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Jau paruošė naują 
Illinois prekių . 

taksų bilių
Bilius tuo jaus bus pasiūlytas 

valstijos legislaturai. Priruo
šė bilių gen. prokuroras Ker- 
ner

SPRINGFIELD, III., geg. 18. 
—Generalinis prokuroras Ker- 
ner šiandie įteikė gubernatoriui 
Horner naują jo paties priruoš
tą prekių taksų (sales tax) bi
lių, kuriame yra išmesta visą 
tai, delko augščiausias 
panaikino pirmesnius 
taksų įstatymus.

Manoma, kad bilius
duotas abiems legislaturos 
tams dar šiandie.

Naująjame biliuje yra 
darni ir nauji taksai—užsiėmi
mo taksai. Be to surinktieji 
taksai bus sunaudojami ne vien 
bedarbių šelpimui, bet pavietai 
galės juos sunaudoti ir kitiems 
savo reikalams.

teismas 
prekių

bus pa-
bu-

įve-

Norvegija pirmoji 
priėmė Roosevelto 

pasiūlymą

visas pastangas kliudyti nusi
ginklavimo konferencijos dar- 
biri. Jau ir dabar keliama dau
gybė naujų klausimų, statoma 
naujos sąlygos, kad tik sutru- 
dyti nusiginklavimą, kurio 
Francija nenori, nors ir deda
si taikos šalininke.

Hitlerio kalba—diplomatinė 
gudrybė

BERLYNAS, geg. 18. —Hit
lerio kalba reichstagui buvo 
gudrus diplomatinis aktas. Jo
je nieko naujo nepasakyta. Hit
leris neatsižadėjo reikalavimo 
pakeisti Versallės sutartį ir 
pripažinti Vokietijai visišką ly
gybę, o kaslink nusiginklavi
mo, tai nepasakė daugiau, negu 
yra pasakę jo atstovai Gertevo- 
je.

Tečiaus atviru karo pasmer
kimu, palankiif atsiliepimu apie 
mažąsias šalis ir savo abelnu 
taikiu tonu (nuo kurio praei
ty nacionalistai butų įpuolę 
hysterijon, jei tokią kalbą bu
tų pasakęs kuris kitas kancle
ris), padare tai, kad dabar Ang
lijai ir Francijai bus labai sun
ku* atsisakyti svarstyti 
krečius pasiūlymus.
Pabaltija abejoja dėl

RYGA, geg. 18. —
Rusijos spauda užgiria preziden
to Roosevelto taikos atsišauki
mą, bet stato vieną sąlygą — 
Roosevelto sąlygos negali 
Rusijos valdžios užsienio 
kybos monopolio.

Pabaltijos šalių spauda
ir užgiria Roosevelto atsišauki
mą kaipo norą vengti karo, bet 
kartu nurodo, kad jis neįvyki
namas, nes net jeigu* ,ir visos 
šalys jį priimtų, jo negali pri
imti Rusija, valdžia, kuri atvi
rai skelbia, kad jos tikslas yra 
sunaikinti esančią tvarką Eu
ropoj.

jo kon-

Rusijos
Sovietų

Federalinės valdžios įtrobėsis, kuris tapo pastatytas Pa
saulinėje Parodoje Chicagoje. Trys stulpai vaizduoja trisval
džios padalinimus — teisminį, jstatymdavystinį (legislatyvį) 
ir administratyvj.

Dar daugiau milici 
jos prieš pieno 

streikierius
Lietuvos Naujienos

I
K
iii

tas!!!®

šimtai streikuojančių ūkininkų 
areštuoti Wisconsine, keli su
žeisti. Gal nuims suvaržy
mus pieno pristatymui

Elektros konfliktas Kaune baigtas

OSLO, Norvegija, geg. 18.— 
Norvegija yra pirmoji šalis, ku
ri oficialiai priėmė prezidento 
Roosevelto taikos ir nusiginkla
vimo planą.

Kaip tik karalius gavo prezi
dento Roosevelto atsišaukimą, 
tuoj aus tapo sušauktas nepa 
prastas kabineto posėdis, ku
riame vienbalsiai Jiko priimtas 
prezidento Roosevelto, planas,

Krizis praėjęs, sako anglai
LONDONAS, geg. 18.— Ang

lų nuomone, prezidento Roose
velto taikos atsišaukimas ir 
Hitlerio taiki kalba padarė tai, 
kad dabartinis nusiginklavimo 
krizis praėjo ir galima atnair- 
jinti nusiginklavimo konferen
ciją.

baugiau to, tapo suardytas 
Anglijos-Francijos “ultimatu
mo frontas” ir dabar Anglijos 
valdžia nežino ką daryti ir lau
kia ką Francija pasakys, nes 
ji bijo ir savo žmonių nusista
tymo, kuris pasidarė palankes
nis vokiečiams.

Manoma, kad Francija ir to
liau bandys trukdyti nusigink
lavimo konferencijos darbą, rei
kalaudama padaryti tyrinėjimus 
gandų, kad Vokietija ginkluo
jasi slapta.

Francija nepatenkinta
PARYŽIUS, geg. 18. —Taiki 

Hitlerio kalba sumažino įtempi
mą visoje Europoje. Bet Fran
cijai ji buvo tikrai nemaloni, 
nes atsitiko tai, ko Francija 
bijojosi: Hitleris sutiko priim
ti Rosevelto pasiūlymus ir Mac- 
Donaldo nusiginklavimo planą.

Francija liko izoliuota. Dar 
bar jai vienai teks priešintis 
nusiginklavimui ir todėl viso 
pasaulio akyse aiškiai pasirodyti 
kaltininke. Tai nemaloni už
duotis ir Francija, kaip išrodo, 
vengs aiškiai pasirodyti nusi
ginklavimo priešininke, Tečiau 
jau dabar yra aišku, kad ji dės

liesti
pre-

nors

Alaus taksų pajamos 
mažesnės, negu bu

vo tikėtasi
WASHINGTON, geg. 18. — 

Federalinė valdžia alaus taksų 
balandžio mėn.,—pirmą mėnesį 
kad|a alus buvo legalizuotas, — 
surinko viso $9,139,688,—daug 
mažiau negu buvo tikėtasi su
rinkti.

Tečiaus dar tik nedidelė da
lis valstijų gali pardavinėti alų, 
nes daugely valstijų alus nėra 
legalizuotas, o .kitur alus bus 
legalizuotas kiek vėliau.

Šaukia Chinijos ge 
nerolų pasitarimą
PEIPING, Chinijoj, geg. 18. 

—Chinijos geenrolai keturiuose 
karo sektoruose šiaurinėj Chi
nijoj liko pašaukti j Peiping 
pasitarti su gen. Hueng Fu, bu
vusiu premjeru*, kuris atvyko su 
slaptomis instrukcijomis nuo 
vyriausio Chinijos karvedžio, 
gen. Chiang Kai-shek. Gen. Fu 
atsisako pasakyti kokios tos 
instrukcijos yra.

Japonija atsisakys 
priimti Roosevelto 

pasiūlymus

Texas gyvulių augin 
tojai nori pulti 

Meksiką
Nenori prisižadėti neliesti Chi- 

nijos, kuri, pasak japonų, ne
santi atsakomihfca šalis

Nori suorganizuoti bandą 
briautis Meksikon, kad išva
duoti du amerikiečius

ir

MILWAUKEE, Wis., geg. 18. 
—Šiandie Wisconsino kelius pa- 
truliutaja pilnai apsiginklavusi 
ir uniformuota valstijos milici
ja. Nors jiems ir išduoti visi 
ginklai, milicininkai tečiaus vei
kia tik kaip šerifo depučiui, nes 
karo stovio nėra paskelbta.

400 milicininkų, pilname są
state, su kulkosvaidžiais ir lau
ko ligonine įsakyta vykti įOut- 
agamie pavietą, kur gauta ži
nių, kad streikieriai planuoją 
demonstraciją.

750 milicininkų stovi gink- 
luotuvėse ir laukia įsakymo vyk
ti kovoti streikuojančius pieno 
ūkininkus. 200 milicininkų tapo 
pasiųsta į Shwano pavietą, kur 
vakar tapo areštuoti 225 strei
kieriai.

Milicijos vadas įsakė areštuo
ti visus žmones, kurie bute pa
gauti liejant pieną. Guberna
torius gi rengiasi atidaryti pie
no perdirbimo punktus dar tri
juose pavietuose. Jie bus po 
milicijos apsauga.

Du streikieriai bu*vo skau
džiai sumušti ties Shawano. Ra
tine tapo pašautas ir gal mir
tinai sužeistas Russell Heiding, 
18 m., iš Franksville. Be to Ra
tine tapo areštuota daugiau 
kaip 300 streikierių.

Miestui nesusitaikius su elekt
ros kompanija, įsimaišė mi
nisterija, įvedė elektros kon
trolę ir nustatė žemesnes kai
nas.

KAUNAS, bal. 29. — Dery- 
bos dėl elektros atpiginimo 
Kauno mieste tarp Kauno mies
to savivaldybės ir elektros sto
ties vakar prasidėjo ir truko 
ligi šiandien 11 vai. 30 min. 
Derybų reikalais šiąnakt į Kau
ną iš Belgijos atvyko ir vyr. 
elektros stoties direktorius 
Scoumanne.

Miesto savivaldybė elektros 
stočiai pasiūlė maksimalų tari
fą šviesai—75 centus už kw- 
valandą (68 centai stočiai ir 7 
cetnai miesto naudai) ir mak
simalų tarifą jėgai— 68 cen
tus.1 Tačiau elektros stotis su 
tokiu miesto savivaldybės pa

Valstijos senatas ty 
rinčs gyvulių 

skerdyklas

yra, ar Japonija 
prezidento Roo- 
pasiulymus. O 
tai pridjės savo 

reikalavimo, kad 
nesiųstų karinta-

TOKIO, geg. 18. — Patirta, 
kad abejotina 
sutiks priimti 
sevelto taikos 
jei ir priims, 
sąlygas prie 
nė viena šalis
menės už savo šalies rybų. Ji 
atsisakys prižadėti nesiųsti ka
riuomenės į Chiniją, kuri pa
sak japonų, negali skaitytis at- 
sakominga šalis. Japonai nuro
do, kad ir kitos šalys laiko sa
vo kariuomenes Chinijoje, kas 
esą rodo, kad ten yra neužtik
rintos sąlygos ir nėra pastovios 
valdžios.

Farley atstovaus 
prezidentą paro

dos atidaryme
CHICAGO.—Kadangi ne pre

zidentas Rooseveltas, nė vice
prezidentas Garner, būdami už
imti kitais reikalais, negali at
vykti į Chicago gegužės 27 d. 
ir atidaryti pasaulinę parodą, 
tai kaipo prezidento atstovas 
atidarymo dienai yra siunčiamas 
generalinis pašto viršininkas 
James A. Farley.

ALPINE, Tex., geg. 18. — 
—Jei diplomatinėmis derybo
mis nepasiseks išvaduoti dviejų 
amerikiečių gyvulių augintojų, 
kariuos pastvėrė Meksikos ban
ditai, tai Texas kaubojai ren
giasi patys vykti Meksikon ir 
tuos du amerikiečius išvaduoti.

Pastvertieji amerikiečiai yra 
turtingas gyvulių augintojas 
Art Hannold ir jo darbininkas 
John Rollins. Jie buvo išjoję 
Meksikon ieškoti keturių pavog
tų arklių. Čia jutos- ir pastvėrė 
gyvulių vagys ir nusivežė šalies 
gilumom Išpirkimo nereika
laujama, bet manoma, kad juos 
laikoma kerštui už amerikiečių 
nušovimą dviejų meksikiečių 
šmugelninkų.

Uždarė 7 apdraudos 
kompanijas

CHICAGO.— Ernest Palmer, 
Illinois apdraudos superinten
dentas, uždarė 7 apdraudos 
kompanijas ir draugijas ir pa
prašė generalinį prokurorą pa
skirti joms receiverius. Dvi tų 
kompanijų—01^ Equity Insu
rance Co. ir Eagle Būriai Socie- 
ty, yra Chicagoje, likuteios pen
kios—kitose valstijos dalyse.

Sukėlė riaušes ne
gaunantys darbo pa
samdyti darbininkai

CHICAGO.—Prieš šešias sa- 
vai tęs valstija pasisamdė Du 
Page pavieto 600 
dirbti prie baigimo 
kelio, ties Wheaton. 
ateina į darbą, bet 
negauna, nes 
cemento. O kad 
tai negauna ir 
Tokia padėtis tęsias jau* šešias 
savaites. Tie bedarbiai tečiaus 
negali gauti ir pašelpos, nes jie 
skaitosi pasamdytais ir dirban
čiais. Pagalios jų kantrybė iš
sisėmė ir vakar jie sukėlė riau
šes ir esą bandę sudaužyti at
vežtas darbui mašinas. Tečiaus 
juos išvaikė šerifo depuČiai, ke
lis darbininkų sužeisdami.

Cemento gi negaunama to
dėl, kad gubernatorius atmetė 
visus kontraktus su cemento 
kompanijoms ,nes kaip išrodo, 
jos kainas cementui nustatė 
susitarusios tarp savęs. Guber
natorius Horner paskelbė, kad 
cementą gaminsis pati valstija, 
bet ir valstijos cemento dar ne
gauta.

darbininkų 
Roosevell 

Jie kasdie 
djarbo vis 

negaunama 
nedirba, 
mokėti.

SPRINGFIELD, III., geg. 
—Senatas 29 balsais prieš 
nutarė tyrinėti Union Stock 
Yard ant Transit Co. veikimą. 
Tyrinėjimui bus paskirta trijų 
senatorių komisija.

Chicagos senatoriai smarkiai 
priešinosi tam pasiūlymui, prie 
jų prisidėjo ir senatorius iŠ 
East .St. Louis, kur taipjau yra 
didelės skerdyklos. Bet jie pra
laimėjo.

Kaltinama, kad ši kompani
ja, kuri supirkinėja dėl sker
dyklų gyvulius, apiplėšinėja 
farmerius, labai brangiai imda
ma. už pašarą ir gyvulių prižiū
rėjimą iki parduosiant skerdyk
loms.

18.
10

40 žmonių žuvo girios 
gaisre Meksikoj
PUEBLA, Meksikoj, geg. 18. 

—Po didelio gaisro Amajac 
miškuose, pasigendama 40 miš
ko kirtėjų ir jų šeimynų narių. 
Manoma, kad jie yra žuvę gais
re.

Dideli potvyniai Illi 
nois valstijoje

PEORIA, III., geg. 18. — Iš
siliejusi Illinois ir kitos upės 
užiejo didelius plotus dirbamos 
žemės ir pridarė didelių nuosto
lių Illinois, Indiana ir Missouri 
farmeriams. Vietomis pratruko 
dambos ir gręsia užlieti naujus 
plotus žamė/3.

siūlymu nesutiko ir iš savo pu
sės pasiūlė: perimti elektros 
stotį administruoti miesto savi
valdybei, bendrovei kasmet ligi 
1950 m. sausio 1 d., kada bai
giasi koncesijos sutartis, mo
kant po 800,000 litų kaip pelną 
ir po 230,000 litų kaip sumą 
kapitalo amortizacijai.

Miesto savivaldybės atstovai 
su* šiuo elektros stoties pasiūly
mu nesutiko ir todėl derybos 
liko be rezultatų. Apie derybų 
nepasisekimą miesto burmistras 
inž. A. Graurogkas tuojau pra
nešė vidaus reikalų ministeriui 
pulk. Rusteikai, po ko m miste
rių kabinetas tuoj pat galutinai 
priėmė elektros energijos kai
noms normuoti įstatymą.

Priimtu elektros energijos 
kainoms normuoti įstatymu, 
viešajam reikalui esant,

1. vidaus reikalų ministeris 
turi teisę nustatyti aukščiausių 
kainų tarifus elektros įmonių 
duodamai ėmėjams elektros 
energijai.

Šitie tarifai gali būti įvairus, 
žiūrint elektros energijos ga
minimo ir vartojimo sąlygų.

2. Jei elektros įmonė atsi« 
sako duoti ėmėjams elektros 
energiją arba ima už elektros 
energiją daugiau, negu vidaus 
reikalų ministerio nustatyta^ tai 
vidaus reikalų ministeris gali 
paskirti adiministratorių elekt
ros‘įmonei vesti.
--Įmonė vedama jos sąskaita.

3. Elektros įmonės vedėjas, 
kuris nusižengė paėmęs iš elekt
ros ėmėjo už elektros energiją 
daugiau, negu* vidaus reikalų 
ministerio nustatyta, apskrities 
viršininko nutarimu baudžia
mas pinigine bauda ligi 
litų.

Nubaustajam baudos 
mokėjus, ji išieškoma iš
ros įmonės savininko turto.

4. šis įstatymas taikomas ir 
toms elektros įmonėms, kurios 
duoda ėmėjams elektros ener
giją sutartimis su vietos savi
valdybėmis.
Elektros kainos Kaunui nusta

tytos
šiandien 12 vai. p. vidaus rei

kalų ministeris nustatė kainas 
elektros šviesai. Aukščiausia 
kaina elektros šviesai nustatyta 
82 cnt. kilovatvalandai (buvo 
1.35 lt.), o jėgai — 40 cnt. ki
lovatvalandai (buvo 1.05 lt.).

Bet yra ir neaiškumų. Kas 
bus su skaitikliais (meteriais) ? 
Miestas tik pusę kainos mokė
davo už gatvių apšvietimą. Kiek 
dabar mokės? Be to miestas 
gaudavo nuo kilovato po 7 cen
tus, iš kurių apmokėdavo gat
vių apšvietimą, vidutiniškai 40,- 
000 liti? į metus. Ar ir dabar 
miestas tūtas pinigus gaus? Ir 
kaip: ar iš nustatytos naujos 
kainos, ar bus extra tarifas? 
Apie visą tai naujasis ministe
rijos įstatymas nieko nesako.

5,000

nesu- 
elekt-

SAULT STE. MARIE, Mich., 
geg. 15.—Du- broliai, Henry ir 
Edward Jacąues prigėrė Char- 
lotte upėj ( bežuvaudami. Jie 
prigėrė vienas kitą gelbėdami.

Naziai paleido ir 
Prūsijos seimąPrezidentas pasirašė 

Musele Shoals bilių Illinois bravorai ne
moka valstijai taksų

BERLYNAS, geg. 18. —Ma
žių vadai paleido Prūsijos sei
mą, kaip tapo paleistas reichsta
gas. Prašant Prūsijos premie- 
rui Goering, didžiausios Vokie
tijos valstijos, Prūsijos seimas 
nutarė nutraukti posėdžius iki 
1937 m. Jei butų reikalas, Goe
ring ar nazių vadas Kube galės 
seimą išnaujo sušaukti.

Japonai paėmė dar vieną 
miestą

TOKIO, geg. 18. — Gautomis 
žiinomis, Miyaun miestas, 35 
m. į šiaurę nuo Peiping prie ku
rio japonai veržėsi visą pereitą 
savaitę, šiandie japonų liko už
imtas.

teisingus nurodymus kaip susitvarkytiIr Italai atidėjo skridimą

parosi visai silpnas.

AMSTERDAM, geg. 18. — 
Italijos oro eskadra, kuri geg. 
25 d. turėjo išskristi į pasau
linę parodą Chicagoje, išskridi
mą atidėjo iki birželio 6 d.

Chicagai Ir apfeUnkei federa* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus, maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:- 
06

WASHINGTON, geg. 18. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasirašė Tennessee upės klonio 
išvystymo bilių, plačiau žinomą 
kaip Musele Shoals bilių.

Darbai prie to klonio išvysty
mo— statymo naujų tvenkinių, 
hydroeleiktros stočių ir trąšų 
dirbtuvių bus pradėti kaip gali
ma greičiausia. Priruošiamieji 
darbai jau ir dabar buvo ve 
darni. 
■*«■■>«.. »■ *»•*•••

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

SPRINGFIELD, III., geg. 18. 
—Gubernatorius Horner įsakė 
prokurorui Kemer Užvesti by
las prieš visus tuos bravorus, 
distributorius ir importuotojus, 
kurie nėra sumokėję valstijai 
alaus taksų—po 2c ant galiono 
parduoto alaus. Įstatymai rei
kalauja, kad jie užsistatytų 
kauciją, bet ir to daugelis bra
vorų ir importuotojų nėra pa
darę. ... •

Bus stehgiamasi tokius bra
vorus uždaryti teismo keliu.

POONA, Indijoj, geg. 17. — 
Daktarai rado, kad Mahatma 
Gandhi p|O 9 dienų badavimo 
jaučiasi gana genai, nežiūrint, 
kad yra susilpnėjęs ir jo bal
sas

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



NAUJIENOS, CKIeago, UI. Penktadienis, geg. 19, 1933

KORESPONDENCIJOS
j; DIDŽIAUSIAS
Detroit, Mich.

Kritingoje padėlyje kun. F. K. 
Valaitis

Kun. Fr. K. Valaitis, 70 me
tų amžiaus, kuris savo laiku 
buvo šv. Jurgio parapijos kle
bonas, vos nežuvo nuo šviečia
mųjų dujų. 4133 Joseph Cain- 
pau gatvėje jis buvo surastas 
savo kambaryje gulintis be są
monės ant grindų. Užėjo jį 
kun. Fr. J. Čižauskas, kuris 
tuoj pašaukė policiją.

Kun. Valaitis tapo nuvežtas 
j St. Mary’s ligoninę. Jo pa
dėtis esanti rimta.

Pasak policijos, nelaimė įvy- 
kusi sekamu budu: virtuvėje

West Frankfort Biz
nio ir Profesijos 

Rodyklė
Telefonai 13B. H. WEBB, M. D.

VIDURINĖ MEDICINA
Gydo akių ligas ir pritaiko akinius. 

Webb Building.
WEST FRANKFORT. ILL.

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

Virš Burgo krautuvės
WEST FRANKFORT. ILL.PALMER INSURANCE

AGENCY
Pirmiau* buvusi Pharis Agency 

VISOKIOS RŪŠIES APDRADA
1 10 S. Emma St..

Telefonas 363
WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 286

W. F. PURE MILK CO.
Užlaiko puikiausi pierų, Smetoną ir 

sviestą 

408 W. Main St. 
WEST FRANKFORT. ILL.

Pilone 282
’ BURG’S

Puošnus rūbai Moterims ir 
Merginoms 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 161
UNION FUNERAL

SERVICE
Ambulansų Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 313

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

Ornamentališkas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street 
WEST FRANKFORT, ILL.

KODĖL MOKĖTI 
RENDA

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimą NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų

LIKUSI KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT 
BUILDING & LOAN 

ASSOCIATION
113 East Main St.
WEST FRANKFORT. ILL.

E. V. SIMPSON
PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORIUS 

Priešais City Hali 
WE£T FRANKFORT, ILL.

Telefonas 566-R

J. R. Mabry Co.
V/HOLESALE AND RE.TAIL 

. Maliava ir Popteravimui Popiera 
< * 1113 East Main St.
■t WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 346

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

Geležis. Viskas kas reikalinga 
namų statymui.

101 West Poplar St. 
WBST FRANKFORT, ILL. 

ant dujų pečiaus buvo verda
ma kava; kava užvirė ir užlie
jo ugnį. Tada visi kambariai 
prisipildė dujų, nuo kurių kun. 
Valaitis užtroško ir neteko są
monės.

Tyrinės raketierius
Skalbyklų pramonėje rake- 

tieriai tiek įsigalėjo, jog tie
siog paėmė kontrolę į savo 
rankas. Prieš keletą dienų 
paaiškėjo, jog skalbyklose mo
terims darbininkėms .mokama 
tik po penkis centus* per va
landą. Kada prasidėjo tyri
nėjimas, tai skalbyklų savinin
kai teisinosi, jog dėl raketie- 
rių įsigalėjimo jie nebegali 
verstis.

Dabar vėl paaiškėjo, jog ra- 
ketieriai turi prikišę nagus ir 
prie kepyklų. Valstijos Dar
bo Komisija pradėjo raketie- 
rių darbuotę tyrinėti ir trum
poje ateityje Žada savo rapor
tą paskelbti.
Nusižudė dėl automobiliaus
Anthony Beldi, 40 metų am

žiaus, neteko leidimo važinė
tis automobiliu. Ne tik jam, 
bet ir sunui bei jo žmonai per 
visus metus buvo uždrausta 
šoferiauti. Tos bausmes susi
laukė už tai, kad buvo pagau
tas neatsargiai važiuojant.

Matomai, ta bausmė tiek pa
veikė Belch, kad jis nutarė su 
šiuo pasauliu atsiskirti. Jis 
nuėjo į skiepą ir nusitroškino 
švicčiamomsionis dujomis.
Michigano valstija prieš vai

kų darbą
Michigan valstijos legislatu- 

ra priėmė rezoliuciją, kad bu
tų uždrausta vaikus samdyti 
darbui. Tokias rezoliucijas li
gi šiol yra priėmusios 12 val
stijų. Reikia 36 valstijų, kad 
pereitų konstitucijos pataisa, 
uždraudžiant vaikų darbą.

Plėšikai laimėjo $4,000
•

Šiomis dienomis plėšikai pa
darė “oldapą” N. Nalbandian 
tabako kompanijai. Kai plė
šikai įėjo, knygvedis skaitė pi
nigus. Jam buvo paliepta ne
sijudinti. Po to plėšikai pa
griebė pinigus ir paspruko.
Atsivėrė stebuklingas šaltinis

Kad kokios, mes susilauksi
me antro Liurdo. Jau prie 
vienos bažnyčios atsivėrė “ste
buklingas šaltinis”, žmondiai 
eina to vandens ragauti ir sa
ko, kad “mačija”.

Well, tariant ano žydelio 
žodžiais, kam mačija, kam ne- 
mačija, bet dvasiškių bizniui 
gali tikrai pamačyti.

— F. Lavins kas.

Ratine, VVis.
Pirma gegužinė

A. L. T. Sandaros 35 kuopa 
atidaro piknikų sezoną. Gegu
žės 21 d. bus pirmas piknikas 
Rivervievv Parke. Tame pikni
ke loš “indoor bąli” gėmį SLA. 
jaunuolių 369 kp. jauktas prieš 
šv. Kazimiero jauktą. Be to, 
vesituvių orkestras linksmins 
svečius, o rengėjai pamylės su 
gintarinės spalvos alučiu ir kt. 
Kviečiami lietuviai. atvažiuoti, 
pasidžiaugti gamtos grožybėmis 
ir linksmai laiką praleisti.
Atsakymas Kenoshos žvalgui
“Naujienų” num. 114, pirma

dienio laidoj, tilpo korespon
dencija, kur užkliudoma Ra- 
cino lietuviai. Ant vietos gali 
plepėti, kaip puodas diktuoja, 
bet apie Racino lietuvius ma
tau reikalą atitaisyti klaidą. 
Ten minima, jog į buvusį p. 
J. Januškevičiaus vakarą atsi
lankė vos 15 ypatų. Netiesa; j 
paveikslų vakarą atsilankė virš 
80 žmonių. Iš Kenosha jokių

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

žvalgų nebuvo ir nematė rodo
mų paveikslų, — tai kam me
luoti? Man yra žinomas kiek
vienas, kuris pirko tikietą.

Kuomet žmogus, nematęs pa
veikslų, sprendžia apie juos, 
tai atrodo daugiau nei keista, 
žvalgas suranda, kad jo uoslei 
ir pats Januškevičius nekošer. 
Jei toks geras patronas SLA., 
kodėl nesidarbavai, kad pa
veikslų vakarą padarius nau
dingu, jog kunigai ir ponai 
kelio neužstojo dėl garsinimo, 
žvalgo tokios rųšies paduoda
momis Žinelėmis kenoshiečiai, 
o juo labiau raciniečiai nejdo- 
mauja. — Koresp.

LIETUVOS ŽINIOS
Kauno Tvirtovės 

Statymas
Kauno tvirtovės pastatymas 

kaštavo apie 20,000,000 rub
lių.

Rusams pradėjus atšalti nuo 
Vokietijos ir artėjant su Pran
cūzija teko galvoti, kad anks
čiau ar vėliau teks kariauti su 
galingąja Vokiečių imperija, 
kurią tuo laiku valde genialus 
politikas Bismarkas. Caras 
Aleksandras III užėmęs Rusi
jos sostą 1881 m. susirūpino 
Vakarų Rusijos sienų sustipri
nimu ir davė krašto apsaugos 
minisiteriui parėdymą sudaryti 
planą visos eilės tvirtovių Ne- 
muno-Bugo upių linijose.

Kaunan 1878 m. atvyko |vai? 
rios komisijos su generolais 
priešaky ir pradėjo matavimus 
Kauno apylinkėse, bet žemės 
daugumoje tuomet už Kauno 
miesto buvo privatinės, tad 
jas pirmoje eilėje teko atpirk
ti. Kadangi tuo laiku rusų val
stybėje kyšiai buvo įprastas da
lykas, tai kas duodavo didesnį 
kyšį, to žemę brangiau įvertin
davo. Pav., už-Fredos dvaro 
netoli Kauno ’ ('tuą^ląilįu Fredos 
dvaras turėjo apie 80 valakų 
žemės t. y. apie 800 hektarų) 
rusų valdžia užmokėjo dvaro 
savininkui Kazimierui Godliaus- 
kui ir jo įpėdiniams 800,000 
rublių (apie 4,000,000 litų), 
taigi anais laikais buvo moka
ma po 13,333 litus už hektarą 
žemes. Bet ištiktųjų tai God*- 
liauskas ir jo įpėdiniai tiktai 
pasirašė ant tokios sumos, o 
gavo tiktai apie 1,500,000 litų 
musų pinigais, o 2,500,000 litų 
buvo kyšis, kad brangiai už
mokėtų už žemę. Nors ta gau
ta suma irgi buvo anais lai
kais gana didelė. Kitiems bu
vo mokama po 100,000 rublių 
ir daugiau. Svarbiausiu staty
toju Kauno tvirtovės buvo ka
ro inžinierius Sevcov’as ir in
žinieriai padėjėjai Vendzia- 
golski ir Krasovski. Jie uždir
bo oficialiai 100,000 rublių, 
bet fortų nebuvo pabaigę.

Rusų karo ministeris pama
tęs, kad Kauno tvirtovėn jau 
buvo sukišta apie 10,000,000 
rublių, pavedė tolimesnį už
baigimą fortų ekonominei ko
misijai. Tie 10 milijonų jau 
buvo Kauno tvirtovėn sukišti 
iki 1889 m. Juk po to laiko 
rusai vis dar statė ir stiprino 
Kauno tvirtovei fortus, tad ne
apsiriksime pasakę, kad ru
sams Kauno tvirtove apsiėjo 
iki 1915 metų ne mažiau 20,- 
000,000 aukso rublių, (apie 
100,000,000 litų).

Už šiuos pinigus dabar butų 
galima pastatyti vidutinį mies
tą su elektra, vandentiekiu, 
kanalizacija ir kitais patogu
mais. Rusai gi gindami Kauno 
tvirtovę joje laikėsi tiktai apie 
dvi savaites ir spaudžiami vo
kiečių generolo Litzmano ap
leido Kauną, palikdami jame 
1,000 patrankų ir 20,000 belai
svių. Taip niekais nuėjo rusų 
100,000,000 litų, nes prie šian
dieninės technikos tvirtovės 
kare labai mažą rolę telošia.

Garsinkite “N-nosą”

Kaune nuslinko su kal
nu 3-jų aukštų namas
'Kaunas, bal. 28. — Kalnų 

g-včj 46 nr. dr. Tcrcijono na
mas jau prieš kurį laiką ėmė 
su kalnų pasiduoti žemyn, šį 
pavasarį paaiškėjo, kad kal
nas namo neatlaikys ir abiem 
teks leistis žemyn. Miesto sa
vivaldybės inžinieriai apžiurė
jo namą ir konstatavo pavojų 
jame gyventi. Praėjusios sa
vaitės pabaigoj visi gyventojai 
iš to namo buvo iškelti. Kie
mo gyventojai visą laiką bu
dėjo, kad neatsitiktų nelaimė, 
nelįstų vaikai. Šiąnakt apie 
21/į, vai. ryto namai griuvo. 
Nors tai buvo pats miego lai
kas, tačiau daug žmonių žiu
rėjo apstoję kaip namas griū
va. Namas mūrinis, trijų 
aukštų ir griuvo su dideliu 
triukšmu ir bildesiu. Griū
vant visai suiro sienos, sulužo, 
susimaišė įrenginiai.

Šiaulių laisvąmanių su
sirinkimas

Šiauliai. — Šiauliuose įvyko 
balandžio 23' <1. Religinių pas
kaitų salėje. Iš valdybos pra
nešimo, kurį padarė p. A. Pal- 
čiauskas, matyti, kad pernai 
draugija labiausia pasidarba
vo, aptvarkydama ir apsodin
dama gėlėmis ir medeliais sa
vo išlaikomas. ir prižiūrimas 
laisvąsias kapines ties Ginku- 
nais. Vidaus reikalų ir švieti
mo ministerijoms valstybės ta
rybai ir prof. Remeriui pasiųs
tas raštas civilinės metrikaci
jos reikalu su kelių šimtų šau
lių miesto gyventojų parašais.'

Susirinkimo padaryti keli 
nutarimai. Vienas — steigti 
vaikų darželį, kurio patalpos 
tiktų pradžios mokyklai įsteig
ti, o taip pat ir bibliotekai bei 
paskaitų salei įrengti. Antras 
— pavesti skyriaus valdybai 
susitarti su kitnis skyriais dėl 
visuotinio draugijos skyrių at
stovų suvažiavimo, nes centro 
valdyba dėl tpZvnęr,odapti yi- 
sėi jokio silsi taikinimo.' Tre
čias — pavesti valdybai pa
rengti rezoliucijų delsiamos 
įvesti civilinėm metrikacijos 
reikalu ir ketvirtas — įsteigti 
fondą, iš kurię^utų prenume
ruojama ar padedama prenu
meruotis neturtingiems žmo
nėms laisvamąnių laikraštį 
“Laisvamanis”.

Naujon skyriaus valdybon 
išrinkta pp. J. Zaburas, A. 
Palčiauskas, J. Marcinkonis, A. 
Šukienė ir J. Navickas. Revi
zijos komisijon —- pp. M. Vcr- 
cinskas, J. Varnauskas ir V. 
Baranauskas.

Bankrutuoją Kybartų 
vokiečiui bankas

Banko likvidacinis susirinki- 
mas. — Žmohės verkė dėl 
padarytų jiems nuostolių, t— 
Bankas turi apie 70,000 litų 
nedateklių.

Kybartuose balandžio 23 d. 
įvyko Kybartų ir apylinkės 
vokiečių smulkaus kredito 
banko visuotinis narių susirin
kimas. Per susirinkiihą turė
jo būti iškeltas1 minėto banko 
likvidavintoši klausimas. Bįet 
nesusidarius reikiamam kie
kiui narių, šis įklausimąs ati
dėtas kitąni susirinkimu, kurį 
manoma. greit sukviesti. Nors 
šiame suvirinkime bankas ne
buvo likviduotas ryis dėlto banko 
revizijos komisija susirinku
siems padarė kai kurių paaiš
kinimų. Susirinkime dalyvavo 
ir Inspekcijos atstovas revizo-, 
rius p. Grigaitis.

Iš revizijos komisijos'prane
šimo ir iš kalbų pasakytų su
sirinkimo metu paaiškėjo, kad 
banko vadovybė visą laiką ro
dė gerą, banko būvį.

Šiuo laiku, kai paaiškėjo 
per susir i tikimą bankas turi 
apie 60,000 — 70,000 litų nuo
stolių.

Nedalioj 
Naujienų Gegužini.

Licitacijos Išpardavimas
Kada nors laikytas!

Proga, kuri Pasitaiko tik Sykį Gyvenime Nusipirkti

RAKANDUS — KAURUS — PĘČIUS — RADIOS ir LEDAUNES

UŽ MAŽIAU NEGU WBOLESALE 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 didžiausiais Barge- 
nais jūsų gyvenime. Kas pirmas ateis tam pirmam patarnausime.

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

cija prasidės 2:30 kas popietį ir 7:30 kas vakarą iki visas stakas bus 
išparduotas.
HALSTED FURNITURE CO. neišeina iš biznio, bet dabar savo 

kreditorių yra verčiama daryti šiuos didelius paaukavimus.

Susirinkime taip pat paiš- 
kėjo kad yra didelė netvarka 
su narių vekseliais. Iš kai ku
rių narių kiti bankai reikalau
ja išsipirkti vekselius, tuo tar
pu šituos vekselius jie yra ap
mokėję išsipirkę Kybartų 
smulkaus kredito vokiečių 
banke. Vadinasi išreikalauja
ma antrą kartą.

Bhhkb' itiVlSliniffkai^Su aša
romis skundžiasi, kad jiems 
neišmokami indeliai.

Banko nariai labai susijau
dinę su nerimasčių laukia se
kančio susirinkimo ir galuti
nio inspekcijos revizijos pra
nešimo. Mat, tada paaiškės, 
kiek kuriam teks mokėti. 
Jiems reikės mokėti dviguba 
skirto kredito suma.

Šiam bankui priklausė ky- 
bartiečiai ir apylinkių ūkinin
kai. Bankui vadovavo garbin
gi vietos vokiečių visuomenes 
atstovai, dar ir dabar užimą 
atsakingas vietas. Paskutiniuo
ju laiku bankui vadovavo Ky
bartų vokiečių vidurinės mo
kyklos direktorius Cigleris, tos 
pat mokyklos mokytojas Slite- 
ris ir k.

Banko nariai yra labai nu
sivylę iki šiol jiems vadova
vusiais žmonėmis.

Kooperatyvas padaręs 5 
milijony litų apyvartos
“Paramos” kooperatyvo susi

rinkimas. — Iškepta 5 mili
jonai kilogramų duonos.

Kaunas, bal. 28. — Vakar 
buvo labai gausus “Paramos” 
vartotojų kooperatyvo metinis 
pajininkų susirinkimas. Susi
rinkimui pirm. inž. St. Kairys.
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J. J. BAGDONAS
LIETUVIU GRABORIUS)

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savonipesSusT 
5 Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street

Valdybos pranešimą daro p. 
Pakalka.

IŠ jo pranešimo paaiškėjo, 
kad 1932 m. “Paramos” balan
sas siekia 3,^74,882 lt. Balan
sas lyginant su užpereitais me
tais yra sumažėjęs apie 300,- 
000 lt. Tokia suma sumažin
tas ir prekių išteklius ką ckon. 
krizio laikais galima laikyti 
teigiamu reiškiniu.

Kilnojamojo ir nekilnojamo
jo turto įstaiga turi už 2,479,- 
850 lt. Daugiausia kapitalo 
įdėta į duonos kepyklą —- 1,- 
939,369 lt. Savų kapitalų ko
operatyvas turi 370,000 lt. (Pa
jų atsargos apyvartoj 82,726 lt. 
ir amortizacijos 287.414 lt.).

Parduotuvių “Parama” turi 
19. Metinė pajamų išlaidų 
sąmatą apie 1,2 mil. lt.

Visose “Paramos” įmonėse 
dirba 170 darbininkų ir tar
nautojų. Prekių pernai par
duota už 4,6 mil. lt. Kepykloj 
per metus iškepta duonos apie 
4,9 mil. klg. t

Pernykščiai metai užbaigti 
be pelno, nes rengiantis sutik
ti dar blogesnius laikus valdy
ba amrotizacijoms nurašė 162,- 
000 lt. ir remontų išlaidų pir
myn apie 30,000 lt.

Diskusijų metu reiškiama 
pageidavimo, kad “Parama” 
turi dar papiginti duoną.

P. Sabinskas pabrėžia, kad 
1932 m. “Parama’' baigus su 
138,000 lt. nuostolio ir kad ben

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draskoe vanos*
swimming pool.

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

drai “Paramos” būklė esanti 
gana rimta.

P. Vaitkevičius atsako, kad 
p. Sabinskas kiekvienais me
tais baugina, o “Parama” gy
vuoja kaip gyvavus.

P. Kakalka atsako dėl duo
nos papiginimo. Duoninių 
miltų 1 klg. Kaune kaštuojąs 
22 et., l lęig. pagaminimas apie 
12 —o1 ^Parama” pa
prastą, feet sveiką gerą duoną 
pardavinėjanti po 20 et. Tai 
žemiau savikainos. Uždirba
ma tik aukštesnės rūšies, bal
ta, plikytą etc. duoną kepant. 
Dabar “Parama” kepa apie 15 
rūšių duonų. Apyskaita priim
ta.

1933 m. sąmatoj išlaidų su
mažinama apie 70,000 lt.

Pirkėjų skaičius “Paramos” 
parduotuvėse padidėjo, bet jų 
įpirkimo galia sumažėjus 25— 
30%.

1931 m. kiekvienam dienos 
pirkėjui išeidavo 1 lt.; o 1932 
m., 0,70 lt.

Prekybos įmonių sąmatą 
priimta 539,000 lt., kepyklos 
sąmatą 550,500 lt. ir namų 
eksploatacijos 120,000 lt.

Duonos numatoma parduoti 
(šiemet) 5-65 mil. klg. už 1,- 
417 mil. lt.

Bendrovė narių turi 920, jų 
atsakingumas 140,512 lt.

Iš valdybos išėjo p. PakaL 
ka ir p. Dagys (Lietūkis), juo
du ir vėl išrinkti.



Penktadienis, geg. 19, 1933 r
v

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“NAUJIENŲ” GE 
GUŽINĖ IR ARK
LIŲ LENKTYNĖS

♦

Lemonto lietuviai laukia gegu
žinės; gal turėsime lenktynė
se ir savo arklį.

dų”. Primas “raundas” turės 
susidėti iš lenktynių, o antras, 
—iš arklių kumštynių arba bok
so.

Dėl pirmo raundo laimėjimo 
p. Ruikis abejoja, bet kai dėl 
antro,—tai jis yra tikras, kad 
jo amerikoniškas arklys sumuš 
“japoškas”, nes savo' arklio 
smarkumą jis patyrė ant savo 
kojos.

O dabar ligi pasimatymo The 
Oaks darže gegužės 21 d.

—Julius Plačiukas.

ką Pasaulinės Parodos 
mėse..

Šios apylinkės lietuviai stro
piai rengiasi prie “Naujienų” 
gegužinės, kuri įvyks gegužės 
21 d. The Oaks darže. Netoli 
'daržo gana skaitlingas būrys 
lietuvių gyvena, o ypač ant 
Archer kelio nuo 111 ligi 143 
si. Lietuvių farmerių ir gazo
lino stočių savininkų gal yra 
didesnis nuošimtis, negu1 svetim
taučių. Jie gali pasiekti daržą 
į kelias minutes.

Buvęs chicagietis Stasys Rui
kis, dabartinis Green Hill far- 
mos savininkas (139 ir Archer) 
rėngiasj joti j arklių lenktynes, 
žada joti ant to paties arklio, 
kuris jum prieš porą mėnesių 
labai skaudžiai į koją įspyrė. 
Apie tai “Naujienose” jau bu
vo rašyta.

P-as Ruikis savo riebų ame
rikonišką arklį žada statyti 
prie liesiu “japoniškų arklių”. 
Tačiau jis nori, kad arklių rung
tynės susidėtų iš dviejų “raun

Kokie darbininkai 
priimami prie Pasau
linės Parodos darbu
Bedarbiai iš tolimų Amerikos 

miestų pekšti eina j Chicago 
ieškoti darbo.

Nedėlioj
Naujienų Gegužinė

Prieš keletą dienų anglų 
spaudoje pasirodė žinia, kad 
nuo gegužės 15 d., bus priima
mi darbininkai prie Pasauli
nės Parodos darbu. Ta žinia 
taip Chicagos taip ir kitų mie
stų bedarbiai buvo susidomė
ję-

Tad kaikurie iš jų sulaukę 
paskirtą laiką rinkosi prie 
Soldier’s Field, Pasaulinės Pa
rodos employment ofiao. Apie 
8 vai. jau laukė 10,000 — 12,- 
000 bedarbių, nors faktinai 
ofisas atdaras nuo 9 iki 10:30 
vai. ryto.

Per tą trumpą laiką bemaž 
visi susirinkusieji turėjo pro
gą prašyti darbo. Bet vos tik 
kelius priėmė prižiūrėti tvar-

Paprasti
Valytojai

' . 'i ' " '
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štai yra padidintas piešinys žviruotos da

lelės. kuri randasi paprastuose valytojuose. Su- 
/ 

prantama. tokie valytojai yra kenksmingi, nes 

rinčiuota. aštri medžiaga su savo aštriais, kie

tais kampeliais nubruožia paviršių; pragaiš

tingas. nes nuodugniai nenuvalo paviršiaus ir 

todėl ne atlieka pasekmingą valymo darbą.

Negali Nuvalyti
♦

štai yra padidintas piešinys OLD DUTCH 
dalelės 
gryno “seismotite”, saugiausi, veikliausi ir 
ekonomiškiausi valymui medžiaga. Jus lengvai 
galite patėmyti, kad tos dalelės susideda iš sluo- 
gsnelių ir kad jos yra paplokščios-formos. Jos 
greitai valo be nubruožimo, apima daugiaus 
paviršiaus, ir daugiaus darbo padaro. Ir to
dėl Old Dutch vartojant pigiau atseina.

— vienintelis valytojas padarytas iš 
"seismotite”, saugiausi, veikliausi

Kaip Old Dutch
Pakelis po pakeliui, Old Dutch padaro daugiaus ketvirtainių yardų valy

mo už centą negu byle kas kita ką jus galite nusipirkti. Ir jisai siūlo dar 
extra sutaupą, kadangi jisai nuvalo daugelį dalykų labai pasekmingai ir to-' 
dėl jums nereikia turėti jokio kito valytojo namuose. Old Dutch nuvalo 
greičiau, ne kenksmingas rankom, neužkemša vandens nuovadų, yra be kva
po ir prašalina blogą 
pių moterų užgirė jį 
būt pamėgdžiojama ir

kvapą. Nestebėtina, kad milijonai išmintingų ir tau- 
kaipo geriausį pasauly valytoją. Jo gera rųšis negali 
niekas ne gali jam prilygti ekonomijos - žvilgsniu.

Old Dutch Palaikytojai (holders) 
Spalvuoti.
Prinlt)Hkite paAtu 10 centų kartu su 
Windrnill panelių IS Old Dutch Cleanser 
Labelio už kiekvieną palaikytoji) (Ilolder) 
Old Dutch Cleaneer, Dept. H-008, 221 
North La Šalie Street. Chicago, III, 

Čia rasite įdėtą ... centų ir ... labellų 
nž kuriuos prafiau man priaiųati... Old 
Dutch Palaikytojų (Holders) Spalvos: 
ŠLAPIO KAULOQ2ALIOSQ]M®LYNOS0 
Vardas 
Oatvfi 
Miestas Valai.

(Inu-

“Naujienų" reporteris pas dar
bo menedžerių

Tiesiog nebuvo aišku: kodėl 
jie nepriima į darbą sulig 
aukščiau minėto pranešimo? 
Tad vakar nuvykau pas dar
bo menedžeriu, (vardo nesa
kė, “norįs išvengti laikraščių 
kritikos”) kad aiškiau patirti 
dalyko priežastis.

Užklausiau: “kiek darbinin
kų bus reikalinga prie Pasau
linės Parodos darbų?”

— “Nežinau”.
— “Kokių darbininkų 

ginusiai bus reikalinga?p
— “Bus parinkta reikalingas 

skaičius tinkamų vyrų, kurie 
prižiūrės tvarką ir suteiks rei
kalingas informacijas turis
tams”.

— “Ar imate į darbą ofisų 
raštininkes, kasierius, pardavė
jus, kelnerius ir kitokius dar
bininkus?”

— “Ofisų raštininkų ir kaste
riu vietos jau beveik užpildy
tos. Dabar dar keliatą užre
gistravome ir reikalui esant 
pašauksime.

“Kaip pardavėjų ir į stalus 
patarnautojų mums visai ne
reikia. Prie tų darbų, komu
nijos arba pavieniai, samdys 
savo darbininkui”.

— “Kodėl jus laikote ofisą 
atdarą jei jums nereikia dar-

— “Mums reikia keliatą 
aukščiau minėtų vyrų, bet ne
reikia mechanikų ir paprastų 
darbininkų, kurių vietos jau 
užpildytos”.

Prie to dar išreiškė apgai
lestavimą, kad tie bedarbiai 
čia susirinkę ne tik, iš Chica
gos, bet ir iš tolimų miestų pė
sti atėjo darbo ieškoti.

“Bet jis negalėsiąs jiems pa
gelbėti”.

Tuom ir baigėsi musų pasi
kalbėjimas.

— Rep. F. Bulaiv.

Adv. J. J. Grish grį
žo iš atostogų

MARQUETTE PARK.— Ad- 
vokatas ir p. Joseph J. Grish, 
kartu su dukrele Rita buvo iš
vykę savo automobiliu į Hot 
Springs, Arkansas, trumpoms 
atostogoms; ilsėjosi dvi sąvai- 
tes.

Adv. G»rish džiaugėsi vietos 
oro tyrumu ir karštų vandenų 
maudynėmis, kurios tikrai yra 
labai naudingos. J. J. Grish da
bar vėl priiminėja savo klientus 
raštinėje, 4631 South Ashland 
Avenue.

.’TheEngiishColumn

K R’s and Mother’s 
Day

Tca 
and 

Sunday afternoon

If by any chance you hap- 
pened to be in the picturesųue 
balcony of the Canton 
Gardens a t Van Buren 
Congress
from 2 to 6 P. M., and if by 
any chance you understand the 
Lithuanian language, you4 mušt 
have been highly intertained 
by the homogenerous group of 
mothers and daughters enjoying 
their dinner ’midst the graceful 
paims and dim lights.

The tall blonde at the head 
of the table was none other 
than the committee chairman, 
Ann Kairia.

Didn’t the red roses adom 
the mothers beautifully? ’

The two following speakers 
were Gene Lenk h art, presi- 
dent, who špoke a word of wel- 
come, and Josephine Schultz, 
vice president. And the svveet, 
clear voice that indroduced 
both mothers and daughters 
belonged to the K R’s own ex- 
president Frances Sadauskas.

From eoektail to ice cream 
and candy, o jovial buitie of 
voices could be heard. The wo- 
man in blue who gavę her 
cheery speech about empty 
dishes that would soon fili 
empty stomacb, was none othei 
than Mrs. Kullok. And what 
a genuine burst of laughter 
and applause ensued!

Būt the climax of the after
noon was reached when the 
dialogue “Juozas and Jadvyga” 
was presentecj. Who was she? 
Why, who else of the Lithua
nian daughters could speak

CLEANERand hair ribbon was thc 
Jadvyga; and when her 
side faced the autiience, 
was Juozas from pants 

Bul inodest

such perfect Lithuanian, got 
together such a clever costume, 
and deliver the lines so effect- 
ively? Who else, būt Frances 
Sadauskas! It was a simple 
case of duo-personality vvorked 
cnt to its ‘nth degree. Ali 
of her left side from shoe to 
dress 
dear 
right 
there
to tie and cap.
Juozas finally proposed and 
won him a fair wife.

And wern’t the mothers Mrs. 
Slaters, Mrs. Kairia and Mrs. 
Stungis pleased when they 
opened their prizes having re- 
ceived the highest scores in 
the Bunco games?

Būt throughout the gayety, 
perhaps you deteeted a precipi- 
tating note of strangeness. Yuo 
may have vvondered about it 
unless you* knew that the 
K’R’s were missing one of their 
mothers who had gone on be- 
fore them this lašt year. Biru
tė Briedis’s loss was deeply felt 
in silence.—J. H. S.

TAUPYKITE PINIGUS!
Didžiausios Kokybės 

RINKTINAS MAISTAS IR GROSERIES 
“MIDWEST STORES” SANKROVOSE

IŠPARDAVIMAS i
Pėtnyčioj ir Subatoj, Gegužės-May 19 ir 20
“MIDVVEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

B 25’acSviestas
PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS

CUKRUS- 10 47c
“CERESOTA” Ne Baltinti
RlSIlk! 24'/z Sv. Maišelis RMiliai 5sv Maš 19c ibc

11- „

NAUJOS BULVES DIDELĖS U‘ ‘S/No’. 1 5 ", 13c
r A KINTI A T t • “LINCOLNSHIRE” % sv.
LA511MA1 f RAIKYTI Į. Cellophane įvynioti pak.

A T A ri A 99 JUODA ARBATA 1/4 sv. pak. Jį
oALdADA(Brown Label)Maži pak. 7c. I V

Rolled Oats “Midwest” Greitosios ar reguliarės Pak. 5c
TYRUS EGG NOODLES “Midwest”.....2 5 unc. pak. 13c
ŠPAGETAI Prirengti “Midwest” 16 unc. kenai 2 už 15c
PICKLE RELISH “Banner”
CREAM CHEESE “Brookfield

24 unc. džiaras 19c
3 unc. pak. 7c

LEMONAI CALIFORNIA 
DIDELĖS MIEROS

TOMATĖS Riekutes — Texas ... 2 sv. 19c
OBUOLIAI Virimui U. S. No. 1 4 sv. 17c

- FRUIT SYRUP ‘<Mi<lwest” Visų skonių 16 unc. džiaras 15c 
MARASCHINbYyšnios .......5 unc. bonka 10c

sprcEiTYiAsr^Mia^^t'’:::“:::T^varas žOc 
LUNCHEON MEAT “Midwest” ..... ...........  Svaras 27c
BLYNELIŲ MILTAI “Dixianna” 
ŠLUOTOS “Ciean Šweep’’ ~.......... ........................................

TOILET TISSUE 1000 lapukų rolės^ les 17C 
“NO-RUB” Padlago Vaškas .......  Paintės kenas 39c
“OCTAGON” SKALBI^eS“

.... 2 pak. 13c
Kiekviena 27c

55T° 13c
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

Galite pradėti imti maistą iš musų krautuvių.

PASTABA — Dauguma "Midutest Stores” turi ir mėgot skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukUtieną ir tt. ui iemiausias kainas!

HIDlKESTfflSTŪRES
300 NVGHSOItHOOD STOSU

M

Her (fiigfti Hand
in House Cteaning...

Tik pasižiūrėkite kaip gražiai HRH 
nuvalo, nušveičia freskus, maliavotas 
sienas, baltą enameliją, tile, marmuro. >■*|JE* MACTUD 
akmeninius laiptus, sinkas, grindis, I HE. ĮvIpAo Į E.H 
aliuminiumą, rakandus, langus ir t. t.

ir taip lengva nuvalyti . . .
jo kemiškas veikimas perdėm sumink- 
kština vandenį ir todėl reikia tik labai

mažai darbo ir 
dar mažiau lai
ko .. . Ne nu- 
bruožia . . . Ne

padaro šiurkš
čias rankas.
Hrveik vIhohc 

krautuv£ite

AT Y D A!
Nedėlioję, Gegužės-May 21 dieną, 1933

ANTANAS MILAUCKAS
Atidaro Nauj’ą ir Modernišką Daržą

THE ACRES
ant 87tos vienas blokas į rytus nuo Kean 

Avė., Justice Park, III.

Atsilankykite visi ir. padėkite pašventinti!
Visi Suvalskiečiai, Kauniškiai, Jurbarkiškiai, Pancvė- 

žiškiai ir Tauragiškiai!!
Bus Lietuviškas Suris, Silkės, Dešros su Kopūstais; 

Keptas Kumpis su Krienais.
O jaunimui Barbeųue ir Hot Dogs sandvičiai. 

K

Gros visiems žinomas STEPHENS 
REVELERS ORKESTRAS

Visi Širdingai Kviečiami.

ĮSIGYKITE pakol dar turime

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

„1 ' r W it * • 1 ‘ • H I * * m ' *

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

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ........................................
170 pusi.

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

Moralybės Išsivystymas ...........................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pus!.............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo

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

75c

20c

50c

75c

50c

50c

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST

Chicago, III.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kart

WISSIG
Specialistas ii

Rosi jot

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 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 | 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas | 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 | 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. | 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573 fl

i

GARSINKITŪS “NAUJIENOSE”NBIGttnuHHOOn STOSIS

■i

PIRMA NAUJIENŲ

GEGUŽINE
Sekmadieny, Gegužės 21,1933

The OaKs Darže
Archer Avenue ir 123rd Street

Dalyvaus Radio Kliubas su garsiakalbiais ir radio stoties artistais; bus “ja
poniškų arklių” lenktynės; “dzūkas” Bancevičius atvyks su visu buriu risti- 
kų. Be to, dar bus žymus armonistas ir daug kitokių pamarginimų.

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS
Visiems atsilankiusiems ALAUS STIKLAS ir SANDVIČIUS VELTUI!

Įžanga 35 Centai
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KOMPETICIJĄ BIZNYJE IR DEPRESIJA

Jungtinių Valstijų kongresui prezidentas Roose- 
veltas pataria be atidėliojimo priimti du nauju svarbiu 
sumanymų: vieną apie pramonės reguliavimą, antrą 
apie 3 bilionų ir 300 milionų dolerių paskyrimą viešiems 
darbams. Pirmasis sumanymas numato darbo valandų 
sutrumpinimą pramonėje, minimum algų nustatymą ir 
kainų reguliavimą.

Šis sumanymas, matyt, yra siūlomas vietoje sena
toriaus Black biliaus apie 30 valandų darbo savaitę ir 
vietoje darbo sekretoriaus Frances Perkins biliaus. 
Naujojo sumanymo tikslas yra toks pat, kaip ir tų dvie
jų bilių, tik jisai siūlo kitokias priemones. Senatoriaus 
Black bilius draudė pramonės įmonėms leisti darbinin
kams dirbti ilgiau, kaip penkias dienas per savaitę ir 
šešias valandas per dieną, grasinant, kad tų įmonių 
prekės bus pasalintos iš tarptautinės prekybos, kurios 
tą įstatymą laužys. Darbo sekretoriaus bilius pridėjo 
prie 30 valandų darbo savaitės da ir privalomą algų 
minimumą, kurį butų nustačiusios tam tikros pramonės 
tarybos, sudarytos kiekvienoje pramonės šakoje. Už 
įstatymo nepildymą šis bilius grasino kalėjimo bausmė
mis ir piniginėmis pabaudomis.

Taigi Roosevelto administracija siūlo pramoninin
kams padėti apriboti kompeticiją jų tarpe, idant jie 
galėtų pataisyti savo biznį ir samdyti daugiau darbi
ninkų. Šituo tikslu kongresas turės suspenduoti prieš- 
trustinių įstatymų veikimą. Tie įstatymai — Shermano 
ir Claytono aktai1— buvo išleisti prieš dvejetą dešim
čių metų su viršum, kad didžiosios korporacijos nega
lėtų monopolizuoti visą biznį ir paskui išnaudoti var
totojus. Jie uždraudė didelėms kompanijoms dėtis i 
daiktą arba daryti susitarimus palaikymui aukštų kai
nų ir stelbimui silpnesniųjų konkurentų. Visoks kom- 
peticijos siaurinimas buvo tuomet pripažintas priešin
gu “viešajai politikai” (against public policy).

Dabar proponuojama eiti visai priešinga kryptim: 
pati valdžia skatina pramonininkus vyti iš savo tarpo 
kompeticiją ir žada jiems padėti kelti prekių kainas. 
Šitą naują politiką diktuoja pasikeitusios ekonominės 
sąlygos.

Prieš dvejetą-trejetą dešimčių metų Amerikos pra
monė dar buvo, palyginti, jauna. Ji kilo sparčiai, bet 
ji toli-gražu nespėdavo aprūpinti savo gaminiais plačią 
ir nuolatos didėjančią vidaus rinką, nes gyventojų 
skaičius tuomet augo daug greičiau, negu dabar, ir 
kasmet į Ameriką atvykdavo apie milionas žmonių iš 
kitų šalių. Bet nuo pasaulio karo Amerikos pramonė 
be galo išsiplėtė. Ji dabar pagamina daug daugiau pre
kių, negu gali suvartoti šios šalies gyventojai. Kadangi, 
Europai ir Azijai subankrotavus, eksportas į užsienius 
yra nupuolęs, tai pramonininkams tenka ant žut-but 
kovoti tarp savęs dėl vidaus rinkos, šitoje atkaklioje 
kovoje jie stengiasi kits kitam užbėgti už akių, siūly
dami pigias kainas pirkikams, o savo nuostolius jie 
bando atgauti iš darbininkų, kapodami jiems algas ar
ba versdami juos ilgiau ir sunkiau dirbti.

Kai prezidentavo Hooveris, tai Amerikos publika 
dažnai girdavo jį garbinant “grubų individualizmą”,

Sulig naujuoju sumanymu, valdžia ne diktuos pra
monei, bet “kooperuos” su ja. Valdžia kvies pramoni
ninkų ir darbininkų organizacijas susitarti tarp savęs 
dėl darbo laiko ir darbininkų algų, ir kuomet dauguma 
pramonės ir darbo atstovų tam tikroje šakoje nutars, 
kokios turi būti darbo valandos ir darbininkų atlygi
nimas, tai valdžia žiūrės, kad ir mažuma tiems nuta
rimams pasiduotų.

Šituo budu tikimasi pašalinti arba bent sumažinti 
J&nksmingą kompeticiją (konkurenciją) biznyje. Kom- 
peticija muša prekių kainas ir naikina pramonininkų 
pelnus. Ji kartu veda prie darbo valandų liginimo ir 
darbininkų algų kapojimo. Gerovės laikais kompeticiją 
tarpe pramonininkų yra naudinga publikai, nes ji ne
duoda jiems per daug kelti kainas. Bet depresijos lai
kais, kada kainos ir taip yra žemos, nevaržoma kom- 
peticija kainas taip numuša, kad biznis paliauja nešęs 
pelną ir pramonininkas būna priverstas susiaurinti ar
ba visai sustabdyti gamybą ir atleisti darbininkus.

Užsisakymo kaina:
Chicago  je — paštus

Metams •••••••••••v•••*«••••••••••«•«•••••« $8.00
Pusei metų ----------------   4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiam__ _______  1.50
Vienamx mėnesiui __ ________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija   8c
Savaitei —.............................. 18c
Mėnesiui............ ..............   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ............ .........    $7.00
Pusei metų _____________   8.50
Trims mėnesiams ...____  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui __________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

kuriame, anot jo, esąs šio krašto išganymas. Tas “gru
bus individualizmas” ir buvo niekas kita, kaip tos žiau
rios pramonininkų varžytinės dėl rinkos, kuriose kas 
mėnesis didėjo skaičius bankrotų ir šuoliais augo ne
darbas.

Nesuvaržius kompeticijos biznyje, Amerika dar 
ilgai negalėtų išsikasti iš depresijos. Bet ar Roosevelto 
administracijos sumanymas pasieks savo tikslą, paro
dys ateitis.

BANKININKO KAŽEMĖKO 
MIRTIS

Gegužes mėn. 14 d. mirė 
Waterbury ligoninėje žinomas 
lietuvis bankininkas, K. Ch. 
Kažemėkas. Jo bankas, Water- 
bury priemiestyje Brooklyne, 
užsidarė prieš pusantrų metų, 
šį penktadienį turėjo prasidė
ti tyrinėjimas, kurio reikalavo 
dalis depozilorių, sakydami, 
kad esą paslėpta užsidariusio 
banko turto.

Laikraštis “Waterbury Rc- 
publican” rašo, kad Dr. Edward 
H. Kirschbaum, padaręs lavo
no skrodimą’, surado, jogei Ka
žemėkas mirė '“veikiausia nuo 
nuodų”. Spėjama, kad jisai 
pats nusinuodijo. Prieš mir
siant jisai per tris dienas gu
lėjo be sąmonės.

HOLANDIJOS RINKIMAI

Balandžio 24 d. buvo renka
mi atstovai į Holandijos atsto
vų rumus. Socialdemokratų iš
rinkta 22. (Pirma turėjo 24. 
Partijai pakenkė nesenihi įvy
kęs joje skilimas. Nuo social
demokratų atsimetė “kairusis” 
P. J. Schmidt, kuris kartu su 
savo artimais vienminčiais įs
teigė Nepriklausomą Socialistų 
Partiją.

Per rinkimus ši atskala su
rinko 27,443 balsus visoje ša
lyje ir nepravedė nė vieno at
stovo. Bet dalį balsuotojų ji 
atitraukė nuo socialdemokratų, 
kurie dabar gavo" 798,669 bal
sus, vietoje 804,714 balsų, pa
duotų už socialdemokratus pir- 
mesniuose rinkimuose.

^Prakišo du atstovu taip pat 
stambiausioji Holandijos parti
ja, Katalikiškoji Valstybės Par
tija. Liberalai neteko vieno at
stovo, ir “krikščioniškai-isto- 
riškoji” partija — taip pat vie
no. Nepriklausomi demokratai 
irgi pralaimėjo vieną manda
tą.

Geriausia pasisekė Anti-Re- 
voliucinei partijai, kuri laimėjo 
dvi vietas. Jos visa agitacija 
buvo atkreipta prieš darbinin
kų judėjimą.

NAUJAS VOKIETIJOS SO
CIALDEMOKRATŲ CEN

TRO KOMITETAS

Vokietijos socialdemokratų 
partija patylomis sušaukė savo 
suvažiavimą, kuris buvo atlai
kytas reichstago name, balan
džio 26 dieną. Nors centro ko
miteto terminas dar nebuvo 
pasibaigęs, bet staigiai pasikei
tus sąlygoms Vokietijoje ir ke
letui partijos vadų pasišalinus, 
dėl pavojaus jų gyvybei, į už
sienį, centro komitetas pasiūlė 
suvažiavimui išrinkti naują 
valdybą.

Tapo išrinkti šie senieji cen
tro nariai: Otto Wels ir Hans 
Vogei, kaipo partijos pirminin
kai, toliaus — Crummenerl, 
Marie Juchacz, Litke, Anna 
Nemitz, Elfriede Ryneck, Stahl, 
Stampfer, Stelling ir Westphal, 
kaipo centro komiteto nariai. 
Naujai išrinkti centro nariai 
yra šie: Aufhaeuser, Boechel, 
Dietrich, Hertz, Kuenstler, 
Loebe (buv. reichstago prezi
dentas), Ollenhauer, Rinner ir 
Sollmann.

Į užsienius yra pasišalinę 
Criespien, kuris buyo kartu su 
Wels’u partijos pirmininkas, 
Dittman, kuris buyo centro sek
retorius, taip pat centro ko
miteto nariai Breitscheid, 

Frank, Hildebrandt, Hilferding 
ir Moses. Suvažiavimas dau- 
giaus neberinko jų į centro 
komitetą, kadangi, aišku, jie 
negalėtų eiti savo pareigas. Du 
senojo centro nariai, Bartels 
ir Schulz, yra mirę, o Konrad 
Ludwig rezignavo dėl ligos.

SOCIALDEMOKRATŲ
SUVAŽIAVIMAS

Kiekvieną nustebins ta žinia, 
kad tuo laiku, kai Vokietijoje 
siaučia žvėriškas “nacių” tero
ras prieš socialistus, kai visa 
socialdemokratų spauda yra 
uždaryta, organizacijos turtas 
yra užgrobtas, o tūkstančiai 
socialdemokratų veikoj ų yra 
suimti ir kai kurie tapo nužu
dyti, — kad tuo laiku Vokieti
jos socialdemokratams pavyko 
sušaukti į Berlyną, savo parti
jos suvažiavimą.

Kad butų išvengta susirėmi
mų su hitlerininkais, prie su
važiavimo buvo rengtasi paty
lomis. Buvo nutarta susirinkti 
reichstage, kuriame, kaip ži
noma, prieš pat rinkimus kilo 
misteriškas gaisras, sunaikinęs 
posėdžių salę; bet kiti reichs
tago kambariai yra nesugadin
ti. Partijos suvažiavimas bu
vo atlaikytas socialdemokratų 
frakcijos kambariuose. Nežiū
rint į tai, kad delegatai susi
rinko labai nepaprastose ap
linkybėse, bet pas juos nebu
vo matyt pariikos arba nervin
gumo. Diskusijas ėjo tvarkin
gai ir delegatai atvirai pareiš
kė savo nuomones.

Delegatus į suvažiavimą at
siuntė visi Vokietijos distrik- 
tai, išimant“ Hessen Cassel’io 
distriktą, kur įvyko daug areš
tų prieš pat suvažiavimą. Da
lyvavo daugiau^ kaip 100 įga
liotų delegatų taip pat par
tijos valdybos ir kontrolės ko
misijos nariai. Centras, norė
damas pilnai patirti partijos 
nusistatymą, nutarė suvažiavi
mo tarimuose susilaikyti nuo 
sprendžiamo balso, paliekant 
įgaliotiniams iŠ distriktų pra
vesti savo nusistatymą.

'Pažymėtina, kad suvažiavime 
pasireiškė stipri vieningumo 
dvasia. Partijos vadai ir dele
gatai pasakė geras kalbas, dis- 
kusuodami įvairius dienotvar
kės punktus. Labai gerą įspū
dį padarė į suvažiavimą atida
rymo kalba, kurią pasakė pir
masis partijos pirmininkas 
Otto Wels. Jisai savo kalboje 
pabrėžė, kad socialdemokratai 
nieku budu negali taikytis su 
“nacional socialistais” (hitleri
ninkais) , nes socialdemokratų 
principai — internacionalizmas, 
laisvė ir visų piliečių lygybė — 
yra diametrališkai priešingi 
“nacių” idėjoms.

Wels įspėjo betgi profesinių 
sąjungų vadus, kad jie neda
rytų kompromisų su hitlerinin
kais, nes, anot jo, jeigu profe
sinės sąjungos paaukos savo 
principus, tai pražudys ir savo 
organizaciją; priešingai, jeigu 
organizacija ir bus sugriauta, 
bet idėja pasiliks milionų šir
dyse ir galvose, tai organizaci
ja vėl atgis.

Partijos pirmininko praneši
mas buvo debatuojamas per 
keletą valandų. Debatuose da
lyvavo daugiau kaip 30 kalbė
tojų, pagaliaus buvo visais bal
sais priimtą rezoliucija apie 
socialdemokratų uždavinius da- 
bartiriėjč1 padėtyje. , r ‘ r j •

Renkant naują partijos val
dybą, senieji valdybos nariai, 
kurie tebegyvena Vokietijoje, 
buvo išrinkti didelėmis balsų 
daugumomis. Be jų. buvo iš
rinkti trys jaunuolių atstovai 

•*'<. * i;-/-: '•ii'*? X' J

— Hertz, Rinner ir Ollenhauer, 
ir keturi kairiosios sroves va
dai — Boechel, Dietrich, Ku
enstler ir Aufhaeuser.

Taigi fašistų ir komunistų 
skleidžiamos pasakos apie Vo
kietijos socialdemokratų “pa
krikimą” arba “pasidavimą na
ciams“- neturi jokio pagrindo. 
Iš visų politinių partijų Vo
kietijoje (neskaitant, žinoma,

--------------..................................1. -J.1J---- 1—-----—■■ .■■■■B—.

Oscar Wilde Vertė A. Kartanas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
(Tęsinys)

Lempos šviesa skverbėsi 
pro rūką ir Hallwardas pa
žvelgė į savo laikrodėlį. “Aš 
turiu krūvą laiko”, jis atsakė. 
“Traukinys neišeina be pen
kiolikos minučių po dvyliktos, 
o dabar tėra tik vienuolikta. 
Žinote, aš nebusiu sutrukdytas 
ieškojimu savo bagažo, nes aš 
pasiunčiau sunkesnius daiktus. 
Viskas, ką aš turiu su savim, 
lai šis portfelis, o aš lengvai 
galiu pasiekti Viktoria stotį į 
dvidešimt minučių.’’

Dorianas žiurėjo į jį ir šyp
sojosi. “Tai taip puošnus tapy
tojas keliauja! Gladstonc port
felis ir ulsterio žiponas! Pra
šau į vidų, nes ruko gali pri
eiti į namą. Ir atsiminkite, 
nekalbėkime nieko svarbaus. 
Niekas nėra svarbu šiomis 
dienomis. Nors neturėtų būti 
nieko svarbaus.”

Ha llwardas papurtė savo 
galvą, įeidamas ir sekė Doria- 
ną į knygyną. Ten buvo skaisti 
malkų ugnis, liepsnojanti di
delėje atviroje ugniavietėje. 
Lempos buvo užžiebtos, ir at
vira olandiška sidab/inė spiri
tų dėžė stovėję, buvo kiek ir 
sclccrio vandens, o ant išmar
ginto stalelio buvo didelės 
stiklinės.

“Matote, jūsų tarnas priė
mė mane lyg namiškį, Doria
nai. Jis daVė man visko, ko aš 
norėjau net ir jus'į auksuotais 
muštukais cigaretų. Jis yra 
svetingiausias sutvėrimas. Aš 
jį mėgstu labiau už tą francu- 
zą, kurį jus turėjote. Beje, kas 
atsitiko su tuo prancūzu?”

Dorianas pakraipė pečius. 
“Aš tikiu, jis yra vedęs po
nios Radley tarnaitę ir įsitei
gęs ją Paryžiuje kaipo angliš

KAI KURIŲ SUNŲ LAIŠKAI MOTINOMS

hitlerininkų) vieni tik social
demokratai iki šiol sugebėjo su
tvarkyt savo eiles ir sustiprinti 
savo idėjines pozicijas, nežiū
rint į fašistų terorą. Buržua
zinės partijos visai apmirė, o 
komunistai įra: dalis jų masė
mis dedasi prie fašistų, kita 
dalis, palikusi be vadų, kurie 
diena iš dienos komandavojo, 
nežino kur eiti ir ką pradėti.

ką siuvėją. Anglomanie yra 
labai madoje tenai dabar, kaip 
aš girdžiu. Atrodo kvailystė 
tų prancūzų, ar ne? Bet —ar 
jus žinote? — jis visai nebuvo 
blogas tarnas. Jis man nepa
tiko, bet aš negalėjau nieko 
užmesti jam. Dažnai įsivaiz
duojama daiktai, kurie esti 
veik absurdiški. Jis, iš tikro, 
buvo labai atsidavęs man, ir 
atrodė gan nuliūdęs, kai jis 
apleido. Ar imsite dar vieną 
koniako su selceriu? Ar gal 
jus mėgstate vyno su selceriu? 
Aš pats visada imu vyną su 
selceriu. Tikrai turėtų būti ki
tame kambaryje.”

“Ačiū, aš daugiau nieko ne
imsiu,” tarė tapytojas, nusi
imdamas skrybėlę ir nusivilk
damas žipoųą, numesdamas 
tuos ant portfelio, kurį jis 
buvo padėjęs kampe. “O da
bar, mano brangus bendre, aš 
noriu pakalbėti su jumis rim
tai. Nesiraukykitc taip. Jus pa
darote mano užduotį daug 
sunkesne.”

“Apie ką tas viskas eina?” 
sušuko Dorianas ir suerzintai 
pavirsdamas į sofą. “Kad nors 
nebūtų apie mane. Aš jau at
sibudau pats sau šiąnaktį. Aš 
norėčiau būti kuo kitu.”

“Tai yra apie jus,*’ atsake 
Halhvardas, savo rimtu, giliu 
balsu, “ir aš privalau pasakyti 
jums. Aš jus sutrukdysiu tik 
pusę valandos.”

Dorianas atsikvėpė ir užsi
degė cigaretą. “Pusę valan
dos!” jis sumurmėjo.

“Tai nedaug prašoma iš jū
sų, Dorianai, ir aš kalbu vien 
dėl jūsų pačių gerovės. Aš ma
nau, kad bus geriau, jei jus ži
nosite jogei baisiausių daiktų 
yra sakoma apie jus Londo
ne.”

“Aš nieko nenoriu žinoti 
apie tas kalbas. Aš mėgstu 
skandalus apie kitus žmones, 
bet skandalai apie mane nein
teresuoja manęs. Jie neturi 
naujienos žavingumo.”

Skandalai privalo suinte
resuoti jus,- Dorianai. Kiek 
vienam džcntclmonui apeina 
jo geras vardas. Jus nenorite, 
kad žmonės kalbėli apie jus, 
lyg apie kažką biaurų ir nu
puolusį. Žinoma, jus turite sa
vo aukštą luomą ir turtus ir 
tam panašių daiktų. Bet auk
štas luomas ir turtai, tai ne 
viskas. Atsiminkite, aš visai 
netikiu tiems gandams. Nors 
tiek, aš negaliu tikėti, kada aš 
matau jus. Nuodėmė, tai yra 
daiktas, kuris pasirašo save 
skersai žmogaus veido. Nuo
dėmę negalima užslėpti. Žmo
nes kai kada kalba apie pas
laptingas nedorybes. Tokių 
daiktų nėra. Jeigu nelaimin
gas žmogus turi kokią nedory
bę, tai tas pasirodo jo burnos 
linijose, jo blakstienų nupuoli
me, net jo rankų susiraukšlė- 
jimuose. Kas nors — aš nemi
nėsiu jo vardą, bet jus pažįs
tate jį — buvo atėjęs pas ma
ne praeitą metą, kad aš nutep
čiau jo atvaizdą. Pirmiau aš 
jį nebuvau matęs, ir tuo lai
ku nieko apie jį nebuvau gir
dėjęs, kad ir daug ką esu apie 
jį girdėjęs po to laiko. Jis pa
siūlė beprotiškai aukštą kainą. 
Aš atsisakiau. Jo pirštų išvaiz
doj buvo kažko, ką aš neap
kenčiau. Dabar aš žinau, kad 
aš buvau gan teisingas įsivai
zdavime apie jį. Jo gyvenimas 
yra baisus. Bet jus, Dorianai, 
jūsų tyru, skaistu, nekaltu vei
du, jūsų nenuvarginta stebuk
linga jaunystė — aš nieko ne
galiu tikėti priešingo jums. O 
visgi, aš labai retai tematau 
jus, o jus dabar niekados ne
ateinate į studiją, ir kai aš ne
su su jumis, ir aš girdžiu vi
sus tuos žmones šnibžda apie 
jus, aš nežinau ką sakyti. Ko
dėl gi, Dorianai, toks vyras, 
kaip Berwick*o kunigaikštis, 
apleidžia kliubo kambarį, ka
da jus įdinat? Kodėl gi tiek 
daug Londono džentelmonų 
neina pas jus, nei jus pas sa
ve užsikviečia? Jus būdavote 
lordo Stanley draugas. Aš su
sitikau jį ant vakarienes pra
eitą savaitę. Kalboje pasitaikė 
paminėti jūsų vardą, sąryšyje 
miniaturų, kurias jus paskoli
note parodai, Dudley’je. (B. d.)
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Atmaina valgiuose

Graboriai

kad

Priešais DAVIS STORE

). LUBOS

Advokatai

Lietuviai Daktarai
Ofiso tel. Lafayette 7031

Namų Tel. Hyde Park 3395

Lietuves Akušerės
Tel. BOULEVARD 9199

pdrapijoš

sianti 
atre.

Parodos 
reikalus; 
Lietuvių

bedarbiai raginami mitinge at 
šliaukyti. —K.

Chicagos mokytojai 
gavo $12,468,477 al

gomis; džiaugiasi

Vakarais: Utarn. ir Ketv.
4145 Archer Aoe. Tel. Lafayettt 7337

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

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut. 
Tel. Boulevard 2800 

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

vo du metu kalėjimo. Jį nu
teisė federalis teisėjas James 
H. Wilkerson.

Neturtingas klientas 
sumušė krautuvininką

Du lietuviai automo 
bilio nelaimėje

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Savaitės tikslas grąžinti ger
būvį Chicagon ir tinkamai 
prisiruošti sutikimui Pasau
linės Parodos svečių.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Telefonas Virginla 0036

Majoras Kelly pa 
skelbė “Let’s Go Chi 

cago” savaitę

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Juodrankis gavo 2 met 
kalėjimo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tavo ofise patinusias, išputusiai 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

lb prašo Lietuvos žmonėsi 
W pataria Lietuvos bankai

a. montvid; m. d.
Weit Town State Bank Bldg, 

2400 Madison St.
IsA. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Automobilio kolizijoje 
nukirto rankų jau

nuoliui

Šiandie įvyksta or
ganizacijų atstovų 

susirinkimas 
Westsidėje

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedildieniais pagal sutarti.

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

kampas 67th ir A riesis n Avd. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, te rėdomi po pietų J: 

■edėlioms pagal suiitsrima.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Axcl Pctcrson, Evanstono 
daržininkas, kuris paraše eilę 
grasinančių laiškų turtingai 
moteriškei, Mrs. James A. Pat- 
ten, reikalaudamas $50,000, ga-

ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ 

Egzaminacija, geras patari
mas ir apskaitliavimaa 

DYKA L Prieinamos Kainos.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 18th St. Tel. Canal 6174 

Chicago. III.

Indijos nacionalistų vadas Mahatma Gandhi, kuris pradė
jo trijų savaičių “apsivalymo” badavimą protestui prieš Indi
jos kastas. Jis savo badavimu tikisi panaikinti Indijoje kas
tas, ypač žemiausią “nepaliečiamųjų” kastą, kurios nariai jo
kių teisių neturi ir net negali nė paliesti ar net ir pažiūrėti į 
augštesnės kastos narį, negi užimti jokį kiek padoresnį darbą.

Diskusuos Pasaulinės 
ir Lietuvių Dienos 
susirinkimą šaukia 
Pasaulinės Parodos komitetas

Ofiso Tel. Victory 2284 
Rez. Beverly 0081 

Dr. John Francis Ruzic 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth 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.

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

DBNTISTAS 

4143 Archer Arenus

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
A. A. SLAKIS

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

.Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 it 7—8 
Seredomis it nedėliomis pagal sutartį 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefoną* Republic 7868

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 faM 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų. 

Pbone Midvay 2880

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusa* Gydytojas it Chirurgas 

3102 So? Halsted St 
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7 
Nedėliomis it šventadieniais 1

spaudos ir visuomenės veikėjų 
susirinkimas Pasaulinės Paro
dos ir Lietuvių Dienos reika
lais.

Susirinkimą šaukia Pasauli
nės (Parodos Lietuvių skyrius, 
kuris turi paruošęs eilę projek
tų. Susirinkę delegatai juos tu
rės užtvirtinti. Susirinkimas 
prasidės 7:30 vai. vakare. Vi
sų organizacijų delegatai ar 
valdybos raginamos susirinki
me dalyvauti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimų, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštj. nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę it toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiau*, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Physical Therapy 
b Midwife 

6109 South Albany 
Aveniu 

' Phone 
Hemlock 9252 

Patarnauja prie gim
dymo namuose at li
goninėse, duodu ai- 
ssage, eleetrie treat- 
ment it magnetic 
blankets it t. t. 
Moterims it mergi
nom patarimai do
vanai.

Chicagos majoras Edward J. 
Kelly stambių Chicagos orga
nizacijų, biznierių ir spaudos 
atstovų susirinkime miesto ro
tušėje, - .trečiadienį, paskelbė 
“Let’s Go Chicago’’ savaitę, 
kuri nusitęs nuo gegužės 22 d. 
iki 27 d., iki Pasaulinės Paro
dos atidarymo.

Savaitės tikslas, kaip pareiš
kė majoras Kelly savo kalboje, 
yra raginti gyventojus pirkti 
produktus, kol kainos yra že
mos, pastatyti Chicago preky
bos ir pramonės atžvilgiu, “ant 
kojų’’, kuo daugiausiai suma
žinti bedarbių skaičių, ir pri
siruošti tinkamai sutikti IFJa- 
saulinės Parodos svečius.

Majoras kreipiasi į visus 
biznierius ir biznierių organiza
cijas, spaudą, ir bendrai plačią 
visuomenę, tą savaitę rengti 
specialius išpardavimus, skleis
ti propagandą ir pirkti produk
tus. Savaitės obalsis “Let’s Go 
Chicago” bus perduodamas per 
visus telefonus, radio stotis, 
gatviakarius, eleveiterius, kino 
teatrus, busus, ete 
kelti žmonyse entuziazmą

John Jeargas, 27 m., 215 W. 
Madison Street, vaisių krautu
vininkas, buvo skaudžiai su
muštas, kai jis pasipriešino 
James Grant’ui, 6531 Sheridan 
road, kuris pasiėmė keletą vai
sių ir nenorėjo už juos užmo
kėti. Jeargai išmušė vieną akį. 
Sužeistasis buvo nugabentas į 
ligoninę, o smarkuolis į šaltą
ją. —Rep. F. Bulaw.

Jų algos apmokėtos iki sau 
šio mėnesio 1 d., 1933; nesi 
tiki greit gauti daugiau pi 
nigų.

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Gegužes 14 d., apie 9 v. v. 
prie 55th ir Western avenue, 
į vakarus, susidaužė F. Mar
gio ir Povilo Daubaro automo
biliai. F. Margis tuojau sutiko 
sumokėti Daubarui už nuostolį, 
sumoje $17. Gražu, kad be teis
mo tarpininkavimo nukentėję 
pajėgė susitaikinti. Nelaimė 
įvyko kuomet F. Margis, nuva
žiuodamas nuo šaligatvio neap
sisaugojo nuo kitų mašinų, ku
rios važiavo pro šalį.

Povilas,

DBNTISTAS 
Grįžo U Europos ir vii ptaktikuoje 

senojoj vietoj.
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P, M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirudię-

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, III. 

Viri Gregg Vaistinyčios

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Ttl. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Namų šeimininkės pirmos įvertina, 
kad žiema jau praėjo ir vasaros sezonas 
jau yra vįsai arti. Per daugelį mene
sių jos priverstos buvo vartoti maistą 
iš kenų, kaip tai daržovės, vaisius ir ki
tus valgius.

Vasarai ateinant jos galės planuoti 
naujos rūšies maistą. Nebus reikalo pa
duoti tą patį maistą. Daugelis daržo
vių ir vaisių dabar jau yra ant marketo 
ir tuomi duoda proga namų šeimniii- 
kėms paduoti stalan šviežius vaisius, švie
žias ir skanias daržoves, dėl visos šeimos.

Kaip visada, geriausia vieta pirkinėti 
Šviežias daržoves ir vaisius yra "Mid- 
\vest Stores” . sankrovose. Ne tik kad 
tose sankrovose kainos yra prieinames-

Automobilio nelaimėje, kuri 
užvakar įvyko prie Division ir 
Lawndale gaitvių, jaunas ber
niukas, W. Sokoll, 20 m., 1306 
South Keeler, neteko kairio
sios rankos ir piršto dešinio
sios rankos. Į jį įvažiavo tūlas 
D. Ellis, 8654 South Campbell 
avenue. Ellis’ui įvažiavus So- 
koll’o automobilis apvirto. Su
žeistasis buvo nugabentas pas 
Dr. F. Eaniani, 601 Division 
Street, o Ellis areštuotas už 
neatsargų važiavimą.

Profesionale dainininkė p-lė 
H. Sartzman, 24 m., 1917 W. 
13th Street, buvo sužeista kuo
met gMvekaris ją parbloškė 
prie Jackson ir Dearborn gt. 
kampo. Bet ji atsisakė važiuo
ti ligoninėn, “nes neturinti lai- 

Už kelių valandų tuve- 
dainuoti kokiam tai te-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., pri® Clark 
Telefonas State 7660; Valandos 9—5

W. Side; 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
I’anodėlio, Serodos ir Pfitnyčios vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. RockvveU Street

Utarninko, Ketverge ir Subatos vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandoj nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

ANTANAS JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 16 dieną, 3:45 valandą po 
pietų 1933 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.

Kūnas pašarvotas randasi 928 
West 37 Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienį ge
gužės 20 dieną 8 vai. iš ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Antano Juciaus gimir 
nes. draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Dukterys. Sun ai, Žentai,
Seserys, švogeriai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, tel. Boulevard 413 9

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu bosite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

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

nes, bet namų šeimininkės gali gauti di
desni pasirinkimą ir visados šviežiausius 
Hoduktus.

“Midwest Stores” sankrovos kasdien 
gauna naujus, šviežius siuntinius daržovių 
ir vaisių. Toks patarnavimas duodamas 
tiktai tose sankrovose. Savininkas šių 
krautuvių valdo taipgi dideles wareau- 
zes. Ten jie turi didelį, atskirą skyrių 
daržovių ir vaisių. Visi tie dalykai 
kaip tik gaunami iš farmų tuojaus pa
dedami į refrigeratorius ir į labai trum
pą laiką, per keletas valandų, pristatomi 
į kiekvieną sankrovą. Visuomet švieži 
ir geri,

Dabar geras laikas atsilankyti į jūsų 
apielinkės ”Midwest Stores” sankrovą. 
Tenai jus rasite didelį pasirinkimą ge
riausio maisto, kuris parduodamas lt-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

ROSELAND. — Vietine be
darbių organizacija Chicago 
Workers Committee on Un- 
employment, lokalas 54, šian
dien šaukia bedarbių masinį 
mitingų kovai prieš netikslu
mus ir vilkinimus pašalpos tei
kime neturintiems darbų. Mi
tingas įvyks Dutch Hali salėje, 
233 West lll'th street, 7:30 
valandų vakare. Visi lietuviai

Sužeista dainininke at 
sisakė važiuoti li

goninėn

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojaa 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

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

Nedildieniais pagal sutartį.

Įvairus Gydytojai 
^^^rnustiotieetimtaemsaesa»ammtfsuataaeHeaaimmuKaaanauoauua^ootmo^>o^eiiaim»emratme

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milmaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 Ę. H, 
Seredo* vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

miausiomis kainomis. Pirkite ta mais
tą ir jus sutaupysite daugiau pinigų.

Prie viso to ”Midwest Stores” savi
ninkas jums patarnaus mandagiai ir pa
gelbės jums pasirinkti kas jums patiks. 
Kiekvienas tų savininkų yra pilnai pa
tyręs tame biznyje. Daugelis jų turi 
daugelio metų patyrimą. Kadangi jisai 
gyvena jūsų apielįnkėje, jisai žino koks 
maistas jums geriausia tinka ir jis su 
noru jums jį parinks.

Tūkstančiai ir tūkstančiai namų šei
mininkų jau ne kartą yra pasakiusios, 
kad joms patinka pirkinėti ”Midwest 
Stores” sankrovose, ir jus sutiksite su 
jomis, kad jų patarimas yra teisingas, 
kaip tik jus tapsite savo apielinkės 
“Midyvest Stores” sankrovos kostume-

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 
Ofiso vai. kiekvieną dieną nno 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomts). Taipg1 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkab b 
Ketvertai*.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

4442 South Westetn Avenue 
Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto
6 iki 9 valandai vakarų

Roselando bedarbiai 
šaukia masinį 

mitingą

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

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

Chicagos mokytojai ir kiti 
mokyklų darbininkai vakar 
gavo pereitų spalių, lapkričio 
ir gruodžio menesių algas, 
kuomet stambesnieji bankai 
nupirko $12,168,477 va rantų 
tuojau sumokėjo miestui pi
nigus.

Dabar mokytojų algos yra 
apmokėtos iki sausio 1 d., šių 
metų. Jie nesitiki greit vėl 
gauti pinigų. Mažiausias če
kis mokytojams siejee $400.

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaiku ligų Specialistu

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. I3th Su, 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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Tel. Calumet 1656

W. E. HERR
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St 
Viri Juciaus Restauranto 

Priima kasdien nno 9 tyro iki 9 v. valu

$įvakar
svetainėje
įvyksta visų Chicagos iT apie
linkės lietuvių organizacijų,

—................  «n> ■

Nedėlioj
Naujienų Gegužinė

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Visi Telefonai YARDS 1741*—1742 CHICAGO,

Lietuviai Daktarai

DR. MARGER10 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

. •. « ■ i.,
V k' 1



Penktadienis, geg. 19, 1933

VISI CHICAGOS LIETUVIAI RENGIASI 
Į “NAUJIENŲ” GEGUŽINE

Japoniškų arklių lenktynės ir savotiškas 
programas suįdomino minias

Jūsų laukia “šteine” šalto alaus ir senvičius; 
neužmirškite atsilankyti!

“Atsitolinkime laikinai nuo 
senų, nudėvėtų papročių. Už
mirškime šį sekmadienį visus 
kitus piknikus, kurie niekuo 
nesiskirs nuo šimtų kitų pik
nikų, rengiamų kiekvienais me
tais, ir atsilankykime į “Nau
jienų” gegužinę, kuri yra ren
giama The Oaks darže, prie 
Archer avenue ir 123 gatvės”.

Taip maždaug kalba didžiu
ma žmonių apie gegužinę, kurią 
“Naujienos” ir radžio Klubas 
rengia sekmadienį. Ir ištikro, 
ji daug kuo skirsis nuo kitų 
piknikų. Programas bus savo
tiškas, įdomus, įvyks “japoniš
kos arklių lenktynės”, ir, be to, 
kiekvienas atsilankęs gan*s ”štei- 
nę” alaus ir sandvičių visai 
dykai.

Visi busime “Naujienų” gegu
žinėj, sako Rudgalvis

sitikti “Naujienų” gegužinėje. 
Visame darže bus išvedžioti 
garsiakalbiai. Juos parūpins p. 
Jievarauskas, City Furniture 
Company lietuvių skyriaus ve
dėjas.

Prie visų tų linksmybių kiek
vienas, kas tik atvyks i gegu
žinę, gaus stiklą alaus ir sand
vičių veltui.

Su nuvažiavimu* į daržą nebus 
jokių neparankumų: kas nega
lės atvažiuoti automobiliais, 
tiems bus parūpinti trokai. Prie 
Western ir Archer Avė. lauks 
p. Victor Bagdono trokai, kurie 
nuveš į pat daržą. Pirmas tre
kas išvažiuos 9:30 vai. ryto; 
antras 11 vai., trečias '—1 vai. 
po pietų, o ketvirtas—3:30 po 
pietų. Toje vietoje lauks jūsų 
dėdė Mišeika ,kuris aprūpins ti- 
kietais.

Jūsų korespondentas bevaikš
čiodamas po Chicago, užsuko 
pas žymų biznierių p. F. Rud
galvį, kuris užlaiko anglių san
delį adresu*, 5332 So. Long Av.

Pasikalbėjęs trumpais bruo
žais apie svarbesnius dienos į- 
vykius, prie progos užklausiau: 
ar mano būti “Naujienų ir K. 
Klubo gegužinėje?

štai ką p. Rudgalvis atsakė: 
“Netik aš, bet kiek man teko 
patirti, tai mes visi Southsaidės 
lietuviai busime. Viena, kad 
mes norime susitikti su savo 
draugais naujiniečiais ir su jais 
linksmai praleisti keletą valan
dų tyrame ore.

“O antra, tai ir mums svar
bu pamatyti programą, kuris 
“Naujienų” parengimuose vi
suomet yra įdomus”.

Bet p. Rudgalvis neprisimi
nė, kad mes gegužinėje gausi 
me veltui stiklą alaus ir “bu- 
terbrotą, kaip Lietuvoje vadina 
“senvičių”.

Tuom ir baigėme pasikalbę 
j imą, kadangi p. Rudgalvis bu
vo užimtas savais darbais. Tai 
greit skyrėmės pasižadėję su-

—F. Bulaw.
Kaip galima nuvažiuoti j 

gegužinę
Nuvažiuoti į šią gegužinę bus 

galima automobiliais nauju Ar
cher avė. keliu. O neturintieji 
automobilių galės susirinkti ant 
Archer ir Western gatvių. Vic
tor Bagdonas lauks su trokais 
ir už 25 centu*s atveš į daržą. 
Pirmas trokas nuo Archer ir 
VVestern 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 

vai. pietų. Ristynės—3:30 v. 
O visas kitas programas tęsis 
iki 8 vai. vakaro.

Tikietus į šią gegužinę jau 
galima gauti “Naujienose“. 
Prie tikietų yra kuponai, su 
kuriais visai veltui bu*s dalina
mas alus ir užkandis.

“Naujienų” gegužine 
įvyks gegužės 21 d.

Naujieniečiai, jų draugai ir 
pažįstami gegužės 21 d. skait
lingai suvažiuos j The Oaks 
daržą pasilinksminti, padainuoti, 
paklausyti muzikos, pasišokti 
pamatyti “drapiežną dzūką” 
tampant po matrasą savo opo
nentą, pagainioti japoniškos 
mados arklius. Na, o tie ark
liukai bus tikrai ypatingi, — 
juos reikės vyti, nes jie savo 
liuosu noru nebėga.

Iš radio stoties Radio Kliu- x - c* 'f"V. „
bas atgabens visą būrį artistų, 
kurie krės visokius šposus ir 
linksmins publiką. Dalyvaus ii 
vienas žymus armonistas, kuris 
pirmą partą palinksmins chi- 
cagiečius.

“Naujienų” geguži 
nes darbininkai

gegužinėje gegužės 21 
Oaks darže, 
į daržų ne vėliau, 
ryto.

Visi žemiau išvardyti asme
nys yra paskirti dirbti “Nau
jienų” 
d. The 
atvykti 
10 vai.

P. Galskis
J. Vilis
John Gura
P. Martinkaitis
J. Mickevičius
Alf. Mickevičius Jr.
J. Bočiunas
V. Mišeika
J. Čeponis
Mrs. šmotelienė
Barniškis, 
šmotelis Jr.
P. Miller
J. Degutis
Jonas Ascila
A. Lechavičia
EI. Bačiunienė.

Prašoma 
kaip

karėlį su programų, užkandžiais 
ir skrajojančia krasa. Progra
mą pildys Jaunoji Birutė ir pa
čios apšvietietės. Tai bus pasku
tinis šio sezono parengimas, nes 
pavasaris jau prašvito ir gam
ta traukia kiekvieną į miškus.

šiame vakarėlyje pasižadėjo 
atsilankyti p. M.' Dundulienė 
artistų grupė ir pašokti kadri
lių. Komisija deda visas pas
tangas, kad vakarėlis butų kuo 
pasekmingiausias, nes visas 
pelnas skiriamas išmokėjimui 
pašalpų sergančioms narėms.

Vakarėlis įvyks šeštadienį, 
gegužės 20 d. Sandaros svetai
nėje, Universal State banko na
muose. Pradžia 7 v. v. Po už
kandžių ir programo — bus šo
kiai prie geros muzikefs.

—A. M-nė.

lai ir visi kiti patogumai, ku
rie yra naudojami piknikuose, 
šiame atidaryme grieš J. Ste
ponavičiaus orkestras. Užklau
siau p. Maliausko apie daržo 
išnuomavimą ir gavau atsaky
mą, kad jau daug draugijų ir 
klubų turi paėmę jį piknikams.

Beje, šiame daržo pašventi
nime p. Maliauskiene turi pri- 
ruošusi kokį tai surprizą. Pa
matysime. —Al.

Visi nariai prašomi atsiminti, 
kad susirinkimas įvyks gegužės 
21 d. ir atsilankyti į jį.

Martinas Lorencą.

CLASS1FIED APS
Furnished Rooms

Nedėlioj
Naujienų Gegužinė

SUSIRINKIMŲ 
KALENDORĖLIS

Atidaro naują daržą 
piknikams

Plačiai žinomas 
Antanas Maliauskas 

moderniškai įrengtą 
“The Acręs”,

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.

American Lithuanian Citizens 
Club svarbus su'sirinkimas į-| 
vyks lygiai pirmą vai. popietų 
K. Gramonto svetainėje, 4535 
So. Rockwell str. Nariai pra
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.

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

Herbert Geske, 
812 W. 33rd St.

For Rent
RENDON štoras pigiai, įtaisyta dėl 

restaurano arba aludės biznio, su 
sais įrengimais, 
mui užpakaly, basementas, 
Prieinama renda. 
šapų. 

1635 So. 
Canal

vi-
6 kambariai pagyveni- 

garadžius.
Gera vieta, netoli

Canal St. 
6019

RENDON 4 kambarių pečiais šildo
mas flatas. Pigi renda.

2639 W. 44 St.

PARANDUOSIU St.nd. ant 87 ir 
Kean Avė., savininkas S. Svilanis, prie 
Tautiškų kapinių.

CICERO.
cicerietis
atidaro
piknikų daržą,
sekmadienį, gegužės 21 d.

Daržas yra gražioje vietoje, 
vienas bliokas į rytus nuo Kean 
avenue, Justice Park, III., ant 
kalniuko, su gražiu mišku ir 
žalia pieva. Jau yra užbaigta 
moderniška salė šokiams, sta-

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.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

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

CLASSIFIEDADS

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 ^r pagal sutartį.

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St., 

CHICAGO. ILL. 
....................... . .... .

MADOS MADOS MADOS

“Apšvieta” rengia 
draugišką vaka

rėli
Pelnas skiriamas išmokėjimui 
pašaipi! sergančioms narėms

Lietuvių Moterų draugija
Apšvieta” rengia draugišką va-

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

J. OKSAS *
2649 W. 43 St.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Prisirašykite i musų spnlką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th Si

gražios.
4 ir 6

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM. MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

Iškilmingas Atidarymas

Smith’s Palm Garden
4177 ARCHER AVENUE 

(kampas Richmond St.) 
Tel. Lafayette 2235

Atidarymas įvyks Subatoj, Gegužės 20 d.
Vieta Įrengta kuopuikiausiai. Gėrimai — Alutis kuo 

gardžiausias. Įvairus užkandžiai kuoskaniausi.
Muzika kuošauniausi. Jaunimas šoks kuosmagiausiai 

Kviečiame visus i šį Iškilmingą Atidarymą.

3139 — Mažutėm mergaitėm išėjimui suknelės, labai puošnios ir 
'Galima siūdinti iš batisto arba lengvaus šilko. Sukirptos mieros 2, 
metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno par 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 

I Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So. Halsted St^ Chicago, III.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia Įdedu 15 centą ir prašau at

siųsti man pavyzdi No
■ lr* > k . • ■ ?

Mieroš ptr kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresai)

(Miestas ir vata.) 

aaaasaKaBSMKssaBss

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.)

1 3 6 0 KILOCYCLES.

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunsvvick 9131

—-—<

Išvalyk Vidurius — Tai Pama- j 
tas Sveikatail

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

______ Skaudėjimą, Nemigą,

Automobiles
AUTOMOBILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

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- 
matic clutch-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
Rakandai-Įtalsai

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

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

Įvairius pataisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis. 

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
Kreipkitės 

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, 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 išdirbinejame augštos rūšies ir 
geros skonies Sodą ir Papsą. Jeigu 
rengiate šokius, piknikus arba balių, 
prašome mus pašaukti, mes duosime jums 
geriausį patarnavimą.

šaukite Telefonas 664 W.
510 So. Monroe St.

WEST FRANKFORT, ILL.

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuo jaus 5717 Sheridan Road

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

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

5717 Sheridan Road

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

AŠ PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, turiu viską paaukauti! 
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.DrexeI 4548

PARSIDUODA saliuno ice boxis, bu- 
černės svarstyklės, kendžių show case 
4 pėdų. Parduosiu pigiai, man nerei
kalingi. Atsišaukite

4525 So. Hermitage Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4554 So. Rockwell St.

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

10819 Michigan 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.

PARSIDUODA gazolino stotis, 5 
pumpos, sykiu sandvičių ir alaus stan- 
das. Maheim Road, Route 51 ir 107 
St. (4 blokus į vakarus Kean Avė.) 
Palos Park.

RESTAURACIJA parsiduoda labai ge
ra apielinke ir geras išdirbtas biznis. 

6249 So. Ashland Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

INDIANA farmos. 90 mylių nuo Chi- 
cagos ?u staku ir įrengimais Žemomis 
kainomis ir ant išmokėjimo. Mainų 
nepriimsime. A. D. Donaldson, 203 
N. Wabasb. 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.




