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Vokietijos Naziai Išvaikė 
Katalikų Kongresą

25,000 katalikų kongresas Miunchene išvaikytas. Daugelis dele
gatų, svietiškių ir kunigų sumušti. Neleido net pamaldų laikyti.

MIUNCHENAS, Bavarijoje, 
birž. 12. — 25,000 viso pasaiN 
lio katalikų kongresas išsiskirs
tė vakar, kada policija įspėjo 
Miuncheno arcivyskupą kardi
nolą Michael Faulhaber, kad ji 
nebus atsakominga už saugumą 
delegatų.

Jau per tris dienas delegatai 
iš visų pasaulio kraštų rinkosi 
šiame mieste. Kongresą katali
kiškos Bavarijos valdžia išpra- 
džių buvo uždraudusi, bet pas
kui leido jį laikyti, kadangi ja
me turėjo kalbėti vice-kanple- 
ris Franz von Papen.

Kada pirmieji delegatai atvy 
ko pasirėdę orandžiaus spalvos 
marškiniais, hitlerininkai įsi
žeidė, paskaitę, kad tai yra pa
mėgdžiojimas nazių rudų marš
kinių.

Ginkluotos nazių gaujos ėmė 
puldinėti atvykstančius delega
tus ir kaltinti jutos, kad jie iš
juokia nazių himnus. Ištiko su
sirėmimai.

Nazių smogiamieji būriai 
puolė žymesnius delegatus, nu
draskė jų ženklelius ir net ėmė 
juos mušti lazdomis.

Šveicarijos delegacijos vado
vas Theo Baldi tapo areštuotas 
po susikirtimo su naziais, ku 
rie nudraskė jo marškinius. Na- 
zių pagelbinė policija pareika
lavo kredencialų ir jį paliuosa' 
vo. Jis padavė protestą Bava
rijos valdžiai ir Šveicarijos kon
sulas tą įvykį tyria.

Užpereitą naktį nazių gaujos 
puolė vyriausį katalikų centrą, 
nudraskė katalikų oranžio spal
vos marškinius ir neaplenkė ku 
nigų, kurių du liko sumušti.

Vakar ryte ginkluotos gau
jos apsupo didelę salę, kurioj 
kardinolas Faulhaber turėjo lai
kyti iškilmingas mišias. Kata
likai į salę visai nebuvo įlei
džiami ir pamaldos negalėjo į- 
vykti.

Vėliau kardinolas įsakė vi
siems atvykusiems iš kitų šalių 
delegatams apleisti miestą. Jis 
pareiškė:

“Nazių raštinė man pranešė, 
kad visi iš kitų šalių atvykę de' 
legatai turi apleisti Miuncheną 
iki vidurnakčio”.

Naziai triumfuoja

Nazių smogiamieji būriai, iš 
džiaugsmo, kad pasisekė išardy
ti katalikų kongresą, visą popie
tį rengė triumfales eisenas vi
same mieste.

Oficialis policijos pranešimas 
už sumišimus kaltina pačius ka
talikus. Esą delegatai parodę 
“stoką disciplinos”.

Policija be to sako, kad ji 
buvusi priversta “su apgaila” 
uždaryti katalikų kongresą, kad 
gelbėti pačius katalikus, dėlei 
didelio pasipiktinimo, kuris buk 
kilęs Haigango katalikams nu
žudžius vieną ginkluotą nazį.

Jaunas lietuvis Johnny Goodman, 23 m., iš Omaha, 
kuris laimėjo “U. S. Open” golfo turnamentą Chicagoje 
tapo visos Amerikos golfo čempionu.

Lietuvos Naujienos
Dar Darius neišskrido, 

o jau naudojasi jo 
vardu

KAUNAS.—Laikraščiuose til
po sekamas “pranešimas”, kuris 
parodo, kad net studentai užsi' 
ima šlykščia reklama:

Darius ir Girėnas per šešti
nes, gegužes 25 d., pirmą kartą 
Lietuvos vandenimis plaukš 
garlaiviu su pirmąja šių metų 
grandiozine stud. medikų ge
gužine Kačerginėn.
išplauks 9 vai. ryto. Pakvieti
mai vietoje. Griežia Valeikos 
pilnas dūdų orkestras.

Garlaivis

‘i?

Kas prie to veda?

9 žmonės žuvo šiur
pioj aeroplano ka
tastrofoj Chicago j

Mirė ištremime Itali
jos socialistų vadas

Du lakūnai ir 7 pasažieriai žu
vo pasaulinės parodos 
planui nukritus žemėn 
degus ties Glenview.

aero- 
ir su-

CHICAGO.— Pereitą sekma
dienį prie Glenvievv priemiesčio 
įvyko šiurpi didelio aeroplano 
katastrofa, kurioj žuvo 9 žmo
nės—du lakūnai ir 7 pasažie- 
riai. Aeroplanas priklausė pa
saulinės parodos koncesijai ir 
vežiodavo pasažierius virš pa
rodos ir miesto. Atskridęs prie 
Glenvievv aeroplanas urnai pra
dėjo kristi iš 1,200 pėdų augš- 
tumos. Lakūnai bandė jo kriti
mą sulaikyti, bet sparnas nu
krito. Įsibedęs į žemę aeropla
nas užsiliepsnojo. Subėgę gel
bėti žmonės girdėjo dejavimus 
paSažierių ir šaukimą pagelbos, 
bet jokios pagelbos negalėjo su
teikti, nes per liepsnas negalė
jo prie paties aeroplano prieiti.

Tarp žuvusių yra dvi mote
rys. Kadangi koncesininkai ne
vedė pasažierių sąrašo, tai ėmė 
daug laiko, kol juos indentifi- 
kavo. Ir ikišiol du pasažieriai 
tebėra neindentirikuoti. Abu jie 
tiek apdfegė, kad nebegalima pa
žinti.

PARYŽIUS, birž. 12.— Va
kar nuo širdies ligos pasimirė 
Claudio Treves, 64 m., buvęs 
Italijos socialistų vadas parla
mente. Jis pasimirė sugryžęs 
namo iš masinio mitingo pami
nėjimui mirties socialistų at 
stovo Giocomo Matteotti, kurį 
fašistai nužudė. Treves tame 
mitinge pirmininkavo.

4 žmonės prigėrė 
audroj

VIL- 
—Ma-

HOUGHTON LAKE 
LAGE, Mich., birž. 12. 
žiausia keturi vasarotojai pri
gėrė Houghton ežere ir dauge
lio žmonių pasigendama, urnai 
užėjus smarkiai vėjo audrai. 
Ežeras buvo pilnas žuvautojų. 
Kai audra tiek pat urnai praėjo, 
ežere rasta 14 apvirtusių val
čių. žuvusių ir išsigelbėjusių 
skaičiaus da negalima nustaty
ti.

Vaikas prigėrė Chi 
cagos upėj

upėn, 
įkrito
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Pasaulio ekonominė 
konferencija Londo

ne jau prasidėjo
Ją atidarė Anglijos karalius.

Jungt. Valstiios at- Daiyvau->a6,5 valstybės. Mac-
& J 1 Donald pakėlė konferencijoj

karo skolų klausimąmetusios 10 nuoš 
skolų mokėjimą

šaltinių patirta, 
pasiūlė užmokėti 
sumos, kuri pri- 
birž. 15 d., te- 
Valstijos tą pa-

LONDONAS, birž. 12. —Iš 
autoritetingų 
kad Anglija 
10 nuoš. tos 
puola mokėti 
čiaus Jungt.
šildymą atmetė.

šįvakar yra šaukiamas nepa
prastas kabineto susirinkimas 
apsvarstyti ką Anglija darys su 
mokėjimu skolų ateinantį ket
virtadienį.

Ispanijos lakūnai pa
siekė Kubą; padare 

4,533 mylias

LONDONAS, birž. 12. —An
glijos karalius Jurgis V. nežiū
rint kad serga reumatizmu ii 
niekur viešai nesirodo, asme
niškai atvyko atidaryti šiandie 
pasaulio ekonominę konferenci
ją, kurioj dalyvauja 66 valsty
bės.

Konf erenci j qs pirmininkas, 
Anglijos premieras Ramsay 
MacDonald savo įžanginėj kal
boj nurodė didelę šios konferen
cijos svarbą ir kvietė visas vals
tybes kooperuoti, kad padaryti 
konferenciją sėkmingą.

MacDonald visai netikėtai, ir 
be Amerkios delegacijos žinios, 
savo kalboj iškėlė karo skolų 
klausimą, kviesdamas išrišti ir 
šį painų klausimą. Manoma, kad 
tai buvo pasakyta ne tiek kon
ferencijai, kiek patenkinimui 
pačios Anglijos gyventojų, nes, 
reikalaujant Amerikai, yra su-

atskrido j Camaguey, sitarta karo skolų klausimo kon-

Nebr., 
ir pa

Azana vėl pakviestas 
sudaryti Ispani

jos kabinetą
Prezidentui Zamorai nepasisekė 

pravesti savo sumanymą pa
šalinti Azaną, paleisti parla
mentą ir paskelbti naujus rin
kimus

Lakūnas James Mat 
tern ilsisi Chaba- 
rovske, Siberijoj

Rengiasi sekamam šuoliui j 
Alaską. Jį laukia nepalankus 
oras

Darys tyrinėjimus
Cook pavietas ir federalinė 

valdžia daro tyrinėjimus tos 
nelaimės, kad surasti jos kal» 
tininkus. Jau sužinota, kad 
koncesionieriai savo lakunuš 
vertė dirbti po 14 valandų j die
ną,* kuomet įstatymai leidžią 
dirbti ne daugiau 110 valandų į 
mėnesį. Taipgi yra žinių, kad 
aeroplanas buvo labai prasta - 
me stovyje. Abelnai koncesiniri- 
kai rūpinosi tik savo pelnu?, b 
ne pasažierių saugumu.

CHICAGO.—Chicagos 
netoli Halsted St. tilto, 
ir prigėrė Charles Chlum, 6 
metų vaikas, 1934 S. Union Av 
Jis paslydo ir įkrito upėn žais
damas su kitais vaikais prie 
upės kranto.

Maple ežerėly, prie 95 gt., 
valčiai apvirtus prigėrė Frank 
Kospecki, 19 m., 2713 S. Troy 
St.

Abu lavonai tebėra neiš
griebti.

HAVANA, Kuboj, birž. 12.- 
Du Ispanijos laktfnai, Barberan 
ir Collar perskrido Alantiką 
plačiausioj jo vietoj ir iš Ispa
nijos 
Kuboj, padarę 4,533 mylių ke I ferencijoj • neliesti, 
lią vien vandeniu. Oras kely Valstybės sekretorius Hull 
juvo gana prastas ir aviatoriai savo įžanginėj kalboj visai ne- 
atskrido labai pavargę. jįe^g MacDonaldo iškeltų karo

Chicagos meras Kelly kviečia ir aPie 3as visai Oeužsimi- 
lakunus aplankyti Chicago idė
jos pasaulinę parodą. Lakūnai Delegatų abelnomis kalbomis 
norį skristi be sustojimo iš Ha-!konferencijos posėdis ir ba*- 
vanos į Chicago ir jau praša ^si, peš tikrieji konferencijos 
savo valdžios leidimo. posėdžėiai prasidės tik rytoj.

t I .... ........ .
Skrenda į Haiti

NEW YORK, birž. i2.-Try31 Prisipažino užmušęs 
lakumai, Boyd, Lyon ir Davis, 
8 metų senumo aeroplanu, ku
riuo Chamberlin perskrido At- 
lantiką, išskrido be sustojimo 
kelionei į Haiti.

motiną

BELGRAD, Jugoslavijoj, b. 
12.—Keturi buvę Austro-Veng
rijos karininkai ir du pirkliai 
iš Ragusa tapo areštuoti už 
špionažą.

&

RICHMOND, Va., birž. 12.- 
Jacob Glick, tufrbut pamišėlis, 
kirviu? sukapojo savo brolį ir jo 
žmonų ir paskui pats nusižudė.

Naujas “Naujienų”
Chicagai ir apielinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, tiek pat vėsu.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:- 

25.

Telefonas

CANAL 8500

FLINT, Mich., birž. 12. — 
Balfe MacDonald, 17 metų vai
kas, kuris tapo sugautas Nash- 
ville, Tenn., prisipažino užmu
šęs savo motiną, turtingą naš^ 
lę. Jis sumtfšė ją sunkiomis 
knygų paspiromis po barnio-dėl 
pinigų ir valkiojimosi nakti
mis. Užmiišęs motiną ir pasi
grobęs kiek rado namie pinigų, 
motinos automobiliu jis su drau
gu pabėgo į Loųisvillė, Ky., o 

I iš ten J Nashville. čia jiems 
[pritruko pinigų ir jie pradėję 
rašinėti biznieriams grūmojan
čius laiškus, kas ir privedė prie 

a|jų sugavimo.

1..
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KAUNAS.—Sekmadienį Ario
galos gatvėj ties 11 Nr. ėjo 
St. Valiulis ir Vyt. Svetliaus- 
kas ir susitiko žydą Giršą Zei- 
gerį einantį su žmona. Tuo tar
pu du minėtieji asmenys tarp 
savęs susikivirčijo. Į kivirčą į- 
simaišė ir Zeigeris. Pakilus di
desniam triukšmui subėgo daug 
žydų ir pradėjo mušti lietuvius 
S. Valiutį ir Svetliauską, kurie 
buvo taip sumušti, kad teko nu
gabenti į ligoninę. Antras pa
našus incidentas tarp žydų ir 
lietuvių buvo Tilžės gatvėje. 
Ten taip pat buvo stfhimušę žy
dai su lietuviais. Muštynėse, gir
dėti, dalyvavo apie 100 žydų.

Nubausti Panevėžio ko
munistai

PANEVĖŽYS.—Gegužės mėn. 
9 d. karo teismas Panevėžy na
grinėjo komunistų bylas. Visi 
jie kaltinami komunistinės li
teratūros platinimu.

Šmitaitė Roza gimusi 1913 
m. Latvijoj, bagiusi Panevėžio 
žydų gimnaziją, ir lankiusi hu
manitarinių mokyklų fakulte
tą. Teismas jai priteisė 6 mt. 
s. d. kai.

mažų vai-

TOKIO, birž. 12. — Amerikos 
lakūnas James Mattem dabai 
ilsisi Chabarovske, Siberijoj, 
Jis atskrido tiek pavargęs, kad 
nuėjo gulti nepadaręs jokių pri
sirengimų tolimesniam skridi 
mui. Tečiaus jo aeroplanas jau 
ruošiamas kelionei.

Sekamas jo šuolis bus į No- 
me, Alaskoj. Reiks perskristi 
Ochotsko ju*rą ir neplačią vietą 
Pacifiko vandenyno. Oras te 
čiaus toje apielinkėje yra ne-

MADRIDAS, birž. 12. _ Pre.| Pankus skridimui. Tečiaus jis 
zidentas Zamora po trijų die- Hės f1*®*0“ J)S
nų pastangų suardyti socialistų- yraatst1,kęs ,8 jenomis nuo 
republikonų koaliciją, buvo pri- K08“5““? rekorf°r«-- “»tyt, 
verstas trys dienos atgal re-H? tolimesne kelionę darys 
zignavusj premjerą Manuel neskubėdamas, atsargiai, kad 
na kviesti sudaryti naują kabi- neįvyktų kokia nelaime, 
netą jo paties sąlygomis.

Tai įvyko po to, kai socialis- Prof. Dodd skiria- 
tų vadas Prieto atsisakė suda- 
ryti naują ministeriją ir pata- 31110383(10011111
re grąžinti valdžion Azaną, kai- Vokietijoj
po vienatinį žmogų, kurio kabi- -----------
netas gali turėti cortes (seimo) CHICAGO.—Prof. William E. 
pasitikėjimą. Dodd, Amerikos istorijos pro-

Prezidentas prieš tris dienas korius Chicagos universitete, 
Azaną privertė rezignuoti, noi’ė- Prezidento Roosevelto liko įlo
damas pavesti valdžią dešinių- minuotas Jungt. Valstijų amba- 
jų republikonų vagili Lerroux, sad°rium Vokietijoje. Jis bu- 
kuris paleistų parlamentą it vo artimas draugas mirusiojo 
paskelbų naujus rinkimus. Te-1 prezidento Wilsono, yra moks- 
čiaiVs tas Zamora sumanymas 
neišdegė, kadangi vos tik jis 
pasikvietė Lerroux pasitarimui, 
kaip tuoj aus visoje šalyje pra
sidėjo sujudimas. O socialistai 
prisirengė paskelbti visuotiną 
streiką, šalis aprimo tik tada, 
kai sužinojo, kad Lerroux nėra 
kviečiamas sudaryti kabinetą.

Zamorai tada nenoroms teko 
kviestis socialistus sudaryti ka 
binetą. Tečiai/s 
ir patarė kviesti Azaną. Prezi
dentas’ išpradžių atsisakė, nes 
tai busiąs didelis jam, preziden
tui, pažeminimas, tečiaus už 
poros valandų Azana jau buvo 
pakviestas. Jis reorganizuosiąs | teatrų’ distrikto hotely. 
visą savo kabinetą, kad dar la
biau jį sustiprinti kovai su de- 
šiniasiais elementais.

Buika J. vedęs, 
kų tėvas, 1919 mt. savanoris, 
stalius. Akinskas Jon. neve
dęs/- gimęs 1910 mt. Rygoje, 
šaltkalvis. Buikai Jul. priteisė 
7 mt. ir 6 mėn. s. d. k. ir Akins- 
kui Jon. 6 mt. 6 mėn. s. d. k.

Sąveikas Petras gimęs 1912 
mt. Amerikoje, paskutiniu lai
ku gyveno prie tėvo Panevėžy. 
Nubaustas 12 mt. s. d. kalėjimu.

Kurklietis Kostas ,gimęs 1898 
m t. Obelių v. darbininkas, ne
vedęs, nubaustas 8 mt. s. d. 
kai.

jie atsisakė

' 1

Lenkija varžo im 
portą■3>'

11 .»

luos baigęs Vokietijoje ir liue
sai vartoja vokiečių kalbą. Taip 
gi gerai pažysta. Europos poli
tinius klausimus.

INNSBRUCK, Austrijoj, birž. 
12.—Pereitą naktį buvo padary
tas pasikėsinimas nužudyti Ty*- 
roliaus fašistiško heimwehro 
vadą Steidle. Tečiaus jis tapo 
tik lengvai sužeistas.

NEW YORK, birž. 12.— Pa 
telefonavusi laikraščiui apiesa;- 
vo nusižudymą, p-lė Catherine 
M. Dietz, 34 m., išgėrė nuodų 
ir iššoko per 18-to augšto lan-

Grigas Bronius, gimęs 1910 
mt. panevėžietis, rymorius, nu
baustas 5 mt. s. d. kai.

Rutkauskas Vladas, gimęs 
1904 mt. Bajoriškų km., ža
liosios vai., baigęs pradžios mo
kyklą, stalius. Nubaustas 11 
mt. s. d. kai.

Sekantieji trys komunistai: 
Burokas Povilas iš Skapiškio 
miestelio, darbinnkas, Levinai- 
tė-Chvaidinskaitė Roza, gimusi 
1915 mt., panevėžietė, pamal
daus rabino duktė, ir Krigery- 
tė Bėsė iš Vabalninku mieste
lio taipgi jauna, nubaudžiami 
keliais metais pap. kai., tačiau 
nuo bausmės lygtinai atleidžia
mi.

Murauskas Petras, gimęs 1913 
mt. žaidelių km., Kupiškio v. 
ūkininko sūnūs, nubaustas 4 
mt. s. d. kai.

Vilkevičius
1910 mt. Subačiaus 
gyventojas. Teismas 
čiaus pasigailėjo ir 
1,5 mat. s. d. kai.

Kazys, gimęs 
miestelio 
Vilkevi- 
nubaudė

VARSA VA, birž. 12. —Len
kijos valdžia uždraudė iki spa
lio 10 d. importuoti daugelį pre
kių iš Jungt. Valstijų, Argenti
nos, Pietų Afrikos ir Australi
jos. Po spalio 10 d. įeis galion 
nauji Lenkijos muitai.

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
vui | Duosime 
su pinigais, 

. Užeikite

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

arba telefonuokite dėl informacijų 
CANAL 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

1
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KOR ESPONDENCI JOS
Springfield, III.

Streiklaužiai nušovė Tarną 
Urboną. — Sužeista 10 žmo
nių. — Pasimojimas sunai
kinti progresų vę uniją. — 
Peabody kompanijos šeimi
ninkavimas. — Angliakasių 
žmonos legislaturoje pasakė 
daug karčios teisybės.

Birželio 7-tą dienų iš ryto 
susirinko streikuojančių ang
liakasių ir jų moterų keliolika 
šimtų prie kelio, einančio į 
Peabody Coal Cq. Peerlėss an- 
gliakąsyklą ir bandė važiuo
jančius į darbų atkalbinti* kad 
neitų dirbti. Bpt streiklaužiai 
pikiet uoloj ų prašymo nepa
klausė. Važiavo sau pas ilgas 
pakietuotojų eiles ir pradėjo 
j pikietųptojus šaudyti. Šūviai 
pasipylė iš visų pusiu. Toje 
vietoje randasi tuščių stubų. 
Pasislėpę mušeikos šaudė ir iš 
tuščių stubų. Sako, šaudyta ir 
nuo maipų tipelio toli sie- 
kiankiapčiais raiteliais. Iš visų 
pusių kulkos zvembė.

Iš vakaro angliakasiai turė
jo martinį mitinga ir ketino ei
ti pikietuoti. Matomai, apie tai 
kompanijos mušeikos jau ži
nojo, todėl ir gerai prisirengė 
pikietuotojus susitikti ir kul
komis pavaišinti. Pasipylus 
šyviams, pikietuotojų eilėse 
tuoj keletas žmonių peršau
ti sukrito. Tanias Urbonas, 53 
metų senumo lietuvis, tapo 
mirtinai per viduriui peršau
tas. ir tų pačių dienų vakare 
9:20 mirė. Tuojaus ir milicijos 
regimentas atvyko ir pikietuo
tojus išvaikė. Pašautų buvo 10 
ir vienas deputė.

Ant rytojaus generolo Black 
ofise susirinko steito, kauntės 
ir miesto ponai ir padarė nu
tarimų: uždrausti streikie- 
riams pikietuoti ir susirinki
mus laikyti. Po tam įsiveržė į 
naujos Progressive MinertJU- 
nion of America headąuarferį, 
808 E. Washington st. Major 
Long, Chief Deputy Sheriff 
Wm. J. Beynon, Deputy E. 
Metcalf ir detektyvas Austin 
Jonės pagriebė naujos unijos 
viršininkus — AVilliam Mc- 
Auley, W. J. Boberts ir Lester 
Douglas ir nusigabeno į savo 
ofisų. Čia juos išbarė ir pra
nešė, kad uždraudžia pikie
tuoti ir susirinkimus laikyti. 
Dirbančias Peabody angliaka- 
syklas apstatė milicija ir de- 
putėmis. Jeigu alkani ir jau 
18-tas mėnuo streikuojantieji 
angliakasiai dar sykį bandytų 
eiti pikietuoti, tai juos visus 
iššaudys. Kažin kų dabar bied- 
ni angliakasiai darys? Lauks 
mirties badaudami, ar eis ant 
žut-but, kad Illinojaus valdžia 
ir Peabody kompanijos ant 
syk užbaigtų jų vargus — už
muštų. Juk ar šiaip ar taip 
angliakasiams ir jų šeimoms 
galas.

Vakar iš Christian kauntės* 
atsilankė skaitlinga P. M. A. 
moterų delegacija legislatu- 
ron ir išdėstė ponams atsto
vams savo teisingus nusiskun
dimus ir reikalavimus. Dauge
lis moterų buvo atsigabenę ir 
mažus savo suvargusius vai
kučius. Jos pasakė: Ponai tei
sių gamintojai! Mes streikuo
jančių angliakasių žmonos ir 
vaikai, nustoję jau visokios 
kantrybės kentėti persekioji
mus ir alkį, atvykome pas jus 
ieškoti teisybės ir užtarimo. 
Christian kauptės valdžia ir 
Peabody kompanija neduoda 
mums ilgiau ant svieto gyven
ti. Musų vyrų darbus yra užė
mę iš kitur importuoti skebai 
ir mušeikos. Musų vyrai jau 
2. metas nedirbu, Per keletu

į; mes Peabody kompanį- 
jai'mokėjom už stubas ir tikė
jomės jas sau įsigyti nuosavy
bėn. Dabar mus iš tų stubelių 
Peabody išmetė į gatvę. Musų 
rakandai, kokius turėjome, 
atvirame ore tapo sunaikinti.

Mus keletos metų įmokėti už 
stubas Peabody kompanijai 
pinigai pražuvo. Dabar mes 
su vaikučiais prie šimto laip
snių karščio gyvename išmes
ti ant gatvės. Musų vaikučiai 
verkia ir prašo: mama, eiki
me namo. Bet musų namelių 
durys ir langai užkalti be šįr- 
dės Peabody lentomis. Ponai 
įstatymdaviai, mes iš jūsų rei- 
kalaujaine, kad butų sugrųžin- 
ta mums musų nameliui, —ar
ba nors paskolinkite mums 
patalpas. Sugrąžinkite mums 
Šios šalies garantuojamas 
žmoniškas teises, žodžio ir su
sirinkimų laisvę. Dabar mes 
jau nieko neturime. Peabody 
bosai viskų nuo musų atėmė. 
Atsiminkite savo žiaurių mi
licijų ir sudrauskite šerifo 
Wieneke puslaukinius ir su
žvėrėjusius deputes. Išgaben
kite iš kitur importuotus strei
klaužius ir sugrųžinkite musų 
vyrams darbus ir tt. Mes atvy
kome prie jūsų prašyti, kad 
kaip nors sudraustute Peabo- 
dy kompanijų ir jos brutališ- 
kus bosus. Mes reikalaujame 
apsaugos sau ir savo vaikams, 
taip toliau gyventi jau neįma
noma. Atsilankykite į anglia
kasių Peabody kontroliuoja
mus miestelius, o pamatysite, 
kad namelių langai ir durys, 
už kuriuos per daugelį metų 
mokėjome — lentoųiis užkalti, 
o mes ant gatvės, atvirame ore 
gyvename. Įsivaizdinkite sau 
ponai, kų jus darytumėte, jei
gu jūsų žmonoms, jūsų vaiku
čiams tas nutiktų. Ateikite ir 
pažiūrėkite, kaip musų furni- 
čius saulutė degina. Net ir tū
las militariškas kapitonas pa
liudijo, kad tai tiesa. Ir jis 
bandė kų nors daryti, kad ne
laimingiems pagelbėti. Bet 
Peabody kompanija pasirodė 
galingesnė už to kapitono pro
testus. Argi iš tikro Peabody 
Coal Co. butų galingesnė ir už 
jus, ponai įstatymdaviai, ir vi
sa Illinois valdžią? Jeigu ištik- 
rųjų Peabody yra galingesnis 
už jus ponai ir visų Illinojaus 
valdžių, tai nors tiek mums 
gera padarykite, — suteikite 
mums nors prasčiausios rųšies 
paątogę — palapines.

Jos daug karčios teisybės 
pasakė legislaturoje. Girdi, 
šimtai tūkstančių dolerių tak
sų praleista gynimui interesų 
sukčiaus Insull-Peabody kor
poracijos. Sukčius Insullas* pa
bėgo užrubežin sau naujų 
smagumų ieškoti. Bet jo drau
gas Peabody dar vis yra šios 
valstijos valdžios uoliai re
miamas ir saugojamas. Nors 
Insull’as toli užrubežyje, bet 
jo ranka jo galybė dar vis 
mus siekia, kankina ir meta 
iš namų.

Jus, ponai išrinkote komisi
jų neva musų vargus ištirti. 
Praėjo mėnesiai, ir kas nuti
ko? Pasirodė, kad iš tos ko
misijos tyrinėjimo išėjo tik 
farsas. Jus ponai įstatymda
viai nubalsavote tyrinėti, iš 
ko kyla komunizmas — radi
kalizmas. Bet ar negeriau bu
tų buvę, kad jus patyrinėtute 
Inąullus-Morganus. čia gal 
butute suradę, kad jie yra vi
sų nelaimių didžiausiais kal
tininkais ir visuomenės tik
rais neprieteliais. Ponai, kų 
jus darytute, jeigu jūsų vaiku
čiai butų alkani, verktų ir pra
šytų dupnos, bulvių ir tt. Ką 
jus darytute? Jeigu jus maty
kite stovint tuščias stubas, o 
patyr. su vaikučiais butute 
ant gatvės. Kų jus darytute? 
Taip tai, taip. Matyti, kad nei 
nemanote mums pagelbėti. Jus 
žinote tiktai “sales-taxes” iš
galvoti ir apiplėšti biednus 
Žmones, kad šie maitintų dar 
UŽ sąve biednesnius.

Sausio 26 d. mes |,Q,OQO juo- 
teų atmaršavome prie kapito- 
liąųs, prie gubernatoriaus, 
kaipo pilnateisės šion šalies 
pilietės ir nurodėme savo var
gus ir tęisingus reikalavimus.

NAUJIENOS, Cfilcago, UI

yra padaręs didelį progresą per pereitus šimtų metų, štai moderniški

Nuo pono gubernatoriaus ap
teikėme tuščius be jokios ver
tės prižadus. Nuo logiški turos 
aplaikėme “mock investiga- 
tion”. Dabar mes jau astovau- 
jame 25,000 musų moterų or
ganizacijos. Mes esame dele
gatės iš Taylorville, Tovey ir 
Kincaid. Ar ir dabar jus panie
kinsite musų teisingus reika
lavimus, konstitucines teises, 
žodžio ir susirinkimų laisvės 
neužtikrinsite. Ar jus atsisaky
site mums suteikti maisto ir 
pastogę? Ar ir dabar jus atsi
sakysite prašalinti importuo
tus streiklaužius ir ant toliau 
nepaisysite laužymus “of statė 
mining laws”.

Užbaigdamos palakė: “Sū
rely you will not refuse this 
plea, you men who have food 
and shelter and whose biggest 
complaint is about the oppres- 
sive heat in the statė house.”

— G. Ainis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

EKSKURSIJOS 
LIETUVON

f 
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dėl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laivus.

BIRŽELIO 29 DIENA 
Laivu BERENGARIA ] 

į Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Franci j oje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 

Klaipėdą arba Kauną. ■ u')
Clpcagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun

gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius ągeųtus:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
168 Grand St., Bfooklyn, N. Y.

LITHUANIAN “VIENYBE”
PUBLISHING CO.,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

T. S. TREČIOKAS.
197 Adams St., Newark, N. J.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 Broadyvay, 
So. Boston, Mass.

“DIRVA” 6820 Sųperior St., 
Cleveland, Ohio.

AMBROZE V. W. 178 Fetry Avė. 
Newark. N.. J.

JOHN SEKYS, 443 Park Sf., 
Hatjford, Conn,

"NAUJIENŲ” :
173a Sq. Hąjsted St., Cbkągą, DL 

Prirengiame ir sutyarkoiųe visus reikalingus kę! 
kųpieritiie. Ofisas atdarąs kasdien

*

......... I'1'1 "f

PAUL MOLIS. 1730—Ž4th $t„ 
Detroit, Mich.

P, BARTKEVIČIUS, 
078 North M*iu St. 
Montyllo, Mą$s. ,

J. J. URBŠAS, 187 Oak Street. 
Lawrence,

J. ZEMENTAUSKAS, 
130 Congress Avcriuc, 
Waterbury, Conn.

C. J. WOSHNER,122 Hornaday 
sRoa4. So. .Pipsbųrgh, P?.

A. VĄRĄŠIUS. 1200 Garsyn, §L.
Pittsburgh, Pa. ;

A. VELECKIS. 502 South Ąye.f 
Bridgepprt, Į^otii).

Kas Dedasi Lietuvoj
Pirmoji Neries auka
KAUNAS. — Prasidedantis 

maudymosi ir laiveliais važinė
jimo sezonas jau pareikalavo 
pirmosios aukos. Nery (Vilijoj) 
jau paskendo 9 metų berniu
kas Slabados gyventojo Jan- 
Čenko sūnūs.

Saulėtą sekmadienio rytą 
Edvardas Jąnčenko su dviem 
savo draugais — vieno am
žiaus susitarė pasivėžinti lai
veliu. Paėmė valtį ir išplaukė 
i Neries vidurį — aukščiau 
Petro Vileišio tilto, maždaug 
priešais “Liveląs” fabriko.

1»• (į

Staiga Edvardui stiprokas 
vėjas numušė nuo galvos ke
purę. Vaikui jos: nesinorėjo 
nustoti, todėl pradėjo ją gau
dyti vandeny. Gąudė taip uo
liai, kad iškrito ,iš valties ir 
tuoj paskendo. Ęjti du vaikai 
paliko gyvi ir išplaukė valty 
prie kranto visai išbalę ir pa
būgę savo jauno draugo mir
ties.

Jau tapo susftarta 
su laivy kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

į"--.-

nuo gegužės mėn. 1 dienos pra
dėjo elektros' boikotų.

Mirė Stikliorius, Berlu- 
pas ant sumuštų stiklų

KAUNAS. — Tunelio g-vėje 
23 Nr. ilgų laikų gyveno stik
liorius Petras. Jo paklausus 
pavardės, jis niekam nesaky
davo, bijodavo, sakydamas, 
kad gal nori policijai apskųs
ti. Prieš kurį laiką stikliorius 
Petras dirbo prie Kauno gele
žinkelio stoties, bet dėl psi
chinės ligos buvo paliuosuo- 
tas; jam prigulėjo gauti iš 
geležinkelio valdybos piniginį 
atlyginimų, bet jis nuo pinigų 
atsisakė. Stiklioriusi Petras 
apylinkės gyventojams gerai 
buvo žinomas kąip keistuolis, 
bet stiklioriaus darbą arba

Jančeųko lavonas tebeieško
mas, bet dar nesurastas. Jo tę
vas — darbininkas, gyvena 
Skerdyklos gtv.

Ir Majėtuose elektra 
boikotuojama

MALĖTAI. — Mąlėtai, kaipo 
mažas miesteliu, priklauso valk
čiui. Valsčius elektros tiekimą 
Molėtuose atidavė kpnęesinin- 
kams su sąlyga, kad veltui ap
švies vai. savivaldybės įstaigą. 
Keletą lempų gatvėse ir per 
didžiąsias šventes (Kalėdas ir 
Velykas) katalikų bažnyčią, o 
visi kiti piliečiai turi mokėti 
po 1,60 lt. kv. vai. ir lemp. 25 
žv. — 5,75 lt.

Malėtiškiąi, 4au8iaus^a lietu
viai, ipątydąmį, ka<| beveik 
visoje Lietuvoje pradėta kovą 
elektrai piginti, pasiūlė Malėtų 
koncesjonjeriaips tiekti elektrą* 
po 1 lt. kv. vai., o pėsutikus

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programos 
Tikiėtus

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialiu užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijoijj' ir liętUVįš- 
kais antgalviaią.

omyy o

Antradienis, birž. 13, 193^
namų dažymą gerai atlikda
vo. Už savo darbą Petras ma
žai uždirbdavo, todėl visą lai
ką badaudavo; maitindavosi 
dažniausia vien vandeniu ir 
duona. Ir šiomis dienomis to 
namo savininkas užėjęsi į jo 
butą, rado stikliorių Petrą jau 
mirusį beklupojantį ant su
muštų stiklų. Konstatuojama, 
kad Petras mirė iš bado. Ap
žiurėjus jo butą rasta 3,500 
litų pinigais, kelios dešimtys 
dolerių, be to nemaža rusiškų 
sidabrinių pinigų.

Kažkas nužudė igulj

ŠAKIAI. — Šakių apskr. Le
kėčių valdžios miškuose rastas 
nužudytas eigulys Petrus Ka
valiauskas.

NAUJU KAURU...

$5.959x12
9x9
DROP PATERNAI ŽEMĘŠNĘ KAINĄ

Jus be abejo matėte veltinius pamatus pir- 
miaus, bet retai tokios kokybės. Kiekvienas 
yardas yra naujas, šviežius, pirmos rųšies. 
Nėra jokių netvarkumų arba netobulumų. Ir 
ši 
su 
,ti

pirmos rųšies. 
” “ * I

grupė yra pastebėtina savo įvairumu ir
labai gražiais paternais. (Prašome atsineš- j 
savo kambarių mierą). “

RRIGHTON RED STORE
4127 ARCHER AVENUE, CHĮCAGO, ILL.

Naujas su ve|tiniu pamafu kauras, gražios, šviešios spalvos ne tik palinks
mins bet ir pagražins jūsų namus. Jau laibas numefti tą seną nublukusi 
kaurą. Kiekvienai ųioterei reikalinga atmaina nuo kasdieninės rutinoą. J>p 
nusistebėsite kaip naujas kauras ne tik, pagražins jutų namus, bet ir patai
sys jūsų nuotaiką.

Nauji paternai ir spalvos yrą taip sukombinuotos, kad jos harmonizuotų 
su populiariškų spalvų skintais. Visi jie čia randasi išstatyti jūsų apžiūrėji
mui ir pasirinkimui. Naujų kaurų kainos yra taip Žemos, kaip naujų “fin- 
ger wave”. Ar pavelysite mums juos parodyti.

$6.95 9x10%
$5.00 7^x9 —- $4.35

Veltiniu Pamatu Grindinis 
Apdangalai

6 ir 9 pėdų platumo
3%c- ketv. pėda

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, eta.
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dar
ir neišleidžia jį

išdžiuvo jų liežuviai

augalai. No

Bremen
ĮtoubfoTvttJ/

WNEL>

THE1 GEEVUM GIRLS

$3.00. Nupirktos mu

pirmųjų 
žmonių

skaityto- 
prašomi 

eiti į tas 
skelbiasi

GO OUT1N THE 
KITCHEN AND' 
TAKE A LDOK1. f

. Oe
J

ne- 
mums

J VVHATSTHAT 
ABOUTTHECAT?

*) Smulkios muselės.

•♦) Vaistinė šaknis (“Gyvenimo šak 
nis”)

i muši toli- 
dešimt sau- 
vis lydi tik 
gi drumsti

GERB. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienose,

savo senuosius

pertraukia milžinų
Bet nutyla griaus- 

nušvinta taigos gyventojo 
ir vėl viskas nu ty

ra mv-

V/ELl.'THER.E
J IS MORE.THA.Nj 
ONE OF 1 
kiLUNG-ACATl

IF YOURE PRYING THE DISKE S 
SlSTERr THEPARLOR’S A 
POOR FLACE TO DO iTj A

jie ieškojo gy
— “džen-šen*

D’YOU MEAN YOURE DRYING
1 THEM? t-------------------------- 7=T

moKdu ftOc <r 
‘otLrer* <Ustw 
,<• Tooth pMte 
parsiduoda ni 
’ daa

SPlite antaupiat) 
■» ■ ”l snatpics

pirmą kartą pateku- 
taigą. Bet viskas, kas 

baugu, vilioja 
— taip ir taiga: pabu- 

joje vėl traukia į save

Nepraleisite šią 
didelę bargenų 
progą. Mes siū
lome didelį pa
sirinkimą dresių 
dėl moterų, mer
ginų ir mergai
čių, už

ToiiRms 

Nlght and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Fre« “Fw

čiužinius
suvalgė

ir užmigo
vis dar

ištiesė savo 
menkose 
savo ry- 

tiktai 
kankino 
negalėjo 

nuo savo 
ant arti- 

ir žiurėda- 
žvaigždes

Pirmas nutraukė tylą jau
nas kinietis vardu Van-hau- 
ho, kuris prakalbino savo bi
čiulį vienmetį Liu, apie kažin 
ką susikaupusiai galvojusį.

—Visa mano širdimi myli- 
masi Liu, apsidairyk. Ar 
džiugina tave dievų 
duotas grožis Žiūrėk, kaip pa
raudonavo dangus nuo saulė
lydžio, ir kokie gražus irisai, 
nulenkę savo melsvus žiedus į 
upę! Ar tavęs nevilioja tolimų 
kalvelių mėlynė ten, kur auga 
“džen-šen”? Pasakyk, kodėl tu 
taip nulindęs? Ir kas tave 
kankina?

—Dievai teatsiunčia laimės 
tavo širdžiai, tepraeina tavo 
gyvenimas taip pat lygiai, kaip 
šio upelio vanduo, mielas Van- 
hau-ho. Mane kankina baisus 
nujautimas. Man rodos, kad 
negrįšiu aš daugiau į gimtąją 
fanzą‘)» neleis man dievai iš
eiti iš kalvelių, ir turėsiu aš 
čia žūti.

—Tesužiba tavo siela taip, 
kaip žuvies žvynai vidurdienio 
saulės spinduliuose; nuvaryk 
sunkias mintis. Mus laukia tur
tai, o tu jau netekai vilties,—

Toli toli, tin, kame Didysis 
Vandenynas plduna Rusijos 
valdomos žemės krantus, auga 
tamsus seni miškai, kurie savo 
šešėly slepia didžius turtus ir 
baukščias paslaptis. Tiktai 
griausmas, laukinio žvėries 
kaukimas arba vėjo staugimas 
kartais 
galvojimą 
mas. 
riksmas 
la ir paskęsta didingoj 
bėj. Baugu ir trošku pasidaro 
žmogui 
šiam į 
paslaptinga 
žmogų 
vojusi 
pažiūrėti, kas slepiasi jos tam
sių milžinų, taigos augalų tan
kmėje. Ir pripranta prie tai
gos žmogus, kažin kas traukia 
ir sužavi atėjūną.

Pripranta žmogus ir pamė
gsta taigą 
jo daugiau iš savo neįžengia
mų miškų ir vis vilioja į save 
gilyn...

Vargas nežinančiam kelio 
žmogui, įžengusiam į taigą, 
arba užlipusiam ant jos kal
velių: pasmaugia ji tą žmogų, 
neišleidžia, atitraukia nuo vos 
matomo takelio ir alkiu nu
kankina, “piktybe”*) numari
na ir priverčia mirti prie ko
kio nors upelio, jeigu jam dar 
pakanka jėgų prišliaužti prie

Priemario Sritiep kalnelių, ai
škiai girdi, kaip kažkoks pau
kštis liūdnai ir ilgai šaukia: 
“Liu”. O jeigu keleivis vėlai 
vakare eis per lygumą, tai iš
girs, kaip kitas paukštis tiek 
pat liūdnai šaukia: “Van-hau- 
ho”, ir to šauksmo aidas ilgai 
teikia liūdnų minčių keleiviui.

Štai, ką sako muma toji le
genda.

Paliai vieną iš tų daubų 
upių, būtent Sungari, ėjo Dan
gaus Imperijos*) sūnų būrys 
iš 12 žmonių. Jų žalvario spal
vos veidai ir nuogi iki juos
mens kūnai buvo deginami ka
rštos vidurdienio saulės.

Senai ėjo jie vos matomu ta
keliu, nežinia kieno pramintu. 
Daug kartų saulė kėlusi virš 
kalvelių ir vėl slėpėsi už 
bet žalvariniai žmonės vis 
siekdami savo tikslo, o jų 
slas buvo nueiti ten, kur 
nebuvo įžengęs nė vienas Dan 
gaus sūnūs — 
venimo šaltinio 
šaknies. Jau sunku buvo eiti 
po deginančiais saulės spindu
liais 
ir gerklės ir sustingo kojos, 
apie kurias nuolat apsdvinio- 
davo vijokliai 
retų jie pasilsėti ant minkštos 
žolės ir išrūkyti pypkę, bet 
vadovas, senas kinietis, vis ėjo 
žingsnis po žingsnio, vis pir
myn. Ir tik tada, kada saulė 
jau nusileido už mėlynavusių 
tolumoje kalnelių, jis davė 
ženklą sustoti.

Keleiviai sutupė ir prisikim
šo savo ilgas pypkes, — ne
trukus tabokos durnai, tokie 
reti svečiai šiose vietose, pas
klido dauboje.

Ilgai jie tylėjo, iki truputį 
pasilsėjo po tokios sunkios 
kelionės ir iki kiekvienai per
galvojo savo slapčiausias min-

jazminai ryto saulės spindu
liuose skėlė savo šviesinsi la
pelius ir skleidė svaiginantį 
kvapą. Visa staiga atgijo: 
kiekvienas lapelis, kiekviena 
šakutė sveikino savo gyvybės 
šaltinį

Štai ji pasirodė virš kalve
lių virtinės ir apsibėrė auk
sui visą gamtą, kiekvieną 
menką būtybę apdovanojo lai
mės spinduliais. Ir tada, lyg 
norėdami dar labiau pagerbti 
Didį Buddą už suteikimą lai
mę, milijonai įvairių vabzd
žių pakilo į aukštį, tartum no
rėdami pasiekti jį — Didį, ir 
prijungė savo zirzimą prie 
gamtos giesmės. Klausydamas 
tos giesmės Didysis Budda 
siuntė vis daugiau ir daugiau, 
visą jurą spindulių... Užėjo 
karštis...

Neilgam pertraukę kelionę, 
vienuoliktos paros vakarą ke
leiviai pasiekė savo tikslą.

Gili dauba, esanti tarp dvie
jų kalvelių virtinių, apaugu
si šimtmets taigos giria, be pa

jau; nedidelis

dievai juk laimina 
mai kelionei. Jau < 
lių praėjo, o mus 
pasisekimai. Kam 
savo ramybę?
* —Ne, aš netikiu, kad dievai 
yra su mumis. Nors man la
bai skaudu manyti, bet, man 
rodos, kad mus laukia vien 
skausmai, linksmasis Van-hau-

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausia kelionę į

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago, III, rouratJ

Murinę Co.,Dpt. H. S.,9E!.OhioSt.,Cfekago

Taip, puikios taigos kalvelės 
ir miškas, bet jie ir baisus.

Tiktai drąsius ir stiprius iš- 
leidža taga, gausiai apdova
nojus savo turtais. O tie turtai 
turtai dideli: daug sidabro ir 
aukso guli taigos gelmėse ir 
upėse ir daug “džen-šenio”**) 
riiga daubose tarp kalvelių. 
Bet gauti tos dovanos galima 
tik išbadėjus ir visai nusika
mavus.

Daug legendų ir padavimų 
yra apie taigą. Tie padavimai 
daugiausia sukurti 
taigų gyventojų - 
mongolų rasės. Už visas gra
žesnės yra legendos kiniečių, 
kurie kadaise buvo dabartinės 
Rusijos Rytų Sibiro, Priema
rio Srities ir Prieamurio gy
ventojai.

Vieną legendų arba padavi
mų apie kiniečius Van-hau-ho 
ir Liu—aš dabar jums papa
sakosiu.

Pasivėlavęs keleivis, kuris 
eiria per sušalusią taigą tarp

kaip iš brangių žalių akmenų 
padarytame kilime.

Štai čia, greitomis padarę 
sau palapines, nė vienos gy
vos būtybės nematomi, pridėjo 
keleiviai ruoštis savo didžius 
norus pildyti. Užėjo naktis... 
Sunkaus kelio nuvarginti ke
leiviai greitai 
šiaudinius 
palapnėse, 
žiu davinį 
Liu, kurį 
sunkus nujautimai 
užmigti. Atsikėlęs 
čiužinio, jis išėjo 
minusios kalvelės 
mas į šviečiančias 
susimąstė.

Prieš jį didingai ošė taiga, 
o gili dauba juodavo prie jo

kojų; upės krioklys vienodai 
ūžė, o upė plaukė į juoduo
jančią daubos gilumą. Eilė 
nelygių dantų šviesiam dangu
je rodė, kad tolumoj yra uo
lėtų kalvelių virtine. Lengvas 
vėjalis putė tarp miško milži
nų ir dingo tankmėje, nešda
mas su savimi švelni] žolės 
dvelkimą, šilta šviesi vasaros 
naktis liūliavo visą gamtą.

Bet tik neužliuliavo ji Liu, 
nesidžiaugė jis ja ir, nerado 
sau ramybės.

Baimė už ateitį, atsiradusi 
jame jau tolimos kelionės 
pradžioj, ir dabar nedavė jam 
ramybės. Ar sugrįš jis savo 
gimtosios fanzos pastogėn? Ar 
apkabins vėl 
tėvus? Štai tie klausimai, ka

iriuos jis norėjo užduoti mirk
sinčioms žvaigždėms, — bet 
dangus nedavė jam atsaky
mo.

Tuomet Liu atsisėdo ant 
kvepiančios žolės; jį pagavo 
nusiminimas.

Kaip šviesus vabzdys juodą 
naktį, dingtelėjo jam mintis 
grįžti atgal į tėvynę vienam,— 
bet ši mintis kaip atėjo, taip 
pat greitai ir užgeso. Tai buvo 
neįvykdoma: argi senas kinie
tis Cbunche nurodys visus 
tuos takelius, kuriais jis vedė 
žmones į didžiausių gamtos 
paslapčių vietą? O be to, argi 
jis pats gali atsiminti kelią at
gal? Kada žvaigždės ėmė gesti 
ir dangus nušvito, Liu nulipo 
nuo kalvelės ir užmigo nera
miu miegu.

(Bus daugiau)

Jos vertos iki 
sų Mail Order Skyriaus už prieš in
fliacinę kainą. Tos dresės butų tikras 
bargenas už $1.00.

Jus rasite vėsias vasarines dreses. 
kaikurios Šilkinės ir kaikurios lini
nės, visos stylingos. Tai tikri barge- 
nai. Nepraleiskite šią paskutinę pro
gą sutaupyti.
Ateikite ir klauskite apie DYKAI 

PASAULINĖS PARODOS 
TIKIETUS.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS -m 

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

Vanos, lietaus ir druskos vaaos, 
swimming pool.

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

Kraft American and Kraft

Europ
DIENAS r

Gyvenimo Šaknis
(Kinų Legenda)

CLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 
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(Dlrectly aerou Street trom Patent Office) 
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Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

) Kinijos. Ar. V-kas,

) Kiniečių namelis. Ar. V-kas

PRIEŠ INFLIACIJĄ 
DRESIŲ

Išdavimas

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 DYKA!
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Ilgai bičiuliai kalbėjo apie 
jų kelionės tikslą, bet vistiek 
miegas sumerkė ir jiems akis.

Rytą, kaip tik ryto šviesa 
išblaškė nakties tamsą ir ry
tai nusidažė rausva spalva, vi
sas būrys, paskubom pavalgęs 
ryžių ir šiokių tokių šaknų, 
kurias surinko čia pat daubo
je, nuėjo toliau.

Neribotas grožis buvo prieš 
atėjūnų akis: dvelkimas ge
lių, krištolines rasos apšlakš- 
tytų, jaudino keliautojus ir 
viliojo vis gilyn ir gilyn j tai
gą, — raudonos grakščios leli
jos ugnimi degė, o žole buvo 
tartum iš brangaus akmens 
padaryta; melsvi irisai išsklei- baigos 
dė savo mašastinius lapelius kalnų upelis, ūždamas, krito 
ir kaip gražus paišinys susi-! į savo vagą ir bėgo lygiai ir 
susibūrė ant upelio kranto; greitai, dingdamas dauboje,

Laika* daug relikte 

icnnklt vilkindami «a 
apsaugojimu i* ,o 
•umanymų. Prlalg*. 
kitę braižini ar mo> 
d«1| dėl I natrnk H ’n. 
arba rąžykite 
NEMOKAMOS 
ęutli "How to 
taln a Patentr 
ventlon" 
už Inform 
raMnČJImal 
Greita*, l, 
tarnavimas.

WISSIG,
Specialitta* ii

Rutijot

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, skausmu* nuga- | 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas liga*. Jeigu kiti n« 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką ji* jum* gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį merų ir išgydė tukatančius ligonių. Patarimai s 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 | 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampa* Keeler Avė. Tel. Crawford 5573 I

Chicagos pasauline paroda iš kabančio “oro geležinkelio, kuris jungia dvi parodos salas 
geležinkelio” vagonėliai eina 200 pėdų augštumoj ir iš jų labai gražiai matyt visas parodos laukas
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‘25^
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CHICAGO MAIL ORDER C0
Hjmtgn i Paulina Sis. . Marshfield ‘L

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Mnrine Valo, Gydo, Atžvježi 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Ey
Beaaty” Dykai

Atdara kasdien 8 iki 6 — ketv 
ir šeštadieniais iki 8:30.
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žmonės nurimo, išgirdę, kad valdžios sudarymas yra 
pavestas radikalui Azanai, kuris kooperuoja su socia
listais.

Taigi radikalų ir socialistų blokas pasirodė stip
resnis, negu prezidentas Zamora ir dešiniosios partijos.

Šis valdžios krizis Ispanijoje tačiau rodo, kad kova 
su reakcija tenai dar toli gražu nėra pasibaigusi. At
žagareiviams, dėja, padeda tie “ekstra-revoliucionie- 
riai”, kurie eina paskui anarchistus ir komunistus. Kaip 
Vokietijoje kad Maskvos klapčiukai savo beprotiškomis 
atakomis prieš respubliką paruošė dirvą Hitlerio per
galei, taip ir Ispanijoje kraštutiniai radikalai gali su
vaidinti reakcijos išgelbėtojų rolę.

Oscar Wilde Verte A. Kartonas.

Doriano Cray'jaus Atvaizdas

“NACIAI” IR KATALIKAI
»— .. .

Hitlerio bandos jėga išvaikė 25,000 katalikų kon
gresą, kuris pereitos savaitės gale buvo susirinkęs Ba
varijos sostinėje Muenchene. “Nacių” mušeikos apkūlė 
ne tik pasaulinius katalikų delegatus, bet ir kai kuriuos 
kunigus; paskui jie užpuolė namą, kuriame kardinolas 
Faulhaber turėjo laikyti iškilmingas mišias, ir neleido 
kongreso delegatams į j; įeiti.

Pastebėtini čia yra du dalykai. Katalikų kongrese 
buvo pasižadėjęs kalbėti Vokietijos vice-premjeras Von 
Papenas, tačiau nė šis faktas nesulaikė Hitlerio rud- 
marškinių nuo užpuolimo ant kongreso. Bavarijoje vi
suomet buvo labai stiprus katalikai, nes toje pietinės 
Vokietijos valstijoje sodiečiai dar tebesudaro daugumą 
gyventojų, o kunigų įtaka yra stipriausia tarpe ūkinin
kų. Bet pasirodo, kad Vokietijos katalikai jau neturi 
teisės laisvai susirinkti net tame katalikybės centre.

Vokietijos fašistai puola katalikus, žinoma, ne dėl 
kokių nors principialinių nuomonių skirtumų tarpe fa
šizmo ir klerikalizmo. Bet diktatūros šalininkai nepa
kenčia organizacijos, kurios jie nekontroliuoja. Dėl tos 
pačios priežasties Italijos Mussolini vedė atkaklią kovą 
su popiežium, kol popiežius nesutiko uždrausti katali
kams kištis į politikos reikalus. Taip pat ir Lietuvoje 
tautininkai pykstasi su krik-demais, nors jie kartu da
rė gruodžio perversmą.

Dabartiniai įvykiai Vokietijoje parodys viso pa
saulio katalikams, kad fašizmą remti jiems nieku budu 
neapsimoka.

ANGLAI MĖGSTA SPEKTAKLĮ

Vakar Londone prasidėjo pasaulio ekonominė kon
ferencija, dalyvaujant 66 valstybių atstovams. Ją ati
darė karaliaus Jurgio V kalba. Karaliui atvykstant į 
konferenciją, žmonės Londono gatvėse kėlė jam ovaci
jas, tartum jisai butų koks tai nepaprastas asmuo.

Bet tikrumoje karalius Anglijoje beveik neturi jo
kios reikšmės. Jisai yra pavartojamas tiktai, kaipo de
koracija įvairioms iškilmėms. Kalbą, kurią jisai vakar 
perskaitė iš popieros lakšto susirinkusiai Londone kon
ferencijai, jam parašė premjeras MacDonaldas.

Bet anglai mėgsta spektaklius. Jiems atrodo jų 
valdžia svarbesnė, kada ji tituluoja save “Jo Didybės 
valdžia”.

PREZIDENTAS ZAMORA TURĖJO NUSILEISTI

Prieš keletą dienų Ispanijos prezidentas, Niceto 
Alcala Zamora, privertė atsistatydinti ministerių kabi
netą, kurio priešakyje stovėjo radikališkas respubliko
nas Azana. Amerikos korespondentai Madride sako, 
kad prezidento Zamoros tikslas buvo pašalinti iš val
džios socialistus.

Jisai tikėjosi, kad naują ministerių kabinetą galės 
sudaryti dešiniųjų respublikonų vadas Lerroux, kuris 
paleis dabartinį steigiamąjį seimą ir paskelbs naujus 
rinkimus. Kadangi Ispanijoje sindikalistai (anarchistai) 
ir komunistai nuolatos kelia riaušes, kartais šituo tiks
lu susidedam! net su monarchistais, tai Zamora manė, 
kad naujuose rinkimuose socialistų atstovų skaičius su
mažės, ypatingai kad dabar ir Ispanijos klerikalai bai
siai pyksta ant kairiųjų partijų, kurios pervarė parla
mente įstatymą prieš katalikų bažnyčią.

Bet Zamoros viltis neišsipildė. Socialistai Ispanijo
je yra stipriausia partija. Todėl prezidentas turėjo pa
siūlyti valdžios sudarymą socialistų vadams. Jisai pa
sikvietė parlamento pirmininką, socialistą Besteiro, ir 
pasiūlė jam premjero vietą. Šis atsisakė ir patarė pre
zidentui kviesti buvusį ministerį, socialistą Indalecid 
Prieto. Pastarasis tačiau taip pat, kaip ir kiti socialis
tų vadai, nurodė Zamorai, kad tinkamiausias žmogus 
sudaryti valdžiai, kuri turėtų aiškią daugumą parla
mente, yra Don Manuel Azana, ir prezidentui nebeliko 
nieko daugiau, kaip vėl kreiptis į tą patį asmenį, kurį 
jisai aną dieną buvo privertęs atsistatydinti.

Telegramos sakė, kad, pasklidus gandui, jogei so
cialistu priešas Lerroux yra paskirtas naujuoju prem
jeru Madride ir kituose pramonės centruose prasidėjo 
demonstracijos, su*' šauksmais “Salin Lerroux”. Bet 
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VOKIETIJOS SOCIALDEMO
KRATAI PERKĖLĖ CENTRĄ 

Į PRAGĄ

Vokietijos socialdemokratų 
centro komitetas perkėlė savo 
centrą iš Berlyno į Pragą, Če- 
koslovavijoje. Iš čia bus veda
ma kova prieš hitlerizmą.

AM. SOCIALISTŲ PARTIJA 
UŽDRAUDĖ KUOPOMS VEIK

TI SU KOMUNISTAIS

Jungtinių Valstijų Socialistų 
Partijos Vykdomasis komitetas 
nutarė, kad joks partijos sky
rius neguli, be spccialio leidimo 
iš partijos centro, dalyvauti su 
komunistais ir jų “pagalbinė
mis” organizacijomis “bendro 
fronto” žygiuose.

Šį nutarimą vykdomasis ko
mitetas padarė 7 balsais prieš 
4. Už įnešimą balsavo Hillųuit,. 
Grabam, Hoan, Hoopes, Mc- 
Levy, Packard ir Lilith M. Wil- 
son. Prieš — Norman Thomas, 
Hapgood, Coolidge ir Krzycki.

Norman Thomas dar, matyt, 
vis nori būti “liberališkas” ko
munistams, nors jie jį patį 
nuolatos begėdiškiausiu budu 
šmeižia. Bet Daniel W. Hoan, 
kuris pirma dažnai paremdavo 
Thomas’o poziciją, šį kartą 
balsavo su Hillųuitu. 
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, to negali būti palaikomas 
glaudesnis kontaktas su lie
tuvių organizacijomis Ameri
koje. Šiai spragai užpildyti 
ir sudaryti palankias sąlygas 
susiburti Lietuvoje gyvenan
tiems Amerikos lietuviams, 
buvo išrinkta komisija, kuri 
paruošė ‘Amerikos lietuvių 
dr-jos Lietuvoje’ įstatus. Ne- 
reniai įvykusiame susirinki
me dr-jos įstatai buvo per
skaityti ir susirinkimo daly
vių vienbalsiai priimti, šios 
dr-jos steigėjais pasirašė: 
dr. (Puskunigis, dr. Pilka, po
nios — Šeriene, Pocienė ir 
Kubilienė. Netrukus ‘Ameri
kos lietuvių dr-jos Lietuvoje’ 
įstatai bus įteikti Kauno m. 
ir apskr. viršininkui patvir
tinti.”

UŽDARINĖJA LIETUVIŲ MO
KYKLAS VILNIAUS 

APYGARDOJE

Vilniaus žodis” rašo kad 
Vilniaus apygardos mokyklų 
vyriausybė uždare 9 lietuvių 
mokyklas toje apygardoje, dėl 
“netinkamų” butų. Mokyklos 
uždarytos šiuos sodžiuos: Za- 
barnykuos ir Keižiuos — Bras- 
lavės apskr., Paąžuolėj e ir Bie
liūnuose — LydoS' apskr,, Di
džiuliuos — Ašmenos apskr., 
Vaičiuliškėj, žagaruos ir Paliū
nuos — Suvalkų apskr. ir Pe- 
legrindoj — Vilniaus apskr.

PAPROTYS -v SMAUGTI 
; NAŠLES

KAUNE STEIGIAMA AMERI
KOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

“L. Aidas” rašo, kad neseniai 
susirinko koki 25 Kaune gyve
ną Amerikos lietuviai (Lietu
vos ir. U. S. A. piliečiai) ir ta
rėsi apie glaudesnį Amerikos 
lietuvių susipažinimą ir kultū
rinį bendradarbiavimą.

“Per šį pasikalbėjimą”, ra
šo laikraštis, “paaiškėjo, kad 
Kaune gyvena apie 1,000 
Amerikos lietuvių, o iš viso 
Lietuvoje Amerikos lietuvių 
priskaitoma per 3,000. Buvo 
konstatuota, kad nors ir di
delis Amerikos lietuvių skai
čius gyvena tėvynėje, tačiau 
jie išsiskirstę, mažai vieni 
su antrais susipažinę ir dėl

Saloje New Brįtain, į rytus 
nuo Naujosios Guineos, užtik
ta keistas paprotys kai kuriuo
se vietos gyventojų kaimuose. 
Vyrui mirus, jo našlė reikalau
ja, kad artimieji <, nabašninko 
giminės ją pasmaugtų. Jeigu 
jie nenori jos reikalavimą iš
pildyti, tai našlė iš jų tyčiojasi, 
sakydama, kad jie esą bobos, o 
ne vyrai, šitaip susarmatinti, 
jie, kad ir nenoroms, tą papro
tį vykina.

Tai yra ypatingas moterų 
supratimas apie savo “pašauki
mą”: jos mano, kad po vyro 
mirties moteris taip pat turi 
mirti — tur būt, tam, kad jos 
“dūšia” nebūtų atskirta nuo vy
ro “dūšios”.

SEPTYNIOS SIUVĖJŲ UNI
JOS SUDARĖ BLOKĄ

Amerikos istorijos profeso
rius Chicagos universitete, Wil- 
liam E. Dodd, kurį prezidentas 
Rooseveltas skiria ambasado
rium Vokietijoje.

Adatos pramonės darbininkų 
unijos nutarė bendromis jėgo
mis ginti darbininkų reikalus, 
kuomet įeis galion pramonės 
atsteigimė įstatymas. Sulig tilo 
įstatymu kiekvienoje pramones 
šakoje darbininkų atstovai ir 
darbdavių atstovai turės rinkti 
savo įgalintinitis į pramonės ta
rybas.

Septynios organizacijos, ku
rios susitarė bendrai stoti už 
siuvėjų reikalus, yra šios: 
Amalgamated Clothing Work- 
ers of America, International 
Ladies’ Garment Workers, Cloth 
Cap Hat and Milihery Workers, 
American Federation of Full 
Fashioned Hosiety Workers, 
International Pocketbook Mak- 
ers, Neckwear Workers ir Uni
ted Hattęrs.

' i
Sidney Hillman, Amalga

mated unijos prezidentas, yra 
išrinktas šito unijų bloko pir
mininku, o Max Zaritsky (Cloth 
Caft, unijos prez.) - 
rium.

sękreto-

ii h I. 4

(Tęsinys)
“Niekados! Skeptiškumas 

tai yra tikėjimo pradžia.”
“Kas gi jus esate?”
“Apibrėžti reiškia apriboti.”
“Suteikite man nors siūlo 

galą, kuriuo aš galėčiau suse
kti jus.”

“Siūlai nutrūksta., Jus pakly- 
stumete labirintuose.”

“Jus supainiojate mane. 
Kalbėkime apie ką kitą.”

“Musų šeimininkas yra ma
loni tema. Daug metij atgal 
jis buvo pakrikštytas žavėti
nu Karalaičiu.”

“Ak, nepriminkite man apie 
tą!”, sušuko Dorianas Gray’- 
jus.

“Musų šeimininkas yra gan 
baisus šį vakarą,” parausdama 
tarė kunigaikštienė. “Aš tikiu, 
kad jis mano, jog Monmoūth’- 
as vedė mane iŠ grynai mok
sliškų sumetimų, kaipo geri au
sį moderniškos plaštakes pa
vyzdį, kokį jis galėjo surasti.*

“Taigi, kad nors jis nepri
badytų špilkų į jus, kunigaik
štiene,” juokės Dorianas.

“O, tą tai mano tarnaitė 
jau daro, kai ji susierzina.”

‘Tr iš ko gi ji galėtų susi
erzinti?” .

“Menkiausiais dalykėliais 
užtikrinu jus, pone Gray’jau. 
Paprastai iš to, kad aš ateinu 
kaip dešimt minučių iki de
vintos, o jai pasakai), kad aš 
turiu būti apsirengus kaip pu
se devintos.”

“Kaip neprotingai ji elgias! 
Jus privalote duoti jai patė- 
mijimą.”

“Aš negaliu išdrįsti, pone 
Gray’jau. Žinote, ji išranda 
man skrybėles. Jus atsimenate 
kartą aš dėvėjau pas Lady 
Hilstone daržo pokylyje? Jus 
neatsimenat, bet tai labai pui
ku, kad jus nuduodat atsime
ną. Gerai, tai ji buvo padir
bus iš nieko. VisdS gėros -skry
bėles esti padirbtos iš nieko.”

“Kaip ir viaos geros reputa
cijos, Gladys”, įsittiaišČ lor
das Henrius. “Kiekviena pada
ryta įtaka pagimdo priešą. 
Būti populiarišku, reikia būti 
vidutinišku.”

“Tai ne prie moterų,” tarė 
kunigaikštienė, kraipydama

gaivą, “o moterys valdo pa
saulį. Aš užtikrinu jus, jog 
moterys nepakenčia vidutiniš
kų. Mes, moterys, kaip jau 
kas tai yra pasakęs, mylime 
savo ausimis, kaip jus, vyrai, 
mylite savo akimis, jeigu jus 
kada nors mylite.”

“Man atrodo,, jog mes nieko 
daugiau nei neveikiame,” su
murmėjo Dorianas.

“O! Tad jus niekados tik
rai nemylite, pone Gray’jau,” 
atsakė kunigaikštienė, nuduo
dama nusiminus.

“Mano brangi Gladys!”, su
šuko. lordas Henrius. “Kaip 
jus galite taip sakyti? Roman
sas bujoja iš atkartojimų, o 
atkartojimai apetitą paverčia 
į meną. Prie to, kiekvieną sy
kį, kada žmogus myli, jis te
myli vienintelį sykį iš visų sa
vo kada nors buvusių meilių. 
Objekto skirtumas nepakeičia 
aistros viebodumo. Tas tik pa
didina aistrą, šiame gyveni
me,, geriausiame atsitikime, 
mes tegalime turėti tik vieną 
didelį patyrimą, lodei musų 
gyvenimo paslaptis yra atkar
tojimas to didelio patyrimo 
taip dažnai,, kaip galima.

“Net ir kada asmuo yra 
vęa įžeistu tuo, Henriau?” 
klausė kunigaikštienė.

“Ypač kada asmuo yra
vęs tuo įžeistas,” atsakė lordas 
Henrius.

Kuiijigrfikštiene atsigręžus 
pažvelgė į Dorianą Gray’jų 
keista išraiška jos akyse. “Ką 
jus apie tai pasakysite, pone 
Gray’jau?”, ji teiravos.

Dorianas abejojo valandėlę. 
Tada jis pakėlęa galvą nusi
juokė. “Aš visados sutinku su 
Henriu, kunigaikštiene.”

“Net ir tuomet, kada jis kly
sta?”

“Henrius niekados neklysta, 
kunigaikštiene,’! /

“Ir jo filosofija padaro jus 
laimingu?”

“Aš nesu ieškojęs laimes. 
Rasgi nori tos laimes? Aš esu 
iėškojęa smagumo.”

“Ir suradote, pone 
jau?”

"Dažnai. Perdažnai.”
Kunigaikštienė atsikvėpė. 

k*A& ieškau ramybės,” ji tarė,

bu- 
pa-

bu-

S ĮM

“ir jeigu aš neisiu apsirengti, 
aš jos neturėsiu šį vakarą.”

“Pavelykite man parūpinti 
jums gėlių orchidų, kunigaik
štiene,” sušuko Dorianas, at
sistojęs ir perėjęs išilgai kon
servatoriją.

“Jus begėdiškai kokietuoja- 
te su juo,” tarė lordas Hen
rius savo seserėčiai. “Jus ge
riau bukite atsargesnė. Jis yra 
labai žavingas.

“Kad jis nebūtų, tai nebūtų 
nei reikalo kovoti.”

“Tad graikas susitiko grai
ką?”

“AŠ esu trojenų pusėje. Jie 
kariavo už moterį.”

“Jie buvo pergalėti.”
“Yra ir blogesnių daiktų už 

paėmimą,” ji atsakė.
“Jus zovada jojat palaidu 

pavadžiu.”
“Greitumas priduoda gyvy

bes”, buvo jos riposte,
“Šiąnakt aš užrašysiu savo 

dienyne”.
“Ką?”
“Kad pridegęs kūdikis mėg

sta ugnį.”
“Aš nesu nei nusvilus. Ma

no sparnai nei nepaliesti.”
“Jus vartojate juos viskam, 

išskiriant skridimą.”
“Drąsa perėjo iš vyrų į mo

teris. Tai yra naujas mums 
patyrimas.”

“Jųfc turite priešininkę var
žytinėse.”

“Kas?”
Jis nusijuokė. “Lady Narbo- 

rough,”
“Ji tobuliausiai garbina jį.”
“Jus rūpesčiu pripildote 

mane. Mums romantiškiems 
yra pražūtinga šauktis prie 
Senovės.”

“Romantiškos! Jus žinote vi
sus mokslų budus.”

“Vyrai išmokino mus.”
“Bet jie neišaiškino jūsų.”
“Jie aprašo muši kaipo gim- 

tį,” ji prieštaravo.
“Sfinksai be paslapčių.”
Ji pažvelgė į jį šypsodama.
“Ak, kaip ilgai ponas Gray’- 

jus būna!” ji tarė. “Eikime 
pagelbėti jam. Aš dar nesu sa
kius jam, kokios spalvos suk
nelę dėvėsiu.”

“Ak, jus turite pritaikinti 
riuknelę prie jo gelių, Gla-

Gray’-
“Tas butų netaiku pasidavi

mas.”
“Romantiškas Menas prasi

deda nuo jo aukščiausio laip
snio.”

(Bus daugiau)'
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bilius sustabdymui lupikavimo, 
bet jis užkliuvo atstovų bute. 
Bilįų remia meras Kelly ir vąj- 
s’ vos p»• kuoras Gonrtnęy.

Milionas žmonių pašau 
linėje parodoje

Raginą suvaldyti pas 
kolų lupikus

Illinois prekybos butas nuta
rė raginti legislaturą suvaldyti 
paskolų lupikus, 
tankiai išsisuka 
tuo, kad dalis jų 
augštų nuošimčių
už suteiktąją paskolą.

Valstijos senate jau praėjo

kurie dabar 
teisindamiesi 

nepaprastai 
esąs komisas

Pereitą sekmadienį pasaulinę 
parodą aplankė virš 76,000 
žmopių. Ikišiol parodą, nuo ati
darymo dienos, aplankė virš 
milionas žmonių.

Pasak lankančių parodą, kas 
tik yra geriausio parodoje, ga
lima matyti dykaį, užsimokėjus 
tik abelną įėjimo įžangą.

Vaikinus išvogė mer 
giną.

19 m.,P-lė Mary Romano, 
4319 Crystąl St., tą 
žmonių pastverta gatvėje, ei
nant į darbą. Grobikai įsisodi
no ją į automobilių ir nusive
žė su savim.

JPaąak jos pusseserės, p-lę 
Rose Lavastu, 19 m., kuri bu
vo kartu su išvogtąja, mergina, 
tarp trijų vyrų, kurie pastvė
rė p-lę Romano buvo ir And- 
rew Slividi, 24 m., buvęs mer^ 
ginos vaikinas. Jis meilinosi 
prie jos, bet ji jį atmetė ir 
jau rengėsi apsivesti su kitu. 
Todėl spėjama, kad jis ją iš
vogė iš pavydo.

Prokuroras tyrinės ka
linimų žmonių Justice 

Park kalėjime.
Valstijos prokuroras Court

ney įsakė nuodugniai ištirti 
bylą James Cropp, 4536 So. 
Turner Avė., ir jo sunaus Stan
ley, kuris yra baigęs North 
Western universitetą, kurie bu
vo suimti Justice* Park mieste
lyje prie Archer ir Kean Avė.,1 
už greitą važiavimą.

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 nuliudime duk

terį Oną. 2 sūnūs Pranciškų ir 
Kleofą. 3 pusbrolius Joną ir Vin
centą Norkus ir Antaną Juščius 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 2648 
W. 42 St.

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

Visi a. a. Jurgio Norkaus 
minės, draugai ir pažįstami
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Dūkti, Sunai, Pusbroliai 
ir Giminės.

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

STASYS VELEIKIS

ka-

Si
etai

šiuo pasauliu bir- 
8:10 va|. vakare.

39 m. am
žiaus, gimęs Panevėžio apskr. 
Smilgių mięsrę. Amerikoj išgyve
nę 20 metų. Paliko dideliame nu
budime brp|j Mathfvv, gimines ir 
draugus.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage avė.

Laįdotuvės įvyks 
birželio 14 d. 2 vai. 
Eudeikio koplyčios 
dętas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stasių Veleikio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ię suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Persiskyrė su 
želio 8 dieną. 
193 3 m., sulaukęs

trečiadieny, 
po pietų iš 
bu: nuly-

Pasak Cropp, miestelio poli
cija ir taikos teisėjas atsisakė 
paliuosuoti juos už kaucijų ir 
uždarė miestelio kadėjiman, 
kur jie išbuvo virš 12 valandų. 
Kameroje nebuvo nė vandens 
ir tėvas Cropp kalėjime sun
kiai susirgo nuo karščio.

Tik ant rytojaus apie vidur
dienį juos paliuosavo miestelio 
prezidentas Audrich, kuris pa- 
ąišaukė gydytoją, kad gelbėti 
senį Cropp. Kad įeiti į kalėji
mą, miestelio prezidentas turė
ję su kųju numušti kalėjimo 
spyną, nes niekur negalėjo su
rasti kalėjimo prižiūrėtojo, kon- 
stabelio Walters.

Prokuroras Courtney pavedė 
savo padėjėjui Crowley visą šį 
dalyką nuodugniai ištirti ir 
jau tapo pasiųsta policija į 
Justice Park suimti ir atga
benti į prokuroro raštinę ka- 
man'tinėjimui taikos teisėją 
Lindeman ir konstabelj Steve 
Walters, kurie yra kalti dėl 
Cropp įgalinimo.

Prokuroras Courney sako, 
kąd jis bandysiąs išnaikinti vi
same paviete taip vadinamas 
“speed traps’’, kur tykomn, kąd 
pagauti kuo nors nusikalsian
čius automobįlįstus.

John Bųrgick, 25 m., 1716 
Greenleąf Ąve.j st|4egė automo
bily, kurią atsipili^ į tiltą, ap
virto ir ųžsįdęgę.

Frank fcfokvont, 29 m., Ęlm- 
woodj Park, liko ų^muštąs, kąj 
jo automobilius susidūrė su 
trokų.

Dąųg įmonių sukistą kitose 
nelaimėse SU- ąųtompbįĮiftįs ąpfc- 
madippy.

Nąkitnis piknikas
< '■ I

giB. nnhUn|> glhniką

Birželio 17 d, Dambrausko 
farmoje, Wilfow Springs, įvyks 
Dun<Ju)iauaą ąrtistų SRijpfiS UftR- 
tiniSj pikulis, PmgrąmftB įąr 
4 a bųtj labai gyvas įvairi 
Orkeątrąą gros Ijętųvį^ųą ir 

Šukius. Tifcįetai 
tik po 15 ceptų. Prašią 6 vai. 
vakavo.--^, &

Automobilio nelaimėje 
žuvo milionierė.

/P-le Jean Alexander, 30 m., 
duktė Aurora milionieriaus 
John Alexander, lentų fabri
kanto, liko užmušta nelaimėje 
su automobiliu.

Ji su savo broliu važiavo 
automobiliu '“įturto ieškoti” 
(tai tokia yra turčių žaismė, 
kur įvairiose vietose paslepia
mi dalykai ir dalyvaujantys 
žaismėje, gavę neaiškius nuro
dymus, turi važiuoti paslėptųjų 
daiktų ieškoti), Netoli Aurora 
jie įvažiavo į pieno troką, jų 
automobilius paslydo, atsimušė 
į telegrafo stulpą ir apsivertė

Dvi merginos ir vaikinas, vi
si chicagiečiai, liko užmušti 
ties Cook, Ind., Greyhound bu- 
sqi sudaužius jų. Automobilį.

Skęlbintiąi Naujienoj 
duoda naudy, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

AITUSH.OPT
UBTŲVIS AKINIŲ SPBCIAMSTAS

PalMgviųs akių Bempimą, kūną ąsti 
priįžąitH gMvps skilimo, svaigimo 
ąkių ąptmimp, nirvųųruiųp, skaudamą 
ak»rt kawb ąt’hajfp trumparegysti iFjo- 

agnius. V>- 
s#PM ątsh|lqiniW 
aą? ą# elękĮtFą, pąrojąnfią ma|r:;;: 

aidas. Sptfląl* aąyjlą a|kWp|amą i m 
Hyįtei vąikPf, Yąląpdps nuą 10 i|t| 
y. NMihpmį? pągąį kaip

PHK Pigi?#?’ kam buvo piropų.
Daugely akys aĮi-

i* Mm pi
giau kąip pirmiau, 

4712 Ashląpd Avė.
Phppe Pųphvąąd 75 ą?

FL A U10
Radio programas
šiandie nuo 7 iki 8 valandos 

vakaro įvyksta nuolatinis ant
radienio rądio programas, lei
džiamas per Peoples Furnitųre 
Co. krautuves iš stoties WGE 
S, 1360 kilocyclęs.

šį sykį dainuos Akvile An- 
čiųtė, K. Sabonis, A. Čiapas, 
Peoples Parlor kvartetas, due
tas ir kiti. Kalbės Dr. Šimkus. 
Taipgi dalyvaus pasaulio ke
liauninkas čalis Kepure, o prie 
to bus rinktinės muzikos bei 
naudingų ir įdomių pranešimų. 
Dėlto ir ši vajanda bus labai 
svarbi kiekvienam pasiklausyti.

V ARKOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Bo operacijos ar IčirSkltnų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia jums atlikti savo ^reikalus kaip papras
tai—-žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti guldtl lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikla taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kolų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinu' visus skausmus, kad jus 
I trumpą laiką galBsite atsikelti. Tiktai lai- 

y kitos lengvų nurodymų ir jums tikrai p&- 
geibds. Jūsų aptiekintnkas nepasitaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

Lietuviai daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Weatern Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

Lietuviai Daktarai

DU
Persikėliau j erdyeinf ir patogetni vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniaia nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

4?fo- 
iaųąias 

1O-

p»84| m? ūktais MIpos 
pigią#?, kąip buvę---------

DR. G.Y‘'SERNER
Ąmv SF^ęiAįLiąTĄp

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Grajboriai

8

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75\00 

Pavlavicia Undertaking
Co. 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18 St
Tel. Monro, 3377

J, F. KADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Mųderniška koplyčia dykai.

668 W. 18tZ» St. Tel. Canal 6174
Chicago, III.

A. L Davidonis, M.D 
491Q So. Michigan Avenue 

Tel. Kenurooa 5107 
VALANDOS:

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

apart ioentadienio it ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 282}

1145» Milvvaukee Avenue.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 Ę. H, 
Seredos vakare uždaryta 

Nedalioj pagal antini

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutarti.

r

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginla 003 S

DR. A. L. YUSKA’ 
2422 TV. MorgruH. M. 

kampas 67tb ir Artesian Avi. 
Telefonas Grovebill 1595 

Va'landos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
i? 7-9 po pietų, eeredomt po pietų b 

nedėlioma pagal saeitariąų.

Rm. 6600 South Artetian Aoemu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO. ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomii nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street' 

Tel. Boulevard 1401

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisai: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Pfaone Canal 6122

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

Valandoj: 1—-3 ir 7—8 
Seredomii ir nedėliomis pagal eutarfj 

Rezidencija 6.631 <Sp. California Aoe.
Telefonai ReoublR 7868

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviame žinomai per 35 me
tui kaipo patyrę* gydytojas chirurgai i| 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W, I3th Su, netoli Morgan $t. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Aoe., 2 Sųbug 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

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

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

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So,* Halsted St
kampai 3 Ist Street

Va!.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir iventajieųiąi* 10—3.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046r/ Wenttvorth Ane., Chicago, Ilk 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

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

Advokatai —"***■*«'y

Nuliūdę liekame.

Brolis Gimines ir Draugai

Laidotuvėse patarnauja grabe
li us J. F. Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

KA?IJJIERAS ARTIŠAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želių 12 d., 12 vai, dieną 1933 
m., sulaukęs pusės amžiaus; gi
męs Raseinių apskr., Kaltinėnų 

’ R4PR- Amerikoj išgyveno 2Q me? 
tų. Paliko dideliame nuliudime 
pusseserę Gaučienę ir jos šeimyną, 
draugus ir gimines. Laidotuvėmis 
rūpinasi Pralgauskų šeimyna. Ku- 

i nas pašarvotas randasi 1228 S.
50 Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketvirtądieųy, 
birželio 15 d., 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Antano parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos wį. veliopio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Artišaus- 
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuosįrdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ię atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liękąmę
'e t

Pusseserė, jos šeimyna, giminės 
ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja J. F. 
Eudeikis, tel. Yartfą 1741.

PAULINA PBL$ęKJEN6 
po tėvais Ųkpckai^

Persiskyrė su šiuo pasauliu- bir
želio 11 d., 7 vąl. vakare, 1933 
m., sulaukus 3^ metų amžiaus; 
gimus Tauragės apskr., Kąįtinėnų 
miestely. Ąpięrikoj išgyvenu 20' 
metų. Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, Jukferį Josephipą, 
sūnų Juoąapį, du bpįius Prfinc^- 
kų ir Petrą Ukockįus ir bfolięnę 
Eleną, o Lietuvoj seserį Jphąnną 
ir gimines. Kūmų pąšąąvpąa? ran
dasi 4554 s. ąy«j

Laidotuves įyyks ketyirtądieny, 
Birželio-June 15’4** 8 vai. ryto iš 
namų į Nekąltp Prąsidęji|nQ pa
rapijos bažnyčią, kurioje, atsibus 
gedulingos panujdoą už velionės 
sielą, o iš tep bus nulydėtą į Šv. 
Kazimiero kąpipeą.

Visi a. a. Paulinos Peleckięnčs 
giminės, draugai ię pažįstąpu ęsat 
nuoširdžiai ^viečianii dalyvąuti 
laidotuvėse ir sulikti jąį paskuti
nį patarnavimą if atsįsvęikinįmą.

Nubudę liekaną?
Vyras, Dufctę, Sūnūs, Brpįffd, 

Brolienė ir Gimines-

Laidotuvėse patąrnapja grąbq- 
rius L. A. Ežerskis, tel. poųĮęyarfi 
9277.

Phone Boulevard 4139 
A, MASALSKIS 

Mnsų Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus tor 
dėl, kad neturime ilr 
laidų užlaikymui sky? 

’ rlų. ' -

3307 Auburn Avę.
CHICAGO, ILL,

Lietuviai Daktarai

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS 

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

Telefonai Central 4410-4411

AMONTVID M n IValąndps: ųųo 9 ryto iki 4 po pietų
• JLvJL^k^JL v JL v £ JLViLfb I Cjyycj) į mo V1CI3
West Town State Bank Bldg. 3323 South Halsted Street

2400 W. Mątįispn 8t: Tel. Boulevard 1310
Vai. 1 iki 3 po pietų, į Ud 8 vak. Valandos: nuo 6 iki 8:30 vąl. kiek- 

TeL Seeley 7330 vieną vakarą, išskyrus ketvergą
Namų telefonas Brup>wick 0597 Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai.4092*jfeCliSR AV.

L J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.

TeL Cicero 3724. Koplyčia dykai

DĖ. C, KASPUTIS
DENTISTAS

Griio U Kuropos ir vH pcaktikuoĮe 
senojoj vietoj,

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

niais pagal susitarimą.

8335 So. Halsted St
Td, BOULĘVAKD 9199

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlįnskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. A. SLAKIS
Advokatas

Mietto ofitM 77 W, Wathington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utprn. ir Ketv.—6 iki 9 vaL
4145 Archer Aoe. Tel. Lafayette 7337.

Namų Ttl. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
' CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke. Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Westem Avenoi 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

X. JT* ' ’ ’ r- .p. ų. ; .
d; >U i 1.1..........  ■ .»ii ■■ i^.e .......... yfr-*

Ttl. Cąlumetl656

jabo-

III
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Mrs. ANELIA K, JABU8H

6109

Hemlockn9252

»lm- 
U H- 

gpniųiią, dundu mą?

maną ir magnittc 
MBkm h T t. 
Moterims ir mergį- 
nom patanmal do
vanai.

KAZIMIERAS SJMINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 d., 10:15 vai. ryto 1933 
m., sulaukęs 65 m. amžiaus; gi
męs Nedajų kaime, Pajurės parap., 
Kauno rėdybos. Amerikoj išgyve
no 28 metus. Paliko dideliame
nuliudime moterį Marijoną ir tris 
sūnūs Antaną. Juozapą ir Pran- 
čiškų. dukterį Barborą, du žen
tu Sara Wįtt ir Peter Pakstis ir 
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
mines. Kūnas pašarvotas randasi 
Juozapo Eudeikio koplyčioj. 5340 
S. Kedzie Ąve.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birželio 14 d., 8 vai. ryto iš kop
lyčios į Gimimo Panelės Švenčiau
sios pąrapijos bažnyčią. kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 
• Visi a. a. Kazimierp Simino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarpayimą ir atsįsvfi-h 
kinimą. * " ;

Nuliūdę liekame

Moterie, Sunai, Duktė ir 
Giminės.

LąįdatByėąę pąjarnauja grabų? 
rius Jupząnas Eų^eikįs if tivaj, 
tel. Repųbhc 8340.

JUOZAPAS RAMEIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 10 dieną. 12:30 vai', naktį, 
1933 m., sulaukęs 47 metų am
žiaus, gimęs Tauragės apskr. Švif- 
kšnos parap., Labaųinkų kaime. 
Amerikoj išgyveno 21 metus. Pa
liko dideliame nuliudime brolį Mi
kolą. pusbrolį Antaną Beinarį ir 
gimines, o Lietuvoj 2 seseris, He
leną Zasitienę ir Barborą ir švo- 
gerį Kazimiea.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage avė.

Laidotuves įvyks trečiadieny, 
birželio 14 dięną, 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, p iš ten bus nulydė
tą? į šv. JCązimiero kapines.

Vistą A. Ą. Juozapo Rameikio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiaį, kviečiasi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikt) jąų) RąskHjįr 
nį patarnavimą ir atsįsvei|d|rimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, pusbrolis ir Gituiąiu

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis, Tel. rąrds 
1741.

SENIAUSIA IR UIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

J, F. EUDEIKIO graborių įstąiga yrą seniausią, turi 
daugiausia šermenų, todčl gąli tyiąiaų patarnąuti.

J, F. EUDEIKIS yra vienatinių lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs gnaljų įirbtųY.^

Puikiausios, ųio4erni$kąi įrepgtps tjys kpplj^ sų 
vargonais DYKAI 4el šermenų.

Nubudimo valandoje, paaukite šjų hUi$ųT

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIU G?

4665,67 AVĘ.
ORIUS

CHICAGO, ILL.

t ■>

lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja ląidntuvese kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

Tžwr5.?n«i6 

2314 W- 28rd PI, Chicago 
1439 S, 4^Čt< Cicero, III. 

T.1, Ck«o S937

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

Cor. of 35tb B Halsted St«) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartj.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 

DR. NAIKEI/S 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th « Halsted Sta) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedildieniais pagal sutarti.

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

Tręčiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuyys)
685$ So. Western Avė., Chicago, 

Virš Gregg Vajstinyčios

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava.
Tai. Boulevard 2800 

Rsz. 6515 So. Rockufell St.
Tel Repnblic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monro® St,, prie Clark 
Telefonas State 7060; valandos 8—5 

W. Side:2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PanedMiO. Soredps ir PStnyaos vak. 0 iki 8 

. Telefonas Canal 0182

3241 $7ifelsted St 
Viri Jociaus Reataųrauto 

Priima kaadjen nuo 9 ryto iki 9. y. yak«



MORTGAGE BANKERS For Rent

PRANEŠIMAI

2608 West 47th StValdyba.

Automobiles

Peter Conrad
kurių

Įclassified APS Įsi

Brighton Park
Serga Monika Sinjokienė

i

Liet. Bedarbių 63 lokalo susirinkimas 
įvyks birželio 13 d. Universal Kliube, 
812 S. 33rd St., 7:30 vai. vakare. Yra 
labai svarbių reikalų, todėl malonėkite 
visi susirinkti laiku.

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

“Naujienų” piknikas

REIKALINGA veiterka į valgyklą. 
Universal Restaurant, 

750 W. 31 St.

f—... ......................................................................... ...... .

CLASSIFIEDADS
-   ; :   -- ■   -  

į Tarp Chicagos
Lietuvių

Dalyvavo didelė minia žmonių. 
—Zbyszko-Bancevičiaus rig- 
tynęs sukėlė nemažų suju
dimą

Sekmadienį nuo pat ryto, kaip 
yra sakoma, saulė žeme rėplio
jo. Mieste buvo nepakenčia
mai šilta. “Birutės” darže irgi 
pusėtinai kaitino, tačiau pavė
syje nebuvo jau' taip bloga. Juo 
labiau, kad putė gaivinantis vė- 
jalis. Apie dešimtą valandą jau 
pradėjo automobiliai važiuoti i 
daržą. Tačiau pats tirščiausias 
važiavimas prasidėjo po dvyli
ktos, —r maždaug nuo pirmos 
ligi keturių. Važiavo žmonės 
automobiliais, trokais ir gatve- 
kariais.

mano pasiduoti. Vadinasi, Zby
szko nepaguldė dzūką nei vieną 
kartą. Visi patenkinti, kad dzū
kas atsilaikė prieš smarkųjį len
ką. Vėliau ir pats Zbyszko pa
reiškė, jog jis niekuomet nema
nęs, kad tas “senis butų tokie 
kietas riešutas”.

Bancevičius praneša, jog at
einantį sekmadienį Justice Park 
darže jis imsis su Zbyszko ligi 
galutinos pergalės. O “Naujie 
nų” pikniko dalyviai bus įlei
džiami dykai.

Ant galo, išpildė porą nume
rių p. Vytauto Beliajaus vado
vaujama šokėjų grupe. Gražiai 
pašoko “Suktinį” ir “Klumpa
kojį”.

Programas pasibaigė. Minia 
vėl išsisklaidė po visą daržą. 
Pasidarė daug maloniau, kadan
gi karštis gerokai atslūgo ir ne
bereikėjo nuo kaktos šluostyti 
prakaitą. Dar ilgai žmonės lin
ksminosi ir nesiskirstė. Nežiū
rint į tai, kad per dieną buvo 
labai šilta, bet jaunimas sma
giai šoko salėje.

žodžiu, šis “Naujienų” pikni
kas buvo nepaprastai smagus 
ir gyvas.—Buvęs.

town ligoninę, kur Dr. Free- 
man padarė operaciją. Operaci
ja pasisekė gerai. Ačiū Dr. 
Freertia.no rūpestingai priežiū
rai, ligonė žymiai pagerėjo.

Nuo savęs linkiu poniai Mo
nikai Sinjokienei kuo greičiau
siai pasveikti.—M.

lETKIEVVlCZS

Antradienis, birž. 13, 1933

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

i
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Fontanas “Wind and Spray”; kūrinys Boston, Mass., skulp- 
Ladd, kuri fontaną buvo padovanojusi

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

—o—

SLA. 139 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienio vakare, birželio 
14 d. 7::3O vai.' vak. Palmer Parko 
svetainėje. Visi nariai prašomi dalyvauti 
susirinkime. Kuriem laikas užsimokėti 
mėnesinius mokesčius, kad neliktumėte 
suspenduoti. A. Narbutas, Org.

RENDON Booth dėl Beauty operator, 
vyrui. į departmerit store. 1640 W. 63 
St. Klauskite Joe Karson. Republic 8702

Nors kai kurie ir skundėsi, 
kad perdaug karšta, vienok vi
si linksmi, smagus. Malonu 
jiems sueiti su savo senais pa
žįstamais bei draugais, štai apia 
trečią valandą pasirodo gitaris- 
tai-dainininkai. Skambina ir 
dainuoja. Kur tik didesnis 
būrys, ten ir jie. Ir taip per 
trejetą valandų gitaristai lin
ksmino susirinkusią publiką.

Tačiau daugiausiai, matomai, 
žmonės buvo susidomėję tuo, ką 
jaunasis Zbyszko galės pada
ryti “drapiežnam dzukui”. Kui 
tik nepasisuka “dzūkas”, visi jo 
klausia: “Na, ar atsilaikysi?”

Apie 4 vai. po pietų prasi
deda ir programas. Pirmiausia: 
pasirodo Miszeika, “dėdės” Mis- 
zeikos sūnūs. Tai tikrai šaunus 
atletas. Gražiai nuaugęs ii 
raumeningas. Jis pradėjo su 
savo partneriu visokius triksus 
daryti. Po to prasidėjo ristynės. 
Bancevičiaus sūnūs, kuris tėra 
tik šešiolikos metų amžiaus, su
sikibo su daug tvirtesniu opo
nentu. Per dešimtį minučių 
pastarasis bandė bancevičitfką 
prislėgti prie matraso, bet ne
pajėgė. Tokiu budu ristynės iš
ėjo lygiomis.

Pasirodo pats dzūkas ir Ka- 
rol Zbyszko, buvęs pusiau sun
kiojo svorio čempionas. Jauna
sis Zbyszko tikrai gražiai at
rodo, 
tas. 
sai: 
tam
paskelbiama, kad Zbyszko per 
20 minučių apsiima paguldyti 
BanceviČių tris kartus.

Susiremia. Zbyszko smar
kiai pradeda atakuoti, norėda
mas kaip galima sulamdyti 
dzūką. Bet pastarasis gana ge
rai laikosi ir kartas nuo karto 
pats atakuoja tvirtesnį oponen
tą. Publikoje didžiausias su
judimas. Kai Bancevičiui grū
mojo pavojus, tai visi ūžia ir 
Šaukia: “Bancevičiau, laiky
kis!” Kai kurie karščiuojasi ir 
protesuoja: mat, jiems atrodo, 
kad Zbyszko prasižengia prieš 
ristynių taisykles. Praeina 20 
minučių, o Bancevičius nei ne-

Chicagos Lietuvių 
Pirmyn choro 
margumynai

torės Anna Coleman
Bostono miestui, bet parkų taryba atsisakė dovaną priimti, 
kaipo “nepadorią”.

Lietuvių Moterų Piliečių Lyga (Lithu 
anian Women Civic League) susirinki
mas įvyks trečiadienį (seredoj) Birže
lio 14 d; 1933 Fellowship House 7:30 
vai. vak. Šiame susirinkime kalbės adv. 
J. P. Waitches. buvęs kandidatas į teisė
jus. Jis paaiškins daug įdomių dalykų. 
Kviečiame visas lietuves iš visų kolonijų 
atsilankyti ir susipažinti su šios Lygos 
tikslais. Ši organizacija yra bepartyvė.

— Valdyba.

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- 
gintmą plaukų — Mokestis žemos.

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

Neparduodame jokių gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO. ILL.

dėl

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS salesmonas - 
"The New Deal”, Musele Sboals. Ge
ras komisas. Atsineškite liudijimus. Ge
ra proga tinkamam asmenui. Atsišau
kite Box 1573, 1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJŲ, 
KLIUBŲ ETC. VALDYBŲ ATYDAI

Amerikos Lietuvių Ekonominis Cent
ras leidžia savo iš eilės trečiąjį metraštį 
—Žiniaraštį No. 3-čią. Šiame leidinyje 
tilps vardai bei kitos informacijos apie 
visas didžiojo New Yorko lietuviškas 
draugijas, kliubus, kuopas chorus ir vi
sokias organizacijas. Tą norime padaryti, 
tai yra patalpinti ir Chicagos lietuvių 
organizacijas bei draugijas ir tt.

Taigi šiuomi prašau draug. bei kliu- 
3ų etc. valdybų narius prisiųsti man 
šias informacijas apie savo draugijas:

a) Draugijos vardas;
b) kada įsteigta;
c) jos tikslas (pašalpinė, politinė, lab

darybės, kultūrinė, dailės ir tt.)
d) narių skaičius;
e) abelnas turtas ir
f) pirmininko vardas pavardė ir sek

retoriaus vardas ir antrašas.
Šias žinias turiu gauti nevėliau birže- 

io 20 d., š. m. Taigi draugijų valdy
bų nariai pasiskubinkite tai padaryti 
tuojaus, nes kitaip jūsų draugija nepa
teks

Lietuvių Dienos programo iš- gūsių jaunųjų pianistų smui- 
pildymo. Todėl visi nariai pri- kininkų ir dainininkų 
valetų pamokas lankyti, kad daugelis jau nuo kelių metų da 
butų galima tinkamai prie tos; lyvau’ja musų scenoje: Pranas 
dienos prisiruošt. Per šias kelias 
savaites kiekvieno nario parei
ga—neapleisti nei vienos choro 
pamokos.—Pirmietė.

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

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

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

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

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

Jakavičius, V. Skusevičiutė, E. 
ir II. Rimkiutės, F. Pūkis, V, 
Nekrash, C. Stoties, W. Grybiu 
tė ir daug kitų, taipgi mergai
čių choras.

Įžanga yra nemokama ir vi- 
kviečiami atsilankyti.

Birželio 9 d. Pirmyn choras, 
vietoje pamokų, turėjo savo me
tinį susirinkimą, kad pasitarti 
apie tolimesnį choro veikimą. 
Tiek pas muzikos direktorių, p. 
Steponavičių, tiek pas narius nu
siteikimas buvo labai geras. 
Pereito sezono apžvalga paro
dė, jog, taip sakant, choro šei
ma nuolat didėja. Tai visiems 
priduoda daugiau energijos 
(Įirbti, o ypač choro vedėjui.

Nors choras ką tik baigė ši 
sezoną, bet jis jau galvoja ii 
apie ateinančius metus,— gal
voja apie tai, katp sekamą se
zoną padaryti labiau sėkmingu.

Kad viskas eitų dar geriau 
ir sklandžiau, ir kad visuomenė 
butų choro parengimais labiau 
patenkinta, nutarta įsteigti ba
letą po vadovyste p. Vytauto 
Beliajaus. Taip pat po vado
vyste p. Kl. Jurgelionio steigia
ma dramos skyrius. Tad seka
mais metais choras galės dar 
labiau pasižymėti, negu ligi 
šiol. Numatoma pastatyti sce
noje mažiausiai du muzikališ- 
kus veikalus per sezoną.

Kad choras butų pastovesnis 
ir galėtų sėkmingiau veikti, tai 
nutarta įvesti mokesčius. Kiek
vienas choro narys per metus 
turės mokėti vieną dolerį. Pa
tyrimas aiškiai parodo, jog cho
rui yra gana sunku tarpti, jei
gu jis neturi pastovių narių. 
Kitame! dainininkai nuolat kei
čiasi, tai tas apsunkina ne tik 
dirigento darbą, bet ir pats 
choras pasidaro savo rųšies 
“turistų kliubu”. šiandien dai
nuoja vieni dainininkai, o rytoj 
jau kiti. Kad to nebūtų, reika
linga yra palaikyti disciplina. 
Nuo dabar choras ir bandys 
disciplinos laikytis.

Kaip visiems yra žinoma, Pir
myn choras dalyvaus Pasauli
nėje Parodoje ir prisidės prie

Steponavičių moki 
nių koncertas

Rytoj, trečiadienį, birž. 14 
d., 7:30 vai. vak., Gage parko 
svetainėje, 55 St. ir Western 
Avė., įvyks dainininkės Anelės 
Salaveičikiutės - Steponavičienės 
ir smuikininko Kazio Steponavi
čiaus (Chicagos Lietuvių Cho
ro “Pirmyn” ir Chicagos Lie
tuvių Simfonijos Orkestro ve
dėjo) balso, piano ir smiriko 
mokinių koncertas.

Koncertas bus įdomus, nes 
dalyvaus daug jau toli pažen-

šiomis dienoųiis gana sun
kiai susirgo p-ia Monika Sinjo- 
kienė. Ją teko vežti į South-

į kalbamąjį L. E. C. žiniaraštį.
Juozas P. Varkala, 
3241 So. Halsted St. 
Tel. Calumet 1656.

Business Service
Biznio Patpmavimaa

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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 kauraL$15. Radios, skalbimui ma
šina, vacuum valytojas, lempos, paveikslai, 
vazos, firankos. drepsai. sidabrini taipgi 
Karakulinis Jakėtas. viską turiu parduoti 
šia savaitę. 5036 Ellis Av. tel.Drexel 4548SPECIALES

KAINOSMADOS 'MADOS
Norint Rauti vienų ar daugiau 

viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduota blfčnkutę arba pri
duoti pavyzdžio nttmerf, pažymėti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

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

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Chicago,

UŽ JŪSŲ pasiūlytą kainą paaukou- 
šių rakandus, turtingi namai, beveik nau
ji ojrientališki kaurai verti $250 už 
$25. Parlor setas, riešuto medžio mieg- 
kambario setas $3 5, valgomojo kamba
rio !atinwood ir dvinynis miegkamba- 
rio setas, sofa ir baby grand pianas, 
sunkus kinietiškas kauras $8.00, scat- 
ter kaurai $3.00, firankos, g ra peš gold 
indai, radio, taipgi įvairus daiktai, grei
tai kraustomes, todėl pasiskubinkite pirm 
negu bus vėlu. 5717 Sheridan Road.

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla- Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
□RIENTAL RŪGS $|Q QE 
(karpetai) ........................... ■ v«wv
PARLOR SETAI $gg gg 

VALGOMŲ KAMBA- $OO
RIŲ SETAI po .......... <-<>■ ■ w

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sau.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

III.
Mrs. Izabel Drilling

3246 So. Halsted Street
Tel. Victory 9898.

Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 
Ekspertė. 

20 metų patyrimas.
Visiems gerai žinoma siuvėja pasius 
jums tokį rūbą, kokį jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms gera proga už mažą 
atlyginimą išmokti siūti. Pramokusioms 

suteikiamas darbas su alga.

So.
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

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi "šovkeisai”. 
gasinius 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.

Y

Lietuvių Kotelis
Turint pinigų

85c
1.36
85c

BORCHIS
35 Avė.,

1420 Civic Opera Houte. Palaukit 
2623.

PAAUKAUSIU Skokie Blvd. kampi
nį lotą, arti Winnetkos (91 pėda). 
Originaliai kainavo $5,000, už $1,750 
rash. 
State

PARSIDUODA storas ir Mokyklų 
reikmenų supplies. Kampinis namas, 
graži apielinkė, 5 kambariai pagyveni
mui. 3459 W. 65th St.. Chicago, II.

grosernė ir bučernė 
Daug pinigų nereikia. Biz- 

metų. šalę parko, 
mieste. Priežastis

7

O v
ii

Aukštas ir tvirtas atle- 
Publikoje pasigirsta bal- 
“Bancevičiau, nepasiditak 
lenkui”. Per garsiakalbį

Ir ' ■ ..i

Užvažiavęs

Siutai dėl vyrų ir vaiki
nų tiesiog iš dirbtuvės 
100% grynų vilnų, visi garantuoti. 
Kaina nuo $9.50. $12.50 ir $13.50.

BARNEY PETKAS 
4171 Archer Avė.

arti Richmond St.

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

—O—

ant uolų prie Isle Royalle salos, Superior ežere, ir skęstąs 
George M. Cox. Visi pasažieriai ir jgula liko išgelbėti.

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

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt St.
CHICAGO. ILL.-

pasažierinis laivas

Augesnei moterei patogiu2949 _ , . _
ploninanti suknelė. Tinka iš bile kokios

Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

vienos 'spalvos arba margos materijos.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SU Chicago.
čia įdedu 16 centą ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No. ----- ---
Mieros per krutinę

■ 1 t . . ' - '

(Vardas ir pavardl)
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IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

WM. RYMAS & CO
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO. 
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

Ibtija)
■ > m

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235 M

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai, už casb 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

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

4554 So. Rockwell St.
....O---

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

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

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION

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

Yards 6701

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas .pilnai snpaŽindįs. 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.

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

Lošt and Found
Rasta Pamesta

KAS RADOTE?
Kas radote Naujienų piknike birželio 

11 d. | Birutės darže prie tikietų bude
lės pražudytą SLA 6 apskr. 30 seriji 

.dėl išlaimėjimo. malonėkite priduoti į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 
su namu, 
nis išdirbtas per 12 
Vienas Storas tame 
Pardavimo liga. 

PETER P. 
1526 No. 

Melrose Park
, Tel. Melrose Park 2118

Real Estate For Sale
Namat-ŽemS Pardavimui 

«^***^*****^^^^***WWWW*I^^»*W*^*WW^WW»^WWWW*>|**«*W>

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

Freertia.no



