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Farmeriu Suvažiavimas Nutarė Skelbti Streiką
Farmeriu Streikas Prasi

dės Gegužės 13 d.
Farmeriai streiko laiku nieko nepirks ir 

nepardavinės savo produktų. Suvažia
vimas atstovauja 24 valstijas

DĖS MOINES, Io\va, geg. 4. 
—National Farm Holiday As- 
sociation suvažiavimas, kuria
me dalyvauja apie 2,500 dele
gatų iš 24 valstijų, nutarė vi
soje šalyje paskelbti farmeriu 
streikų, pradedant nuo gegužes 
13 dienos.

Išpradžių dar buvo svyravimo 
skelbti tų streikų, ar ne, bet ka
da senatorius Smith (dem.), 
pirmininkas senato agri k iri tu
rus komiteto, savo kalboj pa
reiškė, kad jis negali garantuo
ti. kad produkcijos kaina ūkio 
produktams bus išlaikyta farmii 
gelbėjimo infliacijos biliuje, jo
kios abejonės pas suvažiavu
sius farmeriu atstovus dėl strei
ko nebeliko.

Įnešimas išnaujo persvarsty 
ti streiko klausimų ir streiko 
paskelbimą pavesti ' pildomąjam 
komitetui, tapo atmestas labai 
didele balsų didžiuma.

Paakstinimą streikui padarė

Vokietijos naziai 
suokalbiauja pasi
grobti Austriją

Jie planuoją įsiveržti į Austri
ja ir nuversti jos valdžią, sa
ko Austrijos valdžios laikraš
tis

V1ENNA, Austrijoj, geg. 4. 
—Austrijos valdžios laikraštis 
Beichpost paskelbė sensacingų 
straipsni, kuriame yra kalti
nama, kad Vokietijos naziai da
ro suokalbį ginkluotam įsiver
žimui į Austrijų palei Bavari
jos sienų.

Oficialiai tvirtinama, kad na
ziai stengiasi sukurstyti pasie
nio gyventojus prieš Austrijos 
valdžių. Vienas Vokietijos na- 
zių, kamantinėjamas, jau pri
sipažino prie suokalbio pasi
grobti Austriją.

Beichpost pareiškia, kad tie 
elementai, kurie priruošė tokius 
planus, turi suprasti, kad to- 
kis žygis iššauktų pavojingas 
komplikacijas pačiai Vokietijai.

Austrijos valdžia jau kenas 
savaites žinanti, kad ginkluotos 
Vokietijos nazių gaujos pla
nuoja įsiveržti į Austriją, už
imti pasienio miestus ir tada 
su pagelba Austrijos nazių nu
versti Austrijos valdžią.

Taipjau gauta privatiškų ži-

Chicagai ir aolelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:42, leidžiasi 7:- 
52. /

, Wisconsino ir Nevv Yorko at
stovai, kurie pranešė, kad tų 
dviejų valstijų pienų tiekian
tys ūkininkai vistiek rengiasi 
streikuoti gegužės 13 d., nežiū
rint kų darys visi kiti ūkinin
kai.

Panašus streikas buvo pa
skelbtas ir pereitais metais, bet 
jis buvo mažiaus organizitotas. 
Jis iššaukė kelių pikietavimų, 
trukdymų pristatymą ūkio pro
duktų, bet delei to streiko 
niekur miestuose nepasireiškė 
ūkio produktų trukumo.

šis farmeriu nutarimas skelb
ti streiką reiškia tai, kad cen- 
tralinių valstijų farmeriai, taip
jau dalinai pietinių ir rytinių 
valstijų, atsisakys pristatyti ir 
parduoti miestams ūkio pro
duktus, kad tuo priversti pa
kelti tų produktų kainas.

Streiko o balsis' - bus: “Nieko 
nepirkit— nieko neparduokit— 
sėdėkit namie“.

nių, kad Austrijos valdžia lau
kia tik tinkamos progos pada
ryti naujus sensacingus žings
nius:

1. Austrijos naziai butų pa- 
nakinti kaipo partija ir nazių 
uniforma uždrausta. Jau dabar 
rudmar&kinių neleidžiama tu
ristų miestuose.

2. Austrijos valdininkai, ku
rie priklauso naziams, arba tu
rėtų pamesti partijų, arba ne
tektų vietos.

3. Heimvvehr, kurie eina iš
vien su Austrijos diktatorium 
Dollfuss, butų padarytas pagel- 
bine policija.

4. Heimwehr paroduos Vien- 
noje ,sekmadieny, gegužės 14 
d. ,kad parodyti savo didelę 
ginkluotų jėgų.

5. Vokietijos naziai butų pa
šalinti iš Austrijos.

Tai labai ambitingas dikta
toriškos valdžios programas, 
bet yra abejotina, kad ji į- 
stengtų jį pravesti.

Kubos prezidentas 
nenusileidžia; ren

giasi kovai
HAVANA; Kuboj, geg. 4. — 

Kubos prezidentas Machado pa
skelbė, kad jis sukilėliams ne
nusileis ir visomis jėgomis ban
dys išlaikyti valdžių savo ran
kose.

Tuo tikslu policijai tapo iš
dalinta 5,000 naujų šautuvų ii 
1,000,000 šovinių, o prieš su
kilėlius Oriente ir Camaguey 
provincijose pasiųsta didelė ka
riuomenė.

DETROIT, Mich., geg. 4. — 
Mėras Frank Murphy pasitrauks 
iš savo vietos gegulės 9 d. ir 
geg. 18 d. išvažiuos į Filipinų 
salas, užimti general-gubemato- 
riaus vietą’.

Vaizdeliai iš milicijos okupuotos Iowa. — Kairėj — keli šimtai farmeriu milicijos išvaromi iš farmos, kur jie buvo susirinkę 
neprileisti farmą parduoti iš varžytinių. Dešinėj — milicijos areštuotas farmeris-nuomininkas Frank North, vedamas kalė

jimai!.

Rooseveltas reika- 
lauja geležinkeliams 

koordinatoriaus
Pasiuntė kongresui pranešimą 

geležinkelių klausimu; reika 
lauja švelnios kontrolės

WASHINGTON, geg. 4. — 
PrezicĮentas Roosevetas pasiun
tė laukiamą pranešimą geležin- 
keliif klausimu.' Jis ’šiulo pa
skirti geležinkeliams koordina
torių, kuris reguliuotų geležin
kelių kompanijas. Prezidentas 
taipjau prašo atšaukti vienų da
lį tarpvalstijinės prekybos ak
to.

Prezidentas savo pranešime 
atvirai pasako, kad jis šiuo lai
ku nereikalauja iš kongreso 
plačių ir pastovių įstatymų re- 
gulaivinuii geležinkelių. Jo nuo-1 
mone, pačių geležinkelių komi-1 
tetai ir koordinatorius galės pa
šalinti daugelį blogumų. Jų vei
kimas nurodys kitus blogumus 
ir tada bus galima išleisti pa> 
stovius įstatymus tuos blogu
mus pašalinti.

Kartu su pranešimu prisius 
tas ilgas bilius, kuris tarp kit
ko numato Užtektinų geležinke
lių patranavimų ir pravedimą 
naujų ekonomijų.
Darbininką* biliui priešinasi

Geležinkelių viršininkai dali
nai pasisakė už bilių, bet jiems 
ypač nepatinka paskolų sųlygos.

Organizuoti geležinkelių dar
bininkai betgi yra priešingi bi
liui todėl, kad jų nuomone, nau
jos ekonomijos bus pravestos 
daugiausia sumažinant darbinin
kų algas ir paleidžiant dalį dar
bininkų, tub dar labiau padidi
nant bedarbę.

Administracija betgi sako, 
kad darbininkų skaičius butų 
sumažintas keliais tūkstančiais 
tik pačioje pradžioje ir suma
žinimas algų butų labai nežy
mus. Paskiau gi, padėčiai ge
rėjant ir biziniui atsigaunant, 
prasidėtų didesnis geležinkelių 
judėjimas ir paleistieji iš adrbo 
butų atgal pastatyti prie darbo.

SAYRE, Pa., geg. 4. — Ki
lus gaisrui vietos ligoninėj, ta
po išnešti 226 pacientai, jų tar
pe 24 kūdikiai, kurių daugelis 
buvo tik kelių valandų amžiaus. 
Pačiame didžiausiame triukšmų 
viena motina pagimdė kūdikį. 
Abu tapo išgelbėti. Vienas se
nas žmogus, nors ir išgelbėtas, 
pasimirė nuo susijaudinimo.

Indiana alaus įstaty
mai pripažinti ne- 

konstituciniais
•HAMMOND, Ind., geg. 4. — 

—Lake Superior teismo teisėjas 
Reiter Indiana įstatymus regu
liavimai 3.2 nuoš. alaus gamini
mo ir pardavinėjimo pripažino 
nekonstituciniais, priešingais 
konstitucijai.

Einant įstatymais, valstija 
turi paskirti tam tikrą direk
torių, kuriam suteikiama galia 
išdavinėti laisnius bravorams, 
importuotojams ir pardavėjams. 
Teisėjas skaito, kad tai yra 
priešinga 14-<tai konstitucijos 
pataisai, kuri .draudžia valsti
joms leisti įstatymus, kurie 
siaurina piliečių teises. *

. (Panašų nuosprendį pirmiau 
išnešė Indianapolis teisėjas 
Baker, kuris pripažino, kad tie 
įstatymai sukuria monopolį ir 
suvaržo prekybų. Jis už tų pa
smerkė valstijos legislaturų, 
kad ji bando įstatymais atsiek
ti tai, ką bandė Capone įvesti 
kulkosvaidžių pagelba, būtent 
—nusakyti iš kokių asmenų tu
ri buri perkamas alus.

CHICAGO. — Prie šelpimo 
stoties, 758 Harrison St., poli
cija areštavo komunistinės be
darbių organizacijos pikietuote- 
jų tūlą John Martinshek, 46 m., 
441 S. Halsted St. Jis buvo pa
sirėdęs apdriskusiais rūbais ir 
nešė plekatą, reikalaujantį be
darbiams pašelpas išmokėti gry
nais pinigais.

Kada policija iškratė, tai ru- 
bitose rado $1,080 pinigais ir 
dvi bankines knygutes, kurios 
liu’dijo, kacį jis turi dvejuose 
Denver, Colo., bankuose pasidė
jęs $3.500. Prieš išvažiuojant 
iš Denver pradžioj sausio mėn. 
jis išsiėmęs (Jar $3,500.

WASHINGTON, geg. 4. — 
Walker D. Hines, kuris buvo 
geležinkelių direktorium laike 
karo, pakviestas ekonominiu 
patarėjų Turkijos valdžiai. Jis 
turės peržiūrėti yisuę Turkijos 
ekonominius turtus ir priruoš
ei ekonominį programų ateičiai.

BATAVIA, Java, geg. 4. — 
Garsus ugnikalpis Krakatao pa
staromis dienomis pradėjo smar
kiai veikti. 50 męty atgal lai
ke jo išsiveržimo, gretimoji sa
loj žuvo 80,000 žmonių nuo dė
lei to išsiveržimo pasidariusio di
delio juros išsiliejimo.

Ekonominėje konfe
rencijoj nebus svar

stoma karo skolos 
t

LONDONAS, geg. 4. — Pre
mjeras Bamsay MacDonald, ku
ris jau sugryžo Anglijon, pra
nešė atstovų butui, kad karo 
skolų klausimas nebus svars
tomas visųpasaulinėje ekonomi
nėje konferencijoje, kuri susi
rinks Londone birželio mėn.

Kalbėdamas apie savo apsi
lankymų pas prezidentą Boose- 
veltų, jis pasakė, kad tuose pa
sitarimuose buvo nuodugniai 
apsvarstytas karo skolų klausi
mas. Kai dėl Jungt. Valstijų 
pasiūlytos muitų karo paliauk 
bos, tai jis nėra taip griežtas 
nes jį galima pritaikinti sulig 
įvairių šalies reikalų.

Airija eina prie Įkū
rimo respublikos

DUBLINAS, geg74. — Prezi- 
dentas de Valera pirmam vie
šam pareiškime paskelbė, kad jo 
tikslas yra įkurti nepriklauso
mą Airijos respubliką ir kad 
jis tikisi tai neužilgo padaryti.

Pirmas žingsnis toje linkmė
je bitvo Airijos seimo—Dail Ei- 
reann atmetimas priesaikos 
Anglijos karaliui, kaip to rei
kalauja konstitucija iš seimo 
atstovų. De Valera sako, kad 
iš konstitucijos bus išmesta vis
kas, kąs nesutinka su visiška 
Airijos nepriklausomybe.

POONIA, Indijoj, geg. 3. — 
Dr. Margaret Spiegei, Vokieti
jos žydaitė, kuri buvo nusi- 
sprendusi pati paskelbti bada
vimą, kad tito neprileisti prie 
trijų savaičių badavimo Mahat
ma Gandhi, dabar, po pasikal
bėjimo su pačiu Gandhi, pa
skelbė, kad ji badavimo atsiža
dėjo ir prie Gandhi badavimo 
neprisidės. Gandhi gi skelbia, 
kad jis badausiąs, nors ir nu
mirti priseitų.

BERLYNAS, geg. 4. — Hit
leris vakar paskyrė Dr. Goeb- 
bels, savo propagandos ir “švie
timo” ministerj, specialiu Vo
kietijos atstovu pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje.

GARDONE, Italijoj, geg. 4. 
—/Vakar per pusę valandos virš 
Garda ežero lijo smarkus rau
donas lietus. Mokslininkai ne
žino priežasties tokio keisto 
lietaus.

darbo armijon vi
sus 19 m. jaunuolius

Draftavimas jaunuolių ir orga- 
nizavimias darbo armijos pra
sidėsiąs ateinančių metų sau
sio 1 d.

BERLYNAS, geg. 4.-^?^ 
Hierl," ffhti jjri pAWhtas valsty
bės sekretorius darbininkų kon- 
skripcijai, paskelbė, kad darbi
ninkių konskripcija prasidės 
sausio 1 d., 1934 m. Pirmiausia 
bus paimta puse 19 metų jau
nuolių šešių mėnesių darbui. 
Kita pusė 19 metų jaunuolių 
bus paimta po to bėgyje šešių 
mėnesių. Kitais metais bus pa
imti visi 19 metų jaunuoliai. 
Manoma, kad tuo budu kasmet 
bus konskriptuota darbo armi
jon po 750,006 jaunuolių.

Konskriptuoti jaunuoliai bus 
pristatyti prie įvairių darbų, 
kad jie, kaip sako Hitleris, iš
moktų gerbti paprastą
dsrbą. “Jokiems finansiniams 
keblumams nebus leista sutruk
dyti pravesti augštus politinius 
siekinius“, skelbia Hierl. .

Iš Hierl žodžių galima spręs
ti, kad jaunuolių darbo armijos 
konskripcija bus sutvarkyta 
taip ,kad ji nė keik nesusilpnin
tų Vokietijos karinio apsigyni
mo. Taipgi galbūt ji bus pri
statyta prie prirengiamųjų ka
rinių darbų, ar net galbūt bus 
lavinama karinio muštro.

ANN ARBOR, Mieli., geg. 4. 
—Ant kelio, 9 mylios nuo Anų 
Arbor įrasta nužudyta jauną 
graži moteris. Ji buvo nušauta 
trimis šūviais. Moteris tebėra 
neidentifikuota ir spėjama, kad 
ji yra gengių auka ,galbūt .:š 
Detroito.

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 teisingus nurodymus kaip susitvarkyti 
su pinigais.

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Chicagos mokiniai 
rengsią demon

straciją
CHICAGO. — šiandie, 3:30 

vai. po piet, Chicagos aukštes
nių viešųjų mokyklų (high 
school) mokiniai rengia didelę 
demonstraciją vidurmiesty pro
testui prieš mokyklų tarybos 
projektą sumažinti mokyklų 
biudžetų.

Davis tarsis su Mac- 
donaldu dėl nusi

ginklavimo
LONDONAS ,geg. 4. — Pre

zidento Roosevelto atstovas Eu
ropoj, Norman H. Davis, šian 
die pasimatys su Anglijos pre
mjeru MacDonaldu.

Kaip spėjama, jiedu* tarsis 
apįe nusiginklavimų. Jie jau
čių, kad ekonominė konferenci
ja butų daug sėkmingesnė, jei 
butų pravestas kokis nors nu
siginklavimas ir atgautas šalių 
pasitikėjimas viena kita.

Antras svarstomas klausimas 
bus Amerikos pasiūlytoji muitų 
karo paliauba laike ekonominės 
konferencijos.

■,v Kupiškio .orkestrai
KUPIŠKIS.— Ilgą laiką Ku- 

piškio miestelis neturėjo savo 
orkestro. Dabar, dėka suma
niam kapelmeisteri iri p. Leo
nardui Leščinskui, Kupiškis su
silaukė net dviejų orkesrų. Ku
piškio Ugniagesių draugijos ik’- 
dų orkestro iš 12 dudorių ir 
stygų orkestro iš 13 muzikan
tų. Abu orkestrus diriguoja 
p. Leščinskas. Paskutinysis, 
net keletą sykių pasirodė sce
noje.

PENUOSE, Cal„ g. 4. — II. 
rankų Rathke išvarė 70 karvių į ga-

nykią. Už kelių valandų sugry- 
žęs rado 50 karvių padvėsusių, 
o 20 sunkiai sergančių. Jos vi
sos apsiėdė nuodingomis žalė
mis.

SOUTH BEND, Ind., geg. 4. 
—Clarence Edman, 21 m. ir jo 
brolis James, 25 m., iš Three 
Bivers, Mich., liko užmušti jų 
trokui įvažiavus į stovėjusį ant 
kelio automobilių. Jie vežė į 
Chicago kiaules, kurių pusė li
ko užmušta.

CHICAGO.— Federalinis tei
sėjas George A. Carpenter, 67 
m., pasiuntė prezidentui Roose- 
veltui savo rezignaciją. Pusi 
traukia iš .vietos dėl senatvės. 
Federaliniu teisėju jis išbuvo 
23 metus, prieš tai buvo vals
tijos teisėju 4 metus.



NAUJIENOS, Chicagc, III. Penktadienis, geg. 6, 1933

[korespondencijos
Brooklyn, N. Y

Komunistų .bendrus frontas

Balandžio 30 d. Lietuvių Pi
liečių Kliubo kambariuose įvy
ko konferencija dėl sulipdymo 
bendro fronto. Kai mandatų 
komisijos sekretorius skaitė 
raportų, tai ,tjk ir bambėjo 
raides,—ALDLD,, LDS., LDJL 
ir tt. Tokių “raidžių” organi
zacijų priskaitė apie puskapį. 
O delegatų susidarė 87. Va
liau buvo priduota mandatai 
nuo Šv. Jurgio Draugijos, Lie
tuvių Piliečių Rimbo ir Anial- 
gameitų skyriaus.

Kažkaip pasipainiojo Marty
no Liuterio Draugijos narys be 
mandato. Tuoj Centro biuras 
parašė mandatą ir tas narys 
pasidarė delegatas. Tokiu bil
du viso delegatų rusi darė. 105. 
Iš to skaičiaus kokie 4-5 bu
vo nekomunistai. Vadinasi, 
centrobiuristai kartu su opor
tunistais sudarė visą šimtinę.

Prie tokių apy stovų “saviš
kių bendrą frontą“ sudaryti 
pasisekė kuopuikiausiai. Cent
ristai labai apgailestavo, kad 
nebuvo mandatų nuo parapi
jos. Jie esą pilnai įsitikinę,, 
kad vieną gražią dieną para- 
pijonai susirinks prie Centro

tesirgę. Mirties priežastis, ro
dosi, aklosios žarnos įdegimas. 
Buvo labai geras žmogus. Tik
rai nežinau, ’kada įvyks laido
tuvės.

Oras pas mus labai nepas
tovus. Baląndžjo 29 d., apie :3 
vai. ryto, įbpvo .didelė vėąulą. 
Tas šturmas t^rąi piąmine 
pedideįį torfladę. Išvartė dąug 

nuo namų nuplėšė 
o perkūnas aplaužė 
šakas. Pusėtinai nu- 
ir langai. Kai kurie

stogus, 
medžių 
kentėjo 
net į skiepu? subėgę, kadftUgi 
buvo jaučiamus lyg ir žtunės 
drebėjimas.

Kelinta diena, kaip vis dar 
blogas oras. Gegužės 1 d. apie 
5 vai. po pietų pradėjo lyti net 
su ledais. Ledai buvo tokie di
deli, kad keturis ąr penkis jų 
sudėjus į daiktų galėjo sverti 
apie pusę svaro.

— Senas Muinierys.

Kambario stilius

bendro fronto.
l apo priimtos dvi rezoliuci

jos, kurių tikslas (tokios nuo
monės seniau laikėsi ščyrieji 
komunistai) yra lopyti kapita
lizmą. Viena rezoliucija rei
kalauja, kad miestas šelptų 
bedarbius ir jų šeimas, o kita, 
kuri tapo pasiųsta prezidentui 
Rooseveltui, reikalauja socia-

Tai, žinoma, gana svarbus 
dalykai. Bet kaip čia seniai 
ščyrieji sakydavo, jog šelpimas 
bedarbių tikriems revęliucio-

Centristu erštas savo kalbo
je pareiškė, jog jis nenorįs ben
dro fronto su kitų organizaci
jų viršūnėmis, o tik i u eiliniais 
nariais. Vadinasi, jis nori vir
šūnėms lipti

Pasiprašęs 
cialistas (ne 
gi socialistai 
dro fronto”
tokią pastabą: jeigu jus ma
note sutverti bendrą frontą,

per galvas.
balso, vienas so- 
delegatas, kadan- 
ncdalyvavo “ben-

bai klystate. .Jeigu einate per 
kitų galvas, tai kodėl negali
ma eiti per Centro biuro gal
vą? Bet kuomet šokinėjama 
“per galvas’’, tai apie sudary
mą bendro fronto negali būti 
nei kalbos. — Delegatas.

Westville, III
Mirė du aldermonai

nydamas, kad Aleksandravičiū
tė negyva išvartė kambary 
esančius daiktus, kad atrodytų 
butą plėšiko. Aleksandravičiūtė 
kitą .dieną mirė. Baltrušis su
laikytas.

MM®

...........................................
:> X'.v.:

Joseph M. Baltis iš Franklin Park priemiesčio, ant savo namų griuvėsių. Namą sugriovė pereitą 
pirmadienį siautusi nępąprastąi smarki vėtra.

realizavusi ir tuspejusi nuva
žiuoti į Ameriką.

S-tė nusiminė. Jokios vilties 
atgauti prarastą turtą nebuvo. 
Tačiau ne per seniausiai S-ite 
sužinojo, kad jos drauge iš A- 
merikos parvažiavo ištekėjusi 
ir kad Kaune, Trakų gtv. įsigi
ję KoturAų aukštų uauius. Vjl- 
tis vėl patekėjo. S-tė iš prad
žių gražiai prašė nuostolius 
atlyginti. Tačiau L-ienč apie 
tai nei girdėti nenorėjo. S-tė 

Lietuvą ąlvyks Brno unlvęr- pasiskundė policijai, kuri pa
šilei) profesorius Marhek.|darė kvotą ir perdavė teismo 
Prof. Machek ketina praleisti tardytojui. Tardytojas L-ięnę 

patraukė tardyman kaltina
mąja pagal B. St. 581 str. III 
d. ir 591 str. II d.

čekų profesorius vyks 
ta į Lietuvą mokytis 

lietuviškai.
PRAHĄ. - vąšąrą j

i L OI • aVJlUVIIUK KClllIU pi |

Lietuvoj apie 4 mėnesius ir 
per tą laiką galutinai išmok
ti lietuviškai. Mąchck yra 
Brno universiteto humanita
rinio fakulteto filologijos sky
riaus profesorius, 
tarp kitko, ir su lietuvių kal
bos tyrinėjimu susijusius daly
kus. Be to, keli kitų Čekoslo
vakijos čekiškų ir vokiškų 
univcrutętų profesoriai -filo
logai rengias atvykti į Lietu
vą atostogų metu mokytis lie
tuvių kalbos.

dėstąs,

F.

Pa-

Visi rLaitytojąi jau žųię, kad 
Lietuvių Kambary s Pjttsbur- 
gh’o Universitete bus įrengtas 
lietuvių stiliumi.

Koks lietuvių stilius?
lys lietuviai gal ir nežino... 
Gal turime klausti kitataučių. 
Jie mums pasakys. Italas ne- 
•taip senai parąše knygą, kur 
pabrėžia, jog lietuvių ornamen- 
tacijos stilius atsižymi lengvu
mu. Tai ypač esą įdomu, jog 
jų kaimynų vokiečių kūryboje 
stambumas, sunkumas metasi 
į akį. Lietuviai tuo neužsikre- 
čia.

Yra 17 tautų, kurios rūpina
si įrengti savo kambarius 
Pitt. Universitete.

Graikai per tūkstančius me
lų turi gatavą stilių, o ginčija
si: ar klasiškąjį, ar bizantišką
jį f tylių panaudot. Rodos, pir
masis ima viršų. Italui mano 
15-jo šimtmečio Venecijos sti-

Musų stilių ir visus detalius 
nuspręs Lietuvos menininkai. 
Jie žino musų stilių. Jei ne
gana žino, tai kambario klau
simas pilną žinojimą iškels 
aikštėn. Nauda musų menui 
ir menininkams iš to bus ne
apsakoma. O paskui visi lie
tuviai pradės pažint savo me
ną, savo stilių. To pasėkos 
neįkainuojamos.

Taigi visi tik ruoškim savo 
aukomis Lietuvių Kambarį.

— L.K.F. Spaudos Komisija.

Kas Dedasi Lietuvoj•»

Šie metai miesto valdybai 
gana nelaimingi: pasimirė net 
du aldermonai. Vienas, lietu
vis, o kitas slavokas. .Lietuvis 
mirė balandžio 29 d., 6 vai. va
karo. Tai Povilas Yuraška. 
Buvo jis apie 53 metų am
žiaus. Paėjo iš Tauragės aps
kričio, Naumiesčio parapijos. 
Paliko žmoną, vieną sūnų ir 
dvi dukteris. Viena duktė yra 
vedusi.

Velionis Yuraška buvo geras 
žmogus ir senas musų koloni
jos gyventojas. Aldennono pa
reigas jis jau ėjo antrą lenui-• 
ną. Per paskutinius porą metų 
jis nelabai tesveikavo, bet vis 
dar vaikštinėjo. Tik prieš įnir
tį jis vieną savaitę atsigulė į į 

lovą ir daugiau jau neRcsikė-

Kaip naivus pirklys už 
druskos ir akmenukų 

dėžutę sumokėjo 
60,000 lt.

THE^« 
MĄSTER

lightens the 
btirdęn ofnūllions 
in their...
HOUSE 
CLEANING 

kadangi supiinkština vandenį 
ir pagelbsti padaryti darbą 
lengyefųiu ir į trumpesnį lai- 
M- 
Tik pažiūrėkite kaip gražiai 
jis nuvalo yiąps rpaliavotps 
paviršius, alyvo maliavą, fre
skos. paprastas maliavas, bal
tą enamelį, varnišiuptą arba 
maliavotą medį, visokiausio 
išbaigimo.

NE NUBRUOŽIA.
Mee Brarmiluojame, kad HRHne 
nubruožia dailiai paližuotą pa
virsiu, tik gražiai nuvalo ir nu
šveičia porcelianinius fixturius. 
maudynes, toiletua, refrižerato
rius, taipgi marmuro ir tile grin
dis. ir dėl to darbo ne reikės daug 
energijos Ir laiko.
Geriausia nuvalo sidabri- 
nips daiktus, stiklą, in- 
dus ir puodus. Laikykite 
ji visuomet po ranka ir 
vartokite Ji prie 
visokio valymo dar- 
bo jūsų namuose. > ■

Į a- .—■a rp 
Bevelk visose

krautuvėse. I f
\ ruošii L1 *

Vieno čemodano 
istorija

..............     ■■r-’—"1 ' i——...

vo itėvo buvo nugabenta j Kur
šėnus pas gydytoją, kur paaiš
kėjo, kad ji yra žemiau kruti
nės peršauta. Ligonė apie tai 
nieko savo tėvams nesakė.

Tik .vėliau, kai Aleksandra
vičiūtė pasidarė visai silpna ir 
paprašė atvesti kunigą, viską 
savo tėvui pasakė. Vieną die
ną, niekam nesant namuose, 
pas juos iš gretimo kaimo at
ėjo p. Baltušis ir ją prievar
ta išniekinęs. Paskui grasinda
mas revolveriu, liepė apie tai 
niekam nesakyti. Bet staiga re
volveris išsišovę^ ir ji nuvir-

yra daug dvasinių mokslo įs
taigų įvairių tikybų.

Sauliai užimą trečią vietą — 
11.8 nuoš. ir tik po to eina 
Kaunas — 11.1 nuoš.

Paskutiiię vlętą užima, 
riant, yra “doriausiu 
Lietuvoj
nikiai sudaro tik 4 nuoš. bend
ro kūdikių skaičiaus.

pirkti. Pirklys jau buvo išsiė
męs pinigus, bet nepažįstama
sis susigriebia ir sako, aš už 
tąs monetas pinigų neimsiu. 
Turiu daugiau monetų ir no
riu jas parduoti. Be to, nepa
žįstamasis prašo pirklį neiš
duoti paslapties iš kur mone
tos gautos. Girdi, jis dirbdamas 
prie cerkvės radęs: kasę pama
tus ir iškasęs dėžę su moneto
mis. Sako, galėsi pigiai pirkti. 
Pirklys patikėjo ir susitarė, 
kad nepažįstamasis ateis pas jį 
vakare j namus. Sutartu laiku 
nepažįstamasis atėjo. Prasidė
jo derybos. 'Pardavėjas už visą 
dėžutę

užsiprašė 80,000 litų, 
bet pirklys nusiderėjo už 60,- 
000 lt. Pardavėjas pareikalavo, 
kad .butų mokama tūkstantinių 
banknotais. Pirklys sutiko. Ry
to metą pirklys išsiėmė iš ,Lie- 
tuvos banko 40,000 lt., iš drstu* 
go paskolino 20,000 lt. ir va
kare laukia atnešant aukso. 
Ateina pardavėjas. Atėjęs sa
ko, kad dabar jis atnešęs tik 
pusę aukso, bet pirklys pini
gus turis visus sumokėti. Pa
siūlė padaryti taip: pirklys pi
nigus — 60,000 lt. sudės į dė
žutę. Dėžutė palieka pas pirklį, 
c pardavėjas tik dėžulės raktą 
pasiimsiąs. Pirklys ir su tuo 
sutiko. Atneštą dėžutę parda
vėjas atidarė ir iš tikrųjų ant 
viršaus blizgėjo aukso mone
tos. pirklys i dėžutę įdėjo 60,- 
000 lt., užrakino, raktą padavė 
nepažįstamajam, kuris žadėjo 
po valandos sugrįžti atsinešda
mas antrąją pusę aukso.

Pirklys laukia, delnus trina 
iš džiaugsmo. Praėjo valanda, 
antra, trečia, o laukiamasis vis 
neateina. Pirklys ima nerimauti, 
galvon plusta kvailos mintys. 
Pagaliau išeina iš lygsvaros , ir 
daužo dėžutę.

Sudaužęs dėžutę pats savim 
netiki: dėžutėj ne, 60,000 lt. 
jo anksčiau idėtų, o kažkoks 
pakelis skudurų ir popierių... 
Puola j policiją. Policija pasi
teirauja Lietuvos banke. Tei
sybė, vakarykščiai pirklio išsi
imta iš banko 40,000 lt. Klausia 
skolinusio pirkliui 20,000 ' Jt. 
Tas sako, nesirūpinkit, aš iš jo 
atsiimsiu 20,000 lt.

Kriminalinė policija aferistą 
rūpinasi pagauti.

tą- 
miestu 

Rokiškis. Ten pavai-

Kauno I-os 
tardytojas

aktui sura- 
Dylų.

Išgėdino ir nužudė 
mergina

KURŠĖNAI. — šiomis dieno
mis Ragainių km. Raudėnų 
yalsč. T. Aleksandravičiūtė, sa- tus ant žemės. Baltrušis, ma-

KAUNAS. — (i) 
nuovados teismo 
Ribokas perdavė 
rai kaltinamajam 
syti vieną įdomią

Istorija prasidėjo ,1925 m. 
S-tė persikeldama į kitą butą, 
.pasiskolino iš savo draugės, 
dabąr L-ienės, čemodaną. Į 
čemodaną judėjo visas savo 
sutaupąs doleriais, žiedus, ki
tus brangesnius daiktus ir pa
dėjo pas antrą savo pažįstamą 
saugoti. Visas čemodanas,

TT

“Midwest Stores” Sankrovose

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
Penktadieny ir šeštadieny? Gegužes 5 ir 6 4.

vVivPtsly Koky^
&vaws 1

Z41/2G

ti 8,000 litų. Paskolinusioji če
modaną S-tės draugė rengėsi 
važiuoti Amerikon. Ją į ten 
.kažin kas kvietė. Tačiau, ma
tyt, prireikė pinigų. Jinai apie 
S-tės turtą žinojo. Ilgai ne
delsdama, ji nuėjo pas saugo
jusią čemodaną moterį, paro
dė neva S-tės rašytą laiškutį 
ir čcpiodaną su visu S-tės tur
tu išsinešė. Kol S-tė apie įvykį, 
sužinojo, kol susivokė, jos ge
roji draugužė jau buvo laimikį

BSES TF A I “midwest

inais.
.......... ........ ......................... ............. ! T ., ■ U' .........
DVAfitG MMldwc$t” Riekutės ar Pusės 91 A
i I. LLu Dideli No. 2 Kenai I w

TOMATO JUICE
MILKAS

KAVA
RYŽIAI

“CąmpbeU's” 
12l/2 uncijų Kenai

Botden’s “Eagle Brand”
Kopdensuotas

"MIDWEST”
DE LUXE ......i 1 . .......... .

' "COMET"
BALTAGALVIAI ■ r ""■■■' 11 ...... —-

DYKAI Pakelis “HASTY TAST,Y” Biscuit Blend su 
• VIRGINIA SWEET” BATTER CREAM.

10 u ne. pak. 10c

Namų Daktaras”

Siųskite pinigais arba money orderiu.

Svaro 
kenas w

2£17c
p^cliu- 21cAbu uz ■ v

5 sv. 22c
2 tuz. 37c

iPaintes kenas 39c

. 4 u4ž 15c

3 šmotai 13c
2 nak. 27c

Dideli pak. 15c
Maži pak. 8c

uaktaras
- *i* r v

Kapitonas
Pasauliniame k

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KĄIP ŲŽSlSENfiJUąjOę ir NEGYDOMOS JQS ¥J<A 
Specialiskai gydo ligas pilvo, plaukių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą |tęau- 
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kęsėjimą, gatldis skĄudtjipiji U KUi iš
galėjo jus iigyti. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums
Praktikuoja per daugeli metų ir iigydė tukstanėins ligoMką. Patarimas 
dykąi. OFISO VALANDOS: tosdh Jrmp rfO ęufepto xy<o .Ori l 
valandai ir nuo 5-8, valąndai vakare. Nedaliomis nuo H ryto iki 1 vąt 
4200 West 26 St. kampai Keeler Avė.TtL Crawford 55F3

W1S$1£
Specialistu ii 

Rusijos
4

Dideli pak, 19c 
Maži 3 paH. 22c

5c
Kenas 1SC

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

DATES Unpittęd “Bagdad 
_________________ , t _________________________________________

Saldus Maišyti Agurkai
CORNED BĘEF
CALI HAMS

“Midwcst” 1
16 unciiu džiaras I

Armour'.s “Veribest” *
No. I kenas « w

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

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

pusei metų — $3.50.

“Drex?I Farms“ Be kauliukų
_____ Cel'onhane įvyniotos. Svaras

NAUJI CIBULIAI Texms U. S. No. 1 .........  3 sv. 10c
“NAUJIENOS”

1739 So, Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

KAUNAS. — Ne tik Ameri
koj, bet ir Lietuvoj pradeda at
sirasti aferistų, kurie pardavi
nėja “auksines plytas”, arba 
palieka pinigus “palaikyti”. 
&tai kas Kaune, atsitiko su vie
nu godžiu pelui/, bet neišmin
tingu pirkliu.

Pirklys R. su kompanijonais 
Žem. Fredoj turi druskos ma
lūną. Iš namų (Maironio g. 5 

' nr.) jis ėjo malūnam Ant ža- 
. liojo tilto sutiko nepažįstamą 
'žmogų, kuris pasisakė esąs ru
sų emigrantes,

ilgai gyvenęs Bulgarijoj 
ir dabai- norįs grįžti Bulgari
jon, tai prašo pasakyti kur yra 
Bulgarų atstovybe. Jis atvykęs 
Lietuvon prieš ' pusmetį, dir
bęs Kąune, Bažnyčios g-.vėj 
prie ruaų statomos cerkvės. 
Taip pasikalbėję persiskyrė.

• 'Pirklys žiuri atsiveja jį tas 
jgats žmogus: “Pone, ar šios 
monetos tikros?” rodo pirkliui 
tris aukso monetas po 5 rub. 
“Rodos, kad tikrps”, atsako 
pirklys. Nepažįstamasis siūlo

Lietuvoje auga pavaini 
kių skaičius

VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1
ORANŽIAI “Sunkist” NAVEL Dideli
“NO-RUB” Skystąs padlago vaškus
“K’ING >EDWARD” CIGARAI Baksas iš 50—$1,17 2 5c

. ..... — Į!,11 ■' 11 ............|.'i||,'i, , 4. 'i ■! , | ....................... M- ................... ...... .................. ..

*P & G” MUILO IŠPARDAVIMAS!
“CAMAY” ur “IMORY” MUILAS :......................... 4 už 19c
“American

Family”
' ■ ■■"tr■ 1 ■'rt'Tr;

“P & G” MUILAS Milžiniško didumo .
” n *■'

351^-16 W. ROOSEVELT ROAD. 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis

rtk w v’

•............... ....... ....  . ...............

‘t®. K.” SKALBIMO MUILAS
KAUNAS. Oficialiais da

viniais 1982 m. padidėjo pavai
nikių kūdikių skaičius. Iš 65,- 
371 gimusių vaikų 4,865 arba 
7.4 proc. gimė be teisėtos mo
terystės. iPernaii tpkių vbuy’o 
tik 4288.' " ’• ’•

Įdomu, kad daugiausia pa
vainikių vaikų gimė Klaipėdoj 
— net 19.6 nuoš.

Antroj vietoj stovi Telšiai su 
18.8 nuoš. Sako, kad čia kalta 
toji aplinkybė, kad Telšiuose

Antras aldermonas, slavo- 
kas, mirė -Danville ligoninėje 
gegužės 1 d. Jis visai ma^ai

)>“GKANDMA’S

Mes priimam visus Pdšalpos Grosįerio Orderius.
Galite pradėti imti maista iš musų krautuvių.

"■m i'vr,—-uvųi;-*.’11 . ..........m I, f I'H j, ■ ■ i " <> ■"i1'1' 1 ; ■>-

P^T■ ir W
galite pirkti gera mieali patik^ttetig ir tt. už žemtatimae kdtnne!1

Laidotuvės įvyko gegužės 2 
d. Tautiško kunigo lydimas, 
jis buvo nuvežtas į Greenwood 
kapines.

Lai būna jam lengvu šios 
šalies žemelė!

Skzdbjmo 
•’aiiųeris ...................i

MUMEST^STORES
' 300

O
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

13 Chicagos lietuviu 
išvažiuoja Lietuvon 

laivu “Berlin”
Išplauks tiesiai j Klaipėdą ge 

gūžės 10; apleis Chicago ge
gužės 9 d.

žemiau felpa sąrašas ypatų, 
kurių visi dokumentai jau yra 
prirengti dėl išvažiavimo Lietu
von North German Lloyd laivu 
“Berlin”, gegužės 10 d.

Visi Chicagą apleidžia gegu
žės 9 d., 9 vai. ryto iš I-a Šalie 
stoties. Jeigu kurių keleivių 
vardai čia nesiranda, reiškia, 
kad jų dokumentai dar ne visi 
sutvarkyti. Todėl eshte prašo
mi tuojaus atsikreipti i Nau
jienų raštinę dėl pasitarimo.

M. Seleckis
Frau k Vaikasas, 
Antanas Kuisis 
\Valter Kowalskas 
Antanas Ližaitis 
Joseph Szadis 
Elzbieta Szadis 
Louis Lubinas 
Stip Vinzel 
Jos. Rope 
Elzb. Stonienė 
Mary Spolt 
C. U.

Kuomet Chicago pereitų pirmadienį susilaukė tik smarkios vėtros, lietaus ir nepaprastų ledų, tai 
pietinės valstijos daug daugiau nukentėjo nuo viesulų, štai į krūvą griuvėsių paverstas Yazoo 
City, Miss. Trijose pietinėse valstijose nuo viesulus žuvo virš 90 žmonių ir apie 1,000 žmonių 
liko sužeista, neskaitant milioninius nuostolius, kurie pasidarė viesulai sugriovus''daugybę mies

telių ir kaimų.

“Mes ir įžangą padarėme kiek
vienam prieinamą. Tik 75c.”

“O kada šokiai prasidės” už
klausia korespondentas.

“Nuo 8 vai. vakaro ir tęsis 
iki ryto”.

Jiems bekalbant žinktelėjo 
telefonas. Gal bu‘t žvirblis už
tapė ant drato ir pertraukė jų 
malonų pasikalbėjimų.—F. B.

giminėms ir draugams. Ypatin
gai matant kaip jaunutė sužie- 
dotinė gailestingai verkdama

savo mylimo Bruno alpo, dau- 
geljui ir iš palydovų sužibęj'o 
akyse gailesčio ašaros. Jei ne>-

J. Gura kviečia visus 
lietuvius atsilankyti 
j L. U. St. KL šokius
Parengimas įvyks the Drake 

viešbučio Tower room salėje: 
gegužės 6 d.

L. F. Studentų Kliičbo narys 
J. Gura, vakar pasišaukė jūsų 

J korespondentą prie telefono ir 
štai ka sako: “Mes lietuviai 
universiteto studentai rengiame 
linksmų šokių vakarą the Drake 
viešbutyje, gegužės 6 d. Tad 
aš norėčiau, kad tamsta ir visi 
lietuviai dalyvautumėte šiam 
musų parengime.

“Juk tamsta žinai, kad nevi
si lietuviai lanko universitetus”, 
atsakė korespondentas. Tai, ar 
jie gali dalyvauti tamstų pa
rengime ir drauge linksmintis 
su jumis?”

“Tas mums nedaro jokio skir
tumo”, pradėjo toliau aiškinti p. 
Gura. “Mes rengiam šokius ir 
kviečiam visus be išimties, lie- 
tuvius-tes dalyvauti. Mes no
rim bendrai su visais Chicagos 
ir apielinkės lietuviais susipa
žinti. O šis parengimas kaip 
tik mus ir suartins”.

“Be to, kiekvienas turės pro
gą, smagiai laikų praleisti vie
nam gražiam Chicagos viešbu- 
tyj prie geriausio Stephens Re- 
velers orkestro”.

“Be abejonės geras sumany
mas”, tvirtino korespondentas. 
“Vertėtų visiems lietuviams pa
simatyti su jumis”.

“Taip mes lauksime tamstų 
atvykstant”, pareiškė p. Gura.

Juozo Babravičiaus 
koncertas Įvyks > 

gegužės 14 d.
Pirmas žymaus lietuvių dai

nininko Juozo Babravičiaus, ne
senai grįžusio į Chicago, kon
certas įvyks ne gegužes 21 (J., 
kaip buvo vakar pranešta, bet 
gegužės 14 d., Linblom mokyk
los salėje, 6130 Soifth Lincoln 
avenue. Kitos smulkmenos bus 
paskelbtos vėliau.

Dar kartą pas Hum- 
boldtparkiečius

NORTH SIDE.— Dar kartą 
suskambės muzikos balsų akor
dai. Linksmai ir smagiai suk
sis bešokančios poros. Dar 
kartą humboldtparkiečiai susi 
rinkę bendrai uždainuos: Su
diev, žiemele, sudiev šaltoji... ir 
Pavasarėlis linksmas jau* atė
jo...

Tai bus paskutinis Humboldt 
parko Lietuvių Politiško Klubo 
parengimas šį sezonų. Draugiš
kas ir linksmas pokilis įvyko 
gegužės 6 d., 3800 Armitage Av.

Visus ir visas klųbiečiai nuo
širdžiai kviečia dalyvauti virš 
minėtame parengime, kur tu
rėsime progos užmiršti sunkius 
laikus ir smagiai laikų praleisti.

—Kliubietis J.

Iškilmingai palaido
tas automobilio ne
laimėj žuvęs B. Banis
šeštadieny paguldytas Lietuvių 

Tautiškose kapinėse

Kazys Šimkus, kuris vaidins 
romantiškų Gintauto rolę “Nak
tis Baltijos Pakrantėse” Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, ge
gužės 6 d.

Bruno Banis-Simonaitis, 19 
metų, žuvęs automobilių susidū
rime, iškilmingai palaidotas 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. 
Buvo pasakyta kalbos, giedota 
giesmės ir grota muzika. Lai
dotuvės įvyko praeitą šeštadie- 
nj ,bal. 29-tą d. i •

Apie pirmą vai. po pietų, iš 
graboriaus Liulevičiaus koply
čios, 4092 Archer Avė., pa
tarnaujant graboriui J. J. Bag
donui, labai ilga ir skaitlinga 
eilė automobilių—palydovų vo- 
ionį palydėjo į kapus. Prieš iš
lydint! iš koplyčios ir kapuose 
dainininkas Rimkus ,asistuoja
mas p-lės Grušaitės ir p. Grušo 
muzikos, sudainavo kelias mir
ties įvykiui pritaikintas dainas.
Grušų duetas sugrojo liūdną 
laidotuvių maršų, o graboritfs 
J. J. Bagdonas pasakė prakal
bas.

Skaudus vaizdas laidotuvėse
Po kelis žodžius pasakė gra- 

borius Liulevičius ir jaunutoliai 
Gura ir J. Spitlis. Nejaukus 
momentas įvyko, kuomet bai
giant laidotuvių liūdnas apei
gas reikėjo amžinai atsiskirti, 
velionio sužiedotinei, tėvams,

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

tikėta mirtis, tai sekantį mė 
nes j jie butų apsivedę.

Iš šalies pažvelgus į tokias 
gailestingas laidotuves, gauni 
liūdnų jspudį. Kodelgj^gamta 
dar tokius jaunus kaip pavasa
rio gėlių žiedus taip stipriai, 
bet nedėkingai suriša vieną prie 
kito? Vienam miruS-arftras 
paliekam gyvenimo'-’ audroms 
blaškyti.

Tuo pačiu minėtų laidotuvių 
laiku lapo perkeltas Simonai- 
tienės karstas į lotų, kur Bru
no Banį palaidojo.—A. J. S.

100 rūbų valytojų 
susiorganizavo

Užvakar 100 Chicagos nepri
klausomų rūbų valytojų susi
organizavo j “Public Protective 
Association of Cleaners and 
Dyers”, kad bendrai kovoti 
prieš gengsteriufy kurie dažnai 
juos aplanko su bombomis ir 
rūgštimis. Nauja organizacija 
nustatė minimom kainas už rū
bų valymų ir visi nariai turės 
jų prisilaikyti.

cL*' S ONLY DIRT 
?cte-SC0URS I

YOULL BE
Į SURPRISED
I how good they are f

vjm noi

iabrks

BIG 
JACK 

LAUNDRY SOAP

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Alaus Stiklas ir Sandvičius Dykai
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dėl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laivus/)

GEGUŽES 20 DIENĄ
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą.

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIII”

■4 1 i

tiesiai į Klaipėdą. Šiuo laivu galiitia' Rėžtis 'automobilių. 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą; jęigu nebus jo dau

ginus kaip paskirta.

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną.

LIEPOS 18 DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“NAUJIENŲ”
1739 So. Halsted

PAUL MOLIS, 1730—24tb St., 
Detroit, Micb.

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

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

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

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

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

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

Laivakorčių Skyrius.
St., Chicago, III.

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

Naujienų ir Radio Kliubo
GEGUŽINĖJ

’ .1J ., . ' . I I

i.

SEKMADIENY,

GEGUŽIO 21,1933
THE OAKS DARŽE

I

Archer Avenue ir 123rd Street
Tai bus tikrai nepaprasta gegužinė (Sekite musų prane

šimus Naujienose ir klausykite kas rytą per radio)

“NAKTIS BALTIJOS PAKRANTĖSE”,
Trijų Veiksmų Pilna Dainelių, žaismių ir šokių, Labai Linksma Melodrama, Rengia “DUNDULIENĖS ARTISTŲ GRUPĖ”

ŠEŠTADIENY, (Subatos Vakare), GEGUŽĖS-MAY 6 DIENĄ, 1933
Pirmą kartą Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted Street

Vaidinime dalyvauja — Genovaite ir Onytė Julevičiutės, V. Gudyniutė, A. Bernotaitė, A. Balčiuriiutė, A. Amantaitė, O. Šimeniutė, St. Gedviliutė, C. Krąuz, Jonas 
Pukinskas, J. Baltaragis, K. Šimkus, L. Oksas, A. Mažeika, J. Butkus, A. Vaičaitis, L. Aleliunas, Dali Zalpiutė, Scenerijus B. Liutkevičius, Rež. M. Dundulienė.

Po vaidinynui eis balsavimas Gegužės Karalaitės. Visus kviečiame atsilankyti ir pasilinksminti prie geros GRUŠO ORKESTROS.
PRADŽIA LYGIAI 7:30 VAL. VAKARO. BILIETAI 40c. — ANT ŠOKIŲ TIK 25c.
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The Lithuanian News Pub. Co>, Ine*
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Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
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EKONOMINIO GYVENIMO KONTROLIAVIMAS

Jungtinių Valstijų valdžia svarsto įvairius planus 
bankų, žemės ūkio, pramonės ir susisiekimo priemonių 
kontroliavimui. Kai kurie tų planų jau yra patiekti kon
gresui, kiti dar nėra galutinai paruošti. Koki tie pla
nai, galų gale, bus, kaip jie veiks praktikoje, šiandie 
dar negalima tikrai numatyti. Bet viena yra aišku: į 
ekonominį krašto gyvenimą įnešama nauja kryptis.

Iki šių metų kovo mėnesio Amerikos ekonomijoje 
veikė vadinamas “laisvos prekybos” principas. Jisai, 
tiesa, nebuvo nuosakiai pravestas, kad valdžia prote
guodavo pramonę, imdama aukštus muitus nuo įveža
mų svetimų šalių prekių. Bet, bendrai imant, bizniui 
buvo duodama pilniausia laisvė elgtis, kaip jisai norė
jo. Ir pas žmones buvo toks įsitikinimas, kad juo ma
žiau biznis bus varžomas, juo mažiau į jo reikalus ki
šis valdžia, juo bus geriau visiems.

Nuo šito savo įsitikinimo Amerikos žmonės neatsi
sakė, net ir atėjus didžiamjam 1929 metų krachui. Jie 
laukė, kad krizis netrukus praeis pats savaime. Tai bu
vo bendra nuomonė ir biznierių, ir farmerių, ir daugu
mos darbininkų. Jos laikėsi ir buvęs prezidentas Hoove- 
ris, kuris kas kelintas mėnesis darydavo raminančius 
Išreiškimus, skelbdamas, jogei gerovė tuojaus sugrį- 
ši^nti.

Reikėjo daugiau, kaip trejų metų, skaudžios ir nuo
latos aštrėjančios depresijos ir, galų gale, visiško ban
kų susmukimo, iki ta Amerikos žmonių nuomonė pasi
keitė. Roosevelto administracija, vos pradėjusi eiti savo 
"pareigas, buvo priversta tuojaus paskelbti bankų mo
ratoriumą ir suspenduoti aukso išmokėjimus. Ji pasi
sakė už tai, kad bankinis ir investmentų biznis butų re
guliuojamas valdžios. Ji pripažino valdžios pareigą 
šelpti bedarbius ir parūpinti bedarbiams uždarbį. Ji, 
toliaus, iškėlė visą eilę sumanymų padėti farmeriams, 
reguliuoti darbo laiką ir atlyginimą pramonėje, per
tvarkyti geležinkelius, atsteigti tarptaautinę prekybą, 
ir t. t.

Savo aktingu įsikišimu į finansų ir biznio reikalus 
Roosevelto valdžia urnai įgijo žmonių pasitikėjimą. 
Amerikos žmonės šiandie jau nebetiki, kad laisvas eko
nominių jėgų žaidimas užtikrina gerovę didžiausiam 
skaičiui žmonių, kaip kad jie tikėjo pirmiaus. Jie ma
no, kad pramdnė, žemės ūkis ir kiti biznio dalykai turi 
būti tvarkomi valdžios, y- x

Amerika šituo atžvilgiu nėra išimtis. Ji įstojo i tą 
patį kelią, kuriuo jau eina daugelis kitų šalių.

Ši nauja kryptis ekonominiame pasaulio gyvenime 
prasidėjo nuo didžiojo karo. Pasaulis po karo yra ne 
toks, koks buvo prieš karą, ir jisai vargiai begrįš į tą, 
kas buvo.

Laisvam, nekontroliuojamam kapitalizmui karas 
sudavė mirtiną smūgį. Kai kur — sakysime, Rusijoje 
— kapitalizmas (bent laikinai) visai sugriuvo. Kitose 
šalyse jisai, nors išliko gyvas, bet turėjo didesniame ar 
mažesniame laipsnyje pasiduoti valstybės kontrolėm 
Italijoje prilatinį kapitalą paėmė savo globon valdžia. 
Tas pat dabar vyksta ir Vokietijoje. Yra, be to, ir dau
giau fašistiškų valdžių, kuriose santykiai tarpe kapita
listų ir valstybės yra panašus j Italijos ir Vokietijos.

Stipriausios valstybės, beje, iki šų)l dar demokrati
jos neišsižadėjo. Darbininkai jose nėra pavergti. Bet 
kapitalizmo sistema jose išsilaikė tik dėlto, kad val
džios šelpia bedarbius ir į bedarbių šelpimo fondą darb
daviai moka duokles. Jeigu Anglijoje nebūtų buvusi 
įvesta privaloma bedarbių apdrauda, tai tenai irgi bu
tų arba įvykusi revoliucija, arba butų atsiradęs fašiz
mas. Francija taipgi buvo priversta pasiimti ant savo 
pečių bedarbių šelpimo naštą.

Tačiau nors kapitalizmas nesugriuvo didžiosiose de- 
*mokratinėse šalyse, bet jisai nestengia nugalėti ekono
minį krizj. Nė vienos šalies kapitalizmas, skyrium pa
imtas, neturi tam pakankamai jėgų. Visi šiandie mato, 
kad iš krizio išbristi kapitalistinis pasaulis gali tik 
bendromis stambiųjų pramonės šalių pastangomis. Tuo 
tikslu dabar yra laikomi valstybių atstovų pasikalbėji
mai su Amerikos valdžia Washingtone ir yra šaukia
ma pasaulio ekonominė konferencija ateinantį- mėnesį 
Londone.

Tos konferencijos nebus bergždžios tiktai tame at-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ____ ______ ______ $8.00
Pusei metu ........... ................... 4.00
Trims mėnesiams _........ «... 2.00
Dviem mėnesiam ................... 1.50
Vienam mėnesiui   .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _ ____________ 3c
Savaitei 18c
MSneslui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metu ___ 8.50
Trims mėnesiams ___  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui _____   75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų .......... ....................  4.00
Trims mėnesiams 2.60
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

sitikime, jeigu jose pavyks valstybėms susitarti, kaip 
turi būt reguliuojami tarptautiniai Anansai, tarptauti
nė prekyba ir t. t. žodžiu, atėjo reikalas ekonominį gy
venimą kontroliuoti ne tik, atskirose šalyse, bet ir visa
me pasaulyje.

Kontroliavimas pasidarė neišvengiamas dalykas. 
Klausimas yra, tik kaip jį vykinti: demokratišku ar 
diktatorišku budu? Diktatoriška kontrolė užmuša žmo
nių iniciatyvą, išaugina didelę parazitišką biurokratiją 
(kaip, pav. sovietų Rusijoje) ir iŠ viso neduoda gerų 
vaisių. Amerika, reikia tikėtis, mokės apsieiti be dik
tatūros.
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ŠVEICARUOS SOCIALDEMO
KRATŲ KONFERENCIJA

Balandžio mėn. 8 ir 9 dienas 
Šveicarijos socialdemokratų par
tija laikė nepaprastų konferen
cijų Berne. Jos tikslas buvo 
apsvarstyti du reikalu: kaip 
geriau prisirengti referendumui 
prieš valstybes tarnautojų al
gų kapojimų, ir kokios taktikos 
partija turi laikytis akyvaizdo- 
je stiprėjančios reakcijos cent- 
ralinėje Europoje.

Šveicarijoje taip pat, kaip ir 
kitur, siaučia ekonominė de
presija. Valdžia, norėdama su
mažinti valstybės išlaidas, su
manė nukapoti 7.5 nuošimčių 
valdininkų algas. Buržuazinė 
parlamento dauguma tam pri
tarė. Tuomet socialdemokratų 
partija kartu su darbininkų są
jungomis pareikalavo, kad 
klausimas butų paduotas refe
rendumui išspręsti. Reikalingas 
parašų skaičius buvo surinktas 
trumpu laiku. Be to, socialde
mokratai patiekė sumanymų re
ferendumui, kad butų uždėti ne
paprasti mokesniai stambiems 
kapitalams ir pajamoms. Bal
savimas įvyks gegužes 28 die
nų.

•Partijos konferencija priėmė 
nutarimą vesti kno.sjnarkiauąią 
kampanijų, kad'šitas referen
dumas pavyktų. Kita konferen
cijos priimta rezoliucija liečia 
partijos taktikų. Jos paskutinis 
paragrafas skamba taip:

‘‘Socialdemokratai atmeta 
neteisėtus veikimo metodus 
tol, kol buržuazija neper
žengia demokratijos ribų ir 
nelaužo demokratinių liau
dies teisių ir laisvių. Bet jei
gu pati buržuazija imsis ne
teisėtų priemonių, pakeisda^- 
ma demokratines visų žmo
nių teisės viešpataujančios 
klasės privilegijomis, tai dar
bininkų klasė turės teisę gin
tis, panaudodama kitokius 
metodus. Tol, kol šitų sąly
gų, verčiančių darbininkus
prie apsigynimo, nėra, žaidi
mas neteisėtais metodais ga
li būti tiktai pragaištingas 
darbininkų reikalams ir bu
tų darbininkų klasės išdavi
mas.”
Karštų ginčų konferencijoje 

iššaukė bendro fronto klausi
mas. Vykdomojo komiteto pau 
siūlytoji rezoliucija buvo pri
imta 458 balsais prieš 4. Ji sa
ko, kad Šveicarijos socialdemo
kratai neis į jokias derybas sli 
komunistais tol, kol Socialistų5 
Darbininkų Internacionalas ne
padarys atatinkamos sutarties 
su kominternu.

Konferencija griežtai pa
smerkė Vokietijos hitlerininkų 
terorą ir išreiškė savo solida
rumą su Vokietijos darbinin
kais.

BELGIJOS SOCIALISTŲ 
NUSISTATYMAS

ii

Belgijos Darbininkų Partijos 
generalinė taryba 52 baisais, 
keturiems susilaikiUfe nuo bal- 
.savimo, priėmė rezęliuciją, ku
rti užgeria Socialistų Darbinin
kų Internacionalo. pareiškimą 
bendro fronto klausimu ir sa* 
ko, kad bendras frontas gali1 
būti- įpykintas tiktai per inter
nacionalų derybas.

CECHOSLOV AKUOS VOKIE
ČIAI SOCIALDEMOKRATAI

Vokiečių socialdemokratų 
partija čechoslovakijoje laike 
konferencijų balandžio 4 ir 5 
dienas. Tarp kitų klausimų ji 
padarė tarimą bendro fronto 
klausimu, užgirdama partijos 
centro atsakymų komunistams.

Konferencija pareiškė, kad 
nei komunistų internacionalas, 
nei čechoslovakijos komunistų 
partija neparodė rimto noro at
steigti bendrą frontą darbinin
kų judėjime. Komunistai visų 
laikų atakuoja socialdemokra
tus pikčiau, negu kų kitų. Jei
gu komunistams tikrai rūpėtų 
darbininkų klasės vienybe, itai 
jų internacionalas turėtų pir
miausia sustabdyti šmeižimą 
socialistų. Bet, vietoje to, ir 
patj bendro fronto klausimų 
komunistai panaudoja tiktai 
tam, kad butų pasėta daugiau 
nesutikimo ir demoralizacijos 
tarpe darbininkų.

NORVEGIJOS DARBO PAR
TIJA STIPRĖJA

Kaip matyt iš raporto, kurį 
Norvegijos Darbo Partijos sek
retorius patiekė partijos gene
ralinei tarybai, jos susirinki
me kovo mėn. 18 d., partijos 
narių skaičius pernai metais 
pakilo nuo 83,071 iki 87,315. 
Buy o įsteigta 120 naujų parti
jos skyrių. n.

Norvegijos Darbo Partija 
buvo viena iš pirmutinių socia
listinių partijų ’ Europoj e, pri
sidėjusių prie Komunistų In
ternacionalo. Kifa ištisa parti
ja, įsitojusi į kominterną, bu
vo Italijos soddlistų partija.

Tas Norvegijoj Darbo Parti
jos susidėjimas su Maskva pri
vedė partiją prie skilimo, nes 
socialistai, kurie pasiliko išti
kimi savo principams, iš Dar
bo partijos pasitraukė ir susi
organizavo skyrium į Socialde
mokratų Partiją.

Bet vėliau Norvegijos dar- 
biečiai pasitraukė iš kominter- 
no ir socialdemokratai vėl su
grįžo į bendrą . partiją. Dabar 
Norvegijos Darbo Partija yra 
Socialistinio Darbininkų Inter-
nacionalo narys.

Sveikatos Dalykai
ŠKARLETINA

(Dr. T. Dunduli! kalba, pasa
kyta iš WGESt radio stoties 
balandžio 25 d. laike Peoples 
Furni ture Kompanijos pro
gramų).

Musų sveikata ir fiziška jė
ga žymiame laipsnyje pri
klauso nuo to, kaip mes bu
vome auklėjami iš mažens. Ne 
vienas musų esame persirgę 
taip vadinamomis vaikų ligo
mis. Pasidėkojant nuolatiniam 
gydytojų tyrinėjimui, kai ku
rios tų ligų jau pasidarė nepa
vojingos, nes surasta budai, 
kaip jas sukontroliuoti ir tame 
atvejyje, kai vaikučiai apsikre- 
ėia jomis.

Vieną tų ligų, nuo kurios 
jaunuoliams gretia rimtas pa
vojus, yra škarlctina. Tėvai 
ir jau paaugę jaunuoliai pri
valo rimbai susidomėti ta liga, 
kadangi nd retai, jeigu1 jaunuo
lis perdaug ir nenukenčia nuo 
pačios ligos, tai vėliau stisida- 
jįo labai nemalonių komplika
cijų.

Negeisliniaitsįos škarįetinos 
komplikacijos yra inkstų ir 
ausų įdegimas. Npo inkstu.

komplikacijos gana dažnai vai
kai miršta, o nuo autų įdegi
mo kai kada apkursta. Iš au
sų pradeda bėgti pūliai Ir 
girdėjimas nuolat mažėja.

štai kodėl reikia ta liga su
sidomėti. Apkursti juk įlie
tam negali būti malonu. Prieg- 
tam ir tėvams širdį skauda, 
tuomet jų vaikučiai praranda 
girdėjimų.

Tenka pasakyti, jog skarlėti- 
los liga labai lėtai Vystosi. 
DČliai to tėvai ir padaro dide-
ę klaidą. Mat, jie mano, 
<ad vaikas turi tik paprastą 
šaltį su mažu gerklės įdegimu. 
Skarlatinos požymiai yra to* 
tie: pradeda gerklė skaudėti) 
igonis vemia, temperatūra pa
tyla ir bendrai vaikutis nesi
jaučia gerai. Vėliau pasirodo 
išbėrimas ant odos. Ant ne
laimės, tėvai to išbėrimo ne
pastebi arba nesupranta, ką jis 
reiškia. Todėl jie pasivėlina 
jašaukti gydytoją.

Kai kada pasitaiko, jog vai
tas lengvai perserga ir be gy

............. . ........................................................................................................................................................ ... . >

Oscar Wilde Vertė A. Kartonas.

Doriano Gray'jaus Atvaizdas
*

(Tęsinys)
Tapytojas, įsmeigęs akis, 

žiurėjo į jį. ‘‘Mano brangus 
vaikine, kokia tai nesąmone!’’ 
jis šaukė. ‘‘Ar jus norite pasa
kyti, kad jus nemėgstate, ką 
aš nupiešiau jums? Kur jis 
yra? Kam jus užtraukei už
dangą prieš jį? Tai 
yra geriausis darbas, ką aš esu 
padirbęs. Prašau, Dorianai, 
nuimkite tą uždangą. Tai yra 
tiesiog gėda, kad jūsų tarnus 
taip slepia mano darbą. Aš 
jaučiau tuojaus įėjęs į kamba
rį, kad kambarys kitoniškai 
atrodė.”

“Mano tarnas nieko neturi 1 ■ , .
prie to, Baziliau. Jus nema
note, kad dŠ'!leisiu jam tvar
kyti mano kambarį? Jis man 
sutvarko mano gėles, kai kada 
—tai ir viskas. Ne; aš pats tą 
padariau, šviesa buvo per- 
smarki portretui.”

“Pcrsmarki! Ar-gi ištikro, 
mano drauge? Tai yra tinka
miausia jam vieta. Leiskite 
man pažiūrėti.” Ir Hallwardas 
ėjo į kambario kampą.

Išgąsčio šauksmas išspruko 
iš Doriano Gray’jaus lupų, ir 
jis puolė tarp tapytojo ir at
vaizdo. “Baziliau,” jis tarė, 
labai išblyškęs, jus neprivalo
te žiūrėti į atvaizdą. Aš neno
riu, kad jus pamatytumėte.”

“Nežiūrėti į savo paties dar

Milicijos vai damoj Io'wa valstijoj. —- Viršuj — milicinin
kai su kulkosvaidžiais saugo Le Marš, lai, gatves. Apačioj — 
vedami į kalėjimą du milicijos areštuoti farmeriai, kurie buk 
dalyvavę puolime ant teisėjo Bradley, kuris atsisakė sustab
dyti fivmų foreklozavimą už skolas. Laiptais lipa ~ Jack So- 
kdlovski.

dytojo priežiūros. TeČiau tai 
yra didelė rizika. Geriausis 
dalykas yra šaukti gydytojų 
net ir tame atvėjyje, kai vai
kas ne taip jau prastai jaučia
si, nes vėliau, kaip jau minė
jau, gali susidaryti komplika
cijų, kurios priveda prie mir
ties arba apkurtimo.

Skarlatina vaikai daugiau
siai serga rudenį, tačiau pasi
taiko ir bile kokiame melų lai
ke. Kadangi ji yra limpama, 
tai mokykloje viekus sergantis 
vaikas gali lengvai užkrėsti ki
tus.

Dabar yra tinkamas laikas 
susirūpinti vaikučių ir jaunuo
lių sveikata. Kurie turi suge
dusius tumulus, tai patartina 
juos išimti. O jeigu vaikai 
Skundžiasi gerklės skaudėji
mu, tai ilgai nelaukite, bet 
kreipkitės į gydytoją, kad pa
tikrintų, ar kartais tai nėra 
škarlctina.

Bendrai imant, atsiminkite, 
jog suaugusio žmogaus sveika
ta dažniausiai yra jaunystėje 
sutaupytas turtas.

bą! Jus tą nerimtai sakot. Ko- 
dėį-gi aš negalėčiau pažiūrėti 
į jį?,” pareiškė Hallwardas, 
juokdamasis.

“Baziliau, aš duodu jums 
savo garbės žodį, jeigu* jus 
bandysite' pamatyti šį atvaiz
dą, aš niekados, ligi gyvos gal
vos nebekalbėsiu į jus. Aš tą 
visai rimtai sakau. Aš neduo
du jokių paaiškinimų, o jus 
neprivalote nei klausti. Bet at
siminkite, jeigu jus paliesite 
šią atvaizdo uždangą, viskas 
bus užbaigta tarp mudviejų.’’

Halhvardas buvo lyg perkū
no pertrenktas. Jis žiurėjo į 
Dorianą Gray’jų visiškai nu
stebintas. Pirmiau jis nieka
dos jo nebuvo matęs tokio. 
Vaikinas tikrai buvo pabalęs 
iš piktumo. Jo rankos buvo su
gniaužtos, o akių lėleles buvo 
lyg mėlynos ugnies ritulcliai. 
Jis visas drebėjo.

“Dorianai!”
“Nekalbėkite!”
“Bet kas-gi atsitiko? Žino

ma, aš nežiūrėsiu, jeigu jus 
nenorite, kad aš žiūrėčiau,” 
gan šaliai jis tarė, ir apsisukęs 
ant kulno, nuėjo prie lango. 
“Bet, iš tikro, atrodo gan ab
surdiška, kad aš negalėčiau 
pažiūrėti į savo darbą, ypač 
kai jau aš statysiu jį ant pa
rodos Paryžiuje šį rudenį. Gal 
man reikės aplekeruoti jį

prieš tų laikų, tai man vistiek 
kada nors priseis pamatyti at
vaizdų, tai kodėl ne šian
dien?”

‘‘Jį ant parodos? Jus norite 
išstatyti jį ant parodos?,” su
šuko Dorianas Gray’jus, keis
tos baimes pagautas. Ar tai jo 
paslaptis bus parodyta pa
sauliui? Ar tai žmonės žiop- 
sos į jo gyvenimo paslaptį? 
Tai negalimas daiktas. Reikia 
kų nors—jis nežinojo kų — 
tuojaus veikti.

‘‘Taip, aš nemanau jus busi-
te priešingas tani. Georgės 
Petit surinks mano geriausius 
atvaizdus specialiai parodai, 
Imsiančioj Rue dc Seze, kuri 
atsidarys spalių menesio pir
mą savaitę. Atvaizdas bus iš
vežtas tik vieną menesį. Aš 
manau, jus lengvai galėtumė
te apsieiti be jo tik tiek laiko. 
Tikrenybėje, jus greičiausia, 
nei mieste nebusite tą laiką. 
Ir jeigu jus visuomet laikot 
jį uždengtą, jus nedaug tepai- 
sote apie jį.”

Dorianas Gray’jus ranka 
pabraukė savo kaktą. Ten bu
vo lašai prakaito. Jis jautė c- 
santis ant kranto didžiausio 
pavojaus. “Menesį atgal jus 
sakėte man, kad jus niekados 
šio atvaizdo nestatysite ant 
parodos,” jis šaukė. “Kodėl 
jus pakeitėte savo nusistaty
mą? Jus žmonės, kurie vadi
nate save rimtais, turite liek 
pat nuotaikų, kiek ir kiti turi. 
Yra tik vienas skirtumas, kad 
jūsų nuolaikos nieko nereiš
kia. Jus negalėjote užmiršti, 
kad jus iškilmingiausiai užtik
rinote mane, jogei niekas pa
saulyje nėpriviliotų jus siųsti 
šį atvaizdą į bile parodą. Jus 
tiktai tą patį pasakėle ir Hen
riui.” Jis staiga staptelėjo, ir 
spindulys šviesos pasirodė jo 
akyse. Jis atsiminė, jog lordas 
Henrius sykį jam buvo sakęs, 
pusiau rimtai, pusiau juokais, 
“Jeigu norite praleisti keistą 
ketvirtadalį valandos, tegul 
Bazilius pasako jums, kodėl 
jis neduos jūsų atvaizdo ant 
parodos. Jis man pasakė kodėl 
neduos, o tas tai buv^ų man 
paslapties atidengimu. Taip, 
gal ir Bazilius turėjo savo pa
slaptį. Jis paklaus ir išbandys.

“Baziliau,” jis sakė, prieida
mas gan arti, ir žiūrėdamas 
tiesiai į jo veidą, “kiekvienas 
iš musų turime paslaptį. Leis
kite man dažinoti jūsų paslap
tį, o aš pasisakysiu savąją. Iš 
kokios priežasties jus buvote 
atsisakę duot mano atvaizdą 
ant parodos?”

Tapytojas ir nenorėdamas 
sudrebėjo. “Dorianai, jeigu aš 
pasakysiu, jus gal nebepaisy- 
site manęs tiek, kiek jus ligi 
šiol paisėte, o ištikro, jus juo- 
ksitės iš manęs. Aš negalėčiau 
pakęsti, kad jus darytumėte 
bile vieną iš tų dviejų daik
tų. Jeigu jus norite, kad aš ne
žiūrėčiau į atvaizdą, aš esu* 
pa tenkintas. Aš visados turiu 
jus pasižiūrėjimui. Jeigu jus 
norite, kad mano geriausis 
darbas, kurį aš esu nuveikęs, 
butų p a si ė j) tas nuo pasaulio, 
aš esu užganėdintas. Jūsų 
draugiškumas man yra bran
gesnis už bile garbę ar repu
taciją.”

“Ne, Baziliau, jųr privalote 
pasisakyti”, nepaliovė Doria
nas Gray’jus. “Aš manau, aš 
turiu teisę žinoti”. Jo baimės 
jausmas buvo išnykęs, o žin
geidumas buvo užėmęs jo vie
tą, Jis buvo nusprendęs suras
ti Baziliaus Hulhvardo paslap
tį.

“Sėskime, Dorianai?’ tarė 
tapytojas, neramia išvaizda. 
“Sėskime. Ir atsakykite man 
tik vieną klausimų. Ar jus na- 
tėmijote atvaizde ką nors 
keisto? — ką nors, kas, išpra- 
džių, gal nepuolė jums į akis, 
bet staiga jums pasirodė?”^

“Baziliau,” surėkė vaikinas, 
savo drebančiomis (rankomis 
spaucdamas kėdės ramsčius, 
ir nustebintomis nuožmiomis 
akimis žiūrėdamas į jį.

(Bus daugiau)

Garsinkitės Naujienose
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STATO ‘TEPITĄ

Ofiso t«l. Lafayette 7031

Grabdriai
Graboria

Lietuvės Akušerės

Akių Gydytojai

Namų Tel. Hyde Park 3395

Te!. Cąlųmet 1656

Phone

Apiplėšę Crane Co,. vir
šininką J. B. Berrymąn

Jungtinių Yalstių 
agentai suėmė veži 

kų unijos knygas

Rezignavo oficialia Chi 
cagos “sveikintojas”

Nubudimo valandoje, pašaukite šią, is

Mėgins surasti inkriminuojan 
čių įrodymų prieš unijos vir 
šininkus

\.V4Wv<f.IJ

Cook apskritis turėsiąs 
$12,00.0,000 deficito

Tel. ■ Boulevard 5203 ir 8413

Tel. Roosevelt 7532Chicagos majoras ti
ki ,kad mokytojams 

išmokės algas
prie 1510

Namas

12 iš 36 municipalio teisino, 
teisėjų užvakar sutiko ,priiiųti 
48 dienų algų pukapėjimus, 
kurių reikalavo miesto taryba 
svarstanti 1933 metų biudžetą. 
Kiti teisėjai atsisakė.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

Dambrauskiene, P. 2 
Grigaitis, Jonas 
(irecenie, Kaze 
Kershulis, Josepli 
iKireUis, Tony 
Matlocha, John 
Matusevičiūtė, Marcelė 
Oberah* K- 
Pąrlieh, tyąrceha, Mrs. 
Pueta, Joc 2 
Aipolis, Petrai 
Sihimkųs, John 
Subeckis, Jęhn 
Vailionis, M. 
Venokicnė, ZofĮija 
Varkula, J. P.

Beleskas, Juozap 2 
Bobrovvich, John.

1741—^1742

Trys ginkluoti plėšiką 
brio.ve j John 
Crane Co. prezidento 
Highland Parke, ir 
apie

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Te!. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35th B Habted Su) 
Of^so valandos ĄPo 1-3, nuo ^6:30-3:30 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Policija tardo Norfh 
Side gengstęriy var 

dą Winkler

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

šventadieniais nuo 10 iki 1J 
Pfoone Boulevard 8483

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 va!. 
4145 Archer Ane. Tel. Lafayette 7337

12 municipalio teisipo 
teisėju priėmė algų 

nukapojimus

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

2400 W. Madison St. 
7al. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4142 Archer Avenue 

Telefonas Virini* 0034

-Uerryniai), 
namus, 
pavogė 

vertes brangenybių.

Pirmas darbo armijos 
kontingentas išvyko 

j darbą

e

DR. A, L. YUSKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonąs G rovcbill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-a 
ir 7-9 po pietų, ’ seredoms po pietų I 

«ied?Hrifve natai euiltarirais

IR VeL NUSTEBIN<3 lietuviu visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadapgj J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J, E. Eųdeikįs yra 'Vienatinis lietuvių gra- 
horiųs, kųrjš turi įrengęs grabų
.Čia padaroma .didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams.'yra k.ųo.dj- 
džiausias. ; ’ ■ ’
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų. ;
Ši .įstaiga randasi toj pa^oj -vietoj jau 25 
metai. ’ ■ 1
Puikiausios, moderniškai ‘8 kop-

Tel. Lafayette 3572 

J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

balsamuotojas 
Patarnąuja Chicagoje 

ir apielmkėje.
Dideli ir graži 

. Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Asesoriaus Jacobs ofi 
sas “pražudė” 16-kos 

aukšty namą

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė.
-Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso .vai. .kiekviena dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyros eeredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 va! vakare. Utarninkaia ii 
Ketvargais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

AVJ VV • LUUIIIVC U1>|| 1*1 i <3 K/im Bk
Telefonas State 7660: Valandos 9—5 
West Side: 2151 W. 22nd St.

PanedGUo, Beredos Ir Pelnytos vak. 6 iki 8 
Telefonas Roosevelt 9090

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
ntarnlnko. Ketverro ir 8ubatoS vak. 7 Iki b 

Telefonas Republio 9600 ■

Policija vakar suėmė NęrjUi 
Side gengnterjų yądą, bapkų 
banditą ir “gunmeną” Gus 
Winkler tardymui. Manoiųp, 
kad Gus Winklcr yra įveltas į 
bonibarday|iiųią, kuųie įvyko 
(Jiięagoje Aią savaitę.

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.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentu>orth Avė., Chicago, III.
Valandos: Išryto Holy Cross Hospi(al, 

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

Re*. 6600 South Artetiftn Avemt» 
Phone Prospect 6659 

Ofieo Tel. Canal 0257
DR. P. Z, ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Hahted Street 

CHICAGO. ILL.

Majoras Kelly vakar išreiš
kė viltį, kad mokytojai greit 
gaus algas, jeigu bifs priimtas 
naujas įstatymas, reikalaująs, 
kas mokesčių mokėtojai sumo
kėtų 75% savo mokesčių, pirm 
negu jie galės įteikti skundus 
Jeigu jstaymas bus priimtas, 
Chicagos bankieriai paskolins 
mokytojų algoms išmokėti $17,- 
060,000.

Cųok apskričiui gręsia 
479,590 defioitąę, Jktup užva
kar paaiškėję, apskričio (iždj- 
ninkui J. B. M^Eęnough pas
kelbus jo biuRO raportą. De
ficitas Išaugs jš sįipuo mokes
čių mokėjimo. Spėjama, kad 
35% 1931, 1932 ir 1933 mokes
čiu nebus sumokėta.

Kazys Steponavičius, ‘Pirmyn’ 
choro įr Chicagos Lietu,vių Sim
fonijos Orkestro vedėjas, kuris 
buvo instrumentalis operetes, 
“Pepįta” pąrepgįme scenai. Ope 
retė statoma Auditorijoj, geg. 
7 dieną.

GR“°±S IR balsamuotojas 
ir ^brangus

DENTISTAS
4143 Archer Avenue

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomir ir nedėliomti pagal «ut<rt|. 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Tgldonaa Republk 7W

Jungtinių Valstijų metinių pa
jamų mokesčių biuro agentai 
vakar suėmė Chicago Teamąters 
unijos knygas ir pradės jas eg
zaminuoti. Jas suėmė tikėda
ma rasti inkriminuojančių įro
dymų prieš unijos viršininkus, 
tarp kurių dabar eina savitar
pinė kova dėl unijos vadovybės. 
Ryšy su ta kova paskutinėmis 
dienomis įvykę eilė bombarda
vimų.

Kiek žinom, knygos rodo, kad, 
įvairiems 4tai’iamiems viršinin
kams unija išmokėjo stambias 
sumas pinigų.

Policistų grupės vakar pra
dėjo saugoti įvairias unijas, 
tarp jų pieno išvežiotojų pro
fesinę sąjungą, ir pačias pieni
nes. Tikima, kad gengsteriai 
norį paimti visas unijas į sa
vo kontrolę, pasikėsins ir prieš 
kitas unijas su bombomis, etc.

EMILIJA 
po tėvais

Persiskyrė su 
gūžės 3 dietų. 
1933 
žiaus.

Gegužio 1 d. permainau ofisą 
valandos 10 iki 12 ryto 

1 iki 5 ir 6 iki 9 vai. vak. 
X^čia4ien|aįs 1.0 ryto .i]ki 5 v. popiet 

Nedegioj sulig sutarimo
Dr. Jose p h F. Ąndersunas 

KOJŲ SPECIALISTAS
6254 S. Ashland Ąve 2 lub. Chicago, I|l. 

Ofjso Tjel. Pręspęct ,0917 
*Rez. Pullman 3224

Laiškai Naujienų 
Ofise

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonękite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

ApVOKĄTĄS
324J. So. JJąJstęd St 

Virš Jociaus Restauranto
Priinia kasdien nuo 9 ryto iki 9 v. vak.

DR. CHARLES SEGA! 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 4729 South Ashland Avė., 2 lubue 
CHICAGO. ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Mourįįkų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS*
Nbo' 10 iki 12 vai. ryte, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
▼aka<o .Nedėl. nuo 10 iki 12 r. .dienų 

Phone Midway 2880
Ą. K. Rutkauskas, M.D. 

4442 South Western Avenae 
Tel. Lafayette 4146

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

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

DR. A. A. ROTO
Rusai Gydytojas ir Chirurgas 

Specialietųe odos ligų ir veneriihų Ugų

3102 So.' Haisted St
kampas 31«t Street

VaL: ,10—įll ryto. 2—4,
Nediliomii įr ivenudienup

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Orįia U Europos it vii psaktikucįe 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimu.
3335 So. Haisted St

Td. BOULEVARD 919»

Lachavich ir Sūnus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbų busįte užganėdinti. 
JeLrC^al 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
„ _ SKYRIUS:
1439 S. 49 €t., Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Physical Therapy 
Midwife 

6J09 South Albany 
Avenue 
Phone 

•Hemlock 9252 
Pątąrn^uja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, .elęctrįc treat- 
męųt ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Mo^rims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpųtmim 
blauzdų gyslas.

Nedelipmis nuo 10 iki 12. 
334-3 South Jfaleted Street 

Tel. Boulevard 1401

Cook asesurius J. L. Jacobs 
vakar 
įlinkai 
namą 
Drivc. 
kuomet 1,200,000 
dokumentai buvo pervedami 
iš 1930 metų asesmentų rekor
dų į 1931 metų rekordus.

•Vakar iš Fort <Sheridan (į 
Moquah National Park, \yjis- 
consin išvyko pirmas dtyrfoo 
armijos kontingeątas mišj<ų 
sodinimo darbamg. Jie įcp- 
dirbs apie šešius mėn. Koųtjn- 
gentą sudarė 208 Wigeonsinje' 
čių. ........

Chicagos majoras E. J. Kel
ly vakar priėmė oficialio Chi
cagos “sveikintojo” George D 
Grew rezignaciją. “Sveikin
tojo” darbas buvo sutikti vi 
sus Chicagon atvykusius sve
čius ir “žymesnybes”.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J,F.WKIS

Yču r erti 
Nlght ųąd Mprning to kecp 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Frcc aEye CarcH 
or /’įyų Book

Marino Co., Dept, H. S., 9 B. Ohio St., Chrcago

*Pimo„^;“cn “d vKr“ft 

^dM.WrappWeiT"£X:

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 iventhįiehio ir ketvirtadienio

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU SPĘęiAL-ISTAS 

Palengvinu akių įtempime kuris esti 
.priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, 
.jtkių karšti, Jiuiųia kataraktą 

teisingai akiniM. Vienose atsitikimuose 
egzaminavimas 
e£wit‘Mlži»ulM klaida..
,»Atsikupa T .mokyta ivaitas. Valau- 

marti. Akinių kaigos ner ius, jplgiftu.
Juip J*", .Pm®!’ ,,

Dauob J*?* * ‘

HARTMAN 
Garbauskaitė 

šiuo pasauliu ge- 
7 valandą vakare 

m-, sulaukus 37 metų ąųi- 
gimus Rudylių kaime, Ku- 
val., Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime vy- 

r.j Kazimierą, dukterį Emiliją, sū
nų Albertą, brolį Antaną Garbaųs- 
ki, brolienę Oną, Antaną Marcin
konis ir Oną Martinkpnis, tetą Ur
šulę Vazniaunienę ir gimines.

Laidotuvėmis rūpinasi giminės.
Kūnas pašarvotas, randasi Ma

žeikio koplyčioj, 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuves įvyks subatoj, ge
gužės 6 dieną, l vai. po piet iš 
Koplyčios bus nulydėta į Tautiš- 
kas kapines .

Visi a. a. Emilijos Hartman gi
minės, draugai ir pažįstami esjit 
nuoširdžiai liečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dūkti, Sūnūs, Brolis, 
Brolienė, Teta ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Pitone Boulevard ' 4139 
A. MASALSKIS 

Mų$9 Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO. HJ-.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

pątyuę, 'kad jo jiagclbi- 
16 aukštų 

Lake Shorc 
“pražuvo**, 
nuosavybių

Telefonas Yaęds 1138 

Stanley1 P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška. Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina .prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

MONIKA VEŠETIENĖ 
po tėvais Pabadinskaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 4 dieną. 1 valandą po pietų 
1 933 m., sulaukus puses amžiaus, 
gimus Panevėžio apskr.. Nauja
miesčio parapijoj, Gustonių kai
me. Amerikoj išgyveno 19 metų.

Narė šv. Petronėlės Draugijos- 
Paliko dideliame nuliūdime vy

rą Kasparą, dukterį Stellą Sheph- 
ard. žentą Fred. du sūnūs Edward 
ir Bruno, marčią Oną. anūkę Rū
tą, 2 seseris Pauliną Balčiūnienę, 
švogerį Walter, Apoloniją Kripie- 
nę. švogerį Antaną, pusbrolį Kazi
mierą Marcinkevičių, brolienę Ma
rijoną ir brolienę Oną Zaputienę 
ir giminės. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3222 So. Wallace St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gegužės 8 dieną. 8 vai. ryte iš 
nųmų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
jen bus nulydėta į šv. Kazimiero 
Kapines.

Visi a. a. Monikos Vešetienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. -

Nuliūdę liekame.
Vyras, Duktė, Žentas, 
Sūnūs, Marčios ir Girnius.

Laidotuvėse patarnauja grab. S. 
P. Mažeika, Tel. Yards 1138. Telefonas Grovchill 0027 

Valandos 2-4 ir 7-9 P. M. 
Trcčiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvys)
6859 So. Wcstern Avė., Chicago, Iii. 

Virš Gregg Vaistinyčios

ĮSTEIGTAS per 30 METŲ
Rzaminąęija, patari-

Dykat11* ąP8kaitliavimas KAL Prieinamos Kainos.

Pasais D AVIS STORE 
2 A e *9^ • > 

lubos \ f

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandoj nuo 9 iki 8 vakare, 
Sercdoj pagal sutartį.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni muąų patąrnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LĄVONĄ PĘRRĘLIAM DYKAI
30 Metų Skįųingo ;Patatnąvimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Dr. Strikol’io, M. D.
Sugryžimą

,Ofisas: 4645 S. ASHLAND ĄVĘ.

Ofiso ral.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

suteikia 
barzdaskutyklos 
saaaag komfortą

Iskutimos 
namie

Įvairus Gydytojai
- II ■■ - ■ !■ r"" > ■ ■ ——e■

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milivaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE RAHN
4631 South Ashland 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi®»

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

r* nl'"'i • . <, • 4 ■C.I’1 - • I'"-' - ' ’ ' ■■ ~ .

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

. Ofisas ir Akinių.Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Haisted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Jonas Ličkus
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 2 dieną. 5:30 valandą ryto 

1933 m.. Rochester. Min.. sulaukęs puses amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
šidlavos parapijoj, DarataiČių kaime.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime moterį Agniešką po tėvais šįmaitfUtė, du 

sūnūs Vaclovą ir Joną, seserį Elzbietą ir Švogerį Lauraičius, 2 pusseseres 
Kazimierą Ceinorienę ir Juzefą Stočkienę, du pusbrolius Joną ir Pranciš
kų Norbutus ir gimines, o. Lietuvoj motinėlę Viktoriją jr tėvą Benediktą, 
brolį Stanislovą. 4 seseris, Eleną, Juzefą. Antaniną ir Kazimierą ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi tO33 S. JŲjękrvęll St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį gegužės 6 dieną, 8 vai. ryto iš nan^ų j 

Užgimimo Panelės šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingoj jpa- 
maldos už velionio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas J šv. Kazimiąrp (kapinę.

Visi a. a. Jono LiČkaus giminės, draugai ir pažįstami ęsąt inųpšly
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pątąrnavi
ntą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moterie, Sūnūs, Se{uo, įyągėris ir giminės.

Laįdotuvėse patarnauja graborius J. F. Eadeikis, Tel. Yards 1741.

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 79.66

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marflįuette Rd* 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

i., t j 1 tir . . i1 -

CHICAGOS
ŽINIOS

Uetuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

.persikėliau j erdvesne ir patogesni vietą

EUDEIKIS
opji®is ofisas
HERMITAGE Ay

PPOBAK

(PROBAK BLADE)

Wsas Demt,
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ROOSEVELTAS ATIDARYS CHICAGOS PA
SAULINĘ PARODU GEGUŽĖS 27 DIENĄ 
Lietuviai dalyvaus atidarymo ceremonijo
se; visi paviljonai bus baigti atidarymo d. 

f *■

Iškilmėse dalyvaus prezidentas Rooseveltas, Horneris, 
majoras Kelly ir visų tautų atstovai

Chicagos Pasaulinės paro
dos viršininkai vakar gavo iš 
Washingtono pranešimą, kad 
J. V. prezidentas F. D. Roose- 
velt atvyks Chicagon ir gegu
žes 27 d., oficialiai parodą ati
darys.

• Ankščiau buvo planuota pa
rodą atidaryti birželio 1 d., 
bet kadangi prezidentas pa
reiškė negalėsiąs tą dieną at
vykti, parodos viršininkas Ru- 
fus C. D. Dawes atidarymą 
pastūmėjo priekin, gegužės 
27 d.

Rooseveltą kvietė parodos 
atidaryme dalyvauti delegaci
ja, susidedanti iš Rufus C. Da- 
wes, parodos viršininko, Col. 
A. A. Spragile — globėjo,, 
llarry W. Ncw — J. V. komi- 
sionierius parodoje ir kon- 
gresmonas A. A. Sabatb. Jį 
Įteikė prezidentui specialiai

Stella Lauraitienė 
vėl figūruoja teisme; 
skundžia A. Pocienė
Prieš mirusio Bruno Laurai

čio žmoną užvedė bylą dėl 
paskolos: išimtas judge- 
ment.

Stella J. Lauraitienė, miru
sio Bruno Lauraičio, vargoni
ninko ir apdraudos agento, ku
ris buvo patraukęs kun. A. 
Brišką atsakomybėn Į teismą, 
vėl figūruoja teisme. Šiuo 
kartu ją apskundė Antonettė 
Pocienė, Bruno Lauraičio se
suo.

Dalykas eina dėl $500 pas
kolos. Skundėja sako, kad 
pinigai buvo paskolinti 1926 
metais, vas. 13 d., bet ikišiol 
nebuvo atmokėti.

Skundžiamoji atsakyme Į 
skundą sako, kad jie buvo at
mokėti tūloje biznio tranzak- 
cijoje, kurią vedė miręs Bru
no Lauraitis.

Prieš S. Lauraitienę išimtas 
judgement, bet ji įteikė teismui 
peticiją reikalaujančią jį pa
naikinti — “vacate it“.

Rožių žemėje auga 
nevien rožės; ir mor- 

kvos, ir cibuliai
Trumpos žinutės iš Roseland® 

lietuvių gyvenimo

ROSELAND. — Rožių žemėj 
auga ne vien rožės ir kiti žalu
mynai, bet ir morkos, cibuliai 
ir kitokios daržovės. Depresijos 
laikais žmonės apie tai patyrė 
ir pradėjo praktikuoti darži- 
ninkavimą.

Dabartiniu laiku, kada oras 
atšilo, tai rožių žemės piliečiai 
pilnu smarkumu dirba — aria, 
akėja, sodina. Lyginai kaip kad 
Lietuvoje, laukai pilni žmonių.

s » »
Iškilmingas gegužinis balius, 

kurį rengia Roseland Beverage 
Co. busteriai — Stanley Su- 
dentas ir Antanas Balčiūnas 
įvyks gegužės 7 d. Strumilos 
svetainėj. Įžanga 15 centų.

Tai bus paskutinių parengi
mas, palydintis žieminį sezoną, 
nes prasidės piknikai ir šiaip 
visokie vasariniai pasilinksmini
mai.

« » »
Lietuvos ir Vilniaus garsiniai 

krutamieji paveikslai bus ro
domi Roselande gegužės 11 d. 
Strumilos svetainėj. Paveikslus 

pagaminta “souvenir" pakvie
timą.

Atsilankydamas Chicagon 
atidaryti parodą, Rooseveltas 
taipgi atidarys vandens kelią 
iš “Didžiųjų Ežerų’* Į Meksi
kos įlanką.

Nors nėra galutinai žinoma, 
kokios bus atidarymo iškil
mės, manoma, kad dešimtą 
valandą ryto, nuo Chicagos ir 
Micbigan avė. pradės eiti pa
radas Į stadioną, kur Įvyks 
atidarymo ceremonijos-. Para
de dalyvaus visos tautos, daly
vaujančios parodoje. Viso jų 
yra 30. Lietuviai taipgi turės 
specialią delegaciją, kurios 
priekyje bus Lietuvos valdžios 
atstovas.

Stadione kalbas pasakys pre
zidentas Rooseveltas, majoras 
Kelly, gubernatorius Horncr ir 
parodos viršininkas Dawcs.

rodys J. Januškevičia. Rengia 
SLA. 139 kuopa.

s » »
Lietuvis Doviatas, užlaikąs 

barzdaskutyklą adresu 10315 
Michigan avė., greitu laiku ati
darys alaus sandėlį kokio tai 
naujo bravaro skyrių. Dovia
tas skubiai padidino savo na
mą, o barzdaskutyklą uždaro.

Untanas.

“Pepita”
Visiems gerai žinomas lietu

vių choras “Pirmyn“ rengia 
savo paskutinį šių metų paren
gimą — stato melodingą ir 
linksma operetę “Pepita“. Kaip 
malonu yra girdėti musų mu
zika, ypatingai kai musų čia 
augęs jaunimas ima į savo 
rankas ta darbą.

Visi atsimename kaip malo
nu buvo girdėt “Laima“ ir 
kiek džiaugsmo visi turėjo, 
kad lietuviai ir ypatingai jų 
jaunimas gali tokius sunkius 
darbus atlikti sėkmingai, ir 
prie to kelti musų kultūrą 
augštyn. Mes lietuviai džiau
giamės tais darbais. Dėlto 
mums visiems reikėtų šį sek
madienį paremti chorą “Pir
myn“, kuris yra dalyvavęs vi
sur ir kuris yra davęs daug 
linksmų valandėlių savo drau
gams.

Parengimas, kaip minėta, 
įvyks nedėlioję, gegužės 7 d. 
1933, Lietuvių Auditorijoje, 
lygiai 6:30 vai. vakare. Bilie
tus galima gauti iš anksto nuo 
narių už 50c, o prie durų 65c. 
Tad iki pasimatymo! —Anuks.

Bilietai į J. Babravi
čiaus koncertą

Sekmadienio, Gegužės 14 d. 
Lindblom High school salėj, 
artisto J. Babravičiaus kon
certo bilietus galima gauti se 
karnose įstaigose:

Lithuanian Consulate, 201 N. 
Wells st. Franklin 5799.

Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. RooseVelt 8500.

Draugas, 2334 S. Oakley avė.
Roosevelt 7790.

Sandara, 814 W. 33 St., Ca- 
lumet 3277.

Peoples Furniture Co. 2536 
W. 63 st., Hemlock 8400.

Peoples Furniture Co., 4183 
Archer avė. Lafayette 3171.

Budrik, J. F. 3417 S. Halsted 
St. Boulevard 4705.

Bridgeport Furniture Co.
3246 S. Halsted St.

Metropolitan State Bank, 
2201 W. Cermak Road.

ATVYKO CHICAGON

Dainininkas Juozas Babravičius ir jo šeimyna. Pp. Babravičiai 
atvyko Chicagon iš Ne\v Yorko šeštadienį. Viduryje jų sūnūs

Juozas Jr.

Justin Mackievich, 2324 S. 
Leavitt st. Canal 1678.

G(regg Pharmacy, 69 st. ir 
Western avė.

D-rų Strikolio ir Wezelio ofi
se, 4645 S. Ashland avė.

Binkis Restauranas, 8106 
Vincennes avė.

Tupikaitis Pharmacy, 725 W. 
123 st. Wcst Pnilman, UI.

Dr. K. Draugelio ofise, 2403 
W. 63 st. Republic 2266.

Nuomininkas ir savi
ninkas susimušė be

siginčydami apie 
pašalpą

J. Tamašauskas, 3042 West 
40th Place, Tony Mazur’o, ke
turių “fialų’’ namo savinin
ko, nuomininkas, su juo susi
ginčijo apie kiekį pašalpos, 
kurį kiekvienas jų gauna. Gin
čas matyt buvo labai rimtas, 
nes Mazur’as matė reikalo J. 
Tamašauską sumušti. Daly
kas atsidūrė teisme, Stock 
Yards nuovadoje, bet abu opo
nentai susitaikė ir teisėjas by
lą išmetė.

P-nios A. Oželienės 
Koncertas

įvyks gegužės 14 d.
Gal dar ne visiems žinoma, 

kad laukiamas p-nios. A. Ože
lienės koncertas veik čia pat, 
gegužės 14 d. Jis įvyks St. Ag
nės Auditorijoje, 3924 Archer 
Avė., netoli Rockwell St.

Be pačios p-nios Oželienės,, 
koncerte dalyvaus Chicagos 
įžymus daininkai-kės: Stasys 
Rimkus, p. Rakauskienė ir 
daug kitų.

Visi žino musų įžymią artis
tę p. Oželienę, kurią dažnai 
girdime radio programuose.

Bilietai tiktai 40 centų. Kon
certo pradžia 5:30 vai. vaka
re. Po koncerto bus smagus 
šokiai. “E.”

SUSIRINKIMU 
KALENDORELIS

Penktadienį, gegužės 5
Jaunų Lietuvių Amerikoje 

Tautiškas Kliubas laikys mė
nesinį 5 d. 7:30 vakare Chi- 
agos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių rei
kalų, kuriuos būtinai tukime 
aptarti. Kurie nesatę nieko 
šiais metais neįmokėję, malo
nėkite tai padaryti šiame susi
rinkime.

—R. S. Kuneviče.

Illinois Lietuvių Pašelpos 
Kliubas, laikys savo mėnesinį 
susirinkimą Chicagos Liet. 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Visi kliu- 
biečiai būtinai atsilankykite, 
nes yra svarbių reikalų.

—A. Kaulakis> rašt.

Ramygalos Aido Kliubas lai
kys susirinkimą pas p. A. Za
latorių 2322 So. Leavitl St. 8 
vai. vakare. ‘Prašome visų 
ska i 11 i nga i su si ri nkt i.

Ramygalielis.

Sekmadienį, gegužės 6
Bridgeporte. Simano Dau

kanto Draugija laikys mėnesi
nį susirinkimą 12 vai. dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditori
jos. svetainėje, 3133 So. Hals
ted. St.

Visi nariai būtinai privalote 
pribūti, nes turime naujų rei
kalų apsvarstyti. Taipgi pasi
rūpinkite su mokesčiais, kad 
neliktumėte suspenduoti.

—Valdyba.

Laikinos sutaupos
Šiandie šiame laikrašty telpa “Mid- 

west Stores” sankrovų skelbimas. Tai 
yra nepaprastas skelbimas. Ne taip, 
kaip kituose skelbimuose, jame prašo
ma kosttunerių pirmiausia palyginti kai
nas, kokybę ir patarnavimą kitose vie
tose, pirm negu eiti5 į savo apielinkes 
“Midwest Stores“ sankrovą pirkinių 
nusipirkti. ,

Dar yra didelis skaičius žmonių, ku
rie pirkinėją “Chain” krautuvėse, ir tuos 
žmonės labai sUnku pertikrinti, kad yra 
nepriklausomų krautuVių, groserių, ku
rių krautuvėse jie gili ' nusipirkti daug 
geresnius produktus iP gauti geresnį pa
tarnavimą. Tik vienb budu tuos žmo
nes galima butų pertikrinti, tai papra
šyti, kad jie patįs darytų palyginimus.

Todėl, neprikla ūsoriai “Midvvest Sto
res” sankrovų savininkai duoda suges
tija, kad kostumieriai pirm padarytų 
palyginimą. Geras dalykas butų, jeigu 
išsikirptumete šios dienos “Midwest 
Stores” sankrovų skelbiama ir palygin
tumėte paduotas šiame skelbime kainas 
su kainomis, kurias reikalaujama kitose 
krautuvėse. Daugelis kostumierių, ku
rie tAi padarė praėjusia savaitę, surado 
labai didelį skirtumą.

Del pavyzdžio, tam tikros, gerai ži
nomos firmos miltai buvo ant išpar
davimo “Midvvest Stores” sankrovose už 
tam tikrą kainą. Chain krautuvės tuos 
pačius miltus pardavinėjo savo išparda
vime už devyniolika centų brangiau. Ir 
kiti produktai buvo pardavinėjami nuo 
trijų, septynių ir vienuolikos, centų 
brangiau. Taupios namų šeimininkės, 
kurios palygino kainas paskelbtas pra
ėjusioj savaitėj, pilnai įsitikino, kad jos 
galėjo gauti gentinės Vertybės už daug 
žemesnes kainas savo, apielinkes “Mid- 
west Stores’ sankrovose.

Didesnės sutaupos ir geresnis patarna
vimas yra visai paprasti apsireiškimai šio
se sankrovese. “Midwest Stores” savi
ninkai yra pilnai patyrę, daugelis jų yra 
jau šiame biznyje virš dešimts iki dvi
dešimties metų. Jie pilnai yra prisi
rengę duoti gerą ir mandagų patarnavi
mą. .

Jie supirkinėja labai daug išsykio, 
tiesiog iš iŠdirbėjų ir manufaktūrų per 
nuosavą wareauzę. Todėl viskas yra 
perkama daug žemesne kaina, ir tas su
taupąs tiesiog perduodamos kostumie- 
riams formoje žemų kainų.

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų bpudžiii 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
L 1 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gal) #eĮeisįt| jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jelgtj žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenorom* 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 pagalios surado sustatė 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis tas sun
kus uždavinį* pagailo* tapo iš
rištas.
/ Dideli tūba Listėrinė dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 

' gausite per savo aptiekoriu.
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

e

Lietuviu Piliečių Brolybės 
Kliubo Amerikoje mėnesinis 
susirinkimas 1 vai. po pietų, 
.Tono Garbuzo svetainėje, 3719 
So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti 
ir rinkti darbininkus dėl pik
niko, kuris Įvyks 4 d. birželio. 
Nauji nariai, kurie išpildėte

PRANEŠIMAS o i,
"MR. L. M. NORKUS
Atidaro Svečių Užeigą

3958 W. llltb St.
“GRAND OPENING” 

arba Atidarymas įvyksta 
Gegužės 13tq, Subatos vakare.

Mr. NORKUS kviečia pažįs
tamus ir draugus atsilankyti.

Reikale “Sales Tax”
Matykite J. P. VARKALĄ 

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

Del pasitarimo kreipkitės 
Tel. Calumet 1656 

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

F

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

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

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

“SALES TAX” reikalau- 
ja, kad Biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa
vo kostumeriamę kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenes. žiniai iš
kabą, liečiančią SALES 
TAX.
Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie
toje.——
Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas ga
lima gauti už tiktai

15c
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
11 'į ......

II Iš^yk^^durius^—""K 

H tas Sveikatai!
I TRINERIO KARTUSIS VYNAS | 

Prašalina Vidurių Užkietėjimą, l| 
blogą apetitą, Gazus, Galvos |g 

Įį____ Skaudėjimą, Nemigą.______ S

aplikacijas į kliubą per ba
lius nepamirškite atsilankyti.

—V. Didžulis, rašt.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

7 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES 

W. G. E. S. 
1 3 6 0 K1LOCYCLES.

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .......... v V

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

CLASSIFIED ADS
- ......-..-

Business Service
BiznioPatarnavimas

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

OKSAS EXPRESS
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.

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

Įvairius 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 j 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 materijolas 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. Pradėk statybą 
dabar ir mokėk per 2 metus. General 
Building Contractors Co., 111 West 
Jackson Blvd., kambarys 401. Didžiojo 
ofiso Telefonas Harrison 1671 ir ūmam 
reikalui Skyriaus Telefonas Central 3869. 
Reikalingi salesmanai.

J. WELICHKA
Pigiausias lietuvys perkraustytojas Chi- 
cagoje. Nedaro skirtumo kiek tpli 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.

CLASSIFIED ADS
Business Service

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų 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. Įžymus 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 viri 40 metų

______ Automobiles_______
AUTOMOBILIUS

Patyręs automobilių mekanikas pa
taiso jūsų namuose visokių išdirbyščių 
automobilius UŽ labai prieinamą kai
ną.

Telefonas Lafayette 1329

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGAITĖS nuo 18 iki 25 na
mu darbui ir prižiūrėjimui kūdikių. 
Gert namai. $4, iki $8, į savaitę. North 
Town Employment, 2337 Devon 
Rogers Park 1226.

REIKALINGA High School baigusi 
mergaitė mokinties X Ray ir labarato- 
rijos darbo, gydytojaus ofise. Telefonas 
Delaware 7519.

For Rent
EXTRAI Marųuette Park — Išsi- 

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

PARENDAVOJIMUI arba pardavi
mui gražus Piknikams Daržas. Gera 
biznio vieta, su namais ant Kean Avė., 
Justice Parke, prie Lietuviškų Tautiškų 
Kapinių. Tel. Lincoln 3690.

MARQUETTE Parko Bargenas. Ren- 
don arba pardavimui 2-5 kambarius fla- 
tai. Apleidžiu miestą.

6833 So. Artesian Avė.

ANT RENDOS 6 kambarių flatas. 
pečium apšildomas 2 ar 3 augštas ir ga- 
radžius. 6319 S. Sangamon Avė. Tel. 
Wentworth 2376.

ANT RENDOS 6 kambarių flatas su 
visais įrengimais, pečium šildomas, ant
ras augštas. T. R. 1517 N. Irving Avė.

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambarys dėl 

vaikino ar merginos, 2546 W. 67 St. 
1 lubos iš fronto.

Furniture & Fixtures

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuo jaus 5717 Sberidan Road

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

Gražų Orientališką kaurą 9x12 ver
tes $250—$22.50. Custom padarytas se
klyčios setas $29. vertes $200. Kinietii- 
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.

5717 Sberidan Road

Business Chances
Pardavimui 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.

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

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

PARDAVIMUI Meat Marketas ir 
Grosernė. Geras kampas dėl Aludės.

Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI Grosernė, Ice Cream 
ir rūkytos mėsos krautuve, savininkas ei
na iŠ biznio. Biznis išdirbtas, geras 
kampas dėl aludės.

4133 So. Wallace St.

Real Estate For Sale
 Pardavimui
REAL ESTATE REIKALAUJAME 

Ar jus norėtumėte gauti CASH už jūsų 
lotą. Mes turime pirkėjų, ateikite į 
kambarį. 815 — 139 N. Clark St.

PASISKUBINKITE
Pirkite farmą. nes kainos kįla, o pi

nigai puola. 80 akerių. gera farma ąnt 
didelio cementinio kelio, su dideliu sodu, 
o budinkai kaip dvaras. Stuba 2 flo
rų su išmurintų basęmentu. gera cemen
tuota barnė. Šilo dėl 100 tonų, kai
navo $600, 2 arkliai. 6 melžiamos 
karvės, 100 vištų su visom gerom ma
šinom. verta $15,000, parduosiu už 
$6,500.

150 akerių farma su gerais budin- 
kais, $6,700.

60 akerių su budinkais, $2,500.
160 akerių be budinkų. $5,000.
Lengvais išmokėjimais. Randasi 60 

mylįų nuo Chicagos.

J. SINKUS & CQ. 
1039 W. 69 St.




