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Priėmė Muitų 
Karo Palias bą

Atidėtas šiandie tu 
re jęs prasidėti f ar 

merių streikas

Visos valstybės suti
ko paskelbti muitu 

karo paliaubą

Prezidentas prašo 
sustabdyti farmų 

foreklozavimą
Nebus keliamu muitai ar daro

mos naujos prekybos sutar
tys ekonominės konferencijos 
laiku

Pasirašė pinigų infliacijos far
mų gelbėjimo ir farmų re
finansavimo bilių

LONDONAS, geg. 12. —žy
miausios prekybinės valstybės 
sutiko priimti Jungt. Valstijų 
pasiūlymą paskelbti muitų ka
ro paliaubą visam ekonominėm 
konferencijos laikui ir kol tęsis 
konferencija nekelti muitų ir 
nedaryti jokių naujų prekybos 
sutarčių.

Išrodė, kad tokis Jungt. Vals
tijų pasiidymas bus atmestas, 
valstybėms ėmus jam priešin
tis. Pagalios, jį priėmė Ang
lija ir dabar ją pasekė ekono
minės konferencijos organizaci
nis komitetas, j kurį be minėtų 
dviejų valstybių, įeina Vokieti
ja, Francija, Italija, Japonija. 
Norvegija ir Belgija.

VVashingtonas patenkintas
WASHINGTON, geg. 12. — 

Valstybės departamentas yra 
labai patenkintas^ kad ekono
minės konferencijom organizaci
niam komitete atstovaujamos 
valstybės priėmė muitų karo 
paliaubą. Skaitoma, kad tai
yra svarbi pasekmė prezidento

i Roosevelto laikytų Washintone
’ pasitarimų sU kitų valstybių at

stovais. I
Prezidentas dabar veda pasi

tarimus su* Vokietijos atstovu 
Dr. Hjalmar Schacht. Pabaigoj 
pasitarimo jiedu išleido bendrą 
pranešimą, kuriame pareiškia
ma, kad ekonominiam atsigavi
mui ir išlaikymui taikos yra 
reikalingas visų šalių koopera 
vimas ir kad to negalima at
siekti, jei kartu su ekonominiu 
nusiginklavimu neis ir milita- 
rinis nusiginklavimas. Reika 
linga tuojau's pašalinti kliūtis 
tarptautinei prekybai ir suda
ryti pastovius pinigus. Ekono
minis ir pinigų klausimai yra 
taip tarp savęs surišti, kad tik 
bendrai juos tegalima svars
tyti.

WASHINGTON, geg. 12. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasirašė labai platų trilypį bi- 
lių—pinigų infliacijos, farmų 
gelbėjimo ir farmų morgičių 
refinansavimo.

Kartu jis išleido atsišaukimą 
į visus, kuriems farmeriai yra 
skolingi, ypač turintiems far
mų morgičių, kad jie susilai
kytų nuo farmų foreklozavimo 
už skolas iki valdžia spės su
sitvarkyti ir pradėti farmų mor
gičių refinansavimą. Preziden
tas sako, kad sulig to biliaus, 
kiekvienas, kuris turi morgi- 
čius ant kokios nors farmos, 
tuos morgičių^ galės išmainyti 
ant federalinio žemės banko 
bonų, kurie yra pilnai valdžios 
garantuoti.

Nors valdžia deda pastangų 
kuogreičiausia susitvarkyti, te
čiaus vistiek greitai nebus ga
lima paskolos aplikacijų per
žiūrėti, įkainuoti farmas ir pri
rengti reikalingus paskoloms 
dokumentus. Todėl ir skolinin
kai turi laukti iki valdžia tas 
paskolas frameriams galės su
teikti.

Manoma, kad neužilgo prezi
dentas išleis tokį patį atsišau
kimą ir į mažųjų namų morgi
čių savininkus, kad ir jie susi
laikytų nuo foreklozavimo už 
skolas mažųjų namų.

Prezidentas šaindie taipgi pa
sirašė bilių, kuris paskiria 
$500,000,000 bedarbių šelpimui. 
Tie pinigai bus išdalinti valsti
joms, bet su sąlyga, 
pačios 
pinigų, 
ralinės

ST. PAUL, Minn., geg. 12.— 
National Farmer’s Holiday 
Assn., kuri savo suvažiavime 
buvo nutarusi paskelbti nacio- 
nalį fermerių streiką, pradedant 
nuo gegužės 13 d., šiandie ne
tikėtai streiką atidėjo neapry- 
botam laikui.

Prie streiko rengėsi ir Illi
nois pieno ūkiai, bet atšaukus 
ir nacionalį farmerių streiką, 
jie irgi savo streiką atšaukė. 
Bet Wisconsino pieno ūkiai, ku
rie jau pirmiau buvo nutarę 
streikuoti, nežiūrint ką darys 
visos šalies farmeriai, savo 
streiko neatšaukia. Jie sako, 
kad jų streikas vistiek įvyks 
ir jie atsisakys pristatinėti pie
ną Mihvaukee, Chicago ir ki
tiems miestams. Visi pieno per
dirbimo punktai ir sūrių ir 
sviesto dirbtuvės Wisconsine ta
po uždarytos gubernatoriaus į- 
sakymu.

Farmerių streikas tapo at
šauktas, kad duoti progos pre
zidentui Rooseveltui veikti iki 
pasirodys kokių pasekmių dutos 
kongreso priimtieji biliai far- 
moms gelbėti, taigi kaip atsi
lieps skolintojai j prezidento 
paraginimą susilaikyti nuo fo- 
rezlozaviifao farmij už Skolas ir 
morgičius.

Streiko skelbėjai norį duoti 
progą prezidentui veikti. Wis- 
consino pieno ūkiai vistiek 
streikuos

Daniel W. MacCormack, ku
ris tapo paskirtas generaliniu 
immigracijos komisionierium. 
Jo rankose bus likimas tūks
tančių svetimšalių, kurie nori 
įvažiuoti į Jungt. Valstijas.

Illinois rūpinasi iš 
naujo pravesti pre

kių taksus

sukels du syk 
kiek jos gaus 
valdžios.

kad jos 
daugiau 
iš fede-

Surado kur padėti 
bonų armiją-ims 

darbo armijon

Vokietijos naziai 
veržiasi Austrijon 

“svečiuotis”

SPRINGFIELD, Ilk, geg. 12. 
—Gubernatoriui Horner for
maliai paskelbė, kad legislatu- 
rai bus pasiūlytas naujas prekių 
taksų (sales tax) bilius, kuris 
bus taip pataisytas, kad jame 
nebus tų dalykų, dėl kurių au- 
gščiau*sias teismas panaikino 
pinnesnius prekių taksus. Bilių 
prirengs gubernatorius ir 10 le- 
gislattfros narių ir jį bus sten
giamus! pravaryti dabartiniame 
legislaturos posėdyje.

22 Iowa farmeriai 
atiduoti teismui

Prūsija išdalinsianti 
dvarus; žydai že

mės negaus
Prasiskolinę dvarai bus išdalin

ti mažesniais sklypais “tiktai 
gryno kraujo vokiečiams”

BERLYNAS, geg. 12. —Prū
sijos valdžia ketina ateinantį 
pirmadienį pravesti griežtus 
žemės reformos įstatymus, at
imant žemes iš stambiųjų dva
rininkų, kurie yra prisiskolinę 
valstybei ir tas žemes išdalin
ti mažais sklypais tiems, ku
rie norės žemę dirbti. Bet žemę 
galės gauti ir ją dirbti tiktai 
gryno kraujo Vokiečiai.

žydai, kurie yra išstumiami 
iš visų užsiėmimų ir prie jokių 
darbų neprileidžiaini, negalės 
dirbti ir žemės, kad nors tuo 
pragyvenimą užsidirbti.

Einant naujais projektuoja
mais įstatymais, kiekvienas ga
lės tik tiek žemės turėti, kiek 
jis gali apdirbti su savo šeimy
na, be pašalinių darbininkų 
samdymo ir kiek reikalinga yra 
tos šeimynos pragyvenimui. 
Mirus tos žemės savininkui, jo 
įpėdiniai negalės pasidalinti že
mę ir ją susmulkinti, bet ji vi
sa turės tekti vyriausiam įpėdi
niui. Jei šeimynoj atsirastų 
nepajėgiančių dirbti, tai gavęs 
žemę turės užlaikyti ir tuos 
šeimynos narius.

Paveldėjęs žemę negalės jos 
parduoti, nes žemė nebesiskai- 
tys kaip prekė ir ji turės tek- 

tik-ti ki|iems_pįėdiniams, 
tai vokiečiams.

šie įstatymai bus pritaikinti 
tiktai Prūsijai. Bet manoma, 
kad ją paseks ir kitus Vokieti
jos valstijos.

Lietuvos Naujienos
IR KAUNAS PASKELBĖ ELEKTRAI 

BOIKOTĄ
Protestas pareikštas labai vie

ningai. Prie kovos prisidėjo 
ir Jonava. Laukiama prisi
dedant Garliavos ir Prienų. 
Trys pirmosios aukos

protesto pri-

prisidėjo fr
5 min. užge-

Vakar 
visuo- 
vado-

SPRINGFIELD, III., geg. 12. 
—Gubernatorius Horner vakar 
pasirašė bilių, kuris pradedant 
nuo ateinačių metų iš automo- 
biliaus savininko reikalaus do- 
kumentalio įrodymo, kad auto
mobilius tikrai jam priklauso, 
pirm negu jis galės gauti vals
tijos laisnims.

STREATOR, III., geg. 12. — 
Mokyklos ir dirbtuvės užsidarė 
pakilus Vermilion upei ir už
liejus didelę miesto dalį. Mies
tui grąsia geriamojo vandens 
trukumas ir jis bus gabenamas 
iš. kitų miestų.

WASHINGTON, geg. 12. — 
įvairioms bonų armijos kuope
lėms renkanties Washingtone, 
buvo kilęs klausimas, ką su to
mis armijomis daryti. Dabarti
nė administrcija nenori sekti 
Hooverio pavyzdį ir vaikyti jas 
ginklais ir dujų bombomis; 
priglausti gi jas ir maitinti ir
gi nebūtų tikslus dalykas, ypač 
kad atėjusius buriufe daugiausia 
vedą komunistai. Tečiaus tas 
klausimas dabar tapo išrištas: 
visiems bonų armijos nariams, 
kurie tik neturi darbo, bus pa
siūlyta stoti į darbo armiją 
dirbti prie miškų sodinimo. Jei 
kuris nenorės stoti armijon, tas 
busiąs iš Washingtono pašalin
tas.

VIENNA, geg. 12. — šios 
savaitės pabaigoj galbūt įvyks 
susikirtimas tarp Austrijos 
kanclerio Dollfuss ir jo prieši
ninkų, nazių.

Penki Vokietijos ministeriai, 
jų tarpe Prūsijos seimo pirmi
ninkas Kerrl ir Bavarijos tei
singumo ministeris Dr. Frank, 
rytoj atskris į Vienną, nežiū
rint kad Austrija yra pasakiu
si, jog jų atsilankymas yra ne
pageidaujamas. Naziai rengia 
didelį mitingą, bet yra abejo 
tina ar vokiečiams bus leista 
laikyti politines kalbas.

Labai keistas yra ir apsilan
kymo pretekstas: 250 metų su
kaktuvėms nuo sumušimo tar
kų, kurie 1683 m. buvo apgulę 
Vienną.

Japonai veržiasi prie 
Peiping

PEIPING, Chinijoj, geg. 12. 
— Bombarduojamais aeropla
nais, sunkiąja artilerija ir tan
kais japonai bando persimušti 
per chiniečių linijas į šiaurę nuo 
Peiping. Bet 30,000 chiniečių, 
tvirtai apsikasusių tranšėjose 
laikosi prieš nuolatines japonų 
atakas ir iš savo pozicijų nesi
traukia, nors labai daug chi
niečių tose atakose yra žuvę.

4 žmonės sudegė Gandhi atlaikysiąs badavimą

Chicagai ir aplelinkei tedera • 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus; nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulėte ka 5:82, leidžiasi 8.

ĘDMW00D, Ind., geg. 12.- 
Mrš. Iva Sosde, 42 jn. ir jos 
trys dukterys žuvo gaisre, ku
ris sunaikino jų namą, 
miegojo antrame augšte ir ne
besuspėjo išsigelbėti kai jas už
klupo liepsna.

Jos

DENISON, Iowa, geg. 12.— 
22 Iowa farmeriai, kuriuos su
ėmė milicija už dalyvavimą far- 
merių riaušėse, tapo atiduoti 
teismini už suokalbį trukdyti 
vykinimą įstatymų ir už teismo 
paniekinimą.

Rusija, be Chinijos, 
parduos geležinkelį

MASKVA, geg. 12. — Rusija 
pranešė Chinijos valdžiai, kad 
Chinija yra praraditfsi visas tei
sėse prie Chinijos Rytų gele
žinkelio Manžurijoj ir kad to
dėl Rusija, pati viena, parduos 
tą geležinkelį naująja! Man- 
chukuo valstybei.

CLAY CENTER, Kas., geg. 
12.—Kadangi federalinė valdžia 
reikalauja, kad šelpiamieji be
darbiai butų pristatyti prie ko
kio nors darbo, šis miestas 
bedarbiui pastatė rauti pienes 
kapinėse ir parkuose.

Amerika-Lietuva

Chicagoje sumažėjo 
šelpiamųjų šeimy

nų skaičius
CHICAGO.-—Pirmą kartą per 

tris metitfs Chicagoje aiškiai su
mažėjo šelpiamųjų bedarbių šei
mynų skaičius. Balandžio mčn. 
šelpiamų šeimynų skaičius su
mažėjo 2,640.

Kovo men. viso šelpiamų šei
mynų buvo 130,497, o balandžio 
mėn.—127,857^šeimynos.

POONA, Indijoj, geg. 12. — 
Nors Gandhi po keturių bada 
vimo dienų yra tiek silpnas, 
kad nebegali vaikščioti, dakta* 
rai sako, kad jis atląikysiąš 
trijų savaičių badavimą, pro
testui prieš Indijos kastas.

Specialia lakūnams S. Dariui 
ir S. Girėnui pašvęstas numeris 
“Naujienų” išeis Šeštadienyje, 
Gegužės 20 d., 1933 
Tai bus ypatingas, įdomus ir 
istorinis numeris, kurį kiekvie; 
nas lietuvis turėtų* įsigyti.

KAUNAS, bal. 24. — 
oficialiai Kauno miesto 
menė, 14-kos komisijos 
vaujama, pradėjo kovą su elekt
ros brangumu. Kau*no miesto 
ir jo priemiesčių visuomenė pa
rodė (lidelį vieningumą ir en
tuziastiškai sutiko automobilį 
važiuojantį su plakatais. Bent 
90% elektros vartotojų jau įsi
gijo žibalines lempas ar žva
kes.

1 vai. turėjo prasidėti miesto 
centre ir priemiesčiuose mitin
gai, tačiau? duoti mitingams lei
dimai šeštadienį po pietų buvo 
atimti. Taigi, visuomenė nebu
vo painformuota, kad mitingų 
•nebus ir žmonių dideli būriai 
susirinkę mitingams paskirtose 
vietose ilgai nesiskirstė, nors ir 
lietus buvo užėjęs. Tatai rodo, 
kad žmonės yra nusistatę at
kakliai kovoti.

Tuo pačiu* metu lėktuvas 
skraidė virš Kauno ir sėjo at
sišaukimus 
visuomenę 
koto.

Lygiai 8
stočiai buvo pareikštas viešas 
protestas ^ užgesinant 5 min. 
elektrą. Protestas praėjo vie
ningai kaip miesto centre, taip 
ir visuose priemiesčiuose. Vie
nas kitas nesusipratįmėlis ir 
išsišokimų padarė: šermukšnių 
g-vėj kažkokie išdykėliai numu
šė 3 gatvės lempas, reikšdami 
pykti, kad savivaldybė gatvė
se lempų neužgesina. Autobu
sų stoty ir Vilniaus g. 3 pilie
čiai bu*vo apsiginklavę išgerto
mis alaus bonkomis ir rengės 
neprisidėj usių prie protesto pi
liečių langus kulti, bet policija 
šiuos 3 piliečius sulaikė ir per
duoda komendantui.

Laisvės ai. ir kitur, kur žmo
nės pamiršę ar turį netikslius 
laikrodžius prie protesto buvo 
neprisidėję, tie buvo gražiai pa
raginti ir už paraginimą pade-

raginančius Kauno 
prisidėti prie boi-

vai. vak. elektros

Nuolatinis lietus 
trukdo laukų sėją
CHICAGO.—Dar niekad ne- 

buvo tokio lietingo gegužio, 
kaip šiemet. Delei lietų laukai 
yra patvinę ir negalima jų dirb< 
ti. Iš tos priežasties laukų sė 
j imas Illinois valstijoje yra su
sivėlinęs daugiau kaip dviem 
savaitėm. Del tos pačios prie
žasties nesėti laukai yra ir ki
tose valstijose.

Upės Illinois ir Indiana vals
tijose yra patvinurios ir dau
gely vietų gyventojai turėjo ap
leisti savo namus. Kitur keliai 
yra apsemti ir susisiekimas yra 
sutrukdytas.

Delei nepasiliaujančio lie
taus, daržai Chicagos apielinkėj 
tebėra nesodinti ir žemė tiek 
permirkusi yra, kad jei lietus 
ir sustotų, tai dar mažiausia 
per savaitę taiko negalima bu*tų 
įbristi j laukus.

Lietus irgi labai trukdo bai
gimą darbų prie Pasaulinės 
Parodos, kuri turi atsidaryti ge
gužės 27 d. Dar yra daug dar 
bo prie viso parodos ploto iš
lyginimo, bet lietus 
tą darbą atlikti.

T>

M ;wr

koję tuojau prie 
aidėjo.

Prie protesto 
valdiškos įstaigos 
sindamos elektrą.

Kai kurios įmonės ir įstai
gos padavė 14-kos komisijai 
pareiškimus, prašydamos tai
kinti joms išimtiną teisę — 
leisti vartoti elektrą. 14-kos 
komisija tuos pareiškimus ap
svarstys ir savo nutarimus vie
šai paskelbs.

Aukšt. technikos mokykla jau 
įsitaisė savo elektros stotelę ir 
nuo Kau*no elektros stoties tie
kiamos energijos visiškai atsi
sakė.

Pienocentro direktoriai ir 
tarnautojai atsiuntė 14-kos ko
misijai pareiškimą, kuriuo pri
sidedama prie elektros boiko
to.

Jonavos miestas, kaip imąs 
elektros energiją iš tos pačios 
belgų b-vės, jau vakar prisidė
jo prie Kauno: gesino 5 min. 
protestui pareikšti, o šiandien 
pradeda boikotą.

Laukiama prie boikoto prisi
dedant Garliavos ir Prienų.

Vakar vakare Kaune buvo su
stiprintos policijos sargybos, 
kad kokie tamsus gaivalai ir iš
dykėliai nepradėtų gadinti sve
timo turto ir triukšmauti.

Teko sužinoti, kad Kauno pi
liečiai rengtasi boikotuoti tuos 
restoranus, kavihes ir šiaip į- 
mones, jei jos neprisidės prie 
elektros boikoto.

Miesto savivaldybė nors si
renų protestui pareikšti ir ne
davė, tačiau pati elektą boiko
tavus: miesto savivaldybės ūkio 
dalis jau rūpinas lempomis. 
Mat, ateinantį ketvrtadienį bus 
tarybos posėdis, kuriame inž. 
Banaitis referuosiąs elektros 
klausimą. Tas posėdis bus prie 
lempų ir žvakių, 
kos yra žinių iš 
to.

Tai tiek koi 
elektros fron-

elektros boi-

Detroitas uždarysiąs 
spikyzes

DETROIT, Mich., geg. 12.— 
Policijos viršininkas Smith įsa
kė policijai uždaryti visas 
mieste esančias spikyzes. Ap
skaitoma, kad viso bus užda
ryta 7,500 spikyzių ir kad apie 
25,000 žmonių, kurie jose dir 
bo, dabar neteks darbo.

Papildomai apie 
kotą

Teko sužinoti štai kas:
Gyviausia prie boikoto prisi

deda Krašto apsaugos ministeri
jos įstaigos ir tarnautojai. Va
kar 8 vai. Krašto apsaugos mi
nisterijos tarnautojai elektą kai 
tik užgesino, tai ir nebeuždegė.

Intendantūra daugybę jau iš
dalino ir dar dalina žibalinių 
lempų savo įstaigoms ir tar
nautojams. žibalą tarnautojai 
gauną kreditan.

5 min. protestui vakar vaka
re eletra buvo užgesinta.

šiandie žemės ūkio ministeri 
jos ilgiausi koridoriai visai 
tamsus: elektra nedegama, o 
lempos dar nesuspėta nupirkti.

Valst. radiofonas 8 vai. 5 
min. pertraukė transliaciją pri
sidėdamas prie boikoto.

Tikimasi, kad šįvakar maža

MANILA, P. L, geg. 12. — 
Gaisre, kuris kiljį> mergaičių 
pataisos namuose, žuvo 11 mer
gaičių. Virš 80 kalinių pabė
go. Policija nužiūri padegimą. ku*r elektra besušvis.

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

Užeikite

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

neleidžia

♦

arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. ,

r
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis.

Arklių lenktynes.
Visi arkliai numeruoti. Ma

tosi daug trakėnų. Trakėnai, 
matyt, turi arabiško kraujo, 
nes tarpe tų veislių yra koks 
tai panašumas. Be trakėnų, 
yra ir visokių vietinių veislių. 
Lenktynių programoje matau 
arklių vardus. Ir kokių ten tik
tai nebūta! Be kelių vokiškų 
vardų, sutinku štai kokius: — 
Žaibas, Perkūnas, Gandras, 
Algebra, Bananas, Jura, Ciga- 
rette, Jutkis, Fricis, Vista ir tt.

Geriausiai man patinka ar
klys numeris pirmas. Tokių 
arklių tai iš tikrųjų retai ga
lima pamatyti. Labai gyvas,

West Frankfort Biz
nio ir Profesijos 

Rodyklė
Telefonas 13

B. H. WEBB, M. D. 
VIDURIN£ MEDICINA 

Gydo akių ligas ir pritaiko akinius. 
Webb Building.

WEST PRANKFORT. ILL.

A S. ALBERT, M. D.
gydytojas ir chirurgas

Virš Burgo krautuvės
WESt FRANKFORT. ILL.

PALMER INSURANCE
AGENCY

Pirmiau? buvusi Pbaris Agency 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA

110S. Emma St..
Telefonas 363

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 286

W. F. PURE MILK CO.
Užlaiko puikiausi P»«ną. Smetoną ir 

sviestą 

408 W. Main St. 
WEST FRANKFORT. ILL. .

Phone 282

BURG’S
Puošnus rūbai Moterims ir 

Merginoms
WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 161
UNION FUNERAL

SERVICE
Ambulansų Patarnavimas

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 313

Scott’s Paint ’ Store
Maliava, Varnišius. Enamelis. Popiera, 

Ornamentaliskas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street 
WEST FRANKFORT, ILL.

KODĖL MOKĖTI 
RENDĄ

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimą NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų

LIKUSI KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT 
BUILDING & LOAN 

ASSOCIATION
113 East Main St.
WEST FRANKFORT. ILL.

E. V. SIMPSON
PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORIUS 

Priešais City Hali
WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 5 66-R

J. R. Mabry Co.
WHOLESALE AND RE.TAlL 
Maliava ir Popieravimui Popiera 

į 1113 Ea»c Main St.
< WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 346

Home Lumber Co.
Medžiai. Maliava. Stiklai, Dratai ir 

Geležis. Viskas kas reikalinga 
namų statymai. *

101 Wut Pophr St, 
WEST FRANKFORT, ILL. 

juodas ir blizgantis, kaip juod
varnis. Du žmonės jį vos gali 
sulaikyti.

“Už arklį numeris pirmas 
statau penkis litus“ — sakau 
savo kaimynams. Niekas,, ma
no pasiūlymo nepriima.

Tėmiju, kad numeris trylik
tas, “Vista“ taip pat ne virai 
bloga kumelė.

“Statau už “Vistų“ vienų li
tų!“ — jau gan balsiai duodu 
pasiūlymų. Tuščios mano pas
tangos — niekas mano pasiū
lymo taip ir nepriima.

Nežinau, ar totalizatorius 
(įstaiga, kur lošiama arkliais 
iš pinigų) kurs nors tenai bu
vo, ar ne? Nemačiau.

Tiesa, Lietuvoje arklių lenk
tynės nėra laikomos papras
tam iš pinigų lošimui, kaip tai 
daroma Amerikoje ir kitur, 
bet greičiau geresnei arklių 
veislei paakstinimui.
Du chicagiečiai ir Lietuvos 

“Zubrai".
Man besidairant ir viskų be- 

temijant, tarpe uniformuotų 
Šaulių, kurie tvarką dabojo, 
pamačiau kokį tai labai pažįs
tamų veidų. Tuoj supratau, 
kad tai Pranas Butkus, kuris 
kitą sykį gyveno Ghicagoje. 
Jisai mane taip pat patemijo 
ir pažino. Priėjo prie manęs ir 
pasveikino. Išrodė kaip koks 
tai šaulių pulkininkas arba net 
generolas savo pilkoje unifor
moje su visokiais sidabriniais 
papuošalais ir su portfeliu po 
pažasčių.

Jisai man pasakojo, kad ei
nasi gan gerai. Užima jisai 
vietą apskrities raštininko 
Kretingoje. Tai maždaug A- 
merikoje butų kaip ir “County 
Clcrk’’. Siunčia “Naujienic- 
čiams ir visiems chicagiečiams 
labų dienų.

Netoli manęs kokie tai žmo
nės taisykliškai kalba lenkiš
kai. Pradedu juos arčiau te
myli. Tai, matyt, Lietuvos 
“zubrai“ kaip mes juos kita
dos vadinome, — kitaip stam
bus sulenkėję Lietuvos dvar
poniai. Daug jųjų, pažinau ir 
net su nekuriais draugavau. 
Čia visi kokie tai nepažįsta
mieji. Jų moterys smagiai 
traukia sau papirosus.

Kaip Lietuvos “zubrai“ jau 
pranyko su Lietuvos miškais, 
tai lygiai taip pat, neužilgo 
pranyks ir tie sulenkėję išsigi
mėliai. Lietuvystės banga juos 
prarys ir jie vėl susimaišys su 
Lietuvos liaudimi, iš kurios jie 
atsirado.

Man tų “zubrų” šnekučiavi
mų beklausant, patėmijau ko
kį tai aukštų, drūtų, juodai 
apsirengusį vyrų. Jisai sau vie
nas vaikštinėja, lyg kų tai be
ieškodamas.

Nugi, nugi, — pasirodė, — 
kad tai buvo niekas kitas, kaip 
tiktai pats iš Chicagos pralo
tas Krušas. Nors man kitados 
“Lietuvių Dieną“ bevedant, at
menu, prisiėjo su pralotu už 
ką tai gan smarkiai susikir
sti, bet visgi kokio tai ypatim 
go ūpo pagautus, nu, daleiski- 
me, kad nors ir Chicagos 
smarkaus patriotizmo, pribė
gau prie praloto ir pasisvei
kinau.

Pralotas, matyt, senovės in
cidentų užmiršo, kaip iš tik
rųjų ir turi būti, — ir manda
giai su manimi pasisveikino. 
Persimainėme keliais tam įvy
kiui tinkamais žodžiais. Pralo
tas ieškojo ponios Pikčilingie- 
nės. Tai šauni Kaune šeimyna. 
Pati p-nia Pikčilingienė — tai 
žinoma katalikiškos akcijos 
veikėja Lietuvoje.

Atsisveikindamas aš pralo
tą nuraminau, kad jam ne
sunku čia bus surasti p-nia 
Pikčilihgien^ nes minia visgi 
nedidelė. Tai ne Chicagos mi
nios.

Mano arkliai laimėjo.
Publika nusiramino ir pasi

juto koks tai įtempimas. Hu-

sarai pradėjo groti smarkiau. 
Kitame gale pasigirdo užimąs, 
kuris miuridai ritosi musų 
link ir vis d arėki garsesnis.

Reiškia, lenktynės jau pra
sidėjo. Jei tai butų Ameriko- 
jo, tai būtame girdėję: —I 
“They’rc off“! Lietuviai dar 
neturi išdirbę ypatingos savo 
jausmams išreikšti sporto ter
minologijos.

Tarpe publikos, jurų ir mu
zikos ūžimo ryškiai akcentą- 
vosi greitas ir ritmiškas le
kiančių arklių dundėjimas.

Numeris pirmas smagiai ir 
lengvai visus lydėjo. Pagautas 
sporto tipu ir aš kų tai pradė
jau šaukti, ypatingai, kad ma
no atspėta ir laimėta, nors me
džiaginio pelno arba nuostolio, 
kaip tai pasitaikydavo Ameri
koje, neturėjau.

Žmogių savyje turi kokius 
tai paslaptingus instinktus, 
dalinai, gal būti, sadizmo, ku
rie atsiranda ypatingai sporto 
dalykuose.

Žinau, kad pas mane tokiuo
se momentuose kraujyje būna 
daugiau atdrenalino. (Medžia
ga iš liaukų virš inkstų, kuri 
žmogui priduoda energijos).

Antrose lenktynėse taipgi 
mano laimėta. Laimėjo nu-i 
meris tryliktas, arba kumele 
“Vista.“

Nelaukiau visų lenktynių 
galo, nes skubinau sutariu lai
ku susieiti su nekuriais senais 
draugais Palangos kurhause.

“Kuršių kunigaikštienė'9 ir 
džokėjas.

Beeinant susitikau su “Kur-

DŽIAUGSMAS
ŠEIMININKĖMS!

Peoples Furniture 
Company 

Krautuvės
į

Siulija didžiausias; Plovyk-’ 
1 lų Vertybes

Nauja ir pagerinta, užtik
rinta tarnauti desėtkus me
tu, pagarsėjusi Amerikoje

MAYTAG
PLOVYKLA E O
tik už..........

Naujausio Modelio Graži, 
tvirta ir greitai plaunanti 

drabužius

THOR
plovykla $#"7 Rft
tik už    į hOO

' . ■■ I

Lengvais išmokėjimais pri
taikoma visiems pagal norą 

ir išgalę.
MATYKITE TUOJAUS 

PEŪPLES
FUHNITUR! CO.
KRA uTUVĖS 
4179-85 Archer Avė.

Corner Richmond Street 

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

OHIGAGO, ILL. / Į 
i^ihiui i m m i m i"F

NAUJIENOS
Dėl informacijų kreipkitės tuojaus j

1739 So. Halsted Street,
i. ., >Į„.f. ......i. ht^, l..^ll». ,„Įffį^W,. , .

šių kunigaikštiene” iš Klapė- 
dos. Labai malonu vėl buvo 
man susieiti šu ta gražia ijr 
simpatinga ponia, su kuria 
praleldati twkį smagtj laikį 
Juodkrante|ę.

i’b’inų sykį pamačiau Kur-! 
šių taiiliškus, ruljus, kuriuos 
“kunigaikštienė“ dčvČĮjd. La
bai paveiksliugi. Liuosi, baltos 
drobės rUbai $u ypĮ^tiĮųįais sti
lingais riti vintais arba raštais. 
Panašiais rūbais nįačiau vienį 
latvę apsiriflj^fusią: iųivo mas
karadui man Amerikon begrį
žt ant.

Mums su “kunigaikštiene“ 
bekalbant, priėjo koks tai au
kštas anglo išvaizdos ponas su 
ypatingu botagu rankoje. Ap
sirėdęs jisai buvo kaip / ir 
džokėjas, arba greičiau kaip 
vienas tų angliškų lordų, ka
da jie su šunimis, medžioja 
vargšę laputę, Jorifirut-i ant ar
klių. Nors tai nieko bendro ne
turi su musų čia fabiiHa, ir 
ypatomis, bet visgi ne pro šalį 
bus keletą žodžių pasakyti 
apie tą ypatingą sportą.

Medžiotojai, ypatingai Ame
rikoje, pirmą ^apę pagauna 
ir kada niedžicidė prasideda, 
tada paleidžia. Suneš lapę vi
jo, o musų “sposrtstnenai*’ ant 
arklių joja paskui. Idiotiškas 
išsigimstančių Anglijos aris
tokratų sportas, kurį taip pat 
Amerikoje pamėgdžioja tur
tingos “beždžiones“. Na, tiek 
apie vargšę laputę ir išsigimė
lius.

Pasirodė, kad tas impozan
tiškas džokėjas tai buvo “Kur
šių kunigaikštienės“ brolis, sa
vininkas ir jojikas to gražaus 
juodo eržilo, kuris laimėjo 
lenktynes.

riėglect: 
Coldi
i . .i « • • A .j,.

šaltis krūtinėj įr gerklėj gali pasi
daryti labai rinitas. Palengvink jį 
į 5 minutės su Mustcrole. Pri
dėk sykį j valandą "per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi
liūnai vartoja j|..prif 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

Rengiatės ant Birželio 3-čios d.
SKANDINAVŲ LINIJOS LAIVU “FREDERIK VIII” 

Tai bus smagi ir linksma Ekskursija tiesiog į Klaipėdą.
Naujienos prirengs jums visus dokumentus, taip, kad neturėsite jokio nemalonumo kelio- 
nėjė, nei nitvažiubjant, nei sugrįžtant.

______ - ... . - .

į '

Ta!i buvo jp. Labrcncas iš 
Labrenčrškių dvaro prie Klai
pėdos.

Pasveikinau jį su išlafanėji- 
trtu, šovihu kčibtą kompHmen- 
tų “ku>nigaikštienei”, ypatingai 
pabitėid<au»as jos tautiškus rū
bus, kurie jai tąip pritiko ir 
su jos ypata sudarydavo tokį 
žavėtinų, artistišką grožį ir 
vienetą., — ir greičiau pasileid
žia u Palangos kiirhausan, kad 
susiejus m draugais, 
manęs ten lauke.

(Bus daugiau)

kurie

Kas Dedasi Lietuvoj
Gerą uždarbi turėjo ga- 

spadinė
KRIAUNOS, Obelių vai., Ro

kiškio apskr. Einant Rokišky 
parduodamų ūkių varžytinėms 
Emilija Ardišauckaitė, tarna
vusi šeimininke pas Kriaunų 
kleboną Miką Slapšį, nuvaržė 
už 6,245 lt. 25 ha žemaičio 
ūkį, arti Obelių. Keldama kai
nų, Emilija vis žvalgėsi į kle
bonų Slapšį ir varė. Ji yra su
sižiedavusi su vyruku, turinčiu 
greta nupirktojo ūkio savo 
ukj iš tiek pat žemes, ir ište
kėjusi Emilija bus 50 ha ūkio 
šeimininkė. Ar ne geras pavyz
dys?

Meilės tragedija Obe
liuose

OBELIAI. — Obeliuose pas 
pil, Krasauską apsigyveno poli- 
ęijoš vachmistras Speičys. Spei
čys greit įsimylėjęs Krasaus
kienę ir pradėjęs su ja flirtuo
ti. Krasauskas iš pradžios ne
kreipęs dėmesio, bet vėliau pra-

į REPUBUC 3100: j

J. J. BAGDONAS 
UETUYIV GRABORIUS

Liūdnoj valandoj paveskite man visus.savo rupesęSus?
Koplyčia veltui

fc>v>
i^ę*1 / r

Ccm?9t®E3^Aai2ri ęy”yWW’^*’rr’*"wrr* ■

.'?** 

dėjęs pavydėti. Ilgainiui Kra
sauskas su Speičiu pradėję ki
virčais. Jau anksčiau kelis 
syk vos nekildavę muštynių, 
bet per Velykas Speičys nuta
rė padaryti savarankišką spren
dimą:: jis priėjo prie lovoj gu
linčio Krasausko ir iš revolverio 
paleido į jį keletą šūvių. Pas
kui Speičys pats atsigulė į Kra
sausko lovą ir keletą šūvių pa
leido j save. Speičys sau geriau 
pataikė negu Krasauskui. Kra
sauskas nors labai sunkiai su
žeistas, bet dar tebėra gyvas 
Rokiškio ligoninėj, o Speičys 
tuojau mirė, ši tragedija labai 
sujaudino visą Obelių apylinkę.

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
(Per Southamptoną)

Išplauks iš Neiv Yorko
Birželio- J U N E 2 S -anksti ryte 

(Keleiviai sės į laivą iš vakaro.)

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BERENGARIJA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

į Lietuvą keleivis
— Šią Ekskursiją Užgyre —

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA
Laivakortes parduoda visi C u n a r d agentai

CUNARD LINE
346 North Michigan Avė. 

CHICAGO, ILL.

2506 West 63rd Street
I

ma!gBaWSSBBaS^^

i-WWrl

Naujas kontrolės būdas
ALEKSANDRAVĖLE, Rok. 

ap. Musų klebonas išsiuntinė
jo parapijiečiams vokus su nu
meriais, kad pakontroliuotų 
ėjimą velykinės išpažinties. Kai 
kurie grąžino vokus su pašie- 
prančittis užrašais. Tačiau kai 
kurie seni “laisvamaniai“, nu
kentėję dėl kunigų įskundimų 
neva esant bolševikais, pradė
jo eiti išpažinties.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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A Reminder
not forget that May

kitu

SGANOINAVIAN-AMERIGAN LINE

PREKĖMIS

nia

■
iiiiiiižižrt

Ir šimtai kitokių bargenų

LACHAfflCZ IR SIJNAI

gripshoI'm

HM

Garsinkitės Naujienose

$153.50
$192.00

27 Whiteball St 
New York. N. "’l

LEDAUNES
Refrigeratoriai

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

Lš Chi. Liet. Dr-jos 
Sav. Paš veikimo

Naujos 
darytas, 
šeforeta

savo 
šiai

Lindblom mokyklos 
mokinės nuomonė 
apie J. Babravičių

Lietuvos Konsulatas 
Chicagoje persikelia 
į nuosavus namus

1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

130 No. LaSalle St 
Chicago, III.

Įžanga 40c.

Chicagos lietuvių

Springsus ir

’IO.OO

wit ęiu 

Važiuoti^ 

nę per tiltųProgress
Furniture Co

Draugija rengia pikniką 25 d. 
birželio; į dr-ją įstojo visas 
būrys jaunimo; kalbėjo p.p. 
Dubickas ir Naujalis

248 Washington St 
Boston, Mass.

šiaurę, netoli ežero. Iš miest° 
“kilpos” gatviakariu reikia va 
žinoti 5 minutes. Arčiausiai prie 
konsulato privež State gatvės 
gatviakariu i.

Mokiniai sužavėti dainininko 
koncertais tos mokyklos salėj

Tarp Chicagos 
Lietuvių

1933 is the etate of the May 
Dance to be given by Delta 
Phi Sorority at Hotel St. Clair, 
162 East Ohio Street. For only 
40 cents you will have an en- 
joyable evening of dancing to 
the tunes of Stephen’s Revel- 
lers.—Committee.

JŪSŲ KŪDIKIO 
PIRMIEJI METAI 

YRA 
SVARBIAUSI

Pradedant pirmadieniu visi rei
kalai bus atliekami naujame 
ofise, 100 East Belleview 
Place

DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ 
BRIDGEPORTE 

Vedėjai J. Kaledinskas ir 
J. Romanas,

Spulka pripažinta 
Jungtinių Valstijų 

valdžios

Pabaigoje praeitų ir pradžioj 
šių metų, Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašalpos 
smarkiai paaugo, nes per tą lai
ką prie jos prisidėjo visas bū
rys mažesnių pašalpinių draut* 
gijų ir daug pavienių. .

šįmet G.L.D.S.P. imasi už 
didelio darbo,— tai surengimo 
pikniko naujam Miliausko dar
že, kuris randasi arti tautiškų 
kapų.

Draugija turi didelį būrį jau
nuomenes, visokio sporto, dailės, 
mėgėjų ir profesionalų, kurie, 
kaup jau patirta, smarkiai ruo
šiasi šį draugijos pikniką pa-

mo 
vimo 
iš tų Metropolitan 
nininkų.

Musų mokyklos 
jas, profesorius 
akomponavo J 
sulig jo nuomone, p 
čius yra geriausių 
eilėse. Iš dainų, 
įspūdžio profesoriui paliko “Ty
liai tyliai Nemunėlis teka”. 
Taipgi jis išsireiškė, kad Lie
tuva gal būt yra tik viena ša
lis, kuri turi gražiausias liau
dies dainas.

Didžiuotis nėra reikalo. Bet 
aš tikiu, kad tenai kiekvieno 
lietuvio širdis jautėsi smagiai.

—Wenėtta.

Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

ARBA

Atidarymo Išpardavimas 
Eina Visu Smarkumu 

Siūloma Didžiausi Bargenai 
Mieste.

AUKŠTOS RŲŠIESMOHAIR 
PARLOR SETAI

Didžio Lietuvos Kutnigaikjš- 
čio Gediminimo Spulka (Build 
ing Loan Assn.’) kovo mėnesy, 
1933 ,tapo nariu Federal Home 
Loan Bank. Tas bankas yra 
Jungtinių Valstijų valdžios. 
Kad likti nariu, spulka turi bū
ti tikrai gerame stovyje, nes 
valdžia pilnai prižiūri, negalima 
nieko užslėpti.

Ši D.L.K. Gedimino spulka

pirmutinė pripažinta Jungtinių 
Valstijų valdžios iš visų 
lietuvių spulkų.

Dabar čia valdžia deda 
pinigus ir pilnai pasitiki 
spulkai. Jau vien dėlto lietu
viai turėtų irgi pasitikėti tokia 
savo stipria įstaiga..

Balandžio mėnesy ši spulka 
padarė 12 paskolų ant pirmu 
morgičių, o per paskutinius 3 
mėnesius į spulką įplau’kė $97,- 
356.47. Štai dar keletas skait
linių: Gash ant rankų ....

yra ...................... $19,552.05
Visas draugijos tur

tas ......................r... $443,355 32
Rezervuota virš .... $45,000.00 
Tai yra tvirčiausia lietuvių 

įstaiga Amerikoje.
Reikia dar pažymėti, kad ši 

spulka skolina pinigus ant pir
mų morgičių naujose apielin- 
kėse ir nedaugiau? kaip $2000

Susivienijimo Lietuvių Amerik< 
TIESIOGINĖ EKSKURS]

Į KLAIPĖDĄ
(Be persėdimų) 

moderniškuoju motorlaiviu

chorų vede- 
Nyvall, Jr. 

Babravičiui, ii 
. Babravi- 
dainininkų 
didžiausio

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, attikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugel} merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Naujos Mados gražus ir tvirti leng 
vai verti $75.00; šių savaitę tik

‘39.50

DIDELIS ATIDARYMAS NAUJOS ŠO
KIU SALĖS DAMBRAUSKO FARMOJ 
Grieš “JVit” Churas 5-kių ypatų Orkestras 

I NEDELIOJ, 
flegiižės-May 14 d., 1933

iras Orkestras Įžangos nebus 
kia Archer Avė. iki Wiilow Springs; "Kelias paskui po deši- 

i ir apie pusę bloko pervažiavus antrų gclžkelį prie kampo 
bus iškaba.

KVIEČIA VISUS JULIUS DAMBRAUSKAS.

daryti tikrais Chicagos Liet, 
atlaidais. Kas svarbiausia, tai 
tas,kad nariams bus įžanga 
veltui, o pašaliniams tik 25c.

Apie patį pikniko programų 
bus pranešta vėliau.
Jaunimo rašymas į drg. lemia 

jai ilgą amžių
Šiame susirinkime įstojo apie 

pora desetkų naujų narių ir 
tik 2 ar 3 buvo virš 80 metų 
amžiaus Kiti visi buvo nuo 1C 
iki 30 metų, kas rado, kad ši 
(frau’gija ne tik sugabi atsilai
kyti prieš depresiją ir patrauk
ti į savo tarpą silpnas lietuvių 
ateivių pašalpos draugijas, bet 
taip pat ja vis daugiau ir dau
giau pradeda įdomautis jauni
mas ir rašosi į narius.

Dubicko ir Naujalio kalbos
Pasibaigus mitingui buVo du 

kalbėtojai. Pirmas kalbėjo p. 
Dubickas; jis savo kalboj trum
pai, bet aiškiai apibudino dar
žinį šios šalies padėjimą, nuro
dydamas, kad šios šalies žmonės 
skursta ir badauja ne dėl to, 
kad nėra kas valgyti ir kuom 
apsirėdyti, bet, kad visko per
daug ir kad daugelis daiktų yra 
net naikinama, nes nėra kur 
dėti.

O darbininkai, sake kalbėto
jas, dar vis nori (Darbo, dar vis 
jiems atrodo, kad jie per ma
žai pridirbo, o titom pat kartu 
kapitalistai nežino ką daryti ir 
kur dėti darbo produktus. Tai 
kur čia blogi laikai, sako kal
bėtojas?

Antras kalbėjo p. Naujalis. 
Jis savo taip pat gana trumpoj 
kalboj palietė lietuvių pašalpi- 
nes draugijas. Nurodė vis sun
kėjančią silpnesnių draugijų pa
dėti ir kvietė jungtis į vieną 
tvirtų organizacijų.

Nuodydamas Chicagos Lie
tuvių Draugiją Savitarpinės 
Pašalpos kaipo vieną iš stip
riausių ir geriausiai stovinčių 
Chicagos ir apielinkės draugijų, 
prie kurios ankščiau ar vė
liau, nenorinčios visai pranykti 
lietuvių draugijas, turėtų pri
sijungti Tokiu? būdų butų su 
mažinta daug bereikalingų iš
laidų ir prailginta lietuvškų pa
šalpos draugijų amžius.

-v - , - —J. A-sla.

Pasaulinė Paroda Jau Čia Pat. 
Jutns Bus Reikalingos Lovos ir 
Matrasai svečiams. Pas Mus Galite 
Nusipirkti 
Matrasų tik

P. J. Babravičiaus koncer
tai Lindblom High School stu<- 
dentams įvyko gegužio 9 ir 10 
d. Tai buvo nepaprasta proga 
visiems mokiniams girdėti dai
nuojant geriausią lietuvių dai
nininką visiems, bet ypatingai 
lietuviams, buvo žingeidi! klau
sytis jo malonių dainų.

P. J. Babravičiaus koncertas 
buvo įvairus. AbiMu progra
mai buvo atidaryti su pora lie
tuviškų dainų. Sekanti nume
riai buvo iš rusų, franeuzų ir 
anglų kuriniai, žavėjančiu ir 
jausmingu* balsu, per vieną 
valandą jis laikė publikų suža
vėtą.

Per keturius metus mano lan
kymosi į Lindblom mokyklą aš 
girdėjau mokyklas svetainėj 
keletą tlainininkų iš Metropo
litan operos, ir girdėjau stu
dentų išsireiškimus apie jų 
dainavimą. Šį kartą publika 
parodė daug daugiau entuziaz- 

dėl p. Babravičiaus daina- 
negu dėl bet kurio vieno 

operos dai-

Lietuvos Konsulatas Ghica- 
goje šiomis dienomis persikelia 
į nuosavą namą, 100 East Belle- 
view Place, kur nuo pirmadie
nio bus atliekamos visos tran- 
zakcijos.

Namas yra trijų aukštų ir 
jame, be raštinės, yra gyve
namieji kambariai, kuriuos už
ims konsulas Antanas Kalvai-* 
tis ir p. Kalvaitienė ir konsu
lato sekretorė p-le L. Gaižaitė.

Naujasis telefono numeris 
yra Superior 5619. Belleview 
gatvė randasi apie 10 šimtų į

Grąžinam Visus Taksus 
tiems, kurie galės įrodyti, kad jie pas mus pirkdami paliko 

Musų Teisingu Patarnavimu Visiems Apsimokėtų Per
sitikrinti,

MUSŲ KRAUTUVĖ YRA UŽPILDYTA SU 
NAUJAUSIOMIS

ant vieno namo. Skolina 4O9< 
pagal šio laiko vertės.

—Justin Mackievvich, Sekr.
2324 S. Leavitt St

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą!
Su Didele Vasarine Ekskursija 

Laivu FREDERIK VIII
IšNew Yorko Birželio 3, 1933

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus it drasko* vanos.
swimming pool.

Rusiška it turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. ▼. ■

BALTOJI GULBĖ”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

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

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

—Iš Neto Yorko į Klaipėdą
— $92.
—$115

Revenue”

“Lituanica” ir Chicagos lietuviai lakūnai kap. S. Darius 
ir S. Girėnas, nufotografuoti po atvykimo į New Yorką, pereitą 
sekmadienį.

W1SSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare

Kaip svečiai pas jus atsilankys, jus 
turėsite užfundyti šalto alaus, užtat 
tuojau nusipirkite pas mus šaldytuvą 
pilnai garantuotą, tik 00

Jo tinkama pradžia gyvenime 
priklauso nuo maisto, kurį ji
sai gauna per pirmus dvyliką 
mėnesių. Maistas, kuris su
tvirtins jo kaulus — ir jo ko
jas, turi būti maistingas, gry
nas ir tuo pačiu laiku tinka
mai ir gerai suvirškinamas. 
Jeigu jus pati ne galite penėti 
savo kūdikį, Borden’s Eagle 
Brand Condensed Milk turėtų 
dėl jus tą padaryti. Per virš 
septyniasdešimts metų moti
nos atsidėjo ant jo.
Eagle Brand yra grynas kar
vės pienas, prirengtas su cuk
rum, ypatingu Borden’s badu, 
kas padaro jį tinkamiausiu 
dėl mažų kūdikių. Su Eagle 
Brand jus ne imate jokios ri
zikos permainymui maisto, 
nes jis yra labai panašus į 
motinos pieną ir lengvai su
virškinamas. Jisai yra mais
tingas ir savo esme labai nau
dingas.
Virš tris ketvirtadalius šimt
mečio, Eagle. Brand vardas 
buvo vienas iš žymiausių, ge
riausių ir gryniausių pienų. 
Daugelis moterų, kurios da
bar yra bobutėmis, buvo užau
gintos ant Eagle Brand. Jos 
vėl augino savo kūdikius su 
šiuo saugiu pienu. Ir taip bu
vo iš generacijos į generaciją. 
Jeigu jūsų kūdikis ne auga 
svarumu, kaip, kad jisai turė
tų, jeigu jūsų kūdikis ne ra
mus nakties laiku ir nepasilsi, 
arba jeigu jus jaučiate, kad 
maistas kuriuo jį penite nėra 
geras, pamėginkite Eagle 
Brand, Parduodamas geresnė
se grosernėse ir pas vaistinin
kus.

• Souvenirs ir Door Piize

SEKMADIENĮ, GEGUŽIO
St. Agnės Auditorijoje 

3924 Archer Avenue
Pradžia 5:30 vai. po piet.

Be pačios p. Oželienės koncerte dalyvauja žymiausi 
solistai: Stasys Rimkus, Elena Rakauskienė ir daug kitų.

Kviečiame visuomenę atsilankyti.
KONCERTO RENGIMO KOMISIJA

z -V"

Apex skalbimui mašinos pas mus po $g p.

Miegamojo Kambario
Setas

Mados gražiai ir tvirtai pa- 
3 šmotai: lova, kamoda ir 
verti $80.00 dabar tik už

‘39.50
šimtai kitų Negirdėtų Bargenų 

laukia Tamstą. Atsilankykite šiandien 
ar rytoj!

Nedėlioj Krautuvė 
Atdara

Nuo 10 v. iš ryto iki 2 v. po pietų

LAKŪNAI DARIUS IR GIRĖNAS NEW YORKE

S. C. L
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI 

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

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

Rengia

Gražų Koncertą su Šokiais

Trečia Klase
Turistine Klase

J. V. “_______
Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Tamstos vietinio 

laivakorčių agento arba
‘‘NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUJE

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

SWEDISH AMERICAN LINE

— Ten ir atgal
— Ten ir atgal 

ir Pagalves mokesčiai atskirai

laivakorčių agento arba

City Furnitūra Cs
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD
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Apžvalga
KIPRAS PETRAUSKAS 

STOJĘS Iš KAUNO 
MIESTO TARYBOS

Iš

Naujienos eina kasdien, ifckiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted SL. Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8600.

Užsbakymo kaina t
Chicagoje — paltu;

Metams ----- -
Pusei metų MW.
Trims mfinesiams _____
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui___ ___

Chicagoj per ilneSiotojusi
Viena kopija _
Savaitei . ............................. .
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams$7.00
Pusei metų 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---------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

DIDELĖ NAUJIENA CHICAGOJE
'■ -■■■■■-■—.. . . ... .

Vakar angliški dienraščiai Chicagojfe pranešė dide
liais antgalviais įdomią žinią, kad mokytojams ir mo
kyklų tarnautojams bus išmokėtos algos — už keturis 
mėnesius pereitų metų. Algos už rugsėjo (September) 
mėnesį buvo išsiuntinėtos vakar. Algos už spalių, lap
kričio ir gruodžio mėnesius žadama išmokėti šiomis 
dienomis. Bet apie šių metų algas dar negirdėti nieko.

Kauno miesto tarybos posė
dyje balandžio mėn. 27 d. kilo 
didelis triukšmas, kai tarybos 
nariai ėmė kaltinti burmistrų 
Graurokų ir tarybos komisijas 
dėl neveiklumo. Vienas naays, 
be to, pareiškė, kad kai kurie 
“miesto tėvai“ imu kyšius iš 
elektros bendrovės ir ginų jos 
reikalus, kenkdami savivaldy
bei.

“L. Žinios“ praneša, kad esu 
žinių, jogei Kipras Petrauskas 
įteikė pareiškimų burmistrui, 
kad

varto- 
pasi- 

Vokie- 
elgiasi

jis iš tarybos išeina.

STRIMAITIS PRIEŠ 
PSEUDONIMUS

Stri-

SOVIETŲ GELEŽINKELIS MANDŽURIJOJE

Sovietų valdžia paskelbė, kad Kinija nebeturinti 
jokių teisių prie Rytų Kinų geležinkelio Madžurijoje, 
dėl kurio 1929 metais kų tik nekilo karas tarpe rusų 
ir kinų. Kadangi japonai išvijo kinų valdžių iš Man- 
džurijos ir įsteigė tenai “nepriklausomų” Mandžukuo 
valstybę, tai bolševikai sako, kad kinai nepildo savo 
sutarties dėl geležinkelio, ir jie parduosiu geležinkelį 
Mandžukuo valstybei, nepaisydami, ar tai kinams pa
tiks, ar ne.

Mandžukuo valdžia yra japonų kontroliuojama. 
Tuo budu tas rusų pasiūlymas parduoti geležinkelį yra 
tikrumoje pasiūlymas Japonijai. Kada pirmiaus Kinija 
reikalavo, kad bolševikai jai savo geležinkelio dalį Man- 
džurijoje parduotų, tai jie nenorėjo nė klausyti. Kaip 
visi imperialistai, jie naudojosi silpnesnės tautos ne
pajėgumu atsiginti ir šeimininkavo svetimoje žemėje. 
Bet Japonijos imperializmui bolševikiškas imperializ
mas nedrysta šokti į akį.

Maskva dabar džiaugsis, jeigu ji bent' šiek-tiek pi
nigų gaus iš japonų.

savo žinia arba 
dėtų savo tikrųjų 
ne pseudonimų. Sa-

laikais, kai buvo 
kriminaliu nusikal-

teisinti jo biaurių kapituliacijų 
prieš hitlerizmų. Bet jeigu 
mums nepatinka Brueningo 
šliaužiojimas prieš Hitlerį, tai 
iš to neišeina, kad mes turime, 
patys save apgaudinėdami, fal
sifikuoti faktus.

Vokietijos katalikų centras 
savo laiku atliko daug gero 
kraštui, gindamas respublikų 
ir paremdamas naudingus dar
bo žmonėms įstatymus (socia
linę apdraudę). Jisai parodė 
šimtų kartų daugiau sveiko 
proto, negu tie avingalviai, ku
rie klausė Maskvos įsakymų ir 
“vardan revoliucijos“ kėlė pi
lietinį karų darbininkų klasė
je ir kasė duobę “buržuazinei 
demokratijai“. Bet centro par
tijos socialinis sąstatas yra 
mišrus: joje yra ir darbinin
kų, ir ūkininkų, ir dvarponių, 
ir kunigų, ir smulkiųjų mies
čionių. Centras laikėsi pažan-

gaus respublikinio nusistatymo 
tol, kol jame buvo stipri dar
bininkiško elemento įtaka. Bet 
kada ekonominis krizis darbi
ninkų judėjimo jėgas pakirto 
ir centro partijoje ėmė vado
vauti kiti visuomeniniai sluoks
niai, tai ji pakrypo į atžaga
reivių pusę. Dabar tie reakci
niai elementai, matyt, yra vi
siškai užvaldę centro partijų, 
todėl ji net atsiklaupė prieš 
Hitlerį.

Taigi iš visuomeninių 
ypač ekonominių) sąlygų 
kia, aiškinti visuomeninio
dėjimo reiškinius, o ne iš to, 
ką mes įsivaizduojame apie 
žmonių “sielas“ arba jų min
tis. Nors jau daug metų Pru- 
seika didžiuojasi savo materia
listine filosofija, bet jisai, kaip 
ir visi leninizmo nesąmonių pa
sekėjai, yra tik moralistas.

rei- 
ju-

i'„į't,111 ... .. , .4.1 44,.............. 1 1 .-J----------- 1

Oscar Wilde Vertg A, Kartūnas.

Doriano Cray’jaus Atvaizdas
tiesos 

baisiai

atsako
Jie pra-

DAR APIE TĄ ANGLŲ BYLĄ MASKVOJE
p i '■ ... .............................

Straipsnyje apie anglų inžinierių bylų Maskvoje, 
“L. Žinios”, pasiremdamos Londono žiniomis, rašo:

“ ‘šešių anglų’ procesas Maskvoj pasibaigė 
daug kalbančiu kompromisu. Ypatingai į akį krin
ta nepaprastas skirtumas tarpe kaltinimų dydžio 
ir bausmės švelnumo. Kaltinimų aktas mat buvo 
garsiosios Čekos, gi teismo sprendimas pačios So
vietų valdžios padaras.

“Patiriame, kad Vickers kompanijos tarnauto
jų suėmimas ir GPU sensacingos tuo reikalu reve- 
liacijos buvę stačiai netikėtas siurprizas Sovietų 
užsienių reikalų komisariatui. Iš dokumentų pati
riama, kad užs. reik, komisaras Litvinovas visų tų 
nelauktai iškeltų bylų norėjęs taikiai likviduoti, 
bet tam pakenkęs Anglijos ambasadoriaus Maskvoj 
nusistatymas ir griežtas Anglijos valdžios Londone 
įsikišimas, reikalaujant tuojau paleisti suimtuo
sius?/
Čia, vadinasi, aiškiai sakoma, kad tų bylų iškėlė 

bolševikų žvalgyba ir kad ji tuo pastatė į keblių padėtį 
sovietų valdžių. Tai pilnai patvirtina nuomonę, kurių 
seniai išreiškė “Naujienos”.

Tas teroro padaras, kurį Rusijos komunistai įsitai
sė, bekovodami su žmonėmis, neleidžia Rusijai susitai
kyti su civilizuota žmonija. Kol žvalgyba gyvuos, tol 
Rusijos valdžia neturės gero vardo pasaulyje. Bet bol
ševikiški diktatoriai negali nusikratyti savo GPU, kaip 
caro valdžia negalėjo nusikratyti savo “ochranos”, ku
ri kartais net ij* caro ministeriams padėdavo bombų.

“Vienybėje“ p. A. B.
maitis peikia tuos koresponden
tus ir laikraščių bendradar
bius, kurie rašo šmeižtus. Jo 
nuomone, to blogo butų galima 
išvengti, jeigu kiekvienas ra
šytojas po 
straipsniu 
pavardę, o 
ko:

* “Caro 
laikoma
timu rašyti ir skaityti, bu
vo tremiami (kas? — “N.” 
Red.) į Sibirą, tik už kalbą, 
tai tada, žinoma, buvo rei
kalingi pseudonimai. Dabar 
pseudonimai nereikalingi, ne 
bent tam, kad rašytojas jau
čiasi silpnas esąs, ar menkai 
nusimanąs, ką jis rašo. Kam 
tada imtis darbo, kurio ne- 
mokit?“
Žinoma, butų geriausia, kad 

kiekvienas po savo raštu dėtų 
savo vardą, bet tai vargiai įvy
kinama, nes dažnai korespon
dentai nedrįstų parašyti tiesą 
ir dažnai dėl kęrespondencijų 
kiltų asmeniškų piktumų tarpe 
tų, kurie rašo, ir tų, apie ku
riuos rašoma.

Svarbesnis dalykas, negu pa
sirašymas tikru arba netikru 
vardu, yra rašytojų ir laikraš
čių redaktorių nusistatymas, 
šmeižtų butų mažiau, jeigu bu
tų daugiau tolerancijos sveti
moms nuomonėms ir jeigu bu
tų kritikuojama idėjos, 
asmens.

o ne

ATBULA LOGIKA

MUITŲ PALIAUBA

Prezidento Roosevelto pasiūlymų, kad iki pasaulio 
ekonominės konferencijos visos valstybės susilaikytų 
nuo muitų didinimo, matyt, priėmė visos stambesnio
sios valdžios. Vakar telegrama iš Londono pranešė, kad 
organizacinis pasaulio ekonominės konferencijos komi
tetas nutarė visais balsais priimti muitų paliaubų.

Taigų bent laikinai valstybės paliaus kėlusios mui
tus viena prieš kitų.

( Tas faktas, kad pasaulio ekonominės konferencijos 
. rengėjai padarė tų nutarimą, rodo, kokios didelės svar

bos tautų gyvenime ir santykiuose turi muitai. Muitai 
tai — ekonominio karo įrankiai. Kol šalys stengiasi 
viena nuo kitęs apsitverti muitų sienomis, tol negali 
būti pastovios gerovės nė vienoje šalyje ir negali būti 
sutikimo tarpe tautų.

•‘■z

L. Pruseika “Nauj. Gadynė
je“ rašo:

“ ‘Vokietijos katalikai pa
sidavė naziams’ (‘Naujienų’ 
antraštė).

“O kaip dar čia senai ‘Nau
jienos’ rašė, kad Vokietijos 
klerikalai visai kitokie, negu 
kitų šalių klerikalai!’’ 
Kame čia Pruseika suranda 

prieštaravimą ?
Jisai, žinoma, nevisai teisin

gai perduoda “Naujienų“ nuo
monę. “Naujienos“ nemanė, 
kad Vokietijos katalikai neturį 
jokio panašumo į visų kitų ša
lių katalikiškus klerikalus. Bet 
kad jie skiriasi tam tikrais 
atžvilgiais, sakysime, nuo Lie^ 
tuvos klerikalų arba nuo Aust* 
rijos klerikalų, tai yra faktas. 
Vokietijos katalikai ilgą laiką 
kaizeriškoje imperijoje buvo 
opozicijoje valdžiai. Ačiū tam 
savo opozicingumui, jie pri
traukė nemažai darbininkų 
prie savo organizacijų (pav. 
katalikiškos darbininkų sąjun
gos Vokietijoje dar prieš pa
saulio karą turėjo apie milioną 
narių).

Po pasaulio karo Vokietijos 
katalikų centras dalyvavo res
publikos steigime. Kai. kurie 
centro vadai r- Erzbergeris, 
Dr. Virth ir k. —buvo taįępe 
stambiausiųjų ir radįkajiškįau- 
siųjų respublikos veikėjų. Vįe? 
ną jų (Erzbergerį> nacipnalis- 
tu Pfl«amdyti galvažudžiai net
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Pruseika 
“pabūgo 
tos ko- 
(ir pa- 

kailiui),

Jeigu Vokietijos katalikai da
bar pasidavė hitlerininkams, 
tai juk tas visai nereiškia, kad 
jie nebuvo fašizmo priešai ar
ba kad jiems nerūpėjo apginti 
respubliką. Faktas vistiek pa
silieka faktu. Pruseika 
ja atbulą logiką: užuot 
stengęs suprasti, kodėl 
tijos centras šiandie
priešingai savo pirmesniam nu
sistatymui, jisai bando užgin
čyti tą, kas buvo.

žiūrėjimas per bimbiškus 
akinius

Šitokią atbulą logiką ypatin
gai dažnai vartoja musų bimbi- 
ninkai. Jie ne kartą yra ją pri
taikę pačiam Pruseikai. Dėlto, 
kad jie dabar ant Pniseikos 
pyksta ir malevoja jį savo 
publikai juodžiausiomis spal- 
vomis? tai bimbiško “vaisko“ 
galvose kyla štai kokių klausi
mų: Kodėl gi pirmiaus Prusei
ka buvo geras? Kodėl jisai bu
vo laikomas komunistų vadu ir 
revoliucionierium? Kodėl jam 
buvo pavedama redaguoti ko
munistų laikraščius ir sakyti 
prakalbas? Argi Pruseika, per 
dešimtį su viršum metų vedęs 
lietuvišką proletariatą 
keliu, dabar galėjo taip 
paklysti ?

Ką ščyrieji komisarai 
j šituos klausimus ?
džioje daug rašė apie tai, kad 
Pruseika “parsidavė buržuazi
jai“ (suminėdami, kaipo “įrody
mą”, vardus tų lietuviškų biz
nierių, su kuriais 
draugauja) ir kad jisai 
klesinių kovų“, kada 
vos pasidarė aštresnės 
vojingesnės kovotojų
bet galų gale jie surado, kad 
Pruseikos sieloje neįvyko jo
kios atmainos, nes jisai visuo
met buvo toks “oportunistas“, 
“revoliucijos priešas“, “darbi
ninkų neprietelius“ ir t. t., ir 
t. it., koks jisai yra dabar.

Ta paslaptis tapo atidengta 
labai paprastu budu: “didis ko
votojas“ Šukys, kuris drūčiai 
tiki į Lenino mfb jėzuitų pasi
skolintą taisyklę, jogei tikslas 
pateisina priemones ir kad to
dėl vardan revoliucijos* galima 
ir kiaule pasiversti, — aprašė 
bimbininkų spaudoje, kaip ji
sai ir jo žmona patyrė IPrusei- 
ką esant “revoliucijos priešu“, 
kuomet jisai pas juos nakvojo, 
dar būdamas komunistų parti
jos lyderiu, ir ščyromsioms 
galvoms susyk viskas paaiškė
jo, kaip amt delno. Tuoj aus bu
vusieji Pruseikos vienminčiai 
“suprato”, kodėl jisai šiandie 
yra toks “niekšas“. Jie “pama
tė“, kad visi jo praeities elge
siai, kuomet jisai veikė komu
nistų partijoje, buvo “išdavi
kiški“ ir “nedarbininkiški“. Jie 
atsiminė, kad jisai mėgdavo 
karčemose išsigerti, ir kad ji
sai šveitė lietuvišką kumpį, ir 
kad jo nabašninkas tėvas buvo 
“buožė“, ir kad Leonas yra in
teligentas... Jie iškėlė aikštėn 
Pruseikos “herezijas” jo straip
sniuose, kurie seniai buvo tilpę 
“Laisvėje“ ir kuriais kitąsyk 
visas Maskvos davatkynas gė
rėdavosi.
' Praeities faktus bimbininkai 
pritaikė prie savo dabartinės 
“teorijos“ apie Ęrųseiką. Tokiu 
pat bildu bimbininkai yra tuks
iančius kartų “išaiškinę” ir ki
tus jų obskurantizmo priešus, 
— kaip* pav. “Naujienų“ re
daktorių, kuriam jie, beje, ne
sidrovėdavo prikaišioti net pi
nigų ėmimą iš kapitalistų ir ki
tokias šlykštybes (o IPruseika 
neretai ir bimbininkus pralenk
davo tose chamiškose atakose 
prieš “Naujienų“ redaktoriaus 
asmenį).

Ekonominės sąlygos nulemia 
politiką

Taigi šita logika dabar Pru
seika vadovaujasi ir i “aiškinda
mas“ Vokietijos katalikų cent
ro politiką. Jisai giriasi visuo
met žinojęs, kad jie esą pašiau 
2 -»’i
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(Tęsinys)
Kilu laiku Jis visiškai atsi

davė muzikai, ir ilgame, gro
tais aptaisytame kambaryje, 
skaisčiai raudonomis auksuo
tomis lubomis ir tamsiai žalio
mis lekernotomis sienomis, jis 
parengdavo keistų koncertų, 
kuriuose pašėlę čigonai išplėš
davo nuožmios muzikos iš 
jų mažų citrų, arba rustus,, 
geltonomis skepetomis apsi
siautę, tuniečiai skambindavo 
baisiai dideles liūtas, pirštais 
virpindami jų stygas, kada 
šaipydamies negrai monoto
niškai daužė į varinius būg
nus, o susirietę, ant raudonų 
divonėlių, laibi turbinomis ap
sivynioję galvas, indai putė į 
ilgas nendrines ar varines dū
das ir kerėjo, arba nudavė 
kerėją, dideles, su gaubtukais, 
gyvates »ir baisius/ raguotus 
žalčius. Šiurkštus protarpiai ir 
spiegianti barbariškos muzi
kos diskordai kai kada sujau
dindavo jį, kada Schubert’o 
gracija, Chopin’o puikus liū
dėjimai ir paties Beethoven’o 
galingos harmonijos praeida
vo pro jo' ausį nepatėmytos. 
Jis surinko iš viso pasaulio 
keisčiausių muzikalių instru
mentų galimų rasti, ar iš kapi
nynų žuvusių tautų arba iš 
tarpo keletas laikinių genčių, 
kurios buvo išlikę nesuėję su 
vakarų civilizacija, ir jis mėg
davo pasiimti į rankas ir iš
bandyti tuos instrumentus. Jis 
turėjo misterišką jurusparis 
Reo j uodveidžių indėnų, į kurį 
moteriškėms nepavelyta pa
žvelgti ir net jaunuoliai ne
privalo pamatyti, kol jie neąt- 
pasnikauja ir neiškenčia pla
kimų pabaudą; ir Peruvijos 
molio lekus, kurie išduoda aš
trius paukščių balsus; ir žmo
gaus kaulų fleitas, kokias Al
fonso de Ovalle girdėjo ChL 
Ii joj; ir gasiai skambančias 
žalius jaspis, randamus arti 
Cuzco ir 'išdundančius nepa
prastai malonų garsą. Jis turė
jo dažytų arbūzų, pripiltų ak
menėliais, kurie barškėjo pa
judinus; ilgą meksikiečių cta- 
rin, į kurį muzikas nepučia, 
bet pro jį į save įtraukia orą; 
šiurkščią iure, kurios garsą 
paduoda budėtojai, kurie iš
tisą dieną sėdi aukštuose me
džiuose, ir tas. gąrsas, sakoma, 
esti girdžiamąs už trijų mylių; 
teponaztli, turinčią du medi
niu virpančiu liežuviu ir savo

o

Jis dažnai, būdavo,

Selenitas pasirodo ir pražūna 
sykiu su menuliu, o meloceus, 
kuris suranda ragis, tedaro tą 
tik su uželių krauju. Leonar
dus Camillus buvo matęs bal
tą akmenėlį, išimtą iš ką lik 
užmuštos rupūžes smegenų, 
kuris buvo tikras nuodams 
priešnuodis (antidotas). Bezo- 
aras, rastas arabiško briedžio 
širdyje, buvo amuletas, ku
riuo galima buvo išgydyti ma
rą. Arabiškų paukščių lizduo
se buvo randamas asfilatas, 
kuris anot Demokrito, sulai
kė nešiotoją to akmenėlio nuo 
ugnies pavojaus.

Ceilano karalius važiavo 
pro savo miestą rankoje lai
kydamas didelį rubiną jo vai
nikavimo ceremonijose. Jono 
The Priestta polociaus vartai 
buvę “padaryti iš sardiaus, 
raguotos gyvatės ragas buvęs 
įsodintas, kad nei vienas ne
galėtų nuodų įnešti.” Ant sto
go viršūnės buvę “du aukso 
obuoliai, kuriuose buvę du 
karbunkulai”, kad auksas 
spindėti? dieną, o karbunkulai 
naktį. Lodge’o keistame ro
mane “A Margarito of Ameri
ca” buvo pasakyta, jogei kara
lienės kambaryje galima buvę 
pamatyti “viso pasaulio nekal
tos ponios, iš sidabro iškaltos 
ir žiūrinčios į gražius veidro
džius padarytus iš krisolitų, 
karbunkulų,* safyrų ir žalių 
smaragdų. Marko Polo buvo 
matęs Zjpangu gyventojus nu
mirusioms dedant rožes spal
vos perlus į burną. Jurų siau
būnas buvo pamėgęs perlą, 
kurį naras buvo atnešęs kara
liui Perozes, ir papjovęs vagį 
septinius mėnesius gailestavęs 
perlo pražūtį. Kada Hunai pri
siviliojo karalių į didelę duo
bę, jis numetė perlą — Proko- 
pius sako— ir niekados nebe
buvo surastas, nors imperato
rius Anastasius siūlė penkis 
šimtus svarų aukso šmotelių 
už suradimą jo. Malabaro ka
ralius rodęs kokiam tai Ve
necijos piliečiui rožančių iš 
trijų šimtų ir keturių perlų, 
po vieną Ipekvįenaųi .dievui, 
kuriuos jis garbinęs.

Kada kunigaikštis de Valcn- 
tinois, sūnūs Aleksandro VI, 
aplankė Prancijos Louis XII, 
jo arklys aukso lapais buvo 
apkrautas, anot Brautame, ir 
ant kunigaikščio kepurės buvo 
dvi eilės rubinų, kurie metė 
didelę šviesą. Anglijos Char
les jojo balno kilpose, kuriose 
buvo keturi šimtai ir dvide
šimt vienas deimantas. Ri- 
chard II turėjęs žiponą, vertą 
trisdešimt tūkstančių markių, 
kuris buvo apdėtas balaskus 
rubinais. Hall’as papasakojo 
apie Henry VIII, einantį į 
Towier, prieš jo apvainikavi
mą, dėvintį aukso žakietą, 
deimantais bei kitais brangak
meniais išsiuvinėtą, pliokšte, o 
ant kaklo užsėdėjusį iš didelių 
balaskų didelę juostą. James I 
numylėtos nešiodavo aukso 
grūdeliuose įsodintus smarag
dų auskarus. Edward II davęs 
Piers GavestaiTui eilę raudo
no aukso hijacintais išmar
gintų šarvų; aukso rožėmis ir 
turkizų akmenėliais, apdirbtą 
apykaklę, ir perlais išsagstytą 
viršugalvio kepuraitę. Henry 
II, dėvėjęs brangakmenių pir
štines ligi alkūnių, kuriose 
buvę prisiūta dvylika rubinų 
ir penkiosdešimt du oriau t 
perlai. Charles, šiurkšlusis, 
paskutinis tas giminės Bur
gundijos kunigaikštis, turėjęs 
kunigaištišką skrybėlę, ant 
kurios buvę prikabinta kriau
šės pavidalo perlų ir prisags
tyta safyrų.

Koks tai puikus gyvenimas 
kadaise buvęs! Kaip pasigėrė
tinas savo išdidumu bei puoš
numu! Vien tik skaityti apie 
numirėlių 
nuostabu.

s (Bus oaugiau)
..... .... ..... ......... ........... .

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

te keistą linksmumą iŠ to, 
kad menas, kaip ir gamta, tu
ri siaubimų baidyklių, gyvu
lių pavidalo daiktų su bjau
riais balsais. O visgi, po kiek 
laiko, jam atsibodo ir tie daik
tai, ir jis nuėjęs į operą sėdė
davo ložoje vienas, arba su 
lordu Henriu, pagautas sma
gaus ūpo, klausydavo “Tann- 
hauser’io” ir preliudoje prie 
to garsaus meno veikalo, ma
tydavo perstatymą jo paties 
sielos tragedijos.

Viename atsitikime jis už
manė studijuoti brangakme
nius ir pasirodė kostiumų ba
liuje, kaip Anne de Joyeuse, 
Prancijos admirolas, apsiren
gęs suknele, ant kurios buvo 
penki šimtai šešiosdešimt per
lų. Tas skonis turėjo pavergęs 
jį kiek metų, ir iš tikro, gali
ma sakyti, nebuvo visiškai ap
leidęs jį.
praleis visą dieną sudėdamas 
ir vėl perdėdamas į dėžutes 
visokius brangius akmenėlius, 
kuriuos jis buvo surinkęs, to
kiuos kaip tamsiai žalias kri- 
soberilis, kuris pasidaro rau
donas prie lempos šviesos, 
simafeinas (cyphane), su ruo
želiu, lyg sidabro viela; peri- 
dotas (krisolitas), pistacijos 
riešuto spalvos; rožės raudo
numo ir vyno geltonumo topa
zų, ugnies raudonumo kar
bunkulų su spindinčiomis ke
turių spindulėlių žvaigždelė
mis, liepsnos raudonumo eina* 
mono akmenėlių, pomerančio 
ir pijolkos spalvų spinelle ru
binų, ir ametistų su vienas 
ant kito sluoksniais rubino ir 
safyrų. Jis mėgo saulės ak
mens- raudoną auksą ir mėnu
lio akmens perlišką baltumą, 
ir pieno baltumo opalo^ perlu- 
žusią vaivorykštę. Iš Amster
damo jis gavo tris nepaprasta 
didumo ir spalvos gerumo, 
smaragdus, ir turėjo turkizą 
de la uieille roche, kurio pa- 
vidėjo visi briliantų mėgėjai.

Jis surado nuostabių apsa
kymų taipgi apie brangakme
nius. Alphonso “Clericalis Dit> 
ciplina“, gyvatė buvo paminė
ta turėjusi tikro hijacinto. akis, 
ir romantiškoj istorijoj Alek
sandro, Ematijos užkariauto
jo, kuris, sakoma, buvo radęs 
gyvačių Jordano lankoje “su 
tikro smaragdo žičdais augan
čiais ant jų nugarų”. Smako 
smegenyse buvęs brangakme
nis, Filos tralus mums sako, 
kuriam parodžius auksines 
raides ir raudoną apsiaustą, 
galima buvę užmigdyti tą 
siaubūną, magišku miegu ir 
papiauti jį. Anot garsaus al- 
chemisto, Pierre de Boniface, 
deimiaftlas' padaro žmogų ne
matomu, o Indijos agatas su
teikia gražkalbystę. Serdoli- 
tas nuramina piktumą, o zįr- 
konas iššaukia miegą ir ame-

siaubūnus, daiktus 
pavidalo, ir su elastiška gu
ma, gaunama iŠ augalų sul
čių; Aztekųi/o/Z skambalų, su
kabintų lyg į vynuogių kekę; 
ir labai dideį cilindrišką būg
ną, dengtą didžiulių gyvačių 
odą,' kokį Bernai Diaz matė, 
kai jis su Cortes buvo Meksi
kos šventaamyje, ir apie ku
rio griaudingą garsą jis mums

nugalabijaUŽ,W|^stiškL ypatybes’1Tujins- tjeląs iįvaso. velnius ir hydro- 

statyrn, W m0weWus. 'rupi juo labiaus trumentų žavgjojj w jis jau-lpikus atima mėnulio šviesą.

prabangus buvo

mėkafl

>.•

rio griaudingą garsų jis* mums
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Nuliūdę lieka. 

Moteris Elena Jurevičiene.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1933 metams

“Naujos ..Gadynės 
choras stato “N:

talka Poltavka”

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tek Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivell St. 
Tek Republic 9723

Be naujenybių, j programų 
įeis kelioliką muzikų ir radio 
programų artistų. Platesnės ži
nios apie šių nepaprastų gegu
žinę bus patiektos vėliau.

Del Informacijų Pasaukite

A. S. VALŪNAS
Berkshire 1487

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

Tek Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagojc 

ir apielinkėje.
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Gegužes 21 d., įvyksta paren
gimas The Oaks darže turės 
daug naujenybių.

Tiesioginė ekskursi 
ja i Lietuvą

Auto nelaimėj sužeidė 
moterį

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Physical Tberapy 
& Midvife 

6109 South Albany 
Avenue 

' Pboht V 
Hemlock 9252 

Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie mat
menį ir magnetic 
blanketa ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Mrs. Frances Rosenberg, 1346 
So. Halsted St., suvažinėjo ne
atsargus automobilistas Harold 
Stainheadį 901 N. 12th St., Mel- 
rose Park. Perbloškė jų po ai6 
to ratais, perskėlė galvų ir šiaip 
skaudžiai sužalojo kitas kūno 
dalis. Tai įvyko prie Jackson 
ir Federal gatvių.

Policija pribuvusi i nelaimės 
vietų, sužeistųjų nugabeno į 
Iroųuois ligoninę,, o Haroldų 
policijos stotin, pasiaiškinti ko
dėl jis taip neatsargiai važiuo
ja.—Kep F. Bulaw.

“N.” ir Radio klubo 
gegužinė pasižymės 

nepaprastu pro
gramų

šiuo pasauliu ge 
5:15 valandą va 

sulaukęs pusės am 
Šiaulių apskr., Lin

Phone Boulevard 4 
A. MASALSKIS 

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

derik VIII Liepos 8 ir United 
States Rugpiučio 5.

Atsišaukite i Naujienas dėl 
informacijų.

Sekmadienį, gegužės 14 d. 
Naujos Gadynės Mišrus cho

musų patarnavimas prieinamas
" KAINĄ

Ofiso Tel. Victory 2284 
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentivorth Avė., Chicago, III.
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

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

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiansia 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mušt] 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicagc 
SKYRIUS:

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

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 TV. 181 h St. Tel. Canal 6174 

Cbicago, III.

Kiti išplaukimai iš New Yor 
ko: United States Gegužės 20: 
United States Birželio 21; F re-

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIŠ

jame per savo vietinius agen
tus labai skaitlingai.

Tas faktas, kad ant šio laivo 
bus didelis būrys vientaučių, 
užtikrina smagių kompanijų 
kiekvienam. Dar daugiau, šo
kiai, (tekinės žaįsmės, judžiai, 
muzika ir kiti įvairumai teiks 
pasažieriams daug linksmumo.

Jeigu jus dar neesate vieta 
apsirūpinę, kreipkitės prie sa
vo vietinių agentų kuogrei- 
čiausiai.

J. F. EUDEIKIŠ
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERR--------  ”
Visi Telefonai YARDS 1741—1742

i' ..................——

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

“Naujienų** ir radio kliubo 
gegužinė, kuri įvyks gegužės 
21 d., The Oaks darže pasižy
mės tikrai nepaprastu progra
mų, .kiek teko patirti iš gegu
žinės rengėjų.

Į programų įeis naujenybės, 
kurios, neperdedant ikišiol bu
vo neregėtos ir negirdėtos lie
tuvių išvažiavimuose. Pavyz
džiui, į programų įeis “anglų 
stiliaus’* arklių lenktynės, ku
riuose bėgs Indijos tipo arkliai,

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1933 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3141 So. 
Halsted St.; pag. Petras Pauzalis, 
3644 So. Union Avė.; nut. rast. Fe
liksas Kaspuras, 3534 So. Lowe Avė.; 
kontr. rast. Petras Viršila, 3200 
Limc St.: kasierius Kazimieras Lau
cius, 3317 Auburn Avė,; apiek. kasos 
Frank Kunevičia, 3201 Lime St.; 
apiek. kasos Edvardas Blumas, 3233 
Lime St.; apiek. ligonių Povilas Pet
raitis, 3228 So. Union Avė.; teisėjas 
Kazimieras Valaitis, 3247 Lime St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pirmą 

penktadienį 7:30 vali, vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijpj. . 3 13 3 So. Halstcd 
Street.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1933 metų:: Pirm. Jul. Ra- 
cevičia, 3326 So. Union Avė.; vice- 
pirm. Liudv. Jucius, 812 W. 33rd 
St.; nut. rašt. P. Kiltis, 3347 So. 
Auburn Avė.; ižd. Ant. Zalatoris, 
827 W. 33rd St.; fin. rašt. A. Kau- 
lakis, 3842 So. Union Avė.; kontr. 
rašt. J. Stonaitis; apiekunai iždo, Iz. 
Masaitis ir J. Krikščiūnas; maršalka 
A. Vilkis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėnesį 

kas pirmą sekmadienį 12 vai, dienos. Chi
cagos Lietuvių Auditorijjo, 3133 So. 
Halstcd St.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina akių įtempimą, kuria eati 
priežastimi galvos skaudėjimo, ivaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiau*, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Ofiso* Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas it Chirurgas 

3102 So.' Halsted St 
kampas 31*t Street

Vai.: 10—11. v. tyto. 2—4, 7—9 f.t. 
Nedėliomis it šventadieniais 10—2.

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaiką ligų Specialiai 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais b 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
TelftfonM Stoto 76fiO: Vamndoi ®—®

W. Side: 2201 W. 22 St. CCermak Rd)
PaaedUlo. SorMos ir Pfitnyčlos rak. o 11a M

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Otarnlnko, Kstverro ir Suimtos vak. 7 Iki fe

Rytoj, gegužės 14 <L, 8:15 vai. vakaro įvyksta artisto 
zo Babravičiaus koncertas. Po dviejų metų jis vėl sugrįžo pa
linksminti chicagiečius savo žavingomis dainomis. Apie jj, kaip 
dainininkų, nėra reikalo daug kalbėti. Lindblom mokykloje jis 
dainavo du kartu. Ir kaip tos mokyklos viršininkai sako, nei 
vienas dainininkas neturėjo tokį didelį pasisekimų, kaip jis. 
O ten yra dainavę ir gana žymus operos dainininkai. Atrodo, 
jog juo tolyn, tuo p. Babravičius gražiau dainuoja.

Koncerto programas labai įvairus. Vien tik p. Babravičius 
padainuos pora desėtkų dainų. Be to dar, p. David Nyvall iš
pildys vargonais kelis numerius.

Koncertas jvyks Lindblom High School Assembly Hali, 
6130 S. Lincoln St. (netoli nuo 63 St.). Įžanga pilnai pritai
kyta šiems depresijos laikams, — nuo 25 centų ligi $1.00.

Šis paveikslas yra p. Babravičiaus. Taip jis atrodydavo 
operoje.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Daug susidomėjimo paskli
do tarpe musų lietuvių kelei
vių, kurie mano atlankyti savo 
gimtinį kraštų šių ► vasarų, iš
plaukiant birželio 3 d., Skan
dina vų-Amerikos Linijos gar
laiviu “Frederik VIII iš New 
Yorko tiesiai į Klaipėdų.

Garlaivis “Frederik VIII’ vra 
plačiai žinomas savo patogiais 
kambariais, mandagiu aptar
navimu ir geru maistu.

Jis yra vienu iš didžiausių 
laivų, kada nors plaukusių tie
siai į Klaipėdų, ir todėl, natū
ralu, lietuviai užsisako vietas

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1933 m. Jonas 
Bijanskas. pirm., 934 W. Marųuette 
Rd.; Stasys Mažeika, pirm, pagelbi- 
ninkas; A. Kaulakis, nut. rašt., 3842 
S. Union Avė.; Frank Norkus, fin. 
rašt., 4342 S. Talman Avė.; J. Ja
nušauskas ir J. Adomaitis, iždo glo
bėjai; Frank Bakutis, iždininkas, 2603 
W. 69th St.; D. Antanaitis, maršalka. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą penk

tadienį kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas
' Komplikuotuose

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

PRANCIŠKUS
Persiskyrė su 

gūžės 1 2 dieną, 
kare 1 9 33 r 
žiaus. gimęs 
kuvos miestelio.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Moniką po tėvais Vaiteku- 
naitė. 2 dukteris Valeriją Gratch- 
ncr. žentą Joną. Birutę, sūnų Al
fonsą. giminaitę Kazimierą Buze- 
vičiutė ir giminės, o Lietuvoj se
serį ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4102 
So. Artesian Avė. .

Laidotuvės įvyks antradieny ge
gužės 16 dieną. 2:00 vai po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines

Visi a. a. Pranciškaus Kremans- 
ko giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Dukterys, Sūnūs, 
Žentas ir Giminės.

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

Gegužio 1 d. permainau ofisą 
valandos 10 iki 12 ryto 

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

Nedėlioj sulig sutarimo 
Dr. Joseph F. Andersunas 

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

Ofiso Tel. .Prospect 0917 
Rez. Pullman 3224

borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nubudimo valandoje, pašaukite šiąi įs-

Dar Nepervėlu Užsisakyti 
Paminklą ant Kapų 

Puošimo Dienos 
Pirkite Tiesiai iš Dirbtuves

VENETIAN 
MONUMENT CO. 

523-27 N. Western Avė.
Phone SEELEY 6103 

padarome ant užsakymo bile kokį 
Paminklą musų dirbtuvėje

EUDEIKIŠ IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni 
už NAUJĄ MA 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo 

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

5340 South Kedzie Avenue

ras stato dviejų veiksmų ope
retę “Natalka Poltavka” — 
“Nastutę” Chicagos Lietuvių 
Auditorijos, 3133 S. Halsted 
Street, salės scenoje.

Teko nugirsti iš kai 
N. G. choro narių, kad 
las yra gana įvairus ir 
ir rengėjai yra gerai prisiren
gę, nes choro mokytojas Jur
gis Steponavičius padėjo daug 
darbo, kad operetes pastaty
mas butų pasekmingas.

Sąstatų sudaro geros jėgos. 
Įžanga tiktai 40 centų, o pra
džia 5 vai. vakare. {Po operetes 
šokiai iki vėlybos nakties.

Senas Petras.

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobiliui visokiem! reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisai: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Pbons Canal 6122

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

Valandos* 1—3 it 7—8 
e rėdo mis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Repablic 7861

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusia* 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard

Tel. Calumet 1656

W. E. HERR
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St. 
Virš Jociaus Ręstauranto 

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. rak.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 1 5 
dieną gegužės mėn. 19 32 ra., su
laukęs 4 8 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje. Šiaulių apskr., Linku
vos mieste.

Paliko dideliame nubudime 
tėtį Eleną, brolį Kazimierą, 
brolį Kazimierą Vasiliaucką. 
brolį Mykolą Oželą. pusseserę 
bretą Mateliunienę. o Lieti 
motiną Elzbietą ir pussesrę Oną 
Mitkienę.

Liūdnai atminčiai mano bran
gaus vyro Antano Jurevičiaus bus 
laikomos dvejos &v. Mišios Ne
kalto Prasidėjimo Panelės šv. para
pijos bažnyčioj 1 5 d gegužės mėn. 
193 3 m.. 7:30 ir 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus Atsilankyti į pa
maldas.

Jau metai prabėgo, kaip ta be
širdė mirtis perskyrė mus dar ne 
laiku, bet aš Tavę negaliu užmirš
ti, mano mylimas ir brangus vy
relį Aš Tavęs daugiaus nebesu
lauksiu ir nebematysiu, tik Tavo 
kapą gėlėmis apsodysiu ir gailiomis 
ašaromis laistysiu. Ilsėkis ramiai 
mano brangus vyrelį šios šalies 
žemelėje ir lauk manęs pas Tavę 
ateinant.

♦CHICAGO, ILL
............ ............  ..i.........................

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
Soath Ashland Avė., 2 IsUbuf 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

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

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenae 

Ofiso valandos*
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piol 

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

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miltoaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IS 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 TV. 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

15
V ■>

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

.....................  ■ - — c
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO .
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesne ir patogesne vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Aventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

Į DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grjie II Europos ir vii piaktike^ja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«l. BOULEVARD »19S

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

2400 IV. Mcdison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Secley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

1 1

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR.BERTASH 
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

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

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
: arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virffinia 0036

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

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvys)
6859 So. Western Avė., Chicago, 111. 

Virš Gregg Vaistinyčios
1 1

DR. A. L. YUSKA
. 2422 TV. Marųuette Rd.

kampas 67tb ir Artesian Ava. 
Telefonas Grovebill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, seredoms po pietų lt 

1 usdllioms pagal susitarimą.

Ret. 6600 South Arttshn Aoemrt 
Pbone Prospect 6659

L Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P, Z. ZALATORIS
J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO; HL



Šeštadienis, geguž. 13, 1933

BELIKO TIK SAVAITE LAIKO IKI DA 
RIAUS-GIRENO TRANSATLANTINIO

SKRIDIMO
Lakūnai planuoja išskristi iš New Yorko 
Į Kauną šeštadienį; tuo budu atžymės šeš

tas Lindbergho transatlantinės 
kelionės sukaktuves

the air. And wisb that you 
continu’e your good.vvork.

Here’s wishing you success 
and hoping to hear you more 
often on the air. I 
ardent listener of 
grams.

An Interested

rernain an 
your pro-

Listener.
St. Charles, III.

Gegužes 20 d. išeis specialis “Naujienų” numeris pa
švęstas lakūnams; beliko kelios dienos užsisakyti 

laiškus į Lietuvą

Sekantį šeštadienį, gegužės menų straipsniai, etc. Tai bus 
20 d 
gos 
čiai 
rius 
kils 
New Yorke, 
virš 4,500 mylių kelionėn per 
mėlyną Atlantiką į Lietuvos 
sostinę Kauną.
Visuomenės susiinteresavimas 

eina didyn
Tik savaitė laiko beliko iki 

įvykio, prie kurio Chicagos ir 
beveik visų kitų kolionijų lie
tuviai rengėsi per daugiau kaip 
metus laiko. Kulminuojančiam 
viso prisirengimo ir aukų rin
kimo darbo momentui artinan
tis, visuomenės suinteresavi
mas, entuziazmas ir džiaugs
mas eina didyn, pamatuotas 
viltimi, kad už 45 valandų po 
išskridimo iš New Yorko, lakū
nai laimingai nusileis Aleksoto 
kalno aerodrome.

Lakūnai New

., jeigu oras ir kitos sųly- 
bus prielankios, chicagie- 
lakunai kap. Steponas Da- 
ir Įeit. Stasys Girėnas pa- 
nuo Floyd Bennett lauko, 

ir pasileis ilgon,

labai įdomus, istorinis ir ypa
tingas numeris, kurį kiekvie
nas bent kiek suinteresuotas 
skridimu, turėtų įsigyti. Nu
meris išeis gegužės 20 d.

Gerbiamas Tamista:
Mes ’ klausomės kas rytą 

tamstos programų. Programas 
yra labai gražus kaip duoda 
P-nas žymontas. Mes esame to
liau atsiskyrę nuo Chicago, gy
vename ant ūkės, netoli Down- 
ers Grovc.

Ačiū labai p-m?i žymontui už 
tokius gražius programus.

Su pagarba,
Valerija Shurn,
Downers 1 Grove, IIL

Kaune.

Yorke
Yorke dabar 

galutino prisi-
Tuo tarpu New 

eina smarkus 
ruošimo darbas skridimui. La
kūnai Darius ir Girėnas New 
Yorką pasiekė sekmadienį, ge
gužės 7 d., apleidę Chicago 
tos pačios dienos rytų iš muni- 
cipialio aerodromo, kur dieną 
prieš tai Dariaus motina, p. 
Augustina Degutienė, pakrikš
tijo aeroplaną vardu “Lituani- 
ca”. Jie įsigija kai kuriuos rei
kalingiausius instrumentus, ku
rių dar neturėjo apleisdami 
Chicago ir baigia paskutinius 
bandymus su “Lituanica”, už
grūdindami jų ilgai transat
lantinei kelionei.
Ixikunų “bagažas” bus mažas- 

Skrisdami lakūnai nedaug ką 
vežšis. Kelioliką buterbrotų 
(sandvviches), šviežio vandens, 
žemlapių ir instrumentų, gazo
lino, alyvos ir 1,000 laiškų, ku
riuos yra užsisakę įvairus Ame
rikos lietuviai, norį pasveikin
ti savo gimines Lietuvoje arba 
įsigyti brangų istorinį atsimi
nimą — vienų pirmųjų laiškų, 
pervežtų aeroplanu iš New Yor
ko į Kauną.

Laiškus dar ga’ima įsigyti

Beliko tik kelios dienos tuos 
laiškus gauti. Jie turi buti,New 
Yorke gegužės 18 d. Iš Chica- 
gos turi būti išsiųsti gegužės 
16 d. kad užtikrinus jų nuėji
mą į laiką. Mažas skaičius tų 
laiškų dar yra “Naujienose”, 
ir skaitytojai, pageidaują vieną 
jų įsigyti, raginami asmeniš
kai atsilankyti į administraciją 
ar iki pirmadienio prisiųsti už
sakymus su $2. Laiškai bus 
tuojau išsiųsti užsisakiusiems. 
Užsakymus adresuokite A. Vai
vadai, 1739 South Halsted st., 
Chicago, III.

Gegužės 20 d. išeis specialis 
“N.” numeris

Gegužės 20 d. numatomą iš
skridimo Lietuvon dieną, išeis 
specialis “Naujienų” numeris 
pašvęstas lakūnams kap. Ste
ponui Dariui ir Įeit. Stasiui 
Girėnui ir jų žygiui.

Specialiame numeryje tilps 
visos žinios apie lakūnus, apie 
jų aeroplaną, jų kelionę, skri
dimo realizavimo darbo smulk
menos, įvairios “Naujienų” nu
trauktos fotografijos, kurios 
ikišiol 
daliai

niekur nepasirodė, spe- 
su skridiniu surištų as-

Iš Garfield Parko lie
tuvių V. ir M. Klubo

GARFIELD PARK — Sek
madienį, gegužes 14 d., Lawlor 
Hali, 3929 W. Madison Street 
įvyks Garfield Parko Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Pašelpinio 
kliubo susirinkimas. Visi na
riai ir narės, kurie paėmėte pa
skutinio kliubo baliaus bilietų, 
ir visų nepardavėte, prašomi 
juos grąžinti susirinkime.

Balius įvyko balandžio 22 d. 
Tai buvo metinis balius, į ku
rį atsilankė nemažai svečių ir

rinkę linksmai šoko ir leido 
laikų kuogeriausiai. Beje, lai
ke baliaus tarp nario .1. W. ir 
kilo asmens įvyko mažas in
cidentas, kuris pirmajam pri
darė daug sunkumų ir nesma
gumų. Kliubietis.

RADIO
Atsiliepimai apie Radio Kliubo 

rytinius programas iš stoties 
WGES

Mr. Anthony Zymont.
Dear Sir:— I am writing 

you at this time, to tell you 
how much we enjoy listening 
to your Lithuanian program at 
7:00 o’clock over station WGEb, 
Chicago.

We think it is a great thing 
to hear a program of Lith
uanian music and news over

KEPURINIS BALIUS su lai
mėjimu, Nedelioj, Gegužes 14 
d., Tautinės Parapijos Svet., 
35tb ir S. Union Avė. Pradžia 
7 vai. vakare. Įžanga 25c. ypa- 
tai. Kviečia

Kun. S. Linkus ir Komitetas.

BUK MOKINTAS
Brangiausis žmogaus turtas, tai jo moks
las; turtas kurį nė ugnis, nė kiloki at
sitikimai negali sunaikinti; mokslas seka 
žmogų per visą jo gyvenimą, sėkmingai 
kovoja su gyvenimo sunkumais. Ameri
koje gyvenant negalima apsieiti be mok
slo. — be anglų kalbos. Anglų kal
bos, stenografijos, knygvedystės, aritme
tikos. ir daug kitų dalykų galima leng
vai 
vių

ir greitai išmokti Amerikos Lietu- 
Mokykloje.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

NEBŪK PLIKAS!
Musų gydymo metodu netik sustabdo pli
kimą. bet ir užaugina plaukus. Mes iš
naikiname pleiskanas, kurios yra priežas
timi naikinimo plaukų. Mes atgaiviname 
pražilusius plaukus, garantuojame užau
ginamą plaukų — Mokestis žemos.

Nemokėkite pinigų kol nepatirsite pa
sekmių. Mes duodame treatmentus. vy
rams ir moterims.

Neparduodame jokių gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

Pasitarimo valandos nuo 10 ryto iki 
1 -mos vai. po piet ir pagal sutartį.

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

SUSIRINKIMU 
KALENDORĖLIS

SEKMADIENĮ, GEGUŽES 14

SLA. 129^-tos kp. susirinki
mas įvyks 1 vai. po pietų G. 
Chernaitfsko svet., 1900 S. 
Union avė. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti, nes turime 
daug dalykų aptarimui. Taipgi 
nepamirškit atsivesti naujų na
rių.—Valdyba.

Garfield Park L. V. ir M. P. 
Klubo mėnesinis susirinkimas į- 
vyks Lavvler Hali, 3929 W. Ma
dison St. 1 p. m. Visi drau
gai malonėkite būtinai atsilan
kyti. Yra daug nauįų dalykų 
aps va rsty m u i.—Rašt.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St, 

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

HORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
' NAMUS

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .........

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

Išvajyk Vidurius Tai Pama* 
tas Sveikatai!

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

______ Skaudėjimą, Nemigą.

PRANEŠIMAS
MR. L. M. NORKUS 

Atidaro Svečių Užeigą 
3958 W. lllth St. Business Service

“GRAND OPENING” 
arba Atidarymas įvyksta 

Gegužės 13tą, Subatos vakare.
Mr. NORKUS kviečia pažįs

tamus ir draugus atsilankyti.

JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir 
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą “žyduką

AMERICAN BOTTLING CO. 
JOE KUCA, Sav.

Mes išdirbinėjame augštos rūšies ir 
geros skonies Sodą ir Papsą. Jeigu 
rengiate šokius, piknikus arba balių, 
prašome mus pašaukti, mes duosime jums 
;eriausį patarnavimą.

šaukite Telefonas 664 W.
510 So. Monroe St.

WEST FRANKFORT, ILL.

Personal
Asmenų Ieško

Business. Chances
Pardavimui Bizniai

PAIESKAU apsivedimui vaikino nuo 
22 iki 33 metų.. Aš esu 22 metų, dailios 
išvaizdos, baigusi aukštesnę mokyklą ir 
pasiturinti, todėl noriu kad vaikinas butų 
jasituris. Platesnių žinių meldžiu ra
šyti ir kartu prisiųsti savo paveikslą. At

sakymą duosiu kiekvienam. Box 1556 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., Chica

go, Illinois.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų ir 
smulkmenų krautuvė. Bile kas gali pa
sidaryti gerą pragyvenimą. $900 CASH. 
Ateikite tik jeigu tikrai norite pirkti. 
4 duris nuo didelio teatro. South West 
Sidėj, kampas 3 5-to Place.

3538 So. Halsted St.

Mutual Tobacco Co
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801

CLASSIFIEDADS
Financial

Finansat-Paskolos

PIRKS už cash Lietuvos bonus, mor
gičius, notas, vekselius.

SKOLAS apmoka — atnaujina — 
padaro morgičius —• iškolektuoja bilas.

IŠIURINA nuo ugnies — vėtros, au
tus — fornišius, namus ir t.

PUBLIC SERVICE OFFICE,
35 33 So. Halsted St. Yards 1433

Business Service
Biznio Patarnavimas
OKSAS EXPRESS

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

J. OKSAS ‘
2649 W, 43 St.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis 
Teisingas patarnavimas'’

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH 8 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

--------- O----------

Greitas it

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

Įvairius pataisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis. 

Turiu 30 metų patyrimą savo amate.
Kreipkitės 

2223 W. 23 Placc 
arba telefonuokite 

Canal 0935

‘ Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

--------- O---------

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
^tusų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren
dauninkais. Maža narine mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
3 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu vitš 40 metų

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PARDAVIMUI restaurantas pigiai ar
ba priimsiu pusininką. Atsišaukite 

3517 S. Halsted St.

njcTcnfiTmi ntMirn movTniAil PARSIDUODA grosernė, gera vieta 
PASTEBĖTINI PINIGŲ DARYTOJAI del $a|iuno ar lunch room. Geri fikče-

Apsivalykite šia vasarą su geriausiu fiai. ngas !ysas 4 meuif 4 kambariai it 
patentuotų elektriškų ventiliacijos pritai- 2 karų garadžius. 4017 So. Kedzie Avė. 
sų. Dideli rinka. Parsiduoda už mažiau i afavette 5154 
taip $100. Daugelis jau įsitaisė, lengvai 
parsiduoda, didelis komisas Atdara Šven
tadieniais.

MR. AUSLENDER, 
603 So. Marshfield Avė.

RENDON saliunas, arba ieškau part 
nerio. Gera vieta.

šaukite Plaza 2729

REIKALINGAS šiaučius, kuris mp- GROSERNĖ ir bučernė parsiduoda su 
ca savo darbą dirbti ant commission. mažu namu. Gera kampinė vieta del

144 E. 113 St. sahuno. 2969 Archer Avė.

Sukolektuojam Pinigus
Užsilikusias rendas, visokias bilas, no

tas, džiodžmentus, kontraktus, morgičius, 
jonus ir darbininkų algas. Sukolek- 
tuojame arba išperkame.

NEREIK NIEKO MOKĖTI JEIGU 
NEBUS SUKOLEKTUOTA.

Taipgi padarome visokias investigaci- 
_as, patikriname referensus. Duodame 
jatarimus namų savininkams turintiems 
tokį nors keblumą su rendauninkais.

Chicago Collection Bureau
1039 W. 69th St. 
Tel. Normai 4400

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI aludė ir ruimai dėl 
gyvenimo. Pigiai iš priežasties ligos. 
Mrs. W. 6627 S. Ashland Avė.

Automobiles
AUTOMOBILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

dorinti pirkti automobilį prašome atsilan* 
<.y t i pas Balzekas Motor Sales ir pama
tyti naujus Chrysler ir plymouth 
automobilius, kurie turi vėliausius išto
bulinimus kaip tai floating power, aūto- 
matic clutch-T-slot, pistoną ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymouth 
;gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymouth 
$445 F. O. B.

Taipat turim daugybę vėliausios mados 
vartotų automobilių, kuriuos dar išpar- 
duodam nuo $25 iki $1000.

Krautuvė atdara nuo 8 ryto iki 10 vak. 
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
StanleyP.Balzekas.sav; Tel.Lafayette 2082 
Didžiausia ir teisingiausia autom. įstaigą

ILLINOIS AUTO WHEEL & RIM 
Co. 16 E. 23rd St. Tel. Victory 9206. 
Ratai — Lankai, nauji ir vartoti. Pa
taisymas ir perbudavbjimas, medinį, dra- 
tinį, disc ir trokų ratai, ašis išlyginama 
šaltai. 
LINCOLN DE LUXE PASKIAUSIS 

1930 MODELIO SEDANAS
Važiavoo juo labai mažai, yra taip 

naujas kaip dieną, kuomet jį nusipir
kau. Originalis, gražus dviejų spalvt; 
išbaigimas, — be jokio ženklo, puikus 
tairai. Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Paaukausiu už $300. Namie bile laiku 
nedelioj. 1004 North Kedzie Avė. 2nc 
Fiat.

PACKARD PASKIAUSIS 1930 CUS- 
TOM SEDANAS

Važinėjau juo tik keletą šimtų mylių. 
Karas kaip naujas, šeši dratiniai tairai, 
beveik visi nauji. Karšto vandenio šil
dytuvas, kainavo man virš $1800. Rei
kia cash, paaukausiu už tiktai $300. 
Atsišaukite tiktai nedelioj 2020 North 
Spaulding Avė, 2nd Fiat.

MOTERIS apie 35 dėl naminio dar- 
)o ir prie virimo. Atsišaukite 

2739 W. 37 PI.

MOTERIS operatorkos patyrusios ant 
power mašinų siūti rayon arba šilkines 
dreses. Feature. 324 South Market 
Street.

PARSIDUODA pelningas groserio biz
nis, išdirbta per 20 metų, savininkas pa
sitraukia iš biznio.

3533 S. Haltsed St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGA patyrusių vilnonių 
skudurų sortuotojų. J. Cbapman & Sons 
2531 W. 18 St.

PATYRUSOS merginos reikalingos 
>rie sortavimo senų ir naujų vilnonių 
r marškonių atkarpų ir minkštų vilnų. 
*elsenthal Wool Stock Co. 2135 So. 
Loomis St.

PASINAUDOK PROGA

160 akrų farma su budinkais, 80 ak. 
stambio miško ant Hy., arti ežero ir 
resorto, prie miesto, mokyklų. Kaina 
tik $1.200, jeigu greit paimsit. Randasi 
Wis.

2226 W. Garfield Blvd.

Exchange—Mainai
For Rent MAINAI

EKSPERAS knygvedys turi laiko pri
žiūrėti jūsų biznio knygas sykį arba du 
syk į savaitę, kada bus reikalinga. Ben 
Franklin Haymarket 7800 arba Palisade 
>5843.

MILIJONO Dolerių Paskola namų sa
vininkams pataisymams ir perdirbimams; 
darbas ir materijolas niekuomet daugiau 
negales 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 Haqison 1671 ir ūmam 
reikalui Skyriaus Telefonas Central 3869. 
Reikalingi salesmanai.

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

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

užlaidas.
Tek

6821 
Republic 

. J :

South
5730.

RENDON storas pigiai, įtaisyta dėl 
restaurano arba aludės biznio, su vi
sais įrengimais, 
mui užpakaly, basementas, 
Prieinama renda. 
šapų. 

1635 So. 
Canal

6 kambariai pagyveni- 
garadžius. 

Gera vieta, netoli

Canal St. 
6019

140 akrų graži farma. 20 akrų starn- 
bio miško, sodnas, prie didelio ežero ir 
gero kelio, beveik visi nauji budinkai. 
geri gyvuliai, paukščiai, 
ir traktorius. Morgičius 
reik numokėtį $500.

mašinerija, net 
tik $3000 — 
Mainys ant 2 

flatų Marųuette Manore apie klioštorių 
su morgičiu apie $3000. — Kreipkitės 

2226 W. Garfield Blvd.
PASIRENDUOJA storas ir 6 kamba

rių flatas ant antro floro, and didelio 
kelio, 
tokio

gera vieta de! Roadhausės ar ki- 
štoro — raktas užpakaly 

4953 W. 95th St.
ar Sandargs, 

2552 W. 46th St.
Tėmykite iškabą. ,

feXTRAI Marųuette Parke — Išsiren- 
duoja storas ir 5 kambariai — geras 
bile kokiam bizniui..

2638 W. 69th St.

128 AKRŲ FARMA 140 mylių nuo 
Chicagos, budinkai ir žemė pirmos rū
šies, gyvuliai ir mašinerijos. Mainys ant 
namo.

6 kambarių bungalow 2 karų gara- 
džius, gražioje apielinkėje Marųuettte 
Park mainys ant lotų arba mažo biznio.

CHAS. ZEKAS
3 64.7 Archer Avė.

5 KAMBARIŲ namukas ir 4 lotų 
daržas, ant Kostneę ir 55th St. už 
$12.00 mėnesiui, rendoriaus dekoravi
mas.

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui

Pamatykite

W. WERICK
940 W. 35th St.*

PARDAVIMUI neperdidelis namas 
arba mainysiu ant krautuvės. Namas ran
dasi gerame stovyje, 3364 So. Halsted 
Street.

PASIRENDUOJA Storas, tinkamas 
bile bizniui, Brighton Parko apielinkėje, 
savininkas 6047 S. Sacramento Avė. Tel. 
Hemlock 1'655.

Furnished Rooms
PASIRENDAVOJA apšildomas kam

barys dėl vaikino, merginos ar ženotos 
poros. 7242 S. Rockwell St., Telefonas 
Hemlock 9533.

RENDON kambarys, merginai, vaiki 
nui arba vedusiai porai Antros lubos.

6802 So. Maplewood Avė.
I

CHRYSLER 1931 COUPE
Negalima atskirti nuo naujo. Varto

jau mažiau negu viėnuT metus. Geras 
visais atžvilgiais. Geriausia karas, kok 
kadanors turėjau. Reikalas cash verčia 
maen paaukauti už $225. Atsišaukite 
nedelioj 4832 Ndrth Winchester Avė., 
arti Lawrence Avė, 2-ros lubos.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino ar merginų, arba ženotų. Apšildo
ma karštu vandeniu.

3312 S. Union Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARUI fixturiai, bučerhės fixturiai, 
Ice Cream bąksai, Soda Fountain ir t. t. 
Biligheitn Company, 1607-11 South 
State St.

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuojaus 57'17 Sheridan Road 

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

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

5717 Sheridan Road

z PAĘDAVIMUI Ice Box’as, telpa 300 
svarų ledo, 2 show kęsai, 2 barai, svars
tyklės. Pigiai. 641 E 93 St.

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

1434 So. Waba$h Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI pigiai orchestros in
strumentai, 1 puiki skripka, 1 B. flat 
Tenor sax, 1 C. melody sax, 1 C. So
prano sax. Kreipkitės 3354 S. Halsted 
St. 2nd floor front. •

PARDAVIMUI barbernė, 2 kėdės, iš
dirbtas biznis, su ar be pagyvenimui kam
bariais užpakaly arba renduosiu. Ra
šykite Box 1555, 1739 So. Halsted St.

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 tuojaus, 
auksinė proga. 1634 Prairie Avė.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų ir sal
dainių krautuve, gera vieta dėl pavienio. 

2451 W. 69 St.

BARGENAS. Pardavimui kendžių ir 
cigarų krautuvė.

2030 S. Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas su visais 
įrengimais, biznis išdirbtas per 19 metų. 

4622 So. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė seniai lietu
vių apgyventa, 7 pagyvenimui kamba
riai užpakalyje. Priežastis, vyras va
žiuoja į farmą. 

3246 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė Town of Lake 
apielinkėje. Gera vieta ir dėl bučernės. 
4522 S. Honore St. Tel. Lafayette 5314

EXTRA. Parsiduoda refreshments 
standas Palos Parke, Forest preserve. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Kreipki- 
kitės prie Misevičiaus, 3200 W. Cermak 
Rdad.

PINIGŲ VERTĖ PUOLA
Kainos ant Namų ir Žemės kila.
Dabar geriausis laikas pirkti
2 flatai po 4 kamb. muro namas, pir

mas flatas apšildomas ir garažas. Ran
dasi Brighton Parke. Parduosime tik 
už $5800, įmokėt $1800.

2 flatai po 6 kamb. muro namas ap
šildomas ir garažas. Randasi Brighton 
Parke. Parduosime tik už $7500, įmo
kėt $2500.

2 flatų namas, 5 ir 6 kamb. pirmas 
flatas apšildomas ir muro garažas. Ran
dasi Marųuette Parke, kaina tik $4800.

Marųuette Parke randasi gražus ir mo
derniškas 4 flatų naujas muro namas. 
Parduosime žemiaus negu už pusę kai
nos — tik $13,500, įmokėt kas kiek 
gali.

Bizniavas muro namas, 2 flatai ir Sto
ras su grosernę. Randasi ant privatinės 
gatvės.

Taipgi turime bungalow, 
namų ir lotų, 
pusę kainos, 
nedėliomis pas 

K.
6812

Tel.

Parduosime tik už $3800.
bizniavų 

kuriuos parduodame už 
Kreipkitės kasdien arba

J. MACKE 
S. Westem Avė. 
Prospect 3140

... . ......-.. ........
KAS PIRMAS TAS LAIMĖS

85 namai Chicago.
36.farmos netoli Chicagos, visokio di

dumo.
19 gazolino steišinų prie Chicagos.
Iš tų visų yra labai gerų pirkinių, ar

ba mainymui. Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKI CO.

3352 So. Halsted St
Tel. Yards 6751 vakarais

nedėliomis Boulevard 0127

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 6 ir 7 kambariai, basementas, ak
meninis frontas, garu šildomas. 2 karų 
garadžius, arti Douglas Parko, už tik
tai $5600. Savininkas

1506 So. Sawyer Avė

DOLERIS KRINTA. VISKAS 
BRANGSTA

Kas dabar pirks namą ar farmą, tas 
pelnys ir savo dolerį apsaugos. Turime 
daug bargenų visose miesto dalyse, pa
vyzdžiui: 2 flatų namas po 5 kamb. ap
šildomas Marųuette Parke $6.500. Čia 
yra stebuklingas pirkinys Nupirksi lo
tą už. pusę prekės, gausi priedų namą 
24 flatų 6722 N. Talman Avė.. 2 po 
5 kamb. apšildomas naujas $7,500. 10 
flatų ir 2 štorai, naujas namas kaštavo 
$65,000, dabar $20.000.
So. Campbell Avė. 6 kamb. bungalow 
$5,500. Bridgeporte 3 flatai

muro

60th ir

mas $3,000. 4 flatų
daug kitokių bargenų.

Inšiuriname namus.
automobilius
Padarome legalius
Public.

STANLEY 
809 W.

Tel. Yards 4329—4330

muro na- 
$4,250 ir

namų rakandus, 
geriausiose kompanijose, 

popierius, Notary

SHIMKUS
3 5th St.
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