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Atstovu Butas Priėmė Pinigų Infliacijos Bilių
Senatas Priėmė Mus 

cle Shoals Bilių
Infliacijos ir Musele Shoals biliai dar eis 

abiejų butų konferencijai
VVASHJNGTON, geg. 2. — 

Atstovų butas šiandie 307 bal
sais prieš 86, priėmė preziden
to Roosevelto infliacijos bilių, 
kuris yra pridėtas kaipo patai
sa prie labai plataus farmų gel
bėjimo biliaus. Infliacijos pa
taisa tapo priimta lygiai taip, 
kaip ji prieš kelias dienas buvo 
priimta senato. Tečiaus yra 
nedidelių skirtumų priimtame 
farmų gelbėjimo biliuje. Todėl 
visas bilius tapo pasiųstas abie
jų butų konferencijai, kuri ti- 
kimąsi, tuojaus išlygins mažus 
skirtumus, bilių suvienodins ir 
priduos abiems kongreso bu
tams dar sykj jį patvirtinti ir 
tada bilius bus paduotas prezi
dentui pasirašyti.

Infliacijos pataisa suteikia 
prezidjcmtui labai plačių •galių 
pravesti pinigų ir kredito in
fliaciją.

Pataisa leidžia rezervo ban
kams pirkti už $3,000,000,000 
valdžios bonų, kuriais 
mianti galima leisti 
Įgalioja prezidentą 
$3,000,000,000 naujų
Taipjau leidžiama prezidentui 
sumažinti auksinę dolerio vertę 
net iki 501 nuoš., leisti sidabri
nius pinigus ir priimti karo 
skolų mokėjimą sidabru iki

pasire-
pinigite.

išleisti
pinigų.

Farmeriai svarsto 
paskelbimą nacio- 

nalio streiko
Streikas galbūt prasidės gegu

žės 13 d., kad tuo priversti 
pakelti ūkio produktų kainas

DĖS MOINES, Iowa, geg. 2. 
—šiandie prasidėjo National 
Farmers’ Holiday Association 
konvencija, kurioj dalyvauja ke
li tūkstančiai farmerių iš veik 
visų valstijų.

Konvencijos tikslas yra nu
tarti paskelbti nacionalį farme
rių streiką gegužės 13 d. 'Strei
kas butų paskelbtas, kad sulai
kyti pristatymą ūkio produktų 
į miestus ir tuo priversti pa
kelti tų produktų kainas. Far
meriai projektuoja per visą 
streiko laiką “nieko nepirkti, 
nieko neparduoti ir niekam ne
mokėti”.

BUENOS AIRES, Argentinoj, 
geg. 3.—Prezidentas Justo šiari- 
die nuėmė apgulos stovj, kuris 
visoj Argentinoj buvo paskelb
tas pereitų metų pabaigoj, su
sekus platų suokalbj nuversti 
valdžių. * •

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana- 

J šauia:
Giedra; maža permaina tem

peratūroje.
Saulė teka 5:43, leidžiasi 7:- 

51. . •

$200,000,000 už kuriuos galima 
Išleisti pinigus.

Senate
Senatas šiandie priėmė labai 

platų Mirscle Shoals—Tennessee 
klonio išvystymo bilių, kurį 
kelios dienos pirmiau priėmė 
atstovų butas. Senatas jį pri
ėmė 63 balsais prieš 20. Ka
dangi priimtame biliuje yra 
niekurių skirtumų, tai jis tapo 
pasiųstas abiejų butų konferen
cijai tuos skirtumus išlyginti.

Abiejų butų konferencijai 
tapo pasiųstas $500,000,000 be
darbių šelpimo 
butui atsisakius 
pataisas.
Svarstys Šerų

reguliavmą
Atstovų buto tarpvalstijinės 

prekybos komitetas prielankiai 
raportavo bilių reguliavimui 
serų pardavinėjimo, kurį įnešė 
pati administracija.

Bilius nusako registravimą 
federalinėj prekybos komisijoj 
visų serų, kurie yra pardavinė
jami tarpvalstijinėje prekyboje. 
Nusakoma, kad garsinimuose 
tų šėrų turi būti pasakyta pal- 
na tiesa, taipgi Šerų leidėjuos 
padaro atsakomingus už nuos
tolius tų serų pirkėjams.

bilius, atstovų 
priimti senato

pardavinėjimo

Karo teismas ka
mantinėja suimtus 

Iowa farmerius
LE MARŠ ,Iowa, geg. 2. — 

Karo tyrinėjimo teismas pra
dėjo veikti Dennisone ir kaman
tinėja daugiau kaip 100 farme- 
rių, kurie tapo areštuoti už da
lyvavimą farmerių riaušėse. 
Manoma, kad po tyrinėjimo bus 
areštuota dar daugiau žmonių.

Išvogė jauną mer 
gaitę

HARWICHPORT, Mass., geg. 
3.—Nežinomi žmogvagiai išvi
liojo iš mokyklos ir išvogė Mar- 
garet McMath, 10 m. amžiaus 
dukterį pasiturinčio fabrikanto 
Neil C. McMath. Ją išsivežė 
negras šoferio uniformoje.

Tėvas tuojaus paskelbė, kad 
jis gali sukelti ir išmokėti vi
dutinišką stirną pinigų mergai
tės išpirkimui. Todėl nuo jo 
namų tapo atitraukta policija, 
kad jos buvimas nekliudytų su
sižinojimui ir deryboms su 
žmogvagiais. Policija duoda 
žmogvagiams 48 valandas su
sižinoti, kitaip ji pradėsianti 
veikti.

WASHINGTON, geg. 2. -• 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pradėjo pasitarimus ekonomi
niais klausimais su specialiu 
Argentinos atstovu Thomas Le 
Breton. Svarbiausia bus svars
toma grudų kontrolė ir 
bos ryšiai.

preky-

Moe Rosenberg, vienas iš žy
miausių Chicagos demokratų 
vadų, kurį federalinis grand 
jury apkaltino dėl nusukimo 
valdžiai didelės sumos pajamų 
taksų.

Baigia subalansuoti 
biudžetą; trūksta 

$120,000,000
Roosevelto administracija išlai

das sumažina veik visu bi- 
lionu dol.

WASHINGTOę, geg. 3. — 
Prezidentas Rooseveltas ir biu
džeto <|irektoriuos Lewis Douglas 
baigia subalansuoti ateinančių 
fiskalinių metų biudžetą. Kad 
biudžetą subalansuoti trūksta 
tik $120,000,000.

Biudžete nenumatoma galimo 
padidėjimo taksų pajamų atei
nančiais metais, bet imama to
kias valdžios pajamas, kokios 
jos buvo šiemet. Pajamų nu
matoma $2,200,000,000, o išlai
dų bus $2,320,000,000.

Palygimas su šiais metais, val
džios išlaidas numatoma suma
žinti beveik visu bilionu dol.

Rooseveltas už industrijos 
kontrolę

Rytoj vakare prezidentas 
Rooseveltas kalbės Jungt. Vals
tijų prekybos butui. Jis savo 
kalboj išdėstys sumanymą pa
imti valdžios kontrolėn vjsas 
industrijas ir kokie tada bus 
sentikiai tarp indirtstrijos ir 
valdžios.

Senai laukiamas prezidento 
pranešimas kongresui apie ge
ležinkelių reorganizavimą jau 
yra priruoštas ir bus patiektas 
kongresui rytoj.

Ateinančią gi savaitę bus pa
tiektas kongresui prezidento 
viešųjų darbų programas. Dar 
jis nėra galutinai prirengtas ir 
nėra nutarta, kaip viešieji dar
bai bus finansuojami.

Bedarbis nusišovė
CHICAGO'.— George Morris, 

45 m., 1758 N. Mayfield Avė., 
bedarbis spaustuves darbinin
kas, kuris greit butų netekęs 
namų, sudegino savo namus ir 
garažą ir tada pats nusišovė.

0TTAWA, I1L, geg. 2. —Lock- 
ner, 25 m., kuris vadovavo ko 
munistų bedarbių maršui į 
Sprinkfieldą, tapo paliuosuoias 
iš vietos kalėjimo, kur jis sėdė
jo nuo bal. 6 d., negalėdamas 
sumokėti $100 pabaudos už pa 
sipriešiniiftą policijai. Jo vado
vaujamus bedarbiui gi policija 
išvaikė ašarinių dujų bombomis.

|W
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Krikščioniškos Vo- 
kietijos unijos pačios 
naziams pasiduos

Naziai šaukia unijų suvažiavi
mų, kad jas pertvarkyti ir 
paversti grynai fašistinėmis 
organizacijomis

BERLYNAS, geg. 2. —Gink
luotoms nazių gaujoms puolus 
socialistų kontroliuojamas ne
priklausomąsias unijas ir pasi
grobus jų raštines ir iždus, taip
gi uždarius u’nijų laikraščius, 
darbininkų biankus ir kitas dar
bininkų ekonomines organzaci- 
jas, taip vadinamos “krikščio
niškos” unijps, daugiausia va
dovaujamos klerikalų, paskelbė, 
kad jos pačibs liuosu noru pa
siduos nazių kontrolei.

KacĮ unijas pertvarkyti ir pa
daryti jas grynai naziškomis 
organizacijomis,.šaukiamas yra 
neva unijų suvažiavimas atei
nantį trečiadienį. Suvažiavime, 
žinoma, galės dalyvauti tiktai 
ištikimi naziai. Jame bus su
lietos visos unijos ir pastatytos 
vienų nazių kontrolei!.

Dar viena bomba ve 
žikų unijų kovoje

Bomba sprogo prie pienines. 
1,000 dinamito lazdelių pa
vogta Lemonte

CHICAGO.—Užpereitą naktį 
sprogo bomba prie Galloway- 
West Co. pienines, 1536 W. Van 
Buren St., kuri priklauso Bor- 
<(en kompanijai. Tai jau sep
tinta bomba sprogusi prade
dant su gegužes 1 d. Pasak 
žinovų, visos tos 7 bombos bu1- 
vo pagamintos vieno ir to pa
ties žmogaus, eksperto savo 
srityje.

Be to iš Burton Explosive 
Co., Lemont miestely, pavogta 
1,000 dinamito lizdelių ir reikia
mas skačius “fiužų”. Spėjama, 
kad tai padarė Chicagos gangs
teriai, kad iš to dinamito pas
kiau pasigaminti bombų.

Spėjama ,kad visos bombos 
buvo pasekmė kovos tarp veži
kų unijų. Išsprogdintųjų vie
tų vežėjai priklauso tikrąjai uni
jai, kuri priklauso prie Ameri
kos Darbo Federacijos. Gangs
teriai negalėdami užkariauti tos 
unijos, sukurė naują uniją, ku
rią jie ir valdo. Spėjama, kad 
bombomis gangsteriai nori pri
versti vežikus rašytis jų Uni- 
jon, o kompanijas pripažinti 
gangsterius.

Tuo tarpu verda kova ir pa
čioj Chicagos Teamsters unijoj. 
Keli išrinktieji natfji unijos vir
šininkai, kuriems betgi nebuvo 
leista užimti vietų, atėjo į uni
jos raštinę, išvaikė gangsterių 
pastatytus viršininkus, pasiėmė 
visas unijos knygas ir rekordus, 
ir išėjo, paskelbdami, kad unk 
jos raštinės toj vietoj nebėra^

Gangsterių pastatytieji virši- 
nirikai vėl kreipėsi į teismą, 
kad sudraustų pasiskelbusiito 
naujais unijos viršininkais. Tuo 
tarpu apleistoj rąštinėj susi
spietė senieji viršininkai i ir.,pa
skelbė ,kad jie varysią biznj se
nuoju budu. Tečiaris gangste
riai unijos raštinėje nebesiro
do.I, -—
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Senatorius Elmer Thomas iš 
Oklahoma, kuris priruošė in
fliacijos bilių, kurį kongresas 
priėmė kaipo pataisą prie far- 
mų gelbėjimo biliaus.

Meksikos valdžia pa 
siėmė užsienio va 

liutos kontrolę
Uždraudė bankieriams pirkliau

ti svetimų šalių pinigais, nes 
tai puldo pačios Meksikos pi
nigus

MEXICO CITY, geg. 2. — 
Meksika^ prisidėjo prie daugelio, 
šalių, kurios pasiėmė pilnon 
kontrolėn esančią šalyje už
sienio valiutą-pinigus, preziden
tui Rodriguez išleidus dekretą, 
kuris uždraudžia bankieriams 
spekuliuoti svetimų šalių pini
gais.

Dekretas ypač yra atkreiptas 
prieš svetimų šalių bankus, ku
rie daugiausia spekuliacija už
siėmė ir trukdė stabilizuoti pa
čios Meksikos pinigus, nežiū
rint dedamų didelių pastangų.

Pirmiau’ valdžia pasitardavo 
su bankieriais prieš išleidžiant 
juos paliečiančius dekretus. 
Bankieriai prižadėdavo koope
ruoti, bet kaip matyt iš dekre
to ,savo prižado niekad nesilai
kė. Todėl dekretas aštriai pa
smerkia bankus ir primena 
jiems, kad jie turi tarnauti 
žmonėms, o ne spekuliuoti sve
tima valiuta, tiro darant žalą 
visai šaliai.

Illinois taisys alaus 
bilių

SPRINGFIELD, III., geg. 2.— 
Gub. Horner susirūpinęs, kad 
mažai kas perka valstijos alaus 
laisniįVs ir todėl mažai įplaukia 
pinigų už laisnius, nes einant 
dabartiniais patvarkimais, vals
tiją laisnį tik tada gali par
duoti, kada miestas ar pavietas 
bus išdavęs savo laisnį. Dauge
lis gi miestų dar nėra pravedę 
savo patvarkymus apie alaus 
pardiavinčjimą ir todėl ten vals
tija negali parduoti savo lais- 
nių. Deler to tuojaus legislatu- 
rai bus pašildytos pataisos prie 
alaus biliaus, kurios leis išda 
davinėti valstijos laisnius ir to
se vietose, kur miestai dar nėra 
pravedę savo patvarkymų. Įneš
ta taipgi pataisa, kad ant bon- 
kų butų pažymėta kada alus 
pagamintas ir kiek tikrai jis 
turi alkoholio.

I " . V ' 'i - , L.V- '• t M i \ ‘

PETĘRBOROŲGH, Ont., geg 
2.—Du vaikai liko užmušti žai
bo jų namuose ties Hilton mies
teliu
.'i ■'i'b.i

Lietuvos Naujienos
V oldemaro Amerikon 

neįleidžia
KAUNAS.—Užsienio laikraš

čiai praneša, kad šiomis dieno
mis iš Franci jos norėję Ame
rikon įvažiuoti apie 200 mei- 
grantų, jų tarpe ir Lietuvos 
pilietis prof. Voldemaras, ta
čiau Amerikos valdžia nė vie
nam nedavus leidimo Amerikon 
įvažiuoti.

Japonija grūmoja 
Chinijai nauju di

deliu puolimu
Jei nebus susitarta dėl mušiu 

paliaubų, dėl kurių dabar yra 
vedamos derybos

TOKIO, geg. 2. — Japoni
jos užsienio reikalų ministerija 
išleidjo prigrumojimą pradėti 
Chinijoje naują puolimą labai 
plačiu mastu’, jei dabar vedamo
se derybose nebus prieita prie 
susitarimo apie musių paliaubą.

“Ar tai reikš užėmimą Pei- 
ping ir Tientsin?” paklausta mi- 
nistęrio.

“Jokių .rybų nenustatyta. Jei 
bus reikalas ,bus einama net 
iki Kantono. Tas priklausys nito 
pačių chiniečių”, atsakė ministe- 
ris.

Manoma, kad vedamose chi
niečių ir japonų derybose tar 
pininku yra Anglijos ambasa
dorius Chinijoj, Lampson, ku
ris dabar sugryžo į Nanking 
pasitarti su Chinijos užsienio 
reikalų ministeriu.

Smarkiai baus bom 
bų dėliotojus

SPRINGFIELD, III., geg. 2.— 
Iš priežasties Chicago j e pradė
jusio šiaušti bombų teroro, 
valstijos legislaturojė įneštas 
bilius, kuris nustato bombų de- 
liotojams bausmę nuo 10 metų 
iki gyvos galvos kalėjimą, vie
ton dabartinės nuo 1 iki 20 me
tų kalėjimo bausmės. Atstovų 
butas svarsto bilių suspenduo
tomis taisyklėmis ir bilius bite 
tuoj aus priimtas.

30 areštuota Ryme
RYMAS, geg, 2. — 80 jaunų 

inteligentų ir darbininkų, kir- 
rie priklausė demokratinei Tei
singumo ir Laisvės draugijai 
ir komunistų partijai, tapo fa
šistų areštuoti.

Spėjama, kad juos areštuota 
tikslu heprileisti suorganizuoti 
kokios nors demonstracijos 
Pirmąją Gegužes.

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 
su

Duosime 
pinigais.

Užeikite

4:

Elektros boikotas 
Marijampolėje

MARIJAMPOLĖ.— Marijam
polės miesto gyventojai, ekono
minio krizio slegiami, pradėjo 
griežtą kovą prieš vietos elekt
ros stotį. Buvo padaryti du 
visuotiniai ir labai skaitlingi 
elektros vartotojų susirinkimai. 
Išrinktoji komisija vede dery
bas su elektros stoties direkto
riumi dėl tarifo sumažinimo, bet 
prie susitarimo neprieita: stotis 
šildė vieton dabar mokamų už 
1 kilovatvalandą 1 lt. 48 cnt. 
sumažinti tarifą iki 1 lt. 25 
cnt., bet ir tai už tam tikrą 
kompensaciją, sąryšyje su sto
ties išpirkimu. Tokio pasiūly
mo elektros vartotojai nepri
ėmė, nes gerai suprato elektros 
stoties savininkų (4 piliečių) 
norą ir toliau išnaudoti miesto 
gyventojus, gaunant nepapras
tai dilgelius ir neužtarnautus 
nuošimčius nuo įdėto kapitalo. 
Kaip girdėti elektros stoties sa
vininkai piliečių išrinktąja! ko
misijai savo ilguose raštuose 
daug ašarų išliejo: verkšleno 
apie mažas pajamas, mažą kie- 
kį ^nMiMojamos elektros ener 
gijos, bet ne vienu žodžiu neuž
siminė apie išlaidas bei elektros 
savikainą.

Visų derybų rezultate miesto 
piliečiai visiškai atsisakė varto
ti elektros energiją šviesai ir 
elektros energijos boikatas pra
sidėjo š. m. balandžio mėnesio 
1 dieną. Iš pirmos dienos di
dele dauguma elektros vartoto
jų uždegė žvakes ir žibalines 
lempas. Elektros boikotą pa
remia ir valstybės ir savivaldy
bes įstaigos visiškai atsisakyda- 
mos nuo elektros šviesos arba 
sumažindamo^ jos vartojimą iki 
minimumo. Atsirado keletas 
“streiklaužių”, ktfrie priešinasi 
miesto gyventojų daugumos va
liai. Kaip girdėti, jie gavę per
spėjimų ir net langų išdaužymą.

Visus stebina tokis apsireiš
kimas, kad nors kokiam “strei
klaužiui” ir išmuša langą, bet 
nukentėjęs esą neinąs skųstis.

Apdegė mergaitė
VARĖNA. —Druckunų kai

me, Varėnos valsč., sudegė Juo
zo Turskos gyvenamas namas.

Gelbė(|ama daktus, sunkiai 
nukentėjo Marija Tarškaitė 18 
m .amž. Jai apdegė iki peties 
rankos ir veidas,—ją iš ugnies 
vos-ne-vos pavyko išgelbėti, nes 
nuo didelio 
apalpusi.

Padaryti 
siekio arti
buvo neapdraustas.

karščio buvo visai

gaisro nuostoliai 
5,000 litų. Turtas

galėsite pasirinkti sau patogiausius lai- 
teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, geg. 4, 1933

KORESPONDENCIJOS

Katine, Wis.
Pranešimai

Atvažiuoja p. J. Januškevi
čius su iš Lietuvos parvežtais 
garsiakalbiais paveikslais. Tai 
bus mums naujenybė, nes iki 
šiol tokių paveikslų dar nema
tėme. Atvažiuodavo su paveiks
lais negarsiakalbiaiS) kuriuos- 
ir matyti būdavo sunku. Dabar 
kas kita, — ne tik matysime 
aiškius vaizdus, bet ir girdėsi
me linksmas šienpiuvėlių, ar
tojėlių ir jaunimo dainuojamas 
dainas. Taipjau matysime len
kų vergijoje esančių musų so
stinę Vilnių ir kankinamus mu
sų brolius. Tie įdomus paveiks
lai bus rodomi gegužės 5 d., 
7:30 vai. vakaro, p. Dzindzileto 
svetainėje, 1528 — 12th St.

a a «
SLA. 100 kuopos susirinki

mas bus gegužės 7 d., 2 vai. 
po pietų, Union Hail. Kviečiami 
lietuviai ateiti į susirinkimų 
ir ten busite priimti į SLA., 
tvirčiausią ir tobuliausių lietu
vių organizaciją. P-as S. Moc
kus, 100 kuopos organizatorius, 
sako, kad jam dar trūksta ke
leto narių dėl išpildymo pa
skirtos kvotos. Išpildžius kvo
tą, suteiksime jam progą atsto
vauti šių vasarą Racino lietu
vius Lietuvoje, nes jis yra pa
siryžęs būti musų atstovu, tai 
yra važiuoti į Lietuvą aplan
kyti musų artimuosius ir grįžti 
atgal su daugybe naujų žinių 
iš gimtinio krašto. Atsiminki
te lietuviai, kad busite priimti 
į SLA. už pusę įstojimo. Pra
šome naudotis taja proga!

Koresp.

ruomenių tarybų, valsčių val
dybų etc. antspaudus, įvairius 
blankus metrikams, pažymė
jimus diplomams, atestatams, 
liudijimams etc.
Kaip šis užmaskuotas sindi

katas buvo susektas.
Rokiškio krim. polic. pun

kto-vedėjai buvo perkeltas 
Kaunan ir čia pradėjo sekti. 
Prie tokios gudrios ir gerai 
paslėptos sąjungos veikimo te
ko išmėginti keliai ir eiti: vė
liam kriminalinės policijos a- 
gentui buvo pavestas gauti sa
vo “draugui” pasislėpusiam 
Lenkų šnipui užsienio pasą.

Iš kriminalines policijos 
albumo

buvo paimta Lenkų šnipo fo
tografija ir paprašytas Levi
nas pagaminti užsienio pasą. 
Levinas sutiko, bet už darbą Po
reikalavo gana brangiai, ta-į 
čiau po ilgų derybų buvo susi
tarta užsienio pasą padaryti 
už 800 litų.

Kriminalinės policijos val
dininkai laukė prie vidaus rei
kalų ministerijos ir sulaukė 
užeinant su išimtais- užsienio
pasais,, Pasus iš pasų skyriaus 
išrūpino Levinas su Taube. 
Pasų rūpintojai buvo suimti.

Taube vis

LIETUVOS ŽINIOS
_JL---------£----i-* * -j* « B*

Kaip Lietuvoj buvo 
padirbinėjami visų 
rusių dokumentai

Dokumentų padirbinėjmo sin
dikato centrus buvo Kaune 
su skyriais Rokišky ir Ber
lyne.

dar norėjo pašlijusius sindika
to reikalus gelbėti'.

jis suimtas atsisakė nurodyti 
savo gyvenamąją, vietą. Sakė 
gyvenąs vienoj Kauno žydų si
nagogoj. Tuo pačiu- metu su- 
gestijonavo sindikato veikė
jus, kad jie jo bute esamą 
kompromituojančią medžiagą 
sunaikintų, bet iš to nieko ne
išėjo: policija Taubės butą 
užėjo ir, padarius kratą,, rado 
aibes medžiagos: policijos 
nuovadų antspaudai, blankai, 
štampai etc. ir apie 25,000 litų 
pinigų.

Tardant buvo nustatyta, kad 
1923 — 1927 m. laikotarpy 
vidaus reikalų ministerijos pa
sų skyrius išdavė daug užsie
nio 'pasų remiantis suklastuo- 
JąJs. dokumentais ^ęba bę už
sienio pasams ir limfiniams 
(sauf-conduit) duoti taisyklių 
reikalaujamų dokumentų.

Kaltinamų virš 200.
Šios bylos tardymas, ėjo pen

kerius metus. Tardymas ėjo 
sunkiai, nes byla yra reto pai
numo ir komplikuotumo. Kal
tinamųjų yra daugiau, kaip 
du šimtai.

Didelė dauguma jų yra pa-
KAUNAS. — Prokuratūra 

rengia teismui didžiulę pasų 
aferos bylą. Turimomis žinio
mis šią bylą prokuratūra jau 
perdavė Kauno apygardos 
teismui.
5 imt i kai u i gimt i priežastys

Pirmaisiais Lietuvos nepri
klausomybės metais Lietuvon 
privažiavo daug žmonių iš 
svetimų kraštų, kurių vieni 
norėjo pasilikti Lietuvoje, ki
ti keltis kitur gyventi, ir vie
niems ir antriems buvo reika
lingi dokumentalų kurių tie 
pilieč. per karo ir revoliuc. 
judėjimus buvo netekę. Taigi, 
radosi didelio intereso tiems 
žmonėms įsigyti dokumentus, 
o kai kilo didelė paklausa, tai 
atsirado ir pasiūla.

1923 m. Rokiškio krimina
linės policijos punkto vedėjas 
gavęs žinių, kad pil. Ruvelis 
Taubė ir Šachnakauskas ver
čiasi dokumentų padirbinėji
mu. Dalyką beaiškinant buvo 
sužinota, kad ir kaunietis Si
monas Levinas tuo amatu ver
čiasi ir turi milžiniško pelnos 
Radus siūlų galus, buvo ap
čiuopiamas ir kamuoly?.: greit 
paaiškėjo, kad Kaune veikia 
didelis slaptas sindikatas, ku
ris turi klientus visoj Lietu
voj, o skyrius Rokišky ir Ber
lyne. Jo atstovu Berlyne buvo 
(ne '"Lietuvos pilietis) Terka- 
nas, kuris atvykusius Vokieti
jon iš Lietuvos su padirbtais 
dokumentais piliečius trans-

bėgusių į užsienį, kur ir šian
dien tebegyvena. Prokuratūra 
iš esamų Lietuvoje patraukė 
atsakomybėn 26. Iš patrauktų
jų du yra buvusieji vidaus 
reikalų ministerijos valdinin
kai, o apie dvidešimt žydų 
tautybės žmonių. Yra kelios ir 
moterys. \

136,000 litų nuostolių 
padarė gaisrai Plun

gės v. ir mieste
Daugiausia gaisrų dėl neatsar

gumo su ugnimi. — Išaiškin- 
,ta keli padegimai ir jų au
toriai pasodinta kalėjiman.— 
Ugniagesiai vyksta kaimų 
gaisrus gesinti.

portuodavo į kitus kraštus.
Sindikato dirbtuvė.

gamino visokius dokumciv-
tus: metrikus, atestatus, ištiki'-
mybės liudijimus ir t. t.

Sindikato dirbtuvė turėjo
visus reikalingus įrankius: po- dirbtos — 
licijos nuovadų, Žydų bend- daryta nuostolių

PLUNGĖ. — 1932 m. Plun
gės valsčiuje buvo 15 gaisrų: 
5 dėl neatsargaus elgimosi su 
ugnimi, 8 dėl nežinomų prie
žasčių, kurių itarpe keli pade
gimai ir 2 iš perkūno. Didžiau
sias gaisras buvo vasarą, Alks- 
nienų pieninėje, .kame sudegė 
2 mūriniai namai ir 6 medi
niai, 36 gyvuliai, 14 žemės ūkio 
padargų, 2 mašinos ir apdirb
tos miško medžiagos 800 mt. 
Nuostolių padaryta 80,200 lt. 
Apdraudimas turto 79,500 litų.

Viso Plungės valsčiuje sude
gė gyvenamų namų mūrinių — 
2; negyv. namų medinių — 15; 
gyv. namų medinių — 11. Su
degė įvairių gyvulių ir paukš
čių 50 štukų, žemės ūkio pa
dargų — 15, įvairių žemės 
ūkio produktų, k. t. šieno, gru
dų — 1,055 cnt., apdirbtos miš
ko medžiagos 800 mt. ir neap-

10,5 mt. Iš viso pa- 
135,000 litų

apeigų Vatikane, laike kurių papa Pius XJ įšventino šešis naujus kardinolus. Visi šeši sėdi
pakilioj vietoj, su baltomis palerinomis: kardinolai Theodore Innitzer,, Daliai Kostai Ridrigo 

Villeneuve, Maurilio Fossati, Fumasoni-Biondi ir Dobei,

Vyras papiove žmoną
SKUODAS. — Skuodo vai., 

Sodalės k. įvyko žiauri šeimos 
tragedija.

Balandžio 10 d. Simutis su 
savo žmona parvažiavo iš Skuo
do jomarko. Įėjus į kambarį, 
jis durg žmonai peiliu į kruti
nę, nuo ko ji mirė vietoje. 'Po 
to, jis atbėgo į policiją ir pa
reiškė nužudęs savo žmoną. Si
mutis, nors ir grįžęs iš jomar
ko, buvo blaivus, nes jis deg
tinės negerdavo.

Velionė buvo 22 m. amžiaus. 
(Ištekėjo 16 m,). Prieš vestu
ves jie smarkiai mylėjosi ir 
vedę pradžioj laimingai gyve
no. Tačiau paskui, pasakoja, 
pasireiškę iš vienos pusės šei
mos neištikimybe. Prasidėjo 
vaidai ir nesantaika. Vaikų jie 
neturėjo.

Kalbama, kad nužudymo die

ną buvo pagaliau nutarta per
siskirti ir gyventi atskirai. Ta
čiau peilis perskyrė amžinai: 
vienas nukeliavo į kapus, ant
ras į kalėjimą...

Nugą-Tone
T. Kr asu TONIKAS — tonikas, kuri# at
gaivina jūsų organlzma. Jeigu jus esate 
tik pusiau žmogus arba moterie, pamėgin
kite NUGA.TONE. Jeigu jus ne busite už
ganėdinti gautomis pasekmėmis, doleri, kuri 
jus užmokėjote savo vaistininkui bus su
grąžintas — NUOA-TONE ima vjeą atsa
komybę. Ne laukite nei dienos arba nesi- 
kankinkite nei vienos nakties, gaukite bu
teli DABAR — jus geidaus valgysite, — 
gorinus miegosit/* — ir busite pilnai erei 
kas ir norinaliėkas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

sumai. Apdraudimai tunto sie
kia iki 93,000 lt.

JPtie šių gaisrų gesinimo siu 
sižeide-apdege vienas žmogus.

Keli gaisrai įvyko iš padegi
mų, kurių autoriai išaiškinti ir 
patraukti atsakomybėm Leke- 
mės km. ūkininkas A. Girtau
tas už padegimų, savo trobesių 
taikos teisėjo nubaustas 2 mėn. 
kalėjimo, tačiau policija pada
vė apeliacijos skunda ap. teis
mui.

Gaisrų metu Plungės m. ug
niagesiai vyksta į artimiausius 
kaimus, kurių buvo iš viso 4 
išvažiavimai.

Plungės mieste per 1932 m., 
įvyko tik du gaisrai, kurių 
metu sudegė du negyv. med. 
namai, du gyvuliai, pašarų — 
35 ctn. Viso padaryta nuosto
lių 1,600 litų sumai.

Dėka ugniagesių energingu
mui šiuose atvejuose išvengta 
daug gaisrų. Paskutiniu laiku 
ugniagesių komanda vadovau
jama p. Vasiliauskio, vietos 
nuovados v-ko, į i/pastyngomis 
tinkamai sutvkrkyfiį Visad# 
sugeba laiku gaisrus lokalizuos 
ti. Reikia pasakyti, kad dabar 
Plungei ugnis nepavojinga, nes 
drausminga ir išminklinta ug
niagesių komanda tatai Įrodė 
gesindama Olšvangienės tvar
tus.

ojo ne tik jaunimas, bet ir 
senukai ir įtempto solidarumo 
jausmu visi linksmai praleido 
.laikų.

kių apskr. viršininkui, bet pa
starasis nepasirūpino pranešti 
Gelgaudiškio policijai.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA

Užsieny perkame... 
malkai

Ties Skuodu, anoj pusėj sie
nos, yra dideli Latvijos valdiš
ki miškai. Kiekvienų dienų pro 
praeinamuosius punktus iš mu
sų pusės- pravažiuoja šimtai 
vežimų ir grįžta su malkomis. 
Tai Skuodo, vai. gyventojai 
perka ir gabenasi iš tų miškų 
sau kuru. Ir Skuodo valsčiaus 
savivaldybė per į vietos miško 
pirklį, taip pat Latvijoj užpir
ko didelį kiekį malkų mokyklų 
reikalams. Latvių žiniomis, per 
vasario mėnesį ir vien tik per 
Bartuvos punktų, išvežta Lie
tuvon malkų už lį,500 litų. Jei 
paimti dėmesin visa žiemos se
zoną ir visus punktus, susida
ro graži suma pinigų, tuo tar
pu, rodos, musųCYnjškų admi
nistracija ihišiSKtrridžia, ' kad 
miško pirkimas sumažėjęs.

Pirmųjų žemaičių 
Liaudies Namų 

įsteigimas
VYŽANČ1AI, Mažeikių apsk., 

Ylakių vai. Sausio mėn. 1 d. 
Vyžančių apylinkės gyventojai 
šventė Liaudies Namų įkurtu
ves. Įkurtuvėse dalyvavo apie 
500 žmonių. Ylakių p. p. b-vė 
“Upelis” 1932 m. pasistatė nuo
savus namus Vyžančių gr. nug. 
punktui. Bestatant pieninės na
mų ūkininkų tarpe kilo suma
nymas prie pieninės pastatyti 
Liaudies Namus. Iniciatyva pa
siėmė kaimo jaunimas pieno 
perd. b-vei sutinkant, nes ben
drovė padarė išvadų, jog ben
drovės lėšomis toki darbą dirb
ti negalima, nes gali pasijusti 
kitų apylinkių pieno statytojai 
nuskriausti. Todėl punkto sta
tybai sudėjo pieno statytojai be 
nuošimčio paskolų, o Liaudies 
Namus masiniai pastatė be jo
kių išlaidų patys gyventojai. 
Darant sųmaitų sudaryta sąra
šas kiek kas pristatys medžia
gos ir kiek kas nupirks reika
lingos medžiagos iš krautuvių. 
Visi savo pasižadėjimus išpildė 
su kaupu; kas žadėjo vienų 
rąstų, atvežė du, kas žadėjo 
eiti dirbti vienų dienų. — atėjo 
5 dienas. Per visų dirbimo lai
kų nieks • negalėjo suprasti, 
kas yra iniciatorius, kas davė
jas, kas rinkėjas. Vakare pri
trukus kokios lentos, iš ryto 
bent keli atveždavo be jokių 
iaginimų irs prašymų. Į darbų 
ateidavo daugiau darbininkų, 
negu galėdavo meisteris duoti 
darbo ir tiesiog stebuklu išau
go puikus gražus liaudies na
mai, kurių Įkurtuves ir iškėlė 
sausio 1 dienų. Į įkurtuvės šil

Kovoja už švietimą,
II III

GELGAUDIŠKIU šakių ap< 
Netoli Gelgaudiškio; Trakų kai
me yra pradžios mokykla. švie- 
timo ministerijos /parėdymu šių 
mokyklų norima iškelti į Dam-? 
bravų, bet vietos . gyventojai 
jokiu budu nenori skirtis su 
mokykla ir deda visas pastan
gas, kad mokykla liktų Tra
kų kaime. Nežiūrint tų visų 
pastangų šių motų vasario 24 
d. valsčiaus parėdymu buvo 
suvarytos padvados mokyklos 
inventoriui išvežti,. Vaikų tė
vai ir apylinkės gyventojai su
sirinko ir nedavė inventoriaus 
išvežti. Vieni nešė suolus iš 
mokyklos į vežimus, o kiti iš 
vežimų į mokyklų atgal. Įsi
maišė policija, bet piliečiai ir 
jai nenusileido. Tuomet policL 
ja pasiūlė arba, kad butų leis
ta išvežti arba bus surašytas 
protokolas.'

piliečiai nusigando ir pradė
jo tartis kalbėdami kiek kiek
vienas gaus sėdėti, jei bus pro
tokolas surašytas. Buvo girdė
ti:

—Po mėnesį tai gausime.
—Nieko, atsėdėsime ir po

mėnesį, juk ne už vagystę.
Kiti šukavo:
—Už švietimų kovojame!
—Musų tėvai kovojo ir mes 

kovosime.
Už švietimų galima ir metus 

atsėdėti. ,,
Ir tuo kartu mokykla pasili

ko Trakų kaime, p piliečiai su
dėjo po 5 litus dėl tolimesnio 
bylos vedimo.

Iš šalies žiūrint stebino di
delis trakiečių solidarumas. Sa
vo mokyklą jie taip vieningai 
gynė, nelyginant kražiečiai 
Kražių bažnyčią. •

Kaip' vėliau‘ patirta, visas šia 
susikirtimas įvyko, visai berei
kalingai — dėl apskričio val
dininkų apsileidimo, švietimo 
ministerija atmainė savo nuo
sprendį, paliko mokyklų Trakų 
kaime' ir apie taiMpranešė ša

Kiek Suvalkijoj buvo 
nusikaltimo bylų 

1932 m.
Žiūrint pagal Baudž. stat. 

įvairius straipsnius įtaikančius 
nusikaltėliui,, viso Marijampo
lės apygardos teismas turėjo 
savo kompetencijoj 1932 m. 
iMarijampolėj I instancijoj 119 
bylų, Il-ros inst. 915 bylų, Vil
kaviškio I — 86, II — 569, 
Alytaus I inst. 59, II — 263 
bylas, Seinų aps. 21 I inst. 220 
bylų II, šakių apskr. turėjo 82 
I inst. ir 361 bylų II instanci
jos.

Marijampolės apygardos tai
kos teisėjų išspręstų bylų sta
tistika šitaip atrodo: Alytaus 
1,927 bylos, Marijampolės 2,467, 
Kazlų-Rudos — 2,077, Prienų 
— 1,885, Kalvarijos — 1,751, 
Šakių — 1,861, Naumiesčio — 
1,313, Vilkaviškio 1,720 ir Ky
bartų 1,476 įylOS^Šič daviniai: 
parodė; kiek buvo nusikaltimo 
bylų, tačiau o kur dar įvairios 
ginčų bylos, civilinės ir t. t. 
Pasirodė; kad) nors Suvalkija 
skaitomas vienas iš kultūrin
gesnių Lietuvos kraštų, tačiau 
įvairių prasižengimų atžvilgiu 
irgi nežemai stovi.

Ten ir atgal — $153.50
Ten ir atgal — $192’,00

(Bė persėdimų)
Išplauks moderniškuoju motorlaiviu

“GRIPSHOLM” — “BALTOJI GULBĖ”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Iš NEW YORKO GEGUŽĖS 27 D. 11 vai. ryte 
PRIPLAUKIA KLAIPĖDĄ BIRŽELIO 8 D.

Motorlaivis “Gripsholm” yra didžiausias laivas iš plaukiančių tiesiog į 
Klaipėdą. Jo dydis: ilgio 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000 reg. tonų, 
įtalpos 23,600 tonų.

—U New Yotko į* Klaipėdą — 
Trečia Klase — $92.
Turistine Klase —$115. _

J. V. “Revenue” ir Pagalvės mokesčiai atskirai 
Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Tamstos vietinio 

laivakorčių agento arba
“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUJE 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Autorizuota Agentūra.

SWEDISH AMERICAN LINE

f?

Užpuldinėja plėšikai
Pil. Milius iš Viduklės va

žiavo į Kryžbaskų ir be važi įlo
damas.pavijo nepažįstamų žmo
gų; nepažįstamasis prašė pa
vėžėti. Nuvažiavus ties Pikelių 
km. nepažįstamasis atstatė Mi
liui į krutinę revolverį ir pa
reikalavo rankas pakelti aukš
tyn. Užpuolikas iškraustė Mi
liaus kišenes ir radęs paėmė 
60 lt. -

Antanas Jankauskas iš Kra
kių keliavo Dotnuvon. Pavijo 
važiuoti du vyrai ir Jankaus
kui davė lazda į galvą, nuo ko 
mušamasis apsvaigęs. Apsvai
gusį užpuolikai įsidėjo į veži
mų ir veždamies atėmė 158 lt. 
Atvežę netoli Dotnuvos išmetė 
iš vežimo ir nuvažiavo sau.

Aną dienų Paliepių II km. 
Airiogalos valse, savo bute 
rasta žiauriai nužudyta pil. A. 
Lukošienei 63 metų amžiaus. 
Ji gyveno viena it aplininiai 
žmonės kalbėdavo, kad turinti 
daug pinigų.

Pil. Pelenis iš Maldėnų km. 
Gruzdžių valsč. važiavo Kuršė
nų link. Netoli Kuršėnų stoties 
užpuolė plėšikai ir atėmė iš 
peleniaus 90 lt.

Rotterdam. * Volendam
Veendam ❖ New Amsterdam 

yri populiarus laivai tarp rūpestingų 
Keleivių; Trumpas ir tiesus pusisie- 
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
giniai ir patarnavimas. Kas savaitę iš 
New Yotkoj

VIDUTINĖS KAINOS
1 (rtfotrilačijils teikia Ibkaliai agentai ar

' Holland-America Line
4'0 Nv Etearborn $t.» Cbieago

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

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

Siųskite pinigais arba money orderiu.

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

9 pusei metų — $3.50.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Specialistas iš 
Rusijos

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir Nfi&GYBOMOS JOS YRA R 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslėa, užnuodijimą krau- | 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- I 
roję, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingais W B»* t
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaapcL g 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Pktarlmar I 
dykai, OFISO VALANDOS: vslaadoa ryto iki 1 |
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėlio: 11 ryto iki 1 I
4200 West 26 St. kampai Keeler Avė. Tel. Cravrford 5575 |
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tvirtina, kad North 
Sidė viešasis gyveni

mas nėra apmiręs
Sako viskas eina senuoju 

tempu, bet dėl depresijos 
netaip gyvai ir triukšmingai

NORTH SIDE. Iš šalies žiū
rint atrodo, kad depresija ir 
pas mus apstabdė viešojo gy^ 
veninio ratą. Seniau, būdavo, 
reta diena praeina, kad ne
rastum “Naujienose” northsi- 
diečių gyvenimo aprašymą; 
mitingai, parengimai, “parės” 
ir panašus nuotikiai. Žinoma, 
nuo teisybes^nepasislėpsi, bet 
kartais ir nedatekliams patei
sinimas galima rasti.

.Veteko korespondentų
Paskutiniais laikais mus ap

leido net keletas taip vadina
mųjų “profesionalių” kores
pondentų, kurie sekdavo vie
šąjį gyvenimą ir laikraščiams 
pranešdavo. Kiti dar ne visai 
“profesionalai”, bet buvę rū
pestingi ir veiklus vėl lig ap
tingo ar paseno — neberašine- 
ja. Na, ir miištr-uortbsidė ro
dosi, lyg apsnūdo.

Vienok tikrumoje ne visai 
taip yra; pas mus, ir mitingai, 
ir parengimai taip-pat atsibū
ta kaip ir senais “gerais lai
kais”, tik gal būt ne taip gy
vai ir trukšmingai.
Iš Humboldt Parko Lietuvių 

P oi. kliubo susirinkimo.
štai ketvirtadienį, baland

žio 20 d. atsibuvo Humboldt 
Park Lietuvių Politiško kliu
bo mėnesinis susirinkimas Al- 
mira Simons svetainėje, 1610 
N. Hancock st. Čia susirinko 
geras būrys vietinių gyventojų 
lietuvių ir sudarė gana žin
geidi! posėdį.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
kliubas rūpinasi savo sergan
čiais nariais, siunčia narius 
aplankyti ligonių, kliubas turi 
ryšius su kitais panašiais kliu- 
bais, t. y. priklauso į kliubų 
federaciją ir per tą organiza
ciją rūpinasi apie narių rei
kalus, kaip tai taksų asesmen- 
tų ir panašius reikalus.•

ir nuo kurio visas pelnas yra 
skiriamas bedarbiu naudai. 
Kliubas priėmė užkvietimą ir 
patarė nariams paremti šį 
sumanymą, atsilankant į pa
rengimą.

Priimti du nauji nariai.
Tapo priimti du nauji na

riai į kliubą, tai Makrickas ir 
Jasavičia. Taip jau kliubo 
prezidentas K. Kairys išreiškė, 
jog dabar šiuomi depresijos 
laiku kliubas nariais yra tur
tingas virš 100.
Gegutės 6 d. rengia vakarą.
Beje, rengimų komisija pra

nešė, jog yra rengiamas kliu
bo pavasario balius su šokiais 
ir trumpu įvairiu programų, 
gegužės 6 dieną, pradžia 7 v. 
vakaro, vieta 3800 W. Armita- 
ge avė., įžanga bus tik 25 c. 
ypatai. Tai northsidiečiai tu
rėsime vėl progą sueiti į gru
pę ir pasilinksminti sulaukę 
linksmojo pavasario.

— Korespondentas.

Lietuviai advokatai 
rengs iškilmin

gą bankietą
Liet. Dienos proga planuoja 

bankietą surengti liepos 19 d. 
Shoreland viešbutyje

Amerikos lietuvių advokatų 
Draugijos pasaulinės parodos 
komisija, John T. žuris, pir
mininkas, Charles P. Kai, Jo- 
seph J. Grish, Rudolph VaSalle, 
Anthony A. Slakis, John B. Bor- 
den ir A. A. Peters, susirinki
me, kuris įvyko balandžio me
nesio pabaigoje, nutarė sureng
ti iškilmingą bankietą, liepos 19 
d. greičiausiai Shoreland vieš
butyje.

Bankietas ruošiamas pagerbi
mui svečių advokatų ir kitų 
žymesnių asmenų, kurie atsi
lankys Chicagoje, Lietuvių Die
noj Pasaulinėje Parodoje pro
ga. ‘

♦ Komisija stengsis bankietą 
padaryti «4<uo iškilmingiausiu ir 
pasekmingiausiu, kad prilygti 
profesijai ir tikslams, kurią 
draugija reprezentuoja.

Cicero smarkiai ren
giasi prie P. P. Lie

tuvių Dienos

riaus susirinkimą, ir, darinko į 
komisiją, be jų dviejų, eilę vei
kėjų tvarkyti visą darbą, pla
tinti bilietus ir ženklelius, etc.

Visi ciceriečiai su’bruskime ir 
pajudinkime žemę, kad musų 
kolonija butų gerai reprezentuo
jama parodoje ir kad Lietuvių 
Diena butų kuo pasokmingiau- 
šia.

.i>a.i . . .............■■
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Can You Imagine 
Anything Nicer?

Can you imagine anything 
nicer than this? Būt first let’s 
imagine what “this” is going 
to be . In the first place it’s 
a lovely evening in May, the 
sixth to be exact. Nol too cool

and not too warm. About eight 
o’clock you drive down to your 
girl’s house. You are surprised 
at her lovelinfess in that bėau- 
tiful stummcr gown and forgive 
her immediately for keėping you 
waiting alone on the sofa. Then 
you say goodbye to Mama and 
Papa and say “sure” when they 
tell you lo come bome early. 
About nine-thirty you arrive at 
the Drake and hear soft music 
coming from the Tower Room. 
You hurry in and find quite ą 
sizeable gathering alroady. Yuo 
wcre not a bit too early.

What -frAi it is to dance, so 
effortlessly and smoothly on a 
good floor. This giri in your 
arms, what a sweethearl she is. 
Aftcr a few dances you get a 
little thirsty. ’ How good a nice 
cool beer tastes. Later on a 
svveet drink of cool punch fol- 
lows the beer. Then comes some 
more dancing. You exchange 
a few dances, būt find you liko

your giri best, yes indeedly, 
that’s why you asked her to 
como. The orchestra plays a 
few Lithuanian dances and they 
are a lot of fi.‘n too. Then you 
šit ou‘l a fcw dances in the lob- 
by whispering those little noth- 
ingnessess that somehow add 
up to something. A few vvaltzes 
follOvv and then you reųuest 
a number. Difring intermission 
some of the members of the 
Lithuanian Students Club whom 
you know come up to you and

introduce you to some othcrs.
And so it goe.s, a very plea- 

sant evening, meeting old 
friends and making new ac- 
ųuaintances, dancing and toast- 
ing each othcrs, lauglnng and 
sometimes just sitting ant talk- 
ing. Ali this pleasure and fun 
and the tickest for the ridi- 
culously low price of seventy 
five cents.

Now I ask you “Can you im
agine anything nicer?”

Get your tickets from any1

member or the club. You 
get a limited number at 
(Įloor. Don’t be selfish, 
hold out on your friends, 
them about it and they
thank you later.—Woldemar.

cai? 
th? 
and
tell 
wil!

Pinigų Siuntimo Skyrius at-, 
daras kasdie nuo 8 v. ryto' 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis

| “LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS
PASAULINĖS PARODOS TAUTINIŲ 
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,\

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

šiuomi įstoju j Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos “LIETUVIŲ DIENOS 
KARALAITĖS” konkursą ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš v sutinku su visomis nustatytomis konkurso tai
syklėmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti jnano fotografiją laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Aš 
sutinku atvykti j Chicag) ir dalyvauti '‘Lietuvių Dienos" iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.

I Vardas

Adresas

ir pavarde

Ai esu metų amžiaus. Ai gimiau

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ 
Į LIETUVA

(jiml'no nieta

Ai lankiau sekančias mokyklas ‘.....

Mano užsiėmimas yra

Akių spalva :.. Svoris.'. .aukštis

Plaukų spalva □ Blondine O Brunetė d šviesiaplaukė

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus. .

GEGUŽES 10 d. Laivu “BER.LIN”
tiesiai į Klaipėdą '

Ši Ekskursija labai patogi tiems, kurie turi daug baga
žo arba vežasi a|itdih!o^nhirių'' į,

GEGUŽĖS 20 DIENA
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą.

1 Parotas 
A (asmens, kuris prisiunčia fotografiją}

Alaus Stiklas ir Sandvičius Dykai

Raportavo apie PasauliPa
rodą. \

Taip jau komisija išdavė ja* 
portą iš Pasaulinės Parduos 
Lietuvių skyriaus komitetų 
posėdžių ir kaip lietuviai ren
giasi prie Lietuvių Dienos Pa
saulio Parodoje. Kliubas už- 
gyrė komisijos raportą ir įga- 
liavo ją darbuotis iki galo.

Buvo perskaitytas užkvieti- 
mas nuo North Sidės Moterų 
kliubo j jųjų rengiamą vakarą 
“bunco party’’ ir šokius, ku
rie turėjo įvykti balandžio 23 
d. Almira Simmons svetainėje

Suorganizavo specialį visų orga
nizacijų komitetą

CICERO.—Praeitą sekmadie
nį po pietų vietinės parapijos 
svetainėje įvyko visų organiza
cijų atstovų ir valdybų pasita
rimas Pasaulines Parodos rei
kalais.

Užsiregistravo apie 20 organi- 
zacijų ir visi susirinkę kaip vie
nas pasisakė už dalyvavimą Pa
rodoje. Susirinkimas priėmė 
raportą, kurį pateikė K. P. De
veikis ir J. Vilkas, delegatai į 
Pasaulinės Parodos lietuvių sky-

Naujas Francijos ambasadorius Jungt. Valstijose, Andre 
de la Boulaye su savo šeimyna, kuri jau atvyko į Washingtoną. 
Jis yra artimas prezidento Roosevelto draugas.

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIII”

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

giaus kaip paskirta.

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną. ;

LIEPOS 18 DIENI
Laivu “LEVIATHAN” į

į Bremeną, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą arba į Kauną.
■ • ■ . ■ ■ ■ ’ ' c .M

šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia- • 
mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vietų ant 
laivo. z

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

^OSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE

,.Fd8 Grand St., Brooklyn, N. Y.
LlTHUANIAN “VIENYBĖ”

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

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

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

“DIRVA” 6820 Superior St.,
Cleveland, Ohio.

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

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

“NAUJIENŲ”
1739 So. Halsted

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

utį

PAUL MOLIS. 1730— 
Detroit, Micb.

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

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

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

C. J. WOSHNER, 122 Hornaday ’ 
Road, So. Pittsburgb, Pa.

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

A. VELECKIS, 502 South Avė., 
Bridgeport, Conn.

Laivakorčių Skyrius.
St., Chicago, III.

24th St.

Naujienų ir Radio Kliudo
wlIro ŪmiI INI IEmVtaJ

SEKMADIENY,

GEGUŽIO 21,1933
THE 0AKS DARŽE
Archer Avenue ir 123rd Street

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

TO TOS&38S

3100
J. J. BAGDONAS

HEOIUtGRABORK^
Liudnoj|yalandojįpaveskite man visus sąvį 

i jKoplyčia .veltui

2506 West 63rd Street!
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Bet opozicija iš kapitalistų pusės sulaikė biliaus 
svarstymą kongrese. Jeigu iš darbininkų pusės nebus 
daroma spaudimo, tai, jisai bus visai palaidotas.
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SVEIKATOS SKYRIUS
l» O ...In linu.., '.KO.iH «■*<

Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

yra su chirurgijos pagalba. O- 
peracija būna nepavojinga; 
patyręs gydytojas atlieka į dvi 
minutes laiko arba greičiau. 
Po operacijos yra atsargiau 
palikti vaiką ligoninėje per 24 
valandas; labiausiai jei opera
cija yra daroma žiemos laiku^ 
tai ligonis privalo vieną savai
tę pabūti vįduje (stuboje). 
Mažas nuošimtis operuotų adė

ADENOIDAI.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Rašo Dr. A. L. Y tiška, gydyto 
jas ir chirurgas, 

Chicago, III.

NACIAI UŽGROBĖ DARBININKŲ UNIJAS

Vokietijos diktatoriai ginkluotomis jėgomis užėmė 
laisvųjų darbininkų unijų raštines, užgrobė unijų iž
dus ir darbininkų bankus ir suareštavo unijų vadus. 
Taip pat užgrobė socialdemokratų partijos iždą, susi
dedantį iš 3,000,000 markių. Tas iždas buvo padėtas bu
vusiojo reichstago prezidento Loebe sąskaitoje.

Vokietijos laisvosios darbininkų sąjungos yra va
dovaujamos socialdemokratų. Jos turi daugiau, kaip 4 
milionus narių, ir sudarė socialistinio judėjimo nugar
kaulį.

Nacių “smogiamieji skyriai”, kurie atliko tą ban
ditišką užpuolimą ant darbininkų organizacijų, suėmė 
viename tik Berlyne 400 socialdemokratų unijų vadų, 
o visoje Vokietijoje — apie 3,000. Tarpe suimtųjų tele
gramos mini vardus Leiparto, laisvųjų unijų centrali- 
nio prezidento; Grassmanno, vice-prezidento, ir Ru
dolfo Wisselio, bu v. darbo ministerio.

Nors komunistai ir kai kurie fašistų propaganda 
suklaidintieji liberalai skleidė gandus, kad Vokietijos 
socialdemokratai “pataikauja hitlerininkams”, bet tas 
užpuolimas ant socialdemokratinių unijų aiškiai paro
do, kad hitlerininkai žiuri į socialdemokratus, kaip j 
nepermaldaujamus savo priešus, ir yra pasiryžę juos 
sunaikinti Jėga.

Tačiau to užpuolimo ant socialistinių '’darbininkų 
organizacijų reikėjo tikėtis. Kada Vokietijoje buvo įs
teigta fašizmo diktatūra, buvo aišku, kad Hitleris prie 
pirmos progos šoks smaugti nepriklausomas darbinin
kų organizacijas. Taip darė ir daro visos diktatūros, 
pradedant rusiškąja ir . baigiant vokiškąja.

Kada Rusijos bolševikai smurtu ir apgaule pasi- 
grol&j valdžią į savo rankas, tai jie pirmiausia sunaiki
no socialistų spaudą ir uždraudė socialistines partijas, 
o paskui “suvalstybino” darbininkų unijas, pašalindami 
tų unijų vadus socialistus ir paskirdami joms viršinin
kais komunistus. Taip pat pasielgė ir Mussolini Itali- 
j°Je- a'- Aiiak.ĮMJflt

Pirmas diktatūros “principas” yra tas, kad ji ne
pakenčia jokios opozicijos. Tikrumoje tai yra kiekvieno 
despotizmo principas, — visviena, ar tas despotizmas 
yra “Dievo pateptas”, monarchiškas, ar jisai yra apsi
siautęs “revoliucijos” skraiste, ar jisai yra “tautiškas”, 
“komunistiškas”, “krikščioniškas”, ar kitoks. Despotiz
mas arba diktatūra yra dalykas, nesutaikomas su lais
ve ir savarankišku žmonių judėjimu.

Despotai naikina ne tik laisvas žmonių organizaci
jas, bet ir kiekvieną laisvą mintį. Jie reikalauja, kad 
visi žmonės elgtųsi, kalbėtų ir galvotų taip, kaip val
džia įsako. Štai kodėl Vokietija dabar rengiasi net prie 
tokio keisto kultūringame pasaulyje “žygio”, kaip de
ginimas “ne-vokiškų” knygų ant laužo!

Vokjetijos naciai yra stiprus dėlto, kad tenai ke
linti metai siaučia pasibaisėtinas ekonominis krizis, ku
ris išmetė į gatvę daugiau, kaip 6 milionus darbinin
kų. Esant šitokiam nedarbui, darbininkai negali pasi
priešinti. Jeigu dirbantieji išeitų į streiką, tai jų vietas 
užimtų bedarbiai ir streikas butų kaip^ematant su
laužytas. Antra vertus/ daugelis bedarbių remia fašis
tus, pasitikėdami, kad su jų pagelba jie gaus uždarbį 
arba didesnę pašalpą.

Kada bedarbių daug, tai pačioje darbininkų klasė
je eina kova dėl duonos kąsnio: darbininkai užmiršta 
savo klasinius priešus ir piaujasi tarp savęs. O darbi
ninkų išnaudotojai laimi.

Ekonominis^ skurdas Vokietijos darbininkus su
skaldė ir suteikė pergalę fašizmui. Tik tuomet, kai Vo
kietijoje pasitaisys ekonominis gyvenimas, darbininkai 
galės fašizmo jungą nuversti.

Luschak’s trečiu tonsilu. 
dažnai pasitaiko, kad, dėl

Gerklės dalis, kuri randasi 
viršuje gomurio ir užpakalyj, 
nosies, yra vadinama nosine 
gerkle arba nosine kosere.

Sveiko žmogaus nosinės ko- 
serės užpakalinėje sienoje 
randasi dažnai priaugusių ma
žų lymphos undinėlių, kurie 
sudaro mažą kaupelę, vadina
mą 
Bet
kai kurių priežasčių pas vai
kus 
augę pripildo visą nosinę ger
klę arba koserę ir uždaro per 
nosį kvėpavimą. Tai yra vadi
nami peraugusiu Luschak’s 
tonsilu arba adenoidais.

Priežastys, nuo kurių ade- 
naidai perauga, yra neaiškios, 
dėlto ir apsisaugojimas yra 
neužtikrintas. Maž daug žino
ma, kad prigimtis turi didelę 
įtaką, nes randasi tokių šei
mynų, kad visi turi adenoidus. 
Dar yra pastebėta, kad šalta
me klimate daugiau vaikų 
turi adenoidus, negu šiltame ir 
daugiausiai nuo trijų iki pen
kiolikos metų senumo; bet 
adenoidus gali turėti net tri
jų savaičių kūdikiai arba su 
augę žmonės. Vaikai turintie
ji adenoidus beveik visados 
serga kokia nors kita liga. Jie 
valgo be apetito, pilvelis atsa
kančiai nevirškina valgių, vi
duriai nuolatos užkietėję, ir 
visados turi padidėjusius už
nuodytus tonsilus. Ar tie auk
ščiau suminėti nenormalumai 
būna priežastim augimo ade
noidų, ar adenoidai pagamina 
kitų organų nesveikatą, iki 
šiol laiko dar nėra patikrinta.

Visokios rųšies nosies už
kimšimai gali būti adenoidų 
augimo priežastimis: sulinkus 

nosies pertvara, 
padidėję

syphilo tre- 
škarlatina, ty- 

kokliušas ir

tie lymphos audiniai per-

arba kreiva 
kremzlių peraugos, 
turbinkauliukai, 
čiasi laipsnis, 
m a i, diphterija 
t. t.

Per ilgą laiką 
adenoidai pradeda gesti ir iš 
jų nuolatos sunkiasi tiršta,-

OPOZICIJA PRIEŠ 30 VALANDŲ SAVAITĖS BIUŲ

Trijų dešimčių valandų darbo savaitės bilius, kurį 
kongresui patiekė Roosevelto darbo sekretorius, Fran- 
ces Perkins, busiąs atidėtas iki reguliarės kongreso se
sijos. Taip praneša telegramos iš Washingtono.

Tas bilius numato ne tik darbo valandų, bet ir dar
bininkų atlyginimo reguliavimą. Jį priėmus, Amerika 
butų padariusi didžiausią reformą savo ekonominiame 
gyvenime.

nes jie negali girdėti visa tai; 
ką mokytojas sako.

Alsavimas per burną, ypa
tingai vaikų amžiuje, visados 
palieka nepageidaujamas pa
sekmes, kaip tai alsavimas per 
atdarą burną, siauras, aukš
tai išgaubtas burnos gomurys, 
netiksliai išsikraipę dantys, o 
viršutinio žandakaulio dan
tys išsikišę, veidas pailgas ir 
neturi normalės išvaizdos.

Gydymas vaistais adenoidų 
yra nepraktiškas ir tik mažas 
nuošimtis tepagydoma. Vie
nintelis adenoidų išgydymas

tokiems vaikams, kurie yra 
silpni, ligoti ir neprisilaiko hi
gienos taisyklių. Tokiame at
sitikime gali būti reikalinga 
antra operacija.

Praleidus apie keturias sa
vaites po išėmimui adenoidų, 
vaikai gali lengvai kvėpuoti 
per nosį, bet iš įpratimo jie 
vaikščioja išsižioję ir vis kvė
puoja per burną. Tokiame at
sitikime tėvai privalo perser
gėti ir raginti vaiką kvėpuoti 
per nosį, o ne per burną. Mie
gančius vaikus reikia pratinti 
gulėti ant šono, o ne ant nu
garos.

r—— -------—     ■■■ ■         —*------- --------- ----- ------------ ---- - ---

Oscar Wilde Vertė A. Kartūnas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
S---T---..... ..  ...................... , .... ........ . ...,w ......

(Tęsinys)

“Ką-gi tikrumas praslinku
siu laiko turi bendro su tuo? 
Tai tik neišmintingi žmonės 
reikalauja kiek metų pašali
nimui s u s i j a u d i n i i n ų. 
kuris save susivaldo, 
šalinti liūdesį taip 
kaip iis gali išrasti

Pamačius adenoidus turintį 
vaiką’, lengvai galima tai pa
žinti. Jis turi lig atbukusią, iš
vaizdą* visados būna išsižio
jęs, pastorėjusios lupos, iš ša
lių lig suspausta nosis, sunia- 
žėjtįsios šnervės ir dėl negalė
jimo išsišnypšti, nosis per pil
dyta sutirštėjusia gleive. Vai
kas, negalėdamas kvėpuoti 
per nosį, kalba per burną ir 
dėlto balsas būna visados ne
turintis lankstumo. Miegoda
mas knarkia, užtroškęs dažnai 
pabunda ir nuolatos nusispar- 
do užklodus. Kadangi nosies 
gleivės įdegimas dažnai pasi
kartoja, jis visados kosti, čiau 
di, vidurių nevirškinimu bė- 
davoja, išbalęs, mažakraujas 
neturi normalaus svorio ir pa
gal metų senumo sulyginus 
su kitais vaikais būna fiziš
kai ir protiškai daug silpnes
nis. Turintieji adenoidus vai
kai dažnai būna nervuoti, vai
kščiojant ar miegant raume
nys trūkčioja, patalinę prišla- 
pina ir net pasitaiko, kad su
serga nervų liga vadinamą 
choreja (Saint Vitus* Dance).

žmogus, 
gali pa-

ir naują 
smagumą. Aš nenoriu būti au
ka savo jausmų. Aš noriu var
toti juos, gėrėtis jais ir valdy
ti juos.”

“Dorianai, tas yra biauru! 
Kas nors visiškai permainė 
tave. Tu atrodai tikrai toks 
pat nuostabus vaikinas, kuris, 
diena po dienos, ateidavo 
mano studijon (į)pzuoti savam 
atvaizdui. Bet jtada tu buvai 
paprastas, tikras bei nuošir
dus. Tu buvai iš viso pasaulio 
labiausiai nesugadintas su
tvėrimas. Dabar, aš nežinau 
kas apsėdo tave. Tu kalbi, lyg 
tu visai neturėtum širdies, lyg 
tavyje visai nebūtų pasigailė
jimo. Tas viskas yra Henriaus 
įtaka. Aš tą matau.’’

Vaikinas paraudo ir, nuėjęs 
prie lango, keletą minučių 
žiurėjo į žalią, virpantį sau
les plakamą daržą. “Aš esu la
bai daug skolingas Henriui, 
Baziliau,” pagaliau jis tarė— 
‘^daugiau, negu aš esu sko
lingas tau. Tu išmokinai ma
ne buti betiksliu.”

“Tai-gi aš esu nubaustas už 
tą, Dorianai — arba kada nors 
busiu nubaustas.”

“Aš nežinau, ką tu 
Baziliau,” jis pareiškė, 
kdamas. “Aš nežinau 
nori. Ko-gi tu nori?”

“Aš noriu Doriano 
jaus, kurį aš tepdavau,” nulin
dęs tarė artistas.

“Baziliau,” tarė vaikinas, 
^priėjęs prie jo ir uždėjęs savo 
ranką ant jo peties, “jus atė
jote pervėlai. Vakar, kai aš 
išgirdau, kad Sibyl Va n e nu
sižudė—”

“Nusižudė! Dėl Dievo mei
lės! Ar-gi nėra jokios 
nes apie tą?,”—šaukė
vvardas, pasibiaurėjimo išvaiz
da žiūrėdamas į jį.

“Mano brangus Baziliau! 
Iš tikro, tu nemanai, kad tai 
buvo koks vulgariškas atsitiki
mas? žinoma, kad ji nusižu
dė.”

Vyresnio vyras paslėpė vei
dą savo rankomis. “Kaip tai 
baisu!”, jis sumurmėjo, ir vi
sas sudrebėjo.

“Ne,” tarė Dorianas Gray’-

manai, 
atsisu
ko tu

abejo-
Hall-

Iš nosies kraujas dažnai bė
ga, pa ausyse ir pažandžiuosę 
gručiolai (liaukos) pakyla,’'su
tinsta. Adenoidai dažnai už
kemša Eustachian trubelę; 
vaikų girdėjimas žymiaį su-! 
mažėja ir kartais net vidurinė 
ausis užsinuodija. Tokiems

Baziliau. Jus atėjote čia nu
raminti mane. Tas yra labai 
žavinga iš jūsų puses. Jus su
radote mane nuramintą, ir jus 
baisiai siuntate.- Kaip tikrai 
jus esate lyg simpatiškas as
muo! Jus primenate man pa
sakojimą, kurį Henrius yra 
pasakęs man, apie kokį tai 
labdaringą žmogų,. kuris pra
leido dvidešimt savo gyveni
mo metų bandydamas atker
šyti kokį tai piktumą ar ati
taisyti kokią nors neteisingą 
teisę — aš užmiršau, kaip iš- 
•tikro buvo. Ant galo, jam 
nusisekė, bet niekas negalėjo 
viršinti jo nusiminimą. Jam 
nebeliko absoliutiškai nieko 
beveikti, beveik numirė iš 
‘nuobodžio, ir pasidarė užkie
tėjęs labdarybės priešas. Prie 
to, mano brangus seni Bazi
liau, jeigu jus tikrai norite 
nuraminti mane, geriau pamo
kinkite mane, kaip užmiršti, 
kas atsitiko arba kaip j tą 
žiūrėti iš tinkamos artistiškos 
pažvalgos. Ar tai nebuvo 
Gauticr, kuris rašydavo apie 
la consolation dės arts? Aš at
simenu, buvau pasiėmęs ma
žą pergaminu aptaisytą kny
gelę jūsų studijoj vieną dieną 
ir užtikau tą malonų sakinį. 
Gerai, aš nesu kaip tas jau
nas vyras, apie kurį jus esate 
sakę man, kada mes sykiu 
buvome Marlow’e — tas jau
nas vyras, kuris sakydavo, jo
gei geltonas šilkas galėtų nu
raminti žmogų nuo visų gyve
nimo nelaimių. Aš mėgstu 
gražius daiktus, kuriuos gali
ma paliesti bei čiupinėti. Se
nus auksu išrašytus audeklus, 
žalias bronzas, lekeruotus 
išdirbinius, išpiaustytas dra
mblio kaulus, puikias aplinky
bes, smagumą, puošnumą, 
daug ko galima gauti iš tų vi
sų. O artistiškas temperamen
tas, kurį tie daiktai sudaro 
arba nors išreiškia, tai dar 
daugiau man verti. Tapti pri- 
sižiurėtojum savo paties gyve
nimo, anot Henriaus, reiškia 
ištrukti nuo gyvenimo kančių. 
Aš žinau, jus nusistebėsite, 
kad aš taip kalbu į jus. Jus 
neapsvarstote, kiek aš jau pri
brendęs. Aš buvau moksleivis, 
kada jus pažinote mane. Da
bar aš esu jau vyras. Aš įga
vau naujų aistrų, naujų užma
nymų, naujų idėjų. Aš jau esu 
kitoniškas, bet jų» neprivalote 
mėgti mane . mažiau. Aš esu

manau — vidurinio luomo do
ra ir tam panašus daiktai. 
Kaip visai kitoniška buvo Si- 
byle! Ji gyveno savo pui
kiausią tragediją. Ji visuomet 
buvo didvyriška. Vakar va
kare ji lošė — vakarą, kada 
jus matėte ją — ji lošė blo
gai, nes ji jau žinojo meilės 
tikrenybę. Kada ji pažino 
meilės netikrumą, ji nusižudė 
taip, kaip ir Juliete butų ga
lėjusi nusižudyti. Ji vėl įėjo 
į meno sritį. Ji yra maždaug 
kankinė. Jos mirtis turi visą 
liūdną kankinių nenaudingu
mą, visą sugadintą grožį. Bet, 
kaip jau aš sakiau, jus nema
nykite, kad aš nekentėjau. 
Jeigu jus būtumėt atėję va
kar tuo laiku — apie pusę 
šeštos valandos vakaro, argai 
penkiolika minučių vėliau — 
jus būtumėte radę mane ap
siašarojusį. Net Henrius, ku
ris buvo čia, kuris atnešė ži
nią, iš tikro, nežinojo, ką aš 
pergyvenau, — aš taip baisiai 
kentėjau. Tada aš nusirami
nau. Aš negaliu atkartoti su
sijaudinimą. Niekas negali, 
išskyriant sentimentalistiis. O persi mainęs, bet jus privalote 
jus" esate baisiai neteisimas, pasilikti ant visados mano

apie pusę

ATSIDARĖ SEZONAS
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jus, “nieko tokio baisaus ta
uta) nė>ą'.; Tai L yra ;y|e!naįiš į<Įi- 
džia'usiųf romįh'tisįų'i tragedi
jų šio amžiaus. Paprastai 
■Žmonės, kurie lošia, gyvena, 
labai neįdomų gyvenimą. Jie 
esti geri vedę vyrai, arba -išti
kimos žmonoj ar kas nors
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draugu. Žinoma, man labai 
patinka Henrius.- Bet aš ži
nau, kad jus esat geresnis už 
jį. Jus nesat. tvirtesnis — jus 
labai bijote gyvenimo — bet 
jus esate geresnis. Ir kaip 
linksmi mes būdavome sykiu! 
Neapleiskite manęs, Baziliau, 
ir nesibarkite su manim/Aš 
esu — kuo esu. Neturiu nieko 
daugiau pasakyti.”

Tapytojas jautė keistą su
sijaudinimą. Vaikinas buvo 
begaliniai brangus jam, ir jo 
asmuo buvo didžiausis jo me
no perversmo punktas. Jis ne
galėjo pakęsti minties dau
giau bebarti jį. Po viskuo, jo 
nepaisymas gal buvo tik ūpas, 
[kuris prapuls. Buvo tiek daug 
gero jame, tiek daug garbin
go.

“Gerai, Dorianai,’’ jis tarė, 
ant galo, liūdnai šypsodamas, 
“aš nekalbėsiu jums apie šį 
baisų daiktą po šios dienos. 
Aš pasitikiu tiktai, kad jūsų 
vardas nebus minimas, ryšyje 
su tuo. Pomirtinis teismas 
bus šį popietį. Ar jie pašau
kė jus?”

Dorianas papurtė galvą ir 
erzinimo išvaizda perėjo jo 
veidą paminėjus žodį “teis
mas”. Tame buvo kažkas šiur
kštaus ir vulgariško, ir visuo
se panašiuose daiktuose. Jie 
nežino mano pavardės,” jis 
atsakė.

“Bet-gi ji tikrai žinojo?”
“Ji težinojo tik mano pir

mą vardą, ir tą, aš esu tikras, 
ji niekam neminėjo. Ji sykį 
sakė man, jogei jie visi buvo 
gana žingeidus dažinoti, kas 
aš buvau, ir kad ji vienodai 
atsakydavo jiems, jogei mano 
vardas buvęs žavėtinas Kara
laitis. Tas buvo labai puiku iš 
jos pusės. Jus turėsite nupieš
ti man Sibylės paveikslą, Ba- 
zįliau. Aš norėčiau turėti ką 
nors daugiau iš jos, negu ke
letą bučkių atminčiai ir keletą 
gailesčio žodžių.”

“Aš bandysiu padaryti ką 
nors, Dorianai, jeigu tas. pa
tenkins f jus. Bet jus pats pri
valote ateiti ir vėl pozuoti 
man. Aš negaliu apseiti be jū
sų.”

“Aš niekados negalėsiu' vėl 
pozuoti jums, Baziliau. Tas 
negalima!,” surėkė jis, pasi
traukdamas atgal.

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Iš saulėtos Meksikos 
į Lietuvių Auditorija
Chicagos Lietuvių Choro “Pir~ 

myn” pastangomis atvyksta, 
ateinantį sekmadienį links
ma, įvairiaspalve operete 
“PepitaJ*

sišliejo į stalą rūbų krautuvėje 
ir paleido kulką j savo kaktą. 
Mirė vietoje.

Jis buvo apie 75 metų am
žiaus. Ilgą laiką varė prekybą 
vietinėje apielinkėje ir buvo ge
rai žinomas lietuviams. Savo 
laiku ir lietuviai buvo Theodore 
Werner Company dalinibRais. 
Vienas iš jų, Ignas Stankus, jau 
miręs> buvo stambus, bendroves 
šėrininkas ir joje ilgai i dirbo.

Theodore Werner Co„ savo t 
laiku užlaikė didelę krautuvę, 
bet pereitais metais viską iš
pardavė ir persikraustė į ma
žesnę. vietą, kad sumažinti iš
laidas.

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 7 d., musų Lietuvių Audi
torija pavirs į miniaturinę 
saulėtą, žavingą ir 
paslaptingą Meksiką. 
7 vai. vakare, kai 
Cliicagos Lietuvių 
“Pirmyn” pastatys 
tiek pat spalvotą, 1 
Meksika, pilną žavingų dainų, 
kurias taip yra pamylėję vi
suomet linksmus, berupestingi 
ineksikonai, dviveiksmę ope
retę “Pepita.”

Ai linksma operetė bus pir- 
t mą kartą statoma Chicagos 
lietuviams. Ji yra linksma, 
vietomis komiška, labai mar
ga, intriguojanti savo turiniu 
operetė. Ji kartu bus ir pas
kutinė šio sezono operetė, pa
skutinis didelis! muzikos ir 
dainų vakaras. \

visuomet! 
. Tai bus 

didžiulis
Choras 

linksmą, 
kaip pati

“Pirmyn-”' transliavo 
ištraukas iš opere

tės “Pepita”
Dainavo solistės p-lė S. Rim- 

kaitė, V. Nekrcšaitė, B. Sku- 
sevičiutė, V. Tarutis, etc.

Buvęs New Yorko meras James J. Walker ir jo antroji žmona> 
aktore Betty Compton, kurią jis nesenai vedė Francijoj*

persikėlė į naują vietą, prie 
Ganalport Avė. arti String St.

@ Naujų biznių ypačiai gė
rimų ir užkandžių, atsidaro 
kasdien, senieji bizniai remon
tuojami — pagražinami.

įįį) Ana ve, aną dieną užeinu 
pas p. Ortakį, “Naujienų” 
kaimyną “Kingsbury” alaus 
paragauti — Pocius pentuoja 
dirba sušilęs — nieks nei ne
žinojo, kad p. Pocius yra žy
mus šios apielinkės maliorius. 
Ponia Orlakienė džiūgauja iš 
gero Pociaus darbo — mat ge
ras darbas visiems malonu 
matyti. Aš irgi p. Pociaus dar
bą pagyriau, žinoma, 
—gavau gerą stiklą 
rio.

Bojo, ar kas negirdėjote kur 
prapuolė p. Uktveris? Savo 
laiku buvęs žymus lošėjas, 
dainininkas, “pramoteris” ir 
žymus “N.” korespondentas. 
Girdėjau, kad jis kur tai šitoj 
18-tos apielinkėje gyvena, bet 
dievai žino kur. Seniau aš jį 
gana tankiai sutikdavau prie 
Halsted ir 18 St., bet nuo laiko 
kada jis- mano raštus biznie
riui, agentui ir graboriui 
“wrong išvirozino” nuo to lai
ko čia jo daugiau savo griež- 
na aki a neberegėjau.

— Jūsų Draugas Kuku.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠU
Df. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Pirmu kartu pasirodys V. He
liu jaus baletas.
operetėj pirmą kartąšioj 

pasirodys ir lietuvių baletas, 
suorganizuotas ir sumokintas 
lietuvio šokėjo Vytauto Belia- 
jaus. Dalyvaus ir šokėja Irena 
Juozaičiutė.

Vadovaujamas roles išpildys 
Anelė Salaveičikiutė, Pranas 
Jakavičius, Stella Staniuliutė, 
B. Liutkevičius, V. Skusevičiu- 
tč, Vytautas Tarutis, F. Pūkis, 
J. Peters ir visas choras. Ar-

“Pirmyn” choro solistai ant 
radienį vakare sudainavo kai 
kurias ištraukas iš operetes 
“Pepitą”, kurią stato Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, gegužes 
7 d., ši stoties W.G.E.S. Peoples 
Furniture Co., programe.

Dainavo solistės S. Rimkai*- 
te, V. Nekrošiutė, B. Skusevičiut- 
tė, S. Staneliutė ir solistai V. 
Tarutis, p. Petrošius ir pats 
choras. Transliavimas nusise
kė. Dainos melodingos, lengr 
vos.

Be “Pirmyn” choro progra
me dalyvavo kalbėtojai Dr. Ra
kauskas, adv. G. Kai, etc. Juo- 
]cų pakrėtė čalis Kepure. Bend
rai, pragramas buvo vykęs.

Cicero Liet. Demo
kratų Klubas šaukia 

susirinkimą

ne veltui
Kingsbu-

šituo sy-įįfy Daugiau nieko 
kiti neberašysiu — kiek p.

šiau. Tai viskas, iš šitos apie- 
linkės.

Graboriai

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

gimui prie naujo biznio

Anglickas, kuris turėjo 
biznį Union ir 16th St. dabar

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18 St 
Tel. Roosevclt 7532

Kas sako, kad laikai 
negerėja?

Kas sako, kad laikai nege
rėja, tas klysta. Kas yra pir
mos biznio kregždės jei ne 
biznieriai. Faktai kalba už sa
ve, štai jie: Geo. Ghernaus- 
kas, kuris užlaiko gėrimų ir 
užkandžių biznį 1900 S. Union 
Avė. steigia naują ir gerai į- 
rengtą biznį šitoje pačioje sri
tyje, 7021 Stony Island Avė.

Gegužio 1 d. permainau ofisą 
valandos 10 iki 12 ryto 

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

Nedėlioj sulig sutarimo
Dr. Joseph F. Andersunas 

KOJŲ SPECIALISTAS
6254 S. Ashland Avė 2 lub. Chicago, III. 

Ofiso Tel. Prospect 0917 
Rez. Pullman 3224

Telefonas Yards 1138 * 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

Graboriai

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni ir patogesni vietą
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—— 3 ir 7—8
Sercdomis ir nedaliomis pagal sutarti 

Rezidencija 6631 So. Catifornia Avė. 
Telefonu Republic 7868

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų ligų S pečiai irti 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieni dieni nuo 9 iki 
12 ryto (išskyras seredomu). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkab i: 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Įvairus Gydytojai
Phone Arini ta gc 2822

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

1145 Miltoaukee Amuos

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 R 1L 
Seredoi vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

DENTISTAS 
Grifo ii Suropot ir cil praktikuoja 

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

T.L BOULEVARD 919»

Po tokios linksmos operetės 
bus linksma visiems pasišok
ti prie smagios Stephens Re- 
velers muzikos.

Įt įgykite bilietus šiai opere
tei iškahio — bus daug pigiau, 
nes iškalno perkant bilietai 
tik 50c, o prie durų perkant 
bus 65c. Juos galima gauti pas 
visus choro narius. — ff.

Vakar nusišovė Ro 
seland lietuviams 
žinomas pirklys

CICERO.— Cicero Lietuvių 
Demokratų klubas buvo suorga
nizuotas apie 7 men. atgal. Klu
bo narių skaičius auga beveik 
kiekvieną mėnesį ir tuo pačiu 
laiku plečiasi darbuotė.

Betgi prisirašiusių narių nuo
mone nebuvo vienoda. Vieni ma
nė dirbti ir tobulinti klubą, o 
kiti nariai dirba kiek galėdami,, 
kad jį sugriauti. Kai kurie na
riai dėl to buvo prašalinti.

Klubas turi dabartiniu laiku 
apie 200 narių, o susirinkimus 
laiko kiekvieno mėnesio pirmą 
ketvirtadienį, 8:00 v. v., 1500į 
South 49th Avė. Klubo valdyba; 
kviečia visdK Cicero lietuvius 
šiandien įvykstančiame susirim- 
kime atsilankyti.—Pilietis.

įi£ Barzdaskutys Petras La- 
penis, 727 W. 18tli St. perkėlė 
savo bizni į naują ir geriau į- 
rengtą vietą 724 W. 18th St.

Buvę šitos apielinkės bi
znieriai pp. Tveri jonas ir Le
kavičius, nors savo įstaigas ir 
likvidavo, bet tai tik prisiren-

Palaidokite mane penktadienį”, 
prašė laiškytyj prieš nusi
šaudamas; tuojau mirė

PATENTS

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. i

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

F. J. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Reikale pašaukite Radžiu, o Jis Jums 
sutaupys šimtus Dolerių, Palaidoja už 

$25.00 ir'augščiau.
668 West 18th Street. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

Tel, Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje.
Bdk. Didelė ir graži 

Koplyčia dykai.
L 4092 ARCHER AV.

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 telefonai Brunswick 0597

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

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. \3th St,, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

L J. ZOLP
GRABORIUS 

16^.4West 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 iventadienio it ketvirtadienio

ROSELAND.— Vakar rytą, 
apie 7 valandą ,nusišovė Theo- 
dore L. Werner, Theodore Wer- 
ner Company vyriškų rūbų krau
tuvės, 11204 Michigan avenue, 
vedėjas. Gyveno adresu 303 
East 103th Street.

“Palaidokite mane penktadie
nį, jeigu galite”, parašė Wer- 
ifer’is prieš nusižudydamas. Tai 
padaręs pasiėmė revolverį at

Laiku daug reiikla 
prie patentu. Nerišk 
kuoklt vilkindami un 
aptaugojimu savo 
•n manymo. Prisila
kite braižini ar mo
deli dėl instrukeiJo, 
arba- raiyklte dėl 
NEMOKAMOS kny- 
ntfc “How to Ob*
taln a Patent” Ir "Record of I«- 
▼entfon” formos. Nieko neimant 
už Informacijas ką daryti. Susl- 
ražInUhnal laikomi partapt/Je. 
Greitu, atsargus, rūpestingu pe* 
taraavimaa.

DTKAI 
KNYGELI

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

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

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
CLARENCE A. O’BRIEN 

Reųlstered Pate n t Attorney 

43-A Secorlty Sa*in<* & Cammerclal 
Bank Bullding

(Direetly aerota *tre«t Irom Patent Offlce) 

VVA8HINOTON. C.

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; Eųdeikis yra vienatinis lietuvių gra- 
boriušnčuris, 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. z

į Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nuliudimo valandoje, pašaukite šiąi įs
taigų.

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti'. f 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS’

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

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ave„ 2 lesboe 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 vai 
vakaro .NedėL nuo 10 iki 12 t. dieną 

Phone Midway 2880

Lietuves Akušerės

Ofiso TeL Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nno 1-3, nno 6:30-8:30 

Nedėldieniaia pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

5J Midvvife
6109 South Albany 

Avenue
Phone

Hemlock 92} 2 
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.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL'S
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialiuos odos ligų it venerilkų lipų

3102 So. Halsted St.
kampas 3 Irt Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—ft v.v 
Nedaliomis ir Šventadieniais 10—2.

e
i
I

i J. F. EUDEIKIS
i

■b

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.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Bcverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth Avė., 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.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonu Virginia 0038

Advokatai

8

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsjted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Margume Rd. 

kampai 67th ir Artciian Avė. 
Telefonai Grovebill 1595 

Valandos nno 9 iki 11 ryto, nuo 2-4
ir 7-t po pietų, seredoms po pietį h 

nedlliomi pagal raiitarima.

Telefonas Grovebill 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

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

«....

: . 4B0SM ■ so“ HERMITAGE AVĖ.
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DR. VAITUSH
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių {tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, nuima kataraktą^ atsitaiso 
trumparegystą ir toliregystg. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos* 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias- klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus, Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomi* pagal 
sutartj. Akinių kainos per pusg pigiau*, 

kaip) buvo pirmiau.
Daugely ątsitildmų akys atL 
paisomos be akiniu. Kainos gb 

-giau kaip pirmiau..
4712 South Ashland Ave^

Phons Boulsvąr4
. .".j ; 1 .

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut. 
Tel. Boulevard 2800 

Rex. 6515 So. Rockivell St. 
Tel. Republic 9723

2>

amą
Rtz. 6600 South Artesian Apmmm 

Phone Prospect 6659 
Ofiso *Tel. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe SL, prie Clark 
Telefonu State 7660: Valandos O—6 
Weat Side: 2151 W. 22nd St. _ 

Panedttlo, Seredos ir P8tny«os vak. 6 Ud ffi 
Telefonas Boouevelt 0000

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Utarnlnko, Ketvergo ir Subatos vak. 7 iki H 

Telefonu Bepublto 0600

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpntnsfot 
blauzdų gysla*.

Valandos nua L iki 4 ir nuo 7 iki 9 f. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tęl. Boulevard 1401

Tel. Calumet 1656

W. E. HERR 
ADVOKATAS 

3241 So. Halsted St 
Virš Juciam Restaurants

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 v. yak.



Lakūnų S. Dariaus ir 
S. Girėno paskutinės 

dienos Chicagoje
šią savaitę apleis Chicago; pra

dės kelionę

restaurante, 
atsi- 

Įžanga

6 d.—
83-rd ir

Penktadienį, gegužės 5 d* — 
Juciaus seserų 
3241 S. Halsted Street, 
sveikinimo bankietas.
$1.

šeštadienį, gegužės 
Ashburn Aerodrome,
Cicero avenue, aeroplano krikš
tynos. Aeroplanui parinktas 
vardas “LITUANICA”, krikšto 
motina lakūno S. Dariaus mo
tina. |žanga — 25c. Pradžia 
— 4 vai. po pietų.

šeštadienį, gegužės 6 d., va
kare. — Lakūnai S. Darius ir 
S. Girėnas pasirodys viešai pa
skutinį kartą, atsilankydami į 
Lithuanian University Club šo
kius, Drake viešbutyje.

Sekmadienį, gegužės 7 d., ry
to. — Atsisveikina su visais 
chicagiečiais, draugais, artimai
siais ir pasileidžia į pirmą ke
lionės etapą, Chicago—New
York. New Yorką pasieks po 
pietų ir dalyvaus Aviacijos Die
noje, kurią jiems rengia New 
Yorko lietuviai. O gegužės 20 
dieną, planuojama, 
New Yorko Floyd 
Lauko į Kauną.

Paskutinės progos
skridimo laiškus

išskris iš
Bennett

įsigyti

Laiškai, kuriuos lakūnai Da
rius ir Girėnas vež į Kauną iš 
New Yorko, baigiasi. Užsaky
mams gausiai plaukiant iš vi
sų lietuvių kolionijų, jų skai
čius greit mažšta ir netrukus 
visai išsisems. Jeigu žadate 
vieną tų laiškų pasiųsti aero
planu į Lietuvą, paskubėkite jį 
užsisakyti. Užsakymus prįsiųs- 
kite arba priduokite asmeniš
kai į “Naujienas”, A. Vaiva
dai, 1739 South Halsted street, 
Chicago, Illinois. Su užsakymu 
priduokite $2 už voką, lakštą 
specialio popierio, pašto ženklus 
ir pervežimą aeroplanu.

Susipažinkite su čia 
augusiais lietuviais 

studentais!
Atsilankykite į jų pavasarinius 

šokius Drake viešbutyje, šį 
šeštadienį

Visiems žinomas Lietuvių 
Universiteto Studentų Klubas 
rengia savo metinį pavasario 
šokius šį šeštadienį, geg. 6 d. 
Drake Hotel, * Tower Room.

Visi atsimena kaip linksmai 
praleidom laiką pereitais me
tais tos organizacijos parengi
me. šįmet, musų studentai yra 
pasiryžę dar geriau priimti ir 
dar linksmiau pavaišinti savo 
svečias. Aš manau*, kad visiems 
bus labai malonu susitikti ir

POPULIARI ŠOKĖJA “PEPITOJE”

(.ISTERINE
relieves

SORE THROAT
Ketvirtadienį,gegužės 4

lie-

Reduces COLDS

susipažinti su čia augusiu lie
tuvių jaunimu, kttfris siekia au- 
gštus mokslus ir daug veikia 
lietuvybės labui.

Tai nepamirškite šį šeštadie
nį! Bilietus galima gauti nuo 
visų narių arba prie durų. Kai
na tiktai 75c.

Iki pasimatymo.—Onuks.

SUSIRINKIMU 
KALENDORĖLIS

Cicero Lietuvių Demokratų 
klubo susirinkimas, 1500 South 
49th Avė., 8., vakare. Klubas 
kviečia į susirinkimą visus 
tuvius.—V.

be 
the

will 
1, at 
N. VVclls

and 
and

L. U. C. meeting
Thursday avė., May
Lith. Consulate, 201 
st. at 7:30 P. M.

Yno are urged to attend 
to tnTn in your tickets 
money for our dance!

Please be prompt!
Sec-y’ A. Kailis.

Penktadienį, gegužės 5
Lietuvių Amerikoje 
Kliubas laikys mėne- 
7:30 vakare Chica-

F NAUJIENOS, CHIčSga, UI.'
— - - - - - -   «   —  —■

Garsinkitės “N-nose”

Listerine beveik m ome taisai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
sjcaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargas 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rode, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co„ St. 
Louis, Mo.

Ketvirtadienis, geg. 4, 1933

CLASSIFIEDADS

Populiari Chicagos lietuvių Dr. Juozaičių duktė—šokėja 
Irena Ju’ozaičiutė, kuri šoks “Pirmyn” choro statomoj operetėj 
“Pepita”. Ji bus pastatyta Chi. Liet. Auditorijoje gegužės 7 d. 66%

MADOS MADOS MADOS Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

pražuvęs 
Daugeli* pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu norą mažu ii pažiūros
daikto.
TAI yra plukti jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigti žmogau* 
dantis yra ne Svarus, tai jus no- 
roms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio* surado *u*tatn

damas dantų amale* — ta* sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantį! 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu.' 
Lambert Pharmacal Co, Saint

Business Service
CHAS YUSHAS 

KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

{vairius pataisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis. 

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
Kreipkitės 

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935

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, III.

MILIJONO Dolerių Paskola namų sa
vininkams pataisymams ir perdirbimams; 
darbas ir m a te r i jo Jas niekuomet daugiau 
negalės bus pasiūlytas tokia žema kaina; 
Prisirengk Pasaulinei Parodai. Mes tik 
ką užbaigėme puikiausi namą, ant Pasau
linės Parodos lauko. Tik mėnesis be
liko iki jos atidarymui. Pradek statybą 
dabar ir mokėk per 2 metus. General 
Building Contractors Co., 111 West 
Jackson Blvd., kambarys 401. Didžiojo 
ofiso Telefonas Harrison 1671 ir ūmam 
reikalai Skyriaus Telefonas Central 3869. 
Reikalingi salesmanai.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Masu biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų 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. {žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 merų

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

D-ros A. L. Graičunas, 
3310 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Reikale “Sales Tax”

Hratt naras

27202746 Į Į3289

o

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

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Janseh Stud.)

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2746 — Paskutinis Paryžiaus modelis. Viršus sukneles yra išsiuvinėtas, 
apačia iš vienos spalvos šilko. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 

36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.,
3289 — Kam nepatiks ši labai elegantiška suknelė? Ją reikia siūdinti iš 

vienos spalvos materijos, ir dėvėti su baltu kalnierium. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

2720 — Mergaitei suknelė. Iškirptos mieros 6, 8, 10 ir 12 metų amžiaus 
mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 

St.. ChirMtfn TU

Jaunų
Tautiškas 
sinį 5 d. 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133
S. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes ran
das daug svarbių reikalų, ku
riuos būtinai turime aptarti. 
Kurie nesate nieko šiais melais 
neįmokėję, malonėkite tai pa
daryti šiame susirinkime.

R. S. Kuneviče.

PRANEŠIMAS
Praeitą ketvirtadienį atsibuvo Kupiš- 

kųnų susirinkimas, atsilankė mažas skait
lius Kupiškėnų, tad nieko nenutarta, tik 
pasikalbėta.

Šiuomi šaukiamas antrą syk susirinki
mas, kuris atsibus Sandaros svetainėj, 
814 W. 33rd St., Chicago, III. ketvir
tadienį gegužės 4 d., 8 vai. vak.

Meldžiu kupiškėnus ir apylinkes Ku
piškio nepatingėti ir ateiti susiri|nkiman, 
nes labai daug svarbių ir neatidėliotinų 
reikalų susirinko.

Reikia nepamiršti, kad šis susirinki
mas nieko bendro neturi su “Kupiškėnų 
Bendrų Kliubų Amerikoje’. Šaukia susi-

f Don’t 
neglect 
coids

GEGUŽINIS BALIUS!
— Rengia —

ROSELAND BEVERAGE CO.
11515-17 PRAIRIE AVENUE

ir A. BALCHUNAS, Strumilos svetainės 
Savininkas, 158 E. 107 Street.

NEDELIOJ, GEGUŽES 7 DIENĄ, 1933 M.
STRUMILOS SVETAINĖJE

158 E. 107 Street
Tai bus paskutinis parengimas palydint žieminį sezoną.

Daug buvo visokių parengimų žiemos sezone, bet jie ne
turėjo to linksmumo ir malonumo kokį turės šis Geguži
nis Balius.

Lyginai, kaip kad Lietuvoje būdavo. Gegužinė,*kur visi, 
jauni ir seni linksmindavosi prie visokių vaišių. Taip ir 
šiame Gegužiniame parengime bus visokių skanumynų, 
Roseland Beverage Company parūpins visokių gėrimų ir 
valgių, kurie bus parduodami žema kaina.

Lietuviška Muzika Grieš Lietuviškus ir 
Amerikoniškus Šokius.

Pradžia 5 vai. vakaro. {žanga 15c,
Boosteriai — ST. SUDENTAS ir A. BALCHUNAS

=

Matykite J. P. VARKALĄ 
Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstija 
reikalingus “Sales ir Income" 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

7

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

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. Brunswick 9131

NAUJOJ VIETOJ

PAINI

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Rantančioms, V ėdi jot, 
štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis ------ - ****

ir augsčiau
SPAR Varnisb, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $-| gg 
3214 So. Halsted "st.C h i c a g o ir Illinois

BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

NAUJIENOS Pattren Depe.
1739 S. Halsted St.^ Chicago, III.

Čia įdeda 15 tentų it prašau at- 

siųsti man pavyzd} No, 

Mieto* ................... ........ pet krutinę

(Vardai* ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

—

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnaląKULTŪRĄPRENUMERATOŠ KAINA: Amerikoj mXms — 3 

dol., pusei metų r*- doL> Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei metų — £ dol., ketvirčiui — 14 dol.

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros”
ž. admin.

ų
p '-V

i

J. WELICHKA
Pigiausias lietuvys perkraustytojas Chi- 
cagoje. Nedaro skirtumo kiek toli krau- 
stoties, nors ir į Californiją. Diena arba 
naktį. Taipgi parenduoja trokus, par
duoda anglis, kas kokias nori. Orde
ris gali būti didelis arba mažas, bus iš
pildytas. Reikale kreipkitės

2506 W. 69th St.
Telefonas REPUBLIC .3713

Chicago, III.

______ Automobiles_______
> AUTOMOBILIUS

Patyręs automobilių mekanikas pa
taiso jūsų namuose visokių išdirbyščių 
automobilius už labai < prieinamą kai
ną. *

Telefonas Lafayette 1329

Partners Wanted
L-- -

PAIEŠKAU partnerio su $300 prie 
saliuno biznio. Kreipkitės Misevičia, 
3549 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs shearmonas 
ir pagelbininkai dėl skrap iron yardo. 
Pohn Iron 8 Steel Co., 1911 North 
Laramie Avė.

For Rent
EXTRAI Marųuette Park -r Išsi- 

renduoja arba parsiduoda bizniavas na
mas at 69 St. — prieinama kaina. — 
Kreipkitės 6635 S. Sacrametno Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

“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 
Įima gauti už tiktai 

15c
ga-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

1 ■ . , . . į-1

CLASSIFIEDADS
Business Service

-------------- ---------------------------------------------------
VISUOMENĖS ATYDAI

Turime gerų pirkinių pigiai už casb 
ir mainymui visokios ruiies propetčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai namelj *r kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Hpildome visokios ruiies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus' morgi- 
čius, kontraktus. Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis —■ “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas”.

Vidminėtais reikalais kreipkitės pa* mus.
PAUL M. SMITH CO.

REAL ESTĄTE — LOANS — ‘ 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.
Tel. Victorv 4965

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuojau* 5717 Sberidan Road

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

Gražų Orientališką kaurą 9x12 ver
tes $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, firąn- 
kos, draperijos, veidrodžiai baby grand 
pianas, lempos, indai, ir kitį labai gra
žus daiktai, paaukausiu už bile kainą.ai, paaukausiu už bile kainą. 

5717 Sberidan Road

Business Chances
Paidavimui Bizniai

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

4554 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI Sandvičių šapa, kam
pas Lincoln ir Roosevelt Rd., pigiai. 
J. Boven, 1859 W. Roosevelt Rd.

MAŽA GROSERNĖ — 12 kamba
rių ruming auze — % bloko nuo Pa
saulinės Parodos vartų. Nevedęs vyras 
negali apsidirbti. Parduosiu tuojaus. 
auksinė proga. 1634 Prairie Avė.

KENDŽIŲ ir Cigarų krautuvė par
siduoda pigiai.

2030 Canalport Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
biznis gerai išdirbtas, einu į karčemos 
bizni. 1739 S. Halsted St. Box 1553.

PARDAVIMUI grosernė. Gera apie- 
linkė — nėra kompeticijos per 2 blo
kus. 3342 So. Pamell Avė.

«'■ •’ * \ <■ r ■, . -V u-' •

Išvalyk Vidurius'-— Tai Pama 
tas Sveikatai!

TRINERIO KARTUSIS VYNAS
Prašalina Vidurių Užkietėjimą, 
blogą apetitą, Gazus, Galve 

Skaudėjimą, Nemigą.

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

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.




