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Šiandie Prasiseda Pasaulio 
Ekonominė Konferencija

Dalyvauja visos šalys. Svarstys pasaulio 
ekonominę rekonstrukciją. Gal 

iškils ir skolų klausimas
LONDONAS, birž. 11. —Ry

toj Londone atsidarys pasaulin 
ekonominė konferecija, kurioj 
dalyvaus visos šalys.

Konferencija pirmiausia bus 
svarstoma pinigų stabilizavimas, 
pašalinimas klinčių atsteigimui 
tarptautinės prekybos ir kiti 
ekonominiai klausimai.

Nors Amerika yra nustačiusi, 
katf karo skolų klausimas ne

Hitleris reikalauja 
vokiečius išduoti 

savo turtą
Turi pasakyti kiek turto turi 

užsieny, kitaip bus teisiami 
kalėjiman

BERLYNAS, birž. 11. —Hit
lerio valdžia išleido naują dek
retą, kuris grūmoja kalėjimu 
tiems vokiečiams ir svetimša
liams, kurie neraportuos kiek 
pinigų jie turi užsieny. Už ne- 
raportavimą nustatoma baus
mė net iki 15 metų kalėjimo. 
Turtas turi būti raportuotas 
prieš rugp. 31 d.‘

Dekretas taipjau nustato, 
kad jokis žmogus Vokietijoje 
negali turėti daugiau kaip $43 
svetimų šalių pinigais.

Lošia bolševikišką komediją
Naziai pasekdami Rusijos 

bolševikus, kurie transliavo per 
radio vieną “sabotažninkų” by
lą, pagamino rekordus keturių 
komunistų bylos dėl nužudymo 
vieno nazio ir tą bylą paskui 
transliuos per radio.

Vienas kaltinamųjų buvo pa
bėgęs Rusijon, bet paskui su- 
gryžo ir pareiškė policijai, kad 
jis verčiau sėdės Vokietijos ka
lėjime, negu gyvens laisvėje 
Rusijoj. Tikimasi, kad ir tas pa
reiškimas irgi bus perduotas 
per radio.

Skrenda per Atlan- 
tiką

MADRIDAS, birž. 11. —Du 
ispanai lakūnai, kapt. Barberan 

. ir Įeit. Collar išskrido iš Se- 
ville ir skrenda į Kubą ar Mek
siką, stengdamiesi nustatyti to
lumo rekordą per vandenyną ir 
perskristi Atlantiką plačiausioj 
vietoj.

Tikimąsi, kad dar šiandie jie 
bute Kuboje.

šeši žuvo žvyro duobėj
PIEVEN, Bulgarijoj, birž. 11. 

—Vienas darbininkas ir penki 
vaikai liko užmušti užgriuvus 
žvyro duobei. Vaikai prisižiuri- 
nėjo kasimo darbams.

OREI
Chicagai ir aplelinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana- 
Jauja:

Veikiausia giedra ir vėsiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:- 

25.

būtų konferencijoj keliamas, te
čiaus išrodo, kad jis vistiek 
bus iškeltas. Anglija jau da
bar reikalauja derybų dėl karo 
skolų. Italijos delegatams irgi 
įsakyta skolų klausimą iškelti 
ir jį kaip nors išrišti, kaipo 
svarbią kliūtį pasaulio ekono
minei rekonstrukcijai.

Konferencijai pirmininkaus 
MacDonald.

Vokietija, atgiežai, 
uždraudė importuoti 

Latvijos sviestą
Tai vokiečių atgieža dėl Latvijos 
žydų boikoto Vokietijos prekių

BERLYNAS, birž. 11. —Vo
kietijos valdžia paskelbė, kad 
atgiežai už Latvijos žydų boi
kotą Vokietijos prekėms, ji 
skelbia boikotą Latvijos svies
tui ir uždraudžia Latvijos svies
tą Vokietijon importuoti.

8 žmonės užmušti, 75 
sužeisti eksplozijos 

dirbtuvėje
NORTH ARLINGTON, N. J., 

birž. 11.—Užpedeitą naktį At
lantic Pyroxylin Waste Co., ku
ri verčiasi senu celuloidp, dirb
tuvėje, kilo smarki eksplozija, 
kurioj žuvo mažiausia 8 žmonės 
ir apie 75 žmones liko sužeis
ti, daugelis tiek sunkiai, kad 
abejojama ar pasiseks išgel
bėti jų gyvastį.

Sudegė daugelis artimesnių 
namų ir manoma, kad ir ten 
yra žuvusių žmonių, kurie te
čiaus tebėra nesurasti. Galbūt 
žuvo žmonių ir Passaic upėj, kai 
ifgnis užklupo besimaudančius.

Dirbtuvė stovi netoli upės. 
Vakaras buvo karštas ir daug 
žmonių susirinkom maudytis. 
Urnai pasigirdo trenksmas it 
liepsna šovė 200 pėdų į orą, 
apiberdama laužais ir degančiu 
celiuloidu besimaudančius žmo
nes ir apielinkės namtfs. Na
muose pasigirdo dejavimai, o 
pliaže žmonės, degančiais dra
bužiais, bėgo į vandenį gelbėtis 
nuo liepsnų. Neužilgo pasigir
do ir antra eksplozija. Tai eks- 
plodavo gasolino bakas, dar la 
biau padidinęs nuostolius, kurie 
siekia apie $100,(XX).

Nors policija mano, kad eks
plozija kilo savaimi, tačiaus yra 
nužiūrimas ir padegimas. Dirb
tuvės savininkas, Alex Scheiri- 
zeit, tapo sulaikytas. .

Lakūnas Mattern 
turbut yra jau 
Chabarovske

MASKVA, birž. 11. — Pas- 
kiausia žinia apie lakūną James 
Mattern, kuris vienas skrenda 
apie visą pasaulį, gauta vakar 
iš Ruchlovo, rytinėj Siberijoj, 
kad jis perskrido per tą mies
tą ir yra kelyje j Chabarovską. 
Delei labai lėto susižinojimo Li
berijoj, manoma, kad jis jau
senai yra Chabarovske ir yra 
prisintošęs šuoliui per Pacifiką, 
kad nutūpti 
Amerikoj,

__ —..^Įsteigiamame seime, kuriame bu- 
Alaskoj, šiaurės’vo priimta Vokietijos respubli- 

, i kos konstitucija.
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VIOLETA TURSAITĖ — “MISS LITHUANIA”
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Didžiojo New Yorko ir New Jersey valstijos lietuvaitė gražuolė 
— “Miss Lithuania”. Gražuolė tapo išrinkta’ geg. 30 d. Klas- 
čiaus salėje, Maspethe. Kontestą surengė Liet. Radio valan
dos vedėjas, p. V. Matusevičius. Į kontestą atvyko apie 4,000 
žmonių. Gražuolės vardas — Violeta Tursaitė iš Long Island 
City, L. I. P-lė Tursaitė dalyvaus Pasaulio Parodos gražuolių 
konteste Chicagoje.

Kongresas pasiprie
šino prezidentui, 
dar nesiskirsto

WASHINGTON, birž. 11. - 
Nors prezidentas Rooseveltas 
reikalavo, kad kongresas ‘ išsi
skirstytų šeštadieny, tečiaus 
kada jau buvo baigiami visi 
kongreso darbai, senatas urnai 
pasipriešino prezidentui ir at
sisakė išsiskirstyti. Kongresas 
laikys posėdį pirmadieny ii 
galbūt tik pabaigoj savaitės iš
siskirstys.

Dar nėra baigtas priėmimas 
industrijos kontrolės ir viešų
jų darbų biliaus. Senatas prie 
jo priėmė dvi svarbias patai
sas, būtent—paskelbti visų pa
jamas ir kas kiek pajamų tak
sų moka. Antra—uždėti paja
mų taksų ant miestų, valstijų 
ir federalins vėaldžios bonų, ku
rie ikišiol buvo paliusuoti nuo 
taksų. Manoma, kad abi pa
taisos bus kongreso konferen
cijos atmestos.

Socialistas Prieto 
skiriamas Ispani

jos premieru
MADRID, birž. 11. —Inda- 

lecio Prieto, kuris jau kelis kar
tus buvo ministeriu, priėmė 
premiero vietą, vieton rezigna
vusio Manuel Azana.

Prieto yra socialistas. Jis 
ypač pasižymėjo būdamas vie
šųjų darbų ir finansų ministe
riu. Būdamas finansų ministe
riu1 jis neleido pesetai nupulti, 
nors tai buvo tuoj po revoliu
cijos, vos respublikai susikū
rus, kada šalies pinigai papras 
tai nupuola.

Senato komitetas 
nutraukė Morga

no tyrinėjimus
WASHINGTON, birž. 11. — 

Senato komitetas, kuris tyrinę 
jo stambiausio privatinio ban- 
kieriaus Morgano ir jo partne 
Hų veikimą, nutraukė tyrinėji
mus galbūt iki ateinančio ri
dens.

Tuo gi tarpu komiteto advo 
katas Pecora rinks dar daugiau 
medžiagos prieš Morganą ir ki‘ 
tus privatinius bankierius — 
Kuhn, Loeb & Co. ir Dillon, 
Read & Co., kurie bus tardomi 
galbtft tik ateinantį rudenį.

Nusižudė žymi Vo
kietijos socialiste

MIUNCHEN, Vokietijoj, birž. 
11.—Užvakar savo namuose nu
sinuodijo žymi socialistė Anto- 
nie Pfuelf, 55 m„ buvusi gim
nazijos mokytoja. Ji buvo Vo
kietijos reichstago narys nuo 
1920 m. ir dalyvavo Weimar

Motina nušovė duk
terį, žymią moterų 

vadovę
. » I ♦

Kam ji užmiršo “pašaukimą” 
ir įsimylėjo j vyrą

•MADRIDAS, Ispanijoj, birž. 
11.—Tap vadovių Ispanijos mo
terų, kurios kovoja už politinį, 
soeialį ir ekonominį moteries 
pasiliuosavimą, žymią vietą už
ėmė 19 metų mergaitė Hilde- 
gart. Ji buvo energiškiausia dar
buotoja, gabi kalbėtoja ir gera 
rašytoja.

Dar 11 metų amžiaus būda
ma ji jau4 laikė prakalbas apie 
socialę higieną. 15 metų būda 
ma ji aštriai puolė Primo de 
Rivera diktatūrą ir tris sykius 
buvo patekus kalėjimam 16 
metų ji parašė populiarę bro
šiūrą apie gimdimo kontrolę. 
Nuo to laiko ji parašė dar 5 
knygas įvairiais klausimais. , 

Dabar Hildegart yra negyva, 
nušauta keturiais šūviais jos 
motinos už tai, kad ji dryso 
įsimylėti.

“Aš žinojau ,kad ji pabėgs 
su juo, todėl ją užmušiau”, pri 
sipažino motina policijai. “Ji 
buvo perdaug gera, perdaug 
graži. Ji turėjo kitą pašauki
mą gyvenime, o ne vedybas” 

ši žmogžudystė sukėlė dide
lę sensaciją, ir dėl žymumo pa
čios nužudytosios ir delei keis 
tų žudymo motivų.

Hildegart, kuri pasirašydave 
kaipo Carmen Rodgriguez, bu
vo duktė kovotojos už moterų 
teises, Aurora Rodrigtiea, 
Jos tėvas yra nežinomas.

“Aš norėjau, kad mano vai
kas butų gražus ir išmintin
gas”, pasakojo motina. “Aš 
pasirinkau vyrą, kurį skačiau 
ideališką. Aš tik vieną kartą jį 
mačiau”.

Tik jai mirus išėjo aikštėn, 
kad jauna kovotoja už moterų 
paliuosavimą, buvo pati paverg
ta motinos. Ji prižiūrėjo dūk 
terį kiekvieną valandą. Ji nu
statinėjo dukters veikimą, č 
liuosu laiku rengė ją prie ad
vokatūros. Mergaitė nedrysda- 
vo nė pažiūrėti į vyrą, bijoda
mos! motiną užrūstinti.

'‘Atsimink savo pašaukimą”, 
nuolatos graudeno motina. 
“Meilė yra tik pašalinis daly
kas”.

Tečiaus Hildegart susitiko 
jauną Barcelonos mero pagel- 
bininką, kuris priklausė tai pa
čiai federalei dešiniųjų revo 
liucionierių partijai ir jiedu į’ 
simylėjo. Jis ją ragino atsi’ 
traukti nuo motinos ir apsi
vesti. Motina užtiko jo laiš
kus. Kilo barnis. Hildegart 
prigrūmojo apleisti namus. Pa
galios motina ir duktė susitai
kė ir abi pasibučiavo.

Tečiaus kai duktė miegojo, 
motina keturiais šūviais ją nu
šovė.Hitleris, diktuos Vo

kietijos moterų 
madas

BERYNAS, birž. 11. — Hit
lerio valdžia sudarė tam tikrą 
biurą, kuris nustatinės drabu
žių madas Vokietijos moterims. 
Biuro vedėja bus Magda Goeb- 
bels, žmona propagandos minis1- 
terio. ‘ -

RENO, Nev., birž. 11. —Ne- 
vada nutarė rūgs. 5 d. rinkti 
valstijos konvenciją ratifikavi
mui prohibicijos atšaukimo. De
legatai bus renkami pavietų 
konvencijose. Tik vienoj pa
vieto konvencijoj ir tai tai tik 
vienas prohibicininkas turės 
balsį.

Naziai įkalino žydų mo
kyklos mokinius

OHANIENBURG, Vokietijoje, 
birž. 11.— Kreuzzeitung prane
ša, kad ginkluotos nazių gal* 
jos ir žandarmerija puolė pri
vatinę žydų mokyklą netolimam 
Wolzing ir visus mokinius iš> 
gabeno į politinę koncentracijos 
stovyklą. Esą surasta ginklų 
ir įkriminuoj ančių dokumentų.

WASHINGTON, birž. 11. - 
Vice-prezidentas Garner gavo 
pasiiilymą sykį J savaitę kalbėti 
per radio. Už kiekvieną pra
kalbą butų buvę mokama $1,000, 
arba $52,000 į metus. Gar- 
ner pasiūlymą atmetė.

Kas Dedasi Lietuvoj
Geras Šiaulių ligos ka

sos sumanymas
ŠIAULIAI.— Šiaulių ligonių 

kasa yra sumaniusi pastatydin
ti ties Bubiais (12 klm. nuo 
Šiaulių) vaikams sanatoriją, tik 
abejojama ar pavyks šiemet šį 
sumanymą įvykdyti, manoma, 
kad dėl visos eilės kliūčių pa
siseks pastatyti sanatoriją tik 
kitąmet.

Sustreikavo kartonažo 
darbininkai

KAUNAS. — Sustreikavo 
Fainbergo kartanažo fabrkio 
(Duonelaičio g-vėj) darbininkai. 
Sustreikavę todėl, kad darbda
vys norįs sumažinti atlyginimą 
ir neduodąs atostogų. Sustrei
kavę apie 100 darbininkų.

Jonavos banditai pas
merkti kalėti visą 

amžių
JONAVA.—Kariuomenės teis

mas sprendė A. Pešeliuno, A. 
Valančiaus ir J. Stankevičiaus 
bylą, kurie š. m. sausio 11 d. 
Jonavoj apiplėšimo tikslais, nu
žudė M. Minesą, o jo žmoną 
sunkiai sužeidė.

Kariuomenės teismas juos vi
sus tris nubaudė visą amžių 
(alėti.

Atvažiavo Viliampolės 
žemių'savininkė it rei

kalauja atlyginimo
KAUNAS.—Vilijampole pri^š 

Did. Karą buvo dvarininkų Se- 
rebriakovų nuosavybė. Vilijam
poliečiai už sklypus, kuriuose 
juvo pastatyti namai; Serebria- 
<ovai Vilijampolėj turėjo 350 
la žemės.

Dabar žemės reformos val
dybos Serebriakovų žemės yra 
nusavintos ir išdalintos savano
riams arba nebrangiai išparda
vinėtos.

Šiomis dienomis iš Berlyno 
atvažiavus Kaunan Serebriako
vų įpėdinė ir per vieną Kauno 
advokatą reikalauja, kad žemės 
ūkio ministerija už nusavintas 
žemes jai užmokėtų. Reikalauja 
užmokėti už 120 ha žemės (80 
ha jiems palikta).

žemės ūkio ministerija da
bar renka smulkias žinias,.kiek 
žemės paimta, kam išdalinta, 
kokiomis sąlygomis kam duota 
ir kai bus surinktos žinios, ta
da pradės derėtis su Serebria 
koviene dėl atlyginimo.

Naujas “Naujienų”

Telefonas

CANAL 8500

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
CANAL 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Japonija prašys 
Jungt. Valstijų arbi- 

tracijos sutarties
LONDONAS, birž. 11.— Ja

ponai mano laike ekonominės 
konferencijos Londone, kuri 
prasidės pirmadieny, bandyti 
tartis dėl draugiškumo ir arbi- 
tracijos sutarties su Jungtinė
mis Valstijomis.

Manoma, kad įtempti preky
biniai ryšiai tarp Anglijos ir 
Japonijos, verčia japonus steng
tis užmegsti artimesniu ryšius 
su. Jung. Valstijomis.

Anglija mokės birž. 
15 d. skolą Jungt.

Valstijoms
LONDONAS, birž. 11. —Ang

lija savo dalį skolos Jungt. 
Valstijoms, kurią pripuola su
mokėti birželio 15 d., tikrai su
mokės, kad patenkinti preziden
tą Rooseveltą. Anglija tą dieną 
turi sumokėti Jungt. Valsti
joms $76,000,000.

Anglija galbūt jau pasiuntė 
prezidentui Rooseveltiri savo pa
siūlymus karo skolų klausimu, 
bet kol kas klausimas nėra pil
nai išrištas, nepaliaus mokėjus 
skolas, kad palaikyti savo pres
tižą.
Francija vėl nemokės skolos

PARYŽIUS, birž. 11.—Fran
cija nemokės birž. 15 d. savo 
skoty, kaip nemokėjo gruodžio 
15 čD Atstovų butas išreiškė 
valdžiai pilną pasitikėjimą, nors 
premieras Daladier visai ir ne
užsiminė apie karo skolas, tar« 
si tokio klausimo visai ir ne
botų.

12 žmonių žuvo, 50 pa
sigendama traukinio 

katastrofoj
ISTANBUL, Turkijoj, birž. 

11.—12 pasažierių liko užmuš
ta ar sukeista ir 50 žmonių pa- 
sigendama, kurie galbūt prigė
rė, Taurus ekspresiniam trau
kiniui nušokus nuo bėgių ties 
Eskishehr. Nelaimė atsitiko de
lei potvynių.

OTTAWA, Ont., Kanadoj, b. 
11.— Pastangomis federalinio 
immigracijos ir kolonizacijos de
partamento, nuo spalio 1 d., 
1930 m., 10,733 šeimynos, susi 
dedančios iš 53,665 žmonių, su- 
gryžo gyventi ūkiuose. Kartu 
gavo darbo ūkiuose ir 23,253 
nevedę bedarbiai.

Rymas, birž. 9. — Italija su
teikė pardoną ir paliuosavo 
Charles Eydoux, direktorių Pa
ryžiaus politechnikumo, kuris 
buvo nuteistas 2 metams kalė- 
jiman už šnipinėjimą Franci jos 
naudai.

IHLEN, Minn., birž. 11. — 
Keturi kulkosvaidžiais ginkluoti 
plėšikai užpuolė vietos banką 
ir pašovę banko kasierių ir pre
zidentą, atėmė $1,000.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, birž. i£, 193Ž

Įkorespondencijos
New Yorkas-Brook- 

lynas, N. Y.
“Viešieji žmonės” ir paprasti 

piliečiai

Ką reiškia musų gyvenime 
“viešieji žmones” ir kas jie 
pėr ‘vieni? Man fcyvenArit Nėw 
Ydrke, teko sutikti ypatų, lie
tuvių kilmes, kuri išdidžiai pa
sigyrė, kad ji esanti “vieša 
žmona”. Labai dažnai man te
ko skaityti anglų spaudoje apie 
taip vadinamus “prominent 
people”, kas lietuvių kalboje 
reiškia žymius žmones. Bet ką 
reiškia “vieši žmories”? Išver
tus į anglų kalbą, turėtume sa
kyti “public 'people”.

Na, kaip ten nebūtų, bet 
mes paprasti piliečiai jau tiek 
suprantame, kad mes hėsahle 
“vieši”, žymus Arba “promi
nent”. Mes žinome, kad ir mes 
lietuviai turime “viešų žmo
nių”, ir jie musų draugijinia
me gyvenime dažnai sulosią ga
na žymią rolę. Galima jų pri- 
skaityti kelis tuzinus tik vie
noje musų fraternalėje organi
zacijoje, kaip kad SLA. Jų 
ta viešumo banga labai dažnai 
ūžia ir putoja gana audringai, 
gaha nuožmiai. Nueikite bent 
į kbkį viešą surengimą, kur 
prisirenka viešųjų žmonių, — 
tų draugijinių, tituluotų ir žy
mių viešame gyvenime asabų. 
Įspūdį daro prastų, pasimokyti 
iš jų nieko negalima — išski
riant blogo.

šais žmonėmis” ir įgauti tokį 
jausmą, kad tų viešų žmonių 
daugiau nematyti.

Paprasti žmonės pradeda ša
lintis nuo “viešųjų”. Paimkime 
šį pavyzdį. Nelabai seniai čia 
įvyko saridariėčių vakarienė, 
kuri buvo šufengta per “viešus 
žmones” ‘ir iŠgAfsinta pačioje 
“Tėvynėje”. Svečių buvo 48, 
šiaip vakarienė buvo gera, bet 
svečių buvo gana mažai. Kodėl 
gi taip? l'uli sako, kad pas 
sandariečhis *į jų parengimus 
negali eiti, nes sandariečiai, 
tuos, kurie lanko jų parengi- 
hlus, vėliau išvadina šnipais. 
Jeigu kas apie tai abejoja, tai 
pasiskaitykite š. m. “Sandaros” 
No. 3 iš Bridgeport, Conn. Ir 
vėl No. 9 kaipo atsAkymą į No. 
3. Ir dar vėliau No. 11. Čia pa
matysite musų sandariečių per
lus. Tarpe tautininkų-sandarie- 
čių ir tautininkų-vienybiečių 
randasi daug “viešų žmonių”, 
kurie savo viešumu pralenkia 
ir komisarą Bimbų. Paprastas 
žmogus pradeda jau huo jų ša
lintis, net jų parengimų ne
lankyti. —Ten Ėuv^s.

New York, N. Y.
Vėliaasios iinids iš lakūną 

stėnyklos.

Kuomet skaitai apie tuos 
musų “viešus žmones” lietuvių 
spaudoje, — jų kalbas į pa
prastus musų skurdžius pilie
čius bei jų daineles “Ant kalno 
karklai siūbavo”, jų paskaitas 
ir kitus kulturinius visuomenei 
darbus, rodos, jauti, kaip vil
tis jaušmus kutena, kad mes 
turime tbkių kultūrinio tipo 
visuomenės veikėjų, kurie rodo 
mums visiems kelią j šviesesnę 
musų visų lietuvių ateitį. Be 
jų, rodos, gyvenimas butų tam
sus. Tik tokie vieši žmonės, 
rodos, irkluoja musų visų gy
venimo laivelį per tą sunkią 
gyvenimo jurą. Jie, rodos, yra 
tais kapitonais, kurie moka ir 
sugebi vesti mus bemokslius 
prie laimės kranto. Kitaip ir 
būti, rodos, negali. ^Paprasti 
musų bemoksliai laikraščių 
korespondentai, atsi'teisdami 
tiems viešiems žmonėms už jų 
tokį nuoširdumą, jų prakalbas, 
paškaitas ir linksmas daineles, 
spaudoje kelia juos į padanges, 
puošia juos garbės vainikais už 
jų kultUrinius darbus; ir vėl 
aukoja savo laiką, ne kartą ir 
savo sunkiai uždirbtą grašį, kad 
surengti kokią pramogą-vaka- 
rėlį bei koncertą. Kad išgirsti 
viešųjų žmonių garbingas min
tis, kad suprasti jų gausius 
jausmus; kad bent ką iš jų 
pasimokyti. Nors mes daugu
moje esame paprasti — ne vie
ši žmonės, ‘nors pasaulis pri
klauso mums visiems, bet pir
menybę mes paprasti žmonės 
atiduodame tiems musų vie
šiems žmonėms ir juos moka
me pagerbti. Kaip tie musų 
viešieji žmonės įvertina musų 
paprastų žmonių nuoširdumą 
link jų? Jiems tas viskas nėra 
suprantama. Rodos, pas juos 
randasi kuo didžiausias egoiz- 
mas-saumylybė. Rodos, kad tie 
paprasti žinonės jfra niėkas 
kitas, kaip tik viešųjų žmohių 
vergai, kutie privalo klupščio- 
mis apie juos vaikščioti, neat
sižvelgiant, kaip blogai tie vie
ši žmonės darytų. ' Paprastas 
žmpgelis vis juos turi gerbti 
ir *garbės vainiką jiems teikti.

tokia atmosfera viešpatauja 
New YorkoBrėoklyno apylin
kėje. Aš čia nekalbu apie ki
tas kolonijas, kurių aA nežinau. 
Kalbu apie minėtas vietas, kur 
man teko susitikti su tais 4*vie-

šiomis dienomis iš Chicagos 
į New Yorką atvyko p. Kotry
na Stulpiniene ir p. M. Begis, 
kad išleisti lakūnus kap. Ste
poną Darių ir Įeit. Stasį Girė
ną į jų kelionę per Atlantiką 
į Lietuvą.

“Esame tikros, kad jie savo 
atsieks”, jos pareiškė, pridur- 
damos, kad New Yorke pasi
liks iki lakūnai nusileis fino
je pusėje Atlantiko. P-ia Stul
pinienė yra kapitono S. Da
riaus sesuo, o p. Regin -—jo te
ta. Jos apsistojo The Hnlf 
Moon viešbutyje, kur gyvena 
ir lakūnai.

—o—
Kapitono S. Dariaus ir Įeit. 

S. Girėno skridimo paminė
jimui yra pagaminti specialiai 
Lietuvos Oro pašto ženkleliai, 
kurie bus uždėti ant laiškų, 
aeroplano vežamų į Lietuvą.

Ženklai yra dviejų serijų. 
Viena serija su Lietuvos isto
riniais vaizdeliais, antra su 
svarbesnių Lietuvos vietų vai
zdeliais. Ant jų yra uždėta 
antspauda “Darius-Girėnas, 
1933” ir mažas orlaivis.

Filatelistai yra nepaprastai 
susidomėję tais ženkleliais ir 
jau beveik visi jau yra išpirk
ti. Manoma, kad skridimui 
nusisekus — tie ženkleliai bus 
verti $5 ar daugiau už vieną.

Iškilmingai Lietuva sutiks iš 
už Atlantiko atplasnojančius 
lakūnus Darių ir Girėną. Visa

Ličttrva šu nČkaHtodihu ‘Iritikia 
momėhtb UUbmet ji ’pdkils ’iš 
Ne\v Yorko ir pasileidę ^tor 
vUiutonyną 'įiraliė& Įilhšndti 
Kauno linkui.

Visuomenėje išaugęs'ne
paprastas susiiloihejim'as skri
dimu, entužiazmns, kokį rdths 
lietuvių gyvenimo apsireiški
mas tegalėjo sukelti.

Dabartiniu laiku Kaune, 
Klaipėdoje ir kituose miestuo
se yrii snočgUnižUoti ri^ba Bar 
orgatiizUojaini 'komitetai, 'ku
rie planuoja sutikimo iškil
mes. Į tuOs komitetus yra į- 
t ra ūktos įvairios karo, šaulių, 
studentu, visuomeninės, ėtc. 
organizacijos.

Kauno komiteto .priešakyje 
stovi prOf. Z. Žemaitis — Lie
tuvos Acro klubo pirminin
kas, o į jį įciha Lietuvos šau
lių Sąjunga, Lietuvos Žurna
listų Sąjunga Vytauto Didžio
jo Universiteto studentų ats
tovybė ir Lietuvos Fizinio La
vinimosi Sąjunga. Savo laiku 
kapitonas S.- Darius buvo pas
kutiniosios organizacijos pir
mininkas. Jis taipgi buvo vie
nas organizatorių.

Klaipėdos sutikimo komiteto 
pirmininkas yra inž. Vysockis, 
o nariais — pulk. Liormanas, 
karo komendantas, šaulių rin
ktinės pirmininkas Vanagaitis 
ir Klaipėdos Sporto Sąjungos 
pirmininkas Apyrubis.

Faktas, kad Kaune jau yra 
gatvė pavadinta Dariaus-Girė
no vardu parodo,* kokį setiti- 
mentą Lietuvos gyveiitojų tar
pe sukėlė skridimas.

—o—
(Specialiai “Naujienoms”). 

—Žymus italų lakūnas genero
las Francesco de Pincdo, ku
ris rengiasi skrisiti iš New Yor- 
ko į Persiją, nutarė įrengti sa
vo aeroplaną tai ilgai kelionei 
taip, kaip lietuviai lakūnai 
kap. S. Darius ir Įeit. S. Girė
nas turi įrengę “LfTUANICĄ.”

Italui, kuris šiomis dienomis 
apžiurėjo nekantriai kelionės 
laukiantį lietuvlU-**aerojylanąi 
ypatingai metėsi Akis geras 
ir savotiškas insttumedtų su
tvarkymas “LITUANICOJE”. 
Nors jo instrumentai jau įren
gti, generolas viską pertvarkys 
sulig plano, ktirį paruošė ka
pitonas S. Darius.

Bendrai aeroplanų ekspertai 
vra labai aukštos nuomonės 
apie “LITUANICĄ”, kaip teko 
patirti iš jų pačių, kuomet at
silankę į Floyd Bennett lauką 
aeroplaną apžiurėjo. Šiomis 
dienomis į aerodromą buvo 
atsilankę Giuseppe Bcllahca, 
garsus aeroplanų gamintoj as, 
kuris pastate ir “LITUANI- 
GĄ.” City Service Gompany 
“efficiency” ekspertas inž. 
Ferrari, J. V. komercijos de
partamento atstovai ir J. V. 
oro laivyno ekspertai. Visi su
tiko, kad “LITUANICA” savo 
įrengimu, tikslumu ir keliama 
jėga yra vienas geriausių tran
satlantinėms kelionėms Skiria
mų aeroplanų.

Pilė ‘‘Tirty” GHffih, Wi sve
ria “tik” 507 šVarits, ‘iŠV^kuši 
mažyčih dviračiu ipašlVažlheti 
Ocean ’hdfk, Gal., gatvėmis.

'sdteikta‘proga, kad satb gar- 
biri'ką pfežiHėntą •’pAsVėikiHii.”

‘fethvAt'd Va'bzy yra lyderis 
Hėtobkriitų ipttrtijbs buferis 
'i^rookiyhe ir holus'tyeikėj’as če- 
kbsloVAkų ‘‘kolonijos Vfshorneni- 

toiatoe ‘gyVenime.
V„.» »

(Specialiai “Naujienoms”).— 
“Darant šį skridimą man rupi 

‘PbšervAčija, ^galimybė pratiesti 
irėlfą nuoibtlnlam oro susisieki- 
nitii ’t'arp .tongttoių Vaištijų ir 
Europos, bet svarbiausias, manei 

j 'k&W8s ‘tikies *yta ipritdikimti 
; aittoftbtoihę IprakJ
'tfteto, ‘myUėPmi'dto Mrtojin 

i ’tobi”, ipA'fėflke kap. fe. !Darius 
! ku-
! rią, 'kAlp ’jis 1 MMdtb, Ijb ‘ir Įeit. 
I S.1 Gi&hb ^krihihitts ‘Atbėš' avia- 
' dijtti.

yra 
į1 maža i '^i^kas ’fr tik

hiažAs ^l&ičitfs lakbnp Ja nau- 
dbjaši. talpu ’to'ah pašisėks įro- 
Id^ti, 'kata *tbs 'fbšies UaVipacija 
yriUprAktl^ka, įprltAtkOma aero- 
piartlPiato ’šūšisiėkltoui, ‘mano 
tikslas tars Atlėktos.” —A. V.

Kai1 kurie ĮvėHtoO 4*llifrU4 
AJSllG^” $75M) sumoje. ‘Ypa
tingai Hėtuyiti !toktuvu liižinu- 
gėsi inž. feėilanča, kuris 
yra atrėmehtudtos “LlTUANI- 
COS” tėvas, ’kiėk laiko lifgiiĮ 
ją ’paštiitęs savo idirbtUVėše.

I
Dr. 'J. ’Kitobail, ‘fe'dėralis toe- 

teordlbgas1 ir Oro ekšpėftAs Nė\vi 
Yorke, kOrifėrUoHamas šU ‘kapi
tonu S. t>ariUmi apie g'dlinitH 
mą skristi iš Nėw Ybrito į 
Kauną, parėiškė, kad nčapši- 
moka išskristi ankščiau seka
mos savaitės Vidurio, apie tre- 
čiaidiėnį-pėhkta'dienį.

Nors oras nebus pergeriau- 
sias per arti visą mėnesį, bus 
gana saugu pasileisti į kelionę 
nurodytu laiku.

Kap. S. Darius; jau turėjo ke
liolika pasitarimų su Dr. Kim- 
ball ir šiam korespondentui da
vė suprasti, 
išskris laiku 
ekspertas.

' I abSl

Rtfttėrdttln *0 Volendam

; yta 0dp61hrųs laivai ti'fp ta'ptstingų 
,'ktlėivfų. Trtihipas ir tiesus Susisic- 
HMa? ’įper Rotterdanlą ąr ‘Boilogne- 
Sūr^'Mtr į Lietuvą. Pdikiausi įren
gimai ir; patarnavimas. Kis savaitę iš

vibtrriNĖs kainos
Inforlnhdjis tokia tdkaliai agentai ar 

Mdllana-America'Line 
'4'0 N. ‘ Dearborn 'St., Chicago

kad; greičiausiai 
kurį nurodė oro

(Spėcialiai “Mujichomš). —: 
šiandien su atąŲiikamomis ce-j 
remonijomis ir kalbomis Brook- 
lyno miesto Statybos. kbrtiisid- 
nierius Edward Vaczy įteikė 
dd Miškus kapitonui S. Dariui 
ir Įeit. S. Girėnui, kuriuos siun
čia su jų aeroplanu dviejų vaL 
stybių prezidentams.

Vienas laiškas eina Čekoslo
vakijos veteranui prezidentui 
Tarnui G. Masarykui, antras 
Lietuvos prezidentui Antanui 
Smetonai.

Įteikdamas laiškus komisio- 
nierius Vaczy nurodė svarbą, 
kurią šis skridimas turės pa
gerinime santykių taip ir su- 
antinime Jungtinių Valstijų ir 
Lietuvos. Toliau, pabrėždamas 
draugiškumo jausmą, kuris 
jungia Lietuvą su Čekoslovaki
ja, “naudojasi lietuvių lakūnų

Worldfs Fair Auto Plant Formally Opened
—'■ ....... 1 ,—r—---------- --------------------- ------------ . - -- - ' ■ - ii.u.-.Tii2------■*- nr..........■■imi ' iiiLiumbirt

During the dedicatory Įuncheon of the special General Motors Exposition 
Buildlng ht “A Cehtury of Progresą,” attended by 250 Chįcągo civic, sočiai and 
industrial leaders, W. S.^K^udsen, president and general manager of the 
Chevrolet Motor Cd.; rėlėikfed a hameftsed cosmic ray setting in motion the 
paembly plant which Chevrolet will operate in the buildlng for the duration 
of the Fair. In the !ower panel Mr. Knud&ėn is Shovvn pressing the starting 
tiutton in the presence of Alfred P. Sloan, Jr., president of General Motors.

‘ In the upper panel interested observers of the first car down the line are, from 
the left: D. E. Ralston, assistant general sales manager of Chevrolet; H. J.
Klingler, vice-president and general sales manager; Mr. Krtudsen; C. E. Wetherald, vice-pręsident and, genęral manu- 
facturing manager; E. L. Wright, Chicago plant manager; L. K. Cooper, Chicago regionai matiaį;er;'W. C.‘Williąms, 

'Jr.j general assembly plant supervisor, and R. H. .Gr&nt, Vicę-^ealdbnt Of General Motors. •

Pienas yra taip daug
geresnis >de1 jus!

^.ERKIT pieną, kad numalšinti troškulį, kada šią 
vasarą'keliaujate ar plknikiujare. Jis teikia dvi

gubą vertę už jūsų pinigus.

Pirm viiko. jis yra vėsus ir atgaivinintis. Jarfie 
nėra nieko, kas suardytų net ir opiausį skilvį. Be ro 
‘pienas taipgi
Jis priduoda

Specialiam
Pieną. Extra
padaro jį extra gerą.
geresnio skonio.

Telefonas SUPerior 6800

Bowman

yra stebėtinas sveikatos btrdavotojas. 
greitą energiją seniems ir jauniems.

pasivaišinimai, 'pabandykite Bovvman's 
rūpestingumas ant kitkvferfo žingsnio 

Jus rasite jį nepalyginimai

VAIKYCOMPANY

MILK Geresnio
Skonio
Pienas

Kiekvienas 'Kalba Apie Pontiac

“SUBALANSUOTA VERTYBE”
IfiĖKVIENAS šierhet kalba apie Pontiac. Kodėl? Čia 

mes manome yra kai kurios tos priežastys. Įvairus 
žmonės mėgsta jį dėl įvairių priežasčių.

"Pbnflac ISvainio aS vi- 
Htiotpet dldiiaojnofi. —- 
JIh yra foku ftannua ir 
pulku*,—labai modemiš
ka#.”

"Pontiac man patinka. 
ydęi'.Jo Straiglit Elght 
. Ppliflynip. AR kadsyk 
toliaiiH nuva/KioJu.”

Artistas, * pavyždžitii, priduoda yphtrngą svarbą ant 
išvaizdos. "Biznierius yta sužavėtas dėl jo ištvarumo .ir 
ekonomiškumo. Kitiems vėl tinka, kad jisai yra toks 
ruimingas, ir saugus. Berniukas arba mergaitė mėgsta jį 
todėl, kad juo gali labai greit pavažiuoti.

Bet niekas niebutų pilnai užganėdintas karu, kuris 
turėtų tik vieną šių ypatybių, kurią jie čia paminėjo.

Net ir ypata. kuri kalba apie šio karo greitą pičk- 
up ir greitą važiavimą, be abejo norėtų, kad karas bu
tų tvirtas, patogus, gražus ir ekonomiškas.

ir todėl kiekvienasTai yra subalansuota Vertybė 
kalba šiemet apie Pontiac.

Klauskite bet kurį Pontiac savininką. Byle Pontiac 
dyleris maloniai duos jums demonstraciją. Važiuokite 
patys. Išmėginkite jį tokiu budu, koks jums tiktai 
patinka. ,

"Man Jisai patinka dėl 
Jo SvarmUo ir tvirtu
mo; aS Jąuėluos sau
giai, ir Jisai yra toks 
patogus ir taip lengvai 
važiuoja.**

"A# infrstu naro naujoji 
Pontiac tddėl, krtd ' aS Ji 
vartoju «avo bizny kas
dien; man reikalinga* ka
ras. kuri* yra IStvaru* 
tbklain nuolatiniam var
tojimui.'*

Reikalaukite I)YK}AI Knijgntčs 
What do you medų

"AS tvirtai stoviu už 
Pontlaiof kadangi Jisai 
yru ekonomiSkas — len
gvai ritiperkamas Ir len
gvai nusavinamas.*’

fcalanced Value

*'AB''m*xWtu putofruniifke- 
lionėje,—ir iniiKM nauja* 
l'ontiac yra tok* patogu* 
paHiddkoJaiit Fialier No- 
Draft Ventiliacijai.”

Atsilankykite į General Motors Buildingą, Pas, Parodoj

PONTIAC $585
THE ECONOMY STRAIGHT EIGHT * :

COMMUNITY MOTORS, Ine.. Distributoriai, 235 E. 33rd Street CHICAGO, ILL.
NORTH 

COMMUNITY MOTORS, Tnc.
0950 Brotuhvay ,

FRANKLIN-tVKBER MOTOR SALES 
6101‘N. Clhrk St.

GROSSINGER . MOTOR SALES 
903(1 LUTvrėnce AVe. 

HEINZ MOTOR CO.
8140 Lincoln AVe., Nite* Center 

NORTH SHpRE BUIČIŲ CO.
1731 Chicngo Avė., Evankton

WM. BU88E (& SONS, Ine.
* J, 1.94 N. Park Avė.. Bark Ridge, III.

SALK8

lOMMVNlTY MOTORS. Ino.
7718 Stony Isiaad^AVė.

NORTIHVEST
COMMUNITY MOTORS, Ino. 

9473 Mlhvaukee Avė.
NOKTIHVEST BtlOK CO. 

3801 Laivrence Avo.
ŠMASON MdTOR SAI.ES 

7300 W. Grane! Avė.
SUNOB^RG ’faofOR 1 BAtfcS 

3030 N. Cicero Avė.
CoStMERctAL MOTORS 

19840 Western Avė., Blue tslhnd 
rkEll HALL MOTOR BALĘS 

0017 8. Svesteirn Ate.

robeland buick sales CO.
■ 10808 8- Mlcbisan Avė.

STERNBERG ŠALE8 A ‘ŠERtVCE. ’fn 
0033 Cottage Grove Avė.

W«8T
(WWUNITT MOTOR8, Ine. 

4040 W. Mudlson 8t.
laitai. hAres’MoKmc balęs į 

1000-09 W. 99nd 8t.
ČttlcAttO AVkNUE ftOTOR sALt8 

9909 W. Chicago Ava.
EMIL PKNEMARK, Ine.
. 418 Burlington, Road. La Grante.

Roosevelt Rd. A 9nd Ava., Mayvvood
■ MhKISS^.3hr*«M>
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

MAX BAER SUPLIEKĖ VOKIETI MAX SCHMĖLINGĄ

Lietuvių Tautiškas 
kapines aplankius

velionį 
pažino, 
(o kas 
pažan-

artimiausia

Chicagos lietuviai turi įsi
steigę dvejas lietuviškas kapi
nes. Jeigu Šv. Kazimiero kapi
nės gali pasigirti tuo, kad ten 
daugiau žmonių palaidota (tos 
kapinės daug ankščiau įsikūrė), 
tai jos toli-gražu negali prilyg
ti prie Lietuvių Tautiškų Ka
pinių savo gražumu.

Pereitą sekmadienį, birželio 
4 d., nuo pat ryto nuvykau į 
Tautiškas Kapines, kur turėjau 
progos ilgoką laiką pašvęsti ap
žiūrinėjimui amžinosios buvei
nės. Tarp daugelio mažesnių 
ir didesnių paminklų man pasi
rodė gana charakteringas tas, 
kuris yra pastatytas ant mano 
draugo bei gerai pažįstamo jo
niškiečio (rudiškiečio) Antano 
Merkelio kapo. Kapas nuoša
lioje vietoje, o ant jo randasi 
nedidelis akmuo su nabašninko 
paveiksiu bei užrašu: “Antanas 
Merkelis gimė 1890—mirė 1928 
m. 38 metų amžiaus”.

Daugelis joniškiečių 
Antaną Merkelį gerai 
Nors jis ir turėjo ydų 
jų neturi?), bet buvo 
gus žmogus. Jo
jaunystės dienų draugė, miru
sios Marijonos šniukienės se
sutė Emilija Barzdytė-Klastaus- 
kienė, atvykusi iš Lietuvos pa
sakojo, kad Antano tėvelis Lie
tuvoje sumokydavęs jaunimą 
labai gražiai dainuoti. Jo, taip 
sakant, vadovaujamas choras 
nustebindavęs visus Rudiškių 
kaimo gyventojus.

Antanas taip pat buvo dide 
lis dainų mėgėjas. Kai tik pa
sisukdavo draugų būrelyje, tai 
tuoj ir užtraukdavo savo numy
lėtą dainelę:

Tėvynės dainos—jus malonios, 
kad širdį žadinate saldžiai;

Kaip gražios tavo ponios, 
kurios dainuoja taip sena’.

Jų melsvos akys, gelsvos 
kasos,

Bet širdys kietos, kaip ledai.
Apsidžiaugęs savo draugo 

gražiai išpuoštu kapu, paėjau 
kiek toliau. Žiūriu, Jifozo Svei- 
kacko, kito joniškiečio, kapas. 
Pasidarė liūdna. Kapas apleis
tas, nėra jokio paminklo. Jo
niškiečių L. K. Kliubas velio- 
nies pomirtinę pasiuntė jo bro
liams į Lietuvą. Na, o Ameri
koje nėra kam jo kapu rūpin
tis. O tuo tarpu Juozo pinigė
lių paliko pas kai kuriuos žmo
nes. Jeigu tie žmonės neįsten
gė Sveikackiri dar gyvam esant 
atsiteisti, tai nors dabar jie pri
valėtų papuošti jo kapą ir bent 
tuo parodyti savo dėkingumą.

Kapinėse sutikau Karolį Gal- 
kų, rudiškietį-joniškietį. Jis kar
tu su savo žmona laistė savo 
tėvelio, Vinco Galkaus, kapą. 
Jo tėvelis pasimirė prieš dveje
tą mėnesių. Karolis vertas pa
garbos, nes pasirinko savo tė
veliui labai gražią vietą.

Bendrai imant, turiu pasa
kyti, jog Lietuvių Tautiškos Ka
pinės daro malonų įspūdį.

Apleidęs kapines, nutraukiau 
į p. J. Spaičio daržą, kur Jo- 
niškeičių Kliubas turėjo savo 
išvažiavimą.—R. š.

mOMVVVMUAE, 
O REALLY

** *>>>:■

Birželio 8 d. New Yorke tarp Max Schmelingo, buvusio pasaulio čempiono, ir Max Baer, ame
rikiečio, įvyko bokso rungtynės. Max Baer dešimtame raunde laimėjo rungtynes technišku 
“knock-out”. Paveiksle parodoma, kaip nuo smarkių Baer’o smūgių Schmelingas puola ant 
matraso.

Tokiu budu išsipildė Max Baer’o troškimas. Prieš rungtynes jis pareiškė, kad atkeršysiąs 
vokiečiams už žydų persekiojimą. Mat, Baer yra žydų kilmės.

Įdomi byla
betDraugui perpiovė kaklą, 

teisėjo prašė, kad jo nebau
stų: girdi, tam draugui rei
kėjo galvą nuplauti.

teis-

jo
vi-

Vakar municipaliame 
m c pas teisėją Joseph Mc- 
Garry buvo svarstoma įdomi 
dviejų juodukų bylą A. Howod 
(208 Anolon) ir J. Balam, ku
ris perpiovė Howod gerklę už 
tai, kad jo merginą pabučia
vo.

Balam teisėjui aiškino, kad 
Howod buvęs jo geriausias 
draugas per daugelį metų ir 
jie sykiu gyvenę.

Nors jų gyvenimas buvęs 
skurdus, ypatingai šiais depre
sijos laikais, bet jie bendrai 
kovojo su tais blogumais ir vi
sas kliūtis nugalėdavę.

Bet visas blogumas su 
draugu buvęs tas, kad jis
suomei nuo jo merginas pa- 
verždavęs. Ir tuo savo elgia- 
siu jis savo draugiškumo re
kordą taip sutepęs, kad dau
giau nieko nelikę daryti, kaip 
tik tą jo durną galvą nuplauti.

— štai kodėl, teisėjau, aš 
neklystu taip sakydamas. Prieš 
mėnesį laiko aš susipažinau 
su gražia Barcely ir apie tą 
laimę pranešiau savo draugui. 
Kai aš trečiadienio vakare ren
giausi eiti pas ją, tai ir Ba
lam pradėjo manęs maldaut, 
kad ir jį kartu vesčiausi. Bet 
aš atsisakiau tą malonę da
ryti, ba mudu tik vienas kel
nes turėjova, su kuriomis bu
vo galima Barcelei pasirodyti. 
Kiti drabužiai buvo nudėvėti 
ir negrąžųs. Balam atsikalbi
nėjo. Girdi, ji yra tavo mer
gina, tai tu ir rengkis kuo pui
kiausiai, — o kaip aš busiu ap
sirengęs, tai nesvarbu.

Taip abu nuėjo ir gana

smagiai tą vakarą laiką pra
leido.

Bet šeštadienio vakare, ka
da jis vėl pradėjo rengtis eiti 
pas Bercelę, tai jo draugas už
protestavęs: girdi, šį vakarą 
jam kelnės priklauso, ir jis ei
siąs pas savo merginą.

— Nors aš žinojau, — pa
reiškė Balam, kad jis mergi
nos neturi, bet nenorėjau su
laužyti kontraktą, kurį pada- 
rėva pirkdami kelnes. Jam 
užleidau kelnes. Jis išėjo, o 
aš sekiau pankui, jam nema
tant. Jis nuėjo tiesiai pas ma
no merginą. Aš pasilikau už 
durų, nudriskęs, kaip koks 
valkata ir žiurėjau pro plyšį, 
tėmydamas, ką jis darys. Iš
stovėjau apie penkias valan
das ir nieko įtartino negalėjau 
matyli. Bet, pagalios, juodu 
pradėjo glamonėtis ir pama
čiau, kaip jis mano merginą 
pabučiavo. Aš tada norėjau 
šokti per langą į vidų ir jį už
mušti ant vietos. Bet susilai
kiau. Kai jis parėjo namo, 
tai aš nieko nelaukdamas kir
tau jam antausin. Jis man tuo 
patim atsakė. Aš, matydamas, 
kad nenugalėsiu jį, pagriebiau 
peilį, su kuriuo bulves skusda- 
vome, ir pabraukiau jam 
per kaklą. Tuomet ir jis pasi- 
tvėrė peilį ir trijose vietose su
pjaustė mano siutą.

— Ar tave sužeidė? — tei
sėjas paklausė.

— Ne. Jis tik man siutą 
supjaustė.

— Ką aš su tavimi dabar 
turiu daryti? — vėl paklausė 
teisėjas.

— Turi išteisint, nes, mat, 
kiek jisyinan skriaudų prida
rė; ne tik kad merginą pavi
liojo, bet dar ir siutą supiau- 
stė.

Tardoma Howod
— Teisėjas: — Ar esi buvęs 

areštuotas?

GEEVUM GIRES
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mas. Užsienio lietuviams remti 
dr-ja renka žinias apie užsie
nio lietuvius ir rengia kongre
sui dirvą, o tinkamai pasiren
gus nustatyta šaukti viso pa
saulio lietuvių kongresą.

Oru iš Berlyno per Kau
ną ir Maskvą j Kini

jos Sostinę

ati-
Mas- 

susisieki-

KAL'NAS. — Oficialiai 
daryta Deruluft Berlynas 
kva per Kauną oru 
mo linija. Linijos atidaryme
dalyvavo susis, min. oro reika
lams referantas prof. šimoliu- 
nas, Deruluft b-vės įgaliotinis 
Lietuvoj p. Šiffas, šiaip aukšt. 
susis, ministerijos valdininkai 
ir spaudos atstovai.

Ten pat svečiams esant vie
nas lėktuvas atskrido iš Ber
lyno ir pasiganęs nulėkė Mask
von, antras iš Maskvos — nu
lėke Berlynan. Pasirodo, kad 
kol kas oru susisiekimas pla
čiojoj publikoj nepopuliarus ir 
žmonės, dažnai bijodami, ne
linkę naudotis šia moderniš
kiausia susisiekimo priemone. 
Gal būt iš dalies ir dėl to De-

ruhift b-vė veikia su dideliais 
nuostoliais, tačiau vardan švie
sios oro susisiękimo ateities 
vokiečių ir sovietų vyriausybės 
(o ir ta b-vė sukurta vokiečių 
ir Rusų kapitalais) b-vę stip
riai paremia.

Deruluft b-vės lėktuvai ve
žioja po 10—15 keleivių ir paš
tą. Bendrovė, kaip jau buvo 
rašyta, musų aerodrome įrengs 
goniometrinę stotį, kuri lėktu
vams teiks metereologines ži
nias. Ir dabar stotis jau 
įvairiose Lietuvos vietose 
agentus, kurie pranešinės 
oro sroves. Goniometrinei
čiai trobesį pastato susisieki
mo ministerija, aparatus duo
da Deruluft b-vė, o stoties per
sonalas bus krašto apsaugos 
ministerijos tarnautojų.

Pabrėžtina, kad Deruluft 
b-vė yra nusistačiusi reisą pra
tęsti iki Kinijos sostinės Šan
chajaus. Dabar iš Berlyno į 
Maskvą arba atgal (su persė
dimais)- nulekiama per 10—12 
valandų.

turi 
savo 
apie 
sto-

Garsinkitės “N-nose”

— Teisėjas'. — Ar esi kada 
nors pirmiau ir dėl kitokių 
priežasčių su Balam susipy
kęs?

— Ne.
— Teisėjas: — Ar tai tiesa, 

ką Balam sakė?

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musu patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Palaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos? Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

— Teisėjas pareiškia nuos
prendį: — Balam randu kal
tu kriminališku nusikaltimu dėl 
pasikėsinimo nužudyti žmogų. 
Balam, turėsi kalėti 30 dienų 
ir teismo lėšas padengti.

Balam, matomai, netikėjo 
bylą pralaimėti. Išgirdęs tei
sėjo nuosprendį, suklykė visa 
gerkle, kad tai esąs vienpusiš
kas nuosprendis. Bet polic- 
monas greit pasiėmė jį nuvedė 
į jam skirtą vietą.

— Bep. F. Bulatu.

LIETUVOS ŽINIOS
Šaukiamas viso pasau
lio lietuvių kongresas
40% musų {tautiečių gyvena 

užsieny

KAUNAS. — Nesenai buvo 
užsienio lietuviams remti dr-jos 
valst. kontrolės skyr. susirin
kimas, kuriame laikyta net 
dvi paskaitos — Skipičio ir 
Tomkaus.

Skipitis plačiai nupasakojo 
apie užsienio liet, remti dr-jos 
tikslus ir jos reikšmę. Be ko 
kita Skipitis pabrėžė, kad apie 
40% musų tautiečių gyvena 
užsieny. Tai pirma tauta po 
žydų, kurių tautiečių toks di
delis procentas gyvena svetur. 
Del to mes turį ypatingai rū
pintis, kad musų tautiečiai, gy
vendami svetur, neiŠtautėtų.

Paskui aptarta viso pasaulio 
lietuvių kongreso reikalingu-
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KVEDERAS GROVE
Daržas dėl Piknikų ir dėl Naktinių parengimų 

Geras alus ir užkandžiai 
Red Crown Gąsdinąs

A; P. KVEDERAS, Savininkas
New Archer Road, 4-A — 115th St.

TELEFONAS LEMONT 442, LEMONT, ILL.

ŠAUNI VIETA DĖL 
Marąuette Parkiečių

Geras, šaltas alus — skanus užkandžiai. Mandagus patarnavimas. 
Kambariai dėl šeimynų.

BIRCH TAVERN 
2346 West 69th St. 

arti Western Avė.
A. J. BERŽYNSKIS, Savininkas 

Tel. Republic 4544

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

f 

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuteu jeigu gali taip 
u ” padaryt, ioję kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogau* 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro iveiiia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co, Saint 
Lowi*« U. S. A.

LISTERINE
re/ieves

SORE THROAT
Listerine beveik mome raliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 

| taip jau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai- 

i ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 

į tesirgo šalčiais. turėjo % 
trumpesnius ir *4 lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovč.

L Lambert Pharmacal Co., St. 
|Louis. Mo.

'«/ ' M* ‘

Reduces COLDS

66%
PROBAK-

suteikia 
barzdaskuty klos 

immmi komfortą 
skutimos 

namie

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

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 daugeli metų 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. T ei. Crawford 5^7 »

Grynas, prlimnas Žemo sustabdo nie
žėjimą odos į penkias sekundas — 
ir pagelbingas prie Eczenios. pučkų, 
dedervines, ir išbėrimą. Žemo be
veik stebuklingai praAaiina visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyėios užlaiko 
—35e, GOe, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

zem
FOR skin irritatio

H- FO12G0TT0 
PUT THE C12 E AM INI

GOSH1-WHAT A 
TuRRlBLE DARK. 

N1GHT‘--VD GIVE 
MY SHI12T T’SEE A 
COUPLE O’STAPS'.
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VALDŽIOS KREDITAS

pa- 
už-

NAUJA LIETUVOS UNIVER
SITETO VYRIAUSYBE.

kaip ir visur ki 
tur, matyt, yra pagautas 
lerizmo bangos.

LIAUDININKAI PAŠALINO 
KVIESKĄ.

HITLERININKAI LAIMĖJO 
KLAIPĖDOJE.

Subscrlption Ratas:
18.00 per year in Canada 

year outside of Chlcago

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

March M im

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1738 S. Halsted SU Chicago, 
I1L Telefonas Roosevelt 850p.

LONDONO KONFERENCIJA

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday

South Halst«d Street 
Tekpnone Ganai 8500

Į-

NAUJIENOS, Chįcago, Į».
Užsisakymo kainai

Chicagofo — paltu:
Metams--------—..........  $8.00
Pusei metu -- --------------------- 4.00
Trims mėnesiams _______  2.00
Dviem mSnesiam___________ 1.50
Vienam mėnesiui __________ .75

Chjcagoj per iineiiotojusi
Viena kopija ' --- 8c 
Savaitei -- -------- -  - -- -' . 18c
Menesiui........... ......................  75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštu:

Metami ____   $7.00
Pusei metu _____ ___ ....____ 8.50
Trims mėnesiams........ .... ...... 1.75
Dviem menesiams  L   1.25 
Vienam menesiui _______   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams----------- ----------------- $8.00
Pusei metu ---------------------- 4.00
Trims menesiams___________2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

pereitą šeštadienį Jungtinių Valstijų senatas nubateąvę, 
kad nuo pelno, kurį neša federalinės valdžios, valstijų 
ir miestų bonai, reikės mokėti taksas taip pat, kaip ir 
nuo visų kitų pajamų. 'į \

Tai yra teisingas patvarkymas. Jisai atims progą 
išsisukinėti nuo mokesnių turtupliąms, kųyie paprastai 
laiko savo pinigus sudėję į valdžios bonus. Bųtų gęrąi, 
kad ir atstovų rūmai balsuotų už tą senąto bilių.

T-1

Oscar Wilde Vertė A, Kartonas.

Doriano Grasaus Atvaizdas

Šiąndie prasidės Londone pasaulio ekonominė kon
ferencija. Jai besirenkant, nebuvo matyt vilties, kad ji 
daug ką atliktų. Tikimasi, kad joje valstybės susitars 
dėl valiutų stabilizavimo, dėl muitų sumažinimo ir pa
darys pradžią susitarimui dėl tarptautinių skolų ir kre
dito. .

Konferencijos pasisekimas priklausys nuo didžių
jų vąlstybių> Ogiausia nuo Amerikos Jungtinių Val
stijų, Didžiosios Britanijos ir Francijos. Mažesnę rolę 
konferencijoje vaidins Italija; dar mažesnę — Vokieti
ja ir Ęysiją. Atskiroje padėtyje yra Japonija; su ja 
yrą priverktos skaitytis visos šalys klausimuose, liečian
čiuose Aziją.

Jeigu Vokietijoje nebūtų įvykęs fašistiškas per
versmas, po kurio ta šalis sukėlė prieš save viso pa- 
sąųlio opiniją, tai Vokietijos balsas dabartinėje Lon
dono konferencijoje svertų labai daug. Bet hitlerizmas 
Vokietijos įtaką tarptautinėje politikoje sunaikino. Vo
kiečiai Londone rgikš tiek, kiek juos rems Mussolini.

Prieš “nacių” perversmą Vokietija turėjo arti
mus ryšius su Rusijos sovietais. Bet dabar jie vieni 
antrų bijosi. Nors Stalinas negarbingai kapituliavo 
prieš fašizmą, pasirašydamas draugingumo sutartį su 
Hitlerio valdžia, bet nuoširdžių santykių tarpe tų 
dviejų diktatorių nėra. Todėl bolševikai pasaulio eko
nominėje konferencijoje bus izoliuoti. Jiems teks pa
taikauti Amerikos delegacijai, pasitikint, kad už tai 
prezidentas Rooseveltas pripažino Maskvą.

O mažosios valstybės, žinoma, turės priimti tą, ką 
nutars stambieji konferencijos šulai. Vienos jų yra po 
anglų įtaka (kaip, pav. Skandinavijos šalys, Argentina 
ir t. t.), kitos — po įtaka franeuzų (Mažoji Antantė, 
Lenkija ir k.). Amerika, kaipo tarptautinis kredito
rius, žinoma, negalės būti ignoruojama nei didžiųjų, 
nei mažųjų valstybių. Ji gali paimti į savo rankas vy
riausią vadovybę konferencijoje, jeigu jos delegatai 
sugebės savo poziciją ginti geriau, negu kad sugebėjo 
prezidentas Wilsonas Versalėje.

Tarp Jungtinių Valstijų, Britanijos ir Francijos 
yra ginčų įvairiais klausimais. Jeigu šios trys didžio
sios pasaulio demokratijos mokėtų tarpusav tuos gin
čus išlyginti ir veikti sutartinai, tai jos galėtų diktuo
ti visam pasauliui.

Bet vistiek kokių vaisių ta konferencija duos, iš 
jos žmonija galės daug ko pasimokinti, nes tai yra pir
mas toks pasaulio istorijoje susirinkimas, kur daugiau 
kaip šešių dešimčių valstybių oficialiai atstovai svars
tys bendrus ekonominius, prekybinius ir finansinius 
reikalus. Mintis, kad visos pasaulio tautos, didelės ir 
mažos, neatsižvelgiant, kokios yra jų valdžios formos, 
privalo tartis ir veikti bendrai, pavirto iš, “utopijos” 
praktišku dienos reikalu. Ir kad pirmam šitokiam pa
sitarime neužginčijamą vadovybę turi savo rankose 
tautos, kuriose yra įsigyvenusi demokratinė tvarką, yra 
taip pat be galo reikšmingas dalykas.

Jungtinių Valstijų iždui reikėjo užtraukti paskolą: 
vieną — biliono dolerių penkeriems metams, kitą — 
keturių šimtų milionų dolerių devyniems mėnesiams. 
Už pirmą iždas nustatė mažiau kaip tris nuošimčius, 
o už antrą — mažiau kaip vieną nuošimtį.

Vos buvo tos paskolos paskelbtos, kai, valdžia gavo 
pasiūlymų ant penkių bįlionų dolerių. Ji galės priimti 
mažiau kaip trečdalį.

O betgi vįsi žino, kad valdžia savo skolas mokės ne 
auksu, bet popieriniais doleriais, kurių vertė ąiandie 
yra nupuolusi apie 15 nuošimčių ir ateityje gali nupulti 
dar, labiau.

Pasirodo, kad, nežiūrint į infliaciją ir didelį viešų
jų darbų programą, kurį tik-ką .priėnąė kongresas, vai? 
džios kreditas yra geras.

............ .. '■■ ■"» ■'■■■v '"-.'J'Į'*....... -

TAKSOS ANT VALDŽIOS BONŲ

Žmonės dąųg greičiau deda savo pinigus j valdžias 
i pfjvat^ę8 pabojau. PWhjb $delį P* 

ekatinipią vąld|ios boijų pjrįštaffis
tas, tad UŽ tUfiS. bftnus nereikėdavo mokėti taksų. Bet

Prof. V. Čepinskiui rezigna
vus iš redaktoriaus vietos, Lie
tuvos universiteto rektorium 
yra išrinktas prof. M. Roeme- 
ris. Prorektorius pasiliko tas 
pats — kun. Česnys, sekreto
rium išrinktas prof. Purenąs.

Roemeris’ buvo paskirta^ 
valstybės tarybos nariu, bet iš 
jos pasitraukė. Dabar jisai ra
šo civilinės metrikacijos įsta
tymų. Jisai sakosi buvęs kai
rus radikalas, net anarchistas, 
bet niekuomet nebuvęs socia
listu.

“Liet. Žinios” pąanęšų, jęafl 
vai. liaudininkų ęep|ro k(ųų|- 
tetas savo posėtjyjp š. pi. ge- 
gūžės 24 <1. nųtill'ė p!ljąlįp|i 
iš vai. liaudiniųkų sąjųpgps 
p. V. Kvicską, kuris (te? nese
niai buvo tos orgąųizącijųs 
centro narys. Kviesk a yra ša
lininkas kooperavimo su tau
tininkais.

Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimuose daugiausia atstovų 
pravedė hitlerininkai, ėję į 
rinkimus po “krikščionių so
cialistų” vardu. Jie pravedė 
visus savo 18 kandidatų ir 
butų galėję pravesti dar vienų 
kandidatų, jeigu butų jį turėję 
surašė.

Neblogai pavyko ir lietuvių 
sąrašams. Lietuvių, visuome
nės sųjunga gavo 5—6 vietas 
(turėjo 4), lietuviai darbinin
kai — 4 (turėjo 2). Skaudžiai 
pralaimėjo stipriausioji vokie
čių partija Volkspartei, kurios 
atstovų išrinkta tik 6 (turėjo 
18), socialdemokratai — 1 
(turėjo 6), ir komunistui — 3 
(turėjo 9).

Rinkimuose dalyvavo 80% 
balsuotojų.

Vokiškas elementas Klaipė
dos krašte,

kias dekterarijąs, kalbėt} prieš 
valdžią arbą sųsĮląįkyti nuo 
balsąvipip, tąi tas ^gyvąs iš są- 
les ųęįšęis ”

Tųp hudu dalyvavusieji 
reichstago posėdyje socialde
mokratų atstovą} buvo privęr- 
sti pasielgti priešingai savų 
nusistatymui’ Jio žinojo, kad 
“nacių* grąsinimaą nėra tuš
čias, nes Hilterių bandos iš
žudė tūkstančius nękąltų 
žmonių. Aiškų? kad tie atsto
vai padarė stambią klaidą, ei
dami į reichstago posėdį, ne
paisant partijos valdybos pa
tarimų. Bet yra neteisingą 
smerkti juos ųž nusilenkimų 
jėgai. Kada banditas, užpuolęs 
žmogų gatvėje, atstato revolr 
verį ir liepia iškelti rankas, tai 
žmogus, kad ir bųdąmąs drą
sus, paprastai nesimuša sų 
banditu, bet pasiduoda.

Buvo žinių iš Vokietijos, 
kad hitlerininkai, pasigavę 
komunistus, daug kartų yra 
privertę juos smurtu ne tik 
šaukti “Heil Hitlerį”, bet ir 
spjaudyti į savo partijos vė
liavą. Bet nė vienas protingas 
asmuo šitokiuose atsitikimuo? 
se nekąltįna smurto aukų.

Ąžuot dnrna} plepėjęs apie 
“kruviną socialdemokratų iš
davystę,” ponas Bimba geriąu 
paaiškintų, kodėl jo garbina
mieji Vokietijos kpmųnistaį 
balsuodavo su hitlerininkais 
ir už Hitlerį dar tais laikais, 
kada nįęfcgs jų prie to never
tė? š|ąi, pav. apįe metai laiko 
atgal moųarchistįška “Plieno 
Šalmo” organizacija kartu su 
“nąciais” padavę įnešimą re
ferendumui, kad butų paleis
tas Prūsų seimas, kuriame di
delę daugumą turėjo fašistų 
priešai. Tą referendumą Vo
kietijos komunistai rėme, ra
gindami darbininkus balsuoti 
kartu su hitlerininkais!

Jeigu pasidavimas! smurtui 
yra “kruvina išdavystė,” tai 
“Laisves” rėksninkai gal pasa
kys, kokios rųšies išdavystė 
buvo tas liuosnoris komunistų 
talkininkavimas hitlerinin
kams? 1

Kova su girtavimu 
novės Egipte

“ščyrųjų” vadas “Laisvėje” 
rašo:

“Baisią ir kruviną < išda
vystę papildė Vokietijos so
cialdemokratų vadai. Reich
stage jie sveikino (? — “N.” 
Red.) budelį Hitlerį ir 70 
socialdemokratų šulų balsa
vo už Hitlerio rezoliuciją.” 
čia yra iškreipta faktai. Tik

rumoje buvo taip: ' socialde
mokratų partija su partijos 
pirmininku Welsu priešakyje 
jos valdyba nutarė, kad reich
stago nariai neprivalo daly
vauti reichstago posėdyje, bet 
dauguma atstovų to nutarimo 
nepaklausė. Jie manė, kad bus 
geriąu nueiti į posėdį ir parti
jos vardu paskelbti savo de
klaraciją, pareiškiant, kad so
cialdemokratai neturi' nieko 
bendro au fašistiška diktatūra, 

Tačiau atstovams pasisekė 
įvykintj tik pirmąją dalį to 
savo plano. Jię atėjo į reich
stago posėdį ir atsisakė prisi
dėti pyie bendros rezoliucijos, 
kurią buvo sutarusios -vijo

Prohibięija ir kava su girta
vimu nėra naujas dalykas žmo
nijos istorijoje. Jau gilioje se
novėje buvo steigiamos orga
nizacijos kovai su ' svaigalų 
vartojimų ir girtavimų.

Taip, senovės Egipte farao
no Ęąmseso II laikais (maž
daug prieš 3000 metų) buvo 
įsisteigusi “priešalkoholiųe są
jungą”, kurios tikslas buvo ko
voti su įsigalėjusiu anuomet 
egiptiečių tautoj girtavimu ir 
palaidų gyvenimų, ši sąjunga 
siekusi net visiško svaigalų 
uždraudimo arba prohibicijos, 
kaip tai buvo nuo 1919 metų 
iki šiol Amerikoj

Moterys dažo lupas 
utėlėmis

“Deųtecbe Algem. Zeitung” 
įejėta įdomi korespondencija 
iš piety-vakarų Afrikos, ku
rioje pasakojamą iš ko gami
nami dažąi, kurįąįs moterys 
dąžp savo lupas.

Pietinėje Afrikoje auga tam 
tijjcra ryšis kaktusų, kurių la
pai tam tikru jųetų laikotar
piui yvą ^apiberti smukutėmis

(Tetfnys)
Jis pasitraukė nuo jos už- 

keikęs ir bėgo prie Įįatvės 
kampo, bet Dorini) as Grąy’jųs 
hpvo jau pražuvęs. Kaj jis pa
žvelgs atgal, ippfefis buvo iž- 
nykus taipgi.

Savaitę vėliąų Dmiąpąa 
Gray’jus nedėjo , konservato
rijoje Selby Royąlte ir šnekėjo 
su gražia Monmouth kynb 
gaįkŠfląne, kuri sąvę vyry, 
nysįdęvėj y^ios išvaizdos šę? 
šiosdešimt mėty amžiaus žmo
gum, buvo tarpe jo svečiij. Tąi 
byvo arbatos laikas ir styvė-^ 
jysios ayt stalo mezginiais 
dengtos didžiųjų tempos mu
lom šviesa apšvietė dęlikat- 
nias porcelano lėkštes ir nm 
kalto sidabro indus, prie kd^ 
riy kunigaikštienė pirmininka
vo. Jos baltos rankos grakščiai 
intlojo tarp puoduką įc jps pil
nos raudonos lopys šypsojosi 
iš kažko Dori ano pašnibždėto 
jai. Lordas Henrius atsilošęs 
gulėjo šilkais aptaisytoje min
kštoje sėdynėje, žiūrėdamas į 
jyoą. Ąųt pęrsįkĮy spalvys 
divono sėdėjo Lady Narbo- 
rough, nuduodama klausanti 
kunigaikščio pasakojimo apie 
Brazilijos vabalą, paskutinį 
priedą prie savo rinkinio. Trys 
jauni vyrai, puošniais sinb? 
kingajs apsirengę, padavinėjo 
pyragaičius kai kurioms mote
riškėms. Pokylis buvo iš dvy
likos asmenų, o ant rytojaus 
byvo laukiama daygįąu atva^ 
žiuojąnt.

“Ąpip Ha 
tarė lordas Henrius, prieida
mas prie stalo ir padėdamas 
savo puoduką. “Aš tikiu, Do- 
rianąs jums papasakojo apie 
mano planą viską perkrikšty
ti, Gladys. Tai , yra malonus 
užmanymas.” 
. “Bet aš nenoriu būti per
krikštytą, Hęnriąu,” įsimaišė 
kunigaikštięnė savo nuosta
biomis akimis pažvelgus į jį. 
“Aš esu gan patenkinta savo 
pačios vartju, ir ąš esu tikra, 
jog ponas Grąy’jus tuyėtų būt 
Įiątenkintąs sayp vardų.”

“Mano brangį Gladys, aš už 
visą pasaulį nepąkęisčiąu jūsų 
dviejų vardų. Šie du yra tpbų- inųį?’

lys. Aš Ipąnįąų daugiau apie 
gęjęs. Vakar aš ąųsiskiniaų 
PVchįdą prisįsegįipųi prie 
švarko. Tų} buvo stebuklingai 
teškyptes driktes, tąip jau į- 
tąkingąs, kaip septynios mir
tinos nuodėmes. Neapmąstytu 
iyqipente aš paklausiau vienų 
iši dor^pinkų, kaip tas žiedas 
vądinųs. Jis man pasakė, jog 
|ąi byvęs ląbąi pų|kus Room- 
sgųįana pavyzdys, ar kas nors 
baisaus tos rųšies. Tai yra 
Įiudną teisybė* bet mes esame 
pražudė dąvimo gražių pa- 
yądinimu dMktems ypatybę. 
Vardai tąi yrą viskas. Aš nic- 
kądos Itesjbarų už veikimus. 
Išarto vienintelis nesutikimas 
tąi sų žodžiais. Iš tos tai prie
žasties aš neapkenčiu vulgari- 
ško realizmo literatūroje, 
žiųųgųs, kuris galėtų pavadin
ti špatą špatu, tyrėtų būt pri
verstas dirbti su juo. Tai tik 
tam jį? ir tčra tikęs.”

“Tai kaįp mes turėtume 
vadįųti jus, Henriau?”, ji 
klausė.

“Jo vardas yra Karalaitis 
Parądnk^?*” tarė Dpriąųąs.

“žaibo greitumu aš pažinau 
jį,” pareiškė kunigaikštienė.

* ’ ■

“Aš nenoriu nei klausyti 
apie tai,” juokės lordas Hen
rius, pasinerdamas sėdynėje. 
Negalima išsisaugoti nuo pa
vadinimo! Aš atsisakau nuo 
to titulo.”

“Karaliams nevalia abdikuo- 
ti,” išspruko patemijimas iš 
gražių lupų.

“Tad jus norėtumėte, kad aš 
apginčiau savo’sostą?”

“Taip.”
“Aš pasakau apie rytojaus 

teisybes.”
“Man geriau patinka šios 

dienos klaidos,” ji atsakė.
“Jus , mane nuginkluojate, 

Glądys,” jis sušuko, pagauda
mas jos pakilusį ūpą.

“Tik jūsų šarvus, Henriau; 
ne jūsų jėtį.”

“Aš niekados netaikau jė- 
čių prieš gražumą,” jis tar6> 
mostelėdamas ranka.

“Tiksite man, Henriau, tai 
yra jpsy pačių klaida, Jųs pCr- 
dau3 WdĮtedate vertės gražu-

'rįmaflienis, -birž. 122 1933

‘‘Kaip, gi jys gulite taip sa
kytį? Aš prisipažįstu, kąd aš 
mąnąų, jogei gerįaų Imti grą- 
Žiam, negu geram. Bet, iš ki
tos puses, niekas ųž mane nė
ra geriau pasirengęs pripažin
ti, kad geriau būti geram, ne
gu negražiam.”

^Negražumas, tad yra viena 
iš septynių nųrtiim nuodė
mių?” šuktelėjo kunigaikštie
nė. Kas gi išeina iš jūsų paly
ginimo apie orchidą?”

“Negražumas tąi yrą viena 
iš ąeplynių mirtinų dorybių, 
Glądys. Jųs, kaipo gera Tory, 
ncprivąlotc užmiršti jų svar
bos. Alus, biblija ir septynios 
mirtinos dorybės padare musų 
Angliją kuo ji yra.”

“Tad jųs nemegstate savo 
tėvynės?”, ji užklausė.

“Ąš joje gyvenų.”
‘Ęąd butų geriau ją peikti.
“Af jųs norėtumėte, kad aš 

pasiaąvįnčįau Europos spren
dimą ąjlje tą?” jis ųžkĮąųsė.

“Ką jie sąko> apie mps?”
“Kad Tartųffp apsigyveno 

Apglijoje ir ątsidąrč krąųtų-

“Ar tąi tąs yrą jūsų pačių?” 
“Aš pąyedų jums.”
“ĄŠ negalių pasinaudoti. 

Tai yrą perdaug teisingą.”
“Jums herą reikalo bijot}. 

Musų tautiečiai nepažįstą ap
rašymų.”

“Jie yra praktiški.”
“Jie yra gudresni už prak

tiškus. Kada jie suvedą kny
gas, kvailumą jie palygina su 
turtu, o nedorybes su hipo- 
kritija.”

“Vis gi mes esaųie nuveikę 
didelius darbus.”

“Dideli darbai buvo už
krauti ant musų, Gladys.”

“Mes išlaikėme jų naštą 
“Tik iki akcijų biržos.” 
Ji papurtė galvą. “Aš pasiti

kiu savo tauta,” ji šuktelėjo.
“las reiškia stūmimo išliki

mą.”
Ji yra padarius daug pa

žangos.”
Puvimas mane labiau žavėr 

ja.” t
O ką gi pasakytumėte apie 

“meną?”, ji užklausė.
“Tai yra liga.”
“Meilės?”
“Iliuzijos.”
“O apie religiją?”

Tai yra mada pakeitimo 
tįkybps.”

“Jųs esate skeptikas.

(Bus daugiau)

IŠTIKIMAS SAVO VĖLIAVAI

buržuąžine^ pąrtijosi įtekti bąĮtomįs utelėmis. Tos utčjęs 
reichstagui ir po Hitlerio J^al- ■ęąnkąmQs ir 4 geminei 
bos vienbalsiai pviimtį* |įio- rgųdonį dažąj moterų Iftpopią 

aįvyl^ą >pą" - ■ • - ‘ “ ■ • -
kratų ątstpvųs
ir jiems aiškiai paąąkė wwntai Sfi-
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Nariai.CHICACC'-
ŽINIOS

Prof. E. l)odd ipa 
skirtas Amerikos am- 
*baskitoriutn Vokietijai

NAUJIENOS, CKItagb, UI.
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dar pikčiau lodamas. Reikia 
pustėbėti, kad ir žmogus liepai 
žįsta savo balso gramofone.

Mokytojai rengsią 'de
monstracijas kiekvieną 

antradieni

Chicagos mdkytojai paskelbė, 
jog jie kiekvieno ailtradieitio 
popietį pašvęsią demonstraci
joms. Vadinasi, jie maršuos 
didihiestyje .reikalaudami išmo
kėti užvilktas algas ir tuo pa
čiu parodyti atvykusioms į Pa
saulinę Paroilą svečiams, kaip 
Chicagoje yra skriaudžiami mo
kytojai.

ADėLė SKVERECKIENĖ 
po tėvais Walteraičiutė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 10 d., 2:30 vai. ryte 1933 
m., sulaukus 41 m. amžiaus;, gi- a 
mus Opšrutų kaime. Vilkaviškio 

<parap. ir apskr. Paliko dideliame 
nuliūdime vyrą Petrą. dukterį 
Oną, 2 sūnūs Petrą ir Bronislovą. , 
tėvelius Antaną ir Marioną Walte- 
raičius Thorp. Wisconsin. 2 se
seris Marijoną Michkowskienę it 
Bronislavą Yangelienę. 3 brolius 
Petrą. Juozą ir Antaną VVakerai- 
čius, dėdę Joną Vulkausą ir tetą 
Oną Kurtinaitienę Thorp Wi$- 
consinne ir gimines. Kanas pašar
votas randasi 4410 So. Wash- 
tenaw Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj. bir
želio 14 d.. 8:30 vai. ryte iš na
mų į Nekalto Pras. Pan. šv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į §v. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adelės Skvereckienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat , 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti- - 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame i
Vyras, Duktė, Sunai, Tėvai, Sese
rys. Broliai, Dėdė, Teta ir Gim. j

Laidotuvėse patarnauja grabo 
rius I. J. Zolp. te. Blvd. 5203.

’Prtezidentas ‘Roosėvcltcs no
minavo pref. William E. DoHd 
iš ChiėagOs!ufiiVersiteto Ameri
kos pasiuntiniu Vokietijai. Se
natas tuoj ‘ndrhinačiją patvirti 
no.

Prof. Dodd yra Tautų Są
jungos šalinihkas.

Chicagoje buvo susirašę apie 
10, f) 00 nudistų, kurie reikalavo, 
kad jiems bu‘tų leista Lincoln 
parke nuogiems “saulėje mau
dytis”. Tačiau atsakyta, kad 
tokio leidimo negalima duoti, 
kadangi gali atsirasti perdaug 
smalsuolių. O vienas jukdarys 
pastebėjo, kad kai kurie nudis
tai su dideliais “aldermonais” 
galį perdaug išgąsdinti zoolo
gijos daržo gyventojas. Vadina
si, monkes ir kitus gyvūnus.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKINIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris ėst 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimai 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to- 
bregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 8 
v. 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 Ashlahd Avė.

Phone Boulevard 7589

Trokas suvažinėjo ke 
tūrių metų berniuką
Robert Krizik, keturių metų 

berniukas, 13436 California av., 
išbėgo j gatvę pagauti bolę ir 
pateko po troko ratais. Sunkve
žimis tiesiog sutriuškino ber
niukų.

Nusibodo gyventi, 
pasikorė

Morris Rosencranz, 50 metų 
amžiaus bedarbis, pasikorė 
Douglas Park medyje. Jo kiše
nėje rasta raščiukas, kur sako
ma: “Gyvenimas yra nepaken
čiamas. Man nusibodo gyven
ti.

JURGIS NORKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir- , 
želio 6 dieną, 1933 m., sulaukęs 
puses amžiaus, gimęs Gaurės par., 
Kukiškių kaimo.

Amerikoj išgyveno apie 30 met.
Paliko dideliame nubudime dūk- ! 

terį Oną. 2 sūnūs Pranciškų it ® 
Kleofą. 3 pusbrolius Joną ir Vin- i 
centą Norkus ir Antaną Juščius ' 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 2648 
W. 42 St. į

Laidotuvės įvyks antradieny bir- ■! 
želio 13 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pane
lės švenčiausios parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
maldos už velionio sielą, o iš 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
pines.

Visi a. a. Jurgio Norkaus 
minės, draugai ir pažįstami
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir riiteikti jam pas k u- 7 
tinį1 patarnavimą ir atsisveikinimą.^

Nuliūdę liekame
Duktė, Sunai, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

r 
ten 
ka-»

t gi. _ 
esat

KAZIMIERAS SIMINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 d., 10:15 vai. ryto 1933 
m., sulaukęs 65 m. amžiaus; gi
męs Nedajų kaime. Pajūris patap., 
Kauno rėdybos. Amerikoj išgyve
no 28 metus. Paliko dideliame • 
nuliūdime moterį Marijoną ir tris * 
sūnūs Antaną. Juozapą ir Pran- ‘ 
čiŠkų. dukterį Barborą, du žen- ■ 
ru Sam Witt ir Peter Pakstis ir r 
anūkes Emiliją. Bernice, Jenny ir , 
ir Darata, pusbrolį Vincentą Simi- 
ną ir šeimyną, pusseserį Marijoną 
Paukštienę ir šeimyną, švogerką 
Oną Siminienę ir šeimyną ir gi- 
mirjes. Kūnas pašarvotas randasi 
Juozapo Eudeikio koplyčioj, 5 340 
S. Kedzic Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birželio 14 d., 8 vai. ryto iŠ kop- « 
lyčids į Gimimo Panelės Švenčiau- f 
sios parapijos bažnyčią, kurioje i 
atsibus gedulingos pamaldos už R’ 
velionio sielą, o iš ten bus nu- 
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Simino * 
giminės, draugai ir pažįstami č 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- t 
vauti laidotuvėse ir suteikti jam i 
paskutinį 'patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame

Moteris, Sunai, Dukįp ir 
Giminės, it

Laidotuvėse patarnauja «grabo
rius. Juozapas Eudeikis ir tėvas, 
tel. Republic 8340.

Gaisras, kuris kilo po eksplozijos Richfield Oil Co. refine- 
rijoj, Long Beach, Cal., baigia naikinti pačią refineriją ir apie- 
liiikes aliejaus šulinius.

Frank Vanice, kuris turi ilgą 
nusikaltimų rekordą, bandė pa
sprukti iš policijos nagų, tačiau 
jam tatai nepasisekė: policmo- 
no kulka j j pasivijo. Jis tapo 
suimtas ir nuvežtas į kalėjimo 
ligoninę.

Malonios oro draugės

Orlaivių susisiekimui besiple
čiant atsirado ir naujų profe
sijų ne tik vyrams, bet ir mo
terims. Pavyzdžiui, lėktuvuose, 
kurie kursuoja per Europą į 
Angliją, keleiviai turi progos 
susipažinti su nepaprasto man
dagumo ir malonumo keleivė
mis, kurių viena randasi kiek
vieną kartų orlaiviui skren
dant.

MM

JONAS BROOKS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 d., 5:50 vai. vakare 1933 
m., sulaukęs 30 metų amžiaus; 
gimęs Spring Valley, III. Paliko 
dideliame nubudime motiną Deltą, 
tėvą Karolį, brolį Kazimierą, pus
brolius, pusseseres, dėdes ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
5312 So. Emerald avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, - 
birželio 12 d.. 8:30 vai. ryto iš 
namų į Visitation. Garfield blvd. 
ir Peoria St.. parapijos bažnyčią, 
kurtoje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sietą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiera 
kapines.

Visi a. a. Jono Brooks gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai-, 
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

Motina, Tėvas, Brolis. Pus- * 
broliai, Pusseserės ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis, tsl. Yards 
1741. 4

MARCELĖ ADOMAIČ1UKĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 10 d., 1:35 vai. po pietų 
1 93 3 m., sulaukus 21 metų am
žiaus; gimus ęhicagoje. Paliko 
dideliame nubudime motiną Ma
rijoną, brolį Antaną, patėvį 
Juozapą Pocių, tetą Veroniką, te
tėną Kazimierą, pusbrolį Joną 
Kasiliauckis ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 1719 W. 33 
Place, tel. Lafayette 8964.

Laidotuvės įvyks utarhihke, bir
želio 13 d., 8 vai. ryte iš namų 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, 
bus nulydėta į Šv. 
kapines.

Visi a. a. Marcelės 
kės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 
kininią.

Nubudę liekame
Motina, Brolis, Patėvis, Teta, 
Tetėnas, Pusbroliai ir Giminės. '■ 
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius Parlavičia Undertaking Co., 
H. W. Becker licensed embalmer, 
tel.. Victory 4088.

o iš ten 
Kazimiero

Adomaičiu-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

jei kurs 
motorų 

užkišti; ji 
“chewing

Tokia oro draugė” žiuri, kad 
keleiviams ko netruktų, dabo
ja, kad nepradėtų kalbėti apie 
oro katastrofas ir pavojus, 
stengdamosi tuojau nukreipti 
kalbas į linksmesnes temas; ji 
visuomet turi vatos, 
keleivis nepakelia 
triukšmo — ausims 
turi amerikoniškų
gum” (kramtomosios gumos), 
ji kartu slaugė ir draugė. Bet 
ligi šiol keleiviai nebuvo dasi- 
protėję, kad tos malonios ke
leivės yra oro kompanijos tar
nautojos, kurių pareiga yra rū
pintis keleivių patogumu ir 
gera nuotaika. Joms stojant 
tarnybon sąlyga yra būtina, 
kad 
kilo 
ga”

_______ -Graboriai________
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00 

Pavlavicia Undertaking
Co. 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Haisted St 
CHICAGO, 1LL.

svertų nedaugiau kaip 
ir kad nesirgtų “jurų 
skrendant oru.

75
li-

Gyvuliai ir gramofonas
Nesenai Berlyno zoologijos 

darže buvo įdaromi bandymai 
su gyvuliais ir gramofonu, no
rint patirti gyvulių reakcijų į 
muzikų.

Katemš buvo duota pasi
klausyti foksiteriero šiinies lo
jimo. Pasekme buvo ta pati, 
kaip ir tikro šunies lojimu. Kan
te bematant išsilenkė ir pasi-j 
šiauše, ir leidosi bėgti.

Lygiai foksterieras palaike 
tikra kate kačių “įdainuotų” 
plokštelę. Gaidys atskubėjo iš
girdęs gramofone vištas ka
tant. Liūtas pradėjo niauroti, 
išgirdęs avies bliovimų.

Visi gyvuliai reagavo 
mofono garsus kaip į 
įtik — keista — niekas 
pažino gramofone savo
Šuo, girdėdamas gramofone sa
ve lojant, puolė ant gramofonoi

į gran 
gyvus, 
jų ne-j 
balso.

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Westęrn Avenue 

Pbčne HEMLOCK 7828

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

Tel. JKenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 Iki 11 valandai ryti; 
nuo 6 iki 8 valandai vakar*. 

apart ėventadianio ir ketvirtadienio

, Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS 
Dentistas į 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakari, 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu 
Telefone Virvinis 003 S

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

kampai 67th ir Artesian Av*. 
Telefonai Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ic 7-9 po pietų, įeredomi po pietų t» 

aedilicims pagal susitarimą.

Riz. 6600 South Artesian Avansu 
Phone Proipect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni ir patogesni vietą

3325 So. Haisted St
Valandoii nuo 10 ryto iki 2 po . pietų 

!r nuo 6 Iki 8 vakari 
šventadieniais nuo <10 iki 12 

Phone Boalevard 8483

ilflllllllll II ,

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milufaukee Aveniu

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M, 
Seredos vakare aždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviami žinomai per 35 me
tui kaipo patyrp gydytojai chirurgai ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai ligai .'yru. 
moterų ir vaikų pagal naujaoiini me
todui X*Ray ir kitokiai elektras prie
taisai.

Ofisai ir Laboratorijai
1025 W. 18tb St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoi telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turis aėtomobiliui visokiem! reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenuc
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusiai, išputusiai 
blauzdų gyslai.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Haisted Street 

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avansu 

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

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

J.F.RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

Chicago, III.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

8

SIM0N M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

'patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. MonrOe 3377 ■

Phone Canal 6122

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

Valandos! 1— 3 ir 7—8 
SetVdorais ir hMėliomis pigai sutartį

Rezidencija 6631 So. Califorpia Avė.
Telefonai RepobUc 7868

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drevei 919.1

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojai it Chirurgu 

8102 So.' Haisted St 
kampai 31 it Street

Val.t 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Q|i?o Tel., Victory 2284 
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

'l,

Advokatai

Phone Boulevard 413S 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti 'sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui lky- ■

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVBD, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Midison St.

Vii. 1 Iki 3 po pietų. 6 Iki 8 vak.
Tel. Secley 7330

Namų telefonai Brunswick 0597

K P. GU6IS
ADVOKATAS

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

Telefonai Centril 4410-4411
Valandos: Ano 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Haisted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nėdčlioj nuo 9 iki 12 rfto

/?

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki Iv. p. p.

Tel. Lafayette 3575
J. Lidlevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Čhicagoji 

ir 'apitfhikšje.
Didelė 'ir graži 

Koplyčia dykai.
4092 ARCHER AV

DR. C. KASPUTIS
DBNTISTAS

Grjl« U Kruopos it vėl praktikaraja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
7*9 1 P. M. Sekmadieniais - ir ketviitadif- 

niaii pagal M»itarim|«

8335 So. Haisted St
T«l. BOULEVARD 9199

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Ttl. Hyde Park 3395

*

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. F. Siedlinskis
DBNTISTAS

4143 Archer AvenueI.J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49 Gt.
Tel. Cicero 3724. Koplyiia dykai

B

Lietuvės Akušerės, ..

't. ; :»• 0 . tf> .

SENIAUSIA IR UIBŽIAU^A
ĮSTAIGA dHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patamatfti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šerlhtėiių*

Nubudimo valandoje, pašaukite šių jštaigų.

J. F. EUDEIKIS
, LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS (OFISAS ... „

4605-07 SO. HERMTAGĖ AVĖ.
Visi Telefonai YARDS 1741—1742 ' CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja . laidotuvėse ' kuopi^iausia. 
Reikale meldžiame ‘ atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Chicago
SKYRIUS i

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
Td. Cic.ro 5927

A. K. Rutkauskas, MM 
4442 South Wtsterr. Avenue 

Tto. Lafayttte 4146 
VALANDOS:

nuo 9 Iki 11 vklandai ryto 
nito 6 Iki 9 valandai vsksr.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
'Rez. Tel. Vittory 2343

®R. TORTAS!!
756 W. 85ih St 

Cn. it 35tb-« H,l.«d Sci) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30^8:30

Nedėldieniais pagal sutartį.

I

Mrs. ANELIA K. UAfiUSH

Te|. Bouhvard 5914

756 W. 35th St 
rcor. it iJH> B H-hMd SuY 
B.0 5tMMSMiatoO, t>.o '7S»

■t

ii

■Physkal Thtra'py 
, Midvrife * 
lito Sbūth ^Albdny

’Avėrfbe

Pžiaraauja įrie-ifin- 
dymę namuole ar li- 
gonlnėse, duodu ma- 
sa^e, thetrie ttėkt- 
sumt .. Ir mągnetic 
blankeh ir L t. 
Moterims Ir vhefgi- 
nom patarimai ~db-

A Telefonas Grovebill 0027 
Valandos 2-4 ir 7-9 P. M.

Trečiadieny j Jr .Nedalioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietu vys)
6859 So. Western Avė., Chicago, I1L 

Virš Gregg Vaistinyčioa

John Kučhinškas
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 22hd St.
CANAL 2552

Valandos; Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Pantdely, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 
Mll Soidh Ashland Ava. 

TH. 'Boulevard 2800 
Rsz. 6515 So. Rockivell St. 

Tkl. RipuMk 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

T05 W. Monroe SL, prie Clark 
Telefonas State 7680; Valandos 9—6 

de:2261 W. 22 St. (Cermak Rd) 
llo. Beredos tr PėtnySloe vak. 6 iki 9 

fonas Canal 61M

Tel. Calomet 1636

ADVOKATAS

3241 So. Kalstei! St
Viri Jociaus ‘Restauraoto

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 j. yak.



Lietuvis Johnny Goodman laimėjo golfo 
čempionatą

Omaha jaunuolis sumušė ge
riausius pasaulio golfininkus 
ir laimėjo “U. S. Open Golf” 
turnamentą, kuris įvyko Chi
cagoje, 
Kliube

North.. Shore.. Golf

šeštadienj Chicagoje 
golfo turnamentas.

Pereitą 
pasibaigė 
kuriame dalyvavo geriausi pa
saulio golfininkai. Tarp tų gol- 
fininku buvo ir du lietuviai— 
Johnny Goodman iš Omaha, 
Nebr., ir Billy Burke-Burkaus- 
kas, kuris prieš porą metų bu
vo laimėjęs čempionatą.

šį kartą tuTnamente geriau
siai pasirodė Johnny Goodman, 
kuris prieš kelis metus sumušė 
gal gerinusį golfininką, kokis 
kada nors yra buvęs, Bobby 
Jonės. Kaipo to turnamento 
laimėtojas, dabar Goodman bus 
skaitomas Jungtinių Valstijų 
“open” golfo čempionas. Turna- 
mente dalyvavo tiek geriausi j
profesionalai golfininkai, tiek1 pionatą.

amatoriai (golfo mėgėjai). 
Goodman priklauso taip vadina
miem mėgėjams.

Johnny Goodman pamėgo gol
fą nito pat jaunų dienų. Prieš 
kękius šešis ar septynis me
tus jis laimėjo kelių valstijų 
golfo turnamentą. Tuo laiku 
jis buvo tik šešiolikos metų 
jaunuolis. Tada, kaip yra sako
ma, jis pagarsėjo per vieną die
ną,—laimėjo turnamentą ir grį
žo į Omahą su čempiono titulu. 
Vietos lietuviai, kurie apie jį 
beveik nieko nežinojo, pasitiko 
grįžusį čempioną su didžiausio
mis iškilmėmis. Apie lai gana 
plačiai buvo rašoma ir ‘"Naujie
nose”.

Jaunystėje Goodmanui teko 
pusėtinai pavargti, kadangi jo 
tėvai buvo visai neturtingi. Bet 
pas jį buvo nepaprastas pasi
ryžimas siekti prie savo tikslo. 
Ir štai dabar jo troškimai 
sipildė,—jis laimėjo golfo

egzaminuoti lietuvių jaunuolius 
Daktarai ne tik egzaminuoja, 
bet ir duoda teisingus patari
mus. Lietuviai privalėtų tuo 
sveikatos kontestu labai susi
domėti. Jaunuoliams bus daug 
naudos.

Man pačiam teko aplankyti 
egzaminavimo vietą, kur sura
dau Dr. Draugelį ir Dr. šlakis. 
Labai mandaugus patarnavi
mas.—D.

Helen Varkala 
sižymėjo

pa

Su geriausiais pažymėjimais bai
gė aukštesnę mokyklų ir..ga- 
vo stipendijų Chicagos uni
versitete

Cicero
Susirinkimai

jauPusmetiniai susirinkimai 
prasidėjo. Pirmą iš eilės laikė 
Raudonos Rožės Kliubas. Daly
vavo gana skaitlingas narių bū
rys. Apsvarstyta daugybė rei
kalų, kurie liečia kliubą ir vi
sus narius. Buvo išklausyta į- 
vairių raportų. Pasirodė, jog 
beisbolo lošimai šiais metais 
daug geriau sekasi. O tai liu
dija, kad musų jaunuoliai dirba 
ne juokais.

Tapo darinkta komisija me
tiniam parengimui, kuris įvyks 
spalių mėnesį. Komisija turės 
daug laiko prisiruošti ir viską 
tinkamai sutvarkyti. Vasarinis 
išvažiavimas nutarta turėti lie
pos 30 d. ponų Miliauskų darže. 
Tai nauja ir labai graži vieta.

Lietuvių Improvement Kiiubo 
susirinkimas taip pat buvo gana 
skaitlingas, nežiūrint į tai, kad 
pasitaikė labai šiltas oras. Na
rių susirinko daug. Mat, visi 
buvo susidomėję gautomis van
dens bilomis, kurios yra per
nelyg aukštos. Kliubas turi pa
sirinkęs komisiją, kuTi jau po
rą kartų buvo aplankiusi miesto 
viršininkus ir su jais tarėsi. Ta
čiau dar nieko gero neatsiekta. 
Iš pranešimų pasirodė, jog vir
šininkai tiesiog iš žmonių juo
kus krečia, 
kad neužilgo 
žmonės ir iš 
taip ir būti
neužmirš, kaip su jais virši
ninkai elgiasi.

Kai kurie jau jaučiasi labai 
suvilti. ' Jie pirma stačiog gar
bino demokratus ir tikėjosi vi-

Well, aš manau, 
ateis laikas, jog 
jų pasijuoks. Ki
li egalės. žmonės

nei.š- 
čem-

šokių gerybių. Dabar mato, 
kad nieko gero nesusilaukė. Na, 
pamatysime, ką susilauksime at 
eityje.

šiaip ar taip, bet musų savi
ninkai privalo kuo greičiausiai 
susiorganizuoti. Kuomet jie bus 
organizuoti, tai su jais turės 
visi skaitytis. Atsiminkite, kad 
ne tada laikas eiti į kliubą ii 
prašyti paramos, kada kas nors 
ištinka. Kai aktyviai veiksite 
kliube, tai bus lengviau’ už sa
vo teises kovoti bei savo reika
lus ginti.

Šiandien vakare p. Lukštienės 
svetainėje įvyks SLA. 301 kuo 
pos svarbus susirinkimas. Visi 
nariai dalyvaukite. Jus laukia 
didelis siurprizas, —apie tai su
žinosite ant vietos. Komisija 
išduos raportų apie rengiamą 
pikniką.

Pastaruoju laiku čia vėl kilo 
bruzdėjimas dė] draugijų vieni
jimosi. šį kartą sumanymas iš
ėjo iš Apšvietos Vyrų ir Mo
terų Draugijos. Sumanymui 
pritaria Vakarinės žvaigždės 
Kliufbas, Lietuvos Mylėtojų ir 
kareivių organizacijos. Tautiš
kos seserys susivienijimui prie
šingos. Well, gali toms sese
rims ateiti laikas, kada jos ne
turės kur prisiglausti. Kalbė
kime šiaip, kalbėkime taip, bet 
faktas yra tas, kad mažos pa
šaipūnės draugijos ilgai laikyt s 
nepajėgs. Jau ne viena drau
gija pranyko,—pranyks jų daug 
ir ateityje. O tuo tarpu* drau
gijos, kurios susivienijo, gerai 
gyvuoja. ; '

Reikia tik padėkoti Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijai už 
tokį pasišventimų,—visai dykai

IKI PASIMATYMO,-CHICAGO!

Leit. S. Girėnas ir kap. Steponas Darius atsisveikina su 
Chicago, prieš išskrisdami j New Yorkų, gegužės 7 d. Abu la
kūnai yra chicagiečiai, Chicagoje gimė jų sumanymas ir chi
cagiečiai sukėlė daugiausiai pinigų skridimo finansavimui. Iki 
pasimatymo, Chicago!

P-lė Helen Varkala, žinomo 
chicagiečiams auditorio J. Var- 
kalos duktė, pereitų savaitę bai
gė Englcwood High School su 
geriausiais pažymėjimais. Iš 350 
mokinių, kurie baigė mokykla 
ir gavo diplomus, p-lė Varkala 
užėmė antrų vietų. O tai jai 
davė galimybės gauti Chicagos 
universitete “scholorship” (sti
pendijų už gerų mokinimasi).

Tokiu budu dabar p-lė Heleri 
lankys tų patį universitetų, ku<- 
rį prieš porų desėtkų metų bai
gė jos tėvas, p. Juozas Varka
la.

Stasio Stulpino doku
mentai atsirado

•»’ ... ,
Kaip buvo garsinta “Naujie

nose”, 'Stasys Stulpinas naktį 
prieš išvažiavimą Lietuvon buvo 
apiplėštas. Plėšikai pinigų ne
atėmė, bet ištraukė iš kišenės 
sugrįžimo dokumentus. Stulpi
nas, išvažiuodamas, buvo labai 
susirūpinęs, kad negalės sugrįš- 
ti Amerikon, ir prašė “Naujie
nų” laivakorčių skyriaus vedė
jo A. Rypkevičiaus, kad pagar
sintų į “Naujienas”. Dabar, po 
kelių dienų garsinimo, pamestą 
dokumentų atnešė į “Naujienas” 
Tarnas Czesna, kuris turi mau
dynes adresu 4501 S. Paulina 
St. Jam pridavė koks tai sve
timtautis, žinodamas, kad lie
tuvis lietuvį pažįsta.

Atrastas dokumentas tuoj aus 
buvo pasiųstas SĮ. Stulpinui į 
Pajūrio miestelį, Šilalės vals., 
Tau'rages apskr.—Reporteris.

MADOS MADOS
Norint gauti vien* ar daugiau 

yiršnurodytų pavyzdžių, prašome li- 
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti »avo var
ią, pavardę ir adręsą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu, laiškus reikia 
adresuoti: • ,

Naujienų Pattern Dept., 1789 
Halsted St., Chicago. III.

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SPULKA

Lithuanian News
Building Assn. 

spulkos nariams iš- 
pakvietimai į šėri-

Kurie ne- 
malonėkite

Visiems
Loan &
(Naujienų)
siuntinėta
linkų susirinkimą, kuris įvyks 
Dirželio 10 dieną, 1933 m., 
7:80 vai. vakare.
galėsite dalyvauti,
prisiųsti įgaliotinius arba įga
lioti valdybos narius pasirašy
dami ant ten pridėtų. proxy.

Taipgi malonėkite priduoti 
savo knygeles dėl patikrinimo.

T. Rypkevičia, sekr.

Garficld Patk Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašalpinio Kiiubo išvažiavimas 
vyks birželio 18 dieną, 1933 m., Dam- 
irausko Darže.

Važiuoti
Willow Springs.
šinėj per tiktus ir apie 
važiavus antrą gelžkelį

Kviečia visus

reikia Archer Avė. iki 
Kelias paskui po de- 

pusę bloko per- 
prie kampo.

arba pri

So.

Moderniškas Kotelis
SHATTASSavininkas CHAS

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

T«I. Roosevelt 8577
CHICAGO, ILL.

kitehenette. 
Geras 
dyką.
st.

Mrs.Jzabel 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.

Mirė Adelė Skverec 
kiene

Pereitų šeštadienį šv. Anta
no ligoninėje pasimirė Adelė 
Skevereckiene. Ji buvo dar ga
na jauna,—vos 41 metų am
žiaus. Gyvena ji kartu su savo 
šeima Brighton Parke, 4410 S. 
Washtenaw Avė. Paliko vyrų, 
du sunu, dukterį, tėvelius ir 
dau’g kitų giminių. Jos duktė 
p-lė Ona Skevereckiutė, yra pla
čiai žinoma chicagiečianis dai
nininkė.

Ramygalos Aido
Kliubas

Birželio 2 d. Ramygalos Ai
do Kliubas laikė susirinkimą. 
Nariai labai gyvai svarstė savo 
reikalus. Nemažai buvo kalba
ma apie tai, kaip pritraukti prie 
kiiubo Chicagoje gyvenančius 
ramygaliečius. Nutarta ramyga- 
liečiu suartinimui surengti 
“basket” išvažiavimą.

Išvažiavime bus alaus ir leng
vų užkandžių. Visi ramygalie- 
čiai ir jų draugai turės progos 
sueiti į krūvą ir prisiminti se
nus gerus laikus. Išvažiavimas 
įvyks birželio 25 d. p. J. Spaičio 
darže,—ten pat, ku‘r pernai bu
vo. Kepsime avį ir tikrai sma
giai praleisime lailjią.

Tad visi ramygaliečiai ne tik 
patys dalyvaukite, bet ir atsi- 
vežkite savo draugus. Jeigu 
kartais lytų, tai to nebokite, 
nes svetainėje yra daug vietos 
ir ten galėsime pasilinksinti.

—Ramygalietis.

Nelaimingai mirė 
Kazimieras Siminas

Chiacgos Lietuvių Auditorijos Korp. 
Direktorių ir Draugijų Atstovų susirin- 
kimasį įvyks pirmadieny, birželio 12, 
193 3 m., Auditorijos svet., 8 vai. vak. 
Visi Direktoriai ir Atstovai, kviečiami 
rutinai atsilankyti į šį susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų, apie Auditori
ją. A. Kaulakis, rašt.

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
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Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

. į

9 •
• @

(

• t
9 ‘

"Elegantiška vasarinė suk-2883
nelė be kurios jokia moteris negali ap
seki vasarai atėjus. Ji kainuos labai ma
žai jeigu ja pati pasisiūdinsite. Sukirp
tos mieros 12. 14, 16, 18, 20, taipgi 
36 ir 38 colių per krutinę. 

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No....... .......
t

Mieros ................. — per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adraaai)

(Miestan ir valstija)

Komitetas.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

CLASSIFIED ADS
Business Service *
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BR1DGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos

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

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, m.

Pirmadienis, l?irž. 12, 1933

SSIFIEDADS
Partners Wanted

Pusininkų Reikia
REIKALINGAS partneris vyras ar 

moteris j restaurano ir alaus biznį, su 
$1000 cash, biznis geroj vietoj ir iš
dirbtas. Kreipkitės laišku, Box 1 572, 
1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA 
prie abelno namų darbo, lietuvių šei
mynoj. 5744 So._ Richmond St., Tel. 
Prospect 5277.

—O—

mergina st moteris

REIKALINGA mergaitė prižiūrėjimui 
kūdikio. Mrs. Zavatsky, 1401 South 
California avė.
REIKALINGOS .patyrusios moteris sor- 
tavimui skudurų. Goldman Trading Co., 
2100 So. Loomis St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS salesmonas — dėl 
“The New Deal”, Musele Shoals. Ge
ras komisas. Atsineškite liudijimus. Ge
ra proga tinkamam asmenui. Atsišau
kite Box 1573, 1739 So. Halsted St.

Automobiles
NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 

AUTOMOBILIAI
Norinti pirkti automobilį prašome atsilan
kyti pas Balzekas Motor Sales ir pama
tyti naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius, kurie turi vėliausius išto
bulinimus kaip tai floating power, auto- 
matic dutch-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymouth 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymouth 
$44 5 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

SPECIALĖS
KAINOS...........

Atsiminkite, kad visų iavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
DRIENTAL RŪGS $4Q 
(kąrpetai) ................... ■ W«VV
PARLOR SETAI
po ....................................
VALGOMŲ KAMBA- $OO
RIŲ SETAI po .......... fcO-fU

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

/. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

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

Furniture & Fixtures

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.Drexe! 4548

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.)
I Š S T O T I E S

1 3 6 0 KILOCYCLES.

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

UŽ JŪSŲ pasiūlytą kainą paaukou- 
sių rakandus, turtingi namai, beveik nau
ji orientališki kaurai verti $250 už 
$25. Parlor setas, riešuto medžio mieg- 
kambario setas $35, valgomojo kamba
rio latinwood ir dvinynis miegkamba- 
rio setas, sofa ir baby grand pianas, 
sunkus kinietiškas kauras $8.00, scat- 
ter kaurai $3.00, firankos, grapes gold 
indai, radio. taipgi įvairus daiktai, grei
tai kraustomes, todėl pasiskubinkite pirm 
negu bus vė|u. 5717 Sheridan Road.

VISUOMENĖS 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 it 
Teisingas patarnavimas”.

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
a Lafayette 0455

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai”. 
Rasinius radijatorius tinkamus bile 
krautuvės apšildymui, deską. trijų šmo
tų ruimų “setą”, krėslų ir tt. — par
duosiu sykiu arba atskyrais šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi. Klauskite "Naujie
nose” Box 1569, 1739 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

LUNCHRUIMIS ir Sandvičių Sapa 
įsteigta 11 metų. Gera vieta dėl alaus, 
pigi renda. 4302 So. Westem Avė.

PARSIDUODA GROSERNfi IR 
DELECATESSEN biznis išdirbtas per 
daug metų. Gera vieta ženotai porai, 
pigi renda su kambariais. Vienas ne
galiu apsidirbti.

4554 So. Rockwell St. . *

Birželio 8 d., apie 10 vai. ry
to, Sherman parko prūde prigė
rė Kazimieras Siminas, 5744 
S. Union Ace. Siminas bu*vo 
apie 65 metų amžiaus.

Tą rytą jis apleido namus ir 
išėjo pasivaikščioti. Bet namo 
daugiau jau nebegrįžo, —seka
mą vakarą jo kūną šeimos na
riai rado pavieto lavoninėje.

Siminas paėjo iš Nedajų kai
mo, Pajurės parapijos. Ameri
koje išgyveno apie 28 metus. 
Paliko žmoną, tris Simus, duk
terį ir kitus gimines.

Laidotuos įvyks birželio 14 
d. Iš Gjmimo Penelės šven
čiausios bažnyčios kūnas bus 
išlydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes. Visi velionies draugai ir 
pažįstami yra kviečiami laidotu
vėse dalyvauti. Laidotuvėse pa
tarnauja graboriai Juozas Eu- 
deikis 
Avė.

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

Walter
Neffas

2435 S. Leavitt 
CHICAGO, ILL

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALTAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM
NAMUS

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

J. OKSAS * 
2649 W. 43 St.

.■■■—   ........................-  ............... .. .. ...................... . .........

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

automobiliaus. padaromi su garantija. 
Kainos prieinamos. Naujus ir vartotus 
tairus parduodame. Kreipkitės.

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STĄTION

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

Yards 6701

PARSIDUODA stora, ir Mokyklų 
reikmenų supplies. Kampinis namas, 
graži apielinkė. 5 kambariai pagyveni
mui. 3459 W. 65tb St., Chicago, U.

PARDAVIMUI rooming house. 18 
kambarių, biznis išdirbtas, pigiai. Ren- 
da nebrangi. Mylinčiam dirbti, biznis 
geras. Priežastis pardavimo, turiu ap
leisti miestą. Box 1567, Naujienos 1739 
So. Halsted.

tėvas, 5840 S. Kedzie

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 ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOGELLA 
3354 So. Halsted St., 

chicago^ill.

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

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2285

ELCO TAJERAI IR TŪBAI 
Tiesiai iš dirbtuvės. Fordui Chevroletui 

ir visiems kitiems karams 
29x4.40-—6 Ply $3.82—Tūbai 
30x6—18—8 Ply $8.06—Tūbai 
30x4.50—6 Ply $4.16—Tūbai 

Visokio didumo dėl trokų. 
Taisom automobilius, galite pašaukti 

į savo garažą, darbą garantuojame.
VOLTERAITIS. 

Tel. Lafayette 1329

For Rent

1.36

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas pilnai supažindįs. Renda pi
gi. prie biznio yra 4 ruimai gyvenimui. 
Neturintiems visų pinigų sumokėti iškarto 
— likusią dalis bus duota lengvais iš
mokėjimais. Biznis švarus ir tinkamas 
bile vyrui bei moterei mokantiems ra
šyti. Del informacijų kreipkitės į 
“Naujienas” Box 1570. 1739 South
Halsted St.

KAMPINĮ groserto štorą mainysiu 
automobiliu. Arti mokyklos ir gatve 
karių. 3329 So. Morgan St.

ICE CREAM. kendžių ir cigarų krau 
tuvė parsiduoda pigiai.

2030 Canalport Avė.

RENDON labai gera vieta dėl geros 
čeverykų taisymo šapos La Grange, III. 
Turi kalbėti angliškai. Atsišaukite, 
392 N. Delaplaine Rd. Riverside, III. 
Tel. Riverside 6480.

PARDAVIMUI grosernč arba mai 
nysiu i Fordą arba Chevroletą.

5752 So. Racine Avė.

RENDON Storas, fiksčeriai ir vieta 
tinkami saliunui arba ice cream parlor. 
Kampinis namas. Randasi Bridgeporte. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų.

Savininkas, 3341 S. Halsted St.
Tel. Prospect 3938

Real Estate For Sale
_____ Namąi-žem? Pardavimui

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