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Neleido Lietuvoje Skelbti Vokietijos Projektą
Lietuva Almėsianti 
Vokietijos Projektą

Neleido Lietuvoj paskelbti žinios apie Vo
kietijos projektuojamą Lietuvos-Lenkijos 
uniją. Klaipėdos rinkimus laimėjo naziai

Thomas Mooney
Išteisintas

t i r. į 1

Išteisintas teisėjo įsakymu, be jokio bylos 
nagrinėjimo. Tiktai moralis laimėjimas

KAUNAS, geg. 24. — Lon
dono žinia apie Vokietijos pro
jektą sujungti Lietuvą ir Len
kiją ir atpirkti iš Lenkijos Dan
zigo koridorių, Lietuvoj liko 
nuslėpta. Lietuvos laikraš
čiams nebuvo leista nė prasi
tarti apie tą žinią ir Vokieti
jos projektą.

Hitlerio asmeninis atstovas 
Ronsenberg bu*vo nuvykęs Lon
donan, kad įteikti tą projektą 
Anglijos valdžiai. Sulig tuo 
projektu, Lietuva ir Lenkija tu
rėjo susivienyti j federuotą 
valstybę, ar bent padaryti mui
tų uniją, su Klaipėda, kaipo 
svarbiausiu įuostu. Vokietijai 
turėjo atitekti Danzigo korido
rius, už ką Vokietija butų su
teikusi Lenkijai piniginį atlygi
nimą ir kartu butų atidavusi 
na u ją j ai LietuVos-Leirirfjos vals
tybei didelį Rytų Prūsijos plo
ta. *

Tečiaus šitą taip svarbią ži
nią* neleista paskelbti Lietuvos 
laikraščiams, nors ją išspausdi
no visi Pabaltijos laikraščiai.

Lietuvos valdžia atsisako rei
kšti kokią nors oficialę nuo
monę, tečiaus tikimąsi, kad ji 
atmes Vokietijos projektą ir 
atsisakys taikintis su Lenkija 
iki Lietuvai nebus sugrąžintas 
Vilniite.

Lietuva yra izoliuota
Lietuva yra visiškai izoliuota, 

atsitraukusi nuo savo kaimynų 
—Latvijos ir Estijos. Opozici
jos partijos už tą izoliaciją kal
tina užsienio reikalų ministerį 
Zaunių, kuris atmetė Latvijos 
ir Estijos pasiūlymą sudaryti 
Pabaltijos sąjungą, kad bend
romis jėgomis apsiginti nuo Vo
kietijos ambicijų. Zaunius gi 
atsisako rimtai skaitytis su Vo
kietijos nazių pavojum. Kalba
ma, kad Zaunius galbūt bute pri
verstas rezignuoti.
Naziai laimėjo Klaipėdos rin

kimus
Prestižas Antano Smetonos 

diktatūros labai nukentėjo va
karykščiuose Klaipėdos miesto 
rinkimuose, kuriuos laimėjo na
zių partija, pasivadinusi kri
kščionimis socialistais. Naziai 
gavo 9,000 balsų iš padubtų 19,- 
balsų. Klaipėdos miesto tarybon 
liko išrinkti 18 nazių, 6 vokie
čiai nacionalistai, 1 socialistas. 
3 komunistai ir 6 lietuviai.

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

Dalinai apsiniaukę, galbūt lie- 
tute j vakarą; biskį vėsiau.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:- 
12.

Lenkai irgi priešinasi Vokieti
jos projektui

VARŠAVA, geg. 24. — Visi 
Lenkijos laikraščiai žymioj vie
toj išspausdino Londono žinią 
apie Vokietijos projektuojamą 
Lietuvos-Lenkijos uniją, kad 
atgauti Danzigo koridorių.

Visi laikraščiai pasmerkė tą 
projektą ir pareiškė, kad Lietu
va turėtų nors dabar permaty
ti tikruosius Vokietijos tikslute 
ir tuojaus atnaujinti diplomati
nius ryšius su Lenkija, kad su 
laiku butų galima sudaryti Pa 
balti jos valstybių sąjungą, 
kad apsiginti “nuo Vokietijos 
pavojaus taikai”.

Lenkija yra labai nepatenkin
ta projektuojama keturių di
džiųjų valstybių sąjunga—Ang
lijos, Vokietijos, Francijos ir 
Italijos, kuri buk esanti atkreip
ta prieš Lenkiją. Rosenbergo 
projektas atgauti Danzigo ko
ridorių dar labiau sukurstė Len
kiją prieš Vokietiją, kuri birk 
slapta gaminasi ginklus atka
riauti koridorių.

Oficialis laikraštis, Gazeta 
Polska, sako, kad Vokietija ren
giasi karui su Rusija ir tas ke
turias valstybes galima skai
tyti kaipo kapitalistinį bloką 
prieš bolševizmą.

Užsienio reikalų ministeris 
Beck atsisako pripažinti, kad 
yra kokis nors koridorius, nes 
Danzigo kraštas yra neatskiria
ma Lenkijos dalis. Del Vokie
tijos jis yra tik prestižo klau
simas. Del Lenkijos gi jis yra 
tautos gyvasties klausimas ir be 
karo Lenkija to krašto niekam 
neatid įlosianti.

500 žmonių sužeista 
streikierių susirėmi

me su milicija
MANCHESTER, N. H., geg. 

24.— 500 žmonių liko sužeista 
susirėmime tarp streikierių, po
licijos ir milicininkų Amoskeag 
audinyčių distrikte.

Pasak policijos, apie 2,000 
streikierių ir pritarėjų susirin
ko prie ginkluotuvės ir pradėjo 
kolioti milicininkus. Visa poli
cija ir milicininkai tapo su
traukti į distriktą ir tada jie 
puolė mušti streikieriute ir mė
tyti į juos ašarinių dujų bom
bas. 39 streikieriai liko areš
tuoti neva už mėtymą į milici
ją akmenų.

PAKĖLĖ ALGAS BRAVORŲ 
DARBININKAMS

ST. LOUIS, Mo., geg. 24. — 
Vietos bravorai liuosanoriai su
sitarė pakelti algas darbinin
kams 5 nuoš. virš unijos ska
lės, pradedant nuo birželio 1 d. 
Algų pakėlimas palies apie 6,000 
darbininkų.

Ginkhio<tos nazių gaujos renka ir veža deginti knygas geriausių pasaulio rašytojų. Tarp sude
gintų knygų buvo ir daug brangių rankraščių. Ir tai dedasi Berlyne, “kultūringos” Vokietijos 

sostinėje!

Paskelbė sąrašų 
Morgano privilegi
juotų kostumerių

Jie per Morganą pirko Šerus 
daug pigiau, negu biržoje. Pa
skelbė ir Morgano skolinin
kus. Morganaa mokėjo tak
sus Anglijai, bet ne Ameri
kai

WASHJNGTON, geg. 24. — 
Senato bankinio komiteto tyri
nėjimuose stambiausio privati
nio bankieriaus, J. P. Morgan, 
veikimo, tapo išgautas ilgas są
rašas Morgano privilegijuotų 
kostumerių, kurie pirko per jį 
Šerus daug pigiau, negu buvo 
jų kaina biržoje.

1929 m. Alleghany Corp., ku
ri valdo geležinkelius, išleido 
3,500,000 Šerų, iš kurių per 
Morgano firmą buvo parduota 
1,250,000. Per Morganą jie bu
vo parduoti po $20, kuomet bir
žoje tų serų kaina buvo iki $35. 
Per Morganą jo privilegijuoti 
kostumeriai prisipirko tų šėrų 
už žemą 'kainą, tuo į trumpą 
laiką nemažai pelnydami. Pir
ko tų šėrų ir pats Morganas, ir 
jo partneriai ir pati jo firma.

šiame sąraše figūruoja dau
gelis žymiausių Amerikos žmo
nių: dabartinis iždo sekretorius 
Woodin, gen. Pershing, Lind- 
bergh, šen. McAdoo, Yoųng ir 
daugybe kitų bankierių ir di
džiųjų korporacijų viršininkų.

Komitetas taipjau paskelbė 
ir Morgano skolininkų sąrašą. 
Tame sąraše figūruoja daugelis 
žymiausių bankierių, jų tarpe 
buvęs Jungt. Valstijų vice-pre- 
zidentas Dawes (jau atmokėjo 
skolą), dabartinis prez. Roose- 
velto atstovas Europoje Nor
mai! H. Davis ir k. Niekurie 
jų savo skolas atmokėjo, bet 
kiti dar tebėra Morganui sko
lingi. Norman Davis prisiuntė 
paaiškinimą, kad jis skolinosi 
iš Morgano apie $50,000 ir dalį 
pinigų atmokėjęs, bet delei di
delių jo asmeninių išlaidų dir
bant valdžios darbą, jis nega
lėjęs atmokėti likusių pinigų.

Kama utinėj ant Morganą išėjo 
aikštėn kitas įdomus dalykas: 
nors Morganas, jo partneriai ir 
jo firma nemokėjo Jungt. Vals
tijoms jokių pajamų taksų už 
1981 ir 1932 m. m., tečiaus už 
tuos metus jis yra mokėjęs pa
jamų taksus Anglijai. Tečiaute 

į smulkmenas dėl tų taksų mo
kėjimo komitetas nesigilino.

Komiteto narys senatorius 
Glass ir toliau kaip galėdamas 
gynė Morganą ir trukdė ka
mantinėjimą.

Chicagos mokyklos 
užsidarys birželio 9 d.
McOahey išrinktas mokyklų ta

rybos prezidentu. Nutarė iš
leisti $10,000,000 bonų

CHICAGO.-—Chicagos viešo
sios mokyklos šiamet užsidarys 
dvi savaites - ankščiau* nei pa
prastai, būtent birželio 9 d., 
vieton birž. 23 d. Paskubinti 
mokyklų uždarymą nutarė mo
kyklų taryba, kad tuo sutaupin 
ti $2,000,000. Mokiniai nuo to 
nenukentės, nes gaus pilnus kre
ditus.

Mokyklų taryba savo prezi
dentu vienbailsiai išrinko James 
B. McCahey, prezidentą J. J. 
Dumi Coal Co., vieton rezigna
vusio Orville J. Taylor.

Taryba taipjau nutarė išleisti 
$10,000,000 bonų, kad butų ga
lima atmokėti mokytojams al
gas ir išpirkti taksų warran- 
tus. Tečiaus šį nutarimą turi 
patvirtinti valstijos legislatura.

Panaikins nepapras
tus taksus, jei bus at
šaukta prohibicija
WASHINGT()N, geg. 24. — 

Prezidentas Rooseveltas pareiš
kė, kad nepaprasti taksai, ku
rie bus įvesti kad sukelti pini
gus viešiesiems darbams, bus 
tuojams panaikinti, kaip tik 
bu*s atšaukta prohibicija.

Prezidentas mano, kad, at
šaukus prohibicija, svaigalų 
taksai dutos užtektinai naujų 
pajamų, kad galima bus apsi
eiti be nepaprastų taksų.

TOKIO, geg. 24. — JaponL 
jos kabinetas nutarė palikti pa
čiai ‘nepriklausomai” Manchu- 
kuo valstybei vesti derybas su 
Rusija apie išpirkimą Chinijos 
Rytų geležinkelio, kuris eina 
per Manžuriją. Manoma, kad 
derybas ves bu*vęs Japonijos 
konsulas Seattle, Wash., Chui- 
chi Ohashi, kuris dabar yra 
Manchukuo užsienio reikalų vi-‘ 
ce-ministeris.

SAN FRANCISCO, Cal., geg. 
24. —Thomas Mooney naujoje 
byloje dėl padėjimo bombos 
San Fra nei sco laike karinio pri
sirengimo parodos 1916 m., ta- 

i po išteisintas be jokio bylos 
nagrinėjimo, teisėjui Ward į- 
sakius jury Mooney išteisinti.

šis išteisinimas yra tiktai 
moralis laimėjimas, nes jis ne
paliečia pirmenio Mooney nu
teisimo, dėl kurio jis sėdi ka
lėjime jau 17-ti metai. Tečiaus 
šis išteisinimas jam duos nau
ją argumentą jo kovoje už 
paliuosavimą iš kalėjimo.

Gatvėje padėtai bombai spro
gias buvo užmuštą 10 žmonių. 
Del kiekvieno žmogaus užmuši
mo prieš Mooney buvo išneš
tas atskiras apkaltinimas. Jis 
buvo teisiamas tik dėl vieno 
žmogaus užmušimo ir buvo nu
teistas mirčiai. Mirties bausmė 
buvo pakeista kalėjimu iki gy
vos galvos^ Nuteistas jis tapo, 
nors teisme buvo aiškiai įro
dyta, kad jis nė arti bombos 
sprogimo vietos nebuvo. Vėliau 
ir kaltinusieji liudytojai prasi- 
pažino, kad jie liudijo melagin
gai, arba prokuroro papirkti, 
arba jo grumojami. Dagi teisė
jas ir visas jury pripažino, kad 
Mooney yra nekaltas ir kad jis 
yra netesingai nuteistas. Te
čiaus jokios pastangos atnaujin
ti bylą nedavė pasekmių. Gu
bernatorius irgi atsisakė jį pa- 
lirtosuoti.

Nesant kitos išeities įrodyti 
savo nekaltumą, Mooney, paga
lios, pareikalavo, kad jis butų 
teisiamas ir dėl kitų prieš jį iš
neštų apkaltinimų, tikėdamasis 
naujoje byloje įrodyti savo 
nekaltumą ir tuo priversti pa- 
liusuoti jį iš kalėjimo. Teismas 
parėmė jo reikalavimą ir vakar 
įvyko jo naujos bylos nagrinė
jimas, dėl Arthur Nelson, ant
ro iš žuvusių bombos eksplozi
joj, užmušimo.

Išrinkus jury, tapo perskai
tytas apkaltinimas. Mooney pa
sisakė esąs nekaltas dėl prime
tamo jam kaltinimo ir prokuro
ras turėjo pradėti šaukti savo 
liudytojus. Tečiaus prokuroras 
pareiškė, kad jis bylą baigia ir 
juokių liudytojų neturi.

Mooney reikalavo, kad bylos

Illinois bando įstaty
mais vyti iš kolegi

ją “kramolą”
Atstovų butas svarsto bilių, at

imantį pašelpą ir paliuosavimą 
nuo taksų tų kolegijų, kurios 
skelbia “maištą”

.ŠpIUNGFIELD, III., geg. 24. 
—Atstovų buto pajamų komi
tetas svarsto senatoriaus Baker 
iš Monroe Center, bilių, kuris 
taiko atimti valstijos pašelpą ir 
paliuosavimą nuo taksų mokė
jimo visoms toms kolegijoms ir 
mokykloms, kurios leidžia skelb
ti “maištingas” (seditious) teo
rijas.
. Bilius jau yra priimtas vals
tijos senate ir dabar paduotas 
atstovų butui svarstyti.

Protestuoti prieš tą bilių va
kar susirinko Illinois universi
tetų ir kolegijų prezidentai.

Chicagos universiteto prez. 
Hutchins pareiškė, kad tokis 
bilius yra “Ku Klux Klaniški 
įstatymai’ ir jie lyginasi tiktai 
Tennessee anti-evoliucijos įsta
tymams. “Jei legislatura pri
ims šį bilių, tai jį seks kiti, ku
rie bandys reguliuoti religiją ar 
ar varžyti spaudos laisvę.” 
Kiekvienas, kuripyTieiaėgsta ku
rio profesoriaus, galės pareikš
ti, kad mokykloj skelbiamas 
“maištas” ir pridaryti mokyklai 
daug nesmagumo. “Tai yra to
kios rūšies bilius, kokio butų 
norėjęs Insultas, Universitetams 
nėra reikalo tiek bijotis komu*- 
nistinių organizacijų, kiek su
gedusio kapitalizmo”, sake 
Hutchins.

Norįhwėstern universiteto 
prezidentas Dr. Scott pareiškė, 
kad tokie įtsatymai yra pavo
jingi. Jie pastatytų Illinois vals
tiją greta sovietinės Rusijos ir 
fašistines Italijso.

nagrinėjimas vistiek butų tę
siamas, kad jam butų leista 
statyti liudytojus ir prašė teis
mo paskirti lėšų tuos liudytojus 
atgabenti iš kitų miestų.

Tada prokuroras pasiūlė teis

Rado pelkėje nužu
dytą kūdikį

V ' '

GARY, Ind., geg. 24.— Va
kar iš namų prapuolė 2 metų 
mergaite, Mary Carolyn James, 
738 Kentucky St. Po kelių va
landą ieškojimo, kūdikio lavo
ną rasta pelkėse palei ežerą, už 
pusės mylios nuo namų. Skro- 
(įĮimas parodė, kad kūdikis už
muštas akmeniu. Spėjama, kad 
jį nužudė koks pakvaišėlis.

KELIAUJANTIEMS LIETUVON
Parūpiname visus reikalingus dokumentus, duodame 
patarimus ir pilnai išrengiame ; kelionę, be jokio rū
pesčio. Atsineškite tik savo dokumentus, o mes visk? 
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

mui, kad Mooney butų išteisin
tas be tolimesnio bylos nagrinė
jimo, nes nesant prieš jį jokių 
įrodymų, Mooney neturi ir ką 
nuginčyti.

Mooney prieš tai užprotesta
vo, tečiaus teisėjas sutiko su 
prokuroro pasiulymu ir įsakė 
jury Mooney išteisinti.

Kaip šeimininkauja 
vokiečiai optantai 
Klaipėdos krašte

Didelės nuslėpimų aferos Klai
pėdos miesto įmonėse

KLAIPĖDA. — Kriminalinė 
policija atėmė iš Klaipėdos mies
to įmonių direktoriaus Vilkės 
pasą. Vilke jau ilgą laiką bu
vo vyriausias visų Klaipėdos 
miesto įmonių direktorius, ir jo 
pajamos siekė apie 70,000 lt. 
per metus. Mįesto įmonėms 
prlklfiųso elektros stotis, tram
vajus ,dujų tiekimo fabrikas ir 
siaubieji geležinkeliai. Susekus 
Quitschau nuslėpimus, ir pra
dėjus nuoseklią miesto įmonių 
reviziją, Vilke pats paprašė jam 
iškelti administratyvinę bylą. 
Quitschau spėjo pasprukti į 
Tilžę, o elektros stoties buhal
teris nusinu*odijo dujomis. Da
bar jau žinoma, kad nuo 1926 
m. iki suėmimo dienos nuslėpė 
apie 220,000 lt. Tačiau dar ne
žinoma, kiek jis nuslėpė nuo 
1923 iki 1925 metų. Tų metų 
knygos dar bus patikrintos.

Nors dar nežinoma, ar Vilke 
ką nors žinojo apie Quitschau 
darbute, tačiau manoma, kad j 
savo vietą jis nebegrįš. Vilke, 
ypatingai Klaipėdos vokietinin
kų tarpe, naudojos plačiu pasi
tikėjimu. Pradėjus aiškinti 
Quitschau nusikaltimus, paaiš
kėjo, kad Vilke nuo 1925 m. nuo 
mokesčių nuslėpė savo ir savo 
žmonos 200—300.000 lt. tūrio.

Miesto įmonių priežiūros ta
ryba laikinai eiti įmonių direk
toriaus pareigas pavedė magis
trato vyr. inspektoriui, Mac- 
kensenu*i. Bendrai, įmonių rei 
kalais rūpinsis Klaipėdos mies
to vyr. burmistras, dr. Brind- 
lingeris, kuris ir lig šiol buvo 
tų įmonių priežiūros taryboj. 
Pažymėtina, kad miesto seime
lio vokiškos partijos į miesto 
įmonių priežiūros tarybą nie
kados neįsileido lietuvių atsto
vų, nors tarybos komunistai ir 
buvo atstovaujami.
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žemlapy tamsesnį vieta 
rodo Gran Chaco teritorijų, už kurių jau arti metų laiko eina 
karas, Bolivijai, kuri atskirta nuo jurų, bandant pasigriebti 
tą teritoriją ir prieiti nors prie didesnės upės. Viršuj, dešinėj; 
— Bolivijos prezidentas Daniel Salamanca. Apačioj kairėj —• 
vokiečių gen. Hans Kundt, kuris tapo paskirtas vyriausiu Bo- 
Ii vi jos armijos komanduotojo. Dešinėj — Furaguąy preziden
tas Eųsebio Ayala, kuris nesenai paskelbė karą Bolivijai.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speciali© užsakymo 
taip kaip; jos vedamos, šu specialėm Unijom ir lietuviš- 
kais antgalviais.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS —■—■n 

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

Vanos.' lietaus it draskos vanos. 
swimming pool.

Rpsiika ir tnrkjika pirtis moterimi 
seredomis iki 7 v. ▼.

konstitucijoje nieko 
sakoma apie ligonis, 
to, — apie tuos daly- 

nei nerašyčiau. Tačiau

Atsišaukimas j VVinnipego Lie
tuvių Patalpinės Draugijos 
narius.

E. V. SIMPSON
___ PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORIUS

Priešais City Hali
. WEST FRANKFORT, ILL.

Savo tarpe mes turime są
žiningų ir darbščių narių, tad 
paveskime jiems draugijos rei
kalus tvarkyti. Kartą ant vi
sados padarykime galą sauva
liavimams I

W* L. D. P. Draugijos narys.

dainininkės: A. Zabukienė, p-lė 
F. Balsis ir O. Kačeraiiskienė. 
Tiek šokėjoms, tiek daininin
kėms skambins pianu p-lė F. 
Balsis.

Vietos lietuviai būtinai atvy
kite į tą tarptautišką parengi
mą. IPrograme dalyvaus net 16 
tautų. Pradžia 3 vai. po pietų.

mes, arba niekas

Phone 282
BURG’S

Puošnus rūbai Moterims

them CIean, Clear and Healthy
WrUc for Free _ 

or “Eye Bcauty” Book 
Mutiae C®, Depu H. S„9 B. Ofco Su, Chi«eo

iio 4 d. Visi nariai privalo su
sirinkime dalyvauti ir pareika
lauti, kad valdyba rezignuotų. 
Ne tik reikia valdybą pašalint 
ti, bet ir iš jos išreikalauti ne
legaliai padarytas išlaidas. Val
dybos nariai privalo būti nu
bausti už konstitucijos laužy

tame laiške. Vis dėlto, įdomus 
Lietuvos gyvenimas visapusiai 
patirti, tuomet ir daug kas 
jame paaiškės.

Tiek tuo tarpu.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

PALMER INSURANCE 
AGENCY 

Pirmiau* buvusi Pharis Agcncy 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA 

1 10 S. Emma St., 
Telefonas 363 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 313

Scott’s Paint Store
Maliava, Varnišius, E namelis, Popiera 

Ornamentališkas Grindis ir Elektros 
Kont faktoriai 

108 N. Ida Street
WEST FRANKFORT, ILL.

KODĖL MOKĖTI 
RENDĄ

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimu NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų 

LIKUSI KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT 
BUILDING & LOAN 

ASSOCIATION 
113 East Main St. 
WEST FRANKFORT, ILL.

ais
laužy

MOTERŲ PER 28 METUS 
„________ J ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roj!, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti •ne
galėjo jos ingyti. ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 

' dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573 

i.....sieliu——mmamma.....

Sekmadienį, gegužes 28 d., 
Jaunosios Birutės šokėjos da
lyvaus tarptautiškame paren
gime, kuris įvyks 
Avė. Auditorijoje, 
išpildyme dalyvaus 
sios Birutės narės: 
salskis 
Sally 
nas, 
dona

Eugenija
Aleksiunas, Stellą Petkų 
Albina Aleksiunas ir Al 
Vaišvil.

Telefonas 161
UNION FUNERAL

SERVICE
Ambulansų Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 13

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

Gydo akių ligas ir pritaiko akinius. 
Webb Building.

WEST FRANKFORT. ILL.

General Hans Kundt Pres Eusbbio Ayalao/Paraguay
Prie Paraguay-Bolįyijos kaiQ.

—Vis dėlto stebiuos, kad jų 
negalimą sugausti.

—Taity steigtis reikia, Juk 
įmaišų valstybę, kpųU’olėg prie
šaky sėdi senis, kurį seniai rei
ktų apšaukti. Tepąis visas in
trigų lizdas. Jei kam kas ne
tinka užsiundo kontrole. O 
-tenai sėdi nemokšas ir rašo il
giausius protokolus, kuriems 
nulis vertė. O vagys kaip vogė, 
taip ir tebevagia. Kyšininkai 
kylius ima. Dabar suvalstybi
no sportą. Tuį jei nori karjerą 
daryti, stok į ^typrto, 
valstybiška vieta užtikrinta 
Nemokšos, net ųe lietuvių kil
mės
valai kelia galvą. Jiems jei ne 
dvarai, tąi pinigai UŽ dvarus 
grąžinami, O SU vokiečiais!, 
nuo korių visas pasaulis atsi
grįžę, męs sėbraujame.

—Taip- tai taip sakau aš, 
vis dėlto reikią ieškoti išeities. 
Tarkitės su, kitom, partijom.

—Geras patarimas, Apie tai 
jau daug galvota, Bet ir čia 
kliūtys. Jąunikliąk pąsigavę

Laikai dMg yeilMa 
prie patentų. NsrlsS. 
knokft vilkindami «u 
apMMUrojlmn « »,▼ • 
sumanymą. Prisius, 
kitę bralOal ar »o-Be to, koncertinę programo 

dalį išpildys sekamos* Chicagos

Telefonas 566-R

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

1113 East Main St.
WEST FRANKFORT, ILL.

Rotterdam •> Voleądąm
Veendara t Amstedani 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas JC susisie
kimai per Rotterdamą ar Boulogne- 
Snr-Mcr į Lietuvą. Puikiausi įrenr 
girnai ir patarnavimas. Kas savaitę B 
New Yorko. V

VipUT]I^fiS KAINOS 
Informacijas teikia, lokaliai agentai ar 

Holland-Americų Line 
40 N. DearbotflrSt., Chicago

Rheumatizmo skau
smai pasiduoda Cit

rinos sultims.
JltioRij, piRtebfltlna, kaip greitai akauamai 

praiiykata, net ir atkikthiom* ir krtMitAku<>H<> 
ulei t i kini u o«e. Nueikite i bile dideenia vain- 
tiny«< ir nusipirkite aau pakelį ' -------
CRimON. Kuomet Huiuailytt p, 
kvorta vali t ij — tuomet pridėkit 
keturių citrinų. įimtai Uronl 
pareiMm mvo džiausimi 
nrdytojaui recepto, todėl.
JI patu Rumailyti namie ir jin yra ekono- 
miAkao. Kainuoja tiktai keletą* centų i die
ną . Parduodamai* bu garantija, kad pinigai 
bus gražinami.

Manom prieaugliaus sulauksi
me. Sulaukėm įr dar kiek, bet 
kokio! Visi kyšininkai, su kri
minale praeitiiui valdininką; 
pirmieji musų; eiles pripildė, 
Ar gi negedą, kad musų eilėse 
atsidūrė tokią 
mumis patiems 
kalėjimus, 
sų yrą I?.

Ir vėl nutilo įnano taųtiųin- 
kas. Nutilo ir, į matyti, tikrai 
nuoširdžiai nusiminė.

—Busiu atviras, — tęsė to
liau jis. — Jau trys metai at
gal, kai mes reikalaujame, 
kad butų atleistas finansų de
partamento direktorius Lip- 
čius, bet nieko iš to neišeina. 
O kiek kalbama apie prekybos 
departamento direktorių Nor- 
kaitį ir virą eilę kitų stambių 
valdininkų, kurie visiems gė
dą daro. Juk musų tautinin
kų centro komitetas jau nu
stojo rinkęsis. Žinoma, o kai 
susirinks, tai tik nervų darky
mas bus, ir tiek.

—Na, gerai, sakau, juk yra 
jūsų organizacija, tai reikia 
apeliuoti į ją.

—E, jus amerikiečiai visai 
kitaip galvojate. ’ Supraskite, 
kad toj organizacijoj dabar- ir 
pilna visokio šlamšto. Geriau 
jų butų paleisti. Visokie kai’" 
jeristai, 
suskubo 
sugužėti. Jie toną duoda, 
rimti vyrai. Baigę universite
tą neturi kur pasidėti, stoja į 
musų organizaciją, o paskui 
žymias valstybės tarnybas už
ima ir dar po kelias. Jau du 
kart mažinom valdininkams 
algas, bet tai mažiukam, o tie 
žiurkės kaip gyveno, taip ir 
begyvena. Ką-gi nieko negalė
tum turėti prieš, kad tik jie 
dirbtų, bet laidokauja, pinigus 
leidžia ir nieko neveikia.

South America Theatrb ppE3

Turisto įspudžiai
Štai suseinu vieną 

tautininką. Ir tai ne šių die
nų prisiplakėlį tautininką, bet 
vyrų, kuris dar prieškariniais 
laikais A. Smeloųos .šalininkus 
aktingai rėmė. Kaltuos su juo. 
Žinoma, kalba sukos apie Lie
tuvos politikų reikalus. Kalba 
tautininkas su manim visai at
virai. Aš jo čia pavardės ne
minėsiu. Kalba vyras atvirai, 
nuoširdžiai. Matyti, kad daug 
galvojęs, daug pergyvenęs ir 
nori atvirai pasikalbėti.

—Žinoma, kas manė, kad 
taip bus! Juk mes perversmo 
nenorėjom, tai krikščionys de
mokratai mums jį primetė. Ir 
manėm, kad po perversmo 
daug padarytume, daug nu
veiksime. Bet... mostelėjo ran
ka mano pažįstamas tautinin
kas ir nutilo.

Jauti, kad žmogus tikrai tra- 
gingas valandas gyvena. Norų 
daug, bet jie paraližuoti.

—Juk, kaip matot, visas gy
venimas apmirė, vėl nutrauktą 
kalbų tęsė jis toliau. Pilniau
sia stagnacija. Ana Italijoj fa
šistai turi savo programą ir 
vykdo. Vokietijoj naciai visą 
tautą sukėlė ant kojų, o mes... 
vieni...

—Sakau, šaukite Seimą.
—E, tamsta niekus kalbi. 

Šaukti seimą reikia visai save 
palaidoti; juk kas dabar už 
mus balsuos. Dabar bent vy
riausybę savo rankose turime, 
o paskui — gyvas lįsk į žemę.

Na, gerai, tai kame išeitis?
Tyli, tautininkas; į tą klau

simą man nieko neątgąkė.
—Matai tamsta, seniau mu

sų tautininkų buvo tik saujalė.

prisiplakėliai dabar 
į musų prganizaciją 

o ne

vokiško ūpo, griežtai klausimą [Apie šias sroves parašysiu ki 
stato 
mat, daug kas jų turi geras 
vietas, taį ir drumsčia viską, 
kiti tyčia partijąs provokuoja*, 
kad bendros kalbos/ neatsiras
tų. O> tamsta, nežinai į ką da
bar pavirstų musų žvalgyba. 
Ji jau tiek drąsi, kad kai ku
riuos mus net tautininkus se
ka. Ir ministeriams slaptai 
praneša, ką kuris musų mano. 

Dar, tur būt, ilgai bučiau 
kalbėjęsis su tautininku, bet 
prie ją priėjo pažįstamas ir 
kalba staiga nutruko. 

Vėliau teko 
kad tautininkų 
esama aiškios

NBMO1 _________
entia “How to Ob- 
taln • Patrat” Ir "Rocord of I»- 
vcntlon" formoB. Nieko aelmani 
nž informacijas M daryti. SosL 
ralInMimal laikomi pa«UptyJ«. 
Grritas. ataams. rapMtfacaa p«k- 
taraavlma*.

Reglstered Patont Attornay 
43*A SecarUy Savinn A CsmmcrcUl 

Bm* Bslldlac

(Dlrectly aeross Street frprn Patenl Offlca) 

VYASRIMOTON. D. C.

Aš manau, kad visiems drau
gijos nariams bus pravartu ži
noti apie tai, kaip jų organi
zacijos reikalai yra tvarkomi. 
Todėl aš čia pasistengsiu nuro
dyti keletą <tikrų faktų, ku
riuos man pačiam teko patirti. 
Iš to jus pamatysite, kaip mu
sų valdyba nesilaiko konstitu
cijos patvarkymų bei neigia 
narių nutarimus.

Dabartinė valdyba susideda 
iš sekamų diktatorių: pirm. 
A. Narutavičiaus ir fin. rašt. J 
Urbonavičiaus. Tie asmenys 
pilniausiai draugiją kontroliuo
ja ir elgiasi taip, kaip jiems 
patinka. Su konstitucijos pa
tvarkymais jie visiškai nesi
skaito. Yra žinomi faktai, kad 
tapo išmokėta pašaipi nės to
kiems asmenims, kuriuos prie 
ligonių vargu buvo galima pri- 
skaityti. Viename atsitikime 
gaunantis pašalpą "ligonis” 
net šokių vakarus lankė!

Jeigu 
nebūtų 
tai tiek 
kus aš 
konstitucijoje aiškiai yra pa
žymėta, kad pašalpą gali gauti 
tik tokie nariai, kurie serga ir 
guji lovoje. Vadinasi, jokiu bū
du pašalpų negali gauti tie 
nariai, kurie sirgdami gali 
trankytis po šokių vakarus.

O štai kitas dalykas. Finansų 
sekretorius išmokėjo pašalpą 
net suspenduotiems nariams, 
kurie yra jo geri draugučiai. 
Sakysime, pašalpa buvo išmo
kėta Samulaičiui, kuris jau 
septyni mėnesiai kaip suspen
duotas. Nežiūrint į tai, jis 
vo iš draugijos iždo $10. 
kiais sumetimais tai buvo 
daryta? Ar čia nėra aiškių 
kiausias konstitucijos 
mas?

Draugijos nutarimuose yra 
pasakyta, kad tokios rųšies li
goninis pašalpos negali būti iš
mokamos, Vienok J. Urbonavi
čius nemato mažiausio reikalo 
su tais nutarimais skaitytis, o 
elgiasi taip, kaip jam patinka. 
Na, o pirmininkas eina su juo 
ranka už rankos ir, taip sakant, 
maudo draugiją, darydamas 
skriaudą visiems nariams.

Finansų sekretorius ir pir
mininkas ne tik aprūpina pa
šalpomis savo gerus draugu- 
čius, bet dar nesigaili duoti 
aukų iš iždo ir komunistiškai 
spaudai. Toks šeimininkavimas 
jau privedė prie to, kad iždas 
visai baigia ištuštėti. Pažiūrėsi
me, ką jie darys tada, kai ne
beliks pinigų?

Čia paduosiu draugijos įp
laukas ir išlaidas. Iš to galėsi
te spręsti apie jos stovį. Per 
pirmuosius keturis šių metų 
mėnesius draugija turėjo 
$91.70 įplaukų, o išlaidų susi
darė net $215.51! Kaip ilgai 
prie tokių apystovų draugija 
galės gyvuoti? Na, o tos išlai
dos vyriausiai susidarė todėl, 
kad valdyba yra labai dosni sa
vo draugučiams. '

Toliau taip dalykai negali 
eiti. Jeigu nariai nieko neda
rys, tai trumpoje ateityje mes 
neteksime draugijos. Kad iš
vengus laidotuvių, kiekvieno 
nario pareiga yra griežtai už
protestuoti prieš tokį valdybos 
sauvaliavimą. Sekamas draugi
jos susirinkimas įvyks birže-

WISSIG
Specialistas ii 

Rasi jos

i'URUGUAY

AYR.ES

Daktaras r 1
Kapitonas WHI

Pasauliniame kare ,

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR! 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSI8EN6J.USIOS

Telefonas 286

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

sviestą

408 W. Main St.
WEST FRANKFORT. ILU^S

Telefonas 346

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

Geležis. Viskas kas reikalinga 
namų statymai.

101 West Poplar St. 
WEST FRANKFORT, ILL.

Ar jjįs Turite tą TNesijau- 
Gerai” Jausmą?

Musų patiuimae jums yra, nueikite pah buvo 
vaistininką ir u* dolerį nusipirkite sau

pasauli paskubusi tonika, kuris stL 
muiluoja jūsų apotlta. atgaivina visa jūsų 
sistema, ir Ina jauslias tvirtesniu ir miego
site goriauę. Viso mėnesio treatn|entas vie
numo biiteiyj tttblotkų. Dradekltp fil treat- .nionta tuojauB ir jolau po 'dvJdeMmts dienų 
jiįs busite ndUŽganfidlntuB. Jūsų riiniirai bus 
jUmi sugrąžinti — Jus neimate jokios rizh 
kos.

—" 1 .J. m     į .11.1 .1. .1...;. I 1,1'iy^T? 1"'!||.|II|
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“PALIKSIME KI
TAM KARTUI”

Vaizdelis iš lietuvių agentų 
(seilsmonų) gyvenimo

kaip čia aprašyta. Juk ranka 
turi rankų mazgoti...

O lietuviams seilsmonams no
riu štai kų patarti: bukite la
biau agresyvus ir naehališkes- 
ni, nes kitaip biznio nepadary
site ir su gerais tautiečiais.

Raulas.

Iškilmingos jung
tuvės

r NAUJIENOS, ChlcagS, HL
--------------------- I----------- ......J .--------------—---- -

galėsitę kų lik norėsite, — ko- 
kietkų, polkų, valsų ir kitus į- 
vairius europiškus šokius.

Bus ir programas. Kalbės 
profesoriai, studentai, zalež- 
ninkai ir nezaležninkai.

Taigi bukite visi, kad po lai
ko nesigailėtumėte. Įžanga 49 
centai. Pradžia 6:30 vai. vak.

— Si. Visorius.

testantų bus išrinkta pora la
biausiai sveikų jaunuolių.

Tėvai privalėtų pasinaudoti 
ta proga. Sveikatos egzamina
vimas ir šiaip yra geras daly
kas, o šiame atvejyje tikrai 
btiM garbė tiems tėvams, kurių 
vaikai laimės kontestų.

Pranešimas

Burnside
Mirė Karolis Bayalis

Kad nepataikyti į priešpieti
ni susigrūdimų kratuvese, nu
ėjau apie 9 vai. ryto pas tau
tietį patriotų nusipirkti silkių, 
svogūnų ir duonos. Atlikęs pir
kinio procedūrų ir užsimokė
jęs “sales tax”, rengiausi pir
kinį nešti namo. Bet štai krau- 
’.cvininkas pradėjo kalbėti:

—Ar jau ragavai naujo 
alaus?

Paskui jis pradėjo mane ka
mantinėti, kaip tas alus patin
ka ir skųstis, kad lietuviai “ne- 
stikina” prie savųjų. Vadinasi, 
nedaro biznį su lietuviais. Esu, 
didesne dalis eina pas “žyde
lius”, aplenkdami lietuvius biz
nierius. Pasakė jis man ir 
komplimentų. Girdi, jeigu visi 
butų tokie, kaip tu, tai musų 
Bridgeporte visokie bizniai tik
rai butų lietuvių rankose.

Vos tik spėjo krautuvininkas 
užbaigti savo kalbų, kaip įėjo 
į vidų švariai apsirengęs inte
ligentiškos išvaizdos vyras su 
bunduliu rankose. Pasirodė, 
kad »tai esama tautiečio seils- 
mono (agento). Jis nieko ne
laukdamas atsirekomendavo 
krautuvininkui ir pradėjo aiš
kinti savo atsilankymo tikslų. 
Parodė prekes ir paaiškino jų 
kokybę. jPasiulė tas prekes 
parduoti krautuvininkui už to
kia pat kainų ir dar kiek pi
giau, negu krautuvininkas per
ka iš svetimtaučių.

Krautuvininkas net nei ne
pažvelgė į siūlomas prekes, o 

numojo ranka It pareiškė: 
į —Šiandien, brolauv niekd^me- 

reikia. Paliksime kitam kar
iui...

Tautietis seilsmonas paačiavo 
ir išėjo. Tuo tarpu įsibriauna 
j krautuvę kitas seilsmonas su 
dar didesniu bunduliu. Tam
saus veido, su iškrypusiomis 
“šiušėmis”, šu nudėvėtu ir 
blizgančiu overkoutu nedidelio 
ūgio žmogelis. Iš išvaizdos ir 
poelgių matyti, kad tai Pales
tinos pilietis. Be niekur nieko 
jis pasidėjo bundulį, pakratė 
krautuvininkui rankų, pasigavęs 
jį i glėbį apsuko aplinkui, lyg 
suktinį šokdamas. Po to pasa
kė viena kitų džiokų, o maga
ryčioms tautiečiui sudavė per 
petį. Ir tik po tos įžangos pra
dėjo piršti savo tavorų, — ly
ginai tokį pat, kokį siūlė kų 
tik išėjęs tautietis seilsmonas.

Iš syk krautuvininkas atsi
sakė kų nors pirkti. Bet seils
monas nei nemanė pasiduoti. 
Jis vis lindo prie krautuvininko 
ir kažkų jam į ausį šnibždėjo. 
Pagalios, tautietis pasidavė ir 
davė žydeliui nemažų orderį. 
Na, o tasai nei ačiū nepasakęs 
išėjo pro duris ieškoti kito ge
ro tautiečio.

Vos praėjo kelios minutės, 
kaip pasirodė krautuvėje kitas 
tautietis seilsmonas su dešro
mis; Ir šiam krautuvininkas

Subatoj, gegužės 27 d., Chi- 
eagos Liet. Auditorijoj, 3133 
So. Ilalsted st., įvyks iškil
mingos jungtuvės Teisybės 
Mylėtojų Draugystės su Brid- 
geporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos kliubu.

I jungtuves tapo pakviesta 
6(X) dalyvių ir, jei visi atsilan
kys, Chicagos Liet. Auditorija 
bus pilna-pilnutelč.

Kurie pakvietimų negavote, 
eoate kviečiami vistiek atsi
lankyti, nes, pagal piršlių ir 
svočių pareiškimų, pakaks vie
tos ir gardžių vaišių visiems.
Gaspadinės yra pakviestos iš 

Klaipėdos, o muzikantai iš 
Kauno, todėl viskas bus pagal 
Ala-mode.

Valgysime, gersime ir šoksi
me iki vėlyvos nakties. Šokti *

Daktarų Dr-ja Ieško 
Sveikiausių Jau

nuolių
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeš
tadieniais egzaminuos lietu
vių jaunuolius.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija pasiryžo surasti po
rų sveikiausių lietuvių jau
nuolių. Kitaip sakant, tai yra 
sveikatos kontestas, kuriame 
gali dalyvauti berniukai ir 
mergaites nuo 12 ligi 16 metų 
amžiaus. Kontestantų egzami
navimas vyksta antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie-

Tveriama Etines Kultūros 
Draugijos skyrius — norintie
ji prigulėti ir tapti veikian
čiais nariais, ar nariais rėmė
jais, meldžiu priduoti vardų, 
pavardę ir adresų žemiau pa
duotu adresu:

D-ras A. L. Graičunas, 
3310 So. Ilalsted St., Chicago,

Illinois.
Kaip veik 1 susirinka žymus 

skaitlius norinčių tapti na
riais ar rėmėjais, tiems vi
siems atsišaukusiems bus pra
nešta laišku vieta ir diena su
sirinkimo.

—Dr. A. L. Graičunas.

•Senas Burnside gyventojas, 
Karolis Bayalis, 57 metų, mirė 
2 3d. gegužio. Kunas pašarvo
tas jo namuose, 865 E. 87 PI. 
Laidotuvės bus penktadienį, 26 
d. geg., iš namų į šv. Juozapo 
bažnyčių, So. Chicago, kur bus 
atliktos gedulingos pamaldos ir 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Karolis išgyveno Amerikoje 
apie 30 metų. Paliko moterį 
Kotriną, 2 sūnūs—Jonų 26 me
tų ir Edvardų 16 metų, ir duk
terį Lena 20 metų, taip pat vie
nų seserį, ponių Aleksandravi
čienę. Buvo stipraus sudėjimo 
ir geras darbininkas. Paskuti
niu laiku dirbo kaipo carpente- 
ris prie taisymo karų Illinois 
Central R. R. Co., Burnside. 
Užsidarius minėtai dirbtuvei, 
Karolis buvo be darbo, kartais 
gaudavo kokį darbelį apie na

mus ar tai šilumą suvesti, ar ki
tokį darbų arba pataisymų prie 
namų.

Velionis priklausė prie Sima- 
no Daukanto Draugijos ir SLA 
63 kuopos; pastarosios buvo iž
dininku per 1932 metus, kurį 
darbų atliko veltui. Kadangi nie
kas nenorėjo apsiimti iždininko 
pareigų eiti už dykų, tai Karo
lis Bayalis, matydamas finan
sų trukumą kuopoje, patarnavo 
63 kp. dovanai.—Korespondent.

JoTU/nSlVlCk^ sumuša kainas 
ant augštos rųšies alaus įtaisų!

niais nuo 4 ligi 6 vai. po 
Gage Park salėje. Iš visų

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto,

pietų kad pačios Naujienos 
kon- yra naudingos.

Štai yra puikiausi rūšis alaus Patarnavimo Įtaisų 
Amerikoje—moderniški dezainai įrengti šu revo- 
liucioniškiausiomis naujomis ypatybėmis ir meka- 
nišku šaldymo budu, apsaugoti patentu ir negali 
būt pamėgdžioti jokios kitokios išdirbystės, kurie 
palaiko alų šaltu ir šviežiu— taipgi su pagerintu le
do palaikymo metodu.
IR JUS NEUŽMOKATE DAUGIAU UŽ BRUNSWICK 
RŲSĮ NEGU UŽ MENKESNES IŠDIRBYSTĖS.

O MOTORDOM’S NEWEST CONVERTIBLE COUPE « Į

This is the new Convcrtible Coupe Roadster in the DeLuxe PlyMouth Six Lino. Note how the top folds neatly down oi 
of sight and the windshield folds forvvard, giving the car a real sporty look. The new DcLuxo Convcrtible is available m 
number ot smart color combinations. '

"LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES”, KONKURSO KUPONAS
PASAULINES PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,\

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

šiuomi įstoju j Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos "LIETUVIŲ DIENOS 
KARALAITĖS” konkursų ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku sų visomis nustatytomis konkurso tai
syklėmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją Jaikraš’iuose^ ar kituose leidiniuose. Aš 
sutinku

. Aš 
atvykti į Chicagą ir dalyvauti "Lietuvių Dienos” iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.

Vardas

Adresas

Aš esu

ir pavardė

Gimimo vieta

metų amžiaus. Aš gimiau . metais

Ai lankiau sekančias mokyklas

Mano užsiėmimas yra

Svoris.'.Akių spalva \

Plaukų spalva □ Blondinė jįj □ Brunetė C1 šviesiaplaukė

.ankstis

Parašas
(asmens, kuris prisiunčia fotografiją)

Priešakinė išžiūra, 8 pė
dos, patarnavimo fixture. 
Galima gauti ir be kaun

terio. Reikalaukite pilnų informa
cijų dėl nuosavo įrengimo. 
Be jokio privalumo. Tele- 
fonuokite WABASH 4020. 
Klauskite p. Lee J o h n s.

$75.00

Brtinswick kokybės Naujoviški Baksai vidutine viršutinė taip- 
iri iš kairės arba dešinioBios pusės visi virfiai su 2% bbl. 
Įtalpos. Padaryti IS gryno pečiuj džiovinto aržuolo. su ausy
tos rūšies blizgančiu auksiniu aržuolo išbaigimu. Iškloti su 
galvanizuota blčtini—sunkus geležiniai stripsai apsaugoja 
dugną, kur randasi sudėtos bačkos—Chromo dengti geležiniai 
išbaigimai. Monel metalo priešakinė pusė. 
Augštos rūšies baksas dėl kurio kiekvienas 
gali didžiuotis. Kaina tiktai ................................

Pristatyti Chicagoje.

Kranai ir Colis extra. &EMOMIR KAINOMIS.
Ateikite šiandien ir pamatykite šiuos Naujoviškus Baksus 
kainomis, kurias jus su malonumu mokėsite už tokius augs- 
tos rųšies daiktus.
Žemiau yra paduota Brunswick sugestija dėl apatinės dalios 
kaunterio dirbinio lentos (vvorkboard). Typiškas ledaui dar
bas, su blizgančiu Monel Metaliniu (arba Variniu, jeigu nori
mai, labai ruiminga ir švari dirbimui vieta 2.3" plati su 
nubčgimui vieta, nuplovimui tanku, stiklams plovimui prie
taisu. ir išklotais blėtim baksais dėl pasidėjimo butelių. Pa
naudojant 24” Standartiniu 4 viršų eoil baksu. Ateikite, ir 
leiskite mums jums pagelbėti apskaitliuoti ir pritaikyti jūsų 
pareikalavimams šiandien.
Brnnstvick gali aprūpinti Jus su Under Counter įrengimais dėl 
ledo arba mekanlškais įrengimais Ir pritaikyti jūsų reikala

vimams už byle prieinamų Jums kainų.
Pilnas pasirinkimas Brunswiek išdirbysčių dabar išstatytas mu

sų shovvruimiuose ir mes jus kviečiame ateiti ir 
viską apžiūrėti. Arba, jeigu jus norite, jus ga
liu* mus pašaukti ir mes tuojau* išsiųsime savo 
atstovą jus pamatyti, be jokių iš jūsų pusės at
sakomybės. Pašaukite Mabasli 4020, klauskite 

p-no LEE JOHNS.

(Viršuj) Kombinacija kaunterio 
lenta, šaldymo ir pateikimo vienu
tė. Mekaniškas Rcfrigeriavimas. Iš
tisas ilgis: 8 pėdos. 100 iki 110 paintų įtalpos butelių 
sekcija ir skyriai dėl pasidėjimo Mi bačkos ir šaldymo. 
Tvirtai išklota, neduoda galimybės garavimui. Vidutinė 
temperatūra nuo 400 iki 45° visuomet palaikoma Saldi
nto skyriuje, kad palaikius alaus šviežumą ir skonį. Vidutinė temperatūra nuo 400 iki 45° visuomet 
palaikoma butelių pasidėjimo skyriuje. Virš kaunterio šaldytojas su kranais, kuris teikia aštuonius 
galionus per valandą palaiko alaus temperatūrą 40° viršuje. Ruiminga vieta dėl lengvaus dirbimo ir 
tankas dėl nuplovimo. Nubėgimui indas po kranu. Refrigeravimo kompreseris pilnai garantuotas ir vienų metų dykai pa
tarnavimas įskaitomas. Kaunteris su riešuto medžio paneliais suvienytos konstrukcijos apklodu ir tvirtu Hondūras Rau
donmedžio viršų ir beržo alui rina. Juodas Pressvvood base suvienija kaunterį su plieno geležies framo, kuris palaiko visą 
konstrukciją nelankume, ir tuomi formuoja fremą dėl casterių.

Pilnas. Monel Metalinis viršus No. 8 S-2 CBX .... $435.00 
Su Misingio viršų (vvorkboard) No. 8 C-2 CBX $415.00 
Castorius galima gauti, kaina $10.00 (setas iš keturių įs

kaitomas). Padarytas dėl dviejų-pusbačkių įtalpos 
(be butelims pasidėjimo skyriaus)

THE BRUNSWICK-BALKE-COLLENDER COMPANY
GENERALIAI OFISAI: 623-633 S. WABASH AVĖ., CHICAGO, ILL. SkyrM pfmipdiuou Miettuou

Amerikoje ir Kanadoj.

No.
No.

8 S-2 BBX—Monel dengtu su kaunteriu ........
8 C-2 BBX—Misingiu dengtas su kaunteriu 

(Visos kainos su pristatymu Chicagoje). 
Kainos už 6 pėdų vienutes taip žemai kaip .............

Ateikite šiandien ir pamatykite juos.

$410.00
$340.00

$310.00

J. J. BAGDONAI
LIETTJVIUGRABORHJS

Liūdnoj^valandojlpaveskite -man visus.sayojTipgaSus?
^Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street'

JT

atsakė: ‘^Paliksime kitam kar
tui.”

—Gana prastas pavyzdys, — 
pastebėjau aš krautuvininkui. 
— Lietuvius pardavėjus išva
rai, o su svetimtaučiais biznį 
darai.

—Na, matote, tas žydas toks 
nachalas, kad nuo jo ir atsi
kratyti negalima, kol neduosi 
jam orderio, — teisinosi krau
tuvininkas. — Antra, aš esu 
pripratęs biznį daryti su sve
timtaučiais, tad su lietuviais 
seilsmonais ir nenoriu dilinti.

Nieko neatsakiau tautiečiui. 
Tačiau pats vienas pagalvojau: 
kai kuriems biznieriams nerei
kėtų aimanuoti, kad lietuviai 
neremia savuosius biznierius. 
O ypač tiems, kurie elgiasi taip,

THE-GEEVUM. GIRLS
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Neirs

Tcdlephoae RoMevelt 8500 

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outslde of Chicago
$8.00 per year in Chicago

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

Apžvalga
BENDRADARBIAUJA

HITLERIUI

mento rumus, socialdemokratai 
gavo daugiau balsų už visas 
partijas ir pravedė savo kandi
datų Jacąues Schmid.

Gerai socialdemokratams pa
sisekė taip pat La Shaux-de- 
Fonds’e ir St. Gall’e.

95,421,749.46

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

Naujienos eina kasdien. išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo Rainai
Chicagoje — paštui

Metams - ------- --------------
Pusei metu __ _____
Trims mtoariams _ ___
Dviem mėnesiam______
Vienam m&nesiui 

Chicagoj per išnešiotojus | 
Viena kopija_____ .....

Savaitei -------------
Minėsiu! .-

Suvienytose Valstijose, ne .Chicagoj, 
paltu:

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 ____ ____ r—4.00
Trims menesiams ........ ........ .. 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

DARBININKŲ UNIJŲ INTER
NACIONALAS PARYŽIUJE

..... ................

Oicar Wilde

Doriano Grafjaus Atvaizdas
........................  , -r—i «....   —---------------------------------------

Verti A. Kartanai.

lt.

lt.

nors tai buvo
Dabar

PRASIDĖJO INFLIACIJA
I '■..........................

Nors Amerikos dolerio vertė nupuolė jau tuomet, 
kai valdžia sustabdė aukso išmokėjimus už popierinius 
pinigus, bet tikros infliacijos iki šiol dar Amerikoje 
nebuvo. Dolerio vertė sumažėjo ne dėlto, kad butų bu
vę išleista daugiau pinigų (nes jų nebuvo daugiau iš
leista), bet dėlto, kad buvo tikimasi infliacijos. Tie, ku
rie turėjo dolerius užsieniuose, pabūgo, kad jie toliaus 
labai atpigs, ir ėmė juos pardavinėti, kitaip sakant, 
keisti dolerius į frankus, sterlingus ir t. t. Su pinigais 
būna taip pat, kaip ir su paprastomis prekėmis: kuo
met jų siūloma daug pardavimui, tai jų kaina krinta. 
Todėl ir dolerio kaina nukrito, palyginant su kitų ša
lių valiutomis.

Bet tai buvo tik spekuliatyvės prekybos rezulta
tas. Tikroji infliacija prasideda tik dabar. Užvakar fe
deralinio rezervo bankai pradėjo “viešoje rinkoje” su
pirkinėti valdžios bonus, išleisdami šitam reikalui kol- 
kas 25 milionus dolerių. Iždo sekretorius Woodin sako, 
kad tai tik pradžia. Vadinasi, supirkinėjimas tęsis to
limus ir jam bus išleista daugiau pinigų. Kongresas au
torizavo federalinj rezervą paskirti šitam dalykui iki 3 
bilionų dolerių.

Ką reiškia toks valdžios bonų supirkinėjimas?
Tai yra infliaciją. Ne tiesioginė valiutos infliacija, 

bet greičiau kredito infliacija.
Valiutos (pinigų) infliacija butų, jeigu, sakysime, 

valdžios iždas tiesiog imtų spausdinti popierinius do
lerius ir jais mokėti savo sąskaitas, valdininkų algas ir 
t. t. Tie pinigai eitų į žmones, ir gana trumpu laiku 
pasklistų šalyje šimtai milionų arba net bilionai naujų 
pinigų. Toks “išsipūtimas” (inflation) sumos pinigų 
apyvartoje atpigintų pinigus, taigi pakeltų prekių kai
nas.

Bet infliacija, kurią dabar ėmė vykinti federalinė 
rezervo sistema kartu su federaliniu iždu, yra kitokios 
rųšies. Rezervo bankai “pučia” kreditą. Jie, kaip minė
jome, supirkinėja valdžios bonus. Tuos bonus daugiau
sia laiko bankai, taip pat apdraudos kompanijos, pra
monės korporacijos ir privatiniai asmens. Už bonus re
zervo sistema duoda jų savininkams pinigus. Tuo budu 
bonai yra ištraukiami iš apyvartos.

Bonai neša nuošimčius. Nacionalis arba šteito ban
kas, kuris laiko savo atliekamus pinigus, investavęs į 
bonus, gali juos laikyti ir turėti pelną. Bet kada jisai 
bonus parduoda ir paima už juos pinigus, tai jisai yra 
priverstas ieškoti būdų pinigus išleisti, nes pinigai, 
spintoje gulėdami, nuošimčių neneša. Valdžios tikslas 
kaip tik ir yra paimti iš bankų ir kitokių finansinių 
įstaigų popieras, nešančias pelną, ir įbrukti joms pini
gus, kad jos butų priverstos duoti bizniui paskolas. Va
dinasi, ji nori padaryti, kad butų daugiau kredito, ir 
kad jisai ieškotų biznio.

Bet kame čia yra infliacija?
Kada federalinis rezervas, sakysime, superka už 

25 milionus dolerių valdžios bonų, tai jisai paleidžia 
apyvarton 25 milionus dolerių naujų pinigų, bet kartu 
jisai iš apyvartos ištraukia tokią pat sumą bonų. Bo
nai yra skola. Popieriniai pinigai taip pat yra skola. 
Taigi po tos operacijos suma skolos apyvartoje pasilie
ka tokia pat, kokia buvo: skola popieriniuose piniguose 
padidėjo 25 milionais, bet skola bonuose sumažėjo taip 
pat 25 milionais.

Tačiau, kad ir skolos suma pasiliko ta pati apy
vartoje, ji visgi pasidarė didesnė iš viso. Nes atsirado 
nauja skola — federalinio rezervo notose, kuriomis ji
sai užmokėjo už bonus. Taigi tos tranzakcijos prąsmė 
yra tokia: dalis valdžios skolos tapo paversta kreditu.

Aiškus dalykks, kad jeigu federalinis rezervas ši
tokiu budu supirktų visus valdžios bonus, kurių yra už 
kokius 20 bilionų dolerių, tai butų paleista į apyvartą 
milžiniška suma pinigų. Doleriai tuomet, žinoma, febai 
atpigtų. Bet kongresas apribojo šitą kredito infliaciją 
trimis bilionais dolerių. Todėl dolerio vertė daug ne
nukris. Jeigu bus matyt, kad bizniui pakanka mažes
nės sumos, tai bonų nebus supirkta nė už kongreso 
autorizuotu sumą.

• Amerikos biznis tuo tarpu priėmė šitą pirmą in* 
fliacijos žinksnį palankiai. “Stakų” kainos pakilo. Bet 
bus įdomu pažiūrėti, ar tai prisidės ir prie išjudinimo 
pramonės.

Darbininkų profesinių sąjun
gų internacionalo centras per 
paskutinius kelis metiis buvo 
Berlyne. Bet paėmus viršų fa
šistiškai kontr-revoliucijai Vo
kietijoje, centralinis unijų ofi
sas turėjo būt skubiai perkel
tas į Paryžių.

LIETUVOS BANKO STOVIS

Ji 
ne-

Vo-mėnesių 
buvo paleidę 
kurio” social- 
laikę su jais

“Eltos” biuletine paduodama 
toks Lietuvos valstybės banko 
stovis kovo 15 d* šių metų:

Turtas: Aukso — 50,055,-
618.70 litų vertės
Sidabro ir kitų monetų —

4,705,129.71 lt.
Svetimų valiutų — 14,- 
913,210.85 lt.
Paskolų 
litų
Kitokio turto-----  12,829,-
606.57 lt.
Viso — 167,916,315.29

Banko atsakomybės:
Kapitalas 12,000,000.00
Rezervo kapitalas 2,130,- 
000.00 lt.
Banknotų apyvartoje 92,- 
606,861.00 lt.
Einamos sąskaitos 27,979,- 
291.54 lt.
Depozitai 28,245,727.62 lt.

Taigi popierinių litų apyvar
toje Lietuva’ turi truputį dau
giau, kaip 90 milionų, t. y. su
moje 9 su viršum milionų do
lerių. Pridėjus prie to dar si
dabrines ir kitokias monetas, 
pasidaro viso apie 10 milionų 
dolerių. Iš to, kad kraštas gali 
apsieiti su tiek pinigų, aišku, 
kad jisai dar yra labai menkai 
išsivystęs ekonomiškai.

tada išėjo paimti

gaila, kad aš ne- 
Ar jis nepaliko

išmargin- 
gali patė- 
ir užduoti 
jis galvo- 

pasiėmė

Brooklyno komunistų orga
nas rašė, kad Vokietijos social
demokratų partijos pirminin
kas Wels atsižadėjo tarptauti
nės idėjos,
grynas prasimanymas, 
tas organas vėl pasakoja:

“Atsimenam, kaip Wels bu
vo apsiėmęs važiuoti į užsie
nius ‘atmušti anti-fašistinę 
propagandą’. Hitleris turi 
Welso asmenyje geriausią 
sėbrą ir sandarbininką.” 
Iš kur “Laisvė” “atsimena”, 

kad Wels buvo apsiėmęs va
žiuoti į užsienius kovoti prieš 
anti-fašistinę propagandą ? 
“atsimena” tą, ko niekad 
buvo.

Prieš dvejetą 
kietijos fašistai 
gandą, kad “kai 
demokratų vadai
konferenciją ir pasižadėję ke
liauti į užsienius kalbinti kitų 
šalių socialistus, kad jie “ne
šmeižtų” hitlerininkų. Nė vie
nas iš tų neva dalyvavusių 
konferencijoje “socialdemokra
tų vadų” nebuvo įvardintas, 
ir nėra abejonės, kad ta visa 
pasaka apie konferenciją buvo 
melas, kadangi nė vienas so
cialdemokratas nevažinėjo su 
fašistiškoms misijoms i užsie
nius ir nebuvo girdėt, kad 
kuris nors jų butų rengęsis 
važiuoti. Tie iš Vokietijos so
cialdemokratų vadų, kurie pa
sišalino į užsienius, pabėgo 
nuo persekiojimų. Hitleris kon
fiskavo jų turtą.

Na, o “Laisvė” ne tik karto
ja tuos begėdiškus hitlerinin
kų melus, paduodama juos, 
kaip tikrą tiesą, bet da ir pa
dailina ir papildo, pridedama 
Welso vardą. Taigi ji ir yra 
niekas kita, kaip Hitlerio “ge
riausias sėbras ir sandarbinin- 
kas”.

TOULOUSE MIESTĄ VALDO 
SOCIALISTAI

Viename Franci jos didmies
čių Toulouse buvo papildomi 
rinkimai į miesto apygardų ta
rybą. Tuose rinkimuose laimė
jo socialistų kandidatas Hyon, 
gaudamas absoliučią balsų dau
gumą pirmame balsavime. Dė
ka šito laimėjimo, socialistai 
dabar kontroliuoja Toulouse 
miesto valdžią.

Tuo pačiu laiku buvo papil
domi rinkimai į Francijos par
lamentą. Socialistas Berlin ga
vo daugiausia balsų, bet turės 
būt perbalsavimas, kadangi jo 
balsai nesudaro absoliučios dau
gumos. Viso balsų buvo pa
duota 19,321. Iš to skaičiaus 
socialistų kandidatui teko 
9,108 balsai, radikalų — 6,837, 
dešiniųjų — 2,314, ir komu
nistui — 947.

Kaip matome iš šitų skaitli
nių, komunistas gavo dešimt 
kartų mažiau balsų, negu so
cialistas. Taigi nėra ir nebuvo 
jokios vilties, kad komunistas 
butų išrinktas, bet maskviniai 
vis tiek statė savo kandidatą, 
ir tik dėka to, kad jisai ati
traukė devynis šimtus balsų 
nuo socialistų kandidato, tai 
pastarasis negavo absoliučios; 
daugumos. Taip komunistai vi
sur vaidina darbininkų jtidėji- 
-me sabotažninkų rolę.

ŠVEICARIJOS KANTONŲ 
RINKIMAI

ir.*. į.R.fr.i ■ ■ ■

Neseniai įvykusiuose kanto
nų tarybų ir kantonų atstovų 
j federalinę tarybą rinkimuose1 
socialdemokratai turėjo laimė
jimų. Kantone Solotdrn sociaL 
demokratų balsai pakilo nuo 
7,950 iki 8/880' ir atstovų skai
čiuj kanono tarybose padidė
jo vienu: dabar jie turi 31 at
stovą, vietoje 30. Repkant at
stovą f aukštesniuosius parla-

S VEIK AT OSSK YRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri (

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

BLOGI DANTYS GADINA 
VEIDĄ.

Rašo Z)r. C. 2. Važelis, dantis
tas, Chicago, III. ,

Linksmas veidas ir gera iš
žiūra yra brangiausias turtas 
merginoms. Tokios merginos 
visuomet turi pirmenybę gauti 
geresnius darbus, negu mergi
nos su rustu veidu. Ypač tai 
yra teisinga, kuomet tokiai 
merginai reikalinga savo dar
be sutikti bei perleisti per o- 
fisą daugelį žmpnių. Net ir 
paprastuose darbuose mergi
nos linksma ir gražiais dan
timis papuošta išvaizda duo
da jai pirmenybę.

Tas lyginai’yra teisinga ir 
socialiame gyvenime. Pirmo
sios vietos ir pasisekimas ga
lima sakyti yra tiesioginės lin
ksmumo pasekęs.)

Tą pat galima pasakyti ir 
apie vyrus. Tvarkingų dantų 
ir gražios šypsenos pardavėjas 
turi daugiau pasisekimo su 
savo kostumeriais. Jei rusitus 
veidas sudaro šaltą atmosfe
rą, tai linksmas ją lig sušildo 
ir žmogų patraukia. Gi šalto
je atmosferoje, ar tai butų 
darbe, ar socialiame gyveni
me, asmens pasėkos apribotos.

Linksmumą ar rūstumą vei
do sudaro trys dalykai, bū
tent, akys, smakras ir skruos
tai. Kadangi burnos aprūpini
mas yra mano profesija, tai 
apie burną ir kalbėsiu.

Burnos išžiūra daug prik
lauso nuo dantų suaugimo,, 
tvarkos ir jų užlaikymo. Gra
žiai suaugę ir tinkamai užlai
komi dantys, kad ir suglausto
mis lupomis, teikia veidui har
moniją ir linksmumą. Nors ir 
dirbtini dantys vienok prasi
juokus lig nušviečia visą vei
dą. Tačiau ne visų laimė turė
ti gražiai suaugusius dantis. 
Tie brangumynai yra gan re
ti. Lyginai yra reti ir tie dan
tų suaugimai, kurie veido iš
vaizdą žymiai pakeičia.

Tenka matyli labai aiškiai 
pirmyn1 iššidavušių viršutinių 
arba a’lgpl* atsitraukusių /apa
tinių dantų. Tie atsitilcirti'ai, 
jkaip pirmiau minėjau, yrą re
ti ir apie juosi veria pakalbėti 
at’gkiraiv

Daugeliu žmonių turi, taip 
sakant, vidutiniai suaugusius 

s dantis. Kitaip sakant, jų dan
tys yra1gana geroje eilėjė, ge
ros spalvos, nei atsikišę,
atšitrauRę; Tokius/ dajhfis rei- 
kaliUga tik geroj tvarkoj pa
laikyti ir veido harmonija ir 

• linksmumas bus Užtikrintas'. 
’Kaiį greit tokie dantys liks 
apteikti, nešvarus, skylėti arba 
gerokai apgriuvę, tuojau gau
sis kitas vefd^ paveiksiąs.

Nuovargis, rūstumas, išbali
ntas dažnai matosi tokių dan
tų savininko veide.

Priekinių dantų tvarka da
žnai priklauso nuo krūminių, 
kUric veido gražume lošia 
daug svarbesnę rolę negu 
žmonės mano. Tik krūminiai 
dantys palaiko apatinį žanda- 
kaulį tinkamame atstume nuo 
viršutinio ir priekinius dantis 
nuo įkritimo į vidų arba išši- 
davimo į priekį. Bereikalin
gai yra manoma, kad krūmi
nių dantų neverta atbudavoti, 
nes jų niekas nemato. Krūmi
nių netekus visas kramtymas, 
teisingiau sakant, vien maža 
dalis kramtymo,slenka prie
kiniams, kuriė' TSikui bėgant 
nusidėvi, trumpėja, iŠsistuinia 
į priekį ir išstumia lupas lau
ko pusėn. Lupų išstūmimas 
pasidaro dar ryškesniu žan
dams susileidus, kas ligšiol 
linksmą veido išžiūrą padaro 
rūsčią, seną, be tinkamo gy
vumo. Skirtinga dantų kons
trukcija sutveria skirtingus 
karakterius. Pavyzdžiui, gali
ma paimti garsųjį “tūkstančio 
veidų” artistą Lon Chaney. 
Daugeliui savo ypatingų ka- 
rakterių jis pasidarydavo nau
ją setą dantų, kad jais galėjus 
pakeisti veido išraišką, ko jis 
negalėjo padaryti vien savai
siais. Vaidindamas viename 
veikale jis imdavo daugiau 
kaip vieną karakterį. Tą jisai 
galėjo atsiekti tik permainyda
mas drabužius, grimą ir, kas 
svarbiausia, dantis.

nei

jo ilgos rankos? 
baisus vaško pa

duris jis tykiai 
Mediniai laiptai

» (Tęsinys) 
i

(Priėjęs duris ir pasukęs rak
tą, atsidarė jas. Jis nei nepa
žvelgė į nužudytą žmogų. Jis 
jautė, jogei paslaptis to viso 
daikto, tai buvo nėsupratime 
padėjimo. Draugas, kuris bu
vo nutepęs tą pražūtingą at
vaizdį nuo kurio paėjo jo vi
sos nelaimės, buvo jau pašalin
tas iš jo gyvenimo. To ir už- 
eko.

Tada jis atsiminė lempą. Tai 
buvo gan įdomi, mūriuko dar
bo, tamsaus sidabro, deginto 
plieno araboskais pagražinta ir 
šiurkščiais turkliais 
fa lempa. Jo tarnas 
myti jos trukumą 
klausimų. Momentą 
jo, tada atsigręžęs
lempą nuo stalo. Jis negalėjo 
nepatemyti numirėlio. Kaip ra
mus jis buvo! Ir kaip biauriai 
baltos buvo 
Tai buvo lyg 
vidalas.

Užrakinęs 
nuėjo žemyn,
girgždėjo, lyg iš skausmo rėk
dami. Keletą sykių jis stapte
lėjo ir laukė. Ne: niekas nesi
judino. Tai buvo tik jo paties 
žingsnių garsas.

Pasiekęs knygyną, jis pama
tė apsiaustą ir portfelį numes
tus kampe. Tuos daiktus tuo- 
jaus reikėjo kur nors užslėpti. 
Jis atrakino sienoje slaptą šė
pą, kurioje jis laikydavo savo 
keistus nudavimo rubus, ir su
dėjo tuos daiktus tenai. Jis 
lengvai galėjo tuos daiktus su
deginti vėliau. Tada jis išsi
traukė laikrodėlį. Jau buvo 
dvidešimt minučių ligi antros 
valandos.

Jis atsisėdo ir pradėjo mąs
tyti. Kas metas — beveik kas 
mėnuo — žmonės buvo karia
mi Anglijoj už tą, ką jis buvo 
padaręs. Tai ore buvęs žmog
žudystės pašėlimas. Kokia nors 
raudona žvaigždė buvo perarti 
žemės... O vis gi, kokių priro
dymų galėjo būti prieš jį? Ba- 
zilius Hallwardas apleido na
mus vienuoliktą valandą. Nie
kas nematė jį sugrjštant į na
mus. Didžiuma tarnų buvo 
Selby Royal’e. Jo asmeninis 
tarnas buvo nuėjęs gulti... Pa
ryžius? Taip; tai j Paryžių Ba- 
zilius Hallwardas iškeliavo, ir 
vidurnakčio traukiniu, kaip jau 
jis buvo žadėjęs. Iš priežasties 
jo keistų neatvirų papročių, 
keletas mėnesių praeis, kol ko
kie nors įtarimai iškils. Kele
tas mėnesių! Viską bus galima 
sunaikinti daug anksčiau to.

Staiga jam dirstelėjo mintis. 
Jis apsisiautė kailiniais ir už
sidėjo skrybėlę ir nuėjo prieš
kambariu. Ten jis staptelėjo, 
išgirdęs lėtus, sunkius polician- 
to žinksnius ant šaligatvio lau
ke ir pamatęs liktarnės šviesos 
atspindį ant lango. Jis laukė 
sulaikęs alsavimą.

Už kelių' minučių jis atstu
me velkę ir išspruko laukan, 
labai tykiai uždarydamas duris. 
Tada jis pradėjo skambinti du
rų varpelį. Už kokių penkių 
mĮfiUčfų pftšiVOdė tarnas, pu
siau apsifėhg^s ir labai mie
guistai atrodąs.

Į ųMan gaila, kad aš prižadi- 
iAad tave, Francis”, įeidamas 
jis.ištarė; “mat, aš buvau už
miršęs savo raktą. Kelinta gi 
dabar valanda?”

“Dešimt minučių po antros, 
pone”, tarė vytas, žiūrėdamas 
į laikrodį ir mirksėdamas, 

j “Dešimt minučių po antros? 
Tai baisiai vėlu! Tu būtinai

Negaliu čia nepaminėti nu
siskundimo vienos merginos, 
kuri naudojosi geru darbu ir 
užmokesčiu, neretai užimda
ma darbdavio vietą ofise kai
po private sekretorė. Laimin
gų ir linksmų momentų sū
kuriuose ji nepastebėjo, kaip 
greit jos gražus dantys sugriu
vo. Tokių dantų jau neparo
dysi. Ant švelniai linksmo vei
do užtraukta rūsčiai — serio- 
ziška maska, kuri nei ofiso 
lankytojų, net paties darbda
vio jau nepatenkino. Vėliau 
jai teko pasitenkinti tik ste
nografijos darbu it daug ma
gesniu mokesčiu.
\ Kaip matote^, daiitys sugadi
na veidą ir atneša miostolių. 
Dažnus ir tnkamas dantų pri
žiūrėjimas, gydymas ir taisy
mas, kreivai išdegusių regulia
vimas, privalo būt šių dienų 
neiš vengtina pareiga> Kreivų 
dantų atitaisymas lengviausias w ,
.pas jaunuolius tarpe Septynių Luri prižadinti man% devintą 
iir dvylikos metų. Kadąn'gi grh- valandą iš ryto. Aš turiu pa- 
;žųs dantys teikia veidui ža'vip- birbti ‘Šiek tiek darbo.” 
■čios ŠvaiZdos ir tuomT geres
nių gyvenime pasekmių, tai, 
rodos/ tėvai privalėtų stengtis kęs šį vakarą?.. .... _ ___

vienuoliktos, 
traukinį,”

“Ak, njan 
pamačiau jo. 
kokio nors įsakymo?”

“Ne, pone, išskiriant tą, kad 
jis parašys jums iš Paryžiaus, 
jeigu jis nesuras jus kliube.”

“To ir Užteks, Francis. Ne
užmiršk pašaukti mane rytoj 
devintą valandą.”

“Neužmiršiu, pone.”
Vyras šliurėmis nučiuženo į 

shyo vietą.
Dorianas Gray’jus numetė 

savo skrybėlę ir apsiaustą ant 
stalo ir nuėjo į knygyną. Kct- 
virtdalį valandos jis vaikštinė
jo nuo vieno galo kambario li
gi kito, sukandęs lupą ir už
simąstęs. Tada jis pasiėmė 
mėlyną knygą nuo lentinos ir 
pradėjo versti- lapus. “Alan 
Campbell, 152 Hertford gatvė, 
Mayfair.” Taip; to žmogaus 
jam reikėjo.

XIV.
Devintą valandą ryto jo tar

nas atėjo atsinešdamas puodu
ką šokolado ant tacos ir ati
darė langines. Dorianas mie
gojo gan ramiai, gulėdamas 
ant dešinio šono ir padėjęs 
vieną ranką po veido. Jis at 
rodė lyg koks jaunuolis, žai
dimais ar mokslu nuvargintas.

Vyrui reikėjo du sykiu paju
dinti jo petį, kol jis pabudo, 
ir jam atsimerkus, neaiški 
šypsena perėjo skersai jo lu
pų, lyg jis butų buvęs pasken
dęs kokiame maloniame sap
ne. Bet jis visai nesapnavo. Jo 
naktis buvo visai neapsunkin- 
ta smagumo ar skausmo pavi
dalais. Bet jaunuoliai šypso be 
jokios priežasties. Tai yra jų 
svarbiausis žavingumas.

. I ■ * J J t d f » f

Jis atsirgįžė ir alkūne pasi
rėmęs, pradėjo sriubti šokola
dą. Maloni lapkričio saulė pri
pildė kambarį vilnimis švie
sos. Dangus buvo židrus ir 
oras buvo maloniai šiltas. Tai 
buvo beveik kaip gegužės mė
nesio rytas.

Laipsniškai praeitos nakties 
atsitikimai tykiomis kruvino
mis kojomis slinko į jo smege
nis ir baisiai aiškiai viską at
vaizdavo teOdi. Jis pasipurtė 
atsiminęs tą viską, ką jis buvo 
atkentėjęs ir tuo momentu 
toks pat Btazilians Hallwardo 
neapykantos jausmas, kuris 
privertė nužudyti jį besėdintį 
kėdėj e, sugrįžo, ir jis atšalo 
iš aistros. Numiręs žmogus 
dar tebesėdėjo’ tenai ir dabar 
pilnoje dienos Šviesoje. Kaip 
tai baisi* tas buvo! Tokie kiau
rus daiktai tiko tik tamsai, o 
ne dienai.

Jis jautė, kad* jeigu jis siel
vartautų apie tą, ką jis buvo 
.pergyvenęs, jis susirgtų, arba 
pamažu iš protu išeitų. Yra 
tokių nuodėmių, kurių žavin
gumas paeina daugiau iš at
siminimo apie jas, negu iš pa
pildymo jų, keistos pergalės, 
kurios daugiau patenkina gar
bę, negu aistrą, ir suteikia in
telektui geresnį supratimą 
linksmumo, didesnio linksmu
mo, negu jos suteikė, arba ga
lėjo suteikti, pajautimams. 
Bet šioji nebuvo viena iš tų. 
Tai buvo daiktas, kurį reikėjo 
pašalinti iš galvos, aguonomis 
apnuodinti, užsmaugti, kad jį 
patį neužsmaugtų.

(Bus daugiau)

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

“Gerai, pone.”
“Ar nebuvo kas ndrs atsilan-

savo vaikus taja laime apru-l “Buvo ponas ftalhvardas, 
pinti. f 1 Jnsų MalOlYė. JIS išbuvo ligi

BOSTONIEČ1Ų ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Trcmont St., 
Boston, Mass.

Garsinkitės Naujienose
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ČHICAGOS
ŽINIOS

Ką bus galima pa
saulinėj parodoj pa
matyti už 50 centų

Kaip žinia, bus imama 50 
centų įžangos į pasaulinę paro
dą. Be to, reikės dar specialiai 
mokėti už apžiūrėjimą kai ku
rių eksponatų bei už įėjimų į 
kai kuriuos trobesius. Tačiau 
parodoje bus daugybe visokių 
įdomybių, kurias kiekvienas ga
lės matyti veltui, t. y. išpirkęs 
bendrų įžangos tikietų. štai 
kokius trobesius ir vietas bus 
galima aplankyti ir apžiūrėti 
veltui.

Agricultural bu"ilding
Alaskan cabin
Alpine garden
American Indian village
American Radiator and Stan

dard Sanitary Manufacturing 
building

Armco-Ferro Enamel house.
Atlantic and Pacific Tea Com- 

pany carnival
Avenue of Flags 
Boy Scout camp 
Cactus pergola 
Canadian exhibit 
Century Homes house 
Cliinese pavilion 
Edison Memorial building 
Egyptian pavilion 
Electrical birilding 
Firestone biulding 
Florida gardens 
Florida Tropical house 
General Cigar Company ex- 

hibit
General Exhibit group (five 

buildings)
General Houses, Ine., house
General Motors building
Hali of Religion
Hali of Science
Hali of Sočiai Science 
Havoline thermometer 
Holland exhibit 
Home Planning hall

Gryna?), priminąs Žemo aualabdo nio- 
žėjimą odos j penkta* sekundaa — 
ir paK't-liiinjras prie Eczeinoa. pučkų. 
dedervine*. ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai praAalina visokias 
odos iri lapija*. kadangi jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—36c. OOc. $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

žemo
F OP SK’M IRRiT^TiON S j

LISTERINE
relieves

SORETHROAT
Listerine beveik mome raliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 

i skaudina. Ir Listerine yra 
i taipjau labai veiksminga ne- 
v p r įleidime šalčio. Atsargus 
J studijavimas 102 žmonių iai- 
j ke 2’^ žiemos minėsiu pa- 
* rodi, kad tie. kurie plauna 

gerklę su Listerine tiktai % 
’l tesirgo šalčiais, turijo % 

V trumpesnius ir % lengvesnius J 
l už tuos, kurie nesiplove.

Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS 
66%

NAUJIENOS, Chicago, D!. G

Illinois Agricultural building 
Illinois Host building 
International Harvester build

ing
International PouStry show 
Irish Frce State exhibit
Italian pavilion
Japanese pavilion 
John Moore house 
Johns-Manvillę building
Kohler building
Lumber Industries house
Machinery demonstration areai
Marųuette cabin
Christian Science Monitor 

building
Chrysler building
Common brick house
Crane Company station
Cuban exhibit
Czechoslavakian pavilion
Dahilia garden
Dairy building
Danish cxliibit
De Saible cabin
Dominican Repu’blic Colum- 

bus Memorial lighthousc
Duchy of Luxemburg exhibit
Masonite house
May a temple
M odei playgrou nd
Moroccan pavilion
Outdor railway train exhibit 
Ovvens-Illinois glass house
Penland weavers and potters’ 

cabin
Peony garden
Picnic grounds
Polish pavilion
Radio and Communication 

bu4ilding
Rostone-Indiana Bridge Com

pany house
Sears-Roebuck building
Sinclair prehistoric exhibit 
iSoldier field
Southern cypres house
States building
Stansteel-Good Housekeeping 

house
Swedish pavilion
Terrazzo promenade
Time and Fortune building
Travel and Transport build

ing
Ukrainian pavilion

U. S. army camp
U. S. Government building
W. & J. Sloan hoiTse
Whiting Corporation and 

Nash Motor building.

Du jaunuoliai pateko j 
kalėjimą už bandymą 

klastingai balsuoti
John Manton, 21 metų, ir 

Joseph Kritom, 22 metų, tapo 
nuteisti trims mėnesiams į ka
lėjimų. Nusikaltimas jų tokia: 
abu pramanytais vardais Nor- 
wood Parke bandė balsuoti lai
ke aldermonų rinkimų. Už tų 
klastingą balsavimų jiem dviem 
buvo prižadėtas atlyginimas, — 
vienam penki doleriai, o kitam 
vienas doleris.

Rezignavo mokyklų ta
rybos prezidentas

Orville J. Taiylor, Chicagos 
švietimo tarybos prezidentas, į- 
teike savo rezignacijų. Ton vie-

ELZBIETA SHIMIENĖ 
po tėvais Pudzcmaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 24 dieną, 3:15 valandą ry
te 1933 m., sulaukus 42 metų 
amžiaus, gimus Panevėžio apskri
čio, Vaškų parapijos, Nariunų 
kaimas.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Antaną, gimines, draugus ir pa
žystamus, o Lietuvoje 4 seseris 
Magdaleną, Oną, Kazimierą ir Ur
šulę ir pusbroli.

Kūnas pašarvotas randasi 1420 
No. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj gegu
žės 27 dieną, 2:00 vai. po pietų 
iŠ namų bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Elzbietos Shimienės 
giminės, draugai ir pažjstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vytas, Giminės ir Draugai,

Laidotuvėse patarnauja grabo* 
rius Lachavicz & Son, Telefonas 
Canal 2510.

Garsinkitės Naujienose

T«l. BOULEVARD 9199.

Graboriai
Šilčiausia diena

Advokatai

Lietuviai Daktarai
Ofiso tel. Lafayette 7031

Lietuvės Akušerės

Gatvekariai rengias kas 
dieną vežti i pasaulinę 
parodą 100,000 žmonių

Tuo pačiu laiku atplaukė 42 
arabai, kurie yra vežami į p&- 
saidinę parodų. Jie yra reika-

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

į New Yorkų atplaukė Fran
ci jos laivas Jie de France, ku
ris atvežė 217 metų senumo bu
telį konjako pasaulinei parodai.

Nors ant siuntinio buvo pa
žymėta ,kad tai yra eksponatas, 
kuris niekam nebus parduotas, 
tačiau muitinės valdininkai jį 
konfiskavo ir pavedė projiibi- 
cijos departamento žiniai. To 
eksponato atgabenimui į Chi- 
cagą bus reikalinga gauti lei
dimas iš prohibicijos viršinin-

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ape. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RotkMll St, 
Tel. Republic 9723

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

jo žmona nieko 
nedavė valgyti, 

Jam tie 
jog

Užvakar buvo šilčiausia šių 
metų diena. TempratuTa pasie
kė 85 laipsnių šilumos. Tokios 
šiltos gegužės 23 d. nebuvo nuo 
1925 m., kada temperatūra pa
kilo net ligi 92 laipsnių.

ton prieš metus laiko jį buvo 
paskyręs meras Cermak. Savo 
pasiaiškinime jis sako, jogpri- 
vatiškas biznis jam trukdąs tin
kamai eiti tas pareigas.

Į .savo vietų Taylpr rekomen
duoja James McCahey, kuriu 
dabartinio mero tapo paskirtas 
penkiems metams švietimo ta
rybos nariu.

Nežiūrint to, kad Peter Ku- 
piac, 4640 S. Lincoln st., laiko 
mėsos krautuvę, tačiau per iš
tisus metus 
daugiau jam 
kaip tik “porkčiapsus 
“porkčapsai” tiek įkyrėj 
jis užvedė bylą, reikalaudamas 
divorso.

DR. A. L. YUSKA
2422 V. Rd.

kampai 67th ir Artesian Av4.
Telefoną* Grovehil! 1595 

Valandos nno 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, nredoms po pietų Ir 

■t diliom s pagal •■•Įtarimą.

Reikalauja divorso dėl 
“porkčapsų”

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonai Virginia 0036

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drezd 919|

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų gydąs.

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

Tel. Boulevard 1401

Amerikos Darbo Fede 
racijos prezidentas 

Chicagoje

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielbnkėje. 
Dideli ir graži 

Koplyčia dykai, 
4092 ARCHER AV.

Ofiso TeJ. Victory 2284
Rez. B e veri y 008 i 

Dr. John Francis Ruzic 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentu>orth Aut., Chicago, III.
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

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

4443 South Western Avenue 
Tek Lafayette 4146 

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

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Plėšikai grąžino raktus 
ir dokumentus

Praeitą šeštadienį Leopold 
Karlsberg tapo apiplėštas savo 
namų koridoriuje (5030 Wood- 
lawn). Plūšikad iš jo atome 150 
dolerių pinigais, raktus ir kai 
kuriuos dokumentus. Užvakar 
vienas plėšikų jam patelefona
vo, norėdamas patirti, kiek jis 
galėsiąs gau'ti atlyginimo už 
grąžinimų raktų ir dokumentų. 
Karlsberg atsake, jog iš jo tapo 
atimti visi pinigai, kiek tik jis 
turėjo, ir todėl jis jokio atlygi
nimo negalįs duoti. Plėšikas ta
da pareiškė, jog jis savo raktus 
ir dokumentus visvien gausiąs 
atgal, nes laike plėšimo buvęs 
labai “geras”.

Už kokios valandos laiko, iš 
tiesų, raktai ir dokumentai bu
vo palikti prie namų.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

Cbicago, III.

Nesmagumai su ekspo 
natais

1646 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Mrs. ANELIA K. JARUSH
< Physical Therapy
0B Midwife

6109 South Albany 
Avanut 
Phopt

Hemlock 9253 
Patarnauja prit gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 

ir magnede 
bląpkets ir t, t. 
Mpterims ir mergi
nom patarimai do- 

w v va n a i.
A. MONTVID. M. D.

West Town Stati Bank Bldg. 
2400 W, Mtditon St, 

Va]. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telsfopas Brunswick 0597

lingi atvaizdavimui arabiško 
kaimo.

Visus arabus imigracijos vir
šininkai sulaikė Kilis saloje, kol 
iš Washingtono negaus instruk
cijų, kas su jais paryti.Gatvekarių kompanija stro

piai rengiasi prie pasaulinės pa
rodos. Ji numato ,kad kas die
nų yatvekariais važiuos į pa
saulinę parodą apie 100,000 
žmonių. Kompanija sako, jog 
ji dėsianti pastangų, kad žmo
nės gauntų tinkamų patarnavi
mą.

William G»reen, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
tu’rėjo ilgų pasitarimą su mūru 
Kelly ir prokuroru Courtney dėl 
pašalinimo iš unijų raketierių. 
Niekam nėra paslaptis, kad kai 
kurios unijos yra raketerių 
kontroliuojamos. William Green 
pareiškė, jog Amerikos Darbo 
Federacija pilniausiai pritaria 
mero pastangoms paliuosuoti 
unijas nuo raketierių įtakos.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

giau kaip pirmiau.
4712 South1 Ashland Avė, 

Pbone Boulevard 7589

nuo 6 iki
Nedėliomis nuo 10 iki 12

DENTISTAS
4143 Archer Arenus

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 k 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Ave.t 2 taM 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo. 10 iki 12 vaL ryte, ųuo 2 iW 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro J4edėl. nuo 10 iki 12 v, dieną, 

Pbone Midway 2880

PATARNAVIMAS DIENA NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
I. J. ZOLP

GRABORIUS 

ėst 46 St<

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So. Halsted SL 
kampas 31st Street

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

GrįĘo U Rtsropot it vU ĮuoJuikuoia 
senojoj vietoj. 

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

niais pagal susitarimą.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavicią Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

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 įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Ofiso Ir Rez. TeL Boulevard 5914,

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-R 

Nedildieniais pagal sutartį.

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Tel. Calumet 1656

W. E. HERR 
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St
Viri Juchus Ręsta u ranto 

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. vak.

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

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvys)
6859 So. Western Avė., Chicago, I1L

Virš Gregg Vaistinyčios

DR. HERZMAN
— 18 RUSUOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W, 18tfi St, netoli Morgan St. 
.. ‘ Valandos: nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

Telefonas Yards 1138

Stanley P, Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL,

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, ' o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Cbicago 
SKYRIUS:

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

Buy gloves with what 
it savęs 

reikalo moaSU 60c ar 
daugiau, kad rauti gera 
koiele. Lliterlne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 

Ji valo ir apsauro da»- 
tls Be to ralite sutaupiati 
»8. ui kurtuos raute ausiptrk- 
u piriUnaltes ar ką kita. 
Lambert Phamaeal Oo.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

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.

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aversus 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po pi*

7 iki 8 vaL NcdiL nuo 10 iki 13 .
Rez. Telephone Plaza 3200

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

,, Patyrimas 
i S Komplikuotuose

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10

Dr. Suzana A. Siakis
Moterą it Vaiką ligą Specialiau 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

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

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni mųsų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVQNĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingą Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monro® St.. prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 0—5

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

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell Strebž A

Utarnlnko, Ketverro ir Subatos vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 0600

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rūšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė, dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias.
Niekui’ kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 8 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nuliudimo valandoje, pašaukite šią įs
taigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

PJPYSĮS QF
4605-07 SO. HERi>

Vi,l T.yį^ 'iMPS l74lnri7-»2

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau | 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 

Pbone Boulevard 8483
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NUSISKUNDIMAI BEDARBIU, KURIE 
NEGAUNA PAŠALPOS.

Turėsime labai gerus muzi
kantus, kurie gros tiek lietu
viškus, tiek amerikoniškus šo
kius. Geriausioms šokėjams 
bus duodamos dovanos.

Tūkstantine minia stovėjo prie 
svetainės, kadangi į vidų ne
buvo galima įsigrūsti.

ROSELAND. — Cbicago 
VVorkers Committee on Un- 
employment lokalas 54, vietos 
bedarbių organizacija, kuri 
daug darbuojasi dėl išgavimo 
bedarbiams pašalpų iš šelpi- 

V- mo stoties, sušaukė masinį su
sirinkimų, kad parodžius vi
suomenei, kaip netikusiai yra 
tvarkomas šelpimo darbas.

Susirinkimas įvyko gegužės 
19 d. Dutch svetainėje, 233 W. 
111 st. Iš kalno buvo garsina
ma, kad tame susirinkime bus 
išklausyti nusiskundimai be
darbių, kuriems atsisakoma 
duoti pašalpa, nežiūrint to, 
kad jie neturi iš ko gyventi. 
Laiškais tapo pakviesti daly
vauti susirinkime kunigai, ad
vokatai, mokyklų vedėjai, vi
suomenės darbuotojai ir laik
raščiu atstovai, fe
Susirinko milžiniška minia 

žmonių.
Dar ligi susirinkimo prad

žios buvo pusėtinai laiko, o 
jau svetainė buvo kimštinai 
prikimšta. Vėliau atvykusieji 
turėjo stovėti prie svetainėn. 
Tūkstantis su viršum žmonių 
negalėjo įsigrūsti į vidų ir 
stovėjo gatvėje. Kalbėtojai kal
bėjo svetainėje ir gatvėje. Vė
liau tapo įtaisyti garsiakal
biai, kad visi susirinkusieji 
galėtų išgirsti bedarbių nusi
skundimus.

Savo rusi e s tardymas.
Tenka pasakyti, jog šis susi

rinkimas buvo savo rųšies tei
smas. Liudininkai buvo klau
sinėjami, o susirinkusieji žmo
nės iš tų atsakymų galėjo pa
daryti savo išvadas. O tos iš
vados tikrai buvo nemalonios 
šelpimo stoties vedėjams.

Pirmiausiai vienas advoka
tas klausinėjo tų žmonių, ku
riems trukdoma pašalpa arba 
jie visiškai jos negauna. Ste- 
nografas užrašinėjo bedarbių 
atsakymus bei nusiskundimus. 
Na, o tie bedarbiai buvo savo 
rųšies liudininkai, kurie liudi
jo, jog Roselando šelpimo sto
tyje reikalai nėra tvarkiai ve
dami. Atsakymai ir nusiskun
dimai bus atspausdinti ir iš
dalinti žmonėms.
“Greičiau eisiu vogti, negu ba

dausiu.9’
Vienas liudininkas detaliai 

išpasakojo, kaip jam trukdo
ma pašalpų gauti. Esu, jeigu 
ne draugai, tai jis su visa savo 
šeima, kuri susideda iš šešių, 
turėtų badauti. “Bet aš to ne
darysiu,** — pareiškė jis, — 
“aš greičiau eisiu vogti, negu 
badausiu su visa šeima. O jei
gu už vogimų pateksiu į kalė
jimų, tai tik todėl, jog kito
kios išeities nėra. Surasti koks 
nors darbas nėra jokios gali
mybės.**

Tas bedarbis prašė publikos 
atkreipti savo dėmesį į jo žo
džius ir būti liudininkais.

Melagingi skundai.
Kitų nusiskundimai buvo 

panašus, todėl atskirai apie 
juos ir nekalbėsiu.

Susirinkime kalbėjo 9 tvar
do aldermono LindeI atstovas, 
kuris irgi patvirtino bedarbių 
nusiskundimus. Esu, aldermo
no raštinėm kas dienų susiren
ka daug žmonių, kurie ateina 
pasiskųsti, jog negali gauti 
pašalpos. Aldermonas tyrinė
jęs nusiskundimus ir suradęs, 
kad jie yra pamatuoti. Jo ty
rinėjimai parodę, jog dauge
liui pašalpos likusios sustab
dytos dėl melagingų skundų. 
Pavyzdžiui, vienai šeimai tapo 
sulaikyta pašalpa, kadangi 
kažkas padavęs skundų, jog ta 
šeima turinti pinigų spulkoje. 
Kada aldermonas pradėjęs ty
rinėti visų reikalų, tai sura
dęs, jog jau penki metai, kaip 
ta šeima pasitraukė iš spulkos.

Tokie blogos valiosi žmonių

skundai, ir štiesų, daug paken
kia bedarbiams.
Kitus smerkia už tokius dar

bus, kuriuos patys atlieka.
Pereitų ketvirtadienį Jonas 

Furgis, gyvenantis adresu 149 
E. 107 St., su šerifo pagalba 
iškraustė savo nuomininkę dėl 
nesumok ėjimo rendos. Sako
ma, kad minima moteris esan
ti našle su dviem vaikučiais. 
C. W. C. O. U. lokalas 54 pa
gelbėjo moterci surasti vietų 
nakvynei. Jos rakandus taip 
pat laikinai paėmė, kol bus 
jai surasta vieta gyventi.

Tai paprastas šių dienų įvy
kis. Tokių dalykų kas dienų 
pasitaiko, tad, rodosi, apie 
juos neverta butų ir kalbėti. 
Tačiau šiame atsitikime tenka 
vienas kitas žodis tarti odėl, 
kad a moteris tapo išmesta į 
gatvę karštų komunistų. Na, 
o juk komunistai nuolat kelia 
demonstracijas ir eina sunešti 
išmestus į gatvę rakandus. Pa
sirodo, jog jie tai daro tik ta
da, kai jų kailis nėra paliestas. 
Bet kuomet jiems nuoma nėra 
užmokama, tai jie tuoj krei
piasi į šerifų. Tikri veidmai
niai! —Untanas.

SLA. 6-t Apskričio 
Suvažiavimas

SLA. 6-to Apskričio suvažia
vimas įvyks sekmadienį, gegu
žėm 28 d., 2 vai. po pietų, Vai
čiūno svetainėje, 147 N. 15th 
avė. (kampas Lake ir 15), 
Melrose Park.

Visi kuopų delegatai esate 
prašomi atvykti laiku ir atsi
vežti gerų sumanymų. Nuva
žiuoti iš Chicagos galima Lake 
st. gatvekariu, o automobiliais 
Lake st. ir road No. 5.

—A. Zalatorius, pirm, 
Justas Čiliauskas, sekr.

“Geliu Šokis”
Lietuvių Tautiškų Seserų 

Draugija rengia “gėlių 
šokį”

Gegužės 27 d. Lietuvių Tau- 
tiškij Seserų Draugystė rengia 
“gėlių šokį” Lukšto svetainėje, 
kampas 15th ir 49 avė. Prad
žia 8 vai. vakaro. Iš kalno per
kant, tikietas 20 centų, o prie 
durų 25c.

Naujos narės nuo 16 ligi 25 
metų amžiaus bus primamos į 
draugystę be įstojimo mokes
čio. Visi esate kviečiami į mu
sų “gėlių šokį” atvykti ir sma
giai pasilinksminti.

—J. T. Pocius.

Amerikos Lietuvių 
Daktarų D-jos susi

rinkimas
Amerikos Liet. Daktarų Dr- 

josi susirinkimas įvyks penkta
dienį, gegužės 26 d., 9 vai. va
karo, p. Masiulio real estate 
raštinėje, 6641 So. Wcstcrn av.

Dr. S. Bicžis skaitys refera
tų tema “Mirtingumo sumažė
jimas nuo apendicito.” Disku- 
santais bus Dr. S. Poška ir 
I. Simonaitis.

—Dr, G. I. Bložis, rast.

Roseland
S eni ausi as bizni eri us

Juozas Nezelskis, tur būt, 
yra seniausias savo srityje Ro
selando biznierius'. Praeityje 
jis per ilgus metus laikė aludę, 
o dabar ir vėl Įrengė gražių 
aludę adresu 136 E. 107 St.

Anų dienų man teko aplan
kyti p. Nezelskio aludę, kad, 
taip sakant, troškulį numalšin
ti. Kol kas jis laiko tik Atlas 
alų. Bet vėliau, jei kostumeriai 
pageidaus, tai laikys ir kitų' 
bravarų alų.

P-nų Nezelskį aš pažįstu jau 
nuo 1906 metų, ir jis jau ta
da buvo alaus biznyje. —SI.

Liūdnos laidotuvės
Būdamas bedarbių eilėse, 

nuvykau aplankyti s«vo drau
gų. Pastarasis buvo besiren
giąs važiuoti į laidotuves. Pa
tyriau, jog bus laidojamas ma
no vienas senas pažįstamas, 
su kuriuo prieš keletą metų te
ko dirbti vienojo dirbtuvėje. 
Todėl ir aš nutariau palydėti 
velionį į amžinų atilsį.

Kartu su draugu nuvažia
vau į paskirtų vietų, — vieno 
lenko graboriaus koplyčių. 
Keista man paaiirodė, kad lie
tuvį laidoja lenkas. Apie 2 vai. 
po pietų apystoris vyras priė
jo prie velionio žmonos, kuri

Nauji Brunswick Alui Fixtures yra 
išskirtinai geri

Viena iš daugiausia tvirtų mažų, iš 
vietos lengvai pajudinamų fixturių dėl 
naujos Alaus Eros jau išrasta ir randa
ma, kad ši naujai išrasta šaldimo vie
nutė yra padaras Brunsvvick — Balke 
— Colllender Co., senų laikų fixturių 
patarnavimo de luxe. šios naujos šešių ir 
aštuonių pėdų vienutes yra taip judžios 
kaip skvadas greičiausių šunų — ir yra 
labai parankus dėl klubų arba mažų res- 
taurantų' kotely. Jie lengvai pajudina
mi ir juos galima perkelti iš vietos į 
vietą. Jie iŠroda labai artistiškai. Yra 
jtaisyta tam tikra šaldimui systema, 
kuri lengvai palaikys pusę bačkos alaus 
šaltame stovy. Vidutiniška temperatū
ra bus nuo 40 iki 4 5 gradusų, ir išne
ša j viršų alų kuris yra tikrai 40 gradu- 
so Šaltas.

Maži arba 6 pėdų patarnavimo fixtu- 
riai yra aprūpinti kombinuota counterio 
workboardu, šaldimo ir aptiekimo vie
nute, su mekaniška refrigeracija. Vienu
te yra insuliuota su valaknuota medžia
ga. kuri neduoda galimybės orui įsigau
ti ir rasoti. Jų lengvai galima operuoti 
ir patarnaujant galima aštuonius galio
nus j valandą paduoti, alaus viršuj bus 
40 gradusų šaltas. Jis aprūpintas yra

irgi yra lietuve, ir paklausė 
jos, ar jau grabnešiai yra pa
sirengę. Tai buvo graborius. 
Tačiau pasirodė, jog jokių 
grabnešių dar nėra. Visi su
žiurome. Graborius pradėjo 
prašyti, kad kas iš susirinku
sių sutiktų grabų nešti. O žmo
nių visai mažai tebuvo susi
rinkę.

Teko patirti, jog velionis 
priklausė prie kokios tai lie
tuviškos organizacijos. Tačiau 
tos organizacijos nariai atsi
sakė duoti grabnešius, kadan
gi nabašninkas buvo laidoja
mas lenkų kapinėse. Jie ne tik 
atsisakė grabnešius duoti, bet 
ir patys nedalyvavo laidotu
vėse.

Vargais negalais graboriui 
pasisekė gauti grabnešius. Tai, 
rodosi, daugumoje buvo len
kai.

Mums lietuviams buvo labai 
liūdna žiūrėti. į tas laidotuves. 
Visai mažas žmonių būrelis 
tesusirinko palydėti velionį. 
Daugelis tiesiog atsisakė da
lyvauti, kadangi jis buvo lai
dojamas lenkų kapinėse. Va
dinasi, atsiskyrė nuo saviškių.

—Bedarbis A. P.

Antanas Vaivada iš
vyko į New Yorką
Vakar rytų išvyko j New 

Yorką Antanas Vaivada, “Nau
jienų” redakcijos narys ir Chi- 
cagos žinių vedėjas.. Jie daly-

Rekordas dėl 
Plymouth

.........."......... ..

4700 karų parduota į savaitę — už 
$10,000,000 iš kai no užsakyta.

Plymouth Motorų Korporacija pažy
mi, kad automobilių išdirbystėje pasi
stebi aiškus įrodymai, kad žmones pra
deda ne tik įdomauti bet ir užsisako 
naujus automobilius. Toks įdomavimas 
ir didėjąs reikalavimas^.apsireiškė per pa- 
skutinias penkias arba šešias savaites. Ply
mouth Motor Co. tvirtina, kad užsaky
mai ant jų išdirbystės karų eina didyn 
su kiekviena savaite.

P-s B. Ė. Hutchinson, pirmsėdis Ply
mouth Motor Korporacijos direktoriato 
toliaus praneša, kad parduoti 4700 ka
rai pirmoj gegužės mėnesio savaitėje pa
didėjo sulyginant šu o gegužės mėnesiu 
praėjusiais metais ant 22.4 nuošimčių, 
ir kas daugiau, tapo sumuštas rekordas 
visos tos kompanijos istorijoje.

Su 26,000 Standartinių ir De Luxe 
modeliais kuriuos manoma pabudavoti 
šį mėnesį, Plymouth dirbtuves turi dar 
ant rankų neišpildytų orderių už maž
daug $10,000,000 vertės karų. Pagal 
to kiek dabar Plymouth turi užsakymų, 
ji iki gegužės 31d. parduos automobilių 
už $30,000,000.

Infliacija, atnaujintas pasitikėjimas 
valdžia ir didelis reikalavimas automo
bilių, nes per pskutinius keletą metų ma
žai kas įsteengė įsigyti naują automobi
lių, sudaro ši didelį pasisekimą.

Kiekvienas gerai žino, kad automobi
lių kainos labai nupigo.. Tie, kurie da
bar įsigys naują karą, padarys gerą in- 
vestmentą. Plymouth Kompanija per 
visą depresijos laiką sparčiai dirbo ir 
rengėsi, ir dabar pilnai yra prisirengus 
visiems patarnauti.

Walter P. Chrysler visuomet laikėsi 
tos nuomonės, kad jeigu pasiūloma pu
blikai kasnors tikrai yero — publika 
atsilieps ir pirks. Dabar Plymouth turi 
išstatę naują Standartinį ir De Luxe 
Plymouth Šešių. Amerika preit pripa
žino, kad šie du automobiliai yra tikrai 
naujai pagerinti ir todėl su kiekviena die
na atsiranda vis daugiaus ir daugiaus 
naujų pirkėjų.

platu kaunteriu, stiklams nuplauti prie
taisu ir nubėgimui vieta yra taipgi įtai
syta.

Pasidėjimui vieta yra kiekviename 
skirtinga. Mažesni fixturiai turi vietos 
dėl pusės bačkos, kuomet didesni turi 
daugiaus vietos — juose galima padėti 
apart bačkos dar ir 100 arba 110 bute
lių ir temperatūra visuomet būna nuo 
40 iki 45 laipsnių.

Kaunteris padarytas iš riešuto med
žio kompound konstrukcijos ir apklodas 
yra iš tvirto Hondūras raudonmedžio 
su 2^” beržo alui nubėgti rina. Juo
das black presswood base jungia kaun- 
terį su plieniniu geležiniu frėmu, kuris 
palaiko visą vienutę tvirtumoj ir duoda 
galimybės vartoti kasteriąs, kurie leng
vai gali būt pritaisyti.

Tokius fixtures lengvai galima įtai
syti. Viskas kas reikalinga tai reikia 
įvesdinti vandeniui plumbingą ir prijun
gti elektriką nuo kompreserio į power 
liniją ir fixturiai gatavi vartojimui.

Viena iš stebėtiniausių dalykų yra jų 
žema kaina, už mažą pakėlimą kainoja 
už MoneI Metalo wbrkboard virš regu- 
liariius misinginio, kuris duodamas su 
standartiniu įrengimu;

WHITE SOX MOTOR SALES 
610 West 85th Street 

Phone Boulevard 8642

DIDELIS PAVASARINIS IŠPARDA
VIMAS VARTOTŲ KARŲ 

IR TROKŲ
Hudson Sedan 1930' .................... $250
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 1% To
no 1931 .............   400

1 Nelson Le moon
2 White Trokas

Taipgi didelis pasirinkimas ir kitų 
Trokų ir Pasažierįnių Karų.

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 nup 10 ryto iki 
1-mos vai. po piet ir pagal sutartį.

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO., ILL,

vaus lakūnų kapt. Dariaus ir 
Girėno išleistuvėse ir praneš 
vėliausias žinias apie jų dvie
jų išskridimų.

Prie progos jis aplankys savo 
tėvelius, kurie gyvena Philadel- 
phijoje. Į Chicagų jis grįš už 
dviejų savaičių.

A N o t i c e
The next regular mceting 

of the L. U. C. will be held 
Thursday eve., May 25 at 7:30 
P. M. at the Lith. Consulale, 
100 East Bellevue PI. % bl. 
east of State and 1000 Nortb.

Many iinportant niattersi! 
Please be prompt!

Sec’y. A. Kairis-

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. Hctty Luedtke ib Dayton raBo: ‘AB 
vartoju Kruschen, kad sumažinti svarumą— 
aS netekau 10 svaru | vienų savaitę Ir ne
žinau kaip jį ir rekomenduoti”.

Kad nuimti riebumų lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę Saukite- 
lio Kruflchen stikle karAto vandens ryte priei 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bunka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite ji pas bile aptlekininką Amerikoje.
— yra dausr imitacijų ir jus turite saugoti 
BAVO BvoilmtA*

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salta 
Jeigu Ii pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— Pinigai gražinami.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St,

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

e7 VALANDĄ
KAS RYTĄ
(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

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

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramanėionis, Vedėjas,
Štai dabar musų krautuvėje keletas

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

ir 
SPAR Varnish, galionas $

FLAT Paint, galionas

. 5c
augščiau

1.25
*1.59

3214 So. Halsted St.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
S023 S. Halsted St.

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

Lietuvių Hotelis

Mrs. Izabel Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Suknių, Apsnaustų, Siutų įr Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

Visiems gerai žinoma siuvėja pasius 
. ums tokį rūbą, kokį jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms gera proga už mažą 
atlyginimą išmokti siūti. Praniukusioms 

suteikiamas darbas su alga.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM
NAMUS

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131
> ............ ■■■j

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnlavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

Mes padarome experto darbą už jūsų 
>ačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
taip tai rynas, “down spora” it 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 

---- O—

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 

Nuvežanie ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS 
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 išdirbinėjame 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.

CLASSIFIEDADS
............. ..................  -J

For Rent
RENDON Storas pigiai, įtaisyta dėl 

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

1635 So. Canal St. 
Canal 6019

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 BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

EXTRA Marųuette Parke išsirenduo- 
ja Storas ir 5 kambariai, geras bile ko
kiam bizniui 2638 W. 69th St., kreip
kitės 6635 So. Sacramento Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys, frontinis prie 

mažos iš dviejų ypatų šeimynos.
Tel. Repubiic 3594

PARENDAVIMUI apšildomas kam
barys dėl pavienio arba vedusios poros. 
Gali naudotis virtuve Mrs. A. Zimmer- 
man, 6337 So. Artisian St Phone 
Repubiic 6628.

Automobiles
AUTOMOBILIUS

Patyręs automobilių mekantkas pa
taiso jūsų namuose visokių išdirbyščic 
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 dutcb-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, ištaigą

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.

PARTNERIS, neveiklus su $800, 
investmentas saugus. Galima padaryti 
daug pinigų. Rašykite, priduosime pil
nas informacijas. Box 1559. 1739 So. 
Halsted St., Cbicago. III.

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.
—<OH—

MERGINA apie 25 naminiam darbui. 
6819 East End Avė.

Tel. Hyde Park 9280

REIKIA patyrusių skudurų sortuo- 
tojų, Economy Rag 8 Paper Co., 1560 
No. Sheffield Avė.. 2 lubos.

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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, bočernės fixturiai. 
Ice C re a m baksai. Soda Fountain ir t. t. 
Biligheim Company, 1607-11 South 
State St.

Business Chances
Pntrinvimul Bizniai

PARDAVIMUI delikatesen krautuvė.
Biznis išdirbtas, parduosiu pigiai.

4634 S. Wallace St.

Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transportacija prie 
dviejų gatvekariu li< 
nijų. Kainos že
mos.

Walter 
Neffas

2435. S. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL.

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
tas, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus. Bills of Sale, Leasea 
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

PARSIDUODA duonkepykla, pigiai. 
Priežastis pardavimo, palikau našlė. 

2955 So. Union Avė.

PARSIDUODA lietuviška užeiga ir 
refreshment standas, biznis išdirbtas. Tu
riu kitą biznį. 6425 S. Western Avė.

PARSIDUODA saliunas. Pigiai iš 
priežasties ligos.

6627 S. Ashland Avė.

Išvalyk Vidurius — Tai Pamą- 
tas Sveikatai I 

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

Skaudėjimą, Nemigą,

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

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui

RENDUOSIU 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.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 6 ir 
6 kambariai. Turiu parduoti dėl ne
sveikatos ir mirties. Pamatykite Mr. B. 
Leadėr,, 2810 Emerald Avė., 2 lubos.
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