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Senatas Tyrinėja 
Morgano Veilamą
Tikimąsi, kad iškils sensacingų dalykų. 

Morganas jau prisipažino nemokėjęs 
pajamų taksų per du metus

Chinija ir Japonija Rasi 
rašiusios Karo Paliaubą

Chinijos kariuomenė apleido Peiping, bet 
ir japonai nesistengs jį užimti. 
Tikimąsi ir taikos derybų

WASHINGTON, geg. 23. — 
Senato bankinis komitetas šian
die pradėjo tyrinėti didžiųjų pri
vatinių bankų veikimą, vyriau
sia veikimą J. P. Morgan & Co. 
bankę, stambiausio privatinio 
bankoV visoje Amerikoje.

Komiteto advokatu yra drą
sus advokatas Ferdinand Peco- 
ra, kuris geriausia už visus ki
tus pažystąs privatinių bankų 
veikimą ir, sakoma, turys prieš 
juos tokių įrodymų, kad jie su
judinsią visą šalį, jei jie tyri
nėjimuose bus iškelti aikštėn. 
Pecora esąs nusistatęs neteikti 
niekam pasigailėjimo ir kelti 
aikštėn politikierių ir finasinin 
kų veikimą ir jų santikius. Jis 
iškelsiąs aikštėn kaip Morganas 
su savo partneriais kontroliuo
ja veik visą Amerikos indust
riją ir finansus ir tuo kontro- 
linuoja visa šalies politinį, eko
nominį ir 'finansinį gyvenimą.

Morgano advokatu yra Davis, 
buvęs demokratų kandidatas į 
prezidentus.

Šiandie liudyti pirmiausia, ta
po pašauktas patą, Jonh Pier- 
pont Morgan. Jis pirmiausia 
perskaitė ilgą pareiškimą, ku
riame teisino privatinius ban- 
kierius, kaipo nešančius šaliai 
didelę naudą.

Klausinėjamas savo advokato 
jis prisipažino, kad jo bankas 
turi apie pusę biilono dol. turto; 
pusę turto sudaro depozitai, 
kurie nfekuto nėra garantuoti ir 
nėra valdžios priežiūroje. Jo 
bankinės firma turi 22 partne

rius, kurie susirenka kasdie, iš
ėmus šeštadienius. Jokių pro
tokolų, jokių užrašų apie jų 
nutarimus nevedama, vien už
rašoma dalyvaujančių vardus. 
Tas daroma jau per 20 metų. 
Morganas betgi atsisakė priduo
ti partnerystės sutartį.

I savo advokato klausimus jis 
atsakinėjo noriai. Bet kai pa
ėmė jį kvosti Pecora, tai pa
dėtis pasikeitė: Morganas pra
dėjo užmiršti ir nežinoti.

Pecora betgi privertė Morga
ną prisipažinti, kad nė jis, nė jo 
partneriai, nė jo bankinė firma 
nemokėjo jokių pajamų taksų 
už du metus—1931 ir 1932. Per 
dvi dienas, sausio 1 ir 2 d.d., 
1931, tapo nurašyta nuostolio 
virš $21,000,000, kurio ištikrų- 
jų nebuvo ,bet tik padaryta nau
jas perkainavimas banko turto. 
Pasiremiant nauju perkainavi- 
mu, nė pats Morganas, nė kiti 
jo partneriai pajamų taksų ne* 
mokėjo per du metus, nors jo 
partneriai yra vieni iš stam
biausių šios šalies milionierių, 
Tečiaus Morgan sako, kad vis
kas atlikta sulig įstatymais ii 
pajamų taksų biuras visai prieš 
tai neprotestavo.

Morganas taipjau buvo pri

Chicagai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Veikiausia lietus, vešiau {va
karą.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:- 
11.

verstas perskaityti ilgiausj są
rašą korporacijų, kuriose jo 
partneriai yra direktoriais. Są
rašas buvo toks ilgas, kad jį 
perskaityti truko apie 10 mi
nučių. Išrodo, kad į tą sąrašą 
pateko veik visos didžiosios 
Amerikos korporacijos. Tasaiš 
kiai parodė, kad Morganas per 
savo partnerius kontroliuoja 
visą stambiąją Amerikos in 
dustriją. O kadangi jie kartu 
yra ir direktoriai veik visų di
džiųjų bankų, tai tufo kontro
liuoja ir šalies finansus.

Kada išėjo aikštėn, kad Mor
ganas per du metus nėra mokė
jęs pajamų taksų ir Morganui 
pasidarė karštą, tai jį ginti šo
ko komiteto narys, senatorius 
GJass, savo laiku buvęs iždo sek
retorius. Jis tvirtino, kad jei 
pajamų taksų biuras priėmė jo 
apyskaitas, tai tuo dalykas ir 
baigėsi ir komitetui nėra reika
lo jį svarstyti. Tečiaus sena
torius Couzens atkirto, kad biu 
ras patikrino ir bankieriaus 
Mitchell apyskaitas, tečiaus tas 
pats Mitchell dabar yra teisia
mas už nusukimą taksų, kai 
tas dalykas išgjo aikštėn sena
to komiteto tyrinėjimuose.

Iškilo ginčas tarp komiteto 
narių ir Morgano kamantinėji
mas tapo nutrauktas, kad pats 
komitetas galėtų atlaikyti savo 
susirinkimą ir susitarti dėl ty
rinėjimų plotmės.

III. iegislaturon įneš
tas naujas prekių 

taksų bilius
Uždeda 3 nuoš. taksų ant visų 

parduodamų prekių, be jo 
kios išimties. Pinigai eis į 
abelną iždą.

SPRINGFIELD, III., geg. 23. 
—Senatorius Loughran iš Chi
cago šiandie įnešė valstijos se» 
natan naują prekių taksų bilių, 
kuris uždeda 3 nuoš. taksite 
ant visų prekių, be jokios iš
imties. Bilius bus tuoj paduo
tas ir atstovų butui svarstyti.

Naująme biliuje ūkio produk
tai ir gasolinas nėra paliuosuo- 
jami nuo taksų, kaip buvo se- 
nąjame biliuje, dėl ei ko augŠ- 
čia’usias teismas ir panaikino 
prekių taksus.

Be to pirmiau surinkti iš pre
kių taksai turėjo būti skiriami 
bedarbių šelpimui. Dabar to nė
ra. Taksai eis abelnan iždan, 
bus padalinti tarp pavietų ir jie 
su surinktais pinigais galės da
ryti kas jiems tinka.

Naujasis bilius nėra skubotas, 
todėl jo priėmiui užtenka pa
prastos didžiumos balsų (26 
balsų senate ir 77 balsų atsto
vų bute) o ne dviejų trečdalių 
balsų, kaip buvo reikalinga pri
ėmimui pirmesnio skubaus bi- 
liaus.

Bilius, jei bus priimtas, įeis 
galion liepos 1 d. ir nuo tos 
dienos išnaujo bus renkami pre
kių taksai.

Nors bilius numato 3 nuoš. 
taksus, tečiaus, kad jį pravesti, 
administracijai galbūt teks da
ryti kompromisą ir pasitenkin
ti 2 nuoš. taksais.

Arcturus žvaigždė atidarys Chicagos pasaulinę parodą. Tolimos žvaigždės Arcturus spindulis, 
kuris žvaigždę apleido 40 metų atgal, laike Columbus pasaulinės parodos Chicagoje ir skris
damas 186,000 mylių j sekundą greitumu tik dabar pasieks žemę, bus pagautas Yerkes ob
servatorijos, William Bay, Wis., ir komplikuotais prietaisais bus pasiųstas Chicagon atida
ryti šį šeštadienį dabartinę pasaulinę parodą. Paveikslėly, garsus astronomas Dr. Edwin B. 
Frost, buvęs Yerkes observatorijos direktorius, kuris apako betyrinėdamas žvaigždes, C. T. 
Elvey, (vidury), žvaigždžių fotografavimo ekspertas ir Otto Struve (dešinėj), dabartinis ob
servatorijos direktorius, svarsto kaip tą dar niekad nebandytą dalyką pravesti — kad toli-
ma žvaigždė atidarytų parodą.

Vakar prasidėjo nau
jos Mooney bylos 

nagrinėjimas
Prokuroras neduos jokių įro

dymų prieš Mooney ir teis
mas turės jį išteisinti

SAN FRANCISCO, geg. 23. 
—šiandie vietos Superior teis
me, prieš teisėją Louis Ward 
prasidėjo nagrinėjimas naujos 
Thomas Mooney bylos dėl 17 
metų senumo kaltinimo, kad 
jis 1916 m. laike karinio prisi
rengimo parodos padėjo bom
bą, kuriai sprogus žuvo 10 žmo 
nių. Mooney tada tapo nuteis
tas visam amžiui kalėjiman, kal
tinamas dėl vieno tų žmonių 
Užmušimo. Dabar jis išreika
lavo, kad jis butų teisiamas ir 
dėl visų kitų kaltinimų, tuo 
tikėdamasis įrodyti savo nekal
tumą ir arba gauti gubernato
riaus pardoną, arba atidaryti 
kelią kitiems legaliams žings
niams išgauti paliuosavimą.

Kad sutrukdyti naujos by
los nagrinėjimą, buvęs proku?- 
roro pagelbininkas O’Gara, ku
ris vedė pirmąją bylą prieš 
Mooney, kreipėsi į augščiausį 
teismą, reikalaudamas panai
kinti visus likusius apkaltini
mus prieš Mooney, nes, girdi, 
nieko nebūtų atsiekta atnauji
nant 17 metų senumo bylą. 
Teismas nusprendė, kad pa
prastas advokatas negali reika
lauti bylą panaikinti, o pro 
kuroro sutikimo nebuvo gauta.

Pašalinus tą kiiur; naujai by
lai, kaltinamasis Mooney stojo 
teisman, kad įrodyti savo ne
kaltumą. Tečiaus prokuroras 
Murphy jau? pirmiau paskelbė, 
kad jis neduos prieš Mooney 
jokių įrodymų ir pareikš teis
me, kad valstija įrodymų netu
ri. Tokiam atsitikime teismui 
neliktų nieko kito ,kaip be to 
limesnio bylos nagrinėjimo, 
Mooney išteisinti. Jei tai įvyk
tų, tai Mooney gal negautų pro
gos liudyti ir statyti savo lių* 
dininkus ir tuo įrodyti savo vi
sišką nekaltumą.

APIPLĖŠĖ BANKĄ

LOWELL, Ind., geg. 23. — 
Keturi jąutoi pėlšikai šįryt už
puolė vietos banką ir pastvėrę 
apie- $5,090 pabėgo, atsišaudy
dami, linkui Chicagos. »

Išvogė darbininkus
NEW YORK, geg. 23. —Apie 

20 narių Food Workers Indus 
trial unijos puolė Arrow Dairy 
Co. dirbtuvę, sudaužė krauna
mus į trokus kiaušinius ir svies
tą ir pastvėrė 6 darbininkus, 
kuriuos nusivežė į savo unijos 
raštinę. Jutos išgelbėjo policija 
ir suome 12 raštinėj rastų žmo
nių. Juos kaltinama išvogimu 
ir reikalaujama po $7,500 kau
cijos.

19 žmonių žuvo vie
šniose vakarinėse 

valstijose
KANSAS CITY, geg. 23. — 

19 žmonių užmušta ir daugiau 
kaip 100 žmonių sužeista vie
šniose, kurios perėjo prerijų 
valstijas — Nebraska, Kansas, 
Montana, Minnesota, Colorado 
ir Dakotas. Nuostoliai derliui 
ir namams siekia daugelį mi- 
lionų dol.

Fordas priimsiąs 
daugiau darbininkų

DETROIT, Mieli., geg. 23.— 
Henry Ford paskelbė programą, 
sulig kurio jis šią vasarą pri
imsiąs j djarbą daugiau darbi
ninkų. Dabar jo dirbtuvėse 
Detroite dirba 35,000 darbinin
kų, kurie pagamina po 2,500 au
tomobilių į dieną.

Fordas sako, kad padėtis pa
maži gerėja, bet didelio page
rėjimo negalima tikėtis dar per 
ilgą laiką. Gerbūviui, sako For
das, pirmiausia reikia atsteigti 
darbininkų perkamąją jėgą. Bir
žos stovis nėra syarbus, “nes 
ne birža nustato biznį, o biz
nis nustato biržą. Ir paskolos 
nepadaro biznio. Bizniui reikia 
užsakymų, o ne paskolų. Užsa
kymai gi paeina iš žmonių”.

Pasitraukė iš mokyk- 
■ lų tarybos

--- "1....... .
CHICAGO.—Orville J. i Tay- 

lor, advokatas, rezignavo iŠ 
mokyklų tarybos, kurios pirmi 
ninku jis buvo. Mėras Kelly jo 
rezignaciją priėmė.

Genevos nusiginkla
vimo konferencija 
dar tebesikivirčija

Negalima tikėtis didelių dalykų 
iš šios konferencijos, nors 
ūpas ir yra pagerėjęs

GENEVA, geg. / 23. — Po 
Davis pareiškimo apie Amerikos 
poziciją nusiginklavimo klausi
mu, nusiginklavimo konferen
cija lig ir norėtų skubėti su 
susitarimu4 dėl konkrečio nusi
ginklavimo. Tečiaus vistiek dar
ei na Vokietijos ir Franci jos 
manevrai už poziciją. Francija 
norėtų pirmiausia svarstyti ap
saugos klausimą, o Vokietija 
norėtų eiti tiesiai prie nusigin
klavimo. Pagalios sutarta, kad 
vyriausia komisija svarstys nu
siginklavimą, o subkomisija 
Francijos—apsaugos projektą.

Kaip išrodo, nors u’pas kon
ferencijoje yra pagerėjęs ir ša
lys yra labiau palinkusios prie 
susitarimo, tečiaus dar tiek daug 
yra varžytinių, tiek daug kliu . 
čių, kad kiek platesnio susitari
mo greitu laiku negalima ir ti
kėtis. ,

Anglija remsianti Roosevelto 
planą

LONDONAS, geg. 23. — Ang- 
Ii jos valdžia, atsakydama į pre
zidento Roosevelto taikos atsi 
šaukimą, pareiškia, kad ji pilna 
pritaria prezidento nuomonei, 
jog nuo ekonominės ir nusi
ginklavimo konferencijų pri
klauso “pasaulio laime ir ge
rovė ateity”. Anglija džiaugia
si, kad prezidentas remia Ang- 
lijos nusiginklavimo planą ir ji 
mano, kad valstybės prieis prie 
susitarimo nusiginklavimo klau
simu ir tada, atsisteigus tarp 
šalių pasitikėjimuti, daug ge'- 
riau bus prisirengusios tartis 
ir dėl ekonominių klausimų.

Prašys Roosevelto 
gelbėti Vokietijos 

žydus
WASHINGTON, geg. 23. — 

Amerikos žydų Kongresas vien
balsiai priėmė rezoliuciją,' kuri 
prašo prezidentą Rooseveltą pa
gelbėti sitetabdyti žydų perse
kiojimą Vokietijoje.

TOKIO, geg. 23. — Japonų 
Rengo žinių agentūros žinia iš 
Tientsin sako, kad Peipinge ta
po pasirašyta Chinijos ir Ja
ponijos karo paliauba ir kad 
Chinijos kariuomenę evakuos 
Peipingą ir atsitrauks iki Yenk- 
ing - Cbangping-Shun^i - Pbati- 
Lutai linijos.

žinia priduria, jog laukiama, 
kad neužilgo Peipinge prasidės 
ir tikrosios taikos derybos.

Japonų karveidžiai sako, kad 
kadangi chinieČiai taikiai eva 
kavo Peipingą, tai nė japonai 
nebandys užimti tą miestą, se
nąją Chinijos sostinę—Pekiną

600 japonų kareiviai šįryt iš
vyko iš Tientsin sustiprinti Ja
ponijos legacijos Peipinge sar
gybą. Dabar legacija turės 900 
kareivių.

New York išrinko 
šlapią valstijos 

konvenciją
NEW YORK, geg. 28—New 

Yorko valstija šiandie rinko 
delegatus į valstijos konvenci
ją ratifikuoti prohibicijos at
šaukimą. Kaip rodo pirmosios 
žinios, konvencijon išrinkti di
delėj didžiumoj šlapieji delega 
tai.

Konvencija susirinks birželio 
27 d.

Prapuolė socialistų 
Vorwaerts redak

torius
BERLYNAS, geg. 23. —Erich 

Kuttner, redaktorius uždaryto 
socialistų dienraščio Vorwaerts 
ir narys Prūsijos seimo, pra
puolė ir jo šeimyna neturi jo
kių žinių apie jo likimą.

Kai jis neatėjo į Prūsijos 
seimo posėdį pereitą savaitę, jis 
tapo pašalintas 90 posėdžiu4!, 
bet su sąlyga, jei jis yra areš
tuotas, tai atleisti jį nuo baus
mės.

Jo šeimyna spėja, kad jis ar
ba pabėgo į užsienį ,arba tapo 
slapta nazių nužudytas.

VIENNA, geg. 23. — Dr. Ju
lius Crocker iš Gratz, pietinėj 
Austrijoj, padarė nepaprastą 
operaciją. Jis išėmė žmogui šir
dį, išėmė iš jos kulką ir vėl 
širdį įdėjo. Pacientas pasvei
ko. Operacijos laiku jo gyvy
bė buvo palaikoma dirbtinai de- 
guoniu?.

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chiniečiai apleido Peiping
PEIPING, geg. 23. — 600 

japonų kareivių šiandie atvyko 
iš Tientsin sustiprinti Japonijos 
legacijos sargybą. Jie pasislėpė 
už Japonijos legacijos sienų.

Keliomis valadomis prieš tai 
šeši japonų karo aeroplanai 
padarė oro demonstraciją virš 
Peiping. Bet nė tie aeroplanai, 
nė sustiprinimas sargybos bu
vo nereikalingi, atsižvelgiant į 
didelį pakitėjimą padėties: per
eitą naktį Peiping apleido dvi 
chiniečių divizijos ir paliko 
mestą be jokios apsaugos.

Kai ryte miesto gyventojai 
pabudo, tai chiniečių kariuome
nes jau neberado. Tuo sumažė
jo pavojus japonų užėmimo 
miesto.

į

Vokietijos naziai su
tinka laukti su gink

lą lygybe
Einąnt keturių valstybių su

tartim, Vokietija neatgaus 
ginklų lygybės dar per 10 
metų

RYMAS, geg. 23. —- Vokie
tija sutinka laukti dešimtį me
tų su ginklų lygybe ir laips
niškai reichswehrą pavers į mi
liciją, einant keturių valstybių 
—Anglijos, Vokietijos, Franci
jos ir Italijos, sutartimi, kuri 
jau tapo pasiųsta tų valstybių 
valdžioms patvirtinti.

ši sutartis yra daroma de
šimčiai metų ir automatiškai 
atsinaujins, jei nė viena tų vals 
tybių nepareikš pasipriešinimo.

Sutartis numato ir Versallės 
sutarties pakeitimą, bet tiktai 
tautų sąjungos statuto numaty
tais budais.

Nusiginklavimo klausimas pa 
liekama išspręsti Genevos kon
ferencijai.

Dr. Šliupas pasilieka 
Paalngos burmistru
PALANGA.— Apskrities vir

šininkui tarpininkaujant, išly
ginti nuomonių skirtumai tarp 
Palangos miesto tarybos ir bur
mistro. .

Burmistras atsistatydinimo 
prašymą atsiėmė.

HAVANA, Kuboj, geg. 23. — 
Iš Guantanamo pranešama, kad 
susirėmime su valdžios karei
viais ties Joturo, liko užmuštas 
sukilėlių vadas Porfirio Cuesta.
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Toronto, Ont
Pirmos gegužės minėjimas.

Toronto lietuvių tarpe pirmą 
kartą buvo paminėta pirmo
sios gegužės šventė. Sociali
stinio nusistatymo žmonių gru
pė, įvertindama viso pasaulio 
darbininkų solidarumo dieną, 
nors ir labai sunkiose sąlygo
se būdama, vistiek ryžosi pa
ruošti tai dienai atatinkamą 
programą, kas ir buvo įvygdy- 
ta. Kadangi pirmajai gegu
žėm išpuolė pirmadienį, todėl 
jos minėjimas buvo daromas 
balandžio 30 d., sekmadienį.

Programas buvo sekamas:

West Frankfort Biz 
nio ir Profesijos 

Rodyklė

dra-

pa- 
bii-
pu- 
pa- 
pa-

Laiškas iš Lietuvos
& •

Vienas turistas (keliaudinin- 
kas), ąrti sųsįpažinęs sį| vi
daus politika Lietuvoje, para
šė savo įspūdžius serijoje Laiš
kų iš Lietuvos. Pirmąjį tų laiš
kų dedame čionai. Netrukus, 
jų tilps “Naujienose” daugiau. 
Kaip visuoąe įspūdžių ąprąšy- 
muosę, taip ir šitoje laiškų se
rijoje, autorius atspąsakoją ne 
tik objektingys faktus, bet ir 
savo asmeninį reagavimą į 
juos. 7 
riuos jisai aprašo, 
spaudoje šiaųdie negalima ras
ti, nes ji yra po aštria karo 
cenzūra. — ^N-nų** Redakciją.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS

Daugupios dalykų, ku- 
Lietųvos

Telefonas 13

B. H. WEBB, M. D. 
VIDURINE MEDICINA 

Gydo akių ligas ir pritaiko akinius. 
Webb Building.

WEST FRANKFORT. ILL.

kad

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

Virš Burgo krautuvės 
WEST FRANKFORT. ILL.

PALMER INSURANCE
AGENCY

Pirmiaus buvusi Pharis Agency 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA 

110 S. Emma St., 
Telefonas 363

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 286

W. F. PURE MILK CO.
Užlaiko puikiausi pieną. Smetoną 

sviestą

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

ir

Phone 282

BURG’S
Puošnus rūbai Moterims 

Merginoms
WEST FRANKFORT, ILL.

ir

’ Telefonas 161
UNION FUNERAL

SERVICE
Ambulansų Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

1. įžanginė prąkąlbą.
2. “Saliamono sapnas’*, 

nia 1 veik.
3. Eilių deklamavimas.
4. Kvartetas ukrainų kalboj.
5. Duetas ukrainų kalboj.
6. “Kultūros** choras sudai

nuoja porą darbininkiškų dai
nų.

7. Prakalbą, apįbudimmH 
pirmos gegužės reikšmę.

8. Duetas pritariant gitarai.
9. “Kplturps” pbęrasi vėl pa- 

dąiųuoja popą grąžįų dąrįnpin- 
kiškų dainų, ir užbaigė su In
ternacionalu.

Svetainė, tiesa, nedidelė, sė
dimų vietų buvo tik 215, bet 
už tai visos ir buvo užimtos. 
Daugeliui teko ir statiems 
stovėti. Visas programas 
vo vykusiai atliktas, už ką 
blika nesigailėjo katučių 
ploti. Publika skirstėsi »u
keltu upu ir reiškė pageidavi
mą, kad kasmet butų tokie pa
minėjimai rengiami.

Pagirtinas dalykas,
“Kultūros*1 choras sutiko pa
siaukoti tokiam kilniam reika
lui. Reikia tikėtis, kad Toron
to lietuviai darbininkai įver
tins “Kultūros” draugiją ir stos 
į ją nariais, kad ateinantiems 
metams jos choras skaitlin- 
gesnis butų.

Socialistai privertė ir ko
munistus minėti gegužės šven
tę. Komunistai Toronto lietu
vių tarpe jau nuo seniai yra 
susisukę guštą tarpe tamsesnių 
darbininkų, bet gegužės pami
nėjimui niekuomet nerengda
vo jokio programo, vien tik ra
gindavo į demonstracijas, ku
rios niekuomet neįvykdavo, 
nes policija neleidžia jau ke
li metai jokių demonstracijų. 
Tai komunistų nuopelnas, nes 
kuomet leisdavo demonstruoti, 
tai jie ne darbininkų reikalą? 
vimus statydavo, bet Maskvos 
diktatorių, todėl ir tapo už
drausta visokios demonstraci
jos. Bet šiemet, kuomet jie su
žinojo, kad socialistai rengia 
didelį 
kruto 
darni 
ėmėsi

Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 313

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

Ornamcntališkas 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.

yis- 
ne- 
Ga- 
To- 
pir-

E. V. SIMPSON
___ PLUMBINGOf IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORIUS 

Priešais City Ha!! 
WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 566-R

J. R. Mabry Co. 
WHOLESALĖ ANp RE.TAIL 
Maliava ir Popieravimui Popiera 

D 13 East Ma|n 8t.
WEST FRANKFORT; ILL.

Trlrfonas 34«

Home Lumber Co
Medžiai, Maliava. Stiklai, Dratai 

Geležis. Viskas kas reikalinga 
namų statymai- 

101 West Poplat St.
WEST FRANKFORT* ILL.

programą, tai ir jie su- 
paskutinę savaitę. Nore- 
suvįljoti lietuvius, jie 
pamėgdžiojimo darbo. 

Ant greitųjų paskelbė, kad jie
viską daro taip-pat, kaip ir 
musų yra daroma. Bet to ne
užteko, — jie paleido darban 
ir savo gabiuosius liežuvius 
šmeižimo darban, ir niekino 
kaip įtik įmanydami tuos, ku
rie pirm jų paruošė aukščiau 
minėtą programą. Bet tas vi
sas jų darbas nuėjo niekais, nes 
pirmųjų parengime kur kas 
buvo daugiau publikos, negu 
pas juos. — Žaibas.
Kultūros draugijos koncertas.

Gegužes 14 d. Liet. K. para
pijos svetainėje buvo sureng
tas paskutinis šio sezono pa
rengimas. Programas buvo 
tiek turtingas, kad sunku 
ką ir atsiminti. Todėl ir 
rašysiu, kas buvo atlikta, 
liu drąsiai pareikšti, kad 
ronto lietuvių tarpe bene
mas tokis turtingas programas 
su įvairumais. Nors skelbimų 
visai mažai matėsi, bet publi
kos tai sausakimšai buvo pri
kimšta svetainė, — sunku bu
vo ir prie bufeto prieiti. Pro
gramas visiems patiko.

Linkėtina Kultūros draugi
jai, kad ji ir ateityje parengtų 
panašių pramogų.

' — Ten buvęs.
Padėka

Lietuvių Socialistų Sąjungai, 
Chįcago, III.

Sąryšyje su parengimu imi
nėti gegužės pirmą* bdvo 
kreiptasi j L. S. S. dėl veikalų 
ir dainų knygelių. Ji prisiun
tė sumai virš dolerio vertėj 
paaukodama jas mums, To
ronto lietuvių sociąlįstjnio nu** 
įstatymų grupei, kąri pasiry
žusį greitoje ateityje organi
zuoti L. Š. S. kuopą. Aukščiau 
suminėtos grupės vardu reiš
kiu draugišką ačiū už gautas 
knygas. — A. Frenzelis-

Turisto įspūdžiai
Jau seniai yra patirta, kad 

kiekviena reakcija vienodai de
moralizuojančiai veikia visą vi
suomenę: ir tie, kurie kovoja 
su reakcija, ir ta visuomenės 
dalis moraliai sukiuža, ir re
akcijos kūrėjai nuo jos pačios 
pūva. Dažniausia taip ir būna, 
kad reakcija pati save išgy
vena ant tiek ji subyra, sutrū
nija, kad ilgainiui nėra kas ją 
palaiko.

Buvo taip ir rusuos. Karo 
metu, o ir toli dar prieš karą 
rusų reakcininkų lizdas buvo 
visai sušvinkęs, visi jo kratėsi, 
niekas nesiėmė už esamą tvar
ką 
įr

atsakomybės. Bet tųoipet 
priešingoj i pusė, opoziciją 
rusiški liberalai, demokra- 
irgi tos reakcijos puvimo 

Reikėjo
tai 
bacilų buvo apimti.
tik 1917 metų pradžioj kele- 
tai šimtų darbininkų išeiti į 
gatvę ir jau neatsirado kas gi
na reakcinę vyriausybę. Libe
ralai ėmės atstatyti tvarką, 
bet ir jie buvo taįp sukiužę, 
kad tik trumpą laiką tegalėjo 
išsilaikyti; šoko jiems pagclbon 
demokratai, bet ir tuose nebu
vo pakankamai potencijos at
silaikyti prieš Įsisiūbavusią 
anarchiją. Toj pačioj anarchi
joj augo kita jėga, ėjo į gat
vę tamsus gaivalai. Rusijos 
imperija turėjo žūti. Tik de
magogai bolševikai savais Šu
kiais rusų žemėse pastatė dik- 
tatorinę tvarką. Lietuva, Lat
vija, Estija, Suomija, dalinai 
Kaukazas atsiskyrė ir sukurti 
savas valstybes.

Veik lygiai tais pačiais ke
liais dabar eina ir Lietuvos 
gyvenimas. Reakcijos pūdan
čiomis bacilomis dabar apim
tas visas Lietuvos gyvenimas. 
Subyrėjo krikščionių demokra
tų partija. Yra tik jos atskiri 
vadai, kurių tarpe nėsama su
tikimo; krikščioniška demo
kratiška visuomenė dingusi. 
Tiesa, yra užsilikę tikybiškai 
nusiteikusios organizacijos, bet 
šiuo momentu tai — daugiau 
tikybiškas junginys, ; beį ne 
aktingos politikos branduolys. 
Jos kratosi politikos.ir kaltais 
uoliai remia tautišką reakciją. 
Krikščioniški demokratiški va
dai jau bejėgiai toms savo 
tikybiškoms organizacijoms po
litikos gaires nustatyti. Puvi
mas taip toli nuėjęs? kąd jau 
jie patys nebeatskiria kur bai
giasi krikdemų 
riuo galu jis 
žvąlgybą.

Liaudininkai 
buvo vieningą
partiją. Jų laviravimas nie
kuomet nesųsėjp pustątytų 
aiškių ribų. Jie neturėjo savos 
ekonęipinės programos ir aiš
kių toliau permatomų politinių 
gairių. O šiuo momentu politi
nėj kovos, rodos, jau niekas 
neišdrįstų Jais remtis ar su 
jais bendradarbiauti. Cįerąi tai 
supranta ir žino ir patys liau
dininkai. Jų centro komitetas 
tai kažko mišįųys. Jų sąjun
goj įmo aiškiausi reąkcįnin- 
kai, kai antai, Ęvieska, žyge
lis, 'folųišis ir visą eilė kitų, 
kurie vien tįk d^Ito ne tauti
ninkai, kad tąiiriiUrikąi iki šiol 
neturi aiškaus politinio ir eko-

sparnas ir ku- 
siekia tautišką

pipĮaipmet ne
tauri politinė

nomiško veido. Tai reakcinin- 
kąf .tik paėjėti®8’ ty8* I16 
esmės (argi? — *,N.” Red.), 
o tpo mpti} Wpe
esama vyrų visai reakciškai 
nusiteikųsjų iš esipęs, kuripms 
Italijos fašizmas butų idealas, 
jei tik ir
gurno jis Lietųvoų perkelti.

•Kvieskos nepakenčia demo- 
kyątįjos, jie yra iš M“ 
pingi rcakęįniųkąi? tik Iš padė
ties liberalų suole sėdi, nes iš 
to duoną valgo, — mat, kope- 
rątyvupse dirbą, p kpperątyvuo- 
se daugumoj susitelkęs libera
liškas gąiyąląs. Tąi bepigu 
tautmįnkąm8 valdyk — i>el 
ne kraštą tvąrkyti — kąi visur 
jie sau surąųdą tą||ęinįnkų. 
Taip, taųtiųinkaį ||k vą|do, o 
krašto reikalų jie netvarko, 
štai jau Septinti metai, kai 
visi krašto reikalai stovį vie
toj. Jokios politinės programos 
tautininkai neturį ir nieko ne
kuria, ir dabar jau ne tauti- 
nįnkai valdo kraštą, bet valdi-* 
nįnkai, mekeno nekontroliuoja
mi.

Tautininkų partija jau išsi
gimusi, — jei kada nors ji 
buvo gimusi, ir valdininkų su
tvarkyti, suvaldyti negali. Re
akcija dar labiau demoralizavo 
pačius tautininkus. Tąį jąy 
nebėr orgąnizacijp, p kažkoks 
nesukalbamų žmųnių rinkinys. 
Daugelis atskirų tautininkų

prą|pe(smų keįkia kai |<urįuos 
miųįsteriųą ir valdiniųkus ir 
reįfcaiąują, kąd jie bptų at- 
ląųp, bpt pč|ą kąs juos at
šaukia. Rašo, žodžiu teikia 
ąkpųdųs. leidžia paskalys, o 
ministeriai sėdi sau ir tiek. 
VaMfomkM gi valdininkauja 
ir tyčiojasi iš pačių tautinin
kų.

Jau scnįai reikalaujama, kad 
Vidaus Reikalų Ministeris Rus- 
teikls ątsistątTdiptlb kaip ne
sugebąs ir piekame nenusima- 
nąs žmogus; ąnpt tautininkų, 
gėda, kad tas žmogus sėdi mi- 
nįstęrijoj, pet jis minis|eriau- 
ja, —• mat, n£rą kur j j padė
ti, o žmogus nusipelnęs prieš 
Ą. Smetopą, reikia jam duoną 
duoti. Juk tąi Rusteikis visus 
Voldemaro planus pranešė, juk 
jis voldemąripįnkų tarpe yra 
Judą yądįpąmąs, nes jis juos 
išdavė, dėltp anuomet karštuo
liai ypĮdemąripmkąi jj paplauti 
mėgino. Vėją visais pašaliais 
kalbama, kad teisipgumo mi- 
nistęris žilinskis tik savo dva
rais rūpinasi, o ministerija jam 
antraeilis dalykas, be to, ir toj 
pačioj ministerijoj jis ne visuo
met bupą. Antraeilįąi valdinin
kai visus reikalus atlieka. Ir 
pats žilinskis juokauja, kad 
jis pats nežino dėl ko jis mi- 
nisteriaują. Krašto apsaugos 
ministeris Giedraitis stiprus vy
ras, bet, anot tautininkų, lep
šė, ne ministeriu jam būti, 
bet net netinkąs į kuopos va
dus; jis net iš kariuomenės 
tarpo turėtų būti išmestas — 
bet sėdi sau ir ministeriauja,

nors absoliučiai nieko nevei
kia. Nerimauja tautininkai, bet 
kur jj padėsi, jei jis niekam 
netinka? Lygiai tokiu ponu 
yra ir Susisiekimo Ministeris 
Vileišis ir, pasak kai kurių 
tautininkų, ar ne perdaug jau

jo parašų ir vekselių bankuo
se esama, o ypač jei tie vek
seliai rangovių išduoti... Tai 
štai tie ministeriai, kuriuos 
patys akylesni tautininkai nori 
išmesti iš ministerijų, bet ne
pajėgia. —Turistas.

EIK, CHICAGA I CHICAGO MAIL ORDER 
OUTLETŲ

Sensacingą Pratuštinimo Išpardavimą
Laike “Pirk Chicaga” Savaitės.
KuMnorn Naujo Kiuidlen—KuHnom Ko Juk Norite—Reikalaujate 
—Turite Turf’tl! Mutuj kaino* yra temlauiilo*. nutaupote 
pinigu* pirkdami “OUTLKTK Tult*tan*ių Bergeną.”
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Naujų Pavasarinių Kautų
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Trečiadienis, geg. 24, 1933

skrybėlę?

Nebūk, iš tiesų

ne «

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras- kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vuk. Nedčliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

•*—Ach I...
•—Kas per 

aš klausiu?
—Atstok I... 

žydelka!

3
<

“ach!** Nupirksi,

tai gerai... Ne- 
Ot ir busiu! OI

Litinė Janušytė.

HITLERIŠKOS

TTAUJIENO'S, CKicago, ffl.

but žvdelka 
iš tiesų, jei taip mane vadini, 
tai še — busiu žydelka! Ir pa
matysim kokias Velykas turė
si... Aš be skrybėlės busiu, o 
tu žydiškas Velykas turėsi. 
Taip ir žinok. Aš tave perspė
ju. Paskutinį kartą klausiu, 
dar gali atitaisyt klaidą: gau
siu aš skrybėlę Velykoms?

—Kas, iš tiesų, per skrybė
lė, po velnių! Iš kur aš tau 
tas skrybėles turiu kasdien iš
kasti! Toks krizis, taip pini
gų nėra, o ji — "skrybėlę!’’ 
Supratimą reikia nors šiokį to
kį turėti!...

—Supratimą reikia turėt... 
Gerai... — grąsinamai sušnio
kštė žmona ir, trenkusi duri
mis, išėjo į kitą kambarį.

Vyras, pasiėmęs laikraštį į- 
sikando suraitytą iš pykčio 
papirosą ir vėl numetė jį į

šalį. Pažiurėjo laikraštį, piktai 
sumurmėjo: “žydelkaP* ir, nu- 
sispiovęs į spiaudyklę, išėjo 
miestan.

Tai buvo dvi dienas prieš 
Velykas, tai buvo tuo laiku, 
kai visos geros namų šeimi
ninkės, apsirišusios galvas, 
laksto iš kambarių į virtuves, 
iš virtuvių į kambarius, visus 
bara, visais skundžiasi. Kada 
vyras negali pasirodyti na
muose, nes iš ten jį uja, lyg 
vargšą šuniuką.

—Visur jis po kojų painio
jasi! Visur jis visiem tik kliu
do! Ko tu visiem maišai?! — 
šaukia geros šeimininkės, su
siėmusios už aprištų galvų?

Tai buvo tuo laiku, kai į- 
vairiuose puoduose ir puode
liuose tarnaitės susirūpinusia 
išvaizda maišo ir mirko kaž
kokias įtartinas, nesukelian
čius jokio pasitikėjimo, ko
šes. Kai vištos pagreitintu 
tempu skuba dėti kiaušinius, 
kad šeimininkės turėtų ką da
ryti, kad butų ką išmesti po 
Velykų į sąšlavyną, nes nėra 
durnių, kurie per šventes rytų 
kažkokius kiaušinius, kada ir 
taip jau niekas nebetelpa.

O pirmą Velykij dieną, atė
jęs pas Trumpids pirmas 
sveikintojas, baisiai nustebo 
kada šeimininkė padėjo prieš 
jį, meiliai šypsodama, macų

taiklios rankos, sumušė jam 
akinius ir krito į kampe sto
vinčių spiaudyklę.

— šalin izraelitus! — vėl su
riko kažkas už lango.

Trumpiene nugalėtojos žvil
gsniu pervėrė vyrą ir išdidžiai 
išėjo į kitą kambarį.

Kada

kau, tai pamatysi!”
—Ir pamatė?
—Oho! Ir kaip dar! Žinos 

dabar ant visados... Geriau, sa
kau tau veikia negu aspiri
nas!

—Tu, dūšele, tai visada ką 
j nore gero išgalvoji! Kitą sykį

už pusvalandžio bu- žinosiu, ką su savo tiro- 
relis antisemitų, Trumpio ben- ,u> daryti. — Juos, vyrus, rei- 
dradarbių, su plakatu rauko- kumšty laikyt — ir dar 
se: "Šalin piktžoles!!! Laikasjkaip! Pas tave, širdele, galva! 
pabusti!!!’* sėdėjo prie Velyki
nio Trumpių stalo ir naikino 
paršiuko šoną su degtine, —

nė pasakojo savo gerai drau
gei, Smalienci.

—Kaip vaistai, žinotum. Ge
riau, sakau, kaip kokia ricina . 
paulike! “Jei taip, sakau tai IĮ 
žinok! Jei aš tau žydelka, sa

Prezidentas Rooseveltas pasirašo 'trilypį farmų gelbėjimo, pinigų infliacijos ir farmų morgičių 
bilių. Už prezidento iš kaires į dešinę stovi: kongresmanai Clafk, Doxey, Fulmer, Peake, Jonės, 
Taber, senatorius Smith, Farmų Tarybos pirm. Henry Morgenthau ir agrikultūros sekretorius 

Wal lace.

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

• Musų Teisingu Patarnavimu Visiems Apsimokėtų Per
sitikrinti.

MUSŲ KRAUTUVĖ YRA UŽPILDYTA SU
NAUJAUSIOMIS PREKĖMIS.

pluoštą ir paragino valgyti.
—Macai? Eee... — paklausė 

sveikintojas.
—Tai... matot... Macai. — 

Patvirtino šeimininkas, slėp
damas žvilgsnį.

—Aš, matot, nesenai žydelka 
pasidariau! — pabandė pajuo
kauti šeimininke, grąsinamai 
žiūrėdama į vyrą, 
skrybėlė!

Svetys, 
palinkėjo 
išskubėjo
ry, audamos kaliošais, jis vis 
negalėjo nurimti.

—Žydė... žydelka... Tfu, kad 
tave, kur gi dešinis kalio
šas? Žydelka...

—Girdėjai naujieną? — su
laikė jis pirmą pasitaikiusį pa
žįstamą gatvėje.

—Ar kad Barzda Ančiasna
pį primušė?

—Dar blogiau! 
pasirodo, žydelka! 
pasakysi?

—Trum|)ienį... ? žydelka ?... 
Bet kodėl, klausyk, pas ją no
sis tokia antisemitiška? Ką tu 
kalbi!

—Einam pranešt kitiems!

Štai tau
— pamanė ji.

sumišęs, dar sykį 
linksmų švenčių ir 
namo. Prieškamba-

LEDAUNES 
Refrigeratoriai

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

Pat.Pasaulinė Paroda Jau čia 
Jums Bus Reikalingos Lovos ir 
Matrasai svečiams. Pas Mus Galite 
Nusipirkti Lovą, 
Matrasą tik 
už ............................

šonas, kuris tuoj, rodos, ims 
ir sužviegs.

—O... O kaip gi tai?... — a- 
bcjodamas paklausė viršinin
kas, vis dar nejaukiai dairy- 
damos į šalis.

—Kas tokio? Linksmų šven
čių, ponas viršininke!

—Aha... šitaip... O kaip gi 
tai man sakė... eee... vis mykė 
viršininkas.

—Ką tokio, ponas viršinin
ke? —nesuprato šeimininkas.

—Ne, nieko. Man sakė, kad 
Barzda Ančiasnapį vakar pri
mušė, — paaiškino, pagaliau 
viršininkas, sėsdamas už stalo.

Kada jis buvo kaip tik be- 
keliąs šakutę su pasmeigtu 
paršiuko šmotu sau prie bur
nos, pro langą įlėkė iš gatvės 
akmuo ir išmušė paršiuką iš 
viršininko rankos. Šakutė įs
migo į tortą, lyg koks naujas, 
originalus torto pagražini
mas.

—Šalin žydus!! Kas su žy
dais, tas prieš mus! Palaiky- 
kim savąją pramonę!! — rėkė 
keli balsai už lango.

—Ką tai turi reikšti, ponai? 
—paklausė viršininkas, išsiki
šęs pro išmuštą langą. Bet vėl 
akmuo, paleistas kažkieno

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai 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 merų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedčliomis nuo 11 ryto iki 1 vat 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crasvford 557

WISSIG
Specialistas ii 

Rosi jos

Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame kare

5

Trumpiene, 
Ką tu į tai

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

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

j
I

f
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DVI ŠEIMYNOS

jus

Springsus ir

*10.00

ik *79.00

Apex skalbimui mašinos pas mus po

ir abu nužingsniavo, visam 
miesteliui naujieną

—Klausyk, dūšele... — kal
bėjo tuo laiku Trinu pys, sve
čiui išėjus. — Na, kam tos štu- 
kos? Kam tos komedijos? 
Pamanyk, kaip aš turėjau 
jaustis prieš tą ^mogų!

—Bus skrybėlė? — vėl, lyg 
į orą, lyg stalo pasiklausė 
žmona, lauždama maco šmo-

.y!

••.s •>
H|
Si, m

39.00
Ir šimtai kitokių bargenų.

City Furniture Co
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD

—Kokia ten skrybėlė! Ir kur 
gi aš ją galiu iškasti! Pas ma
ne pinigų nėra, suprask pati!

—Ne, aš to negaliu suprast... 
—vėl norėjo išeiti žmona į ki
tą kambarį. Bet vyras, susi
pratęs pagaliau, išėmė trisde
šimt litų ir trenkė juos ant 
stalo, tiesiog ant macų krūvos.

—Še, pasiųsk! Bet... žiųok!
—Aha, — nusišypsojo žmo

na, imdama pinigus — Seniai 
reikėjo taip padaryti!...

Kai įėjęs pas Trumpį jo vir
šininkas susirupinusiu veidu 
apžiurėjo kambarį, pamatė 
Velykų stalą su visais vely- 
kiškais papuošalais: ir vištų 
paskubom sudėti margi kiau
šiniai, ir įtartinoji tarnaitės 
mirkyta košė, paversta į visai 
neįtartiną tortą ir paršiuko

MM

ARENS ŠEIMYNA, 7125 N. PAULINA ST., CHICAGO, 

ir erdvus, turi dvilypius 
X rėmus ir pagamintas iš 
Steel medžiagos.

Pamatykite Standard 
mouth automobilių. Įsitikinkite 
kaip Plymouth susilygina kom- 
peticijoje kaina ir nugali kitus 
savo verte. Ir atsiminkite. .. Stan
dard Plymouth 4-durų Sedanas 
yra pigiausias iš visų 4-rių du
rų šešių cilinderių sedanų.

STANDARD PLYMOUTH 
ŠEŠIŲ

s445
ir daugiau 

F. O. B. 
Detroite

DALYKAI atrodo neblo g a i 
Arens šeimynai. Ponui Arens 
kamščių biznyje sekasi, gerai 

parduoda. Ir laukia prie šaligat
vio stovi naujasis Standard Ply
mouth automobilius.

Ar yra dėl ko jaudintis? Aren
si} abu sūnus džiaugiasi, kaip 
tik gali džiaugtis vyrukai.

Pavažinčkite Standard Plymouth 
automobiliu tūlą laiką ir jus už
miršite, kad jis įkainuotas labai 
mažai.

Patentuoti Floating Power 
motoro pamatai, visiškai panai
kina krėtimą. Hydrauliniai stab
džiai pasitiketini, saugus. Pats 
automobilius subudavotaš stipriai

ILL.

Rigid- 
Safety

Ply-

CILINDERIŲ

Floating Power pa
matai motorui. 
Mažas jmokėjimas. 
Geros sąlygos iš
mokėjimui... Sau
gus stiklas, visai 
mažai pridėjus.

OAKES ŠEIMYNA, 9 W. MELROSE ST., CHEVYCHASE, MD. 

įdedamas tik pridėjus $8.00 dau
giau. Resorus niekad nereikia te
pti alyva . . . Klapanai (valves) 
laiko 30,000 mylių be jokio 
gręžimo . . . Priešakinio lango sti
klas pagamintas iš Duplate Sa- 
fety plate stiklo.

Plymouth pralenkęs kitus še-, 
šių cilinderių automobilius tris- 
dešimčia vietų. Butų sumanu pa
matyti jį šiandien.

DE LUXE PLYMOUTH 
ŠEŠIŲ CILINDERIŲ

Patentuoti Float- 
* ing Power moto

rui pamatai. Mažas 
įmokėjimas... Geros 
sąlygos išmokėji
mui . .. žemos pri
statymo kainos.

MARGARET Oakes moko
si važinėti automobiliu. Ji 

norės Plymoutb. Sunkus auto
mobilius Margaret Oakes ner- 
vuoja. Ji mėgsta Plymouth, irgi. 
Tačiau ponas Oakes juo nuolat 
važiuoja į įstaigą, greičiau ir 
lengviau nuvažiuoja.

Klausimas: Kas tuo automę- 
biliu naudosis?

• ® •

Neilgai užtrunku patraukti sun
kaus automobiliaus savininką 
prie De Luxe Plymoutb. Tai di
džiausias šešių cilinderių auto
mobilius žemų kainų rinkoje.

Vienas
Wheeling. Floating Power švel
numas. tai antras, ransmicija vi
sa tyli, • ir automatiškas dutch

gerumas tai Free «495
ir daugiau

F. O. B. 
Detroite

J. J. BAGDONAS
Liūdnoj valanda yorup&Sos. Standard Plymouth, Keturių durų, šešių cilinderių sedanas. ♦. šono 

tarpuratit 108 coliai. .. $510 E. O. B,
De Luxe Plymouth, Keturių Durų, šešių Cilinderių Sedanas. .. Šono 

tarpuratis 112 coliai... $575 F. Q B.

2506 West*63rd Street DU NAUJI PLYMOUTH ŠEŠIIĮ CILINDERIŲ AUTOMOBILIAI
PARDUODA: DODGE, DE SOTO ir CHRYSLER PARDAVĖJAI , Pamatykite Plymouth Chrysler Motors Building. Chicagoje šimtmečio Pažangos Parodoje.
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AMERIKOS TAIKOS POLITIKA
t I I ■—■■■■...........    I

Jungtinių Valstijų valdžia per savo įgaliotinį, Nor- 
man H. Davis, padare labai reikšmingų pareiškimų 
tarptautinėje nusiginklavimo konferencijoje Genevoje. 
Griežtai reikalaudama, kad pasaulio valstybės, galų ga
le, eitų prie nusiginklavimo, ji pasižadėjo atsisakyti 
savo izoliacijos ir padėti kitoms šalims saugoti tarp
tautinę taikų.

Davis’o kalba buvo atkreipta prieš Francijos ir 
Vokietijos politikų. Jisai pareikalavo, kad karų laimė
jusios šalys vykintų Versalės sutartį, sulig kuria per
galėtojai seniai turėjo nusiginkluoti po to, kai buvo nu
ginkluotos centralinės valstybės. Vokietijų Davis grau
deno nedidinti savo karo jėgų, kuomet kitos valstybės 
ims laipsniškai nusiginkluoti.

Amerikos valdžia, anot Davis’o, remia MacDonaldo 
planų, kurį ji laiko pirmu rimtu žinksniu į nusiginkla
vimų. Galutinas jos politikos tikslas yra prieiti prie to, 
kad butų panaikinti visi užpuolimo ginklai ir kad butų 
palikta tik tiek ginklų, kiek reikia kiekvienai valsty
bei palaikyti tvarkų namie. Prezidento Roosevelto at
stovas Genevoje pareiškė, kad Amerika sutinka, tarp- 

• tautinės taikos apsaugojimui, dalyvauti su kitomis val
stybėmis pasitarimuose, kuomet iškils karo pavojus, ir 
nedaryti nieko, kas trukdytų kitų valstybių pastangas 
sudrausti karo kaltininkų.

Jungtinės Valstijos pasisiūlė Genevoje mažinti ir 
savo ginkluotas jėgas kartu su kitomis valstybėmis, 
nežiūrint į tai, kad ši šalis nėra patvirtinusi Versalės 
sutarties, kuri uždėjo pareigų karo laimėtojams nusi
ginkluoti. Davis’o lupomis Amerika įspėjo konferenci
jų Genevoje, kad jeigu ji nepadarys griežto žinksnio į 
nusiginklavimų, tai pasaulyje vėl prasidės ginklavimosi 
lenktynės, kurios ankščiaus ar vėliaus prives prie nau
jo karo.

Šitiems Amerikos valdžios pareiškimams nuošir
džiai pritars ne tik milžiniška dauguma šios šalies gy
ventojų, bet ir Europos žmonės. Reikia tikėtis, kad 
valdžios, kurios sabotažuoja nusiginklavimo reikalų, 
bus priverstos nusilenkti pasaulio opinijai. Anglija, Ita
lija ir Vokietija jau viešai pasisakė už Amerikos val
džios pasiūlymus. Tik Francija dar svyruoja. Kartu 
su ja šnairai žiuri į prezidento Roosevelto sumanymus 
ir Lenkija. Bet žmonės tose šalyse pasmerks savo val
džias, jeigu jos stovės skersai kelio pasaulio taikai.

Reikšminga Davis’o kalba Genevoje atgaivino viltį 
pasaulyje, kad tarptautinė nusiginklavimo konferenci
ja gal visgi bus sėkminga.

"■ ■ 1

ISPANIJOJE

cialistai pirmiaus neturėjo nė vieno atstovo. O dabar 
socialistų išrinkta 1,826.

Akyvaizdoje šitokių faktų, kalbėti apie reakcijos 
stiprėjimų Ispanijoje dar n&ra pagrindo. Tiesa, kad 
reakcijai kiek drūti padeda sindikalistai (anarchistai) 
ir komunistai, skelbdami “generąlius streikus”, kelda
mi riaušes gatvėse ir kitokiais budais “darydami re
voliucijų” Dažnai tie neva revpliucionieriai susideda su 
monarchistais. Tam tikrose aplinkybėse šitoks provo
kacinis veikimas gali paruošti dirvų atžagareiviams — 
panašiai, kaip Vokietijoje. Bet kolkas dar to pavojaus 
Ispanijoje nematyt.

Rr'"’1........ ...... ..... -..... ................■■■ I

Oscar Wilde Verte A. Kartūnas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
fr-*--....... - ■ ...... , ... .................. . ....................... ...............
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1,1 I ................................ .......................................

TIK OPEROJE NEDAINUOJA

Sovietų ekzekutyvio komite
to pirmininkas (“prezidentas”) 
Michail Kaliniu yra, anot tikin
čių komunistų davatkų, nepa
prastai gabus žmogus. Nors 
niekad nelankęs aukštesnės 
mokyklos ir negyvenęs sveti
mose šalyse, jisai mokus ir 
angliškai. “Laisve” rašo:

“Kalininas davė atsakymų 
anglų kalboje, užgirdamas 
patiektus Roosevelto nusi
ginklavimo dėsnius.”

DAR VIENA SEKTA

Anglijoje atsirado dar vie
na komunistų sekta — “kai
rioji opoziciją”. Ji ėmė leisti 
laikraštį “Red Flag” (raudo
noji vėliava), kuriam bendra
darbiauja ir ištremtasis sovie
tų karo komisaras L. Trockis.

“Tarptautinė kairioji opozi
cija”, kuri turi savo skyrius 
įvairiose šalyse, kovoja prieš 
Stalinų ir jo “ščyruosius” se
kėjus. Trockis, rašydamas 
aukščiaus paminėtame angliš
kos “opozicijos” organe apie 
Vokietijos proletariato tragedi
ją, sako:

“Vokietijos darbininkas vėl 
pakils, bet stalinizmas — 
niekuomet.” 5 S * •

ITALIJOS SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJA

Neseniai žinių agentūros paskleidė daug nepalan
kių jaunai Ispanijos respublikai žinių. Progos tam davė 
municipaliniai rinkimai, įvykę dalyje Ispanijos. Buvo 

^skelbiama, kad tuose rinkimuose valdžios koalicija ga
vusi skaudų smūgį, nes daug daugiau balsų surinku
sios reakcinės ir opozicinės partijos.

Bet tikrumoje buvo visai kitaip.
Rinkimai įvyko 2,478 savivaldybėse, kurios apima 

tik apie ketvirtadalį Ispanijos. Tos savivaldybės tai 
daugiausia — nedideli provincijų miestai ir kaimai. 
Pirmiaus tenai niekas nebūdavo išrenkamas, kaip tik 
monarchistai. Daugelyje vietų monarchistų surašai bū
davo paskelbiami “išrinktais” net be rinkimų, nes mo
narchija buvo išleidusi tokį įstatymų, kad jeigu prie
šingų kandidatų nėra, tai balsavimij visai nereikia da
ryti. Vietiniai monarchistų lyderiai mokėdavo pasirū
pinti, kad opoziciniai kandidatai ant balioto nepatektų.

Taigi šitose reakcijos guštose dabar buvo renka
mos naujos savivaldybės. Koki gi buvo rezultatai?

Buvo išrinkta viso 16,031 atstovas į miestų ir kai
mų tarybas. Iš šito skaičiaus 5,048 atstovai remia so
cialistų ir kairiųjų respublikonų koalicinę valdžių. Ki
ti 4,754 atstovai priklauso kitoms respublikinėms par
tijoms, kurios valdžios neremia, bet yra priešingos ir 
monarchijai. Moparchistų ir klerikalų buvo išrinkta 
6,203. Komunistų — viso tik 26.

Tųigi socialistai ir respublikinės partijos pravedė 
beveik penkis aštuntadalius atstovų, vadinasi, daug 
daugiau kaip pusę.

Pastebėtina da yra tai, kad 2,192 savivaldybės so

Italijos socialistų partija lai
ke savo metinį suvažiavimų 
Marseilles (Francijoje) mieste 
balandžio 16 ir 17 d. d. Joje 
dalyvavo 40 delegatų, atsto
vaujančių 2,210 narių. Jie gy
vena užsieniuose — Francijo
je, Šveicarijoje, Belgijoje ir k. 
Suvažiavimų sveikino įvairių 
Europos socialistų partijų de
legatai ir Soc. Darb. Interna
cionalo atstovas, Louis de Brou- 
ckere.

šis suvažiavimas buvo pir
mas po to, kai Italijos socia
listai susivienijo. Atsteigus par
tijoje vienybę, jos veikimas 
pasidarė gyvesnis.

Daugiausia diskusijų suvažia
vime iššaukė klausimas, ar 
partija privalo toliaus dalyvau
ti Anti-Fašistiškoje Koncentra
cijoje, į kurių įeina įvairių de
mokratinių srovių organizaci
jos. Valdybos pasiūlyta rezo
liucija, kad partija pasiliktų 
Anti-Fašistiškoje Koncentracijo
je, buvo priimta 2,010 balsų 
prieš 150. Klausime “bendro 
fronto” su komunistais buvo 
nutarta remti Soc. Darb. Inter
nacionalo poziciją.

Suvažiavimas svarstė naują 
partijos programą, kurio pro
jektų pagamino delegatas G. 
Saragat. Nutarta programo pri
ėmimui sušaukti specialę kon
venciją. >

WALLHEAD PĄSITRAUKĖ 
Iš NEPRIKLAUSOMOS 

DARBO PARTIJOS

Senas Britanijos Nepriklau
somos Darbo Partijos veikėjas 
ir kelis kartus buvęs jos pir
mininkas, Ricfoard C. Wallhead, 
pasitraukė iš tos partijos, ne
sutikdamas toliuos remti jo
sios nusistatymų.

Nepriklausomoji Darbo Par
tija pereitų vasarų išSjo įš 
Darbo Partijos, kuomet ši pa

darė tarimų, kad visi jos at
stovai parlamente turi laikytis 
bendros partijos linijos. “Kai- 
riamjam” nepriklausomiečių 
sparnui, kuris visuomet turėjo 
bolševikuoj ančių palinkimų, at
rodė tokia disciplina per aštri.

Atskylant nuo Darbo Parti
jos, žymi dalis Nepriklausomo
sios Darbo Partijos veikėjų jų 
apleido, nes jie nenorėjo skir
tis su Darbo Partija. Pas nc- 
priklausomiečius tuo budu kai
riojo, bolševikuoj ančio sparno 
įtaka pasidarė dar stipresne. 
Savo konferencijoje, kuri įvy
ko per Velykas, Nepriklauso
moji Darbo Partija padare dar 
vieną žinksnį j “kairę”, nutar
dama išeiti iš Soc. Darb. In
ternacionalo ir užvesti derybas 
su kominternu. Nutarimas bu
vo pervarytas tik kelių balsų 
dauguma.

Dabar iš Nepriklausomos 
Darbo Partijos ėmė trauktis 
senesnieji jos veikėjai, taip 
kad ši organizacija veikiausia 
greitai neteks reikšmes ir turės 
susilieti su kuria nors komu
nistiška atskala.

Kitąsyk, kol Anglijos Darbo 
/Partija buvo nesocialistiška, 
Nepriklausomoji Darbo Parti
ja, kaipo sociąlistiška propa
gandos organizacija, turėjo 
daug įtakos darbininkų judėji
me. Darbiečiai jos vadus dau
giausia rinkdavo į parlamentą, 
nors ji turėdavo palyginti ne
daug narių. Geriausiais laikais 
Nepriklausomoje Darbo Parti
joje buvo tik apie 30,600 na
rių, kuomet Darbo Partija jų 
turėjo apie 3 njilionus. Dabar 
nepriklausomiečių yra gal tik 
apie 10 tūkstančių.

(Tęsinys)

Dorianas Gray’jus pažvelgė 
į atvaizdą ir staiga nesuvaldo
mas neapykantos jausmas prieš 
Baziiių Hallwardą pagavo j|, 
lyg tas pavidalas ant drobės 
butų priminęs jam, pašnibždė
jęs į jo ausį tomis išsišiepusio
mis lupomis. Medžiojamo žve
rto aistros sujudo jame ir jis 
neapkentė to žmogaus, kuris 
sėdėjo prie stalo, labiau už 
viską, ką jis savo gyvenime 
kada nors buvo neapkentęs. 
Nuožmiai jis apsižvalgė aplink. 
Kas nors spindėjo priešaky jo 
ant spalvotos skrynios. Jis už
metė akį ant to daikto. Jis ži
nojo, kas tai buvo. Tai buvo 
peilis, kurį jis buvo atsinešęs 
nupiovimui galo raiščio ir bu
vo užmiršęs su savim nusineš
ti. Jis palengva traukėsi prie 
peilio, praeidamas Hallwardą. 
Būdamas jau užpakalyje jo, jis 
tuojaus pasigavo peilį ir atsi
gręžė. Halhvardas pasijudino 
kėdėj e, lyg norėdamas atsikel
ti. Jis puolė ant jo ir įsmeigė 
pcilj į didžiąją veną už ausies, 
prispausdamas žmogaus galvą 
ant sitalo ir atkartotinai bady
damas.

Pasigirdo užkimęs trūkčio
jantis vaitojimas ir baisus 
krauju springstančio garsas. 
Tris kartus konvulcijomis iš
tiestos rankos pakilo aukštyn 
mosikuodamos ore fantastiškus 
sustingusius pirštus. Jis perdū
rė j j dar du sykiu, bet žmo
gus nepasijudino. Kas tokio 
pradėjo tašketi ant grindų. Jis 
lauke momentą vis spausdamas 
galvą žemyn. Tada jis numetė 
peilį ant stalo ir klausės.

Jis nieko daugiau negalėjo 
išgirsti kaip tik nuolatinį taš- 
kėjimą ant pliko kilimo. Jis 
atidarė duris ir išėjo prie laip
tų. Namuose buvo visai ramu. 
Niekas nebudėjo. Keletą sekun
dų jis stovėjo pasilenkęs prie 
laiptų grotų, ištempęs akis 
žiūrėdamas į juodų verdančios 
tamsos šulinį. Tada jis išsitrau
kė raktų ir nuėjo | savo kam
barį, atėjęs užsirakino duris.

Tas daiktas vis dar tebesė
dėjo kedėje išsitempęs ant sita
lo, palenkęs galvą, sukuprinęs 
nugarą ir ilgomis fantastiško
mis rankomis. Kad nebūtų bu
vę raudonaus iškrypusio ply
šio kakle ir juodo, sukrešėju
sio klano, kuris pamažu plati
nos ant stalo, galima butų bu-

Vę pasakyti, kad jis tik miego
jo. ■

Kaip greitai viskas buvo pa
daryta! Jis jautėsi keistai ra
mus, ir priėjęs langų, atsida
ręs išėjo ant balkono. Vėjas 
buvo nupūtęs rūką ir dangus 
atrodė lyg milžiniškos povos 
uodega, žvaigždėta miriadais 
auksinių akučių. Jis pažvelgė 
žemyn ir pamatė policiantą 
vaikščiojanti ir savo liktame 
ilgais spinduliais apšviečianti 
nebylių namų duris. Pravažiuo
jančios karietos raudonas taš
kas suspindėjo prie kampo ir 
vėl pražuvo. Moteris plasno
jančia skepeta pamažu slinko 
palei užtvaras, svyruodama. 
Kai kada ji staptelėjo ir pa
žvelgė atgal. Vieną kartą ji 
pradėjo dainuoti, užkimusiu 
balsu. Policiantas prisiartinęs 
kažką pasakė jai. Ji nusverdč- 
jo tolyn, besijuokdama. Rusti 
viesulą praūžė piečių. Degan
čių dujų lempos suvirpėjo ir 
pasidarė mėlynos, o pfliki me
džiai purtė savo juodas geleži
nes šakas i visas puses. Jis su
drebėjo ir sugrįžo į vidų, už
sidarydamas langų.

(Bus daugiau)

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

Garsinkitės Naujienose

MARGUMYNAI
Didžiausias šaltinis Ameriko

je. — šaltinio vanduo yra bran
ginamas todėl, kad jis pasižy
mi savo tyrumu. Didžiausias 
Amerikos šaltinis randasi Mis- 
souri valstijoje, netoli nuo Van 
Buren. iPer dieną iš to šaltinio 
išbėga 700,000,000 galionų van
dens.

» » » f
Ilgas badavimas. — Milžiniš

ka želvo (čerepokas) gali. gy
venti be maisto vienus metus. 
Smauglys susyk prarija par
šiuką, o paskui per kelis mė
nesius gali gyventi be maisto. 
Juros dramblys, surijęs apie 
150 svarų žuvies, gali badauti 
porą mėnesių.

» » »
Girdėjimas. — Bell telefono 

kompanijos laboratorijoje buvo 
daromi eksperimentai, kurie ro
do, jog žmogaus girdėjimas 
nuolat kinta. Ligi 26 metų am
žiaus žmogus girdi geriausiai. 
Vėliau jis pradeda nebeatskirti 
kai kurių garsų, ypač muziko
je. Tyrinėtojai mano, jog se
nam žmogui muzika skamba 
truputį kitaip, negu jaunam.

» 8 »
Smarkiai augantis miestas 

Paprastai manoma, jog Jungti
nių Valstijų miestai auga smar
kiausiai. Bet pasirodo, kad ir 
kitur yra labai smarkiai au
gančių miestų. Sakysime, Bra
zilijos sostine Rio de Janeiro 
1858 m. turėjo tik 8^850 gy
ventojų. Šiandien to miesto gy
ventojų skaičius pasiekė vienų 
miliopų su viršum. Be to, jis 
turi vienų gražiausiu pasaulio 
uostų. t ’

K. A.

AS L0W AS s445
'/ .■ .H, ...................’t ' ■■■ . " ■ >'■ i.i- r > ■■r?-!' i" - ' ' ■:

Think how rnųch you savė ori thp įehase fitice alcjn^J

“Jau jus turite naują Chevrolet!^ 
AŠ maniau, kad jus dar truputį

“Tamsta už savo pinigus be abe
jonės gavote neįkainuojamą 
karą."
“Ar jus manote, kad aš to ne
suprantu! Jus nerasite šio karo 
ypatybių jokiame kitame 
žemos-kainos\ kare."

lukterėsite."
“Aš apsiskaičiau ir nusitariau ge- 
riaus tuojaus pradėti taupyti. Ir 
turiu jums pasakyti, kad šis štai 
Chevrolet sumuša visus rekordus 
dėl savo ekonomiškumo."

Jus rėčiaus atsilankysite į gazolino stotį — kadangi Chevro
let yra šešių ir suvartoja mažiaus gazo ir alyvos negu byie 
koks kitas pilno—didžio karas. Jums nereikės rūpintis dėl 
daugelio pataisos sąskaitų, kadangi Chevrolet yra gerai subu- 
davotas ir tokiu pasiliekat Jums nereikės rūpintis jį išmai
nyti ant kito karo, ne po dešimts tūkstančių mylių ... Šis 
žemos-kainos karas bus tokiame gerame stovyje, kad jus to 
nenorėsite darytil •,

Ir per visą tą laiką Chevrolet sutaupo jums pinigą, kiek daug 
smagumo jus gausite Siame bargene! Važiuosite stylingai... 
puošniame Fisber Body kare. Važiuosite liuosai. tykiame, cu- 
shion-subalansuotame šešių. Jums bus vėsu ir jauku, ačiū 
naujai Fisber vėsumą gaminančiai Ventiliacijai.

“At jus norite man pasaky
ti, kad už tą kainą jus ga
vote Fisher bodu su No Draft ,

. Ventiliacija! Ne be 
kiekvienas mano pa
žįstamas mano nu
sipirkti po Chcv- 
roletą."

reikalo f

TAUPYKITE SU
''t- t

Syki jųs Prad<date važinėtis nauju Chevrolet Se- 
šių. jus išsirengsite ilgon, be sustojimo ekonomi

jos kelionėn, kuri jums sutaupo pinigą su kiekviena smagia 
mylia. Jus sutaupysite dienoje kaip pirksite, kadangi Chev
rolet yra vienas iš' pasaulio žemiausios kainos karu.

Ar jus galite įsivaizdinti sau ką nors geresnio negu šis ka
ras ... ir už panaiią kainą... ir su mažiausiais pasauly ope
ra vimo kaštais f

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN

*445 »• *565
Ali prioea f. o. b. Flint, Mich. Special 
eguipmant astrą. Lovr delivered 
pricas and eaay G. M. A. C. terma. 
A General Motore Value.

NAUJU CHEVROLET
MATYKITE ŠITUOS CHEVROLET DYLERIUS

Albany Park Motor Sales, 
810*4 Laivrence Avenue, 

Chleago, Illinois. 
Archer (Tievrolet Sales 
C8U.16 Archer Avenue, 

Arao. Illinois. 
Ashland Ayenue Mowr Sales, 

6138-48 S. Ashland Avenue, 
Chlnkao, Illinois, 

Baumann Chevrolet sales,

Blamenser Chevrolet saies, 
Niles Center, Illinois. 

Caler Brothers, 
10684 S, Mlchiran Avenue, 

Chieaao. vnianu. 
Clarke-Hulett Chevrolet Co., 

Mtdlothian, IlUnols.
Clark-Maple Motor Sales, 

1088 N. Clark Street, 
Chlcago, Illinois. / 

Clayton-Dean Chevrolet Co., 
8600 Washinaton Blvd., 

Chioaso, Illinois.

Benryp, Illinois.

Eran Chevrolet Sales, 
6146 Milwaukee Avenue, 

Chlcago, Illinois.
B. 0. Bleęk & tonspasy.

, Miuadale. Illinob.
Garfield Chevrolet Sales Co.

H. and Ė. Chevrolet Co. 
La Grange, III.

MeManus- Motor Sales, 
6711 S. Wostern Avenue, 

Chieago, Bllnob.
MiDer Chevrolet Sales

- 1838 W. Irvlng Park Blvd. 
' Chloauo. ni.

Mllwaukea Avenue Motors, 
88iCMc»»*O,11?l ^TenUe'

Bervloe i Motor, 
nadison Street, 
Pork, UlJnois. 
Chevrolet tfaies, 

K. Clark Street, 
, ^-.Jago, Illinob.

Nlckey Chevrolet Sales, Ine., 
6010 Irvlng Park Blvd., 

Chieago. IlUnols.
Nlebnrger Chevrolet to., 

7744 Sioney Zsland Avenue, 
ChfeagO' Uttnob.

North Shore Chevrolet Sales 
611 Main SI., Vilnietis, Iii

Orine Chevrolet Co. 
6800 Lake Park Avė. 

Ctrteago, IlUnob
3gden Avė. Motors, Ine. ' ^^1 Og- 

Berwyn.

Chkafo, DllnoJs.

i

Murruy

Chleaao, lllinoie.
Sheete Chevrolet Sales 

8688 Cottage Orove Avė.
, chicsKu. ni.

Soperlor Motor Sales, Ine«
8043 8. Halsted Street.

Chieago, UUnois.
Tri-Ctty Motor Co., Park RidreTlUtoni..

Uptown i CorpM

Kushler Chevrolet Balos, 
8817 Broadway 
ChleasA. JUlaols. 

livery Chevrolet to.

8100 orae ®, 
Chlcazo, nols. 

Mclnerney Motor Co., 
8716 N. Cicero Ayenua, 

Chkago, Hlfaols.

Ilammel Chevrolet Co. 
7880-86 W. Omnd Ava.

Hafner Chevrolet Co. 
8010-18 S. Mlchiąan Avė.

Chleago, III.

Cicero, Illinob.

m.
Motor Co., 

n Street, 
ole.

‘ tols, 
p Sales, 
nob.

Ysnderploer & R ei tvoti, 
South Hmlantl. nilnėlB. 
W«iteott Bioton,. Tue. 
184S Chleago Avenue, 

Evunetoa, Hllnoia.
VFect Auto Sales, IneM 

’ 611 S. 6th Avenue, 
Marurood. IlllnoH.
INI Lake SU, 

Melroea Park, DL 
Wltte Motor 8ale«. 

408-6 We»tem Avenua.

Khto. iTJoub- 4
Chevrolet,

Arlingtoo Belirbte.



Lietuviai Daktarai

šis tas iš kliubo veikimo

Ligonis nusižudė

udėjimo, svaigimo

DR. HERZMAN

J. F. RADZIUS
seržantas

Rep. F. Bulaw Rengia pikniką gegužes 28 d

Lafayette 3572

Advokatai

Pašovė keturis italus

Lietuviai Daktarai

įspėja automobilistus Tek Calumet 1656

kaip tapti 
pilietėmis

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Rengiama pamokos,
Jungtinių Valstijų

Babravičiaus kon 
certe pavogė Kau

lino automobilį

IRIUS i( 
’UOTOJAS 
. Cbicago je 

ir gražiIR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su ąąv<? puikiausios rųŠies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis;

Nukirto 
čiame 
mano, 
bokso

ICAGO, ILL. 
ISTAS DŽIOVOS

Iš North Side Morn 
ing Star Kliubo

Cųrly Evans scores 
in starved Rock

Dėl žmonos mušimo 
atsidūrė kalėjime

Petkevičiaus 
W. 47 st. 

skaitlingas
Iš valdybos BALSAI

Pataruąu 
ir ąpislfokęje.

Dideli ir graži
Koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV

Praeito mėnesio

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aoe. 
Tel. Boulevard 28^5 x 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tek Republic 9723

nuo kojų žmoną tre- 
raunde, bet policija 
jog tai nebuvo “fai r” 
rungtynės

Sekmadienio naktį tapo pa
šauti keturi italai, kurie sėdė
jo prie stalo. Visi jie yra iš 
Lockporto. Piktadarių buvo du. 
Abu kartu pradėjo Šaudyti, — 
vienas pro langą, o kitas pro 
duris. Apsiginklavusiu juodu 
buvo šautuvais.

To misteriško užpuolimo prie
žastis kol kas neišaiškinta.

- Paskutinėmis dienomis poli
cija pradėjo smarkiau imti j 
nap Automobilistus, kurie ne
silaiko patvarkymų, — nesi-

jį. Gaitvekariu tuo laiku 
vo 20 žmonių, kuriuos 
pusėtinai išgąsdino.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusias 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 13i 
3343 South Hahted Street 

Tel. Boulevard 1401

patarnavimas prieinamas
‘ KAINĄ

DYKAI

Pasaulinę Parodą 
atidarys Arcturus 

žvaigždė

Iš Lietubių Republi 
komį Centro organi 

zacijos veikimo

pakrantėje” didelis
Mrs. • Hayden B.

E. Cedar st., ku-
yra Harris Trust

nurėdytą, bet, matyti, vagiliai 
važiuoti juo negalėjo, nes ne
galėjo atidaryti “ignition”. Au
tas buvo nustumtas su» kitu au
tomobiliu ir tamsioj, nuošalioj 
vietoj vagiliai bandė nurėdyti, 
ale nebaigė savo darbo.

—Rep. Lepšė.

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

Trečiadieny) ir Nedėlioj sulig susitarimo

Įvairus Gydytojai _ 
Pbone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milufaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532 »

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avi. 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
U 7-9 po pietų, seredome po pietų h 

ar dilioms, pagal susitarimą.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

šio mėnesio 4 d. kliubo pa
talpoje įvyko narių susirinki
mas. IŠ valdybos raportų pa
aiškėjo, jog viskas tinkamai 
tvarkoma ir kliubo finansinis 
stovis yra gana geras. Kurie 
ir buvo užsivilkę su mokesčiais, 
tai ir tie šiame susirinkime už
simokėję. Be to, įstojo dar 
penki nauji nariai. Kaip to
kiais laikais, tai tikrai nepa
prastas dalykas.

Rengimų komitetas pranešė, 
jog viskas jau su tvardyta ba
liui, kuris įvyks gegužės 27 d. 
Armitage svetainėj, 3800 Armi
tage Avė. p-as J. Grigaitis, 
svetaines savininkas, užtikrino, 
jog jis viską, kas reikalinga 
baliui, prirengs kuo tinkamiau
siai.

Beisbolininkų manadžeris pra
nešė, kad dėl nuolatinio lietaus 
jauktas negalėjo tinkamai tre
niruotis. Tačiau, kai pagerės 
oras, tai viskas eis sklandžiai.

—J. Railla.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lletuvys)

6859 So. W«tem Avi., Cbicago, III. 
Viri Gregg Vaistinyčios

butų pranešama laikraščiuose. 
Tam tikslui jos paprastai išsi
renka korespondentus, kurie 
Rašinėja žinutes. Vienok orga
nizacijos privalėtų neužmiršti 
ir prielankios joms spaudos. 
Kitaip sakant, paremti tą spau
dą medžiagiškai, per metus 
duodant porą kartų garsinimus.

A. Z. Korespondentas.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 Węst 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
T|l. ęicerų ?724. Koplyčia dykai

A. MONTVID, M. D. 
We«t Town State Bank Bldg. 

2400 W. Maduon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak- 

Ttl. Seeley J330 ,
Namų telefonu Bransvick 0597

Avecilla (721 N. Dcarborn 
st.) dėl kažkokių šeimyniškų 
reikalų susiginčijo su savo 22 
metų amžiaus žmona, He|en. 
žodis po žodžio ir susikibo. Pir
mus du raundu Avecilla v'isiš- 
kai pralaimėjo. Tačiau trečiame 
raunde jis sumanė boksą lai
mėti “knockoirtu”. Nepasitikė
damas savo kumštimi, jis pa
griebė šepetį ir nukirto žmoną 
nuo kojų. Smūgis buvo tiek 
stiprus, kad nuo jo moteris ap
siliejo kraujais ir apalpo.

Kažkas apie tą įvykį prane
šė policijai, kuri Helen nusive
žė i ligoninę, o Avecillą į ka
lėjimą, kad jis ten pagalvotų 
ir geriau susipažintų su1 bokso 
taisyklėmis. Mat, ir šeimyniško
se “faituose” įrankių negalima 
vartoti.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos

Plėšikas pašovė gatve 
kario konduktorių

CHiCABOS 
ŽHKOS

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Ane., 2 taM

SPEC
Moteriškų, Vyriokų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS*
Nuo 10 iki 12 vai. ryt*, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų, 

Pbone Midvrąy 2880

Ofiso Tel. Victory 2284
Rcz. Beverly 0081

Dr. John Frąncis Ruzic 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentwoeth Aoe., Chicago, UI.
Valandos: Išryto Hely Crosa HospitaL 

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

DENTISTAS 
4143 Archer Aveniu

Sekamą šeštadienį, gegužes 
27 d., Chicagoje oficialiai atsi
darys pasaulinė paroda. IŠ Wa- 
shingtono atvyks generalis 
paštų viršininkas Farley, ku
ris atstovaus Jungtinių Valsti
jų prezidentą Rooseveltą.

Vienas įdomiausių dalykų 
bus Arcturus ceremonija. Arc
turus yra tolima žvaigžde, ku
ri skaisčiai žiba virš musų 
galvų. Apie tos žvaigždės to
lumą nuo musų žemės galima 
spręsti iš to, jog ima 40 me
tų, kol jos šviesa pasiekia 
mu?. O šviesa keliauja 186,200 
mylių per sekundą!

Ir štai Arcturus žvaigždė ati
darys pasaulinę parodą! Yerkes 
observatorijoje tos žvaigždės 
šviesa, taip sakant, bus pagau
ta ir paversta į elektros sro
vę. Su ta elektra bus atidary
ta pasaulinė paroda: Michigan 
ežero pakrantėje sužibės de- 
sėtkai tūkstančių įvairiausios 
spalvos šviesų.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. 35th St

Cor. of 35tb 8 Halsted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti.

ADVOKATAS 
3241 So. Halsted St.

Viri Judaus Restautaato 
Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9. y. vak.

Terorizuoja milionierių 
žmonas

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ĮLL.

Pbone Canal 6122

DR. S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2261 West 22nd Street
Valandos: 1

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Ace.

Telefonas Republic 7861

pakviestas kelis1 žodžius pratar
ti p. Biekša.. Savo kalboje jis 
ragino moteris priklausyti prie 
lietuvių politiškų organizacijų. 
Prie lygos prisirašė septynios 
naujos narės, biVtent: E. Gru
šas, V. Orenčienė, J. Andrulie- 
ne, M. Parlich, O. Zolpienė, B. 
Dikšas ir V. Volteraitė.

šiandien, t. y. gegužės 24 d., 
Fellowsbip Ilouse svetainėje, 
831 W. 33rd place, įvyks lygos 
mėnesinis susirinkimas. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Visos lietu
vės pilietės ir nepilietes yra 
kviečiamos dalyvauti susirinki
me ir prisirašyti prie lygos, 
kur visos gali išsitekti, kadan
gi į pažiūrų skirtumą nekrei
piama dėmesio.

Atvykite j susirinkimą ir su
sipažinkite su musų tikslais. 
Juo labiau esate kviečiamos, kad 
planuojama duoti visą eilę pa^ 
mokų, kaip tapti Jungtinių 
Valstijų pilietėmis. Turėsime 
taip pat ir kalbėtoją.

—Valdyba.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ISth St. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

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

Tel. Kenwood 5107, 
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio

Re*. 6600 South Artetian Aommn 
Pbone Projpect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO. ILL.

“Aukso 
sujudimas. 
Harris, 20 
rios vyras 
and Savings Banko vice-prezi- 
dentas, gavo anonimišką grū
mojančio turinio laišką. To
kius pat laiškus gavo ir kelios 
kitos turčių Žmonos. Visi tie 
laiškai esą rašytį moters. Kiek 
žinoma, ligi šiol juos gavo dvy
lika moterų.

Laiškų turinys laikoma pa
slaptyje. Tačiau jie, matomai, 
yra grūmojančio turinio, nes 
kai kurios tų jnoterų pasisam
dė privatiškus detektyvus, kad 
saugotų jų namus.

skaito su šviesomis bei kito
mis trafiko reguliacijomis. Pu
sėtinas skaičius automobilistų 
už tuos nusikaltimus pateko į 
bėdą. Ateityje, esą, dar griež
čiau busįą žiūrima, kad visi 
pildytų trąfiko patvarkymus. 
Girdi, laike pasaulinės paro
dos Chicagos miestas privaląs 
būti saugus.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Žinoma, komisija buvo, labai 
apvilta. Ji dėjo visas pastan
gas, kad organizacijai liktų 
kiek pelno, užkviesdama įvai
rius kliubus dalyvauti. Pakvie
sta taip pat svečiai ir geri kal
bėtojai. Na, o jei nebus visai 
imama įžangos, tai ir sų peliju 
irgi gali visaip atsitikti.

Ęet tiek to. Pikhikąą įvyks 
su gana geru programų. Kas 
turės, taip sakant, gerų gi|ių- 
kj, tai laimės ir dovaną.

(Prie šips prpgps aš norėčiau 
organizacijoms padaryti vieną 
pastabą. Organizacijoms yra 
svarbu, kad apie jų veikimą

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Mt. Sinai ligoninėje plaučių 
uždegimu sergantis Mas Mąp- 
sen ištruko iš oksigeno kam
bario ir, iššokęs pro langą, už
simušė. Slaugė dar bandė su
laikyti, bet nepajėgė.

Prie Lindblom High School 
<oncerto salėje J. Kaulinas bu
vo pasistatęs savo Willys se
daną ir sau4 ramiai klausėsi Ba
bravičiaus žavėjančių dainų.

Pp koncerto visa Kaulino šei- 
jna ir dar keletą kitų draugų 
žadėjo namo parvežti, bet iš
ėję laukan automobilio jau ne
radę, vadinasi, buvo tik tuščia 
vietą.

Kas toliau buvo, kada reika
lą prisiėjo turėti su policija, kuM 
ri turėjo suieškoti pavogtą au
tą? Kur nepatelefonuoja, ten 
gauna atsakymą, kad “wrong 
statįon”. Klausia, j kurį gi 
“steišiną” reikia šaukti, kad 
nebūtų “wrong”. Policija irgi 
nežino. Klausia Kaulinas ar 
negalėtų pažiūrėti į savo kata
logą. Užkabina telefoną ir 
baigta.

Trečioj dienoj pavogtą karą 
suranda. Praneša iš centrali- 
nio detektyvų ofiso. Nuvažia
vę Kaulinai randa autą dalinai

4442 South W^tetti Auenue
TU. Laf*yme 4146

»qo 9 iki 11. ydaudai rytu 
nuo 6 iki 9 valandai yakago

OfuoĮ T«L Victory 6893
Ra. TeL Drexel 919|

DR. A. A. ROTH
Rusai Gydytojas ir Cbirarias

3102 So? Halsted St
V.L.

NcdSiomis ir ivsntadienials 10—2.

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuose kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o ' musų 

darbu busite užgančdinti.
Tel. Canal 2515 atba 2516 

2314 W. 23rd Pl„ Cbicago

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

eleven “Vaga- 
a success in 

lašt night, as 
a crowd of a 

the Starved Rock 
Pavilion. He is 

return to Chicago 
engagements and 

vagabonding” once

pabaigoje 
Lietuvių Moterų Piliečių Lyga 
(Lithuaniap Women*s Givic 
League) laike savo mėnesinį su
sirinkimą Sandaros svetainėje. 
Paaiškėjo, jog iš surengto “Bun- 
co Party” lygai liko gražaus 
pelno. Nutarta pagaminti įsta
tymus. Tas reikalas pavesta 
sutvarkyti specialiai komisijai.

Baigiant susirinkimą, tapo

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą 
■ skutimos 

namie

Plėšikas įlipo į Cermak road 
gatvekarį ir atėmė iš konduk
toriaus Edward Olsono $15. 
Matomai, Olson norėjo pasiprie
šinti, tad plėšikas paleido į jį 
šūvį, gana sunkiai sužeisdamas 

važia- 
šuvis

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Wcstern Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

2608 
buvo 
gas. 
aiškėjo, jog organizacijos rei
kalai yra pilniausioje tvarkoje. 
Rengimų komisija pranešė, kad 
gegužes 28 d. yra rengiamas 
piknikas Miliauskų darže (87, 
pusė mylios nuo Kean avė.). 
Pranešė taip pat, jog bus par
davinėjami tįkietai. Dėliai to 
tuoj kilo diskusijos. Vieni sto
jo už tai, jog reikia daryti 
įžangą ir pardavinėti tikietus, 
o kiti, — kad įžanga butų vel
tui. Pirmininkas pastate klau
simą balsavimui. Dauguma bal
sų pasisakė už nemokamą jžan-

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimu lai
dotuvėse ir kokianąe ffi* 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO. ILL.

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St« prie Clark 
Telefonas State 7660: valandos 9—6 

w. Side: 22Q1 W. 22 St. (Cermak RdY 
Pancdėllo, Serodos ir PStnyčios vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122 „
u.» ~Sir 0

Telefonas Republic 9600

Curly Evans-Evanauskas, a 
Chicago Lithuanian orchestra 
leader and his 
bonds” scored 
Starved Rock 
they played 
thousand in 
State Park 
planning to 
for Severai 
then 
more through Southern Illinois. 
He will supply dance music at 
Severai Lithuanian pienies in 
Chicago to be held in the near 
future. —D.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS »

05< S®. WRMITAGE AVĖ.
CHICAGO.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

nušovė 
penkiolikos metų Frank Gorec- 
kį (Ž826 W. 22 place), kuris 
bandė įsigauti j ponios Rosetta 
Lament butą (2825 W. Cermak 
road). Goreckjo kišenėje buvo 
rastas revolveris.

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

Gydo staigiu ir chronišku Hgu vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. I8th Su, netoli Morgan St. 

, i;V?kn^os: W 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 at Central 7464

Lietuvių Moterų 
Lyga

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos 1 " 
akių aptemimo, neryuotųmo, skaudamu 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegyste ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuos* 
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 puse pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avę, 

Pbone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Lietuvių Republikonų Centro 
Organizacija prieš kiek laiko 
turėjo savo mėnesinį susirinki- 

svetainėje? 
Susirinkimas 
ir pavyzdip- 
rapoitų pa-

Policmonas-nušovė jau 
ną plėšiką

taikėliau | erdvesne ir patogesne viešą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniais ūpo 10 iki H 

Pbone Boulevard 8483

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą 
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVB.

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

• Namų Te|.: Prospect 193Q

EUDEIKIS IR SŪNŪS
q R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni mus 
už NAUJĄ MAŽESN 

LAVONĄ PERKELIAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue
Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Aoenue 

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

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

ištaiga yra seniausią, todėl turi daugiau
sia šermenų, o tūrinį daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J, F. Eudejkis yr^i vienatinis lietuvių gra
borius, kuris turĮ įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaromą didesnę dalią grabų, tuo 
būdų sutaupymas pirkėjams yra kųodi- 
džiaųsįas,
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Šj ištaigą randasi toj pačioj vietoj jąu 25 
metai. :
: ?uikiąuai9a, moderniškai įrengtos 3 kop- 
y&os su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Oudimo valąndpje, pašaukite šią įs-

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Speciali^ 

4145 Archer Avė,
Ofiso Tel. LAFAYETTB 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuu 9 iki 
12 ryto (išskyras seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarainkais u 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

Ofiso Ir Rez. Tek Boulevard 5914

DR. NAIKEL’iS 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniaia pagal sutartį.

________Graboriai________
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
?ilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00
Pavlavicia Undertaking 

Company 
Inkorporuota 

HENRY W. BECKER 
(Baisa m uoto jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįžo 0 Ktuopot it oU pnktikuoja 
tenojo] vietoj. 

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

niais pagal susitarimą.

8335 So. Halsted St 
Tek BOULEVARD 9199

■M Ii iii,

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy 
« Midvife 

6109 South Albang 
Avenue 
Phone ■ .

w Hemlock 9252
PatarQa°Ja Pri< zim- 

n* 
IFw- sonmsse, duodu ma- 

ssage, eleetne treat- 
O i* ’magnetic

PROBAK

(PROBAK BLADE
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i tarp Chicagoš 
Lietuvių

Chicagos Darbininkų 
komitetas (C.W.C.O. 
U.) atmetė “bend

ra frontą”
Naujai sudarytos Federacijos 

konstituci ja pasikėsinimas 
prieš CAVCOV. vienybę.

Kaip jau buvo rašyta “Nau
jienose”, Chicagoje įvykusioje 
bedarbių konferencijoje di
džiumų sudarė jaunuomenė, 
kuri labai troško bendro fron
to su komunistais ir, sudarę su 
jais bendrą bloką, pravarė la
bai destruktyvę konstituciją.

Nor jauni socialistai ir kiti 
jiems pritarią * buvo perspėti, 
kad komunistai nori vien tik 
ardyti, o ne jungti darbininkų 
jėgas, bet bendro fronto šali
ninkai tvirtino, kad komunistai 
dabar esą visai kitokie ir kadi 
jie permainę savo taktiką ne
komunistinių organizacijų ar- 
dvme.

Pagal suvažiavime sutvertos 
bendro fronto — Federacijos 
— kontsitucijos, Chicago Wor- 
kers Coinittee on Unemploy
ment gali būti sudraskyta į še
šias dalis. Konstitucijos 3-čias 
paragrafas, punktas 1-mas sa
ko, “Bet kurios darbininkų or
ganizacijos 10 lokalų, susidėję 
į vienetą, gali prisijungti prie 
Federacijos be Centro žinios. 
Gi Chicago Workers Commit- 
tee on Unemployment (C. W. 
C. O. U.) turi 65 lokalus, ku
rie ainant minėtu Federacijos 
konstitucijos punktu gali veik
ti kaipo šešios atskiros grupės. 
Chicago Workers Committee 
konstitucija nepavelina atski
roms grupėms dėtis be centro 
žinios i kokią nors organizaci
ją ir kartu su ja veikti.
“Cž komunistų nachališkumą 

kaltas Kart Borders”
Į antrą dieną po konferen

cijos įvyko C. W. C. O. U. cen
tro komiteto susirinkimas, o 
kadangi ši organizacija yra 
viena didžiausiu centralinėse 
valstijose, tai bendro fronto ša
lininkai tėmijo ką ji panakys 
apie Federaciją.

Į susirinkimą atsilankė ne
tik naujos Federacijos pirmi
ninkas Dicksen ir sekretorius 
Leach (Leach yra C. W. C. O. 
U. centro komiteto narys ir, 
nors Federacijos steigiamoje 
konferencijoje nebuvo delega
tu, vadovavo didžiumos blo
ku), bet ir daugelis kitų na
rių iš komunistinio bloko.

Kuomet Komiteto susirinki
me paaiškėjo, kad organizaci- 
jofi konstitucija nepavelino lo- 
kalams be centro jungtis prie 
kitų organizacijų, tai bendro 
fronto šalininkai liko be ža
do.

Vienok prieš Workers Com
mittee išėjo Leach, visą tulži 
išliedamas ant Kari Bordens, 
NVorkers Committee pirminin
ko.

Kuomet priėjo balsavimai, 
tai didžiuma Centro komiteto 
narių, kurie yra lokalų atsto
vai į centrą, pasisakė prieš Fe
deracijos konstituciją ir už 
vienybę Chicago Workers 
Committee on Unemployment 
lokalų tarpe.

Komunistai bebliofuodami, 
kad jiems rupi darbininkų 
vienybė ir kad tą vienybę ga
lima sudaryti tik einant su 
masėmis “per vadų galvas”, 
užsinėrė sau kilpą ant kaklo. 
Didelis skaičius tų, kurie pir
miau manė, kad komunistai 
dabr jau kitokie, persitikrino, 
kad jie, kaip ta Krilovo an
gis, permainė tik savo skūrą, 
o širdis pasiliko kaip ir bu
vusi. Bet kokių vaisių susi
lauks ši Federacija pamatysi
me vėliau.

šerifo padėjėjas ties Muknonago, Wis., bando areštuoti 
streikuojantį pieno ūkininką, kuris kartu su kitais pikietuoto- 
jais sulaikė pieno troką ir kelias blekines išliejo, pirm negu 
juos užklupo šerifo depučiai.

“Naujienų” ir Radio 
Kliubo gegužinė

Praeitą sekmadienį The Oaks 
darže įvyko naujieniečių ir Ra
dio Kliubo savotiškas išvažiavi
mas—gegužinė. Susirinko gero
kas būrys žmonių ir visi sma
giai linksminosi, kol pradėjo 
temti. Vienas neparankumas 
buvo tas, kad po didelių liūčių 
daržas buvo gana šlapias ir su’ 
automobiliais nebuvo galima j- 
važiuoti.

Nemažai įdomumo šukele “ja
niškos išdirbystės” arkliukų 
lenktynes. Visą laiką apie rin
gą stovėjo būrys žmonių ir 
skatino savo parinktus arklius 
“bėgti”.

“Drapiežnas dzūkas” Bancevi- 
čius, kaip ir paprastai, pusėti
nai sukėlė sujudimo. Jis ne tik 
pats ritosi, bet ir jo sūnūs. Ma
tomai, “dzūkas” yra pasiryžęs 
Chicagos lietuvių ristikų čem
pionatą palaikyto šeimoje. Jo 
šešiolikos metų sūnūs atsilaikė 
10 minučių prieš tokį patyrusį 
ristiką, kaip I). Du’dinskas. Per 
nustatytas 10 minučių Dudins- 
kas “mažojo dzukiuko” nepa
jėgė paguldyti ir lokiu budu 
ristynės pasibaigė lygiomis.

—N.

Nepaprastas dalykas 
-į vieną dieną gavo 2 
pakvietimus į darbą
Sako, pas bridgeportieČius “pro- 
sperity” išlindo iš už kampo

BRIDGEIPORTAS. — Pas 
bridgeportieČius “prosperity” 
jau prasidėjo. Tą galima įro
dyti faktais, štai, pereito pir
madienio vakare užeinu į p. 
Urnėžio “bučernę”, 3428 So. 
Auburn avenuei Mums besi
kalbant apie šių dieną “triu- 
belius”, p. Urnėžis pareiškė, 
kad padėtis eina geryn, jis pats 
tai patyręs.

Sako, vienas mano “kostu- 
meris”, kuris nedirba apie po
rą metų, šiandien gavo net du 
pakvietimu į darbą. Vienas 
kviečia į Coleman Foundry, 
prie 37-tos ir Wentworth, o 
kitas vėl į kokią tai liejyklą, 
bet firmos vardo neatsimenu. 
O prie to biznis irgi daug ge
resnis negu pereitą vasarą.

Reporteris R.

Klaidos pataisymas
Vakarykščioj laidoj, žinutėj 

antrašte “Iš Oficialės Pas. Pa
rodos Tarybos Skyriaus Art 
“Institute”, įsiskverbė pora 
klaidų. Buvo pasakyta: “Ame
rikos dainininkų kurinių yra 
daugiausia”. Turėjo būti—-dai
lininkų. 2). “Apskaičiuota, kad 

skolintų meno eksponatų vertė 
siekianti apie $7,000,000.00”. 
Turėjo būti $75,000,000. Bu’vo 
praleistas 5 numeris.—š.

Chicagos kino teat
ruose galima pama
tyti Darių ir Girėną
“Pathe” News paduoda sąnašą 

teatrų, kur New Yorke nuim
tos lakūnų nuotraukos yra 
rodomos.

Kaip “Pathe News” kino ži
nių agentūra pranešė “Naujie
noms” lietuvių lakūnų kap. 
Stepono Dariaus ir Įeit. Stan
ley Girėno paveikslai, jnuimti po 
nusileidimo New Yorke, dabar 
yra rodomi sekamuose Chica
gos kinematografuose:

“Astor“, “Queen”, “Gold”, 
“Wabash” ir “Rex” — trečia
dienį ir ketvirtadienį, o “Am- 
bassador” ir “Armitage” — 
penktadienį ir šeštadienį. “Gay- 
ety” teatre, South Chicago, pa
veikslai bus rodomi šiandien.

“Naujienos” leis 
Speciales Laidas

Neužilgo Naujienos išleis 
keletą specialių laidų kaip tai: 
Lakūnams S. Dariui ir S. Gi
rėnui pašvęstas numeris ir 
šeštadieny, gegužės 27 d. išeis 
Pasaulines Parodos atidarymo 
įvykio minėjimas.

Naujienų skelbimų rinkėjai 
lankosi pas biznierius dėl skel
bimų. Visos laidos bus pa
margintos gražias paveikslais, 
straipsniais ir informacinėmis 
žiniomis.

Teisybės Mylėtojų 
Draugystės narių 

domei
šiuomi pranešu, kad permai

niau savo gyvenimo vietą.
Todėl su visokiais reikalais, 

kurie liečia sekretoriaus parei
gas, malonėkite kreiptis že
miau* paduotu adresu: Št. Nar- 
kis, 1900 W. 35th St. Chicago. 
III.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra aUle i* Euronui 

Kam Jie priklauso, teturi nueina 
nrriouRlJi pašta f Clark ir Adam; 
ta t vi u) atpifmti. Reikia klausti nrf< 
langelio, kur ’padbta iškaba “Adver 
tised Window” lobšj nuo Adams srat 
vis. pasakant laiško NUMERĮ, kah 
kad šiame sąraše pažymėta.

—  -—f" W

6 Bumblavska Mat.
19 Lapeikis Johan
20 Laurinas Frank
21 Markia D.
22 Markus Fred (2)
82 Sibaika Ypolitas.

NAUJIENOS, UHengė, UI? 
......................................     —r

Northsidėje' organi
zuojama nauja

j S.L.A. kuopa
SLA. centro jaunuolių ko

misijos narė p-lė E. Mikužiu- 
tė organizuoja naują jaunuolių 
kuopą Northsidėje. Kuopa tu
rės savo footbolo ir kitų spor
tų komandas. Suinteresuotieji 
ir norinti kuopon įstotiį, prašo
mi pašaukti organizatorę, 
Brtlnsvvick 0597.

Pirmutinis Lietuviškas 
Darželis Chicagoje.

Atidarymas Birželio-June 1 d.

Visiems plačiai žinomi Chi- 
cagiečiai pp. Jos. Molis ir G. 
K. Budris, atidarys pirmutinę 
lietuvišką Darželį po antrašu 
3508 So. Halsted St. Viršuj Ra- 
movos Teatro, Bridgeporte. 
Tai bus vadinama Lithuania 
Garden (Dine & Dance)

Viskas bus kuogražiausiai iš
puošta su vėliausios mados 
baldais ir dekoracijomis, Johny 
Bell Orchestra gros vakarais, 
šokimas veltui, taipgi bus lai
koma visokių pirmos rūšies už
kandžių ir skaunaus alučio su 
mandagiu patarnavimu bus 
atnešta į stalus erdvingoje vie
toje.

Vakarais bus duodama Pro
gramai, muzika su dainomis, 
lietuviškai ir angliškai.

Lietuviai kurie atvažiuos į 
Chicago ant Pasaulinės Paro
dos visai nesigailės jeigu at
silankys pamatyti šią naują 
įstaigą, nes, gal būt, tai pir
mutine ir didžiausia, tos rušias 
lietuviška įstaiga visoje Ame
rikoje. XXX.

SUSTABDYS VISUS SKAUSMUS UŽ 
MAŽA PINIGĄ

Nežiūrint kiek vaistų ir kiek gydytojų ne- 
IstengS jus pagydyti, ute/kito pas Dr. P. B. 
Šimanskis, kuris pagelbėjo tūkstančiams, nors 
jių ir buvo labai liguisti. Nežiūrint kokia 
jūsų liga nebūtų jus turite išvalyti savo 
kraujų ir prašalinti rngštis, nuodus ir ne
švarumus iš jūsų systemos. Motina Helena 
Ir Dr. P. B. Šimanskis gydo pasekmingai per 
30' metus su savo pastebėtinu No. 1 Herb- 
Nu-Toniku. Neatideliokite iki jums reikalin
ga bus operacija. Nelaukite pakol išsivys
tys kokia nepagydoma'') liga. Tuomet bus 
pervolu. Ateikite tuojaųs su šiuo skelbimu. 
Specialis pasiulijlinas: $6.00 Egzaminaclja ir 
Kursinis Treatmentas už tiktai $2.00: arba 
Egzaminacija Dykai su Blood Tonikų už 
tiktai $1.00. Jeigu negalite užeiti ypatiškai 
parašykite apie ligų ir gaukite $1.00 buteli 
Tonikų No. 1 Dykai. įdėkite tik 25c dėl 
štampų. Ateikite tuojaus | Main Ofisų, Dr. 
Šimanskis Herb-Electric ‘Health System, 1800 
N. Damen Avo., Chicago,' įsteigėjai Motinos 
Helenos No. 1 Hcrb-Nų-Toniko, garsiausias 
Kraujo Valymo ir Vidurių Reguliavimo Vais
tas ir Tonikas pasauly dol visos šeimos. Dr. 
Šimanskis yra taipgi Pilė specialistas. Jisai 
gydo b<> peilio. Nesigydykite su mostimis bo 
jokids priežiūros. Nelaukite pakol gausite 
Vež|. Gaukite Specialisto Egzaminaclja Dy
kai; taipgi viena troattrientų. N. 5.—33.

WIIITE SOX MOTOR SALEiS
610 West 35th Street

Phone Boulevard 8642

DIDELIS PAVASARINIS IŠPARDA
VIMAS VARTOTŲ KARŲ

IR TROKŲ

Hupmobile 1929 ...............    250
Grabam Paige 1929 ......................... 225
Chrysler Sedan 1928 ......   75
Essex Sedan 1929 ...................   125
Packard 7 pas. Sedan 1927 .......  95
Nash Sedan 1930 .............................. 290
Willys Knight Sedan 1928 ............... 95
Auburn 1 Sedan 1930 .................... 385
Chrysler Coupe 1928 .......................... 50
1 G. M. C. Trokas 2% Tono

Chicago Stacke Body 1929 au
tomatiški Tire 34x7 ............. ..... 350

Chevrolet Express Body IV2 To
no 1931 ..............f.......................... 400

1 Nelson Le moon
2 White Trokas

Taipgi didelis pasirinkimas ir kitų
Trokų ir Pasažierinių Karų.

NEBŪK PLIKAS!
Musų gydymo metodu netik sustabdo pli
kimą, bet ir užaugina plaukus. Mes iš
naikiname pleiskanas, kurios yraz 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 valandas nuo 10 ryto iki 
1 -mos vai. po piet ir pagal sutartį.

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

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

YOOrEYES 
Nlght and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
ar “Eye Bėauty” Book 

Marine C<x.D«pt, H S.,9 B, Obio SL,CHcngo

SUSIRINKIMU 
KALENDORELIS 

. t

TREČIADIENY, GEGUŽES 24 
—Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga (Lithuanian Women—Civic 
League) susirinkimas įvyks 
7:30 v. v. Fellowship House, 
831 W. 33rd Place. Kviečiame 
lietuves iš viltų kolonijų atsi
lankyti ir susipažinti su šios 
Lygos tikslais ir siekiais, čio
nai nėra partijų nei pažiūrų 
skirtumo, mokestis yra 10c. 
mėnesiui. Bus duodamos pa
mokos dėl gavimo ^pilietiškų 
popierių narėms. Taipgi bus 
kalbėtojas. Valdyba.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

JEIGU PRIREIKS
Cigaru, Cigaretų ir 

Tabokos
Neužmirškite saVo seną draugą “žyduką”

Mutual Tobacco Co
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART N^DfiLD.) 
IŠ STOTIES 

1 3 6 0 KILOCYCLES

N AI IMI VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: E* g
Sienoms popiera rolelis .......... ****

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

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

thoU REALLY

Išvalyk Vidurius -—Tai Pama
tas Sveikatai!

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

Skaudėjimą, Nemigą,

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA'

Prisirašykite į musų spulką 

TEL. LAFAYETTĘ 1083 

2608 West 47th St.,

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM
‘ NAMUS

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO. 
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131
---------- ----------- —'

ĮCLASSIFIEDftDS Į
Business Service
BiznioPataniavimaB

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS
814 W. 33rd St., 1 lubos 

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokį teikia “Landlords” įstaigos

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. Cbicago, III.

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

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

AMERICAN BOTTLING CO. 
JOE KUCA, Sav.

Mes išdirbinėjame augštos rūšies ir 
geros skonies Sodą ir Papsą. Jeigu 
rengiate šokius, piknikus ^rba balių, 
prašome mus pašaukti, mes duosime jums 
geriausį patarnavimą.*

šaukite Telefonas 664 W. 
510 So. Monroe St.

WEST FRANKFORT, ILL.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren* 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper* 
tų patarimas visose namų savininkų it 
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 BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adreso virš 40 merų

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mna.
PAUL M. SMITR 8 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Pairfield Avenue 
Lafayette 0455

Trečiadienis, geg. 24, 1933

CLASSIFIEDADS
Business Service
OKSAS EXPRESS

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

J. OKSAS * 
2649 W. 43 St.

For Rent
RENDON Itoras pigiai. Įtaisyta dtl 

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

1635 So. Canal St. 
Canal 6019

Automobiles
AUTOMOBILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329
—o—

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 clutcb-T-slot, pistone ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymoutb 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 P. O. B., o Plymoutb 
$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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į saliuno 
biznį. Turi turėti $200. Biznis išdirb
tas per 7 metus — 5 kambariai pagy
venimui, renda pigi. 1320 So. 49 Avė. 
Cicero 5875. Cicero.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

TUOJ AUS reikalinga No. 1, patyręs 
virėjas (cook) ir 8 patyrę patarnauto
jai (waiters) ir 1 patyręs stovėti prie 
durų (doorman). Kreipkitės pas 
Lithuania Garden.

3508 S. Halsted St.

REIKALINGAS kriaušius ant senų ir 
Naujų vyriškų ir moteriškų drabužių. 
2635 W. 39 PI., netoli Archer Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MOTERIS apie 35 ar 40 metų am
žiaus dėl naminio darbo ir prie virimo. 
Kambarys ir valgis. Atsišaukite 

2739 W. 37 PI.

MERGINA apie 25 naminiam darbui. 
6819 East End Avė.

Tel. Hyde Park 9280

REIKALINGA moteris arba mergina 
prižiūrėti 4 metų kūdikį. Turi būti 
ant vietos. 634 W. 18 St.

REIKALINGA mergina dirbti prie 
refreshment stando.

6425 So. Westem Avė.

Furniture & Fixtures

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.Drexel 4548

BARUI fixturiai. bučernės fisturiai, 
Ice C re a m baksai, Soda Fountain ir t. t. 
Biligheim Compąny, 1607-11 South 
State $t.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba ant rendos res- 
taurantas su visais įtaisymais ir “Beer 
Gardens”. Gerath žmogui, gera proga. 
512—514 Moen Avė., Joliet, Rock- 
dale, III.

PARDAVIMUI delikatesen krautuvė. 
Biznis išdirbtas, parduosiu pigiai.

4634 S. Watlace St.

PARSIDUODA duonkepykla. pigiai. 
Priežastis pardavimo, palikau našlė. 

2955 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
labai pigiai.

4350 So. Hermitage St.

PARSIDUODA lietuviška užeiga ir 
refresbment standas, biznis išdirbtas. Tu
riu kitą bizn(. 6425 S. Western Avė.

Real Estate For Sale
,, _ Nnmni4twn* Pardavimui

RENDUOSlU arba parduosiu gražų 
daržą su namais ir šokiams platformą 
ant Kean Avė., prie Lietuviškų Tautiš
kų Kapinių. Justice Parke. Savininkas 
618 Garfield Avė. Tel. Lincoln 3690. 
Atsišaukite anksti iš ryto arba vakare.
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