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Lakūnai Išskris Lietuvon
Ateinančią Savaite

Atsisveikinimo su lakūnais vakarienėj da
lyvavo 150 žmonių. Darius ir Girėnas ga
lutinai nusitarę išskristi ateinančią savaitę

<

NEW YORK, birž. .1. (Specialė telegrama “Naujienoms”).— 
šįvakar Half Moon hotely, Brooklyne, įvyko atsisveikinimo va
karienė išlydėjimui lietuvių laku’nų Dariaus ir Girėno, kurie ren
giasi skrist į Lietuvą.

Vakarienėj dalyvavo 150 žmonių. Kalbėjo Lietuvos gene
ralinis konsulas žadeikis, direktorius Bennet lauko (iš kur pra
sidės lakumų kelionė) majoras Kelly, komiteto sekretorius Stri
maitis ir lakūnai Jimmie Mattern, kuris yra prisirutošęs vienas 
skristi apie visą pasaulį ir gen. Francesco De Piliečio, kuris 
rengiasi vienas skristi į Persiją.

Visi lakūnai jau senai yra prisiruoš? pradėti ilgą kelionę per 
Atlantiką, tik juos visus ikišiol sulaiko labai nepalankus skri
dimui oras. Tečiaus lietuviai lakūnai, Darius ir Girėnas, yra ga
lutinai nusitarę išskristi ateinančią savaitę.

Ateinantį pirmadienį 
Illinois balsuos pro- 
hibicijos atšaukimą

Bus renkama Illinois valstijos 
konvencija, kuri turės ratifi
kuoti prohibicijos atšaukimų

CHICAGO.—Ateinantį pirma
dienį, birželio 5 d., visoje Illi
nois valstijoje bus renkama 
valstijos konvencijos delegatai, 
kurie turės ratifilcųoti ar at
mesti ratifikaciją konstitucijos 
pataisos, kuri atšaukia naciona
lę prohibiciją. Taipjau tą pačią 
dieną bus ir teisėjų rinkimas.

Delegatai į konvenciją bus 
renkami ne sulig partijomis, 
bet sulig nusistatymu dėl pro
hibicijos atšaukimo ratifikavi
mo, t. y. “sausieji” ir “šlapie- 
ji”. Kas pritaria prohibicijos 
atšaukimui, tas balsuos už tuos 
kandidatus, kurie pritaria rati
fikavimui prohibicijos atšauki
mo.

Tikimasi, kad balsavime daly
vaus labai daug piliečių.

N. J. ratifikavo pro- 
hibicijos atšaukimą

TRENTON, N. J., birž. 2— 
New Jersey valstijos konvencija 
202 balsais prieš 2 formaliai 

į ratifikavo konstitucijos pataisą, 
kuri atšaukia nacionalę prolii- 
biciją. Ji yra pirma rytinė 
valstija ratifikavusi prohibici- 
jos atšaukimų.

Del streiko paskelbė 
karo stovį

2.— 
dar-

BISMARK, N. D., birž. 
Sustreikavus paprastiems 
bininkams, kurie dirbo prie sta
tymo naujo valstijos kapoto- 
liaus, prasidėjo pikietavimas, 
areštai ir riaušės. Gubernato
rius visame mieste paskelbė ka
ro stovį ir statomasis kapitelius 
yra saugoma ginkluotos milici
jos.

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus su 
perkūnija; vėsiau i vakarą.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:- 
19.
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Išliko gyvas aeroplano 
katastrofoj, liko už

muštas automobilio
SIERRA BLANCA, Tex., birž. 

1.—L. F. Knapp, 25 m., iš San
ta Fosa, Cal., pergyveno aero
plano katastrofą. Nors jo aero
planas ir liko sudaužytas, bet 
jis išliko sveikas. Už trijų va
landų betgi jis tapo užmuštas 
automobilio!

Surinkęs aeroplano likučius, 
jis pasišaukė automobiliams 
vilkti troką ir juo važiavo pri
laikydamas aeroplano motorą. 
Į jutos įvažiavo kitas automo
bilis, valdomas Fort Worth neg
ro, Knapp liko nublokštas po 
negro automobilio ratais ir vie
toje užmuštas.

Setpyni žmonės areš 
tuoti už išvogimą 

merginos
Atgauta dalis pinigų, kuriuos 

Hansas City miesto manaže- 
ris sumokėjo dukters išpirki
mui

KANSAS CITY, Mo., birž. 2. 
—Policija paskelbė, kad sąry
šy su išvogimu mieste manaže- 
rio H. F. McElroy dukters Mary 
McElroy, 25 m., tapo areštuoti 
septyni žmonės.

Du vyrai tapo areštuoti čia, 
o kiti trys vyrai ir dvi mote
rys tapo suimti Amarilio, Tex. 
Saikai vadovavęs tūlas Walter 
McGee, kuris buvo pabėgęs į 
Texas valstiją. Dalis $30,000, 
kuriuos tėvas sumokėjo dukters 
išpirkimui, tapo atgauta pas 
suimtuosius žmones. .

Kitus skandino, da 
bar pats pakliuvo
NEW YORK, birž. 1. —Maį. 

Chester P. Mills, buvęs New 
Yorko prohibicijos administra
torius, kuris laimėjo $25,000 
prizą už sugalvojimą geriausių 
būdų vykinti prohibiciją, vakar 
kartu su? 8 kitais liko apkaltin
tas už peržengimą prohibicijos 
įstatymų.

Jis gavo prizą su sugalvoji
mą ką daryti, kad industrinis 
alkoholis nepatektų į butlege- 
rių rankas ir nebūtų sunaudo
jamas gėrimui. Dabar jis yra 
kaltinamas, kad jis pats tąda- 
rė su industriniu? alkoholiu. Jo 
valdoma kompanija pirkdavo in
dustrinį alkoholį, išimdavo iš 
Jo denaturantus ir tada alkoho
lį parduodavo gėrėjams•

Chicago, III., šeštadienis, Birželis-June 3 d., 1933

24 pa-Italijos hydroplanų eskadra, vadovaujama oro ministerio gen. Italo Balbo laukia tik 
tegaus oro, kad skristi iš Rymo į Chicagos Pasaulinę parodą. Viršuj parodytas kelias, kuriuo 
ši didelė eskadra rengiasi skristi. Ji skris šiauriniu keliu su daugeliu sustojimų. Nepalankus 
oras virš Atlantiko vandenyno jau kelioms savaitėms sutrukdė italų išskridimą.

Gal išnaujo reikalaus 
Samuel ir Martin 
Insullų išdavimo

Daro naujus tyrinėjimus jų fi
nansinio veikimo, kad išnešti 
naują apkaltinimą ir išnaujo 
reikalauti Insultus išduoti

in
WASHINGTON, birž. 2. 

Naujas patikrinimas visų 
formacijų apie Samuel ir Mar
tin Insullų finasines operacijas 
yra vedamas daugely vietų,, kur 
tik Insultai operavo, kad suras: 
naujų jų nusikaltimų. Suradus 
naujuos nusikaltimus bus parei
kalauta naujų apkaltinmų ir ta
da išnaujo bus pareikalauta, 
kad Graikija ir Kanada išduo
tų Amerikos teismui abu In
sultas. Jau eina gandų, kad 
prieš Insultas yra išnešti slap
ti apkaltinimai, bet tik dar nė
ra reikalauta jų išdavimo.

Sumažino prezidento 
galias kapoti vete

ranų pašelpas
WASHINGTON, birž. 2. — 

Senatas šiandie uždavė smūgį 
prezidento Roosevelto ekonomi
jos programui, aprybodamas su
mažinimą pašelpų karo vetera
nams 25 nuoš., kuomet prezi
dentas buvo pasiryžęs sumažinti 
jas 50 nuoš. Net demokratų 
vadai, kartu su vice-prezidentu 
Garneriu balsavo už apryboji- 
mą prezidento galios. Jei tą pa
tvirtins ir atstovų butas, 
valdžiai ateinančiais metais 
kainutos $170,000,000.

Tai yra pirmas prezidento 
Roosevelto pralaimėjimas kon
grese.

tai 
tas

Nepavyko užkopti j Everest 
kalną

LONDONAS, birž. 2. — Iš 
Indijos gauta žinių, kad Hugh 
Ru’ttledge ekspedicijai jau ant
ru kartu nepavygo užkopti į 
augščiausj kalną pasaulyje — 
Everst. žinia sako, kad pla
nuojama daryti dar trečią ban
dymą.

To kalno viršūnės dar niekas 
nebuvo pasiekęs. Tik visai ne
senai pirmą kartą per jį 
skrido aeroplanas.

Lietuvos rabinai skelbia 
protesto badą

KAUNAS.—-Šiomis dienomis 
posėdžiavo Lietuvos žydų rabi
nų vykdomasis komitetas. Ap
svarstęs Vokietijoj žydų tero
rizavimą rabinai be ko kita nu
tarė trečią dieną prieš žydų sek
mines (birželio mėn. pradžioj) 
paskelbti vienos dienos badavi
mą panašų į “Jom Kipur” (bai
siosios dienos) pąsninką. Be to, 
tą dieną visose Lietuvos sina
gogose bus laikomos gedulingos 
pamaldos už hitlerininkų nuga
labintus žydus.

Morganas sėmėsi 
pelną net ir biržos 

kracho laiku
Susibūrė su kitais bankieriais ir 

pelnė tais laikais, kada kiti 
pražudė savo turtus

• WASHINGTON, birž. 2.—Se
nato bankinio komiteto' tyrinė
jimuose išėjo aiškštėn, kad ban- 
kierius Morganas pelnėsi net ir 
biržos kracho laikais 1929 m., 
kada daugelis žmonių pražudė 
visą savo turtą staigiai kritus 
Šerų kainoms.

Morganas gi tuo laiku su 
Giuggenheim broliais ir penkiais 
bankais sudarė “panikos talką”, 
kad išlaikyti savo Šerų kainas. 
Jie per tris savaites išpirko 1.- 
146,609 Šerus, kuriuos paskui 
sekamais metais pardavė, pel
nydami $1,067,355.

Iškelta tapo dar daugiau Mor
gano privatinių paskolų. Tarp 
kitko paaiškėjo, kad jis yra 
skolinęs Frank W.‘ Stearns iš 
Bostono, konfidencialiam Calvin 
Coolidge patarėjui.

Aštrus susikirtimas įvyko 
tarp komiteto advokate Pecora 
ir Morgano advokate Davis, ku
ris pasipriešino kamantinėj infui 
Morgano partnerio Thomas S. 
Lament ir jo sunauS. Pasta
rąjį Pecora labiausia norėjo 
kvosti dėl pajamų taksų.

Prašant Davis, komitetas su
tiko pirmadieny laikyti slaptu 
susirinkimą, kuriame Dhvis pa
siaiškins kodėl Lamont neturėtų 
būti kvočiamas dėl jo asmeni
nių tranzakcijų biržoje.

Morgano veikimo tyrinėjimai 
tapo nutraukti iki pirmadienio.

' '■

u.

20 ar daugiau žino 
nių žuvo aliejaus 

eksplozijoj
Eksplozija ištiko aliejaus refi- 

nerijoj Long Beach, Cal., ku
ris dar nėra atsigavęs nuo 
žemės drebėjimo

LONG BEACH, Cal., birž. 2. 
—Smarki eksplozija ištiko Sig- 
nal Hills Richfield aliejaus re- 
fineriją. Manoma, kad 20 ar 
daugiau žmonių žuvo. Medžia
giniai nuostoliai irgi labai di
deli. *

Eksplozija supurtė visą apie- 
linkę, išdaužė langus per dvi 
mylias ir sukėlė didžiauteį suju
dimą visame mieste, kuris dar 
nėra atsigavęs nuo buvusio di
delio žemes drebėjimo.

Tuoj aus nelaimės vietoj su
sirinko 15,000 žmonių minia, ku
ri užplūdo visas gatves, taip 
kad nė ugniagesiai negalėjo pri
važiuoti gesinti gaisrą. Bet iv 
privažiavę nedaug galėjo veik
ti, nes karštis buvo tokis dide
lis, kad negalėjo prisiartinti 
prie gaisro vietos.

Daug žmonių sužeista ir tik 
vienoj ligoninėj paguldyta 17 
sužeistųjų. Pačioj dirbtuvėje 
mažai žmonių dirbo, bet eksplo
zijoj liko užmušti ir sužeisti 
daugelis tų, kurie ir toliau’ nuo 
dirbtuvės dirbo.

Eksplozija buvo jaučiama per 
30 mylių ir daugely vietų ma
nyta, kad ištiko naujas žemės 
drebėjimas .

Pakels algas čevery 
kų darbininkams
BROCKTON, Mass., birž. 2. 

—šiandie paskelbta, kad 60 
čeverykų dirbtuvių Brocktono 
apielinkėje, kuriose dirba 15, 
000 darbininkų, “žymiai* pakels 
algą nuo liepos 1 d.

2. —Bra- 
paskelbė,

NEW YORK, birž. 
varninkų asociacija 
kad vieh balandžio mėn. ameri
kiečiai išgėrė pusantro miliono 
statinių alaus. Butų išgėrę ir 
daugiau, bet bravorai nebespė
jo pagaminti.

Dabar alus 
28 valstijose.

yra legalizuotas

& U. 14^

Rūpinsis pravesti le- 
gislaturoje Chicagos 

mokyklų bonus
Demokratų konferencija sutarė 

gelbėti Chicagos mokyklas ir 
išleisti už $40,000,000 bonų

SPRINGFIELD, III., birž. 2. 
Demokratų vadai valstijos le- 
gislaturoje nutarė dėti visas 
pastangas, kad pravaryti tuos 
bilius, kuriuos prižadėjo pra
vesti gub. Horner savo inagura- 
cinėje kalboje.

Kadangi legislatura laikys 
posėdį dar tiktai vieną mėnesį, 
tai nutarta rūpintis pravesti tik 
pagrindinius 10 bilių. Demo
kratų pasitarime dalyvavo giA- 
bernatorius, Chicago mėras 
Kelly ir daug kitų demokratų 
vadų.

Pirmiausia bus rupinamąsi su
teikti leidimą- Chicagos mokyk
loms išleisti bonų už $40,000,- 
000, kad galėjus atmokėti al
gas savo mokytojams. Tų bonų 
išleidimui yra reikalingas legis- 
laturos sutikimas.

Tarp kitų numatytų bilių yra 
minimitm algos bilius moterims 
ir vaikams; uždėjus sankrovi- 
ninkams 2 nuoš. užsiėmimo tak
sų ; padidinti galias valstijos 
taksų komisija; suteikti Cook 
pavietui 13 kongresmanų (iš 
27 Illinois kongresmanų); pa
didinti galias Illinois prekybos 
komisijos; autorizuoti Chicagos 
sanitarinį distriktą leisti bonus 
be referendumo ir t.t.

(Apie pravedimą prekių tak
sų žinia nieko nemini. Nejaugi 
demokratai atsižadėjo naujo 
prekių taksų įvedimo?)

Tautų sąjunga daug 
pražudė ant Ame

rikos dolerio
GENEVA, birž. 2. — Kadan

gi visi ikišiol tikėjo Amerikos 
dolerio pastovumu ir tvirtumui, 
tai ir tautų sąjunga savo iždų, 
kuris siekia apie $5,000,000, 
laikė daugiausia doleriais. Ame
rikai nuėjus nuo aukso pagrin
do ir doleriui ėmus kristi, Ame
rikos doleriai liko parduoti su 
$750,000 nuostoliu. Vieton do
lerių dabar tapo nupirkti Švei
carijos frankai.

Šaudimasis Kubos 
kongrese; du pašauti

HAVANA, birž. 2. — Atsto
vas Montalvo gal mirtinai tapo 
pašautas susišaudyme naujaja
me Kubos kapitoliuje laike ben
dros senato ir atstovų buto ko
misijos posėdžio, kuriame buvo 
svartoma suteikimas amnesti
jos politiniams kaliniams.

•Atstovą pašovė kito atstovo, 
Byrne, sekretorius Cuellear, ku
ris vėliau pasidavė policijai.

Persišaudyme tapo pašautas 
ir pašalietis ir gal irgi mirtinai 
sužeistas pulk. Sanchez, 61 m.
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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 kiirių 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

No. 130

Vokietijos nazių vai 
džia teiks pagelbą 

jaunavedžiams
Kiekvienai jaunavedžių porai 

skolins iki $240. Stengsis ko
voti nedarbą

BERLYNAS, birž. 2. — Fi
nansų ministeris Reinhardt pa
skelbė Hitlerio keturių metų 
planą atstatymui Vokietijos 
ekonominės būklės.

Kad nugalėti nedarbą ir pa
kelti šalies industrinį ir agri- 
kulturinį gyvenimą:

1. Valdžia teiks pagelbą jau
niems žmonėms, kurie nori ap
sivesti.

2. Bandys parūpinti darbų iš
leidžiant $240,000,000 naujų pi
nigų viešiems darbams.

3. Paliuosuos nuo taksų at
statomas dirbtuves.

4. Rinks aukas, kad sukelti 
daugiau pinigų viešiems dar
bams.

5. Paliuosavimais nuo taksų 
akstins samdymą tarnaičių.

6. Mažins nuošimčius ūkinin
kams.

Reinhardt sako, kad tūkstan
čiai jaunų porų negali apsives
ti delei stokos lėšų. Todėl jau
navedžiams bus skolinama iki 
$240, kad galėtų susipirkti ra
kandus ir kitas reikmenis. Jau
navedė turi būti išdirbusi še
šis mėn. per pastaruosius 2 me
tus ir turi prisižadėti, kad ji 
nedirbs iki bus atmokėta pa
skola, po 1 nuoš. į mėn. Pini
gai šiai paskolai bus sukelti 
uždedant mokestis nevedusiems. 
Manoma, kad į metus laiko bus 
galima finansūoti 150,000 vedy
bų.

Valdžia tikisi prie viešųjų 
darbų pristatyti apie 400,000 
bedarbių, nes kuomažiausia bus 
vartojamos mašinos. Paimtieji 
prie viešųjų darbų darbininkai 
gaus bedarbių pašelpos, be to 
vienus pietus į dieną ir $6 už 
4 savaičių darbą, bet ne pini
gais, o tik orderiais, su kuriais 
galės pirktis drabužių ir kitų 
reikmenų.

MITMI BEACH, Fla., birž. 2. 
—Iš Dumfounding įlankos iš
traukti lavonai dviejų moterų, 
kurios buvo surištos ir įmestos 
j vandenį. Abiejų galvos su
triuškintos.

CUXHAVEN, Vokietijoj, bir.
2.—Trys įgulos nariai anglų lai
vo Gullford Castle prapuolė po 
laivo susidūrimo Elbe upėj su 
kitu anglų laivu. 36 pasažieriai 
liko išgelbėti.

PANA, III., birž. 2. —Nuo 
vėžio šiandie pasimirė Mrs. Fr. 
Eva Stahulak, 56 metų am
žiaus, motina 15 vaikų ir mo- 
činutė 40 anūkų.

CHICAGO.—-šėrai biržoje tai 
greičiau, tai lėčiau kila. Pasi
naudodami tuo, daugelis puola 
spekuliuoti Šerais ir užsakymai 
plaukia iš visų miestų. Del tos 
priežasties vakar Šerai vėl 
smarkiai pakilo.
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New York, N .Y.
Iš lakūnų buveines

Žymus Bayonnne, Nevv Jer- 
scy, lietuvis biznierius Felik
sas Milvydas nupirko gazoli
nų lakūnams kap. S. Dariui ir 
Įeit. S. Girėnui. Jų kelionei per 
Atlantikų, iš Nevv Yorko į 
Katinų. “Lituanicos” įtalpa yra 
750: galionų, užtektinai 5,1(X) 
mylių kelionei. Darius ir Gi
rėnas rengiasi išskrisi birže
lio ųiėnesio pradžioje, jeigu 
oro sąlygos bus prielankios.

Feliksas Milvydas yra senas 
Bayonne gyventojas ir plačiai 
žinomas įtakingas žmogus 
miesto vis uomeniniame gyve
nime.

(Specialiai “Naujienoms”) — 
Nevv Yorko anglų laikraščių 
reporteriai labai atydžiai seka 
lakūnų kap. S. Dariaus ir Įeit. 
S. Girėno prisirengimų trans
atlantinei kelionei iš Nevv 
Yorko į Kauna ir su žurnalis
tiniu nekantrumu laukia die
nos, kuomet jie apleis Floyd 
Bennett laukų ir pasileis Kau
no link.

Didžiuma jų pirmu kartu 
susidūrė su lietuviais ir visi 
nuslutebėjo ir komentavo apie 
nepaprastų susidomėjimų skri
dimu. kuris pasireiškė tarp 
Nevv Yorko ir apielinkės lietu
vių. “Nei vienas skridimas ne-

sukėlė tiek susidbmėjimo vi
suomenėje, kiek ‘Lituanicos’ 
žygis”, jie pareiškė pasikalbė
jime su kap. Dariumi ir Įeit. 
Girėnu.

“Iš Nevv Yorko skrido dau
gelis žymių lakūnų. Lindberg** 
Kas, Amelia Earhart, Post* 
Gatty ir kiti, bet nei vienas 
jų nesukėlė tiek • sentimento 
plačioje, visuomenėje ir nesu
silaukė tiek daug žmonių ae
rodrome, kiek lietuviai lakū
nai savo tautos žmonių tarpe.”

•

—IIU .......

Keli specialiai pasamdyti sar
gai saugoja kapitono S. Da
riaus ir Įeit. S. Girėno aero
planų “LITUANICA” dienų ir 
naktį Floyd Bennett aerodro
me, Nevv Yorke, iš kurio lakū
nai už kelių dienų išskrisi į

pušį šunį j j j i tuoj> nugabeno1 j 
geraširdžių i ponių* sosaidę, ku
ri rūpinasi ! gyvuliui gerbūviu; 
Stibį išmaudė gerai pavalgydi
no ir suvynioję. į blanketus 
rūpestingai paguldė minkštoje* 
vietoje. Bet^ matomai; šuo bu
vo perdaug nusikamavęs; neš 
po trijų dienų, toje prieglaudo
je jis pakratė kojas.

(T štai kitus atsitikimas, ku
ria* aiškiai’ parodo, kokio pasi
gailėjimo siTsilaukia i nelaimin- 
įas žmoguj. Ėk-kareiviš per 
trejus niėttiš negalėjo jokio 
darbb gatiti. O tuo tarpu rei
kia* maitinti žmonų ir penkis 
vaikus; Nbblednėjo tiek, kad

vę* ir1 prisidėsiu prie demonstra
cijos; Demonstracijoje; girdi, 
dalyvausiu,«apie dit>šimtai tūks
tančių4 žmonių;
■ TfečIAu atrodo,-kad ■ iŠ tb var
gu kak išeis. Mat J dalukas tas, 
kad! Dėtirborn“ majoras atsisa
ko duoti leidimų tai demonstra
cijai,~ nors iš Detroito * miesto 
tbkstiėftlimas jau ir gauta. Vie
nok rengėjai nemano nusileisti: 
jie kraipėsi į gubternatoriįj, kad 
jiem^dįfctų leidAnų. Kokio 
sakymą susisuks iš jot 
nežinife.

at- 
dar

Progress 
Furnitūra Co.

Parogiaujiri įrengta krautuvė Brid- 
geporte .kasdieną siūlo didžiausias 
prekių s/rtybes. Pirkite čia ir tau- 
pinkite!
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Puikios Cedar medžio dėžės de! ap
saugojimo vilnonių drabužių nuo 
kandžių, didis pasirin- $Q QE 
kimas nuo .......*.................

AUKŠTOS RŲŠIES MOHAIR 
PARLOR SETAI

Naujos mados gražus ir tvirti leng
vai verti $75.00; šią $^Q

Jacquard arba Tapestry dengti se
rai, verti $60.00 $28 95

3-jų Šmotų gražus miegamų kamba
rių setai, verti $75.00; 50
7 šmotų gražus valgomų kambariu 
setai, verti $65.00; $29 75*29.75

aržu oi o me-

*12.95
$25.00 vertės 5 dailus 
džio breakfast setai.
PO ......................  -

MATYKITE ŠIANDIENA!

Nedėlioj Krautuvė 
Atdara

Nuo 10 v. iŠ ryto iki 2 v. po pietų

DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ

3222-26 S. Halsted
Vedėjai J. Kaledinskas ir

J. Romanas.

ma šis tas nusipirkti, o dabar 
viskas pradėjo labai smarkiai 
brangti. Ypač pabrango maisto 
produktai. Atrodo, jog juo to
lyn, įtuo bedarbiams darosi blo
giau. -

Ar' ilgai taip bus? Nejaugi, 
pagalios, darbininkai nesusi
pras ir neišsirinks sau tokių 
valdžių, kuri tikrai rūpinsis jų 
reikalais? —F. Lavinskas.ĮVAIRENYBES

“susilaikė”. Smithas aparato 
klaidas aiškina dar nepakan
kamu aparato tobulumu.

COURTNEY

Tame pačiame aerodrome 
dabartiniu laiku stovi trys kiti 
aeroplanai, ,kuriais lakūnai 
Jimmie Mattern, italas genero
las Francesco De Pinedo ir 
trečias italas lakūnas žada lei
stis į ilgas keliones per Atlan- 
tikų, ir visi yra saugomi nuo 
negeistinų rankų. “LITUANI
CA” ir kiti yra apdrausti nuo 
gaisro, bet, lakūnų nuomone, 
ne tame gludi pavojus.

Kaip ir J. Mattern ir italas 
De Pinedo, kap. Darius ir Įeit. 
Girėnas bijo kokių nors ker- 
štuolių, ar pavyduolių, kurie 
prie pirmos progos mėgintų 
aeroplanus sugadinti. Be to, 
tarp lakūnų eina konkurenci
ja, ir perdaug entuziastiški 
lakūnų draugai kartais eitų 
taip toli, kad pakenkti konku
rentui.

Pavyzdžiui, Jimmie Mattern, 
lakūnas apsigyvenęs “The 
Half Moon” viešbutyje kartu 
su lakūnais Dariumi ir Girė
nu^ rengiasi skristi aplink pa
saulį. Kitas lakūnas Wiley 
Post* Ičilrls jau apskrido pa
saulį su draugu' Harold Gatty 
1931 metais,
panašių kelionę, 
kitas skubinasi,

irgi rengiasi į 
Ir vienas ir 
kad išskristi 
eina draugiš- 

kurių gali 
jų

Ščyrųjų komunistų abaze 
viskas tvarkoje. Zigmas 
matiauskas ir jo žmonai turė
siu, stoti, prieš' komunistiškų 
teismų ir pasiaiškinti dėl jiems 
ddtomų.! priekaištų. O tie prie
kaištai yra gana rimti. Saky
sime, . Zigmui ■ primetama' šnipa- 
vimas’ ir1 visokie kiti purvini 
darbai.

Na, o reikia pasakyti, jog 
Zigmas tarp ščyrųjų buvo di
dėlis žmogus: niekas kitas ne
mokėjo kitokios nuomonės žmo
nes taip išplūsti, kaip jis.

IPažiurėsime, kokie faktai 
bus prieš j j iškelti tame teis
me.

ne-
Ra-

planų “pafiksyti”. Kad* tam 
užkirtas kelių aeroplanai1 Fiau* 
gomi dienų ir naktį.

Bėveik! kiekvienų* dienų' per 
paskutines dvi savaiti lakū
nai S. Darius ir S. Girėnas 
skraido su “Lituanica” virš 
Brooklyno ir Ncw Yorko, pa
tikrindami instrumentų tikslu
mų ir motoro veikimų. Lakū
nams ypatingai svarbu susi
pažinti’ su* nauja,* specialiai 
skridimuiI įrengta “Lituanica” 
ir priprasti stt ja skraidyti, 

šiomis dienomis jie pradės 
taip vadinąinus'“hlind flying’,’ 
skraidymus; kurie bus'*'kiek il
gesni; kelių šimtų' mylių ilgu
mo.

“Lituanicos” bandomuosius
skraidymus lAbai1 seka New(tiesiog nebettn’ėjd'’ka valgyti; 
Yorko, Brooklyno ir apielinkės Kas*1 dienų jis* dAtydivo marš* 
lietuviai, kurie birželio 1 dJ hltį? apie dirbtttves; tikėdama^ 

si - kokį nors ditfcfelf' gauti. Na, 
pagalios, saukite sužibėjo: ga
vo dArbų; Grįžta•: žmogus links
mas vienų dienų išdirbęs. Bet 
štki namie randa pranešimų iš 
šerifo, kad* busiųs iškraustytas 
jš buto už* nemokėjimų, nuo
mos;

Kas daryti, — pinigų nėra. 
Ąnt! rytojaus atsikelia jis anks
ti eiti j ddrbų. Bet: štai* prie 
durų jau stovi šerifas, pasi
rengęs nelaimingo žmogaus 
daiktus mesti lauk. Biandė dar 
atsikalbėti, bet nieko negelbė
jo. šerifas be jokių ceremoni
jų iškraustė . daiktus j gatvę. 
Žmogus kiek suttuko ir į! dar
bą pasivėlino apie valandų. Bo
sas pažiurėjo skersomis akimis 
ir pareiškė, jog tokių tinginių 
jam1 nereikia, “ girdi, gali 
sau eiti namo.

Perėjo vargšas namo ir, su
kniubęs ant išmestų daiktų, 
kaičiomis ašaromis apsiverkė. 
Naktį užėjo smarkus lietus, 
kuris pusėtinai apgadino išmes
tus daiktus; Sumirkę vaikučiai 
turėjo miegoti po porčiais.

Tai štai kokio likimo musų 
laikais sUsil^ukįa, net buvusie
ji1 kareiviai, kurie savo laiku 
buvo į padanges keliami.

Birželio 5 d.' l?6munistai rėn* 
gia didelę dėmcmstfcacijų. Jie 
planuoja eiti pne Fordo dirb
tuvių, kad išvesti darbininkus 
į streikų. Ji'e^šgko, kad jau 
viskas esu sutarta; apie 2 vai. 
Fordo vergai apleisiu dirbtu-

rengia išleisttives lakūnams 
t be Half Mbon viešbutyje,' kur1 
jie yra apsistoję.

Ratine, Wis
birAteinantį! sekmadienį, 

želio 4' d.; Riverview Parke 
yra ruošiama dviejų kuopų 
bendtas piknikas SLA. ir S. L. 
A. RJ Ki
atvažiuoti,1 nes bus geri mu
zikantai5 
turėsime

Kviečiami lietuviai

ir už mažų įžangų 
linksmų laikų.
35 kuopos ruoštas 

gegužės 21 dJ renge-piknikas
jams davė pelnų, nors oras pa
sitaikė vėsus ir žemė po ilgų 
lietų buvo taip išmirkus, kad 
kabojo lyg ant vandens paka
binta. Vienok suvažiavo sve
čių gražus būrelis. Pavaišinti 
ir vestuvių orkestro palinks
minti sudėjo pažadus atsilan
kyti į didžiulį Sandaros meti-! 
n į piknikų, kuris įvyks birže
lio 18 d. Apie tų piknikų teks 
vėliau parašyti.

Šiuomi prašau ruoštis birže
lio 1 dienai ir atvažiuoti į 
vervievv Parkų. — Korės p.

Detroit, Mieli.
Tai .bent mielaširdystė!

Ri-

v

i'.i

Jie

» » »
Detroite negerėja,Darbai

Pirma kažkokio išganymo žmo
nės tikėjosi iš alaus, bet da
bar jie jau mato, jog alus nie
ko gero negali duoti; Vadinasi, 
dingo ir ta viltis.

Skalbyklų savininkai yra šau
kiami į teismų pasiaiškinti, ko
dėl jie savo darbininkams mo
ka tik $5.80 per savaitę, žino
ma, jie visokiais budais bando 
tų algų mažumų pateisinti, bet 
tatai nelabai tesiseka.

Bedarbių padėtis šiais laikais 
dar labiau pablogėjo; Pirma 
už kelis centus dar buvo gali-

Aparatas nustatys ar žmogus 
gyvas ar įniręs.

“Daily EKprcss*’ praneša 
apie sensacingų anglų moksli
ninko Šrapnelio—Smitho pra
nešimų, kad jis turi tokį apa
ratų, kuris gali pasakyti iš fo
tografijos, ar nufotografuota
sis žmogus yra gyvas ar miręs.

Mokslininko tvirtinimu žmo
gaus smegenys yra savo rųšies 
maža radio siunčiamoji stotis,
kuri visų laikų siunčia radio 
bangas. Tokias pat bangas 
siunčia ir fotografija.

Kai žmogus miršta, jo “ra
dio stotis” nustoja veikti ir to 
žmogaus fotografija, kuri yra 
lyg ir koks radio priimtuvas, 
pradeda “tylėti”, nežiūrint į 
tai, kur mirties momentu bu
vo fotografijos originalas.

Smitho tvirtinimu, jo apara
tas sugauna iš fotografijos iš
einančias bangas, “gyvybės 
spindulius.”

Laikraščio korespondentas 
mokslininkui patiekė aštuo- 
nias fotografines nuotraukas. 
Keturios iš jų buvo gyvų žmo
nių ir keturios C
šiuose atsitikimuose aparatas 
davė teisingų atsakymų. Dėl 
vienos moters fotografijos, ku
ri iššoko pro langų, aparatas 
suklydo ir dėl vienos moters, 
mirusios Paryžiuje aparatas

mirusių, šc-

Atrodo, kad musų laikais 
šuo gali tikėtis didesnio susi- 
mylėjimo, negu žmogus. Prieš 
kiek laiko atsitiko štai kokis 

draugai ir vieno ar kito aero- dalykas: surado upėje įklim-

ka konkurencija 
klaidingai intepretuoti

PER HAMBURGĄ
Mus, nesųpanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
I ABI PUSI,’ NEW YORKAS- $4 70.50 
KAUNAS,- TREČIA KLASE I I W —

Savaitiniai išplaukimai. Patbgus geležinke
liais susisiekimas iŠ Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N.. Michigan Avė., Chicago, III. mmbJ

Naujienų Piknikas
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Programas

Tė mykite
Nepaprastas

State’s Attorney of 
Cook County

Steito advokato ofisas yra svarbiau
sias ir stipriausias už visus kitus poli
tiškus ofisus. Steito advokato ofisas turi 
galią apginti pavieto piliečius nuo va
lgių, razbaininkų, žmogžudžių ir visų 
kitų nepageidaujamų piliečių (hood- 
iums). Svarbiausia užduotis viršminėto 
ofiso yra apginti teisingus piliečius.

Thomas J. Courtney turi tikrą kvali
fikaciją dėl apgynimo teisingų piliečių.

Organizuoti darbininkai per paskuti
nius keletą metų buvo perstatyti netei
singoj šviesoj, dėl tos priežasties, kad 
ypatos, kurios spėka galėjo priversti pil
dyti savo valią, prieš darbininkų klasę, 
su pagelba mirtį nešančių gink'ų — 
vadinamų machine-guns, sugebėjo suor
ganizuoti grupes, kurias pavadino uni
jomis; galėjo įrodyti ir įtikinti, kad tai 
buk esą legališkos darbininkų unijos, ku
rios pildo ir pasiduoda tikriems orga
nizuotų darbininkų principams.

Mekanizmas ir veikimas tų vadinamų 
“darbininkų unijų" neseniai tapo ati
dengtas ir rasta, kad jos yra niekas dau
giau kaip tik įrankiai rankose savo va
dų, dėl paprasto^ plėšimo ir priespaudos, 
ne tik savo narių, bet ir legalio biz
niaus. Tie taip vadinami vadai krimi- 
nališkais budais ir terorizmo keliu išga
vo iš legališko bizniaus kaip parodo sta
tistika, milijonus ir milijonus dolerių, 
ir kaip žinia, tie pinigai surado sau 
kelią į tų raketierių kišenius. Tie gi 
raketieriai su pagelba įgytos spėkos ir su 
pagelba pinigų, kuriuos jiems pasise
kė nelegaliai išlupti, varo savo kenks
mingą darbą prieš veikiančią politiką. Ši 
duoklė yra didelė nenauda ir representu6- 
ja; vieną iš didžiausių blogybių, kuri 
dabar yra pastatyta prieš organizuotos 
draugijos akis.

Steito Advokatas of Cook County, 
kurio užduotim ir darbu yra prižiūrėti, 
kad butų pildomi įstatymai, pilnai rea
lizuoja Šį labai svarbų pavojų organi
zuotai draugijai ir iegališkam bizniui, ir 
dabar, dar pirmą kartą Cook County 
Pavieto istorijoje. Pirmas Steito Advo
katas išdrįso viešai tuos 'raketicrius iš
šaukti į kovą, tuos, kurie vadovauja ir 
nuodija tas taip vadinamas “darbininkų 
unijas". Jisai jiems drąsiai pasakė, kad 
jis pavartos visą jam per jo ofisą duotą 
galią, sunaikinti visas raketierių orga
nizacijas. paliuosuoti tegalį biznį ir pa
prastus darbininkus nuo šio gigantiško 
octopuso. .Reikią suprasti ir įkainuoti šio 
drąsaus ir doraus žmogaus, kuriuo yra 
Steito Advokatas, kuris išdrįsta tęsti ko
kią pavojingą kovą. Nes kova su rake- 
tieriais yra labai pavojinga. Tie rake
tieriai turi didelius ryšius, turi dideles 
sumas pinigų, kurias jie yra prisiplėšę, 
ir todėl lengva suprasti, kaip sunki ir 
pavojinga tokia kova gali būti dėl vie
nos ypatos. Tokiai kovai reikia nepap
rastos drąsos žmogaus, žmogaus, kuris 
nesibijo kanuolių, nesibijo machine- 
guns. Nesibijo prarasti savo gyvybę ko
voje, kuri yra panaši į karą — bet ka
ras yra labui draugijos, labui paprastų 
darbininkų, labui legališko bizniaus.

Į neatleidžiamai drąsią kovą, kurią 
veda Thomas J. Courtney prieš krimi- 
nališkumą, kuris nuodija taip vadinamas 
darbininkų organizacijas, atkreipė atydą 
viso pasaulio spaudą, ir todėl viso pasau
lio akys dabar yra atkreiptos į vedamą 
Cook Paviete kovą, kurios tikslu yra 
panaikinti visas nelegališkas darbininkų 
unijas ir jų teroristinius metodus. Svarba 
šios didelės kovos buvo neseniai demon
struojama, kuomet William Green, pre
zidentas Amerikos Darbo Federacijos ir 
vadas legalių darbininkų organizacijų 
Amerikoje; Victor Olander, veteranas ir 
darbininkų vadas iš Illinois, ir John 
Fitzpatrick, daugelį metų buvęs prezi
dentu Amerikos Darbo Federacijos ne tik 
iodorsavo Thomas J. Courtney veiki
mą prieš raketierių unijas, bet pasižadė
jo duoti pilną savo ir savo atstovauja
mos organizacijos paramą šioje sunkioje 
ir rimtoje kovoje. Kas dėl pasekmių, tai 
Žihant Thomas J. Courtney, žinant jo 
karingą širdį, jo nepaprastą drąsą ir pasi
ryžimą, jo noną ir geidimą padaryti 
dąrbo klasę nepriklausomą ir kuomet te
galintas biznis bus apvainikuotas pilna 
pergale, taip kad kiekvienas darbininkas 
žinos, jog jo organizacija stovi ir laiko 
“foub sqUaiyv už reprezentuojamą uni- 
jizmą. už unijizmą, kokį buvo skelbęs 
miręs didelis vadas Samuel P. Gom- 
persas. William Green ir John Fitzpat
rick ir kiti dideli vadai iš teisuoto ir 
orakilnaus darbininkiško judėjimo. To
liau; kiekvienas darbininkas galės būti 
tikru, kad jo organizacijos vadai bus tei
singi vadai, kad jų unijos tikslas bu& ne 
rakhieriavimas, kaip tų vadų, kurių 
tikslas buvo nenešti pagelių ir daryti ge
rą darbininku klasei, bet ieškoti sau 
gerų pelnų ir nelegališkn pajamų.

CHARLES P. KAL.
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GERB. Naujienų skaityto
jos it skaitytojai prašomi 
^pirkinių, reikalais eiti į tas 
'krautuvės* kutios skelbiasi 
Naujienose.
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Sveikatos Kontestas

1434

Lovos po

KAURAI (rūgs) 9x12 poBrighton Park Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai

M .Baiga persikėlė į naują vietą

ARCHER AVENUE PARLOR

LACHAWICZ IR SLNAI

W|1'

IMPERFECT IN ORIGINAL

Adv.. K. Gugis persi 
kėlė? į naują ofisą

Pavojinga ilsėtis sve
timam automobiliuje

Taip sakant, joniškiečiai ir 
jų kaimynai turės puikios pro-

Vasaros laiku 
vieta užeiti ir, 
bavarsko stik-

Dr. A. Gurskis ren
giasi atidaryti ofisą

šiandien paskutinį kartą kon- 
testantai bus egzaminuojami 
Gage Parko svetainėje

Už savo gabumus ji gavo sti
pendiją ir per tris metus bai 
gė keturių metų kursą

pasisekimą.
—Senas Petras

štai keletas

Juodukas Angelo pateko bėdon 
vien tik už tai, kad norėjo 
pasiilsėti svetimame automo
biliuje, kurio durys buvo už
rakintos

Lova, springsai ir matracas

buvo labai 
vieta gražiai išpuoš-

žinutė iš Bridgeporto, kur rašo J 
ma apie 
rius

Reguliariški Išplaukimai, — 
Patogi Kelionė, — 
Žemos Kainos 
Del informacijų kreipkitės 
į Vietinius Agentus arba į

SCAND1NAVIAN
AMERICAN LINE

130 N. LA SALLE ST., 
Chicago, III.

Joniškiečių Kliubo 
išvažiavimas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

gos smagiai laiką praleisti Jo
niškiečių L. K. Kliubo išvažiavi
me, kuris įvyks ateinantį sek
madienį, birželio 4 d., p. Spai- 
čio darže, ties Oh Henry Par
ku prie Archer Avenue. šita 
vieta ne tik patogi, bet ir gam
tiškai graži. Todėl nčra abejo
nės, kad daug svečiu atsilan
kys į išvažiavimą tyru’ oru pa
kvėpuoti bei prie geros muzikos 
pasišokti ir su draugais pasi
matyti bei įsigyti naujų pažin
čių joniškiečių tarpe.—R. S.

P-lė Maleškevičiutė 
baigė Northwestern 

universitetą

Užvakar “Naujienose” tilpo

NEW YORK, N. Y. 
181 N. Michigan Avė. 

10 State Street 
. 78 Monroe Street 

CAN. 1410 Stanley St.

CUNARD LINE
346 North Michigan Avė. 

CHICAGO, ILL.

FURNITURE CO.
KRAUTUVES
4179-85 Archer Avė.

Corner Richmond Street

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

CHICAGO, ILL.

Ramova Gardens jau 
atsidarė

Apex skalbimui maši

Iš Dr. A. Gurskio patyriau, 
jog trumpoje ateityje jis ren
giasi atidaryti dentisterijos ofi
są Brighton Parke.

Matomai, profesionalai pra
dėjo pamėgti Brighton Park 
koloniją. Nelabai seniai čia ap
sigyveno graborius J. Liulevi- 
čiute ir įrengė šaunią koplyčią 
adresu 4092 Archer avė. Sako
ma, jam biznis gana gerai eina.

Reikia tikėtis, kad ir dentis- 
tas Gurskis šioje kolonijoje tu
rės gerą

Cicero, III.
1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

Chicagietis E. M. Hoover 
(910 Leland Avė.) prieš porą 
dienų atvažiavo į pasaulinę pa
rodą ir, pasistatęs automobilių 
Wells gatvėje, nuėjo sau.

O kai už kiek laiko sugrįžo, 
tai rado jamę sėdintį didelį ni- 
gerį C. Angelo (1956 Jackson 
Boul.).

Hooveris ,turbut, negalėda
mas suprast, kaip tas nigeris 
įlindo į jo automobilių per už-

Ketvirtadienį, birželio 1 d., į- 
vyko formalia atidarymas Ra
mova Gardens. Atsilankė gra
žute būrelis svečių ir visi sma
giai praleido laiką iki nakties 
vėlumos.

Ypatingiausiai pasižymėjo p. 
Alicc Stephens-Salaveičikiutė, 
tvarkingai vesdama visą muzi
kali programą. Ji davė keletą 
gražių skėčių su kostiumais, 
kurie publiką tikrai sužavėjo.

Abelnas įspūdis 
malonu’ 
ta, apšviesta spalvotomis lem
putėmis ir laike programo pa
įvairinta su spalvota “Spot 
Ligth”. Protarpiais programo 
jaunimas linksminosi,— šoko 
prie švelnaus orkestro muzikos. 
Patarnavimas prie stalų buvo 
labai tvarkingas ir mandagus. 
Svečiai užkandžiavo, gerdami 
šaltą alutį.

Teko nugirsti, kad savininkai 
pp. Molis ir Budris turėjo ge
ro pasisekimo iš bizniško at
žvilgio.—VBA.

Šiandien nuo 4 ligi 6 vai. po 
pietų A menkos Lietuvių Drau
gijos nariai paskutinį kartą eg
zaminuos jaunuolius, kurie da
lyvauja sveikatos konteste. Se
kamą savaitę egzaminavimas 
bus atliekamas šv. Kryžiaus li
goninėje. Dienos tos pačios: 
antradienis, ketvirtadienis ir 
šeštadienis.

Kaip jau buvo pranešta, svei
katos konteste gali dalyvauti 
tiek berniukai, tiek mergaitės 
nuo 12 ligi 16 metų amžiaus. 
Iš visų kontestantų bute išrink
ta sveikiausi pora. Tėvams pa
tartina savo vaikus paraginti, 
kad jie šiame konteste dalyvau-

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
J KLAIPĖDĄ

(Per Southamptoną)

U plauks iš Neiv Yorko
J U N E 29 -anksti ryte

Karščiai Ateina
REIKIA REFRIGIRATORIO, KAD SU 
TAUPYTI PINIGU IR SVEIKATĄ

M. Baigo, senas “Naujienų” 
skaitytojas ir rėmėjas ,persikėle 
į naują vietą, būtent, 4358 S. 
California av.

Savo naują užeigą jis labai 
šauniai išpuošė, 
tai bute parariki 
pasiėmus didelį 
lą, atsivėdinti.

Visi M. Baigo draugAi ir pa
žįstami tėmykite “Naujienas”, 
kur neužilgo tilps garsinimas 
apie tos vietos atidarymą.

—Senas Petras.

DIDELI BARGENAI
PERKANT LOVAS, SPRINGSUS IR MATRACUS

Vatiniai matracai po

P-lė Genovaitė Maleškcvičiu- 
tė, 6634 S. Maplewood Avė., 
baigė Northwestern universite
tą ir šiandien gaus mokslų ba- 
kalauro (B. S.) diplomą. Mo
kėsi jinai “School of Education” 
skyriuje. Vadinasi, prisiruošė 
mokytojos profesijai. Dabar ga
lės mokytojauti bile kurioje au
kštesnių mokyklų.

P-lė Maleškevičiutė lanke 
Lindblom aukštesnę mokyklą 
(high school). Ji ten pasižymė 
jo dideliais gabumais ir todėl, 
baigusi tą mokyklą, gavo stipen
diją (scholorship) Northwestern 
universitete. Universitete mo
kytis jai labai sekėsi, ir per 
tris metus ji baigė reguliarį ke
turių metų kursą.

P-lė Genovaitė yra gyva ir 
mlaonaus budo, tad pilnai gali
ma tikėtis, kad jai seksis ir 
mokytojauti. Beje, prie progos 
reikia priminti, kad jinai yra 
gimusi Naujoje Žagarėje, Lie
tuvoje. Tačiau į Ameriką tapo 
atvežta visai jaunutė, taip sa
kant, vystykluose.

Norge Refrigeratoria

'99.50
99.00

Gibson Refrigeratoriai

89.50
Apex Refrigeratoriai

'79.00
Majestic Refrigeratoriai

69.50

Birželio-
(Kcleiviai sės į laivą iš vakaro.)

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BERENGARIJA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas vaiiuojantis 

į Lietuvą keleivis
— šią Ekskursiją Užgyrė —

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

jai apie tą stebėtiną įvykį.
Ta žinia, poliemoną suindo- 

mavo ir jis priėjęs žandariškai 
pradėjo kamintinė nigerį: kaip 
atsirakinai du’ris? Parodyk rak
tą. Kodėl įlindai ne j savo au
tomobilių? Kokiu tikslu?

Nigeriui, tur būt, atrodė per 
daug žiopli tie poliemono klau
sinėjimai ir jis, išvertęs baltas 
akis, atšovė: “Ąš čia atsisėdau 
pailsėt. O jei jums nepatinka, 
tai aš galiu eiti savais keliais.

—Jei taip labai esi pavargęs, 
—poliemonas mandagiai atsa
kė, tai aš tave pavešiu’, nereiks 
pėščiam eit.

Taip ir padarė. Įsisodino į 
kalamašką ir nusivežė pavargėlį 
pirmo distrikto policijos stotin, 
prižadėdamas parūpinti neap
mokamą butą.

Bet ir čia vargšui nigeriui 
nėra ramybės,—visi teiraujasi, 
visi klausinėja: kaip jis įlindo 
į automobilių per užrūkytas du
ris?

Bet nigeris viską laiko slap
tybėje ir jiems nesako, kad jis 
turi tokį stebuklingą raktą su 
kuriuo gali atrakinti bile kokį 
automobilių.

Matomai, policija negalėdama 
išgaut iš nigerio slaptybių, nu
sivežė jį pas ekspertus, į mu- 
nicipalį teismą pas teisėją Jo- 
seph McGarry. Perstatė daly
ką ir paprašė, kad advokatai 
pasiteirautų apie tą stebuklingą 
įlindimą į automobilių.

Nežinia kodėl, neku’rie advo
katai atsisakė. Bet steito attor- 
ney Nelson sutiko ir pradėjo

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, 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 merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 55 73

rie btfvo uždėję ir 1.1. Turėjo 
pasekmingus biznie-jbūti: Kurauskai, kurie buvo 

Pasakyta: Ridlauskai, ku-' uždėję ir 1.1.

Advokatas K. Gugis šiomis 
dienomis persikėlė į naują ofi
są, kuris yra erdvesnis ir pa
rankesnis, negu senasis. Nau
jasis ofisas, randasi tame pat 
trobesyje, tijk kambariai yra ki
ti. Tad nuo dabar su visokia’s 
reikalais kreipkitės į jį šiito 
adresu: 127 N. fDearborn, Rooms 
1431

Įsitėmykite, k A d tai yra nau
jas ofiso adresas* didmiestyje 
Vakarais jis po senovės priimi
nės klijentus savo namuose. 
3323 S. Halsted St.\ •

NAUDOKITĖS
MODERNIŠKŲ LAIKŲ 

PATOGUMAIS
Įsigykite Elektrikinį Šaldy 

tuvą iš

Peoples Furniture 
\Co. Krautuvių 
UŽ NEGIRDĖTAI

MAŽ| KAINĄ

'2.95
'3.95
"3.95

15.00
29.50

Pasiskubinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

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

MANUFACTUR1NG COMPANY 
f. KLIMAS ir J. KAZIKAITIS, Sav.

4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

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

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

Todėl atvažiuokite tiesiai į musų rakandų dirbtuvę 
ir nusipirk 
BARGENŲ

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

69.00

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos. r.Jk.*
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v» v._________________

įvairių įvairiausius klausimus 
statyti iš visų pusių, į kuriuos, 
kad ir nenoriai, Angelo turėjo 
atsakyti.

Iš pradžių jis šiaip ir taip 
nors ir labai nevykusiai atsa
kinėjo, bet vėliau pradėjo ner- 
vitotis ir jam tie klausimai įva
re tokį kinkų drebėjimą, kad 
jis, vietoje atsakyti, vos tik 
begalėjo prasižioti.

Matomai, advokatai pradėjo 
bijotis, kad nigers iš baimės ne
numirtų. Tad paliovė klausinėję 
ir rekomendavo teisėjui, kad 
perduotų tą dalyką ištirti kri
minaliam teismui, ba tai esąs 
kriminališkas prasižengimas, pa
sikėsinimas .pavogti kito nuo
savybę.

Teisėjas priėmė rekomenda
ciją ir įsakė nigeriui užsistatyti 
$1,000 kaucijos, kad jis nepa
bėgs arba nenumirs iki krimi- 
nalis teismas patirs visas jo 
paslaptis.—Rep. F. Bulaw.

Važiuokite Per Lietu
vos Uostą

KLAIPĖDĄ

ŠVEDU 
AMERIKOS

a LINIJA
>• R New YorLo 
\į KLAIPĖDĄ. 
r\Per Gothenburgį

S GREITA 
f KELIONĖ 
per ŠVEDIJĄ

“BALTASIS SVEDV .LAIVYNAS" 
PIGIOS LAIVAKORTES

IŠPLAUKIMAI M NEW YORKO: 
Prie 07, gule W. OTth St.,

S. S. DROTTNINGHOLM -------- Birželio 13
AI. L. GRIPSHOLM ........................... Liepos 3
S. S. DROTTNINGHOLM ---------- Liepos 18
M. L. GRIPSHOLM --------- ------- Liepos 37

Dideli, balti it milbSs laivą!. Erdvus ir ge
rai ventoliuojami kambariai. KelionAj rodomi 
judomi paveikslai. Laivo orkestras duoda kon
certus, bei griežia Šokiams. Kellonfi būna per- 
trumpa, keliaujant "Baltuoju švedų Laivynu".

Informacijų ir laivakorčių kreipkis j Tams
tos vietini laivakorčių agentą, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST., 
CHIICAGO, ILL. 
BOSTON. MAS8.
DETROIT, MICH.
MONTREAL, QUE.

S. C. L
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI 

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui, 
Tolumas nedaro skirtumo, •'
Moderniškos koplyčios dykai, 
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

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

parsiduoda tik žemiausioms 
kainoms— Matvkite tuojaus'1

PEOPLES

WISSIG
Specialistai ii 

Rusijos

12.50 
39.00 
18.50

Ir šimtai kitokių bargenų.
Taipgi taisome ir senus rakandus.

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

______



yra jau kctvir-

Lady Narbo-

nei vieną žodį”, 
paklauskite po-

DVIEJŲ INTERNACIONALŲ 
SUSIRINKIMAS

NAUJIENOS, CKIcago, UI.

Apžvalga
PRASTAI SKAITĖ

IŠ DIDELIO DEBESIO

NEW JERSEY RATIFIKAVO ATŠAUKIMĄ

ava-
©i?**

ift' rali*

3c 
18c 
75c

— įvesti bendrą “sales tax” ir

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 8500.

$8.00
.... 4.00

2.00
_ 1.50
_ .75

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metama -------- -
I usei metų
Trims mėnesiams _ ___
Dviem mėnesiam___ ___
Vienam mėnesiui _ ____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija__________
Savaitei . ........ ........ ............
Mėnesiui........... ............... —

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .........____  $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams ___________1.75
Dviem mėnesiams __ ______ 1.25
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.
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' k ’ 'i

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy_________________ .
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March 8rd 1879.

NAUJIENOS
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1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Hitlerio finansų ministeris paskelbė, koks bus tas 
“ketverių metų planas”, kuriuo “nacių” valdžia žada 
atgaivinti Vokietiją ekonomiškai. Pirmas punktas ta
me plane tai — paskolos iš valstybės iždo jaunave
džiams. Valdžia žada skolinti po $240, be nuošimčių, 
kiekvienai jaunai porai, kad ji galėtų įsitaisyti rakan
dus ir kitus daiktus, reikalingus šeimyninio gyvenimo 
pradžiai. Sakoma, kad tokia valdžios parama galėsią 
pasinaudoti apie 150,000 porų per metus.

Šitam savo sumanymui Hitlerio valdžia, matyt, 
duoda labai daug svarbos, nes jisai stovi pirmoje jos 
programo vietoje. Pagalvokite, koks tai “milžiniškas” 
dalykas: Vokietija turi daugiau kaip 6,000,000 bedar
bių, o valdžia žada duoti 1,000 markių paskolas 300,000 
jaunų žmonių per metus. Tai bus ne dovanos, bet pa
skolos. Jos turės būt valdžiai sugrąžintos, atmokant 
po 1 nuošimtį kas mėnesis.

Tai šitaip Hitleris “gelbsti tautą”. Išgirdę apie ši
tą planą, Vokietijos “nacių” entuziastai turės rausti iš 
gėdos, nes juk aišku, kad didis “tautos vadas” laiko 
juos ant juoko.

Yra dar penki punktai Hitlerio sutrumpintoje 
“piatilietkoje”. Jisai žada išleisti $240,000,000, t. y. apie 
bilioną markių, viešiems darbams; paliuosuoti nuo mo
kesnių pramonininkus, kurie plečia savo pramones; 
rinkti “aukas” iš tų, kurie apgavo valstybę, neužsimo
kėdami taksų (už aukas jie bus paliuosuojami nuo 
bausmės); paliuosuoti nuo mokesnių tuos, kurie sam
dosi namų tarnus; sumažinti nuošimčius už paskolas 
žemės ukiui.

Visi šitie sumanymai teikia lengvatų tiktai fabri
kantams, dvarininkams ir šiaip pasiturintiems žmo
nėms, o darbo žmonių masėms jie, išimant gal tik su
manymą apie viešuosius darbus, neduoda nieko. Bet 
240 milionų dolerių viešiems darbams gali suteikti už
darbį tik keliems šimtams tūkstančių darbininkų, o Vo
kietija turi, kaip minėjome, bedarbių šešis su viršum 
milionus.

Taigi Hitlerio ekonomiškas programas yra tikra 
mizerija. Tenka labai abejoti, kad žmonių masės, ku
rioms “nacių” demagogai buvo prižadėję devynias ga
lybes visokių gėrybių, nesijaustų biauriai apgautos. Juk 
jos laukė, kad Hitleris visiems bedarbiams parūpins už
darbį, visus alkanus papenės, nuplyšusius aprengs. O 
čia dabar mėginama žmones bovyti paskolomis nuota
koms ir jaunikiams!

New Jersey valstijos konvencija, sušaukta ap
svarstyti federalio kongreso sumanymą dėl prohibici- 
jos atšaukimo, nubalsavo 202 balsais prieš 2 tą suma
nymą patvirtinti. Tuo budu jau penkios valstijos for
maliai ratifikavo prohibicijos atšaukimą.

Kitos trys valstijos jau yra išrinkusios delegatus 
j ratifikacijos konvencijas, ir delegatų sąstatas aiškiai 
rodo, kad jos irgi pasisakys už ratifikavimą. Tuomet 
bus aštuonios valstijos.

Bet reikia dar 28 valstijų, kad 18-as konstitucijos 
amendmentas butų panaikintas. Tai ims laiko. Optimis
tai pranašauja, kad reikiamas valstijų skaičius atliks 
ratifikavimo balsavimus dar prieš* metų pabaigą, bet 
kiti sako, kad to negalima laukti prieš vasarą ateinan
čių metų.

“Sausieji” daro ką įmanydami, kad ratifikavimas 
butų kaip galint ilgiau užvilkintas, nežiūrint į tai, kad 
šiandie yra visiems aišku, jogei milžiniška dauguma 
žmonių prohibicijos nebenori, .šitokiose aplinkybėse 
vargiai gali dar kas manyti, kad “sausieji”, taip elgia
si, vadovaudamiesi kokiais nors idėjiniais sumetimais, 

Jie žino gerai, kad anksčiau ar vėliau prohibicija 
bus atšaukta. Jeigu jie vistiek trukdo atšaukimo pa
tvirtinimą, tai, tur būt, tiktai dėlto, kad jie nori pasi
tarnauti butlegeriams, kurie iš “munšaino” ir degtinės 
šmugelio daro biznį.

Visam kraštui tuo tarpu tas ratifikavimo trukdy
mas daro didelį nuostolį. Apskaičiuojama, kad federa
linė valdžia galėtų gauti iš svaiginančių gėrimų ne ma
žiaus kaip 500 milionų dolerių taksų per metus; kai 
kas spėja net, kąd pajamos iš šito šaltinio siektų iki

šeštadienis, birželis 3, 1933
biliono dolerių. Mažiau kaip pusės šitos sumos pakak
tų pilnai padengti išlaidas to rekonstrukcijos progra- 
mo, kurį šiandie svarsto kongresas.

Dabar kongresmanai ir senatoriai laužo galvas, iš 
kur paimti 225 milionus dolerių. Vieni siūlo pakelti 
taksas pajamoms, kiti
t. t. O legalizavus degtinės biznį, visi šitie nauji mo- 
kesniai pasidarytų bereikalingi. Bet Amerika iki šiol 
turi nukęsti dėlto, kad ji davėsi apmulkinti fanatikams, 
kurie su policijos pagelba žadėjo įsteigti blaivybę.

Rašydamas apie Kontinenta
liu Kongreso nutarimus, “Drau
gas” tarp ko kito sako:

“N. Thomąs pareiškė, kad 
visus didžiuosius turtus rei
kia atimti iš pavienių ir 
juos paskirstyti visiems gy
ventojams.”
Tai yra pasaka. Norman Tho- 

mas yra pakankamai apsišvie
tęs asmuo ir tokių niekų ne
šneka, kad pavienių turtus rei
kią atimti ir paskirstyti vi
siems gyventojams. Jeigu Tho- 
mas šitaip galvotų apie ekono
minį visuomenės sutvarkymą, 
tai jisai ne tik negalėtų bulįi 
socialistų partijos vadas, bet 
ir i partiją jisai nebūtų buvęs 
priimtas.

Gaila, kad “Draugo” redak
torius imasi kito nuomonę kri
tikuoti, nepasistengęs net ati
džiai perskaityti, ką tas žmo
gus kalbėjo.

Socialistai nereikalauja “tur
tų” konfiskavimo. Jie žino, kad 
visuomenės santvarka nepasi
keistų, jeigu iš turtuolių butų 
atimti jų rūbai, rezidencijos, 
automobiliai ir t. t. Ekonomi
nę visuomenės tvarką galima 
pakeisti, tiktai paėmus iš pri
vatinių savininkų gamybos ir 
susisiekimo priemones (kasyk
las, geležinkelius, stambiąsias 
pramonės Įmones)* Bet supran
tama, kad butų absurdas tuos 
dalykus “skirstyti” tarpe gy
ventojų.
sieksnį geležinkelių 
nam žmogui, kitą 
tam, arba išdalinti 
nių plieno liejyklą 
mobilių dirbtuvę?

Tos priemonės, kuriomis yra 
gaminama visuomenės turtai, 
šiandie yra tokios stambios, 
kad jos gali būt valdomos tik
tai visuomeniškai. Net ir ka
pitalistai, kuriems dabar tie 
dalykai priklauso, yra susi
jungę Į dideles kompanijas, o 
tos kompanijos dedasi į dar 
didesnius sąryšius. Šių dienų 
pramonė nėra individualis pa
vienių žmonių biznis.

Redakcijai laikraščio, nors 
ir nepritariančiai socializmo 
mokslui, vistiek reikėtų* žinoti 
bent to mokslo A-B-C. Bet 
“Draugas” parodo visišką sa
vo nesiinteresavimą tiesa. Pri
kišęs Normanui Thomasui nesą
monę, kad jisai norįs “skirsty
ti turtus”, Marijonų organas 
dar prikaišioja socialistams 
rusišką bolševizmą, nors bolše
vizmas turi net mažiau bendro 
su socializmu, negu su katate 
kiškų klerikalizmu. Socialistai 
stoja už demokratiją. Nuo tų 
laikų, kai ėmė organizuotis 
moderniškos socialistų partijos, 
demokratijos reikalavimas, vi
suomet buvo vienas svarbiau
siųjų punktų jų programuųse, 
Europoje dauguma socialistų 
partijų tiesiog ir vadinasi 
cial-demokratais”, pažymedainos. 
tuo, kad jos kovoja kartu už 
socializmą ir už demokrąfiją.

Kitas . pamatinis socialistų 
teorijos dėsny s yra tas, kad 
tiktai aukštai * išsivysčiusioje 
kapitalizmo sistemoje gali būt 
prirengtos sąlygos socializmui. 
Tą mintį, kad socializmą gali
ma įsteigti ekonomiškai atsili
kusioje šalyje, šių dienų socia
lizmo mokslas (lęurj geriausiai 
suformulavo Marksas ir Engel
sas), atrųpta, kaipo tuščią

skirstyti
Ar gi galima vieną 

duoti vic- 
sicksnj ki- 
tarpe žmo- 
arba auto-

Tuo gi tarpu Rusijos bolše
vizmas užima diametrališkai 
priešingą socialistams nusista
tymą šitais dviem pamatiniais 
klausimais. Jie demokratiją at
meta iš prinęipo, ir jie sako, 
kad Rusijoje arba bet kurioje 
kitoje nekulturipgoje agrikultū
ros šalyje (net tokioje, kaip 
Kinija!) galima tuojaus sukur
ti socializmą. Tik, girdi, reikia 
stiprios, Stalinui paklusnios ir 
teroristiška žvalgyba apsigink
lavusios vąįdžięs, kuri visą opo
ziciją išžudys arba sugrūs į 
kalėjimą, ir buss atliktas 
kriukis. Jeigu tokioje šalyje 
nėra pramones, tai, girdi, ga
lima padalyti “piatilietką”, ir 
per kelis metus ji “pasivys ir 
pralenks Ameriką”.

Na, ir šitą tamsuolių mulki
nimui sugalvotą bolševikišką 
mąlį-malienę “Draugas” laiko 
“socialistų t‘teorijomis”, o žiau
rią Stalino diktatūrą, kuri so
cialistus šaudo arba pūdo ka
lėjimuose ir katorgose, jisai 
vadina “socialistų teorijų vyk
dymu”! Kam duoti šitaip sa
ve apgaudinėti ir kitus žmo
nes klaidinti?

Paryžiuje gegužės mėn. 18 
dieną susirinko Socialistinio 
Darbininkų Internacionalo biu
ras ir laikė posėdžius, pirmi
ninkaujant E. Vanderveld’ę’ui. 
Dalyvavo Abramovitch (Rusi
jos atstovas), Albarda (Holąn- 
dijos), Bauer (Austrijos), 
Bracke (Francijos), Gillies 
(Did. Britanijos), Modigliani 
(Italijos), Soųlup (Čekoslova
kijos), taip pat Van Rosbroeęk 
(iždininkas) ir Adler (sekre
torius), Kaip ekspertai, posė
džiuose dalyvavo Hilferiąg 
(Vokietijos ir Blum (Franci- ‘ 
jos), sekančią dieną — de 
Brouckere (Belgijos) ir Wi- 
baut (Holandijos).

Gegužės 19 ir 20 dd. Pary
žiuje laikė bendrai posėdžius 
Socialistinio Darbininkų Inter
nacionalo Biuras kartu su Pro
fesinių Sąjungų Internacįopaio 
valdyba, kurią atstovavo Cit
rine, Jacobson, Joųhaux, Mer- 
tens, Tayerle, Schcvenęls (ge? 
nęralis sekretorius) ir Stol^ 
(sekretorįąus padėjėjas).

Bendrasis Internacionalų cen
trų. susirinkimas nutarė neat- 
laidžiai tęsti, kovą su .fašizmu, 
remti Vokietijos fašizmo au
kas ir kovoti, už tarptautinį 
nusiginklayimą. Profesinių Są
jungų Internacionalo, valdyba, 
be to; pranešė, kad ji yra pat 
ruošusi męmorandumą tarptau
tinei ekonominei konferencijai, 
kuri k birželio 12 .d. prasidės 
Londone. • •

Oscar Wilde VertS A. Kartūnas,

Doriano Cray’jaus Atvaizdas
I- ■ ■'

(Tęsinys)
Tai yra didelė laimė, kad tuo 
laiku nebuvo prisiminta apie 
jus. Kad jau taip buvo, tai 
m ūsų vainikęliąi visai nepri
tikdavo mums, o malūnai bū
davo taip užimti bandymu su
kelti vėjo, jog man neteko nei 
pakokietauti su kuo nors. Ži
noma, tai buvų Narborough 
kaltė. Jis buvo baisus siaura
protis, o juk nėra jokio sana- 
gumo ištekėjus už tokio vyro, 
kuris nieko nemato.

šį vakarą jos svečiai buvo 
gaii nuobodus. Tiesa, buvo, 
kaip ji išaiškino Dorianui pri
sidengus apiplyšusiu vėduok
lių, viena jos štekėjusių duk
terų, kuri gan netikėtai buvo 
atsilankius pasiviešėti, ir kad 
padarius dar blogiau, žinoma, 
jį buvo su savo vyru. “Aš ma
nau, mano brangiausis, kad ji 
visai nemandagiai pasielgė”, ji 
pašnibždėjo, žinoma, aš pas 
juos kiekvieną vasarą nuva
žiuoju pasiviešėti sugrįžus iš 
Hamburgo, bet juk sena mote
ris, kaip aš, kai kada reika
lauja tyro oro, o prie to, aš, iš 
tikro, juos ir išbudinu. Jus 
neturite supratimo kaip jie ten 
gyvena. Tai yra grynas, nesu
terštas provincijos gyvenimas. 
Jie atsikelia anksti, nes jie tu
ri labai daug darbo, o eina 
anksti gulti, nes jie taip ma
žai teturi apie ką> rūpintis. 
Toje apylinkėje nėra buvę 
skandalo nuo karalienės Elž
bietos laikų; pasekmė to, jie 
visi tuojau po vakarienės už
miega. AŠ jus neleisiu sėstis 
nei prie vieno jų, Jus sėdėsi
te šąlia manęs ir palinksmin
site manę.’’

Dorianas sumurmėjo grakš
tų komplimentą ir apsižvalgė 
po kambarį. Taip; tai buvo 
Jikrai nuobodus pokylis. Dvie
jų žmonių jis visai nebuvo 
matęs pirmiau, o kiti susidėjo 
iš Ernst’o riarrovvden’o, vieno 
tų vidurinio amžiaus medio- 
krų, taip dažnai matomų Lpn-
dono kliųbuose, kurie neturi 
priešų, bęt, kurių draugai vįr 
slškai nemėgsta; Lady Roxton, 
daugiau apsirengusd negu rei
kia, keturiosdeŠimt , septyįpių

nosia, kuri visuomet norėjo 
sutaisyti pliotkų prieš save, 
bet ji buvo taip ypatingai pa
prasta, jogei, didesniam jos 
apsivylimui, niekas netikėjo 
nieko blogo apie ją; ponios 
Erlynne, pastumdėlės, juokin
gai švepliuojančios, ir veneciš
kais raudonais plaukais; Lady 
Alice Chapman, šeimininkės 
dukters, apsileidusios, nuobo
džios jaupos moters, to, cha
rakteringo britiško veido, ku
rį sykį tepamatęs, niekados 
neatsiminsi; ir jos* vyro, rau
donų skruostų, baltos barz-

dos sutvėrimo, kuris, kaip ir 
daugybe jo klasės, buvo įsi
vaizdavęs, kad bereikšmis 
juokas gali atstoti visišką ne
turėjimą idėjų.

Jis beveik gailėjosi atsilan
kęs, kai Lady Narborough, 
žiūrėdama į didelį mozaišką 
paauksuotą laikrodį, išsitiesusi 
įdomiomis vingėmis ant pur
purinėmis servetėlėmis išpuoš
tos lentynos, sušuko: “Kaip 
negrąžu, kad Henrius Wotto- 
nas taip pavėluoja! Aš pasiun- prisirišimas bei 
čiau jam pakvietimą šį rytą, 
lyg atsitiktinai, bet jis nuo
širdžiausiai prižadėjo neapvil
ti mane.”

Tai buvo kiek nors nusira
minimo, kad nors Henrius at
silankys, ir kai durys atsidarė 
ir pasigirdo jo lėtas, muzikė
lis balsas, priduodantis žavin
gumo kokiam nors nenuošir
džiam pasiteisinimui, jis nusi
ramino.

Bet vakarienės ji& neiko 
negalėjo valgyti. Lėkštė po 
lėkštės buvo nuneštos visai ne
paragautos. Lady Narborough 
nepaliovė barus jo už tą jos 
pavadintą įžeidimą vargšo A- 
dolfo, kuris specialiai išrado 
mena dėl; jo”, ir laikas nuo 
lajko lordas Henrius pažvelgė 
įi jį skersai stalo, neauprasdą- 
ipas jo tylos ir tokio abstrak
tiško budo. Laikas, nuo, laiko 
tarnas pripildė jo stiklelį 
šąinpapo.., Jis nęriaį gėrė, ir 
jo troškulys atrodė didėjąs.

“Dorianai”, pagaliau tarė 
lordas Henrius, kai jau chau- 
dfroid byvo paduodama, “kas 
jums yra šį vakarą? Jus esate 
visai negeroj nuotaikoj.”

“Aš tikiu,, jis yra įsimylė
jęs,” šuktelėjo' Lady Narbo
rough, “ir jis bijojosi man pa
sisakyti, kad aš nepavydėčiau. 
Jis gerai supranta, kad aš, be 
abejonės, ir pavydėčiau.*’

“Brangi Lady Narborough,” 
šypsodamas sumurmėjo Do
rianas, “aš jau visą savaitę 
nebuvau įsimylėjęs — tierą 
pasakius, nuo to laiko, kada 
Madame deFerrol apleido 
miestą.” A- <

“Kaip jus vyrai galite įsi
mylėti į tą moteriškę!” pareiš
kė senoji ponia. “Aš to visai 
negaliu suprasti.”

“Tai yra paprasta todėl, kad 
ji atsimena jus, kada jus bu
vote maža mergelė, Lady Nar
borough, tarė lordas Henrius. 
“Ji.yija, vienas ryšys tarp mu
sų ir jūsų trumpų suknelių.”

“JL yisąi neatsimena mano

trumpų suknelių, lorde Hen- 
riau. Bet aš ją labai gerai at
simenu Vienoje trisdešimt me
tų atgal, ir kaip de colletėe ji 
tada buvo”.

, “Ji vis dar tebėra de colle- 
lee,” jis atsakė, pasiimdamas 
alyvą sayo ilgais pirštais, “ir 
kada ji labai pasipuošua, ji 
atrodo kaip labai prastos 
prancūziškos apysakos edition 
det lųxę; Ji, iš tikro, yra nuo
stabi- ir pilna siurprizų. Jos 

meilė prie
savo šeimos, yra nepaprasti. 
Josios trečiam vyrui numirus, 
jos plaukai pasidarė beveik 
kaip auksas, — iš gailesčio.’* 

“Kaip jus drįstate, Hen- 
riaul”, sušuko Dorianas.

“Tai yra romantiškiausis iš
aiškinimas,** kvatojo šeiminin
kė. “Bet juk,jos trečias vyras, 
lorde Henrįau! Jus nemanote, 
kad Ferrol’as 
tas?”

“Užtikrinu, 
rough.”

“Aš netikiu 
“Gerai, tai

no Gray’jaus. Jis yra vienas iš 
artimiausių jos draugų.”

“Ar tas tiesa, pone Gray*- 
ja.u?”

“Ji mane taip užtikrino, La
dy Narbęrough,” tarė Doria
nas. “AŠ klausiau jos, ar ji, 
kaip Margueritc de Navarre, 
neišbalsąmavo jų širdis ir ne
pasikabino prie savo juostos. 
Ji, atsakė, kad ne, nes nei vie
nas jų visai neturėjo širdies.”

“Keturis vyrus! Tai aš saky
čiau, kad tas yra trop de ze- 
le'\

“Trop d’audace, aš jai sa
kau,” tarė Dorianas.

“O, ji gan drąsi, mano brau 
gus. O koks gi yra Ferrol’as? 
Aš jo nepažįstu.”

“Labai gražių moterų vyrai 
priklauso kriminalėms kla
sėms,” tarė lordas Henrius, 
sriuobdamas vyną.

Lady Narborough drožė jam 
su savo vėduoklių. “Lorde 
Henriau, aš visai nesistebiu, 
kad pasaulis sako, jog jus esa
te labai nedoras žmogus.’’

“Bet koks gi pasaulis tą sa
ko?” paklausė lordas Hen
rius, pakėlęs savo antakius. 
Tai tegali būt tik sekantis 
pasaulis, šis pasaulis ir aš, 
esame puikiausiame sutiki
me.”

(Bus daugiau)

Garsinkitės “N-nose”
f' ‘ " ... I 1 • •

Ta vonau j a. pavasarine kepure, Meni Ilerr.
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Tarp Chicagoš 
Lietuvių

Iš Tautiškų kapinių
Milžiniškas apvaikščiojimas

Šiais metais kapų puošimo 
dienoje Tautiškas Kapines ap
lankė tikrai milžiniška žmo
nių minia, — atsilankė daug 
daugiau žmonių, negu kitais 
metais.

Programe dalyvavo du cho
rai ir trys kalbėtojai. “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis, 
kaip ir visada, kalbėjo labai 
gerai ir suprantamai. Jis aiš
kino kapų puošimo reikšmę, 
kada ir kodėl susitvėrė Tautiš
kos Kapines ir kokią svarbą 
jos turi laisvai manančiam 
žmogui. Prie progos jis trum
pai nušvietė, kaip brangi žmo
gui yra laisvė; be teisės pa
reikšti laisvai savo mintis, 
žmogus pasidaro tikras auto
matas.

Kertelė “Užkerėtoj Saloj” — žavingoj žaismavietėj vaikams Chicagos Pasaulinėje 'Parodoje.

svarstė transportacijos, elekt
ros, geso ir kitus klausimus.

Roberts ypatingai daug pri
sidėjo prie suformulavimo įsta
tymo, kuris apsaugoja “civil 
Service” darbininkus.

Bendrai imant, jis yra žino
mas kaipo (tikrai sąžiningas 
žmogus ir gilus teisių žinovas. 
Vadinasi, turi visas reikiamas 
gero teisėjo kvalifikacijas. Po
litikoje jis priklauso republiko- 
nų partijai.

Teisėjų rinkimai įvyks bir
želio 5 d. Į kandidatų sąrašą 
yra įtrauktas ir Daniel A. Ro
berts.

Pastebėtina proga

gą ir pasinaudokite šiais bar- 
genais. —ž.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
 Nariai.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau i erdvesne ir patogesni vietą

3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

Phone Boulevard 8483

Drg. Grigaičio kalba padarė 
žmonėms gilaus įspūdžio.

Sekamas kalbėjo V. Andru
lis, “Vilnies” redaktorius. šį 
kartą jo kalba man patiko. 
Turiu atiduoti jam kreditą 
už tai, kad jis pradeda su
prasti ir įvertinti tai, kas yra 
kiekvienam žmogui branginti
na. Pavyzdžiui, jis nurodė, 
kaip Ohio valstijos universite
to profesoriai prieš šimtą me
tų neleido geležinkelių klausi
mą studijuoti, 
klausimas 
uždraustas, 
tikėjimui.

Žinoma,
ant kitaip mąstančių žmonių 
šiandien yra juokingas. Betj 
beje, dar ir šiandien pakuly
je nėra tolerantiškumo ir kai 
kuriose šalyse žiauriai yra 
persekiojami tie žmonės, kurie 
drįsta kritikuoti vyriausybių

Liuosybės dainutę vaikai už
giedos?

O bočių žilųjų vargus atsiminė, 
Širdyj atsidus, kaip reik pa

godos ?”
Tai buvo jo paskutiniai žo

džiai, — mirtis nutildė poetą 
pačiame jaunystės žydėjime. 
Tačiau ir šiandien jis tarsi iš 
savo kapo kalba į mus. 
Todėl mes su pagarba prisi
mename jį ir visus tuos žmo
nes, kurie gynė pavergtuosius 
ir stojo už demokratiškas tei
ses. — Juozas.

Iš Politikos Lauko
DANIEL A. ROBERTS KAN

DIDATUOJA Į TEISĖJUS

P-as Barney Petkas, 4171 
Archer Avė., arti Richmond 
Si., gerai žinomas biznierius 
dabar praplatino savo krautu
vę ir parduoda rubus dėl vy
rų, vaikinų ir berniukų tiesiog 
iš dirbtuvės. Jisai keletą dienų 
atgal gavo didelį siuntinį nau
joviškų vasarinių siutų tiesiog 
iš Mayfield, Kemtucky, kurius 
galite įsigyti už pastebėtinai 
žemą kainą. Visi siutai yra 
grynų vilnų ir pilnai garan
tuojami. Nepraleiskite šią pro-

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjl* U Raropoe ir vii piuktihuoĮa 
lėnojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniai* ir ketvirtadią- 

niai* pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T«l. BOULEVARD »lt»

———   —  .—.r! .■■■■■■■t i
Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milufaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredo* vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Svarstyti tas 
buvo diktatoriškai 

kaipo priešingas

toks pasimojimas

Trečias kalbėjo L. Pruseika, 
“Naujosios Gadynės” redakto
rius. Pruseika iš pažiūros at
rodo inteligentiškas žmogus. 
Jis turi gerą iškalbą ir gražiai 
kalba, — gali pasakyti daug 
žodžių. Tačiau, kai įsigilini 
į kalbos turinį, tai didelio įs
pūdžio nepadaro.

Savo kalboje jis palietė daug 
visokių dalykų: pirmiausiai 
priminė, jog buvo didelis re
voliucinis darbas atliktas, su
tveriant Tautiškas Kapines. 
Paminėjo poetą Vaičaitį kaipo 
gerą revoliucionierių. Pasakė 
dar, kad visuomenės veikėjai 
palieka neužmirštomą kapą. 
Čia tai tikra tiesa. Bet kai 
dėl Prano Vaičaičio, tai Pru
seika, man rodosi, klaidingai 
painformavo. Vaičaitis atsisa
kė stoti į kunigų seminariją ir 
stojo į universitetą. Paskui 
grįžo į Lietuvą ir apie ją rašė. 
Jis turėjo nepaprastąi gražią 
ir jausmingą kalbą. Savo ei
lėse jis paliko galybę širdies 
skausmo ir didelį pasiryžimą. 
Jis visus kvietė ir ragino susi
prasti. Pavyzdžiui, jis sako: 
“Oi dainuokie, dainiau, viltį, 
Mums dainuok vilties žodžius, 
Nors kovosim mes už smiltį 
Ar žaliuojančius laukus. 
Ar mes laidosim teisybę, 
Ar mes kęsime kančias, 
Ar mes sveikinsim liuosybę, 
Ir jos pasekmes saldžias.”

Jo poezijoje atspindi ne tik 
gili tėvynės meilė, bet ir troš
kimas; kad žmonės įgytų spau
dos ir žodžio laisvę bei žmo
niškas teise* Net ant mirties 
patalo gulėdamas, poetas klau- 
šia savęs:
“Bet geisčiau žinoti labai aš 

širdingai,
Ar bus nors toliau tau, tėvynė, 

geriau?
Kada, o brangiausiai tu 
~ laiminga?
Kada-gi kvėpuoti galėsi 

viau?
Kada-gi ant tavo išartos

tinta •

busi

leng*-

RADI O
Atsiliepimai a pi r Radio Kli ki

bo rytinius prayramus iš sto
ties WGES.

Mr. Zymont:
Tbank you very much for 

your program. \Ve never miss 
a morning listening in. Mothcr 
and us little chiklrcn wake up 
every morning to listen to your 
program.

Iin just a little giri who is 
writing this letter, Prances 
Laikus, 11 years of age. I 
likę music.

Chicago.

Gerbiamas Antanas Žymontas:
Aš, Veronika Juktonicnė, 

klausaus jūsų programo nuo 
pat pirmos dienos. Labai 
ačiū Tamstai p-nas Žymontas 
už taip gražius programas, už 
gražią Tamstos kalbą; taip»aU 
škiai mums viską pasakai ir 
už visokias žinias.

Dabar aš susirgau ir esu 
Cook County ligoninėj; nebe
galiu girdėti Tamstos progra
mų. Prašau savo vyro, kad 
jis parašytų Tamstai 
Aš esu 61 wardoj.

Mrs. Gertrude Bowlcr iš She- 
boygan, Wis., kurią Wiscon- 
sino demokratai rengiasi sta
tyti į Jungt. Valstijų senatą 
prieš dabartinį senatorių La 
Follette, pažangų republikoną.

Malonėkit pagrotu Veroni
kos polką.

» I » -■ » ■ i u

A. Juktonis,'
Chicago.

yourlistening (o 
from the first day.

We are 
program 
My father and mothcr listen 
beforc thcy go to work. Would 
liko you to play

Yours truly, 
M r. and M r s.

somc niece

Dubinski, 
Chicago.

Ponas Žymontas:
Mes 

gražius pfogramusi, kurių klau
somės kiekvieną rytą. Mums 
labai patiko pirmas rekordas 
grotas gegužes 29.' Kaip iš
girdom, šokti pradėjom, kad 
ir seni būdami.

Juozas Verzdis, 
Aurora, III.

dėkavojame jums už

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue
ANTANAS KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 1 dieną, 12 valandą die
ną 1933 m., sulaukęs 77 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Rozalimo parap., Bunčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Petronėlę, po tėvais Jurevi
čiūtė, 2 sūnūs Kazimierą ir Juo
zapą, marčias Albiną ir Veroniką, 
anūkę Bernice, anūką Mikolą, švo- 
gerį ir švogerką, Juozapą ir Karo
liną Jurevičius ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi Mažei
kio koplyčioj 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, bir
želio 5 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Kazlausko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą^

Nuliūdę liekame.
Moterie, Sanai, Matčioe, 
Anūkai, švogerie, šbogerka1 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138

kru-

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

Tel. Kenvood 5107, 
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio

Daniel A. Roberts yra tik
ras chicagietis, kadangi jis gi
mė ir užaugo Chicagoje. Bai
gė jis Kent teisių kolegiją ir 
1910 m. tapo prileistas prie 
baro ir pradėjo praktikuoti ad
vokatūrą. Bylas vedė įvairiau
siuose (teismuose, pradedant 
nuo žemiausio ir baigiant aukš
čiausiu.

1915 m. tapo paskirtas Chi- 
cagos miesto korporacijos ad
vokato , asistentu. t Dalyvavo 
įvairiuose komitetuose, kurie

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS • 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 8 
v. Nedėliomis pagal sutartį. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th St. 
kampas Halsjted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Graboriai
•. Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00

Pavlavicia Undertaking 
Co.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Baisa niuo t o jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO. 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.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 35 me
tus kaipo patyręs gydytoja* chirurgai ir 
akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Park 6755 ar Central 7464

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu 
Telefoną* Virglnia 0034

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marquette Rd. 

kampa* 67tb ir Artėliau Avi.
Telefonai Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, eeredom* po pietų b 

nedėlioto* ragai •■litarim*.

DR. CHARLES SEGA!) 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Aihland Avė., 2 ln*o| 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriikų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

J. F. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

Chicago, III.

Rs*. 6600 South Artėliau Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiio Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aihland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pisi

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, iiputusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Hahted Street 

Tel. Boulevard 1401

9

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusa* Gydytojas ir Chirurgas 

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street

Nedėliomis it šventadieniais 10—2.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimų
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 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 v. v. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

Advokatai

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
b Didelė ir graži 

Koplyčia dykai.
4092 ARCHER AV.

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 it 7—8 
Seredomi* ir nedėliomis pagal surtetį 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefonas Republic 7868

ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-441 1
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ke t vergą 
• Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Lietuviai Daktarai’ A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisai 77 W. Waihington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

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

Tel. Sėeley 7330
Namų telefonas Bnmnvick 0597

I.J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 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 musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct„ Cicero, III.
T«l. Cicero 5927

Lietuves Akušerės

• • ••

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South W estem Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Aw.
Tel. Boulevard 2800 

-R**. 6515 So. RocktveU St.
Tel. Republic 9723

Mrs. ANELIA K. JAĘUSH
Physical Therapy 

8 Msdvife 
6109 South Albany 

Avenue
Hembckn<925i 

Patarnauja prie gim
dymo namuose ar H- 
goninise,. duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnttic 
blankets it t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniai* pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; valandos 0—5

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanedSUo, Soredos ir PStnyčlos vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Namai t 6459 S. Rockvrell Street!

Utarnlnko, Ketverto ir Subatos vak. 7 iki 9 
Telefonas BepubUo 9600

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEPS
756 W. 35tK St 

(Cot. of 35tb 8 Halsted Sts)' 
Ofiso valandos t nuo 2-4, nuo 7*1 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Tek Calumet 1656

ADVOKATAS

3241 So. Halsted St 
Virš Jociau* Restaucanto 

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 v. Tik.

| . < ■ .2 iUfi ■ -
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‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
KUPONAS

UŽ 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI 
Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS BIRŽELIO 
11 DIENA, 1933 BIRUTES DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS T1KIETO "NAUJIENŲ” OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

Mes. 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 
6023 S. Halsted St.

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

a

Į CLASSIFIED APS
Business Service

“Naujienų” Piknikas
įvyks birželio 11 d. “Birutės”

* darže.— Dalyvaus drutuoliai 
ristikai ir bus daug visokių 
įdomybių

Birželio 11 d. “Birutės” dar
že įvyks “Naujienų” dienraščio 
piknikas. Tai bus vienas įdo
miausių piknikų, kadangi lietu
viai turės progos matyti pagar 
sėjusį pasaulio drutuolį, Zbysz- 
ko.

Programas bus įvairite. Todėl 
ne vien tik sporto mėgėjai, bet 
ir bendrai visi atsilankiusieji 
bus patenkinti. Gitaristai-dai- 
nininkai neaplenks nei vieno ne 
pa inksminę savo skambiomis 
dainomis. Kur tik susirinks di
desne giupč žmonių, ten ir jie 
bus.

Kiek teko nugirsti, į šį “Nau
jienų” piknikų žada atvykti svo
čių ir iš kitų valstijų. Tai bus 
tikrai nepaprastas sekmadienis. 
Visi chicagiečiai, “Naujienų” 
draugai ir rėmėjai iš įvairių ko
lonijų ti/rės progos sueiti į 
daiktų, susitikti, pasikalbėti ii 
linksmai laiką praleisti.

Senas Petras pikniko išvaka- 
rėje rengiasi apleisti skerdyklų 
sostinę, kad galėtų pėsčias nu
važiuoti i Birutės daržą ir ten 
paparkinti savo “flet tajerus” 
gražiausioje vietoje po žaliuo
jančiais medžiais.

—Senas Petras.

Pranešame savo geriems 
draugams ir pažįstamiems, 
kad mes įtaisėme naują ir pa
togią vietą dėl visokių išvažia
vimų ir parengimų. Yra dvi 
salės dėl šokių, viena lauke, 
kita viduj ir atskirai vieta dėl 
valgių gaminimo ir kiti pato
gumai. Vieta randasi Spring 
Forėsi, pirmiaus buvęs Willow 
Springs. Kam reikalinga bu
tų tokia vieta, prašome ateiti 
pasitarti pas mus, tai yra pas 

WM. DAMBRAUSKI, 
Visiems ant Bridgeporto gerai 

žinomas perkraustytojas 
817 W. 34th St.,

Tel. Boulevard 9336 
Chicago, III.

GAL KAS RADOTE?
Stasys Stulpinas buvo pasi

rengęs išvažiuoti į Lietuvą ir 
buvo išsiėmęs dokumentą su
grįsti. Birželio 1 dienų, tai 
yra vakare, prieš išvažiavimą, 
vėlai ėjo namo ir ant Paulina 
ir prie 45 gatvės jį užpuolė 
plėšikai ir atėmė kaikuriuos 
popierius, tarpe kurių buvo ir 
leidimai sugrįsti Amerikon. 
Dokumentas buvo su jo pa
veikslu ir antrašu.

Todėl gal vagis apsižiūrėjęs, 
kad dokumentas jam yra be
vertis, galėjo numesti . Jeigu 
kas jį rastų malonėkite pri
duoti į Naujienas, 1739 Šou. 
Halsted St.

PRANEŠIMAI

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas rengia pikni
kų birželio 4 d. 1933, J. J. Spai- 
čio Darže prie pat gatvekarių, 
prie Archer kelio, priešais Oh 
Henry parko, Willo\v Springs^ 
III., pradžia 12:00 vai. Į daržą 
įėjimas dykai. Kviečiame kliu- 
bo narius ir pašalinius daly
vauti. B. B.

SEKMADIENY, BIRŽELIO 4 d.
Kruopiškių Prog. Kliubo su

sirinkimas įvyks 10 vai. ryto, 
Morning Star Kliubo svetainėj, 
1654 N. Damen Avė.

Visi nariai ir narės kviečia
mi atsilankyti, yra svarbų rei
kalų svarstyti.

Kruopiškių kliubą kviečiami 
atsilankyti ir prisidėti pre virš- 
minėto kliubo.

Chicagos 
svetainėj,

Siniano Daukanto Draugija 
laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, birželio 4 dieną, 
1933, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijos 
3133 So. Halsted St.

Nariai būtinai malonėite pri
būti, nes yra svarbus susirinki
mas reikale apsvarstymo ir iš
mokėjimo pomirtinių, taipgi 
reikia išrinkti komisiją pertik
rinti draugijos turo iš šio pus
mečio. Taipat būtinai pasirū
pinkite apie savo duokles drau
gijai, nesumokėjus šiame susi
rinkime liksite išbrauktu.

Valdyba.

K. KALAINIS
Noriu pranešti tiems, kurie 

esate pirkę mano mortgedžių 
iš UNIVERSAL STATE BANK 
ir kuriems jau reikia gauti 
nuošimčius, atsilankykite į ma
no ofisą kur aš mielai jums 
išmokėsiu — asmeniškai be jo
kių agentų. K. Kalainis, 4126 
So. Rockwell St., arba 3954 
Archer Avė. Lafayette 1624.

Garsinkites “N-nose”

NAUJIENŲ SPULKA
# ................

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 įga
lioti valdybos narius pasirašy
dami ant ten pridėtų proxy.

Taipgi malonėkite priduoti 
savo knygeles dėl patikrinimo.

T. Rypkevičia, sekr.

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubo Amerkoj metinis išva
žiavimas, piknikas birželio 4 d. 
S.Svilainio darže, prie Tautiškų 
Kapinių ir Kean Avė., Justice 
Park, III. Už nebuvimą ant 
pikniko nariams bausmė 50c. 
Muzikantai gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius ir nau
jiems nariams už dyką prisi
rašymas. Pusmetinis mitin
gas bus 6 d. birželio, Jono 
Garbus svef. 8 v. vak. 3749 S. 
Halsted St. W. Didžiulis.

IŠRINKITE TEISĖJU
Northwestern Moterų Kliubo 

Draugiškas išvažiavimas įvyks 
nedėlioj, birželio 4 d., 1933 
Jefferson miškuose. Northsidės 
moterys žada atsivežti visokių 
skanumynų ir vaišys visus sve
čius veltui. Taipgi bus smagi 
muzika. Kviečia Komitetas.

STANLEY H. KLARKOWSKI
Teisėjas Stanley H. Klarkovvski jau ištarnavo šešis me

tus Circuit Court. Reikia pripažinti, kad jis savo pareigas, 
kaipo teisėjas, atliko gerai.

Balsavimai bus pirmadieny, BIRŽELIO 5 DIENĄ. Ver
tėtų ,kad piliečiai ir vėl jį išrinktų antram terminui, kaipo 
atsakantį žmogų šiam ofisui. —J. B.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris už gaspadinę 
apie 45 metų amžiaus, nevedus. Su 
mokesniu susitaikysime. 5 721 S. La 
Šalie St., užpakaly.

Automobiles

RADI0 KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES

už $2.00.
Cicero

Avenue Pet Hospitah 622 S. Cicero Avė.
----OH-

ŠUNIS NUKARPOME, 
Specialistas šunų ligų gydime.

RESTAURANTAS parsiduoda. Pasau
linės Parodos apielinkėj. 12 metų tas 
pats savininkas. Parduodu dėl ligos. 
$2200 cash. Osborne Lunch, 16th ir 
State Sts.

Moderniškas Hotelis
Savininka^ CHAS SHATTAS 

Tinkama ’ ' 
Galima 
Kainos $1.50 iki $3.00. 
alus ir užkandžiai už 
1843 So. Halsted 

Tel. Roosevelt 85 77 
CHICAGO, ILL.

vieta apsigyventi.
vartoti kitehenette.

Geras
dyką.
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- 
ginimą plaukų — Mokestis žemos.

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

Neparduodame jokių gyduolių ir 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOGELLA 
3354 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

ne

iki

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS U LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ^ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West„47th St z i * f .

Lietuvių Kotelis
Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
trąnsportacija prie 
dviejų gatvekarių li
nijų. Kainos 
mos.

Walter
Neffas

2435 S. Leavitt
CHICAGO, ILL.

ze

St.

1 3 6 0 KILOCYCLES.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

G-Y-V-E-N-I-MO — R-A-K-T-A-S 
Aprūpink save 
savo šeimyną 
savo ateitį 
už $350.00.

Gausite biznį ir troką —

PILNAI UŽTIKRINAME: — 
Gryno pelno 
$25 iki $30 j savaitę — 
smulkmenas sužinosit.

3533 So. Halsted St.

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

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

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Siutai dėl vyrų ir vaiki
ny tiesiog iš dirbtuvės

100% grynų vilnų, visi garantuoti.
Kaina nuo $9.50, $12.50 ir $13.50.

BARNEY PETKAS 
4171 Archer Avė. 

arti Ricbmond St.

JEIGU PRIREIKS
Cigaru, Cigaretų ir 

Tabokos
Neužmirškite savo seną draugą “žyduką“

Mutual Tobacco Co.
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801

NAUJIENŲ
Pinigų. Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki I v. p. p.

E

Financial
Finansai-Paskolos

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

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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, m.

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

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO.. M. A. Laberdia, sav. 
^angams Užlaidas, taipgi valome firan- 
cas ir langams užlaidas. 6821 South 

Western Avė. Tel. Republic 5730. 
Chicago, III.

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

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

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

Visokia Apdrauda

PERKAM IR PATARNAUJAM.
LIETUVOS BONUS—MORGIČIUS 
NOTAS — VEKSELIUS IfcKOLEK- 

TUOJAM
DOKUMENTUS UŽTVIRTINAM 

Viešo Notaro Teisėmis 
Visokiais Reikalais Kreipkitės 
PUBLIC SERVICE OFFICE 

3 5 33 S. Halsted St. 
Yards 1433.

-Aš PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, turiu viską paaukauti! 
Baby Grand Pianą, gražų valg. kamb. se
tą, modernišką miegk., $250, parlor se
tas $35, $175 auksiniai indai $45. Ki- 
nietiški kaurai $15. Radios, skalbimui ma
šina, vacuum valytojas, lempos, paveikslai, 
vazos, firankos, drepsai, sidabrini taipgi 
Karakulinis Jakėtas, viską turiu parduoti 
šia savaitę. 5036 Ellis Av. tel.Drexel 4548

PARDAVIMUI 8 pėdų Wall Cace — 
12 pėdų Cigar Case 7 ir 4 pėdų Shovv 
Cases pigiai. 1125 W. 59 St.

—O—

For Rent

PARDAVIMUI saiiuno registeris 
pigiai.

3448 So. Union Avė. 1 lubos

RENDON storas pigiai, įtaisyta dėl 
restaurano arba aludės biznio, su vi
sais įrengimais, 
mui užpakaly, basementas, 
’rieinama renda. 

šapų.

6 kambariai pagyveni- 
garadžius. 

netoliGera vieta,

1635 So.
Canal

Canal St. 
6019

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

RENDON bučernė, pigiai, randasi
209 W. 47th St. Kreipkitės 

4700 Wentworth Avė.

4 KAMBARIAI ant rendos, garu šil
domi. karštas vanduo, elektriko Icebaksis. 
’igi renda. 4104 Archer Avė. Telefonas 
-afayette 3533.'

PASIRENDUOJA storas su fikčeriais 
dėl bučernės ir grosernės. Gera vieta, 
tenda pigi. Gyvenimo kambariai ant 

vietos, karštu vandeniu šildomi. Tel. 
-afayette 8206.

KAS GIRDĖJOT? 4 kamb. flatas ap
šildomas, vana, šviesus, prie sodnelio, 
tenda $20.00. Širdyje Bridgeporto. Ma
tykite Public Service Office, 3533 So. 
Halsted St. Tel. Yards 1433.

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos prie laisvų 

žmonių. 
71-26 So. Artesian Avė.

KAMBARYS rendon pavieniui arba 
vedusiems. Galima virtuvę vartoti.

3326 Emerald Avė.

PARDAVIMUI pigiai geri saiiuno 
fikčeriai, arba priimsiu pusininką. Tele- 
fonuokite Boulevard 2596.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

1153 W. 47 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su mažu namu. Geras kampas dėl sa- 
liuno, bargenas. Tel. Lafayette 8780.

PARDUOSIU pilnai įrengtą aludę 
netoli dirbtuvių, biznis išdirbtas, renda 
pigi. 4 kambariai užpakaly ir 8 kam
barių flatas ant viršaus. Priimsiu part
nerį arba partnerką. vienam per sunku 
prižiūrėti biznį. Kas nupirks ar ateis 
į partnerius bus laimingas.

1928 Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Priežastis 
pardavimo savininkas apleidžia miestą. 
J. Martin, 6818 So. Ashland Avė.

PARDAVMUI mažas štoriukas, pi
giai, Bridgeporte. Kambariai gyveni
mui. Esu našlė — vienai sunku biz
nyje. Tel. Yards 2414.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemePardavimuj

NAUDOKITĖS PROGOMIS
2 flatų namas ir garažas. Randasi 

Viarųuette Parke. Mortgečių savinin
kas atiduoda tik už 4950, įmokėt kiek

BAČKINIS ALUS!
Re Cream. Barbeųue skanus užkand

žiai, muzika ir šokiams salė.
Tikrai smagi vieta praleisti linksmai 

laiką.

LIBERTY PARK
V. JONIKAS, Sav '

Archer Avė., ir 135th
Street

Prie kelio 4-A, 2 mylios už 
Lemont, 111.

Lietuviškos
Valgyklos

Chicagoje visi žino musų VAL
GYKLAS — Kviečiame Pasau
linės Parodos Svečius.

JUČUS SISTERS
3241 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gaidžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome į musų darią.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

„■ Tel. Lafayette 2235

Garsinkites “N-nose’
• t* —.   - • ....................................... •

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40

RENDON kambarys, moteriai arba 
merginai arti streetkarių ir busų linijos, 
su ar be valgio ir laundry. 5437 So. 
Aberdeen St. Boulevard 5019.

KAMBARYS rendon vienam arba 
dviem vaikinams ar vedusiai porai prie 
mažos šeimynos, visi parankumai.

7030 So. Artesian Avė., 1 lubos

PASIRENDUOJA patogus ruimas vai
kinams ar vedusiai porai, su valgiu ar be.

4350 So. Rockwell St. 1 flat

metų

RENDON kambarys dėl vaikinų — 
karštu vandeniu apšildomas — telefonas 
— su visais patogumais.

4517 So. Rockwell St.

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai* už casb 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue
♦ Lafayette 0455

RENDON moderniškas kambarys 
Marųuette Parke, pigiai dėl vyrų. Tele
fonas Hemlock 5685.

2 flatai po 6 kamb., apšildomas ir 
garažas. Randasi Brighton Parke. Re- 
civeris parduoda už $7,500, įmokėt 
$2,500.

2 flatai po 4 kamb., geras namas ir 
garažas. Parduosime tik už $2,600.

Mainysime 2 flatų po 4 kamb., muro 
namą į bungalow, geroj vietoj.

Mainysime 4 flatų modernišką muro 
namą su pirmu mortgečių į seną namą.

Kampinis lotas 58x125, randasi ant 
Marųuette Rd. arti Western Avė. Par
duosime už $4,200. Buvo vertas 
$15,000.

Nauji bungalow ir garažas, randasi 
gražioj apielinkėj. Parduosime tik už 
$4,800.

Musų patarimai buvo naudingi tiems, 
kurie naudojosi sunkiuose laikuose ir 
sutaupė pinigų. Dabar mes patariame 
visiems kurie interesuojasi kad geriau
sias laikas pirkti namą arba žemę, nes 
kainos pradeda kilti, o pinigų vertė puo
la. Kreipkitės kasdien, vakarais arba 
nedėliomis pas

K. J. MACKE—MAČIUKAS 
6812 S. Western Avė.

Tel. Prospect 3140

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino arba 
našlio nuo 36 iki 45 metų amžiaus. 
Turi būt biznierius, esu našlė 36 me
tų, pasiturinti, atrodau neprastai. Pri
tyrusi bile kokiame biznyje. Kreipkitės 

Aušros Knygynas 
(Box 209) 

3653 So. Halsted St.
Chicago. III.

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

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas 5 flatų — taipgi 4 flatų medinis 
namas. Lengvų išmokėjimų. Priežas
tis vyro mirtis. 919 W. 35 St.

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

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

PARDAVIMUI LIBERTY PARK, 
bačkinis alus, užkandžiai ir šokiams sa
lė. Biznis visiem* chicagiečiams žino
mas per 9 metus, arba farmat 20 akrų, 
namas karštu vandeniu šildomas ir kit 
vjsi įtaisymai. Liberty Park, V. Joni
kas, Sav., Archer Avė., it 135 St., prie 
kdio 4-A;

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS geras duonkepys, ku
ris mokėtų kepti visokią duoną ir kėk- 
sus. Taipgi reikalingas ir išvažiotojas 
su troku ar be troko.

3357 Auburn Avė.

PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis na
mas, yra rooming house ir soft drink 
parloris at 1 lubų. Mainysiu ant far- 
mos. 1125 W. 59 St.

REIKIA AGENTŲ
Kurie pardavinėtų iš namų į namus 

siutus vyrams ir vaikinams tiesiog iš 
dirbtuvės. 100% grynų vilnų. Kai
nos nuo $9.50, $12.50 ir $13.50.

Kreipkitės
BARNĖY PETKAS, 
4171 Archer Avė., 
arti Richmond St.

PARSIDUODA devynių kambarių 
1% augšto cottage su 6 miegkam- 
bariais, visi kambariai šviesus ir daug 
oro. Tinka dėl didelės šeimos arba dėl 
išnuomavimo. Garu apšildomi. Rei
kia pamatyti, kad įvertinti. Priimsiu 
mažą cottage Bridgeporte arba Brighton 
Parke.

2830 W. 39th Place

PARDAVIMUI 2 augštų medinis na
mas ant cementinių 
$1000 casb, likusi Building Loan ant 
10 metų. Agentai teneatsišaukia. 

2724 W. *

stulpų, tiktai 3000.

38th Place




