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Hitleris Reikalau
ja Ginklų Lygybės

Pasimirė buvęs Wa- 
terburio bankierius 
Kazys Kazemėkas

Rooseveltas Patiekė Vie
Pritaria prezidento Roosevelto pasiūly
mams. Reikalauja permainyti Versalės 

sutartį ir pripažinti Vokietijai lygybę, 
kitaip pasitrauks iš tautų sąjungos

Spėjama, kad jis nusinuodijo. 
Turėjo stoti teisiman dėl da
romų užmetimų ryšy su jo 
užsidariusiu banku

šųjų Darbų Programą

BERLYNAS, geg. 17.—Kanc
leris Hitleris nepaprastame 
reichstago posėdyje, sušaukta
me tiktai išklausyti jo prane
šimą apie Vokietijos nusistaty
mą užsienio klausimais, šian
die pasakė netikėtai visai tai
kią kalbą.

Jis užgyrė prezidento Roose
velto pasiūlymus išlaikyti tai
kai ir__p£ts pripažino, kad be 
taikos ir nusiginklavimo nega
li būti šalių ekonominio atsi
gavimo.

Bet kartif jis atsisakė lai
kytis kokios nors nusiginklavi
mo sutarties, net ir didžiumos 
šalių priimtos, jeigu nebus pri
pažinta Vokietijai pilnos gink
lų ir politinės lygybės.

Jeigu tos lygybės Vokietijai 
nebus pripažinta, sakė Hitleris, 
tai Vokietija pasitrauks iš tau
tų sąjungos ir pradės išnaujo 
ginkluotis.

Vokietija sutinkanti koope
ruoti su kitomis šalimis, kad 
išlaikyti taiką, bet tik su sąly
gomis. Karas nepagerintų da
bartinės Europos padėties, to
dėl jis, Hitleris, sutinka princi
pe priimti MacDonaldo nusi
ginklavimo planą,
Roosevelto siūlomą nepuolimo 
sutartį, panaikinti pagelbinę 
policiją, bet tik jei Vokietijai 
bus pripažinta lygybė ir nebus 
iš jo reikalaujama daugiau, ne
gu iš kitų šalių. Jis sutinka 
pavesti tarptautinėn kontrolėn 
pusiau militarines organizacijas, 
jei tą pati padarys ir kitos ša
lys.

, Hitleris sako, kad Vokietija 
“ilįsaužudiško ištikimumo” pil
dė Versallės sutartį ir dabar 
turi teisės reikalauti, kad ir ki
tos šalys ją pildytų ir nusigink
luotų ,kaip buvo sutarty priža
dėta.

imti Roosevelto pasiūlymus ir 
MacDonaldo planą principe, 
taipgi kad sutiko pavesti gink
lavimąsi internacionalinei kon
trolei. Patenkina ir tai, kad 
kaip galima spręsti iš jo kal
bos, Vokietija neieškos pakeiti
mo Versallės sutarties ginklo 
pagelba, bet bandys tai pasiek
ti taikiais budais.

Kaip kitos šalys pa
sitiko Roosevelto 
taiks atsišaukimą
Francija reiškia abejonių

Matyt, 
francu- 
francu- 
kliučių

Gegužės 23 d. senatas pradės tyrinėti stambiųjų privati- 
bankierių veikimą, vyriausia Morgano veikimą. Viršuje,

padaryti

PARYŽIUS, geg. 17. —Fran- 
cijos spauda pasitiko preziden
to Roosevelto taikos atsišauki
mą su* didele abejone, 
kad tas atsišaukimas 
zams nėra smagus, nes 
zai daugiausia ir darė
nusiginklavimo konferencijos 
pasisekimui, statydami jai ypa
tingus reikalavimus. Francuzai 
tas pačias sąlygas kartoja ir 
dabar. Jie nori garantijų, kad 
Vokietija nes i ginkluos, kad ne
bandys pasigriebti Danzigo ko
ridoriaus tuo pačiu budu, kaip 
Peru pasigriebė Leticia ir Bo
livija bando pasigriebti Gran 
Chaco ir t.t.

Francuzai gi be to kartoja 
savo tvirtinimą, kad Vokietija 
ginkluojasi slapta, gaminasi di
deles kanuoles ir rengiasi nau
jam karui.
Italija pasitiko entuziastiškai

RYMAS, geg. 17. — Roose
velto atsišaukimas tapo priim
tas entuziastiškai ir tikimąsi, 
kad jis paskatins visas šalis prie 
veikimo.

nių
kairėj — Morgano partneris Thomas W. Lamont, dešinėj — 
pats John Pierpont Morgan, stambiausias privatinis bankie
rius Amerikoje, pramintas “Nekarunuotas Amerikos karalius”. 
Apačioj — svarbiausi tų tyrinėjimų advokatai: kairėj — Mor
gano advokatas John V. Davis, buvęs vyriausias prokuroras 
ir demokratų kandidatas į prezidentus 1924 m.; dešinėj — 
Ferdinand Pecora; specialis advokatas senato bankų ir pinigų 
komiteto, kuris ir ves visus tyrinėjimus.

Biznis visoj šaly ge 
rėja, sako praneši
mas prezidentui

WASHINGTON, geg. 17. — 
Federalinės rezervo tarybos spe- 
cialis patariamasis komitetas 
pranešė prezidentui Rooseveltui, 
kad biznis visoje šalyje žymiai 
gerėja. Matyt, administracija 
nuodugniai tyria padėtį visoje 
šalyje, pirm negu prezidentas 
pasinaudos naujomis galiomis 
ir pradės pinigų infliaciją.

Šiandie prezidentas 
pasirašys Musele

Shoals biliu
WASHINGTON, geg. 17. — 

Atstovų butas šiandie priėmė 
konferencijos išlygintą ir sena
to jau4 priimtą Musele Shoals 
išvystymo bilių. Rytoj ji pasira
šys prezidentas. Bilius numato 
labai platų išvystymą Tennes- 
see upės klonio, statymą tven
kinių, hydroelektros stočių, trą
šų dirbtuvių ir t..t

Kartu jis reikalavo, kad Ver- 
sallės sutartis birtų išnaujo 
peržiūrėta ir permainyta, nes 
ji atnešė Vokietijai neapsakomą 
skurdą ir privedė prie 224,000 
saužudysčių. Patys sutarties 
autoriai esą numatę permainy
mus.

Iškausęs Hitlerio kalbą, reich
stagas vienbalsiai užgyrė jo 
deklaraciją Vokietijos teisių 
lygybės klausime. Po to reich
stagas išsiskirstė,— iki jį vėl 
kada Hitleris pašauks susirink
ti.
Washingtonas patenkintas Hit

lerio kalba
WASHINGTON, geg. 17. — 

Valstybės departamento valdi
ninkai pripažysta, kad Hitlerio 
kalba buvo nepaprastai taiki. 
Ypač patenkinti nuginklavimo 
ekspertai, kad jis sutiko pri-

Berlynas ne visai patenkintas
BERLYNAS, geg. 17. —Vo

kiečių nuomone, Roosevelto at
sišaukimas yra patenkinantis 
išėmus tai, kad jis nieko nesa
ko apie Vokietijos ginklų lygy
bę, bet reikalauja, iki bus su
tartas nusiginklavimas, laiky
tis dabartinių sutarčių ir apry- 
bojimų. Jiems patinka ir tai, 
kad francuzai tą atsišaukimą 
pasitiko su nepasitenkinimu1.

Abejoja ir Anglija
LONDONAS, geg. 17. —Ang

lijos laikraščių tvirtinimu, Roo
sevelto atsišaukimas neišriša 
klausimo ir jame nesą nieko 
naujo. Bet visgi jis neleido 
Anglijai ir Francijai įteikti 
timatumą Vokietijai, kurį 
rengėsi pasiųsti šiandi.e

Ir New Jersey valsti 
ja nuėjo su šlapai- 

siais

Gasinėmis bombomis 
kovoja pieno 

streikierius

ul- 
jos

^Čhicagai ir aplelinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:- 
05.

Japonija tyli
TOKIO, geg. 17. — Japonijos 

valdininkai atsisakė kalbėti 
apie Roosevelto atsišaukimą, 
kadangi jis tapo pasiųstas ne 
užsienio reikalų ministerijai, o 
pačiam mikado. Tokio atsitiki
mo dar nebuvę ir todėl valdi
ninkai dar negalį kalbėti.

TRENTON, N. J., geg. 17.— 
Vakar įvykusiuose valstijos 
rinkimuose didele didžiuma bal
sų laimėjo šlapieji delegatai. Net 
ir ikišiol skaitomi sausieji ir 
išrinko kelis delegatus.

New Jersey bus penkta vals
tija ratifikavusi prolnbicijos at
šaukimą.

MILWAUKEE, Wis., geg. 17. 
—Valstijos milicija apsišarva
vusi gaso kaukėmis kovoja 
streikuojančius pieno ūkininkus 
Shawano miestely, kurie nelei
džia pieną pristatyti didmies- 
čiams. 25 streikieriai areštuoti.

J tas vietas, kur. buvo nera
mumų, siunčiama dar daugiau 
milicijos.

VVATERBURY, Conn. — Vie
tos laikraštis, VVaterbury Re- 
publicran, gegužės 15 d. laidoje 
rašo, jog K. Charles Kazemėkas 
greičiausiai mirė nuo nuodų. 
Esą, galima spėti, kad tai buvo 
saužu'dystė. Taip bent manąs 
Dr. Edward II. Kirschbaum, ku
ris padarė skrodimą.

Kazemėkas mirė sekmadienio 
rytą, išgulėjęs tris dienas be 
sąmonės. Iki gegužės 11 d. jis 
jautėsi gana gerai ir perdaug 
nesiskundė nesveikata. Gegužės 
11 d. rytą tapo pašauktas Dr. 
J. Staneslovv, kuris stfrado li
gonį konvulsijose. Kazemėkas 
tuoj tapo nugabentas į ligoni
nę, kur jis sekmadienio rytą 
mirė, nebeatgavęs sąmonės.

Misteriškos mirties apysto- 
vos sukėlė nuožiūrą, ir daktarai 
gavo iš šeimos leidimą padaryti 
skrodimą. Skrodimą padarė 
Dr. Joseph Collins, dalyvaujant 
daktarams Kirschbaum ir Sta- 
neslow.

Tų tyrinėjimų pasėka, sako 
laikraštis, esanti ta, kad Dr. 
Kirschbaum’o raporte' busią pa
žymėta, jog Kazemčko mirtis, 
gal būt, įvyko dėl nuodų bei 
plaučių įdegimo.

Bendrai imant, Kazemėko 
sveikata nebuvusi geriausia nuo 
pat to laiko, kai užsidarė Mer- 
chants Trust Co., kas įvyko 
prieš pusantrų metų. Bėgiu4 pas
kutinių dviejų savaičių jis du 
kartu kreipėsi į Dr. Staneslovv, 
kuris gydė jį nuo vidurių ligos. 
Tačiau ta liga, sako' laikraštis, 
nebuvo jo mirties priežastimi.

Gegužes 19 d. Kazemėkas tu
rėjo stoti į Su4perior teismą ir 
duoti paaiškinimų dėl jam da
romų užmetimų. O jam buvo 
užmetama, kad iš jo tvarkomo 
banko dingo kai kurie vertybių 
popieriai. Pereitą žiemą advo
katas’Blansfield, kuris atstovau
ja grupę depozitorių, gavo iš 
teišmo leidimą daryti tyrinėji
mą. Tačiau ligi pat šio laiko 
Kazemėkas nebuvo pašauktas 
pasiaiškinti.

Velionis Kazemėkas buvo 65 
metų amžiaus. Paliko žmoną, 
tris sūnūs ir vieną seesrį. Jis 
priklausė prie Rymo Katalikų 
Susivienijimo ir daugelio kitų 
lietuvių draugijų.

Nubaudė Iowa 
niūkūs

ūki

Rusijoj esąs badas ŽEMĖS DREBĖJIMAS IŠGĄS
DINO SAN FRANCISCO

Reikalauja kontrolės industrijoj, kad ga 
Įima butų įvesti trumpesnes darbo 

valandas ir minimum algas

RYGA, geg. 17. — Pasak at
vykusio iš Maskvos diplomato, 
Rusija visu trečdaliu sumažino 
maisto porcijas savo kariuome
nei. Pasak jo, Rusijoj dabar 
esąs tokis pat badas, kokis bu
vo 1927 m. ,o vasarą gali pa
sidaryti ir tokis badas, kokis 
buvo 1921 m., kada milionai 
žmonių mirė badu ir Amerika 
turėjo gelbėti Rusiją.

SAN FRANCISCO, Cal., geg. 
16.—Du smarkus žemės sudrė
bė] imai 3:45 vai. ryte išbudino 
nusigandusį San Francisco. Gy
ventojai labai išsigando, nes 
daugelis dar pamena 1906 m. 
žemės drebėjimą, kuris sugrio
vė visą miestą ir kuriame žuvo 
šimtai žmonių.

Tečiaus šį kartą žemės dre
bėjimas didesnių nuostolių ne
padarė. \

DENĮSON, Iowa, geg. 17. — 
Vietos teismas nubaudė 23 mi
licijos areštuotus farmerius už 
dalyvavimą farmerių riaušėse. 
Jie turi užsimokėti po $50, ir 
atsėdėti 1 dieną kalėjime. Be 
to 1 metų kalėjimo bausmė ta
po suspenduota.

WASHINGTON, geg. 17. — dalinta, kad parūpinti darbą 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
patiekė kongresu4! viešųjų darbų 
programą ir kartu bilių indus
trijos kontrolei ir priežiūrai, 
kad valdžia galėtų pravesti in
dustrijoje trumpesnes darbo 
valandas ir nustatyti minimum 
algas darbininkams.

Prezidentas prašo jį įgalioti 
pravesti viešųjų darbų progra
mą, kuris siekia $3,000,000,000 ir 
kad kongresas surastų naujus 
taksų šaltinius, kad galima bir
tų tą programą finansuoti.

Savo rašte kongresui prezi
dentas sako, kad nepakenkti 
šalies kreditui, reikia padaryti 
viešus darbus išsimokančiais. 
Kad atmokėti paskolos nuošim
čius ir kasmet nors dalį pasko
los, reikalinga sukelti kasmet 
mažiausia $220,000,000 nepa
prastų pajamų. Rasti naują pa
jamų šaltinį jis palieka kongre
sui. Bet jeigu* kongresas iki 
ateinančios savaitės pradžios tų 
pajamų Šaltinio nesuras, % tai 
prezidentas patieks kongresui 
savo rekomėiidacijas.

Prezidentas taipjau prašo ga
lios mažinti tuos nepaprastus 
taksus, jei atsirastų daugiau 
pajamų, arba jei butų panai
kinta prohibicija ir atsirastų 
visiškai naujų pajamų, tai ir 
visai tuos nepaprastus taksus 
panaikinti.

Tikslas gi įvedimo valdžios 
kontroles industrijoje butų ‘‘pa
rūpinti dąugiau darbų, sutrum
pinti darbo savaitę, nustatyti 
padorią algą už trumpesnę sa
vaitę ir pašalinti neteisingą 
kompeticiją ir pražūtingą over- 
produkciją”. Pačios industrijos 
organizacijos turėtų padaryti 
sutartis dėl kontroliavimo pro
dukcijos, tik jas patvirtintų 
valdžia. Kad tai galima butų 
padaryti, reikės pakeisti ir 
prieštrustinius įstatymus, pa
liekant juose tiktai draudimą 
susitarimu kontroliuoti kainas.

Valdžios priežiūra industrijo
je, sako prezidentas, reikalinga 
yra todėl, kad patys vieni sam
dytojai ar net ir organizuoto
mis grupėmis, negali pravesti 
darbo valandų sutrumpinimo ir 
minimum algas, kadangi tai 
padidintų gamybos kaštui O 
visuomet atsirastų nesąžiningų 
kompetitorių, kurie neprisidėda
mi prie susitarimo, bandyti] 
konkuruoti žemomis kainomis 
ir prie tokios kompeticijos vers
tų visus kitu’s. To valdžia ir 
turi neprileisti.

Viešiesiems darbams prezi
dentas numato tik bendrą su
mą, kuri bus pačios valdžios iš

kuodicjžiausiam žmonių skai
čiui. Bus patvarkyta taip, kad 
ir patys miestai, pavietai ir 
valstijos galėtų atlikti plačius 
ir naudingus viešuosius darbus, 
bet be jokio favoratizmo ir be 
jokio bereikalingo pinigų eik
vojimo.

“Mes turime greitu ir tiksliu 
veikimu nugalėti bereikalingas 
obstrukcijas, kurios praeity 
kliudydavo pradėti viešųjų dar
bų programą. Tas galima pa
siekti paprasta ir tiesiogine pro
cedūra”, sako prezidentas.

Tarp viešųjų darbų numato
ma pravedimas. kelių, staty
mas viešųjų trobesių, laivyno ir 
armijos konstrukcijos, miškų 
ir žemės gerinimas, griovimas 
lūšnų ir statymas naujų gy
venamųjų namų.

Prezidentas prašo kongresą 
šį jo viešųjų darbų ir industri
nį programą kaip galima grei
čiausia priimti, kad kuogrei- 
čiausia butų galima pradėti jį 
vykinti ir tuo mažinti šalyje ne
darbą.

Chicagos meras skel 
bia gerovės vajų

Tam vajui, kuris bus vedamas 
“Let’s go, Chicago” obalsiu, 
skiriama visa ateinanti savai
tė

CHICAGO.—Meras Kelly va
kar išleido proklamaciją, kufri 
skiria visą ateinančią savaitę 
“prosperity” vajui, kuri bus 
vedama obalsiu “Let’s go, Chi
cago”. Chicago yra šalies biz
nio centras, todėl turys būti ir 
šalies gerovės centras. O kad 
tai atsiekti, reikia pirmiausia 
atgaivinti komercinį gyvenimą 
—daugiau visko pirkti.

Apsvarstyti kaip pravesti tą 
vajų, meras vakar sušaukė 2,- 
000 fabrikantų ir biznierių su
sirinkimą miesto tarybos salėj, 
kuriame kalbėjo žymiausi Chi
cagos biznieriai.

Vajus baigsis su atsidarymu 
pasaulinės parodos kitą šešta-

GARY, Ind., geg. 16.— Vie
tos didelės geležies liejiklos su
grąžino j darbą 1,200 darbinin
kų, kurie nedirbo jau per ilgą 
laiką. Tikisi neužilgo priimti 
j darbą dar 4,000 darbininkų.

WOODBRODGE, N. J., geg. 
16.— Dr. John Grier Hibben, 
buvęs Pricenton universiteto 
prezidentas, liko užmuštas au
tomobilio nelaimėje.

TERRE HAUTE, Ind
16. — 500 šeimynų iš Terre 
Haute išsikėlė iš savo namų, 
Wabash upei pakilus iki vir£ 
25 pėdų ir užliejus didelę dalį 
miesto. Pusė West Terre Hau-

dabar ir formaliai pripažins Ru- te, kitoj pusėj upes, irgi užlie- 
, -j |ta vandens. / ;

MASKVA, geg. 17. — Prezi
dentui Rooseveltui prisiuntus 
Rusijai savo taikos atsišauki
mų, Rusija tikisi ,kad Amerika

geg.

, .4.' - .. ii
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LANSING, Mich., geg. 16. — 
Robert M. Allan, 85 m., prezi
dentas užsidariusio Detroito 
American State banko, tapo nu
teistas nuo 10 iki 20 metų ka- 
lėjiman už pasisavinimą banko 
pinigų.

PEORIA, III., geg. 17. —Il
linois upė taip patvinusi, kaip 
dar nebuvo patvinusi per 89 
metus. Jau užlieti yra keli 
miesteliai palei upę ir dedama 
pastangų neprileisti daigiau 
miestų užlieti.

Indiana irgi labai kenčia nuo 
potvynių.

KELIAUJANTIEMS LIETUVON
Parūpiname visus reikalingus dokumentus, duodame 
patarimus ir pilnai išrengiame į kelionę, be jokio rū
pesčio. x 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

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

• ■ ■ii)'.

į

GĘICAGO. — Federalinis 
grand jury apkaltino 17 žmo
nių iš trijų Šerų brokerių kom
panijų, už vartojimą pašto pri- 
gąvingiems tikslams.

pinigais.
Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 

ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Midi
Nedarbas ir. divarsai

Ktų^kuriuos vyrus šiais lai
kais' kamuoja ne tik nedarbas, 
bet ir šeimyninis gyvenimas. 
Dažnai pasitaiko, kad moterys 
ieško visokių priekabių ir prie 
pirmos progos pradeda savo 
vyrus po teismus tampyti. Gau
na ne tik divorsą, bet ir savo
tišką pensiją alimonijos pavi
dale. Ar vyras gali tą alimoni- 
ją mokėti, ar ne, — 
nesvarbu. Kaip yra 
nors iš £emės iškask, 
mokėti.

Dūliai tų alimonijų

tai visai 
sakoma, 
bet turi

kai kada

West Frankfort Biz 
nioirProfesijos 

Rodyklė
T elefonas 1 3

B. H. WEBB, M. D.
VIDURINĖ MEDICINA 

Gydo akrtf ligas ir pritaiko akinius. 
Webb Building.

WEST FRANKFORT, ILL.

pasitaiko ir tragedijų. Prieš 
kiek laiko buvo toks atsitiki
mas: vienas ugniagesis turėjo 
nesusipratimų su savo žmona, 
kuri be niekur nieko kreipėsi 
į teismą ir gavo divorsą. Ir ne 
tik divorsą, ale ir pusėtinai ali- 
monijos. Kai miestas atsidūrė 
keblioje padėtyje, tai ugniage
sis turėjo kelis menesius dirbti 
be algos. Kitaip sakant, alga 
jam buvo užvilkta. Na, o jo bu
vusi žmona nieko nepaiso ir vis 
tampo jį po teismus, žinoma, 
kiekvieną kartą eik į teismą ir 
aiškinkis, kodėl į laiką nesu
moki alimonijos.

Pagalios, ugniagesis susilau
kė algos, — išmokėjo jam už 
porą savaičių skripsais. Bet 
nespėjo jis gauti savo algą, kaip 
prisistatė jo buvusi žmona ir 
pareikalavo užvilktos alimoni
jos. Vyrui galutinai kantrybė 
išsisėmė. Jis išsivežė moterį 
“ant raido” ir suvarė j ją sep
tynias kulkas. Vadinasi, tuo 
judu atsikratė nuo buvusios 
žmonos ir alimonijos. Moteris 
nukeliavo į kapus, o jis turės 
praleisti visą savo gyvenimą 
kalėjime.

telpa apie 10,000 žmonių.
Tuoj tapo paskelbta, jog 

žangos, bus įiDaipa 25 centai, 
o alaus štąinas pąrsidavinės po 
dešimtuką. Tai buvo gegužes 
;,0 d. Apie 10 vai. vakaro pyie 
svetainės susirinko tiek žmo
nių, kad nei gatvėje nebebuvo 
vietos. Svetainė buvo prikimš
ta'ir daugiau į vidų nebetilpo. 
Vadinasi, svetainėje buvo apie 
.0,000 žmonių, o prie svetaines 

apie 20,000. Mat, tiek daug at
sirado ištroškusių.

Daugybe poliemonų stovėjo 
prie svetaines ir palaikė tvar
ką. Bet kai minia spustelėjo, 
tai ir tvarkdariai buvo nustum
ti ir vartai subyrėjo. Kai kurie 
dar įsigavo į vidų, bet dauge- 
is visvien turėjo pasilikti lau

ke, nes jokios galimybės nebe
buvo įsigrūsti į svetainę.

Ligi 4 vai. ryto žmonės Įš
aukė, kad gavus alaus para
gauti. Nėra abejonės, kad j le
gionierių iždą suplaukė pusėti
nai pinigų. Sakoma, kad visas 
pelnas yra skiriamas 
narių sušelpimui.
Slaptosioms smuklėms

Ant rytojaus, t. y.
11 d., jau buvo leista alų par
davinėti ir daugelyje kitų vie- 
;ų. Žinoma, pardavinėti galėjo 
;ie, kurie iš kalno buvo apsirū
pinę leidimais. Turintieji leidi
mus iškirto triksą slaptųjų 
smuklių laikytojams. Visos jos 
Airėjo užsidaryti, nes be lais- 
nio biznio negalima daryti. Prie 
<ai kurių saliunų susirinko bū
riai žmonių, bet i vidų jie ne
buvo įleidžiami. Mat, saliunų 
savininkai neturėjo laisnių alui 
pardavinėti ir todėl turėjo už
sidaryti.

Restoranai, viešbučiai ir ki
tokios užeigos daro pusėtiną 
biznį. Kaip ilgai taip bus, žino
ma, sunku pasakyti. Ir dabar
tiniu laiku, kada daugelis žmo
nių neturi ko valgyti, visgi at
siranda tokių, kurie gali be jo
kios atodairos dolerius švaisty- 

Bet ar ilgai?
SLA. 352 kuopoje vėl 

nemahnumai
SI.A. 352 kuopa jokiu budu

legiono

smūgis 
gegužės

A S. ALBERT, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WEST FRANKFORT. ILL.

PALMER INSURANCE
AGENCY

Pirmiau* buvusi Pharis Agency 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA

110S. Emma St.,
Telefonas 363

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 286

W. F. PURE MILK CO. 
Užlaiko puikiausi pieną, smetoną ir 

sviestą

408 W. Main St«~
WEST FRANKFORT, ILL.

Phone 282

BURG’S
Puošnus rūbai Moterims

Merginoms
WEST FRANKFORT, ILL.

ir

Telefonas 161
UNION FUNERAL

SERVICE
Ambulansų Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL,

Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRAHŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 313

Scott’s Paint Store
Maliava, Vjrnišius, Enamelis, Popiera, 

Ornamentališkas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street
WEST FRANKFORT, ILL.

B » »
Dėl nedarbo pasitaiko tikrai 

šiurpių tragedijų. Neseniai vie
nas pardavėjas, kuris neteko 
darbo ir negalėjo pramaitinti 
savo šeimą, pasiėmė šautuvą ir 
nusišovė.

Prieš kiek laiko liko suimta 
vieno banko darbininkė už pa
sisavinimą $24,000. Ji tvirtina, 
<ad tai dariusi su banko virši
ninko žinia. Gal taip, o gal ir 
ne, bet pakutavoti greičiausiai 
jai vienai teks.

Capone kaltas
Vietos skalbyklos savo dar

bininkams tiek nukapojo algasT 
kad tiesiog tik po kelis centus 
per valandą beuždirba. Skal
byklų savininkai teisinasi, jog 
jie priversti buvo tai daryti, 
nes ilgiau nebebūtų galėję lai
kytis. Esą, Capone gengė tiek 
įsigalėjusi, jog jiems daranti 
didžiausių nuostolių.

žinoma, reikia turėti koks 
nors pasiteisinimas. Bet jeigu 
jau miestas negali , suvaldyti 
gengsterių, tai kuriems galams 
jis laiko policiją, kuriai išmo
kama milionai dolerių?

Ir mes susilaukėme alaus
Na, ant galo, ir detroitiečiai 

susilaukė alaus. Pirmiausiai 
gavo leidimą pardavinėti alų 
Amerikos Legionas. Nujausda
mi, kad galima bus pasipini
gauti, legionieriai nusamdė 
Convention Hali, kur, sakoma,

Naujasis kuopos ižęliniųįcas su
rinktus iš narių mokesčius pa? 
dėjęs į bąpką, kuris prieš kiek 
laiko užsidarė. Į Centrą jis pa
siuntęs čekį padęngipiųi mo^ 
kesčių. Bet čekis, žinoma, su
grįžo, kadangi Vantas užgy
tas.

Jeigu taip, tai kuopoj na-; 
riams lai sudaro didelių ne
malonumų. Tiesa, sumokėju
sieji duokles pąsįUęką ger^iųe 
stovyje. Bet visgi, mąii rodo
si, butų gąUmu ręikąlųs su
tvarkyti laįp, ką4 tokie daly
kai daugiau nęhepusikartolų. 
Turėtų būti pravestas nutari
mas, kąd iš narių surinktos 
duokles butų tuoj į Gępteą 
siunčiamps, o ne Igįkomos po 
kelis mėųeąius b^pkųpsę. Bau? 
kas užsidarė tik vąsąęio menę-1 
si, o narių mokesčiai, kąipj 
kalbama, nebūvu pasiųsti nei 
už gruodžio menesį. Kuriems 
galąųis tuos pinigus reikėję 
taip ilgai banke laikyti?
Limbiniai džiaugiasi, kad pa

sisekė šposą iškirsti.
Musų miesto bimbįniaį labai 

džiaugiasi, kad jiems pasisekė 
sklokininkus apmauti. Po prie
danga debatų jie gerai išsigar- 
sino ir sutraukė pusėtinai 
žmonių. Suprantamas daiktas, 
jie neužmiršo ir pinigų pasi- 
kolėk tupti.

Sklokininkai dabar dar ge
riau patyrė, jog pasitikėti 
bimbiniais jokių budu negali
ma. ščyrieji prieš nieką nesu
stoja, kad atsiekus savo tiks
lą. —Lapinskas.

East Chicago, Ind

ti.

bos, kad Centras suspendavo 
ar rengiasi spenduoti visą kuo-

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

DIDŽIAUSIAS

Licitacijos Išpardavimas
Kada, nors laikytas!

Proga, kurį Pasitaiko tik Sykį Gyvenime Nusipirkti 
RAKANDUS — KAURUS — PEČIUS — RADIOS ir LEDAUNES

UŽ MAŽIAU NEGU WHOLESALE KAINAS
Parduodama Kreditorių Sukėlimui Cash.

Halsted Furnitūra Co
1936-38 So. Halsted St.

likviduoja visą savo staką daiktų, kurie turi būt urnai parduoti, kad 
patenkinus kreditorius. Ateikite ir pasinaudokite didžįausiąis Barge- 
nais jūsų gyvenime. Kas pirmas ateis tam pirmam pątąrnaųsime.

Viskas parsiduoda už Cash, be mainų arba sugrąžinimo.
Išpardavimas prasidės šeštadieny, Gegužės 20 d. 9 vai. ryto. Licita- 

cija prasidės 2:30 kas popieti ir 7:30 kas vakarą iki visas atakas bus 
išparduptas.
HALSTED FURNITURE CO. neišeina iš biznio, bet dabar savo 

kreditorių yra verčiama daryti šiuos didelius paaukavimus.

Iš musų padangės.
East Chicago ir Indiana 

Harbor, galima sakyti, yra vie
nas sudėtinis miestas, kur 
randasi daugybė visokių dirb
tuvių. Rekordai rodo, jog vi
so didelių ir, mažų dirbtuvių 
yra net 67. Ną, (^ kadangi da
bar visur siaučia nedarbas, tai 
vietos gyventojai gal esti sk.au-

Nuža-Tone

džiau palįesti, negu kur kitur.t padengti. Todėl United Orga- 
Mat, čia labai didelis nuošim
tis gyventojų dirbo dirbtuvė
se. O kai dirbtuvės1 užsidarė, 
tai jie atsidūrė bedarbių ei
lėse.

šiais laikais miestas maitina 
ląbąi didelį .• skėčių žmonių, 
kurie dėl nedarbo ųegalį pra
gyvent!. Dažnai pasitaiko, jog 

kitur atvažiavusieji gauna
p,0, vięųą kilQ dieųą savaitėje 
dirbti, o tuo tarpu vietos gy
ventojui skursta.

Vietos organizacijos prasiėjo 
bruzdėti. Nuo kliubų ir viso
kių organizacijų susirinko po

tūkstančiams vyrų ir moterų yra Šaltinis 
gražinantis sveikatą ir linksmumą — tik
ras gyvenimas su pagelba Šio TIKRO TO- 
NIKO. Kuomet vyrai ir moterys pasiekia 
viduramži, visi organai pradeda darytis silp
nesni.* Jiems reikalingas - yra tonikas. StftU 
kodėl NUGA-TONE ‘‘pastate daugeli Jų ant 
kojų." Byle vaistynycia parduos jums tris
dešimts dienų treatmentą. Vartokite jų dvi
dešimts dienų pagal paduotas direktyvas, ir
jeigu busite neužganėdintas, jūsų pinigai bus Hnvo Įtupiu tipfu Iriimjums sugrąžinti — be jokių jums ekspensų. UUIO lblcll(lU, Kilnų IlCIU Kuilį

bendrą veikimą. Tačiau susi-

nizations of Twin Cities su
manė surengti tarptautišką 
vakarą, kad sukėlus pinigų. 
Viso dalyvaus šešiolika tautų. 
Kiekviena tauta prisidės prie 
programo išpildymo. Kadangi 
tiek daug tautų dalyvauja, tai 
kiekvienai bus paskirta po 10 
ar penkioliką minučių.

Lietuviai irgi dalyvaus. Ta
čiau ligi šiol nepasisekė gauti 
artistų. Buvo atsikreipta į chi- 
cagiečius, bet ligi šiol dar jo
kio atsakymo negavome.

Tarptautiškas vakaras įvyks 
gegužes 28 d. Indiana Harbor 
Auditorijoje. Programas prasi
dės 3 vai. po pietų.

Prie progos noriu pranešti, 
jog Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas permainė susirinkimų 
dieną. Pirma susiriųkiųiąi bu
vo laikomi kiekvieno mėnesio 
trečią sekmadienį, o dabar bus 
laikomi trečią trečiadienį 7 v. 
vakaro Peoples State banko 
svetainėje. ' ’ ' —J. K. M.

Nedėlioj
Naujienų Gegužinė

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai, vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

PIRMA NAUJIENŲ
CFCSIIZIMF wl £■ wį UI «ti I 1^1 t

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.

Don5t 
neglect 
Colds

Sekmadieny, Gegužės 21,1933

E. V. SIMPSON .
PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORIVS 

Priešais City Hali
WEST FRANKFORTr ILL.

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

The Oaks Darže
.».<!■ 1

Archer Avenue ir 123rd Street

Telefonas 566-R

J. R. Mabry Co. 
WHOLESALE AND RE.TAJL 
Maliava ir Popieravipiui Popiera 

1113 East Main S(. 
WEST FRANKFORT, ILL.

PROBAK-

Dalyvaus Radio Kliubas su garsiakalbiais ir rądio stoties artis
tais; buą japoniškų arklių” lenktynės; “dzūkas” Bacevičius ati 
vyks su visu buriu ristikų. Be to, dar bus žymus armonistas ir 
daug kitokių pamargininuj.

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS,

Visįetns atsilankiusiems ALAUS STIKLAS ir SANDVI
ČIUS VELTUI!

suteikiu 
harzdaskutyklos 

komfortą 
skutimus 

namie

Telefonas 346

Home Lumber Co
Medžiai. Maliava. Stiklai, Dratai ir 

Geležis. Viskas kas reikalinga 
namų statymui.

101 West Poplar St.
WEST FRANKFORT, ILL.

“Drapiežnas dzūkas” Bancevičius
.... ; . ••

I II ■ ■ . ' - — l TV'   —— ...... j. ..................... ---------------------------------- —

įžanga 35 Centai
"»W
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviai farmeriai 
šiaurinėj Illinois su

sirūpinę likimu
Nusiskundžia, kad už pieną ir 

kilus produktus labai mažai 
tegauna.

Pastaruoju laiku teko aplan
kyti f armėnus prie Antiocb, 
Illinois, netoli Illinois ir Wis- 
consin valstijų. Toje apielin- 
kėje fanuos. yra geros, žemė 
derlinga. Daugiausiai jos yra 
“dairy” — pienininkystės far
mos.

Buvom sustoję ir pas keletu 
lietuvių ūkininkų, kurie turi 
didelius ūkius, po 160 akrų 
žemės ir apie 30 melžiamų 
karvių. Rodos, tik reikėtų gy
venti ir džiaugtis, bet tikru
moje yra kitaip.
Neapsimoka karvių užlaiky

mas.
Farmeriai nusiskundžia, 

kali pieninės jiems mažai mo
ka už pienų. (Dėl to dabarti
niu laiku eina “pieno strei
kas”). Anot farmerių, jiems 
neapsimoka nei užlaikyti kar
vių dėl per žemų pieno kainų.

Dabartiniu laiku tarp far
merių eina bruzdėjimas ir agi
tacija, kad visi susijungtų ir 
bendrai kovotų už augštesnes 
kainas ūkio produktams. Po 
visas Jungtines Valstijas va
žinėja organizatoriai ir buria 
ūkininkus į vienetus. Bet ar 
tie agentai-organizatoriai tik
rai linki ūkininkams gero? Ar 
nėra pavojaus, kad jie bus to
kie pat raketieriai, kurie su
organizavo Chicagoje daug 
unijų ir užsisėdo ant suorga
nizuotų darbininkų sprando, 
susikraudami iš jų sunkiai už
dirbtu centu didžiausius pini
gus?
Skurdas miestuose, skurdas 

ūkiuose
Daug farmerių nemano pil

nai laukus užsėti, nes viskas 
yra taip pigu, kad įplaukos 
neužmoka už darbų. Farme
riai, kurie turi traktorius ma
žai juos tevartoja, nes nėra 
pinigų gazolino ir aliejaus nu
pirkimui.

Skurdas miestuose, bet ne
mažesnis skurdas ir farmose.

—• Pilietis.

i) 4&Z 0
CHARLES s's*MERK>A

^****įį| SANK

THE S.S.MERIDA.
metai atgal, Atlantike, netoli Chesapeake įlankos, paskendo, po susidūrimo su kitu laivu, 

pasažierinis laivas Merida, kuriuo važiavo daug pabėgėlių iš Meksikos, veždamies ir visus savo 
didelius turtus. Ant laivo buvo ir Meksikos karaliaus Maksimiliano turtai, kurie sieke gal
būt iki $6,000,000. Pasažieriai tapo išgelbėti, bet jų turtas paskendo kartu su laivu. Nuo to 
lifiko daugelis bandė surasti paskendusį laivų ir išgriebti jame esančius turtus. Bet vis be 
pasekmių. Tečiaus pastaruoju laiku dvi ekspedicijos, vienai kurių vadovauja kapt. John Hali, 
o kitai — kapt. H. L. Bowdoin, sakosi suradusios laivų ir dabar ginčijasi, kuri tų dviejų eks
pedicijų pirmoji surado laivų ir kuriai todėl priklauso visas turtas, nes abi sakosi pirmos 
užlikusios tų laivų. Ginčas pasidarė tiek karštas, kad paskendusio laivo vieton tapo pasiųstas 
Jungt. Valstijų torpedinis laivas Davis. Dabar atsirado ir trečias pretendentas į tų. turtų. Tai 
Londono žuvų pirklys, tūlas Bill Brightwell, kuris sakosi esųs -Meksikos karaliaus Maksimi
liano sūnūs ir kad todėl visas jo tėvo turtas jam priklausųs, nežiūrint kas tų turtų rastų. 
Jis apie tai formaliai pranešė ir suradusių laivų ekspedicijų vadams. Jei ta jis įstengs įrodyti 
teisme, tai jis, ir kojų nesušlapęs, gaus didelį tų turtų dalį.

22

Lietuvis Burke pa
kviestas į Chicagos 

golfo konkursų
Pakvietimą priėmė; Bobby 

Jonės sako B. Burke turi 
šansų laimėli.

Lietuvis golfininkas profe- 
y sionalas Vincas Burkauskas, 

Billy Burke yra pakviestas da
lyvauti pasaulinio golfo čem
pionato konkurse, kurį ren- 
kia Chicagos dienraštis The 
Chicago American ir North 
Shore klubas, Soldier’s Field, 
birželio 4 d.

Be konkurso Soldier’s Field, 
lošimas įvyks North Shore 
klubo lauke, birželio 8, 9 ir 
10 dd. Kiek teko patirti Vin
cas Burkauskas-Burke pakvie
timų prielankiai priėmė. Chi
cagos lietuviai golfo mėgėjai 
turės progų sueiti su šiuo žy
miu lietuvių golfininku.

Žymus golfininkas Bobby 
Jonės, buvęs golfo čempionas, 
kuris savo laiku buvo pasi
traukęs iš lošimo, bet dabar 
vėl grįžta, labai gerai atsilie
pia apie lietuvį. Jis sako, kad 
Burke turi gana . gerų šansų 
laimėti titulus Chicagos kon
kurse. —B. B.

v

J. Babravičius rengs 
antra koncertą c 

rudenyje
įspūdžiai iš sekmadienio kon

certo Lindblom Auditorijoj

“Rengsiu kita koncertų toje 
pačioje svetainėje, rudenyje,v 
pareiškė dain. Juozas Babravi
čius po pirmo koncerto, kuris 
sekmadienį įvyko Lindblom 
High School salėje, 62nd ir 
Lincoln Avė.

Kaip jau buvo “Naujienose” 
pranešta, koncertas buvo la
bai turtingas dainomis. Publi
kos buvo virš 400. Juozas Bab
ravičiaus, pirmų kartų pasiro
dymas prieš Chicagos publikų 
po grįžimo į šį lietuvių met
ropolį Jungtinėse Valstijose, 
sudainavo 20 dainų, tarp jų 
senų favoritų ir keletu naujų 
kurinių.

Iš paskutiniųjų — Tosti’o 
“The Lašt Wish”, “Remem- 
brances”, Dargomiskio “Ves
tuvės.” Iš favoritų — “Karve
lėlį”, Žilevičiaus, “Kur Bakū
žė Samanota”, Šimkaus, “Vi
sur Tyla”, Gruodžio.

Ir favorituose ir naujuose 
kuriniuose Juozas Babravi
čius parodė visų savo artistiš
kumų, versatiliškumų, kaipo 
dainininkas. Nesigilinant į 
smulkmenas, bendrai galima 
pasakyti, kad publika sekma
dienį išgirdo Juozų Babravi
čių, kuris buvo geresnis už 
Babravičių, kuris keletu metų 
atgal dainavo Chicagoje ir 
tuo laiku taipgi susilaukė kuo 
prielankiausių atsiliepimų nuo 
kritikų.

Tik vienų dalykų galima 
primesti. Šiame koncerte Juo
zas Babravičius dainavo per
daug. Žinoma publika prieš 
tai nieko neturėjo ir butų bu
vusi pilnai patenkinta, jeigu 
dainininkas butų pridėjęs ir 
keletu “bis numerių,’’ bet 
ilgas 20 numerių programas 
paliko savo žymes J. Babra
vičiuje. Nuovargį buvo galima 
aiškiai išskaityti paskutinioje 
penkių dainų grupėje.

Bct bendrai dainininkas pa
liko publikoje kuo gerinusį 
įspūdį ir galima tikrai pasa
kyti, kad jo sekantis koncertas 
rudenyje publikos atžvilgiu 
bus daug skaitlingesnis.

—J. D.

Nedėlioj 
Naujienų Gegužine

Ragina Chicago 
Lawn kol. lietuvius 

susiorganizuoti
Numato dirvų SLA, Kuopai; at

siklausia vietinių gyventojų 
nuomonės

CHICAGO LAWN.—Ši kolo
nija yra nauja, todėl lietuvių 
skaičius pakol kas yra mažas. 
Bet laikui bėgant jis gali pra
lenkti ir didžiausias kolonijas. 
Pamažu* lietuviai dauginasi, štai, 
Joniškiečių; * kliubo. raštininkas 
A. J. Rimdžhįs; 3925 West 65th 
street nesenai'apsigyveno Chi- 

Lawn. Juo pasekė irke-

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......... 75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ................ 20c 
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ......................   50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .................. 75c,
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ..............................................  50c
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................. 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .... .... ..... ...... $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pavirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo. į.

HAUJIIIEMOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.

TiHElGBEVUMlGIRLS
___________

FOR HEAVENS SAKE VVHATS *TME 
g—i M'ATTER WITMSOU?-WHAT 
& I ARE MOV LAUGMING-ABOUT?

O-O’--WHAT A 
FUNNY‘STORY’

lėtas kitų. Be to, nuo seniau 
gyveno keletas lietuvių, to pa
ties klubo narių.

Vietoje lietuviai neturi jo
kios pašaipiuos organizacijos, 
kuri visus įtrauktų į veikimų. 
Yra dirva Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje kuopai. Jų bu
tų galima suorganizuoti palygi
namai lengvai ir iš kuopos bu
tų bene daugiau naudos, negu 
iž mažos savistovūs organizaci
jos, kurioms yra gana sunku 
gyvuoti. Kų mano apie tai 
vietos gyventojai?—B.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra ii Europot 

Kam jie priklauso, tejrul nueina ' 
vyriausiji paštu fClatk ir Adam; 
catviu) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padėta iškaba “Adver> 
tised Window” lonėj nuo Adams gat- 
<7«a. pasakant laiško NUMERI, kali 
kad šiame sarafte pažymėta

507 Clauszenus Mr.
511 Hokse Marija
519 Petrosevicius Karolis
528 Slabulis Valierija
530 Srufous Yal
532 Stankus Antanas
534 Subnaite Linda
540 Visniauskiene Marciona.

Padėka biznieriui
BRIDGEPORTAS. — Dėko- 

j u Viktorui Bagdonui, 3358 S. 
Halsted st., už suteikimų gero 
patarnavimo perkraustant 
mano barzdaskutyklų. Kadan
gi Viktoras Bagdonas garsina
si “Naujienose”, tad aš krei
piausi į jį. Esu pilnai paten
kintas jo patarnavimu.

— Jonas Jakubonis,

Suteiks gralis patarna
vimą bedarbiams

BRIDGEPORTAS. — Public 
Service ofisas suteiks patar
navimų bedarbiams veltui, 
kaip gavime pašalpos ir ki
tuose legaliuose reikaluose. 
Public Service ofisas randasi 
adresu 3533 South Halsted
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Nedėlioj
Naujienų Gegužinė

« Volendam
Veendam ♦ New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas. Kas savaitę iš 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Chicago

Street. Valandos nuo 8:30 ry- greitai išpildyti 
to iki 8 vai. vakaro.

Garsinimas “Abso 9 99 reneo
Šis sezonas yra darbščiau

sias “Absorene’ui”, dizinfek- 
tuojančiam sienų valytojai ir 
HRH, vienam geriausių namų 
valytojai, 42 metas gyvuojan
čio) bendroves Absorene Ma- 
nufacturing Company produk
tams.

Platus garsinimas tų pro
duktų, pradėtas trumpų laikų 
atgal visuose žymesniuose 
laikraščiuose atneš didesnį pa
reikalavimų nuo naudotojų. 
Urmininkai turėtų prisiruošti

ELCO

krautuvių užsakymus*.
Ar jus esate urmininkas, ar 

(letalinis krautuvininkas ar 
vartotojas, jus negalite apsiei
ti be “Absorene”. Šiandien 
nusipirkite skardinę “Absore
ne” ir pamatykite kaip palen
gvės jūsų namų ruošos dar
bas. * (Apg.).

Sultys nuo 4 Citrinų 
palengvins Rheuma- 

tizmo skausmus.
Sultys nuo 4 citrinų. ■mmalflytoB namie mi 
pakeliu KKV I'RESCKII'TION, padaro pil
ti :j kvortų valetų, kurie pnRelbfe miatab- 
dyti nore ir afttriauaiUH kroni*kua akaua- 
nitiH nuo rheumatizmo arba neuritis. šimtai 
sergančių Chicagoje rado Mą gydytojaus 
preskripei jį ekonomiška. paaekminya ir 
smagi priimti. Kainuoja tiktai keletą* centų 
j dieną. Viso* didesnė* vaifltinyčioa reko
menduoja ir garantuoja M namini receptą.

Pirmos Rųšies Baloon 
Tairai ir Tūbos.

Takų kaina 
6-Ply ........C 
6-PJy ........
6-Ply ........
6:PIy ........
6-Piy ........
6-Ply ........
6-Ply ........
8-Ply ........
8-Ply ........
8-Ply ........
8-Ply ........
8-Ply ........

Didis 
4.40/21 
4.50/20 
4.50/21 
4.75/19 
5.00/19 
5.00/20 
5.25/18 
6.00/18 
6.00/19 
6.00/20 
6.00/21 
6.50/20

i Tūbų kaina 
$3,82 ........ $0.85
4,26 ........ 0.85
4.16 ........ 0.85
4.64 ........ 0.91
5.06 ........ 0.91
5.18 ........ 1.23
5.50 ........ 0.91
8.06 ........ 1.36
8.28 ........ 1.36
8.49 ........ 1.52
8.70 ........ 1.52
9.30 ........ 1.74

extra 
plies 

UNDER

READ

GARANTIJA — Kiekvienas musų išdirbystės pneumatiškas tairas, pažymė
tas musų firmos vardu ir serijos numeriu yra garantuotas. Jo padirbimas, ma- 
terjolas ir gerumas per visą jo vartojimo laiką turi būt pilnoj tvarkoj, ir jei
gu neištesės, mes arba pataisysime arba duosime teisingą atlyginimą prie pir
kimo naujo tairo.

Petras Woltėraitis
4357 South Washtenaw Avenue.

Tel. Lafayette 1329 

CHICAGO, ILL.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
*' Kapitonas
Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP U2SISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- | 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti, g 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas | 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 g 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Ncdėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. | 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė._______ Tel. Crawford 5573 B

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

gį [REPUBLIC 3100 Į i

J. J. BAGDONAS
LffinmvjGKABOKIUS .

. ■‘ i • - !'■ .

Iiu^oj£yaIaiĮdoj|paTesIate man visus savo 
j į Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street
'. , • _________________________________ ' -> -i--_______________________________________________________________ - -______________________________________________

V/ELt, ITS ABOUT A V- 
WOMAN WHO MARRIED 
AN ESKIMO I -¥OU SEE-

I DONY SEE ANSHHING FUNNY 
ABOUT TWAT*--1TH1NK r------ -
—jam>TS p^osTiNG j

SIS!---- 
i4AVE A IJTTLC 

RilY’

,OH NO.SlVl 
notatalv.1 
She wasanl 
ESKiMO,TOO!
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The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Kalstai Street 
Telephone Roosevelt 850d

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Kalstai St, Chicago, 
1H. Telefonas Roosevelt 8500.

BONUSŲ MARšUOTOJAI WASHINGTONE

HITLERIS Už TAIKĄ — SU SĄLYGOMIS

Sušaukęs specialę reichstago sesiją, Vokietijos 
kancleris Hitleris pasakė kalbą tarptautinio nusigink
lavimo klausimu. Kaip ir buvo galima tikėtis, jisai pa
reiškė, kad Vokietija karo nenori, kad ji sutinka dar 
labiau sumažinti savo karo jėgas ir padėti savo kariuo
menę po tarptautine kontrole, — jeigu ir kitos valsty
bės pasiėlgs taip pat. Jisai pareikalavo Vokietijai ly
gios teisės apsiginklavimo dalyke, grasindamas prie
šingame atsitikime pasitraukimu iš nusiginklavimo kon
ferencijos ir iš Tautų Sąjungos.

Hitleris ypatingai stengėsi parodyti savo pritarimą 
prezidento Roosevelto pasiūlymams. Jisai pasakė net, 
kad Vokietija esanti “labai dėkingą” prezidentui už jo 
paraginimą, kad pasaulis eitų prie susitarimo nusigink
lavimo "klausimu ir atsižadėtų minties apie karą. Girdi, 
Vokietija apsiima, sulig Roosevelto sumanymu, pasira
šyti nepuolimo sutartį su kiekviena tauta, kuri tik su
tiks jai. pripažinti lygias teises.

Reikia pripažinti, kad, šitaip kalbėdamas, Hitleris 
pasielgė išmintingiau, negu daugelis manė, kad jisai 
pasielgs. Vokietijos kancleriui prieš keletą dienų pa
skelbus, kad jisai specialėje reichstago sesijoje išdės
tys valdžios nusistatymą ginklavimosi klausimu, pa
saulyje plačiai buvo pasklidusi mintis, kad jisai rengiasi 
griežtai pasisakyti už militarizmo politiką, atmesti 
Versalės sutartį ir pareikšti valdžios pasiryžimą gink
luotis, nepaisant ką sakys arba darys kitos šalys.

Jeigu Hitleris butų šitaip vakar kalbėjęs, tai butų 
buvę patenkinti visi jo priešai, nes šitokiame atsitiki
me jisai butų sukėlęs prieš save ir prieš Vokietiją viso 
pasaulio opiniją. Bet jo patarėjai, matyt, nėra visai 
akli. Jie supranta, kad Vokietija dar kolkas nėra pa
siruošusi agresingiems žygiams prieš stipriąsias valsty
bes. Rudmarškinių valdžia yra pakankamai stipri tik 
mušti žydus ir kitus beginklius Vokietijos gyventojus, 
bet prieš dideles kitų šalių armijas jos ginklai yra per 
menki. Todėl jie patarė Hitleriui per daug nesmar
kauti.

Vokietijos hitlerizmas tarptautinėje politikoje 
bendrai stengiasi eiti Italijos fašizmo keliais, t. y. Ji
sai kalba apie savo “troškimą taikos”, gerinasi Ameri
kai ir skundžiasi, kad tauta esanti nuskriausta. Italijos 
Mussolini tačiau šitaip pradėjo kalbėti tik prieš kokius 
trejetą ar ketvertą metų. Pradžioje jisai nuolatos barš
kindavo kardų, grūmodamas tautos rūstybe ir galybe 
visiems, kurie stovi jai skersai kelio. Hitleris to ' sau 
leisti negali, nežiūrint į tai, kad jisai prižadėjo savo 
pasekėjams devyfiias galybes visokių “pergalių”. Jisai 
turi tenkintis tuo tarpų “pergalėmis” vidaus fronte 
ant ramių krašto piliečių ir “nevokiškų” knygų.

Mat, Vokietija yra Europos centre. Priešai yra 
apsiautę ją iš visų pusių, o draugų ji neturi visai. Jei
gu Hitleris pasidarytų pavojingas kaimynams, tai jie 
bematant ateitų į Vokietiją “daryti tvarką”, — kaip 
kad anąmet pasielgė franeuzai, belgai ir anglai oku
puodami Ruhr distriktą, kuomet nabašninko kanclerio 
Cunow valdžia buvo pradėjusi atvirai laužyti Versalės

F 1 "I
Eks-kareiviaį, kurie nori, kad valdžia jiems tuo- 

jaus išmokėtų bonusus už tarnybą armijoje karo laiku, 
vėl atmaršavo į Washingtoną. Šį kartą jie yra daug 
taikesni, negu pernai metais, kada Hooveris sėdėjo Bal
tam jame Name. Hooveris apsiėjo su bonusų maršuoto- 
jais šiurkščiai, ne tik atsisakydamas išpildyti jų reika
lavimą, bet ir liepdamas kariuomenei jėga pašalinti 
juos iš Washingtono.

Šį kartą valdžia apsieina su bonusų maršuotojais 
mandagiai Užvakar į jų kempę atsilankė net preziden
to žmona, kuri įaugelį jų pašnekino ir prižadėjo, kad 
su jais bus pasielgta “teisingai”. Iš džiaugsmo buv. ka
reiviai šaukė poniai Rooseveltienei “ura” ir pagiedojo 
tautos hymną.

Prie šito bonusų maršavimo organizavimo yra pri
sidėję ir komunistai. Jiems rupi, kad ir čia dar taip, 
pritraukti “minias”, nežiūrint kokiu tikslu arba obal- 
siu. Bet kada iš maršavimo išeina hymno giedojimas, 
tai “revoliucijos” popieriai prasti.

Užsisakymo kainai
Chicago je — paltui

Metams -—______________ . $8.00
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams _______  2.00
Dviem mėnesiam___________ 1.50
Vienam menesiui ....__________ .75

Chicagoj per išnešiotojus |
Viena kopija_________  8c
Savaitei — 18c
Menesiui_____________ ___ , 75c

Suvienytose Valstijose, nu Chicagoj, 
paltu:

Metams _________ _______ ... $7.00
Pusei metu------- ------ - ■■. .... 8.50
Trims menesiams__ ___   1.75
Dviem menesiams_______ 1.25
Vienam menesiui ____    .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams  $8.00
Pusei metu 4.00
Trims menesiams ........   2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

sutartį (Cunow, beje, buvo pusiau-fašistiško nusista
tymo).

Išvada iš to yra ta, kad net ir fašistiškoms val
džioms šiandie nėra išrokavimo veržtis į karą. Tarptau
tiniai nesutikimai turi būt išspręsti taikiu susitarimo 
keliu. Tokios politikos laikėsi demokratinės vokiečių 
valdžios po karo, ir jos, nors palengva, jau buvo daug 
iškovojusios kraštui. Taigi Hitleris yra begėdis, kada 
jisai tas valdžias purvais drapsto ir jos atstovus per
sekioja. Iki šiol jisai tik gadino tą, kas buvo jų atlikta. 
Jeigu jisai norės atitaisyti padarytą kraštui skriaudą, 
tai jam teks eiti pirmesniųjų valdžių pramintu taku.

SVEIKATOS SKYRIUS 
■——■■H ...........   ■ —II.............. ■—W—

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

• J ' !■” \ : <

R02Ė ARBA ŠV. ANTANO 
UGNIS

Rašo Dr. A. L. Yuška, gydy
tojas ir chirurgas, Chicago.

Rožė yra staigi apkrečiama 
liga, kuri pasižymi odos ir po 
odinių audinių įdegimu. Rožė 
turi ypatybę greitai išsiplėto
ti, sergančio karštis aukštai 
pakyla ir nusilpnėjęs apie po
rą savaičių lovoje išguli.

Rožės susirgimo priežastis 
būna bakterijos, vadinamos 
streptococcus of Falheisen, ku
rios įsigavusios j lympho dū
deles greitai, kaip ugnis, ple
čiasi žmogaus odoje, dėl to ir 
vadinasi šv. Antano Ugnimi.

Ši liga dažniausiai prasideda 
nosyje, žmones bekrapštydami 
nosį dažnai ją perbrėžia; taip
gi nuolatinis slogomis sirgimas 
ir kitokios žaizdos duoda ro
žės nuodams įsigalėti. Užnuo
dyta oda paraudonuoja, patin
sta ir skauda. Rožės bakteri
jos sparčiai veisiasi lympho dū
delėse, bet jos patekusios į 
kraujagysles būna greitai su
naikintos, tik jų nuodai esti 
pavojingi ligonio nervams, šir
džiai ir kitiems organams. Dėl
to žmogus, sergąs rože, būna 
nusilpęs, baimingas, nervuotas 
ir nustoja vilties pagyti.

Rože susirgimai pasitaiko 
dažniausiai žiemos laiku. Jau
ni vyrai dažniau suserga, ne
gu merginos. Asmens gali su
sirgti po kelis kartus ypač tie, 
kurie turi nesveiką nosį arba 
ędos žaizdas.

Jos perai nuo sergančio gali 
pereiti oru ir apkrėsti sveiką 
žmogų. Užsikrėtęs rože, žmo
gus dažnai vaikščioja apie po
rą savaičių visai nežinodamas, 
kad jo kūne vystosi rimta li
ga. Vieni staiga suserga, kiti 
palengva.

Pirmiausia pradeda galva 
skaudėti, šaltis krėsti, gerklė 
skauda, kosti ir apetitas pra
nyksta. Užnuodyta oda prade
da raudonuoti, kaisti, skaudė
ti, veržti ir būna nepaliečiar 
ma. Kasdieną šaltis krečia po 
kelis kartus, liežuvis apauga, 
viduriai sugenda ir geriantieji 
alkoholį klajoja. Taip pasirgęs 
apie vieną savaitę ligonis pra
deda eiti geryn ir pagyja. Ro
žę gali pasekti kitos ligos, pa
vyzdžiui, reumatizmas, inkstų, 
plaučių, smegenų plėvės įdegi
mai ir t. t. Maži kūdikiai ro
žės ligą sunkiai gali atlaikyti.

Vadinamoji lekiančioj! rožė 
pasirodo net keliose vietose: 
tai ant rankų, tai ant kojų, ar 
kitų kūno dalių. Liga užsitę
sia daug ilgiau. Čionai yrą ver
ta paminėti, kad žmonės, sir
gę rože retai serga vėžio liga, 
egzema ir daug kitų odos ligų. 
(Paprastai, žmonės užnuodytus 
gtąčiolus, užnuocĮijimus odos 
ir įvairius sutinimas vadina 
rožei žinoma, tas yra neteisin
gas pavadinimas. Mes matome, 
kad rožes nuodai yra skirtin
gi nuo kitų ligų, ir rože ser
gančių ligonių simptomai būna 
savotiški.

Kadangi žmonės daug viso
kių ligų vadina rože, dėlto ro
žę gydančių “daktarų” burti
ninkų randasi labai daug, o 
“gydymo” būdų dar daugiau. 

Kiekvienas “gydo” savotiško
mis mostėmis, ruginiais miltais 
ir net rupūžės tveria prie už
nuodytos odos, pakilusių gruo- 
čiolų, įdegimo seilinių liaukų 
(mumps) ir t. t. Burtininkai, 
raganiai, tai yra žmonės, kurie 
moka pasinaudoti iš nelaimin
gų. Jie “gydo” už mažą kainą 
ir net be jokių vaistų. Dėl di
desnio “paaukštinimo” savo gy
dymo budus pavadina skirtin
gais, ir dar “stebuklingais” 
vardais, kaip tai užbūrimas, 
užvardijimas, užkalbėjimas, už
keikimas, sužavėjimas, atsodi
nimas, sulaikymas, kad neaug
tų rožė ir t. t. Vadinas, jie 
sėkmingai gydo vardan rožės 
kitokias ligas, kurios yra ne
pavojingos. Tą ir visuomene 
pradeda suprasti. Rože sergan
tis asmuo pasirgęs vieną arba 
dvi savaites, taipgi pagyja, bet 
pirmoji sirgimo savaitė reika
lauja sumaningo gydymo prie
žiūros.

Rožės nuodai-"‘veikia ne tik 
ant odos, bet nusilpnina širdį 
ir nervus. Pirmą savaitę ligo
nis rimtai serga,' nes 1 ta liga 
yra pavojinga ir retkarčiais 
mirtinga. Po sirgimo ligonis 
būna nusilpęs iįfi sveikata at
grįžta. Dėlto gydytojas gerai 
išegzaminavęs pustato atitin
kamą gydymą paistais ir čie- 
pais (vaccines)u ^Ligonis turi 
būti atskirtas 'fino sveikųjų, 
nes rože gali užsikrėsti sveiki 
žmones, kurie turi kokią nors 
mažą žaizdą odoje. Jei ligonis 
išgali turėti slaugę, tai yra la
bai naudinga. Ligonio prižiūrė
toja apleisdama kambarį pri
valo antiseptikais nusimazgoti. 
Sveikatos mokytojai nuolatos 
pataria negerti degtines, bet 
rožė sergantiems yra patartina 
gerti po truputį degtinės, kad 
jo jėgas palaikius iki ligos pats 
smarkumas pereina.

MARGUMYNAI
• ■

Nau jos pušies cigaretai. Kiek
vienais metais įvyksta daugy
bė gaisrų dėl cigaretų. NeaL 
sargiai numestas degantis ci- 
garetas paprastai esti nelai
mės priežastimi. To, žinoma, 
neatsitiktų, jeigu numesti ci
garetai greit užgęstą.

Vienos tabako kompanijos 
chemikai pasiryžo pagaminti 
tokius cigaretus, kurie greit 
užgęstą, kuomet jie numetama 
ant žemės. Jiems dalinai tai 
pasisekė. Iš 200 cigaretų tik 
penki kiek ilgiau degė, o kiti 
tuoj užgęsp, kajj) įtik buvo nu
mesti ant i žemės.

""■""""""O ■w— , **

Maistas ir senatvės. Dr. Ar- 
nold Lorąhd, žinomas vokie
čių mokslininkas, sako, jog 
greičiausiai pasensta tie žųio- 
nes, kurie maitinasi netikusiu 
maistu. Esą, jeigu žmpąės dau 
giau žinotų apie maistą, tai jie 
kur kas ilgiau pasilaikytą 
jaukui jr Jįęms nębątą reika
lingi Visokie “pg jauninimai.”

Musų žemelė galėtų pramai* 
tinti 8,000,000,000 žmonių. 
Prof. H. L. Shantz savo pas
kaitoje pareiškę jog n$ra ma
žiausio pavojaus, kad žmo-.......

nėjus pritruks maisto. Esą, jei
gu visa tinkama žemė butų 
dirbama, tai maisto butų gali-' 
ma pagaminti tiek, kad jo už
tektų 8,000,000,000 žmonių 
pramaitinimui.

Apskaičiuojama, kad šian
dien randasi ne visai du bilio- 
nai žmonių. Vadinasi, įvedus 
intensyvį žemės ūkį, butų gali
ma pramaitinti keturis kartus 
su viršum didesnį gyventojų 
skaičių, negu yra dabar.

Ir tarp žuvų yra banditų. 
Dr. Hugh M. Smith, kuris ne
senai grįžo iš Siamo, pasako
ja, kad jam tekę ten matyti 
tokias žuvis, kurios banditiš
ku budu galabija savo aukas. 
Pastebėjusios ant medžio ša- 
kos vabaliuką arba vorą, jos 
tuoj paleidžia “šūvį”, — palei
džia vandens srovę. Na, o ka
da vabaliukas arba voras nu
krinta į vandenį, tai žuvims 
jau lengva juos pagauti. K. A.

Pataria gerti vyną. Franci- 
jos daktarai pataria žmonėms 
gerti vyną. Esą, vynas ne tik 
turi vitaminų, bet ir stimu
liuoja virškinimą. Daugiau 
to: jis suteikiąs kunui atspa
rą nuo kai kurių ligų, ka
dangi naikina tų ligų perus 
(bakterijas).

šiomis dienomis Paryžiuje 
įvyko daktarų suvažiavimas, 
kitr Dr. T. Malachowsky pa
darė pranešimą apie vyno 
naudingumą... Pasiremdamas 
kai kurių mokslininkų tyrinė
jimais, jis patarė daktarams 
teikti žmonėms daugiau infor
macijų apie vyno fiziologinį 
veikimą. Girdi, tam tikruose 
atsitikimuose gerti vyną yra 
naudingiau, negu pieną.

—o—
Ar reikia kas dieną maudy

tis? Paprastai manoma, jog 
juo Žmogus dažniau maudosi, 
tuo geriau. Mat, tuo budu jis 
palaiko švarumą ir lengviaus 
gali apsisaugoti nuo ligų. Ta
čiau prof. Slęassburger turi ki
tokią nu6ihbnę. Jis sako, jog 
kas dieną maudytis ne tik nė
ra sveika, bet dažnai kenks
minga. Kenksminga tuo atžvil
giu, kad lengviau galima ap
sirgti sloga.

Vienok nerviškiems žmo
nėms kasdieninis maudymasis 
gali būti naudingas. Bet tai 
turi būti daroma tik apie po
rą savaičių. Po to reikalinga 
pertrauka.

Vasaros metu, kada oras 
yra šiltas, tai, pasak prof. 
Strassburger’o, galima maudy
tis ir daug dažniau, — nors ir 
kiekvieną dieną.

—o—
Skendimo priežastys. Dr. 

Sąinuel Zwerling sako, jog va
saros laiku daug žmonių pri
geria besimaudydami todėl, 
kad jie apsvaigsta. Vyriausia 
apsvaigimo priežastis esantį 
ausys. Ypač privalą būti at
sargus tie žmonės, kurių au
sys yra patrikusios, nesveikos.

Kai ausys susiduria su šaltu 
vandeniu, tai, pasak daktaro,, 
kai kurie žmonės pradeda 
jausti svaigimą. Tame atvejy
je jie labai išsigąsta ir nebe
tenka pusiausvyros. Na, o tai 
priveda prie to, kad ir geriau
siai mokantis plaukti žmogus 
prigeria.

Kurių ausys nėra visai svei
kos, tai tiems Dr. Zwerling pa
taria nenardyti ir laikyti galvą 
Vandens paviršiuje.

/ —o—■
Giliausias ežeras. Tangayi- 

ka ežeras Gentraliuėje Afriko
je skaitosi giliausias pasauly
je. Kai kuriose vietose1 to eže
ro gilumas siekia 4,190 pėdų.

Ežeras yra 200 mylių ilgio 
ir 40 mylių pločio. Mokslinin
kai s^ko, jog jis atsirado toje 
vietoje, kur senovėje buvo ųg- 
niakalniš.

—o—
324,000,000 galionų “ice.. 

ęream'o”.* Per m^tUs Amerikos 
žmonės suvalgo 324,000,000 ga
lionų ledų (aiskrimo).

; —Q—««
Rinka varlėms sumažėjo. 

Kaip žinia, varlės yra naudo
jamos maistui. Prieš kiek lai
ko japonai nupirko Ameriko-

jc kelis tūkstančius varlių ir 
išgabeno jas į savo kraštą. Jie, 
taip sakant, bandys užvesti 
varlių ūkį.

Prieš kelis metus Amerikoje 
pagaminti iš varlių pietus ga
na brangiai kainuodavo. Bet 
pastaruoju laiku varlių kainos 
žymiai nusmuko. Viena, todėl, 
kad paklausa sumažėjo, — 
žmonės mažiau bcvalgo var
lioką; o kita, labai daug pri-
MhllIUl.................... *1 _ ______ ____  

(Tęsinys)

Dorianas Gray’jus skaityda
vo ir vėl skaitydavo tą fantas
tišką knygos skyrių ir du se
kančius skyrius, kuriuose, lyg 
kokiose keistose tapetose, arba 
gudriai išdirbtuose enameliuo- 
se buvo atvaizduota tie baisus 
ir gražus pavidalai tų, kuriuos 
ištvirkimas, kraujas ir pailsi
mas buvo padarę baisingais 
arba pašėlusiais; Filippo, Mi
lano kunigaikštis-, kuris paplo
vė savo žmoną ir raudonais 
nuodais nudažė jos lupas, kad 
jos meilužis sau mirtį iščiulp
tų iš negyvo daikto, kurį jis 
glamonėjo; Pietro Barbi, iš 
Venecijos, žinomas kaipo Po
vilas Antrasis, kuris dėl tuš
čios garbės norėjo pasisavin
ti titulą Formosus, ir kurio 
tiara, verta dviejų šimtų tūks
tančių florinų, buvo nupirkta 
didžiausios nuodėmės kaina; 
Gian Maria Visconti, kuris 
vartojo medžioklės šunis gai
niojimui gyvų žmonių ir kurio 
nužudytą kūną jį mylėjusi pa
leistuvė buvo apkrovusi rožė
mis; Borgia ant savo balto žir
go, brolio nužudytoj as jo
jantis šalia jo, su Pėrotto 
kraujumi suteptu švarku; Pie
tro Rario,* jaunas kardinolas, 
Florencijos* arkivyskupas, vai
kas ir Sextuso IV numylėtas, 
kurio grožis tebuvo lygus jo 
paleistuvavimams, ir kuris 
priėmė Avagono Leonorą bal
to bei karmązino šilkų pavi- 
lionc, pilname nimfų ir cen
taurų, ir nuauksavo vaikiną, 
kad tas puotoj o patarnautų 
kaip Ganymede arba Hylas; 
Ezzelinas, kurio melancholiją 
tegalėjo išgydyti tiktai mirties 
vaizdu, ir kuris turėjo aistrą 
prie raudono kraujo, kaip kiti 
Vyrai turi prie raudono vyno 
—Šėtono sur.Vis, kaip jau buvo 
pranešta, ir tas, kuris buvo 
prigavęs- savo tėvą lošiant 
kauliukais už jo paties sielą; 
Giambattisla Cibo, kuris pasi
tyčiodamas pasivadino Ne
kaltuoju, it į kurio sustingu
sias gyslas žydas gydytojas į- 
leido trijų vaikinų kraują; 
Sigismoiido Malatcsta, Isottos 
meilužįų ir Riminio valdovas, 
kurio padirbtą pavidalą sude
gino Ryme, kaipo Dievo ir 
žmogaus priešo, kuris servetė
le buvo nusmaugęs PolySehna 
ir buvo davęs smaragdo puo
duke nuodų Gineyrai d’Este, 
ir begėdiškos distros garbei 
būvio pastatęs pagonišką baž
nyčią Krikščioniškoms* pamal
doms; Charles VI, kuris taip 
nuožmiai garbino savo brolio 
žmoną, jogei raupuočius buvo 
perspėjęs jam apie besiarti
nančią jo beprotystę, ir jo 
smegenims susirgus ir pasi
darius keistoms, tegalėdavo 
įuti nuramintu . Sąraceniško- 
iųis kortomis, Meilės, Mirties 
it Beprotystės vaizdais išdažy
tomis; ir apsivilkusį išpuoštu 
Žakietu* užsidėjusį gražgro- 
žiais išsagstytą kepUrę, ir lyg 
akaUtų lapai susiraičiusiais 
plaukais; Grifonetto Baglioni 
kuris paplovė Astorre ir jo 
nuotaką, ir Simoųetto su jo 
pasiuntiniu, bet, kiįrio išvaiz
da buvo taip maloiii, jogei 
jam gulint mirštaiįčiu gelto
noj Perugijos pjazoj, tie, ku
rie pirmiau nęapkęsdavo jo, 
negalėjo susilaikyti neverkę, 
ir Atalanta, pirmiau prakei
kusi jįi davė jam palaimini
mą.

gaudoma varlių. Louisiana 
yra turtingiausia varlėmis val
stija visoje Amerikoje. Per 
metus ji parduoda apie 2,- 
000,000 varlių.

—o—
Seniausias Amerikos mies

tas. Manoma, kad seniausias 
Amerikos miestas yra Pana
ma City. Tą miestą įsteigė is
panai 1519 m. —K. A.

Tuose visuose buvo baisaus 
žavingumo. Jis matė juos nak
ties laiku, ir jie vargino jo 
vaidentuvę ir dieną. Renesan
sas žinojo keistų nuodijimo 
būdų — nuodijimų su šarvota 
kepure ir uždegtu žibintuvu, 
su išsiuvinėta pirštine ir gra- 
žgrožių vėduoklių, kvepalų 
dėžute ir gintarų rėtėžiu. Do
rianas Gray’jus buvo už
nuodytas knyga.
Rudavo momentų, kada jis 
žiūrėdavo į nedorybes, kaip į 
būdą, per kurį jis galėtų at
siekti jo suprantamą grožį.

XII.
Buvo tai lapkričio devintą 

dieną, išvakarėse jo paties 
trysdeŠimt aštuntos gimimo 
dienos, kaip jis dažnai po tam 
atsimindavo.

Jis ėjo namo apie vienuo
liktą valandą iš lordo Hen- 
riaus, pas kurį jis vakarienia
vo, ir jis buvo apsigaubęs di
deliais kailiniais, nes vakaras 
buvo šaltas ir ūkanotas. Prie 
kampo Grosvenor pliaciaus ir 
pietinės Audley gatves, ūka
noje žmogus praėjo pro jį, ei
damas labai greitai, pasikėlęs 
savo ulsterio žipono apykaklę. 
Rankoje jis nešė portfelį. Do- 
rfanas pažino jį Tai buvo Bh- 
ziliuš Halhvardas. keistas baU 
mes jausmas, kurio jis nega
lėjo išsiaiškinti sau, pagavo 
jį. Jis neparodė pažinęs jį, ir 
greitai ėjo link savo namų.

Bet Halhvardas pamatė jį. 
Dorianas pirma išgirdo jį su
stojant ant pagrindo, paskiau 
skubiai sekant jį. Už keletos 
momentų, jis turėjo Dorianą 
po ranka.

“Dorianai! Kokia tai nepa
prasta laimė! Jūsų knygyne aš 
laukiau jūsų nuo pat devin
tos valandos. Pagaliau, aš pa
sigailėjau jūsų tarno ir palie
piau jam eiti gulti, kai jis iš
leido mane. Aš išvažiuoju Pa
ryžiun vidurnakčio traukiniu, 
ir aš ypatingai norėjau pama
tyti jus prieš išvažiuosiant. 
Aš manau, kad tai buvote 
jus, arba jūsų kailiniai, jums 
praeinant pro mane. Bet aš 
nebuvau tikras. Ar jus nepaži
note mane?”

“šitokiame rūke, mano 
brangus Baziliau? Ne, aš ne
pažįstu nei Grosvenor pie
niaus. Aš tikiu, mano namai, 
yrh kur nors apylinkėje, bet 
aš visai nesu tikras tame. 
Man gaila, kad jus išvažiuoja
te, nes aš per amžius nesu ma
tęs jūsų. Bet, aš tikiu, jus grei
tai sugrįšite?”

“Ne: aš nebusiu Anglijoj še
šis mėnesius. Aš ketinu užsi
dėti studiją Paryžiuje ir užsi
daryti, kol neužbaigsiu svarbų 
atvaizdą, kurį aš turiu sugal
vojęs. Šiaip ar taip, tai ne apie 
save aš norėjau pakalbėti. 
Štai mes ir pHe jūsų durų. 
Leiskite man įeiti ant trum
pos valandėlės. Aš turiu jums 
ką nors pasakyti.”

“Aš bučiau sužavėtas. Bet ar 
jus nepavėluosite ant savo 
traukinio?” lyg sutingęs tarė 
Dorianas Gray’jus, užlipda
mas laiptais ir atrakindamas 
duris. ' ' '

(Bus daugiau)
KULTŪRA No. 3 tik kį 

gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.



Ketvirtadienis, geg. 18, ’33 - NAUJIENOSz Chicago, UI.

Tarp Chicagos
I

Lietuvių
NAUJIENIEČIAI 

RENGIASI I 
GEGUŽINĘ

Dar pirmą kartą “Naujienų” 
istorijoje bus toks išvažiavimas, 
kokis yra rengiamas ateinantį 
nedėldienį THE OAKS darže, 
Archer ir 123, gatvių.

Nuvažiuoti į šią gegužinę bus 
galima automobiliais nauju Ar
cher. avė. keliu. O neturintieji 
automobilių galės susirinkti ant 
ant Archer, ir Westem gatvių. 
Victor Bagdonas lauks su 2 tro- 
kais ir už 25 centus atveš į 
daržą. Pirmas trokas nuo Ar
cher ir Westem Avė. išeis 9:30

• ryto;
Antras—11:00 vai.;
Trečias—1:00 vai. po pietų, 
ir 4-tas 3:30 vai. po pietų.
Arklių lenktynės prasidės 2 

vaL po pietų. Ristynės 3:30 vai. 
O visas kitas programas tęsis 
iki 8 vai. vakaro.

Tikietus-^f šią gegužinę jau 
galima gAiiti “Naujienose”. Prie 
tikietų yra kuponai, su kuriais 
visai veltui bus dalinamas alufc 
ir užkandis.

RADIO
trl •.JT'' t ' . 4>- ■

Atsiliepimai apie Radio Kliu
do rytinius prayramus iš sto- 

. ties WGES.

Mr/A. Žymontas.
Gerbiamasis: — žinomi iš

reiškiu dėkingumą Radio Kliu- 
bu nariams už teikimą kas ry
tą žingeidžių žinių ir malonios 
muzikos. Taipgi už praneši
mus apie bargenus, kur gali
ma nusipirkti gerų ir pigiomis 
kainomis dalykų.

Geriausio pasisekimo P-nui 
Žymontui.

P. Palei anas,
Chicago, III.

j ----------
Xlr. Zymont.

We listen to your program 
every morning and enjoy it 
very much. We never miss a 
morning. Thanks for giving 
the program.

M r. and Mrs. Miliauskis, 
\Villow Springs, III.

Mr. A. Žymontas.
^Labai ačiū už Radio Kliubo 

pro^ramus kurių klausomės 
kožną rytą 7 valandą ir už vi
sokias žinias kurias girdim la
bai aiškiai. Prašome Antano 
žymontp pagroti Ma^ąiiojaus 
mainierių orkestrą.

Su pagarba,
Butkus ir Z. Pairam.?n tas, 

Harvey, III.

Gerbiamas Antanas:
Mes kas rytą klausomės ju-

ANTANAS JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 16 dieną. 3:45 valandą po 
pietų 193 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Lietuvoj, Raseinių 
ap., Liuolių parap. ir miestelyj.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Priklausė prie Teisybės Mylė

tojų Draugystės ir Illinois Lietu
vių Pašelpos Kliubo.

Paliko dideliame nuliudime 3 
dukteris Oną ir žentą Leoną Au- 
dinus, Antaniną ir Joną McGrath 
ir Zofiją. 2 sūnūs Vincentą ir Pran
ciškų, 2 seseris Oną ir švogerį 
Pranciškų Zaluginus. Zofiją ir 
švogerį Vincentą Deveikius, švo- 
gerį Juozapą Žalį ir gimines.

Kwi pašarvotas randasi 928 
West 37 Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienį ge
gužės 20 dieną 8 vai. iŠ ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijoj baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sieją. o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines. ; - i

Visi a. a. Antano Jociaus gimi- ! 
nės, draugai ir pažystami esat nuo- '; 
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ii suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Dukterye, Sanai, Žentai,
Seietyt, Svogeriai ir Giminia.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, teL Boulevard 4139

kucv 
Dorain®

^OUGVĄ? 
'A1R6AMKC

b,čdą ne bėda, bet dvi, trys žmogų suęda”, sako 
lietuvių patarlė. Visas bėdų glėbys apspito ir garsųjį kruta- 
mųjų paveikslų aktorių Dauglas Fairbanks, Jr. Pirmiausią jo 
alga, kaip Tr visiems kitiems mūviu aktoriams, tapo nukapo
ta 50 nuoš. (Paskui inž. Jorgen Dietz užvedė prieš jį dvi bylas. 
Vienoj reikalauja iš Fairbanks, Jr., $50,000 atlyginimo už pa- 
viliojimą Dietz žmonos. Antroj reikalauja $10,000 atlyginimo 
už neteisingą suareštavimą kai Dietz bandė parduoti aktoriui 
$300 vertės karolius už $6,000 grūmodamas jį skųsti už žmo
nos paviliojimą. Dietz žmona atsiskyrė ir gyvena Holandijoj, 
o pats Dietz nesenai apsivedė su vengrų aktore Lucy Doraine 
(Helen Kovacs), kuri yra tuo pagarsėjusi, kad turi labai gra
žias kojąs. Paskiausias Fairbanks’ui, Jr., smūgis: atsiskyrė ir 
jo žmona, garsioji aktorė Joan Crawford dėl negalėjimo su
gyventi.

Viena

su programų ir norim kas ry
tą ir toliau jų klausytis.

Kas rytą, kaip išgirstam 
Tamstos balsą, mes būnam 
linksmos per visą dieną. Nu
einam gulti, laukiant ryto, kad 
vėl galėtumėm išgirsti Tamstos 
linksmą balsą.

Prašome Antano, kad pagro
tume! Onutės polkutę dėl ma
nęs.

Linkime, kad jūsų progra
mai tęstųsi visuomet.

Onutė,
South Englevvood, Chicago.

PEOPLES RADIO PRO
GRAMAS

Praeito antradienio vakare iš 
stoties W.G,.E.S. leidžiamas 
Peoples Furniture Co. radio pro
gramas buvo įdomus ir gražus. 
Dainavo K. Sabonis, A. Ančių- 
tė, A. čiapas ir šau’nusįs “Peo
ples Parlor” duetas ir kvarte
tas. Jie padainavo keletą lietu
viams mylimų dainelių.

O prie to buvo gražios muzi
kos ir čalis Kepurė pasakė 
daug naujų juokų. Prograpio 
vedėjas pateikė įdomių prane
šimų ir kitokių klausytojams 
naudingu įvairęnybių.—Z.

BpNIFACAS KARČAUSKAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 16 dieną. 3:30 valandą po 
piet 1933 m., sulaukęs 50 metų 
amžiaus. gimęs Raseinių apskr, 
šaukuto parap.. Valatiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime bro

lį Motiejų, brolienę Josephine. 2 
pusbrolius Vladislovą ir Edmontą 
Remeikius, pusseserę Adolfiną 
Druktenis ir giminės, o Lietuvoj 
2 brolius, 2 pusbrolius ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
žeikio koplyčioj, 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienyj, 
gegužės 19 dieną. 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibos ge
dulingos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bonifaco Karbau
sko giminės, draugai ir pąži«a-, 

esat ' nuoširdžiai .■ kviečia
mi dalyvauti laįdotuvese ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliųdę Ijekame,
Brofit, Brolienė, Put broliai, 
Puuserė ir Giminei.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Tel. Y^rds 
1138.

Sako, veteranai ne
priimami miškų kon
servavimo darbams

Ryšy su gandais, kad miškų 
konservavimo darbams yrją 
priimami karo veteranai, Wil* 
fred S. Reynolds, Illinois Emer- 
gency Relief komisijos ekzeku- 

EIBIKIS ir sūnūs
GRABORIAI l 4 1 x ’

Nežiūrint kur gyveni mulų patarnavimas prieinamas 
už NAŪJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenųe

•M

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIK1S

IR VĖL NUSTEBINQ lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies, patarnavimų 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi j. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausią,, todėl turi daugiau
sia šermenų, q turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.,
J. F. Eudęikis yra vienatinis lietuvių gra
borius, kuris turi įrengęs^ grabu dirbtuvę., 
Čia padaroma didesnei dĮalią grabų, tuo 
bųdu sutąupyinaa. pilkėjams yra kuodi- 
džiausias. ” '
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų,.
Ši įstaiga randasi tpj pačioj vietoj jau 25 
metai, ' " ' '"
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nubudimo valandoje, pašaukite šia įs
taigą.

A F. EUD EIKIS
LIETUVI!

DIDI 
4605-07 SO. 1 

T«Wouri YARDS 1741

GRABORIUS
IS OFISAS ,

SRMITAGE AVĖ. 
1742 CHICAGO, ILL

t 

I

se-

kąd 
n§- 

pri-

tyvis sekretorius padare 
kantj pareiškimą:

“Mes esame informuoti, 
musų organizacijai ikišiol 
ra suteiktos jokios teisės 
imti veteranus į darbo armiją 
miškų konservavimo darbams. 
Be to, mes nežinome ar vetera
nai bus priimami. Tokie planai 
ikišiol nebuvo suformuluoti. 
Kuomet tie planai bus sudaryti, 
juos paskelbs miškų konserva
vimo darbų direktorius Wash- 
ingtoųe.

Šis policistąs nepasi
džiaugė savo nauju 

automobiliu
Chicago Ląwn stoties polici

jas Frank Murphy nusipirko, 
visai naują.automobilį ir par- 
yažiąvvęs namo, 3641 West 
62nd Street, paliko jį gatvėje. 
Vos spėjo įeiti į namus, tuo
jau išgirdo, kad automobilio 
motoras dirba. Išbėgo laukan 
ir, pamatė du vyrus, kurie įsi- 
sėdę. į automobilį nuvažiavo. 
Nors Murphy paleido kelius 
šūvius į vagis ir greičiausiai 
kliudė, jie nuvažiavo savais 
Lclįais. Neteko jam pasi
džiaugti nauju automobiliu.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1933 metams
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1933 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3141 So. 
Halsted St.; pag. Petras Pauzalis. 
3644 So. Union Avė.; nut. rah. Fe
liksas Kaspuras. 3534 So. Lowe Avė.; 
kontr. rašt. Petras Viršila, 3200 
Lime St.; kasįerius 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

Nedalioj
Naujienų Gegužinė

Gegužio 1 d., t permainau ofisą . 
valandos 10 iki 12 ryto /. 

1 iki 5 ię 6 iki 9 vai. vak.
Trečiadieniais 10 pyto iki 5 v. popiet 

Nedalioj sulig sutarimo 
Dr. Joseph F. Andersunas 

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

Ofiso Tel. Prospect 0917 
Rez. Pullman 3224

penktadienį 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. 3133 So. Halsted 
Street.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdybą t®^3 metų:: Pięm. Jul. Ra- 
cevičia, 3326 So. Union Avė.: vicė- 
pirm. Liudv. Jucius, 812 W. 33rd 
St.: nut. rašt. P. Killis, 3347 Sp. 
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. Vilais.
Susirinkipius laiko kiekvieną mėnesį 

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas sn elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10, iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus. 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Graboriai
Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuo.tojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turia automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS .
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00, ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 18t/j St. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

SIM0N M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 1,8 St
Tel. Rooseveh; 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkeje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai.
4092 ARCHER AV.

I,J. ZOLP
GRABORIUS

» 1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49 C t
TeJ. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS.

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
Ttl. Cinro 5927

Lietuvės Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

w_______________ Physical Therapy
6i°9^

Avenue 
' ’ PbW

0 Hemlock 9252
'v-?-.' "'I ? lį’ .• Patarnauja prie gim- 

JBpII dXmo namuose ar lį- 
r Jį zoninėse, duodu ma- 

ssage, electric treat- 
mint ir magnętic 
bfankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
nom patarimai do-

• •• vanal

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.

Lietuviai Daktarai

..spiio
Persikėliau i erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Ivcntadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

GARSINKITES 
NAUJIENOSE
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
* ________ Nariai._______________

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Marqaette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avi. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

■edėlioms pagal susitari**.

Re*. 6600 South Artėliau Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahted Street 
CHICAGO. ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusia: 
blauzdų ąyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7-—8 
SeredomU ir nędėliomis pagal sutartį 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialuti 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTB 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomįs). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkaia i: 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

Lietuviai Daktarai
Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįi* U Baropoe ir eH psuJbtiknojte 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniab it ketvirtadie

niais pagal susitariąią, 

8335 So. Halsted St 
T<l. BOULEVARD »19,

* '* ‘  

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

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

Tel. Seeley 73>0
Namų telefonas Brunewick 0597

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

Lafayette 4146

9 iki U valandai ryto
nuo 6 11d 9 valandą! vakarų

Tel 
VALANDOS: 

P nuo

Ofiso ir Rez. Te L Boulevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

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, I1L 

Virš Gregg Vaistinyčios

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

Valandos: 12iki2ir6iki8Ę. M, 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth S t., 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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Aihhnd Avė., 2 takof 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALĄNDOSt

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

Phone Miduray 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

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

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

Ofisos TeL Victory 6893
Rez. Tel. Dregel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So/ Halsted St
kampas 31st Street

VaL: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beveriy 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentu>orth 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.

Advokatą!

A A. SLAKIS
Advokatas

M teito ofiiae 77 W, Waihington St. 
Rooip 905 Tel. Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų TeL Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Avė.
TeL Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St. 
TeL Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660: Valandos 9—5

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
Pauedfilio, Seredos ir Pfitnyčion vak. 6 iki 0 

/ Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. RockvreU Street

Utarninko, Ketverto ir Subatos vak. 7 Iki 9 
Telefonas Republic 0600

Tel. CaJumet 1656

W. E. HERR 
ADVOKATAS 

3241 So. Halsted St 
Virš. Jociaus Restauraato 

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9. ▼. vak.
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Ketvirtadienis, geg. 18, ’33

“LITUANICA” NEGALĖS IŠSKRISTI K NEW 
YORKO Į KAUNA PASKIRTU LAIKU
Blogos oro sąlygos ir instrumentų pagami

nimo sutrukdymas privertė Darių ir
Girėną kelionę atidėti f ______________

Kap. S. Dariaus laiškas motinai p. Degutienei, 
“Lituanicos” krikšto motinai

NEW YORK — (Spccial-ė te
legrama “Naujienoms”) — La
kūnai kap. Steponas Darius ir 
Įeit. Stasys GirSnasi, kurie ren
gėsi išskristi iš New Yorko j 
Kauną gegužės 20 d. šeštose 
Lindbergho skridimo sukaktu
vėse, negalės plano įvykinti dėl 
blogų orį sąlygų ir instrumen
tų trukumo. Manoma, kad iš
skris gegužės 29 d.

įvairus instrumentai, kuriuos 
lakūnai užsisakė aeroplanui 
“Lituanicai” dar nėra baigti 
gaminti ir spėjama, kad skri
dimas dėl tos priežasties susi- 
rtrukdys apie dvi savaiti laiko. 
Be to, prie susitrukdymo pri
sidėjo blogas oras. Paskutinio- 
mis dienomis oras Atlantiko 
pakraščiais ir toliau j atvirą 
jurą buvo labai neramus, aud
ringas ir kaip federalis oro 
biuras pranešė “Naujienoms” 
audringumas užsitęs dar kelio- 
liką dienų.

Dariaus laiškas motinai
šiomis dienomis kap. Stepo

nas Darius prisiuntė laišką sa
vo motinai p. A. Degutienei,

■ ■ f '■

Kas kalbama apie 
“Naujienų” Geguži

nę šventę
Brighton parkiečiai, o ypa

tingai kai kurie vietos biznie
riai su nekantrumu laukia sek
madienio, gegužinės 21-mos die
nos ir yra prisirengę savo au
tomobilius važiuoti į The Oaks 
daržą kur įvyks “Naujienų” ge
gužinė —šventė su dĮaugybe į- 
vairių “fonių”. Mat tūli biznie
riai labai susidomėję patėmiję 
“Naujienose” žinutę, kad tarp 
kitų įvairenybių, darže bus 
ir arklių lenktynės. Supranta
ma jiems bus svarbu laimėti 
betus.

Vienam kelių biznierių pasi
kalbėjime ir man teko daly
vauti bei išgirsti jų nuomones, 
štai vienas sako, “Kodėl “Nau
jienose” nebuvo surašyti arklių 
vardai? Tai butų geriau pasi
rinkti už kurį aš turėsiu Lė
tinti?” O antras jam atkerta, 
“kam čia tie vardai reikalingi, 
juk aš ir tu busime darže na 
ir aš tau su pirštu galėsiu pa
rodyti, štai, ve, už šitą širmį, 
arba bėruką statau savo dešim
kę”.

“šiur” pareiškė trečias, pa
remdamas antrojo nuomonę, 
kad vardai arkliams nereikalin
gi. “Aš,“ sako, “jeigu betysiu, 
tai betysiu už drapiežną dzūką, 
nes kiek už jį esu betinęs, tai 
visuomet laimėjau. Ak, kaip 
dzūkelis savo priešą čiupinėja, 
tai man smagu žiūrėti“.

Tokių ir tam panašių nuo
monių išgirdau biznierių tarpe. 
Jeigu pasitaikys graži diena, tai 
visi suinteresuoti iškilminga 
“Naujienų“ gegužine švente, iš 
visų Chicagos ir apielinkės 
kraštų susirinks į didžiulį The 
Oaks daržą.—A. J. S.

Cicero lietuviai ren
gia koncertą Juozui 

Babravičiui
Prašo dainininko aplankyti jų 

koloniją; koncertas įvyks ge
gužės 24 d. Li uosy bes svetai
nėje

Iniciatyva kelių Cicero lietu
vių, kurie atsilankė Juozo Bab-

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

. ' ! ■■■!- i i . * ii i,’'- ■ i 

kuriame jis rašo, “Laimingai, 
nors ir vėlai, bet New Yorką 
pasiekėme. Turiu labai daug 
įvairių darbų, taip kad paskir
tu laiku nebus galima išvažiuo
ti į Lietuvą... Jaučiuos labai 
gerai, esu linksmas ir užtik
rintas, kad kelionė pasiseks. 
Mes su Girėnu papuolėme i 
“movies”. Dabar esame tikri 
vaidilos... Heilo to everybody!”

Dėl skridimo suvėlavimo, 
“Naujienų“ specialis numeris, 
paskirtas lakūnams neišeis ge
gužės 20 d., kaip buvo anks
čiau pranešta. Jis išeis kiek 
vėliau. Data bus paskelbta ne
tolimoj ateityje.

Šis suvėlavimas suteikia pro
gą lietuviams norintiems pa
siųsti laiškus j Lietuvą su “Li- 
tuanica” juos įsigyti. Nors 
laiškai turėjo lį>uti New Yorke 
ne vėliau gegužės 18 d., bet 
skridimo suvėlavimas tą laiką 
automatiškai prailgina. Nori 
gauti laiškus gali juos užsisa
kyti “Naujienose”. Jų liko tik 
keletas, todėl kiekvienas norįs 
laišką turės pasiskubinti.

ravičiaus koncerte sekmadienį, 
jam yra rengiamas koncertas 
gegužės 24 d. Liuosybės sve
tainėje.

Jį girdėję ciceriečiai jautėsi 
tiek sužavėti, paveikti J. Bab
ravičiaus dainavimo, kad būti
nai norėjo turėti jį bent vienai 
dienai savo apielinkėje, kad vi
si Cicero lietuviai galėtų išgirs
ti jo dainavimą. Kai kurie ne
galėjo atvykti į sekmadienio 
koncertą dėl komunikacijos ne
patogumo. Dabar jie galės jį 
išgirsti savo apielinkės svetai 
nėję, sekantį trečiadienį vaka
rą. Įžanga į koncertą bus 65 
centai.

Alus ir kiti gėrimai 
atpigo, o vanduo Ci

cero] pabrango
Vandens sąskaitos, prisiųstos 

namų savininkams už pusę 
metų labai aukštos,

Į

Alus ir kiti perimai praeity
je buvo po 25c. stiklas, o dabar 
kai kur juos galima gauti ir už 
penktuką. Per pereitus 25 m. 
už vandenį dviejų šeimynų gy
venamam namui reikėjo mo
kėti apie 10 ar 11 dol. į metus. 
O dabar ką tik išsiuntinėtos 
sąskaitos už pusę metų sie
kia nuo $8.00 iki $25.00. Reiš
kia už metus pasidarys — 
$16.00 — $50.00.
Specialis Improvement klubo 

mitingas
Vietos gyventojai yra tuo 

labai nepatenkinti, ir Lietu
vių Improvement klubas su
šaukė specialį susirinkimą ge
gužės 10 d. Lukštienės svetai
nėje, kuriame buvo išrinkta 
penkių narių komisija kovai 
prieš peraukštas sąskaitas. Jai 
suteiktas įgaliavimas veikti pa
gal savo nuožiūra.

Ji tuojau nutarė pagaminti 
aštrią rezoliuciją ir įteikti ją 
miesto tarybai pirmadienio, 
gegužės 15 d. posėdyje. Kiti- 
bo komisija, pagal visų narių 
nutarimą, ragina namų savi
ninkus sąskaitų nemokėti, kol 
ji neperneš raporto.

Butų geistina, kad tie kores
pondentai, kurie prieš rinki
mus daug rašė ir įrodinėjo kad 
dabartinė miesto valdžia yra 
tikras gerovės šaltinis, ką nors 
apie vandens kainas laikraš
čiuose parašytų.

Pasaulinės Parodos bilietai
Paskutiniame susirinkime 

Improvement klubas nutarė 
užpirkti Pasaulinės Parodos 
bilietų už $50.00. Patartina vie
tos gyventojams pirkti bilie
tus- per lietuvių skyrių, ne sve
timtaučius agentus. Taip da
rydami sau ir kitiems lietu
viams prigelbėsite. Bilietus 
galima gauti pas klubo pirmi
ninką A. Pocių, 4930 West 1 llh 
streeet. Komitetas.

Lietuvių Diena Pa
saulinėj Parodoje
Penktadienį, gegužės 19 d. 

įvyks svarbus susirinkimas Auš
ros Vartų parapijos svetainėje, 
2323 West 23rd Place. Prašo
me visų draugijų, kliubų ir vi
sų kitų lietuviškų organizacijų 
ir parapijų prisiųsti savo atsto
vus su įgaliavimais, kad butų 
galima sudaryti galutinus pla
nus dėl parodavimo lietuvių die
noj, liepos 16, apart to pasi
tart apie kitirts reikalus.

Komisija: J. Mickeliunas, J. 
Jenulis, A. Valančius, P. De
veikis, R. Maziliauskiene, V. 
Duoba, A Bacevičius.

Kartu su parodavimo komisi
ja, Pas. Parodos Lietuvių Sek
cijos valdyba šaukia susirinki
mą toje pačioje svetainėje tą 
pačią dieną. Abu susirinkimai 
bus subendrinti į vieną. Val
dyba turi eilę projektų, ku
riuos delegatai turės užtvirtin
ti.

Atkerta Joniškiečių 
L. K. Klubo kritikam

Spaudoje ir šiaip pasikalbėji
muose tenka išgirsti nepama
tuoti kaltinimai Joniškiečių ad
resu. Sako, kad klubas užsnū
do, nieko neveikia, etc. Gal tie

MADOS MADOS MADOS 2608 West 47th St.,

3137 — Mergaitei suknelė iš dviejų rusių materijų. Sukirptos mieros 8/ 
10, 12, 14 ir 16 metų amžiaus mergaitėm.

3135 — Labai graži ię madni išėjimui suknelė. Gražiai išrodys iš vienos 
spalvos materijos. ^Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20, taipgi 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. J t

3116 — Elegantiškas, ploninantis modelis. Tinka augesniai moterei, 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai paraSyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So. Halsted St., Chic&go, III.

kaltintojai patys miega arba ne
silanko į susirinkimus?

Oras jau* eina šilty n ir to
dėl klubas nutarė rengti pikni
ką birželio 4 d. Spaičio Shady 
Tree Grove, priešais Oh Henry 
parkų. Tikiu, kad kaltintojai 
atsilankys piknike ir patys per
sitikrins ar kliubo nariai yra 
užsnūdę ar ne.

-—B. B.

Nedėlioj
Naujienų Gegužinė

SUSIRINKIMU 
KALENDORĖLIS

..y
Ketvirtadienį gegužės 18. -

Humboldt Pąrk Lietuvių Po
litikos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks Ėljnira Simmons 
svet., 1640 N?^ Hancock St. 8 
v. vakare. Kliubo nariai malo
nėkite pribūti { susirinkimą iš-

JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą “žyduką”

Mutual Tobacco Co.
4707 So. Halsted St.

Tel. Yatds 0801 /
-4-----------------------------------------------------------

Nedėlioj 
Naujienų. Gegužinė

Garsinkites“N-nose”
• J 

....sgggessgg .......-—

NAUJIENOS Pattien Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Ui.

Čia |dedu 15 centų it praSau at

siųsti man pavyzdj No 

Mieros per kratinę Į

(Vardas ir pavardė) *

(Adresas)
J i

(Miestas ir valst.)

~ ... įfl t" ••nT.v.i.a.n.' '.ta,

girsti atsibuvusio baliaus ra
portą.—Valdyba.

Penktadienį gegužės 19.
Pasaulinės Parodos Lietuvių 

Sekcija šaukia visuotiną orga
nizacijų, spaudos ir veikėjų su
sirinkimą Westsidės parapijos 
svetainėje, 2323 West 23rd 
Place. Pradžia 7:30 v. v.

Sekmadienį, gegužės 21 —
♦

šv. Jono Evangelisto Drau
gijos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks 1-mą valandą po pietų 18- 
toje apielinkėje. Susirinkimas 
turėjo įvykti gegužės 28 d., bet 
jis buvo atkeltas savaitę, nes 
28-toj įvyks parapijos piknikas. 
Visi nariai prašomi atsiminti, 
kad susirinkimas įvyks gegužės 
21 d. ir atsilankyti į jį.

‘ Martinas Lorencą.

American Lithuaman Citizens 
Club svarbus susirinkimas į- 
vyks lygiai pirmą vai, popietų 
K. Gramonto svetainėje, 4535 
So. Rockwell str. Nariai pra-

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

muose arba studijoj 
8023 S. Halsted St.

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

PlETKIEWlėZ£-^5
-^,MORTGAGEJANKERSjx.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

r     - ..... —*
WM. RYMAS & CO.

DEKORUOJAM, MALIAVO- 
JAM IR KVIETKUOJAM 

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131
L.........  .. ........ .........—J 

Išvalyk Vidurius — Tai Pama
tas Sveikatai! 

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

___  Skaudėjimą, Nemigą.

‘į ' ’•

šomi skaitlingai susirinkti, nes 
tarp kitų svarbių dalykų, bus 
apkalbama pirmininko rinki
mas. Kadangi buvęs pirminin
kas Joseph Wingel gyvenimo 
aplinkybių verčiamas turėjo ap
leisti Chicagą, tai užpildymui 
jo vietos reikalinga bus išrink
ti kitas. Dar kartą nariai bei 
narės prašomi būtinai susirink
ti paskirtu laiku*, kad galėtume 
greičiau atlikti susirinkimą ir 
apleisti svetainę.—A. J. S.

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

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- 
ginimą 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.

CLASSIFIED ADS
- *

Business Service

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 ciuuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

Įvairius pataisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis. 

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
Kreipkitės 

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935

1 lh A dlUj

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

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

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 
negalės bus pasiūlytas tokia žema kaina; 
Prisirengk Pasaulinei Parodai. Mes tik 
ką užbaigėme puikiausi namą, ant Pasau
linės Parodos lauko. Tik mėnesis be
liko iki jos atidarymui. Pradėk statybą 
dabar ir mokėk per 2 metus. General 
Building Contractors Co., 111 West 
Jackson Blvd., kambarys 401. Didžiojo 
ofiso Telefonas Harrison 1671 ir ūmam 
reikalui Skyriaus Telefonas Central 3869, 
Reikalingi salesmanai.

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 
geriausi patarnavimą.

šaukite Telefonas 664 W.
510 So. Monroe St.

WEST FRANKFORT, ILL.

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymui visokios rūšies properčių. 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai nameli ar koki bizni ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Patrfield Avenue
, Lafayette 0455

CLASSIFIED ADS
........... ........................................................................................................................... ................

For Rent
RENDON storas pigiai, įtaisyta dėl 

restaurano arba aludės biznio, su vi
sais įrengimais. 6 kambariai pagyveni
mui užpakaly, basementas, garadžius. 
Prieinama renda. Gera vieta, netoli 
šapų.

1635 So. Canal St. 
Canal 6019

EXTRA! Marųuette Parke — Išsiren- 
duoja štoras ir 5 kambariai — geras 
bile kokiam bizniui..

2638 W. 69tb St.

Furnished Rooms
PARENDUOJU pigiai apšildomą 

kambarį dėl vyro arba poros. Ant Uni- 
versal Banko viršaus; šoninės durys.

Herbert Geske, 
812 W. 33rd St.

Automobiles
AUTOMORILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329
NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 

AUTOMOBILIAI
Norinti pirkti automobilį prašome atsilan
kyti pas Balzekas Motor Sales ir pama
tyti naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius, kurie turi vėliausius išto
bulinimus kaip tai floating power, auto
matu dutch-T-slot, pistons 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

Furniture & Fixtures

BARUI fixtūriai, bučernės fixturiai, 
Ice Cream baksai, Soda Fountain ir t. t. 
Biligbeim Company,, 1607-11 South 
State St.

AR JUS NORITE BARGENŲ -X 
Atsišaukite tuojaus 5717 Sberidan Road 

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

Gražų Orientališką kaurą 9x12 ver
tes $250-—$22.50. Custom padarytas se
klyčios setas $29, vertes $200. Kinietiš- 
kas kauras, Charles of London divanas 
su kede, lounge kėdė $12. Riešuto medžio 
miegkambario setas $35. Rinktinas rie
šuto medžio valgomojo kambario 1 se
tas, meilės sėdynė, sofa ant ratukų, mieg
kambario setas ir dvi lovos, radio, f i ran
kos, draperijos, veidrodžiai baby grand 
pianas, lempos, indai, ir kiti labai gra
žus daiktai, paaukausiu už bile kainą.

5717 Sberidan Road

Aš PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, turiu viską paaukauti 1 
Baby Grand Pianą, gražų valg. kamb. se
tą, modernišką miegk., $250, parlor se
tas $35, $175 auksiniai indai $45. Ki- 
nietiški kaurai $15. Radios, skalbimui ma
šina,, vacuum valytojas, lempos, paveikslai, 
vazos, firankos, drepsai, sidabrini taipgi 
Karakulinis Jakėtas, viską turiu parduoti 
šia savaitę. 5036 Ellis Av. tel.Drexel 4548

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS šiumekeris, kuris 
moka dirbti ant mašinų. Galiu ir pu
sininką priimti, nes vienam perdaug 
darbo. Gera vieta. 144 E. 113 St.

Help Wanted—Female

Mergaitė lengvam namų darbui. Turi 
būt ant vietos. Skalbti nereikia.

Pašaukite Armitage 7457

JAUNA mergaitė abelnam namų dar
bui. motinos pagelbininkė $3.00. Turi 
būt ant vietos ir sutikti išvažiuoti į 
cottage vasarai.

Telefonas Independente 2074

Business Chances

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

4554 So. Rockwell St.

PARSIDUODA grosernė iš priežasties 
išvažiavimo, kaina $400. Gražioj vie
toj Michigan Avė. Yra didelė salė ir 2 
kambariai. Renda $25.00.

10819 Micbigan Avė.

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

ROOMING auze—16 kambarių par
siduoda pigiai. Apleidžiu miestą. 

1248 West Monroe St.

Farms For Sale 
Vkiai'Pardayimuj

INDIANA farmos. 90 mylių nuo Chi
cagos su staku ir įrengimais žemomis 
kainomis ir ant išmokėjimo. Mainų 
nepriimsime. A. D. Donaldson, 203 
N. Wabash. Tel. State 7499.

FARMOS — ŪKIS
Pasinaudok šita proga, o tikrai busi 

laimingas, 40 akrų su budinkais $800, 
40 akrų miško prie ežero $600. 40 
akrų ant cementinio kelio didelis sod
nas ir miškas $800. Visos minėtos 
ūkės parsiduoda už skolą.

P. D. ANDREKUS,
Pentwater, Mich. >




