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Dr. Vilta Patvirtintas
SLA. Sekretorium

Hugh S. Johnson ski 
riamas industrijų 
administratorium

Taipgi turės vykinti ir visą 
$3,300,000,000 viešųjų darbų 
programą

Pildomoji Taryba 4 balsais prieš 3 patvir 
tina Dr. M. J. Viniko išrinkimą. Pradės 

pareigas eiti nuo birželio 1 dienos
NEW YOBK, geg. 30. (Telegrama “Naujienoms”).— 

Pildomosios Tarybos suvažiavimas keturiais balsais prieš 
patvirtino išrinkimą SLA. Sekretorium Dr. M. J. Viniko, 
tapo išrinktas didele didžiuma balsų visuotinu* SLA. narių bal
savimu.

Už patvirtinimą Dr. Viniko išrinkimo balsavo SLA. prezi
dentas S. Gegužis, iždo globėjas Mockus, laikinis sekretorius S. 
Vitaatis ir iždininkas adv. K. Gugis. Likusieji trys tarybos na
riai, (vice-prezidentas Mikalauskas, iždo globėjas JanuŠkevičia, 
Jr. ir dr.-kvotėjas Dr. Stanislovaitis), kaip pirmiau taip ir da
bar balsavo prieš Dr. Viniko patvirtinimą, nors buvusiame Pild. 
Tarybos suvažiavime buvo sutarta, kad Pild. Taryba patvirtins 
tą kandidatą, kuris bus gavęs daugiausia balsų.

Pild. Tarybos suvažiavimas tuojaus išrinktąjį sekretorių Dr. 
M. J. Viniką prisaikino ir jis pradės eiti savo pareigas nuo bir
želio 1 dienos.

tris, 
kuris

Prezidentas Roose- 
veltas liepia tyrinėti 
Morgano veikimą

Fabrikantai prieši 
naši industrijos kon 

trolės biliui

WASHINGTON, geg. 30. -• 
Nors dar tik atstovų butas yra 
priėmęs prezidento Boosevelto 
industrijų kontrolės ir viešųjų 
darbų bilių, tečiaus industrijų 
administratorium jau skiriamas 
yra Hugh S. Johnson, kuriam 
taipjau* bus pavestas ir 
vykinimas $3,300,000,000 
šųjų darbų programo.

Nors jo skiriamas dar 
patvirtintas ir dagi negali 
patvirtintas iki kongresas ne
bus tą bilių priėmęs, tečiaus jis 
jau pradėjo eiti savo pareigas 
ir ruoštis, kad tuojaus pradėti 
veikti, kaip tik kongresas tą 
bilių priims.

Savo naujos įstaigos patarė
ju ir advokatu pasirinko Do- 
nald Richberg, geležinkelių 
darbininkų unijų advokatą. Jie 
du kartu4 su biudžeto direkto
rium ir senatorių Wagner ir 
priruošė prezidentui tą bilių.

nėru 
būti

visas
vie-

Trys delegatai, kurie atstovaus Jungt. Valstijas visąpa- 
saulinėj ekonęminėj konferencijoj Londone, kuri svarstys kaip 
nugalėti dabartinį krizį ir pakelti ekonominiai visą pasaulį. 
Kairėj — valstybės sekretorius Cordell Hull, dešinėj
M. Cox, buvęs demokratų kandidatas į prezidentus ir vidury 
— senatorius Key Pittman iš Nevada.

James

u

Sako, kad Morgano ir kitų pri
vatinių bankierių tyrinėjimas 
turi būti vedamas iki dugno

Fabrikantų asociacija šaukia ne
paprastą suvažiavimą protes
tuoti prieš tą bilių

Morganas uždirbo 
$10,000,000, bet 
taksų nemokėjo

Monkių mieste” su 
rado beždžionžmo

gio kaukuolę

Greit pasirašysią ke 
tūrių valstybių 

susitarimą

Gandhi paliovė badą 
vimą; badavo tris 

savaites

WASHINGTON, geg. 30, 
Iš autoritetingų Šaltinių patir
ta, kad prezidentas Rooseveltas 
išreiškęs pasitikėjimą advokato 
Pecora vedamu tyrinėjimo bu- 
du ir įsakęs senato bankiniam 
komitetui vesti Morgano ir ki
tų privatinių bankierių veiki
mo tyrinėjimus iki pat dugno. 
Jau iš pat pradžių tų tyrinėji
mų prezidentas raginęs, kad tie 
tyrinėjimai butų nuodugnus.
Siūlo tyrinėti Meliono pajamas

Senatorius McKellar pasiūlė 
senatui ištirti pajamų taksų 
mokėjimą nuo 1917 iki 1933 m. 
m. buvusių iždo sekretorių 
Andrew W. Mellon ir Ogden L. 
Mills .taipgi ištirti visą didžiąją 
industrinę imperiją, kurią valdo 
Meliono šeimyna.

WASHINGTON, geg. 30. — 
Stambieji fabrikantai, pradėjo 
reikšti opoziciją prezidento 
Roosevelto industrijos kontro
lės ir viešųjų darbų biliui. Kad 
pareikšti protestą prieš tą bi
lių, nacionalė fabrikantų aso
ciacija net telegramomis šaukia 
nepaprastą asociacijos suvažia
vimą Washingtone ateinantį 
šeštadienį. Tikimąsi, kad su
važiavime dalyvaus apie 1,000 
narių.

Fabrikantai ypač priešinasi 
išdavinėjimui leidimų industri
joms, su teise tuos leidimus pa
naikinti tiems fabrikantams, 
kurie atsisakys liuosanoriai ko
operuoti stabilizavimui biznio, 
arba nepildys padarytų indus
trijose susitarimų.

WASHINGTON, geg. 30. 
Paskelbta, kacį 1930, 1931 
1932 m. m. Morganas pardavi
nėdamas Šerus ^turėjo gryno 
pelno viso $10,000,000. Bet tik 
1930 m. jis mokėjo tik $48,000 
pajamų taksų, o už 1931 ir 
1932 m.m. nė jis, nė jo partne
riai, nė jo firma jokių pajamų 
taksų nemokėjo.

$48,000 išpuola mokėti ant 
$155,000 pajamų, tuo tarpu jo 
grynas pelnas 1930 m. siekė virš 
$2,000,000.

li

Berlynas liepia tau
tų sąjungai nesikišti 

į žydų klausimą

Gal teis Venizelos už 
šalies išdavystę

Iždo sekret. Woodin 
rezignuosiąs

VIENNA, geg. 30. — Veni
zelos, kuris per 15 metų išbu
vo Graikijos premieru*, galbūt 
bus atiduotas viešam teismui už 
šalies išdavystę, nes jis buk pa- 
kurstęs gen. Plastiros pasi
grobti valdžią ir paskui pagel
bėjo jam pabėgti, kai gen. Plas
tiros valdžia ant rytojaus tapo 
nuversta.

Jo pozicija pasidarė neišlaiko
ma, išėjus aikštėn, kad jis 
buvo Morgano privilegijuotas 
kostumieris

rezignuoti 
dabartine

susilaukė

kai tik pasi- 
kongreso sesi-

labai aštrios

CULVER, Ind., geg. 30. — 
Vakar vietos State Exchange 
banką užpuolė šeši plėšikai ir 
pastvėrę $16,000 pabėgo apšau
domi miestelio gyventojų. Su*- 
sidaužius jų automobiliui ketu
ri plėšikai liko suimti; kitų gi 
ieškoma apielinkės miškuose.

WASHINGTON, geg. 30. — 
Iždo sekretorius Woodin ren
giasi 
baigs 
ja.

Jis
kritikos išėjus į aikštę, kad jis 
buvo privilegijuotas bankieriaug 
Morgano kostumieris ir yra pir
kęs Šerų žemiau biržos kainos. 
Jis nesijaučia, kad turėtų ką 
bendra tai, ką jis darė 5 metai 
atgal su dabartine jo vieta, bet 
kad nebūtų užmetimų dabarti
nei administracijai ir taipjau 
patariamas draugų, rengiasi pa
sitraukti iš savo vietos. Tuo 
reikalu jis kalbėjosi ir su prezi
dentu; tasis irgi sutikęs, kad 
bus geriau rezignuoti.

fe
Chicagai ir apielinkei tedera* 

Ha oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Gidera; maža permaina tem
peratūroje. *

Saulė
17.

12 žmonių žuvo chiniečių 
teatre

SHANGHAI, Ghinijoj, geg. 
80.—12 chiniečių žuvo ir 20 li
ko sužeista panikoj chiniečių 
teatre. Panika kilo kai dėl 
gaisro gretimam name užgeso 
teatre šviesos.

GENEVA, geg. 30. — Vokie
tija diplomatiniai pasakė tau
tų sąjungos tarybai nesikišti 
į žydų persekiojimą Vokietijoje 
ir to klausimo visai nekelti. Te- 
čiaus taryba, nežiūrint Vokie
tijos protesto, nutarė ir toliau 
tyrinėti žydų persekiojimą Vo
kietijoje.

DAYTON, Tenn., geg. 30.— 
Archeologas George D. Barnes 
šiame garsiame “monkių mies
te”, pramintame taip delei prieš 
kelis metus čia buvusios gar
sios evoliucijos bylos, surado 
caukuolę beždžionžmogio, — to 
žmogaus, kurk sudaro pereina
mąjį laipsnį tarp beždžionės ir 
žmogaus. Tai yra dar pirmas 
tokio pereinamojo laipsnio žmo
gaus — pitceanthropus — ra
dinys. Ir įdomiausia tai, kad 
tas radinys rastas čįa — fun
damentalistų tvirtovėj, kurie 
nė kalbėti apie evoliuciją neno
ri ir dagi baudžia evoliucijos 
skelbėjus,

■ Surastoji kaukuolė veik ne
tiri kaktos ir viršugalvio kiau
šas prasideda veik nuo akių, 
žando kaulai išsikišę kaip 
beždžionę, bet dantys jau 
žmogaus, tik bukus nuo 
gymo šiurkštaus maisto.

GENEVA, geg. 30. — Kalba
ma, kad Anglija, Italija, Vo
kietija ir Franci j a jau beveik 
susitarė dėl naujo teksto 4 
valstybių sutarčiai išlaikyti tai
ką ir manoma, kad sutartis bus 
neužilgo pasirašytai.

Jai labai priešinasi Lenkiją, 
kuri grūmoja net pasitraukti 
iš tautų sąjungos. Rusija irgi 
neužsitiki ja ir į Genevą vyks
ta pats užsienio reikalų 
sąrąs Litvinov.

POONA, Indijoj, geg. 30. — 
Indijos nacionalistų vadas Ma
hatma Gandhi vakar vidurdie
ny paliovė badavimą, viso ba
davęs lygiai tris savaites, ir 
badavimą pradėjęs geg. 8 d. vi
durdieny. “Varde Dievo aš pra
dėjau šį pasninką ir varde Die
vo aš jį užbaigiu”, pasakė Gand 
hi užbaigdamas badavimą.

Per visas tris savaites jis nie
ko nevalgė, vien tik gėrė van
denį. Paskutinė badavimo die
na buvo ir periodinė Gandhi 
tylos diena. Badavimo laiku 
jis neteko 19 svarų, bet šiaip 
išlaikė badavimą labai gerai, 
nors daktarai ir tikėjosi, kad 
jis tokio ilgo badavimo neatlai
kys. Dabar jis yra maitinamas 
tik vaisių sunkomis ir biskir- 
čiu miežių vandens iki jis at
gaus savo jėgas.
Badavimą jis paskelbė protes
tui prieš Indijos kastas, ypač 
prieš’ palaikymą beteisės, že
miausios “nepaliečiamųjų” kas
tos, kuri yra taip visų niekina
ma, kad jie negali paliesti jo
kio Rūgštesnės kastos žmogaus 
ir dagi turi nuo jo nusigryšti, 
kad net ir savo žvilgsniu? jo 
“nesutpeti”. Ar jo šis badavi
mas atneš kokią nors naudą, tai 
ateitis parodys.

Zion miestui ir jo in 
dustrijoms paskir

ti receiveriai
Volivos teokratijos valdomas 

“šventasis” miestas ir jo in
dustrijos nebegali išsimokėti

CHICAGO.—Į šiaurę nUo Chi- 
cagos yra nedidelis “šventasis” 
Zion miestas, valdomas katalikų 
apaštališkos bažnyčios teokrati
jos. Nė daktarui apsigyventi, 
nė aptieką steigti, nė dagi rū
kyti ten neleidžiama. Tuo teo- 
kratu yra Voliva, kuriam pri
klauso veik visas miestelio tur- 

jtas ir visos jo industrijos.
Pereitą pirmadienį, prašant 

vienai Chicagos kompanijai, fe
deralinis teisėjas Wilkerson to 
miestelio industrijoms paskyrė 
du receiverius—Fred Hummel 
ir Ralph Pihl. Jiedu abu yra 
surišti su tomis industrijomis. 
Voliva sako, kad tai yra drau
giška receiverystė, kad duoti 
progos jo industrijoms “atsi
kvėpti”.

Tečiaus niekurie darbininkai, 
kurie negauna algų, yra užve
dę bankruto bylas prieš Volivą 
ir jo industrijas ir reikalauja 
paskirti jam tikrą receiverį.

kom i-

$30,000 išpirko pa 
grobtą merginą

PREZIDENTO GIMINAITĖ 
PIKIETUOJA DIRBTUVĘ t

PHILADELPHIA, Pa., geg. 
30.— Artima prezidento, gimi
naitė, Mrs. Nicholas Roosevelt, 
vakar kartu su streikierėmis 
pikietavo vieną moterų rūbų 
dirbtuvėlę, kurios darbininkės 
streikuoja, reikalaudamos algų 
pakėlimo.

Panašiai niekurias pelnagau- 
dų rūbų fabrikantų dirbtuvėles, 
kurios savo darbininkes stačiai 
badu marina, pikietavo ir gu
bernatoriaus Pinchot žmona.

VIENNA, geg. 30.— Vakar 
čia prasidėjo septinta tarptau
tinio prekybos buto konvencija, 
kurioj dįalyvauja 45 šalys. Kanc
leris Dolfuss ragino konvencijų 
išrišti pinigų ir karo skoli^ 
klausinių.

'*■1 ■■■ ..............................

ST. LOUIS, Mo., geg. 30. — 
Po “parės”, kurioj svečiaJ^uvo 
pavaišinti denaturUotu alkohor 
liu, pasimirė trys senyvi žmo
nės.

teka 5:18, leidžiasi 8:-

pas 
yra 
val-

“žmogus, kuris galėjo 
būti premjeru”, pasimi

rė beturčių ligoninėj

Middle-LONDON, geg. 30. 
sex biednuomenės' ligoninėj pa
simirė po operacijos Haratio 
Bottomley, 73 m., stebėtiniąu 
sias žmogus dabartinėje Angli
joj e—redaktoriui,. auksaburnis 
kalbėtojas, milionierius, kalinys 
ir skurdžius.

Bottomley, “žmogus, kuris ga
lėjo likti pyemieru”, gimė di
džiausių skurdžių šeimoj. 10 m. 
vaiku tarnavo už pasiuntinį ad
vokato ofise, čia gerai prasila
vino įstatymų ir patapo teismo 
reporteriu. Būdamas 23 m. am
žiaus tapo finansininku ir jo 
kompanijos ėmė dygti kaip gry
bai po lietąus, bet taip pat grei
tai ir susmuko. Pateko teisman. 
Teisme jis taip pat gerai save 
gynė, kad tapo pripažintas ge
riausiu advokatu Anglijoje. Jis 
liko turtingas, įsigijo $1,000,000 
dvarą su privatiniu arklių lenk
tynių laukų, pateko parlamen
tam Jis buvo nepaprastai ga
rbus kalbėtojas, o jo žurnalas 
susilaukė didelio pąsisekimb, 
Tečiaus viskas •*•*1 ir garbė, ir 
turtai išnyko, ir jis mirė tokiu 
pat skurdžium, kokjlu ir gimė.

KANSAS CITY, Mo., geg. 30. 
Du ginkluoti puolikai įsiveržė į 
miesto manadžeriaus H. F. Mc- 
Elroy namus, pastvėrė besima.tr- 
dančią jo dukterį Mary, 25 m., 
privertė ją apsirėdyti ir su jais 
važiuoti. Po to jie pareikalavo 
$60,000 išpirkimo. Po keliolikos 
valandų derybų, tėvas sumokė
jo $30,000 ir tada grobikai duk
terį paliuošavo. Tik kai jau 
duktė buvo paliuosuota, tėvas 
pranešė policijai ir toji stvėrė
si ieškoti žmogvagių. Ir ieško 
jų keli šimtai policistų ir fede- 
ralinių agentų.

Kalėjimas už nesa- 
liutavimą nazių 

himno
BERLYNAS, geg. 30. —Ne- 

kelimas rankos kai yra griežia
mas ar dainuojamas nazių him
nas, gali būti baudžiamas ka
lėjimu. Karlsruhe banko kler
kas Otto Maier nepakėlė rankos 
dainuojant nazių himną, už tą 
tapo areštuotas ir nuteistas 7 
dienoms kalėjimam

PlienŠalmių maj. Kleinsch- 
midt liko Halle teismo nuteis
tas 4 mėnesiams kalėj iman na- 
zio liudijimu, kad jis būdamas 
girtas išsitaręs: “Aš 14 metų 
kovojau prieš
žmogžudžius ir jei bus reika
las, kovosiu ir prieš rudmarš- 
kinių žmogžudžiui”, 
liudytojai betgi nųgynė tą 
tinimą.

Buvęs Vokietijos 
kancleris von Schlei- 

cher areštuotas?
VIENNA, geg. 30. — Oficia- 

lės- Austrijos žinių agentūros 
žinią iš Berlyno sako, kad bu- 
vęš Vokietijos kancleris gen. 
Kurt von Schleicher, kuris Hit
lerį ir įstatė valdžion, tapo 
areštuotas ir uždarytas Kuest- 
rin tvirtovėje.

BERLYNAS, geg. 30.— čia 
negalima gauti jokio patvirtini
mo Austrijos žinios, kad tapo 
areštuotas ir įkalintas buvęs 
kancleris von Schleicher. Bet 
naziai, paprastai, neteikia jokių 
žinių apie areštuotuosius.

<•^4
fe;.

raudonuosius
Peru ir Colombia 

užbaigė karą

Pabėgo 11 kalinių
LANSING, Kas., geg. 30.— 

11 kalinių, apsiginklavę įšmu- 
geliuotais ginklais, taipgi at
imtais iš sargų, pabėgo iš vie
tos kalėjimo, pastvėrę kalėjimo 
viršininką Pranther, 2 sargus 
ir 2 moteris, iš kurių jie ątėmė 
automobilius ir jais pabėgo. 
Vėliau 2 sargus ir moteris pa- 
liuosavo. Bet viršininką pasilai
kė. Jie bėga linkui Oklaho- 
mos. Tarp pabėgusių 8 yra 
žmogžudžiai ir bankų plėšikai.

Telšiai statys elektros 
. stotį

TELŠIAI.-*- Per įvykusį mies
to tarybos posėdį buvo nutar
ta statyti dizelinę eleįįčos sto
tį ir statybą atiduoti “Siemens- 
Schukert” firmai u<ž 150,300 li
tų, įskaitant ir trobesių pa
statymą. Tam reikalui nutar
ta užtraukti paskolą, įkeičiant 
savivaldybės nekilnojamą turtą 
180,000 litų sumai.
■■■■ “

f į I

Visi kiti 
kal-

Londono muitinė 
laikė Klaipėdos 

medžius

Sll-

GENEVA, geg. 30. — Tautų 
sąjungos tarybos posėdyje, Pe
ru ir Colombia delegatai pasi
rašė sutartį, kuri užbaigė tų 
dviejų šalių karą dėl Leticia 
raistų. Sieną tarp tų dviejų 
valstybių nustatys tautų są
jungos komisija.

KAUNAS.—Uždraudus j An- 
gliją įvežti kai kurias prekes, 
Londono muitinė sulaikė Klai
pėdos medžio sindikato 1,800 
kub. metrų rusų miško, apdirb
to Klaipėdos lentpjūvėse. Tačiau 
tas reikalas aiškinamas ir ti 
kimasi, kad greitu* laiku pasi
seks sutvarkyti. Anglijos mui
tinės panašiai pasielgusios ir 
su kitų kraštų lentpiuvėmis, ku
rios apdirba rusų mišką. Klai
pėdos miško sindikatas savo ap
dirbimo miško 70 proc. parduo
da į Angliją.

Cukraus perteklius
KAUNAS.—Licencijų komisi

ja daugiau leidimų užsienio cuk
rui įvežti nebeduoda, šiuo mo
mentu Marijampolės cukraus 
fabriko sandėly yra- 75,000 mai
šų cukraus atsarga. Atsižvel
giant į cukraus suvartojimo su
mažėjimų dėl krizės ir sunkios 
ūkininkų būklės esamos cuk
raus atsargos ne tik užteks iki 
naujos gamybos pradžios, bet 
liksiąs didelis perteklius dar at
einančiam sezonui.

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

r .iv; • ’ .iif



aiškint

Refrigeratoriai

SUSI

Vatiniai matracai po

Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai

1933B irželio-Jun e 11

NepaprastasProgramas
toliau ra T ė mykite Pranešimus
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Užprašome 
Svečius

> čeveryKai de| 
mados

tiek, kiek gal

keturiys kandidatus iš Meri 
Lu knygų užrašų. Jis jau va
žinėjo savo automobiliu į gre
timus miestus, kad ir ten įs
teigtų šios išganingos sąjun
gos skyrius. Viąoj šaly daugiau 
neturėjo būt išeikvojimų! Ka-

1.30 materijolo-sp» 
ųip.terų, Naujoviškc 
ęuMrpiipo ir ppįUvh

OUTLRTAS TŪKSTANČIŲ BĄQEISV

bart, žiūrėkite į mane. Mano 
vardu jus nerasit nū vienoj 
knygoj, nors aš dieną naktį 
vedino# Meri Lų knygomis 
ir kitais dalykais.

stambiose fir- 
. Ar galima įsivaizduot, 
visose šešiose įmonėse 

laiku butų daromos rc- 
? Ne, gerbiamieji, to-

Yorko bankinius Char- 
Mitehell, buvęs galva 
National City Bank, 

dabar yra federalinio 
teisiamas už nusukime

"Draudimo nuo nesmagių 
netiketųiną greit pra
žydo kaip puikus gėlynas. Jos 
narių skaičius bematant paki
lo iki tfijų dcšįintų: misteris 
Fredas surado dar dvidešimt

New 
les Ę. 
didelio 
kuris 
teismo 
valdžiai pajamų taksų

DIDELI BARGENAI
PERKANT LOVAS, SPRINGSUS IR MATRACUS

H. Kafko.

IŠEIKVOTOJU 
SĄJUNGA

Karščiai Ateina 
REIKIA REFRIGIRATORIO, KAD SU* 
TAUPYTI PINIGU IR SVEIKATĄ

DRESĖS!! DRESĖS!! 
5,000 naujos ir smagios 

PIRKITE'DABAR PAKOL KAINOS NEPAKILO!
* . ‘ - 

“Tikras Progręso Pa?iųlij»mas” Organdies, Spalvuotos, Lir 
ninės, Eyelets, Piųuėš, kiekviena dresji naujos piadps, Rai 
kurios su jaketais. Ateikite prisirengusios pirkti bent ke-an£ 
lėtą už šia žema Oųtlcto kainą 

35c. mažutėlei vpile dresės 
stebinantis pasiulijimas 
už ............. ....... .................... .

Grynas, pritiunas Zotno sustabdo ule. 
žėjimą odps | penkias sekundas —■ 
1!' P<W'lbingas prie Eeeemps, pučkjj, 
<1ė<Tt>rv|nes, ir išbėrimų. Žento be
veik.,••stebuklingai pridalina visokias 
odos irllacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai rapdamos kitose gy
duolėse. Visos valstlnyėios užlaiko 
—35c, 00c. $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

—Ne! 
svečiai.

—Tai aš jums papasakosiu 
šį tų apie jų. Meri Lu—graži 
žavi šviesiaplauke, vienų vie
na gyvenanti savo viloj už
miesty. Iš ko gavo tų vilų ir iš 
kur ima lėšų šitokiu plačiu

“Niekur kitur Pasauly Nerasite tokių Bar genų“

$4-93 Permatomo Aksomo Jakėtai $4 QC| 
Visokių spąlyų. Tikra Sensacija. ■

aš matau 
šešetų įvairių 

kasininkų. Jeigu ne-

Apeję Refrigeratoriai (šal
dytuvui) yra pripažįnti 
vieni iš geriausių, kuiną

69.00

mą sumų pinigų, kuriuos jus 
desit į kasų ir po kelių valan

dų revizoriams išvykus, vėl 
išimsit. Bet kų jus darysit, 
, eigų kada jums tai nepavyks?

Susirinkusieji tik suvaitojo, 
jet nieko neatsakė. Tačiau 
nisteris Fredas, kaip koks iš- 
jelbėtujas. plačiai išskėtė ran
čas:

—Aš noriu jums padėt ir siu- 
au šitokį išsigelbėjimo planų. 

Ąr nebūtų geriau, jeigu mes 
sudarytume draugiškų pagalbų 
>et keno iš jūsų staiga revizi
jos užkluptai kasai gelbėti?

Atsakydamas į savo išsigan
dusių svečių klausimus, miste
ris Fredas ėmė 
yo planų:

—Gerbiamieji, 
iries savo akis 
manių 
klystu, du tarnauja bankuose, 
kiti keturi 
mose 
<ad 
vienu 
vizijos 
kių dalykų gyvenime nesti. Pa
gal visų logikos dėsnių revizi
jos pavojus tegrosią vienu lai
tu vienai kokiai kasai. Ligi 
ateis eilė kitai, pirmoji kasa 
bus baigta revizuoti. Vadina
si... tuo melu, kai viena kuri 
kasa yra didžiausiam pavojui, 
šioks ar toks kitų penkių ka
sų trukumas nesvarbu. Iš šių 
penkių kasų galima išimt pini-

Myrl S. Myers, Amerikos 
konsulas Mukdene, Mandžuri- 
joj (dabar Manchukuo valst), 
kurio namuose buvo padėta 
bomba. Bet bomba surasta 
pirm ji sprogo. Panaši bomba 
buvo rasta ir Anglijos konsulo 
namuose*.

Ridelio "Hofmuhle” viešbu
čio užpakaliniam kambary 
apie septintų valandų vakaro 
sėdėjo aplink stalą šeši žmo
nės, kurių nė vienas nežinąįo, 
kaip ir nuo ko pradėti kalbėti.

Jie pažinojo vienas kitų tik 
iš matymo 
pasižinti žmonės mažam mies
te, antra, jie girdėjo vieni apie 
kitus šiaipjau iš kalbų ir viešo 
rodymosi vietų. Jie visi gyve
no vienodose sąlygose, nes 
buvo kelių mieste esamų ban
kų bei pramonės įmonių, ku
rios turėjo savo kontoras, eta
tiniai tarnautojai.

Kiekvienas jų turėjo po laiš
ką, kuriais jie buvo kviečiami 
lygiai septintą valandą vaka
ro atvykti į “Hofmuhle** vieš
butį įsteigti kažkokią labai į- 
domią sąjungą. Tačiau apie šį 
kvietimų buvo prašoma nie
kam nesakyti.

Nė vienas pakviestųjų, žino
ma, nieko nepasakė apie tai 
net savo žmonoms, nes kiek
vienas manė, jog tai koks vy
riškas nuotykis. Niekas nieko 
tikro nežinojo, o paties 
rinkinio iniciatoriaus asmeny
be tik vertė daryti pačius į- 
vafriausius spėliojimus.

Visi laukė ateinant misterio 
Fredo, tų laiškų autoriaus ir 
naujosios sąjungos įkūrėjo, 
lengvabūdžio vyro, nieku aiš
kiu nesivertusio, tačiaus sa
vo nuostabiu elegantiškumu 
nekartų kėlusio mieste įvairių 
kalbų.

Lygiai septimomis misteris 
Fredas kaip viesulas įlėkė į 
kambarį ir užėmė pirminin
kaujančio vietų.

—Gerbiamieji, aš labai 
džiaugiuosi matydamas jus vi
sus susirinkusius tokiu pavyz
dingu punktualumu.

Susirinkusieji nusišypsojo. 
Jų susidomėjimas augo.

—Esat čia vįsi... Visi šeši,į 
šeši sukčiai ir išeikvotojai...

Visi šeši pašoko. Trys nu
balo kaip kreida, kiti trys pa
sidarė tamsiai raudoni. Kiek
vienas ieškojo pasipiktinimo 
žodžių, kuriuos galėtų drėbti 
į misterio Fredo smagiai besi
šypsantį veidų.

Tačiau pastarasis visai ra
miai išsitraukė iš kišenės su
rašą ir perskaitė į susirinkimą 
atvykusiųjų pavardes, šalia 
kiekvienos paminėdama skai
čių nuo vieno iki dešimties 
tūkstančių. Skaitymo proce
dūrai užsibaigus, kambary įsi
viešpatavo kapų tyla. Paga
liau vienas komercijos banko 
kasininkas, šalia kurio pavar
dės stovėjo pats stambiausis 
skaičius, mažumą nusiramino 
ir paklausė Fredų trukčiojamu 
balsu:

—Iš kur tai žinot?
—Tuo tarpu aš negaliu tam

stai to pasakyti, — atsakė mi
steris Fredas.

—Policija?
—Ne! .v
Visi lengviau atsiduso. Ta

čiau išgirdę kitą klausimų jie 
vėl bailingai nuleido galvas:

—Šantažas?
—Ne, — linsmai atsakė mi

steris Fredas. — Juk iš jusi 
nebėra ko imt. Jus jau ištušti- 
not savo kasas daugiau kaip 
per pusę. Aš tenorėjau pa
klausti jūsų štai ko: ką dary
tumėt, jeigu jus staiga užklup
tų revizija?

■ Visi šeši vėl susispietė į vie
ną saujalę, iš kurios kelias mi
nutes, be trumpų šauksmų ir 
palaidų posakių, nieko nebuvo 
girdėti.

—AŠ pasistengi iu atsakyti 
jums į tai pats, 
miai kalbėjo misteris Fredas. 
— Kaip ten bebūtų, dvi valan
dos gana ilgas laikas... Prasi
dės aimanavimai, šauksmai 
gelbėt, skambinimas telefppu 
gerinusiems draugams, tele
grafavimas giminėms ... Galų 
gale jums pavyks gauti veikia-

3.95 
•3.95 

•15.00 
. '29.50 

Pasiskubinki!, nes tie bargenai ilgai nebus

IV kiekvienų pirkinių už $5.00 ar daugiam pą, 
kol išteks, 1000 Pasaulinei! Parodos tikietų — 
75c, vertės — įleis jus į Parodą Dykai aplan
komas vietas ir Fort Dearborn. Paciulijippi
pradas TREČIADIENY — RYTOJ — ir už- 
dValgs kaip paskutinis tūkstantis tikietų bus iš- 
dalhas. Atęikite aąksti — tąųpykite pinigu? 
gaukite dykai tikietą su pirkinių už $5.00 ar dąų- 
ghu 5 iame Outlete. Nepraleįskite šia progą...

v UTE IR ŠVĘSKITE 
IŠKILMINGA ATIDARYMĄ 

‘♦THE GRĘATĘR” CHICAGO 
MAIL ORDER OUTLETA

Gaukite Pasauline? Parodos Tikietą su $5.00 pirkiniu.mastu gyventi — niekas mies
te nežino. Ar netiesa? Tai, ką 
aš žinau, susiję su vieno mano 
profesija. Matot, Meri Lu veda 
smulkiausią atskaitomybę, su
rašydama visas savo pajamas 
ir išlaidas. Kartą ji paprašė 
mane sutvarkyti jos knygas. 
Žinodamas naujausius buhal
terijos metodus, aš dabar ir 
tvarkau jos atskaitomybę, 
Kaip matot, aš esu ne tik jūsų 
pirmininkas, bet ir Meri Lu 
knygų revizorius, šiedvi mano 
profesijos yra kiek originalios, 
tačiau glaudžiai viena su kita

Didelis Progreso Išpardavimas
Niekur kitur...niekupnąt pirmįaus tokie pastebėtini, 
VISA? kainas sumusanti bargenai. Jus esate kviečia
mi prisijungti prie tūkstančių CfricagieČių, kurie pa
tyrė, kad mes duodame jiems DAUGIAUS ųž kiek
vieną dolerį, dešimtuką ir centą. Neatidėliokite — 
nelaukite, ateikite if patįs sąų įrodykite, kad i»S yra 
Didžiausis Pasauly Bargenų

KAUTAI
Tukątanbai pasirinkimui. Paskiausių spalvų — Pil
ki. taipgi kailiais padabinti, ir tt. Vertės iki $14,98

klupo revizija. Vo kelių va- 
landi}, šitam payojui praėjus, 
pinigai vėl sugrąžinami, šiai 
ir visa, kų norėjau pasakyt... 
Jūsų būvy atsidūrusiam, lai — 
tikras Kolumbo kiaušinis. To
kiu budu jus įkyrint “Draudi
mo nuo nesmagių netikėtumų 
sąjungą”, o mane išrenkat pir
mininku. Žinoma, aš turėsiu 
gaut atitinkamą atlyginimą, 
tačiau tai, žinoma, mažmožis. 
Jūsų sujungtoms ir išgelbė
toms kasoms tai bus visai ne
sunku.

Tą patį vakarą “Hofmuhle,’ 
viešbuty buvo įsteigta nauja 
draudimo bendrovė. Misteris 
Fredas, visų kaip vieno išrin
ktas pirmininku, perskaitė 
įstatus.

Svečių baimė bematant at
slūgo. Visų nuotaika pakilo. 
Misterio Fredo, visų išganyto
jo, garbei visi išgėrė.

Ant stalo gulėjo raštelis, IK? 
kuriame buvo nurodyta, kiek 
keno kasoj truko pinigų. Stai
ga kažkas jį nučiupo ir pa
klausė misterio Fredo:

—Kas tamstai suteikė tuos 
duomenis?

—Tuoj pasakysiu, — atsakė 
misteris Fredas.—Jus visi, be 
abejojimo, pažįstat Meri Lu?

vienu balsu atsiliepė

u., i i uw* 
sininkai dabar buvo ramus ir 
patenkinti tomis sumomis, ku
rios anksčiau sudarydavo jų 
kasų neliečiamybę.

Pirmajam visumos susirin
kimui, kuris pagal tradiciją 

(Tąsa 8-čiam pusi.)

nos po

'39.00

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

susijusios,,, Vienoj pajamų 
knygoj aš užtikau įusų, ger
biamieji, pavardes, šalia jų 
buvo jiažymėti skaičiai,,, Jys 
visi esat vedę, vadinasi, iš 
bųnkų ir kontorų gaunamas 
algas reguliariai atidupdat sa
vo žmonoms, Jie turi visiškai 
atitikt jūsų garbingų išeikvo
jimų dydį... šitaip netekt gal
vų dė| Meri Eų labai negar- 
binga. Ir aš galiu jus tiktai pa-
» .................... . . ............ ........ liW|l»l|l!.lllĮRiUiilllĮIWWll4 ......................... INĮIUIIIĮH' ■Į»WIIUį
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CHICACO MAIL ORDER CO
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Maršh-field !• 'and Street Cars to Door



Trečiadienis, geg. 81, 1933

Išeikvotojų Sąjunga
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

buvo sukviestas “Hofmuhle” 
viešbuty, buvo patiekta tiksli 
apyskaita. Misteris Fredas pa
reiškė valdybos vardu vilties, 
jog netrukus sąjungos veikimų 
galima busiu išplėsti iki pat 
sostinės, nes ir ten reikią da
ryt pastangų “sugedėliams” 
taisyti pagal jau išbandytus 
sąjungos metodus. Jo kalba 
buvo visų palydėta griausmin
gu delnų plojimu; kažin kas 
norėjo jam kažką pasakyti, 
tik staiga prasivėrė durys ir...

Įėjo penki direktoriai: du 
—iš bankų, kiti trys — kitų 
didelio masto pramonės įmo
nių.

Visi buvo labai nusiminę ir 
kažkuo susikrimtę. Rankose 
turėjo laiškus ir brošiūras, ku
rias visi sąjungos nariai be 
vargo pažino kaip jų naujo
sios draudimo draugijos rekla
minę medžiagų. Dievai žino, 
iš kur jie visa tai ištraukė!

Penkiasdešimt susirinkimo 
dalyvių (jų skaičius jau paki
lo iki garbingo pusšimčio) 
bailingai pašoko iš savo vie
tų. Dabar viskas žuvo!... Tik 
vienas misteris Fredas šypso
damasis paliko besėdįs savo 
vietoj.

—Tai jūsų medžiaga? — pa
klausė vienas svetys nebuvė
lis. Misteris Fredas teigiamai 
linkterėjo galvų.

—Visa, kas parašyta, atitin
ka tikrenybę?

Vėl teigiamas galvo linkte
lėjimas.

Nedrąsiai, mikčiodami, sve
čiai nebuvėliai pagaliau pasi
sakė norį įstoti į sąjungų.

—Kaip tai: tamsta nė trupu
čio neišsigandai, kai jie įėjo,

nariai susirinkimui pasibai-

Misteris Fredas į tai ramiai

Aš jau pastebėjau jų pen
kias pavardes Meri Lu kny
gose... Aš tegaliu ' rugojamai 
palinguoti galvų. Kokie kartais 
neatsargus esti net žymus ir 
atsakingi žmonės!...

Direktoriai pareikalavo iš
plėšt ir padidint organizacijų. 
Jų nuomone “Draudimo nuo 
nesmagių netikėtumų sąjunga’ 
turėjo turėt Nuolatinę kapita
lo atsargų, be tų kartinių įna
šų, kurie po dvidešimt keturių 
valandų būdavo grąžinami at
gal. Visi nariai turėjo įnešti 
iš savo asmeniškų lėšų kartinę 
žymių sumų pinigų. Susidariu
sį iš šių įnašų fondų apsiėmė 
globoti tradicinis pirmininkas 
misteris Fredas.

Vienų rytų visi septyniasde
šimt narių (jų buvo jau 70!) 
gavo misterio Fredo skubų į- 
sakymų telefonu įnešti į fondų 
žymių sumų pinigų. Visiems 
buvo įdomu žinot, kas per vie
na toji įmonė, kurių šį kartų 
ištiko toks “nesmagus netikė
tumas.”

—“Draudimo nuo nesmagių 
netikėtumų sųjunga!” — atsa
kė misteris Fredas.

Visi manė negerai nugirdę.
—Ne, ne, jus supratot mane

Daktaras
Kapitonai 

Padaliniame kare

Berlyno naziai ir sujuodašimtėję studentai neša deginti žymiausių pasaulio rašytojų knygas. 
Apačioj —- viešas tų knygų deginimas.

irataTEws, m  3
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neš pražudė šimtus milionų • natas veda tyrinėjimą ir pla- 
dolcrių bepirkdami visokius nuoja išleisti tam tikrus įsta- 
“auksinius bonus”, bet ir da-'tymus. Bet kol tai bus padu
bai* jie pateko į visokių rakė-'ryta, tai žmonės pražudys mi- 
tierių rankas. Susikūrė taip | bonus dolerių.
vadinami bonų apsaugojimo'---------------------------------- ---------
komitetai, kurie baigia sudoro-' — Į
Ii paskutinius likučius. Jie ne- Į M A U J 1 D M Ų 
va užveda forklozavimo bylas, j Pinigų Siuntimo bkyrius at- 
kurior paprastai tiek kainuoja, 1™.
kad bonų savininkams beveik j| iki B vai. 
nieko nebelieka. Valstijos sc

įdaras kaseliu nuo 8 v. ryto.
. vak. Nedaliomis

i nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Gydytojai rekomen
duoja Citrinas nuo 

Rheumatizmo 
skausmų.

Taip, paprasta <-itrinų mClys yra prlpaSin- 
tn kaipo ar<iHimfn« prinAns noo ,rh»*nmniiznio 
Rkattrmt). jua H-rtrat'“ patn<jr'nkiv> Ha
nnnrn«ti irvilnolę. Įsirvldtc pakelj RKV 
PltKRCrtlI-riON. sumnHykitr namie kaip no- 
rnrlvta ir prinilkito keturių citrinų wu)tv«. 
Tai pMnryr pilna kvorta geriausių gyduolių 
’ua milte nupirkit. Kaipuoin tiktai k'V-tar 
contli i dienų. Jas lengvai Mi»u«i«”ti. io* <“ko- 
nnmffkoH ir smagios, priimti. Parduodamos 
r<'komen<’,»'>lnmo. ir garantuojamos visų ge
resnių vaistinyMų.

ATIDARYMAS
BIRŽELIO-JUNE 1 D., 1933

Ramova Gardens
3508 SOUTH HALSTED STREET

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

UŽKANDŽIAI.

JOHNNY BELL’S ORCHESTRA
visai gerai, — ramiai atsakė 
misteris Fredas. — Mat, ponai 
direktoriai nutarė šiandien 
padaryti sąjungos kasos revi
zijų, o aš, turiu prisipažinti, 
išeikvojau kai ką iš musų at
sargos fondo.

—Kaip tai? — suklykė visi 
vienu balsu. —Tamsta turi ne
atidėliodamas padengt išeik
vojimų !

—Nė nemanau! — atsakė 
Fredas. — Aš esu toks pat są
jungos narys, kaip kiti ponai 
išeikvotojai.

—O ar daug tamsta išeik
vojai?

—Visa, kiek buvo fonde pi
nigų! — atsakė misteris Fre
das, atsidusdamas. — Deja, 
negaliu tiksliai pasakyt.

—Kaip tai negali? — ėmė 
šaukti pasipiktinę sąjungos 
nariai. — Argi šita suma ne
užrašyta Meri Lu knygose?

—Ne, — atsiduso misteris 
Fredas, — mano naujoji ma
žytė bičiulė nemėgsta sąskai
tybos... žinot patysrudaplau
kės švaisto pinigus be jokio 
varžymosi... < >•* *

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pateko po automobi 
lio ratais

John žalinskas (1420 Ncw- 
berry Avė.) nukentėjo kai ant 
jo užvažiavo P. T. Karrosaprie 
Walton ir State gatvių ir per
bloškė po automobilio ratais.

žalinskui perskėlė galvų, pa
darė keletą pavojingų žaizdų 
veide ir šiaip kitas kūno dalis 
aplamdė.

“Aš nemačiau to automobi
lio”, žalinskas, nuvežtas Hen-

rotin ligoninėn, pasakojo gydy
tojui. “Ir nežinojau, kad einu 
skersai gatvę. Aš tuo laiku4 bu
vau labai užsimųstęs. Bet man 
vietoje stovėti ir galvoti apie 
svambius dalykus buvo nepato
gu. Kadangi didelis žmonių su
sigrūdimas buvo šalygatvy, tai, 
matomai, to žmonių “kraud” 
išstūmė mane į gatvę užsimąs- 
čiusį ir patekau po automobi
liu”.

Dabar daktarai stengiasi su
lopyti jo protaujančių galvų.

—Rep. F. Bulow.

Forklozavimo raketas
Diena iš jdięnos laikraščiai 

kelia aikštėn visokias sukty
bes, surištas «u namų forklo- 
zavimu. Negana to, kad žmo-

Išvertė L. ž.

Teisėjas Kickham 
Scanlan

Teisėjas Kickham Scanlan, republiko- 
nas. tarnauja kaipo teisėjas per virš 25 
metus. Per paskutinius 5 metus jisai 
užėmė vieta Apeliacijos teisme. Dešimts 
metų atgal daug pasidarbavo ir organi
zavo kampaniją prieš graftą ir neteisėtu
mą Cbicagoje.

1922 metais buvo viršiausiu teisėju 
Kriminaliame Teisme ir specialiame džiu- 
rės susirinkime pareiškė, jog unijos turi 
atsikratyti nuo terrorizmo, eks-prasikal- 
tėlių ir gunmenų. Ta jo kalba užta
rianti organizuotus darbininkus padarė 
didelį įspūdį ir tuo laiku prasidėjo ko
vą prieš rakieterius.

Teisėjas Scanlan gimė Cbicagoje 68 
metai atgal. Yra užbaigęs Notre Dame 
Universitetą ir per kaikurį laiką prakti
kavo kaipo advokatas. Jo sažinigumas it 
patyrimas rekomenduoja jį vėl būti iš
rinktu balsavimuose, birželio 5 d.

Apskelbimas

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

a 4

WISSIG,
Specialiataa ii 

Rueijoa

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmas 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 valandoe ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas KeelerAve. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS j—g—į 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
awimming pool.

Rusiška ir turkiška pi 
m rėdo mis iki /

irtis moterimi

Užkviečiame visus JOS. MOLIS
G. K. BUDRIS < Savininkai.

■Mnasv

REPUBLIC 3100.

J. J. BAGDONAS 
UETUITŲGRABORIUS' 

liudnoj^v^Iandojgpavesldte^manįviSais^sayo^roi^š^us?
^Koply,fią>veįtui)

2506 West 6'3rd”Sfreet

Idant
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Chesterfields
Patenkintu
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padėtas ant 30 menesių
Keturios mylos sankrovų vartojama resnis kuomet pasensta. Todėl kuomet 

laikyti musų tabakus. Verte javų dabar 
taip laikytų yra $70.000.000.... daugu
mas bus dėl Chesterfield cigaretų.

. Tabakas supakuotas medinose bač
kose sveriant 1,000 svarų ir stovi taip 
augštai kaip žmogaus galva.

Lygiai kaip puikus vynas, tabakas ge-

musų pirkėjai išrenka tinkamų rųšį ta
bako Chesterfield’ams, mes padedame 
tų tabakų ant 30 mėnesių ar ilgiaus, kad 
taptų išnokintu ir saldesnių.

Ta pasendinimo procesą brangiai ka
štuoja bęt ima pinigų ir laiko padaryti 
Chesterfields. Tik jų pabandyk.
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AGRIKULTŪROS AMBASADORIUS RUSIJAI
v 1 ......

Iš Wasbingtono pranešama, kad žemės ūkio sekre
torius Wallace, su prezidento Rposevelto pritarimu, nu
tarė paskirti buvusį senatorių radikalą S. W. Brook- 
hart’ą, iš Iowa valstijos, specialiu pasiuntiniu į sovietų 
Rusiją. Šito “agrikultūros ambasadoriaus” uždavinys 
busiąs užmegsti ankštesnius prekybos santykius tarpe 
Amerikos ir Rusijos.

Jeigu tai tiesa, tai šitam sekretoriaus Wallace’o 
žinksniui galima tiktai pritarti. Rusija tebėra milžiniš
ka žemdirbystės šalis, nežiūrint į visas Stalino “piati- 
lietkas” ir industrializacijas, ir žemdirbystės departa
mento atstovas iš Amerikos, gal būt, geriau supras jos 
ekonominę padėtį, negu grynai politiškas ambasadorius. 
Bet jeigu Brookhart nuvyks į Rusiją, kaipo oficialis 
Amerikos valdžios atstovas, tai tuo patim bus įsteigti 
tąrp šių dviejų šalių ryšiai.

SUBANKROTAVO APAŠTALO VOLIVOS BIZNIS

Netoli Chicagos, Zion mieste, gyvuoja nepaprasta 
kolonija. Tą miestą pilnai valdo religinės sektos vadas 
Wilbur Glenn Voliva, kuris tarp ko kito skelbia, kad 
žemė yra paplokščia, kaip blynas. Volivos bažnytinė 
organizacija daro miestui įstatymus, kontroliuoja mo
kyklas ir valdo daug visokių nuosavybių ir pramonių. 
Tai buvo pavyzdys, kur religinis fanatizmas eina ran
ka už rankos su bizniuku pasisekimu.

Bet vakar buvo užvesta federaliniame teisme byla, 
kurioje reikalaujama, kad “užveizda” Voliva ir jo pra
monės Zion mieste butų paskelbti bankrotais. Teisėjas 
paskyrė šventam Voliyps^ bizniui “resyverį”. Depresija, 
pasirodo, Dievo apaštalus kai kada spaudžia taip pat, 
kaip ir paprastus nuodėmingus žmones.

“NACIŲ” PERGALĖ pĄNCIGE
> - ........ 1 I

Sekmadienį rinkimus laisvam Dancigo mieste lai
mėjo “nacional-socialistai”, pravesdami į to miesto se
natų 38 atstovus iš 72 visų atstovų. Tai yra nedidelė 
dauguma, bet “naciai”, kurie opozicijai nepripažįsta 
jokių teisių, valdys tą pusiau-nepriklausomą valstybėlę 
despotiškai.

Dancigo diktatoriams tačiau reikės laikytis ribose 
tos sutarties, kųriąja buvo įsteigtas šis laisvas miestas. 
Tam tikruose dalykuose jie turės nusilenkti Tautų Są
jungos kPPiiearui, kituose — Lenkijai.

šiąip, šitas naujas hitlerininkų laimėjimas vokiečių 
apgyventoje teritorijoje rodo, kad hitlerizmui vokiečių 
tautoje šiandie yra derlinga dirva. Jisai reprezentuoja 
masinį judėjimą, todėl vargiai prieš jį tinka tie pa
prastieji kovos įrankiai, kurie yra vartojami prieš ne
skaitlingas reakcipinkų klikas. Yra paradoksas tas, 
kad dauguma vokiečių balsuoja už tą partiją, kurt ne
pripažįsta lygių teisių žmonėms ir parlamentarines 
tvarkos.

Vokiečiai, matyt, šiandie yra įsitikinę, kad jų iš
ganymas yra “tautos vienybėje ir disciplinoje”. Jiems 
galvose vaįzduojasi “didieji” karo laikai, kada vyriau
sias karo vadas galėjo vienu savo žodžiu pasiųsti į 
mirties nasrus milionus kareivių ir kada visi civiliai 
gyventojai taip pat darė tiktai tą, kas buvo reikalinga 
karo vadovybės pasisekimui.

Aklai sekdami paskui Hitlerį, vokiečiai tikisi atko
voti tą “garbingą vietą” pasaulyje, kurią Vokietija tu
rėjo kaizerio laikais, ir grąžinti kraštui ekonominę ge
rovę. Kol jie nenusivils savo “didvyriu” ir jo politika, 
tol kova su hitlerizmu bus be galo sunki.

ŽJfįJĄ ĘŲVO NETEISINGA

imant soęjąiistus”. iš to matyt, kad spciąįįstąi
vpvo valdžios politikos užgyrime. Tik kad jte pa
balsavo prieš, tai balsavimas vpdinpiW
Bet aiškiai sakoma, kad ^ciąlistąj ppprisidpjP prfe 
gyrimo rezoliucijos, kurią priėmę yiępa ktyPS

Apžvalga
LAISVA IR DEMOKRATIŠ
KA LIETUVOS RESPUBLIKA.

“Vienybėje” naujasis jos re
daktorius, p. Juozas Tysliava, 
rašo apie inteligentų pertekljų 
Lietuvoje, be ko kita nurody
damas, kad Lietuvos mokykla 
neparuošia žmonių praktiš
kam gyvenimui, gamina pę- 
pus, o ne darbo žippnes.

“Musų manymu,” sako p. 
Tysliava, “nebus reikalo 
skųstis inteligentų pertek
liumi tada, kai bus žiurirųa 
ne j tai, ko jie mokėsi, o į 
tai, ko jie išmoko. Ne į dip
lomą, o į jo protą ir gabu
mus. Nereikės ieškoti vietą 
tada, kai Lietuvos jaunimas 
eis į praktiškas—ūkio, arno
tų ir kitas mokyklas. KacĮą 
Lietuvoje, kaip Skandinavi
jos, o taip pat ir Amerikos 
žmonės, baigę universitetus, 
eis arti žemės/ Kada jie la
biau pasitikės savimi, o nę 
kitais. Kada jie nežįųrės į 
savo gimines Amerikoje, 
kad šie jiems siųstų dolęrįų. 
Kada dirbs patys ir skatins 
kitus dirbti. Kada ųesistengs 
išnaudoti kito sunkiai už
dirbto cente- Kadą Lįetuvps 
žmonės supras, kad ne dar
bas, bet tingėjimas jo garbę 
žemina. Nereikės skųstis pė 
tais pačiais valdininkais, kai 
jie supras savo pareigas gy
venimui, tautai ir valstybei, 
Nereikės drebėti netekti vie
tos, kai kasdieninis jo dar
bas įateigoje atneš regimų 
vaisių visiems žmonėms, į 
kuriuos, deja, jie dabar žiu
ri ne kaip į pilnateisius kra
što šeimininkus, bet kaip į 
savo pastumdėlius. (Pavyzd
žių butų galima duoti visą 
eilę). Valdininkai taip dary
dami pamiršta, kad jie ne 
kas kitas, kaip tik Jo Didy
bės—žmogaus ir piliečio — 
tarnai. Taip turėtų būti lai-, 
svoje ir demokratiškoje Lie
tuvos Respublikoje” 
Tai visai sveika, blaivaus 

proto padiktuota pažvalga. 
Jyo labiaus malonu ją yra pa
stebėti, kad ji yra išreikštą 
laikraštyje, kuris per metų 
metus skelbė, jęgeį Lietuvos 
žmones turi tam tikri “vadai” 
ant pavadžio vesti ir bizūnų 
“mokinti”. “Vienybė” pirmiaus 
iš demokratiškos respublikos 
nuolatos tyčiojąvęsi, laikyda
ma demokratybę lietuviu įaų- 
tai svetimu ir pragaištingų da
lykų. O tuo tarpų p. Tysfiava 
geidžia, kad Lietuvos respub
lika butų laisva ir demokratiš
ka.

Didelis žinksųis prjekynj
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ro aefcrrtoriMS Vitais iF pits 
VinikfĮ|3. Pastūmiu 4h (Ne
vyko, pransMimi lwl 
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StaųlslOTftlflS BU (ItoH^toVį’ 
čium istoič tolMlmt w Vi>- 
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pos selteris (Hz 
mokesty kartoto f'towie mo
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siai uį m»t P utotos 
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JAU -“TEISIĄ” VĮNIKĄ

Apie sppcjalį Vokietijos reichstago sųsjriųkimą, 
kuriame Adolfąs. “didysįs” išdėstė Vokietijos poniją 
tarptautinio nusiginklavimo klausime, telegramų agen
tui 
pra 
priimta rezoliucija, patvirtinanti valdžios politiką. Bet 
Angjjjęf JjfePF&ta laikraščio “The Manchestey Guardian” 

Pftdųofe kjtojcją žinią.
Jisai Bįfįsfl. to,d pp Bitino tolbos buvo vfenbaWi 

priimta rezoliucija, kurią patiekė visos partijos, “iš-

ir atskirų Amerikos laikraščių koresopnderitąi 
iė, kad po kanclerio kalbos buvo “visais balsais”

Vos buvę paskelbti visuoti
nę bąįsąyįmo daviniai, kurie 
rndp, kad Dr. M. J. Vinikas 
laimėjo rinkimus į SLA. sek
retoriaus vietą, kaip jam tapo 
iškęlta “byla”. Ji, kaip rašo 
A. B. ^trjmuids “Vjęnybėje”, 
įvyįo Brooklyne, Piliečių Klių- 
be, gegužes 18 d.

Skundžią p. Viniką SLA. 
Pildomosios Tarybos nariai, Dr. 
Stanislovaitis ir J. Januškevi
čius, Jr. Teisėjo rolę pasiėmė 
Skundų ir Apeliacijų Komisi
jos narys, J. Ginkus. Kiti du 
tos komisijos nariai (vienas jų 
— pirminiąkas) į Ginkaus ’ ve- 
dąm$ “teismą” visai neatvyko. 
Kaip liudininkaį buvę pakviesti 
STį kp. nąriąi: M. Seniušiutė, 
Vitalis Bukšnaitis h* Atločaitis, 
buvusi SpA. centru sekretorė

P, Jųyg^įųte, .cąnteo spaus-
Wius ir 

taip pat A. B‘. Strimaitis, A. 
MiW®ds^9S, Vyšnių^, D. Klin-I 
ga, Andriuškevičius, laik. cent-

slįra w orgimilaęijM išta

ra twčtų tirėti dw«*to PFf»RWW4jl»

tu turį tuoj aus

tą padaryti,”
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piplnto bet lf»4 įto Giųtoto ptMtororhės jausmo ir daugiau 
Mpwio Dr- St^ls- stoiirfis su 0FtoPlwij«s ista-

tevitoto pųsęMtmi |js#| ^fB. pri.
hmm.llmpo IPM- Tarytos mk hrwdss toimfi ąyąrbioje
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Dorlano Gray’jaus Atvaizdas
1 ‘ : i. .

tol (jsdp ftw-
HhliMz fIf-

pfopfoiMte, tfdt p|ff

aš 
leitoH |w- Jų» 
wnte ♦» Jys 
IFtoz ir

......... , u »n ma
nim fairn toly imi žmo- 
to« MiidFįtf paimli «p ma
nim — w i»to nm žmogus, 
fote um w4mm< M viski pa-

re mptos^is Hnytofe parakini 
taip, kaip Aejtolsy^s 
’is. Mto, fctopps Ptoiai risi 
juunupito, tai klaipydavę, 
sako aeipsųtoji pariaį, Po šity 
liudinjnfca parodymu. UipĮrps 
pareiškė, “kad sprendimas bu
siąs paskelbtas vėliau’^.

Koks sprendimas? Kas p, 
Gįnkųį davė teisę daryti kokius 
nors spreųdimus; if iŠ viso vesti 
kokias nors bylas?

Ginkus yra tik vienas iš tri
jų ŠĮcųndų įr Apeliacijų Komi
sijos pąrių. Jisai nėra komisi
jos pirmininkas, todėl vienas 
už visą komisjjį yeikti negalį, 
be komisijos nutarimo. Be ko- 
jpįąijos nutarimo vargiai to- 
kįąipe dalyke galėtų veikti ir 
pats pirminįnkąs.

Antra, kokiu budu tas Dr. 
Stanįęloyąičįo ^k.UPdaa pateko 
Gipkųį? Sk.ųų<Ui PrM SLĄ. 
narįųą gali bųt svarstomi arba 
kuopoje, kurioje priklauso na
rys, arba Pildomoje Taryboje. 
Dr. Staųislovaitis nėra vienos 
kuopos narys su Dr. Viniku, 
taigi jisai turėjo su savo skun
du kreiptis į Pildomą Tarybą. 
Bet jisai kreipėsi j apeliacinę 
įstaigą. Kodėl? Atrodo, todėl, 
kad toje įstaigoję yra jo vien
mintis Ginkus, kuris sutiko 
jam “patarnauti”, nepaisyda
mas SLA. konstitucijoje nusta-, 
tytos tvarkos ir z negaudamas 
ųet įgaliavimo iŠ savo komisi- 
ms- ’/

Tolįąua, Kasečių per ųpęi- 
kaltiiųas, 4|1 kurią p, Vįųikas 
tapo “patrauktas, tieson”? Vi- 
nikąs, girdi, prašė savų kuo* 
poę sekretorę, kącį ji įrašytų 
į jo knygutę duoklių mokėji
mus kitaip, negu rodo kuopos 
knygųs. Ir sekretorė sutiko, 
nes jį yrą “jaunuolė” ir pa
klausė senesnio jnteligento. Bet 
jeigu yra ųųsidėjimą? Pašyti 
mokesčių knygų tėję, neteisingai 
užrašyti, tai, be abejonės, di
desnis nusidėjimas yra tą ųe- 
tęisipgą užrašymą ątlikti. Tai 
kodėl gi Dr. ne
kaltiną p-Ies Senmšiutės, ir ko
dėl p. Ginkus, kųpiam rupi Pa
sidėjusius SLA, !nąrįųs bausti, 
nepareikalayo, kad ji tąp pat 
butų pasodinta “kaitinamųjų 
suole”?

Kad jį jauna, trt •— pe pa- 
teįsįpįmąs. Jaunuoliai ųž ųųsį- 
dėjimus ątsąk.o ijąįp pąt, kaip 
ir suaugę žmonės, Tik kn4ikW‘ 
vystykluose ir vaikai ląbąį ma
žo amžiaus (kai kur iki 7 p|ątų,. 
kitur — iki 10 kietų ir t. į.) 
nėra laikomi atsakomingi už 
nusjkaltimus, ‘ Bet Seniušiutė, 
tųy b,ut> ^aų pėF? “beibė”.

• G jeįgū tos paneles nusįkaį- 
timas nėra taip sunkus, kad 
butų reikalo ją teistų tai kokia 
prąsmę bpy,0- prie p.
vinilo? Męs ,MJ°-
kios W »
kad Vįnikas buy.o
SĮ^A. sektoriaus;vįętąį įr.#P’ 
gumą mI iii
savo balsus. Vadinasi, p?, stp< 
nislovaitįą, jaunasis /anųški- 
čius ir p.
sęnoęios' įsek^^gr. p-4ės Jųr- 
geiMb,' Ibįįridč S-udąryti pįųį- 
lę, kad visuotinu jį 
rinktas asmuo nep 
HrFdą, j kurį >ai 
tas! ,

Seniai buvo vjeieipg žinoma,!

j. pitolto M Pto 
mato 

ąatoFfr Altol Ar Jų 
li? Jis įfoiie pstofs hž to 
jų ųš 

toro
mę sceųa- Ai whWto 
tol ?l»ltoton kto priek 
dėti fame rsltoto T»i ra Ito 
pi-otystp, fod |p mipęę tų 
nrąŠąi.”

“Tai tu atsisakai?” ‘
“Tąip??
“Aš tave maldauju, Alau/?
“Tai be ręikąlp

yaizda pasirodė Doria^o 
Gray’jaųę ą^y^- ptyla, ištieks 
ranką, jis pasiėmė popierio ir 
kažką parašė. Du * sykiu jis 
perskaitęs ir atsargiai sųlaųh- 
stęs, pastūmė skersai stalo. 
Tą padąręs, jis atsįątųjo ir nu
ėjo prie lango.

ęampbch’a^ ‘
^ųręjų į j j įr pąsięm^ r^}j’ 
ųUdskjęįtjč jį. Bnękąh.ųp.t įp 
yeįdąę pąsįdarė lyg šmęklps 
išblyškęs įr jis vęj pęFPrmlp i 
kėdę. Baisus ligos jaukinas pa
gavo jį. Jis jaute, ly# jo siy- 
(jis butų į mirtį sąye pjąfcus 
kokiame" tuščiame urve.

Po dviej'ų ar Įtrijų mįųųčių 
baisios tylos, Doriąnąs ątedgrę- 
žė ir atėjęs stovėjo užpakaly
je jo, uždėjęs savo ranką ant 
jo peties.
“Aš taįp justi: gailiuos, Alan”, 

jis ssųmwM9? “bet B?8 m«n 
neduodate kitos progos. As 
jąu turiu laišką parašęs. Štai 
įr laiškas. ęJųs matote antrašą, 
Jęigų jųę pepagelbėsite niar}’ 
aš busiu priverstas pasiųsti. 
Jeigu jus nepagelbėsite man, 
aš ir pasiųsiu. Jus žinote, ko
kios bus pasekmės. Bet jus pa- _ _
gelbčaite man. Dabar jus jau-popierio to jums reikia, o

iHtoip Mirtos-''
fipfflptolris palipą veidą] 

F»ffWls If jis visas su-

įsi HMM fofor eilė 
diktuoti sąlygas, Alan. Jus 
jąu žinote, kokios jos yra. Rei- 
kąląs yra labai paprastas. 
Eikš, nereikia dėl to karščiuo
tis. Tą daiktą reikia padary
ti. Pasidrąsink ir padaryk.”

Vaitojniias išsiveržė iš 
Campbell’o lupų ir jis visas 
sudrebėjo. Laikrodžio takse j i- 
ųias ant lentynos jam. atrodė, 
lyg butų dalinęs laiką į atski
rus kančių atomus, kiekvienas 
iš jų buvęs perbaisus iškęsti. 
Jis jautė, lyg butų geležinis 
žiedas pamažu buvęs spaud
žiamas aplink jo kaktos, lyg 
tas garbės neplėšimas, kuriuo 
jį gąšdino, butų jau buvęs iš- 
tikęs jj. Ranka ant jo peties 

į svėrė lyg švino štanga. Ji buvo 
Atrodė, kad jinepakenčiama, 

sutrins jį. 
' “Eikš/Alau, 
ųųtąrti??
‘“Aš negaliu

jis tarė mechaniškai, lyg žod
žiai butų pakeitę' reikalus.

privalai padaryti. Tu 
neturi kitokios išeities. Neati- 
dčlięk.” _• , A

Jis abejojo minutę. “Ar yra 
ugnis kambaryje ant aukšto?” 

“Taip,,-yra degančių dujų
Ugnis su asbestų.”

“Man reiks eit namo atsine
šti kaį kurjų daiktų iš labora
torijos.”

“Nę, Ąį(aų, jtu ų^gąįi apĮeįsti 
šį namą. Parąšyk ant lakšto

mano tąrnąs nuvažiuos ir par
veš.”

Campbell’as parašė keletą 
eilučių, nuąąuąiųp, ir užrašė 
antrašą savo pągelbininkui, 
Dopianas paėmė ir atidžiai 
perskaitė raštelį. Tada jis pa
skambino varpelį ir padavė 
voką tarnui, įsakydamas, kad 
jis kuo greičiausiai sugrįžtų 
ir atsivežtų su savim reika
lingus daiktus.

Kada prieškambario durys 
užsidarė, CampbelPas nerviš
kai pasijudino ir atsistojęs iš 
kėdės nuėjo prie ugniavietės. 
Jis drebėjo, lyg nuo kokio 
drugio. Per kokias dvidešimt 
minučių nei vienas vyrų ne
kalbėjo. Musė garsiai zvembė 
po kambarį, o laikrodžio tvak
sėjimus buvo, lyg plaktuko 
smūgiai.

Išmušus pirmai valandai, 
Campbell’as atsisukę ir pa
žvelgęs į Dorianą Gray’jų, pa- 
tėmijo, kad jo akys buyo pil
nos ašarų. Tame nubudusio 
veįdo tyrume bei švelnume 
buvo kažkp, jį užpykdančio. 
Tu eąi begėdis, absoliutiškai 
neturį gėdos!” jis sųipųrmėjo.

“Nutilk, Ąląų: tų išgelbėjai 
mąne nuo mirties,” tarė Do- 
rianąs.

“Tavo gyvenimas? O, Vieš
patie, koks tpi gyvempiąs! Tu 
ęjąį ųuę ĮštyirkįmP prie ištvir
kimo ir priėjai prie krimina- 
įįšk.o nųsį^ąltįpip- Darydamas 
įą, ką «š jąų Jąrysių, ką tu 
mane priverti dąryti, tai ne 
apie tavo gyvybę Fupi- 
ųuos.”

“Ak, Alan,” atsįfcyėpęs su- 
mnnųčjp Pprįąnąs, “ąš norė
čiau, kad jus turėtumėt ųors 
Jųkstąptmę palelę to pąsigaįlė- 
jimo mąnęs, aš įaM#w 
prie jųisą”. Tą besakydamas, 
jįs pųsįgr^ž.ė įr stovėjo, žiurė- 
’<jnmaP i 4ar?ą- .ęąįųpheii’ąs 
nipjoo neątsakė..

Pų dešimties piinučių, pasi
girdo beldimas į duris ir įėjo 
tarnas, nešinąs didelę raudo
no medžio skrynią chemikalų 
ir ilgą plieno su platipumu 
vielą ir dvi gan keisto pavida
lo reples.

“Ar reikią palikti šiuos dai
ktus čia, pone?,” jis paklau
sė Campbell’o.

“Taip,” atsakė Dpriaųas “ir 
a§ prisibijau, kąd a$ tau tu
riu dar vieųą pasiuntinybę. 
Kaip vadinas tas žmogus Rich- 
mond’e, kuris aprūpina Sclby 
gėl,ėmįs orchidomįs?”

(Bus daugiau)
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CHICAGOS
ŽINIOS

Gengsterių užpuoli
mas ant biznieriaus

D. Ernest, 33 metų, savinin
ką minkštų gėrimų užeigos 
(546 N, Clark St.), vakar ryte 
trys gengsteriai užpuolė ir tvir
tais įnagių smūgiais mirtinai 
sužalojo.

Kai Ernest Henrotion ligo
ninės# daktarų pagelba atgavo 
sąmonę ir kiek atsipeikėjo, ji
sai pasakojo, kad jį užpuolė 
tie patys piktadariai, kurie prieš 
porą savaičių buvo užėję į jo 
krautuvę ir siūlę pirkti iš jų 
alų ir kitokį “štofą”, nes tai 
buvo “Let’s go Chicago” savai
tė. Bet jis atsakęs, kad dabar 
“Let’s go” legalizuotą alų par- 
davinėt, kifris patinką kostume- 
rams geriau, negu butlegerių 
padarytas.

“Mes pažiūrėsime”, išeidami 
grūmojančiai atsakė jie “kaip 
ilgai kostumeriams pataikausi”.

O kai jie antru kartu sugrį
žę ir radę jį vieną krautuvėje, 
tai nieko nelaukdami puolė jį 
ir įnagiais parbloškė ant grin
dų.—Rep. F. Bulow.

Agnės Remsik, 22 m. chica- 
gietė, kuri kovoja su mirtimi 
Detroit, Mich., ligoninėj. Ji ap
sinuodijo labai lėtai veikian
čiais nuodais, nuo kurių medi
cina nežino pagelbos ir kuriais 
apsinuodijimas veik visados 
baigiasi mirtimi.
. ...............................................—.. -...........................

80 metų senis bandė 
nusižudyti

Francis Sbaw, 80 metų senu
kas, šoko į Calumet upę, norė
damas nusiskandinti. Tačiau 
pia tapo ištrauktas. Shaw pa
reiškė, jog jis neturi nei namų 
nei giminių, ir todėl buvo nu
taręs baigti savo gyvenimą.

Prapuolė 14 metų mer
gaitė

Policija deda visas pastan
gas, kad surasti keturiolikos 
metų Audrey Heelan, 2905 W, 
Adams st. Ji yra aukštesnes 
mokvU:)s mokinė. Pirmadie^ 
n j apie 8 vai. vakaro ji išėjo iš 
namų ir ligi šiol dar negrįžo. 
Reiškiama baimė, kad kartais 
ją nebūtų pagavę piktadariai.

T^T?ffF,rJ— "<i»4F==B?!??af

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Iš visų miestų atvyksta 
vaikai pažiūrėti Pa

saulio Parodos

Švietimo taryba planuo
ja išleisti bonus

Chicagos policijai praneša
ma iš daugelio miestų apie pa
bėgusius vaikus.
apleidžia namus ir bando vie
nokiu ar kitokiu
gauti ligi Chicagos, kad pama
tyti Pasaulio Parodą.

Tie vaikai

budu dasi-

Sakoma, Szymczak bu
siąs paskirtas federalio 

banko tarybos nariu

James B. McCahey, naujasis 
švietimo tarybos prezidentas, 
padarė pareiškimą, kad trum
poje ateityje busią išleista bo- 
pų už $50,000,000. Bonai ne- 
šią 5 nuošimčius.

Jei tuos bonus pasiseką greit 
išleisti, tai tada, sako McCahey 
bus galima Chicagoje viešąsiąs 
mokyklas pastatyti ant kojų 
•ir mokytojams pilnai apmokė
ti ąlgas.

Kiną gandai, kad M. S, 
Szymczak, Chicagos miesto 
kontrolierius busiąs paskirtas 
federalio banko tarybos nariu 
j vietą rezignavusio James H. 
popglas.

Bepjaudamas vištą su
sižeidė ir pasimirė

Atvyko Carl Laemmle
Vakar aplanke Chicagą Gari 

Laemmle, Amerikos judžių pi
onierius. Pasaulio Parodai jis 
rengia judžių eksponatus. Vi
sas darbas busiąs baigtas prieš 
birželio pabįigą.

Įrving Armstcr, keturiolikos 
metų berniukas, 1327 St. Luw- 
rence av., bandė kieme nukir
sti vištai galvą. Kirvis pas
prūdo ir jis perkirto savo ko
jos gyslą. Jis tuoj tapo nuga
bentas į ligoninę, tačiau išgel
bėti jo gyvastį jau nebebuvo 
galima, kadangi bevežant la
bai daug kraujo nubėgo.

KENOSHA, WIS./ May 28.— 
Another grand reception given 
by thę Kęnoshą chorus.., Some 
people say that these ladįs and 
laasięs from Chicago were po 
bęld that they madę them- 
sęįvęs pęrfeętly a t kome, Ęę- 
nosha did not have to give them 
ą ręęeptiop... Well, anyway 
cverybody had a good time and 
thę largęr or Ęaosevejt’s three 
point twa was the best everv- 
The opereįtą “KUipedps Ją|l” 
was vary węli put pp ęppsįdęp 
ing the short period pf tipe 
spent in reheąrsjnp, The crpwd 
could have bePU # bit larger 
būt depression these days plays 
into every hand.., Never before 
has there been a chorus that 
put out such an aray of beauti- 
ful feminine stars as this bunch 
in Kenosha... We could place 
all of the hopors on a certain 
young lady if she had given 
us permission, būt she saįd no. 
Wc all umjerstand Amelia! 
’Tis that we are only disap- 
pointed the Singing Fool II did 
not write us and tell us more 
about their pidchritudę... {Some 
of those feliows were purring 
all evening until Aldona V, from 
Chicągp wotfld show ųp, Bųt 
nary and Aldona was seen. Ah, 
pretty one, you haye broken 
the hearts of foyr men... The 
first opės tų greet us as we 
entered this small būt pretty 
town. were ^pimie and Geor- 
gie. My, what a beautiful pair 
they do make! Biri the entire 
chorus en masse said good bye 
as we left toyvards midnite. 
Lageriu tummies tired feet,

Pašovė policmoną
Walter Klinghoefer, polic- 

monas, aplankė savo draugą 
Charleą Erb. Draugo Žmona 
paėmė policmono revolverį ir 
pradėjo jį vartyti. Revolve
ris netikėtai išsišovė ir sužei
dė poliemoną. Žaizda nėra 
pavojinga.

Misteriška žmogžudystė
Prie Hill ir Orleane po ele» 

vatoriu tapo surastą |)<r sąmor 
qės jauna moteris. Jos galva 
buvo perskelta, o drabužiai la
bai sudraskyti. Ji tuoj tapo 
nugabenta į ligoninę, kur pasi
mirė nebeatgavusi sąmonės.

Netoli nuo tos vietos policija 
fiuėmė du nužiūrimus vyrus. 
Jie bus kamantinėj and. ar kar
tais neturi ką nors bendro su 
ta žmogžudyste.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
Q Ę A p Q R I A I 

Niūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNI KAINĄ 

LAVONĄ PERRĘLIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Amelia Massas
Persiskyrė sų šiuo pasauliu gegužės 29 d., 6 vai. ryto . 

1933 m., sulaukus 39 metų amžiaus; gimus-Lietuvoj, Pur- 
leškių kaime, Kupreliškių parap., Biržų apskr. Amerikoj 
išgyveno 20 metų. Paliko dideliame nuliudime vyrą Joną, 
dukterį Johaną, dvi pusseseres Petrusę Gronskienę ijr švo- 
gerj Antaną Gronskj, Pauliną Cekauskięnę ir švogerį 
čekąuską. Lietuvoj motiną, tėvą, dyi seseris Ksąveriją 
ir Kazimierą ir du švogerius, o Argentinoje dvi seseri 
Julę ir švogerį Joną Rudį, ir Klementiną Gabalis. Kūnas 
pašarvotas randasi koplyčioj 3238 So. Halsted st.

Laidotuvės įvyks ketverge, birželio 1 d., 1 vai. po 
piet iš koplyčios bus nplydjSta į Tautiškas kapines.

Visi Amelia Massas giminėsį draugai ir pažįstami'esąit. 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse4 ir suteikti jąi paskutįpj 
patarnavimą ir atsisveikinimą, Nubudę liekame

Vyras, Duktė, Seseris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius J. Badžius, tele

fonas Canal 6174.

we 
pn.

sore thręąts, : ^ching paims 
(from claping) and many other 
aįjmepts had to be tąken carą 
of as we węarily strope įnto 
our individual homes. See you 
agąip, Kenosha. *1

Back honie *
Chicago, III., May 30, — 

Tired. and slcepy bųt sĮill 
ąre ęapable of carrying
Our merit$ were pitehed, today, 
ągainst those of Severai othei 
choruses and npw it remaips 
for the public to decide... And 
as soon as a]] tpe formai ce- 
remonies and coptests were 
over, the txyo chpruses were 
thrown into on and no one 
wbuld kpow Whether a Pirmyn- 
ite was dapcing with an----- ite
or visa versa.,. Another pleasant 
day and appther 
crowd. We are aly/ays 
tp o|)lige.

A Įą Gmrię
what a sfrange 

ęxclaimed the
thing, “Būt why hasn’t 
horns?”

you see”, explained

pleasant 
pleased

“011, 
C0W,” 
yoimg 
it any

“Well,

looking
sweet

;he farmer, “spme cows are 
born withQUt hppns and apmę 
pevar have any, others shed 
thąirSi abd some we dehorp, 
and some breeds arep’t spp- 
posd to have any horns at all. 
There’g a lot of reason why 
sonąe cows haven’t got horns, 
bu| the big reason why that 
cow hasn’t got horns is be- 
capse she isn’t ą cow —she’s

horse.”
Towards the ęnd

Friday the entire Pirmyn 
chorus meets once more at the 
usual time and the usual place. 
Every one i s expected to be pre- 
sent and on time. This meet- 
ing will be entirely different. 
No rehearsal! An eleetion of 
officers for the coming year 
and after that a mighty good, 
sočiai in commemoration of a 
sutacessfiil season. Two good 
operattas andi one concert put 
over in a fitting manner, That 
is something to goo-goo over. 
All members are invited. In the 
meantime begiu plugging for 
the most capąple members to 
act in the capasity of officers 
during the following year.

’nuf said
THE SINGING FOOL.

a
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Keliaukite Lietuvon 
Birž. 3 d. su “Fre- 

derik VIII”

Lietuviai Daktarai

kuris 
kruta-

P-s Juozas Januškevičią, J r. 
užbaigė savo kelionę, ir rodė 
muosius paveikslus 150 lietuvių apgy-1 
ventuose miestuose, pradedant nuo Maine 
r baigiant Chicaga, dabar vėl rengiasi 
Jetuvon. Jisai pasirinko Sandinavian 

Amerikos Liniją, kadangi ji yra pato- 
ių^ių. Važiuoti galima tiesiog į Klai- 

>ėdą 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 bikąs 
celiauti Lietuvon, todėl tie, kurie tikisi 

šimet atlankyti senąją savo tėvynę ne pa
darytų klaidos, jeigu keliautu šia liniją. 
Atsilankykite pas vietini savo agentą ir 
gaukite pilnas informacijas, arba užeikite 

Skandinavų Amerikos Linijos ofisą.

Lietuviai Daktarai ' 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Vąląndoi opų 9 — 9 

2420 W. Marųuętte Rd, 
ąrti We|terp Ąvenue 

Phone HEMLOCK 7828

mar™o

*1 patogesni vM| 
3325 So. Haisted St

V.Hb<Įo.i ne I# r.MJH.S P» »i«W 
ir nno 6 iki 8 vakars

Šventadieniais npo 10 iki 12 
?|>oaf ^oulevard H|3

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjfo || įropos if p« 
tano/oJ eutoj.

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

niais pagal susitarimą.

8335 So. Halsted St
TeL BOULEVARD 9199

PfiiQ k Rez. TfL Bonlevard 5914

DR. NAIKEL!S 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th B Habted Su) 
Ofieo valandos t nuo 2-4. nuo 7-9.

Nedildienials pagal aptųrtį,

DR. VAITUSH, OPT;
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvint akių įtempime koris tiri 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karšti, nuima kataraktų, atsitaiso 
trumpąregysęf ir tplifegyHf, Pmengią 
teisingai akinius, Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromai in elektra, paro
dančių mažiausias Mųidųi, Spft|ų|č atyrfą 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 y. Nedsliomis pagal 
suburti, Akinjų kąitjps psjr ppsf pįųiąus, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Ąve.

Phons BouĮsvard 7589
rrrvrj-1 rrrirm. ryiyr*"'rr ■».ip.tttw yryiurv

Tel, Yžrch 1829

DR. G. SERNER
lietuvis ąkiv §pęcjąli$tas

; ' .. Patyrimui
KompĮikyotųęse 

Atsitikimuose

' Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valąndoą np<? |Q—4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Grąboriai 
>^w*i<*^4T^*^***<y>4v*,Ri<^ri*^*w***** 
T4 Vicwry 4088

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnąi užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00

Pavlayicia Undęrtaking 
Cp.

Inkorporuota 
--------- W. BECKER

...o t-'! ji .ji 11 u u*1.’

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

Ttl. Kemvoofi 51QZ
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

•nrr

Ofifo Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35tb 8 HubuJ Sl«) 
j valandos nno 1-3, nno 6:30-8:30 

NedėldUoiail pagal iptartj.

TT

Ofiso valandos nuo

Įviirijs Gydytojai 
i» ui bi»ii . ........ ■ ■nmr.r

-r-.- -J *
Phone Ąrmitage 2822

DR, W. F. KALISZ
1145 MilufąuJĮat A'oanoa.

Valandom U iki 2 ix 6 Ud 8 P. 
Sercdos vakare nždaryta 

Nedėlioj pagal aptarti

HENR 
(Bahąmųptpjąs su Laisniu) 

3238 So. Halsted St, 
CHfCAGO, ILL.

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.

Telefpna. YarJs 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
J4<?dernišk| Koplyčia Dovanai 

Tųfių automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAęO, JjUL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.4142 Archer Avenue 
Telefonas ViWiwU 00H

DR, HERZMAN
—18 RUSIJOS —

Gerai lįeruv|am» žinomai pt| 35 nu- 
tpi kaipo patyrei gydytojai chirurgai ir 
akuiėrii.

Gydo įtaigiai ir chroniikai ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiai me
todus X-Ray ir kitokiai elektroi prie-

Ofisai ir Laboratorija:
1025 W, ISth St., netoli Morgan St. 

Vų|andof: nųp 10—13 pietų jr 
nuo 5 ikį 7:30 vai. vakaro.

TeL Canal 3110 
Rezidenrijoą telefonai 

ffgdę Pąrk 0755 ar ęentrgl 74M

J. F. BADŽIUS 
Ine- 

LIETUVĄ GRABORIUS 
Palaidoją už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykąi, 
608 IV. 15th St. Tfl, Cangl 617 

Chicago, III.
.....  1# u1. ■gii.m J.i'U-'T1 "Vl'.TT

SIM0N M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMŲOTOJAS 

Patarnavimas geras it nebrangus 

718 W. 18 St 
TeJ. Rųosevelt 7532

.um.iiirauw.Jii'J i'Jt'J a - -»-* JT-. »"

Phone Boulevard 4139

DR. A, L. YUSKA 
24^2 W. Marguette Rd. 

kampas 67tb ię Arttsian Avi, 
Telefonas Gęovehill 1595 

Valandęą nuo 9 iki 11 rytų, nuo 3-4 
lt 7-9 po pietų, uredoms po pietų Ir 

t'dėl|<w papai inąitųrimų,
: .. . ... . ' ' . ...—

1 Re*. 6600 South Arteęian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ĮLL.

. — —■ ■ r   -   — .y—yn—■ ■■■■■r

Daktaras V, A. Šimkus 
gydytojais ir chibubgas 

Gydo savo ofise patihuiiaa, iipntueia: 
blauzdų gyslas,

Vllandos nno ) iki 4 ir 409 J iki 9 y. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 Sųųfb Uafoted Street 

Ttl. Bųnkvard 1401

DR. CHARLES SEGAD 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 Spttfj

BPECSPECIALISTAS DŽIOVOS

Nuo 10 ▼ai. ryte, nno i iki 4 
oiftų ir pno 7 iki 8|30 vai.

■' ' ■l1.—"'1- .i... u.iiaą. ■ ■■■■ us

Telefonas Yards 0994

Dr, MAURICE KAHN
Nuo 10 iki 13 dienų, 2 iki 3 P 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki
Rez. Tdepbon* PI«W 3200

Ofbof T4
II

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
J. F. EUOEIKIS

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
8« savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidptuYese ir žemomis kainomis.
kadangi J. F. Eudeikio lietuvių, graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi’ daugiau
sia šermenų, o turint daug? šermenų, gali
ma pigiau patarnauti. > ■
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra* 
borius, kuris turi irėnsea grabų dirbtuvę, 
Čia padaroma didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yrą kuodj- 
džiaųsias. : '
Niekur kitur negausite tokios gerpa gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
ši ištaigą randasi toj pačio j yįetoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKĄ! dai Šermenų. 
Nubudimo valandoje, pašaukite šiai j»- 
taiga-

ningas ir nebrangus to-
F*!!i H, 
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Av&
ęH’PAGO. lų-.

Tel. Lafayųtte 357? 
J. Liųlevičius 

GRABORIUS it 
BAl^MUPTpJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apieltakije.

4092’YrCHĖr’a.V.
T" 1... . J.J'HII’H'.'11'.’l'H |I

I. J. ZOLP 
GRAĘPRIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 k 8413 

1327 So. 49 Ct.
Td- Cicerg Koplyčia dykai

i |.RįĮ<u,i IIIJIH. IWI .l'.II^HIIll 'UHH H'H.IĮ ĮIH" . . .

Lachavięb ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikli? m«ldžaapie aųifaukti, o muių 

darbu busite užganėdinti. 
Td. Ganai 2515 arba 251$

2814 W. 23rd PU Chicagą 
las s. 49K8“ciKre, 111.

J, F. EUOEIKIS
LIETUVIU

dipysi
4605.07 SO. H3

VU TiMonti INĮęS'

Lietuvės Akušeres
Ws. ANĘLIA K, JARUSH

<5109 South Albanu 
Avenue
Phone

Hemlock 9253 
am" ’ &» ?«•»•»«> pri« »i“- ■*•* ■ W^l| “’/mo namuose ar li- 

goninėse, duodu ma-

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimų
Ofisas: 4645 ASHLAND ĄVP*

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nno 6/iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofisp Telu hoplfvsni J32Q 
Namą T*|.: Prpspect |93P

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 §o. California Aut.

Telefonas Rępublfc 7868 
..... r■-ii   ".'' III. I .1 If IĮĮ

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų it Vaikų ligų SpecialisU 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 |ki 
U <yto (ihkyruų seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais b 
Kavrergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Lietuviai Daktarai

A, MONTVID, M. D,
J 8 vak.

"IMT.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 i 

Te|. Seeley 7330
Namų telefonas Branswick 0597

W Pfayetta 7031

r. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 A$eher Aveniu
VĮ1 ...-.. .. .... —. —.............. ............

A* K. Rutkauskas, M.D.
VALANDOS:

____ A 1LI 11 ».1» J-l i—

3102 So. Halsted Si.
kampas 31at Strset

Į P—11 t, ryto* 2—4,7—9 f,t.

Ofiso Te|. Vjctory 22$4 
Rez. Beverly 008 į

Dr. John Francis Ruzię
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworfh Ąps., ęhięMof III. 
Valandos: išryto Holy Crou HospitaL 

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

A A. SLAKIS
Advokates

Mietto ofitae 77 W. Waehington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7964

Valandos: f) ry|o iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 73)7,

Namą Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South AeHand At*.
Tel. Boulevard 2800

Ret. 6515 So. Rocktoell St. 
TeL Republic 9723

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Člprk 
Telefonas Stąte 7660: Vąlandoi 0—6 

W. Side:2201 W. 22 St. (Čermak Rd)

Tfl. Calumet 1656

ADVOKATAS

3241 So. Halsted St

▼

Blt
>um,w^,,w



Tarp Chicago!
Lietuvių

valandos praėjo

nieko 
viskas 
Yorke 

labai 
kai

Laivas

grupei. Susirenkame ne tik pa
dainuoti, bet ir pasišokti, ka
dangi turime du muzikantus, 
kurie pusėtinai gerai tampo ar
monikas.

—--- - — " —
Iš Bridgeporto

Susivienijimas Lietuvių Drau- 
,g|jų ir Kliubų Bridgeporte

“Naujienų” Piknikas
Dalyvaus lietuvių milžinas, bū

rys akrobatų ir bus daug ki
tokių linksmybių.

įvyks 
d. Jau

Yorką apleidome gegu- 
d. Susirinko nemažai 
iš Brooklyno mus pa- 
Musų lietuvių grupė

>

dalyvauti 
lietuvių, kuris ne

atvykęs Chicagon. 
milžinas, nes sveria 

svarų, o jo

_Trečiadienis, geg. 31, 1933

Mrs. Izabel Drilling'
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

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.

Pakvietimai nuo Teisybės My
lėtojų draugijos, nuo šv. Pet- 
ronėlėš draugijos, nuo Palai- 
miptos Lietuvos draugijos, ir 
nuo Labdarių Sąjungos likosi 
priimti ir nutaria paremti.

Baigiant dalykus svarstyti, 
prez. T. Janulis pareiškė ačiū 
lietuvių dienraščiams už parė
mimą Susivienijimo, garsinant 
susirinkimus ir korespondenci
jas, taip pat atstovams ir at
stovėms už skaitlingą atsilan
kymą į susirinkimą ir gražų už
silaikymą laike svarstymų ir 
uždarė susirinkimą 9:30 valan
dą vakaro.

—Mart. Kadziauskas, sekr.

CLASSIFIEDADS
................................................................   . i

Business Service
’ Susivienijimo susirinkimas į- 
vyko utarninkė , 23-Čią dieną 
gegužės mėn. Chičagos Lietuvių 
Auditorijos salėje, 3133 So. 
Halsted St. '

Prez. Tarnas Janulis atidarė 
susirinkimą 8 vai. vakaro ir pa
kvietė viršininkus, atstovus ir 
atstoves Užimti savo vietas. 
Sekretorius M. Kadziauskas 
peršaukė vardus ’ draugijų ir 
kliubų. Atstovų buvo iš 11-kos 
draugijų; nebuvo iš dviejų drau
gijų. > ,

Prezidentas pakvietė naują 
administraciją užimti savo vie
tą. Administracija 1933 me
tams sekanti: Tarnas Janulis 
prez., Juoz. Balčiūnas vice-prez., 
Mart. Kadziauskas sekr., Adol. 
Kaulakis kasierius, Ant. Vilkis 
maršalka, direktorius Auditori
jos Juoz. Balčiūnas. Viršininkai 
užėmė savo vietas, visi pareiš
kė, jog dirbs dėl labo susivie
nijimo ir labo draugijų ir kliu
bų. ' '

Likosi perskaitytas protoko
las iš paskutinio susivienijimo 
susirinkimo, kuris likosi priim
tas.

Raportą nuo Bondholderių au
ditorijos savininkų išdavė Mart. 
Kadziauskas; rapartas priimtas.

Komitetas Adol. Kaulakis, 
Rožė Mazeliauskienė ir Marijo
na Zolpienė išdavė raportą iš 
patikrinimo Susivienijimo kny
gų ir turto. Komitetas viską 
atrado tvarkoje. Susivienijimo 
turto kasoje yra viso $5,896.65. 
Raportas priimta.

Prez. T. Janulis perstatė su
sirinkimui naujo kasieriaus 
bortdsą ant $1,000. Bondsas fc 
kosi priimtas.

Prez. T. Janulis raportuoja, 
jog reikale Lietuviu Dienos 16tą 
liepos Pasaulinejy parodoje įvy
ko keli susirinkimai, kuriuose 
jis kaipo Susivienijimo prezi
dentas dalyvavę it likoisi iš
rinktas į komitete prie rengimo 
tos iškilmės. Toliąus dalykus 
plačiai ir aiškiai ^usirinkimui iš
dėstė, ir raportas likosi priim
tas ir nutarta Jparemti ir vi
siems Lietuvių Dienoje dalyvau
ti.

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 “Landiords” įstaigos

ir valgis

Peter Conrad
Fotografuoja jutų na

muose arba studijoj 
8023 S. Halsted St 

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

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

labai švarus, 
žinoma, vieni

jau apie pusė dešimtos, kai 
apleidome surukusią Chicagą.

Važiuojant traukiniu 
ypatingo neįvyko, t- 
ėjo, kaip patepta. New 
kelios
greit. Nei nepasijutome, 
įeikėjo sėsti į laivą. 
“Berlin” puikus, plaukti juo vi
sai patogu.

New 
žės 10 
žmonių 
lydėti,
taip pat žymiai padidėjo. Ilgai 
žinoma, netruko, kai mes visi 

. Praėjo kokios 
trys valandos ir jau krantų ne
besimatė, — kur tik nepažiūri,“ 
visur vanduo bangupja.

vienas I ' . ?. susipažinome.
•10 na- ’ r

“Naujienų” piknikas 
Birutės darže birželio 11 
pasižadėjo 
tvirčiausių 
labai senai 
Tai tikras
apie tris šimtus 
ūgis — šešios pėdos su dideliu 
kaupu. Apie tai, ką jis veiks, 
bus pranešta vėliau.

Iš Illinois universiteto at
vyks grupė akrobatų, kuriems 
vadovaus lietuvio studentas.

Bus muzikantų ir kitokių 
linksmintojų.

Chicagietis aprašo 
savo kelionę 

į Lietuvą
Atsisveikinimas

Na, štai mes jau laimingai 
pasiekėme New Yorką. Kelio
nėje visi jautėmės, kaip vienos 
šeimos nariai, nors apleidžiant 
Chicagą vienas antro ir nepa
žinome.

Man Chicago  j e į gelžkelio 
stotį teko atvykti paskučiau
siam. Kad kokios, bučiau su
sivėlinęs. Laiko tad visai ma
žai tebuvo. P-as Rypkevičia 
ant greitųjų supažindino su ki
tais pasažierais, vykstančiais 
kartu su manimi j Lietuvą. 
Tikrai gražus būrelis lietuvių. 
Truputį nemalonu buvo atsi
skirti su savo draugaią bei pa
žįstamais, kurie atvyko 
išlydėti. Neapsiėjo ir be ašarų. 
Mat, kai kurie keliauja į Lie
tuvą apsigyventi ir, taip sa
kant, su Amerika nutraukia vi
sus ryšius. Jiems tad ir 
sunkiausiai atsiskirti su 
nėmis bei draugais. Juk 
galimas daiktas, kad tai
paskutinis atsisveikinimas...

New Yorke

buvo 
gimi- 
visai 
buvo

Traukinys jau buvo pradėjęs 
judėti, kai aš įšokau į jį. žiū
riu į susirinkusius: atrodo, kad 
visi veidai kur nors matyti, 
nors asmeniškai pažinti tų žmo
nių ir neturėjau progos. Buvo

Aklas pasažieras

Šiek tiek atsipeikėję, pradė
jome ieškoti savo kambarius 
arba kajutas. Paskui turėjome 
eiti pasimatyti su laivo prie
vaizda. Čia mes turėjome pa
rodyti savo laivakortes. Pada
viau aš savo. Atplėšė dalį, o 
kitą man sugrąžino. Paduodu 
kito pasažiero laivakortę ir 
laukiu. Prievaizda paaiškina, 
jog viskas tvarkoje: esą, tas 
žmogus turi laivakortę į vieną 
pusę, todėl ji dabar ir atima
ma.

Dalykas tokis, kad man p. 
Rypkevičia pavedė prižiūrėti 
vieną pasažierą, kuris visai ma
žai teprimato. Tiesą sakant, 
man atrodo, kad jis beveik vi
sai yra aklas. Keista, kad jis 
drįso vienui vienas važiuoti į 
tokią tolimą kelionę. Vienas 
jis negali niekur eiti, reikia jį 
visur vedžioti. Su jo tai tikras 
vargas. Pagelbėti jam niekas 
nenori. Jei ko paprašau, kad 
jam padėtų kur nors nueiti, 
tai tuoj atkerta: girdi, tau 
moka, tai tu ir vedžiok jį. Aš 
paaiškinau, kad jokio atlygini
mo negaunu ir jo nereikalauju, 
bet visgi vargšą apleisti butų 
nežmoniška. “Naujienos” ma
nęs prašė jį prižiūrėti, tad aš 
jį neapleisiu, — jeigu bus rei
kalas, tai ir į pat namus pri
statysiu.

Y

Kaip mes laiką praleidžiame
Laivu “Berlin” plaukiame 

apie šimtas lietuvių, — chica- 
giečių, brooklyniečių, bostonie
čių ir t. t. Kelionė labai links
ma. Kai pavalgome, tai visi su
sirenkame į krūvą ir 
“Ant kalno karklai 
Žinote, reikia tik 
pritarėjų visuomet
Kadangi kai kurie nėra drąsus, 
tai juos tenka paraginti. Man 
tenka eiti organizatoriaus pa
reigas ir vadovauti lietuvių

Kas antras vakaras turime 
ant laivo koncertus ir kino pa
veikslus su angliškais užra
šais. Turėjome progos pamaty
ti istoriškas Vokietijos vietas,
— seniausias bažnyčias ir kito
kius dalykus.

Kambariai

Musų laivas 
kambariai geri,
turime kiek didesnius kamba
rius, kiti truputį mažesnius. 
Dėl valgio nusiskųsti negalima: 
valgome, kiek kas norime ir 
ką norime. 'Trečios klasės val
gis beveik toks pat, kaip ir 
antros. Tik, žinoma, antroje 
klasėje daugiau parankumų: 
kambariai erdvesni ir geresni, 
o šiaip beveik tas pat. Antra 
klase važiuoja keturi lietuviai,
— trys moterys ir vienas vy
ras.

PRANEŠIMAI

Oras

NAUJIENŲ SPULKA 
f

šiandien visiems Lithuanian 
News Loan & Bldg./ Assn. 
(Naujienų) spulkos nariams iš
siuntinėta pakvietimai į šėri- 
ninkų susirinkimą, kuris įvyks 
birželio 10 d. 1933. Kurie ne
galėsite dalyvauti, malonėkite 
prisiųsti įgaliotinius arba jgar 
lioti valdybos narius pasirašy
dami ant ten pridėtų proxy.

Taipgi malonėkite priduoti 
savo knygeles dėl patikrinimo.

T. Rypkevičia, sekr.

Moderniškas Hotelis
Savininkas CHAS SHATTAS 

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

Tel. Roosevelt 8577 
CHICAGO, ILL.

Geras 
dykų.
St.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDfiLD.)

1 3 6 0 KILOCYCLES.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM
NAMUS

ap- 
ant 

Vėliau 
tad ir

traukiame 
siūbavo”, 

pradėti, o 
atsiranda.

J. J. MASKOLIŪNO ALUDĖ
Kas prakaitą lieja dienos karštumoj; kas ieško sau. vietos kur nors vėsumoj;
Kas trokšta išgerti alučio skanaus, -— Pas mane užėjęs jis viską čia gus.

817 West 35th S t Phone Yards 3692
CHICAGO, ILL.

West Thirty First 
State Bank

Laivas kasasi pirmyn pusė
tinai smarkiai, — per dieną pa
daro nuo 300 ligi 350 mylių. 
Musų kelionę kiek trukdo labai 
audringas oras. Gegužės 16 d. 
užėjo tiesiog baisi audra, — 
musų laivą bangos mėtė tarsi 
kokią skiedrą. Lėkščių ant sita
lo jokiu budu nebuvo galima 
nulaikyti. Ot, atrodė, kad lai
vas ims ir tuoj apsivers. Ta 
audra pusėtinai paveikė mo
teris, — jos daug lengviau pa
sidavė jurų, ligai, negu vyrai. 
Iš vyrų sirgo daugiausiai tik 
seneliai. Asmeniškai aš visą lai
ką jaučiausi kuo puikiausiai.

Matėme lėktuvą
Sekamą dieną oras kiek 

rimo ir jau galėjome išeiti 
denio pasivaikščioti, 
pradėjo smarkiai lyti,
vėl turėjome pasilikti viduje. 
Gegužės 18 d. vanduo pasidarė 
gana ramus ir <nų$^)jo lietus. 
Pastebėjome vieną lėktuvą. Ma
nėme, kad gal tai bus lietuvių 
lakūnai, — kapitonas Darius ir 
Girėnas. Bet tuoj dasiprotėjo- 
me, kad tai musų klaida: jie 
rengėsi iš New Yorko išskristi 
tik gegužės 20 d., o lėktuvą 
mes matėme gegužės 18 d. Kaip 
ten nebūtų, bet mes visi ke
liauninkai linkime lietuviams 
lakūnams kuo laimingiausiai 
pasiekti Kauną. Perskristi oke
aną visgi yra didelis žygis, o 
ypač jeigu užeina tokios aud
ros, kokias mums teko pergy
venti.

Gegužės 19 d. Oras visai gra
žus. įplaukiame, taip sakant, su 
pagreitintu tempu. Visi jaučia
me, kad kelionė artinasi prie 
galo. Kurie ir nesijautė gerai, 
tai ir tie pasveiko ir jų veidai 
palinksmėjo. Musų chicagiečių 
grupė išsilaikė kuo geriausiai, 
— nei vienas nesirgo.

Na, o dabar baigiant kelionę, 
mes visi chicagiečiai siunčiame 
savo draugams bei pažįsta 
iriems labas denas.

Viso labo visiems!
K. G. Urnežis.

Gaukite dykai tikietą 
į Pasaulinę Parodą

Didelėse iškilmėse kurięs įvyks Chica- 
!jo Mail Order Outlete, 511 So. Paulina 
Street, kiekvienas kostumeris, kuris ateis 
į Outletą šiandien arba rytoj ir nusi
pirks kokių nors daiktų už $5.00 ar 
daugiaus, gai/s dykai tikietą į Pasaulinę 
Parodą ir į Fort Dearborn. Tikieto ver
tė yra 75 centai. Jeigu norite gauti 
tikietą, tai pasiskubinkite, nes tokių ti- 
kietų yra tiktai 1000.

ši didelė ir lietuviams gerai žinoma 
krautuvė per šias dvi dienas turės viena 
iš didžiausių išpardavimų. Tokių bar- 
genų kokius gausite per tas dvi dienas, 
niekad pirmiaus nesatę_matę. Skaitykite 
skelbimą, kuris telpa šios dienos laikraš 
čio laidoje ir nevilkinąnt ateikite.

Teisėjas David F 
Matchett

31-st prie Wallace Street

Universal State Ban
ko Depozitorių Ko
miteto Susirinkimas

Iš kiekvieno atžvilgio prisitaikant prie paskiausių Valstijos Auditoriaus 
patvarkymų, šis Bankas gavo leidinį) tęsti toliau kaipo nevaržomas Val- 
stijinis Bankas.

Po reorganizavimui šis Bankas yra dabar daug tvirtesniam finansiniam 
stovy, negu kada nors pirmiau. Nusistatymas šios institucijos bus kaip 
ir buvo pirmiaus SAUGUMAS ir KONSERVATIŠKUMAS.

Musų pirmesnis rekordas turėtų užtikrinti jūsų pasitikėjimu ir finansinę 
paramą.

Kaipo jūsų vietinis Bankas, mes prašome jus duoti mums jūsų pilną fina
linę paramą atidarydami savo sąskaitą tuojaus.

Mes reiškiame savo depositoriams ir rėmėjams širdingiausią padėką už 
lojiliikumą ir pasitikėjimą.

šiuonri Šaukiame Universal 
State Banko depozitorių ko
miteto ir advokatų pilnas su
sirinkimas. Trečiadienyje ge- 
gužės-May 31 d. 1933 m. Pra
džia 7:30 vai. vakare, Univer
sal Kliubo kambariuose, 
West 33 St.

Visi komiteto nariai

812

ta

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

Kviečia Dep. Kom. Valdyba.
' Ignatiųs Chap, Presidentas 

Arthur I. Chap, Kasierius.
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

aujienos 
naudingos.

.į,-, 'k 4-"1'

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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

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

Viršminitais reikalais kreipkitės pas mos.
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.

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
ginamą plaukų — Mokestis žemos.

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

Neparduodame jokių gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOfcELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO. ILL.

Savo karjerą pradėjo. 1895 metais 
kaipo advokatas. 1907 metais buvo, 
paskirtas Master of Cbancery. of the 
Superior Court ir dirbo šioje vietoje iki 
1915 kuomet tapo išrinktas į Circuit 
Teismą. 1917 metąis tapo paskirtas j 
Appelate Court kur sąžiningai tarnavo 
iki 1921 metų.

Appelate Korte peržiurėjo ir darė ta
rimus 4000 kontestuntuose provose.

Yra nariu Chicagos, Valstijos ir Ame
rican Bar Associacijos taipgi American 
Academy of Pdlitical Science.

1928 metais gavo ipokslišką atsižime- 
jinią Monmouth Kolegijoje ir toki pat 
laipsnį gavo Kolorado JKolegijoje.

Chicago Bar? Assocįacija rekomenduo
ja jį kaipo teisių žinovą ir pataria jį vėl 
rinkti, birželio 5 d.; Apgarsinimas. 
----- . ......  ............ . ---- -------------------  

sustabdys visus SKAUSMUS už 
MAŽA PINIGĄ

Nežiūrint kiek vaistų ir kiek gydytojų ne- 
įstengti jus pagydyti, ateikite Pas Dr. P. B. 
Šimanskis, kuris pagelbSjo tūkstantiams, nors 
jie ir buvo labai liguisti. Nežiūrint kokia 
jūsų liga nebūtų . jus turite išvalyti savo 
kraujų ir prašalint! rugžtis, nuodus ir ne
tvarumus iŠ justi systemos. Motina -Helena 
ir Dr. P. B. Šimanskis gydo pasekmingai per 
38 motus su savo pastebdtlnu No. 1 Herb- 
Nu-Tonlku. Neatidelloklte iki jums reikalin
ga bus operacija. Nelaukite pakol išsivys
tys kokia nepagydoma liga. Tuomet bus 
pervelu. Ateikite tuojaus su Šiuo skelbimų. 
Speciali e paslulljlmas: $5,00 Egzaminacija ir 
Kursinis Treatmentas už tiktai $2.00; arba 
Egzaminaclja Dykai Su Blood. Tonikų - už 
tiktai $1.00. Jeigu negalite užeiti ypatižkai 
Saražyklte apie ligų ir gaukite $1.00 buteli 

bnikų Nę. 1 Dykai, Idžkitė tik 2Bo dėl 
štampų. Ateikite tuojads į Main Ofisų, Dr. 
Šimanskis Herb-Electric F “ 
N. Damen Avė., Chicago,

JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą “žyduką1

1 Mutual Tobacco Co
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801

NORTGAGE BAMKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingamteisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 Wešt 47th St
*■ j - ' r . j • t ' • ■/.

Lietuvių Hotelis
Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų, 
transportacija 
dviejų gatvekarių Ii 
nijų. Kainos 
mos.

Walter 
Neffas

2435 S. Leąvitt 
CHICAGO, ILL

Gera 
prie 

be

St.

jęh System, 1809 
tsteigSjai Motinos 

Helenos No. 1 Herlj.Nu-Tonlko. . garsiausias 
Kraujo Valymo Ir Viųurių Reguliavimo Vale
tas ir Tonikas pasauly 4ęl visos Šeimos. Dr. 
Šimanskis yra taipgi File enedalistas. Jisai 
gydo be peilio. Neslgydykite su mostimis be 
jokios priežiūros, nelaukite Pakol gausite 
Veži. Gaukite Specialisto Egzaminadja Dy
kai; taipgi viena trgjiubntą. 5*—-83,

Išvalyk Vidurius — Tai Pama
tas Sveikatai!

jTRINERIO KARTUSIS VYNAS 
Prašalta* Vidurių Užkietėjimą, 
blogą apetitą, Gazos, Galvos 

t______ Skaudėjimą, Nemigą.

i..,
■ ■’.Ay' ' 7<?’'

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

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

automobiliaus, padaromi su garantija. 
Kainos prieinamos. Naujus ir 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

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramaniionis, Vedėjai, 
štai dabar musų krautuvėje keletas

BARGENŲ: Ė p
Sienoms popiera rolelis ____ _ v V

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

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome ezperto darbą už jūsų

pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. . 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

CHAS YUSHAS 
, KARPENTERIS IR 

KONTRAKTORIUS 
Įvairius pataisymus namuose atlieku 

prieinamomis kainomis.
Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 

Kreipkitės
2223 W. 23 Place 

arba telefonuokite 
Canal 0935

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

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

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

RENDON Storas pigiai, įtaisyta dėl 
restaurano arba aludės biznio, su 
jais įrengimais, 
mui užpakaly, basementas, 
Prieinama renda. 
šapų. ■>

vi*
6 kambariai pagyveni* 

garadžius. 
Gera vieta, netoli

1635 So.
Canal

Canal St. 
60J9

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 vėliausius išto
bulinimus kaip tai floating power, auto- 
matic 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 ir teisingiausia autom. įstaigą

Furniture & Fixtures
Rakąnda^

AŠ PRARADAU savo puikiaasį 20 
kambarių namą, taria 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, skalbimai ma
šina, vacuum valytojas, lempos, paveikslai, 
vazos, firankos, drepsai, sidabrini taipgi 
Karakulinis Jakėtas. viską turiu parduoti 
šia savaitę. 5036 Ellis Av. tel.Drezel 4548

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

Personai
Asmenų lefiko

APVIENĖJE — įsirašykite į kliubą 
dėl augusių žmonių. Prisiųskite kon- 
vertą su stampa atsakymui. Adresuokite 
3244 Wilton Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

2739 W. 37 PI.

* Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

1153 W. 47 St.

Real Estate For Sale
Naroal-Žem? Pardavimai

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 gąradžius, nėra jokių moregi- 
čių. Mainysiu ant mūrinio ir kad 
tų bizniavas. 2009 So. Halsted 
Tel. Canal 3032.

; ■ t
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