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Amerikos Delegatai Išplaukė 
Ekonominen Konferencijon

Delegacijon paskirtas ir senatorius Cou
zens. Delegatams įsakyta veikti grei

tai ir susilaikyti nuo ilgų kalbų
WASHINGTON, geg. 31. — 

Jungt. Valstijų delegacija šian
die išplaukė į visųpasaulinę eko
nominę konferencijų Londone su 
griežtomis prezidento Roosevel- 
to instrukcijomis veikti greitai 
ir susilaikyti nuo ilgų ir berei
kalingų kalbų.

Delegatams įsakyta apsvars
tyti ir susitarti su kitomis ša
limis dėl šių internacionalinių 
klausimų:

1. Atgaivinimas tarptautinės 
prekybos stabilizuojant pinigus 
ir pašalinant muitų užtvaras.

2. Pakėlimas kainų sidabro, 
kviečių ir kitų pagrindinių pre
kių internacionaliniu1 susitari
mu.

3. Padidinimas samdos vi
soms šalims bendrai pravedant 
plačius valdiškus viešuosius 
darbus.

4. Atgaivinimas privatinio 
biznio ir pakėlimas kainų cent- 
raliniams bankams praplečianl 
kreditus.
Delegacijai vadovauja valstybės 

sekretorius
Delegacija išplaukė Londo

nan šiandie po piet laivu1 Presi? 
dent Roosevelt. s

Delegacijai vadovauja-vals
tybės sekretorius Cordell Hull.

Kiti delegacijos nariai yra:
James M. Cox, buvęs demo

kratų kandidatas j prezidentus.
Senatorius Key Pittman iš 

Nevada, pirmininkas senato už
sienio reikalų komiteto.

Kongresmanas Sam. D. Mc- 
Reynolds iš Tennessee, pirmi
ninkas atstovų buto užsienio 
reikalų komiteto.

Raiph, W. Morrison, rėmėjas 
Rapse vėl to, išvystęs pajėgos 
projektus palei Meksikos sienų.
Senatorius Couzens išplauks 

vėliau
| delegacijų pateko ir vienas 

republikonas. Tai senatorius 
James Couzens iš Michigan. Bet 
kadangi jis tapo paskirtas tik
tai vakar, tdi dar nespėjo pri
sirengti ir galės išplaukti kon
ferencijon tik už savaitės laiko.

Prezidentas rengiasi paskirti 
delegacijon dar vienų respubli
konų, veikiausia atstovų buto 
narį.
Delegatus lydi ekspertų būrys

Kartu su* delegacija išvažiavo 
didelis būrys ekspertų ir pata
rėjų delegacijai. Ekspertams va
dovauja valstybės sekretoriaus 
pagelbininkas Wm. C. Bullitt. 
Delegacijos sekretorium bus 
James C. Dunn iš valstybės de
partamento.

Karo skolos nebus svarstomos
Karo skolų klausimas visai 

nebus keliamas ekonominėje 
konfeer nei joje, nes prezidentas

<6 R H
Chicagai ir aplelinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskį šilčiau.
(Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:- 

18.

Kaina 3c

Roosevetlas nori tų opų klausi
mų išrišti asmeniškais pasitari
mais su* kitų valstybių atstovais.

Birželio 15 d. skolininkai tu
ri sumokėti $144,000,000 ir pre
zidentas Rooseveltas laikosi nu
sistatymo, kad ta dalis skolos 
turi būti sumokėta, nors jau 
dabar yra aišku, kad dauguma 
šalių tos skolos nemokės.

Daugelis mano, kad ir pati 
ekonominė konferencija butų 
datfg sėkmingesnė, jei karo sko
lų klausimas jau butų išrištas 
ir jis valstybių nebevargintų.

Savo kampanijų už prekių 
kainų pakėlimų Amerika rems 
tuo, kad jei tas nebus vykina
mas, tai Jungt. Valstijos, kad 
išlaikyti augštesnes kainas ir 
algas, bus priverstos dar augš- 
čiau pakelti muiti/s.

Pabėgę Kansas kaliniai 
nepagauti; įkaitai pa

liuosuoti
LANSING* Kas., geg. 31. — 

11 kalinių, kurie pabėgo iš vals
tijos kalėjimo, tebėra liuosi, pa- 
sisjėpę Oklahoma kalnuose. Jų 
įkaitai—trys moterys, kalėjimo 
viršininkas ir du kalėjimo sar
gai, tapo paliuosuoti. Moterys 
tapo paliitosnotos už 100 mylių 
nuo Lansing, o kalėjimo virši
ninkas ir sargai liko paliuosuoti 
jau Oklaliomos valstijoj. Ka
liniai pabėgo automobiliais.

Dar daugiau Morga
no privilegijuotų 

kostumerių
WASHINGTON, geg. 31. — 

—Šiandie senato bankinis komi
tetas atnaujino tyrinėjimus 
Morgano veikimo. Kamantinė- 
jamas buvo pats Morganas. Lai
ke kamantinėjimo tapo paskelb
tas dar vienas sąrašas privile
gijuotų Morgano kostumierių, 
kurie pirko United Corp. Šerus 
po $24 žemiau biržos kainos. 
Šiame sąraše figūruoja beveik 
visi tie patys žmonės, kurių 
vardai buvo ir pirmesniuose sų- 
rašuose: Raskob, Davis, Wood- 
in, McAcįloo, R. B. Mellon ir k.

Komiteto advokatas Pecora 
iškėlė aikštėn niekurius Mor
gano prasilenkimus su įstaty
mais, pardavinėjant ir perkant 
Šerus.

Komiteto susirinkime Peco
ra išaiškino kaip jis mano vesti 
kamantinėjimus ir ko jis tikisi 
jais atsiekti. Jo paaiškinimais 
pasitenkino ir senatorius Glass, 
kuris kamantinėjimus daugiau
sia ir trukdė. Dar bus laikomas 
vienas komiteto susirinkimas, 
kuriame bus nuspręsta ar vie
šai paskelbti partnerystės susi
tarimų, sulig kurio Morgano 
firma yra operuojama.

NEW YORK, geg. 31. — 
Louis Del Gatto, kuris laukė 
teismo už papiovimų savo žmo
nos ir 5 metų sunaus, vakar pa
sikorė kalėjime.

WHEELING, W. Va., geg. 30. 
—Užgavęs pašiurę žaibas sužei
dė 8 žmones, kurie joje buvo 
pasislėpę nuo lietatfS.

Chicago, UI., Ketvirtadienis, Birželis-June 1 d., 1933

l’įįįįį

Vėliavų Gatvė” Chicagos Pasaulinėje Parodoje, prie didžiųjų vartų, einant į paroda iš Grant 
parko.

Chinija ir Japonija 
pasirašė musių 

paliaubą
Bet dar seks visa eilė derybų 

apie atšaukimų šiaurinės Chi- 
nijos ir ištraukimų Manchu- 
kuo kariuomeės , *

PEIPING, Chinijoj, geg. 31. 
—.Chinijos ir Japonijos musių 
paliauba šiaurinėje Chinijoje 
tapo pasirašyta nedideliame 
Tangku miestelyje, arti Tient- 
sin. _

Tai yra tik pradžia. Po td tu
rės sekti ilgos derybos kitai:, 
svarbiais abiems šalims klausi
mais.

Dabartinė sutartis tik patvir
tina pirmesnį susitarimą su
stabdyti mūšius, nes jau nuo 
gegužės 19 d. mūšiai yra apsi
stoję.

Dabar derybos eina dėl at
statymo karo nuteriotos šiauri
nės Chinijos ir dėl ištraukimo 
Manchukuo kariuomenės, kuri 
operuoja Tienstin apielinkėse.

Kalbama, kad Chinijos atsto
vai atsisakė įsileisti į platesnes 
derybas, kurios liestų Manžuri- 
jų, Jehol ir kitus svarbi ui klau
simus. Japonai sunkiąją arti
lerijų jau gabena atgal į Jehol 
provinciją, o cihniečiai traukiasi 
į pietūs palei Peiping-Hankow 
geležinkelį.

Vokietijos princai 
vėl pradeda 

vyrauti
BERLYNAS, geg. 31. —Įvai

rus Vokietijos princai, kuriuos 
1918 m. revoliucija buvo nustu- 
musi užpakalin ir pašalinusi iš 
viešojo gyvenimo, dabar Hitlerio 
įsakymu, vėl pradeda kilti ir 
vyrauti Vokietijos valstybes gy
venime, bet jau kaipo naziai.

Vienas princas tapo paskir
tas savo valstijos gubernato
rium. Kitas princas .pasižymė
jęs automobilių sporte, tapo pri
pažintas mokslininku ir pada
rytas mokslininkų draugijos 
valdybos nariu. Ex-kronprincas 
Frederick irgi užsiėmė automo
biliais ir laukia tokio pat atžy- 
mejimo. Kitas princas susilau
kė augštos vietos už pasitarna* 
vimų “partijai”.

Suspendavo fašistą
RYMAS, geg. 31. — Baronas 

Alessandro, organizatorius ita
lų parodos Chicagos pasaulinėje 
parodoje ir buvęs dešinioji 
Mussolini ranka, kartu su? juo 
žygiavęs j Rymą, fašistų par
tijos tapo suspenduotas neap- 
rybotam laikai ir iš atstovybės 
Chicagos parodoje atšauktas.

Jis suspenduotas už apsilei
dimų ir nesusekimą didelio šmu
gelio krutamu jų paveikslų in
dustrijoje, kurios prezidentu jis 
buvo. Kaltinama, kad buvo iš
vogta apie $500,000 ir keli ki
ti viršininkai jau yra nuteisti 
kalėjimam

—

Amerikos Darbo Fe
deracija organizuos 

darbininkus
1

Prezidentas Green šaukia visų 
nijų viršininkų suvažiavimą 
birž. 6 d. apsvarstyti organi
zavimo planus

WASHINGTON, geg. 31. — 
Amerikos Darbo Federacija ren
giasi pradėti organizitoti visos 
šalies darbininkus, einant dabar 
kongreso svarstomais industri
jos kontrolės įstatymais.

Kad apsvarstyti visų darbi
ninkų suorganizavimo planus, 
yra šaukiamas visų unijų vir
šininkų suvažiavimas Washing- 
tonč birželio 6 d. Jį šaukia Am. 
Darbo Federacijos prezidentas 
Wm. Green.

Du broliai prigėrė

PEORIA, III., geg. 31^—Ro- 
bert Cottingham, 13 m. ir jo 
brolis Victor, 10 m., prigėrė be- 
žuvaudami patvinusioj Illinois 
Upėj.

DEEP RIVER, Conn., geg. 
31.—Kadangi tėvas jį pabarė už 
pavėlavimą ateiti karvių melžti, 
Henry Woley, 29 m., nušovė sa- 
v|o tėvų ir tada pats sau pa
leido šūvį. Nesitikimą, kad ir 
jis išliktų gyvas. 

. .. .... .......... . ,. .
MONTREAL, Kanadoj, geg. 

31.—-CanadianPacific geležinke
lis savo ll,Q00 darbininkų al
gas nukapojo 20 nuoš. ■ • ‘

Mussolini iveda vals
tybės kontrolę visai 

industrijai
Visos industrijos turi prisidėti 

prie vienos iš 13 valdžios 
“korporacijų” 

1 ' ■
RYMAS, geg. 31. —Mussolini 

padarė dar vieną žingsnį, kad 
pravesti “kontroliuojamą eko
nomiją” ir įvesti valstybės kon
trolę visai šalies industrijai ir 
jos produkcijai.

Cen tralinio korporatyvio ko
miteto susirinkime Mussolini 
paskelbė, kad, jau* atėjo laikas 
įvesti taip vadinamas ‘korpora
cijas”, apie kurias pirmiau bu
vo daug kalbėta, bet niekas ne
galėjo suprasti kas ištikrųjų jos 
bus.

Tos korporacijos bus įsteig
tos, kad apimti kiekviena indus
trinio veikimo srytį. Pav. bus 
vynuogių augintojų korporaci
ja, kiton korporacijon įeis au- 
dinyčios, dar kiton geležies in
dustrija ir 1.1. Tokių korpora
cijų bus 13. Jos kontroliuos 
visų produkciją. Bet tų korpo
racijų valdybų sudarys ne patys 
fabrikantai, o fašistai, ministe
rijų atstovai, korporacijų mi
nisterija ir įvairus kiti atstovai.

Teatrų korporacija jau yra 
organizuojama. Laipsniškai bus 
suorganizuotos ir kitos korpo
racijos.

20 žmonių sužeista 
gatvekariui susidū

rus su troku
. CHICAGO.—Apie 20 žmonių 
liko sukeista, keli kiek sunkiau, 
vakar Chicago Avė. gatvekariui 
prie Damen Avė. susidūrus su 
miesto troku. Trokas sukosi iš 
Damen Avė. j Chicago Avė. ir 
įvažiavo į gatvekarį.

NEW YORK, geg. 31. —Ke
turi puolikai paleido šūvių pa- 
pliaupų į dešimtį žmonių, lošų- 
sių kortomis Gastle kaivinėj, 
vieną užmušdami ir penkis su- 
žeisdami. Nušautasis yra Char
les Dominico, 22 m.

BUENOS AIRES; geg. 80.— 
Vakar Argentina ir čili pasira
šė prekybos sutartį. < • ... •

Lietuvos Naujienos
Nusišovė

KAUNAS.—Mickiškes kaimo 
Tryškių valsČ. gyv. R. Pinkaus- 
kis, nusišovė medžioliniu šautu
vu. Manoma, kad tai yra ne
laimingas atsitikimas, dėl ne
atsargaus elgimosi, su šautuvu.

Austrija svarsto at- 
giežos priemones 

prieš Vokietiją
VIENNA, geg. 31. — Aštri 

polemika eina tarp Austrijos 
kanclerio Dollfuss ir Vokietijos 
reichstago nario Habischt, ku
ris yra paskirtas prižiūrėti na- 
zių judėjimų Austrijoje.

Habischt sako, kad keturi 
Dollfuss ministeriai pritaria 
priėmimu*! nazių į valdžių. Jis 
jau du sykiu matėsi su kancle
riu ir jam pasiūlęs sudaryti 
koalicijų ir paskelbti naujus 
rinkimus. Dollfuss, matyt, pa
siūlymus atmetęs. Jis dagi pa
reiškė, kad jokių derybų visai 
ir nebuvo.

Šiandie kabinetas laikys su
sirinkimų ir nutars kokių at- 
giežos priemonių stvertis prieš 
Vokietijų, kuri sustabdė vokie
čių turizmų į Austriją, įvesda- 
ma 1,000 markių mokestį už 
vizų.

Manoma, kad Austrija uždės 
nedidelę mokestį ant važiuo
jančių į Vokietijų austrų; val
džia tiesioginiai atlygins Aust
rijos hoteliams nuostolius, ku
riuos jie aplaikys apsistojus vo
kiečių turizmui; tikimųsi, kad 
importas iš Vokietijos bus su
mažintas iki $25,000,000 į me
tus, kad jis nu viršytų Austri
jos eksportų.

Dollfuss taipjau gali užda
ryti nazių partijų Austrijoje, 
bet jis veikiausia to nedarys.

Iškilmingai išlydėjo 
pirmą Jaivą į Chicago

NEW ORLEANS, La., geg. 
31.—Po 25 metų pastangų ati
daryti vandens kelių iš Meksi
kos įlankos į Michigano ežerą, 
tapo laimėta pergalė ir naujas 
kelias tapo, atidarytas didelė
mis iškilmėmis.

Muzikai griežiant, kanuolėms 
baubiant tapo pakrikštytas lai
vas pirmai kelionei į Chicago. 
Jį pakrikštyta vandeniu iš Mi
chigan ežero. 

/

Vandenili galės būti siunčia
mi grudai iš Dakotos, Nebras- 
ka, Iowa, Illinois, Wisconsin ir 
Missouri. Į šiaurę gi vande
niu bus siunčiami pietinių vals
tijų gaminiai ir bovelna. Įreng
ti tų kelių kainavo $102,500,- 
000, kuriuose sudėjo veik vie
na Chicago, padedant Illinois 
valstijai ir su labai maža fede
ralinės valdžios pagelba.

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 
ROOSEVElTT 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

No. 128

Ir Tauragėj prasideda 
nepasitenkinimai 

Elektra
TAURAGĘ. — Tauragės m. 

savivaldybė už elektros kilovat 
valandų ima po 1,10 lit. o pati 
iš “Maisto” gauna po 33 et. 
kilovatų. P. Gudžiūnas, kuris 
Juros upėj turi padaręs tven- 
kinį ir elektrų varo vandens jė
ga, savivaldybei elektros kilo
vatų siūlo po 15 centų. Ryšy 
su tuo ir Tauragėj raginama 
kovoti už elektros atpiginimų.

Civilinės metrikacijos 
įstatymas vėl svar

stomas
KAUNAS.—Tam tikra vals

tybės tarybos komisija pradė
jo svarstyti civilės metrikacijos 
įstatymo projekto pakeitimą, 
šį projektą parengė prof. Roe- 
meris, bet dėl įvairių priežas
čių jis nebuvo įgyvendintas. 
Komisija baigs darbų iki vasa
ros atostogų ir rugsėjo mėn. 
bus svarstomas valstybės tary
boje.

Klaipėdos įmonės nesu
mokėjo ir muitų

KLAIPĖDA.— Klaipėdos m. 
įmonėse nusikaltimai dar labiau 
susipainioję. Klaipėdos muitinė 
išaiškino, kad įmonės apgaulin
gu budu nesumokėjo viso mui
to ŪŽ įyairias iš užsienio įga
bentas prekes. Bylų muitinė 
perdavė valstybės gynėjui, pra
šydama patraukti tieson Klai
pėdos įmones arba jų adminis
tracijų. Muitinės pretenzijos į 
miesto įmones siekia 90,000 lit.

Dekanai iš kunigų rei
kalauja pusės algų

KAUNAS.—Dabar vyriausy
bė kunigams algas išmoka kiek
vienam individualiai.

Kai kurių vyskupijų dekanai, 
turėdami paliepimus iš savo 
vyriausybių, raštais ragina sa
vo dekantų kunigus, kad jie, 
gavę algas, pu’sę algos atsiųs
tų dekanams.

Užtroško žeme 2 dar
bininkai

KAUNAS.—Panemunėje prie 
Neimarko statomų namų dar
bininkai kasė žemę, žemė du 
darbininkui užgriuvo. Jie už
duso ir mirė.

Klaipėdos celiuliozės fabrikas 
savo gaminiams rado rinką net 
šiaurės Amerikoj, šiomis dieno
mis į Ameriką išplaukė laivas 
“Leonore” su 865 tonomis ce- 
liulozės. Laivo kelionė užtruks 
22 dienas.

Km®
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KORESPONDENCIJOS
(įįfflf

Grand Rapids, Mich

Jackson, Tenn., padvėsė skiau
tė, kuri svėrė 2,550 svarų. Ji 

■buvo trijų metų senumo ir 
fannęriai jų vadindavo “Ęig 
Bill”. Žuvo ji dėl kojos siųsi- 
^eįdimo. — B. S.

LSS. 51 k p. atsišaukimas į 
LSS. kuopas, pavienius na
rius ir socialistų simpatija- 
torius.

Draugai socialistai, ir prita
rėjai, LSS. 51 kp. laikytame 
savo mėnesiniame susirinki
me Grand Rapids, Mich. nuo
dugniai išdiskusavo dabarti
nius mpsų LSS. reikalus, ir 
išrinko komisijų pagaminti 
atsišaukimą į visus narius ir 
simpatizatorius, L. S. Sąjun
gos reikale. Tai jau ne pirmas 
musų kuopos atsišaukimas jau 
mes esame rašę kelis lygiai. 
Tiesa, buvo ir kitų kuopų, pa
vyzdžiui, Brooklyno atsišauki
mas, bet ar kas kreipė dėmė
si į tuos atsišaukimus, tai jau 
kitas klausimas.

Bet musu šitas atsišauki
mas, jei į jį niekas neatkreips 
dėmesio, bus paskutinis, ir 
mes LSS. sutvarkymo reikale 
griebsimės 
kokios musų 
kalnesnės.

tokių priemonių, 
nuožiūra bus tin-

Šiai dėl ko mes rašome si 
atsišaukimą.

Nedarbas šioje šalyje išsun
kė darbo žmonių klesos netik 
kišenes, bet ir paskutinius šy
vius gyvybės. Dauguma darbi
ninkų vos gyvastį palaiko, di
delis skaičius jų, nepakęsda- 
mi šios baituos padėties žudo
si. Didelė dauguma darbo 
žmonių neteko vilties, kad at- 

salesesnį gyvenimų, nes jau 
žlugo viso jų gyvenimo sun
kiai uždirbti jų centai, ir jie 
blaškosi, neturėdami kur pri
siglausti, neturi kas juos su
ramintų. Tiesa, užėmus vietų 
šios šalies naujai adminis
tracijai, pasipylė pusiau pat
riotiškuose laikraščiuose, kad 
jau Rooseveltas sugražins ge- 
rovę, kad Rooseveltas reika
lauja pakelti darbininkams 
mokestį ir tt. Skirtumas tarp 
buvusio prezidento Hooverio 
ir Roosevelto tik toksi kaip 
tarp aktorių: vienas toj pačioj 
rolėje geriau atlošia, kitas blo
giau. Taip ir dabartinis prezi
dentas Rooseveltas moka save 
gerai reklamuoti, bet kiek dar
bininkams bus iš to gero, tai 
sunku pasakyti.

Jis šaukia, kad turi būti al
gos pakeltos, o tuo pačiu lai
ku tiems darbininkams, kurie 
dar kiek dirba, mokestis* nu
mušama iki žemiausio laips
nio. Jis įsteigė bedarbių armi
ja, į kurių imami jaunuoliai 
nuo 18 metų. Toki jaunuoliai 
ten po priedanga darbo moki
nami patriotizmo ir militariš- 
ko muštro, taip kad reikalui 
esant juos butų galima pa
naudoti bile prieš kokį darbi
ninkų pasipriešinimų. Nors sa-

. ....... ..... ......... .. . ■ . ....... .... .... ... .......................... , ,, 
koma, kad tokius jaunuolius mėn. 15 d- Ghicagon, iš vakaro 
prievarta neima, bet šiuos žo
džius rašant yra faktų, kad 
kurie tėvai gauna kokių pa
šalpų, tai jiems dabar sustab
doma, jei jie turi sūnų, kuriu 
tinkamas į tokių armijų, o nei
na. Tai kas gi čia ar ne prie
varta?

Reiškia, musų .jaunimas or
ganizuojamas į priešo eiles, 
organizuojasi ir kitos darbi
ninkų priešingos partijos, o 
kų mes veikiame? Kų veikia 
musu LSS. Pildomasis Komi
tetas? Absoliutiškai nieko. Iš 
šalies žiūrint, tai lyg ir atro
dytų, kad L. S. Sąjunga tik ir 
laukia, kad darbo žmonių 
priešai sustiprėtų.

Todėl mes ir rašom šį atsi- 
| šaukimų, kviesdami visus so- 
icialistiškos minties žmones su- 
Iglausti visiems pečiais ir dėti 
pastangas perorganizuoti L. S. 
S., padėti tokius į Pildomąjį 
Komitetų, kuris dirbs su pasi
šventimu darbininkų labui. 
Mes šaukiame Brooklyn, N. Y., 
draugus, Detro.it, Mich., Kcno- 
sha, Wis., Rokfprd, III., Bos
ton, Mass. ir kitų miestų, ku
rių čia nesuminėjau padėti 
mums šitame darbe. Dėkime 
visi pastangas, kad butų su
šaukta L. S. S. konferencija

privalėtų atlikti 
draugai, kurie da 
socialistai.

jaučia esu

šitų atsišaukimų musų kuo
pa nutarė pasiųsti į ‘‘Naujie
nas” ir į “Keleivį”, kų mes ir 
padarėme, tikėdamiesi, kad ši
tie laikraščiai sutiks jį patal
pinti.

LSS. 51 kuopos komisija,
5. Naudžius, 2200 Alpine av.
Thomas Aleksynas, 1414 

Turner Avė., N. W.
J. Jankauskas, 1567 Seward 

Avė., N. W.
Walter J. Morris, 1501 Quar- 

ry Avė., N. W.
Peter Krulik, 1441 Quarry 

Avė., Grand Rapids, Mich.
(Girdėjome, kad LSS. Pild. 

Komitetas rengiasi šaukti so
cialistų konferencijų liepos

Chicagos Pasaulinė Paroda, žiūrint į ją iš vieno “oro geležinkelio” bokštų

prieš Lietuvių Pienų pasaulio 
parodoje. — Red).

MARGUMYNAI

tais arba nykštukais paprastai 
vadinama labai mažo ūgio 
žmones. Prieš kelis metus Vo
kietijoje liliputams tapo įstei
gtas specialis miestelis. Tame 
miestelyje turi teisės gyventi 
tik tokie žmonės, kurių ūgis 
nesiekia daugiau, kaip ketu
rias pėdas. Miestelio burmist
ras (gaspadorius) pasižymi la
bai mažu ugiu ir sveria tik 40* 
svaru. L

—o—
Rodys juros duyną. Long 

Beach, Cal., Davy Jonės baigia 
dirbti geležinį kubilų, kuriuo 
bus galima nusileisti į juros 
gelmes su keturiais pasažie- 
riais. Su tuo kubilu bus gali
ma panokti juros dugnų. Žmo
nės, kurie įdomaus patirti, kas 
randasi gelmėse, galės daryti 
ekskursijas į juros dugnų.

--o—
Elektra iš oro. — Anglas 

Raymond Phillips, žymus 
mokslininkas, padare. prietai
sų, kuris pagauna elektrų iš 
oro. Jis jau padarė kelis ban
dymus, kurie visai gerai nusi
sekė. Pavyzdžiui, tuo prietaisu 
jis užvirino vandenį katile.

Phillips tvirtina, jog ateity-

įįįįįį

Hugh S. Johnson iš Moline, 
III., kurį prezidentas Roose- 
veltas skiria industriniu admi
nistratorium, tvarkyti $ąlįes in
dustrijas ir pagelbėti ekonomi
niam gaires atsigavimui. Lai
ke pasaulinio karo Johnson lo
šė svarbių rolę1 mobilizavime 
žmonių ir vįsoą karo mašinos.

■***..<*«■«<» ....... y ...i. m,,.-.į...
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j e gauti elektrų iš oro bus vi
sai paprastas dalykas. Tada 
elektros jėga žymiai atpigsian
ti, kadangi nereikės tokių bran
gių .mašinų, kaip dabar.

Peruku peteliškes. — Vokieti
joje lapo paskelbta, jog yra 
reikalinga 200,000 kopustinių 
peteliškių. Už peteliškes bus 
mokama grynais pinigais. Mat, 
dųlykas toks, kad Bavarijos 
chemikai surado, jog iš tų pe
teliškių galima pagaminti ge
riausios rųšies .dažus ir kitus 
chenukMu?.

Pusėtinas vyras. Jo,wos vai- kas. 
stijoje, NVaterioo lųieste, gyve
na Guy Ghivens, 'kuris yra 6 
pėdų ir 41/g colių ąykščio. Sve- 
riią jis 373’ąvą^Ūų. tKądangi jįs 
yra milžinus, tai milži-Į^i, kųrios^inatas yra .plaukų
niškus cigarus, — IįII/, colio

:Laike pąsaylinio karo Chi- 
vens buvo draftuotas j kariuo
menę. Tačiau tarnauti jam iL 
gai neteko, — liko paliuosuo- 
tas, kadangi jam nebuvo gali
ma pririnkti tidkamų drabu
žių.

kęjio ir skaitosi didžiausias 
vyras visoje vglptjjoje.

—o—
Variniai drabužiai. — Helen 

Brow iš Plioenix, Arizona, pa
sigamino maudymosi kostiu- 

>mų iš vprio; Tuo budu ji norį 
garsinti savo‘.valstijų, kur .ran
dama labai daug vario.

—P—
Kiaušiniai 'be badymų. — 

Indianapolip .pilietis Morris 
(fTrpspQW sumanė ;pųsigamin- 
ti sau ipusryėius- SuRųlė net

šešis kiaušinius ir nei viename 
jų nerudo .baltymo. Vadinasi, 
višta išbirto savotiškų šposų.

---Q---
Rpsėtimis berniukus. — Alt- 

tpn, III., gyvęna Ęobęrt ,Wpl- 
(įojy, ’Rurįs .peąępipi šveple sa- 
yo penkiolikos metų giiptadie- 
ijiį. Jis yra 7 pėdų .8,colių ūgio 
ir ^įveria 340 svarų, šiaip ar 
taip, — tai pusėtinas berniu-

—O—
Seniausia plaukų kirpėja.— 

Čekoslovakijos miestelyje Sc- 
hulcknan gyvena moteris Zo- 

kji’piinąs. Prieš kįek laiko jai 
sukako RO metų amžiaus, Visi 
uniestejio valdininkai jų pa
gerbė ir atvyko pas jų plau
kus nusikirpti.

Zosei skaitosi seniausia mo
teris plaukų kirpėja visame 
pasaulyje.

Sunkiausia kiaule. — Netoli

Blogas Skonis Burnoje
Yra įrodymu, kad negerai veikla vienas ,ar 
daugiau svarbiausiu organų. . Gali vilkini
mas yra negera*, apetitas blogas, silpna eli
minacija. viduriai nereguliarus, nenaturahis 
iniogas, nervlAkutnaA. Ir tt. diskas* tas pa
rodo ręikalingumų gero ir tikro Tonlko

Nuaa-Tone
buvo rekorfiehmiojarnaH Gydytojus specialib- 
to kaip Ųk tokiame nesvelkavlme. .HUGLA- 
TONE | paslcbčtinal trumpų laikų pataiso 
sveikatų ir atveda orkanizmų prie natūra
laus stokio. Nekanklnkitės patys ir nekan
kinkite savo draugų. JJuęlklte. pas savo vais
tininkų ir už Vienų Doleri nusipirkite mė
nesini treatmentų — l^UGA-TONE parduo
damas su.pilna garantija, po dvidėAirtits dle, 
nų grųžiusime pinigus, jeigu busite neujga-

J n&llntl.

IŠRINKITE DABAR 
TARNAUJANČIUS 

. * * W t!

BALSUOKITE UŽ

(X)BEMOKRATUS 
ir užtikrinkite įtrinkimų paty
rusių, gabių ir drąsių .teisėjų.

For Jlljlffe tof Supreme 
Court

EFREDERIC R. DE YOUNG
** •’1 / ~x * '

For Judges .of Circuit 
Taurf

E JOHN R. CĄVJERLy 
E PHILIP L. SULtiyĄN 
0 FRANF H. Bięėji 
H HARRY M. JISHPP 
S JOHN PRYSJA.LSKI 
0 KICKHAJI SCĄNLAN 

10 BENJAlilIN P. ĘPSTEIN 
E FRANCIS g. WILS0N 
E WALTER J. LA BUY 
E MICHĄEL „ĘpiNPĖRG 
E Ąfefiis j..WMoyi«: 
E DAVip F. IflAjėliETT 
E PHILIP J. FI^NEGAN 
estanLęy ą.

KLĄR ‘ 
E THOMAJ 
E GEORGE FRED RUSH 
EJOSEPH BURKE 
EHUGO M. FĘIEND 
EWILLIAM V. BROTHERS 
E DĄNIEL P. TRUDE 
For Judges of Syperior 

Court 
(Pilnam Terminui)

H G^OVER C. NIĘMeyeR 
(Užpildymui Vakansijos) 

0DONALD Š. McKINLAY 
For Judges of 'Probate 

Court
(Užpildymui Vakansijos) ‘ 

E JOHN F. O’GONNEI.L ' "

SKI 
LYNCH

Rinkimai įvyksBirželio-June 5, 
1933. Balsavimo vietos atdaros 
nuo 6 vai. [ryto iki 5 vai. vak.

Desėtkų tūkstančių žmonių minios kasdie lanko Chicagos 
Pasaulinę Parodą.

Detro.it




Slllll meių laisvų |jM/.v«igu lie

tuviai buvo kunigijos perse
kiojami. Kada laisvamanis nu
mirdavo, tai būdavo visokiu 
nesmagumų su jo palaidoji
mu. Bet Amerikoje yra Jiųžinės 
laisvė. Tuo pasinaudojo ir lie
tuviai, kurie įsisteigė šias Tau
tiškas Kapines.

Kalbėjo dar “Vilnies” redak
torius V. Andrulis ir “Naujo
sios Gadynės” redaktorius L. 
Pruseika iš Brooklyno. Pas
kui “Pirmyn” choras-po va
dovyste p. K. Steponavičiaus 
ir “Laisvės Kanklių Choras” 
po vadovyste p. A. Kvedero 
sudainavo tai dienai pritai
kintas kelias daineles.

Programui pasibaigus, Justi- 
ce Park darže įvyko kapinių 
naudai piknikas. Iš kapinių 
vieni žmonės ėjo į piknikų, o 
kiti susibūrė miškuose, kur 
stovėjo tūkstančiai automobi
li’’. Žiūrint į tuos automobi
lius, atrodė, jog toli gražu ne 
visi Chicagos lietuviai jaučia 
depresijų. Kai kurie atvyko su 
tikrai šauniais automobiliais.

Prie automobilių rinkosi bū
riai žmonių. Jie gėrė valgė, ir 
draugiškai tarpusavyje kalbė
josi. Vėliau pasigirdo muzika, 
—■ smuiko ir armonikos gar
sai. Suskambėjo ir dainos. Ro- 
selando vien tik iš moterų 
Žiūrono suorganizuotas choras 
užtraukė taip, kad net miškas 
skambėjo. Apie chorų pradėjo 
rinktis būriai žmonių.

Senas Petras jautėsi taip, 
kaip Lietuvoje Kregždžių kai
me, kur prieš 20 metų prie 
miško susirinkdavo kaimo 
jaunimas ir dainuodavo links
mas daineles.

Vakarui užėjus, žmonės ėmė

JIS V it Al U V J d JUICLUTUH

Birželio 2 d., 9:25 vai. ryto, iš 
La Šalie stoties apleidžia Chi- 
cagų gana didelis būrys lietu
vių. Vieni jų važiuoja apsigy
venti, kiti tik paviešėti.

Jonas Juknevičia
Uršulė Juknevičienė
Emilija Mersch su sunum Ed

mundu
Lucija Girdžius
Stasys Stulpinas
Ona Endrijaitienė

: Adomas Endrijaitis
; Andriui Endrijaitis
■T. J.
' A. K. >
> L. B.
Šie visi chicagiečiai važiuoja 

laivu Frederik VIII, kuris iš
eis iš New Yorko birželio 3 d 
11 vai. ryto ir plauks tiesiai į 
Klaipėda.

Joniškiečių Kliubo 
piknikas

* . * 4 - ■—............  ■

Joniškiečių L. K. Kliubas jau 
gyvuoja keli metai.. Per tų lai
kų jis nugalėjo daug visokių 
kliūčių ir pergyveno daug aud
rų. Tačiau jis išėjo pergalėto
jas ir atsilaikė prieš visas ata
kas. Buvo tokių žmonių, kirtrie 
norėjo kliubų visiškai sugriauti. 
Bot jų pastangos nifėjo niekais, 
Šiandien kliubas stovi ant tvir
tų pamatų. Narių skaičius nuo
lat didėja ir tuo pačiu laiku 
kliubas stiprėja finansiškai.

Kada visoje šalyje siaučia de
presija, tai sunku yra gyvuoti 
bet kokioms draugijoms. Vie
nok kliubui nėra didelio sunku
mo, kadangi jo visas turtas 
yra gana gerai apsaugotas. Vi- 

ieškokime svetimų dievų, ku
rie mums nepriklauso.

Kliubas turi gana gerų su
manymų, kurie būtinai reikia 
vykdinti. Sakysime, birželio 4 
d. kliu’bas rengia piknikų su 
dovanomis. Piknikas įvyks p. 
J. J. Spaičio darže, prie pat 
Archer kelio ir Henry parko, 
Willow Springs. Įžanga veltui.

Visi kliubo nariai, o taip pat 
pašaliniai esate kviečiami pik
nike dalyvauti. Tuo jus parem- 
site kliubų ir padėsite jam į- 
vykinti gerus sumanymus. <

—B. B.

Burnside
Mirė senas šios kolonijos 

gyventojas

Gegužės 25 d. pasimirė Pra
nas Masionis, senas šios kolo
nijos gyventojas. Gegužės 29 
d. jis tapo palaidotas Tautiško
se Kapinėse. Velionis paliko 
moterį, dvi seseris, ir du švoge* 
riu.

Masionis gimė Lietuvoje, 
Rimkazarių kaime, Seinų para
pijoje. Mokslus ėjo Lietuvoje 
ir baigė dvasiškų seminarijų. 
Prieš pat įšventinimų į kunigus 
jis pabėgo ir atvyko į Amerikų, 
nes nenorėjo dvasiškiu būti.

Amerikoje Masionis dirbtuvė
je nedirbo, bet vertėsi visokiu 
bizniu. Vienu tarpu jis buvo 
sumanęs tapti advokatu ir, ro
dosi, buvo pradėjęs lankyti mo
kyklų. Tačiau dėl kai kurių 
priežasčių baigti advokatūrų 
jam nepasisekė.

Gyveno velionis, taip sakant, 
nuošaliai ir lietuvių visuomeni
niame gyvenime nedalyvavo.

P-lė Angelą ,Ward iš Londo
no, kuri tapo išrinkta “Miss 
England”.-— gražiausia mergi
na visoj Anglijoj. Ji dalyvaus 
.visos Europos gražuolių kon- 
teste Ispanijoj už “Miss Euro
pa” titulų.

Kiek teko girdėti, jis pageida
vo, kad jo kūnas butų sudegin
tas krematorijįoje, nes viso
kioms kapinėms jis buvo prie
šingas. Kadangi gimines tuo 
klausimu negalėjo susitarti 
(kai,kurie jų reikalavo, kad birb
tų laidojamas šv. Kazimiero 
kapinėse), tai tapo padarytas 
kompromisas ir velionis liko pa
laidotas Tautiškose Kapinėse.

—Rep.
f ' • ________ -
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Smalelių faunoje
Gerai žinomi North Sidėje 

per ilgus metus veikėjai, Sma- 
leliai, nusipirko pereitais me
tais farmą netoli Diamond eže
ro, apie 35 mylios nuo Chica- 
gos, kur mano apsigyventi' pa
stoviai ant ilgesnio laiko.

. Pereitų sekmadienį Kaulinai 

vome J. Kaulino automobiliu, 
kuris sykį jau buvo pavogtas.

Smalelių farma randasi la
bai gražioje vietoje ir gražiai 
įrengta, — mūrinis didelis na
mas ant kalnelio, kuris yra 
matomas iŠ toli, nauja barnė, 
užvestas gražus sodnas apie 
namų. Kada suaugs medžiai, 
tai bus puikiausi farma toje 
apylinkėje.

Smalelių sūnūs Albinas, ku
ris buvo veiklus narys Bijūnė
lio Draugijėlėje, ypatingai lo
šimuose visada pasižymėjo, už
baigė pradinę mokyklų su ge
riausiais paliudijimais. Albinas 
yra dar tik 12 metų, bet labai 
gabus vaikas. Gerų pasekmių 
jam toliau siekti mokslų. Tė
vai yra pasirengę gelbėti moks
le ir toliau.
‘i Apžiūrėję farmų ir pradėtų 
darbų grįžome į Chicagų. Ka
dangi dar pirmas metas, tai 
reikalinga daug darbo pridėti, 
nes ta farma nebuvo pirmiau 
dirbama, čia žemė atrodo gana 
gera. Smalaliai labai draugiški 
žmonės ir darbštus, bet visgi 
turi dar vienų darbininkų, 
ris gelbsti išdirbime senai 
dirbtos žemės. —žv.

kū
ne-

Bridgeport
Pasekmingi biznieriai

adresu 650 W. 35th 
sėkmingai vedė biznį, 
gerai supranta savo

darbus. Dabar Frank

Ridlauskai, kurie buvo uždėję 
Frank’s Babtery and Ignition 
Station 
St., 
Frank 
amatų ir gerai atlieka jam pa
vestus 
jau yra kitoj vietoj, 4559 So. 
Halsted St., ir laiko Stock 
Yards Battery and Ignition 
Station. Perdirba batteries, — 
iš senų naujas padaro, sutaiso 
starterius, generatorius ir “ig
nition”, o taip pat ir abelnų 
mechaniškų darbų atlieka ge
rai. Reikalui esant, galima 
kreiptis prie bile kurios sto
ties, kaip tai: 65,0 W. 35th St.

GARSINKllĖ; 
NAUJIEMS!
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Važiuokite Lietuvon 
Cunard Linijos 
patarnavimu

-u.

The Cunard Linija vėl rengia ekskur
siją į Lietuvą, kuri išplaukia birželio 29 
d. didžiuliu laivu “BERENGARIA” Su 
šia ekskursija išplaukia didelis būrys pa- 
sažierių. Ekskursija vadovaus patyręs 
p. Bergen lietuvių skyriaus vedėjas, ku
ris yra gerai žinomas, ir yra labai sėk
mingai vedęs panašias ekskursijas pir- 
miaus. P-s Bergen žada surengti viso
kios rūšies pasilinksminimus ir žaislus, 
taip kad keliaujantiems bus linksma ir 
smagu. Jisai taipgi rūpinasi, kad kiek
vienas keleivis turėtų reikalaujama vizą, 
kad bagažai butų tvarkoje ir abelnai pa
sistengs, kad kiekvienas važiuojantis su 
šia ekskursija butų pilnai aprūpintas ke
lionėje.

Ekskursija žada būti labai sėkminga, 
nes Cunard Kompanijos Linija deda vi
sas pastangas, kad ši ekskursija butų 
daug pasekmingesnė negu pirmiaus buvu
sios. Kreipkitės į savo vietinį agentą 
dėl informacijų arba rašykite į Cunard 
Linijos Ofisą.

YOU 
SAVE 
IN BUVINC

K^baking 
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DoubteAction.f

MIIUONS OF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomų Lietuvoje laisvos minties mėnesinį" 
mokslo, visuomenės ir literatųros populiarų žurnalų

KULTŪRA
PRENUMERATOSrsKAINA: Amerikoj melams — i
dol., puseFfAelų HpU/fc dol.;. Lietuvoj metams — 2 dol 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — Vt dol.
uch., pusei nieių Mr
pusei metų — t dol., ketvirčiui

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros
ž. admin.

VVISSIG
Specialistu ii 

Rusijoi

Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimu 

’ 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. Crawford 5573
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ATIDARYMAS
BIRŽELIO-JUNE 1 D, 1933

Ramova Gardens
3508 SOUTH HALSTED STREET

(Viršui Ramova Teatro)
MUZIKA — PROGRAMAS—T) AINOS — ŠOKIAI ALUS IR 

UŽKANDŽIAI.

JOHNNY RELL’S ORCHESTRA
. * ' • ’ . '' "< :■ ‘ Y < ,
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KAPITALAS IR DARBAI “KONTROLIUOJAMOJE 
PRAMONĖJE”

Roose velto administracijos remiamas pramonės 
kontrolės bilius numato susitarimus dėl darbo valandų 
ir darbininkų algų tarpe pramonininkų atstovų ir dar
bininkų atstovų. Jeigu šis bilįus pavirs įstatymu, tai 
kiekvienoje pramonės šakoje darbininkai turės rinkti 
savo atstovus deryboms su pramonininkais, čia atsi
daro platus laukas pramonės darbininkams organizuo
tis.

Šita proga norį pasinaudoti Amerikos Darbę Fede
racijos viršininkai. Prezidentas Gręen išleido atsišau
kimą į visų unijų viršįninkus, kviesdamas juos birželio 
6 dieną suvažiuoti į Washingtoną pasitarti, kaip įtrauk
ti j unijas visus Amerikos darbininkus.

Antra vertus, sujudo ir. kapitalistai. Visos šalies 
pramonininkų, sąjungos (National Association of Ma- 
nufaęturęrs) prezidentas, Robert L. Lund, telegrafu 
išsiuntinėjo sąjungos nariams kviętimą susirinkti Wa- 
shįingtonę ateinantį šeštadienį. Susirinkimo tikslas —- 
protestuoti prieš aųkšciaus paminėtojo biliaus patvar
kymus, kurię ręikalauja, kad visoje pramonėje butų 
dąromos kolęktyvęs sutartys tarpe darbininkų ir darb
davių. Pramonininkai bijo, kad darbininkų unijos už
valdys įmones, paversdami visas dirbtuves “uždaryto
ji gojais”.

Bus įdomu sekti tolimesnį vystymąsi šięs kovos 
tarpe darbininkų ir kapitalistų. Bet viena jau yra aiš
ku, kad įvedimas šiokios-tokios kontrolės pramonėje 
neišvengiamai stato prieš kits kitą darbo ir kapitalo 
atstovus, kaip klasę prieš klasę. Kova tarp darbininkų 
ir kapitalistų eina visą laiką. Tačiau, kol pramonė yra 
palaida, tai paprastai kovoja tik atskiros darbininkų 
grupės su atskiromis ^kapitalistų grupėmis; o visa dar
bininkų klasė nesuranda vieno fronto savo reikalams 
ginti. Organizuotieji darbininkai labai dažnai stoja 
prieš neorganizuotuosius, ir atbulai

dinėti: juk katalikas,, tamsus kaimo žmogelis, ii’ kunigų seminarijos profesorius Dievą, jo santykius su žmogumi, pragarą įsivaizduoja taip skirtingai, kad vienas iš jų drąsiai galima sftabmeį- džiu pavadinti. Mes gerbiam visas pasaulėžvalgas, gerbtam kiekvieno žmogaus įsitikim- UUJS, ąą,1j gi jei jie. karta atrodą įę. M
Ha- Wta Tąijiąu iįfto, Pflči,u ^erei- lįia supyti, j,og( W liuką lįylyti, kai j, nuaš. IfiR s^ąau,- na, ęąrbtl Rk KUS, kituą «WW>. 0 MM! ‘ffc Uią toleruoti, pąkę^ū“Todėl buriipąsia į tyri Kfr Mus, naujus organizacinius tikybinio ar panašaus pobūdžio vienetus vien tik dėl to, kad galėtum atlikti grynai iš 'valstybės tvarkos ir. intę- ręąų išplaukiančius reikalus, butų daugiau negu beprasmiškas. Laisvamanių organizacijos,.. šiandien yra dėl to karingos nuotaikos, kad mą- sų krašte dar nėra sulygintos visų piliečių teisės šią- me straipsnyje minima prasme. Musų organizacijų tikslas — susisiekimas ir susį- bendrininias laisvosios minties žmonių be kitų, kurie savo įsitikinimais nepriklauso prie organizuotų bažnyčių ir jų apeigų ir kurie apskritai mažai tevertina orgą- nizuotąją religiją. Musų tikslai tiktai kultūriški, ir grynai pilietiškiems, valstybiškiems interesams tenkinti mes nemanom erezijų skelbti ar kurti naujas tikybines sektas.”Taį, žinęmą, išmintingas nusistatymas. Religinės sektos ir taip per daug svarbią rolę vaidina Lietuvos gyvenime.

PRISIPAžĮSTA IŠEIKVOJĘS 
LDS. KUOPOS IŽDĄ 

k / f .n t * ,

POLICININKAI NEŽINO ĮSTATYMŲ

Policijai suareštavus Chicagoje vieną merginą, ku
ri automobilio nelaimėję lengvai sužeidė 4 metų vaiką, 
pradėta tyrinėti to arešto aplinkybės. Pasirodo, kad 
policija šitame viename atsitikime peržengė ne. mažiau 
kaip 11 miesto patvąrkymų, valstijos įstatymų ir kon
stitucijos paragrafų.

Tai yra ryšius pavyzdys to, kad vadinamieji tvar
kos ir įstatymų saugotojai paprastai nieko neišmano 
apie įstatymus, o labai dažnai, kad ir žino, bet visai jų. 
nepaiso. Jau, rodos, toks dalykas turėtų būti žinomas 
kiekvienam, kad policija neturi teisės areštuoti žmogų 
bę warrant'o už menką prasižengimą, atliktą policijai 
nematant. Bet paminėtame atsitikime buvo sulaužytas 
ir šis įstatymas.

Kad policija butų kompetentiška kovoti su piktada
riais, ji turi pirmiausia pasirūpinti, kad jos tarnauto
jai žinotų ir gerbtų įstatymus.

■ <

Apžvalga
H

LAISVAMANYBĖ NĖRA 
NAUJA SEKTAKaune einąs laikraštis “Laisvamanis” rašo, kad kai kurie kunigai pastaruoju laiku ėmė davinėti patarimus laisvamaniams, kad jie susiorganizuotų į tam tikrą sektą (religinę organizaciją), pasidarytų tam tikras apeigas, ir tuomet valdžia juos galės įregistruoti, ir jie galės niekeno nekliudomi •toliau laisvamaniškai gyventi, tuoktis, krikštyti savo vaikus, laidoti savo numirėlius ir t. t. Bet “Laisvamanis” sako, kad toks patarimas laisvamaniams esąs nepriimtinas. Jų tikslas nėra steigti naują sektą, bet kovoti dėl teisių sulyginimo vi-

siems žmonėms, be (tikybinių įsitikinimų skirtumo.“Norint vienokius ar kitokius patarimus, nurodymus laisvamaniams duoti”, rašo minėtas laikraštis, “reikia visados atminti, kad laisvamaniai niekad nemano visus žmones įtikinėti ar versti tikėti, jog žmogus kilęs iš beždžionės ar beždžionė iš žmogaus, žmonės įvairių profesijų, įvairaus gyvenimo ir aplinkos patyrimo susikuria savotiškas pasaulėžvalgas. Tuo labiau žmonės gręndžia savo įsitikinimus męlęslu, kuris diena iš dienos neša naujų vaisių.' Vienas žmogus iš kito gali pasimokyti, pą- pildyti savo žinojimą ir parduoti kitam, bet nieku budu negali sugebėti priversti taip manyti, kaip jis mano, šioji tiirovė yra amžių patyrimo pagrįsta. Kam save apgau-
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SVEIKATOS SKYRIUS i
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prikando savo lupą. “Tas užims maždaug apie penkias valandas,” jis atsake.Tai užteks laiko, jei tu sugrįši apt puses aštuntos, Francis. Arba, palauk: tik palik išėmęsi mano daiktus apsirengimui. Tu gali turėti visą vakarą sau. Aš nebusiu namie ant vakarienės, tai man tavęs nei nereikės.”“Ačiū jums, pone,” ištarė vyras, apleisdamas kambarį.“Dabar, Alau, negalima sugaišti nei vieną minutę. Kokia sunki šioji skrynia! Aš užnešiu ją. Jus pasiimkite kitus daiktus.” Jis kalbėjo skubiai ir autoritetingai. Camp- bell’as jautė esąs jo dominuojamas. Jie sykiu apleido kambarį.Užlipęs ant viršutinių lubų, Dorianaa išsitraukęs raktą, atrakino duris. Tada jis staptelėjo ir jo akyse pasirodė susirūpinimas. Jis sudrebėjo. “Aš nemanau, kad aš galėčiau įeiti, Alau”, jis sumurmėjo.“Tas man nieko nereiškia. Man tavęs nereikia,” šaltai tarė Campbeiras.Dorianas pusiau atidarė duris. Tą bedarydamas, jin pamate savo atvaizdo veidą išsišiepusį saulės šviesoje. Ant grindų, priešaky atvaizdo, gulėjo perplėšta uždanga. Jis atsiminė, jogei preš praeitą naktį jis buvo užmiršęs pirmą sykį savo gyvenime paslėpti pražūtingą drobę, ir jis jau norėjo šokti prie jo, kaip vėl atgal jis pasitraukė.Kas* gi tai buvo taip bjauriai raudona rasa, kuri spindėjo, šlapia ir žvilganti ant vienos rankos, lyg kad drobė butų krauju prakaitavus? Kaip baisu tas buvo! — baisiau, jam atrodė tuo momentu, ir. už tą nebylį daiktą, kuris, jis žinojo, buvo išsitiesęs skęjęsai stalo, daiktas, kurio fantastiškas, iškrypęs šešėlis ąų,t domėto klimo parodė jąin, kąd dar tebebuvo nepasi- jiųliuęs, tebebuvo ten, kur jis ;jį buvo palijus.Jis giliai atskivėpė, atidarė dąrįs truputį daugiau ir pu- siąų užsrąer^ęs ir nukreipęs galvą į šalį, staiga įėjo vidun, nutaręs nei sykį nepažvelgti įTada pasilenkęs žemyn ir pąėnięs auksuotą purpurinę palą jis užmetė tiesiog ant at- vąizęlo, (Bus daugiau)

Bet randasi ir tokių cukri- ųęs ligos palįęstų ligonių, kurie be inulinę negali apsieiti, jnęs nępąisaąt ką jie nedarytų, yistięk nęgąli, nusikratyti nuo. šios- ligos. ' Tokie ligonys dažniausiai ištuoks ta patys per- žiųrėti (įšegzaminouti) šlapumą, ’išpjęksta kaip vartoti insuliną ir įe gydytojo pagalbos patys sėkmingai gydosi. Bet kurįų kišenius leidžia, tai, ži- nomą, saugiausiai ir geriausiai būti gydytojo arba klinikos priežiūroje.šios ligos ligonių tarpe randasi ir tokių Ųgonių, kurie be ^al^ųmę negąli apseiti; jie pripratę (aidžią kavą, arbatą arba saldą vandenį gerti, žinomą, tokio įpročio galima nusi- kratyti bę jokio pavojaus sveikatą!, fyęt perą būtino reikalo; vietoje cukraus, galima vartoti po biskį sacharinos (cukrelio) be jokio pavojaus, nes saęharinas neturi cukraus ypatybių, dėltę ir cukrine liga sergantis gali jį vartoti.Vaistų nuo šios ligos apart. Insulinas ir tai tik laikinai tepagel- bsti. Jei ligonis yra silpna- kraujis, tai reikia vartoti vaistų dėl sustiprinimo kraujo, o jei ligonis neramus ir nemiega, tai, žinoma, reikia vaistų dėl miego. Viduriai turi būti dabojami, kad neužkenktų, bet ątjpęių vaistų reikia saugotis.Taigi iš to viso galima pa- •tėmyti, kad. cukrinės ligos gydymas remiaai daugiau ant nutatymo tam tikro, maisto, kuris užląikYlų žmogaus sveikatą ir neleistų cukrinei ligai pasikartoti.

, ..... ’ ’ '?J ' ’■ r***'šj Skydą Tvą^o. ją
AMERjK.oš metVviu wrA«V

.t -• * j • tn-vartojamas krakmolinio mąis to nieko negelbsti, tai tuomet prisieina ligonį alkinti per kelias dienas, būtent: nuo yię- nos iki penkių dienų. Per tą laiką ligonis neprivalo ąlębįą valgyti, tiktai gerti vaądęnį arba ir kavą be cukraus- inl ligonis per daug nusilpsta, tąi tegul atsigula į lovą. Kųoniet šlapume nębęąii^anda cukraus, tuomet galima pradėti sriubos skystimo. Vėliau^ jei viskas gerai eina, tai galima duoti pieno, grietinės ir svi^- to po viskį kasdieną. Tokiu budu ligonis gali pasiliųosųoti nuo šios ligos vien tik tinkamo valgio nustatymu. Bet jei nei valgio nustatymas, nei al- kinimas nebęgelbėtų, tai tuomet jau reikia vartoti insuliną, kuris prašalina cukrų. Bet insulino beveik nėra, visas kcblūmąs yra tame, kąd insulinas prašalina ligą til$ tam laikui. Kuomet ligonis pradeda daugiau valgyti ir neima insulino, tai cukrus vėl pasirodo šlapume. Dažniausiai pyiseina ligoniui leisti po lOida insuliną ir tuo pačiu laiku skirti jam tinkamus valgius, ir tokiu budu prieinama prie to, kad žmogua gali valgyti tam tikrus valgius be jokio pavojaus sveikatai ir insulinas jam nebereikalingas, nes nuo tokio valgio cukrus jau nebę- piasidaro šlapume.

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

DIABETIS MELLITUS(Cukrine Liga)
j ■Rašo Dr. J. P. Poška, gydytojas ir chirurgas, Chicago, įįl.

Vienas smarkiųjų komunistų veikėjų ir jų susivienijimo organizatorių, P. J. Petronis, iš Roselando, rašo “Tiesos” 11-ame numeryje, kad jisai suvartojo LDS. 139 kp. iždą ir .negalįs dabar sų kuopa atsiteisti. Todėl jisai turįs rezignuoti iš kuopos iždininko vietos, “iki neišlyginsiu tos mano klaidos”.(Petręnis buvo iki šiol ir bolševikų susivienijimo 2 apskričiu sekretorių^. Apskričio, konferencijoje kilus klausimui apie apskričio finansus, jisai “dėl organizacijos labo ir kad ne$i- lęįftti. į bereikalingus ginčus”, rezignavo.Savo išpažintyje Petronis sako: “Kadangi nuo pat įsikūrimo LDS iki šių metų pradžios esu buvęs LDS 139 kp. iždin., kuopos pinigai buvo ant mano rankų. Užėjus krizini, nesant ištekliaus, panaudojau kuopos pinigus saviem reikalam su ta minčia, kad kaip greitai pagerės, laikai, taip greitai išsilygihsju. Tačiau laikas mane apgąvo. šiame momente esu tokioje padėtyje, kad jokiu budu tų pinigų kuopai negaliu grąžinti. Aišku, dėlei to kuojoj kyla nepasitenkinimas ir visokį man užmetimai. Tfas pats klausimas buvo iškeltas ir Apskričio konferencijpj. Suprasdamas to mano žygio žalingumą organizacijai, l^ur per ilgus metus esu dirl^s, bet negalėdamas tos klaidos šiuo laiku atitaisyti, nes esu bedarbis jau veik per du metu, o ką pirmiau buvau sutaupęs, tai viskas eina ant i pražūties, todėl turėjau pasitraukti iš " aUalcomin^os i vietos, iki neišlyginsiu tosmano klaidos.”

piabetis Mcllitus, arba cuk- iyęąę liga, pasireiškia tuomęt, ‘lįmoinet nusilpę žmogaus kūno kai kurie organai nebegali suvartoti cųkrauą ir tokio maisto, kuriamę randasi nemažai krąkuiolo, kaip tai: bulves, JdVpną, į>upO{5» žirniąi, iš mil- Itų pagamintąs maistas, kai kų- ,rio£i daržovės, kaip tai: sęti- nį.ąį, gručkąi, ropės, morkos ir taip toliau. Krakmoliniai valgiai patekę į žmogaus kūną persikeičia į cukrų, kuris jeigu nesuskaldomas ir nesunaudo- 
1:1; t-.* rį • |jaiųas pąsirod.0, šlapume.ši liga gali paliesti kaip senus, taip ir jaunus, Ji, gali būti staigi ir ębypniŠką.Stąigi cukrine liga dažniau kąb.inaši prie jaunųjų, o chronišką prlę ąęąųjų, Stąi^ioji sn^ąrkiai veikią, chronlškęji— md^ioą ' Įi^oi^ ųięko, ypatingo nepąj^ųčia, bet laikui bėgąnt sjmpięmay apsireiškia. Ligonis p.rądcda jausti troškulį, bui’ąą d^įąstą, valgyti norisi iy jis ąemažąi valgę, bet jęs eina lięsyn — tai yra nųstoj.ą svoriu šlapumas pradeda, eiti taukiai ir nemažai jo išeina. Liežuvis sęuęias, raudonas ię, aptrauktas. Seilių burnoje mažai raudasi. pantų smegenys dažnai špuntą, viduriai sukietėja. O- da sausa, prakaitas retai pasj- sirodo, tai nepaprastai dideliu prakaitavimu. Skaudulių pasikartojimas, odos niežėjimas arba žęma pasirodo pas žmo- ne, kurie turį savyje perdąug* cukraus- Kartais. atsiveria žąizr. dos įvairiose kūno dalyse, o, labiausiai ir *dažniausi,ąi tai didžiajame kojos piršte. Jei tos žaizdos Jnępagydomos ir cukrus nesumažinamas iki normalio reikalavimo, tai gangrena prisimeta ir tuomet . au yra blogai,, kartais) ne tik užimtos dalies priseina nustoto, bet ir pačią gyvybę prarasti.Cukrinės ligos nusilpnintas ligonis dažnai įgauna plaučių įdegimą ir miršta. Nutirpimas narių ir neuralgia arba nervų gėlinias dažnai ąpsireiškią pas tuos ligpnįs, kurie serga cukrine ligą, bę to, jis jaučias nusiminęs, nuvargęs ir nervuotas, nes/negali pąsdsęti. Akys irgi kartais nukenčia nuo cukrinės ligos. Kataraktas arba dalinis akies j.aya.l^yi,-mas alfi,es« R.ligosnesnis yra ligępi.?,. t«J,9 progoį jis turi p.t^veilfti. Maželiai gąilnegu j.(i liga ta SfflaįĮta,. Nuaugę laupys; yir< 5Q, iijtęttį li W Wgyventi.negu Ijęsie^, ; pęą svorių juos ąętąip/suyąrgmą.Gydymasis yra ilgas,( siekus ir ręikąlAMjanŲš kantrybęs, ^as,iSye?,UW. W susilaikyippPirmiausią,i ijęj^iaiš valgio, cufei),. s^VTOTO W visą tą »dasi nemąžąi Vž.tįi-laikyti šyayląj, diMll ŠjRaA ¥ saugotis, ixu<?, tyęrįąMw?p Muilytis pą.t,aytln,ą ^asdlCT^ W gali Salia^e o jeigu ue, tai, maudytį! yęįkią.Valgymą, ’ yęijda i^a,teĮ
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Vertą Ą. ęartanas,

Briano Gray’jatis Atvaizdas
———Vviętą,ginčiau tuo/’“Tai nėra joks neparanku- mąs, poffė-'E«- (Srįžti?”pjorianaą pažvelgę į čaiųp-. hęll’ą. “Kdip l^ai j¥sU lYTO?’ AIW.V’ iis- I®" vienodų rąVĮiu bftlsų. Tre-

Ritajp. aš tave nevar-(Tęsinys)“Tai Hąrdįnas, pone?*-“Taip — Hąnęįiųąs. Tų privalai tuoj auš keliauti į Bąch; mopdą, paųiątyti Hąjędlną asr ųienišlfąi ir pąsąkyti j(ąpi, kąd jis. atsiųstų d.u syk oręlųdų, negu bųyąą užsakęs ir kad, p^ąjįšytų hąl-’_ ...........  f. . ..tjąįy. i^a^iąuąią. I< Vfety a% v*_ a^Wn.^ kanib,ary-(ęi nepęjęiu, bįaltt,ųją. šiąndįe. jfc rų^pą, padavę jąin nepąp- yrą d^^ Frąąęįs, p ^os di?W$^ęhmępįd’aą yra labąi pųiM sujaukė
BLOGĄS SAPNAS,
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Daržovės, pavidalu ka,ip tai,: k,op.%1įąj» salotai ir sietinių lapai yta geras valgis. Agurkai, inėbėsiri& roputes i\’gi yra gerai vaĮgyti. Jei sumažinimas valgio ir ne-
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CHICAGOS
ŽINIOS

Pavogė 15 siutų ir 36 
poras kelnių

Teisėjui

gavęs

aiškino, kad pirkęs 
siutą už $2.00, o 12 
visai veltui

.Gegužės 29 d. municipalianie 
teisme teisėjo Joseph H. Mc- 
Garry kambariuose buvo svars- 
tąma dviejų plėšikų byla. Plė
šikai gegužės 15 d. išmušė lan
gą, įsibriovė G. C. Brown siu- 
vyklan (3561 Vincennes Avė.) jr 
išgabeno visus drabužius, kiek 
tik rado—15 siutų ir 36 poras 
Mhvy-

čųpraptama, savininkas pra
nešė apie tai policijai, kuri 
areštavo nuturimą pilietį Ir- 
ving Washington, 3618 So. Mi- 
,ęhigan Avė.

Pilietis, nenorėdamas susi
durti su visais nemalonumais, 
patarė policijai suimti ir jo 
draugą George Smith, kuris, 
esą, pavogęs drabužius.

Policija išpildė jo pageidavi
mą ir visas reikalas atsidūrė 
teisme.

Bylos nagrinėjimas buvo į- 
domus, kadangi Smith, pas ku
rį rado drabužius, neprisipaži
no kaltu.

Advokatų tardomas, jis aiš
kinosi, kad vieną siutą pirkęs 
nuo Washington, už kurį mo
kėjęs $2.00.

Teisėjas klausia: O kur ga
vai 12 siutų, kuriuos pas ta
ve rado ?

Kaltinamasai atsako: Maga
ryčioms pridėjo mano geriausi? 
draugas Washinington.

Teisėjas: O kur tavo drau
gas j uos gavo ?

—Jis pavogė iš Brown siu
vyklos.

Teisėjas: Kada jis pavogė: 
,,, kokiu laiku?

—Apie antrą valandą ryto ge 
gūžės 15 d.

Teisėjas: Ar tu savo draugui 
pągelbėjai parvežti namo dra
bužius?

—Ne. Aš tuo laiku miegojau.
Teisėjas: Tai kodėl nepagel- 

bėjąi ?
—Todėl, kad jis blęgas vagis: 

kai tik pavagia, tai tuoj j j ir 
sugauna.

Teisėjas: Ar tu geresnis va
gis?

—Aš esu teisingas, kajp Die
vą myliu...

Kelia aukštyn rupką ir pri
siekia prieš dangaus šventuo
sius.

Tardomas VVashingtonas
Teisėjas: Ką tu turi pasaky

ti?
—Turiu pasakyti, kad esu ne

kaltas.*

eilW
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Patvinusi Illinois upė tięs Beardstown, III. Vanduo tiek pąkįlęs, 
kad siekia augštą tiltą.

M

Kušete Smoa^r Gt/AVlS

Musele bhoals hydroelektros stotis, pastatyta valdžios lėšorpis, ir vąldžios operuojamą, bet 
elektrą parduoda privatinėms kompanijoms. Senatoriui liūgo Black užsiminus, kad yrą nere
guliarumų tos stoties operavirpe, tapo pasiųstas specialis investigątorius Louis Glavis, kuris 
surado, kad privatinės kompanijos netiksliai naudojo stotį, apgaudinėjo valdžią ir pagadino 
niekurius generatorius. Senatoriaus George Norris pastangomis, dabar tą stotį operuos pati 
valdžia, kuri elektrą pardavinės tiesiai vartotojams. Už tą senatorius Norris kovojo jau virš 
dešimties metų. Platus projektas tos stoties ir viso Tepųessee upės k|oųio išvystymo jau pa
sirašytas prezidento Roosevelto.

Teisėjas: Ar viskas?
VVashingtonas stovi akys nu

leidęs; žandui dažnai miklina, 
tur būt, dąr vakarykščios “chew- 
ing gum” buvo užsilikęs tarp 
dantų. Pagalios, greit susigrie
bęs pradėjo teisintis.

—Aš niekuomet nieko nevo
giau. Aš ir tų drabužių nevo
giau, o tik pasinaudojau* geru 
bargenu. Gegužės 16 d. pas 
mane užėjo Smith ir atsinešė 
vieną siutą. Siūlė pirkt už 
pustrečio dolerio. Tad ir nu
pirkau. Bet tas...

Teisėjas: A, tai tu* žinojai, 
kad jis tau parduoda vogtus 
drabužius?

—Aš tikrai nežinojau, bet aš 
maniau.

Teisėjas: Ar tu jo klausei, kad 
tie drabužiai vogti ?

—Ne.
Smithas susimaišęs šoko prie 

teisėjo, šaukdamas visa gerkle:
—Taip, taip, jis manęs klau 

sė, ar aš tuos drabužius pavo
giau.

—Jis meluoja!!
Teisėjas: Jis meluoja ir tu 

meluoji.
Tuo ir baigėsi bylos nagrinė

jimas. Teisėjo nuosprendis: 
Washingtonas turės kalėti 30 
dienų, o Smithas 90 dienų bei 
teismo išlaidas užsimokėti.

—Kep. F. Bulow.

apie 130,000. Tatai nustebino 
net parodos rengėjus, kurie ti
kėjosi tik apie 80,000 lankyto
ju*

Lankančiųjų dėmesį labiau
siai traukia “Paryžiaus gatvė’’ 
ir robotas, kuris aiškina ir de
monstruoja žmogaus kūno vei
kimą.

Indianoje suimtas Chi- 
cagos plėšikas

St. Joseph kauntės kalėjime 
sėdi Daniel McGeoghcgan, vie
nas labiausiai pasižymėjusių 
Cbicagos banditų. Gegužės 29 
d. jis su penkiais kitais bandi
tais apiplėšė Culver, Ind., ban
ką ir pąąišlavė $16,000. Tačiau 
tais pinigais ilgai jiems nete
ko džiaugtis, kadangi už kelių 
valandų plėšikai tapo suimti ir 
pasodipti į kalėjimą. Grobis 
iš jų tapo atgautas.

Pasaulinę Parodą jau 
aplankė 450,000 žmęipų

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I,

Nežiūrint kur gyveni jn.usų pątarnavijnąs prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINA 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 83^0 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj 

5340 South Kedzie Avenue

Ąp^kaięiuojąma, kad nuo 
Pasaulinės Parodos atsidary
mo ją jau aplankė 450,000 
žmonių. Ypač daug lankyto
jų buvo puošimo dienoje, —

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

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

J. F. EUDEIKIS
UVIŲ GRABORIUS 
iQ?^®MITAGE AVĖ.
fr.17Xg-i.I743 -. CHIfiAgO.
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pateko gegužes 19 d., kai va
žiavo savo tėvo automobilių. 
Jos automobilius užgavo ketu
rių metų berniuką, kuris tapo 
lengvai sužeistas. Motinai po 
tos nelaimes ji pagelbėjo ber
niuką įnešti į namus, kur pa
siliko apie valandą laiko. Ber
niuko motinai ji padavė savo 
adresą ir automobilio laisnį.

Nežiūrint į visą tai, p-lė Ža
gei tapo areštuota ir pasodinta 
su viena pamišėle vienoje ka
meroje. Jai nebuvo leista su 
njeku susinešti ir užstatyti 
kauciją. Kada ji pareikalavo, 
kad butų padarytas kaltini
mas, tai policija atsisakė tatai 
padaryti. Kalėjimu jai nebu
vo duodama valgyti.

Negalėdamas iš policijos pa- 
liuosuoti savo dukterį, tėvas 
kreipėsi į teigėją Green, kuris 
pareikalavo, kad Lilyan butų 
paliuosuota.

LIETUVIS

8

Policija nesilaiko jsta 
tymu

Daug triukšmo dabar kelia-

(avimo. Į policijos rankąs ji

LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galyos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo; "hervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Ęriręngia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, ■_ parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 8 
v. Nedėlibmis pagal sutartį. Akinių kainos, 
per pusę pigįaųs, kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Ęo.ųlevard 7589

i
. i

?LL. t

Yards 1829

SERNER
SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

’ Atsitikimuose

Ofisas įr Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavicia Undertaking 
Co.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. R ADŽIUS
Ine. 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja ui $25.00 ir augščiau.

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

Chicago, III.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMŲOTOJĄS 

Patarnavimas gerais ir nebrangus

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

.■*♦ .'■'Yf • lTT

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas |ai- 
dotnyėse ir kokiame rei
kale Visuomet ėsti 
ningas ir nebrangus* < to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. 1LL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRAĘORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apįeliųkšje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

w West 46 St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mus: 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
Tel. Cicero 5937

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

. Physical Therapy 
--------- B Midwife

6109 South Albang
Avenue 
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 

I dymb ųaiųuose ąr ,11- 
| goninėse, duodu ma- 
.«»«> w«»t-

M0t#fau jr mergi- 
—^Jltiom patarimą! do- 

* vanai. •

....  .-u...... ............................... i i iii į .....i..., ■ ,

Advokatai sako, jog p-iės Za-Į Lietuviai Daktarai 
gel atsitikime policija sulaužė ' 
ict 11 patvarkymų punktų.] 
Pirmiausiai be vapento ji ne
turėjo teises ją areštuoti, ka
dangi iš berniuko tėvų pusęs. - 
icbuvo jokio kaltinimo. Nę- " ■'"k w 8° 12% ^vaUri^*
turėjo teisės laikyti ją kalėji- ,lventadįeniais nuo 10 iki 12
mė’ir tt. ' Ph®nt MM "

DR- „TORIO
Persikėliau j erdvesni ir patogesni vjetg

Oarsinkitės Naujienose

Byy gloves wlth vvhpf 
it savęs

HBra reikalo snoaltl 60e ar

SS; o.
u piriUnaitea ar ke kita, 
adambeft* Phamaoal (k>.

LĮSTE RINE 
TOOTH PAŠTE 

25e
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentisfas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd.
arti Westem Avenue

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

puo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Sercdoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
TeJtfęuM yirgipia 0034

DR. A. L. YUSKA 
2422 VZ. įfargaette J^d. 

kampas 67th ir Artėslan Avd. 
-Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo y|-4 
Ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų h 

nedėliotas pagal susitarimą.

Rez. 6600 South Arfetian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

DR» P. Z. ZĄLATQKI$ 
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICĄGO. ILL.

Daktaras V. Ą. $imkus 
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusia* 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo »1 iki 4 jr nuo 7 iki 9 v. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halrted Street 

Tel. ^ųlevard 1401

PRANEŠU
Dr. St«io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

8

Phone Canal 6122

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomie ir nedčliomie pagal sutarti 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefonai Republic 7868

Ą. MONTVID. M. D. 
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunsvrick 0597

Ofiso fel. Lafayette 7031

j)r. Y. E. Siedlinskis
DBNTISTAS

4143 Archer Avenuer------- -- - . ........ ....
A- P- Rutkaw*M, MP.

%VĄLANPOS: 1 . ..

DR. C. KASPUTIS 
DBNTISTAS 

fl Jr 
eenojoj vietoj.

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

niais pagal snsitarimą.

3335 So. Halsted St 
Tek BOULEVARD 9199

Ofiso ir Rez. Tek

756 W. 35th St 
(Cpr. of 35th * Halsted Sp) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti.

Td. ^1^2^’

M. BERTASH
756 W. 85th St

Cor. of 35th B Halsted Ėts) 
9fiso valandos nuo 1-3, ^nuo 6:4p-pt30 

Nędėldientąis pagal sutarti.

įvairus Gydytojai
_ ..i...... ■■■r .i , ■

Phone Armitagt 2822

1145 Milivaukee Avenue.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 R. 1*, 
Scredos .vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorijai
1025 w. 18rh S U, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Aus., 2 Isdbnf 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS* 

vakaro .Nedel. nuo 10 iki 12 v. dienų. 
Phoųe M>dway 2880

Telefonas Yards 0994

0r. MAURICE KAHN
4631 South Athland Aventu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki ti dieną, 2 Iki 3 po pie|

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 jld 12 
(Ręz. Jelejphoąe Plaza 32flp

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 919J

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
O f i s a s 

.8102 So. Halsted St

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Ęeverly 0081

Dr. John Francis Ruzic 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Advokatai

A. A. S L A K1S
Advokatas

Mieito ofitat 77 W. Warhington St, 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Athland Aut.
Te!. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. RocktveU St.
Tel. Republic 9723

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) 
Panedfilio. Seredoa ir PStnyčioa vak. 6 iki O 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. RockweU Street 

Utarnlnko. Ketverto Ir Bubatos rak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600

Tel. Calumet 1656

ADVOKATAS ,

Viri Jociaus Reriaurapto 
Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9. v. valų
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tarp Chicagos
Lietuvių

“Naujienii” Piknikas
Dalyvaus garsusis ristikas ir 

buvęs pasaulioį čempionas 
Zbyszko.—- Svarbus praneši
mas skaitytojams

“Naujienų” piknike, kuris į- 
vyks birželio 11 • d. “Birutės” 
darže, dalyvaus pagarsėjęs pa
saulio ristikas ir buvęs čempio
nas Zbyszko. Jis yra plačiai 
žinomas ne tik Amerikoje, bet 
ir Europoje bei kitose pasaulio 
dalyse.

Be to, bus daug visokių įdo
mybių, apie kurias pranešime 
vėliau.

“Naujienų” skaitytojams pra
nešame malonią žinią: laikraš
tyje bus spausdinamas specialia 
kuponas, kuris duos skaityto
jams progos dalyvauti piknike 
nemokamai.
Visa, kas reikės padaryti, tai 
išsikirpti penkis kuponus ir 
juos apmainyti ant tikieto.

Tėmykite, 'kada pradės tilpti 
kuponai. Už penkis kuponus 
prie vartų arba “Naujienų” ofi
se galėsite gauti nemokamai 
vieną įžangos tikietą piknikui.

Kapitono Dariaus 
pareiškimas

Aeroplanas kuo geriausioje pa
dėtyje, — Pasirengę skristi 
prie pirmos progos, kai tik 
oras pagerės.

NEW YORK. — (Specialiai 
“Naujienoms”) —“Atiduok vi
siems chicagiečiams. geriausius 
mano ir Įeit. Stasio Girėno 
linkėjimus ir pasakyk jiems, 
kad netrukus visus pasveikin
sime iš Kauno,” pasakė kapi
tonas Steponas Darius, . už
klaustas apie skridimą ir Chi
cago, The Half Moon viešbu
tyje, Coney Island, kur jis ir 
Girėnas yra apsistoję ir laukia 
prielankių sąlygų išskridimui.

“Musų aeroplanas “Lituani- 
ca” yra kuo geriausioje padė
tyje. Visi instrumentai įrengti, 
visi gerai veikia, o pati aero
planą bandėme ir perbandėme 
ir tuos bandymus tęsime iki 
ateis išskridimo diena.

“Mums dabar tetrūksta pro
pelerio, kurį jau užsakėme ir 
greitu laiku gausime. Propele
ris, kurį turėjome, buvo netin
kamas musų planuojamai ke
lionei ir todėl buvome pri
versti jį pakeisti. Pinigus nau
jam propeleriui sukėlė Brook- 
lyno lietuviai. Jį gausime už 
kelių dienų, o tuomet į kelio
nę...

“Planavome įsigyti ir radio 
aparatą, bet kadangi laikas 
trumpas ir kadangi nenorime 
daugiau gaišuoti, jo neimsime, 
tikėdami, kad nuskrisime ir 
be jo pagalbos. Skridimo da
tos negalime nustatyti, nes ne
galime pasakyti, kuomet pa
sitaisys oras. Nuo pat musų 
atskridimo į New Yorką jis 
buvo labai blogas. Panašią 
kliūtį turi ir kiti lakūnai. Jim- 
mie Mattern ir generolas Pran- 
cesco Pinedo, kurie gyvena 
šiame viešbutyje kartu su 
mumis ir kurie buvo pasiren
gę skristi daug ankščiau už 
mus.

Prie pirinon progos mes pa
sileisime kelionėn ir už 39 ar 
43 valandų nusileisime Kau
ne, jeigu virš okeano nesusi- 
dursime su jokiomis nenuma
tomomis kliūtimis.

“Musų aeroplanas kuo ge
riausioje padėtyje, Girėnas ir 
aš pilnai pasiruošę. Mus tega
lės įveikti blogas oras”. Tais 
žodžiais kapitonas S. Darius 
baigė. —A. V.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Kapų 
nos

Puošimo die 
programas ir 
piknikas

etuvių Tautiškų kapinių 
programas buvo trumpas ir 
įspūdingas.

Mums atvykus į kapines 
apie 11 vai. ryto, kapinėse jau 
buvo daug žmonių. Programas 
prasidėjo 11 vai. — kaip buvo 
iškalno nustatyta. Programas 
susidėjo iš kalbų, dviejų — 
“Pirmyn” ir L. K. M. chorų ir 
p. K. Steponavičiaus vadovau
jamo beno. Programą atidarė 
A. Tamkevičia. Grojo benas, o 
po jo kalbėjo drg. P. Grigaitis. 
Jo kalba buvo pritaikyta die
nos įvykiui. “Pirmyn” choras 
sudainavo dvi liūdnas dainas*: 
“Apleistas” ir “Laidotuvių 
dainą”. Toliau sekė V. Andru
lio kalba. Jis savo kalbą krei
pė “susipratusių darbininkų” 
pusėn, — agitavo darbininkus 
organizuotis, šviestis ir 1.1. 
Klausant jo kalbos, atrodė, 
kad jis ragina mirurrius orga
nizuotis ir šviestis vietoj juos 
pagerbti, paminėti.

Vėl sugrojo benas “Gailes
čio himną”. Programo buvo 
pažymėta, kad kalbės M. Bace
vičius, bet jo vietoj 
Pruseika. Jo kalba 
programą baigiant 
Kvedėro vedamas
choras ir Steponavičiaus be
nas užbaigė.

Tuoj aus po kapinių progra
mo buvo atidengta keletas pa
minklų, tarp kurių Helenoa 
Sudentienės paminklas prie 
šerno kapo buvo iškilmingai 
atidengtas. Grojo Steponavi
čiaus benas, kalbėjo A. Žy- 
montas ir p-nia A. Steponavi
čienė sudainavo liūdną dainą.

Garsiakalbis buvo p. Budri
ke, bet gal dėl vėjuotos die
nos, garsiakalbis nedarė gero 
įspūdžio.

Kapinių vahdybos surengtas 
Justice Parke piknikas; buvo 
visai neskaitlingas. Žmonių 
buvo labai daug, bet į pikniką, 
matyt, jie nėjo. Susimetė miš
ke ir ten praleido visą dieną. 
Automobilių miške buvo apie 
50,000. Karčiamos ir ten esan
čios karčiamėlės, buvo už
kimštos. — Buvęs.

kalbėjo L. 
buvo gera, 
sudainavo 
L. K. M.

Padėka
Noriu išreikšti padėkos 

dį visiems Lt. S. J. Harris 

tuvių Posto) bendradarbiams, 
kurie prisidėjo pardavinėjime 
gėlių (poppies-) gcg. 25 d., j 
“Poppy Day” dienoje.

Ypač norių padėkoti toms 
moterims, kurios ant kampų 
pardavinėjo, minėdamas jų 
vardus iš eilės: ponioms S. Mi- 
kolaitienei, M. Čaikauskienei, 
B. Čižauskienei, p-lei A. Da- 
ciolas, M. čaikauskaitei, p-niai 
H. Mickeliunienei, p-lėms H. 
Kulpshas, A. Sabas, H. Strze- 
lecka (svetimtautė), B. Yag- 
min ir H. Kairis. Taipgi p-nui 
A. S. Precinauskui, fotografui, 
kuris užleido savo tdudiją, 
4309 Archer avė., tos dienos 
reikalams tvarkyti, p-nui J. 
Čaikauskui už pagelbėjimą 
man darbininkių tvarkyme. 
Taipgi ir visiems kitiems, ku
rie tik kokiu nors budu prisi
dėjo.

We listen to your program 
every morning and we enjoy 
it very much. Thin is thc best 
Lithuanian program that we 
have ever heard. We would 
appreciate it very much if you 

Alice Stephens- wcjllld , • "I .I am sometimes late to 
SchooL listening to your pro- 

1 gram.
Thank you, 

Violet Kiaunis, 
Chicago.

Ačiū visiems.
J. Judickas, chairman.

Mrs
Salaveičikiute tvarkys 
visą muzikalį programą i 
Ramova Gardens ati

daryme.
Ketvirtadienį, birželio 1 d„ 

įvyks atidarymas naujai įren
gtos Ramova Gardens, 3508 S. 
Halsted St. Visą muzikalį pro- somės ir dar nepraleidome nei 
gramą tvarkys ir ves per visą vieno rytmečio neatsukę radio. 
savaitę p. Alice Stephens-Sa- I 
laveičikiutė. 
žinoma dainininkė.

M6no žmona Barbora, kaip 
Visiems plačiai, tik išgirsta Antano Žyjnonto 

šokimui balsą, pašoksta iš lovos ir su 
muzika gros Johnny Bell’s or- dideliu, džiaugsmu klausos pra- 
kestras. Vieta labai gražiai iš- nešimų, žinių ir linksmos mu- 
puošta su įvairiausiomis deko- zikos.

Typiškas “Belgų Kaimas” Chicagos Pasaulinėje Parodoje.

racijomis ir visokiais patogu
mais.

Savininkai pp. Molis ir Bud- 
ris, padėjo daug pastangų rū
pestingam pigiai rengi m ui ati
daryti naują pasilinskminimo 
vietą Chicagos lietuviams.

Muzika, šokiai,, programas, 
valgiai ir skanus šaltas alus su 
mandagiu patarnavimu bus 
duodama kiekvieną vakarą. 
Galima tikėtis, kad atsilankę 
svečiai bus pilnai patenkinti.

— V B A.

Prašo pagalbos
Randasi kritingoje padėtyje

Šimkienė, 11314 Indiana av., 
šiomis dienomis grįžo iš Cook 
kauntės ligoninės, kur ji pusė
tinai ilgai sirgo. Jos sveikata 
dar nėra pasitaisiusi nei dabar. 
Vyras jau keli metai nedirba 
Visos sutaupos 
nebėra iš ko nei 
ti, nei valgį bei 
sipirkti. -

Tad ji prašo 
žmonių jai pagelbėti vienokiu 
ar kitokiu budu, nes jos padė
tis dabartiniu laiku esanti ne
įmanomai sunki.

pasibaigė, — 
nuomą mokė- 
drabiižius nu*-

geros širdies

žo-
Po-
RADIO
Atsiliepimai apie Radio Kliu

do rytinius prayramus iš sto
ties WGES.

Mr. A. Zymont:
We enjoy your morning 

program very muh.
Mrs. Gavėnas and Dauther,

Summit, III.

Mr. A. Zymont:
Dear Sir: — We are writing 

to let you know that we enjoy 
your programs very much and 
hope you continue to have 
them.

Your Truly,
Mr. and Mrs. Walis„

Lake Vilią.

Mylimas Antanas Žymantas: 
Mes tamstos programų klau

Barbora prašo užgroti rekor
dą mainierių valselį.
Povilas ir Barbora Kraulidis, 

t Chicago.

Dear Mr. Zympnt:
Wc are up early cach mor

ning to listen to your Lithua
nian program. And wc enjoy 
it immensily. Wc thank you 
for your early cntertainment.

We vvill appreciatc if you 
play for us a nice polka.

Yours trully,
Ilelen /alonskis,
Marųuette Park, Chicago.

Radio programa
Pritaikinta kapų lankymo dienai

Praeito antradienio vakare, 
kuomet dauguma lietuvių grįžo 
aplankę kapus, jie buvo sutikti 
savo namuose su įdomiu* radio 
programų, kuris buvo specialiai 
pritaikintas tai dienai ir per
duotas iš stoties' W.Gi.E.Š. per 
pastangas Peoples Furniture Co. 
krautuvių.

Šį sykį tenka pažymėti musų 
dainininkus, kaip tai: ponią H. 
Barti&h, O Skeveriutę, A. čia- 
pą “Peoples” Radio Kvartetą ir 
Trio. Jie tikrai gražiai padai
navo keletą rinktinių musų dai
nų, kurios suramino daug ra
dio klausytojų toje liūdnoje 
dienoje. Prie to Dr. Yiušika 
pateikė įdomią kalbą apie kapų 
lankymo dieną. O graži ir rink
tinė muzika, taipgi programo 
vedėjo įdomus pranešimai ir 
naudingi nurodymai sudarė vie
ną iš gražiausių ir įdomiausių 
radio programų. .

Laiškai Pašte
laiškai yra aid j v ii Europos 
jie priklauso, tegul nueina <

Šie
Kam jie priklauso, tegul nueina 
vyriausi ji paštų (Clark ir Ada: 
?a t vi u) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur pudfita iškaba “Adver 
r.ised Wind w” lobej nuo Adams gat 

pasakant laiško NUMERI, kai) 
kad šiame sąraše pažymėta.

929 Segždieną jMrs. Agnė /
930 Slesoraitis P.
4621 Kanakis ^ohn

PRANEŠIMA!
NAUJIENŲ ŠPULKA

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

Taipgi malonėkite priduoti 
savo knygeles dėl .patikrinimo.

T. Rypkevičia, sekr.

Noriu pranešti tiems, kurie 
esate pirkę mano mortgedžių 
iš UNIVERSAL ŠTATE BANK 
ir kuriems jau reikia gauti 
nuošimčius, atsilankykite į ma

no ofisą kur aš mielai jums 
išmokėsiu — asmeniškai be jo
kių agentų. K. Kalninis, 4126 
So. Rockwell St., arba 3954 
Archer Avė, Lafayette 1624.

PENKTADIENY, BIRŽELIO 2
Jaunų Liet. Am. Tautiškas 

kl. laikys mėnesinį susirinkimą 
7:30 vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted st. Visi nariai malonėki
te laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos 
būtinai turime aptarti. Kurie 
esate pasilikę su šių metų mo
kesčiais, malonėkite ant šito 
susirinkimo apsimokėti.

R. S. Kunevičia.

Illinois Lietuvių Pašelpos 
Kliubo pusmetinis susirinki
mas įvyks Chicagos Liet. Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., 
7 ;30 vai. vakare. Visi kliu- 
biečiai būtinai atsilankykite, 
nes pusmetinis yra svarbus su
sirinkimas dėl visų narių.

A. Kaulakis, rašt.

BURNSIDE. — SLA. 63 kp. 
mėnesinis susirinkimas 7 vai. 
vak., Tuley Parko svet., 90 st. 
ir St. Lavvrence avė., nariai 
kviečiami skaitlingai dalyvau
ti. Bus renkami darbininkai 
dėl kuopos išvažiavimo, kuris 
įvyks 25 d. birželio Dambraus
ko Farmoje, Willow Springs, 
III. Komisija surengimo išva
žiavimo J. Alek^andravičia, A.

Šįmet Maytag dau 
giaus parduota 

nuo 1931
Maytag skalbimui mašinų šįmet ba

landžio mėnesy parduota daugiaus negu 
tame pačiame mėnesyje 1932 metais, taip 
pranešama iš Maytag dirbtuvės, kuri ran
dasi Newton, Iowa valstijose. Maytag 
kompanijos atstovai praneša taipgi, kad 
pradžioj gegužės padaugėjo ant 30 nuo
šimčių virš to, kas parduota balandžio 
pradžioj.

Atnaujintas pasitikėjimas pasireiškia 
pas Maytag dealerius po visa šalį, pra
dedant nuo Main valstijos ir baigiant 
California. Jie naudojasi dabar nupi
gintomis kainomis ant visų modelių, ir 
nauji modeliai, kurie tik dabar tapo 
išstatyti taipgi yra nupiginti ir kiek 
atsimenama, žemiausi Maytag istorijoje.

Nežiūrint į labai riiipigintas kainas, 
kurias padarė ant savo skalbiamų maši
nų Maytag Kompanija; išdirbimo rūšis 
palikta ta pati standartinė. Naujasai mo
delis parduodamas žemiausia kaina, kokia 
kas atsimena nuo to laiko, kuomet se
novėje vartojamos buvo rankomis varo
mos skalbimui mašinos. Bet tai yra 
mašina, kuri duoda kreditą ir kurią 
Maytag kompanija tikrai gali didžiuotis.

Visos Maytag skalbimui mašinos yra 
įrengtos su Maytag multi-motoro inži- 
nu, dėl namų be elektrikos. Labai daug 
tokių skalbimui mašinų parduota ne tik 
miestuose bet ir ūkininkams.

Jeigu ne turite dar Maytag, tai pasi
skubinkite nusipirkti pakol kainos dar 
yra žemos. Skelb.

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

Nemokėkite pinigų kol nepatirsite 
sėkmių. Mes duodame treatmentus, 
rams ir moterims.

Neparduodame jokių gyduolių ir 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOGELLA 
3354 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

pa- 
vy-

ne-

H0RTGA6E BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

TEL. LAFAYETTE 1083

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transpo nacija prie 
dviejų gatvekarių li
nijų. Kainos it-
mos.

Walter
Neffas

2435 S. Leavitt S 
CHICAGO, ILL

Teličėnas ir P. Kučinskas deda 
pastangas, kad surengus pa
sekmingą išvažiavimą. Taip- 
pat bus svarstoma ir kiti svar
bus reikalai. P. Pivorunas sekr.

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas rengia pikni
ką birželio 4 d. 1933, J. J. Spai- 
čio Darže prie pat gatvekarių, 
prie Archer kelio, priešais Oh 
Henry parko, Willow Springs*

įėjimas dykai. Kviečiame kliu- 
bo narius ir pašalinius daly
vauti. B. B.

Garsinkite “N-nose”
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.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

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

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDfiLD.)

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. Rantančioms, Vedėjas. 
štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis ___ _ vw

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

CLASSIFiEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, S to rage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago,

EKSPERAS knygvedys turi laiko pri

syk { savaių, kada bus reikalinga. Ben 
Franklin Haymarket 7800 arba Palisade 
5843*

Ketvirtadienis, birž. 1, 1933

CLASSIFIEDADS
Business Service

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

Real Estate Paskolos —
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras

Prirengia legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokį teikia "Landlords” įstaigos

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 BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

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

J. OKSAS ’
2649 W. 43 St.

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
RENDON storas pigiai. įtaisyta dėl 

restaurano arba aludės biznio, su vi
sais įrengimais, 
mui užpakaly, basementas, 
Prieinama renda. 
šapų.

6 kambariai pagyveni- 
garadžius. 

Gera vieta, netoli

1635 So.
Canal

CanaI St. 
6019

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

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 clutcb-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymouth 
gali turėti, • o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymouth 
$445 F. O. B.

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

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

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

AUTOMOBILIAI 
Chevrolet vieno tono trokas. 

Stake Body, gerame 
giai.

100 vartotų karų, 
čiu. visokios kainos, 
tija.

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

1931, 
stovy, labai pi-

visokių isdirbys- 
30 dienų garan-

Furniture & Fixtures

Aš PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, taria viską paaukauti I 
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, vacaam valytojas, lempos, paveikslai, 
vazos, firankos. drepsai, sidabrini taipgi 
Karakulinis Jakštas, viską turiu parduoti 
šia savaitę. 5036 Ellis Av. tel.Drexel 4548

PARDAVIMUI saliuno registeris 
pigiai.

3448 So. Union Avė. 1 lubos

Business Chances

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

1153 W. 47 St.

PARDAVIMUI groernė, biznis iš
dirbtas per daugelį metų, priežastis par
davimo vyro liga.

3246 So. Emerald Avė.

Rcal fcstate~For Sale

PARDAVIMUI gražus ant bulvado 
lotas, 33x125. kampas Marųuette Road 
ir Maplewood avė. Bargenas. agentai te- 
ncatsišaukia. Tel. Cedercrest 2216.
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