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Japonai Užėmė 
Peiping

Japonai pasiėmė miestą savo kontrolėn, 
nors ir nėra jį formaliai okupavę. 

Nėra karo paliaubos
PEIPING, geg. 28. — Japo

nijos kariuomenė pasiėmė šių 
senąją Chinijos sostinę — bu
vusį Pekiną — savo kontrolėn, 
nors ir nėra miesto formaliai 
okupavusi.

Japonijos komanduotojams 
pranešė kitų šalių atstovybėms, 
kad jo kareiviai patruliuos 
miestą dieną ir naktį, kadangi 
buvęs padarytas puolimas ant 
Japonijos legacijos sargybos ir 
kad todėl padėtis tebėra “rim
ta”, be to, chiniečiai neišpildę 
savo prižado demilitarizuoti 
miestą

Užsienio komanduotojai yra 
susirūpinę, kadangi tokia pat 
padėtis 18 mėn. atgal buvo 
Shanghajuje, kas privedė prie 
japonų puolimo miesto ir dide
lio kraujo praliejimo.

Japonijos legacijos sargyba 
perėmė Peiping policijos parei
gas, daro kratas privatiniuose 
namuose, ieškodama chiniečių

II H. II.H.H ....r

Vokietijos ^ valdžia 
paskelbė turistų boi

kotą Austrijai

kareivių ir net kamantinėja žy
mius chiniečius apie jų ryšius 
su karu prieš japonus.

Karinis veikimas tęsiasi įvai
riuose frontuose, vietomis eina 
smarkus mūšiai ir nežinoma 
kaip yra dalykai su tariama 
karo paliauba. Chiniečiai, ma
tyt, neįstengė net patys tarp 
savęs susitarti.
Tokio sako, nėra jokios karo 

paliaubos
TOKIO, geg. 28. — Japoni

jos karo ministerija oficialiai 
paskelbė, kad nėra jokios karo 
paliaubos su chiniečiais. Te- 
čiaus pripažysta, kad jau susi
tarta tartis dėl karo paliaubos. 
Japonijos kariuomenė esanti 
prisirengus kariauti, ar paliauti 
karą, tas esą priklauso nuo pa
čių chiniečių nuoširdumo, ku
rio chiniečiai ikišiol nėra pa
rodę. Japonijos armija esą ne
turinti noro užimti Peiping ar 
Tientsin.

vo iš visos Vokietijos, kad di
delėmis iškilmėmis pagerbti 
nazį Schlageter, kurį sušaudė 
francuzai už trukdymą fran- 
cuzų okupacijai Ruhr distrik- 
te.

Kad sustabdyti turizmą iš Vo
kietijos | Austriją nustatė 
1,000 markių už vizą.

BERLYNAS, geg. 28. — Hit
lerio valdžia praktiškai už
draudė vokiečių turizmą į Au
striją, nustatydama 1,000 mar
kių apie ($270) už vizą įvažia
vimui į Austriją.

Tai nazių atgieža už Austri
jos valdžios varžymą nazių 
veikimo ir išvarymą iš Aust
rijos Vokietijos justicijos mi- 
nisterio Frank ir kitų Vokie
tijos nazių viršininkų.

Austrijai šis boikotas bus 
labai skaudus, kadangi dides
nė pusė turistų Austrijoj su
daro vokiečiai. Austrijos val
džia yra susirupinusi, nes gali 
kilti karčiamninkų ir viešbuti- 
ninkų maištas.

Naziai pralaimėjo kovą 
už vyskupą

Landeskirchen, kurį sudaro 
29 protestonų organizacijos, 
augščiausiu protestonų bažny
čios vyskupu išrinko von Ro- 
delschwingh, pasižymėjusį šel
pimo darbais, kurio betgi na
ziai labai nenori. Naziai, net 
visaip grūmodami, spirėsi, kad 
butų išrinktas tūlas Mueller. 
Bet visuose balsavimuose pra
laimėjo.

Pagerbs francuzų sušautytą 
vokietj

DUESSELDORF, geg. 28. — 
Apie 500,000 žmonių suvažia-

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana*
mum:

Veikiausia lietus ir vėsiau.
leidžiasi

Amerika tyrinės ga
limybę prekybos 

su Rusija
Vesti tuos tyrinėjimus paskir

tas buvęs senatorius Brook- 
hart.

WASHINGTON, geg. 28. — 
Buvęs pažangus senatorius 
iš Iowa, tapo paskirtas kaipo 
specialis patarėjas agrikultūros 
administracijai. Jo uždaviniu 
bus ištirti galimybes prekybos 
su Rusija ir kitomis rytų Eu
ropos šalimis. Jis jau pradėjo 
pasitarimus su Rusijos preky
biniu atstovu Skvirskiu apie 
galimybę Amerikos eksportavi
mo j Rusiją grudų, bovelnos ir 
gyvulių, mainui už Rusijos ce- 
liuliozą ir mangąnese rudą.

Galbūt tyrinės dar 
du privatinius 

bankierius
WASHINGTON, geg. 28. —. 

Morgano veikimo tyrinėjimą 
nutraukus iki trečiadienio, se-i 
nato komiteto advokatas Pe- 
cora išvažiavo į New Yorką 
skubiai priruošti tyrinėjimus 
dar dviejų privatinių bankų —j 
Kuhn, Loeb & Co. ir Dillon, 
Read & Co. Abi firmos bus 
tardomos kaip tik bus užbaigti' 
Morgano tardymas.

HAVANA, Kuboj, geg. 26.- 
Patirta, kad sukilimui prieš pre
zidentą Machado vadovauja 
amerikietis pulk. Charles Muec- 
ke, virš 60 m. amžiaus, kuris 
kariavo už Kubos nepriklauso
mybę dar prieš Amerikos-Ispa- 
nijos karą.

RAYNES PARK, Anglijoj, 
geg. 26. — Penki žmonės liko 
užmušti traukiniui nušokus nuo 
Mgių.
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Stambiausias Amerikos privatinis bankierius, John (Pierpont Morgan įvairiose pozose laike senato bankinio komiteto kaman
tinėjimo dėl jo veikimo.

Jungt. Valstijos rei
kalauja panaikinti 
oro bombardavimus

Sako, kad tai yra piktadarybė. 
Anglija priešinasi ir reika
lauja Aulu išimčių.

GENEVA, geg. 28. — Jungt. 
Valstijos vakar nusiginklavimo 
konferencijoje pasiūlė visiškai 
panaikinti aeroplanų ir orlaivių 
bombardavimus iš oną. Tuo jos 
pasipriešino Anglijos pasiūly
mui, kad bombardavimas iš oro 
butų leistas prie tam tikrų ap
linkybių, nes. tai esąs pigiau
sias būdas palaikyti taiką tarp 
gerai ginkluotų tautelių, kurios 
yra Anglijos valdomos.

Amerikos delegatas Wilson 
pareikalavo, kad bombardavi
mas iš oro butų panaikintas 
be jokių išimčių ir paprašė 
Angliją savo rezervacijas atsi
imti.

4 žuvo aeroplano ka
tastrofoj

EAST PORTAL, Colo., geg. 
28. — Netolimo James Peak 
kalno šlaite rasta susidaužęs 
moiioplanas, kuriame surasta 
4 žmonių lavonai — Dr. de 
War, Harold Stevens ir jų 
žmonų, visi iš Grand Junction, 
Colo. Aeroplanas susidaužė 
skrendant iš Denver. Dr. de 
War aeroplaną plačiai naudojo 
savo praktikoje, nes jo pacien
tai yra plačiai išsimėtę Colora- 
dos kalnuose.

Superior ežere pas
kendo laivas

HOUGHTON, Mich., geg. 28. 
— Pasažierinis laivas George 
M. Cox (buvęs Puritan), plauk
damas savo pirmoj šį pavasarį 
kelionėj iš Chicago į Port Ar- 
thur, Ont., laike miglos Supe
rior ežere užvažiavo ant sek
lumos ir povandeninių uolų ir 
paskendo ties Rock of Ages 
uolomis. Nelaimėj dvi moterys 
liko sunkiai sužeistos, kiti pa- 
sažieriai iškelti ant uolų.

Po 20 dienų badavi
mo Gandhi yra silp

nas, bet sveikas
IPOONA, geg. 28. — Vakar 

vidurdieny baigėsi 19 dienų sa
vanorio badavimo Indijos na
cionalistų vado Mahatma Gan
dhi, kuris paskelbė trijų savai
čių badavimą protestui prieš 
indusų kastas. Badavimą pra
dėjo gegužės 8 d., vidurdieny.

Pasak jo slaugės, poetės ir 
filozofės Saroj ini Naidu, Gan
dhi yra labai silpnas, tik še
šėlis buvusio žmogaus, jo kvė
pavimas yra labai silpnas, kar
tais visai netenka jėgų, bet 
šiaip yra sveikas, o jo protas 
yra tiek pat skaistus, kaip bu
vo pirmiau. Nėra mažiausios 
abejonės, kad proto valia nu
galės kūną ir Gandhi badavimą 
atlaikys.

RIAUŠĖS VIENOS UNI
VERSITETE

Senatas atviru bal
savimu priėmė gele
žinkelių kontrolės 

bilių
{nešėjas, unijų pritarimu, še

šių valandų darbo dienos pa
taisą atsiėmė.

WASHINGTON, geg. 28. — 
Atviru balsavimu senatas va
kar priėmė prezidento Roose- 
velto transportacijos bilių, ku
ris įveda geležinkelių kontrolę 
ir paskirs jiems administrato
rių, kad koordinuoti visų trans
portacijos įmonių veikimą ir 
pravesti geležinkelių operavime 
didesnių ekonomijų, tuo pada
rant geležinkelius išsimokan
čius.

Bilius praėjo be senatoriaus 
Black pasiūlytos pataisos, kuri 
butų įvedusi geležinkelių dar-

Prastas oras trukdo 
skridimą

RYMAS, geg. 28. — Nepa- 
lankus skridimui oras šiaurinė
je — Labradore ir Grenlandi
joje neleidžia išskristi į Chica- 
gos pasaulinę parodą 24 italų 
hydroplanams. Jie išskris gal
būt tik apie birželio 12 ar 15 
d. Jie skris Europos pakraš
čiais per Angliją, Grenlandiją 
ir Kanadą.

(Del nepalankaus oro negali 
išskristi ir lietuviai lakūnai, 
Darius ir Girėnas, kurie ruo
šiasi skristi į Lietuvą).

FLINT, Mieli., geg. 28 — Sa
vo namuose rasta nužudyta 
turtinga našlė Mrs. Grace 
MacDonald, 54 m. Ieškoma 
jos sunaus Balfe, 17 m., kuris 
yra įtariamas dėl žmogžudys
tės.

J

VIENNA, geg. 28. — Kancle
riui Dolifuss bandant aplan
kyti Viennos universitetą, tarp 
studentų kilo riaušės. Atvy
kusi policija pirmą kartą įsi- 
briove į universiteto salę ir su
mušė šimtus studentų. Bet 
kancleris Dolifuss susilaukęs 
tokio priėmimo, nebedryso ei
ti į universitetą ir sugryžo nuo 
universiteto vartų.

WASHINGTON, geg. 28. — 
Prėzidenas Rooseveltas vakar 
pasirašė Šerų pardavinėjimo 
kontrolės bilių, kuris pardavė
jus padaro atsakomingus už 
siūlomus pardavimui Šerus ir 
iš jų reikalauja pasakyti apie 
tuos šėrus pilną tiesų.

DEL KAPŲ
PUOŠIMO DIENOS

Ryloj, Antradieny, G e*
gūžes 30 d. Naujienos 
neišeis ir N. Raįtynš 
bus uždaryta visą dieną.

ADM.
.. . C. . 7-.I . ‘ .

Naziai laimėjo Dan- 
zigo rinkimus

DANZIG, geg. 28. — Lais
vojo miesito Danzigo parlamen
to rinkimuose absoliučią didžiu
mą vietų laimėjo naziai.

Delaware ir Nevada 
nuėjo su slapiaisiais

i

Abi valstijos išrinko šlapias 
konvencijas, kurios ratifikuos 
prohibicijos apšaukimą.

♦ ————  “ . n • c j

WILMINGTON, Del., geg. 28. 
— Vakar Delaware valstija rin
ko 17 delegatų į valstijos kon
venciją ratifikuoti prohibicijos 
atšaukimą. Nepilni daviniai ro
do, delegatais didele didžiuma 
balsų išrinkti vien tik šlapioj i. 
Konvencija susirinks birželio 24 
dieną.

RENO, Nev., geg. 28. — Ir 
Nevada vakar rinko delegatus 
konvencijai ratifikuoti prohibi
cijos atšaukimą. Ir kaip rodo 
neoficialės žinios, didelėj didžiu
moj išrinkti slapieji delegatai. 
Išrodo, kad nepraeis nė vienas 
sausas delegatas.

(Jau aštuonios valstijos yra 
išrinkusios šlapias konvencijas 
prohibicijos atšaukimą ratifi
kuoti. Birželio 5 d. konvenciją 
rinks Illinois valst., o ant ry
tojaus, birž. 6 d., rinks India
na valst.).

INDIANAPOLIS, Ind., geg. 
28. — Indianos prohibicijos at
šaukimo šalininkai ragina Illi
nois gyventojus balsuoti birže
lio 5 d. ir aiškiai, didele di
džiuma balsų, pasisakyti už 
prohibicijos atšaukimą. Tas 
paskatins ir Indiana prohibici
jos priešininkus dirbti ir kon
vencijos rinkimus laimėti.

Rusija perka grudus 
užsieny, kad apsigin

ti nuo bado
VARŠAVA, geg. 28. — Gau

tomis žiniomis, Rusija perkasi 
užsieniuose grudus dideliais 
kiekiais. Lenkijos grudų fir
mos pranašauja greitą grudų 
kainų pakilimą.

Palei Lenkijos ir Rumunijos 
sieną eis platus šmugelis tarp 
valstiečių, kurie maino grhdus 
ant Rusijos kaimuose paslėptų 
turtų.

Pranešimai iš jvairių vietų 
Rusijoje patvirtina pirmesnes 
žinias, kad Rusijai gręsia tokis 
pnt didelis badas, kokis buvo 
1921 m., kada milionai Žmonių 
mirė badu.

Anglija priėmė Fran
cuos sąlygas 4 vals

tybių susitarimui
Tikimąsi, kad pataisytą susita

rimą priims ir Vokietija su 
Italija.

PARYŽIUS, geg. 28.— Fran- 
cija ir Anglija susitarė dėl są
lygų keturių didžiųjų valsty
bių susitarimo išlaikymui tai
kos.

Įvykęs (įeryjjoąe užsikirtimas, 
liko pašalintas, kai Anglija 
priėmė Francijps ^reikalavimą 
į susitarimą įtraukti ir 16-tą 
skirsnį tautų sąjungos statu
to.

Artimi premierui Dalandier 
žmonės sako, kad Anglijos pri
ėmimas šios sąlygos pašalina 
paskutinę kliūtį Francijos pa
sirašymui to susitarimo. •

Pataisyto susitarimo tekstas 
bus pasiųstas Berlynan, kuris, 
tikimąsi, jį patvirtins. Taipjau 
veikiausia patvirtins ir Italija.

(Tautų sąjungos statuto 16 
skirsnys leidžia valstybėms 
stvertis karinių ir ekonominių 
priemonių prieš tas šalis, ku
rios skelbia karą prasilenkiant 
su tautų sąjungos statutu. 
Franci j a skaito, kad tai yra 
svarbi sąlyga išlaikymui tai
kos).

bininkams 6 vai. darbo dieną. 
Senatorius Black savo pataisą 
atsiėmė prašant prezidentui 
Rooseveltui, kaipo galinčią pa
kenkti pačiam biliui. IPreziden- 
to nusistatymas buvo išaiškin
tas ir pataisą rėmusioms gele
žinkelių darbininkų unijoms, 
kurios po to irgi sutiko, kad 
pataisa dėl darbo valandų bu
tų ištraukta.

Praėjo tik senatoriaus Nor- 
ris pataisa, kad važmos kainos 
butų nustatytos ne augštesnės, 
negu jeikalingos, kad neštų vi
dutinį pelną ant teisingo invest- 
mento į geležinkelius, -tai yra 
ant tokio kapit&o/ kokis butų 
reikalingas atstatyti geležinke
lius.

150,000 žmonių “dar
bo armijoj”

WASHINGTON, geg. 28. — 
Vajus, kad iki liepos 1 d. su
mobilizuoti 274,000 bedarbių 
darbui miškuose, progresuoja 
sparčiau, negu buvo numatyta^

Konservacijos darbų direkto
rius Fechner pranešė preziden
tui Rooseveltui, kad dabar jau 
yra sumobilizuota į darbo ar
miją 150,000 žmonių. Į darbo 
stovyklas kasdie išvežama po 
9,000 žmonių.

t
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SOUTH BEND, Ind., geg. 28. 
— Plėšikas ir butlegeris Mur- 
dock nušovė du policistus, vie
ną sužeidė, bet ir pats liko nu
šautas.

CARAGAS, geg. 28. — Vene- 
zueila sutiko išduoti Francijai 
67 kalinius, kurie pabėgo iš 
baisiosios francijos katorgos, 
Velnio aalos.

WELLAND* Ont., geg. 28.— 
P-lė Elsie Storrow, 25 m., pa
rašiutų šokėja, užsimušė kai 
neatsidarė, jos parašiutas, jai 
iššokus iš aeroplano 1,500 pė
dų augštumoj. (

Serbija uždarė sieną 
Austrijos prekėms
BELGRADAS, geg. 28. — 

Pasikartoja “kiaulių karas?*, 
kokis ištiko 1910 m. ir priruo
šė dirvą 1914 m. Austrijos- 
Serbijos karui.

Kadangi Austrija per vieną 
mėnesį uždraudė importuoti iš 
Jugoslavijos kiaules, Jugoslavi
ja, atgiežai, uždraudė impor
tuoti visas Austrijos prekes.

TALL'AHASSE, Fla., geg. 
28. — Floridos legislatura pri
ėmė įstatymus, sulig kuriais 
žmonių vogimas bus baudžia
mas mirtimi.

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St
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Pirmadienis, geg. 29, 1933

Laiškas iš Lietuvos
Turisto įspūdžiai

III
Tautininkų tarpe yra aiš

kiausios trys srovės, kurios sa
vo tarpe negali sugyventi ir 
pešasi. Viena aiškiausių srovių, 
ikU*i viešai da,o opoziciją, tai 
,aa Voldemaro srovė arba 

u.dw. arininkai. Kuo skiriasi 
vu.ue.^anninkai nuo kitų tau- 
vininkų sunku net bu vii pasa
kyti, nes nei vieni, nei kiti ne
turi savo programos. Skiria
, x r i ,.i . • . . . • • •jjai gerai, Bendrai jei kalbėtiA. Voldemaras non valdyt, ir. ie partų4,

SU n,eku nesiskaityti; na, ir^ vigaJ netįnfal( nes jie jo- 
kiti nori valdyti, čia kilo kon-1 kios programos neturi,
fliktas kuris tebesitęsia ir to- Susimildanil( juk igivateduokit

kokiu nors budu susitarti. Be 
to, jie yra labai nepatenkinti 
vidaus politika; jie junta, ma
to, kad krašto būklė eina be
dugnėn, kad Įsigalėjo lupikavi
mas, kyšininkavimas, kad val- 
v.. .n.kija visai demoralizuota, 
-uct ši- tautininkų srovė, nors 
i. turi savo tarpe inteligentų, 
vienok visai yra bejėgė.

ir trečioji tautininkų srovė, 
tai tautininkų biurokratija, val
dininkija, kuri nieko nenori, 
nieko netrokšta, nes ir dabar

■KW tai patikrinti padarytus sero
loginius bandymus.

Kelrodis kiaurai pers
meigė šoferį

Klaipėda.— Pirmadienį; ajpie 
11 vai. šoferis Schraderis iŠ 
Kojelių k., važiuodamas Kintų 
link, prie vieno plento užsisu
kimo užvažiavo ant kelrodžio,

kuris išdaužė sunkvežimio- lan
gą ir kiaurai persmeigė šoferį. 
Atvykęs į nelaimes vietą vyr. 
policininkas nuėmė Schroderį 
nuo kelrodžio. Po kelių minu
čių jis mirė. Su juo važiavu
sieji du keleiviai liko nesužeis
ti.

Garsinkitės “N-nose”

GREIČIAUSI LAIVAI

liau. Voldemaras turi šalinin
kų daugiausia jaunesniųjų ka
rininkų tarpe ir jaunesnių val
dininkų. Tautininkų studentija 
veik visa yra voldemariška. 
Mat, jauniemsiems tinka dik
tatoriški obalsiai ir voldema- 
riškas provokacinis krašto val
dymas. Juk valdant Lietuvą 
Voldemarui ir buvo sudarytos 
įvairios provokacijos. Provoka
ciniu budu keliamos žvalgybos 
bylos ir žmonės visai nekaltai 
nuteisiami mirti ir tuoj sušau
domi. Kariškis Brasulevičius, 
berods, kurio tikras brolis len
kų armijoj tarnauja, darbavo
si atsidėjęs; tai jis pirminin
kaudavo karo lauko teismuos, 
tai jis dešimtims žmonių iš 
karto išnešdavo sprendimą — 
sušaudyti. Taigi tokia valdymo 
sistema kai ką užimponavo; 
mat, dėl to pastovesnė bus 
riausybė, o kai pastovesnė 
riaiisybė, tai valdininkų ir 
darbiai pastovesni.

Yra antra tautininkų srovė, 
kuri šiuo metu ypač pastebi
ma, bet ji visai bejėgė; tai 
kuri norėtų susitarti ir su ki
tomis politinėmis partijomis, 
bet kad tik nebūtų seimasJsan- 
kiamas. ši srovė ypač yr3*ne- 
patenkinta dabar vedama pro- 
vokiŠka užsienio politika. Jie 
linkę daugiau orientuotis pran
cūzais ir gal su lenkais ieškoti

vy- 
vy- 
už-

— jos ; nėra. Sąžinės 
ir konstitucijoj garan- 
bet ir jos nėra! žodžiu, 
tautininkų išleista kon- 

jų pačių apeinama!

suy hięher
fl°* PUrin

4

eikite tuo jaus nes Kainos Gali būt 
pakeltos be jokio persergėjimo.

Moderniška Maudynė
Varia, pilna penkių pėdų recesa pabū
davote su porceliano enanieliu perdėm, be 
trindngi). M<»zrotuvė 17x21 inė. ketvirtai
nių frontu su apron. be trimingų. Kloze
tai. victreous porceliano tankas ir bliu- 
das. pilnai įrengtas su toileto sėdyne.

Visi Fixturiai “A" Rųšies>

Virtuvės Sinkos
Rųsis Rųiis

RITI- 
LUOTĄ 

RIM SINKA 
42 inė.

(tiktai sinka)

APRON 
SINKA
42 Inč.

(tiktai ėnk«)

KAMPINĖ 
SINKA 
42 inė. 

(tiktai sinka)

$3-95 $ lig.9 5$ 1Q. 50
LAIKYKITE
Iii venki t«- 
moderniAką 
ffrindų tirai- 
ną. Papras
ta* i nebra- 
njrtin. Neiti- 
naikini irrin- •/ 
dtj arba f
Anglim i X, 

aildy- I 
tojam —

62 ral.ltalp.

SAVO BEISMONTĄ 
SAUSĄ! Drain paipų.

Garantuojame 
kad bu Hite 

užganėdinti

GAZO 
ŠILDY

TO.! AS

AtrokuoMm at 
JiiMtj Senui 

Fl.tiuret

Jbl^llis^nsiK
2118-32 S. STATE ST.

Victory 2454
4504 08 W«rt MM 8t. L»wn. 8484—ClCMO 180 

8845-47 LINCOLN AVf.
L<k«vl«w 8200

5012-28 W. GRAND A V 8.
NątlOMl MM

Speciali atyda taelolaaM j Užsakymui 
atėjuihii Paltu.

— Dykai Pristatymas — i . * 
Atdara Vakarais Antr. Ketv. SMtadleay.

sau, kad Jie niekeno nekliudo
mi, niekam neprieštaraujant iš
leido Valstybės Konstituciją 
tokią, kokią norėjo, juk tai nė
ra partijų kompromiso padaras, 
juk tai tautininkai vieni tą 
konstituciją redagavo ir paskel
bė. Ir štai patys išleistos sa
vos konstitucijos nevykdo!!! 
Visai ji pamiršta ir kaipo be
reikalingas popietis numesta. 
Seniau dar ji būdavo įstaigose 
viešai pakabinta, dabar ir val
stybės įstaigose viešai jos ne
matyti.

Konstitucijoj pasakyta, kad 
turi būti šaukiamas seimas — 
jo nėra. Turi būti atskiru įs
tatymu sutvarkyta spaudos 
laisvė 
laisvė 
tuota, 
pačių
stitucija 
(statymus gali leisti ministerių 
kabinetas ir kokius jis tik no
ri gali dabar leisti, nes seimas 
jam nekliudo ir... jokio plačiau 
krašto reikalų tvarkančio įsta
tymo nėra išleista... Yra įtik 
šiokie tokie įstatymų pakeiti
mai padaryti, žodžiu, kraštą 
valdo? komendantai.

Meldžiamieji, yra daug da
bar diktatorių valdomų kraštų, 
bet visi jie yra išleidę sau tin
kamus įstatymus, kitaip įtarus, 
savo ekzistencijai ir darę sau 
juridines normas. Gi Lietuvos 
diktatoriai net ir to sau nepa
jėgė padaryti! Išleido preziden- 

1 aii rinkti įstatymą ir vis tik... 
rinkimo metu apskričių virši
ninkai ir komendantai įsakinė
jo, patarė kas rinkikais turi 
būti renkamas. Na, tai kam 
leisti tokį įsakymą, kuris tuoj 
turi būti apeitas, arba komen
danto “patarimu” vykdomas. 
Tai visai jau netenka kalbėti 
apie bet kokią tautininkų pro-, 

j gramą. Sučiupo vyriausybę į 
f savo rankas ir valdo. O kam 
pavyksta prie jos, tai ir pasi
šildo. Jei ūkininkai kai ką iš- 
siperša, kokių neva lengvatų 
gauna, tai ne dėl to, kad tau
tininkų butų tokia programa, 
o kad agronomai yra ministe- 
riai ir kaipo tokie daugiau že
mės ūkio reikalais susirūpinę, 
— tai agr. Tūbelis ir agr. Alek
sa. Be to, reikia gi eksportu 
rūpintis, antraip ižde pinigai 
išseks ir visam galas bus. Tai 
tuodu vyrai ir eina tais keliais 
ir, žinoma, vienas ir kitas jo
kių seimų, jokių partijų konfe
rencijų žinoti nenori. Kokios 
čia programos, koki čia planai, 
kad ir taip gerai valdyti.

Tikrai pasauly daugiau to- 
| kios diktatūros nesama, kuri 
'net savo gyvavimo juridines nor
mas nustatytų. Ir kai gyveni
mas tautininkus nušluos, tai 
jokio palikimo neliks, apart 
demoralizuotos valdininkijos, su
irusių viso krašto reikalų ir 
tuščio iždo.

Smulkus ir pilkas tas Lietu
vos gyvenimas ir ilgai jis bus 
tvarkomas tautininkų, arba 
jiems panašių, iki Lietuva ne
turės didesnių savo miestų; pa, 
sakysimi ir lietuviškų. Imkim 
Kauttą; juk tai žydų centras, 
kuriems lietuviškas gyvenimas 
vistik svetimas, 
žydų inteligentų 
tuviškai nekalba,

dauguma. lie
tai iš to ga

Agrikultūros namas Chicagos pasaulinėje parodoje, kuriame telpa maisto gamintojų, gyvulių 
skerdyklų ir ūkio padargų eksponatai, kurie parodys kokį progresą Žmonės yra padarę toje 
srityje per pastarąjį šimtmetį, čia bus galima matyti ir kaip maistas yra gaminamas.

-L -. , . ■ y , ■ v •. . ' '..j '.   — ■■   - — -    , ........ .. .. „ , ....                   - 
Įima spręsti, kad ir visas kraš
to gyvenimas daugiau ar ma
žiau jiems svetimas. Darbinin
kija ir tautiniais motyvais pa
siskirsčius, tai štai daug kame 
tautinis reikalas nulemia bendrus 
politinius krašto reikalus. O 
kaimas, kaip ir visur kai
mas, yra konservatyvus. Juk 
jiems tikrenybė terūpi, o žino
ma, ir rinka kad butų kas par
duoti ir kai ką gauti. Juk pa
ti tikos gyvenime visuomet 
stambesnį veiksnį sudaro mie
sto vieni ar kili visuomenės 
sluoksniai, o Lietuvos miestų 
gyvenimas perdaug į mažutes 
grupes susiskaldęs — žydas 
pirklys žiuri, kad tik jam bu
tų gerai, lietuvio jis nepaiso, 
ir antraip. Tas pats laisvų 
profesijų tarpe; tas pats veik 
ir darbininkų tarpe. Taigi be
pigu tuomet ir kraštą valdyti.

Kitą kartą bus daugiau ir 
bendro Lietuvos gyvenimo įs-

, į • į f. „ . ’ . s 

atlaidams (1—2 rUgpiučio) ga
tavas. , ;

Kad padaryti .tokį siurprizą 
busimiems maldininkams “liur- 
das” intensyviai statomas. Dar 
bininkams mokama po 3 litus 
per dieną pliiis sąlyga:-— kad 
eitų į bažnyčią tir išpažinties!

Plėšikai pašovė moterį
ŠIAULIAI.—Šiaulių krim. po

licijos žiniomis naktį iš 27 į 28 
d. balandžio Bandorių kaime, 
Žagarės vaisė, pas Barborą šle- 
žaitę per namo stogų įlindo, 
matyt, apiplėšimo tikslu trys 
piktadariai, kurie radę šeimi 
ninkę su savo tarnaite Rakšty
te budinčias ,paleido į jas 2—3 
revolverio šūvius, kurių vienas 
pateko Rakštytei į vidurius ir 
su’ii'kiai ją sužeidė. Rakštytės 
gyvybė pavojuje. Piktadariai, 
nieko nepagrob^ pasislėpė. Po
licija jų ieško. h’

pigųs žemaitukai dabar dirbsią 
drmų smulkiuosiuose ūkiuose, 
kuriems traktoriai neišsimoką, 
ir kurienis, be to, per brangu

patiems arklių užsiauginti.
Nauji savinihkai gražiai elgią- 
si su šiais “emigrantais”, su 
kuriais, tur būt, anapus juros 
kaimiečiai bus sunkia širdim 
atsisveikinę, “štai vienas kitas 
arklys turi karčiuose įpintą 
kaspinėlį, tur būt, tai reiškia 
linkėjimą, kad ir kitoj šaly 
jiems butų gera”, šiaip veteri
narijos inspekcijos su pasiten
kinimu nustatyta, kad vjsi 
arkliai gerai išlaikė jų sveika-

Kas Dedasi Lietuvoj
Už darbą atlyginama 

maldomis
KRETINGA.—Kaip žinoma— 

Kretinga “eudauna” vieta, ir 
kad padaryti dar cudaUnesnę, 
vienuoliai pranciškonai užsima
nė prie gražaus upokšnio pa
statyti “liurdą”, kuris turįs bū
ti didžiausiems ”parcinkulio”

Danai ir “žemaitukai”
KOPENHAGAI ’ ’ — Pirmus 

lietuviškus arklius atvežus lai
vu “Douro” į Kopenhagą, mai-s 
nais už danišką 'cementą, “Po- 
litiken” savo iliustruotame 
priede įdėjo malonų apsaky
mėlį, pavadintą 

'i'“Cemento arkliams atvykus i 
Daniją”,

apie tą arklių emigraciją. Esą, 
sveiki, ištvermingi ir

Bremen
■■B

_ turopa
y DIENAS r

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausią kelionę į 

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 VV. Randolph St., Chicago, III.
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ATIDARYMAS
BIRŽELIO-JUNE 1 D, 1933

Ramova Gardens
3508 SOUTH HALSTED STREET

(Viršui Ramova Teatro) -
MUZIKA-U- PROGRAMAS — DAINOS — ŠOKIAI ALUS IR 

UŽKANDŽIAI. * '

JOHNNY BELL’S ORCHESTRA
Užkviečiame visus JOS. MOLIS

G. K. BUDRIS
| Savininkai.

Naujienų Piknikas
'■ ‘ . ■ ' ' , \ : .i '' ' .• - »i* ,1 . ' • . .

Birželio-June 11 d., 1933
1 r . •• • '

“RTRITTFH > B J.%. ^LJ m B J
n a i> U tKi JtC r r

i

P r nėr Nepaprastas

ešimus

'X-



Pirmadienis,'* geg- 29, 1933

A. A. TULYS.

Aušra colis nuo

Debesys, niuroję vis’ą dieną, 
pasidriekę arti žemų stogų, 
vakare prakiuro ir per naktį 
privertė sniego virš juostos. 
Oras tiek atšalo, kad poškėjo 
stulpai, rėkė sniegai ir t."tiko 
stiklas. Vos spėjus iškelti ko
ją pro duris, reikėjo griebtis 
už nuogų ausų. Sekantį ryrtą 
visa transportacija buvo pilnai 
suparaližuota. Darbininkų pul
kai stovėjo skersgatviuose, 
laukdami tramvajų. Bet tram
vajai nėėjo, trokai ir autobu 
sai nedrįso išlysti į gatvę. Ra- 
dio skelbė, kad tokio šalčio, 
kaip atmename, nėra buvę 
Čikagoje, kad esą 20 laips
nių žemiau zero, kad rasta 
gatvėse keli žmonės sušalę ir 
kad busią dar šalčiau.

Bet tas gatvių šaltis 
menkas prieš tą šaltį, 
šiandie rėkė bedarbiu 
lių kambariuose. Čia
pusbadaudama ir pamaži šal
dama visą nešaltą, be sniego 
žiemą, užėjus dideliam šalčiui 
turėjo labai mažai atsparos. 
Išdžiuvę, be kraujo jų kūnai 
ir taip jau traukėsi į kamuo
lius, dabar gi stačiai pasiuto. 
Jiems išrodė šalčiau, negu 
šimtas laipsnių žemiau zero. 
Du maži vaikai,, mėlyni, kaip 
mėlynieji kopūstai, rėkė, lin
do į visą skarmalų kolekciją

buvo 
kuris 
Senu- 
šeima

ir labiau rėkė. Senulienė, ta 
septyniosdešimts svarų mote
ris, kurios apskritas ir mažas 
veidas yra dar mažesnis už 
didelį obuolį
plaukų lig galo nosies ir kitas 
colis nuo galo nosies ?ig apa
čia smakro -4 tiek išžiodė bu
rną, kad matėsi galutiniai ma
ži garuokštiniai. Taip baisiai 
ji išsižiojusi visa gerkle rėkė:

—Mes sušalsim! Gyvi sušal
sim !!

Senulis, kuris buvo diktas, 
didelis vyras, su didėlėmis su
grubusiomis rankonais,, bet 
jau be raudono kraujo, norė
jo išsižioti taip pat, kaip jo 
žmona išsižiojus, ir rėkti. Ne 
dėl savo likimo, bet taip sau 
be tikslo rėkti. Nes j h nesu
galvojo nieko protingo snio da
bar daryti. Jo ausys biavo rau
donos ir išvirtusios, kaip gry
bai. Nejausdamas, jis nušalo 
ausis savo namuose, 
buvo jas užmiršęs, 
ausys buvo begalo 
daiktas.

f
Bet, nežiūrint, 

ir žmona rėkė ir 
jis užmiršo savo 
sis, ang lių vistiek
darbius šelpti komitetas žadė
jo atvež ti anglių, bet ir trečią 
dieną šalto oro sulaukusi, an
glių dar nebuvo.

—.Tie mums gražiais žodžiais 
žada, o kuriem nereikia — 
duoda, — sakė Senulienė.

—Nebėra teisybės sviete, — 
mojo ranka į kampą Senulis.

—Tu eik ir pašauk dar sykį. 
Paklausk, kas yra, — kodėl 
neatveža anglių? Mes sušalsi
me. Žadėjo ir neatveža, 
žada, jei neatveža?

—Tik paskutinį nikelį 
siu į balą.

—Bet mes negalime
susalti. Rodos, kas čia šimtas 
svarų anglies?

—Ypač kai pilna anglies po 
žeme, kai angliakasiai laukia 
darbo...

—Ir kai jau iškastos anglies 
gali visai Amerikai 
liems metams.

—Kas tas šimtas 
lies?

—Mažiau, negu
dens juroje, palyginus, siu A- 
merikos turtais.

—Tik juokis ir verk, kad...
—Aš nebegaliu nei juoktis, 

nei verkti.
Senulis dar sykį telefonavo 

Bedarbius šelpti komitetui.
Kaip tik jis pasirodė tarp

dury, beveik uždusintas Šal
čio, žmona sušuko:

—Ką sakė?
—Sakė, atveš.
—Kada?
—Taip greitai, kaip galės, 

sakė.
Šeima ir vėl sulaukė vaka

rą be anglių. Devyni velniai su 
visiu pragaru jau 
kraustę 
Vaikai 
klykė, 
žandus
mišus, o Senulis trynė rankas 
ir tylėjo.

—Eik pas Pranį pasisko
linti anglių. Kai atveš, atiduo
sime, — žmona paragino vyrą.

Tai buvo paskutinė viltis.
Senulis nuėjo pas Pranį, 

paskui pas Brazį. Bet ir jie 
taip pat šalo, ir jie taip pat 
laukė anglių iš to paties ko
miteto. Daugiau pažįstamų Se-

Bet jis 
šiandien 
menkas

kiek vaikai 
kaip ramiai 
nušaltas au- 
nelbuvo. Be-

Peoples Furniture
Krautuves 

PARDUODA 
GIBSON REFRI- 

GERATORIUS 
(> iš 10

Prieš kitokių skirtingų 
, ■ padarymų • , ,

Kam

įme-

gyvi

užtekti kė-

svarų ang-

lašas van-

linamMmmm

dujųVaizdelis iš buvusio pieno ūkininkų streiko Wisconsine. Kairėj — būrys streikierių nebodamas į juos metamų ašarinių 
bombų, ties East Troy, Wis., sulaikė gabenusį pieną troką ir pieną išliejo ant kelio. Dešinėj — streikieriai sustabdė gabe
namą į Chicago pieną ir jį išliejo ant kelio. Ūkininkų streikas liko atšauktas, valstijai prižadėjus rūpintis pagerinimu pieno 

ūkininkų būklės ir pakėlimu pieno kainų.

kitur eiti. Jis sugrį- 
rankom.
smarkiai pasibeldė 

duris nelaukti sve-

nulius arti neturėjo ir nebeži
nojo, kur 
žo dykom

Vakare
j Senulių 
čiai.

—Eik, gal atvežė anglių; — 
suriko maža moteris.

Senulis atidarė duris. Prie 
durų stovėjo Pranys 
zys, abudu apsituloję 
tuščiais maišais.

—Einame! — jiedu 
į Senulį vienu balsu.

—Kur? — nušvitęs, 
paklausė.

-—Anglių parsinešti, — atsa
kė Bražys.

—Iš kur? — vėl paklausė 
Senulis.

—Iš anglių pardavėjo, — at
sakė Pranys.

kąT
sveikatą, — atsakė 

kurio veide aiškiai 
didelis pasiryžimas į

ir Bra- 
galvas

sušuko

Senulis

GIBSON Refrigeratoris yra 
naujausis, tvirčiausia, gra- 
žiausis, ekonominis ir paga
linus pailginus su kitais 
vra

MAŽIAUSIOS 
KAINOS 

MARKETE
Nes Gibson šaltdytuvai pil
nos šeimyniškos mieros, par
siduoda tik po 

$8gjo

tai buvo atsi- 
į Senulių kambarius, 

raitėsi skarmaluose ir 
moteris, perkreipus 

rėkė, draskėsi, lyg pa-

Kiti didesni dėl didesnių 
šeimynų arba biznio vietų, 
biski daugiau. Yra keletas 
Jikirtingų modelių pasirinkti. 
Visuomet apsimoka 
$10.00 daugiaus ir 
Gibson Refrigeratorį. 
Del pilno saugumo, 
GIBSON, pirkite iš

—Už
—Už 

Brazys, 
matėsi 
didelį žygį.

—Atėjo laikas neprašyti, bet 
imti! — šaukė Pranys.

— Einame! — tvirtai tarė 
Senulis.

Lig šiol jis išrodė prastai, 
lyg butų jau jį suminkę į teš
lą rūpesčiai ir sunkios bėdos. 
Dabar gi staiga jis užsidegė, 
keliais coliais padidėjo, iškė
lė galvą, atsfatS ' krutinę. Jis 
buvo gatavas, bile kam gata
vas. Atėjo nauja viltie į jo 
galvą. Ir kaip išdidų ir smagu 
buvo sulaukti viltis tam, ku
ris ; seniai ** gyvent) ' ,be' yyilčių, 
tapęs apviltas visų vilčių.

—Mes einame imti! — vėl 
jis sušuko.

Miglota viltis toli bliksėjo.
Čia dar negalas!
Trys veidai nušvito. Nauja 

gyvybė žybėjo jų akyse. Šią 
sekundą tie trys vyrai jautėsi 
tiek galingi, kad butų drįsę 
bandyti pasiimti pasaulį. Išro
dė, lyg jie butų rikiavęsi į 
matomos pergalės mūšį. Bet 
jie ėjo parsinešti tik keliasde- 
šimts svarų anglies.

—Sakau, tik gėda žmogui, 
matai, kad visko užtenka, vis
ko yra, o reikia taip kentėti. 
Badauti, badu mirti ir dabar 
šalti, — pasisakė Senulienė, 
ta mažgalvė moterėlė.

—Jei kas prasidėtų, aš pir
mas sitočiau į eilę. Taip, ar 
taip nebegyvenimas, — sakė 
Pranys.

—Ir aš eičiau, duonpeilį nu
tvėrus, — suriko maža mote
ris.

—Kas ten prasidės, kad visi 
bijo ir neturi plano?

—-Gali, gali.
—Ką bedarys biednas žmo- 

gus?

— Einame!
— Einame!
Jie iškėlė tuščius maišus1; virš 

galvų, tartum kokias vėliavas, 
ir išmaršavo, sutartinai, rit
miškai mušdami kojas.

—Bus anglių! Bus anglių!— 
suklykė maža moteris. Mažu
tis jos veidas tuojau pasken
do ašarose. Tomis tankiomis 
ir didelėmis josi veido, vagomis 
sunkėsi vanduo žemyn ir au
kštyn ir į šonus. Net ir maža 
jos kakta apsirasojo.

Kai nutilo žingsniai už durų 
ir įsivaizdinta, baisi tyla ap
supę tą mažą moterį, su dar 
mažesne galva, ji pagavo į 
rankas mažiausiąjį sūnų ir 
puolė ant kelių, nuleidus gal
vą, melstis, kad tų mažų vaikų 
tėvas laimingai sugrįžtų.

Bet tėvas išėjo ir nebesugrį
žo. Kai anglių kompanijos sar
gas suriko: “Rankas aukštyn,” 
vyrai, visi trys palikę dar ne
pilnas naštas, bėgo. Sargas 
šaudė. Senulis, mirtinai pašau
tas, sugriuvo prie tvorosu Jo 
draugai nubėgo.

Dar ir auštant mažutis vei
das pūpsojo prisiplojęs prie 
lango. Toj vietoj, kur jos vei
das buvo prilipęs, nutirpo 
sniegas ir ledas mažam rately, 
pro kurį aiškiai matėsi, 
eina gatvėje,,, Bet sniege 
grimzdus gatvė buvo dar 
ir mirus.

kas 
nu
tyli
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Schooi News Items

Music Festival" Well Attended
The Musical Department of 

the Cicero Public Schooi pre- 
sented a program of unusual 
beauty, significance, and varie- 
ty at their Annual Festival, 
which was given at the Morton 
High Schooi auditorium lašt 
Thursday and Friday evenings.

The programs were well at
tended and the pupils freceived 
continued applatfse and praise 
from the audience.

This musical entertainment 
is given each year as a fitting 
conchision of the year’s work 
i n the music department of the 
public schools. More than two 
thousand* children participated 
in the festival this year.

Pupils Visit World’s Fair
A large number of theeighth 

grade pupils of the Cicero Pub
lic Schools took advantage of 
the opportunity offered to all 
Cook Coutoty schooi children 
May 19th and journeyed to the 
Century of Progresą. The ad-

, mission was free to the pupils.

They were accompanied by their 
teachers and were greatly pleas- 
ed with this opportunity to 
see the Fair.
Class of ’33 Bear High Schooi 

Broadcast
A fifteen-minute period of 

broadcast is being given every 
Tuesday in May by members 
of the Morton High Schooi 
faculty, for the benefit of papils 
who plan to enter Morton next 
September. Such subjects as, 
student government, athletics, 
dramaties, music, and extra- 
cuTricular activities are being 
discussed.

It is hoped that, by means 
of these programs, the pupils 
will more easily adapt them- 
selves to the high schooi life.

The pupils of the class of ’33 
express appreciation for these 
broadeasts.
Cicero Nine Defeats Roosevelt

The bašeball team of the Ci
cero Public 'Schooi defeated the 
Roosevelt Publc Schooi nine, 
Wednesday, May 17, at the 
Hawthorne Community House 
Field. The game was a good 
one though a bit slow at times. 
This vietory for Cicero places 
them in position to offer Co- 
Jumbus. ^hppl elose competi- 
tion for the grade schooi cham- 
pionship this year, each having 
lošt only one game.

Wilson Assembly Program
On March 16, 1933, 'Miss

Brunsvold sponsored a program 
with the aid of her homeroom.

The first number on the pro
gram was a series of episodes 
portraying the rights, diflies, 
and obligations of citizens. It 
was made up of a prologue, 
eight episodes, an interlude and 
the epilogue. In general, it real- 
ly was portraying a division of 
civics and citizenąhip. Thecast 
of characters werė:
America ......  Eleanor Kesslev

Guadaloupe Martinez .........
..................... William Peluso

Isabel DanicekLiberty ... 
Protection 
Justice..............Richard Lacina
Law ..................... Milės Masa
Soldicr .......... Frank Herman
Sailor..............John Thompson
Policeman .... William Kopecky 
Motorcycle Officer, Milton Tlapa 
Fireman, Henry Sykora, Ch. 
Tesar Doctor of Health Dpt.

................. Frank.. Engler 
Sscool Nurse ......  Olga Policb
Education .............. Irene Jilek
Foreign and American Shool

Children..........
Roy Schwarzhopf
Libbie Polz
Mildred Peer
Thomas Mashos
Constantina Karambelas 
Mike E»kow
Edvvard Klicpera 
Mary Prachar

Work ..................  James Pine
Judge or Clerk of Election....

Joseph Kovarik
Frank Ve j r
Elmer Barnsel

Raymond Nesladek.
In the first episode seleeted 

boys and girls sang “America”. 
After the presentation of the 
play the girls sang two songs 
entitled, “Homeland” and “The 
Home Road”. These songs were 
directed by Miss Cannon with 
the aid of Miss Brunsvold.

The lašt number on the pro
gram was a short play entitled 
“The Awakening of Dad”. The 
plot of the story was to show 
the brilliance of women in po- 
litics. The cast of characters 
was:
John Marsden..........

......  An American Father 
Evert Anderson 

Mrs. Marsden, A n American
Mother, Gieorgiana Speriik 

Marčia Marsden, Lillian Pravda 
Max Marsden, Thomas Mashos

THE GEEVUM GIRLS
I
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PEŪPLES
FUBNiTUBt CO.
KRAUTUVES
4179-85 Archer Avė.

Corner Ricbmond Street

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

CHICAGO, ILL.
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IŠ NAUJO IŠRINKITE
Teisėją

Kickham Scanlan
iš

CIRCUIT COURT
PIRMADIENY,

Birželio-June 5, 1933
Balsavimo vietos atdaros 
nuo 6 vai. ryto iki 5 valandai 

vakaro.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslis, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Crasrford 5573

*"g!HP

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
■wimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims

t r-.’

J. J. BAGDONAI
LIETUyiU’GRABORTUS |

Liūdno:
^Koplyčia' veltui(

2506 West 63rd Street

THAT HIGH NECK IS ’- 
MUCM BETTE^! — BŪT 
VVHERE’D YOu GET (— 
THE MATERIAL? P

paragsžzs^z
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bet ji bijo, kad anglai ir franeuzai gali duoti Vokieti
jai kokių nors koncesijų Lenkijos sąskaitom. .

šitokioje padėtyje Lietuvai reikėtų užimti aiškes
nę poziciją užsienių politikoje. Šakyti, kad Lietuva rei
kalauja Vilniaus grąžinimo, nepakanka.

- . ............................... — ............... .............

Apžvalga!
I

LENKŲ OPOZICIJOS 
ŠPOSAS

Len-

BUS PANAIKINTOS AUKSO SKOLOS
t .......................................... I

Prezidento Roosevelto įsakymu, abejuose kongreso 
rūmuose penktadienį buvo įneštas įstatymo sumanymas, 
kuriuo bus panaikinta ne tik auksinė dolerio papėdė, 
bet ir pasižadėjimai auksu mokėti skolas. Nuo aukso 
standardo doleris, kaip žinia, nuėjo jau prieš keletą sa
vaičių. Bet tai buvo administratyvis federalinio iždo 
patvarkymas. Dabar norima padaryti tą atmainą Jung
tinių Valstijų valiutoje pastoviu dalyku.

Pirmiaus įstatymu nustatytas Amerikos doleris 
turėjo būti vertas 25 su viršum granus (grudus) auk
so, prie kurio primaišyta viena dešimta dalis pigesnio 
metalo. Sulig naujuoju įstatymo sumanymu, dolerio 
vertė galės būt tokia, kokią nustatys kongresas.

Antra dalis šio sumanymo, kaip minėjome, panai
kina pasižadėjimus mokėti skolas auksu, šis pasiūly
mas pašalins vieną ypatingą dalyką Amerikos kredito 
sistemoje, kurio kitose šalyse nėra, būtent, vadinamą 
“aukso klauzę” (pastabą) morgičiuose, bonuose ir kito
se paskolų formose. Po Pilietinio Karo, kada Jungtinių 
Valstijų valdžia buvo paskendusi skolose, buvo leidžia
mi labai menkos vertės popieriniai pinigai. Nuo tada 
pas žmones kilo didelis nepasitikėjimas valdžios pini
gais. Todėl įėjo į madą, duodant didesnes paskolas, dėti 
į kontraktus pastabą, kad tos paskolos bus atmokėtos 
ne bile kokiais apyvartoje esančiais pinigais, bet dole
riais, turinčiais tiek ir tiek vertės auksu.

Šita “aukso pastaba” buvo dedama j valdžios leis 
džiamus bonus, į privatinius bonus, užstato paskolas 
(morgičius) ir t. t. Dabar naujasis įstatymo sumany
mas skelbia, kad tos pastabos dėjimas į paskolų kon
traktus yr^i “prieš viešąją politiką” (against public 
policy) ir kad visas skolas, ar tai valdžiai, ar privati- 
niems asmenims, kiekvienas gali atmokėti tokiais pi
nigais, koki yra valdžios pripažinti “teisėtais”. Vadi
nasi, jeigu dolerio vertė nupultų per pusę, tai skolinin
kai mokėtų savo kreditoriams tik 50 centų, skaitant 
pinigų vertę auksu, už dolerį. Kadangi jau dabar do
lerio vertė yra nukritus apie 15%, tai, šitam įstatymui 
įėjus į galią, Amerikos valdžios ir žmonių skolos auto
matiškai butų sumažintos 15 nuošimčių.

Daugelis mano, kad tik šitokiu budu Amerikos far- 
meriai, namų savininkai ir biznis galės išbristi iš sko
lų, kurios šiandie slegia visą ekonominį gyvenimą. Jei
gu doleris nebūtų nupigintas, tai milžiniška dauguma 
nuosavybių turėtų būt parduota už skolas, o daugybė 
biznio įstaigų turėtų pereiti per bankrotą.

Kažin kas išsiuntinėjo, 
kijos seimo viršininkų vardu, 
visiems seimo nariams ir se
natoriams tokį pranešimų:

“Atstovui (senatoriui) šiuo 
pranešama, kad dalyvauti 
Nacionaliame Susirinkime 
jam nebėra reikalo, kadan
gi valstybės prezidentų jau 
išrinko maršalas IPilsudskis. 
Seimo viršininkai. Varšuva. 
Gegužės m. 4 d. 1933 m.” 
Seimo vyriausybė sako, kad 

tas dokumentas yra falsifikaci-, 
ja. Bet jame yra daugiaus tie
sos, negu oficialiuose Pilsuds
kio valdžios pranešimuose.

•>11 .1 i liti* I «

sų ir 8 mandatus. Buvo smar
kiai sumušti krikščionys.

Stokerau miešto komunistai 
suskaldė darbininkų bdlsus. 
To pasėkoje socialdemokratai 
neteko 2 atstovų. Jie gavo 2,989 
bdlsus ir pravedė 15 atstovų,; 
o komunistai gavo tik 276 bab' 
sus ir 1 atstovų.

Dabar, nuvykęs į sovietų 
“rojų”, šdkys gdlės pasigerėti 
tuo, ’ką bolševizmas yra “pa
siekęs”. Ar jisai, tenai gyven
damas, paregės, tai Visai ne- 
stta/bti. Tai jo asmeniškas da
lykas. Ptatesniajai lidittvių dar
bininkų visuomenei tai nepa
darys jokio skirtumo, nes jisai 
jai vištidk nidko dauginus duo-

ti negali. Tos rųšies “revoliu
cionieriai”, kurie nemoka gerb
ti net paprasčiausių jų žmoniš
kumo ’ ir asmens laisves idėjų 
ir tikisi išganymo darbininkų 
klasei iš žiauraus despotiškos 
valdžids smurto, yra atgyvenę 
savo amžių kultūringame pa
saulyje. Jiems tikrai vieta Ru
sijoje.

ŠUKIO “POLITINĖS MEILĖS”
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Doriano Gray’jaus
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Verte A. Kartūnas.
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NAUJI GANDAI APIE LIETUVOS SUTARTI 
SU VOKIETIJA

PAŠALINO SOCIALDEMO
KRATĄ Iš BAVARIJOS 

SEIMO

įdėjo“Vossische Zeitung” 
trumpų pranešimų, kad Bavari
jos ministeris Hermann Esser, 
kaipo seimo prezidentas, parei
kalavo, kad socialdemokratų 
atstovas Hoegner rezignuotų.

Atstovas Hoegner “nusidėjo” 
tuo, kad rinkimų metu ypatin
gai aštriai atakavo Hitlerį.

“Nacių” dūkimas Bavarijoje 
nežino ribų. Muencheno (Ba
varijos sostinės) miešto tary
boje hitlerininkai padavė su
manymų suteikti garbės pilie
tybę Hitleriui. Protestuodami 
prieš tai, socialdemokratų at
stovai apleido posėdį. Už šitų 
“miesto (!) įžeidimų” Muen
cheno burmistras, tuoj po bal
savimo, sugrįžus socialdemokra
tų atstovams į tarybos posėdį, 
pareikalavo, kad jie išeitų iš 
salės. Jiems nepaklausius, po
sėdis buvo nutrauktas ir visi 
šeši socialdemokratų atstovai 
buvo suimti ir nugabenti j ka
lėjimų.

Beje, Muenchene yra “ruda
sis namas” — Hitlerio centro 
raštine. Iš tenai vyriausias 
“nacių” štabas diriguoja visam 
“rudmarškinių” sąjūdžiui Vo
kietijoje.

Tuoj po karo Muenchenas 
buvo bolševizmo centras. 1919 
metais Vokietijos - komunistai 
buvo pasigrobę valdžių Bavari
joje ir buvo įsteigę “sovietus”. 
Ta vokiškų sovietų valdžia 
vavo keletą savaičių. Ant 
griuvėsių išdygo fašizmas.

gy- 
jos

Rašydamas apie iškeliaujantį 
j bolševikišką “rojų” Juozą Šu
kį, L. Pruseika “N. Gadynėje” 
šitaip jį charakterizuoja:

“Baimė platesnių minių ir 
amžinas nuožvalgavimas, bai
me iškrypti ‘iš linijos’ rodo, 
kad pas žmogų nėra pasiti
kėjimo savim. Jį (Šukį) vi
suomet kas nors veda ant 
pavadžio. Iš pradžių tai buvo 
Grigaitis, kurio visus tezius 
Šukys buvo priėmęs. Tūlą 
laiką Šukį buvo užvaldęs 
HermanasJPurvis. Tūlą laiką 
jis buvo įsitikėjęs į Kurkulj. 
Tos visos politinės meilės 
baigėsi aštriom perskyrom. 
Aišku, kad pas jį pradeda 
išsidirbti psichologija nusivys 
lusio-apgauto žmogaus.” 
čia yra praleistas Kapsuko 

vardas. Kapsukas, atvykęs į 
Ameriką, padarė j Šukį, gal 
būt, daugiau įtakos, negu kas 
kitas. O kai dėl Hermano ir 
Kurkulio, tai vargiai juodu bu
vo kada nors jį “užvaldę”. Apie 
Hermaną Šukys dažnai atsi
liepdavo labai nepalankiai. Jei
gu jisai kurį'‘taiką rėme Her-i 
mano “kairiasparnišką” pozici
ją ir laikė vieną “liniją” su 
Kurkuliu, tai tik dėlto, kad ji
sai taip pat, kaip ir jie, nu
dardėjo į anar^ho-bolševizmą.

Pruseika/ kuris pats atsiža
dėjo savo socialistinių princi
pų, suprantama, negali teisin
gai nušviesti Šukio “idėjinį 
apsivertimą aukštyn kojomis”, 
kada jisai atmetė savo socia
listinius įsitikinimus ir pavir
to “komunistu”. Bet yra tie
sa, kad charakteringas Šukio 
protavimo ruožas buvo “baime 
platesnių minių, amžinas nuo- 
žvsilgavimas, baimė iškrypti iš 
‘linijos’ ”. Tatai priklausė ta
čiau, tur būt, ne tiek nuo jo 
nepasitikėjimo savim, kiek nuo 
jo savotiškos pažvalgos į so
cializmą. Šukys visuomet buvo 
daugiąus revoliucionierius-są- 
mokslininkas, negu socialistas 
moderniška šito žodžio prasme. 
Jisai netikėjo savarankišku dar
bininkų masių veikimu.
manė, kad masės yra tiek ge
ros, kiek jos seka paskui “va
dus”. '

Jisai betgi turėjo pakanka
mai išmanymo žinoti, kad jisai 
pats nėra kompetentiškas ro
dyti masėms kelią. Jisai ieško
jo gabesnių už .save vadų, pas
kui kuriuos jisai galėtų ir pats 
eiti, ir kitus vesti. Atvykęs 
1916 metais į Ameriką, Kapsu- 
kas įtikino Šukį? kadx geriausi 
“revoliucijos vadai” yra Rusi
jos bolševikai 
Liebknechtas.
kams Rusijoje pasisekė pada
ryti perversmą ir pasigrobti į 
savo rankas valdžią, tai, žino
ma, Šukio įsitikėsimas į “ne
klaidingą” bolševikų vadovybę' 
pasidarė dar stipresnis. Jam 
buvo nesvarbu, kad Leninas 
sų savo bendradarbiais sutrem
pė Vieną po kito tuos principas, 
vardan kurių jie darė pervers
mą, kad jie įvedė carišką des
potizmą, panaikindami žodžio 
it spaudos laisvę, uždrausdaįni 
socialistų organizacijas, sukiš- 
ęlami socialistų vadus* į kalėji
mą '/arba juos spaudydami •ir 
įsteigdami mirties bausmę. Vi
sa tai jam atrodė menkniekis, 
palyginant su tuo “dideliu tiks
lu”, j kurį veda kruvina bolše
vikų diktatūra. Tikslas patei-

kais darbais tu užsihni?”
“Tai buvo saužudystė, 

Alan.”
“Man linksma iš to. Bot 

kas gi jį privedė prie to? Tai 
tii, aš manau.”

“Ar jus vis dar atsisakote 
ihah tą padaryti?”

“Žinoma, kad aš atsisakau. 
Aš absoliutiškai atsisakau kuo I 
nors prisidėti prie to. Aš ne
paisau kokia geda ištiks ju
mis. Tu viso to užsipelnei. Aš 

v,. ------- nesigailėčiau pamatęs tave iš-
Tu esi vienatinis'juoktą, paniekintą, viešai pa

niekintą. Kaip tu drįsti prašy
ti manęs, iš visų i pasaulio 
žmonių, kad aš įsimaišyčiau į 
šią baisenybę? Aš bučiau ma
nęs, kad tti daugiau Žinai apie 
žmonių budus. Tavo draugas, 
lordas Henrius VVottonas, tur
būt, nedaug teišmokino tave 
apie psichologiją, nežiūrint, 
kiek jis visko kito tave išmo
kino. Niekas nepajudins mane 
viliojimais nors žinksnį pagel
bėti tave. Tu ne prie to Žmo
gaus atėjai. Eik prie kai ku
rių savo draugų. Neik prie 
manęs.”

“Alan, tai buvo žmogžudys
tė. Aš užmušiau jį. Jus neži
note, ką jis privertė mane nu
kentėti. Koks nebūtų mano 
gyvenimas, jis daugiau prisi
dėjo prie jo padarymo arba 
sugadinimo, , negu vargšas 
Henrius prisidėjo. Gal jis ir 
ne su noru tą darė, bet pasek
mes buvo vienodos.” 4

“žmogžudystė! Gerasis Die
ve, Dorianai, ar jau prie to tu 
priėjai? Aš tave neišduosiu. 
Tai ne mano reikalas. Prie to, 
be mano pasidarbavimo šiame 
atsitikime, tave vis tiek su
areštuos. Niekas nepapildo nu
sikaltimą, nepadaręs ko nors 
beprotiško. Bet aš nesikišiu

(Tęsinys)
“Nustok, Gray’jau. Aš nieko 

daugiau nenoriu žinoti. Ar 
tas, kų tu pasakei yra tiesa 
ar ne tiesa, man nerupi. Aš 
visai atsisakau kištis į jūsų 
gyvenimų. Pasilaikyk savo bai-* 
sias paslaptis- sau. Man jos 
jau nebežingeidžios.”

“Alau, jos turės būt žeigeid- 
žios jums. Šioji viena turės 
apeiti jus. Aš labai gailiuosi, 
jūsų, Alan. Bet aš vienas nega
liu apseiti. 
žmogus, galintis išgelbėti ma
ne. Aš esu priverstas įtraukti 
jus į šį reikalų. Aš neturiu ki
tokios išeigos. Alan, fu esi 
mokslo vyras. Tu supranti 
Chemijų ir panašius daiktus. 
Tu esi užsiėmęs tyrinėjimais. 
Ką jus privalote padaryti, tai 
sunaikinti 
yra ant aukšto - 
taip, kad fiei pėdsako to daik
to nepaliktų. Niekas* nematė 
tų asmenį įeinant į šį namų. 
Tikrenybėje, šiuo laiku jis tu
ri būti Paryžiuje. Jo trukumo 
nepatėmys per keletu mėnesių. 
Kada jo pasiges, čia neturi 
būt rasta jokių ..pėdsakų. Jus, 
Alan, jus privalote paversti jį 
ir viskų, kas jam priklauso, į 
saujų pelenų, kad aŠ galėčiau 
ore išbarstyti.”

“Tu esi pasiutęs Dorianai/’
“O! Aš ir laukiau, kad jus 

pavadintumėte mane Doria- 
nu”.

“Tu esi pasiutęs, aš tau 
sakau — pasiutęs įsivaizdavi
me, kad aš pakeičiau nors 
pirštų pagelbėti tave, pasiutęs 
atlikime Šios baisios išpažin
ties. A# visai nesikišiu į šį rei
kalų, koks jis nebūtų. Ar tu 
manai, kad aš statysiu savo 
gerų vardų į pavojų dėl ta
vęs? Kas man, kokiais velniš- tai.”

tų daiktų, kuris! 
sunaikinti

“Jus privalote kaip nors 
prisidėti prie to. Palaukite, 
palaukite nors minutę; pa
klausykite / manęs. Tik pa
klausykite, Alan. Viskas, ko 
aš jus prašau, tai kad jus pa
darytumėte vienų ypatingų 
moksliškų tyrinėjimų. Jus ei
nat į ligonines ir į numirėlių 
namus, ir visokios baisybės, 
kokias jus dirbat tenai, nepa
veikia jus. Jeigu kokiame biau- 
riaine skruodimo kambaryje 
arba biauriai dvokiančioje la- 
joratorijoje jus būtumėte su- 
rųdę šį žmogų, gulintį ant švi
ninio stalo, kurio raudonos 
gyslos buvo išskruostos, kad 
,butų per kur kraujui teketi, 
jus paprastai žiūrėtumėte į jį 
kaipo pagirtinų subjektų. Nei 
vienas jūsų plaukas nepasi- 
šiauštų. Jus netikėtumėte, kad 
jus kų nors blogo darėte. 
Priešingai, gal būt, jus many
tumėte, kad jus žmonijai daug 
gero darote, arba padidinate 
pasaulio mokslų sumų, arba 
patenkinate savo intelektualį 
žingeidavimų, ar kų nors pa
našaus. Ko aš noriu, kad jus 
padarytumėte, tai kų jus jau 
pirmiau dažnai esate darę. Iš 
tikro, sunaikinti kūnų, tur būt, 
nėra tiek biauru, kaip tas, kų 
jus esate pripratę dirbti. Ir 
atsiminkite, tai tėra vienintelis 
liudijimas prieš mane. Jeigu 
tas butų surastas, aš esu pra
žuvęs; ir tikrai 
tas, jeigu jus 
man.”

‘‘Aš nenoriu
Tu tų užmiršti. Aš visai nesi
rūpinu apie tų reikalų. Tas 
man visai neapeina.”

‘‘Alan, aš jus maldauju. Ne
užmirškite, kokiame padėjime 
aš esu. Prieš pat jūsų atėjimų 
aš buvau beveik apalpęs. Jus 
pats gal kada nors žinote, kų 
reiškia tokia didelė baime. 
Ne! Užmirškite apie tų. žiū
rėkite į šį dalykų iš grynai 
moksliškos pažvalgos. Jus ne- 
siklausiate iš kur tie numirę 
daiktai paeina, ant kurių jus 
darote tyrinėjimus. Nėšiklaus- 
kite ir dabar. Jau ir taip aš 
perdaug tau pasakiau. Bet aš 
maldauju tavęs padaryti man 
tų. Męs buvome draugais vie
nų sykį, Alan.”

“Nekalbėk apie tas dienas, 
Dorianai: jos jau yra žuvę.”

(Bus daugiau)

tas bus auras- nepagclbesite

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

“Infliuotas ar defliuotas, tu esi tas pats senas dešimtukas!”

Jisai

Chicagos “Tribūne” šeštadienį įdėjo telegramų iš 
Varšuvos apie tariamų “slaptų sutartį” tarpe Lietuvos 
ir Vokietijos. Pirmiaus apie tokių sutartį rašė Mask
vos spauda.

Telegramoje iš Varšuvos sakoma, kad Lietuvos val
džia sutiko veikti bendrai su Vokietija, kilus karui 
tarpe Vokietijos ir Lenkijos. Už šitų prižadėjimų talkos 
Vokietijai Lietuva pareikalavusi, kad vokiečiai atsiža
dėtų savo pretenzijų prie Klaipėdos ir pripažintų Lie
tuvos teisę j Vilnių.

Varšuva, be to, įtaria Rusi jų ir Vokietijų, kad ir 
jiedvi pasirašiusios slaptų karo sutartį prieš Lenki jų. 
Vokietija, Rusija ir Lietuva, girdi, visos trys rengiasi 
užpulti Lenki jų ir jų sudraikyti. Lenkijai grasinus pa
vojus ketvirto padalinindo, tik ši rusų ir vokiečių tal
kininke, vietoje Austrijos, busianti Lietuva.

Gandus apie Lietuvos sutartį su Vokietija Lietu
vos vyriausybė neigia. Ji sako, kad jos užsienių politi
ka esanti tokia pat, kokia buvusi: Lietuva reikalaujanti, 
kad Lenkija grąžintų jai Vilnių.

Mums atrodo, kad tie gandai apie slaptas sutartis 
tarpe Lietuvos ir Vokietijos ir tarpe Vokietijos ir Ru
sijos yra prasimanyti. Juos skleidžia tie, kuriems rupi 
išjudinti visuomenę ir įrodyti jai, kad reikia labiaus 
ginkluotis “apsigynimui”. Per daugelį metų šitokių pro
pagandų vedė Rusijos bolševikai, skelbdami, kad “im
perialistai rengiasi užpulti proletariato tėvynę1”. Da
bar panašiu budu gąsdina žmones savo žemėje lenkų

RINKIMŲ KOVOS 
AUSTRIJOJE

Fašistams laimėjus pergalę 
Vokietijoje, Hitlerio šalininkai 
deda visas pastangas užkariau
ti Austriją. Valdžia, kurtą 
kontroliuoja “krikščioniški so- 
cialai” (fašistuojantieji kleri
kalai), kolkas jiems priešinasi. 
Bet įvairiuose rinkimuose, ku
rie pastaruoju laiku įvyko 
Austrijos miestuose, pasirodė, 
kad hitlerininkų jėgos auga, ir 
tai daugiausia “krikščionių” 
suskaitom Tuo gi itarpu social
demokratų fašistai neįveikia.

žem. Austrijos 3 miesteliuo
se nesenai buvo .renkamos sa
vivaldybės.

Heidenreichšteine, kuris bu
vo laikomas fašistų “tvirtove”, 
hitlerininkai pravedė 3 atsto
vus, paverždami 2 vietas krikš- 
Čion ims. O socialdemokratai pa
didino savo balsų skaičių puo 
687 iki 1,057, pravedė at
stovų, laimėdami 3 naujus Vie
tas, ir dabar turi miesto tary
boje absoliučių daugumų.

šteine socialdemokratai ,g^vo 
900 balsų ir išlaikė savo pozi
cijas, pravesdami 9 atstovus.

yra Rusi- 
ir Vokietijos 

Kada bolševi-

«i6l



Lietuviai Daktarai

Persikeltai

nes

Garsinkitės Naujienose

Graboriai

Tel. Lafayette 3572

RGA8
Advokatai

PADĖKAVONfi

Lietuviai Daktarai

Lietuvis Akušerės

taig&

Pasaulinės Parodos 
gražuolių kontestą 
laimėjo L. Anderson

F GRABORIUS 
25.00 ir augŠčiau

kuris 
kruta' 
apgy- 
Mainc

CHUSAS 
dieną gegužės ir 
gegužė? 22 d.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1933 metams

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aoa. 
Tek BoulevaH 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

Areštuos biznio 
unijų raketierius

'BAK1NG 
,rowi>ER
• Yo» »av» In wfng z 
O. Um onFy m 
Mvch oi to reąvlrerf 
•f »om. olUn.

< !-

3326 So 
Liudv.

St.; nut. ras
Auburn A ve 
827 W. 33rd St 
lakis, 3842 So. Union Avė

nuo 6 iki
Nedėliomis nuo 10 iki 12

DR. P. Z. ZALATOR1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Vaizdelis iš buvusio pieno ūkininkų streiko Wisconsine: 
apverstas kiaušinių trokas ant kelio ties Milwaukee. Trokas 
liko apverstas laike streikierių susirėmimo su valstijos milicija.

ssTKice

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Ofiso vai. kiekvieni dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipg 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkaia i> 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343 

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th & Habted Su) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

nais 
pranešė 
nėra 
rių, 
visi

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
ištaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra- 
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę, 
čia padaroma didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusia: 

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

Nedėliomis nuo 10 iki |2. 
3343 South H ai it f d Street 

Tel. Boulevard 1401

teatrų, pasivaži- 
, vaikams “Užkerėtos 
ir tt.

Rss. 6600 South Arttiian Avimu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canąl 0257

Dr. Suzana A. Siakis 
Moterų ir Vaiką ligą Specialistė

Atidaryta dideliu paradu Michigan Avė 
250,000 žmonių aplankė parodą 

pirmąją dieną

A. MONTVID, M. D. 
West Town State Bank Bldg. 

2400 TV. Madison St. 
7al. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virglnla 0036

1646
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1827 So. 49 Ct.
Tet Ciceru 3724. Koplyčia dykai

Šiais raketierių areštais, 
kaip matyt, bus stengiamus! su
laužyti ir miesto darbininkų

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physlcal Therapy 

& Midwlfa
6109 Albang 

Avenue 
Pbone

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

t Nariai.

DENTISTAS
4143 Archer Avenue

ir patogesni vietą 

alsted St 
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniai! nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Pasaulinės Parodos karalai
tės titulą laimėjo Lillian An
derson iš Racine, Wis. Ji lai
mėjo ne tik titulą, bet ir pen
kis tūkstančius dolerių. Antra 
vieta teko Northwestern univer
siteto studentei Lorraine Ne- 
vens. Ji gavo $3,000.

Trečią vietą laimėjo cliicagie- 
tė Bųth Hardie. Ji taip pat 
gavo $2,(M)O.

Viso gražuolių kontestantėms 
tapo išdalinta $20,000. Kontes
tą rengė Chicagos Tribūne ii 
kai kurie kiti laikraščiai.

Patarnauja prie gim
dymo natriuose ar Ii- 
gopinėse. dųodų^ma- 
ssijįe, eleetrie treaf- 
ttfiėnt ir magnetic

Ofiso Tel. Victory 2284 
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wenttvorth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospitat 

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

streiką, kuris esąs iššauktas 
raketierių, kad apginti gengs- 
terių valdomą vežikų uniją.

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Mautum M. 

kampas 67th ir Artesian Avi.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, seredomg po pietų ir 

nedėlicimt pagal susitarimą.

Praktikuoja 20 metai 
* OFISAS

t<47J9 South Aehland Aoe., 2 faHf 
CHICAGO, ILL, 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 

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

Pbone Midway 2880

penktadienį 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
Wei(ern Avinas 

uyette 4146

statyti dar mums nepriprasta
me modernistiniame, ateities, 
styti u je. Paroda yra tokia di
delė, kad išvaikščioti vien tik 
nemokamas parodos dalis, ims

Detektyvų viršininkas Slioe- 
makcr įsakė areštuoti visus ži
nomus biznio asociacijų ir 
unijų raketierius-gangsterius, 
kurie yra pastvėrę biznio aso- 
cijas ir darbininkų unijas ir iš 
jųjų semiasi milžinišką pelną. 
Areštai bus daromi įsakymu 
mūro Kelly, kuris rūpinasi ap
valyti miestą nuo visokių ra
ketierių. C

Tapo prirengtas ilgas rake
tierių sąrašas, į kurį pateko ir 
visi žymiausi gangsteriai, nes 
sumažėjus pelnui iš kitų šalti
nių, ir jie stvėrėsi raketierių 
biznio, o kad jie turi organi
zuotas šaikas, tai jiems nesun
ku buvo pasigriebti visą rake-

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1933 metų:: Pirm. Jul. Ra- 
cevičia, 3326 So. Union Avė.; vice- 
pjrm, Liudv. Jucius, 812 W. 33rd 

P, Kiltis, 3347 So. 
ižd. Ant. Zalatoris, 

rašt. A. Kau- 
kontr.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1933 
S,: pirm. Juozapas Rūta, 3141 So.

aisted St.J "i>ag.'‘ Petras Paužalis, 
3644 So. Union Avė.; nut. rast, Fe
liksas Kaspuras, 3534 So. Lowe Avė.; 
kontr. rašt. Petras Viršila, 3200 
Lime St.; kasierius Kazimieras Lau
cius, 3317 Auburn Avė.; apiek. kasos 
Frank Kunevičia, 3201 Lime St.; 
apiek. kasos Edvardas Blumas, 3233 
Lime St.; apiek. ligonių Povilas Pet
raitis, 3228 So, Union Avė.; teisėjas 
Kazimieras Valaitis, 3247 Lime St. 
Laiko susirinkimus kas mėnesį pirmą

DIDYSIS OFISAS 
“1RMITAGE AVĖ.

1742 CHICAGO. ILL

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavicia Undertaking

. LIETUVI
Palaidoja už

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 181/? St. Tel, Canal 6174 

Chicago, III.

Inkorporuota
HENRY W. BECKER 

(Baisa niuo to jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

mažiausia savaitę laiko 
galima padaryti 82 mylių ke
lią. Kad aplankyti ir panja- 
tyti viską, kas tik yra parodo
je, ir trijų mėnesių lankymo 
nebus perdaug.

Įėjimas į parodos lauką kai
nuoja 50c. Už tą įžangą gali
ma aplankyti didžiumą trobe
sių ir pamatyti visas įdomes
nes parodos vietas. Nepapra
stą įžangą reikia mokėti tik 
už lankymą grynai pasismagi
nimo vietų 
n ėjimų 
salo?”

Parodoje oficialiai dalyvau
ja 17 svetimų šalių. Jos įren
gimas ikišiol kainavo virš 
$37,000,000. Paroda buvo ruo
šiama keturius metus ir bus at
dara penkis mėnesius — iki 
rudenio.

Apskaitoma ,kad pirmą pa
rodos dieną, ją aplankė 250,- 
000 žmonių iš visų valstijų. 
Geležinkeliai rengė specialcs 
ekskursijas. Taipjau dauge
lis atskrido į parodą aeropla- 

Oro susisiekimo linijos 
kad jos dar niekad 

turėjusios tiek pasažie- 
kaip pereitą šeštadienį ir 
skrido į pasaulinę paro-

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: v

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

GrĮio U turopoe ir vėl prahtUueoįa 
tenoįoj vietoj. 

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sckmadieniaia ir ketvirtadia- 

niaia pagal auaitarima.

3335 So. Halsted St 
TaL BOULEVARD 9199

Ofuo ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KELS 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb S Halsted Sta) 
Ofiao valandos: nuo 2-4, nuo 7-9.

Nedėldieniaia pagal sutartį.

4442 Soi 
Tel. 

VALANDOS: 
nnp 9 iki 11 
ano 6 Iki 9 t

augimas buvo nc- 
Dar 18,30 m. Chi- 
mažy*s kaimelis, 
keliasdešimts gy- 

mažo mieste- 
trijų metų, 183,3

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1933 m. Jonas 
Bijanskas, pirm,, 934 W. Marųuette 
Rd.; Stasys Mažeika, pirm, pagelbi- 
ninkas; A. Kaulakis, nut. rašt,, 3842 
S. Union Avė.; Frank Norkus, fin. 
rašt., 4342 S. Talman Avė.; J. Ja
nušauskas ir J. Adomaitis, iždo glo
bėjai; Frank Bakutis, iždininkas, 2603 
W. 69th St.; D. Antanaitis, rnaršalka. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą penk

tadienį. kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

į Skirtingo Patarnavimo
C 8340 dėl eksperto patarnavimo 

ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj 

5340 South Kedzie Avenue

rašt. J. Stonaitis; apickunai iždo, Iz. 
Masaitis ir J. Krikščiūnas; maršalka 
A. Vilkis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėnesį 

cas pirmą sekmadienį 12 vai. dienos, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijjo, 3133 So. 
Halsted St.

J. ZOLP
GRABORIUS
i West 46 St.

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu bosite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL Chicago 
SKYRIUS: 

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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd.
arti Western Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DcMeTertedf 
Doubto Actionf

MYKOLAS 
Kuris mirė 19 

palaidotas tapo 
1933 .o dabar ilsis Lietuvių Tau
tiškose kapinėse, amžinai nutilfs 
ir negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo jį j tą ne- 
išvegiammą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavojame ponui Valančiui už 
prakalbą ir Rimkui už įspūdingą 
padainavimą; dėkavojame grabo- 
sini Pavlavičiui ir Co., kuris sa
vu geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o mums palengvino perkfsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavojame 
Julius Restauranto savininkui ir 
visiems kurie prisidėjo prie sutei
kimo gėlių ir pagalios dėkavoja
me visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų my
lima! vyras ir brolis sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

Nuliudf liekame. 
Moterie, Puseeserie, 
it Putbtoiiai.

■

Ofiso: Tek Victory 6893
Rez. Tel. Drezd 919.1

DR. A. A. ROTU
Rusas Gglyto^u ir Chirurgas 

3102 So.* Halsted St
kampas 31st Street

VaLt 10——11 v. ryto. 2—4, 7-—9 v.v« 
Nedėliomis ir iventadieniais 10—-2.

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

J. F. EUDEIKIS 
LffiTtmų GRABORIUS 

4605-07, SO? l 
Vi,i TMoml YARDS 1741

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrio automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
....................... CHJCAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 18tb Su, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

ffgde Park 6755 ar Central 7464

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Bonlevard 7589

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.

Keliaukite Lietuvon 
Birž. 3 d. su “Fre- 

derik VIII”

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel. :• Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

HELENOS 
SUDENTIENfiS

RYTOJ. Gegužės 30. Papuošimų 
Dienoj, Lietuvių Tautinėse Kapi
nėse, įvyks iškilmingas atidengi
mas paminklo a. a. HELENOS 
SUDENTIENfiS. Paminklas yra 
padarytas iš granito; nukalta jos 
stovyla, taip kaip ji gyva kad 
buvo.

Prie atidengimo paminklo bus 
pasakyta prakalba: gros benas ir 
bus solistų sudainuotos atatinka
mos dainos.

Prašome gerbiamą visuomenę 
dalyvauti prie atidengimo pamin
klo mano mylimos žmonos ir mo
tinos a. a. HELENOS SUDEN
TIENfiS. ?■

PETRAS SUDĘNTAS 
it Sūnūs 

REIMONDAS.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Meti 

Pašaukite REPUBL

P-s Juozas Januškevičia, Jr. 
užbaigė savo kelionę, ir rodė 
muosius paveikslus 150 lietuvių 
ventuose miestuose, pradedant nuo 
r baigiant Cbicaga, dabar vėl rengiasi 
-ietuvon. Jisai pasirinko Sandinavian 

Amerikos Liniją, kadangi ji yra pato
giausia. Važiuoti galima tiesiog į Klai
pėdą be jokio persėdimo. 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 j 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 Linijos ofisą.

Pasauline paroda Chicagoje 
atidaryta. Atidaryta ją pe
reitą šeštadienį dideliu paradu 
Michigan Avė., kuris užsitęsė 
dvi valandas ir kuriame daly
vavo visos tautos, kurių Chica
goje gyvena kiek didesnis skai
čius. Dalyvavo jame ir lietu
viai. Parade dalyvavo ir vi
si Amerikos kariuomenių bū
riai.

Paradas nuvyko į Soldiers 
Field, kur prezidento Roose- 
velto atstovas, generalinis paš
to viršininkas Farlcy, pasirašė 
atidarymo proklcmaciją ir ofi
cialiai atidarė parodą.

Jau anksti rytą, dar prieš 
oficialį parodos atidarymų, 
parodos lauke susirinko de- 
setkai tūkstančių žmonių, ku
rie gėrėjosi nepaprastai gražiu 
parodos įrengimu.

Paroda surengta paminėji
mui šimto metų sukaktuvių 
nuo Chicagos miesto įsikūri
mo.

Chicagos 
paprastas, 
cago buvo 
turėjęs vos 
ventojų ir įgiję 
lio teises 
m., Chicago turėjo jau apie 
4,000 gyventojų ir tapo įkorpo- 
ruotas kaipo miestas. Tas su
kaktuves paminėti ir tapo su
rengta ši šimtmečio progreso 
paroda. Nuo pat miesto įkor- 
poravimo dienos, prasidėjo 
pastebėtinas miesto augimas, 
kokio pasaulisldar nebuvo ma
tęs. Tik šimtui metų praėjus, 
Chicago dabar turi virš pus
ketvirto miliono gyventojų ir 
yra ketvirtas didžiausias mies
tas pasaulyje.

Tokio nepaprasto miesto 
progreso sukaktuves pažymėti 
ir suremta ši nepaprasta pa
roda. vaizduojanti viso šimt
mečio žmonijos progresą. Įė
jęs parodon jauties ne Chica
goje, dagi ne šiame žemiška
me pasaulyje esąs, bet lig kas 
butų nuvedęs į kokį tai dar ne
matytą, užkerėtą, bet labai 
gražų pasaulį.

Bet dar labiau užkerėtą vai
zdą sudaro paroda vakare, kai 
sužiba šviesos ir visi trobe
siai lieka nušviesti įvairiaspal
vėmis šviesomis, o erdves pra
deda raižyti didžiuliai įvairia
spalviai prožektoriai, kuriuos 
šeštameny užžiebė tolimoji 
Arcturus žvaigždė. Pasidaro 
neapsnkoma šviesų simfonija.

Veik visi parodoje trobesiai,

Telefonas Yards 0994

Dr, MAURO KAHN
4631 South Ashland Avansu 

Ofiso valandos:
Nno 1Q iki 12 dieną, 2 iki 3 po pi«S 

7 iki . 8 val< Nedėl. nuo 10 aki U 
Rez. Tetephone Plaza 3200

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

įį * Patyrimas
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsjted St. 
Valandos nuo 10

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 0—6

W. Side:2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PancdSHo, Seredos ir PCtnyClos vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122 Q
Namai: 6459 S. Rockurell Street 

Utarninko. Ketverro ir Bubatos vak. 7 Iki 9
Telefonas Republic 9600

T«l. Calumet 1656

W. E. HERR
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St
. • V« JtKhM Restauranto 

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 v.

Phone Canal (į|22

GYDYTOJAS IR CH 
2201 -

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

Rezidencija 6631 So. Califofnia Avė.
Telcfona|< Republic 7868

i
.v X ••

. v ■'#'dfc ;4 '' «.s,. f   > ' ._■>

CHICAGOS ŠIMTMEČIO PROGRESO PA 
RODĄ ATIDARYTA

Įvairus Gydytojai
Phone Armkage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 MUumuAss Avinas.

Valandos: 12 iki 3 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakar* uždaryta 

Nedėlioj pagal suarti

MILLIONS OF P O U N D S ŪSE D 
BY OUR GOVERNMENT
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Tarp Chicagoš
Lietuvių

Už “džioksus” pate
ko į kalėjimą

Tonis su revolveriu norėjo kai
mynams iškrėsti šposą, bet 
policija ji pagavo, o teisėjas, 
nesuprasdamas tos rųšies juo
kų pasiuntė jį | kalėjimą

BRIDGEPORT—Manau, kad 
kai kam iš skaitytojų atrodys 
gana keista, kad už menką pa
juokavimą baudžiama kalėjimu. 
Bet tai šventa tiesa. Gal būt, 
kitose parapijose nėra taip 
“strikt”, bet mu»sų Bridgeporte 
iškirsti kam nors kokį “dŽiok 
są” yra didelis nusidėjimas. Iš 
kitos pusės, ne visi vienodai 
tesupranta juokavimus. Na, o 
yra ir tokių, kurie juokų visiš
kai nepripažįsta. Tikrai taip.

štai vienas “džiokas”, dėl ku
rio kilo labai rimtų nesusipra
timų ir komplikacijų. Tautietis 
Tonis Kužis, gyvenantis pęie 
34-tos ir AubUfrn, pačiame žy
dėjime jaunikaitis, prieš kiek 
laiko sumanė, taip sakant, savo 
kaimynui “praktišką juoką” iš
kirsti. Vėlai vakare, —o gal 
tai buvo rytas, tikrai nežinau? 
(pagalios, laikas ne tiek jau 
svarbu), —jis ant drąsos pa
ėmęs norėjo pagąsdinti kaimy
ną. Ir štai, kaip visa tai atsi
tiko: G. Maukus su draugu! iš 
Moline grįžo vėlai, sakysime, iš 
“parės”. Sėd ėdamu automobi- 
liuje prie savo namų, pradėjo 
dalintis parės įspūdžiais. Nei 
nepastebėjo, kaip Tonis su savo 
draugais prislinko prie automo
bilio ir pasakė savo tikslą. To
nis turėjo revolverį.

Tonio nelaimei, kaip tik tuo 
laiku* pro šalį važiavo policijos 
skvadas. Nespėjo savo “džloką’* 
baigti, kaip policija pagavo jį, 
Tonis pradėjo teisintis, kad tai 
tik buvęs “džiokas” ir jis nie
ko blogo nemanęs. Bet policija 
netiki, ir tiek. Matomai, nesu
pranta tokių juokų. Nusivežė | 
daboklę.

Pereitą pirmadienį Tonis tu
rėjo stoti prieš teisėją. Pasiro
dė, jog teisėjas dar mažiau į- 
vertina tos rųšies juokus. Jo 
komentaras buvo tokis: Tonis 
už savo “praktišką” juoką turės 
20 metų pakutavoti Juliet kalėji
me ir dar magaryčioms pasimo- 
kėti pinigišką bausmę už ne
šiojimą ginklo be leidimo. Teis
me taip pat paaiškėjo, jog To
nis ir pirma tos rųšies juokus 
krėsdavo, ir už tai jau buvęs 
nubaustas/ Pastaruoju laiku po
licija irgi-turėjusi ant jo “akį” 
ir, ant galo, pagavo.

Išvada Atokia: juokas juokui 
nelygu. Kai kurie juokai esti 
gana pavojingi, jeigu policija ii 
teisėjas juos prie juokų nepri
skaito.—Rautas.

Pasaulinė Paroda
CHICAGO, gegužės 27 iškil

mingai atsidarė Chicagoj Pa
saulinė Paroda. Buvo maršavi-

J. J. MASKOLIŪNO ALUDĖ
Km prakaitą lieja dienos karštumoj; kas ieško sau vietos kur nors visumoj; 
Kas trokšta išgerti alušio skanaus. — Pas mane užėjęs jis viską čia gus. x

817 West 35th St Phone Yards 3692
CHICAGO, ILL.| ..........

mas gatvėmis. Daugiausiai mar- 
šavime dalyvavo kariuomenės: 
pėsčių, raitų ir važiuotų su 
patrankomis (armotomis). Taip 
pat buvo daug tautinių grupių.

Nuo lietuvių dalyvavo šv. 
Kazimiero akademijos merginų 
benas. Reikia pasakyti, kad 
šis benas buvo gražiai pasirė
dęs — violetine spalva. Bene 
buvo tik pirmutinė tautinė gru
pė.

Kita graži grupė buvo, — 
tai Tribūne Parodos karalaite 
ir jos svita.

Buvo daug kalbų, bet žmonių 
prakalbų pasiklausyti prisirin
ko labai mažai. ' Paroduojančių 
buvo kur kas daugiau, negu 
publikos.

Svarbiausis šios parodos tiks
las — biznis, čia yra visokio 
biznio: mažo ir didelio — tik- 
las jomarkas.

Iš viršaus paroda puikiausiai 
atrodo: tokie namai gražus, 
kad negalima nei atsižiūrėti.

Visur yra įtaisyti labai aiš
kus garsiakalbiai: nuolat vis 
šaukia ir šaukia: kad tas ir 
tas pasimetė, kad įto ir to ieš
ko.

Vakarais būna koncertai ir 
turbut leidžia ugnis. Tas suda
ro gražų vaizdą.

Per vieną dieną sunku viską 
apžiūrėti, kad ir labai paviršu
tiniškai. Reikia kelių dienų, 
kad maždaug viską pamatyti. 
Įžangos į parodą reikia mokė
ti 50 c.

Parodos vieta — tai atski
ras gražus miestas ant kranto 
Michigan ežero. Tai tiek trum
pai apie parodą.

Buvęs Parodoj.

Universal State Ban
ko Depozitorių Ko
miteto Susirinkimas

Šiuomi šaukiame Universal 
Statė Banko depozitorių ko
miteto ir advokatų pilnas su
sirinkimas. Trečiadienyje ge- 
gužėš-May 31 d. 1933 m. Pra
džia 7:30 vai. vakare, Univer
sal Kliubo kambariuose, 812 
West 33 St.

Visi komiteto nariai , bei 
draugijų atstovai, taipgi kom. 
advokatai kviečiami dalyvau
ti. Yra svarbių reikalų ap
tarti.

Kviečia Dep. Kom. Valdyba.

Amerikos Lietuvių 
Advokatų Draugi

jos pranešimas
Liepos 19 d. yra rengiama 

šauni puota

Amerikos Lietuvių Advokatų 
Draugija sumanė surengti dide
lę ir linksmą puotą trečiadienį, 
liepos 19 d., Shoreland viešbu
tyje, 55th st. prie^ ežero. Pra
sidės 7 vai. vakaro.

Ši puota yra rengiama ne 
biznio sumetimais, bet dėl pa
silinksminimo ir susipažinimo 
su įvairiais svečiais iš kitų 
miestų. Nėra abejonės, kad 
svečių atvyks iš visų Suvieny
tų Valstijų ir net iš Lietuvos. 
Todėl advokatų draugija pa
kvietė 137 lietuvius gydytojus

IŠ NAUJO IŠRINKITE
Teisėją

David F. Matchett

CIRCUIT COURT
• PIRMADIENY, 

Birželio-June 5, 1933 
Balsavimo vietos atdaros 
nuo 6 vai. ryto iki 5 valandai 

vakaro. 

ir 58 dentistus iŠ įvairių Ame
rikos miestų. Pakviesta toks 
pat skaičius, ir advokatų. Pa
kvietimai taip pat pasiųsta Lie
tuvon, todėl draugija tikisi su
silaukti skaitlingo būrio svečių.

Puotos rengimo komitetas 
kviečia jus visus dalyvauti ir iš 
kalno užsisakyti tikietus. Viso 
vietų viešbuty rezervuota 600. 
Ligi puotos dar apie porą mė
nesių laiko liko, tačiau jau dau
gelis rezervavo vietas. Komite
tas pataria apsirūpinti tikietais 
iš kalno ypač tiems, kurie pa
geidauja ne tik linksmai laiką 
praleisti, bet ir susitikti bei su
sipažinti su profesonalais iš ki
tų miestų ir iš Lietuvos. Kita 
tokia proga vargu kada pasitai
kys. Kitos Pasaulio Parodos 
mes nebesulauksime bent čia 
Chicagoj e.

Tik vieną kartą musų pra
nešimas apie puotą pasirodė 
laikraščiitose, o jau susilaukė
me itinegerų rezultatų. Gavome 
laiškų iš įvairiausių Amerikos 
miestų su pageidavimais rezer
vuoti vietas. Iš visko atrodo, 
kad mes turėsme sėkmingą puo
tą. Tikietuš galima užsisakyti 
pas šiuos komiteto narius: 
Charles P. Kai, 507 County 
Buildg., State’s Attorney’s 
Offices; Albin A. Peters, 100 
N. LaSallc st.; John B. Borden, 
105 W. Monroe; Anthony Sla- 
kis, 77 W. Washington; Joseph 
Grish, 4631 S. Ashland avė.; 
Rifdolp Vasalle, 100 N. LaSalle 
st. Visi komiteto nariai yra 
chicagiečiai.—Komitetas.

West Side
Mirė Bonifacas Karčauskaš

šiomis dienomis čia pasimirė 
Bonifacas Karčauskas, senas 
Chicagos gyventojas. Gimė jis 
1883 m. Valatkiškių kaime, 
šaiikutos parapijoje, Raseinių 
apskrityje. Nuo 1902 ligi 1906 
m. tarnavo rusų kariuomenėje, 
artilerijos skyriuje. Grįžęs į tė
viškę, jis apsivedė su Brone Pa- 
remskaite. Po dviejų metų dėl 
tam tikrų susidėjusių aplinky
bių jis priverstas buvo Lietuvą 
apleisti ir ieškoti laimės sve
tur.

Pradžioje 1909 m. Bonifacas 
atsisveikino su saviškiais ir iš
vyko į Ameriką. Kovo mėnesį 
atkeliavo į Chicagą pas savo 
pusbrolį Augustiną Karčauską. 
Kiek paviešėjęs, pradėjo rūpin
tis darbu. Pusbrolis surado jam 
darbą McCormick dirbtuvėje. 
Išdirbęs čia apie metus laiku, 
jis persikėlė į National Box Co., 
kadangi toje dirbtuvėje gavo 
geresnį darbą. Per 23 metus 
jis čia dirbo. Dirbo ligi pat sa
vo mirties. Jam net buvo lemta 
darbo vietoje mirti.

Iki pat mirties jis jautėsi 
sveikas. Darbas buVo sunkus. 
Tačiau Bonifacas nepaisė,— jis 
buvo tikrai tvirtas vyras ir ga
lėjo atlaikyti. Kadangi jis pasi
žymėjo dideliu darbštumu, tai 
kompanija) jį įvertino ir neat
leido net šiais depresijos lai
kais. ■

Nors Bonifasas niekuomet 
nesiskundė, bet, matomai, per- 
didjehs jo darbštumas pakrikdė 
sveikatą. Jis dirbo, taip sakant, 
tol, kol nuo kojų nenugriuvo. 
Tai atsitiko gegužes 16 d., 3:- 
30 vai. po pietų. Dirbtuvės dak
taras pripažino, jog jis mirė nuo 
širdies ligo, o miesto daktaras 
išreiškė nuomonę, kad tai bu
vusi apopleksija.

Gegužės 19 d. iš Aušros Var
tų Bažynčios jis tapo nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. Toks 
buvo velionies pageidavimas. 
Laidotuvėmis rūpinosi graboriūs 
Mažeika;, kurio koplyčioje ir na- 
bašninko kūnas buvo pašarvo
tas. .

Velionis paliko vieną brolį 
Motiejų Karčauską ir brolienę, 
du pusbrolius ir du anuku*. Be 
to, dar Lietuvoje gyvena du 
broliai, du pusbroliai ir kiti 
giminės.

Bonifacas Karčauskas buvo la
bai gero budo žmogus ir su 
visais taikiai sugyveno. Jo;ne* 
tikėta mirtis buvo tikrai skau-

dus smūgis visiems jo gimi
nėms, ękaugamš ir pažįsta- 
miems.—M. Karčauskag,

- -------------------------...

Apipiešė Antaną 
Putkų

Banditai atėmė iš jo drabužius 
ir $300

Antanas Puikus, 1834 Wa- 
bansia av., turėjo itin nema
lonų susiderimą su banditais. 
Prie Damen ir FoWler st. ban
ditai privažiavo automobiliu ir 
privertė Putkų sėsti į autą. Pa- 
važinėję apie penkiolika minu
čių, jie atėmė iš Putkaus $300 
ir nurengė jį. Paleido vien tik 
su apatiniais drabužiais.

Maręuette Park
P-nia M. Bložienė išvažiavo 

atostogoms

P-ia M. Bložienė, žymi žvai
gždė golfininkų rateliuose, iš
važiavo į p. Smito farmą In
dianos valstijoje praleisti kelias 
savaites.

Pastaruoju laiku p-ia Bložie
nė nutsiskųsdavo nesveikumu. 
Nėra abejonės, kad ramumas ir 
tyras oras pataisys ir sustip
rins jos sveikatą. Manau, jog 
p-ia Bložienė parašys “Naujie
noms” iš Lietuvių ūkininkų gy
venimo.—R.

Tautiškų Kapinių Pi
knikas įvygs puoši

mo kapų dienoj
Rytoj, gegužės 30 d., Tau

tiškų Kapinių Jįptų savininkų 
piknikas iustice Parke. Ed. 
Čepulis vienas iš trustisų sa
ko, kad piknikas bus su Įvai
riais! pamarginitnais. Stepona
vičiaus orkestrą gros Įvairius 
šokius, galės šokti visi jauni ir 
seni.

Tikimasi, kad skeletas tūks
tančių atlankys* šį pikniką ir 
parems finansiškai tautiškų 
kapinių organizaciją. Žv.

RADI O
Ryto bus įdomus ra- 

dio programas
Pastangomis Peoples Furni- 

ture Co. krautuvių rytoj nuo 
7 iki 8 valandos vakaro iš sto
ties WGES. 1360 Kilocycles 
rengiama perduoti oro bango
mis gražus ir Įdomus progra
mas, pritaikintas kapų lanky
mo dienai.

Dainuos eilė rinktinių radio 
dainininkų,, solo, duetai, o 
taipgi dalyvaus garsusis Peop
les Radio Kvartetas; kalbės Dr. 
Yuška, dalyvaus Čalis Kepurė, 
ir kiti. O prie to bus grojama 
rinktinės muzikos kuriniai. To
dėl bus tikras pasmaginimas 
radio klausytojų.

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS ŠHATTAS 

Tinkama vieta apsigyventi. 
Galima vartoti kitehenette. 
Kainos $1.50 iki $3.00. Geras 
alus ir užkandžiai už dyką. 
1843 So. Halsted St.

Tel. Roosevelt 8577 
CHICAGO, ILL.

NEBŪK PLIKAS!
Musų gydymo metodu netik sustabdo pli
kimą, bet ir užaugina plaukus. Mes iš
naikiname pleiskanas, kurios yra priežas
timi naikinimo plaukų. Mes atgaiviname 
pražilusius plaukus, garantuojame užau- 
ginimą plauką — Mokestis žemos.

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

Neparduodame jokių gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

Pasitarimo valandos nuo 10 ryto iki 
1 -mos vai. po piet *ir jį>agal sutartį.

JOHN YOGELLA 
3354 So. Halsted St., 

1 ' CHICAGO. ILL.
. ................ ■

GARSTNKITES 
NAUJIENOSE ‘

-.k'? 'A'?.
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Marųuette Parke še
štadieny atidarė 

Birch Tavern
P-as A. J. Beržinskis įturėjo 

grandiozišką atidarymą savo 
alinės — Birch Tavern, 2346 
W. 69 St. Vieta labai moder
niškai įrengta. Atydarymo die
noje ponas Beržinskis susilau
kė didelio būrio savo draugų 
ir pažystamų, kurie gražiai 
linksminosi ir užkandžiavo. Gė
rimo taipgi buvo. —V. B. A.

Garsinkitės Naujienose

MORTCME BANKERS

TEL. LAFAYETTE 1083

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

7 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDfiLD.) 
IS STOTIES 

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

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM
NAMUS

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO. 
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131
■■■/

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

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

ir augšėiau
SPAR Varnish, galionas $ 1.25 
PLAT Paint, galionas $ 1.59 
3214 So. Halsted St.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jansea Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood 5840

Lietuvių Hotelis
Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transpo nacija prie 
dviejų gatvekarių li
nijų. Kainos že
mos.

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL.

Išvalyk Vidurius — Tai Pama
tas Sveikatai!

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

Skaudėjimą, Nemigą.

Pirmadienis, geg. 29, 1933

Mrs. Izabel Drilling 
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Sunkių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

Visiems gerai žinoma siuvėja pasius 
Jums tokį rūbą, kokį jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms gera7proga už mažą 
atlyginimą išmokti siūti. Pramokusioms 

suteikiamas darbas su alga.

Įclassifiedaūs
Business Service 
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto darbą už jūsų 
>ačių kainą. Mes taipgi anuojame, 

jcaip tai rynas, “down spots” ir tt. 
BRIDGEPORT ROOFING CO.

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

Įvairius pataisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis. 

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
Kreipkitės 

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935

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

Rėal Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

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

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Cbicago, III.

EKSPERAS knygvedys turi laiko pri
žiūrėti jūsų biznio knygas sykį arba du 
syk j šavaitę, kada bus reikalinga. Ben 
Franklin Haymarket 7800 arba Palisade 
5843.

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

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu viri 40 metų

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

Išpildome visokios .rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
2ius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis —- “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas”.

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

REAL ESTATE >— LOANS —- 
INSURANCE 

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

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

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

automobiliaus, padaromi su garantija. 
Kainos prieinamos. NauJus >r vartotus 
tairus parduodame. Kreipkitės.

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION 

4559 So. Halsted St. Yards 0323 
arba Franks, 650 W. 35th St.

. Yards 6701

For Rent
RENDON Storas pigiai, įtaisyta dėl 

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

1635 So. Cana! St. 
Canal 6019

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

PASIRENDUOJA štoras su fikėeriais 
dėl buėernės ir grosernis. Gera vieta. 
Renda pigi. Gyvenimo kambariai ant 
vietos, karštu vandeniu šildomi. Tel. 
Lafayette 8206.

CIASSIFIEDADS
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For Rent
DIDELIS BARGENAS flatų ieško

tojams pasirenduoja du f tatai po 5 kam
barius su garadžium, renda pigi, randasi 
visi patogumai ir naujai išdekoruoti 
kambariai, kuris norėtų boilerį prižiū
rėti, tas gautų didelę nuolaidą.

7436 So. Dorchester Avė.
Tel. Lafayette 1310

Furnished Rooms
PARENDAVIMUI apšildomas kam

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

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

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

Automobiles
NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 

AUTOMOBILIAI
Norinti pirkti automobilį prašome atsilan
kyti pas Balzekas Motor Sales ir pama
tyti naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius, kurie turi vėliausias išto
bulinimus kaip tai floating power, auto- 
matic clutch-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymoath 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymouth 
$445 F. O. B.

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

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

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

PRIVATIfcKAS žmogus parduoda 
automobilių Studebaker 6 cylinderių, 4 
durų sedaną, Free Wheeling. Karas iš
rodo kaip naujas 31 metų. Įvažiuotas 
tiktai 12,000 mylių. Atsišaukite greitai, 
nes tokis bargenas ilgai nebus, nes man- 
labai reikalingi pinigai.

4492 Archer Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Aš PRARADAU savo puikiausi 20 
lkambarių namą, turia 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, firankof, drepsai, sidabrini taipgi 
Karakulinis Jakėtas, viską turiu parduoti 
šia savaitę. 5036 Ellis Av. tel.Drezcl 4548 
—;---------- L................. .... .. ... ... .... . .....

BARUI fixturiai, buėernės fizturiai. 
Ice Cream baksai. Soda Fountain ir t. t. 
Biligheim Company, 1607-11 South 
State $t.

Personai
.vj-rrjT—

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

Box 1563 
1739 So. Halsted St. 

Cbicago, III.

Help Wanted—Female
,   ,   Pąrbiųinkių Rei

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

2739 W. 37 PI.

Business Chances
Pąrdayitntti Bizniai

PARSIDUODA saliunas. Pigiai iš 
priežasties ligos.

6627 S. Ashland Avė.

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

1153 W. 47 St.

PARSIDUODA lee Cream, kendžių ir 
cigarų krautuvė, nebrangiai.

2030 Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas, biznis gerai
išdirbtas per daugelį metų. Savininkas
apleidžia miestą. J. Martin. 6818 So.
Ashland Avė. •

Exchange—Mainai
MAINYMUI namas 3-jų flatų ir što

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

Savininkas,
ANTANAS JACIKAS 

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

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemėPardavimui

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 namas su bizniu, biz
nis gerai išdirbtas, priežastis pardavimo 
liga. 1707 $o. Halsted St.

Hf ' ' * *

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




