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Senatas Priėmė
Bankų Bilių

judėjimą Angli-didžiųjų valstybių

visas pa^

ORR I

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

o trys colombie-Darbo Fe-

Prašys teismo jį paliuosuoti 
kaipo neteisingai įkalintą, be 
tinkamo jo bylos nagrinėjimo

Neoficialiai atsidarys ryte be 
jokių iškilmių. Oficialis ati
darymas {vyks vidurdieny

Hali of 
koncertą 

orkestras, 
tos sales

Streikas neoficialis, paskelbtas 
iš užuojautos streikuojantiem 
trokų šoferiams CHICAGO.—Brighton Park 

policija ieško John Sleikis, 23 
m., 4234 S. California Avė., (ku
rį jo motina kaltina pavogus 
jos $1,000.

Vakar senato komitetas kvotė 
Morgano partnerį, Whitney. 
Firma daugiausia vertėsi sve
timų šalių ir geležinkelių 
bonais

susitarti
nusiginklavimo 

prieš prasidėjimą 
konferencijos bir-

Visos didžiosios valstybės daro 
kliūtis susitarimui dėl nusi
ginklavimo. Negali susitarti 
net ir laivynų mažinimo klau
simu

Manoma, kad prie boikoto pri
sidės ir Anglijos kooperaci
jos. Protestuoja prieš nazių 
pasmaugimą darbininkų uni
jų

kad 
at-

Thomas Mooney, 16 metų išsėdėjęs San Quentin kalėji- 
apleidžia kalėjimą, kad vykti į San Francisco teismą, kur

boikoto yra 
visoms priklau- 

organizacijoms, ku-
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Valdžia garantuos bankų depozitus iki 
$2,500. Vėliau depozitai bus apdrausti
WASHING,TON, geg. 25. — 

Viešu balsavimu senatas šian
die priėmė Glass bankų bilių, 
su pataisa, kad valdžia tuojaus 
garantuotų visus bankų depozi
tus iki .$2,500.

Rytoj atsidarys Chi 
cagoje didžioji pa

šarinė paroda

CHICAGO.—Ryte, 8:30 vai. 
ryte, atsidarys didžioji pasauli
nė paroda. Atsidarys ji be jo
kių iškilmių. Kas pirmas įeis į 
parodos lauką, tas ją ir atida
rys. Tai bus neoficialis paro
dos atidarymas.

Oficialis parodos atidarymas 
įvyks 12:15 vai. po piet, kai 
prezidento Roosevelto' atstovas, 
geenralinis pašto višininkas 
Farley pradės savo kalbą Sol- 
diers Field Stadionę, kur prieš 
tai bus “tautų, paroda”, kurioj 
dalyvauja ir lietu vlaiT * ''

Paroda tuo laiku jau bus įsi
smaginusi. Visi teatrai, visos 
pramogos vietos, visi trobesiai 
bus atdari ir lauks lankytojų.

Vakare parodos lauką už
žiebs Arcturus žvaigždės spin
dulys .kuris tą žvaigždę aplei
do laike pirmesnės pasaulinės 
parodos Chicagoje, 1893 m., ir 
tik dabar, po 40 metų, pasiekė 
žemę. Jis užžiebs 
rodos šviesas.

8:15 vai. vakare 
Science salėje duos 
Chicagos Simfonijos 
o per visą (|ieną iš
bokšto varpų sutartinė skam
bins įvairias melodijas.

SPRINGFIELD, III., geg. 24. 
—Gub. Horner paskelbė atein
antį šeštadienį kaipo šimtme
čio Progreso Dieną ir paragi
no visus samdytojus paskelbti 
darbininkams šventę, kad jie 
galėtų dalyvauti pasaulinės pa
rodos Chicagoje atidaryme.

Atstovų butas apry 
bojo svarstymą 

darbų biliaus
WASHINGTON, geg. 25. — 

Atstovų butas po triukšmingo 
susikirtimo, 213 balsais prieš 
194, nutarė pritaikinti specialę 
taisyklę ir prezidento Roosevel- 
to viešųjų darbų ir industrijos 
kontrolės bilių svarstyti tik še
šias valandas ir nepriimti jokių 

.prie to biliaite pataisų.

h
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras Šiai dienai prana- 
Sauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus 
ryte; maža permaina tempera
tūroje.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:- 
18

Pataisą pasiūlė šen. Vander- 
berg paaiškindamas, kad ta pa
taisa apsaugos depozitorius iki 
to laiko, kada pradės veikti bi- 
lius, būtent, liepos 1 d., 1934, 
ir kada bus įvesta bankų depo
zitų apdrauda.

Tom Mooney kreip
sis į augščiausį ša

lies teismą

SAN FRANCISCO, geg. 25.— 
Savo kovoje už paliuosavimą iš 
kalėjimo, Thomas Mooney mano 
apeliuoti. į augščiausį šalies 
teismą, Washingtone.

Naujoje byloje dėl senojo kal
tinimo, vakar Thomas Mooney 
liko išteisintas be jokio bylos 
nagrinėjimo, nes prokuroras 
pasisakė neturys prieš Mooney 
jokių įrodymų. Tečiaus tai jį 
■nepaliuositoja nuo pirmesnio 
nuteisimo ir tuoj po išteisinimo 
Mooney tapo išgabentas, atgal į 
San Quentin kalėjimą, kuriame 
jis sėdi jau 17-ti metai.

*

Vyriausias Mooney advoka
tas, Frank Wals’n, paskelbė, kad 
dabar bus kreiptųsi į augščiausį 
šalies teismą, reikalaujant Moo
ney paliitosavimo pasiremiant 
tuo, kad Mooney liko įkalintas 
neteisingai, be bešališko jo by
los nagrinėjimo, kas yra priešin
ga šalies konstitucijai.

Reikalavimas paliuosavimo 
bus remiamas tuo, kad liudyto
jai prieš jį liudijo melagingai 
ir kad prokuroras ir policijos 
viršininkai žinojo, kad jie liu
dija melagingai ir dagi susitarę 
tarp savęs, kad tokiais mela
gingais liudijimais nuteisti 
Mooney.

Dar galima butų paduoti nau
ją prašymą panįono gubernato
riui Rolph, Jr., bet kadangi jis 
jau vieną kartą atmetė tokį pra
šymą, tai Mooney mano, 
naujas prašymas vargiai 
neštų kokios nors naudos.

Sustreikavo Chica- 
gos gatvių šlavėjai

CHICAGO.— Vakar austrei- 
kavo miesto gatvių šlavėjai ir 
šiukšlių rinkėjai, kurie gelbsti 
krauti šiukšlių trokus. Jie su
streikavo iš užuojautos miesto 
trokų šoferiams ir jų pagelbi- 
ninkams, kurie streikuoja jau 
nuo pirmadienio. Streikas yra 
neoficialis, nes paskelbtas neva 
be unijos žinios, tik unijos biz
nio agentams aplankius darbi
ninkui.

šoferių ir pagelbininkų strei
kas kilo kai miestas atsisakė 
pripažinti jų uniją, kuri buk 
esanti valdoma gangsterių ir 
pareikalavo, kad visi jie prisi
dėtų prie Amerikos 
deracijos unijos.

me, 
jis turėjo būti teisiamas dėl kitų kaltinimų. Nors teismas ir 
be nagrinėjimo bylos, nesant jokių prieš Mooney įrodymų, 
Mooney išteisino,, tječiaus Mooney vėl tapo sugrąžintas į San 
Quentin kalėjimą ir toliau kalėti, nes dabartinis išteisinimas 
nepaliečia jo pirmesnio nuteisimo. Mooney, pasiremiant ištei
sinimu, betgi paduos gubernatoriui naują reikalavimą pardono. 
Kairėj — San Quentin kalėjimo viršininkas James N. Holohan.

Japonija pasirašė ar 
nepasirašė karo 

paliaubą?
TOKIO, geg. 25. — Jau dvi 

dienos kaip Japonijos laikraš
čiuose nėra žinių apie karą su 
chiniečiais. Bet nėra ir žinių, 
apie karo paliaubą. Tos žinios 
ateina iš kitų šalių, bet jų ne
leidžiama skelbti japonų laik
raščiuose.

Karo ministerija pareiškė, 
kad jokios karo paliaubos nėra 
ir padėtis Chinijos fronte nė
ra pakitėjusi. Tečiaus užsienio 
reikalų ministerija pripažysta, 
karo paliaubos sutartis yra pa
sirašyta.

Spėjama, kad abi šalys susi
tarė neskelbti žinios apie karo 
paliaubą, kad tuo išgelbėti nuo 
gėdos Chinijos generolus, kurie 
vis skelbė, kad jie niekad ne
darys jokios taikos su japonais,

3 vaikai žuvo gaisre 
motina suimta

FARMINGHUM, Mass., geg. 
25.—Trys Nellie Duczhseki vai
kai, 5, 7 ir 11 m., žuvo gaisre, 
kuris sunaikino jų namą. Mo
tina buvo rasta be sąmonės 
kieme, matyt, iššokusi iš antro 
augšto. Tečiaus skrodimas pa
rodė, kad visų trijų vaikų gal
vos yra sutriuškintos ir kad 
jie yra užmušti. Tą suradus, 
motina bus areštuota ir ap
kaltinta už žmogžudystę. Nuo
žiūra puolė susekite, kad namas 
buvo padegtas.

WASHINGTON, geg. 25. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
pasiuntė kongresui įsakymą, 
panaikinantį indėnų komisionie- 
rius

Skandinavijos šalių 
ūkininkai reikalau

ja infliacijos
•STOCKHOLM, geg. 25. — 

Norvegijos ūkininkų sąjunga 
pasiuntė parlamentui reikalavi
mą, kad Norvegijos kronas bu
tų dar labiau4 nupigintas. Tam 
reikalavimui pritaria ir laivų 
savininkai, kurie daug pelnytų 
iš pigesnių kronų. Premieras 
Movinckel priešinasi nupigini- 
mui, bet galbūt bus priverstas 
nusileisti ūkininkams.

Reikalavimas nupiginti Nor- 
vegijos kroną kilo dėlto, kad ir 
Danija savo kroną nupigino.

Švedijos ūkininkai irgi reika
lauja pinigus nupiginti. Jie gal
būt tai* bandys pasiekti prisi
žadėdami remti socialdemokra
tų valdžios programą šelpi
mui bedarbių, su sąlyga, kad 
valdžia sutiks su Švedijos kro
nų nupiginimu.

Grovienei Tiškevi
čienei jau pasiųsta 

150,0000 litų
KAUNAS.— Jau buvo pra

nešta, kad žemės ūkio minis
terija padarė sutartį su grovo 
Tiškevičiaus įpėdiniais gyvenan
čiais Paryžiuje už nusavintus 
pagal žemės reformos įstatymą 
jų dvarus, atlyginti pinigais 
1,4 mil. lt.

Pagal sutartį šiemet rudenį 
Tiškevičiams turėjo būti su
mokama 300,000 lt., tačiau Tiš
kevičių įgaliotiniui prašant pu-

MEXICO CITY, geg. 25. — 
Trys darbininkai liko užmušti 
eksplozijoj parako sandelio San
ta Rosa miestely, kuris priklau
sė fejerverkų dirbtuvei. 

. ...........
BOGOTA, Mombijoj, geg. 

25.—Karo ministerija paskelbė, 
kad penki žmonės liko užmušti 
karo aeroplanu1! susidaužius Į 

sę šių metų rato, t y. 150,000. didelį medį. Du užmuštųjų bu- 
It. išmokėta dabar pasiusiant' vo vokiečiai, < ‘ _ 
tuos pinigus J Paryžių.

Genevos nusiginkla 
vimo konferencija 
vėl arti pakrikimo

GENEVA, geg. 25. — Paki
lęs u‘pas, kuris pasireiškė nusi
ginklavimo konferencijoje Ame
rikai pasisakius savo poziciją, 
neilgai gyvavo. Dabar jau sun
ku rasti tokį delegatą, kuris 
pripažintų, kad yra nors ma
žiausiai vilties susitarti bent 
pagrindiniais 
klausimais 
ekonominės 
želio 12 d.

Keturių 
susitarimas buvo pagimdęs naite 
ją viltį ,bet ir toji išnyko, su
sitarimui ' baigiant irti, nes 
Francija veikiausia tą susita
rimą atmes.

Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Simon buvo išskridęs 
į Paryžių dar kartą pasitarti su 
Francijos valdžia, bet kely pa
suko tiesiai į Londoną ir Pa
ryžiuje nebesilankys.

Net ir karo laivyno mažinimo 
klausimu* nesutariama, nors čia 
reikalingas tik penkių valsty
bių susitarimas. Japonija rei
kalauja sau didesnio laivyno, o 
Francija atsisako pripažinti Ita
lijai lygų laivyną. Vokietija no
ri, kad jai butų leista pasista
tyti nors vieną didelį karo lai
vą, o Rusijai reikalauja griežto 
laivyno mažinimo.

Išrodo, kad Francija atsisa
kys sunaikinti didžiąsias ka- 
nuoles, kaip to reikalauja Mac- 
Donaldo projektas.

Yra ir daugiau klinčių susi
tarimui nusiginklavimo klausi
mais, taip kad išrodo, jog kon
ferencija gali pakrikti.

Šiandie konferencija svarstė 
nustatymą aiškios definicijos 
puolimo. Pasiūlymas yra puo
limu skaityti: paskelbimą ka
ro; įsiveržimą į svetimą šalį be 
paskelbimo karo, ar karą pa
skelbus; ginkluotą užpublimą 
svetimos šalies laivais ar iš 
oro; laivyno blokadą; valdžios 
rėmimą įsiveržimo į svetimą 
šalį nereguliarių ginkluotų bu
rių. Taipjau siūloma paskirti 
nuolatinę komisiją tyrimui fak
tų.

Petrą Kovalį laukia 
dvi bausmės

CHICAGO.—Teisėjas Sullivan 
nuteisė Petrą Kovalį, 26 m., 
955 W. 18 St., 30 dienų kalėj i- 
man už teismo paniekinimą.’

Pereitą savaitę Kovalis pavo
gęs policisto automobilį ir įva
žiavo į būrį jury narių. Nė 
vienas iš ju*ry nebuvo sužeis
tas, bet teisėjas nusprendė, kad 
tai yra tiesioginis teismo pa
niekinimas.

Kada Kovalis atliks bausmę 
už šį nusikaltimą, jis dar bus 
teisiamas už pavogimą automo
bilio.

I čiai.

Schwab vėl skelbia 
gerus laikus

NEW YORK, geg. 25. — 
Charles M. Schwab, direktorių 
pirmininkas Bethlehem Steel 
Corp., kalbėdamas geležies in
stitutui, pareiškė, kad laikai ge
rėja ir ragino visus remti prez. 
Roosevelto ekonominio atsigavi
mo planus. Jis pritarė ir val
džios priežiūrai industrijų ir 
ragino industrijas laikyti nedar
bo rezervą, kad apsidrausti nuo 
nelaimių, jei ateitų naujos de
presijos.

Bet Schwab jau ne pirmą kar
tą pranašauja besiartinančius 
gerus laikus.

Coolidge buvo privi
legijuotas Morgano 

kostumeris

WASHINGTON, geg. 25. — 
Senato komitetui tyrinėjant 
šiandie stambiausio pasaulyje 
privatinio bankieriaus J. P. 
Morgano, veikimą, išėjo aikštėn, 
kad tarp jo privilegijuotų kos- 
tumerių buvo ir buvęs prezi
dentas, velionis Calvin Coolidge, 
kuris pirko iš Morgano 3,000 
Šerų daug žemiau biržos kurso.

Šiandie senato komitetas kvo
tė Morgano partnerį George 
Whitney; Whitney prisipažino, 
kad Morgano firma nuo 1919 
m. pardavė daugiau kaip už 
$6,000,000,000 Šerų ir bonų. 
Daug daugiau kaip pusę tos su
mos sudarė svetimų šalių val
džių ir korporacijų bonai ir 
geležinkelių Šerai ir bonai. Ne
mažai parduota ir visuomenės 
aptarnavimo įmonių bonų. Ma
žiausia gi—miestų bonų.

Whitney sakė, kad firma ne- 
užlaigo jokių pardavėjų ir dau
giausia bonus ir Šerus parduo
da per kitas įstaigas. Norėda
mas parodyti, kad firma veda 
biznį labai konservatyviai, jis 
pasigyrė, kad tik dviejų Mor
gano parduotų geležinkelių bo
nai defaultavo, bet ir tuos Mor
ganas išpirko. Nė vienos sve
timos šalies bonai, kuriuos Mor
ganas pardavė, nedefaultavo, 
bet moka nuošimčius ir biržoje 
tie bonai stovi labai augštai.

Komiteto advokatas Pecora 
pasiskundė, kad Morgano fir
ma labai trukdo tyrimus ir ne
leido tinkamai peržiūrėti jos 
knygas, taipgi atsisakė priduo 
ti niekurius firmos dokumen
tus.

Motina kaltina šunį 
pavogus jos $1,000

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

Anglijos unijos nuta 
re boikotuoti Vokie 

tijos prekes

LONDONAS, geg. 25. — Ge
neralinė taryba Anglijos darbi
ninkų unijų kongreso vienbal
siai nutarė paskelbti boikotą 
visoms Vokietijos prekėms ir 
patarnavimams, protestui prieš 
nazių pasmaugimą unijų, socia
listų organzacijų ir darbinin
kų kooperatyvų Vokietijoje.

Taryba vienbalsiai priėmė re
komendaciją bendros tarybos, 
kuri atstovauja visą socialistų 
ir darbininkų 
joje.

Paskelbimas 
siuntinėjamas 
sančioms
rios turi viso 4,000,000 narių.

Prie boikoto veikiausia prisi
dės ir visos kooperacijos, ku
rios turi 6,000,000 reguliarių 
kostumierių.

H o r n e r reikalauja 
minimum algų mote

rims ir vaikams
SPRINGFIELD, III., geg. 25. 

—Gubernatorius Horner šiandie 
pasiuntė specialį pranešimą 
legiriaturai, kuriame jis ragi
na lėgislaturą pravesti įstaty- 
7K&Š nustatymui minimum algų 
moterims ir nepilnamečiams 
darbininkams, kurie yra įvesti 
New Yorko valstijoj. Guberna
toriuos remiasi tuo, kad tiems 
įstatymams pritaria ir prezi
dentas Rooseveltas.

Riaušės dėl atvykimo 
Vokietijos atstovo
NEW YORK, geg. 25.—Ryšy 

su atvykimu į Ameriką Hans 
Weidemann, Hitlerio valdžios 
atstovo pasaulinėje parodoje 
Chicagoje, šiandie kilo riaušės 
Brooklyno prieplaukoj.

Laukti atplaukiančio nazių 
atstovo susirinko tūkstantinė 
minia žmonių, kad padaryti jam 
protesto demonstraciją. Minia 
užsirūstino, kai sužinojo, kad 
nazių atstovas dar juroje buvo 
nuimtas nuo laivo ir nuvežtas 
kiton vieton, kad išgelbėti jį 
nuo nemalonios jam demonstra
cijos. Minia, sužinojusi tą špo
są, puolė policiją ir detektyvus
ir ėmė mėtyti juos akmenimis 
ir bonkomis. Policija irgi puolė 
minią ir 13 žmonių areštavo, 
kuriuos uždarė netolimam ga- 
ražiuje. Minia vėliau susirin
ko prie garažo ir vėl puolė po
liciją, kad paliuosuoti suimtuo
sius. Pašaukti didžiausi būriai i 
policijos, kurie minią išvaikė.

Susirėmime liko sužeista apie 
20 žmonių, jų tarpe 4 policis- 
tai.



įtl asco l beini e z

žiniaTeismo Sprendimą

Garsinkitės Naujienose

Daktaras

REALLY

Tuzinas

DIDELI

BORDEN’S

Milkas Darb
EVAPORUOTAS

Padarome Visiems Greitai
CATSUP uz

KAVA “Beech-Nut

BIZNIERIAMSCALUMET” BAKING POWDER Sv. kenas 25c
SWANS DOWN” Blynelių Miltai

Pak, 10c

SODA
No.. 2 kenas 19©

KIAULIŲ KOJOS “Midwest

BAKED MEAT LOAF “Dręxel Farms

ORANŽIAI Sunkist NAVEL

NAUJI TE^ĄS CIBULIAI

Black Beauty” Skystas batų. pęlįšas Bęnką lQc

CLEAN OUICK” SOAP CHIPS sv. bąksas 27ę.

GOLD DUST” 2 maž. pak. 9ė

1739-SMh ĘąJst<Sti^t„

Augšti 
Kenai

Didelės 
Bonkos

Penktadienis, geg. 26, 1933

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Kpnvertus
Plakatus,

JUODAVIETŪS “Si.'nburst

Ar tiki jis 
Taip, tiki ir dvasiš-

RICE FLAKES “Comet“ RUDI

“Link Sport 
TOMAČIŲ

šypąpjo 
ir; sų^įįąęk$ių;

Vizitines Kortelės.. 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms, 
Korteles 
Pasveikinimai,, etę,.

PASTABA^—— Dauguma ''Midwest Stores” turi ir mėsos skyriuj kur jus 
' gaUte pirkti gerą mėsą, paukitieną ir tt. ui žemiausias kainas!

Atsišaukimus 
Lapelius 
Kprtelėa. 
Programos 
Tikietus

Vyšnių Prezervai Tyrus “Midwes|“ 16 unc. džiarąs 13$.

žmona 
reiškia, 
kažkas 
prašyti

■g-"?..•"Tf!Į-----------

3 sv. 11c

unc. kenai.

Mes priimam visus Pašalpos (boselio Orderius 
Galifė pradėti imti maistą iš mųsu kKąimiyįn,.

I ■■■■■■ U.   mm...............  I......... , i iiiih i. tpsu !■ ii i,Me      ........pu

visąi į rą^uąip
paliuosuotas1

—Palįuo^uęla^.?- Aę, tų, iš 
gafvo*’ išsikraustei? Niekuo
met. . Teg/iJj dėkoja Dievui,, kad 
gyvas ,išlįką, Jį . išsiųs į Afriką,

9 unc. džiaras 10c 
--------- —n-rrrr-TiTTrr-rTT 
---------------- Sv. 19c

racija.
—Kaip galima verkti, — pa

sipiktino kunigą*. — Tai nu
sidėjimas prieš Dievą. Tavo 
vyrui doyaųojo gyvastį, su
pranti? Mirties bausmė tapo 
pakeista katorga. Ko gi nori ?

Moteris susyk nutilo, ir jos 
akyse, sužibėjo. uea py kauta.

—Kad jį... nepakars... aš lin
ksma. Jis išgelbėtas, o kas bus 
su manim?

Po ilgos. pertraukos ir kūk
čiojimų* nuo kurių drebėjo vi
są jos tąmąi ir nęmąjonįų kva
pu atsiduodanti oda, ji pridu-

nąs, tai gąj katorgoje. atlaikys 
ir dvidešimt metų,,

Čia moteris pirmą kartą tik
rai pravirko. Vienok jos kūk
čiojimuose girdėjosi ne siel-

pra- vartas, bet įdukimas ir despe 
veiks

atlikimo t arba dėl 
- advokatų, kųni- 

jįs., mąldąur; 
jančįaf. ir: drebedąipa*.
tarsį. nųp . ją, prįHto^ ją W- 
mas <

—Kaip,,, jus,, mąpąte.. ar, bus 
pasirašytas . įsakymas t ’

ir, jis, šalto prakaito. išpilto*, 
įsivaizdavo, sau, kącLaąt^ ryto-^ 
jaus sargybiniai ves., jį, tarsi 
bulių paskęrdimųįt, į,, gimtąjį 
kaimą, kur jov lauks bą.d.ęlia su. 
visais, reik.ąlmgąis įrankiais.

Tuo. laikų prie kalėjimo var-

Pėtnyčioj ir Subatoj, Gegužės-May 2(i ir 27

Šerifo depučiai ties Mukwonago, Wjs,>. vedą sųį^tą,. sfręikuo 
jančių pieno ūkininkų piktelaptpjų*,.

suteikia 
barzdaskuty klos 

komfortą 
skutįiuos 

namie

kuris stengėsi 
jo duonos kąsnį. Pa- 
— užuolanda, vyku- 
ir smūgis buože, kad 
cyptelėtų. Ir kas gi? 
taip sakant, papras

tas! * Užsibaigė kalėjimu, kur 
Rafaelis sutiko savo buvusius 
draugus. Teisėjas, kuris pirma 
drebėdavo prieš jį, dabar pasi
ryžo už tą savo baimę atker
šyti. Baisus sprendimas tapo 
išneštas, ir keturioliką mene
sių jis laukė mirties iš Madri-

nukratyti kapų dulkes bei pe
lėsių kvapą, ir nulėkė sau.

Kartas nuo karto kieme pa
sireikšdavo didelis bruzdėji
mas. Tai buvo vedami kiti ka
lniai pasivaikščioti. Kokie jie 
laimingi! Jis turi progos ma
tyti nors sklypelį dangaus bei 
pakvėpuoti tyru oru. Priegtam 
jiems nereikėjo vilkti retežius. 
Tačiau Rafaelis labiausiai už- 
vydėjo tai, kad laike pasivaik
ščiojimo jie galėjo tarpusavy
je pasikalbėti.

Nelaimė kalėjime buvo ke
lių rųšią. Rafaelis niekuomet 
negalėjo įsivaizduoti tokio da
lyko, kaip amžinas nepasiten
kinimas. O viagi jis troško bū
ti padėtyje bent vieno tų, ku
rie vaikščiojo kieme. Tuo tar
pu kiti kaliniai su pavydu žiu
rėjo į praeivius, o praeiviai 
murmėjo ant savo likimo ir 
galvojo dievai žino ką: ku
riems galams žmogui, girdi, 
yra reikalinga laisve! Vien tik 
už tokį galvojimą juos reikė
tų pasodinti į kalėjimą.

Rafaelio nelaimė pasiekė 
aukščiausio laipsnio. Apie pa
bėgimą nebuvo galima nei 
galvoti, kadangi sargyba bu
vo labui budri. Jeigu jis pra
dėdavo* dainuoti, tai paliep
davo jam nutilti. Neturėdamas 
nieko daugiau veikti, jis kai 
kada pradėdavo garsiai mels
tis, — kalbėti poterius, Ku
riuos jis buvo išmokęs jaunys
tėje. Vienok ir tai uždraudė 
jam daryti. Ar tik jis neiŠsi- 
kraustys iš galvos? Ne, prie to 
nepaleis. Jį saugojo, kad ji* 
pilnai sveikas pąteklų budeliui 
į rankas.
T Išeiti iš proto jis.ir pats ne
norėjo. Vienok vienatvė, neju
dėjimas, klaiki kamera pradė* 
jo daryti įtaką. Pa* jį pasi
reiškė haliucinacijos. Kai jis

nustebusių, žvilgsnių, ji 
blaivojo.. ir vėl pradėjo 
lenti.

Vakąre buvo gauta 
kad tąpo “išleistas įsakymas“. 
Senjorą iš Madrido,, kuri Ra
faeliui i vaizdavosi sėdinti tarp 
altorių^ s,uą i jaudino, gautomis
telegramomis ir* dovanojo nu
sikaltėliui’ gyvybę. Kalėjime 
karalienes susimylėjimas pada
rė tokią sensaciją, tarsi kiek
vienas kalinių susilaukė asme
niško paliuosavimo.

—Buk, liųKsma, moteriške,— 
larė Kunigas, prisiartindamas 
prie pasmerktojo žmonos. — 
Tavo vyro nepakirs! Tu nąbusi 
našle.

Ji tylėjo*, tarsi- kovodama 
su mintimis, kurios labai lėtai 
gimė jos smegenyse.

—A-a, — ant galo, tarė ji 
O kada jis bus

—Nuosprendis, vadinasi
skaudžiausiai paliete mane!

(Galas)

tų ištisom ią valandomis stovė
jo jo žmoną ir; žiūrėję, ar kar
tais nępasirodyą J0,■ Tai 
bt$Qv taW SW-
teftL 1«PPW® su t SWWS 
antakiais. Vos tik ji sujudėda
vo*, MP Pfadėd^o,, siūbuoti 
jos skaitlingi sejonai. Iš' jos 
Odos ėjo aitrus i? nemalonus 
kvapas. Ji atrodė labai pri
slėgta. Jos atbukęs veidas grei
čiau- reiškė1 nusistebėjimą, ne
gu. kąjtffev W retkarčiais, 
pažiūrėjusį’ i, kurią
If sąyo ląito* spąi^dąyo, prie 
gąjiįngos, kš?ukWiK i V lWuti 
prayiijk4yo„ — PPf juostuos
ius nubėgdavo belips, atow-

—Viešpatie,. šei“
rnai! Tp bMXO» Salimą • !
te. kam tik.tąą kudįkfs afęįo į 
šį. pasaulį!

Kalė limo, kųųįgas bandėm j ą 
vąmMU iUikšUo ateid.upti ; Die
vų * vąkaį;. Q f kąį ‘ lik*, našlė, tai 
ji ig»į'’»uftUws«į- 
kju$iu& ląįmmgfiSPė* Tątai 
jai i* !yK drąąpą. pri4ayet Jį į net 
papasakojo, -iog prieš, apąįve- 
.daųtf. jį turėjo su#ądštb% ge
rą žmogų, kų^i® * pasitraukė 
nuo • j°s i*k todėl* kąd *. bijojosi 
KafąęliptDabar1. vi® seka 
ją (ir i lyg/ kažM JWi pasakyti.

—Dėl vyrų, bėdos nebus, — 
pridųrū ji ii net truputį nusi- 

. bet aš. esu tikinti, 
• tik,; tame aįvė- 

„ Viešpati® patekins.
Nuo valdwuko

""""   'III, I

RAUG. AGURKAI "Mi" Bra“d” 10©*

j. Patariau 
v Kafdit tiuQ,, 1Q\ ▼•Tąądpįi rytą: iki 1

valandai ir nuo. 5-8 valandai vakare. Ncdėlįomįs. nup 11 v ryto. iki, 1 vaL 
4200 West 26 St. kampa* Kecler Avė. ‘ Trf. Ctavford 557* 

....... .

užmerkdavo, nuvargusią* akis, 
kūma. vist. kętuKięRU.. >»ėne- 
šių jokiu budri negalėjo pri
prasti prie nuolatines elektros 
šviesos, jam pradėdavo rody
tis,. k,ad priešui .rengiasi jį .niv- 
žudyti. Kartaią daeidavo ligi 
to, jog jis įsi.yąįzdupdąyo save 
f u perskrostu pilvu. Tame at
vejyje jis. jąusdąyo. dįdeJiųs 
skausmu*,,

Dienomis, jis prisimindavo 
savo praeitį. Bet jam atrody? 
davo, kad ta praeitis nėra.jo,, 
o kieno naršyki to. Jis prisimin
davo, kaip .jis; grįžo į savo, 
gimtąjį kauną, atlikęs kalėji
mo bausmę už plėšimą. Jją 
buvo pagarsėjęs, visoje apylim 
kėje. Jį gerai, žinojo traktie
riuje. Vietos gyventojai su nu
sistebėjimu bei pavydu, saky
davo.: “koks baisūnas tas Ra
faelis šauniausia kaimo mer
gina sutiko už jo teketi, — ne 
tiek iš meiles, kiek iš baimes. 
Vietom vyriausybė paskyrė jį 
sargybiniių kad, tup.,budu pa
sinaudojus jo įtaka. Kai kurį 
buką viskas ėjo., sklandžiai. 
Jis tvirtąį ląikė sąyo. rankose 
plėšikų gaujos narius. Ret, 
ant galo, jiems tai nusibodo 
ir jie, vietoje Rafaelio, išsirin
ko. sau kitą vadą.

Čia jau buvo užgauta profe
sionale garbė, 
mokyti žmogų 
atimti iš 
darinyje 
sis suvis 
auka nei 
Reikalas,

Wl»
Sp<CMli«U« iiH 

Rei

nio kunigas. Įrodymui pamal
dumo, Rafaelis išsitraukdavo 
iš. po pažasties šventųjų pa
veikslus ir kryželius.

Karlą kunigas pradėjo kal
bėti apie Krislų, kuris taip jau. 
ląukėi mirlięs, kaip ir Rafaelis. 
Tas palyginimas sustiprino ka
linio dvasią. Kokia garbe! 
Nors jis ir buvo patenkintas 
palygnm.u, jbet visg^i troško, 
kad mirties bausmė butų kaip 
galima ilgiau atidėta. Vieną 
gražią dieną jį, tarsi perkūnas 
trenkė, — susilaukė jis bąiąios 
žinios: Madride viskas buvo 
baigta. Mirtis skridę telegrafo 
vielą, Vienas valdininkas pra
nešė Rafaeliui, kad jo žmona 
su dukterimi, kuri gimė jam 
besėdint kalėjime, nori su juo 
pasimatyti. Po to jis daugiau 
jau nebeabejojo. Jeigu 
aįvykę iš kaimo, tai 
jog viskas baigta. Jam 
pakuždėjo, kad galima

davo, kaip vaikas, ir nors pats 
tų šauksmų sarmatydavosi, 
vienok negalėdavo jų nustelb
ti. Viduje jo šaukė kažkokia 
kita, ligi to laiko nežinoma, 
esybė. Ta kita esybė nerimda- 

ligi to laiko, 
i apie pusę 
, karštos bui- 

ir vynuogių, 
buvo žinoma

jo, odo«, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmas, skausmus nuga
roje,. kęsėjimą, g^rŲės skaudėjimą ir pashpdngas litM- Jeigu kiti at< 
galėjo jas išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis. jums 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių 
dykai. OfI$O VALANDOS: 1

ROOT BEĘR “Midwęst“ O r 
Didelės bonkos ....  ^’už ■*»'*<**

GINQĘR ALE Plūs Bonkų, Depozitas_______ '

ŠPAGETAI

Drąson jam nereikėjo sko
linti. Prisiminė jam Juan Por- 
tel, Francisco Estaban’as ir ki
ti katorgos gerojai. Visuomet 
jis su pasigerėjimu klausyda
vo dainas, kur buvo apdainuo
jama jų žygiai, ir jautė, jog 
ir jis pats gali taip jau did
vyriškai pasitikti mirtį, kaip 
ir jie. Vienok naktimis jis kar
tais pašokdavo iš savo guolio, 
tarsi nežinomos rankos nu
stumtas, ir jo grandinė gai-

Jau keturioliką menesių 
Rąfaelis sėdėjų, atekkoję. ka
meroje. Visas jos pasaulis bu
vo užverstas tose keturiose 
sienoffc, ir jis atmintinai žino
ję kiekvieną plyšįr kiekvieną, 
brėžį. Šviesa^ įsigaudavo į jo 
kamarą i prų mažytį langelį, 
kuris buvo užtaisytas geleži
niais ]>inų<įąis^ Nąudętjs jis 
galėjo tik dalimi savo kame
ros, kadangi su grandine jis 
buvo pririštas prie sienos. Ge
ležinis ratas laikė jo koją ir 
beveik buvo suaugęs su mėsa.

Paskirta jam buvo mirties 
bausme. Kol Madride jo byla 
buvo galutinai peržiūrima, tai 
jis per kelis mėnesius kanki
nosi tame rūsyje. Faktinai jis 
jau buvo pavirtęs į gyvą na- 
bašninkų ir su nekantrumu 
lauke tos valandos, kada jam 
bus ant kaklo užnerta . kilpa, 
kuri susyk užbaigs visus* ken
tėjimus.

Labiausiai Rafaeliui nepati
ko švarumas. Kiekvieną dieną 
buvo šluojamos ir plaunamos 
kameros grindys, tarsi tuo tik
slu, kad drėgnumas įsigautą 
į jo guolį, o paskui į kūną. 
Ant . sienų nebuvo nei vienos 
dulkės. Kartu nu purvais bu
vo išvalyti ir visokie gyviai. 
Pilniausia vienuma!' Jeigu iš 
kur nors butų išlindusi žiurkė, 
tai Rafaelis su džiaugsmu im
tų pasidalinęs su ja savo skur
džiu maistu. Tada jis bent 
galėtų su ja pasikalbėti, kaip 
su savo draugu. Kad noro 
kampe butų voras, kurį jis ga
lėtų prijaukinti.

Rot tame kape, išėmus jį, jo
kio gyvio nebuvo. Kartą (o, 
Rafaelis tai puikiai suprato!) 
kažkoks žvirbliukas prisiglau
dė prie geležinių pinučių. Lai
svės ir saulės vaikas, jis gar
siai čerškėjo, tarsi stebėdama- 
- i, kad žemai keistas pageltęs 
sutvėrimas pačiame pavasario 
viduryje dreba nuo šalčio ir 
vyniojasi į kaldrą. Paukštelis 
nusigando to pageltusio ir su
džiūvusi o veido. Jis suplasno-

susimylėjimę,). Jį$ sįvėį’M. už 
tos paskuitinės vįltię*, kąip, 
skęstaątis. už šiaudo, Bįįtiięina 
dovaJięją, tąd kodėl j nega
li dovanoti? “Gęrająi. sępj.orąi 
iš Mąd^idP“’ niskų nąyęįŠkia 
dovalutį i gyvybę, Ji parašys, 
įsakymą,; ir viskas tvarkoje.

Visų ofrciali^kų mirties xtarr 
nautęj.ųi,: kurie ląųkų jį dėl sa
vo pareigų 
smalsumo, 
gų, reporterių

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
f DOUGLAS BATUS 
t. 3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
> arti S t. Louis Avė. Td. Kedzie 8902

Vąąot, Jieuos ir ; draiko; ..▼aa.OK. 
iwimming pool,

i Rusiška ir torkiika pirtis moterims ,, 
y_____ ' se«dotnis iki 7 v., ▼. _______

Kapitonaij
Pauliniam, kąra,

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~TR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

1 sv. kenąg 3.1c, 
................ 3 pak. 19c

vo ir žlembdavo 
kol neišgerdavo 
tuziną puoduką 
zos iš cikorijos 
kuri kalėjime 1 
kaipo kava.

Nuo pirmojo Rafaelio, kuris 
troško mirties, kad išsigelbėti 
nuo visą, kąnčių, beliko tik 
išorinis pavidalas. O dvynai- 
tis, apsigyvenęs viduje, galvo
jo su pasibaisėjimu apie tai, 
kad jau praėjo kęlųfiolika 
menesių, ir baisioji mirtier* va
landa visai arti. Dabar jis.su 
džiaugsmu sutiktų praleisti 
tose apystoyose dar keturioli
ką mėnesių.

Jis buvo desperacijos apim
tas ir jautė, kad nelaime pri
siartina. Kiekviename žinksny- 
je jit< pradėjo pastebėti nelai
mę lemiančius ženklus: smal
sus veidai dažnai žiūrėdavo 
pro “akį“, o kalėjimo kunigas 
pradėję lankyti jį kas dieną, 
tarsi nebuvo geresnės vietos 
nei susmirdusi kamera, kur 
butų galima paplepėti ir parū
kyti pypkę. Blogai, visai pra
sti popieriai!

Klausimus jam aįąlę irgįtla
bai nužiurėtįnųs 
Dievą?
kius gerbia. Jo Šeima taip pat 
Viši ję giminės stojo ginti ka
ralių,. neą tąjp liepė daryti kai-

“MIDWEST STORES“

MAISTO IŠPARDAVIMAS!
Puįkiaųsies Rųšies Majsįas,

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
i ■ i i--------r—r . .. '

•BUY AT THgffn 
MTOESTg 

wm i... .

Molasses Jumbles C.ookies “Paul Schųlžę 
Raudono* Vyšnios “Morning Blush“ No, 2 kenąs 15ę

ŠVIEŽI ŪKIŠKI

Kiaušiniai

Rollcd CaJi Hams “Perfection“ Be kaulų
"■.. ........................................................ r".'. ' . , I"! . ,Į"|'*.... ii

SALOTAI . Calįfornijos Iceberg ............ Didelės galyos 5c

PROBAK

(PROBAK BLAOE)
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Tarp Chicagos
Lietuvių į.

Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitar

pines Pašalpos
šis tas iš praeities

Prieš 23 metus Amerikos lie
tuviai gyveno visai kitokiu gy
venimu nei dabar. Tais laikais 
kiekvienas galėjo laisvai įva
žiuoti arba išvažiuoti. Jokių sii*- 
varžymų nebuvo. Organizacijos 
irgi turėjo kitokių reikšmę. Jos 
kūrėsi, augo, žuvo ir vėl iš 
naujo kūrėsi. Naujos medžiar 
gos joms visuomet pakakdavo,, 
nors organizatoriams ir reikė
davo gerokai padirbėti. O šito
kiai dirbti reikėdavo dėl to, kad 
iš Lietuvos daugiausiai atva
žiuodavo kaimiečiai, kurie apie 
organizacijas neturėjo beveik 
jokio supratimo. Jie buvo, taip 
sakant, individualistai ir kiek
vienas gyveno savo atskiru gy-

buy Avoidhigher
N0W PbmbingPrices

Veikite tuojaus net Kainos Gali būt 
pakeltos be jokio persergėjimo.

- - S d. O -95SPECIALIAI *T Z. =

Moderniška Maudynė 
d."".S» .SIS.!.""“trimingų. Matgotuvė 1 Perdėm. be
niu frontu *U apro„ bj rino" k,tV‘rU‘- 
tas. vietreouH porceliano ' K,ot,e~da-. pilna, Jren^ -U

____ Yl“ F >■* tūriai "4" Rųii'^

"A" 
Kųiis

Vktuvės Sinkosv
*’ J . M'Jl . —m-

"A”
Rųšis

kampinė 
SINKA
42 inA

RITI- 
luotą 

RIM SINKA 
42 inč.

apron 
SINKA
42 jn<\

laikykite 
{atveskite 
modernišką 
grindų drai- 
m>. Papras
ta* i nebra
ngu*. Ne*u. 
naikins 
<lų arba
ANOI.lSj 
ardy
tojas

32 gal.jtalp.

Iau?Ą!BE1smont^ 
Orain paipų.

Garantuojame 
kad buaite 

užiranf-dintl
$ | .49

GAZO 
ARDY

TOJAS

JP 
tral. 

(taip.

*645 Į $3,35

AtrokiKndn. ui 
Jus.j Senus 

____riitiire*

-G8-32 S. STATE ST, 
4*>« 08 W.,t aSrstV484

UNCoft VJį-CteerolSO

"'’-Sra.Tž L;

8*«tad«e»y.

venimu. Visa ką jie darė, tai 
mokėjo į vieną iždą “padotkus”, 
už kuriuos caro valdžia samdė 
žandarus, kad jie kaimiečius 
nuo “kramolos” apsaugotų.

Susirinkimai kaimiečiams bu
vo leidžiami tik dviejose vietose 
laikyti,—bažnyčioje ir turgavie
tėje. Tačiau ten jie jokios sa
vo iniciatyvos negalėjo parody
ti,—bažnyčioje tvarką vedė kir- 
juigas, o turgavietėje—uriadnin- 
k^s ir sargybinis.

C. L. D. S. P. pradžia
Tame tai laikotarpyje susi

organizavo ir aukščiau paminėta 
draugija. Kaip ir visos kitos 
draugijos, ji prasidėjo, taip sa
kantį, iš nieko, —keli nariai ii 
keli taleriai ižde. Bet kuomet 
kitos pašalpines draugijos mer
dėjo, tai Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpines Pašalpos 
nitolat augo ir bujojo.

Kodėl taip atsitiko? Matomai, 
tie žmonės, kurie stovėjo drau
gijos priešakyje, sugebėjo da
lykus permatyti ir išlaikyti pu
siausvirą. Ji sugebėjo geres
niais laikais padėti tvirtus pa
matus. Gi tos organizacijos, ku
rios to nepadarė, užėjus blog- 
mečUms, priverstos buvo tyliai 
arba triukšmingai savo egzista
vimą nutraukti. Kai kurios jų 
arba visai likvidavosi arba su
siliejo su tvirtesnėmis draugijo
mis.

Draugijos augimas
Savitarpinės Pašalpos Draii<- 

gija ne vieną Organizaciją pri
glaudė, ir todėl jos įtaka pasi
darė dar didesnė. Tuo pačiu 
laiku padidėjo ir jos atsakomy
bė. Pirmiau jai priklausė dau
gumoje tik vienos kolonijos na
riai. Dabar ji turi narių viso
se Chicagos dalyse.

Kada tapo pravesti imigraci
jos suvaržymai ir iš Lietuvos 
visai mažai begalėjo įvažiuoti 
naujų žmonių, tai prasidėjo kri- 
zis ir musų pašaipūnėms drau
gijoms, — jų augimas pasiliovė. 
Jos ne tik nebegalėjo naujų na
rių gauti, bet faktinai pradė
jo prarasti ir senuosius. Vieni 
jų mirė, o kiti dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių išsibraukė.

Visai kitaip buvo su Ch. L. 
D. S. P. Sakysime, 1927-28 m. 
bu*vo paskelbtas narių gavimo 
kontestas. Draugijos rekordai 
rodo, jog kontestas pavyko la
bai gerai: narių skaičius pakilo 
nuo 210 ligi 750, o turtas nuo 
$5,000 ligi $16,000. Vadinasi, 
draugija pasidarė tris kartus 
tvirtesnė.

Užėjo depresija. Milionai žmo
nių neteko ne tik darbo, bet ir 
savo sutaupų. Ir juo ta depre
sija ilgiau tęsėsi, tito sunkiau 
buvo verstis visokioms organi
zacijoms. Net stambios apdrau- 
dos kompanijos tapo parblokš
tos. Į tą depresijos verpetą pa
teko ir kai kurios lietuvių or
ganizacijos. Bet Draugija Sa
vitarpinės Pašalpos ne tik at
laikė savo poziciją, bet ir dar 
labiau sustiprėjo: jos narių skai
čius pašoko nito 750 ligi 1,400, 
o turto ji šiandien turi ligi 
$30,000. Visoje Amerikoje mar
žai tesurasime pašalpinių drau
gijų, kurios galėtų tokiu rekor
du pasididžiuoti.
Palengvinama įstojimo išlygos

Šiais metais dĮraugija nebe
rengė kontesto naujų narių ga-

Ne taip kaip buvo Hooverio laikais, kada ex-kareiviai liko 
išvaikyti naktį pagelba ašarinių dujų bombų ir du ex-kareiviai, 
jų tarpe vienas lietuvis, Juška, liko nušauti, dabartinė admi
nistracija atvykusiai bonų armijai davė patalpas ir ją aplankė 
dagi prezidento žmona, kuri kalbėjo jų “salėje”, šalę jos sto
vi bonų armijos pirmininkas George D. Brady.

vimuk Tačiau aprubežiuotam 
laikui ji žymiai palengvino įsto
jimą. Buvusieji draugijos na
riai, kurie dėl nedarbo buvo 
priversti išsibraukti, galės vėl 
grįžti į draugiją, sumokėdami 
tik vieną dolerį įstojimo, jeigu 
Jie nėra senesni kaip ,40 metų. 
Tas doleris eis apmokėjimui 
daktaro egzaminavimo.

Todėl buvusieji nariai visi 
esate kviečiami sugrįžti. Reikia 
atsiminti, kad juo žmogus da
rosi senesnis, tuo juo jam sun
kiau yra apsidrausti. Na, o ap
sidrausti kiekvienas privalėtų, 
nes juk niekas nežino, kada ko
kia nelaimė gali atsitikti.

Piknikas
Per pastaruosiito kelis metus 

draugija buvo paliovusi rengti 
piknikus. Tačiau šią vasarą, 
būtent, birželio, .^5 d. ji turės 
savą metelį pj^Ų^ą p. Miliaus
ko darže.

Prieš kelis metus į draugiją 
bu’vo susirašę beveik du Šmi
tai jaunų narių. Jie vis nusi
skundė, kadi neturi ką veikti, 
kadangi draugija nieko nedaro, 
kas galėtų jaunimą patraukti. 
Tais laikais draugija nesijauto 
esanti pakankamai tvirta rengti 
kokius nors pasilinksminimus, 
kurie galėtų traukti čia gimu
sius jaunuolius. Dabar bus 
progos ir jaunuoliams pasirody
ti. Medžiagos yra. Bus galima 
iš jaunimo sudaryti gerą pro
gramą.

Baigdamas dar noriu štai ką 
pasakyti: Draugija Savitarpinės 
Pašalpos šiandien yra viena 
tvirčiausių lietuvių organizacijų 
Amerikoje. To ji atsiekė todėl, 
kad jos nariai, nors ir yra įvai 
rių nuomonių, tačiau moka su
gyventi. Jos nariai jau yra tiek 
išauklėti, -rJog supranta, kad 
pašalpines organizacijos svar-
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PAVASARINIS BALIUS
— rengia — 

MORNING STAR BENEFIT CLUB 

Subatoje, Gegužės-May 27 d., 1933 
ARMITAGE SVETAINĖJE 

3800 West A r m i ta g e Avė.
Pradžia 7:30 vakare, GERA MUZIKA.

Įžanga vyrams 25c. Moterims — 15 centų

Širdingai Užkviečiu Visus Lietuvius 
ATSILANKYTI

I GRANDIOZIŠKĄ ATIDARYMĄ 
BIRCH TAVERN

A. J. BERŽYNSKIS, Savininkas 
2346 West 69th Street 

arti Western Avenue 
CHICAGO, ILL.

Šeštadieny, Gegužės-May 27 d., 1933
Skanus Užkandžiai bus duodami svečiams DYKAI! 

Ateikite anksti ir Pasilinksminkite.
Mian bus smagu jus sutikti ir pavaišinti.

THE'GEEVUM GIRLS

biausias tikslas yra. šelpti ne
laimės ištiktus narius.

•—-J, A-11a.

Progreso savaitė
Nuo pirmadienio visa Chicaga šven

čia prisirengime prie Pasaulinės Parodos, 
kuri atsidarys rytoj, ši savaitė pava
dinta Progreso savaitė, idant parodyti 
kaip šis miestas yra ištobulėjus ir iš
augės.

Musų miestas ištiesu yra padaręs ne 
mažą progresą. Iš visai menko kai
melio palyginant j trumpą laiką iš
augo į antrą didžiausį miestą Suvieny
tose Valstijose. Ne tik pasididino gy
ventojų skaičiumi, bet ir labai didelėmis 
industrijomis, kurios žinomos visame pa
saulyje.

Chicaga yra progresyvis miestas, to
dėl kad jos piliečiai yra progresy
vus. Jie pabudavojo šį miestą ne
žiūrint į visas kliūtis. Buvo laikas 
kuomet visas miestas tapo sunaikintas 
gaisro, ir ačiū žmonių agresyviškumui, 
pasibudavojo kitą miestą dar didesnį ir 
geresnį.

Musų didelė industrija ir biznio įstai
gos pergyveno daug krizių ir depresijų. 
Kiekvieną sykį mes išėjome iš tos keb
lios padėties tvirtesni ir daugiaus pasek* 
mingi, šiandien, mes stovime prie pat 
Pasaulinės Parodos durų, prisirengę ati
daryti jas dėl “A Century of Progresą’ 
iškilmių.

Miestas progresuoja tik tuomet jeigu 
to miesto biznis auga. Tikslas šios 
"PROGRESO SAVAITES" yra stimu
liuoti biznį. Tuksančiai krautuvių turi 
special išpardavimus, ir jie duoda tokias 
vertybes ir kainas, kad publika galėtų 
pasipirkti. Tai be abejo pataiso biznį, 
įstato daugiaus žmonių į darbą ir yra 
gera pradžia sugrįžti į senus, gerus pros- 
perity laikus.

Virš 300 "Midvvest Stores” savininkų 
prisijungė padaryti šia savaitę pasek
minga! Jie siūlo didelį išpardavimą mai
sto produktų ir groserių kuriuos ilgai 
negalėsite užmiršti. Tokius bargenus be 
abejo įvertins tūkstančiai ir tūkstančiai 
kostumerių.

Pasižiūrėkite į ‘‘Midwest Stores” skel
bimą kuris telpa šios dienos laikraščio 
laidoje. Palyginkite kainas! Palygin
kite produktų rūšį! Jų gerumą ir švie
žumą! Siūlydami pastebėtinas vertybes, 
savininkai "Midwest Stores" sankrovų 
duoda geriausį pavyzdį, kaip švęsti šia 
PROGRESO SAVAITĘ.
-------------------1............................. ....

Garsinkitės Naujienose

fiAakes your
SPRING CLEANING
ir Abelną Narnų darbą padaryti smagesniu, 
negu kaip dabar tik sunkenybe.

HRH padaro darbą chemišku budu suminkštindamas vandenį ir 
visai ištirpdamas ... ir todėl reikia labai mažai pastangų padėti 
palyginant sū kitais valytojais. Ne nubruožia porcelianos, arba 
kitų panašių švelniai išbaigto paviršiaus. Jūsų pinigai grąžinami 
jeigu nebusite užganėdinti.

At most Stores that 
sėli cleaners

ftiur- 
Lan- 

Ab- 
jie užaan&Una!

NUVALYKITE
savo popieruotas arba 
kečias sienas—talpai 
gramu Uždangalus—su 
sorene

Finest cleaner for silver- and glass 
ware, dishes and pots. Kccp HRk 
handy in the kitehen and bath- 
room .... Buy a good supply 
and usc it all over thc house.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

REPUBUC 3100
• -•

J. J. BAGDONAS
UETUMŲGRABORIUS

Liūdnoj galandohpaveslčite man, visus, savo, rupesSųs.' 
5 Koplyčia veltui A.

2506 Mfest 63rd Street

g
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Bnttared aa -Seco&d Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L onder the act of 
Marcb 8rd 1879.

Užsisakymo kainai
ChicagoJe — d aitu j

Matams
Pusei metu ........ ...............
Trims mėnesiams „_ ....
Dviem mėnesiam ___ ___
Vienam mtaesiui ____ __

Chicago j per Išnešiotojus: 
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Savaitei------ -----------------
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Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
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Metanui ________
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Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _________

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
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$8.00
4.00
2.00
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$7.00
8.50
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.75

Ktaljtenos eina kasdien. išskiriant 
sekmftdfaifaa, Leidžia Naujienų Ben-

štai neseniai buvo paskelbta, kad “naciai” įsteigė 
specialę politišką policiją, žvalgybą^ kurios uždavinys 
yra šnipinėti ir gaudyti “valstybės išdavikus”. Ta Hit
lerio žvalgyba, lygiai kaip ir Stalino G. P. U., daro pas 
žmones kratas, atiminėja uždraustas knygas, areštuo
ja ir laiko suimtus asmenis kalėjime arba koncentraci
jos stovykloje be teismo sprendimo. Ji dažnai kalinius- 
muša ir kitokiais budais kankina.

Hitlerio valdžia pasiskolino iš Stalino “proletarinas 
diktatūros” dar vieną dalyką kovai su politikos prie
šais. Ji įsteigė prie Prūsų teisingumo ministerijos spe
ciali “Sabotažo Departamentą”. Apie tai praneša savo? 
laiške “Berliner Tageblatt” redakcijai Dr. R. Ley, kliš
ių valdžia paskyrė viršininku “Veikimo Komiteto Vo
kietijos Darbininkų Apsaugai”. Tame laiške tarp ko ki
ta

munistai, kurie visuomet sten
giasi pakenkti darbininkų ju
dėjimui. Bet Anglijos įstatymai 
reikalauja, kad kandidatas už- 
sistatytų 150 svarų; sterlingų. 
Jeigu kandidatas gauna ma
žiau, kaip aštuntų dalį balsų, 
tai jo kaucija- tenka valdžiai.

Komunistai, kad; ir turi pla
čias gerkles, bet drąsos nela-

bai daug. Bijodami, kad jų 
kandidatas pražudys kauciją, 
jie tos kaucijos nepadėjo, to
dėl komunisto kandidatūra bu
vo atmesta.

Kadangi prieš Darbo Parti
jos kandidatą nebuvo nė vieno 
teisėto oponento, tai Tom 
Smith tapo paskelbtas atstovu, 
be rinkimų.

!S
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THOMAS MOONEY NEKALTAS
r 1 !■■■■■■■■ ■ ■<

Vakar “Naujienose” jau buvo pranešta, kad teis
mas San Francisco mieste pripažino Thomą Mooney 
nekaltu. Bet po šito teismo sprendimo Mooney vėl bu
vo' nugabentas į kalėjimą.

Mooney buvo nuteistas kitoje byloje ir jau 16 me
tų išsėdėjo kalėjime. Dabartinė byla yra antra. Ka
dangi formaliai ji yra visai atskira byla, todėl padary
tas joje sprendimas neturi legalės reikšmės pirmesniam 
Mooney nuteisimui. Mooney gali išeiti iš kalėjimo, tik 
gavęs gubernatoriaus susimylėjimą arba gal su pagel- 
ba federalio teismo.

Išteisinimas antroje byloje duoda pagrindo susi- 
mylėjimo prašyti, nes faktai šioje byloje yra kuone tie 
patys, kaip ir pirmoje. Jeigu teismas jį dabar išteisino 
dėl to paties dalyko, už kurį jisai pirmiaus buvo pa
smerktas, tai aišku, kad pirmesnis sprendimas buvo 
neteisingas. Reikia manyti, kad Californijos guberna
torius šitą logišką išvadą padarys ir Thomas Mooney, 
galų gale, atgaus laisvę.

sakoma: w
“Aš noriu Jums taip pat priminti, kad neseniai! 

Prūsų Teisingumo Ministerijoje buvo įsteigtas Sa
botažo Departamentas, kuriam Jūsų- darbas, be abe
jonės, bus įdomu ištirti.”
Reikia laukti, kad netrukus Berlyne prasidės ir 

Viešos “sabotažo bylos”, panašios į tas, kurias laiks nuo 
laiko surengia sovietų valdžia Maskvoje.

Rusijos bolševikai per 14> metų darbavosi, kad Vo
kietija priimtų jų “idėjas”. Jie savo tikslą pasiekė.

Obcar VVilde Verte A. Kartonas.

į Ofifiano Gray’jaus Atvaizdas atį-.—■■ -- - - - -- - - - -

LIETUVOS UŽSIENIŲ POLITIKA NEAIŠKI

Pranešama, kad Lietuvos cenzūra neleido spaudo
je paskelbti tą žinią, kad Hitlerio atstovas Rosenberg 
pasiūlė1 per Anglijos valdžią išspręsti Dancigo “karido- 
riaus” klausimą, sudarant muitų sąjungą tarp Lietu
vos ir Lenkijos ir užtikrinant Lenkijai išeiti i jurą per 
Klaipėdos uostą. Kam Lietuvos valdžia neduoda spau
dai šitą žinią paskelbti? Ar nebūtų geriau, kad visuo
menė žinotų Vokietijos sumanymus ir pareikštų savo 
nusistatymą?

Visa opozicija Lietuvoje reikalauja, kad Lietuva 
jungtųsi su 'Latvija ir Estija atsigynimui nuo Vokieti
jos fašizmo ir Rusijos bolševizmo. Vyriausybė šitai 
minčiai yra priešinga. Tai kokia gi linija ji nori vesti 
Lietuvos užsienių politiką?

MISTERIJA DĖL TUMO-VAIŽGANTO MIRTIES

“L. Žinios” rašo, kad Lietuvoje pasklido “įvairių 
žinių apie kun. Tumo mirties priežastis’’, todėl Dr. Pet
rikis, kuris gynė Tumą, kreipėsi į Medicinos draugiją, 
kviesdamas ją pasirūpinti mirties priežasčių ištyrimu 
ir painformuoti visuomenę. Medicinos draugija jau su
darė tuo tikslu komisiją, į kurią įeina: Sveikatos de
partamento direktorius Dr. Mačiūnas, prof. Bagdonas, 
prof. Hagentornas, prof. Vinteleris ir Dr. M. Nasvytis.

Kokios rųšies tie gandai apie kun. Tumo mirtį, 
spaudoje neteko pastebėti

BIEDNAS MORGANAS

Apžvalga
- .......... ■' - ■ -I.

KETINA ŠAUKTI “VISO 
SAULIO LIETUVIŲ 

KONGRESĄ”

PA-

Kaune yra įsikurusi draugi
ja užsienio lietuviams remti. 
Gegužės 6 d. tos draugijos 
kontrolės skyrius laikė susirin
kimą, kuriame buvo laikytos 
dvi paskaitos: Skipičio ir Tom
kaus. Skipitis nurodė, kad apie 
40% lietuvių gyvena užsieny. 
Tai,
žydų, kurių tautiečių toks di
delis procentas

pirma tauta po

gyvena sve
tur”. Todėl reikią rūpintis, kad 
lietuviai svetimose šalyse ne- 
ištautėtų.

Paskui buvo iškeltas ir ap
svarstytas sumanymas šaukti 
viso pasaulio lietuvių kongre
są. Užsienio lietuviams remti 
draugija renka žinias apie už
sienio lietuvius iri rengia kon
gresui dirvą. Bet gal butų ge
riau, kad kauniečiai pasisteng
tų pirmiausia ‘‘sulietuvinti” — 
Kauną.

PILSUDSKIO VALDŽIA KON
FISKUOJA SOCIALISTŲ 

LAIKRAŠČIUS

Lenkijoje buvo sukorifiskuoti 
šių socialistų partijos ir pro
fesinių sąjungų laikraščių ge
gužiniai numeriai: “Robotni- 
czy Przegląd Gospodarczy”, 
“Kolejarz Zwiąskowiec”, Mlo- 
dzi Idą” (jaunuomenės orga
nas) ir “Chlopska Prawda”.

RtJSŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
LAIKRAŠTIS PARYŽIUJE

Korespondentas toliau rašo, 
kad tarpe komunistų reiškiasi 
didelis sumišimas, 
(desperacija) 
prieš Staliną. Bet komunistai 
Stalino bijo,
be pasigailėjimo sunaikina vi
sus, kurie tik drįsta kelti bal
są prieš diktatūrą.

sielvartu
ir neapykanta

nes jo žvalgyba

FRANCUOS SOCIALISTŲ
LAIMĖJIMAI

Senato komisija, kuri tyrinėja bankų reikalus, pa
sišaukė stambiausiąjį Amerikos (gal ir viso pasaulio) 
bankininką, J. P. Morganą, kad jisai' papasakotų apie 
savo biznį. Jo bankas yra privatinių, t. y. jį valdo ne 
korporacija, bet atskiri asmens, susidėję į daiktą, kaip 
partneriai. Šiuo laiku Morganas turi 20 partnerių. Kaip 
jie veda savo biznį, niekas nežino.

Senato komisijos klausimai iškėlė aikštėn, kad J. 
P.’ Morgano bankas turi 500 milionų dolerių turto. Ta
čiau per paskutinius trejus metus Morganas ir 20 jo 
partnerių nemokėjo visai arba beveik nemokėjo paja
mų mokesnių federalinei valdžiai. Mat, per tuos tre
jus metus jie turėję ne pelną> bet “nuostolį”.

Tai atrodo labaii keistai Paprastas darbininkas, ku
ris per metus uždirba daugiau kaip tūkstantį dolerių, 
turi mokėti pajamų taksas (income tax), o.turtingiau
si Amerikoje bankininkai, kurie* valdo šimtus milionų 
dolerių (o kontroliuoja jie bilionus!), nuo mokesnių 
išsisuka. Yra kas nors bloga su taksų įstatymais, jeigu 
Šitokį dalykai gali dėtisj

HITLERIS EINA STALINO PĖDOMIS
■ i ii

Vokietijos Hitlerininkai uoliai kopijuoja ne tik bol
ševizmo principus (parlamentarizmo atmetimas, diktan
tui^, spaudbs laisvės panaikinimas, politikos priešų, 
persekiojimas-ir žudymas ir t. t), bet ir jo praktiškos 
politiko* priemonei

Po nacional-socialistiško per
versmo Vokietijoje iš Berlyno 
turėjo persikelti j Paryžių Ru
sijos socialdemokratų darbinin
kų partijos oficialis laikraštis 
“Socialističeskij Vestnik”. Tik- 
ką atėjo jo 6-7 numeris. Jame 
įdėta keletas įdomių korespon
dencijų iš sovietų “rojaus”.

Iš Leningrado rašoma apie 
badą:

“Ekonominio gyvenimo su
irutė, ypatingai disproporci
ja tarpe įvairių pramonės 
šakų, pasiekė čiukurą,” rašo 
korespondentas R. “Nežiū
rint į tai, kad statyba tebe
sitęsia, ūkyje reiškiasi koks 
tai paralyžius. Labiausia jau
čiamą ir paviršiuje greičiau
sia pastebima — begaliriįs* 
trukumai dtionols ir maisto 
produktų,

“Apie badą aš jau rašiau 
jums. Jį reikia suprasti nė 
sąlyginiai; bet tikrąja, to žo
džio prasme. Ukrainoje, VoU 
goję, kai kuriose Vietose Va* 
karų Sibiro — masinis ba
das, žmonės tinsta iš bado, 
vartoja vietoje maisto įvai
rius surogatus (Substitutus), 
bėga* kur įmanydami, Bai
siai prasiplatino šiltinė (ti
ras)/'

I

Gegužės 7 d. įvyko perrinki
mai antrame parlamento dis- 
trikte Toulouse mieste. Socia
listų kandidatas Berlin gavo 
10,765 balsus ir buvo išrink
tas. Palyginant su pirmais bal
savimais, jo balsų skaičius pa
didėjo daugiau kaip 1,600.

Apie pirmuosius balsavimus^ 
tame distrikte vakar buvo ra
šyta “Naujienose”. Tuose bal
savimuose ėjo 4 kandidatai, 
kurie surinko kartu 19,321 b. 
Socialistų kandidatas buvo ga
vęs daugiausia , balsų, būtent 
9,108; radikalas 6,837, dešinių
jų atstovas 2,314 ir komunis
tas 947. Kadangi nė vienas 
kandidatas nebuvo gavęs abso
liučios daugumos balsų, tai te
ko balsuoti antru kartu.

Antram balsavime radikalų 
kandidatas nebėjo. Dauguma 
radikalų šalininkų todėl susi
laiko nuo balsavimo. Bet prieš 
socialistų kandidatą ėjo deši
niųjų atstovas ir komunistas. 
Socialistas lengvai laimėjo rin
kimus. O komunisto balsai ant
rame balsavime net sumažėjo: 
jisai gavo tik 888.

ši socialistų pergale yra jau 
trečia po visuotinų rinkimų. 
[Papildomuosiuose rinkimuose 
Oise Uhry distrikte ir Haute- 
!Loire departamente socialistai 
laimėjo po vieną naują man
datą.

(Tįsinys)l
. Kada pusvalandį išmušė, jis 
įranka»pabraukė savo kaktą ir 
tada greitai atsistojo ir su di
desniu, negu paprastai, atsi
dėjimu, apsirengė, padėjęs 
daug atydos pasirinkime kak
laraiščio ir spilkutės, ir per
mainęs savo žiedus daugiau 
negu sykį. Ilgą, laiką jis pra
leido prie pusryčių taip gi, 
paragaudamas visokių valgių, 
kalbėdamas tarnui apie nau
jus rubus, kuriuos jis ketino 
užsakyti savo patarnautojams 
Selby’je, ir peržiūrėdamas sa
vo laiškus. Iš kai kurių laiškų 
jis šypsojo. Trys laiškai jam 
buvo nuobodus. Vieną jis per
skaitė keletą sykių, tada su
plėšė, su maža suerzinimo iš
vaizda ant jo veido. “Tas bai
sus daiktas, moters atmintis I” 
kaip lordas Henrius sykį yra* 
pasakęs.

Pabaigęs gerti puoduką juo
dos kavos, jis išlėto servetuke 
nusišluostė lupas, pamojo tar
nui, kad palauktų, ir nuėjęs 
prie stalo atsisėdo ir parašė 
du laiškus. Vieną jis įsidėjo 
kišenėn, kitą jis padavė tar
nui. ‘

“Nunešk šį į 152, Hertford 
gatvę, Francis, ir jeigu ponas 
Campbell’as bus išvažiavęs iš 
miesto, gauk jo antrašą/’

Kai tik jis pasiliko vienas, 
jis užsidegė cigaretą ir pradė
jo braižyti ant lakšto popie- 
rio, iš pradžių gėles ir šmote
lius architektūros, paskiau 
žmonių veidus. Staiga jis patė- 
mijoj kad kiekvienas veidas, 
kurį jis nupiešė, atrodė turė- 
j’s fantastiško panašumo Ba- 
ziliaus Halhvardo veidui. Jis 
susiraukė ir atsistojęs nuėjo 
prie knygų šėpos ir nežiūrėda
mas išsitraukė vieną tomą. Jis

SOVIETAI PASKYRĖ DELE
GACIJĄ Į EKONOMINĘ 

KONFERENCIJĄ

Sovietų valdžia paskyrė į pa
saulio ekonominę konferenciją 
Londone šiuos delegatus: už
sienių reikalų komisarą Litvi- 
novą (pirmininku), Mežlaukį 
(padėjėju), ambasadorių Ang
lijoje Maiskį (nariu) ir Ozer- 
skį (nariu).

Nors bolševikai nuolatos rė
kia apie “plėšikiškus imperia- 
lis<tus?*, bet kai tik tie “impe
rialistai” pamoja pirštu, tai jie 
tekini atbėga į’ jų konferenci
jas. Į Londoną bolševikai siun
čia savo atstovus, tikėdamieši 
tenai rasti progos prisigerinti 
amerikonams ir gauti Jungti
nių Valstijų pripažinimą.

.....................— i .................—
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Normanton apygardoje, nu
mirus Darbo Pantijbs atstovui 
Fįtetl Bali,. reikėjo išrinkti nau
ją atstovą J parlamentą; Dar
bo Partija* nominavo Tomą 
Smith’ą. (Prieš jį išėjo tik ko-

buvo nutaręs nemąstyti apie 
tą, kas buvo atsitikę, kol ne
bus absoliutiško reikalo tam.

Kada jis jau buvo išsitiesęs 
antį sofos, jis pažvelgė į pirmą 
knygos antraštės puslapį. Tai 
buvo Gautier’io “Emax et Ca- 
mėes”, Charpenticr’io japoniš
ko popierio laida, Jacąuemar- 
t’o graviruota. Viršeliai buvo 
gelsvai žalios odos, auksuoto
mis križiavonėmisi ir taškuo
tomis pomegranatomis papuo
šti. Adrian’as Singleton’as bu
vo padovanojęs jam tą knygą. 
Bevartant knygos lapus, jo 
akys nupuolė ant eilių apie 
Lacenaires ranką, šaltą, gel
toną ranką “du supplice enco- 
re mab lavėe, pilkuotais rau
donais plaukais ir su “dųigts 
de faune”. Jis pažvelgė į savo 
baltus smailius pirštus ir ne
galėjo susilaikyti nesudrebejęs 
truputį; ir skaitė tolyn, kol 
nepriėjo tas malonias stanzas 
apie Veneciją:

“Sur unne gamine chromą- 
tique,

Le scin de perles ruisselanh 
La Venas de VAdriatiąue 
Sort dė 1'eau. som corps 

rose et blanc.
Les d omes, sur Vazur dės 

ondes
Suivant la phrase au pur 

contour,
S!enflent comme dės gargės 

rondes
; Que šoulebe un soupir 

d’amour.
L’esguit aborde eb me 

d’epose,
Jetant son amarre au pilier, 

i Derant une facade rose 
i Sur le marbre d’un escalier" 
- Kokios puikios jos buvo! 
Skaitant jas, atrodė lyg butil
eno plaukęs rausvos bei per
lo spalvų miesto vandenimis,

Penktadienis, geg. 26, 1933 

sėdėdamas sidabrinio prieša
kio ir plevėsuojančiomis už
dangomis juodoje gondoloje. 
Net pačios eilutės jam atrodė 
biivę kaip tos turkižų mėlynu
mo tiesios linijos, kurios seka 
plaukiant prie Lido. Saigųs 
spalvų suspindėjimai primine 
jam tuos opalų ir pijolkų gur
kliais paukščius, plasnojančius 
aplink aukštą, medaus korio 
paviršių Campanile, arba puo
šniu grakštumu vaikščiojan
čius pro tamsias dulkėmis 
spalvotas arkadas. Atsilošęs, 
pusiau užmerktomis akimis, 
jis atkartojo ir atkartojo pats 
sau: —

“Devant une facade rose
Sur le marbre d’un 

escalier.”
Visa Venecija buvo tose 

dviejose eilutėse. Jis atsiminė 
rudenį, kurį jis praleido tenai, 
ir tą stebuklingą meilę, kuri 
buvo sužadinus jame pašėlu
sius malonius nupuolimus. Vi
sur buvo romanso. Bet, Vene
cija, kaip ir Oksfordas, palai
kė aplinkybes romansui, o tik
rai romantiškam žmogui, ap
linkybės buvo viskuom, arba 
beveik viskuom. Dalį laiko 
Bazilius buvo sykiu su juom 
ir buvo nuožmiai pakilusiame 
upe iš Tintoret’o. Vargšas Ba
zilius! Kokiuo baisiu budu 
žmogus numiršta!

Jis atsikvėpė ir vėl pasiėmė 
knygą ir bandė užmiršti. Jis 
skaitė apie kregždes, kurios į- 
skrido ir vėl išskrido iš mažos 
kavinės, Smirnoje, kurioje 
Hadidžiai (moslemų maldi
ninkai keleiviai į Meką) sė
dėjo, skaitydami savo gintarų 
karolius, ir turbanomis apsi
vynioję galvas versliai rūkė 
savo ilgais kutosais pypkes, ir 
tarp savęs rimtai kalbėjosi; 
jis skaitė apie Obeliską, esantį 
vietoje vadinamoje Place dc la 
Concorde, kuris granito aša
romis verkia, jo atskirtoje 
nuo saulės nelaisvėje, ilgėda
mas sugrįšti prie karšto, lo
tosais apaugusio Nilio, kur 
yra sfinksų, ir rožių spalvos 
paukščių ibjsų, ir aukuostais 
nagais baltų plėšrių paukščių«» 
ir mažomis berilio akimis kro- 
kodilių, kurie rauploja ant 
žalio garuojančio purvyno; jis 
pradėjo sielvartauti apie tas 
eilėse kurios, sutverdamos 
muziką iš bučkiais nuspalvo- 
to marmuro, pasako apie tą 
keistą statulą, kurį Gauticr ly
gina prie kontraltos balso

(Bus daugiau)

KAD TIK JIS NEIŠSPRŪSTŲ Iš RANKŲ
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nubaudė už šuns kan
kinimų

Pardavė 2,000,000 pa
saulinės parodos ti

kietų knygelių.
Tapo paskelbta, jog ligi šiol 

jau parduota 2,000,000 pasau
linės parodos tikietų knygelių. 
Kiekviena knygelė parsiduoda 
po penkis dolerius ir 
įžangos tikietų., Vien 
vakar buvo parduota 
tų knygelių.

turi 10 
tik už- 
175,000

John Andriolo pririšo savo 
šunį prie užpakalinio “bam
perio”. o paskui,, įsėdęs į auto
mobilių, pradėjo važinėtis 
Belhvopd gatvėmis. Jis tapo 
areštuotas ir patrauktas atsa
komybėn. Teisėjas Lambert 
paskyrė bausmę: pasimokėti 
$50 ir padengti teįsmo išlaidas, 
kurių susidarė penki dole
riai. Pricgtam “konfiskavo” 
ir šunį, — esu, jeigu Andriolo 
nemoka su gyvuliu tinkamai 
elgtis, tai jam jo ir nereikia.

Suėmė keturis jaunus 
banditus

Žada, reikalauti, draus, 
mes prieš, mokyklų: 

uždarymą.
Švietimo taryba nutarė visas 

Chicagos viešąsias mokyklas 
uždaryti dviem savaitėm anks
čiau^ negą paprastai. Tuo, ba
du bus bandoma sumažinti iš
laidas. Einant tuo 
mu, mokyklos turės 
ti birželio 9 d.

Deliui to švietimo
mo tarp mokytojų kilo bruz
dėjimas. Kai kurie jų pareiš
kė tą nuomonę, kad gal bus 
bandoma gauti drausmę (in- 
džionkšenas) prieš tą patvar
kymą.

Prie Courtland st. tapo su
imti keturi jauni banditai, ku
rių vyriausias yra tik 22 metų 
amžiaus* Iš pradžių jie, ban
dė pasipriešinti ir pradėjo šau
dyti, bet paskui pasidavė. Visi 
jie yra italai ir priklauso prįę 
gengės 42.

James Francis Thaddeus 
O’Connor iš Los Angeles, Gal., 
kuris tapo paskirtas nauju 
pinigų direktorium — Pinigų 
Kontrolierium.

NAUJIENOS, Chicago, UI.,
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niekuomet pji’ma jis nebuvo 
areštuotas. Tačiau prokuroro 
asistentas pristatė rekordus, 
kurie rodė, jog Morey buvo 
areštuotas ir paleistas “pasitai
symui”. Tada teisėjas pa
klausė :

— Kodėl tamsta melavai 
man?

— Aš nelabai teprigirdžiu,— 
teisinosi Morey.

— Gal dabar išgirsi, — tęsė 
teisėjas, šeši mėnesiai į 
Brithvcll lealėjimų ir penki do
leriai pabaudos už nešiojimų 
paslėpto ginklo.

Šeimų ekskursijos

patvarky- 
uįsidary-

Chicagos elevatoriai pirmų 
kartų istorijoje paskelbė taip 
vadinamas šeimų ekskursines 
ratas. Kitaip sakant, nupigin
tas kainas. Suaugęs žmogus, 
kuris į abu galu. nusipirk? tL 
kietų (round trip) už 25 cen
tus, galės vežtis du vaiku? ligi 
12 metų. Na, o tėvas ir mo
tina, sumokėję 45 centus už du 
“ro.upd trip” tikietus, galės vel
tui vežtis tris vaikus.

patvarky-

Atsidarė South Chicago 
Savings bankas

Vakar atsidarė South Chi
cago Savings bankas, 2959 E. 
92 n d st. Po to, kai banko šė- 
rininkai sudėjo $100,000, val
stijos auditorius leido bankui 
atsidaryti.

Planuoja sumažinti tei
sėjų algas

Automobilistams 
smūgis

su-
manymas sumažinti teisėjų 
algas. Jeigu tas sumanymas 
bus senato priimtas, tai teisė
jai, vietoje penkiolikos tūks
tančių, gaus dvyliką tūkstan
čių dolerių metinės algos. įne
šimų apkapoti teisėjų algas pa
darė atstovų buto narys James 
T. Burns.

Legislaturojc svarstoma nau
jas bilius, kuriuo einant bus 
reikalaujama iš automobilistų 
įrodymas, kad jie yra užsimo
kėję taip vadinamus ‘‘personai 
property” taksus. Jei tas bi
lius praeis, tai asmenys, kurie 
bandys išsisukti nuo tų taksų, 
negalės gauti laisnį automobi-

Mirė nuo sužalojimo po
licijos , leitentas,; Barker

Prieš metus laiko prie Lang- 
ley ir Oakvvoųd bulyaro šelpi
mo stoties įvyko riaušes. Lei
tentas Barker su keliais polic- 
monais buvo pasiųstas išvai
kyti riaušininkus. Tačiau jis 
tapo minios, pagautas ir skau
džiai sumuštas.

šiomis dienomis Barker pa
simirė, sulaukęs vos 36 metus 
amžiaus. Koronicrio jury pri
pažino, jos jis įnirę nuo sumu
šimo laike riaušių, o taip pat 
pareiškę nuomonę, kad tie as
menys, kurie sumušė teitentų, 
turėtų būti areštuoti ir pat
raukti atsakomybėn.

METINĖS MIRTIES SU
KAKTUVĖS

JUOZAPAS PALEKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 27 
dieną gegužės mėn. 1 932 m., su
laukęs 45 metų amžiaus, gimęs 
Panevėžio apskr.. Triškų parap.,

Paliko dideliame nubudime mo
terį Barborą. 3 dukteris. Jose. 

, pbine. Aldoną ic Bitutę ir gimi’ 
: nes.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus vyro ir tėvelio bus laikomos 

; Šv. Mišios Nekalto Prasidėjimo 
Pan. Šv. bažnyčioje 27 d. ge
gužės mėn. 1 93 3 m. 8:00 vai. 
ryto.

»? Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas. Mes Tave Musų bran
gusis niekuomet neužmiršime. Tu 

.pas mus jau nebesugrįšj, bet mes 
ankščiau ar vėliaus pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka.

Moteris, Dukterys ir Giminės.

ELZBIETA SHIMIENĖ 
po tėvais Pudzemaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gūžės 24 dieną, 3:15 valandą 

j te 1933 m., sulaukus 42 metų 
. amžiaus, gimus Panevėžio apskiri- 
’ čio, Vaškų parapijos, Nariunų 

kaimas.
Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime vy- 

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

Kūnas pašarvotas randasi 1420 
f. No. Fairfield 
1 Laidotuvės 

‘ žės 27 dieną, 
- iš namų bus 
kas kapines.

Visi a. a._ ............ ,, .. .............. .
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikei jai paskutinį 

■ . patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nu|iudę liekame,
Vyras, Giminės ir Draugų.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Lachavicz U Son, Telefonas 
Canal 2515.

t ge- 
ry-

Avė.
įvyks subafoj gegų- 
2:00 vai. po pietų 
nulydėta į TautiŠ-

Elzbietos Shimienčs

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

Andriejaus Dirdos
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 27 d., 1923 me

tais sulaukęs 63 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Josvai
nio parapijoje, švilių kaime. Paliko dideliame nuliūdime 

• moterį Oną, sūnų Juozapą ir dukterį Adelę.
Amerikoj išgyveno 30 metų. Buvo gero budo žmpgus, 

kuris įsigijo daug gerų draugų.
Liūdnai atminčiai mano brangaus mylimo vyro And

riejaus Dirdo bus laikomos šventos mišios Gimimo Pene- 
lės švenčiausios parapijos bažnyčioje Marųuette Parke 
šeštadienį, gegužės 27

Mes neužmiršome 
tyje neužmiršime.

Liekame nuliūdę

d„ 7:45 vai. iŠ ryto.
tavęs per 10 metų, taipgi ir atei-

Moteris, Sūnūs ir Duktė.

Tos ckakursinės ratos ligi I rengė tarptautinį gražuolių 
birželio 15 d. bus tik šventa- koiitestų, kuriam yra paskirta 
dieniais, o po birželio 15 d. ir net $20,000. Kęnteslc dalyvau- 
paprastomis dienomis, prade- ja įvairių tautų gražiausios 
dant nuo 9 vai. ryto. inerginos. Vakar į Chicagų

  atvyko 13 gražuolių. Kitos at- 
_ . _----------------- _ vyks vėliau. Viso jų bus 51.

Atvyko studentų grupe 
į pasaulinę parodą. /Piešia be rankų

Lietuviai DaĮįįtįffafe

Persikėliau | trdveinę.ir patogesni vietą

3325 So. Halsted St.
V*|aądps: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

h nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniaia nuo 10 iki 12 

Phone Bouląvard 8483

■. .................g

Uzvakąr iš Kansas universi- T_T. .. , . , , - -y 41 : v. Henry Wicgman, 25 metutoto atvyko grupe iš 41 mzi- v. J , XT *.- . i-,!, 4 amžiaus, gimė be rankų. Nc-merystes ir architektūros stu- L. ....... . . - ,
denių. Studentai čia bandys ž,ur,nt, > Į,s ba,8<į.aul‘š 
susipažinti su vėliausiais išra- n® '!*.0 lr l>aro e. ‘1 ,c? 
dimais inžinerystės bei arebi- 1 r,.*jf ,k,<:k
lektūros srityse. lalko PavcllLsl«

________________pasiuntė prezidentui Roosc- 
... „ . .______. veltui, iš kurio šiomis dienomis

Atėmė pinigus ir nu-Lavo pudekos laiškų.
vilko kelnes

I)u banditai įėjo į John Re- 
petski čeverykų taisymo dirb
tuvėlę (1920 W. Chicago av.) 
ir iš savininko bei jo pagelbi- 
ninko atėmė $165. Kad leng
viau butų pasprukti, banditai 
huo nukentėjusių numovė kelt 
nes ir pasiėmę su savimi.

Dabartiniu laiku Wicgman 
lanko American Academy of 
Arts ir gyvena Ciceroje, 1418 
So. 60th ourt. Piešdamas, še
petukų jis laiko dantimis.

Pasaulinės parodos gra 
žuolės

Chicago Tribūne kartu su 
keliais kitais laikraščiais su-

Ol> r* ITAQPTTTTQUjK« U JLJLi3
DEįNTISTAS 

Grjif 0. Buropoe ir vii pt^UiltesoĮft. 
eono jo j vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

8335 So. Halsted St
t<l boulevard »1S»„

h Te^ Boulevard, 5914.

DLNAIKEB’S
756 W. 35th St 

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

Nedridieniaią pagal sutartj.

Garsinkitės Naujienose] A. K> Rutkauskas, M,D.
4442 South- Westem Avenue 

TeL Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 19 valandai, vakaro.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Privertė išgirsti
Fred Morey, 23 metų jau

nuolis . (5511 S. Richmond st.), 
įitėmė iš jaunuolio Scheck, 33. 
Centus, grasindamas jį nužu
dyti. Už tai jis pateko į teis
mų. Teisėjui Uartingan jau
nuolis Morey pareiškė, jog kal
tinimas yra neteisingas ir kad 

---- u—----- ------------------ .---- ,---

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G Re A Br ORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

i

1

•l

-I

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvina akių įtempimą, kuria eati 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių apjtemitųo, nervuotųmo, skaudamą 
akių karštj, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos . vaikus., Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutarti. Akinių kainų* pexpu»ę pigiau*, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimu akys ati-. 
taisomos be akiniu, Kainos pi 

giau kaip pirmiau, 
4712 South Ashland Avė, 

Pbope Baulevard,, 7589’

...... Graboriai
TeJ. Vjętęry 4088, 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas, taip žemai 

kaip $75.00
Pavlavicia Undertaking 

Company 
IpRorporuota 

HENRY W. BECKER 
(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So, Halsted St. 
CHICAGO, ILL,

DR. C. K. KLIAUGA 
DentistaSi 

Valandų, nuo 9, — 9

2420 W. Marųuette Rd.
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

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

Tet Kenwood 5107.
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso. Tel. Bonkvanl 5913. 
Rez. TeL Victory 2343 

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso vaūndoą nuo 1-3* mo 6:30-8:30 

Nedėldieniaų pagal sųMftj.

Phone Boulevard 7042

įvairus Gydytojai r
-----  M r ... M .! .1 I I'P................ .

Phone Armitage 2822

dr. w. f. kalisz
1145 Mjhvaukee Avenue,

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

Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

► ‘ >
. Patyrimas 

' Komplikuotuose 
’ Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Telefoną* Yard* U38 DeiltlStaS
Stanley, P. Mažeika 4645 So. Ashland Avė 

zv v. • • artl 47tb StreetLrrUDOrillS IT Valandos nuo 9 iki 8 vakare.

Balzamuoto jas StKjoj pJ«al
Moderniška Koplyčią Dovąnai _ _ _ __ _ __ _ _Turia r,ik- DR. T. DUNDULIS
3319 Auburn Avenue gydytojas ir chirurgas

CHICAGO, ILL. 4142 Archer Avenue
_____ _____________ _______ ____ ______ _— Telefonas Virgin!* 0036

Telefonas Yards 1138

J. F. RADZIUS DR< A. L. YUSKA
" Inc> 2422 W. Marauette Rd.

LIETUVĄ GRABORIUS kampa, 67th ir Artesian Avd.
Palaidoja uz $25.00 ir augsciau. Telefonas Grovebill 1595

zzo uzM°doc?išęka koply4ia/d^kai,/ a 174 Va'lando* nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4
668 18t/i St. Tel. Canal 6174 7^ p0 pjetqt ,eredoms po pietą h

Chicago, III, nedilioms pagal «u«itarim»-

SIMON M. SKUDAS XVproV«‘«5»Awm"
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS ofiso Tel, Canal 0257

Pauroavima, gera, k nebėgu, DR f. ZALATORIS 
410 VV. 1O 0h GYDYTOJAS , IR CHIRURGAI
Tel. Roosevelt 7532 1821 So. Halsted Street

—----------------- ---------------------------------------- — CHICAGO. ILL.

DR. IIERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 35. me
tus kąipo patyręs gydytoja*, chirurgas u 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas, vyrą, 
moterų ir vaikų pagal naujausius 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth SU, netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

T<L Cąnal 3110 
n m »’ Rezidencijos telefonai 
Hyde P ar k 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Aehland Ava., 2-Intel

I lioteriikų. Vyriškų ir Vaiką ligą 
OEISp VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryt«< na^ 2 iki
Vai. po pietą ir nuo 7■ iki 8:30 v

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuviu 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, galit 
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra- 
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė- dalis grabų* tuo 
budu. sutaupymas pirkėjąpią.. yrą, kuodį - 
džiausias. .. •' ■ 1
Niekur kitur negausite tokios geros gra- 
bu.v.extės.už.tiek.pat pinigų.
ši įstaiga randasi to j, pačio j vietoj jau 25 
metai/
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYĘAI dėl Šermenų. 
Nuliūdimo, valandoje, pašaukite šiąiįs- 
taigas.

Phone Boulevard, 4139 ] 
A. MASALSKIS 

Mųaą Patąrnavįmąi lai- 
dotuvėae ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui , sky
rių.

3307 Auburn Avė..
CHICAGO, ILL,

'‘■""i11 1-.. ' " t .■ » ’

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise, patinusias, išjiutnsiai 
blauzdų gyslas.

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

TtL; Boulevąrd 14 0 Į
------------. ........ .■■■ ■■-?—, . —r——'

įteksi P R AN ESU
Patarnauja Chicagoje Dr. StrikoFio, ® D. 

ir apielhiklje. ’ Spstyžima
Dy,K. ..ir . ,gV^ Of“"1 4^5 si ASHLAND AVB. 

Koplyčia dykai.
14092 ARCHER AV.' Ofiso vai.': Nuo 2 ikį. 4,ir nuo, 6 iki 8 
-------—------------------- I vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Baplevąrd 7820 
Namų Tel,: Proąpect 1930

Telefoną* Yard* 0994-

Dr. MAURICE KAHN
Ofuo valandos:

Nuo 10 riki 12 dieną, 2 iki 3 po pM

Offccil T«l. Vktory. 6891
xel 91

ir apieltakėje.

Rusa* Gydytoms i*. Chirurgą*

3102 So/ Halsted st
kampa*. 31*t Stretf

VaU 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 va 
Nedėliomis ir iventadieniaia 10—2,

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ UBABORim 

4605,07 SO?’ffii®TĄl8Ę<ĄyET 
Vili TMohai YARDi. 1741—1742. CHICAGO,. IILL.

.ttvuarjuuis ar n

I;J. ZOLP
GRABORIUS 

164$ W«st 46 St. 
T4„ BouĮęyjręl 5203, ir 8413 

1327, Sct. 49 Ct.
Tjjk QcV° 3724^ Koplyčia dykai

Uchavich ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauaia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, I1L 
Tek Cicero 5927

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 fc 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefonas Ęepublic 7868

Ofiso Tel. Victoty. 2284
Rez. Beverly 0081

Dr, John Francis Ruzic
GYDYTOJĄ? IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL

Hendod^6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 y.
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

Lietuves Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Therapy 
« Midwif< 

6109 South Albany 
Avenue , ; 

' Phone 
Hemlock 9252 

Patarnauja prie gim
dymo namuose ar U-* 
goninise, duodu ma- 
ssage, > eleetrie treat- 
meųt ir magnetic 
blankets ir c. t. 
Moterim* ir mergl- 
va?ai Wlmal d®’

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų ligų Specialisti 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTB 7337 

Ofisų vai. kiekvieną dieną nuų 9. ild 
12, ryto (išskyrus sodomis). Taipgi 
nuę. 4 iki 8 vai vakare, Utarninkaią u 
Ketvertais.

Rąz. Tel. HYDB PARK 3395

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madieop St.

Vai. 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak, 
Tel. Seeley 7330

Namą telefonas Brunswick 0597

Ofiso tel. Lafavette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas- 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivell St, 
TeL Repoblic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W, Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7BB0; valandos 9—o 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak RdY 
PanedėUo, Seredos ir PfitnyČios vak. 6 iki 0 

Telefonas Canal 6122
Namai: «459 S. Rockwell StrteJ 

Utarninko. Ketverto ir Subatos v»k. 7 iki O 
Telefonas Bepublic 0600

Tel. Ctlumet 1656

ADVOKATAS

324L So. Ęalęted St
Viri Jociaus Restauranto

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. rak*.
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Business Service

Joniškiečių Kliubas RADIOir

proir iiHi-

Partners Wanted
m.3358

NAUJOJ VIETOJ

Pranešimas

Peter ConradMADOS MADOS MADOS

MORTGAGE BAHKERS,., ze-

For Rent

St.

Gera vieta,

Furnished Rooms

Iš Westsidės

350
400

kitų

mergaitėm.

veltui*

visokių išdirbys- 
30 dienų garan-

firan- 
South 
5730.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo ša- 
pa geroj apielinkė je, pigiai, nes važiuo
ju į Lietuvą. 144 E. 113 St.

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

SU 
$200 
vietos, 
vietoj.

Canal St. 
6019

Prisirašykite | musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

1635 So.
Canal

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.

maliavojimo 
vidų

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

stovy, labai pi-

TURIU 2 kambarius dėl vaikino ar
ba ženotos poros. 3253 So. Halsted 
St. 3 lubos iš užpakalio.

BIZNIO PROGA. Delicatessen, ken
džių, ice rceam, gera apielinkė. Pastebė
tina proga. 2500 W. Pershing Road.

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.

PARSIDUODA lietuviška užeiga ir 
refreshment standas. biznis išdirbtas. Tu
riu kitą biznį. 6425 S. We$tern Avė.

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

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

6 kambariai pagyveni- 
garadžius. 

netoli

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

PARSIDUODA bučernė ir grosemė. 
gera apielinkė. Tikras pasiulijimas ne 
bus atmestas. 4314 Archer Avė.

i, m?

id$iojame jus prižadais.
’asitarimo valandos nuo 10 ryto iki

PARSIDUODA saliunas. Pigiai iš 
priežasties ligos.

6627 S. Ashland Avė.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Išvalyk Vidurius — Tai Pama
tas Sveikatai 1

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

Skaudėjimą, Nemigą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Adv. K. Gugis va 
žinos į New Yorką
Rytoj, šeštadienį, ryte išva

žiuos į New Yorkų, adv. Ka
zys Gugis, į nepaprastų SLA. 
Pildomosios Tarybos suvažia
vimų, kurį šaukia prezidentas 
Gegužis. SLA. iždininkas va
žiuos savo mašina, kartu su 
Nora Gugiene. Pildomosios 
Tarybos posėdis įvyks pirma
dienį, todėl 1,000 mylių kelio
nę jiems teks atlikti per dvi 
dieni.

Daktarų Dr-ja Ieško 
Sveikiausių Jau

nuolių
Daktarų 

anlradie-
Amerikos Lietuvių

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

Amerikos Lietuvių Daktanj 
Draugija pasiryžo surasti po
rų sveikiausių lietuvių jau
nuolių. Kitaip sakant, tai yra 
sveikatos kontestas, kuriame 
gali dalyvauti berniukai ir 
mergaitės nuo 12 ligi 16 metų 
amžiaus. Kontestantų egzami
navimas vyksta antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 4 ligi 6 vai. po pietų 
Gage Park salėje. Iš visų kon
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 
bus* garbė tiems tėvams, kurių 
vaikai laimės kontestų.

Mažėniams padaryta 
oldapas

Praeitų sekmadienį, gegužės 
21 d., ponams Mažėniams ad
resus 3857 So. Kedzie Avė. tū
li piktadariai padarė oldapų— 
išėmė iš registerio pinigus ir 
pasitvėrė dvi kiek praimtas dė
žes cigarų. Viso padaryta $41.- 
00 nuostolių.

Ponai Mažėniai užlaiko dide
lę krautuvę saldainių, šaltos ko
šės, cigarų-cigaretų bei minkštų 
gėrimų. Antrame krautuvės 
gale turi įrengę nemažų sekly
čių, kur parduodama geras alu
tis. Sako, pp. Mažėniai oldapo 
laiku buvo labai išgąsdinti, kuo
met piktadariai atsuko į jutos 
revolverius ir gręsė pavojus gy
vybei. Girdėjau, kad kai ku
riems biznieriams netoli nuo p. 
p. Mažėnių irgi padaryta olda- 
pai maždaug tu-o pačiu laiku.

Biznieriai turėtų geriau' apsi
saugoti ir nelaikyti daug pinigų

Lietuvių Darbininkų Politikos 
ir Pašalpos Kliubas

išmokėti ligo- 
Antra, svarsty

čiau jos kliubo 
Nauja konstitu-

Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gegužės 28 
dienų, 1 valandų po pietų, p 
Palulio salėje, 2242 W. 23 PI.

Visi nariai malonėkite atvyk
ti, nes turime daug dalykų dėl 
apsvarstymo. Svarbiausi daly
kai—tai išklausimas raporto ko
mitetų, kinkančių ligonis; po- 
tam nutarimai 
nims pašalpos, 
mas priėmimo 
konstitucijos.
cijatf jau yra pagaminta, dabar 
tik lieka svarstymas apie jos 
priėmimų ir užtvirtinimų.

Trečias svarbus svarstymas, 
tai parėmimas kliubo iždo.

Birželio 18 d. įvyks kliubo 
šeimyniškas išvažiavimas-pikni- 
kas. Komitetas pilnai viską tu
ri jau prirengęs. Kiekvieną na
rį, jo šeimyną bei draugus prar 
šome atvykti. Įžanga j daržv | Naujienos, Pattern Dept.,

So. Halsted St. Chicago.

Todėl musų kliubo gerbiamas 
pirmininkas Jurgis Puišys nuo
širdžiai geidžia, kad visi nariai 
dalyvautų šiame susirinkime, 
nes tada kuogeriausiai viską bus 
galima apsvarstyti.

—Korespondentas.

Pranešimas kliubo nariams 
visuomenei

Joniškiečių Labdarybės 
Kultūros Kliubas ateityje yra 
pasiryžęs dar labiau rūpintis 
savo narių gerove, negu ligi 
šiol dar rūpinosi. Kliubo valdy
ba ypač kreips dėmesį į tuos 
narius, kuriuos patiks vienokios 
ar kitokios rųšies nelaimė. 
Tiems nariams bus stengiamasi 
teikti visakeriopa parama.

Jeigu organizacijos sumanys 
kokį nors bendrų darbų dirbti, 
tai Joniškiečių Kliubas visuo
met mielai prie to prisidės, ži
noma, jeigu tas darbas bus nau
dingas darbo žmonėms.

Prie progos primename, jog 
kliubo valdyba susideda iš šių 
asmenų: pirm. R. šniu’kas, pirm, 
pag. J. Jankus, nut. rašt. A. 
Baltienė, fin. rašt. A. Rindžius, 
ižd. J. Gasparaitis, kontr. rašt. 
V. Kazimieraitis; turto globė
jai,—B. Barniškis, K. Baltas ir 
J. Kazimieraitienė.

Visokiais kliubo reikalais 
kreipkitės: R. šiliukas, 4208 S. 
Washtenaw avė.; Virginia 0079.

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. Halsted St., Chicago, 

Illinois.

Lietuvių Hotelis

2982 — Namie dėvėti suknelė, iš paprasto perkelio arba kitokios pigias ma
terijos. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

2692 — Apatinis rūbas, naujoviškos linijos ir pasiuvimas, mieros 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 inčų per juasmenį.

2720 — Jaunutei panelei suknelė. Bliuzka skyrium nuo sijonėlio. Sukirp
tos mieros 6, , 10 ir 12 metų amžiaus

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan* 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:

1789 
TU.

tapti na- 
tiems vi-

Kaip veik susirinka žymus 
skaitlius norinčių 
riais ar rėmėjais, 
siems atsišaukusiems bus pra
nešta laišku vieta ir diena su
sirinkimo.

—Dr. A. L. Graičunas.

Gražus radio 
gramas

vakare 
turėjo

Praeito antradienio 
radio klausytojai ir vėl 
didelį malonumų pasigerėti rink
tiniu radio programų, kurį da
vė Peoples Furniture Co. krau
tuvės iš stoties WGES.

šį sykį dalyvavo jau senai 
girdėti dainininkai, kaip tai: 
p. II. Bartush, O. Skeveriutė, A. 
čiapas ir Peoples Radio Kvar
tetas. Jie tikrai gražiai sudai
navo keletu gražių dainelių. Prie 
to buvo tikra sensacija radio 
klausytojams girdėti dainuo
jant svetį ir jaunų dainininkų, 
Sylvestrų Karpus iš Westville, 
Illinois, kuris, nors jaunas, bet 
turi galinga ir gerai išlavinta 
balsų. Tikrai jis sužavėjo klau
sytojus, kuomet padainavo vie
nų dainelę angliškai, o kitą lie- 
tuvišai,—‘Karvelėlį’ žilevičiaufe. 
Prie to buvo gražios muzikos ir 
įdomių kalbų, šį sykį kalbėjo 
Dr. Bložis ir Benediktas Vai
tekūnas. Taipgi pats radio ve
dėjas pranešė dau'g naudingų 
dalykų dėl klausytojų. Tarp kit
ko pranešė, kad šių savaitę ei
na didelis išpardavimas namams 
reikmenų abejose didžiulėse 
Peoples Furniture Co. krautu
vėse. Tad dabar yra gera pro
ga kiekvienam ką nors dėl namų 
pasipirkti sumažintomis kaino
mis. Programų baigė praneš
damas, kad kitą antradienį bus 
ypatingai įdomus programas, 

pritaikintas prįe kapų lankymo 
dienos.

Atsiliepimai apie Radio Kliu- 
' bo rytinius progtdmus iš sto

ties WGES.

Mr. Antanas Žymtontas
Gerbiamas Tamsta: 

išgirstam polkutę, tai 
iššokstam iš lovos ir 
mes jūsų programo. 
klausomės jūsų žinių, 
kit kada nors valsukų 
su.

Su pagarba,
Stanislovas Jocius,

— Kaip 
mes visi 

klauso-

Užrėž- 
del

Dear M r. Zymont:
Every morning wc lifien to 

your program. And we cnjoy 
it very much. Your program

The Hayes dantų gy 
dymo įstaiga

Siūlo savo patarnavimą už labai ma
žą kainą. Jie dykai išegzaminuos jūsų 
dantis ir duos tinkamą patarimą visiems 
svečiams atsilankiusiems į Pasaulinę Pa
rodą, jeigu jie atsilankys į jų ofisą ir to 
reikalaus. Laike savo buvimo Chicago- 
je svečiai gali pataisyti savo dantis už 
labai maža pinigą.

Ne praleiskite šios progos ir atsilan
kykite į moderniškai įrengstą dantų gy
dymo įstaigą, kuri yra viena seniausių 
tos rūšies įstaigų Chicagoje. Hayes 
Dantų Gydymo įstaiga rajądasi 326 So. 
State Street Apsk.

BALIUS
Subatoje, gegužės 27 d., Tau

tinės Parapijos Svetainėje, 35 
ir S. Union Avc. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga 25c. ypatai

Kviečia visus — Komitetas.

VIETA DRAUGIŠKIEMS 
PIKNIKAMS 

RAIBUŽIO FARMOJE 
(Willow Springs, III.)

Tinkama vieta draugiškiems išvažia
vimams-—piknikams. Privažiavimas iš 
Willow Springs. German Church Road 
keliu iki už vokiečių bažnyčios ir čia 
p. Raibužio farma. Tikama vieta au
tomobiliams pasisthtyti. Kviečiame 
draugijas ir pavieniui pasinaudoti proga.

Mrs. Izabel Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victdiy 9898
Suknių, Apsnaustų, Siutų ir Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

Visiems gerai žinoiria siuvėja pasius 
jums tokį rūbą, kokį jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms ge'tą proga už mažą 
atlyginimą išmokti stati. Pramukusioms 

suteikiamas darbas su alga.

WHITE SOX MOTOR SALEb 
610 West 35th Street 

Phone Boulevard 8642

DIDELIS PAVASARINIS IŠPARDA
VIMAS VARTOTŲ KARŲ 

IR TROKŲ
Hudson Sedan 1930 .................... $250
Hup.mobile 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 Tono

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

Chevrolet Express Body 1% To 
no 1931 .......................................

1 Nelson Le moon
2 White Trokas

Taipgi didelis pasirinkimas ir 
Trokų ir Pasažierinių 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- 
suvecĮžiojame jus pažadais.

li-mos vai. po piet fr pagal sutartį.

JOHN Y0GELLA 
3354 So. Halsted St 

GHIGAGOi ILL 

is the best of all the Lithua- 
nian ones. We are all thank- 
full to you. We \vant you to 
play for us the miners polka.

Yours t r ui y,
Louise Wannos,

Mr. Anthony Zymont:
We listen to your program 

every morning froni the beg
iu i n g. We cnjoy the music 
and the news. We love the 
polkas very much. Will you 
play one for me some morn
ing.

A Devoted Listencr,
Mrs. M. Vitkauskas, 

Chicago.

WM. RYMAS & CO,
DEKORUOTAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO. 
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

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

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

Fotografuoja jūsų na- 
< muose arba studijoj 
<023 Š. Halsted St.

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

Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transportacija prie 
dviejų gatvekarių Ii-- 
pijų. Kainos 
mos.

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt 
CHICAGO, ILL.

YbimKtS 
Nlght and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 
x Write for Free “Eye Care” 

or “Eye Beauty” Book
Marine Co^Dept. H. Sn 9 B. Ohio St., Chicago

CLASSIFIEDADS
‘. ■

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

CHAS YUSHAS 
KARČENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

{vairius pataisymus namuose atliekų^ 
prieinamomis kainomis.

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
Kreipkitės 

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0985

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

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO.. M. A. Laberdia, sav. 
Langams Užlaidas, taipgi valome 
kas ir langams užlaidas. 6821 
Western Avė. Tel. Republic 
Chicago, III.

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
So. Halsted St. Chicago,

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.

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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 bizni ir tuomi ap* 
saugosite savo pinigus.

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

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

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

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

Automobiles
AUTOMOBILIUS

Patyręs automobilių mekanikas pa
taiso jūsų namuose visokių išdirbyščin 
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 dutch-T-slot. pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymouth 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymouth 
$445 F. O. B.

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

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

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

AUTOMOBILIAI
Chevrolet vieno tono trokas, 1931, 

Stake Body, gerame 
giai.

100 vartotų karų, 
čių, visokios kainos, 
tija.

ATLAS AUTO PARTS CO., 
2127 So. State St., 
Teli Victory 8123

Personai
Asmenų Ieško

ESU atvažiavęs iš Pbiladelphia, Pa. 
Norėčiau susieiti su savo pusbroliu 
Mike Bromonu ir draugais Antanu Ala
viniu ir Aleksandru Juknevičių ir Juo
zapatu Kižų.

ALEKSANDRA MONTVILAS 
4208 So. Richmond St. 

Chicago, III.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 26 iki 38 metų, ne
paisau kad ir su vienu kūdikiu, bile 
išmintinga. Esu vidutinio amžiaus, 
linksmaut' budo, katra mylėtų gražų gy
venimą. Atsiliepkite laišku.

Box 1561 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, 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.

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo.

4428 So. Turner Avė.

REIKALINGA jauna mergina prie 
abelno namų darbo, turi būt ant vie
tos ir prižiūrėti mažą kūdikį. Mrs. 
Jaffe, Tel. Armitage 7745.

Situation Wanted
Darbo Ieško

NAŠLE moteris paieško darbo. Ga
liu dirbti namų darbą, prie biznio, arba 
prie siuvimo, o kad pasitaikytų geras, 
sąžiningas ir blaivus žmogus, galečia ir 
apsivesti. Rašykite Box 1560, 1739 S. 
Halsted St„ Cbiacgo, III.

Furniture & Fixtures
______ Rahandai-Į^

AŠ PRARADAU savo puikiausi ?0 
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- 
nietiski 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

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARSIDUODA lee Cream, kendžių ir 
cigarų krautuvė, nebrangiai.

, 2030 Canalport Avė.

GERĄ biznį darantis Road In stan
das, pikniko daržas, 2 kambarių cottage 
kartu, randasi ant didelio kelio, arti 
Chicagos. Pastebėtina proga greitam 
nupirkimui. Kaina $800. Atsišau
kite šeštadieny po 1 valandai.

GEORGE ABRAMS, 
56 W. Wasbington St. 

kambarys 514

Real Estate For Sale
Namai-Žemg Pardavimai

RENDUOSIU arša 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 it 
6 kambariai. Turiu parduoti dėl ne
sveikatos ir mirties. Pamatykite Mr. B. 
Leader,, .2810 Emerald Avė., 2 lubos.

ŽEME ar be žemės parduosiu už 
vertės gyvulius ir paukščius, ant 

4 ruimų namelis labai gražioj 
prie Archer Avė.

5521 So. Harlem Avė.
Turiu darbą mieste ir negaliu ten 

gyventi. Del platesnių žinių Tele- 
fonuokite »'

Drexel 3689

PARDAVIMUI namas su bizniu, biz- 
nis gerai išdirbtas, priežastis. pardavimo 
liga. 1707 So. Halsted St.




