lietu
vaičių anatomiją. Gilesni ir 
daugiau atsidavę studentai nei 
ir žiūromis pavartoja” — juo
kavo p-ia čeladinas.

“Nieko sau, savo rųšies ypa
tingas sportas” — atsakiau 
jai.

Nors Palangoje visi maudosi 
kostiumuose, bet, matyt, yra 
valandos, kuriuose galima mau
dytis ir visai be jokių kostiu
mų. Vyrai maudosi vienoje, o 
moterys kitoje tilto pusėje.

apdainavo.
Pliažas Pdlahgoje labai plh-

Apie, p. Smetonos demokra- 
tingiiiną, tarp kitų; dttlykiį,. štai

skaičium keleivių. Šis laivas 
yrd gėriU-ir plačidi žinomas lic-

gelis lietuvių pasinaudos šiuo 
patogiu išplaukimu atlankymui 
savo gimtines šalies.

Lietuviams taipgi primena
ma, kad Skandi na vų-Amerikos 
Linija rengia didelę ekskursiją 
aivų “Frederik VIII” birželio

3 tiesiai j Klaipėdą. Tai duos 
progą kiekvieną lietuviui ke
liaut būryj saviškių.

Kadangi užsakymai vietų 
plaukia gana skubiai, tai patar
tina kreiptis prie vietinių agen
tų.

I LIETUVĄ
Yra smagu keliauti Hamburg-American Linijos gar
laiviais by kuriuo metų laiku dėlto, kad garlaiviai turi 

Supimą Sulaikančius Prietaisus ** 
(Anti-Roll Tank»)

Kurie sumažina garlaivių supimosi iki minimumo.
Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New Yęrko. į 

Hamburgą su greitu geležinkeliais susisiekimu į
Lietuvą.

Iš New Yorko i Kauną g 4 *90 50 
ir Atgaf | / JJ*

Trečia Klase ..... , " ■
Informacijų klauskite pas vietinį agentę arba

APC

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. MICHIGAN AVĖ CHICAGO, ILL

ŠIANDIE PRASIDEDA
Garsinkitės Ndujieifatee

Skalbyklos

Refrigeratoriai

Lietu

prieinamą

U Kedtie 8902

kaip 
daly
ki tos
save

Gvarantuoti ant 20 metų dobei ta
vi lovų spHugsai verti $10.00 po

VIENA IŠ GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGULIS DĖL ŠERMENŲ DOVANAI

Naujausios mados Gibson Refrigerato 
riai verti daug daugiau. Čia tik

temy- 
dviejų 

retkarčiais 
rūke cigare-

Jeigą kiti «- 
tMi Paryti.

Pforimta

5 šmotų Aržuolo medžio 
Breakfast Setai parsiduoda 
už stebėtinai žemą kainą 
šis setas 
$38.00,

CUNARD LINE
346 North Michigan Avė. 

CHICAGO, ILL.

WM. RYMAS & CO.
• >. ■'

DEKORĖIO.TAM, MALIAVO 
JAM IR KVIETKUO.TAM 

NAMUS

Kaurai.
Velvet Kaurai 9x12 didžio 
gražiausių spalvų verti $30

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

Patartina pasisaugoti, yra dar tokių, 
kurie laiko senas kainas. Musų patarna
vimas per 20 metų yra teisingas ir nebran
gus, tokiu bildu musų Įstaiga tiiri didelį 
pasisekimų savo prof ėsi joj. Reikale kreip
kitės, o darbu busite užganėdinti;

ką man pasakojo vėliau Kaune 
vienas jo artimų dfrau#ų;.

Savo varduves Lietuvos pre
zidentas vralteidžla tėviškėje 
pas savo brolį-, kuris yra pa
prastas ūkininkas* Tą dieną 
pas brolį sui^ąžiiięja visi An
tanai, da uglaitsiali paprasti tos 
apylinkės ūkininkai. Su jais, 
taip saktirit,. Lietuvos galvd sa
vo varduves praleidžia prie na
minio alaus, sūrio, kumpio, deš
rų ir kitų Lietuvos ūkininkų 
nam iniy gjįrdtįri>yhų, apkalbė
damas su jdis iibiuvių reilta-

šis Naująmadingas aukš
tos rųšies seklyčiai setas 
kitur reikėtų mokėti du 
sykiu tiek, bet Progrcss 
Furniture Krautuvė siulija 
tik už

Pradedama Vedžioti arkliui'. 
Vieną, juodą ėržllą dili žttionės 
vos gali suldikyil, Ptiikuš, smau
kus gyvulys, Mėtosi į visaš 
puses. Tuoj prasidės ’ arklių 
lenktynes. ^Publika įtempia. 3222-24-26 So. Halsted Street

Jos daliniai savininkai ir vedėjai 
J. KALADINSKAS ir J. ROMANAS

Užprašo Chicagos ir apielinkes Lietuvius atsilankyti ii 
susipažinti su šia įstaiga, kuri gyvuos Tarnaudama Vi 

suojnenei. Duos Geriausias Prekes ir Patarnavimą.
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS!

Reikale dekoravimo, maliavbjjmo 
bei kvietkavimo savo damo -— vidų 
ar lauką, tat malonėkite kreiptis pas 
mus. Grabus, greitas 

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS &CO.
1534 N. Oakley Avė 

Tol. Bruuswick !U31

LlfetUViŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
I KLAlPSOĄ

‘T ’ , £ - :
(Per Soti tha rti p toną)

, : įšplduJčs iš Neiv Ydrko
Birželio- JUNĖ 29 -ankstiryte 

z I .
(Keleiviai sės į laivą iš vakarop

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu '

BERKNGARI.IA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

į Lieliivą keleivis
' — šią Ekskursiją Užgyrė —

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 

Laivakortes* parduoda visi C u n a r d agentai

tuviams keleiviams savo pui
kiais Kambariais, erdviais de- 
kais ir patogiais suęiginiais 
kambariais.

Sekantis šios linijos išplau
kimas iš New Yorko bus gar
laiviu iJFrėdferik VIII gegužės 
4; ir nfoa Abejonės, kad (feti-

lengvai vertas

’19.75

tus ir gražus. Ateiname į 
lenktynių vietą Viską tvarko 
šauliai. Jų., uniformos pilkos. 
Matosi taip pat nemažai regu
liarūs armijos karininkų.

Lenktynes parengė XV-tas 
Šatllių rinktinės štabas. Žmonių 
g’dii didelis būrys. Matosi daug 
iš Klaipėdos.“ Vienas šaltiių 
tvarkdarių mus pašodiiid 
geroje vietoje pačiame ėen^ 
tre ir beveik priešaky. Girdisi 
muzikos atbalsiai. lai netoli 
ant kalno groja husarų kava
lerijos pulko dūdų orkestras. 
Rinktiniai, gražus ir aukšti vy- 

kelines raudonos. Or- 
dirigentas su dailiai 

barzduke daro įspūdį 
franeuzų karininko.

vmsic, 
Spedilibtu^tt

Rusijos .1 , 
< ‘ į? ■ r X

GYUO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 2S MĘTUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEišGYbOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, iiekotų< ir užnuodijimą krau
jo. odos. Ilgai, žaizdas, rturaatizini, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
galėjo jus i“........ ........   "
Ptaktikdoja 
dykai. O-- __ _ __ __ _
vaUndii ir rtno 5-8 valandai vakare. Ne&tlb&ts huo 11 ryto Ki 1 vai.

26 St. , kampasĄva. Tel. Cravrford 5575

Rusiška ir Turkiška Pirtis
arei St. Louis Avė. Tėi. Kedaie 8902

V Vanosi liietaul h drfaskos vaitot, 
iwimmingpool. .

RbdKa
■ v«»,y.;.v. .,4. ■

teko 
susiraši- 

vienu garsiausiu pa- 
didžiausips respubli- 

r. Su v. Valstijų buvu
siu prezidentu p. Teodoru Roo- 
seveltu, visgi pamatęs 
vos prezidentą kaip tai 
sijaudinau.

Pradėjau jį po truputį 
ti. Sėdėjo jisai tarpe 
ponų, su kuriais 
šnekučiuodavo ir 
tą per numdštjiką

žmogus vidutinio ūgio ir 
nors malonaus veido, bet visgi 
jame galima patemyti pasiry
žimo ir valios brūkšnius. Apši» 
rėdęs kukliai, bet su skoniu. 
Ant galvos maža balta pana
mos skrybėle. Abclnas įspūdis 
inteligentiško, mąstančio ir pri
einamo žmogaus. Išdidumo ar
ba arogantiškumo jame nieko 
nematyti.

žiūrėdamas į Lietuvos prezi
dentą, kaip lai prisiminiau chi- 
cagiečiams gerai žinomą noto- 
rą ir veikėją p. Hertmanavičių. 
Panašumas tarp jų dviejų ypa
tingai iš tolo, yra gan didelis. 
Tik ant kiek p. Hertmanavi^ 
čius yra g^vas ii’ neramus, tik-

Aleiandra Masalskis
/AVENUE

Į Boulevard 4139

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

rai. Jų 
kestro 
tamsia 
tipingo

Ne pro šalį čia bus paminėti, 
kad husarai tai tautinė veng
rų kavalerija, kurią jie vadi
na hušar. Lietuviams gal ir 
žingeidu bus žinoti, kad ulo
nui, t. y. kitos rųšies kavale
rija, lietuviai žali pavadinti 
kaipo ir savo. Senovėje ulonai, 
arba totorių kalboje “oghlan”, 
tai buvo totorių lengva kavale
rija. Vytautas didysis ulonus 
pavartojo mūšyje prie Žalgi
rio. Jie atsidavusiai ilgą laiką 
tarnavo Lietuvai.

Kada Lietuva savo nelhimei 
susivienijo su Lenkija, tai len
kai tos rųšies kavaleriją, 
ir daugelį kitų lietuviškų 
kų, pasisavino. Vėliau 
Europos tautos įvedė pas 
ulonų kavaleriją, ypatingai vo
kiečiai ir rusai.

Taigi labai klaidinga yra 
manyti, kad ulonai, tai neva 
koks tai lenkų padaras.

Na, tiek to apie ulonus, ge
riau grįžkime prie lenktynių 
IPalangoje.

Lietuvos prezidentas
_ _ J HM i ; •/1Man su savo simpatinga ame

rikiete.1 smagiai? bekalbant ir 
besijuogaujant, staiga patėmi- 
jau prieš save veidą kaip ir la
bai pažįstamą. Tą veidą mačiau 
tiktai paveiksluose, bet tuoj 
supratau, kad tai buvo ne kas 
kitas, kaip tiktai pats Lietuvos 
prezidentas p. A. Smetona

Nors man kitą sykį 
ypatiškai kalbėtis 
nėti su 
šauly ir

IŠKILMINGAS ATIDARYMO

IŠPARDAVIMAS
Didžiausios ir gražiausiai įrengtos Krautuvės Bridgeporte

Progrcss Furniture krautuvė bus atdara kas vakarą iki 
9-tai valandai ir Nedėlioj nuo 10 vai. iš ryto iki 2 po p.

Eidami gerai įsitėmykite vardą ir adresą, kad nepa
darytumėte' klaidos.

Progrcss Furniture Co, 
3222-24-26 SO. HALSTED STREET

Vieno aukščio baltu priekiu namas.

thcm Clsnn, Clbar ttnd HealtKy 
Write įr Fr*e ‘‘EyeCare” 

or “Eye Bbauty” Bttok 
MiotseCo^Dert-n. S„9B. OlUSuChit^o

Graži, nauja drabužių skalbykla verta 
$70.00, Progrcss Furniture Co. atidary

mo išpardavime tik

auikir* čia ir persitikrinkite ka jįa Joms j 
duuftelį metų ir išgydė tukstan&ttk tų^nią.
VALANDOS: Kaadįe -ųųu 10 vaiando*
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Šįvakar Chicagon at
vyksta dainininkas 
Juozas Babravičius

Atvažiuoja iš New York o, kur 
susilaukė didelio pasisekimo 
koncertuodamas

šįvakar Chicagon atvažiuoja 
dainininkas Juozas Babravižius, 
iš New Yorko, kuT gyveno grį
žęs iš Lietuvos ir kur susilaukė 
nepaprasto pasisekimo koncer
tuodamas.

J. Babravičius grįžta Chica
gon po kelių metų protarpio

TINKAMAI 
VALGIDINAMAS 

KŪDIKIS 
GERAI MIEGA■

Tūkstančiai kūdikių kasmet 
miršta nuo blogos priežiūros. 
Jie galėtų šiandien būti gyvi, 
sveiki ir laimingi, jeigu jie 
butų buvę tinkamai prižiūri
mi. Kiekviena motina ir kiek
vienas tėvas yra a t sakomi ngi 
ir turi apsaugoti savo kūdikio 
sveikatą ir gyvybę. Motina tu
ri mėginti žindyti savo kūdikį. 
Jeigu ji negali tą daryli, jos 
pirma mintis turėtų būt at
kreipta į Borden’s Eagle. 
Brand Condensed Pieną.
Eagle Brand išaugino šimtus 
tūkstančių kūdikių į sveikus 
ir tvirtus vyrus ir moteris. 
Dauginus Eagle Brand yra var
tojama kūdikių maitinimui, 
negu byla kokio kito maisto 
sudėto kartu. Gydytojai pla
čiai jį rekomenduoja moti
noms todėl, kad jisai yra la
biausiai panašus į motinos 
pieną pasekmingu virškinimu. 
Eagle Brand yra puikiausias 
iš gryno kaimo pienas ir yra 
paimtas iš geriausių Ameriko
je pieninyčių, prirengtas su 
t r. m tikra dalim cukraus, pas
kui kondensuotas ir užpečėty- 
tas sanitariškuose induose. Ji
sai ateina pas jus taip šva
rus ir naudingas kaip kad die
ną kada jis buvo prirengtas. 
Kiekviena blėkutė yra garan 
luotą ir yra geram stovyje.
Jeigu jūsų kūdikis ne auga 
svarumu, kaip kad jis turėtų, 
jeigu jūsų kūdikis ne ramus 
nakties laiku ir nepasilsi, ar
ba jeigu jus jaučiate kad mai
stas, kuriuo jį penite yra ne 
geras, pamėginkite Eagle 
Brand. Parduodamas geresnė
se grosernėse ir pas vaistinin
kus.

su savo žmona; chicagiete, ir 
jaunu sunumi Juozuku, Jr., ki^ 
ris, sako, dainininkas, jau pra
deda vaikščioti.

Chicagoje J. Babravičius ža
da koncertuoti ir greičiausiai 
dainuos Chicagos Pasaulinės 
Parodos iškilmėse.

Paskutinis J. Babravičiaus 
koncertas Brooklyne įvyko per
eitų sekmadienį Piliečių kliubo 
salėje ,kur susilaukė triukšmin
go pasisekimo. Programas su
sidėjo iš 26 kurinių, daugiau
siai repertiVarinių operų arijų.

Kaip ilgai dainininkas užsi
bus Chicagoje dar nežinia.

Dr. M. J. Vinikas lai
mėjo SLA. 129 kuo

pos rinkimuose
Dr. M. J. Vinikas, kandida

tas į SLA. centro sekretorius, 
gavo 10 balsų rinkimuose, ku
rie įvyko 129 kuopos bal. 9 d. 
susirinkime. M. A. Baginskas 
gavo 6-ius balsus.

Balandžio 30 diena, kuopa 
rengia balių su laimėjimais. 
Chernausko svetainėje, 1900 S. 
Union avė. Pradžia 7 vai. va
kare. įžanga— 25c. Visus 
kviečia atsilankyti—Komitetas.

Keistučio KL extra 
susirinkimas konsti
tucijos pataisymams

Lietuvių Keistučio pašalpos 
kliubo svarbus nepaprastas su
sirinkimas įvyks šeštadienį, ba
landžio mėnesio 29 d., 7:30 vai. 
vakare adresu, 4615 So. Mozart 
Str.

Visi kliubo nariai bei nares 
malonėkite būtinai atsilankyti 
susirinkiman, nes yra šaukia
mas vien tik kliubo konstituci
jos pataisymo reikalu*. Kiti rei
kalai liečiantys kliubų nebus 
svarstomi. Taigi gerb. nariai 
turit gerai pagalvot kurion pu
sėn reikės atiduoti savo balsų: 
už ar prieš konstitucijos patai
symus.—A. J. S.

SLA. 226 kp. susirinki
mas įvyks antradienį
Antradienį, gegužės 2 d. As- 

sociation House, 2150 West 
North avenite įvyks SLA. 226 
kuopos susirinkimas. Pradžia 
7:30 v. v. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. Išvažiavimo komi
sija padarys pranešimų apie nu
veiktų darbų. Užsilikę su duok
lėmis raginami būti ir sųskai- 
tas išlyginti.
SLA. 226 kp. užrašų sekr. B. A.

P-lė A. Julevičaitė, kuri vai
dins Undenutes rolę M. Dundu
lienės artistų grupės statomam 
veikale “Naktis Baltijos Pa
krantėje”, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, geg. 6 d.

Š i a n d ie atvažiuoja 
ponai Juodsnukiai
Šiandie iš Woodruff, Wis., 

atvažiuoja ponai Juodsnukiai su 
visa savo šeima. Dalykas toks, 
kad gegužės 3 d. laivu “Bre- 
men” jie su sunum ir dukteri
mi išplaukia Lietuvon, kur ža
da praleisti kelis mėnesius.

Seniau ponai Juodsnukiai gy
veno Chicagoje ir čia turi gi
minių bei pažįstamų. Vėliau jie 
išvyko į Woodrirff ,kur per ke
lis metus laikė viešbutį.

Šiandie Bruno Banio 
-Simonaičio laido

tuves
BBIGHTON PARK.—šiandie 

1 vai. po pietų įvyks Bruno Ba- 
nio-Simonaičio laidotuvės, kuris 
tragingai žuvo automobilių ne
laimėje. Bruno paliko motiną 
Simonaitienę, patėvį Simonaitį

Važiuokite

[ “PEPITA”
Dviejų veiksmų linksmi, vaizdinga ir komiška operetė. 

Pirmų kartų Chicagoje stato

Chicagos Lietuvių Choras “PIRMYN”,
Vedamas K. STEPONAVIČIAUS

Sekmadieny, Geg.-May 7 d.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Haltsed St.
Vaidinime dalyvauja: Anelė Salaveičikiutė, Pranas 

Jakavičius, Vytautas Tarutis, S. Staniuliutė, B. Liutkevi
čius, V. Skusevičiute, J. Petrošius, P. Pūkis ir visas cho
ras. šokius išpildys šokėjai Vytautas Bielajus, Irena 
Juozaičiu te ir visas baletas. Palydės Chicagos Lietuvių 
Simfonijos Orkestras. Režisierius K. Jurgelionis.

Pradžia 6:30 valandų vakare.
Bilietai: iškalno perkant 50c., prie durų — 65c.

Po vaidinimo šokiai, griežiant Stephens Revelers muzikai 
Visi kviečiami atsilankyti į paskutinę šį sezonų taip 

linksmų, taip įvairiaspalvę opetetę.

ir tėvą Banį, kuris taip pat 
gyvena Chicagoje.

Kadangi musų kolonijoje po
nai Simonaičiai yra labai popu- 
liariški žmonės, tai numatomą, 
jog bus labai didelės ir iškil-? 
mingos laidotuvės. Kūnas bus 
išlydėtas iš J. Liulevičiaus kop
lyčios, 4092 Archer Avė., j 
Tautiškas Kapines.

Dalyvaus dainininkas S. Rim
kus, .1. Grušas ir p-lė Grušai
tė. Bus du kalbėtojai, — vie
nas kalbės koplyčioje, o kitas 
prie kapo. Programų ves gra- 
borii.'s 'J. J. Bagdonas.

t i savo sų skaitlį, įpuolė į des
peracijų. Paliko tris jaunus 
vaikus.

Bar association išba
rė federalį teisėją 

Woodward

BRIDGĘPORT
P-nia Ona Aleksandravičienė 

sveiksta

Prieš trejetų savaičių buvo 
labai sunkiai susirgusi p-ia Ona 
Aleksandravičienė, 3331 S. Hal
sted St. Ją teko skubiai ga
benti į Gcrman Deaconess ligo
ninę ir du kartu daryti kraujo 
tarnsfuziją.

Dabar p-ia Aleksandravičie
nė jaučiasi dai?g geriau ir ti
kimasi, kad Už dienos kitos ga
lės apleisti ligoninę.

Nusižudė mokytojas, 
sirgo, o negavo al
gos; paliko 3 vaikus

Visam jo gyvenimui beveik 
sugriuvus dėl stokos pinigų, 
44 metų Chicagos mokytojas 
Paul Schneidcr, 5944 South 
Campbell avė., vakar nusižu
dė. Nuėjęs į namų rūsį, pa
leido kelias kulkas į savo kak- 
|Q.

Per 15-kų metų Schneidcr 
mokytojavo Washburn Conti- 
nuation and Tradc School, 655 
West 14th strect. Apie 3 m., 
atgal susirgo. Kurį laikų gy
dėsi, bet vėliau negaudamas

Chicago Bar Association va
kar viešai pasmerkė . federalį 
teisėjų Frederick E. Wood- 
ward už perdažnų skyrimų sa
vo sūnaus advokatų firmos ad
vokatais receiverių bylose.

Bar association tuo pačiu 
laiku pasmerkė \V. H. Eckert, 
advokatų firmos Loucks, Ec
kert & Peterson vice-preziden- 
tų, kuris per paskutinius 19 
mėnesių, pelnė .$199,750 iš re
ceiverių bylų prieš teisėjų 
Woodward.

EKSKURSIJOS

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJAILS, ft Neu> Yorko 
KN i KLAIPĖDĄ 

Per Gothenburgą

GREITA 
tfžygĮim kelionė 
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS

IŠPLAUKIA IS NEW YORKO s
R. S. Drottnimchnlm .................. Gegužė* 20
M. L. KungHholm ........................... Birželio 3
S. Š. Drottningholin —......... — Birželio 12
M. L. Grlpniiolm  ...................... .. Liepos 3

EKSKURSIJOS
M. L. C.ripHholin ______  Balandžio 22
M. L. KungHholm _________ Gegužės 8
♦M. L. Grlpsliolm ...........  Gegužės 27

♦Tiesiog | Klaipėda be persėdimo

algos ir negaudamas apmoke-
.................................. .... :... ■■ .1 .. .
T U VI

Tiesiai j Klaipėdą!
Su Didele Vasarine Ekskutisija 

Laivu FREDERIK VIII 
IšNew Yorko Birželio 3, 1933

Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimų iki pasiekiate KLAIPĖDĄ, 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus .

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall St.. I 248 Washingi 
New York. N. Y. I , '’ Boston, M;

130 No. LaSalk St 
Chicago, III.

248 Washington St>, 
iass,

LACHAWICZ IR
H..

_ ... B. A. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

’ Chicago, III.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516 Telefonas Cicero 5927

S. C. L. S. D. L.

Cicero, III. ’
1439 S, 49th Court

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vietini agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
STATE ST., NEW YORK, N. Y.21

CHICAGO, ILL. 181 N. Michigan Avė
BOSTON. MASS. ‘ ~
DĘTROUC^^CH.

10 State Street 
73. Monroe Str.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žraonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

_ L*1*

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

KAINOS KYLA!
Visiems butų išmintinga pirkti kaip tik ga
lima greičiau. Dar dabar jus galite nusipir
kti musų krautuvėje tomis pačiomis kaino
mis, bet už kelių dienų gal turėsite mokėti 
daug daugiau.

Čia pažymėtos nekuriu prekių kainos

Skalbyklos
LEDAUNES 

Refrigeratoriai

Skalbimui mašinos Apex ir
Thor tik po...........................
MAYTAG ...........................

Majestic Midget Radio vertės 
$17.50 už ........... ........................
Apex ledaunės (Refrigerato
riai) po ........................................
Exminster Rūgs (kaurai) 
vertės $45.00 už.........................
Linoleum Klijankės 9x12 .....

39.50 
69.00 
*9.95

79.50 
19.50 
*2.95

Ir daugelis kitokių bargenų.

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

gĮ REPUBLIC 3100

J. J. BAGDONAS
LIETUVIU GRABORIUS

Liudnohvalandoj,paveskite man visus.savo ntpe^na.1
* Koplyčia veltui
*.• ‘ f t *

2506 West 63rd Street!

J. F. R ADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

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

J. F. R ADŽIUS
668 W. 18th Street Tel. CanaI 6174

Chicago, Illinois

PIRMOS GEGUŽES APVAIKSClOJIMAS
Rengia Chicagos Lietuvių Socialistų Sąjungos Centralinė Kuopa kartu su CWC0U Lietuvių Bedarbių 63 Lokalu

PIRMADIENY, GEGUŽES 1 d. 1933. CHICAGOS LIETUVIŲ AUDI! ORI JOJI
KONCERTAS—SOLISTAI—PRAKALBOS. Pradžia 7:00 vai, vakaro. 3133 SO. HALSTED STREET.

A. . ■„
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Publighed Daily Except Sunday by 
Tha Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outsidp of Chicago
$8.00 per year in Chicagb 
3c per copy

Užsisakyihd lUifti:
Chicago je — paštu:

Metams
Pusei metu •••••••••••
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj
paštu:

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Anglijos pramonei nebeliktų jokios naudos iš tokios in
fliacijos. Todėl reikia manyti, kąd daugiaus mušti savo 
pinigų vertę Anglija nenorės. Ji bus priversta tartis 
su Amerika, kuomet Rooseveltas turės teisę kirsti auk
sinę dolerio įtalpą het iki 50 centų.

*• * !»'V

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

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

Metams ________  $7.00
Pusei metu ............  ... 8.50
Trims mėnesiams l»7o
Dviem mėnesiams .......  1.25
Vienam mėnesiui ......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su Užsakymu.

Apžvalga
DISKUSIJOS Ai»IE PABAL

TIJO SĄJUNGĄ

FARMERIŲ MAIŠTAS

Skolose paskendę Amerikos farmeriai, nesulaukda
mi pagelbos iš valdžios, pradėjo griebtis revoliucinių 
priemonių savo nuosavybei ginti nuo kreditorių. Užva
kar farmerių minia viename Iowos miestelyje užpuolė 
šerifą ir prisaikdino jį, kad jisai daugiaus nepardavi
nės ūkių už “mortgičius”. Ta pati minia paskui nuėjo 
į kitą miestą, įsiveržė į teismą, apkūlė fėderalinio dis- 
trikto teisėją ir, išvežę jį už miesto, norėjo jį pakarti 
po elektrikos šviesos stulpu. Teisėjui jau buvo užnerta 
kilpa ant kaklo.

Šitie farmerių veiksmai rodo, ko Amerika gali su
silaukti, jeigu ilgai nepasibaigs defliacija, kuri slegia 
ekonominį krašto gyvenimą.

Liėtuvoje dai’ tebeina disku
sijos apie Pabaltijo valstybių 
sąjungą. Tai idėjai, mdtyt, 
pritaria visos stambesniosiom 
Lietuvos partijos. Bet tauti
ninkai yra jai priešingi. Jie 
teisinasi tuo, kad Lietuva ne
galinti dėtis į sąjungą su lat
viais ir estais, iki Šie nesutik
sią remti Lietuvą Vilniaus klau
simu. Tautininkų spauda pri
kaišioja opozicijos partijoms, 
kad jos, ragindamas Lietuvą 
stoti j Pabaltijo sąjungą, atsi
žadančios (?) Vilniaus.

Reikia tik tobulinti. Vytau
tas nebereikalingas, nes val
stybinė idėja ir net buvusios 
imperijos idėja pas mus yra 
gyva. ‘Aušra’ nebereikalinga, 
nes lietuvybė yra gyva, ir 
‘Varpas’ su Kudirka nebe
reikalingi, nes musų valsty
bė atstatyta. Dabar yra lai
kai tautinio įsamoninimo ir 
toj dvasioj mums reikia or
ganų ir organizacijų. Praei
tim gyvendami, niekur ne
nueisim. Išlaikyti gyvenimo 
lenktynes, turim suspėti su 
gyvenimu žengti.”
Čia yra misticizmo apie “idė

jas” ir “tradicijas”, kurių kė
limui esą buvę “tėikalingi” ka
raliai ir kunigaikščiai. čia 
Amerikos lietuviams skiriama 
uždaviniai tobulinti vertybę 
ir t. t., tartum jie gyventų 
Libtuvdje, o ne Amerikoje. Bet 
vedamoji straipsnio mintis yra 
sveika. Autdrius sako, kad 
praeitim gyventi negalima, rei
kia žengti su gyvenimu.

Palyginus su pirmesniais is
teriškais “Vlfenybės” Sukasi
mais, šis straipsnis skamba, 
kaip prablaivej tįsio žmogaUs 
kalba. *

Beje, tame pačiame “V-bės” 
numėryje įdėta pranešimas, 
kad jos redaktorius Jonas Va
laitis jau hebe rėdaktbriUs. Jo 
vietą laikinai užėmęs p. Bukš- 
naitis. Vėliaus redagavimą per- 
imsiąs p. Tysliavą.

DOLERIAI GALĖS BŪT PIGESNI

Jungtinių Valstijų senatas priėmė 53 balsais prieš 
35 įstatymo sumanymą, kuriuo prėžidentas Rooseveltas 
yra įgaliojamas sumažinti auksinę dolerio vertę iki 50 
centų, t. y. per pusę.

Tai nereiškia, kad dolerio vertė tikrai tiek nupuls. 
Tai yra riba, iki kurios galės eiti dolerio infliacija. At
sižvelgdamas i aplinkybes, prezidentas galės stabilizuoti 
dolerio vertę 10, 20 arba 30 nuošimčių žemiaus pilnos 
auksinės jo vertės, žiūrint, kaip atrodys praktiškiau.

Kongreso tikslas, duodant prezidentui galią mažin
ti aukso turinį doleryje yra, visų-pirma, sustiprinti jo 
poziciją derybose su kitomis valstybėmis, ypač su Ang-

Anglija, kaip žinoma, nuėjo nuo auksinio standardo 
1931 m. Jos sterlingo kursas nupuolė apie 30 nuošim
čių. Tai suteikia Anglijai stambų patogumą tarptauti
nėje prekyboje: ji gali pardavinėti savo prekes pasau
lio rinkose daug pigiau, negu šalys, turinčios auksinę 
valiutą.

Anglams šita padėtis yra tiek patogi, kad jie yra 
priešingi sterlingo kurso kilimui. Anglijos iždas turi 
savo rankose tam tikrą fondą, kurį jisai vartoja ster
lingo kurso palaikymui. Kada sterlingas nusmunka že
miaus 30 nuošimčių, tai iždas supirkinėja popierinius 
sterlingus užsieniuose ir ištraukia juos iš apyvartos. O 
kada sterlingas pakyla tiek, kad jo aukso vertės suma
žėjimas palieka mažesnis, negu 30 nuošimčių, tai iždas 
pardavinėja sterlingus už kokią nors kitos šalies aukso 
valiutą. Pirma jisai nuolatos supirkinėdavo dolerius ir 
frankus. Bet nuo to laiko, kai Jungtinės Valstijos atsi
sakė nuo aukso standardo, tai anglai, norėdami palai
kyti žemą sterlingo kursą, tegali pardavinėti sterlin
gus tik už frankus.

žodžiu, Anglija visą laiką rūpinasi, kad jos piiligų 
kursas butų žemesnis, negu kitų didžiųjų valstybių.

Dabar, nupuolus Amerikos doleriui, anglai norėtų, 
kad jų sterlingas butų dar pigesnis. Bet tai, žinoma, 
kenkia Amerikai, nes, kaip minėjome, Anglija, turėda
ma žemesnio kurso pinigus, laimi tarptautinėse rinko
se. Ji pa veržia biznį Amerikai.

Taigi, kad Amerikos valdžia galėtų užkirsti kelią 
tam anglų manievravimui su sterlingu, ir buvo įneštas 
kongrese bilius įgalioti prezidentą, jei bus reikalo; su
mažinti auksinę dolerio vertę iki 50 centų.

Kuomet atstovų rūmai šitam biliui pritars ir jisai 
pataps įstatymu, tai Rooseveltas turės “triupą” derybo
se su Anglija (ir kitomis šalimis) dėl valiutų stabiliza
vimo. Jisai galės anglamą pasakyti: Jeigu jus norite 
padaryti pastovią dabartinę sterlingo vertę, kuri yra 
lygi tik 70 nuoširtičių pilnos auksinės sterlingo vėrtės, 
tai mes numušime ii- dolerio vertę iki 70 centų, ir tuo
met mes busime lygiomis su jumis; o jeigu jus užsi- 
spirsite, kad sterlingas butų dar pigesnis, tai mes ga
lime dolerio vertę taip pat numušti.

Mažinti auksinę pinigų vertę daugiau, negu per 
pu$ę, butų nesveika nei Anglijai, nei Amerikai. Nes 
pinigams labai atpigus, imtų pėrdaiig kilti prekių kai
nos. Kol sterlingas yra nupuolęs tik 30 nuošimčių, tai, 
kaip parodė pusantrų metų patyrirtias, p?J
Anglijoje beveik nesikeičia. Gyvenimas Anglijoje nėra 
pabrgngęs. Bet tolimesnis sterlingo vertės bublimaš, Vei
kiausia, iššauktų kainų kilimų. Dafrbitflrtkai tttOftiOt 
imtų reikalauti didesnių ajgų, žaliavos pabrahgtų, ir

Tačiau atrodo, kad tai tik 
tautininkų išsisukinėjimai. Yra 
kitokių priežasčių, delko jie 
priešinasi Pabaltijo sąjungai. 
Jų simpatijos linksta Vokieti
jos pusėn. Pavyzdžiui, Centra- 
linio statistikos biuro direkto
rius, Dr. J. Micuta, Lietuvos 
ekonomistų susirinkime kalbė
jo taip:

“Dr. Micuta mano, kad 
mums reiktų ieškoti artimes
nių susitarimų su Vokietija 
ar su Anglija. Susitarimas 
su Anglija mums nieko ne
duotų. Anglai Lietuva įtiek 
įdomausis, kiek jos kapitalis
tai galės čia rasti pelno. Lie
ka viena Vokietija. Bet da
bartinė Vokietija atrodo ne
labai kokia sąjungininkė. Ta
čiau į klausimą reiktų žiū
rėti realiai be jokių antipa
tijų ar simpatijų. Vokietija 
mumis užinteresuota. Deran
tis reiktų laviruok tarp Len
kijos ir Vokietijos. Vilniaus 
klausimas neturėtų' "biiti už
sispyrimo objektas, jei, sa
kysim, mes galėtume į Vo
kietiją išvežti savo produk
tus be muitų, mes už juos 
gautume du tris kartus bran
giau, o tai, be abejo, teigia
mai atsilieptų į musų ūkišką 
kilimą.”
Čia tas valdžios įstaigos vir

šininkas aiškiai pasisakė už su
sitarimą su hitleriška Vokieti
ja. Vokietija, girdi, “mumis už
interesuota”. Tikra tiesa. Vo
kietijos nacionalistai nepaliovė 
iki šiol svajoję apie įsitvirtini
mą Pabaltijo kraštuose, į ku
riuos, jau prieš 600 metų ėmė 
skverbtis kryžiokai.

Antra vertus, Lietuvoje bu
vo ir tebėra vokiškų kryžio
kų šimpatizatorių. Juk ne be 
reikalo karo metu smetoninin- 
kai ir klerikalai kvietė Von 
Urachą į Lietuvos karaliaus 
sostą.

PRAEITIS IR DABARTIS

Brooklyno “Vienybė”, kuri 
per dvejetą metų nesavu balsu 
šaukė apie 
dvasios atgaivinimą”, 
staiga 
rašo:

Vytauto Didžiojo 
dabar 

prabilo visai kitaip. Ji

‘ Aušra’ savo istorijos 
jau sulošė. ‘Aušra’ pa-

kainus

?- - - - -- -- - - - - - - - - -
Oscar Wildė

Dnrionn Pm

-------------------------- -------------------
Vėrte A. Kartūnas, 

u’iaiio AivonrlooUulldliu uldj JailS AIVduM

nuostabiis daiktas ašaroms. 
Štai pirmas aistringas laiš
kas, ką aš ė&u rašęs savo gy
venime. Keista, kad mano pir
mas aistringas meilės laiškas, 
butų adresuotas numirusiai 
mergelei. Ar jie gali jausti, 
kažin, tie pabalę ramus žmo
nės, kuriuos įneš Vadiname 
numirusiais? Sibylc! Ar ji ga
li jausti, ar žinoti, ar klausy
ti? Ak, Henriau, kaip aš ją 
mylėjau nekiirį 
man atrodo, kad 
metų atgal. Ji 
man. Tada atėjo
tis — ar tai ištikro buvo tik 
vakar vakare? — kai ji lošė 
taip prastai, o mano širdis kuo
ne sprogo. Ji viską išaiškino 
man. Tai buvo baisiai apverk
tinas daiktas. Bet tas nei kiek 
nesujaudino manęs. Aš ma
niau, kad .ii vra neprotinga.

laiką! Dabar 
tai buvo kiek 
buvo viskas 
ta baisi hak-

Staiga kas nors atsitiko, kad 
aš pradėjau bijoti. Aš negaliu 
pasakyti, kas tai buvo, bet 
mali buvo labai baisu. Aš jau
čiau negerai padaręs. O dabar 
jį yra numirusi. Dieve mano! 
Dieve mano! Henriau, ką aš 
darysiu? Jus nežinote, kokia
me pavojuje aš esu, ir nieko 
neliko kas mane palaikytų ant 
gero kelio. Ji butų tą padariu
si. Ji neturėjo teisės nusižu
dyti. Tai ji iš saumylbs pa
darė tai.”

“Mano brangus Dorianai,” 
atsakė lordas Henrius, išsiim
damas cigaretę iš savo dėžu
tės, ir išsitraukdamas auksi
nės skardos degtukų dėžutę, 
“Viehihtėliu budu moteris te
gali kada nors refbrinUot vy
rą, tai nuobodžai visiškai 
nuvargibdaina jį, kad jis nu
stoja viso galinio įdomavimo 
gyvėiiiiriu. Jeigu jus būtumėt 
vedę tą mergelę, jus būtumėte 
buvęs nelaimingas. žinoma, 
jiis būtumėte maloniai elgę
sis su ja. Tas visada gali būti 
malonus tiems žmonėms, apie 
kuriuos jis nieko nepaiso. Ji 
greitai butų suradus, kad jus 
visiškai neįdomaujate jąja. O 
kada moteris suranda tai apie 
savo vyrą, tai ji pasidaro bai
siai apsileidusi, arba nešioja 
labai puikias skrybėles, už 
kurias kitos moters vyras turi 
užnioketi. Aš nieko nesakau 
apie draugijinę klaidą, kuri 
butų buvus biauri; kurios, ži
noma; aš bučiau ncdaleidęs, 
bet aš užtiktihu jus, bile atsi
tikime, tai butų buvęs visiš
kas nepasisekimas.”

“Gal ir butų buvęs”, su
murmėjo vaikinas, Vaikščioda
mas nuo vieno galo kambario 
ligi kito. Jis atrodė labai iš
blyškęs. “Bet aš maniau, kad 
tas buVo mano priedermė. 
Tai hb nidno kaltė, kad ši bai
si tragedija sulaikė mane nuo 
išsipildymo mano gerų norų. 
Aš atsimenu, jus vieną sykį 
esat sakę, kad yra pražūtinga 
daryti gerą nutarimą — kad

visados nutariama per vėlai. 
Mano tai tikrai buvo nutarta 
pervėlai.”

“Geri nutarimai tai yra be
verčiai bandymą i įsimaišyti 
į moksliškai taisykles. Jų pra
džia yra tikra nesąmonė. Jų 
pasekmes esti absoliutiškai be 
vertes. Jie duoda mums, kai 
kada tų beverčių smagių susi
jaudinimų, kurie turi kažko
kio žavingumo silpniemsiems. 
Tai ir viskas, ką galima pa
sakyti apie gerus nutarimus. 
Paprastai tas yra lyg žmonių 
rašymas čekio ant to banko, 
kuriame jie neturi sąskaitos”.

“Henriau,” šaukė Dorianas 
Gray’jus, atėjęs ir atsisėdęs 
prie jo, kodėl gi aš nejaučiu 
šią tragediją tiek, kiek aš no
rėčiau jausti? Aš nemanau, 
kad aš4 esu beširdis. Ar jus 
manot?’*

“Jus esat padaręs perdaug 
kvailų daiktų per praeitas dvi 
savaites, — tai ir viskas, Do- 
rianai,” atsakė lordas Hen
rius, maloniai ir melancholiš
kai šypsodamas.

Vaikinas raukėsi. “Man ne
patinka toks išaiškinimas, 
Henriau,” jis tęsė. “Bet man 
linksma, kad jus nemanote, 
jog aš esu beširdis. Nieko pa
našaus nėra. Aš žinau, kad 
ne. O vis-gi, aš turiu pripa
žinti, kad tas atsitikimas ne
veikia ant manęs taip, kaip 
turėtų veikti. Man atrodo, lyg 
tai butų buvus nuostabi pabai
ga nuostabaus perstatymo. Ta
me yra visas baisus grožis 
Graikų tragedijos, tragedijos, 
kurioje aš užėmiau svarbią 
rolę, bet kurioje aš nebuvau 
sužalotas.”

(Bus daugiau)

KULTŪRA No. 3 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

Garsinkitės Naujienose

rolę 
žadino miegančią lietuvybę. 
‘Varpas’ patiekė valstybės 
atstatymo sąmonę ir plands. 
Dabar mes jau turim laisvę 
ir nepriklausomybę ir tauta 
eina tautinio valstybinio kū
rybos darbo laikbtarįjj. ‘Auš
ra’ nebereikalinga lietuvybę 
pabudinti, nes lietuvybe jau 
išbudusi. Nebereikalingas nei 
‘Varpas’ mokinti nepriklau
somą valstybę kurti, 'nes val
stybė jau suktina. Jie buvo 
fcikalirigi saVb laiku, taip, 
kaip šiiVo laikti buvo rfeika- 
tingi Vytautas, Gediminas ir 
kiti karaliai ir kunigaikščiai 
rhušų valstybinei tradicijai Ir 
idėjai keiti. Kas jau sukur
ta, to jau nebereikia kUtti.

(Tęsinys)
Tą reikia pasilaikyti pada

rymui savo senatvės gyveni- 
darymui srivo senatvės gyveni
mą įdomesniu. Tur būt, jie 
nežino jūsų vardo teatre? Bu
tų gerai, kad jie nežinotų. Ar 
kas nors matė jus einant į jos 
kambarį? Tas yra labai svar
bus punktas.”

Dorianas neatsakė per kele
tą minučių. «Jis buvo apsvai
gę^ iš baimės. Pagaliau, su
laikytu balsu jis pradėjo mik
čioti, “Henriau, ar jųš sakėte 
ką nors apie pomirtinį tyrinė
jimą? Ką jus manėte tą saky- 
dahiaš? Ar Sibyle-----? Ak,
Hėiiriau, aš nbgaliu pergyven
ti tai! Bet jus pasiskubinkit. 
Tuoj aus viską pasakykite.’’

“Aš neabejoju, kad tas buvo 
saužudystė, bet publikai rei
kia paduoti, kAd. tas buvo
netikėtas atsitikusias. Atrodo, . 
kad jai su motina išeinant iš 
teatro, apie pusę pirmos va
landos ar panašiai, ji pasakė 
užmiršusi ką nors viršuje. Jie 
laukė'kiek laikomos sugrįžant, 
bet ji jau nebesugrįžo. Paga
liau jie rado ją numirusią, 
begulinčią ant grindų josi per
sirengimo kambaryje. Ji buvo 
nurijusi ką nors per klaidą! 
Kažin ko baisaus, ką jie var
toja teatruose. Aš nežinau, kas 
tai buvo, bet tame buvo ar 
prūsiškos rakšties, ar baltojo 
švino. A'J manyčiau, kad tai 
buvo prūsiška rakštis, nes ji, 
atrodo, numirė labai staigiai.”

“Henriau, Henriau, tas yiM 
baisu!”, rėkė vaikinas.

“Taip; tai yra labai tragiš
ka, be abejonės, bet jus ne
privalote įsimaišyti į tą. Aš 
dažinojati iš laikraščio The 
Standard, kad ji buvus septy
niolikos nictii ainžiaiis. Aš 
bučiau manęs, jogei ji buvo 
beveik jaunesnė. Ji atrodė to
kia kūdikis ir, matyti, supra
to taip mažai dpie lošimą. 
Ėtoriahai, jiįs hėprivalote ibis- 
ti, kad tds paveiktų jūsų nbr- 
vus. Sykiu eikime ant vaka
rienės, o paskiau mes nueisi
me į bperqį. šį Vakarą Pdtti 
daimtoja, todėl visi bttš teii. 
jus galėšitė ateiti į malto se
seris ložą. Ji turi keletą puoš*- 
nių moteriškių prie savęs.”

“Tai aš nužudžiau Sibylę 
Vanę,” tarė Dorianas Gray’
jus, pusiau sau — “taip tikrai 
nužudžiau ją, lyg su peiliu 
bučiau perplovęs jos mažą 
kaklą. O visgi, rožės .yra ne- 
įiihžiau malonios, kad ir taip. 
Paukščiai mano darže čiulba 
taip pat linksmai. O šį Vakarą 
aŠ eisiu su jumis ant vakarie
nės, tada į operą, paskiau, 
tiir būt, Vėl užkandžiai kut 
ildi’į; ‘ Ąk/į kaip nepHprasthi 
dramatiŠka’si yra šis ' gyveni
mas! Jeigti aš bučiau kiiygoj 
skaitęs, Hėnriaii, ajilb tą viš- 
ką; hš manau, aš bučiau ver* 
kęs iš to. Kažkaip, kai jau tas 
yra tikrai įvykęs, ir dar infiii 
pačiaih; all’bdd lytį bdtli pei’-

Važiuokite su Mumis! 
Gegužės 1O d., 1933

TIESIOG |

ANT PALOCINIO
LAIVO “BERLIN”

Tai yra beveik visai naujas laivas.. Buvo pabūdavotas 1S25 me
tais, kaipo pirthos klasos laivas; Paskui buvo paverstas į kabino 
laivą, — taib, kUd dabar jo puošnus pirmos klasos parankumai 
parsiduoda kabino kainomis.
Trečia ir turistinė klasos yra moderniškai įrengtos. Valgis yra 
toks Skanus ir geras, kad jį nfektidtnet neužmiršite.
Tai bus viena iš didžiausių Lietuvių Ekskursijų, išvažiuojančių iš 
Chicago s.

BET JUS TURITE PASISKUBINTI
padaryti sUvo rezervaciją stt Mumis šiandien.

Iš New Yorko į Klaipėdą i vieną pusę..............$92.00
Iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal.......................$153.50

Plūs $5.00 Taksų

NAUJIENOS
1739 SO. H AUSTEI) ST. CHICAGO, H.l.

■. ' i ’"’’i "'A- ..ą ____ h___
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Lietuviai Gydytojai

letuviai Gydytojai

Gtaboriai

Gijoje 4729

Tcl. VICTORY 4088

Advokatai

Namų Tel. Hyde Park 3395

CHICAGO,

DYKAI 
KNYGELI

Profesorius Seimas 
“Foreign Language 
Teachers” konven-

netoli Morgan St. 
12 pietų ir 

vakaro.

Nubudimo valandoje, pašaukite šiąi 
taigą.:

iki šian- 
dalyvauja 

univer-

SPECIALISTAS 
pirną, kuria esti 
Įėjimo, svaigimo 

nervuotumo, skaudamą

BRIDGEPOBTAS. — šian-į 
dien Bridgeporte atsidarys nau
ja didele lietuvių savininkų bal
dų krautuvė Progresą Fumi- 
ture Company. Jos daliniai sa
vininkai ir vedėjai yra J. Ka- 
ledinskis ir J. Romanas. Krau
tuvė yra didelė, užima tris lo-

Šaukia svarbų susi 
rinkimą gatviaka- 

riu reikalais

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava, 
Tel. Bbulevard 2800 

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

Juozas Babravičius 
šiandien atvažiuoja Chicagon

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir apieltnkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Pirmos gegužės obalsis yra: “Darbininkai visų 
šalių vienykitės ir kovokit už darbo žmonių 

reikalus, vienas už visus, visi už vienų”

Lietuvos operos dainininkas, kuri

RAGINA VISUS LIETUVIUS DARBIMN 
RUS DALYVAUTI PIRMOS 

GEGUŽES IŠKILMĖSE

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės

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

1P Jki 12 vai ryte, nuo 2 iki 4 
tai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvay 2880

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 įrengia 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-

DR. .A. L. USUlA 
2422 Mmjmrn M. 

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredom* po pietų b 

•sdllloma Dagai susitarimą

Š i a n d ie n atsidaro 
Progresą Furniture 

Co. krautuvė

CLARENCE A. O’BRIEN 
Roglatered Patent Attorney 

43-A SecurUy 8arln|« A Commerelal 
Bank Buliain*

(Dlrectly acrois Street from Patent Offlcoj 
VVABHINGTON. D. C.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tcl. Rooscvclt 7532

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10. iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dalyvauja kaipo svetimų kalbų 
profesorius Wisconsin uni
versitete.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas it nebrangu! to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Bcverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentcvorth Avė., Chicago, III, 
Valandos: Išrytu Holy Cross Hospital,

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ

Palengvins akių įi 
priežastimi galvos si 
akių aptemimo, i 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra,. paro
da nčią mažiausiai klaidas. Specialė atyda 

' klos vaikui. Valan- 
v. Nedėliomit pagal

■ P«l pigiau*.

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

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

WEST PULLMAN. — Vieti
nis Lietuvių Politikos Klubas 
šaukia svarbų susirinkimų West 
Pullmano parapijos svetainėje, 
12225 Emerald avenue, rytoj, 
bal. 30 d., 1:30 vai. p. p.

Susirinkimo tikslas yra ap
kalbėti reikalingumą prailginti 
gatvekarių susisiekimą nuo 
87-tos ir Halsted iki miesto ri
bų. Susirinkime, tikima, kalbės 
aldermonai Lindėti ir North- 
rup. Visi kviečiami atsilankyti.

DENTISTAS
4143 Archer Avenue

tus ir turės įvairiausių baldų 
pasirinkimą. Bridgeportiečiams 
dabar bus patogu “šopyti” bal
dų savo kolionijoje.

Naujai lietuvių įstaigai — 
gero pasisekimo. (Pastebėkite 
šios kompanijos skelbimą šia
me dienraštyje). —(Sp.)

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

A. MONTVID, M. D.
We*t Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefoną* Bransvvkk 0597

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22C1 West 22nd Street

Valandos: L—3 it 7—8 
SeredomU ir nedėliotai* pagal sutartį 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonu Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą it Vaiką ligų Speciaiistl 

4145 Archer Avė.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyra* seredomis) Taipgi 
nnb 4 iki 8 vai vakare. Utarninkai* b 
Ketvertai*.

Rez. TėL HYDE PARK 3395

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Draugai darbininkai ir darbi
ninkės; Jus jau nebekartą esa
te girdėję ir skaitę laikraščiuo
se apie PIRMĄ DIENĄ GE
GUŽĖS, kaipo viso pasaulio dar
bininkų šventę. Juta ne vie
nas ir nekartą esate ėmę daly- 
vumą PIRMOS GEGUŽĖS die
noje, darbininkų tarptautinėje 
šventėje. Todėl čia ir nebelie
ka mums aiškinti prasmę, idea
lus ir principus PIRMOS GE
GUŽĖS DIENOS.

Mums norisi šupažindinti, ar
ba tiksliau pasakius, pareikšti 
lietuviams darbininkams apie 
vietos lietuvių darbininkų ren
giamą apvaikščiojimą tą dieną.
LSS. rengia iškilmes Audito

rijoje
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

vietinė centralinė kuopa ir lie
tuvių Bedarbių organizacijos 
kuopa, rengia PIRMOS GEGU
ŽĖS apvaikščiojimą LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJ, kaip 7 vai. vak. 
čia bus duodamas platus ir įdo
mus programas, kurį išpildys 
žymiausi kalbėtojai, aiškindami 
apie Pirmos Gegužės šventę, 
ir darbininkų kliasės būklę ir 
uždaviniu^. Tokiais kalbėto
jais yra pakviesti kalbėti: drg.

Patarnaujame Dienomis ir Naktimis

Palaidojimas taip žemai kaip $75.00
Foreign 

konvencijoje, 
po pietų

Ofiso: TA Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 919*

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir veneriiką liga 
Ofisas

3102 So. Halsted St 
’ kampa* 3 lai Street 

Valu 10—11 v. ryto. 2-—4, 
Nedėliomit ir Švehtadieniais

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįžo U Europos ir vii ptaktikueja 
senojoj vietoj. 

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

niai* pagal raiitarimą.

3335 So. Halsted St 
T.l BOULEVARD 91M

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai*: Utara. ir Ketv.-—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Ptoroect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street r 
CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

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 Šventadienio ir ketvirtadienio

P. Grigaitis /‘Naujienų” redak
torius, drg. V. Ambrozaitis, ii’ 
Dr. A. Montvidas,

Muzikos ir dainos programą 
pildys “Pirmyn” choras po va
dovyste d. K. Steponavičiaus, 
šalę to, programo dalyvauja, 
žinomi ir mėgiami dainininkai 
Stasys Rimkus ir Ascitą.

Įžangos nebus
Taigi, kaip matote, tai pro

gramas yra suruoštas platus ir 
tuo pačiu galima iškalno Užtik
rinti, kad buš įdomus. -It ve, 
tas visas bus duodama veltui. 
Nebus imama įžangos, todėl 
lietuvi drabininke ir bedarbi, 
atsimink, kad PIRMOJI GEGU
ŽĖS yra tavo tarptautinė dar
bininkų švente, tu esi vienas iš 
darbininkų kliasės narys, ir ta
vo kaip ir kitų visų šventa 
pareiga, atvykti į virš kalba
mą apvaikščiojimą ir kartu su 
kitais lietuviais darbininkais 
joje dalyvauti.

žinokit, kad PIRMOS GEGU
ŽĖS obalsis yra: Darbininkai 
visų šalių vienykitės ir kovo
kit už darbo žmonių reikalus, 
vienas už visus, o visi už vie
ną. Vienybėje ir pirmyn, o per
galė bus musų!—K. L.

Tel. Calumet 1656

W. J. HERR
ADVOKATAS 

3241 So* Halsted St.
Virš Jociaus Rėstauranto 

Priima kasdien nuo 9 rytb iki 9 y. vak.

Buvęs Lietuvos Universiteto 
profesorius E. Šen na, dabarti
niu laiku profesoriaująs Uni- 
versity of Wisconsin, Madisone, 
vakar atvyko į Chicago daly
vauti “Modern Foreign Lan
guage Teachers 
kuri atsidarė vakar 
Drake viešbutyje.

Konvencija nusitęs 
dien po pietų. Joje 
didelis skaičius įvairių 
sitetų kalbininkų.

Profesorius Sennas pasiliks 
Chicagoje iki sekmadienio, šį 
vakar M. J. Kirų namuose, 
6620 S. Fairfield Avė., įvyks 
draugiškas vakarėlis, kuriame 
prof. Seimas susitiks su žy
mesniais Chicagos lietuviais 
profesionalais ir studentais.

Nepalikite Jūsų Mylimų 
Kapo Nepaženklinę 
Dabar geriausias laikas užsisakyti 

Paminklą
Pirkite Tiesiai iš Dirbtuvės

VENETIAN 
MONUMENT CO. 

523-27 N. Western Avė.
Phone SEELEY 6103

Mes padarome ant užsakymo bile kokį 
Paminklą musų dirbtuvėje 

Įsteigta nuo 1885 m. 
Del Informacijų Pasaukite

A. S. VALŪNAS 
Berkshire 1487

JUOZAPATAS NORKEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 27 dieną. 12:30 valandą 
po piet 1933 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Vankių kaime, 
Laukuvos valse., Tauragės apskr. 
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime se
serį Oną Bendoravičienę, švogerj 
Joną, 8 seserų vaikai, pussesere 
Jievą Sabonienę, pusbrolį Pran
ciškų Kuzminską, švogerį Stanislo* 
vą ir giminės, o Lietuvoj seserį 
Kazimierą Bitarienę, švogerį An
driejų.

Kūnas pašarvotas, randasi 3154 
So. Wallace St.

Laidotuvės įvyks utarninke, ge
gužės 2 dieną, 8 vai. ryte iŠ namų 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapato Norkevi- 
čio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami diįyvąu-' 
ti laidotuvėse ir suteikti jam* pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki** 
nimą. , -

Nubudę liekame.
Sesuo, Pusfeserč, Pusbrolis,, 
Svogeriai, Seserų Vaikai 
ir Cirhihes.

Laidotuvėse patarnauja grabd- 
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138. ,

Telefonas Groveh’ll 0027 
Valandos 2-4 ir 7-9 P. M. 

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvys)
6859 So. Western Avė., Chicago, III. 

Virš Gregg Vaistinyčios

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

JOHN B. BORDEiN 
•LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroė St., prie Clark 
Telefonas Stato 7060; valando* 0—6 
We»t Side: 2151 W. 22nd St 

PanedOlio. Berodo* ir POtnyao* vak. 0 1M 8 
Telefoną* Booaevelt 0000 

Namai: 6459 S. Rockwell I 
Otarnlnko. Ketverto ir Subato* vak.

Gegužio 1 d. permainau ofisą 
valandos 10 iki 12 ryto 

1 iki 5 ir 6 iki 9 vii. vak. 
Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet

Nedėlioj sulig sutarimo
Dr. Joseph F. Andersunas 

KOJŲ SPECIALISTAS
6254 S. Ashland A ve 2 lub. Chicago, Iii. 

Ofiso Tel. Prospect 0917 
Rez. Ptrilman 3224

Laika* dan* reflkla 
nrlf! patentų. NerĮrl- 
knokit vllklndkinl nn 
ipsangojlma savo 
sumanymų. Prisius- 
kito braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba. raKyktte dėl 
NEMOKAMOS kny- 
KutSs "Uore to On- 
fiifn a Patent” Ir “Record of la- 
ventlon” formos. Nieko neimam 
n2 Informacijas kt» daryti. Bnsl- 
raMnlJImal laikomi naslaptyle. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Teį., Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniai* pagal sutartį.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO
Incorporuota

HENRY W. BECKER, TIESOTAS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Halsted Street, Chicago

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusiai, ilputuiia: 
blauzdų gysla*.

Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v- 
Nedeliothil nuo 10 iki 12. 
3343 South HaUted Street 

Tcl. Boulevard 1401

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.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia- Dovanai 

Turiu automobilius visokiem* reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

4605-Q7 SO. HERA 
Vai TMontA VARĖ® 1741—1742 
............. .................. ............ ................

15 liudininkų turės liudyti 
prieš grand jury ryšy su tyri
nėjimu, kurį veda prokuroro 
atsistantas Chas. S. Dougherly, 
į Associated Shcet Metai Em- 
ployers of Chicago ir Shcet 
Metai Workcrs Union darbuo
tę. Prieš abiejų organizacijų 
viršininkus išimti varantai; 
Abicjos organizacijos veikian
čios iš vieno, anot nukentėju
sių kaltinimų. Darbdavių or
ganizacija prievarta vęrsdavo 
darbdavius prisidėti prie jos, 
o jei lo nepadąrydavo, tai uni
ja peskelbdavo streiką.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
. r» - 30 Mttų Skirtingo PataVAavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniai* pagal sutartį.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą 
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

' Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
CVVPTTTC.

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Sotttb Ashland Astentse 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dieną. 2 iki 3 po pi»

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

bitrzdaskutyklos 
komfortų 
skutimos 

namie

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltvaukee Avenue ,

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

Nedėlioj pagal sutartį

atkreipiama, į mokyklos v 
dos nuo 10 iki 8 • ’ 
sutartį. Akinių kainos per 

kaip buvo pirm___
Grigely atsitikimu akys alfe 
tąsomos be akiniu Kainos pfc 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė; 

Phone Boulmrd 7589

15 metalo unijos narių 
pašaukta prieš grand 

jury

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
Soath Ashland Ava., 2 labos

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų

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. - "

Valandos: nuo 10 
nuo 6 iki 7:30 vai 

Tel. Canal 31^0 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

PATENTS

(PROBAK BLADF)

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefoną* VirginU 0034

Lietuves Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

1 w Physical Therapy 
K 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.

----------——-
1 Akių Gydytojai_



NAUJIENOS, CKIdlgS, m..

RYTOJ SUT0KS DARIAUS-GIRĖNO AERO
PLANUI VARD4 “LITUANICA”; REN
GIAMOS IŠKILMINGOS “KRIKŠTYNOS”

“LITUANICA”-tarptautinis žodis, reiškiąs 
“lietuvybę”-viskas kas lietuviška

Už savaitės laiko lakūnai pradės pirmą kelionės etapą: 
Chicago—New York

Lakūno Stepono Dariaus se
nutė motina ar jaunutė lietu
vaitė suteiks jo transatlanti
niam aeroplanui vardą “LITU
ANICA’*, iškilmėse, kurios 
įvyks rytoj, Ashburn aerodro
me, 83rd ir Cicero avenue.

Lakūnų skridinio fondas ten 
rengia iškilmingas ir ceremo
ningas “krikštynas** aeroplano 
pavadinimui ir suteikimui 
plačiai vakarinių J. V. valsti
jų lietuvių visuomenę pasku
tinę progą pasimatyti su lakū
nais Darium ir S. Girėnu, ku
rie netolimoje* ateityje plas
nos virš Atlantiko vandenų į 
Lietuvos sostinę Kauną.

lu tes

tiki,

“Krikštynose” keliolika 
tančių žmonių

“Krikštynų** rengėjai 
kad jose dalyvaus keliolika
tūkstančių publikos, kuri pasi
naudos Šia paskutine proga. 
Iškilmėse dalyvaus lakūno S. 
Dariaus senute motina, lakūnų 
giminės, visi skridimo fondo 
nariai, jo rėmėjai, asmenys 
pasidarbavę skridimui, anglų 
ir lietuvių spaudos atstovai, 
etc.

Stengiamasi įvykinti kuo 
įspūdingiausiu ir imponuojan
čiu, kad prilygti prie istorinės 
svarbos, didžiules reikšmės, 
kurią skridimas iš New Yor- 
ko turės, jeigu lakūnams pasi
seks peršokti 4,532 mylių van
dens ir sausžemio tarpą tarp 
New Yorko ir Kauno.

lakūnus Charles E. Lindhergh 
pakilo iš New Yorko ir skrido 
į Paryžių. Tą dieną žada paa
kini į orą inusų lakūnai iy 
traukti į Kauną. Tik Da
riaus ir Girėno kelione bus I 
daug ilgesne — 4,532 mylių, 
kuomet Lindberglias tepadarė 
— 3,600 mylių. Beveik 1,000 
mylių daugiau.
Transatlantinių laisteų užsatey- 

mai planteia
Per paskutines kelias dienas 

nuolat didėjantis skaičius- lie
tuvių užsisako laiškus, kuriuos 
lakūnai vež į Lietuvą savo ae
roplane. Norį pasinaudoti šia 
nepaprasta proga įsigyti bran
gų istorinį dokumentą arba no
rį nudžiuginti gimines Lietu
voje, laiškais ir asmeniškai at
silankydami į “N.“ juos užsi
sako, kai kurie net po kelius. 
Jų skaičius yra apribotas — 
tik 1,000. Pasiskubinkite 4>u už
sakymu ,kad paskiau nesigai
lėtumėte praleidę šią progą 
nepasinaudoję.

Užsakymus siųskite į “Nau
jienas**, A. Vaivadai, 1739 So. 
Halsted St., Chiacgo, III. — ar
ba atsilankykite asmeniškai, 
bot kuriuo laiku nuo 10 ryto 
iki 8 vakaro.

darė Baseball JtezdYią laimėdami 
pirmą su'sirėmimą su kita ko
manda.

, Jeigu oras bus prielankus, tai 
sekantį sekmadienį turės tikrą 
susikirtimą. Pradžia 3 v. p.p. 
Praeitą sekmadienį, nežiūrint, 
kad oras buvo ne šiltas ir lo
šimas nebuvo niekur garsintas, 
susirinko galybė žiūrėtojų.

800 bedarbių gavo 
darbus prie mies

to valymo
Work Reliėf divizija Illinois 

Emergency relief komisijos pa
skyrė 30 bedarbių— tėvų pa
grąžinti ir atremontuoti Navy 
Pier. Tarp kito ko, jie pagrą
žins parką, kutis nusitiesia į 
prieplauką.

Vykinant dabartinį miesto 
apvalymo programą, apie 800 
bedarbių gavo darbus ir dabar 
gali užsidirbti pinigų pragyve
nimui. Vyrai yra paimti iš tų 
distriktų, -kuriuose darbas yra 
atliekamas. ,

Šeštadienis, balan. 29, 1933
---------------------- >

c
Business Service

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 visose 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

Personai
Asmenų Ieško

PAIE&KAU pusbrolį Antaną Klimai- 
tį, paėjo iš Raseinių apskr., Raudonės 
valse., Skirsnemunės parapijos, Kaniūkų 
kaimo. Paskutinį laišką apturėjau iš 
Bridgeport Canada 1911 m. Norėjau, 
kad jis atsilieptų arba kas apie jį žino.

K. KL1MAIT1S, 
8321 Kerfoot Avė., Chicago, 1J1.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Kreipkitės 
MR. MAŽRIMAS, 
3926 W. lllth St.

saliu-
5 pa- 
biznis

»%

Situation VVanted
Darbo leiko

UNIJISTAS ieško darbo prie janito- 
rių taisyti skrinų, pentuoti ar kitaip 
prigelbeti. Rašykite Janitorius W. S. 
3242 So. Emerald Avė.

Partners VVanted

PARDAVIMUI grosernė, cigarų ir sal
dainių krautuve pardavimu priežastis 
vienai moteriai perdaug darbo.

728 W. 14 PI.

PARDAVIMUI grosernės ir bučernės 
įrankiai, kaina pigi ir gali rendavoti.

Tel. Commodore 2499

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PAVASARINIS

Išpardavimas
RAKANDŲ ir

Mažomis Kainomis

Gvarantuoti Radios
1933 m. Mados 

Parsiduoda tik už mažą dalį 
Tikros Vertės po

6.00 12.50
17.50
ir aukščiau

Įžanga į “krikštynas“ 25c*
Įžanga į aerodromą, kur 

įvyks “krikštynos** — tėra 25 
centai. Be krikštijimo cere
monijų, susirinkusios minios 
išgirs eilę kalbų, sveikinimų, 
pamatys lakūnus Darių ir Gi
rėną skraidant, aeroplanų 
lenktynes, ctc. Norintieji ga
lės pakilti į orą specialiuose 
aeroplanuose, kurie bus aero
drome. Daug vietos automo
bilių pastatymui.
Už savaitės pradės pirmą ter

lionės etapą
Lygiai už savaites po krikš

tynų lakūnai pradės pirmą ke
liones į Kauną etapą — skris 
į Ncw Yorką, kur galutinai su
sitvarkys skridimui. Ir New 
York c, liepos 7 d. jiems ruo
šiamos išleistuves, kurios įvyks 
viename vietinių aerodrome. 
Jų aeroplanas “LITUANICA” 
iki skridimo bus Flloyd Ben- 
nett aerodrome, iš kur lakū
nai žada pradėti kelionę į Lie
tuvą gegužės 20 d. ar vėliau, 
atsižvelgiant į oro sąlygas, še
šetą metų atgal, gegužės 20 d.,

Jau atidarė baseball 
sezoną Ciceroj

CICERO.—Praeitą sekmadie
nį popiet musų sportsmanai iš 
Raudonosios Rožes kliubo savo 
aikštėj, 12 St. ir 48th Ct., ati-

■ ' l • , .

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. tsclty LnedeMe' 11 DSyton ralo: • Al 
vartoju Kruschen, kad sumažinti svarumu— 
aS netekau 10 evartj | 'Vienų savaitę Ir ne
žinau kaip ji Ir rekomenduoti'*.

Kad nuimti riebuma lensrvai, BAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — Imkite pusę laukite- 
lio Kruschen stikle karsto vandene ryte prie# 
pusryčius — tai yra saurue būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai, kainuoja. 
Gaukite ji pae bile aptieklninkų Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
eavo sveikata.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salts 
Jeigu Si pirma bunka1 neįtikins jus, kad tai 
yra sausiausias būdas nusikratyti riebumo
— mntaai žieatni.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į mtufį sįtulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St
JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą “žyduką

PRANEŠIMAI

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
So. Halsted St. Chicago,3358 III,

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipartimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. SPECIALIS PASIULIJIMAS. 
Per sekamus 15 dienų, baigiant balandžio 
30 d. 1933 musų kaina už priverstiną 
įtraukimą ir sulaikytus kėsus 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

PAIEŠKAU partnerio į restauranto 
>iznį su mažais pinigais arba automo- 
>ilių. Sunku vienai prižiūrėti virtuvę 
r barą. Atsišauktie

3517 So. Halsted St.

PAIEŠKAU partnerio moteries ar vy
ro, barbernės biznis. Kreipkitės

W. K. 821 W. 35th St.

REIKALINGAS partneris atidarymui 
saliuno 
kitę. Box 1551, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St.

turi būti patyręs. Rašy-

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios moteris 
prie sortavimo popieros. Pioneer 
Paper Stock Co., 448 W. Ohio St.

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuojaus 5717 Sberidan Road

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

Gražų Orientališką kaurą 9x12 ver
tęs $250—$22.50. Custom padarytas se
klyčios setas $29, vertes $200. Kinietiš- 
kas kauras, Charles of London divanas 
su kede, lounge kėdė $12. Riešuto medžio 
miegkambario setas $35. Rinktinas rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas, meilės sėdynė, sofa ant ratukų, mieg
kambario setas ir dvi lovos, radio, firan- 
kos, draperijos, veidrodžiai baby grand 
pianas, lempos, indai, ir kiti labai gra
žus daiktai, paaukausiu už bile kainą.

571/ Sberidan Road

BARUI fizturiai, bučernės fixturiai, 
Ice C re a m baksai, Soda Fountain ir t. t. 
Billigheim Company, 1607-11 South 
State St.

REIKALINGA mergina arba moteris 
našlė patyrusi biznyje ir mokanti da
ryti sendvičius prie stando. Vieta prie 
Tautiškų kapinių, ten turės ir gyventi.

Atsišaukite
AGNĖS ŠIDLAUSKAS 

936 W. 33 St. 
Boulevard 7995

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

1434 So. Wabash Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

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

J. OKSAS ‘
2649 W. 43 St.

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

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

v ■

ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 
Gaukite velykinį permament išanksto. 
Specialės permament waves, geriausios. 
Eugeene, Gabrielene ............ ...........   $5.00
Circulene ........     3.50
Bathers ........................     2.50
Pasirinkimas bile vieno iš 3-jų .... $1.^0 
Pirmas 4 dienas savaitėje. Drėgnas finger 
wave — 25c — Penk. ir šąšt. — 35c. 
Sausas finger wave—35c.Penkt. ir Sešt.50c 
Atdara nedėlioj išryto. 3114 S. Halsted St.

REIKALINGA patyrusi veiterka, ge
rai butų iš Brighton Park apielinkės. 
Brighton Park Restaurant, 4180 Archer 
Avenue.

. For Rent
RENDON didelis storas 

St. tinkamas saliunui arba 
6 kambariai pagyvenimui. 
W. 31st St., Chicago, III.

804 W. 31 
bile bizniui, 
Raktas 806

RENDON kampinis storas ir 4 kam
bariai užpakalyje, randasi 1900 West 
35th Street, tinka bile kokiam bizniui, 
savininkas 3647 Archer Avė. Telefonas 
Virginia 0757.

IŠNUOMAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow — Klauskite užpakaliniame na
me, 6444 S. Washtenaw Avė.

DIRBKITE SAU
Pardavimui 48 akrų forma už $2.500. 

su mažu įmokėjimu. Ta forma randasi 
2 mylios nuo miestelio, 60 mylių nuo 
Chicagos. Gera žemė ir geri budinkai. 5 
kambarių stuba, pamūryta, yra skiepas, 
gera barnė, garadžius, vištniinkas ir kiti 
budinkai. Yra 2 arkliai, 2 melžiamos 
karves, keletas kiaulių, daug vištų ir vi
sos reikalingos mašinos.

Taipgi turime pardavimui arba mai
nymai daug kitokių bargenų, nuo $5 
už akerį ir augščiau, lengvais išmokėji
mais.

Pasiskubinkite pirkti, nes kainos kyla, 
o pinigai puola.

J. SINKUS AND CO.
1039 West 69th St.

CHICAGO, ILL.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl vaikinų prie 

mažos šeimynos, 3 fr.
3309 So. Union Avė.

Nauji Seklyčioms Setai 
verti iki $60.00

29.50
Nauji Seklyčioms Setai, 

verti $100.00

'49.50

TAUTINĖS PARAPIJOS
BALIUS

SUBATOJ IR NEDĖLIOJ, 
BALANDŽIO-APRIL 29-30, 1933 

Parapijos svetainėj, 
3501 S. Union Avė.

Pradžia 6 v. vak. Įžanga 20c ypatai. 
Kviečia

Klebonas S .Linkus ir Komitetas.

KAS RYTĄ
(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

NAUJOJ VIETOJ

FOTOGRAFIJŲ STUDIJA 
Parduosiu arba mainysiu ant mažos far- 
mos. jeigu yra casb.

URBAN STUDIO, La Qede, III.

BŲDAVOJAME, perdirbame ir patai
some — Joks darbas dėl manęs nėra nei 
perdidelis nei permažas (Aš pabudavo- 
jau Ramovą Teatrą). Henry Klein. 
8426 Elizabeth St. Tel. Triangk 1497

Automobiles

PASIDENDUOJA šviesus kambarys, 
tinkamas gyvenimui

80 AKERIŲ — $8800. 40 akerių —. 
$2700 — 30 akerių — $2100. geri na
mai, stakas, mašinbs ir jeigu jus turite 
$800 casb jus galite nusipirkti. 7 ake- 
riai, gražus namai mieste, arti Bass 
Lake, biznio vieta ir vištų farma. Kai
na $1700, casb $1000. A. Wyroski, 
Insurance Dept., Ober, Ind. arti Bass 
Lake.

i — dėl vaikino.
3321 Emerald Avė. 3čios lubos ’

RENDON kambarys merginoms, vai
kinams arba vedusiai porai, 2 lubos.

6802 So. Maplewood Avė.

RENDON kambarys pigiai dėl pavie
nių su ar be valgio. 6228 So. Sacra- 
mento Avė. Republic 7180.

Real Estate For Sale
Namai -žeme Pardavimui

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.

Mutual Tobacco Co
470,7 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801

AUTOMOBILIUS
Patyręs automobilių mekanikas pa

taiso Jūsų namuose višokių išdirbyščių 
automobilius už labai prieinamą kai
ną. t

Telefonas Lafayette 1329

ŠVARUS, nerūkantis, blaivus paieš
ko kambario Marųuette Manor apielin- 
kėj prie šeimynos be mažų vaikų. Gei
stina kad gamintų vakarienę. šaukite 
Telefonu Triangle 0623.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vyro 
ar merginos, prie mažos šeimynos, 2 lu
bos, kambarys šviesus ir švarus. Gera 
transfortacija, 1339 49 Avė., Cicero, 
III. Antanas Jonušas.

JEIGU jus norite gauti casb 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.

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 Kriyų-Krivaitį C. Kairį, žaibą T. 
RypkeviČių Praamžių Yušką, Jaunesnį 
Vaidilą J. Bačiuną ir kitus vaidilų vir- 
Sininkus.

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

7-nių šmotų gražus 
mojo Kambario Setai, verti 
iki $65.00, po

25.00
3-jų šmotij miegamų kam

barių setai verti $75.00

38.50
KODĖL PIRKTI KITUR IR

Mokėti daugiau?
PIRKITE ČIA IR TAU

PYKITE!

Atyda. Lietuvii, lietuvė jei nori ži
noti ką reiškia Etines-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 
įkuripio nepriklausomos valstybės Lie
tuva. Ir galutinai Lietuvos piliečius 'iš
vaduos iš dvasios vergijos, tik ameri
kietis lietuvis, vykdydamas gyveniman: 
kas dora, gražu ir gera.

Tad švieskimės ię kiiems prigelbė- 
kim šviestis.

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

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

“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..

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: . Ėm
Sienoms popiera rolelis ........ V U 

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

CL ASSIF1ED AUS
•------------------; ; -—-———*

PEŪPLES Reikale “Sales Tax”

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

15c

ILLINOIS AUTO WHEEL U RIM 
Co. ,16 E. 23rd St. Tel. Victory 9206. 
Ratai — Lankai, nauji ir vartoti. Pa
taisymas ir perbudavojimas, medinį, dra- 
tinį, disc ir trakų ratai, ašis išlyginama 
šaltai.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BRIGHTON PARKE
ParsidĮuoda 6 kambarių mūrinis kam

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

Pašaukite
Tel. Lafayette 0470

FURNITURE 00.
KRAUTUVES
4177-83 Archer Ave<

Corner Richmond Street

2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplevood Avė. 

CHICAGO, ILL.
J?/ 'K *1

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

Del pasitarimo kreipkitės 
TeL Calumet 1656 

8241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.'

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

. FEBSISAMHrMAS VEDA PBIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo persllaldfmo re- 
cullarfal išvalydami savo vidurinei 
Laikykite savo vidurius liuesai, pra- 
lallnkite nuodijančių medemt Vartoki® 

7BINEBI0 KARTOTI VTN4

LINCOLN PASKIAUSIO 1930 MO
DELIO SEDAN, pirktas mažiaus kaip 
metai atgal. Važiavau juo labai ma
žai, yra 'kaip naujas. Originališkas gra
žus pališas, nėra jokios žymės, sunkus 
tairai — kaip nauji. Turite pamatyti, 
kad įvertinti. Kainavo man virš $3,800. 
Man reikia casb, paaukausiu už tiktai 
$350. 1004 North Kedzie, 2nd Fiat.

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

4554 So. Rockwell St.

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

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

815 W. 51 St.

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

4300 So. Wood St.
Telefonas Virginia 1564

MAINYSIU keturiu flatų mūrinį na
mą, priimsiu Imus morgičius $3,000 ar 
$4000, namas išmokėtas.

4103 Archer Avė.

Business Service
_____Biznio Patarnavimas:______•*-****ww*^^*ww**www^*0WM^a*MR^***^w^*^'w»w**>^*w*^**

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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

Išpildome visokios* rūšies dokumen-

kontraktus, Bilb of Sale, Leasel 
Musų obalsis 

Teisingas patarnavimas*'
Viršminetais reikalais kreipkitės pas mus.

PAUL M. SMITH 8 CO.
REAL ESTATB k— LOANS — 

INSURANCE
4425 South Fairficld Avenue 

Lafayette 0455

PACKARD PASKIAUSIO MODE
LIO DE LŲXE SEDAN. Man reikia 
cash ir todėl priverstas esmi paaukoti 
mano beveik naują karą. Beveik visai 
jo nevatrojaui yra kaip naujas. Turi 
šešius dratinius ratus, gerus tairus. Ka
ras yra tokiame pat stovyje, kaip dieną 
kuomet išėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už 
tiktai $275. 2020 North Spaulding
Avė., 2nd Fiat.

PARSIDUODA pirmos klasos groser
nė ir meai marketas. Parduosiu už pu
sę kainos. Turi tuojaus sukelti pini
gų, kad užmokėti motgičių ir išgelbėti 
savo nuosavybę. Atsišaukite 

3904 W. 47th St.

NAMAI — PARMOS — BIZNIAI
2 flatų prie vienuolyno, kaina $7500. 

35 akerių farma, visi įtaisymai ant ce
mentinio kelio, 35 mylios nuo Chicagos, 
kaina $3700. Gera grosernė išsimaino 
ant

saugosite savo pinigusk
Išpildome visokios* rūšies dokumen 

tus, kaip tai pirmus fr antrus morgi

"Greitas Ir

LA-SALL'E 1931 SEDAN. Visai 
kaip naujas ir puikus kaip tą dieną kuo* 
met ji nupirkau. Tai yra geriąusis ir 
ekonomiškfcusis karas kurį kada nprs 
turėjau. Geriąusis užbaigimas ir tairai. 
Priimsiu $275. 4832 North Winchester 
Avė., 2nd Fiat.

PARDAVIMUI bučernė. Biznis iš-
dirbtas per aštuonius metus. Turiu du
bizniu, viena noriu parduoti, lietuvių 
apgyvento; apietinkėj, parduosiu pigiai. 

4319% Archer Avė.

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

4309 W. 63rd St.

namo.
C. P. SUROMSKIS CO. 

3352 S. Halsted St.
Tel. Yards 6751 vakarais 

Boulevard 0127

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
-ačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
;aip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tek Victery 4965

PRIVATI$KAS žmogus parduoda 
Studebaker automobilių, 4 durų Sedaną. 
6 cylinderių, free wbeeling, 1931 me
tų modelis, mažai vartotas, išrodo it 
traukia kaip naujas.

4515 So. Troy St. 
Tel. Lafayette 8984

2 lubos

PARDUODU automobilių Studebaker 
4 durų, 6 cyl., už $100. gerame stovy, 
kaip naujas.

4011 So. Campbell Avi;

CIGARŲ štoras pardavimui pigiai. 
Renda maža.

3310 So. Halsted St.

PARDAVIMUI šiokeisai. galima var
toti dunokepykloje ar cigarų kratuuvėje, 
parsiduoda pigiai. 3311 Archer Avė. 
Telefonas Lafayette 2449.

PARSIDUODA kriaučių šapą, išdirb- 
priežastį 
Naujie-i. Box 1552

1739 S. Halsted Sti
patink ant vietos.
nos, l.*_ “J,

MARŲUETTE PARKE
Muro beveik naujas namas, štoras, 4 

kambariai pagyvenimui, ir gerai išdirb
tas grosernės biznis. Parsiduoda pigiai, 
arba mainoma ant bungalow ar formos.

15 AKERIŲ GEROS RŪŠIES viso
kių fraktavų medžių ir vinuogių forma. 
10 kambarių garu šildomas su kitais 
miesto parankumais namas ir kiti budin- 
kai. Vieta: 3 mylios nuo St. Joc 
Michigan, 1 mylia nuo ežero Mich.; 
% mylios nuo St. Joe upės. Dvigubas 
biznis: 1) iš formos su fruktats, 2) va- 
sarninkams puiki vieta. Parsiduoda pi
giai.

KAMPAS 72 pėdos ant Archer Avė., 
6 blokai į vakarus nuo Archer-Cicero 
dipuko, puiki vieta dėl gasolino stoties. 
Parsiduoda žemiau morgičių, $500 įmo- 
kėt, kitus lengvais išmokėjimais.

JOSEPH YUSHKEWITZ.
3647 Archer Avė. Tel. Virginia 0757
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