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Paroda Atsidaro su
Didelėmis Iškilmėmis
Parodą atidarys “tautų paradas”. Ji žymės 

100 metų žmonijos progresą nuo 
Chicagos miesto įsikūrimo

r—
CHICAGO.—Šįryt Chicagoje 

įvyks retas įvykis—atidarymas 
Pasaulinės Parodos, kuri yra 
surengta paminėjimui 100 metų 
sukaktuvių nuo Chicagos mies
to įkorporavimo ir kad pažy
mėti kokį progresą per tą šimt
metį yra padariusi žmonija. 
Parodos laukas, kuris užima di
delį plotą palei ežerą, nuo Roo
sevelt kelio į pietus iki 39 gat
ves, atsidarys 8:30 vai. ryte.

Bet tikrosios atidarymo iš
kilmės prasidės vėliau. 10 vai. 
ryto įvyks didelis “tautų para
das”, kuris prasidės prie Ohio 
St. ir pereis Michigan Avė. iki 
Soldier Field stadiono, čia pa
radą priims generalinis pašto 
viršininkas Farley, kuris atsto
vauja negalėjusį atvykti prezi
dentą Rooseveltą. Farley pasi
rašys proklamaciją, kuri oficia
liai atidarys paradą, šiame “tau
tų parade” dalyvahs ir^fetuviai.

Iš čia visi eis į parodos lau-

—- -i i

ką. Vakare Hali of Science tro
besy, parodos lauke, bus Chica
gos Simfonijos orkestro ir 2,500 
balsų choro koncertas. Dar vė
liau toje salėje bute didelis ba
lius, kuriame dalyvaus visos 
Chicagos žymesnybės ir svečiai.

Taipgi vakare bus dideli fe
jerverkai visu parodos paeže
rių.

Parodos lauką vakare užžiebs 
Arcturus žvaigždė.

ši paroda bus antra pasauli
nė paroda Chicagoje. Pirma pa
saulinė paroda įvyko prieš 40 
metų, 1893 m., paminėti Kolum
bo atradimą Amerikos ir buVo 
žinoma kaipo Kolumbo paroda. 
Ši paroda bus žinoma, kaipo 
“Šimtmečio Progreso”— A Cen- 
tirtry of Progress. Ji tęsis pen
kis mėnesius.

Lietuvių diena parodoj bus 
liepos 16 d. Tą dieną lietuviai 
(Juos turtingą programą didelei 
Hali of Science aikštėj.

W''

Šiandie atsidaranti Chicagoje pasauline paroda, žiūrint į ją iš oro.

Lenkija nusigandusi 
tariamos Lietuvos- 
Vokietijos sutarties
Sako, kad Lietuva padariusi 

slaptą militarę sutartį su Vo
kietija. Lietuva tą nuginčija

Suomijai gręsia nau
jas (asistuojančių 
ūkininkų sukilimas

Pasiūlė kongresui bi- 
lių formaliai panai
kinti aukso pagrindą
Prezidento įsakymu, kongresas 

formalai atšauks aukso pa
grindą Amerikos pinigams

Nepaprastas kainų kilimas 
biržoje

Sužinojus apie šį pasiūlymą 
kongresui, visose biržose prasi
dėjo nepaprastas kainų kilimas. 
Kartu prasidėjo nepaprasta pir
kimas Šerų ir bonų, kokio jau 
senai nėra buvę.

Kviečių kainos pakilo 1c ant 
bušelio.

Jau ištiko smarkus fašistų su
sirėmimas su socialistais. An- 
gija trukdo sustabdymą svai
galų šmugelio

kad jos laivai butų krečiami ir 
toli juroje, jei nužiūrima jutos 
šmugeliuojant svaigalus. Angli
ja tokio reikalavimo nepriėmė 
ir dabar visi šmugelninkai pa
sislėpė po, Anglijos vėliava. Tie 
šmugeninkai dabar stengiasi j- 
gabenti J Suomiją ir Švediją 
apie 100,000 galionų spirito.

Morgą nas kontro
liuoja visuomenės 
aptarnavimo Įmones

X ’J-'f/,' 11 ..............  Įį •
22 nuoš. elektros ir gaso ga

mybos kontroliuojama iš jo 
ofiso. Kilia reikalavimas, kad 
pasitrauktų Woodin ir Davis

Ir Michigan nori pre 
kių taksų; įves se

natvės pensijas

Naziai teisinasi tau 
tų sąjungai dėl žy
dų persekiojimo

eksportuoti . į kitas 
nebuvo formaliu pa- 

Dabar tą nuėjimą 
pagrindo kongresas 
formaliai. Pasak

Jungt. Valstijos pa- 
nuo 

Priėmus bilių, visokie

VVASHINGTON, geg. 26. — 
Eidamas prezidento Roosevelto 
Įsakymu, atstovų buto .bankinio 
komiteto pirmininkas Steagall į- 
r.ešė bilių, kuris formaliai at
šaukia aukso pagrindą Jungt. 
Valstijų pinigams.

Amerika huo aukso pagrindo 
nuėjo tada, kai ji savo pinigus 
paliovė keisti į auksą ir uždrau’- 
dė auksą 
šalis. Bet 
tvarkymo, 
nuo aukso 
patvirtins 
Steagll:
skelbė nepriklausomybę 
aukso”, 
išmokėjimai bus daromi tiktai 
popieriniais pinigais, nors su
tartyse ir butų reikalaujama 
mokėjimo auksu. Net ir kitos 
šalys savo skolas galės mokėti 
popieriniais pinigais, o ne auk
su.

Manoma, kad tuo einama prie 
didesnės infliacijps ir taikoma 
užimti geresnę poziciją ekono
minėje konferencijoje, kur bute 
bandoma pravesti “valdomus 
pinigds”.

* GENEVA, geg. 26.— Tautų 
sąjungos tarybai pradėjus 
svarstymą žydų persekiojimo 
Aušt. Silezijoj, kas yra laužy
mas Vokieti j os-Lenkijos sutar
ties, Vokietijos atstovas von 
Keller, nepripažindamas, kad 
buvo kokie nors žydų perse
kiojimai, parešikė, kad jei kur 
ir butų buvę prasižengta, tai tą 
patfarė savarankiai lokalė val
džia, už kurios veikimą negalin
ti atsakyti visa Vokeitija.

Galbūt rytoj prasidės viešas 
svarstymas žydų persekiojimo 
Silezijoj.

Gal 400 žmonių žuvo 
girių gaisruose

Reiš-TOKIO, geguž. 26j 
kiama susirūpinimo dėl likimo 
400 žmonių, kurie tapo izo
liuoti girių gaisrų, kurie su
naikino didelius girių plotus 
Japonijos Sachaline.

Wr H
Chicagai ir aplelinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šaują:

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Šaulė teka 5:20, leidžiasi 8:- 
14.

UNITARAI KURS NAUJĄ 
BAŽNYČIĄ

BOSTON, Mafis., geg. 24.—— 
Am. Unita'rian Assn. veik vien
balsiai nutarė susivienyti su 
universalistais ir sukurti nau’ją 
Amerikos Laisvą Bažnyčią.

mėn

STOCKIfOLM, Švedijoj geg. 
26.— Pavojus naujo fašistiško 
sukilimo Suomijoj paaiškėjo va
kar po ištikusio susirėmimo 
Tammerfors tarp sufašistėjusių 
ūkininkų ir socialdemokratų. 
Tame susirėmime septyni žmo
nės liko pavojingai sužeisti, ne
skaitant desėtkų lengviau su
žeistų. Tammerfors yra fašis
tinių Lappo ūkininkų ir social
demokratų judėjimų, centras.

Lappo ūkininkai,- kurie per
nai bandė nesėkmingą sukilimą 
prieš valdžią, dabar visu smar
kumu puola socialdemokratus ir 
ruošiasi naujam sukilimui prieš 
valdžią. Naujas sukilimas turė
jo įvykti gegužės 16 d., 
suomių tautinės šventės,
neįvyko neatsiradus tinkamo 
vadp. Tapo nutarta palaukti 
birželio mėn. rinkimų ir žiūrėti 
ar socialistai aplaikys naujų lai
mėjimų.

Vakar Tammeriors turėjo i- 
vykti didelis socialistų 
kimas sporto aikštėj, 
tams susirinkus, juos 
dideli Lappo ūkininkų
fašistų būriai, kurie bandė nu
plėšti socialistų vėliavas. , Ištiko 
smarkus susirėmimas, kuris per
simetė į gatves ir tęsėsi visą va
karą;

Tammenfors dabar yra ra
mus, bet visi gyventojai laukia 
naujo Lappo sukilimo. Valdžios 
nepasisekimas nubausti pereito 
sukilimo vadus, dar labiau pa- 
akstino fašistus. 
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Protestuoja prieš Angliją
Švedijos ir 

negavo

Chicagos miesto dar 
bininkų streikas 

plečiasi

WASHINGTON, geg. 26. — 
Senato tyrinėjimuose Morgano 
veikimo šiandie vėl iškilo. įdo
mių dalykų. Liudyti buvo pa
šauktas Howard, prezidentas

laik 3 
bet

susirin- 
Socialis- 
užpuolė 
ir kitų

Švedijos ir Suomijos valdžios 
negavo patenkinančio Anglijos 
atsakymo j jų protestą dėl svai
galų Šmugelninkų laivų varto
jimo Anglijos vėliavos. Pirmiau 
šmugeninkai naudodavus Esti 
jos vėliava, bet Estija

galų

CHICAGO. — Iš užuojautos1 United Corporation, kuri kon 
streikuojantiems trokų vežė
jams vakar prie streiko prisi
dėjo ir vieno kasamo vandens 
tunelio “hoisting” inžinieriai, 
sutrukdydąmi visą darbą prie 
tunelio kasimo. Pirmiau prie 
streiko prisidėjo gatvių šlavėjai 
ir šiukšlių krovėjai.

Policija vakar užklupo gangs
terių kontroliuojamos anglių 
kompanijų asociacijos , susi
rinkimą ir 54 žmones areštavo, 
kad juos atklausti apie tos aso
ciacijos veikimą.

Chicagos meras 
šaukiasi Roose
velto pagelbos

WASHINGTON, geg. 26. — 
Chicagos meras Kelly šiandie 
atsišaukė j prezidentą Roosevel- 
tą ir kongresą, kad jie suteiktų 
federalinę pagelbą Chicagai, kad 
Chicago galėtų išmokėti algas 
mokytojams, policistams ir tfg 
niagesiams. Jis prašo pataisos 
prie darbo biliaus, kad Finansų 
Rekonstrukcijos Korp. galėtų 
skolinti pinigus miestams ant 
taksų warrantų.

Wyoining ratifikavo 
prohibicijos atšau-

CASPĘR, Wyo., geg. 26. — 
Valstijos konvencijoje 65 dele
gatai vienbalsiai ratifikavo kon
stitucijos pataisą, kuri atšau
kia nacionalę prohibiciją, Wyo- 
ming yra ketvirta valstija for
maliai ratifikavusi prohibicijos

sutiko, atšaukimą.

troliuoja visuomenės aptarnavi
mo kompanijas, kurios pagami
na 22 niitoš. šalies elektros ir 
gaso ir aptarnauja 55,000,000 
gyventojų.

Howard prisipažino, kad Mor
ganas pardavė jo korporacijai 
elektros ir gaiso kampanijų Še
rus žemiau biržos kainų. Tuo 
budu jo korporacija pelniusi 
$12,000,000. Tečiaus jo korpo
raciją kontroliuoja pats Mor
ganas ir. jo raštinė randasi Mor
gano ofisuose. Morganas pa
ėmė tos korporacijos 1,000,000 
po $1, kuomet u^ž mėnesio tie 
Šerai pakilo iki $30. Tuo budu 
Morganas pelnė $29,000,000.

Šiandie įvyko aštrus susikir
timas tarp komiteto advokato 
Pecora ir senatoriaus GJass, ku
ris visą laiką gynė Morgano in
teresus ir trukdė tyrinėjimą. 
Susikirtimas bu’vo tiek aštrus, 
kad Pecora prigrūmojo rezig
nacija.

Tyrinėjimai tapo nutraukti iki 
trečiadienio, kad Pecora galėtų 
peržiūrėti hiekuriąs Morgano 
knygas. I !

Senate ir atstovų bute šian
die kilo reikalavimai, kad rezig
nuotų iš savo vietų iždo sekre
torius Woodin ir prezidento 
Roosevelto asmeninis atstovas 

nes

LANSING, Mich., geg. 26.- 
Michigano legislatura svarsto i- 
vedimą 3 nuoš. prekių taksų, 
kurias tupėtų mokėti pirkėjai, 
ne tik už prekes, bet ir už elek
trą, gasą ir telefonus. Bet nuo 
taksų butų paliuosuoti profesio
nalai ir smulkieji fabrikantai. 
Atstovų butas jau priėmė bilių, 
dabar jį svarsto senatas.

Atstovų butas priėmė bilių, 
kuris Įveda senatvės pensijas, 
ne daugiau kaip $25 j mėnesį 
sulaukusiems 65 m. .amžiaus 
žmonėms.

Japonai ir chiniečiai 
derasi dėl formalės 

karo paliaubos

VARŠAVA, geg. 26.— Var- 
šavoje gauta žinių, kad Lietu
vos valdžia pasirašė slaptą mili
tarę sutartį su* Vokietija, sulig 
kurios Vokietija prisižadėjo pa<- 
rūpinti amunicijos ir dvi Rytų 
Prūsijos divizijas, kad sustip
rinti Lietuvos armiją jos puo
lime Vilniaus, jei ištiktų karas 
šiaurrytinėje Europoje.

Vokietija taipjau prisižadėju
si atsižadėti Klaipėdos karšto ir 
pripažinti Lietuvos rekalavimą 
Vilniaus. ,

Nors esą nieko nekalbama 
apie Lietuvos kooperavimą su 
sovietų Rusijos kariuomene, te-" 
čiaus nužiūrima, kad vis dar ^ 
tebeveikia Vokietijos-Rusijos su
tartis, sulig kurios viena kitą 
remtų, jei ištiktų karas dėl 
Danzigo koridoriaus.

Lenkai prisipažysta, kad jie 
neturi tikrų žinių, kurios pa<- 
tvirtintų buvimą Lietuvos-Vo- 
kietijos sutarties. Bet lenkai 
yra/Husigandę, ypač kad į Kau- 
ną atvykp. di&dė Vokietijos eko
nominė delegacija tartis su Lie
tuva dėl nąujos prekybos su
tarties. Esą vėl siekiamąsi pa
dalinti Lenkiją ir Lietuva čia 
siekiasi sulošti Austrijos rolę.

Lietuva nuginčija
KAUNAS, geg. 26. — Klau

siami dėl tariamos Lietuvos- 
Vokietijos slaptos militares su
tarties, Lietuvos • valdininkai 
griežtai nuginčijo tokios su
tarties buvimą. Jie pareiškė, 
kad nėra jokio pakitėjimo Lie
tuvos Užsienio politikoje. Neat
simainė ir Lietuvos nusistaty
mas linkui Vilniaus: Lietuva ne, 
paliauja reikalavusi, kad Len
kija grąžintų Vilnių Lietuvai.

TOKIO, geg. 26. — Netoli 
Peiping Japonijos ir Chinijos 
karvedžiai veda derybas dėl for
malės karo paliaubos šiaurinėj 
Chinijoj, nors ten mūšių nėra 
jau kelinta diena.

Chiniečiams prašant, žinios 
apie derybas yra slepiamos.

CHICAGO.—Neturintis lais- 
nio Dr. Sherman T. Lewis, 72 
m., tapo nuteistas 14 metų ka
lėj iman už padarymą nelegalės 
operacijos dktorei ' Babe Lee 
(Dorothy Waters), nuo kurios 
ji ir mirė.

abu jie buvo privilegijuoti Mor
gano kostumeriai.

MADRID, Ispanijoj, geg. 66. 
Gauta žinių iš Caceres provin
cijos, kad ten trys žmones liko 
užmušti ir penki, sužeisti civilei 
gvardijai bandant sustabdyti ne- 
legales bulių imtinęs .

GHICAGO.—Parodos valdyba 
apskato, kad šiandie atsidaranti 
pasaulinė paroda ikišiol kaina
vo $37,572,011. Parodos korpo
racija išleido* $12,000,000, kon- 
cesionieriai $6,000,000 ir paro
dos dalyviai arti $20,000,000.

BRIDGETOWN, Barbados, g. 
26.—-4 žmonės žuvo ir 5 liko 
išgelbėti apvirtus jachtai ties 
Pelican sala. Tuose vandeny
se yra dauĮg ryklių.

MEXICO CITY, geg. 26. — 
Po keturių valandų mūšio, kai
mų sargyba Jalisco valstijoje 
atmušė banditus, kurie bandė 
apiplėšti miestelį. Susirėmime 
6 žmonės užmušti ir daugelio 
sužeista.

KELIAUJANTIEMS LIETUVON
Parūpiname visus reikalingus dokumentuš, 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 
vus. ( Duosime 
su pinigais.

Užeikite

galėsite pasirinkti sau patogiausius lai- 
teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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Lietuvon Vikingu Keliais
Ražo Dr. C. Kasputis

Pasikalbėjimas su Klaipėdos 
direktorijos nariu

Namai, kur randasi Klaipė
dos direktorija, tai sulygina
mai dangarėžis. Paimu elevA- 
torj arb& kaip Lietuvoje vadi
nama liftą. Turiu pasikalbėji
mą su Vienu direktorijos nariu.

Nors jo pavarde lietuviška, 
bet tas direktorijos narys lie
tuviškai visai nemoka. Kalbame 
vokiškai. Jo orientacija vokiš
ka.

Tarp visokių dalykų jisai 
man pasakoja, kad Klaipėdos 
savyvalda Lietuvos universite-

to nepripažįsta. Komentarai čia 
bereikalingi.

Klaipėdoje suvokietėjo, lietu
viai nori profesionalų iš Vokie
tijos, kad geriau palaikyti čia 
vokietystę.

Užklausiau, ar Klaipėda pri
pažįsta pirmaeilių, t. y. klasės 
A Amerikos universitetu dip
lomus, Atsakym'aš man Vra 
kad “taį>”.

'Paaiškinu, kAd įtupiu Vieno 
geriausių Amerikos universite
tų diplomą ir Europos brandos 
atestatų, kuris viš&i atitinka 
vokiečių gimnazijai. Ar galė
čiau Klaipėdoj'^ užsiimti saV'o 
profesija? Atsakymas yra gaii 
diplomatiškas. Kitaip, nieko rie-

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGAS

DIDŽIOJI EKSKURŠUA
A f k b

(Per Southamptoną)

I į plauks iŠ Neiv Yorko . f
Birželio- J V N E 2 9 -anksti lyte

(Keleiviai sės į laivą iš vakaro.)

CUNARD Didžiuoju Ekspr'ėSftlti bilv’ti

BERENCi ARIJA ■
Ekskursijos clatyUiii laikomas kiekifieiias valiuojantis 

į Lietuvą keleivis
—- šią Ekskursiją Užgyrė —

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA
Laivakortes parduoda visi C u n a r d agentai

346 North Michigan Avė.
CHICAGO, ILL.

w I L i

BR1GHTON PARKO IJETIMAUS
ATSARGUS gydytojai pataria pildyti receptus, musų vaistynėje, MID 

WEST PHARMACY. kur duodama tik švieži, grynus ir užrašyti vaistai. 
Praeitais metais mes gavome 12.821 receptus, daugiau kaip 35 receptus į 
dien.).

MES PATARIAME savo tautiečiams pirkti musų vaistinėje ir kitus Ap- 
tiekoj laikomus daiktus, bei patentuotus vaistus. Nes čia jus gausite tik 
šviežius, naujus ir garantuotus daiktus ir daug pigiau, negu kitur. Štai pa
vyzdys kelių daiktų, kaip labai nupiginta kaina mes parduodame:

■- v M

19c
CASTORIA .........   27c

PEPSODENT TOOTH

PLETCHERS

TRINER’S Bit-
TER WINE   į V C
BONKORA 79C

33cPAŠTE

KITI DAIKTAI TAIP PAT parduodami labai nupiginta kaina 
JEI NEGAUNATE ko kitose aptiekbse, gausite pas mus. 
TAIP PAT visokių žolelių iš Lietuvos ir kitur. 
LIETUVIAI pirkite LIETUVIŲ aptiekoj, geriausia žinomoj 

Brighton Parke.
Registruotas aptiekorius ir savininkas yra gerai žinomas 

lietuvis, A. A. TULYS.

MID WEST PHARMACY
4143 Archer Avė., Kampas Francisco Avė.

Tel. VIRGINIA 1784
CHICAGO, ILL.

i
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Lova, springsai ir matracas

seklyčios actas

KAURAI (rūgs) 9x12 po

M

NAUJIENOS, -UhlcagS, UI

1 
f

NEW YORK, N. Y.
181 N. Michigan Avė.

10 Stato Street
73’ Monroo . Street

ii!- '<■ Ui? į

•SVlTr-V h'“'

248 Washington St., 
Boston, Mass. ■

27 Whiteha/| Su I 
New York. N. Y.

3 ĮK . KOHBHBHh

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

. GYDO VISAS LIGAS VYRŲ-IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvp, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim) krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja, per daugeli metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 .Węst 26 St. ... kampas Keti* rĄvę. Tel- Crawford 5573
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dytojų — 
razitų ir žmonių, mulkintojų.

biuruose arba ofi- 
nuo aštuntos

Didelį tūba Literine dantų 
tepalo kainudjn tik ?5 Centai; 

' —“vof vaptiekodu.
«cal Co^ Saint

Be abejones,^ dar 
juoda duona su

- - .
ri,,'".',''. i

usite per -savo 
pabert Pharmi

gf lREęUBŪC’3100.

pražuvus 
Dau^efis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko- 
kių^nors mažu iš pažiūros

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. ‘

Pavyzdžiu!, je^U žmogaus 
dantis yrą. nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms, ^ur^site ta 
lęąipĄ užmetimą tam žmogui, p 
tuo tarpu gal-but ,toks >at už
metimas yriĮ, daromas ir jums.

Listerine^dauUi tepalas, valo

šeštadienis,
Turime — ir tai ne tik pre

kybos, bet riet ir karo laivyną. 
Trii matote fene ko riet galų 
įafe prišYgyVėbame.

Apart rna^ų garlaivių dau
gybei, kurie Lietuvos pakraš
čiais ir upcYniš ^ršbbja, tliiA- 
fric taip riat, rodosi, šė&iš .riide- 
liūs garlaivius, kurie leidžiasi 
į visas plačiojo pasaulio dalis.

Taigi, fcfetiiV’riĮ ^liaVa '^tį
si rodo jau visokiuose plačio pa
saulio kampuose.. Nors tai; 
skamba kaip ir sapnas, bėt tai 
visgi .Pats teiAu1
didėlių gralių gaYlniVių kefetą, 
kurie pia'uklbja po Lietuvos 
vėliava ir yra registruoti Klai- 
pėdos uoste. Atmenu, vienas 
jį vadinasi “Holland”, p kitas 
“Stephanie”. Turime taip pat 
didelių burinių Įaįvų.

Teko man kalbėti su keliais 
Lietuvos jurininkais, kurie 
mokslą ir praktiką gavo ant 
Suomijos, tikriau Suomijos šve
dų burinių laiviį;,? Tie laivai 
kasmetą gabena kviečius iš 
Australijos per “Cape , Etorn”, 
pietinėje Amerikoje, j Angliją. 
Tokia ilga, sunki ir pavojinga 
kelionė buriniu laivu, tai kiek
vienų jos dalyvį padaro ne tik 
geru jurininku, bet ir tikru 
žmogumi, ką amerikonai vadina 
“he-man”/ Ypatingai tokių 
žmonių mums Lietuvoje reik 
kuo daugiausiai. Per daug mes 
kol kas turime visokių politi-, 
kięrių ir panašių ramybės ar-

i — kitaip paprastų pa
razitų ir žmonių, mulkintojų.

Labai gražiai ■ ir, žingeidžiai 
tą kelionę kasmetą aprašo A. 
Villiers Amerikos žurnale “Ge- 
ographic Magazine”.

Man tą straipsnį berašant, 
tėmijau, kad viršrriinčtas Vil
liers šiandien laimėjo tų buri
nių laivų lenktyries tarp Aust
ralijos ir Anglijos. f Jo laivas, 
nepasant dideliųĄitmrų ir prie
šingų veju, atplauko Anglijon 
po aštuoniasdešimt dienų ir 
kelių valandų.

Tai matote, kur musų .juri
ninkai moWp^^i^)inky^tos.,

, • “X- .A,.t X ?. . Au.,*’ f . O

Kontrabanda
Teko man su broliu iš Varšu

vos btiti ant Lietuvos kariško 
laivo. Jisai vadinasi ^Preziden
tas Smetona”. Tai buvusis vo
kiečių karo laivaSuij; ; ?

To laivo įgula mus labai gra
žiai priėmė ir viską aprodė, ir 
paaiškino/ Apžiūrėjome net ir 
mašineriją. Susitepėme ir tu
rėjome vėliau praustis.

Toks laivas Lietuvai reika
lingas kovai su kontrabanda 
jurose. Daug prekių jr spirito 
gabenama kontrabandos keliu, 
ypatingai iš Dancigo.

Lietuvos karo laivynas ir pa-; 
siehio policiją tųyi. daug dar-; 
bo su kontrabandįstais.

Laivo kapitonas ipųms pa- 
šakojo, kad laivas “Preziden
tas Smetona” manoma panai
kinti. Jo vietoje dabar yra sta
toma penkiolika , mažų greitų 
motoriniu laivų.

Tai tiek jums apie Lietuvos 
laivyną, apie kurį dar visai 
neseniai nei aš, nėi jbs Visai ir: 
nesapnavome. / į',

(Bus daugiau)

Važiuokite Tiesiai i Klaipėdą!
, į , ,, M kį , . > ’ • <1 l ■> . • IĮ

Su Didele Vasarine Ekskursija
Laivu FREDĖRIK VIŪ

Iš Nw Yorko Birželio 3, 1933
Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt nieko lejigvesnfo ir patogesnio.

l5el platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

•-Haįfe Vra Jfc- 
riausiįs ktiAikhn 
tas pasauly”, rašo Myš. 
Jack Holland, 406 B- 
Linc St., Tyler, Tcxas. 
jin išgelbėjo mano Val
dikio gyvybę.

X’š daviau savo kūdi
kiui visokios r į š i c » 
maistą, bet nei vienas jų 
jam netiko. Ant galo 
kuomet ji buvo trijų 
mėnešių sena, aš pamė
ginau Eagle Brand. Aš 
nebeturiu daugiaus jo
kių keblumų!

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
130 No. LaSalle St, 

Chicago, III.

reiškiantis. Galiu, bet sri *pri- 
dėčku, jei Klaipėdoje bhtį rria- 
no profesijos žmonių štokri.

Kalbame apie Visokius lietu
viams svarbius Klaipėdoje rei
kalus. Mano yofcietukąs su lie
tuviška pravardė labai VikAai 
ir gudriai išsisukinėja ir nie
ko pozityvio taip ir nepasako.

Klaipėdoje patėmijau štai 
ką. Vokiečiai puikiausiai ir su
maniai panaudoja ir išnaudo
ja visus įstatyrrius vokietybtes 
palaikymui. Lietuviai gi nęįia- 
rodo jokio griežtumo ir 
nai elgiasi kaip ir kokie fai 
neprašyti svečiai svetirnifose 
namuose.

Pragyvenimo pigumas į

Dvi šeimininkes vienuose na
muose nelabai sutinka. Nuta
rėme, kad dėl permainos ir 
įvairumo, valgį mums gamin
tų broliene iš Varšuvos. Jai 
visitiek kasdien prisieidavo ga
minti valgį savo vyrui. Mat, 
mario brolis iš Varšuvos yra 
vegetarionas. Atmenu jau huo 
mažens jisai niekados nevar
todavo mėsos, nei žuvų, nei 
kiaušinių. Priegtam jisai / ne
rūko ir visai negeria jokių 
svaiginančių gėrimų. Tikras 
“Naturmensch” — gamtos žmo
gus. Jisai taip save vadina. 
Galiu pridėti, kad jisai visai 
sveikutukas, gyvas ir visados 
gero jumoro ir visokių juokų 
kupinas.

Paduosiu čia maždaug ką 
mes valgėme. Iš ryto virti 
kiaušiniai, suris, kelių rųšių 
dešra, uogos, na, — ir arbata 
arba kava, 
balta arba 
sviestu.

Lietuvoje 
suose dirbama 
iki antros po pietų. Taigi še
šios valandos. Tai labai žmo
niška. Darbininkai dirbtuvėse 
dirba astuonias valandas. To
kiu budu kiekvienas turi už
tektinai laiko pailsėti ir pa
žaisti. Ūkių darbininkai dirba 
nuo saulėtekio ikį, s^uleleidžįa^ 
Kol kas ant uktų-^kitaip su
tvarkyt i dar ncgalinia. Tą ban
dė bolševikrii savo kolchozuose. 
Rezultatas yra ne įtik skurdas, 
bet tikras badas.

Pietums apie trečią valandą 
turėdavome gerą, skanią zupę. 
Ypatingai aš mėgdavau šalt- 
barščius ir višnių zupę su ypa
tingais kleckais. Mėsos keps- 
nis, kitą sykį paukštiena arba 
žuvis su bulvėmis ir visokio
mis daržovėmis. Koks nors de
sertas ir kava arba arbata.

Vakarienei apie aštuntą va
landą turėdavome beveik tą 
paitį, ką ir pusryčiams, bet dar 
būdavo kokia nors rūkyta žu
vis, unguris arba šalta mėsa.

Penktą valandą, ypatingai 
moterys, gerdavo kavą arba 
arbatą. Mes vyrai tuo laiku re
tai bebuvome namie.

Savaitei praėjus musų “var- 
šavianka” sako man: — “pa- 
nie amerykanin, prašau septy- 
nius litus!” Nusistebėjęs klau
siu, už ką ir kam? Dasirodę, 
kad tai buvo už visos savaites 
mano dalis. Sulyginamai, tai 
baisiai pigti. Turiu pridėti, kad 
mano brolienė iš Varšuvos yra 
labai ekonomiška ir gera virė
ja.

Tiesa, laikas nuo laiko gra
fienė Zubovienė iš netolimo -sa
vo dvaro prisiųsdavo iriums vi
sokių daržovių, vaisių ir kiau
šinių kaipo dovaną ir vitami
nus daktarui iš Amerikos.

Taigi geriadsis valgis, kokį 
kada nors turėjau, apsieidavo 
rhan Klaipėdoje apie arne’riko- 
nišką dolerį savaitei.

Restoranuose gėriai galima 
ririyfiigyti už dri ‘rirria tris 1L 
t’tfe4 Yra ir pigesnių vietų.

* ' .i ,

Lietuvos laivynas
Nekuriems, ypatingai čia 

Amerikoje, tai gali skambėti 
teriip koks tai ir fevelcirijos lai
vynas, apie kurį krėčlaipa tiek 
judkį. Prašau riėsiste'bčti jr 
nesijuokti. Dabar j&u turiihe 
šWo jūrį, tai 'kodėl 
turėti fr laivyno

Aš geidžiu, idant 
kiekviena motina žino
tų apie Eagle Brand. 
Aš negaliu ganėtinai 

pagirti Eagle 
Brandi”

Eagle terand, yra gry 
nas’ 4 maistingas, L..: 
mo pienas 

įOuotas Su ___ _ lv,_
kiu budu, kad jis pa-

kai- 
Uisukombi- 
ųkrum to-

• j ' ' v? ---J“'
• V, • s,daro vienas iš “len- 

dikib' „ds'"3""* nuisul'd?l ku- 
į1*nb. .ąrąmiaųsjas motinos pienui. La- 

»*“• k-dik'u“ kto- 
met viskas kita.jam netinka, Eagle Brand 
yra visuomet vienoda?, saugus ir gry 

’ •’Vi5"'■ 8alinu P“siPirkd. 
p'tnngtk " mot"’os knS«i S»li ji 

Jeigu, pikiui „e prtbunu mru- 
'i!O'j t!‘a,p .,am reik^ų, jeigu jūsų 
kūdikis naktimis būna ne ramus, jeigu 

l^te, kad maistas kuriuo jisai yra 
maitinamas y ra jam netinkamas, pamė
ginkite^ Eagle Brand. Parduodamas visose 
getesnese grosernese ir pds vaistininkus.

Važiuokite Per Lietu
vos Uostą

. į, . ...

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

" LINIJA
Is New Yorko 

ęį KLAIPĖDĄ
Per Gothenburgą

GREITA 
_ KELIONE 
per ŠVEDIJĄ

‘•llALTAsis ŠVEDŲ . • lAlVYNAS” 
PIGIOS LAIVAKORTES

* • • ■ ..... .........

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
Prie 07, gule W. ttTth St.,

KųNGSIIOLM . ..................... Birželio

DEL JAUNAVEDŽIŲ
Jau čia pat birželio mėnesis. Mes žinome, kad šįmet 

bus daug jaunavedžių — “.Tune Briclėb” — toms jaunoms 
poroms bus reikalingi rakandai.

Todėl atvažiuokite tiesiai į musų rakandų dirbtuvę 
jr nusipirkite sau reikalingų rakaridų.
BARGENŲ:

štai keletas

12.50
'39.00
•18.50

Ir šimtai kitokių pargenu.' ’ 
Taipgi taisome ir senus rakandus.

*■ * **•>    a i a h irr .«* X*.1 1 »<i «.Pį

ARCHER AVENIlE PARLOR
■u 'tf a,.. U i i v j* ■# .M'’-* m >" am ’ • ‘ i?' '

MANUFACTURING COMPANY
F. KLIMAS ir J. KAZIKAlTIS, Sav.

4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

Nuo 1
1ANKS

IE
Ir

SAUSIO
skaičius žmonių atidariusių taupimo sąskai
tas Drovers nuolat didėja.

Nepaprastas skaičius liuospinigų ir teisin
gas senoviško budo ypatiškąs patarnavimas 
charakterizuoja Drovers Banką.

’M'»»• ? "M** e.- * *,■ ’■■■'" *•** ■

ĮIBUVERS
rialštėd At 42‘nd St.

BANKINĖS VALANDOS: Kasdien npo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet; 
Seitadieia'k nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

'■MM____________
H. S. PROTTNINGHOLM ........... Birželio 1«
M. I.. (JRIPSHOLM ................ Liepos 3

Jįl. S. DROTTNINGHOLM ......  Liepos 13
* L. (IRIl’SHOLM ...................  Liėjty »7

Dideli, biilti. lt srulbčH laivai. Erdvus ir gro- 
raii vęntoliuojanii. kambariai. Kelionėj rodomi 
judomi paveikslai. Laivo orkestras duoda kon
certus, bot griežia Šokiams. Kellonfi būna per- 
trumpa, keliaujant “Baltuoju švedų Laivynu”.

Informacijų ir laivakorčių. kreipkis i Tams
tos vietini laivakorčių agentų, arba:

S^EDISH AMERICAN LINE
■ !

21 STATE ST..
.CHJICĄGO. ILL.
BOSTON, MASS.
DETROIT. MICH. ------------------
MONTREAL, QUE.. ČAN. 1Ą10 Stanley St.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. R0OSEVELT1 ROAD | 
arti St. Louis Avė. Tel. Kertate 8902 1 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
W*SS=^

J. J. BAGDONAS
irom tMlMais

Liūdnoj Valandoj paveskite man visus savo rūpesčius.' 
Koplyčia veltui

2^66 West 63rd Street
t ■ • ■ « ........ t * «'■



' iOUJIENOS, CHcafo, IB.

I

šeštadienis, geg. 27, 1933

KORESPONDENCIJOS
Cleveland, Ohio

įElECTRICAU £>un>DlM(j

imi n

Žemaičiai bylinėjasi
(Vaizdelis)

Baltos lig sniegas

Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai

Nauji parlor setai

per-

LACHAWICZ IR SUNAI
Krautuvės Atdaros Nedalioj iki 1 vai. po pietų

PEOPLES

- DYKAI Pristatymas 
Šeštadienio Vakarais

30 galionų 
įtalpos

Garo 
Vandens 

H Ūdytojas

žemiau- 
Matykite

Kombinacija
Sinkos Kranai

Apron 
Sauka 

$12-oo

vedamas 
iždininko 

kodėl

; lenta, < 42

Mata, dabarčious 
užsigau-

sutinka nukente

kuo teisėjas 
nuosprendį: 

tiek kaltas už 
3.95% alaus, 
ir restorantai, 
a “near-beerį”

Vo a to mate, kumet vuo 
? — klausia jo kaltinama; 
piktai šnairuodamas. —

NAUDOKITĖS
MODERNIŠKŲ LAIKŲ

PATOGUMAIS

skalbimui maši

Įvairus trobesiai šiandie Chicagoje atsidarančioje pasaulinėje parodoje 
ress

MODERNIŠKA SNIEGO 
BALTUMO 

fy "m Vitreous 
J V Kloseto

i rengimas 
pilnas su

sėdyne

—Mata, tyl, leižovį pakondis, 
vo kad arklj rėk vuogt tuo
kart pats pirmasis, ropužė! — 
įsiterpia nukentėjęs.

—Tylėk, tylėk, paskui pakal
bėsi, kuomet klausiu 
spėja jį teisėjas.

—A paskiaus? Galema e pa- 
skiaus

• Cicero, III, 
1439 S. 49th Court 

Telefonas Cicero 5927

i iŠ deSInfn nrba kairės puses 
ii|)kįihil j niilirėkįi 
lietai idhfcii) ...

DOME TOV AILDYTOJAS
Telpa 52 r
Galionai

Garantuojamo aOTrreTTO
125 svarų BĮįl|8 Hn

veik. Wir“ !■!
spaudimų W Į®

Clevelande dabartiniu laiku 
eina derybos tarp Western 
Sheet & Tin Plate Manufac- 
turers Association ir Amalga- 
mated of Tin Plate Workers 
dėl naujos algų sutarties. Sa
vininkai nori palikti senųjų

ons kaliuze sopus! Ons perna 
mon dvi vošekas eš zlastia so- 
kulias tep apdauži, kad par 
dvi adynas teidi kuojes pakra
tė... Prašom, pons teisėjau, er 
teidi vošeki pri arkli pridiet! 
— karščiuojasi kaltintojas.

Kaltinamasis gniaužo botagą

Century of (Prog-
- paminėti 100 metų sukaktuves nuo Chicagos miesto jsikurimo. Apatiniame gražiame 
trobesyje — Hali of Science — įvyks ir Lietuvių Dienos iškilmės liepos 16 d.

Žemiausios kainos ant APŠILDYMO SYSTEMŲ. Įtaisykite sau apšildy
mo plantą su įrankiais ir plianais, kuriuos suteiksime jums dykai. Parsi
duoda pilnai įtaisyti, jeigu. to norėsite. Patelefonuokite mums ir musų 
ekspertai inžinieriai atsilankys į jūsų namus.

kiniame vagone ik pradėjo ke
lionę. Bet nelaimei, jai nepa
sisekė Paroda pasiekti, nes 
abu užtiko detektyvai ir paso
dino kalėjiman. Nekaip rea
lizavo pasiryžimų.

Tik Vieną Savaite
Didis Išpardavimas!

noriu 
mane 
tokiu 
į šeš- 

nuova-

Nematmeni, musientas? Aha, 
vo ta dielto! Ons, pons teisė
jau, mona krūmų ėškerta! — 
rodo kaltinamasis kaltintojų. 
— ‘Prašom dabarčiuos onou 
nužudyt už ton...

—Krūmų? Tava krūmą?!— 
šokasi kaltintojas. — Pons tei
sėjau, aš į kaliuzę esiu, a le er

Standard padarymo Šaldy
tuvai verti $125. Čia par 
duodama tik po

I LIETUVĄ
Yra smagu keliauti Hamburg-American Linijos gar
laiviais by kuriuo metų laiku dėlto, kad garlaiviai turi 

Supimų Sulaikančius Prietaisus 
(Anti-Roll Tanks)

Kurie sumažina garlaivių supimosi iki minimumo.
Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New Yorko į 

Hamburgą su greitu geležinkeliais susisiekimu į 
Lietuvą,

Iš New Yorko į Kauną e 4 5A 
ir Atgal ’’1 /X*

Trečia Klase ...... ■ ■ V
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

Nepaprastas dalykas. Areš
tavo policistų, besivejantį 
“speederį” už “speedinimų”.

Policistas Guy Linton, pas
tebėjęs automobilistų, kuris 
sau nieko nebodamas drožė 60 
mylių į valandų vieškeliu, nu
tarė jį pasivyti.

Automobilistas nepasiduoti. 
60...65...70 mylių į valandų. 
Lintonas skubėjo kiek galėda
mas savo automobilyje. Taip 
beskubėdamas, išvertė kelius 
telegrafinius stulpus ir visai 
sutriuškino elektros vielų stul
pų. Keliuose blokuose užgeso 
šviesos.

Už perdidelį stropujnų pa
reigų ėjime Lintonas buvo are
štuotas ir dabar laukia teismo.

nigabeno jį į Alexis Ii- 
, kur buvo atgaivintas 
nusibodo būti be dar- 
aiškino Zapiurkowskis 
ir norėjęs pasikarti.

pavogei nuo j( 
klausia teisėjas žmo

Karščiai Ateina
REIKIA REFRIGIRATORIO, KAD SU
TAUPYTI PINIGU IR SVEIKATĄ

ir stengiasi dar ką nors prisi
minti, ką jis galėtų priskaity- 
ti savo kaimyno blogųjų dar
bų sąskaitom

Teisėjas giliai atsidusta ir 
pasižiūri laikrodin. Už lango 
nusižvelgia arklys ir stengiasi 
pro stiklų įžiūrėti savo savi
ninką teismo salėje.

giau 
sis, 
Nutveria ož ronkas?

—Ar aš? Kam mon rėk nu
tverti Aš e nenutvieris ženau... 
Vo kas žveng tava staldie, je- 
gut hemona arklys!

—Oudega žveng, vo ne ark
lys! Rėk mon tavo kalabana!

—Oudega 
oudega, kalabanas 
na nukentėjęs, išgirdęs tokius 
niekinančius atsiliepimus apie 
savo arklį. , "ų

—Matei kaip jis' pavogė ta
vo arklį? — vėl klausia teiač-

Telpn 100 galionų

FURNITURE 00.
KRAUTUVES 
4179-85 Archer Avė.

Corncr Rkhmond Street

2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

CHICAGO. ILL.
, 1 ■ ■Į.ioM.Bfcaua ■■■■■i

Seržantas James Paces tuo
jau nukirto diržų, su kuriuo 
ZapiurkoYVski mėgino pasikar
ti ir n 
goninę 
“Man

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL.

“Aš esu pavargęs ir 
atsigulti. Ar negalite 
užrakinti celėje?” Su 
keistu prašymu šiandien 
to precinkto policijos 
dų kreipėsi Jonas Zapiurkows- 
ki, 43, 6137 Carpentcr avenue. 
Seržantas nutiko. Po kelių 
minučių savanoris kalinys bu
vo rastas bekabąs ant celės dll-

jis laiko neišmainytus į pinigus 
$428,000 vertės mokesčių če
kių. Kai kurie tų čekių buvo 
prisiųsti iždininkui vasario 
menes., prieš bankų moratoriu
mų, bet ikišiol nėra deponuo
ti. Dėl to paslaptingo suvėla
vimo kai kurie mokesčių mo
kėtojai, išlyginę sąskaitas su 
iždininku, turi mokėti pabau
dų “už suvėlavimų”.

BALL 
COCK

Pakeltas B a 11 
Cock, tvirto ini- 
sliigc. Tiks vi- 
si'e m s žemiems 
toileto tankams. 
Pastebėtinas pir
kinys mm f*

Policijos teisėjas Bell šian
dien athisakė nubausti valgyk
los savininkų Pilypų Blusinskį 
už pardavinėjimų 3.95% alaus, 
nors pirmiau jis buvo rastas 
kaltas ir turėjo sumokėti $100 
pabaudų. štai 
Bell pamatavo 
“Blusinskis nėra 
pardavinėjimų 
kiek viešbučiai 
kurie pardavinėj 
ir sako, kad tai 3.2% alus

99.00
Gibson Refrigeratoriai

89.50
Apex Refrigeratoriai 

’79.00
Majestic Refrigeratoriai 

’69.50
Ir daug kitų žinomų išdir 
bisčių Refrigeratoriai. Či( 
parsiduoda t 
sioms kainoms 
tuojau?I

DIDELI BARGENAI
PERKANT LOVAS, SPRINGSUS IR MATRACUS

Vatiniai., matracai

Įsigykite Elektrikinį šaldy
tuvų iš

Peoples Furniture 
Krautuvių

UŽ NEGIRDĖTAI
MAŽA KAINA

—Matei, klausiu, kaip pavo
gė, ar ne?

—A kap pavuogė... Matyt 
nematiau, ale mon ni matyma 
nerek... Aš er be matyma že
nau...

—Vo kas ont šventa Jnona 
mono krūmų eškerta? --- pri
simena staiga kaltinamasis. —

Vilnai pakilus 25% ir numa
tant, kad kainos pakils dar 
aukščiau, Richman Brothers 
siuvėjai ir kitos panašios įstai
gos pradėjo dirbti pilnų laikų 
su pilnu sąstatu darbininkų, 
kad patenkinti staiga padidė
jusi rūbų pareikalavimų. Siu
vyklų viršininkai sako, kad 
daugelis žmonių perkasi rūbų 
atsargai, kad tuo budu iš
vengti kainų pakilimo.

2.95 
’3.95 
‘3.95 

15.00 
*29.50

Pasiskubinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

t Dabartiniu laiku 
tyrinėjimas miesto 
ofiso. Norima patirti

KnrSto Vandens 
Palaikymui

Šildytojai
Gausite karStų van 
denį greit ir ekono 

mifikai.

19 metų akroniete Helen 
Scofield būtinai norėjo aplan
kyti Chicagos Pasaulinę Paro
dų. Taigi, susitarusi su savo 
mylimuoju Willard Hedges, 20,

Vietiniu \Vestern Reserve 
universiteto Demonstration 
School of Foregn Languages 
pradės mokyti čekų ir jugos
lavų kalbas. Jos bus dėstomos 
ne vien mokiniams, bet ir mo
kytojams. Ar nebūtų galima 
priversti mokyklų 
lietuvių ’ kalbą?

Gegužės 24 — Clevelandų 
šiandien ištiko smarki audra, 
po nepaprastos karščio bangos, 
kuri dienos metu sieke apie 
83 laipsnius. Valandai — ki
tai apie pietus dangus lyg ir 
prakiuro, užtvenkdamas kai 
kurias miesto gatves. Kelio
se vietose nuvartyti telegrafi
niai stulpai ir sutraukytos vie-

Apex Refrigeratoriai (šal
dytuvai) lyra pripažinti 
vieni iš geriausių, kaina

69.00

—Tai ką
arklį 
gelio su botagu rankoje.

—Kas? Ar aš?
—Pavogei arklį?
—Ar arklį?
—-žinoma, arklj! Nuo kai

myno Bartkaus.
—A nu kaimyną?
—Pavogei arklį nuo kaimy

no? — klausinėja teisėjas.
—Nuo Bartkaus, sakau juk!
—A nu Bartkaus...— nutę

sia žmogelis, žiūrinėdamas sa
vo botagą.

—Tai ką gi, pavogei nuo 
Bartkaus arklį?

—Kuokį arklį?
i —Kokį! Bėrų, su balta uode

ga! — sako teisėjas.
—A so balta uodega...
—Pavogė jis nuo tavęs ark

lį? — klausia teisėjas " 'nuken
tėjusiojo.

—A nu monis?
—žinoma, juk, ne nuo ma

nęs! — sako teisėjas. (Pavogė 
arklį, ar ne? Sakyk greičiau...

—Ar arklį?
—Juk ne karvę, žinoma! Bė

rų arklį pavogė, ar(ne?
—A bėrą? Pavogė, ponuli, 

pavogė.
—Tai taip ir sakyk iš kar

to! Tai ką, reiškia — pavogei? 
— Vėl atsisuka teisėjas į bo- 
tagotą žmogiuką. — Prisipa
žįsti, kad pavogei?

—Ar aš ?
—Prisipažįsti, kad pavogei

arklį ?
—Arklį? Kuokį arklį? Kam 

mon rėk tuo arkle?
—Prisipažįsti, kad pavogei?
Žmogelis tyli ir žiuri į bota-

Clevelando mokytojui kaip 
ir jų kolegos Chicagoje, turi 
vargo su algomis. Clevelan- 
diečiai tegauna apie 30% stavo 
algų, o tuo tarpu mokyklų ta
rybos ižde dulkes renka $350,- 
000. Mokytojai skandalina, rei
kalauja pinigų • '•***•* A.,

’ S. C. L,
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,

’ Moderniškos koplyčios dykai, 
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

■- Chicago, III.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

Sunkio mirtingo, nikelio den
gti, Hti stikliniu indu dėl 
muilo ir pasu- $4 C
kainu kalciu I

nos po

*39.00Toileto
Sėdynės
Su tvirtais kabliais. Šia 
žema kaina. Ga 
i auluotas. jkl
Specialiai ......... H7 I aUU
Beržo Raudonmedžio 80- 

clyi'Ą ... .....----------

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

Mes laikome pilnus įrengimus dėl aludžių

M.Levy&Co 
2117 So. State Str.

Specialiai išpildome Telefono ir Pašto užsakymus
Visos Krautuvės Atdaros Antradienio, Ketvergo

Širdingai Užkviečiu Visus Lietuvius 
ATSILANKYTI

Į GRANDIOZIŠKĄ ATIDARYMU
BIRCH TAVERN

x 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.
Man bus smagu jus sutikti ir pavaišinti.

13-75 ’6-50
82 galionų įtalpos 88.2B
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy

Entered aa Second Class Matter 
M a re h 7th 1914 at the Post Office 
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PASAULIO PARODA

Šiandie atsidaro Chicagos pasaulio paroda pažy
mėjimui 100 metų sukakties Chicagos miesto, Jos pras
mę išreiškia oficialis parodos vardas: “Šimtmečio Prog
resas“.

Per šimtą metų nuo to laiko, kai Chicaga gavo 
miesto čarterį, šioje vietoje išaugo vienas didžiausiųjų 
pasaulyje didmiesčių — su trejetu mįlionų gyventojų, 
tūkstančiais mylių cementuotų gatvių, milžiniškomis 
trobomis centre, puikia sodnų ir bulvarų sistema, dau
gybe meno ir mokslo įstaigų ir nesuskaitomomis pra
monėmis.

Chicagos miestas yra pramonės augimo vaisius. 
Pramonė davė tuos turtus, kuriais yra pastatyti jos 
“dangoraižiai” ir išgrįstos gatvės. Pramonė sutraukė 
čia ir milionus Chicagos gyventojų. Pastarųjų trejų su 
puse metų pramonės krizis pagimdė čia ir tą masinį 
skurdą, kurio Chicagoje, gal būt, galima pastebėti dau
giau, negu kuriame kitame Amerikos didmiestyje.

Taigi visai natūralu, kad ir parodo, kuri šiandie 
Chicagoje atsidaro, bus pašvęsta daugiausia demonstra
vimui paskutinio šimtmečio pramonės stebuklų. Joje 
bus galima studijuoti, kokius darbo įrankius žmonės 
vartojo prieš šimtą metų ir į ką jie išsivystė iki dabar.

Akylus stebėtojas tačiau gėrėsis ne tik mokslo iš
radimais ir technikos progresu. Jisai stengsis palyginti 
šitą progresą su augimu žmonių visuomenės įstaigų, 
kurios atsirado per šį šimtmetį. Žmonių skaičius didė
jo taip pat, kaip ir tas turtas, kuri gamino pramonė. 
Nėra abejonės, kad keitėsi, daugėjo, įvairėjo ir tos or
ganizacijos, kurios jungia visuomenę. Bet vargiai kas 
pasakys, kad šitos organizacijos jau yra pasiekusios to 
tobulumo laipsnio, khriuo gali didžiuotis daugelis pra
monių.

Toli gražu. Dabartinė -depresija yra geriausias Įro
dymas, kad visuomenės organizme da yra labai rimtų 
ydų. Kiekvienam, žiūrint į tas gėrybes, kurias Šiandie 
pramonė gali pagaminti žmonijos labui, turi ateiti į 
galvą mintis, tai kodėl gi ji negamina: kodėl milionai 
darbininkų, norinčių ir mokančių vartoti mašinas ir ki
tokias pramonės įtaisas, turi šiandie bastytis be darbo 
ir kęsti vargą?

Pasaulio paroda Chicagoje vargiai beduos atsaky
mą į šitą klausimą. Per tą šimtmetį, kurio progresą ji 
vaizduoja, šitas klausimas dar buvo per mažai žmonių 
svarstomas. Tik dabar visuomenė ima juo rimtai inte
resuotis. Jis išspręsti teks ateityje. Bet Chicagos paro
da liudija, kad ir šita problema nėra nenugalima.

Jeigu žmogus sugebėjo pasidaryti mašinas, kurios 
veikia tobuliaus, negu smegens ir raumens; jeigu jisai 
galėjo pakinkyti j darbą gamtos jėgas, kurios dar taip 
neseniai buvo dievinamos, nes protas atrodė per silp
nas jas suprasti, — tai jisai mokės ir sutvarkyti tin
kamu budu santykius toje visuomenėje, kurioje jisai 
gyvena, — taip, kad nė vienam jos nariui nereikėtų 
kęsti badą, skurdą ir priespaudą!

BANKŲ DEPOZITŲ GARANTAVIMAS

Senatas priėmė bilių, kuriuo federalinis rezervas 
garantuos, pradedant liepos mėnesio 1 diena, bankų de
pozitus iki 2,500 dolerių. Už metų laiko bus garantuo
jami ir stambesnieji' depozitai.

Kad banko depozitoriai galėtų naudotis šita ga
rantija, bankai turės mokėti pusę nuošimčio nuo visų 
savo depozitų į tam tikrą depozitų apdraudos fondą, 
kurį laikys savo globoje federalinis rezervas. Jeigu kar
tais tas fondas neištesėtų savo prievolę atlikti, tai jam 
ateis pagelbon valdžia, kuri paskui atsiims jos padeng
tą trukumą iš dalyvaujančių apdraudos fonde bankų.

Panašų bilių yra jau priėmę ir atstovų rūmai. Da
bar tik reikės išlyginti skirtumus tarpe dviejų suma
nymų, kad iš jų galėtų būt padarytas vienas įstatymas, 
kur j pasirašys, prezidentas.

Atrodo, kad šis depozitų garantavimas buvo neiš
vengiamas dalykas. Po to, kai tūkstančiai bankų Ame
rikoje užsidarė, nunešdami žmonėms jų sutaupąs, pa
sitikėjimas bankais gali būt atgaivintas, tik užtikrinus 
žmones, kad jų padėliai bankuose daugiaus nebežus.'

Bet ši priemonė logiškai veda prie to, kad valdžia 
turės ir kontroliuoti bankų biznį.

Užsisakymo kalnai
Chicagoje — paštu;

Metams ____________  $8.00
Pusei metų  ......... ................ 4.00
Trims mėnesiams _ ______ 2.00
Dviem mėnesiam ................   1.50
Vienam mėnesiui   ______ .75

Chicago j per išnešiotojus i
Viena kopija 8c 
Savaitei . ..... ....................... 18c
Mėnesiui........... ........ ....... ... — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j, 
paštu:

Metams ......      $7.00
Pusei metų _______  8.50
Trims mėnesiams ___  1.75
Dviem mėnesiams ___   1.25
Vienam mėnesiui . ....................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams -------------- —-------- $8.00
Pusei metų ......____________  4.00
Trims mėnesiams............ ......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
PASIGENDA “KOVOS BUDŲ”

Kada kam nors nepasiseka, 
tai jį visi kritikuoja ir moki
na, visi mato klaidas ir rodo 
savo išmanymą, kaip reikėję 
jų išvengti. Todėl ir Kauno 
“Socialdemokratas” įdėjo ilgą 
Vokietijos socialdemokratų tak
tikos kritiką. Straipsnio auto
riui Vik. davė progos tą kri
tiką parašyti Vokietijos social
demokratų konferencija, jau 
po fašistiško perversmo įvyku
si Berlyne. Rašytojui ypač ne
patiko, kad toje konferencijoje 
partijos pirmininkas Wėls pa
brėžė, jogei Vokietijos social
demokratija stoja ir s*tos už 
teisinę valstybę, už pilietines 
laisves, už teisėtumą ir žmo
niškumą, už demokratinę val
stybės santvarką. Tai esą bu
tini socialdemokratų programo 
dėsniai, bet to ne gana, “kuo
met aplinkui fašistinėje juro
je pluduriuoja ‘teisėtos valsty
bes’ liūdnos skeveldros. Reikią, 
girdi, taip pat nurodyti kovos 
priemones ir kovos uždavinius 
teisėtumo būklei atstatyti.

“Be abejo, klaidų butą”, 
sako Vik. “Ir vis dėlto par
tijos. oficiozinė linija, — at
sargių, laipsniškų žinksnių ir 
griežto legalumo linija, * ne
pagydomas palinkimas ben
dradarbiauti su tais, kurie 
yra nuosakus ir nepalenkia
mi musų siekimų priešai, 
bendradarbiauti iki pamatant 
atsuktą nugarą arba pakel
tą ant galvos sugniaužtą 
kumštį, — tą liniją bando 
konferencijoj atstovauti dr. 
O. Wels ir dabar. Jis dar ir 
dabar tebekalba apie parti
jos darbuotę ‘tautos ir so
cializmo labui, išnaudojant 
esamas legalias galimybes’, 
Hitlerio režimo galimybes!

“Butų begalo liūdna, jei ta 
oficiozinė Vokiečių: s.-d. par
tijos pozicija Berlyno kon
ferencijoj, kaip ji yra at
vaizduota Internacionalo biu
leteny, atitiktų tikrąją par
tijos nuotaiką. Kai kas ver
čia manyti, kad taip blogai 
nėra. Karštos diskusijos, 
konferencijoj vykusios, tu
rėjo būti ne tiek jau vienin
gos su dr. O. Welso kalbos 
dėsniais. Reikia manyti, kad 
tik tragingos padėties, dis
ciplinos ir takto verčiami 
konferencijos. dalyviai ‘vi
sais balsais’ priėmė bespalvę 
rezoliuciją, jpraktiškas kon- 

. ferencijos žygis — partijos 
vadovybės sudarymas
do ką kitą. Konferencija įve
dė partijos Centro Komite
tai) gana stiprią grupę nau
jų žmonių ‘kairesnio’ nusi
statymo ir tuo parodė, kad 
partijai reikia keisti taktinę 
liniją, kad ir labai pavėluo
tai.”
Kritikuoti yra, žinoma, daug 

lengviau, negu darbu parodyti, 
kaip >reikia elgtis. Lietuvoje 
1926 metais jokios “fašistinės 
juros” nebuvo. Per seimo rin
kimus žmonės buvo pasisakę 
daugumoje už kairiąsias par
tijas, bet atėjo būrys karinin
kų, suėmė nakties metu prezi
dentą įr ministerius, ir valdžia 
pasidavė. Tiesa, valdžios prie
šakyje tuomet stovėjo vai. liau
dininkai, ir jeigu jie bijojo pa
sipriešinti (kad nekiltų pilieti
nis karas Lietuvoje ir neįsi- 
veržtų lenkai), tai socialde
mokratams buvo sunku vie
niems stoti į kovą. Bet fašis
tiški perversmininkai Lietuvo
je buvo nepalyginti silpnesni 
už Vokietijos hitlerininkus. 
Hitleris turi savo pusėje ma
ses ir milžinišką ginkluotą par
tijos armiją, su kuria eina 
kartu ir kita tokia pat “priva
tine armija” — Plieno Šalmas. 
Be to, visas valstybės apara
tas buvo 
kartu su 
ir t.

ro-

perduotas Hitleriui, 
kariuomene, policija

L
. i.■, >

Vik. pasigenda “kovos prie
monių”. Kadangi jisai yra ne
patenkintas teisėtomis priemo
nėmis, tai ko jisai nori? Vo
kiečiai, gal, turėtų paimti pa
vyzdį iš Lietuvos kai kurių 
kovotojų ir surengti — Taura
gę?

Vokietijos hitlerizmas yra 
pasėka perversmo, įvykusio 
žmonių psychologijoje, po įta
ka aštraus ekonominio krizio 
ir tų smuęių, kuriuos respub
likos prestyžas turėjo panešti 
iš karo pergalėtojų pusės. Per 
keturioliką metų Vokietijos 
respublika bandė taikiu budu 
pataisyti krašto padėtį viduje 
ir užsienių politikoje. Galų ga
le, dauguma žmonių nusivylė 
ir persimetė į pusę tų, kurie 
skelbia smurtą. Ką socialdemo
kratai galėjo prieš šitokį sen
timento pasikeitimą masėse pa
daryti? Ir ką jie gali padaryti 
prieš jį dabar?

Kada masės žmonių įtiki j 
kumščios galybę ir laukia iš 
jos išganymo, ’ tai yra naivu 
manyti, kad tokioje padėtyje 
mažuma privalo irgi, sugniau
žus kumštį, šokti į mūšį. Vie
na iš dviejų: arba Vokietijos 
žmonės nusivils Hitlerio “ka
ringais” žygiais ir atsipeikės 
— tuomet jie vėl ims vertinti 
socialdemokratų metodus, arba 
jie pasiliks ir toliaus išsikraus- 
tę iš proto ir jiems bus malo
nu matyti, kaip hitlerininkai 
žudo ir degina; šitokiame atsi
tikime socialdemokratų partija 
ir jos obalsiai bus Vokietijai 
nereikalingi. Bet ar šiaip, ar 
taip — butų neišmanymas so
cialdemokratų pusėje dabar, 
kada priešas yra stipriausias, 

atakuoti.5 Ji

MARGUMYNAI
Naujos rųšies orlaivis. — 

Anglijoje kapitonas Schofield, 
žymus lakūnas, po dviejų me
tų darbo išršdo naujos rųšies 
lėktuvą, kutino , gali skristi 
du asmenys.i, Lėktuvas yra su
lankstomas ir todėl labai ma
žai vietos užima. Jis gana len
gvas ir parankus, o skristi 
juo galima Įtiek jau greitai, 
kai]) ir su kitais lėktuvais. 
Bet svarbiausias dalykas yra 
tas, kad tos rųšies lėktuvas 
kainuoja gana pigiai.

' » » »
Gemblerių vargai. — La

biausiai pasižymėjusi gemb- 
leriavimo , vieta buvo Monte 
Carlo kasino. Prieš kelis me
tus franeuzai sumanė irgi da
ryti biznį iš gemblerių. Pada
rinyje Biarritz mieste tapo įs
teigta kasino, kurios tikslas 
buvo pavilioti gemblerius iš 
Monte Carlo. Pradžioje viskas 
ėjo gerai, bet depresija skau
džiai paliete ir gemblcriavimo 
biznį. Dabar franeuzų sindika
tas nori Biarritz kasino par
duoti už vieną milioną dole-

Pirma aptiekia. — Kiek 
ma, pirma aptieka, kur 
pardąvinčjamA išimtinai 
tai, atsidarė JVokietijos mieste 
Welzlar 1233 m.

žino- 
buvo 
vais-

Geležiniai .varpai. —: Iš gele
žies vaidai nėra daroma, ka
dangi jie neskamba tinkamai. 
Tačiau senovėje kiniečiai žino
jo paslaptį, kaip padaryti iŠ 
geležies (čiuguno) grąžiai 
skambančius varpus, šiandien 
nei patys kiniečiai nebežino tos 
paslapties.

Kava. — (Paprastai manoma, 
kad kavos tėvynė yra Brazili
ja. Tačiau tikrumoje prieš daug 
šimtų metų kava jau buvo var
tojama Abisinijoje ir dalinai 
Arabijoje. Europoje kavą pra
dėjo vartoti tik šešioliktame 
amžiuje, šiandien apie? du treč
daliai viso pasaulio kavos gau
nama iŠ Brazilijos. —K. A.

GARSINKITeS '
NAUJIENOSE

Oscar Wilde Verte A. Kartūnas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
(Tęsinys) 

“moiųtre charmant,” esančios 
porfiriaiis kambaryje Louvre. 
Bet, po kiek laiko, knyga iš
krito iš jo rankos. Jis susijau
dino, ir baisi halinė pagavo jį. 
Ką reiktų daryli, jeigu Alan 
Campbell nebūtų Anglijoje? 
Keletas dienų praslinktų, kol 
jis sugrįžtų. O gaj būt jis atsi
sakytų ateiti. Ką jis tada da
rytų? Kiekviena minutė buvo 
didžiausios svarbos.

Jie buvo labai geri draugai 
vieną sykį prie penkis metus— 
iš tikro, beveik neperskiriami. 
Tada artimi santykiai tarp jų 
staiga nutruko. Dabar, kada 
jie susitikdavo draugijoje, tai 
vien tik Dorianas Gray’jus te- 
šypsodavo; Alan Campbell 
niekados.

Jis buvo labai gudrus jau
nas vyras, nors jis ir neturėjo 
tikro supratimo apie matomą 
meną, ir kokį mažą pajauti
mą jis teturėjo apie poezijos 
gražumą, jis buvo įgavęs vien 
tik nuo Doriano. Jo viršiausia 
intelektuale’*“ aistra buvo prie 
gamtos mokslų. Cambridge jis 
praleisdavo labai daug laiko 
dirbdamas laboratorijoj ir bu
vo laimėjęs daug - pagyrimų 
savo klasėje, baigdamas mok
slą. Tikrenybėje, jis vis tebe
buvo atsidavęs chemijos stu
dijavimui ir turėjo nuosavą 
laboratoriją, kurioje jis už
sidarydavo ant ištisos dienos, 
tuo labai erzindamas savo 
motiną, kuri visa širdžia buvo 

mentą ir neaiškiai suprato, 
jog chemikas tai yra žmogus, 
kuris išpildo receptus. Visgi 
jis buvo ir puikus muzikas, 
tai]) jau ir griežė smuiką ir 
pianą skambino geriau už di
džiumą muzikos mėgėjų. Tiesą 
pasakius, tai. buvo muzikas, 
kurį ji ir Dorianą Gray’jų bu
vo suvedus — muzika ir tas 
neapsakomas patraukimas, 

panaudot, kada tik jis norėjo, 
ir iš tikro, dažnai jis panaudo
davo ir pats nejausdamas. Jie 
suSipžino pas Lady Berk
shire tą vakarą, kada Rubins- 
tcin’as grojo pas ją, o po tam 
juos sykiu matydavo operoje, 
ir-visur, kur buvo geros mu
zikos. Jų artimi ryšiai tęsės 
aštuonioliką mėnesių. Camp- Tada laikas

Chicagos Pasaulinė Paroda — šviesų simfonija. — Artisto įsivaizdavimas kaip pasaulinė paroda 
atrodys naktį.

bell’as visuomet būdavo kad 
ne Selby Royal’e, tai Grosve- 
nor pleciujc. Jam taip jau, 
kaip ir daugeliui kitų, Doria
nas Gray’jus atstovavo viską, 
kas buvo nuostabus ir žavingo 
gyvenime. Ar jie buvo susiba
rę, ar ne, niekas nežinojo. Bet 
žmonės staiga patėinijo, kad 
jie susitikę beveik nesikalbė
davo, ir kad Campbell atrodė 
anksti apleidžiąs pokilius, ku
riuose esti Dorianas Gray’jus. 
Jis buvo atsimainęs taipgi, — 
laikotarpiais jis būdavo keis
tai melancholiškas, pasirody
davo beveik nepakenčiąs 
klausytis muzikos ir jis pats 
niekados nebegrodavo, o kada 
jį iššaukdavo, jis pasiteisinda
vo tuom, kad jis buvęs taip 
užimtas gamtos mokslais, jog 
jis neturėjęs laiko muzikos 
praktikai. Ir tas buvo tikra 
tiesa. Kiekvieną dieną jis at
rodė daugiau užimtas biologi
ja, ir jo vardas vieną ar du sy
kiu buvo pasirodęs kai ku
riose moksliškose apžvalgo
se sąryšyje su jo' ypatingais 
keistais tyrinėjimais.

To vyro tad Dorianas Gray’
jus ir laukė. Kas sekundą jis 
pažvelgė į laikrodį. Minutėmis 
bėgant, jis baisiai susijaudino. 
Pagaliau, atsistojęs jis pradė
jo vaikščioti po kambarį, lyg 
koks gražus daiktais narvelyje 
uždarytas. Jis žygiavo ilgais 
nedrąsiais žinksniais. ‘ Jo ran
kos buvo keistai šaltos.

Tas įtempimas pasidarė jam 
nepakenčiamas. Laikas trode, 
lyg švino kojomis slinkęs, o 
jis pats butų buvęs nešamas 
milžiniškomis viešniomis prie 
kokios aštrios tamsios bedug
nės kranto. Jis žinojo, kas jo 
laukė tenai; iš tikro, jis matė, 
ir drebėdamas jis savo drėg
nomis rankomis užspaudė sa
vo degančias blakstienas, lyg 
norėdamas iš pat smegenų re
gėjimą išvogti ir įstumti akis 
atgal į jų urvus. Tas nieko ne
pagelbėjo. Smegenys turėjo 
nuosavo maisto, kuriuo jos 
penėjos, o įsivaizdavimas iš 
didžiausios baimės pasidaręs 
fantastišku, skausmu susuk
tas ii’ iškraipytas lyg gyvas 
daiktas, kaip kokia biauri lėlė 
šoko ant stalelio, rodydama 
dantis pro judančias kaukes.

X$e<

jam. Tai]); tas aklas, lėtai al
suojantis daiktas ncbeslinko, 
ir baisios mintys, laikui numi
rus, greitai bčgo artyn ir iš
traukė biaurią ateitį iš jos 
kapo ir parodė jam. Jis įs
meigė akis į ją. Pats jos baisu
mas pavertė jį į akmenį.

Pagaliau durys atsidarė ir

vo stiklines akis į jį.
“Ponas Campbell, gerbiama

sai,” tarė vyras.
Iš jo apdžiūvusių lupų išsi

veržė pagalbos atsikvėpimas 
ir spalva vėl pasirodė ant jo 
skruostų.

“Paprašyk jį tuojaus eiti vi
dun, Francis.’’ Jis vėl jautė 
esąs pats savas. Jo bailumo 
ūpas buvo dingęs.

Vyras nusilenkė ir išėjo. Už 
kelių minučių įėjo Alan Cam
pbell, rimtos išvaizdos ir gan 
išblyškęs, jo išblyškimas pa
didėjęs iš jo anglies juodumo 
plaukų bei tamsių antakių.

“Alan! Jus geraširdis. Aš 
dėkoju už atėjimą.”

“Aš ketinau niekados nebe- 
įžengti į jūsų namus, Gray’- 
jau. Bet jus sakėte, kad tai 
buvęs gyvybės ar mirties 
klausimas.” Jo balsas buvo 
šiurkštus ir šaltas. Jis kalbėjo 
pamažu Ir apsvarstydamas. 
Paniekos išvaizda buvo maty
ti tame jo rimtame žingeidu
mo žvi Igsnyje, atkreiptame į 
Dorianą. Jis laikė savo rankas 
savo Astrachaniaus apsiausto 
kišenėse ir atrodė nepatėmi- 
jęs užsimojimo, kuriuo jis bu
vo pasveikintas.

“Taip; tai yra gyvybės ir 
mirties reikalas, Alan, ir ne 
viefiam asmeniui. Atsisėskite.”

Campbell pasiėmė kėdę prie 
stalo, o Dorianas sėdėjo prie
šakyje jo. Abiejų Vyrų akys 
susidūrė. Doriano akyse buvo 
begalinis gailestis. Jis žinojo, 
kad ką jis darys, bus labai 
baisu. i

Po įtemptos minutes tylėji
mo, jis pasilenkęs per stalą 
labai įšlęto tarė, bet tėmyda- 
mas kiekvieno žodžio efektą 
ant vfeido to, kurį jis buvo pa
sikvietęs, “Alan, užrakintame 
kambaryje ant viršaus šio na
mo, kambaryje, į kurį aš vie
nas teįeinu, numiręs žmogus 
sėdi prie stalo. Dabar jau yra 
dešimta valandų, kaip jis nu
mirė. Nesijudink ir taip ne
žiūrėk į mane. Kas jis yra, 
kodėl jis numirė, kaip jis nu
mirė, tai yra reikalai, kurie 
jums neapeina. Ką jus priva
lote veikti, tai tą—”

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ UŽEIGOS IR PASILINKSMINIMO VIETOS
ŠIANDIE ATSIDARO PASAULINĖ PARODA VISUOMET

'OUi

CICERO UŽEIGA

LIETUVIU UŽEIGAPatogiausia Lietuviams Užeiga Northsidėje

DOMININKAS BALYS

LIETUVIŠKA ALUDE

Gar ginkitės Naujienose

Bankietam

Phone Boulevard 4552

3800 Armitage Avė,
BUNGAL0W INN

LIETUVIŠKA UŽEIGA

CHICAGO, ILL

Savininką!

Tinkamiausia užeiga dėl visų, 
kur galima gauti šalto alaus, 
cigarų ir cigaretų. Mandagus 
patarnavimas, kur galima 

smagiai laikas praleisti.

PASIRENGUSIOS PRIIMTI CHICA- 
GIEČIUS IR ATVYKUSIUS SVEČIUS

LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJ

M. S. Martinkaus
A-** + t*. st.L U D E

Mes užlaikome gerą alutį ir skanius už- 
familijų bei grupių, kur galėsite smagiai

Ta srovė 
-ir desėt-

atsidaro 
atidarys 
įgalioti-

- willow Springs 
Alus ir tce Cream*

Kiek teko girdėti, Karolis 
Sarpalius risis Ghicagoje, —na, 
o prie progos, žinoma, aplankys 
pasaulinę parodų bei pasisve- 
čiUte pas savo brolį, p. Petrų 
Sarpalių.

Pirmos Rųšies Alaus
BUFETAS

Muzika, Programas 
JOHNNY BELL’S ORCHESTRA

Prieš kiek laiko Ghicagos did
miestyje buvo rodoma, kaip 
yra padaromi cigaretai. Tai bu
vo didžiausias patraukimas. De- 
sėtkai žmonių visuomet susi
rinkdavo prie langų ir žiurėda-

Už 50 centų bus galima pama
tyt 55 nuošimčiu parodos eks
ponatų.— Vaikams ligi dvy
likos metų amžiaus jžanga 
bus 25 centai

Tai klaidingas many- 
Faktas yra tas, jog, tu- 

jžangos tikietų, bus ga- 
pamatyti 55. nuošimčius

žemiku telpa sąrašas įvairių 
trobesių ir paviljonų, kurijos 
bus galima veltui apžiūrėti. Ap
žiūrėti ne tik iš oro, bet ir iš 
vidaus. Vadinasi, įeiti į vidų ii 
pamatyti, kas juose randasi bei 
kas ten daroma, štai ką jus ga
lėsite veltui pamatyti:

Communication Building, Ag- 
riculture Btfilding, Dairy Build
ing, General Exhibits group of 
five pavilions, Hali of Science, 
Home Planning Hali, Travel and 
Transport Buiding, Hali of So
čiai Science, Mayan Temple, 
Hali of States, Federal Build
ing, International Harvester 
Building, thę Alaskan Building, 
the Atlantic and Pacific Gar- 
nival, American Radiator and 
Standard Sanitary Manųfactur- 
įng Corporation Building, Chris- 
tian Science Monitor Building, 
Chrysler Building, , Columbus 
Memorlal Lighthouse erectec

Trokštančius Pagirdysim, .
Alkanus pavalgydinsim 

labai gardžiais valgiais.

6810 S. Wėstem Avė
Phone Prospect 3730 

CHICAGO, ILL/

Šiandien oficialiai 
pasaulinė paroda. Jų 
prezidento Roosevelto 
uis ir generalinis pašto virši
ninkas, James Farley. Vienas 
įdomiausių dalykų bus tas, kad 
Arkturus žvaigždės šviesa tam 
tikrais prietaisais bus paversta 
elektros srovę, kuri, taip sa
kant, pradės sukti , pasaulinės

Parėm — Vestuvėms.

vo, kaip į vienų mašinos galų 
yra dedamas tabakas, o pro ki
tų galų išeina cigaretai jau ga
tavai sudėti į' pakeliate.

Pasaulinėje parodoje bus šim
tai tokių dalykų rodoma. Ten 
bus galima pamatyti, kaip yra 
gaminami automobiliai, kasamų 
iš žemės akmenine anglis ir 
šimtai kitokių dalykų. Sakysi
me, yra įtaisyta anglies kasyk
la. Ten kiekvienas galės pama
tyti, kaip mes iš žemės gauna
me anglį.

Vienas įstabiausių dalykų,— 
tai milžiniškas žmogus, padary
tas iš permatomos medžiagos. 
Tikrenybėje—tai žmogaus pavi
dalas arba modelis. Visi kūno 
organai bus matomi kuo aiš
kiausiai. Kiekvienas galės pa
matyti, kaip cirkuliuoja krau
jas, kaip plaka širdis ir kaip 
atlieka savo funkcijas kiti mu
sų kūno organai.

Tas dirbtinis ^žmogus bus ta
rytum gyvas. Pakaks paspaus
ti tam tikra mygtukų, ir jo šir
dis pradės plakti bei kraujas 
cirkuliuoti.

by the Dominican Republic. 
Crane Station, Czechoslovakian 
Pavilion, Dahlia Gardens, De- 
Saible Cabin, Edison Memorial, 
Egyptian Pavilion, Firestone 
Building, Florida Gardens, Gie- 
neral Motors Building, Hali of 
Religion, Havoline Tower Ther- 
mometcr, Illinois Host Building, 
Italian Pavilion, Japanese Pavi
lion, Johns-Manville Building, 
Landscape Pavilion, . Peony 
Gardens, Polish Pavilion, Poult- 
ry Show, Sears-Roebuck* Build
ing, Sinclair Prehistoric Exhi- 
bit, Southern Gypress Building, 
Terrazzo Promcnade, Time and 
Fortune Magazines Building, 
the United States Army Camp, 
Wliiting Corporation and Nash 
Motor Building, and ten mo- 
dern homes—Armco & Ferro 
Ęnamel House, Common Brick 
House, Florida; Tropical House, 
General Houses, Ine., House, 
John Moore House, Lumber 
Houtee, Masonite House, Roston 
House, W. J. Sloane House 
and Stransteel House.

Užlaikau Dvi Užeigas
Geras Alus ir Sklnųs Užkandžiai. 

BRIDGEPORTE — Boulevard 7995.

936 — West 33rd Street V 
ir Antra Vieta 

Sandvičiai -
82nd ir Kean Avenue

(Prieš Tautiškas Kapines) 
AGNĖS SIDLAUSKI, — Savininkė

MmviMMMIONAL OMMTRJM

3456 Soi Halsted St
CHICAGO, ILL.

4837 W. 14th St 
Cicero 2111

Mr. PALIULIS, Sav.
2244 W. 23rd Place. Tel. Canal 1068

Visi chicagiečiai ir ciceriečiai žino 
mano užeigą — dar vienas pakvie
timas atsilankyti.

DAINOS — ŠOKIAI ALUS IR 
UŽKANDŽIAI.

JOHNNY BELL’S ORCHESTRA

(Pirmiau buvo Meldažio Svetainė) 

uhIcago. III.

Antanas J. Zalatorius
827 West 33rd Street

Teį BOULEVARD 4823

3636 North Avenue
Tel. Spaulding 0745

Lietuvišku Pretzelių ir Potatoes Chips 
įstaiga dėl Užeigų.

Jankee Food Products
(ALBERT BALSKIS. »v.)

3645 So. Wallace St. Tel. Yards 4996

JOS. MOLIS
G. K. BUDRIS

Chicagos Lietuviai Šokite 
musų svetainėje Seredomis 

ir Nedėliomis
Svetainė dėl šokių, vestuvių, sueigų ir bankietų 

Mes užlaikome maišų ir gerinu pagal jūsų 
skonį.

ARMITAGE GRILL

Turkish Baths and Room $1.50. 
kandžius. Taipgi turiu vietos dėl 
laiką praleisti.

1657 West 45th St
(Cor. So. Paulina Street) 

CHICAGO, ILLINOIS

ATIDARYMAS 
BIRŽELIO-Jl NE 1 D, 1933 

Ramova Gardens
3508 SOUTH HALSTED STREET 

. (Viršui Ramova Teatro)
MUZIKĄ - PROGRAMAS

BAČKINIS ALUSl
• 1 • I - ' . ,

Ice Cream, Barbeąue skanus užkand
žiai. mužiką ir Šokiams salė.

Tikrai smagi vieta praleisti linksmai 
laiką. '

LIBERTt PARK
V- JONIKAS. Sav

Archer Avė., ir 135th 
, Street

Prie kelio 4-A, 2 mylios už 
Lement, III. •

šimto metų progresas
*

Nei vienas kitas miestas taip 
smarkiai neaugo, kaip Chicago. 
Prieš šimtų metų (vadinasi, 
1833 m.) jis buvo inkorporuo
tas kaipo kaimas (frontier vil- 
lagej. ir turėjo 350 gyventojų, 
šiandien Chicago yra vienas pa
čių didžiausių pasaulio miestų. 
Per tų šimtų metų įvyko tie
siog stebėtinų permainų Ameri
kos gyvenime. Ir visos tos per
mainos bus atvaizduotos pasau
linėje parodoje. Bus atvaizduo
ta, kaip gyveno pirmieji Chi
cagos gyventojai, kurie apie 
elektrų, telefonui, automobilius, 
radio, tramvajus ir šimtus ki
tų dalykų nei sapnuoti nesap
navo. x

Tad kiekvienam neįmanomai 
bus įdomu pamatyti, koks mil
žiniškas progresas tapo pada
rytas per šimtų metų. Pama
tyti ir visa tai palyginti.

Neužmirškite aplankyti žemiau 
suminėtas vietas

Victor Bartz Cafe
Užlaikome Šaltą Alutį', Skanius Už

kandžius ir mandagiai patarnaujame.

Skanus valgiai —• geras saitas alus ir mandagus patarnavimas 
Vieta naujai įrengta

Dėl jūsų parengimų. Šokiam

Perstatymams ir Koncertams

Western Beer Garden 
Kas trokšta išgerti alučio skanaus. 
Pas mumis užėjęs jis visko čia gaus. 
Mes užlaikome šaltą alutį, skanius 
užkandžius ir ^mandagiai patarnau- 

jam,. peįCr Mušinskąs, 
Savininkas

6914 So. Western Avė.
Phorie Hemlock 0948 Chicago, 111

Parankiausia Užeiga 
prie 2 strytkarių 

linijų.
Geras Alūs; užkandžiai pagal pagei

davimą. Geras patarnavimas.

J. ORLAKIS, . 
Savininkas

1730 SO. HALSTED ST.

parodos mašinerijų 
atidarys “svičius”, 
kai milionų elektros žibintuvų 
apšvies parodos aikštę. Tai bus 
grandioziškas reginys, kokio 
mums dar niekuomet neteko 
matyti.
Daug dalykų bus galima pama

tyti veltui

J. J. EŽERSKIO ALUDĖ
Jei tau broli troškulys kankina. Tai žinok, kad reik skystimo.
Eik pas Ežerskį—gausi rodą, Jisai Šaltą alų duoda.
Jeigu manytum daryti baliuką ar veselę. Ir čia tau Ežerskis padėt gali. 
Jo svetaines sklydžios grindys. Šokti, suktis čia malonu.

4600 So. Paulina St. Phone Yards 3884
CHICAGO, ILL.

Važiuokite Archer Avė. iki Oak Grove Avė., Justice Park, III. 
Oak Grove Avė. važiuokite į žiemius kol privažiuosite

MINIATURE GOLF COURSE 
Lietuvių Golfo Kliubas.

Telephone Willow Springs 98-R

CICERO UŽEIGA
Sandvičiai ir alus 

Kviečiu visus atsilankyti

George Jaškunas,
\ Savininkas

1401 So. 48th Ct.
Cicero 1640

CICERO, ILL.

Tel. Capitpl 2338
JOHN GRIGAITIS. Prop.

Chicago, III.

Lietuviška Valgykla
Gaminam valgius pagal lietuvišką 

skonį. Kviečiam Pasaulinės Parodos 
svečius atsilankyti.

Suzana ir Mariutė

Geriausia gyduolė nuo troškulio 
šaltas skanus alutis.

4628 So. Wood St
Phone Lafayette 5552

CHICAGO, ILL.

Linkime atvykusiems į Pasaulinę Parodą linksmai laiką praleist

Broliai Jokantai
4138 ARCHER AVENUE 

Chicago, III.

LIBERTY LUNCH
Lietuviška Valgykla Cicero 

Kviečiame visus atsilankyti

ONA IR ONA
4915 W. 14th St.

CICERO. ILL.

“k"* 
HKINO MAS] ,/

6558 So. Morgan St. Tel. Wentworth 0418
> ; Chicago, Illinois

Užlaikom skanų, šaltą alutį 
ir užkandžius 

STANLEY ŠIMKUS, Sav.

1400 So. Cicero Avė
Tel. Cicero 79

LIETUVIU UŽEIGA
Geras Alus, Užkandžiai. Cigarai ir 

draugiškas priėmimas.

Joseph Misevich
2200 W. CERMAK KD.
(22nd Street), Chicago, Iii.

Tel. CANAL 2238

ATIDARYMAS
Birželio-June 1 d., 1933
RAMOVA GARDENS

Viršuje Ramovos Teatro

3508 So. Halsted Street
Dainos—Šokiai. Alus ir užkandžiai

Kviečiame visus.
<LOS«> Savininkai
G. K. BUDRIS

3137 So. Halsted St.
Chicago, III.

Atvyko į Chicagų p. Karolis 
Sarpalius, kuris per paskutinius 
kelis metus važinėjosi po pla
čiųjų Amerikų su artistų gru
pe, o taip pat kaipo profesiona
lia ristikas. Kaip chicagiečiai ži
no, Karolis yra ne tik Šaunate 
ristikas, bet ir geras daininin
kas bei muzikantas.

Per paskutinius kelis mene
sius jis beveik išimtinai užsi
ėmė ristynėmis ir yažinėjosi iš 
miesto į miestų* Saulėta Califor- 
nija, matomai, jam labiausiai 
pasidabojo, nes jis ten daugiau
siai Veikia.

SMITH’S PALM GARDEN
4177 Archer Avenue Tel. Lafayette 2235 

kampas Richmond Street 
CHICAGO, ILL.

Kaip žinia, įžangos tikietas 
kainuos 50 centų, o vaikams li
gi dvylikos metų amžiaus —25 
centai. Tačiau daugelis mano, 
jog, sumokėjus įžangų, parodo
je visvien nieko nebute galima 
pamatyti, kadangi, esu, už kiek
vieno trobesio bei paviliono ap
žiūrėjimų reikės “ekstra” mo
kėti, 
mas. 
rint 
Įima 
parodos eksponatų. Jeigu žmo 
gus norės visa tai pamatyti 
kas bus rodoma veltui, tai jis 
turės visų dienų pašvęsti, — 
ir dar su geru! kaupu.

Mokslo amžius

n
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LIETUVIŲ UŽEIGOS IR PASILINKSMINIMO VIETOS PASIRENGUSIOS PRIIMTI CHICA-
GIECIUS IR ATVYKUSIUS SVEČIU 5

Vui Westvilliečiai mane 
žino Chicagoje.

Chicagiečiai patys žino, kur 
užeiti.

Iš Chicagos darbinin
kų komiteto lietuvių 

lokalo veikimo

TEDDY JANUSH
3000 So. Canal St

Victory 1236

CHICAGO, ILL

Agnės Sidlauski
Užlaikau dvi užeigas

Bridge porte

936 W. 33rd St.
Boulevard 7995

Willow Springs 82nd 
ir

Priešais
Kean Avė.
Tautiškas Kapines

Lokalo įtaka didėja
šios organizacijos lietuvių 

63 lokalas darosi centru visos 
Chicagos lietuvių darbininkų 
judėjimo. Yokalas jau turi 
apie šimtą narių ir visi kiek
viename susirinkime prisirašo 
po kelis naujus narius. Prieš 
kelias dienas lokalo valdyba 
atsišaukė per “Naujienas”, kad 
jei kam reikia darbininkų, tai 
tegul kreipiasi į lietuvių loka
lo buveinę adresu 812 W. 33 
st., kur galima gauti įvairios 
rųšies darbininkų ir amatnin- 
kų. Nuo to laiko lokalas jau 
parūpino darbus apie dvyli
kai asmenų, ir dar kelios, vie
tos yra neužpildytos. Nors 
darbai dažniausiai esti laikini, 
tačiau pasitaiko ir pastovių, 
mieste ir ant farmų.

Lokalo darbuotė
loka-

Kviečiu visus atsilankyti.

BIRUTES DARŽE
/

yra užeiga, kuria
visi žino.

Kviečiu atsilankyti.

Mrs. MARIJONA 
MAKUTĖNIENĖ

Be parūpintam darbų, 
las stengiasi, kiek galėdamas, 
gelbėti savo nariams visokiuo
se reikaluose. Tuo pačiu lai
ku yra vedamas organizavimo 
ir švietimo darbas. O tais da
lykais reikia rūpintis ne tik 
tuomet, kai jau nėra kas val
gyti ir kur prisiglausti, bet ir 
visą savo gyvenimą. Darbi
ninkai, kurie pradeda organi
zuotis tik tąsyk, kada jie vi
siškai skurdo yra prislėgti, 
elgiasi lyginai taip, kaip anas 
medžotojas, kurta lakina šunis 
tik tuomet, kai pamato per 
laukus bėgantį kiškį.
Su lokalu pradeda skaitytis ir 

politikieriai
lokalą pradeda ateiti ne 

vienas kitas veikėjų, bet ir 
Jie mato, kad 

komitetas nuolat

į#

Valstijos milicija, apsišarvavusi dujų kaukėmis, mėtyda-

• JL.

ma ašarinių dujų bombas vaiko streikuojančių pieno ūkinin
kų pikietuotojus ties Shawano, Wis.

rems darbo žmonių reikalus.
Darbininkai yra susisjcaldę į 

įvairias sroves ir sroveles. Štai 
kodėl ir politikoje jie ligi Šiol 
visai menkutę rolę tevaidin- 
davo. O tuo tarpu visų darbi
ninkų reikalai yra vienodi, — 
vienodi tuo atžvilgiu, kad vi
siems jiems rupi už savo dar
bą gauti didesnį atlyginimą.

Džiuginantis reiškinys
Dėl nedarbo lietuviams teko 

pusėtinai nukentėti. Organi
zuotai veikti jie mažai tebuvo 
pratę. Tačiau dabar ir jie 
pradeda suprasti, jog organi
zacija yra jėga. Ypač tatai 
supranta tie, kuriems teko su
sidurti su pašalpų stočių in- 
vestigatoriais, — tiksliau sa
kant, su inkvizitoriais. Todėl 
daugelis stoja į lokalą ir kartu 
su visais bendrai veikia.

St. Bartkevičius paru- 
orkestrą iš keturių gerų 

’i ligi

mylėti, 
pino i 
muzikantų, kurie sveičiuš 
valiai prišokdino.

Antanas Jankauskas yra 
nūs Jim Jankausko, kutris 
ko gazolino stotį adresu 3658 
W. 111 st. Antanas, kaip ir jo 
tėvas, yra muzikantas, —grpja 
koncertiną, akordiną ir muša 
bugnus.

Jaunavedžiai mano apsigy
venti pas uošvius, ppnus Stasį 
ir Marę Lengvinuos, 10907 S. 
Homan avė. Kuo laimingiausios 
kloties jauniemsiems Jankaus
kams ’-r-J. L. G.

su
lai-

FRANK’SCAFE
Kai į Parodą atvažiuosite užsukite ir 
pas mus. Čia gausite šaltą alutį, ska
nius užkandžius ir mandagų patar

navimą.

4012 Archer Avė.
Phone Virginia' Q468 Chicago, UI.

*

BRIGHTON PARK ALUDE

Antanas Jokantas
SAVININKAS •

Kada jus vasaros karščiai ir trošku
lys kankina, tai užeikite pas mus. 
Čia šaltas Alutis, skanus užkandžiai 

ir vėsi vieta kiekvieną tuojaus 
atgaivina.

3934 So. Rockwell St.
Phone Lafayette 5277 Cbicago, III.

Geriausia Lietuvių
Užeiga. Geriausi

Užkandžiai ir 
Geras Alus.

JOHN SENOFSKY
1944 N. Oakley Avė.

Chicago, III.

Geriausia Lietuvių 
Užeiga 18 Apielink. 
Geras Alus ir Draugiškas 

priėmimas dėl gerų
\ Tautiečių.

645 W. 18th Street
,Savininkas Boles. Pužauskis

CHOP SUEY
ir GERAS ALUS 

Lietuviai Savininkai 1
Kviečiame atsilankyti į mu

sų užeigą.

A. WILČAU$KIS
Savininkas

2059 W. Cermak Rd.

LIETUVIŲ UŽEIGA 
Mes užlaikome Skanų Šaltą Alutį ir 

Kvepiančius Cigarus. t, 
Užeikite užgesinti tą troškulį.

MIKE W0LFF
700 West 35th Street 

Tel. YARDS 2144 
CHICAGO. ILL.\ .......... i --i1y

......  —I........   •

LIETUVIU UŽEIGA
Visko turime kas jums yra 

Reikalinga.

Kviečiame Pasaulinės Parodas Svečius

Mr. Peter P. Pikturna
1425 W. 45th St

Tel. YARDS 0406

,— .........
LIETUVIU UŽEIGA
Kviečiame visus svečius iš Pasaulines 

Parędos užeiti pas mane. •

J. J. GENDVILAS
4601 So. Wells St.

CHICAGO. ILL.V...........  1.....
......................................... ................—
LIETUVIU UŽEIGA
Kviečiame visus atsilankyti pas mus 

—GERAS ALUS.

JONAS PETROŠIUS
5959 So. Racine Avė.

Englewood 1794 
CHICAGO, ILL.t. .—.............

LIETUVIU UŽEIGA 
Kviečiame 1 visus 

užeiti' 
Mrs. ŠLIAŽAS 

(Končienė) 
! 1239 W. 69th St.

iii 11 -i.niiimi

ANT MORGAN STREET 
'Visi užeina pas mane — 
Aš užlaikau tą, kas jūsų 

troškulį gesina.

Chas Chernauski
3318 So. Morgan St.

‘ CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ UŽEIGA
Mes užlaikome Skanų Saitą Alutį ir 

Kvepiančius Cigarus — 
Užeikite užgesinti tą troškulį.

MICHAEL ZACKER
3437 So. Union Avė.

Boulevard 4295

LIETUVIŲ UŽEIGA 
Kviečiam visus užeiti. 

Chas. Kanapikas 
6627 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

LIETUVIŲ UŽEIGA
Antanas Churas

Savininkas
3253 So. Halsted

Victory 9675 
CHICAGO, ILL.

st

Moderniškas
KOTELIS

Tinkama vieta apsigyventi. Galima 
vartoti kitehenette. Geras alus ir už
kandžiai už dyka.

1843 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Dixie Restaurant
(LIETUVIŠKA VALGYKLA)

Kviečiame Pasaulinės Parodos 
■ Svečius.

3502 S. Halsted St
CHICAGO. ILL.

Lietuviška Užeiga
Gėrimas ir Užkandžiai. 

Kviečiame visus atsilankyti.

J. P. YUCUS and
GAILUS

3159 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Lietuvių Užeiga
Geras Alus, dideli stiklai ir 

užkandžiai

Walter Benekaitis
Savininkas

2123 So. Halsted St
Chicago, III.

/

<»

Frank Anglicko 
ALUDĖ

Farmos brangsta
■u ________________

Vienas lietuvis realestatinin- 
kas, kuris pardavinėjo federa- 
lės valdžios forklozuojamas far- 
mas, šiomis dieppmis iš valdžios- 
banko gavo pranešimą, jog far
mų pardavimas tampa sustabdy- 
tas.,

Farmos, kurias forklozavo 
valdžios bankai, Mabar nebebus 
parduodamos vtž seniau nusta
tytą kainą. Vadinasi, jos žy
miai pabrangs. Pranešime taip 
pat sakoma, jog valdžios ban
kai laikinai sustabdo forklozar- 
vimą farmų už rtlbrgičius.

Ligi šiam laikhi buvo galima 
labai pigiai ir nepaprastai ge
romis išlygomis nusipirkti far- 
mą. Kurie buvo gudresni, tai 
visai pigiai iš valdžios bankų 
nusipirko farmas. Nėra abe
jones, kad jie dabar džiaugiasi. 
Kas dabar norės pirkti farmas, 
tai turės 'kur kas brangiau mo
kėti.

Visgi keikta, kad žmonės vi
suomet smarkiau perka, kada 
brangu, o ne kada, pigu. Todėl 
jie, taip sakant, ir pražiopso 
geras progas.—T. K.

Aš užlaikau viską, kas 
jums yra reikalinga.

Geriausia užeiga atvažiavusiems iš ki
tų miestų lietuviams. Ger^s alus, ir 
užkandžiai. Privatiški kambariai dėl 
pasikalbėjimo, svetingas priėmimas.

1928 Canalport Avė.
CHICAGO. ILL.

UŽEIGA
Trūksta pažangių inteligentų

Kiek teko pastebėti, pa« sve
timtaučius, o ypač pas ameri
konus, kartu su darbininkais 
lokaluose veikia pažangus in
teligentai. Pas lietuvius to dar 
nesimato. Europoje inteligen
tai, o ypač studentija, eina 
priešakyje visokio progresy- 
vio darbininkų judėjimo. Pas 
mus gi Amerikoje jie toli yra 
atsilikę. Į darbininkų organi
zacijas jie ateina tik tada, ka
da tos organizacijos/ sutvirtėja 
ir pradeda svarbią rolę vai
dinti.

Labai keistą įspūdį daro tai, 
kad Amerikos lietuvių studen
tai — ir tai gana pažangių tė- 
yų vaikai— seka paskui atžar 
gareivius ir jiems kalbant ka
tutes ploja. Ypač dabar, kuo
met Amerikos žmonės prade
da blaivėti ir suprasti, jog po
sakis, kad “Amerika yra pro
gų šalis”, kur kiekvienas gali 
pasidaryti turčium, — yra nie
kas daugiau, kaip tik humbu- 
gas. Tokiu momentu ir lietu
viams reikėtų labiau subrusti 
ir pradėti smarkiau veikti.
Raudonieji bando pakišti koją

Bolševikai visur stengiasi 
darbininkų vienybę ardyti. 
Taip jie elgiasi ir lietuvių tar
pe. Bridgeporto “raudondva- 
ris” iš kailio neriasi, matyda
mas, kad lietuvių lokalas auga 
ir tvirtėja. Raudonieji deda 
visas pastangai’, kad šią lietu
vių organizaciją suardyti. Bet, 
matomai, jų rugiapiutė jau 
praėjo. Žųionės pradeda la
biau protauti ir moka atskirti 
pelus nuo grudų.

— 63 Lokalo Narys.

79th ir Archer Avė.
Antanas Janelonis

PARDUODU.

A. Kuchinskas
82nd and Kean Avė

Brighton Park
Visi chicagiečiai žino

Liepos Kampas

(Aš jau esu namie)

JOSEPH LIEPPA

Mount Greenwood
Puikios vestuvės

An

st.

apielin- 
mus, o 
tai aš

Kada 
kėje, 
jeigu

busite musų 
užeikite pas 

neužeisite, 
nepyksiu.

Valgį už dyką duodu.
Suris, Slinka, Kiaušiniai, 

Sviestas yra jūsų.

Nepriklausomi biznieriai organi
zuojasi kovai su “chain Sto

rais” * <

Kviečia visus atsilankiusius j Pasau
linę Parodą užsukti į mano krautuvę

7101 S. Western Avė 
Phone Grove Hill 1590 

, CHICAGO, ILL,

Archer & Kean Avė
JUSTlCE PARK. 

Tel. Willow Springs 10.

Mike Ežerskis
ALUDE

Lankydamiesi Pasaulinėj Parodoj, už
sukite ir pas mane išsigerti šalto 
alučio ir užkąsti skanių užkandžių.
2649 W. 47th Street

Phone Virginia 2447* 
CHICAGO, ILL.

Stanley Brazausko
ALUDĖ

Mes užlaikome skanų, šaltą Alutį ir 
kvepiančius cigarus. 

Užeikite užgesinti troškulį.

4558 So. Paulina'St.
Phone Boulevard 6238 

CHICAGO, ILL.

Anton Venckewicz
ALUDE

Kada troškulys kankina, užeik broli 
pas Antaną. -Ten tu greitai gausi ro

dą, nes jis alų Šaltą duoda.

4547 S.Hermitage A v.
Phone Boulevard 9419 

CHICAGO, ILL.

Lietuvių Užeiga
Užlaikome šaltą Alutį ir 

Saldų Vynuti.

Stanley Adomaitis
3738 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9880 
CHICAGO. ILL.

Mrs. STELLA 
MALINAUSKIENĖ 

1 St. namas ant 
Archer Avenue

Po tiesiai nuo Kean Avė.’

Chicagojte — Lietuviai 
visuomet užeina i

AUDITORIUM

(Bowling and Billiards)

Julius Janeliunas, 
Savininkas.

3133 So. Halsted 
Td. Vktory 916J 

CHICAGO, ILL.

JOHN GRYBAS
83rd and Kean Avė

tik 
politikierių, 
darbininku 
tvirtėja ir darosi nemaža jėga. 
Kadangi organizacija yra, taip 
sakant, “non-partisan”, tai ji 
gali pasirinkti politikierių tar
pe tokius žmones, kurie tikrai

Mike Wayczikaus 
ki Aludė

Paskutinės Kliasos 
Užeiga.

4645 So. Honore St.
Phone Virginia 1119 

CHICAGO. ILL.

Frank Bagdono
ALUDE

Mes užlaikome šaltą, skanų 
Alutį ir didelius stataus'

4531 So. Paulina St.
Chicago, III.

AUBURN AVENUE 
UŽEIGA 

Kviečiame visus užeit

Chas. Kazimieras 
ŪKELIS

(iš Vartų kaimo) 
3436 Auburn Avė. 

Boulevard 8328.

K. KALAINIS Motor 
Sales and Service 

Station
Esam tiesioginiai fabriko pardavėjai: 
De Soto ir Plymouth automobilių. 
Grizuojame ir taisome visokių išdir- 
bysčių automobilius. Užlaikome ge
riausios rųšies gazoliną ir visiems rū
pestingai patarnaujame.

3954-66 ARCHER AVENUE 
Phone Virginia 1334 

CHICAGO. ILL.

Sekmadienį, gegužės 21 d 
apsivedė vietos lietuviai, 
tanas Jankauskas su# p-le Brone 
Lengviniute. Jaunavedžių tė
vai iškėlė tikrai šaunias vestu
ves. Buvo šešios pbros pajau
nių, daug giminių, draugų ir 
pažįstamų. Svečių susirinko 
tiek, kad p. Mažrimo .svetainė 
buvo prikimšta. Visi btfvo ma
loniai priimti, pavaišinti ir pa-

Susirinkimas įvyko pirmadie
nį, gegužes 22 d., Wrobels sve
tainėje, 3925 So. Kedzie Avė. 
Prieš susirinkimą iš Jtalno buvo 
išdalyti lapeliai angliškoje kal
boje su antgaviu “Wake up In- 
dependent bufeiness Men”. La
peliuose kviečiama visokių ry
šių biznieriai (nepriklausomieji) 
būti susirinkime ir organizuotis 
prieš grandines krautuves, ku- 
ros stumia iš biznio mažesnius 
pavienius biznierius. Susirinki
mas buvo gana neskaitlingas ir 
jame dalyvavo tik 16 asmenų. 
Jeigu taip ir toliau nepriklau
somi biznieriai nelankys savo su
sirinkimų, tai bus sunku jiems 
susiorganizuoti, kad galėjuos sėk
mingai vesti kovą prieš gerai 
Organizuotas grandines krautu- 
ves.—A. J. S*

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

k
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Lietuvių Užeiga 
Mes užlaikome skanų 

ir šaltą Aluti.
Užeikite užgesinti tą 

troškulį.

JOSEPH RŪTA
3712 So? Westem A v.

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

(Lietuviška Valgykla)
Per. 10 metų toje pačioje vietoje. 

Musų virėjai gamina pagal lietuvių 
$V>nį.

Antanas Norkus
750 WEST 31st STREET 

(arti prie Halsted St.) 
CHICAGO, ILL. 

■—............................ .o n ...............

CHICAGO 
RESTAURANT

Skaniausi Lietuviški Valgiai šioj 
apielinkėje.

WM. PAUKŠTYS 
3457 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Milda Restaurant
Jeigu norite būti sveikais, prašome 

valgyti pas mus.

Agnės Micevičienč
3206 So. Halsted St.

CHICAGO,’ ILL.



Lietuviai Daktarai

PRANEŠIMAS

5914Ofiio

Cicero
tai senas

Chirurgai

Lafayette 3572

Advokatai

Elzbietos Sbitnlenąs

Lietuviai Daktarai

Lietuves Akušeres

Utarnii
kokį

kuris 
kruta- 
apgy- 

i Maine 
rengiasi

Labai greitu laiku Keistučio 
ir Lietuva Spulkos taps nariais 
Federal Home Loan Bank. Čia

Nubudę liekame.

Moteris, Seserys, Švogeris 
ir Giminės.

Ot, esą, taip; 
atai jis pada-

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

Avė.
įvyks subatoj gegų- 
2:00 vai. po pietų 
nulydėta į Tautiš-

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Persikėliau | erdvesni ir patogesni virti 

3325 So,.Halsted St 
Valandos! nno 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniais nuo 10 iki 12

Ketvirtadienį, gegužės 25 die
ną įvyko Keistučio Spulkos di
rektorių susirinkimas. Šiame su
sirinkime advokatas Kučinskas 
liko išrinktas Keistučio Spulkos 
advokatu.

Reikia pažymėti, kad advo
katas Kupčinskas jau per dvy
liką metų yra advokatu Spul
kos Lietuva, 18 gatves apielin-

Pavogė troką ir par 
davė už $1.00

2422 TV. Marqaette Rd. 
kampas 67th ir Artėliau Ava.

Telefonas Grovehill J 5 95 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredbms po pietų h 

■edėlicima pagal susitarimu.

CHICAGOS Žinios

, nuo 6 iki 8
10 iki 12

Pątarnauja prie gim
dymo namuose ar. Ii* 
goninėše. duodu ma- 
įsage, electric treat-

Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

SEPH J. GRISK 
lietuvis Advokatas 
4631. South Ashland Avi.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockutell St.

Tel. Republic 9723

ŠO. T
Visi Telefonai YARDS 1741

Crane kompanijoje 
prasidėjo judėjimas

Musų ‘Kareivių uniformiečiai 
dalyvauja pasaulinės parodos 
atidaryme šį rytą, kaip 8 vai. 
apleidžia Cicero. Geriausių pa
sekmių.—“N.” Rašėjas.

DENTISTAS 
4143 Archer Avenue

Teisėjui paaiškino, kad prieš 
pasaulinės parodos latidaryihą 
jis norėjęs Chicagos gatves 
nuo “džidnkų” apvalyti.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Dr. John Francis Kuzic 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

prastai atrodančių trokų teise-] 
jas paskyrė bausmę: pasimo- 
kėti $25 ir teismo išlaidas, o 
magaryčioms dar pasėdėti 10 
diepų belangėje ir rimtai pa- 
'galvoti .apie tai, kad svetimus 
daiktus, nors ir gerais sume-į 
timais, nevalia pardavinėti.

Rep. F. Bulavv.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. 35th St

Cor. of 35th B Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6 0-8:30 

Nedeldieniais pagal sutarti.

pašarvotas. randasi 
ir Zimmerman koply- 
Cottage Grove Avė.

įvyks panedėly 
10:00 vai

Keistučio ir Lietuva spulkų 
veikimo

Advokatas
3241 So. Halsted St

Mm. >

IR VfeL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis. V 
Kadangi J. F. Eudeikio lietuviu graborhj 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra- ‘ 
bortus, kuris turi įrėngęš grabų dirbtuvę. Į 
'čia padaroma didesnę dalis grabiį, tiid j 
būdu sutaupymas pirkėjams yra kuo’di- 
džiausias. <
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų Vertės už tiek pat pinigų.
Ši įštūiga riufdasi toj ‘pa'čidj vietoj jau 25 
metai. , • ,
Puikiausios, moderniškai 3 kop
lyčios ;šu vargonais DYKAI dėt šertnebų.

UžVakAK m^niclpaliaine Teih-į 
nie prieš teisėją Jbjfeph fc Mc-į 
Gur'ry įvyko svArstymaš garia; 
įdomios bylos. Th’6W Salta; 
(2573 S. State St.) kaltinamas 
buvo tuo, kad prieš tris dienas 
pavogęs Wade Howardo troką’ 
ir pardavęs jį Joe Admai už( 
vieną dolerį.

Salia 'teisėjui aiškino, kad jis 
troką nevogęs, 
sau nuvažiavęs 
ręs tuo sumetimu, kad apvaly
ti Chicagą. Girdi, Pasaulinė Pa
roda artinasi, o ,tas trokas at- 
rodęsš kaip tikras “džionkas” 
Todėl jis ir pardavęs jį už vie
ną dolerį.

Howard tą keistą Salios ar
gumentą sumušė faktais, įro
dydamas, jog už troką jis mo
kėjęs $20 su viršum. Už jį, 
esą, jis sumokėjęs paskatinius 
savo pinigus, kadangi įtrokas 
jam buvęs reikalingas bizniui 
varyti.

Išklausęs skundą, teisėjas 
pareikalavo, kad Adma troką 
grąžintų savininkui. Bet tasai 
paaiškino, jog trokas jau esąs 
į kavalkus išardytas. Girdi, iš 
jo jau pradėta daryti “limozi- 
nas”, kadangi inžinas esąs vi
sai geras. Reikėsią tik naujos 
“body”. ' '

Teisėj as patarė'' daugiau to- 
<ių bargenų neieškoti, o kad 
ir išgriautą troką grąžinti sa
vininkui.

Saitai Už tokį neapgalvotą pa- 
siryžimą “valyti” miestą nuo

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mmų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 l. --------

2314 W. 23rd PU 
SKYRIUS:

Pbohe Canal 6122 *

©R. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS lR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 

eredomis ir nedėliomii nagai . sutari 
Rezidencija 6631 So. Caltfornia Avė.

Telefonas Republic 7868

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

Nedėldieniau pagal sutartį.

Liet. Morning Star Bėrie’fft 
Kliubas rengia dėl basebolinin-, 
kų pavasarinį balių subatoje, 
geg. 27, 1933, Armitage Sve
tainėje, 3800 W. Armitage Avė. 
Pradžia 7:30 v. vakare. Prašo
me visus atsilankyti į balių] 
linksmai laiką praleisti. Busi 
užkandžių. Kviečia Komitetas.

reikia pridėti, kad šios abidvi 
š'pulkos yra vertos $1,600,600 
Tai yra puikios lietuvių finan 
tfines įstaigos.

Už metų laiko visos spUlkos 
bite kontrolėje federalės Vald
žios ir sako, kad valdžia tuo
met skolins pinigus spulkoibs, 
o spulkos galės skolinti žmo-i 
nėms, ir tuomet tai jau būsi 
įioje šalyje tikrai geri laikai.! 
Lauksime.—Kaimynas.

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja s Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

DR. U. KASPUTIS
........  , DENTISTAS v - 
Grįin U Kuropoe ir ifR psaktikooĮa 

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

niais pagal susitariau.

3335 So. Halsted St 
T.L BOULEVARD 919,

DR. VAITUSH, OPT.] 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI

Palengvins akių {tempimu, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervubtumo, skaudamą 
akių karštį, nuima. kataraktą, atsitaiso | 
trumparegyste ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato* f 
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda! 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valau-! 
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusi pigiaus. 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbonc Boulevard 7589

Rez. 6600 South Artesian Aventu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. ,P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, 1LL.

Sekmadienį po pietų šaunios 
vestuves jaunojo Antano Šilei
kos. Tai Jono Šileikos sunūs. 
P. Šileikos Čia plačiai Žinomi, 
veiklus lietuvių tarpe, •ypėtiė- 
gAi parapijos labui tai buvo di
delis stulpas ir savo vienintelį 
šunų buvo pradėję rengti į dva
siškąjį luomą, bet virto kitaip, 
negu tėveliai tikėjosi. Dabar 
turi smagią puotą-vestuves. Lai
mingos ateities jaūnavedžiarnš.

darbo tiems, kurie pirmiau ten 
nedirbo, manau, ir kalbėti nė-] 
ra ko, kadangi dar užims daug 
laiko, kol kompanija susišauks 
visus savo atleistus senuosius 
darbininkus, kutrie dėl stokos 
darbo buvo atleisti—A. J. S.i

nės, pastaruoju laiku viską 
prikelia “iš numirusių”; buvo 
viskas tamsu, juoda, o dabair 
apšviesta, švaru, ypatingai sve
tainė—tai net miela žiūrėti. Tai 
didelis kreditas p. Lukštienei, ir 
taip pasitaikė prie tų naujų pa
puošalų, kad pirmą iškilmę ren
gia Tautiškos Seserys, t. y. Šį 
vakarą smagus šokiai tikrai bus 
smagus: O frontinė užeiga, nors 
jau atidaryta, bet dar ne ofi
cialiai. Ladkiama grand open- 
ing. /

Tel. Yards 1829

DR. G. i SERNER
LjjfflfflS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas
)( Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo .10*—4 

Nedėliomis nuo

arba 2516 n

Chicago
1439 S. 49 Ct.7 Cicero, 111.

Tel. Cicero 5927

ELZBIETA SHIMIENte 
po tėvais Pudzemaitė

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. .. . u., . ..

Amerikoj išgyyeno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime vy

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

Kūnas pašarvotas randasi 1420 
No, Fairfįeld 

Laidotuvės 
žes, 27 dieną, 
iš namų bus 
kas kapines., 

Visi a. a.
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kvįečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Lachavicz B Son, Telefonas 
Canal 2515.

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

Raudonos Rožės Kliubo base 
bAll loši s progresuoja. Praeitą 
sekmadienį turėjo didelį susirė
mimą ir išėjo laimėtojais, 4 prieš 
3. šį sekmadienį, jeigu tik lie
taus nebus, tai lošis bus šau
nus. Vieta visiems žinoma— 
125th ir 48 Avė. Base bąli ve
dėjas, senas kliubo narys Frank 
Dekavičia “lefty”, atrodo turi 
gero pasisekimo. “Good luck 
for you “lefty” I

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginla 0036

Tautiškos kapinės 
įsteigtos 1911 m. ačiū pasidar
bavimui laisvos minties drau
gijų atstovams. Jos» ir po Šiai 
dienai yra tvarkomos draugijų 
atstovų bei lotų savininkų.

Kapų puošimo dienoje, 30 
gegužės, yra rengiamas apvaik- 
ščiojimas, kuris prasidės 11 v. 
ryto. Programas susidės iš kal
bų, dainų ir muzikos. Daly
vaus chorai, Lenas ir kalbėto- L? * J 1jai. Kalbės P. Grigaitis, “Nau
jienų“ redaktorius, V. Andru
lis, “Vilnies“ redaktorius ir M. 
Bacevičius. Dalyvaus “Pir
myn“ ir “Kanklių” chorai bei 
K. Steponavičiaus vadovauja
mas Lenas.

Garsiakalbius parūpins Jos. 
F. Budriko korporacija, 3417 
S. Halsted st. P-as Budrikes 
yra loto savininkas ir sutiko dy
kai parūpinti apvaikščiojimui 
garsiakalbius.

Žinoma, apvaikščiojimas su 
tokiu programų surengti be iš
laidų nebus galima. Tačiau 
šiais metais prie vartų aukos 
nebus renkamos, kaip tai bū
davo daroma praeityje. Ren
gimo išlaidų padengimui lotų 
savininkai Justice Parke darže 
rengia pikniką. Įžanga tik 25 
centai. Bus gera muzika, — 
šokiams gros žinomas Jurgio 
Steponavičiaus orkestras.

Norintieji paremti kapines, 
galės tai padaryti be jokio au- 
kavimo, o vien tik dalyvauda
mi tą pačią dieną Tautiškų Ka
pinių piknike, kai kapinėse pa
sibaigs programas.*

. Kniečia .Komisija.,

A. MONTV
We»t Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Šeeley 7330
Namų telefonai Bramwick 0597

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boplevard 5203 ir 8413

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South- Westerp Aveniu 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS;

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakarų

Phone Boulevard '4139 
. A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai lai
dotu ve«e ir kokiame rei
kale visudmet eiti ląži- 

z ningas ir nebrangui to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky- 
ritą.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

“Ladies first
kinys, bet yra praktikuojamas 
Tik tėmykite: p-nia Lukštienė 
savininkė didelio namo ir svetai-

DU HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyria gydytojai chirurgai ir 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:.
1025 W. 18th St,, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

Telefonas Yards 1138 .

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

, Valandos, nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 

CHICAGO. ILL. .. '
, SPECIALISTAS DŽIOVOS

| Mpteriškų. Vyiriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

Nuo Į0 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro JNedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

’al.» 10—II v. ryto. 
Nedėliomis ir šventa*

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
46^1 South Ashland Aveniu

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

7 iki ? vaL Nedėl. nuo, 10 iki 12

Keliaukite Lietuvon 
Birž. 3 d. su “Fre- 

derik VIII”
P'S Juozas Jąnuškevičia, Jr. 

užbaigė savo kelionę, ir rodė 
muosius paveikslus 150 lietuvių 
ventuose miestuose, pradedant nuo 
ir baigiant Chicaga, .dabar vėl i 
Lietuvon. Jisai pasirinko Sandinavian I 
Amerikos Liniją, kadangi ji yra pąto- 
giausįa. Važiuoti galima tiesiog į Klai
pėdą be jokio persalimo. Birželio 3 d. 
išplaukia iš New Yorko laivas Frederik 
VIII.

P-s Januškevičia dabar rengiasi prie 
pirmos lietuviškos kalbamos filmos, ku
rioj įeis daug scenų iš kelionės per oke
aną ir pasažierių, kurie važiuos su Šia 
ekskursiją į Lietuvą.

Birželio 3 d. yra labai patogus laikas 
keliauti Lietuvon, todėl tie, kurie tikisi 
šimet atlankyti senąją savo tėvynę ne pa
darytų klaidos, jeigu keliautų šia linija, 
Atsilankykite pas vietinį savo agentą ir 
gaukite pilnas informacijas, arba užeikite 
į Skandinavų Amerikos Linijoj ofisą.

Gydo tavo ofise, pątinuiiai, išputnilai 
blauzdų gyslai.

Valandos nup 1 iki 4 įr nuo 7 iki 9 v. 
Neoėliomii nno 10 iki, Į2. 
3343 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1401

PRANEŠU
Dr. StrikoFio, M. D. 

, , Šngryžimą
Ofisai: 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

PRANCIŠKUS MASIONIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu ge
gužės 25 dieną, 1 1 ;25 valandą 
vakare 1933 m., gimęs Rimka- 
zarių kaime, Seinų parapijoj.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Agotą, dvi seseris Elzbietą ir 
Oną ir švogerį Pranciškų Arminą 
ir giminės.

Kūnas
Thompson 
čioj. 9108

Laidotuvės
gūžės 29 dieną. 10:00 vai. ryto 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Masionio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

EUDEIKIS IR SŪNŪS
<į R A B O R I A I

Nežiūrint kur> gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 'Metų Skirtingo, Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

suteikia .
barzdaskutyklos 

kbitAfdi“^ 
skutimoa

namie

Nepalikitę Jūsų Mylimų 
Kapo Nepažehklihę.
Dabar geriausias laikas užsisakyti 

Paminklą

VENETlAN
• MONUMENT CO.
523-27 N. Węstern Avė.

Phone SEELEY 6103
Mes pądąęųme ant; užsakymo bile 

Paminklą musų dirbtuvėje
Įsteigta nuo 1885 

Del Informacijų Pašaukite

A. S. VALŪNAS
Berkshire 1487

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
...  Physical Therapy 

» Midvvife 
$ 109 South Albany 

Avenue 
m > . Phone

lyčidš feų U____  „
Nuįiūdiriib valandoje, pašaukite ‘šiąi įš 
’taižą* '

J. F. EUDEIKIS
LIETUV1V jSR'AfeORIUS

______ , JŪięmŪpmsAS;

■ MmITAHE-, avė.
•>,. .. . CHICAGO. ILI

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas State 70R0; ViUndoi 9—6 

W. Side: 2Ž01 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PanedSllo, Serodoa ir PCtnyčlos vak. 6 iki 9 

Telefoną® Canal 6122
Namai: 8459 S. Rockvrell Street 

Ketverto ir Subatoa vak. 7 iki 9 
Telefonai Republic 9600

Tel. Calumet 1656 x

Dr. Suzana A. Siakis
Moterų it Vaiką ligą Specialisti 

4145 Archer Avė.
Ofiio Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiio vai. kiekvieną dieną nua 9 ik 
12 ryto (išskyrai leredomii). Talpa 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkaii ii 
Ketvergaii.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ 
1145 Milufaukee Aveniu

Valandoe; 12 iki 2 it 6 iki 8 P. M. 
Seredoa vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

......

BRIGHtON PARK.—Vietinė 
Crane Co., kuriė§ dirbtuvės 
randasi plotu tarp Š9th ir 44th 
prie Kedizie avė., vieno tos 
kompanijos boso pranešimu, 
praeitą pirmadienį, gegulės 22 
d. taį)o j darbą pašaukta devyhi 
piritai darbininkų. Taipgi iš
laukinis priėmimas į darbą ofi-i 
šas, kuris randasi arti 40th ir 
Kedzie Avė. ir riogsojo su ap
dulkėjusiais langais apie tris- 
metus uždarytas, dabar jau ap-i 
švarintas ir nuo pirmadienio ry-Į 
to vėl pradėjo veikti. Dabar 
kiekvieną dieną prie ofiso susi-j 
renka daug žmonių, norinčių) 
gau*ti darbo. Bet apie gavimą |

(Sarsinkta ‘^-nose”
Graboriai

WW******WWWW*^****h*%Z*<»«WW**W**^*W^W^^*W^^^^W*^>^****< 

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavicia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

PROBAK

(PROBAK BLADE)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką gero duos dabar
tinė Pasaulinė Paro
da biznio žvilgsniu

Daugybė chicagiečių turėjo 
viltį, o ypatingai biznieriai per 
suvirš porą metų skelbė savo 
klijentams, kad businti Chica- 
goj pasaulinė paroda, kuri ža
da neįmanomai daug pelningų 
prospektų. Tik, esą reikia bū
ti gerai prisirengusiems, kad 
galėjus tais gerais ir pelnin
gais prospektais pasinaudoti. 
Trumpai sutraukus, buvo ma
noma bei viltis dedama, jog 
namų-žemės kainos pakils ne 
tik Chicagoj, bet ir Chicagos 
apylinkėse, o rendos pakils net 
dvigubai, nes iš visų šalių su
plauks tūkstantinės minios 
žmonių, kuriems reikės pasto
ges. Įvairios krautuvės turės 
prisiimti dvigubai tiek patar
nautojų, kad suspėjus patar
nauti kostumeriains, kurių bus 
pilnos krautuvės. Gatvekariai 
ir busai užsikimš keleiviais, 
kurie be paliovos važinės šian 
ir ten. Bažnyčios bus kupinos 
žmonių. Mat, iš tų tūkstančių 
atsiras pabožnų maldininkų, 
žmonės spiesis į parodos cent
rus. mokėdami aukštas kainas 
už įžangos tikietus. žodžiu sa
kant, per parodą biznis eis

kulvarta, iŠ ko chicagiečiai tu
rės daugiau, negu gerbūvį. Bet, 
deja, juo arčiau laikas slenka 
parodos link, juo sparčiau nyks
ta pasitikėjimas bei viltis tais 
lauktais pelningais biznio pro
spektais. Ir tie, kurie praeity
je taip su pasididžiavimu pla
čiai kalbėjo apie busintį biznio 
gerbūvį, šiandie jau turi kan
trybes patylėti, nes mato, kad 
iš to didelio debesio bus labai 
mažai arba visai nebus lietaus.

Aišku, suvirš trijų metų de
presijos laikotarpis šiandie pa
sirodė šimteriopai galingesnis, 
negu kas nors galėjo sau įsi
vaizduoti. Chicagai lemtas ger
būvio eksperimentas jau čia 
pat, tai yra pasaulinė paroda 
atidaroma, io prekyboje entu
ziazmo dar vis nesireiškia. Di
džiosios dirbtuvės tik su tiek 
darbininkų tedirba, kad vos 
galėjus savo gyvybę palaikyti. 
Bedarbių armija slankioja iš 
vienos dalies miesto j kitą, dar
bo jiems nėra. Toms bedarbių 
masėms tenka tik pasidžiaugti 
pasižiurėjus į pilnus puikių pro
duktų pripildytus krautuvių 
langus, o ne ką nors pirktis ir 
biznį daryti. Nekalbant jau 
apie parodos lankymą, kur rei
kės, jeigu nedaugiau, tai 50c. 
įžangos mokėti. O už 50 centų 
dar galima dieną kitą pramis
ti.

(2452 W. 69 St.) susilaukė nau
jo šeimos nario, šiomis dieno
mis p-ia Griciene buvo nuvežta 
į šv. Kryžiaus ligoninę, kur su
silaukė dukręlės. Ją prižiūrėjo 
Dr. Yirška.

P-ia Gricienė priklauso Chi
cagos Lietuvių Moterų Kliubui, 
Susivienijimo kuopai ir dar ke
lioms lietuvių organizacijoms. 
P-as D. Gricius jau per ilgus 
metus varo kontraktoriau’s biz
nį.

Daktarų Dr-ja Ieško 
Sveikiausių Jau

nuolių
Amerikos Lietuvių Daktarų 

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

VIETA DRAUGIŠKIEMS 
PIKNIKAMS 

RAIBUŽIO FARMOJE
y (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 pasistatyti. > Kviečiame 
draugijas ir pavienius pasinaudoti proga.

Mrs. Izabel Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Sunkių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

I Ekspertė.
20 metų patyrimas.

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

suteikiamas darbas su alga.

BALIUS
Sukatoje, gegužės 27 d., Tau

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

Kviečia visus —- Komitetas.

CLASSIFIED ADS.
For Rent

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- 
{inimą plaukų — Mokestis žemos.

Nemokėkite pinigų kol nepatirsite pa
sekmių. Mes duodame treatmentus,. vy
rami ir moterims.

Neparduodame jokių gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

Pasitarimo valandos nuo 10 ryto iki 
1-mos vai. po piet ir pagal sutartį.

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO. ILL.

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

DIDELIS BARGENAS flatų ieško
tojams pasirenduoja du flatai po 5 kam
barius su garadžium, rendą pigi, randasi 
visi patogumai ir naujai išdekoruoti 
kambariai, kuris norėtų boilerį prižiū
rėti, tas gautų didelę nuolaidą.

7136 So. Dorchester Avė.
Tel. Lafayette 1310

RENDON štoras ir 3 kambariai, ga
radžius. Pigi renda,

4356 So. Mozart St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į saliuno 
)iznį. 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., Chicago, III.

PASIR.ENDUOJA štoras su fikčeriais 
dėl bučernės ir grosernės. Gera vieta. 
Renda pigi. Gyvenimo kambariai ant 
vietos, karštu vandeniu šildomi. Tel. 
Lafayette 8206.

Help Wanted—Female
Darbininkių^^^^ 

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

2739 W. 37 PI.

Progress
Furniture Co

Taigi kiek gaus iš parodos 
biznio, tai greičiausia gaus did
miesčio biznieriai, o kurie tu
ri savo biznius toliau nuo did
miesčio, vadinasi, kolonijų biz
nieriai gali tikėtis tik tuomet 
sėkmingo biznio, kuomet tų ko
lonijų darbininkai gerai dirbs.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija pasiryžo surasti po
rą 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 kontestą.

REALESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St„

CLASSIFIED ADS
-... ■■ ............................

Business Service
Biznio> JPątarnųyjmąs

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So, Halsted St.

Tel. Victory 4965

................. .......................... ... ■■■

Furnished Rooitis
PARENDAVIMUI apšildomas kam

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

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

RENDON ruimas dėl merginų, vai
kinų arba vedusiai porai. 6802 South 
Maplewood Avė., 2 lubos.

Sveikatos kontestas

Patogiausiai įrengta krautuvė Brid
geporte kasdieną siūlo didžiausias 
prekių vertybes. Pirkite čia ir tau- 
pinkite!

Sveikatos kontestas, kurį vyk
do Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija, eina gana sėkmingai. 
Pereitą ketvirtadienį jaunuolius 
egzaminavo šie daktarai: Poš
ka, Vezelis, Dundulis ir Zubas. 
Dalyvavo taip pat slaugė 
lė A. Barish.

Buvo atvykę jaunuolių 
cero ir Melrose Park.

Sekamą antradienį dėl
puošimo šventės egzaminavimo 

ir šeš- 
nuo 4 
Parko 
55th)

J. DARGIS GASOLINE 
STATION

Užlaikome geriausios rūšies 
gazoliną ir rūpestingai 

patarnaujame.

6800 So. Western Avė.
Chicago, III.

pane*

iš Ci-

kapų

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.)
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES

,>įl.tUi.

———■nu i|i| <WW» »■■«■■■..... .

Puikios Cedar medžio dėžės dėl ap
saugojimo vilnonių drabužių nuo 
kandžių, didis pasirin- $Q QE 
kimas nuo ......................... w»ww

AUKŠTOS RŲšlES MOHAIR 
PARLOR SETAI

nebus. Bet ketvirtadienį 
tądien, kaip ir paprastai, 
ligi G vai. po pietų Guge 
svetainėje (Western ir 
vėl tęsis egzaminavimas.

Archer California Super 
Service Station

Užlaikome geriausios rūšies gazoliną, 
frizuojame ir taisome automobilius.

Atdara dieną ir naktį

J. SPITLIUS, Sav.
Corner Archer' and California Avės 

Telefonas Virginia 2121

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALAUJU žmogaus su moterim 
ant farmų, kuris mokėtų kiaules auginti, 
ir abelnai suprantantis gyvulių ir žemes 
darbą.

Vieta randasi 500 į pietus.
JOHN SAKALAS

1005 E. Marąuette Rd.
Dorchester 7193

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

Įvairius pataisymus namuose atl'eku 
prieinamomis kainomis. 

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
Kreipkitės 

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935

RENDON kambarys vaikinui arba 
ženotai porai, Brighton Parke.

2938 W. 40 St.

Situation VVanted
Darbo Ieško

NAŠLĖ 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.

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

RENDON šviesus kambarys dėl vyrų 
arba merginų, maudynė, gali valgį ga
minti. Renda pigi. 827 W. 34 Place, 
1 lubos iš užpakalio.

PAIEŠKAU apšildomo kambario 
South Sidėj, prie mažos, bjaivos ir tei
singos šeimynos. Geistian. kad ir val
gį pagamintų. Rašykite Box 1562. 
1739 So. Halsted St. ! ■ ,

Busineąs Chances

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

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino, 
karštu vandeniu apšildomas Tel. ir visi 
patogumai. 4517 So. Rockvvell St.

PARSIDUODA saliunas. 
priežasties ligos.

6627 S. Ashland Avė.

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO.. M. A. Laberdia, sav. 
Langams Užlaidas, taipgi valome firan- 
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Western Avė. Tel. Republic 5730. 
Chicago, 111.

RUIMAS ant rendos prie laisvų 
žmonių.

7126 So. Artesian Avė.

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

—O—

PASIRENDUOJA kambarys vedusiai 
porai arba pavieniams. Marąuette Park 
apielinkėje — prie parkų.

6542 So. Washtenaw Avė.

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

—O—

Marąuette Park
Pony Gricių šeima padidėjo
Ponai Daniel ir Ona Griciai

Pirmutinis Lietuviškas 
Darželis Chicagoje.

Atidarymas Birželio-June 1 d.

Naujos mados gražus ir tvirti leng
vai verti $75.00; šią $OQ Kfl 
savaitę tik .............  vUbUU
Jacąuard arba Tapestry dengti se
tai, verti $60.00 $28 95

3-jų Šmotų gražus miegamų kamba
rių setai, verti $75*00; 50
7 šmotų gražus valgomų kambarių 
setai, verti $65.00; $29 75
$25.00 vertės 5 dailus aržuolo me
džio breakfast setai. $ 12.95

MATYKITE ŠIANDIENAI

Nedėlioj Krautuvė 
Atdara

Nuo 10 v. iš ryty iki 2 v. po pietų 

DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ 
BRIDGEPORTE

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

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

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

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

Extra Gegužės 28 d.
Pirmutinis Lietuviškas

Movetone! ,
NEPAPRASTA NAUJANYBĖ

C. G. LUKŠIS
Nufilmuos visus Chicagos Lietuvius ir 
juos rodys judamuose ir kalbamuose pa
veiksluose visoj Lietuvoj ir Amerikoj. 
Tad brangus lietuviai, turite gerą progą 
be laivakortės lėšų pasirodyti savo gi
minėms Lietuvoj ir Amerikoj.

Tas istorinis įvykis prasidės
Nedėlioj,

Gegužės 28 dieną
1 vai. po pietų >

THE OAKS DARŽE 
prie 119th ir Archer Av. 
x Kviečia visus dalyvauti.

RENGIMO KOMITETAS.
*x

JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir 
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą “žyduką”

3222-26 S. Halsted St.
Vedėjai J. Kaledinskas ir

J. Romanas.

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

WM. RYMAS & CO 
dekoruoja;

JAM IR KVI^TKUOJAM 
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
-M-———-—

M, MALIAVO-

NAUJOJ VIETOJ

PAIN

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

•J. S. Rantančioms, Vedėjas. 1 
štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: Ca
Sienoms popiera rolelis .......... WW

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

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
5023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
Rėš. >730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood 5840 \

— ..........——..........-—

Lietuvių Kotelis

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežaųte 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.

Mutual Tobacco Co.
4707 So. Halsted^St.

Tel. Yards 0801
X t

BUK MOKINTAS
Brangiausia žmogaus turtas, tai jo moks
las; turtas kurį nė ugnis, nė kitokį at
sitikimai negali sunaikinti; mokslas seka 
žmogų per visą jo’ gyvenimą, sėkmingai 
kovoja su gyvenimo sunkumais. Ameri
koje gyvenant negalima apsieiti be mok
slo, —• be anglų kalbos. Anglų kal
bos, stenografijos, knygvedystčs, aritme
tikos, it daug kitų dalykų galima leng
vai ir greitai išmokti Amerikos Lietui 
vių Mokykloje.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

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

Walter
! Neffas

2435 S. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL.

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. 

....  —III    ........ «
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAl 

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

VISUOMENES ATYDAl
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

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

REAL ESTATE ■— LOANS — 
INSURANCE 

4*425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

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

. J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

Automobiles;
NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 

ĄUTOMOBILIAI
Noringi pirkti automobilį prašome atsilan
kyti pas Balžekas Motor Sales ir pama
tyti naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius, kurie turi vėliausius išto
bulinimus kaip tai floating power, auto
rnade clutch-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymoutb 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B„ o Plymoutb 
$445 F. O. B.

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

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

4030 Archer Avė.
StanleyP.Balzekas.sav. Tel.Lafayette 2082 
Didžiausia 4r teisingiausia autom. įstaigą

AUTOMOBILIAI
Chevrolet vięno tono trokas, 1931, 

Stake Body, gerame stovy, labai pi
giai.

100 vartotų karų, visokių išdirbys- 
čių, visokios kainos, 30 dienų garan
tija.

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

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

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivediihui merginos, 
arba našlės, nuo .26 iki (38 metų, ne
paisau kad ir su vienu kūdikiu, bile 
išmintingą- Esu vidutinio amžiaus, 
linksmaus budo, katra mylėtų gražų gy
venimą. Atsiliepkite laišku.

Box 1561 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
moters be vaikų, nuo 30 iki 40 metų. 
Aš esu vaikinas, 42 meti]. Atsišaukite 
kad ir biednos, bile padorios vesti šei- 
tninišką gyvenimą. Bereikalingai nera
šinėkite.

Box 1563 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Išvalyk Vidurius 
tas Sveikatai!

TR1NERIO KARTUSIS VYNAS
Prašalina Vidurių Užkietėjimą, 
blogą apetitą, Gazus, Galvos

Skaudėjimą, Nemigą. ‘

For Rent
. RENDON štoras 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

PAIEŠKAU apsivedimui 'vaikino arba 
našlio nuo 38 ikf 45 metų amžiaus -- 
turi būt pasiturįs ir biznierius. Aš esu 
irgi pasiturinti, esu. 39 metų amžiau*, 
našlė.

Kreipkitės *
v Aušros Knygynas 

Box 202 
3653 So» Halsted St;

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

GEORGE ABRAMS, 
56 W. Washington St. 

kambarys 514

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

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
labai pigiai.

4350 So. Hermitage St.

PARSIDUODA duonkepykla, pigiai. 
Priežastis pardavimo, palikau našlė.

2955 So. Union Avė.-

PARSIDUODA Soft Drink Parloris. 
pilnai įrengtas su namu, pigiai, $2500. 

1153 W. 47 St.

PARDAVIMUI saliunas, biznis gerai 
išdirbtas per daugelį metų. Savininkas 
apleidžia miestą^ J. Martin, 6818 So. 
Western Avė. *

PARDAVIMUI LIBERTY PARK, 
bačkinis alus, užkandžiai ir šokiams sa
lė. Biznis visiems ebieagiečiams žino
mas per 9 metus, arba farma: 20 akrų, 
namas karštu vandeniu šildomas ir kiti 
visi įtaisymai. Liberty Park, V. ..Joni
kas, Sav., Archer Avė., ir 135 St., prie 
kelio 4-A.

PARDAVIMUI MALT ir HOP 
krautuvė. Retail ir wholesale biznis gerai 
išdirbtas per kelioliką metų.

3202 So. Halsted St.

Exchange-----^
MAINYMUI namas 3-jų flatų ir što

ras — “cash” — mainysiu į mažesnį 
namą arba į nedidelę farmą su maža 
skola. Arba parduosiu už “cash” 
pigiai.

Savininkas,
ANTANAS JACIKAS 

545 W. 37th St. 
(Imos lubos užpakalyje)

Real Estate For Sale 
NamftĮ-Žeinjš 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. 
Leader,, 2810 Emerald Avė., 2 lubos.

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

PARDAVIMUI arba mainymui me
dinis kampinis namas 3 flatai, štoras ir 
3 mašinų gartd&ius, nėra jokių mortgi- 
čių. Mainysiu ant mūrinio ir kad bu
tų bizniavas. 2009 So. Halsted St. 
Tel. Canal 3032.




