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Kongresas Priėmė Industrijos Kontrolės Bilių
Viešųjų Darbų Bi- 

lius Priimtas
Senatas taipjau priėmė bankų bilių, ap

draudžiant} bankų depozitus. Namų 
paskolų bilius pasirašytas

WASHINGTON, birž. 13. — i jei bus reikalo, taksams ir pa-

Lietuvos Naujienos

Senatas šiandie, 46 balsais prieš 
39, priėmė abiejų kongreso bu
tų konferencijos išlygintų in
dustrijos kontrolės ir platų vie
šųjų darbų bilių. Industrijos 
kontrolė bus įvesta, kad pagel
bėti industrijos atsigavimui ir 
pašalinti nesąžiningų konkuren
cijų, taipgi apsaugoti darbinin
kus nuo perdaug didelio išnau
dojimo. Viešųjų darbų bilius 
skiria viešiems darbams $3,- 
300,000,000, kad mažinti šalyje 
nedarbą. Prisiruošimai prie vie
šųjų darbų jau yra vedami,nors 
dar kongresas nebuvo priėmęs 
to biliaus.

Senatoriaus LaFollete pataisa, 
kad butų skelbiama kiek kas 
sumoka pajamų taksų tapo 
konferencijos pakeista taip, kad 
tas palikta paties prezidento 
nuožiūrai, duodant jam teisę 
skelbti pajamų taksus, jei jis 
mato reikalą.

Bilius pasiųstas pasirašyti 
prezidentui Rooseveltui.

Šio biliaus priėmimas pašali 
no svabiausią kliūtį greitam 
kongreso posėdžių užbaigimui.

Kad paskubinti kongreso už
darymą, senatas šiandie taipjau 
priėmė jau* senai svarstoma 
Glass bankų bilių, kuris įveda 
apdraudų -bankų depozitams. 
Tas bilius irgi pasiųstas prezi
dentui pasirašyti.

Dabar senatas svarsto paski- 
rimų $3,4500,000 padengti iždo 
deficitą, kuris pasidarė per po
rą pastarųjų metų.

Senatas pradėjo skubėti baig
ti darbą, patyręs, kad preziden
tas nesutinka nors kiek nusi
leisti nuo to kompromiso, ku
ris tapo padarytas karo vete
ranų pašelpų sumažinimo klau
simu1 ir kurį jau priėmė atstos 
vų butas. Prezidentas prigrū
mojo vetuoti bilių, jei sumaži
nimas pašelpų bus mažesnis, nei 
sutarta konferencijoj su kon
greso vadais.
Prašo neforeklozuoti namų už 

morgičius
Prezidentas šiandie pasirašė 

mažųjų namų paskolų bilių, ku 
ris skiria $2,200,000,000 teiki
mui paskolų mažųjų namų sa
vininkams. Paskolas iš valdžios 
galės gauti visi, kurių namų ver

* tė yra nedidesnė $20,000. Pa
skolos bus ilgalaikės ir reikės 
už jas mokėti 5 nuoš. plauka- 
nų. Smulkiųjų namų savinin 
kai gaus paskolas ne tik mor- 
giČių atmokėjimuį bet taipjau, 

Chicagai ir anlelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskj Šilčiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:-

taisymams.
Prezidentas pasirašydamas bi

lių išleido atsišaukimą į morgi- 
čių savininkus, kad kol valdžia 
susitvarkys ir galės pradėti 
teikti paskolas, kad jie ir visi 
kiti skolintojai susilaikytų nuo 
foreklozavmio namų už skolas.

Jungt. Valstijos atsi
sakančios stabili

zuoti pinigus
Derybos dėl dolerio ir svaro 

stabilizavimo pakrikusios

LONDONAS, birž. 13.—šian
die ekonominės konferencijos 
posėdyje valstybės sekretorius 
Hull visai nedalyvavo ir jame 
nepasirodė, nors jis jame turėjo 
pasakyti svarbią kalbą^ Tik kai 
jau posėdis buvo užsibaigęs jis 
išvyko iš savo hotelio j slaptą 
susirinkimą vadovaujančio kon
ferencijos komiteto.

Derybos de] laikinio Amerikos 
dolerio ir Anglijos svaro stabi
lizavimo, kurios buvo vedamos 
kaipo dalis ekonominės konfe 
rencijos, pakrikusios, nes Jung. 
Valstijos pasipriešinusios laiki
nam dolerio stabilizavimu4!.

Francijos premieras Daladier 
■aštriai kritikavo Amerikos ir 
Anglijos priešinimąsi pinigų 
stabilizavimui. Prie jo prisi
dėjo ir Italijos finansų ministe- 
ris Jung, kuris pasmerkė viso
kius “piniginius manevrus”.

Tik viena Japonija gynė Ame
rikos poziciją, pareikšdama, 
kačpperdaug skubi pinigų stabi
lizacija butų pavojinga. Japo
nija taipjau pasisakė už pigius 
pinigui, lengvius kreditus ir net 
sidabro remonetizaciją.

Konferencijos rateliuose pri- 
sibijoma Anglijos-Amerikos pi
nigų karo, jei pinigai nebus 
greitai stabilizuoti. Ypač stabi
lizavimo reikalaujat Franci j a, 
kuri sako, kad negalima svars
tyti sumažinimo muitų, kol pi
nigai nėra stabilizuoti ir pada
ryti pastoviais.

Besiartinant birželio 15 d., 
kada skolininkai turi sumokė 
ti šimtus milionų dol. Ameri
kai, karo akolų klausimas ne- 
išvengtinai keliamas ir ekono
minėje konferencijoje, nors ir 
bttfvo sutarta, kad tas klausi
mas nebus konferencijos svars 
tomas. Pirmiausia jį pakėlė sa
vo įžanginėje kalboj pats pre 
mieras MacDonald. šiandie tą 
klausimą pakėlė ir Pietų Afri
kos delegacija.

ROME, N. Y., birž. 12. - 
Kadangi ji atsisakė važiuoti su 
juo pasivažinėti, Wm. Lado, 46 
m., gasolino stoties savininkas 
ir 6 vaikų tėvas, pašovė ir sun
kiai sužeidė Helen Kubasik, 13 
m., tada pats nusišovė.

A u s t r i jos diktato- 
torius pradėjo smar
kia kova su naziais 

c c

Visos nazių raštinės uždarytos, 
o Vokietijos nazių atstovas 
areštuotas. Uždraudė karei
viams ir valdininkams pri
klausyti nazių partijiai

Geležinkelių magnatai, Mantis J. Van Svveringen (kairėj) 
ir jo brolis Oriu P. Van Sweringen, kurie pirko geležinkelį be 
vieno cento, uždirbo ant jo $12,500,000 ir vistiek pasiliko ge
ležinkelio savininkais. Pagelba Morgano savo geležinkelių im
perijų dar labiau praplėtė ir dabar yra vieni iš stambiausių 
geležinkelių savininkų Amerikoje.

Nupigins gasą ir 
elektrą Chicagoj 
ir apieliiikėse

CHICAGO. — Chicagoje ir 
apielinkėje nuo liepos 1 d. bus 
nupigintas gasas ir elektra. 
Kaip didelis bu*s nupiginimas, 
dar nėra nuspręsta. Tai bus 
padaryta po pasitarimų tarp 
valstijos prekybos komisijos ir 
elektros ir gaso kompanijų.

Platus viešųjų darbų 
programas Chicagai

VVASHINGTON, birž. 18. -■ 
Chicagos inžinierius Leroy L-.. 
Hunter įteikė Chicagos kongres-- 
manui A. J. Sabath labai platų 
viešųjų darbų programą Chica
gai, kuris kainuotų apie $200,- 
000,000.

Tan projektai! įeina prive
dimas plataus tilto ežere tarp 
Chicagos ir Michigan City, pa
darant naują ežerą ir užpilant 
apie 300 ketv. mylių plotą, ku
rį su pelnu butų galima išpar
duoti lotais. Kitas dalis pro
jekto yra baigimas ištiesti Chi
cagos upę ir elektrifikavimas ir 
pertvarkymas Chicagos geležin
kelių.

Kongresmanas Sabath pro
jektu yra susidomėjęs ir jis 
mano jį pasiūlyti sekamai kon
greso sesijai. Pasak Hunter, 
projektas yra išsimokantis ir jį 
įvykinti butų galima gauti pa
skolą iš Rekonstrukcijos Finan
sų Korp.

8 užmušti politinėse 
riaušėse Meksikoj

MEXIC0 CITY, birž. 13. - 
8 žmonės liko užmušti ir apie 
100 žmonių sužeista provincijos 
rinkimų riaušėse Zitacitaro 
mieste, Michoacan valstijoj.

Naujas "Naujienų” 
Telefonas

CANAL 8500

VIIsNNA, birž. 13. — Tarp 
mažojo Austrijos diktatoriaus 
ir Vokietijos kurstomų nazių 
prasidėjo griežta kova, kuri ve
da prie nazių partijos uždary
mo. Tokis tai esąs Austrijos 
valdžios atsakymas į nazių grū
mojimą pradėti terorą ir iš
sprogdinimą Vien no j kelių bom
bų, taipgi pasiryžimą sudegin
ti paties kanclerio namus.

Vokietijos reichstago narys 
Theo Halicht, kuris Vokietijos 
nazių buvo paskirtas Austrijos 
nazių “inspetorium”, tapo areš
tuotas savo dvare Litz, nors 
jis buk turys diplomatinę nelie
čiamybę. Nazių vadas Prokscht 
pabėgo.

Viennos nazių vadas Frauen- 
feld ir 15 kitų partijos virši
ninkų tapo pašaukti pasiaiškin 
ti policijai ir yra kamantinėja- 
mi.

Didysis Hitlerio namas Vien- 
hojęs> ,į;pris .nąziams kainavo 
400,000 šilingų ir kur randasi 
vyriausioji nazių raštinė, tapo 
policijos užimtas ir uždarytas. 
59 kitos nazių raštinės ir jų 
ginkluotų gaujų kazarmės Vien*- 
noje taipjau tapo uždarytos. Be 
to uždaryta 170 raštinių kituo
se Austrijos miestuose.

40 nazių tapo areštuota, jų 
tarpe 10 vokiečių ir 6 kiti sve
timšaliai.

Valdžia uždraudė kareiviams 
ir valdininkams priklausyti prie 
nazių organizacijų ir kame- 
nors kooperuoti su nazių judė
jimu*.

Policija padarė Viennos uni
versiteto nazių studentų orga
nizacijos raštinėje kratą, o 
Graz universitetą visai uždarė. 
Innsbrucke uždaryti visi vie
šieji namai. Ten nazių rašti
nėje rasta 200 bombų. Pasieny 
policijos apsaugo yra sustiprin
ta.

Visi svetimšaliai, kurie turi 
ryšių su naziais, bet kurie ne
gali prirodyti savo užsiėmimo, 
bus iš Austrijos išvaryti. Aus
trijoj uždrausta platinti Hitle
rio organą Voelkirscher Bae- 
bachter.

Manoma, kad visą tai prives 
prie Vokietijos ir Austrijos di
plomatinių ryšių nutraukimo ir 
prie visiško Austrijos atsipa' 
laidavimo nuo Vokietijos. Pats 
kancleris Dollfuss dabar yra 
Londone, bet jis telefonu pala? 
ko nuolatinius ryšius su Vien- 
na.

Lakūnas James Mat- 
tern sugryžo į Cha- 
barovską, Siberijoj
TOKIO, birž. 13.— Lakūnas 

James 'Mattern, kuris vienas 
skrenda apie visą pasaulį, va
kar 2:15 vai. po piet btfvo iš
skridęs iš Chabarovsko į Nome, 
Alaskoj. Tečiaus šįryt, 6:30 
vai. ryto, visai netikėtai jis su
gryžo į Chabarovską. Jokio pa
aiškinimo nėra, bet manoma, 
kad jis rado kelyje tiek prastą 
orą, kad turėjo gryšti į Siberi- 
ją, nepasiekęs Alaskos. O 
Alaskoj gi jis buvo laukiamas 
su (įideliu susirupinimu, nes jis 
ten jau senai turėjo buri, o tuo 
tarpu apie jį nebuvo jokios ži
nios.

Massachusetts rinko 
valstijos konvencijų

BOSTON, Mass., birž. 13. — 
šiandie Masaschusetts rinko 45 
delegatus į valstijos konvenciją 
prohibicijos atšaukimui ratifi
kuoti. Neabejojama, kad kon- 
vencijon išrinkti tiktai prohibi
cijos priešininkai.

Pasitraukė Justice 
Park viršininkai

CHICAGO. — Justice Park 
priemiesčio, prie Archer ir 
Keane Avės., taikos teisėjus Si 
Lindeman rezignavo. Pirmiau 
rezignavo miestelio konstabelis 
Albert Webster ir Lindeman 
klerkas Richards.

Tečiaus prokuroras skelbia, 
kad tyrinėjimai dėl netesingo j- 
kalinimo James Cropp ir jo sū
naus, bus tęsiami ir toliau ir 
jei pasirodys, kad miestelio vir
šininkai yra kalti, tai jie vis
tiek bus patraunkti teisman, 
nežiūrint jų rezignacijos.

LAFAYETTE, Ind., birž. 13. 
—Penki plėšikai užpuolė Pur- 
due State Bank ir pastvėrę 
$2,000 išsivežė banko darbinin
kę ir vieną studentą, kuriuos 
paliuosavo laukuose.

Kunigai tarsis apie sa
vo algas?

KAUNAS. — Kalbama, kad 
katalikų dvasiški jos tarpe iš
keltas sumanymas sušaukti ru 
denį platų dvasiškių suvažiavi
mą ekonominiais klausimais, ku
riame tuTės būti aptarta algų 
sumažinimas kunigams ir jų 
pajamų sumažėjimas.

Švedija uždraudė po
litinių partijų 

uniformas
COPENHAGEN, birž. 13. — 

Švedijos fašistai ir komunistai 
susilaukė skaudaus smūgio, par
lamentui priėmus įstatymus, 
draudžiančius politinių partijų 
uniformas.

Labiausia nukentės būrelis 
fašistų jaunuolių, kurie mėgda
vo paroduoti rudais marškiniais 
ir svastikos ženklais. Kada tik 
jie laikydavo susirinkimus, 
juos turėdavo ginti didžiausi po
licijos būriai, kad jų nesumuš
tų komunistai ar socialistai.

Komunistai rečiau iftiiformoj 
paroduodavo po vieno susirėmi
mo, 'kada jie buvo apšaudyti ka
riuomenės.

Suktybės ir graftas 
Chicagos parkuose
CHICAGO.— Dabartinės va

karinės miesto dalies parkų ta
rybos prezidentas Joseph pra
nešė gubernatoriui Horner apie 
dideles suktybes, graftą, pinigų 
eikvojimą, neteisingus išmokėji 
mus, kurie buvo prie buvusios 
tų parkų tarybos. Dabartiniai 
komisionieriai svarsto buvusių 
komisionierių traukimą j teis
mą. Tą reikalą taipjau tyria 
prokuroras.

Trys užmušti gengste- 
rių kare

NEW YIOBK, birž. 13. —Vie- 
name aprtamente 65 gatvėj ras
ti trys lavonai žmonių, kurie 
buVo suraišioti virvėmis ir su
badyti peiliais^ Visi trys lavo
nai tebėra neindentifikuoti. Ma
noma, kad tai pasekmė atsinau
jinusio karo tarp dviejų stip
rių gengsterių šaikų .

LONDONAS, birž. 13.—Iždo 
kancleris Chamberlain trumpoj 
kalboj atstovų bute paskelbė, 
kad Anglijos nota, skolų klau
simu jau yra įteikta Washing- 
tonui ir kad jis tikisi, jog klau
simas mokėjimo birželio 15 d. 
skolos bus patenkinančiai išriš-
tais.

Nemoka ne skaityti, nė 
rašyti, o yra mokyklą 

tarybos narys
SCRANTON, Pa., birž. 13.- 

Teisme išsiaiškino, kad Michaėl 
Wolochowicz, kuris jau 17 me
tų kaip yra Didkson City mo
kyklų tarybos narys ir per il
gus laikus yra dagi tarybos iž
dininku ir už tą darbą gauna 
$4,000 į metus algos, nemoka 
nė skaityti, nė rašyti ir niekad | 
nėra buvęs mokykloje.

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 teiefonuokite dėl informacijų
CANAL 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

Priverstinai tvarkys 
atsilikusius Lietuvos 

ūkininkus
KAUNAS.— žemės ūkio mi

nisterija parengė įstatymo pro
jektą, kuriuo priverstinai nori
ma sutvarkyti apsileidusius 
ūkininkus. Apsileidusiems že
mės ūkio kultūros srityje ūki
ninkams tvarkyti, kaip įstaty
mo projektas numato, ž. ūkio 
ministeris skirs jo nustatytam 
laikui specialią ūkininkavimo ir 
ūkio tvarkymo priežurą. ši prie
žiūra bus pavesta vykdyti ag
ronomams inspektoriams, kurių 
nurodymai apleistų ūkių savi
ninkams bus privalomi. Ūkinin
kai šių nurodymų nevykdą bus 
baudžiami piniginėmis baudo
mis, o atsitikimais, kuomet ūkio 
nesutvarkymas gali pakenkti 
kitiems ūkiams, ūkis bus tvar
komas jo valdytojo sąskaiton.

Apsileidusių ūkininkų tvar
kymo klausimas žemės ūkio mi
nisterijoje buvo svarstomas ilgą 
laiką, ne vieną kartą taip pat 
buvo keliamas ir ūkiškų orga
nizacijų suvažiavime. Paskuti
niame žemės ūkio rūmų visu
mos suvažiavime žemės ūkio 
ministerįs net .- bUvo išreiškęs, 
kad didžiumą esamų ukiuPse 
apsileidimų pašalinus, neįdėjus 
didesnių kapitalų, pajamas iš 
žemės ūkio butų galima padi
dinti net 250,000,000 litų. Ga
lutinai tiems apsileidimams ša
linti pasirinkta įstatymo for
ma. Parengtas įstatymo pro
jektas, rodos, jau įteiktas irmi- 
nisterių kabinetui.

Ukmergėje stato gražų 
fontaną

UKMERGĖ.— Paskutiniu lai- 
gu ukmergiečiai labai sufeirupi- 
no savo mėgiamiausia vieta — 
miesto sodu, čia jau įdėta — 
keliolika tūkstančių litų. žy 
miausias darbas— Nepriklauso
mybės 10 metų sukaktuvėms 
paminėti paminklas. Jis uk
mergiškiams kaštavo daugiau 
16,000 litų. Pinigai jam pasta 
tyti sudėti visuomenės auko
mis.

Sode takeliai aptverti tvore
lėmis ir nužvyruoti. Nudažyta 
mėlyna spalva. Daro labai gra 
Žų įspūdį.

Šį pavasarį, iškasti seni suo
lai ir jų vieton padaryta daug 
naujų, patogesnių ir su atra
momis. Ukmergiškiai kaitriomis 
dienomis pasilsi ir pasišneku
čiuoja. Gražu ir labai patogu*

Prie nepriklausomybės pa
minklo pradėti fontano statymo 
darbai. Fontanas bus panašu: 
į esantį Kaune karo muziejaus 
sodelyje fontaną.
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7CHEVROLETZ1

*Knoek. Kimtk.” The house- 
wife gently puts down her egg 
beater, pieks up a clean towel, 
dries her hands a bit impa- 
tiently as the knocking conti
nues and then goes to the door 
to see who is making all of the 
noise. As she opens the door, 
a foot is ųuiekly placed on 
the threshold so that the door 
cannot again be ciosed and n 
young man, probably’ a “col
lege kid”, greets her.

“Good afternoon,
never sayr madam or lady) I 
have been asked to call upon 
you from the Whoosis organi- 
zation, to explain to you our 
plan to assist the Ghicago un
employed. I am sure you have 
heard of us, we are the or- 
ganization which cares for 
crippled and deformed orphan 
children at the so and so 
orphans’ home (The young 
man iries to wring the heart 
of the housewife with tiie fol-Į 
lowing būt doesn’t let her get 
a word in. He attempt^ to get 
her head moving up and down 
nodding assent) You know 
how hard it is for children 
likę that to make their way in 
the world, don’t you mother? 
Grippled, blind and insane 
they' haven’t a chance. Now, 
we can’t give them the love, 
care and attention you give 
your children, būt we do 
give them food, cloth- 
ing and a home regardless of 
whether they are Catholicš, 
Protestants or whatever they 
are, for they 
on this earth, 
Mother?

are all humans 
isn’t that right,

says the house- 
interrupted be-

from fal- 
is now in 
the folder 

wonian*s

“Yes ,but—’ 
wife who is 
fore she can say anything else.

“And this is the way it is 
all made possible,” continues 
the young salesman, as he 
draws from bis inside pocket 
a price list inside a folder 
vvhich he trusts into the wo- 
nian’r hand stepping into the 
house at the šame time. The 
housewife senses something 
vvrong and does not want to 
take the folder būt the ‘‘col
lege kid” leis go of it and 
she instinetively grasps it in 
order to prevent it 
ling. The salesman 
the house and has 
in the impatient
hand. He now gingerly opens 
it and exposes the villainous 
price list, talking all the time 
he performs thesc trieks.

The housewife says, “Oh, 
you’re selling something, well, 
I don’t want anything. I 
haven’t any’ money and any- 
way my house is all cluttered 
up with this sort of junk 
vvhich I will never need and 
can never ūse.”

The salesman dirregards 
this and keeps right on, draw- 
ing his order book and pencil 
ąuietly from his pocket. 
“This list, Missus”, he conti
nues, ‘‘is prepared especially 
for the unemployed and any
thing you can take from it 
will be a double 
the first place, 
helping yourself 
our merchandire
teed with a n one hundr ed fper 
cent money-back guarantee 
and we will refund the niekei 
you spend to call us to refund 
your money, and then too, 
Missus, you wiiLhe helpingime 
make my living.”

“Yes, yes, I know,” objects 
the housewife, 
to live ourselves, ypU/Mnow,

’HF RAfK JTIROR Ile ^^^lected vice-presideiit spite of their tinivįjį’sity trai- *1" our .organization. As sociaj;
.... . i chairman h e mą’de' a dhugessue-f' 

and Biy1 jiusband liias ijbeen x>ut vcess 4f u>ur f irsi; bįg ančiai na- 
of work now for six months mėly, the 
and if it wcren’t for įny 
daughter I don’t know wherė 
we’d be, so—.”

The salesman adds, “Therc, 
j’oii rce, you know how it is. 
I can see that you have a good 
head on you, haven’t you? Būt 
we, all, of us, have to stiek to- 
gether in thesc hard times and 
you are lucky with one work- 
ing, why I’ve know families 
etc., etc. Now, Mother, you can 
ūse sotne of this furniture po- 
lish or vanilia. Which size 
shail I bring you tomorrow? 
The small -size is only fifty 
cents būt you get three times 
as much for a dollar. The 
small? All right, and now thcn 
our baking powder is really 
excellcnt. It won the gold 
medal, etc., etc.” The young 
man goes through a -long list 
of produets and sėlis a fcw 
more. Then he >promises to 
briog the mercliandise the 
next day when he expects to 
be paid for it-.and h e bėgs 
that she please have the mo- 
ney ready for him when he 
calls. The “college kid” leaves.

The housewife 
door with a 
back to her 
herself that 
again open 
stranger.

slams the 
“baųg” and goes 
work promising 
she will never 

her door to a 
— Waldemar.

AMONG US
(This is a series o f biograph- 

ical sketches of our 
members)

Our Ex-Vice-President

travels 
Severai 
South...

Lotus.

Pas didelę daugumą šios dienos trokų savininkų nėra daugiaus 
aušimo, kuris trokas yra geresnis, ir kurį reikia pirkti. Jie 

pasirenka iš Chevrolet sryties - •

Lithuanian Day.
Jiily 16, in the court of the 

Hali of Science, the Lithu- 
anians of Chicagoland are 
prgparing to welcome from 
25,000 to 50,000 Lithuanians 
from all the world oyer. A 
program to make you šit up 
•and take notice — inchiding 
a chorus of over 500 voices 
lUnder the direction of A. Po
cius; an orchestra of over 100 
pieces direėted by G. F. Ste- 
phens; our mqst faihous solo- 
ists; and a greal many sur- 
prises — we’ll let you i n on 
them later. Be sure to pur- 
chase your tickets in advance 
from aųy Lithuanian mer- 
chants. The price will 
higher at the gate.

Personality Conlest.
,Of course yTou have

heard about The Lithuanian 
Dayr ,Quecn ConteSt, to select 
the most typical Lithuanian 
.giri, chosen rather for her 
.personality than 'her bęauty. 
;Twelve other girls will 'make 
iher sulte. Coupons, with a few 
formai ųuestions to be ans- 
wcred are found in all the 
Lithuanian publications. With 
the entrance blank, also send 
in your photo. This contest is 
open to every Lithuanian giri. 
You are not disqualified be
cause you have participated 
or are participating in a si- 
milar contest.
Lithuanian 
extraction 
being one 
teen”.

all

Any giri of 
birt h or Lithuanian 
has a chance of 
of the “lucky thir-

hąve made fąme sor futtimc' 
for ‘themselves; many, who' 
have served the Jlag with un- 
ųueštionąblė dcvdtion. Ali
honor 'te 'teęnf! IJjĮut -of iJfee' 
wise aud ■.•and
partiaaų ifcluteFS 'Ši tete steiM'4; 
tion of great wįį
tiomįl ;ia»d 'Mterb^tionąl jpro- 
blcms, >4fee -siųp^y \litees >mt 
equal 'the demaiid.
such IJęadem i»Me jaud '•wilite-g: 
to
to infjame <4iie /pąssūms Wd 
prejudte.es V^itiiout
the teMtect te ’teįioivv ssųčir 
leaders, 'blie i>ątion - ;cawnot 
forever stroųg jand į >pi^kalhomis jpo HMtenijas.

•nori skaitytis.
Lietuviai privalėtų daugiau 

dėmesio kreipti į organizaci
jas. Ypač moterims reikėtų 

(Juo i labiau 
jhteUmte ^usiorgaujutuos, t tuo 
mažiau progos beturės ųkjtos 
teitos tfš ’niųsįų tyčiotis.

tljfcygos ^surirteki- 
sšįan^ien, birželio 

iH^.v^tevpAt vietoje <Fėltew- 
4hip f Koma e) y^dcaro.

’Susiriaikime klibės i>aldy. J. P. 
įkuria buvo kandi

datas >į teisėjus. Jisai #aĮ^pa- 
pasAkoti »iąpie tai, ^tekius įspū
džius įgavo, besilankydamas

sryties — žemiausios kainos šešių cy- 
«n?!r,lr'uro^a*. ant mark«to- U ne cik dėl žemos kainos jie pasi- 
dia.r vheyrolet. Tie trekai padaryti trijų wheeibase ilgio, ir 

is pasirinkimas visokio styliaus, tinkančio dėl byle kokio 
va smo, suvartoja mažiaus gazo, alyvos, užlaikymas ir pataisy
mai taipgi pigesni, negu byle kurio kito troko, kurį jus nusi- 
kiausiUpatC 1 9a^te taupyti »u Chevroltt Trokait, populiariš-

CHEVROLET MOTOR COMfANY, DETROIT, MICH.

Chief Judge, vy. f Gourtėtf 
Appeals.

Lietuvės jįš visų '^kolonijų 
esate i kviečiamos prisidėti prie 
Jzygos. :įsigysite daug naudin- 
-gų žinių. įšviečiama tiėk .pllie- 

'i tos, ■ųtifck ‘nepiiietės. 'Lyga , jo- 
kięs jmlitikos pevarinėja ir 
Uiarių nuomones nevaržo.

—Wal(įyba.

GREITAS PUSES-TONO PICK-UP 
modelis pagelbsti daugeliui biznių pagerinti savo 
fi-v 4 rrt ■> <r a 1 «. v* •
sas padarytas iš sunkaus plieno. Cab yra išbaig
tas lygiai taip kaip pasažieriniai karai. Syncro-

Šis 

patarnavimą ir sumažinti pervežimo išlaidas. Bak- 
sas padarytas iš sunkaus plieno. Cab yra išbaig
tas lygiai taip kaip pasažieriniai karai. Syncro- 
Mesh gearų šiftas. Niekur negali būti duplikuotas už

«

or nOt well construct- 
oniy because* they are 
place in the English 
of a Litlnfhnian News-, 

Uis suggeštion is to 
biogra-

Mr. K. 'Vincentas, Of iEdiza- 
’beth, ’ NeAv JJęrsąy jdffers- a 
.criticism of all s the SStuSdent 
ipages to limit all artid.es to 
<those coming wttiun fithe >scope 
of Lithuanian; ex.cluding all 
foreign (svetimas.) material, 
not because ingrammatically 
written 
ed,1 būt 
out of 
•section 
pąpcr.
publish Lithuanian 
.pilies, literature, art, history, 
music, activify (here and 
labroąd) educati^jį etę. We 
<shall trypto comį|^y y .witlr Mr; 
'Vincentas requešt ir it should 
picai e all of < our hreaders.

Any othicr sųggesbions or 
criticisms by aųyone will be 
deeply ąppreciated. All com- 
ments and .con t r i b u t i,o u s. 
should be sent to “The -Stu* 
dent Revievv” 1739 So. Halsted 
St., Chioągo, 111.

Tarp Ghicagos

jauNors dar jauna, bet 
spėjusi pagarsėti smuikininkė 
p-lč Valerija Čepukaitė, tapo 
pakviesta groti solo klasiš
kame M. and C. restorane prie 
italų paviliono pasaulinėje pa
rodoje. Ji kas dieną linksmi
na t bei s teikia klasiškos muzi
kos svečiams nuo 11 v. ryto 
ik į. 2 vai. bei po pietų nuo 
6 iki’*9 >al. vakaro. . Jai akom
panuoja garsi pianistė Helen 
FrankHb-

: Beikia tik pasidžiaugti, iikad 
muzikos ir dainų tautos sūnus, 
italai, .įvertino musų tautietės 
mužikfdiškus gabumus ir pa
kvietė ją pildyki i jiems progra
mos. . Pdės Čepukaitės daly
ve vilnas ^pasaulinėje parodoje 
yra pliusas musų tautai. Tad 
lietuviai, lankydamiesi pasau
linėje parodoje, nepamirškite 
užsukti į italų pavilioną pasi
klausyti jos pildomų progra
mų. — Rep.

PUOŠNUS PUSĖS-TONO PANEL—Joks kitas 
panel trokas ne patarnauja taip lengvai ir nekai- 
nuoja taip mažai vartoti. Turi pritaikomą drive- 
riui sėdynę, nuo blogo oro apsisaugoti langus, in- 
suliuotą vidurį su dome šviesa. Pasirinkimas vi
sokių spalvų kombinacijų. Geriausia kas galima 
gauti už .............................................................................

*530

»■ '•*!

S

PUIKUS SEDAN DELIVERY—Šis didelės įtal
pos trokas numuša pristatymo ir pardavimo išlai
das dėl kai kurių didžiausių biznio firmų. Turi 
Fishcr Body, pilnai išklotą vidų, Syncro-»Me$h 
gearų-šiftą, coach lempas. Pastebėtinas pirkinys už

DYLERIUS
Co.

’545
Litfiįvių

Ushers.
The Lithuanian University 

Club has chargc of the seat- 
ing on Lithuanian Day at the 
Fair. Students desiring to lend 
their aid as ushers may get 
further mformation by writ- 
ing to me at 8121 Drexel Avė. 
or phoning Radcliffe 5756. 
Any and all questions concer- 
ning the Fair will be 
wered by Magda.

?

Iš Moterų Lygos 
veikimo

Liet. Keistučio Pa
šalpos Kliubo narių 

dėmesiui
šiuomį pranešu, kad nuo 

birželio 10-tos dienos aš perė
miau nuo Keistučio kliubo 
sekretoriaus visas knygas.

Todėl visi, kurie turite ko
kius pors .reikalus, liečiančius 
prOtėkolų sėkretoriaus pareik 
gas, malonėkite kreiptis se
kamu adresu:

Si. N (irkis,
1900 W. 35th St.

Gegužės 24 d. įvyko 
vių Moterų Piliečių 
(Lithuanian Women’s 
League) susirinkimas Fellow- 
shįp House svetainėje, 331 AV. 
33rd st. Susirinkimas z buvo 
gana sėkmingas ir 1;praėjo pa
kilusiu upu, nežiūrint to, kad 
oras buvo itin,įšilus, pirmiau
siai buvo svarstorųi organiza
cijos reikalai. Paskui pakvies-

Lietu- 
Lygos 
Givic

Clement J. Svilow. Born... 
yes...er..er... 1909, November, 
16th. Locus in quo. Ghicago, 
Illinois. Glem’s many travels 
included Europe when at the 
age of three he spent his time 
in a nurse’s lap in some hotel 
while his folks SAW Europe. 
Lithuania, of course, was on 
the itinerary būt it made little 
difference to little, rollyrpolly 
Clein. His domestic 
took in California 
times and all of the 
even as f ar as Saint
No... farther... Little Egypt in 
Southern Illinois. Te could al- 
most see Miami Beach on a 
clear day from an aeroplane.

When ąuestioned further, 
Clem remarks, “Būt seriously.. 
my life has been uninteresting 
and I hesitate to go further.” 
And in the next breath, “If 
anyone cares to know, I dab- 
bled some in the movies in 
Los Angeles.”

This would be as good a 
place as any to give a cross 
section of Clem’s record at 
Lake View high. Along .dra- 
matic lines, he was the preri- 
dent of the drama guild. He 
vvorked up to news editor on^ 
the school paper. His athletic 
career was eurtailed by the 
usual mother fear of injury 
and so he made the c|iess 
team. Clem was a member of 
many other clubs.

Mr. Svilow has graduated 
from a four year Liberal Arta 
course maj.oring in Frepch 
and English , and įs npw ętu- 
dying in the Law Schoąl. A t 
Illinois University • he was I the 
president -.of his ‘ fraternity.

Clį&m is a charter member 
of tho Lithuanian University 

būt we Jiave|Club. Last year while attend- 
ing i’NorthAvestern University

THOUGHTS

ans-

blessing. In 
you will be 
because all 

is guaran-

To me there is nothing 
sadder than the eherishing of , 
old griefs. Think of the lives 
that are ruined by this che-r 
rishing of old griefs, — the 
ciosed and darkened room and 
the mourning that does no^ 
good either to the living or 
ithe dead. The dead ask onlyij 
to be remembered 
uiembered aru f _ ............
tniop who shared aįike the 
joys and sorrows of the loved 
ones. To ėherish old griefs' 
aintil young and old lives are- 
being warped and ruined. 
around you, then that grief • 
becomes pure! iselfisliness. ■ 

—G. PJ
-ĄllOr—

The .Univerąities should aini 
įto tum out nųeu Avlio sball bą 
the--leadeps jwt of ,thęir pro- 
fesCidn 'or husinėss or 4rade 
only, būt.< jtheirdimA; »ot in

re
the good coiųpa- 
nrnrl olilra t -f

JUOZAPAS EUDEIKISIR TĖVAS

LAVONĄ PAKELIAM DYKAI 
30 M?tų Spiningo Patarnavimo

PąŠankite 1 -REWpLIC 8340 dcl eksperto patarpąvimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

,5340 South Kedzie Avenue

l’ark Motor Sales, 
8103 Lawrence Avenuo, 

Chlcago. Illinois. 
Suininit Motor Sales, 

Sunųnlt, Jllhiois 
Asliland Avenue Motor Sales, 

0483-43 S. Ashland AvenUe, 
<*tnaKO, Illinois.

Danmann Chevrolet oaies, 
8016 Archer Avenue, 

Chlcaro. Illinois, 
■niameuser Chevrolet emies, 

NUes Center. Illinois. 
Oaleyi Brothers, 

10034 S. Mlęhlran Avenae, 
Cb1—-O. IIHInnls.

Clarke-nulett Chevrolet Oo., 
Mldlothlan, Illinois.

Clark-Maple Motor Balęs, 
1086 N. Clark Street, 

ChleaRO, Illinois.
.Clnyton-Dean Chevrolet Co., 

3000 Washln»ton Bltd., 
Chlcaro. Illinois.

DesPlaines Motor Sales, 
DesPlalnes. Illinois. 

DesPlalnes Vallry Motors, 
> T.emont. Illinois.

< Drlle Motor Sales. 
6080 Rooscvelt Road, 

Berwyn. Illinois. .
Durst Chevrolet Company, 

1147-00 W. Jackson Blvd., 
ChleaKp. Illinois.

. Eran Chevrolet Sales, 
0140 MJhvauKee Avenue, 

Chlcaro," Tjllnofs.
B. H. Meck & Company, 

Hlnsdale. Illlnoie.
Garfleld Chevrolet Sales Co.

6 K. Garfleld Blvd. 
Chlcaro. 111.

Ilammel .Chevrolet Oo. 
73Rtf86 W.. -yr»nd Avė. 

Clilnavo, III,

EKONOMIŠKAS STAKE TROKAS—Šiurkštas 
modelis kuris sumušė rekordą dėl pigios opera- a ® ja
vinio kainos ir užlaikymo išlaidų. Kaipo .specialus » 
atsižymėjimai įskaitoma tvirtai subudavota plat- 
forma, plieno sign paneliai, hinged centro stake 
sekcija, 131” vvheelbase. Pirkinys iš pirkinių už
Aliprices f. o. b. Flint, Michigan. SpeciaI eąuipment extra. Lowdo- 
livered prices and easy G. M. A. C. terma. A General Motore Value.

TAUPYKITE SU CHEVROLET KOKAIS
MATYKITE ŠIUOS CHEVROLET

Ha f nėr Chevrolet 
3610-13 B. Michiran Avė. 

CtiJc»<o, III. 
Keen&n Chevrolet Malee, 
B3S6 >W. 82hd Street, 

Cicero,' Illlnoia.
' Kolfleth-Beld Chevrolet, 
8304 Wr Chicoiro -Avė.. 

Chicaffo, ItttnoU.
Kuahler Chevrolet ųalee, 

6817 Broadvay 
Chimum. įmėpls. 

I»very Chevrolet Co. 
7116 ifxehwi««, Att.

Chlcaro, jūl.

Uhlnco, nilMl.. 
Mclnerney Motor" Co.,

McManua Motor Sales, 
6711 S. Weetem Avenue, 

Chlcaro. Illlnoia. 
Miller Chevrolet Belea 

1833 w. Irvine I’ork *»Blvd. 
Cbleero. UI.' 

MHwankee Avenue .Motore, 
»004 Mlhvnukee Avenue, 

Ch1«**« Illlnoia. " 
Murray Service & Motor, 

663 Madlaon Street, 
Gak Porjk, IlUridls. 

Nelaon Chevrolet Baiee, 
. 3849 N. Clark Street. 

; Chlcaro. Kllnola. 
Nickey Chevrolet Baiee, Ine., 

8010 Irvtar Perk Blvd.. 
Chlearo. Illlnoia. 

Nlebnrger Chevrolet Oo., 
7744 Stoney leiand Avenue, 

Chlcaro, Illlnoia.
J^orth Shore Chevrolet Salei 

v 611 Main «t„ •
AVilmette, IU. 

Orine Chevrolet Co. 
6300 Lhke Park Avė. 

Cbleaso, nilnoti

6837-41 < Ogden Are., 
Bern-yn, TU.

A. 9. OosterbMk Motor O
♦ Halšted Street*

Chlęaro. 1111 n oi b.
** ** J* _ w _ _

Help ,

ee, Ine., 
0843 8. Halsted Street, 

Chlearo, 1111 n ola.
Trl-Ctty Motor Oo

• Vark.
Opto'rrt

48*0
* Chieagbj:

SSSHtelU A n
^^Bvaęeton,' Hitnala.

Weat Auto Sales, Ine^

40»-6ttę * 
Biųe . |lla

Ch Hėl

Kt Motdt^šiKoe Co.,

'l^.i>y.W)lįi..iiFlV|ii f - IJipiĮZ UĮHItlliiij JUII lį . ' ijĮII I | <||l|>|>Įl|tl|)il.iįwir"Vii^

TOtlMA^ TAUTIETI!
Naujiems l uotams , prasidedi n^užimteš sau užsisakyti
•ir savo giinipSpis fei L^tuypje užprenume
ruoti .pĮačįąi žinomų .Lietuvoje Jątevos-minties m^nesipį 
mokslo, Vįųupmęnėą ir literųįurp8t populiąrų;AurpaĮą

KULTŪRĄ
RBENUMER’Am <AINA: ‘Ąm^ikpj . melams -

<dol., jpųsei metų-
pusei metų — į dol., <ketvir^iui — ^dol.

-šiauriai, Aųijrb^al. ‘‘Kulturp8 
rž. iadniin.

ki.« imu , m i iiĮiiiiium iii'iiiiil

•f

U J

tnli

■ ii

•r ■ ’• 
•***

4,pj^rįkpj metams-----
U/2 dol.; Lietuvoj metams — 2 dol

nola.

and
Chlcaro, Illlnoia.

O. W. Zander Motor Mele*. 
Arltnston Hclrhte. Ūl.

prejudte.es
artid.es
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Af. V. Kopjev.

Roseland

■

dėlšMKĮ

liūdnas šaukimas: 
daubos jam atsilie-

Sėkmadienį tapo policijos nu
šauta Anna Lupke, 1749 W.

Leo Lupke. Velionė buvo tik 
21 metų amžiaus.

kurį veda 
Lietuvių Daktarų 

nariai. Per paskuti- 
savaites buvo išeg- 
pusėtinas skaičius

Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo susirinkimas

džiaugsmas neilgam 
abiejų keliautojų šir- 
pamatė, kad rūkas

ten t Anna Zimantaitė. Prieš ti berniukai ir mergaitės nuo 
•kiek laiko ji apsivedė su lenku 12 ligi. 16 metų amžiaus.

išsėdėti ■

Gyvenimo Šaknis”
(Kinų Legenda)

(Tęsinys)
Miego deive užliūliavo jo 

liūdesį, ir tada, kai kelionės 
draugai jau senai buvo atsi
kėlę ir garbino kvepiantį pa
saulį, Liu dar tebemiegojo. 
Nubudęs, jis pajuto, kad mie
gas sustiprino jį, nusiminimas 
dingo ir diena pasirodė jam 
daug linksmesnė.

Nuo ryto pradėjo žmonės 
ruoštis. Po ilgų apeigų visi 
pradėjo valgyti; tai buvo 
paskutiniai pusryčiai prieš ei
nant ieškoti brangią šaknį.

“Džen-šen” kinai laiko šven
ta šaknimi; ieškoti ją gali tik 
beginklis žmogus. Ieškant šak
nį galima pasiimti įrankiai 
šakniai iškasti. Maistas imti 
griežtai draudžiama; todėl visi, 
kurie eina šaknies ieškoti, tu
ri tiek privalgyti, kad paskui 
nemirtų badu, o jeigu kartais 
šaknies ieškotojas vis tik nori 
labai valgyti, tai jis gali su
valgyti savo ulas, t. y. pušnis 
arba batus.

Kai visų skilviai buvo pri
kimšti kiek tik galima, visas 
būrys pasidalino dvejetais ir 
jie išvaikščiojo į įvairias pu
ses. Stovykloje liko tik senas 
kinietis — vadovas, kuriam 
buvo patikėtas visas turtas ir 
žmonių — šaknies ieškotojų 
maistas.

Van-hau-ho ir Liu nuėjo 
drauge; nusileidę nuo pakilios 
vietos, kame buvo jų būrio 
stovykla, jie greitai dingo tir
štoje žolėje.

Jie ėjo plonu balsu dainuo
dami apie pasaulio gražumą 
ir apie visagalinčius dievus, 
sukurusius jį. Po kiek laiko 
abu bičiuliai pasuko nuo dau
bos upės į šalį ir nuėjo į kal
veles, ieškodami “džen-šeno”. 
Dievai buvo palankus t jau
niems bičiuliams ir į vakarą 
kiekvienas jų jau turėjo bran
gią šaknį. Artinosi vakaras, 
tamsesnis pasirodė žalių žolių 
kilimas, ir dar ryškiau jame 
užsidegė raudonos lelijos.

Kada saulė, nusiuntusi sa
vo paskutinius spindulius nu
tilusiai gamtai, nukrito už 
kalvelių, tada tik bičiuliai pra
dėjo ieškoti sau vietos nakvy
nei čia pat, prie upės, kad 
nenutolti nuo laimingos vietos. 
Ūžėję ant vienos iš kalvelių, 
jie padarė sau iš krūmų ir 
šaknų palapinę.

Netrukus ėmė pusti lengvas 
vėjalis, ir nuo pietų rytų pa
dvelkė drėgme, o paskui atsi
rado ir rūkas, kuris apgaubė 
viską ir užgesino ryškias žvai
gždes.

[.ISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listerine beveik mome raliai 
užmuša turinčias bendrumo 
•u paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su* 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne* 
priltidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai* 
ke 2 H žiemos mėnesių pa* . 
rodi, kad tie, kurie plauna J 
gerklę su Listerine tiktai % I 

I tesirgo šalčiais, turijo H t 
1 trumpesnius ir % lengvesnius ’ 

už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pbarmacal Co., St. 1 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

Drėgmė atsiradusi nuo ruko 
neleido pasilsėti musų keliau
tojams: greitai jų rūbai buvo 
persunkti ruku ir juos pradė
jo drebulys krėsti.

Dar toli buvo iki aušros, ka
da abu bičiuliai pakilo ir už
kure ugnį: jie nutarė laukti 
ryto, šildydamiesi prie laužo.

Bet aušra, vos matoma pro 
tirštą ruko uždangą, neatnešė 
dienos. Saulė tą dieną nepa
rodė savo auksinių spindulių, 
o rūkas, ir be to tirštas, pa
sidarė dar tirštesnis ir nepra
leido saulės spindulių.

Pasilikti vietoje ir laukti ge
ro oro, nebuvo prasmes, nes 
rūkas, šiandien atsiradęs, galė
jo labai ilgai būti, — dvi, tris 
dienas ir net daugiau, o tada, 
sugaišinęs tiek laiko, žmogus 
galėtum nesuspėti rasti kelią 
ir badu numirti.

Kaip tiktai nušvito, abu bi
čiuliai nuėjo atgal,, prisimin
dami jiems žinomas vietas.

Drąsiai ir linksmai nuėjo 
Liu ir Van-hau-ho, tikėdamie
si be sunkenybių rasti upę, 
nuo kurios vakar nutolo.

Bet štai kojos jau pradėjo 
jiems skaudėti nuo greito ėji
mo, o upės vis niekur nebuvo 
matyti.

Baimė pirmą kartą pradėjo 
skverbtis į Van-hau-ho sielą, o 
Liu vėl užpuolė jo juodos min
tys. Nuėję dar kiek, abu bi
čiuliai sustojo ir atsitūpė; 
kiekvienas buvo kupinas bai
mės.

Apsidairę aplink, šie su
prato, kad ėjo ne tuo keliu, 
kuriuo ėjo vakar. Bukas ne- 
siskleidė, o stambiais lašais 

bičiuliams» pastiprini-

žolės. Baimė už savo gyvybės 
netrukus privertė juos atsikel
ti, ir jie, vos vilkdami kojas, 
nuėjo toliau.

Kai atėjo vakaras, abu ke
liautoju sustojo nakvynei ir 
stengėsi prie laužo susišildy- 
ti.

Kupina išgąsčio naktis, pra
leista nežinomoje vietoje, ne
suteikė 
mo.

Rytą 
pripildė 
dis: jie 
šiek tiek praretėjo, pakilo iki 
pusės kalvelių ir atskleidė 
vaizdą, bet ši vieta buvo jiems 
nežinoma...

Norėdami kaip nors nusira
minti ir išsigelbėti, jie ėmė 
vienas kitam prikaišioti, kad 
negrįžo prie upės ir dabar 
jiems tenka klaidžioti antrą 
dieną.

Netrukus priekaištai' virto 
ginču ir abu nusprendė ieško
ti kelią atgal skyrium. Veltui 
Liu, kuris suprato, kad jiems 
abiem gręsia neišvengiama 
mirtis, jeigu jie išsiskirs, tiki
no Van-hau-ho, kad jie abu 
žus, bet šis neklausė jo ir, at
sistojęs, nuėjo kalvelių linkui. 
Su kartumo pripildyta širdimi 
Liu nuėjo prie upelio daubos, 
tikėdamasiis juo nueiti prie 
upės. Netrukus alkis, papras
tas paklydusio žmogaus ben
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drakeleivis, pradėjo jį kan
kinti. Liu ėmė rinkti valgomas 
šaknis, bet jos mažai jėgų su
teikė nuvargusiam ir nera
miam keliautojui.

Van-hau-ho, neapgalvotai 
pametęs Liu, tikėdamasi, kad 
rūkas išsisklaidvs ir kad iš 
kalvelių viršūnių jis sužinos 
kryptį į stovyklą, vaikštinėjo 
visą dieną ir atėjus vakarui 
alkio kankinamas be jėgų kri
to ant žoles.

Kitos dienos rytas buvo 
toks pat, kaip ir praeitos. Liu 
ir Van-hau-ho suprato, kad 
jiems teks mirti bado mirtimi.

Alkio ir sąžinės kankina
mus. bičiulius pagavo nusmini- 
mas.

Ir štai, tada tarp kalvelių 
pasigirdo 
“Liu;” iš
pė toks pat liūdnas “Van-hau- 
ho”. Bet deja! Jie nebegirdėjo 
vienas kito, ir kiekvienas iš 
jų atsiminęs savo senų bičiu
lystę, kuri juos rišo abu, dar 
labiau nulindo...

Po dviejų dienų dievai pasi-, 
gailėjo jų: paėmė jų sielas; Trys nariai pasveiko ir ketu- 17th st. Tos tragedijos pra moteris buvusi lietuvaitė; Bu-Į sveikatos konteste gali dalyvau- 
ir apgyvendino dviejuose pau- ri tebeserga, — iš jų du ligo džia buvusi tokia: pas John 
kščiuose. Vienas paukštis gy- ninėje. Cieple, 1707 W. 19. st., buvo pa*

© Iicomtt* Mybm Tobacco Cb,

vena tarp kalvelių ir šau
kia: “Liu,” kitas skraido dau
bose ir liūdnai šaukia: “Van- 
hau-ho.” »

Taigi tų paukščių liūdnas 
šauksmus girdi pasivėlinęs ke
liautojas taigoje tarpe kalve
lių. Išvertė

Arėjas Vitkauskas.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

{Pereitą penktadienį Strumi
los svetainėje Įvyko Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo susirin
kimas. Susirinkimas buvo ne
skaitlingas. Karščiams užėjus, 
nariai pamiršta lankytis į su
sirinkimus.

Išvažiavimo surengimui ko
misija rekomendavo daug vie
tų. Už nekurias vietas ir šiais 
depresijos laikais reikalaujama 
nemažai atlyginimo. Susirinki
mas pasirinko arčiausią ir pi
giausią vietą išvažiavimui. Nu
tarta rengti išvažiavimą Wa- 
shington Heights miškelyje lie
pos 2 d. Vieta neprasta, šiemet 
dar niekas tame miškelyje ne
turėjo pikniko, todėl ir žolė 
nenuminta. Tik nepamirškite 
visi atsilankyti.

Nutarta narius kviesti atvi
rutėmis išvažiaviman, o kartu 
ir į pusmetinį susirinkimą. Ga
vę ankščiau atvirutes, nepa
mirškite pusmetinio susirinki
mo.

Susirinkimas buvo trumpas 
ir ramus. —Korespondentas.

Policija nušovė Anna 
Zimantaitę-Lupke 

re, kuri užsibaigė muštynėmis. 
Esą, James Leonard kokiu tai 
budu įžeidęs Anną Lupkę. Pa
staroji nusisk nudilsi savo vyrui, 
Leo Lupke. Vyras ir jo brolis 
pradėję švaistytis revolveriais 
ir grūmoti susirinkusiems sve
čiams. Tada tapo pašaukta po
licija.

Kai broliai Lupke pamatė 
policijos skvadą, tai jie kartu 
su Anna šokę Į automobilį ir 
bandę pasprukti. Prasidėjo 
lenktynės. Matydami, kad ne
galės pabėgti, Ltfpke pasuko au
tomobilį į skersgatvį. Kadapo- 
licmonai bandė prisiartinti tai 
John Lupke pradėjęs šaudyti. 
Policmonai, žinoma, tuo pačiu 
atsakė.

Padarinyje abu Lupke broliai 
tapo sužeisti ir suimti, o auto- 
mobiliuje buvo rasta suknių* 
busi ir negyva Anna Lupke: 
jos galva buvo policijos kulkos 
perverta.

Toks bent yra policijos ra
portas. Dabar eina tyrinėji
mas. ,

Mums praneša, kad nušautoji

Paskutinė sveikatos 
kontesto savaitė

Su šia savaite pasibaigs svei
katos kontestas, 
Amerikos 
Draugijos 
nes kelias 
zaminuota 
berniukų ir mergaičių nuo 12 
ligi 16 metų amžiaus. Kai kon
testas pasibaigs, tai bus galu
tini rezultatai. Vadinasi, laimė
tojai,—sveikiausia mergaitė ir 
sveikiausias berniukas.

Tačiau dar yra progos kon- 
teste dalyvauti. Ketvirtadienį 
ir šeštadienį nuo 4 ligi 6 vai. 
po pietų šv. Kryžiaus ligoni
nėje įvyks paskutiniai egzami
navimai. Tėvai, nepraleiskite 
tos progos. Jums patiems bus 
svarbu patirti, kiek sveiki yra 
jūsų sūnus ir dukterys. Už eg 
zaminavimą nieko nereikia mo
kėti.

Dar kartą tenka priminti, kad 
’ sveikatos knnteste ornli dnlvvsii.
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raščiUose tuščius tarpus saki
nių, viduryje. Kai kur kokia 
tai nematoma ranka nugnybo 
sakinio pradžią, kitur yra din
gęs sakinio galas, taip kad sun
ku net suprasti, kas norėta 
straipsnyje pasakyti. Pavyz
džiui, “Liet, žinių” Nr. 122-am 
redakcijos straipsnio “Laiškas 
’šaiškina” 
prasideda

antras paragrafas 
taip:

šį kartą mes 
atkreipti visuomenės 
į naujus faktus, kū-

išskiriant 
lenu Ben- 

Chičaffo, 
HL Telefonas Roosetelt 8500;
_ii*i ....................-...............“ ——

LONDONE BOLŠEVIKAI NEBAUBIA

Sulig bolševikų mokslu, tikri revoliucionieriai nie
kuomet negali turėti nieko bendro su buržujais, ir iš 
visų, buržujų labiausia neapkenčiamas jiems yra Mac- 
Donaldas, kurį visas komunistų internacionalas ir visi 
komunistų laikraščiai keikia diena iš dienos susiries
dami.

Bet štai “vienintelė tikra proletarinė” Rusijos so
vietų. valdžia tapo pakviesta į viso pasaulio buržujų 
kongresą Londone. Bolševikai kvietimą priėmė ir pa
siuntė savo • oficialius delegatus — užsienių < reikalų ko
misarą “draugą*’ Litvinovą ir būrį kitų “draugų”. Kaip 
telegramos iš Londono praneša, bolševikų delegatai, te
nai nuvykę, elgiasi visai ne taip, kaip jie turėtų elgtis 
pagal leninizmo tezius. Kada į pasaulio ekonominę kon
ferenciją (kurioje pirmininkauja MacDonald&s!) atė
jo Anglijos karalius Jurgis pasakyti1 sveikinimo kalbąs 
visi delegatai atsistojo — ir “draugas” Litvinovas bei 
kiti ‘.‘draugai” is Maskvos atsistojo taip pat.

Paskui konferencijos eigoje pirmininkas MacDo- 
naldas paskelbė įvairių komitetų ir komisijų sąstatą. Į 
svarbiausiąjį tų komitetų — steering committee — ta
po paskirta po vieną delegatą nuo šių valstybių: Ar
gentinos, Kinijos, Čekoslovakijos, Francijos, Vokietijos, 
Britanijos, Vengrijos, Italijos, Japonijos, Meksikos, 
Holandijos, Ispanijos, Švedijos, Amerikos Jungtinių 
Valstijų, Rusijos ir KanaddS: Vadinasi, šitame vado
vaujančiame konferencijos komitete Stalino atstovas 
darbuosis kartu su Hitlerio atstovu, su Mussolinio at
stovu, su Horthy (Vengrijos diktatoriaus) atstovu ir

bu

pa-

tarpe Trečiojo5 Internaciona- 
< 1d vado ir ‘Trečiosios Impe

rijos’ statytojo, turi galų 
gale atidaryti akis ir akliau- 

i siems darbininkams-konfiu- 
nistanis Vakaruose ir Rusi
joje, parodant, koks nesu-* 
taikomas; prieštaravimas yra 
tarpe bolševikų* idėjomis ir 
jų praktika.”
Naują šito prieštaravimo įro

dymą dabar davė bolševikai 
LoridOn’^ Sovietų užsienių rei* 
kalų komisaras Litvinovas tš> 
po paskirtas į? Vadovaujantį 
pasaulio ekonominės* konfereft* 
ei jos komitetą,kartu su Auga
lijos, Amerikos, Francijos, Vo
kietijos ir kitų1 kapitalistiškų 
šalių atstovais. Tuo gi tarpu 
Maskvoje soVietųj laikraščiai 
“Izvestija” ir “Pravda” pleški
na straipsnius, išjuokiančius tą 
Londono konfetinei ją.* ir pra
našaujančius ja? višišką! fiaseo.

venimas1 jeigu dieną ir naktį 
jo nusikaltimo šešėliai; lystų 
jam į akis iš ramių užkampių, 
tyčiotųsi iš jo iš slaptų vietų, 
šnibždėtų jam į ausį besėdint1 
prie pokilio, savo lediniais pir-

I KlulfAT g|Qjį» pabudintų jį iš miego!

Pagalios, vakare konferencijos atstovams buvo iš
keltas bankietas. Tame bankiete buvo geriama už svei
katą Anglijos karaliaus Jurgio. Bet “draugas” Litvino
vas neboikotavo bankieto, ir kada buvo paskelbtas 
toastas už karalių Jurgį, tai sovietų įgaliotinis ne tik 
ne baubė prieš šitokį pasaulio revoliucijos išniekinimą, 
bet, iškėlęs savo šampano stiklą, šaukė kartu su visais 
buržujais “De kink”. Tai nereiškia, kad “draugui” Lit- 
vinovui drebėjo kinkos, bet jisai- norėjo pasakyti, kad 
ir jisai geria “už karalių” (the king).

Reikia tikėtis, kad ir toliaus Rusijos komunistų 
atstovai Londono konferencijoje susilaikys nuo baubi
mo.

norime 
dėmesį 
rie kaip tiktai patvirtina ne 
‘L. A-do’, bet musų teigi
mus.”
Kiek žodžių trūksta to sa

kinio pradžioje sunku pasaky
ti, bet aišku, kad čia straips
nis, jau sudėtas į špaltas,- 
vo keno tai apkramtytas.

Toliaus randame šitokį 
ragrafą:

“Kaip jau žinome,1 kalbu* 
rios 'tos organizacijos dalys 
ir išorę pasisavino iš kry
žiuočių ordino: ant krūtinių 
nešioja * j uodus - kryžius ir,. at
sigręžę į« Rytus, žvangina1 ” 
Kuo žvangina,- nepasakyta,' 

nes sakinys nutrauktas;
Nėra abejonės,* kad šituos 

straipsnio apkramtymus atliko 
ne kas kitas, tik cenzorius. Tai 
kam tuomet reikėjo mulkinti 
visuomenę ir skelbti, kad spau
dos cenzūra Lietuvoje esanti 
“panaikinta”?
i Pastebėtina da yra tai, kad 
tame cenzoriaus apkandžiota
me straipsnyje eina kalba apie 
Vokietijos nacionalistus bei fa
šistus, įsteigusius “Vokietijos 
rytų sąjungą”, kurios specialis 
uždavinys yra plėsti “vokišku* 
mo” įtaką ir galią Pabaltijo 
kraštuose. Kuomet Kauno dien
raštis bando iškelti aikštėn 
pavojų, gręsianti Lietuvai iš 
vokiško nacionalizmo pusės, tai 
Lietuvos cenzorius brauko 
straipsnio sakinius, neduoda
mas laikraščiui laisvai išreikš
ti savo mintį! Ar tai ne skan
dalas ?

ĮVAIRENYBES
Tutankhamono prakei 

kimas išaiškintas’

SOVIETŲ UŽSIENIŲ
POLITIKA

Minčiai’ slankiojant po jo sme
genis, jis išblyško iš didžios 
baimės ir jam atrodė kad oras 
staiga btfvo atšalęs. Ak 1 Kokio
je gi pasiutimo valandoje jis 
nužudė savo draugą! Kaip bai
si buvo ta šmėkla, vien tik 
prisiminimas to vaizdo! Jis 
vėP viską phniatė. Kiekvienas 
biaUrtis* mašinomis pasirodė 
jani dar sti didesniu baisumu. 
Iš tosios Praeities’ urvo iškilo’ 
baisūs ir raudbnai apraišiotas 
jo* nuodėmės pavidalas. Lor
das‘Henrius atėjęs šeštą valan
dą rado * jį taip verkiantį^ lyg 
jo širdį* Butų plyšun

Jis tik4 trečią dieną išdrįso 
išeiti laukan'. Giedriame' ptfšių 
kvapo orė, jam atrodė butę tą* 
žiemos rytą kažko jam sugrą* 
žinančio linksmumą'ir pasiry
žimą gyventi. Tai tfe vien - tik 
fiziškų aplinkybių stovis- pada
rė" tą permainą. J6 paties pri
gimtis sukilo priešr pferdidėles* 
kan'čias, kurios butų sugadinę 
ir sudlūakę ramybės tobulu
mą. Visuometf taip*esti sU to
kiais gudriais bei švelniais- 
temperamentais: Jį tvirtos' ai
stros* sUSibraižo* ar palinksta; 
jbs nužudo žmbgų1 arba pačios 
žūna. Paviršutiniai liUdėsiai ir 
paviršutinės* meilės nustoja 
buvoję; LiUdėsiai ir meilės, 
jeigu esti dideli,' esti* sunaiki- 
pamf* jų pačių pertekliaus? O’ 
kas daugiau, tai kad jis pats 
Buvo persitikrinęs; jbgei1 jis 
buvo auka- jo paties įsivaiz- 
diiotOS baim&v ir jis dabar’ 
žiurėjo į savo buvusią baimę’ 
su kokiuo tai pasigailėjimu ir 
ne su maža panieka.

Po pusryčių jis išėjo su ku
nigaikštiene pasivaikščioti ant 
valandos po daržą, o po tam 
nuvažiavo skersai parko susi
tikti n būrelį medžiotojų. Aštri, 
k^ip druska, šalna buvo ap-4 
dengus žol£. Dangun buvo lyg* 
apvožtas mėlino metalo puo
das. Plona ledo plutelė dengė 
lygaus nendrėmis apaugusio 
ežero pakrsčius.

(Bus daugiau)

beveik visą laiką jis praleido 
savo kambaryje, sirgdamas iš 
nuožmios baimės mirti, bet 
ir nepaisantis apie patį gyve
nimą. Jautimas, jog jį medžio
jo, jam žabangus statė ir ant 
kiekvieno žinksnio sekė,, visai 
pavergė jį. Vien tik tapetai su
judėjus nuo vėjo lyg drugiu 
nukrėtė jį. Nuvytę lapai vėju 
blaškomi ir atsimušę į švini
nių rėmų langų stiklus jam at
rodė kaip jo paties nesunau
dotos rezoliucijos ir nuožmus 
gailesčiai. Užsimerkęs, jis vėl 
matė jūreivio veidą, žiūrintį 
pro rasa aptrauktą? stiklą? ir- 
baisi baime atrodė dar sykį 
uždėjus savo ranką, ant jo šir
dies.

1 Bet! gal tai buvo tik jo pa
ties svajonė’kerštą iššaukus iš 
nakties* tamsumos ir pastačius 
tuos baisius bausmės pavida
lus prieš jį. 'Nktasie gyveni
mas - tai buvęs chaosas, bet* į- 
sivaizdavime buvę kažko bai- 
saiai logiško. Juk tai įšivaiz* 
davimas * iššaukė liūdesį,- kad 
suteiktų; nuodėmei šuns kojas. 
Įsivaizdavimas uždėjo kiekvie
nam nusikaltimui panešti iš
kraipytą sielvartą. Paprastame 
tikrenybių, pasaulyje piktieji 
žmonės nebuvę nubausti^ nei 
gerieji apdovanoti. Pasiseki
mas* buvęs1 suteikiamas tvir
tiems, o nepasisekimas buvęs 
užkrautas ant silpnųjų^ Tai ir 
viskas.- O jeigu koks nors sve
timas* žmogus butų slankiojęs 
aplink namus, tarnai arba pri
žiūrėtojai butų pamatę jį. Jei
gu gėlynuose butų suradę pė
dsakas,- daržininkai butų pra
nešę apie tai. Taip: tai buvo 
tik svajonė. Sibylės Vane, bro
lis nebuvo sugrįžęs užmušti 
jį. Jis buvo savo laivu išplau
kęs nuskęsti kokiose nors žie
mos. jurose. .Nors nuo jo, kaip 
ten nebūtų, jis buvo apsaugo
tas. Mat tas žmogus nežinojo, 
kas jis buvo, nei negalėjo ži
noti* kas jis buvo. Jaunystės 
kaukė buvo išgelbėjus jį.

It*; visgi, jeigu tai butų bu- 
yus1 iliuzija, kaip baisi buvo ta 
inintis; kad sąžinė galėjo su
gelti tokias biaurias šmėklas, 
suteikti1 jomš aiškias formas ir 
prfVežUfi1 jdtfiš’ pasirodyti prie
šaky jo! Koks gi butų jo gy- yra naudingos.

.......................................... ......................... ‘...."J
'* į
P8car Wilde Verte A. Kartonas.

Doriano Grafitus Atvaizdas
į j, I

I (Tęsinys)'
“Aš pHvalšu pasilaikyti 

sau progą pa'sittaukti.”
“Taip kaip parteriai dary

davo?”
“Jie rasdavo saugumą ty

ruose. AŠ gi negalėčiau to pa
daryti.”

“Moterys nevisada esti leid«* 
žiamos pasirinkti',” jis atsakė, 
bet rtesjjėjb’ užbaigti sakinį, 
kaip iš - tolimo galo konserva
torijos (oranžierijos) pasigir- 
dd naiškilS'vaitojimas; po tam 
sunktis'“ mihkšfšsi puolimas; 
Viši* pašbko. Kunigaikštienė iš 
bMfriėš“ stovėjo,- negalėdama 
(/ašljtldffi’ti.1 IF su baime* akyšC,* 
Idrdha skubinos pro plasrio- 
jhrtčias: paimam sitrasdamaš 
Ddrianą1 veidu žeinyn gulintį 
ant koklinių grittdiį; lyg mirš
tam dejuojantį.

Jį tuOjaus1 ritinešč į ’ mėlyną 
braižynio kambhi’į ir paguldė 
ant s’dfbš.1 P6 trumpo laiko jis 
atsipeikėjo ir žvalgėsi aplink 
lyg apsvaigęs.

“Kas atsitiko?”, jis paklau
sė. “O! Aš atsimenu. Ar čia 
man nepavojinga, Henriau ?” 
Jis pradėjo drebėti.

“Mano brangus Dorianai,” 
atsakė lordas Henrius, “Jus 
tik apalpote. Tai ir viskas. Jus, 
tur būt, buvote pavargęs. Ge
riau jus nebūkite ant vakarie
nės. Aš užimsiu jūsų vietą.”

“Ne, aš pats ateisiu,” pasa
kė jis, stengdamasis atsistoti. 
“Geriau, kad aš ateisiu. Aš ne
galiu būti vienas.”

Jis nuėjo į savo kambarį ir 
apsirengė. Jo būdas buvo nuo
žmiai nepaisančio džiaugsmo, 
sėdint prie stalo ,bet laikotar
piais jis virpėjo iš baimės, at
siminęs, kad priapaustą prie 
konservatorijos lango stiklo,, 
kaip kokią baltą nosinę, jis 
matė Zygmonto Vane veidą, 
žiūrintį į jį.
Į XVIII.i

Ant rytojau^ jis visai nebu
vo išėjęs iš namų ir ištikro,

PARYŽIUS. — čionykščia
me amerikiečių kliube Torn 
Terris, ekspedicijos narys, ku
ri surado faraono Tutankba- 
mono kapą, laikė paskaitą, su
kėlusią didelį susidomėjimą 
ne tik plačios visuomenės, bet 
ir mokslininkų.

Kaip jau pasaulis su nusi
stebėjimu girdėjo, kad nema
žiau 17 ekspedicijos narių ne
užilgo po faraono grabo atra
dimo išmirė kažkokia paslap
tinga mirtimi. Prietaringi 
žmonės tikrai įtikėjo, kad fa
raonų dvasios keršija jų mu
mijų ramybės ardytojams.

Terris pats savo akimis ma
tė, nesĮ buvo dalyvis, kaip pir
masis Howard Carter ir pas
kui ir pats ekspedicijos vadas 
lordas Carnavorąn įėjo į fara
ono kapo rūsį. Abudu tyrinėto
jai buvo mirtinai išblyškę vien 
iš susijaudinimo1 ir apakinti 
blizgesiu neapsakomų turtų, ra
štų tame kape. Ištisus tūkstan
čius metų kapas ir jame pa
slėptieji turtai išbuvo jokio 
plėšiko nerasti. Canavorano 
ekspedicija po 17 melų sun
kių pastangų dabar buvo prie 
tikslo.

Pasirodo, kad faraono pra
keikimas nebuvo vien: tik žo
džiai arba vietinių gyventojų 
padavimai; Lordas Carnavo- 
rftn apžiūrėdamas vieną vazą, 
pastebėjo ant jos užrašą:
“Grčiiaspdrnė giltine tegul pa
liečia tiįi kurs: nešvaria 'ranka 

faraono grabą apiplėštų”!
Ekspedicijos nariai, perskai

tę užrašą,1 pasijuto paliesti as
meniškai, tik* lordas Carnavo- 
ran nusišypšOjo, patraukė pe
čiais ir tęsė toliau tyrinėji
mus.

Jis įžiebė degtuką ir1 silpnoj 
šviesoj nušvito antra- alabast- 
ro vaza, bet tokia blizganti; 
kad nuo silpnos degtuko švie
sos visa sužibo. Lordas^ paė- 
niČ tą1 važį’į rankas, paubstė 
ją ir pastebėjo Tefėfs’iiiJ kad
iš vazos kvepia rožėhiišS Tas* 
rožių alyvos kvapits išsilaikė

Visiems puola į akį nepasto
vumas sovietų valdžios užsienių 
politikoje. Bet kokia to nepasto
vumo priežastis ? P. Garvy 
laikraštyje “Soeialističeskij 
Vesitnik” sako, kad tai pareina 
nuo bolševikų nesugebėjimo 
sutaikyti komunistų internacio
nalo liniją su1 “valstybiniais” 
sovietų reikalais. Jisai rašo:

“Negalima nieko suprasti 
sovietų, valdžios užsienių po
litikos zigzaguose, jeigu' ig
noruoti tą faktą, kad ji nuo 
seniai . susideda* iŠ dviejų 
prieštaraujančių elementų. 
Einant KominternO linija, lai
komasi socialiniaLrevoliucinio 
utopizmo ir spekuliuojama 
pasaulio revoliucija; Einant 
NarkomindelO (užsieniui rei
kalų ministerijos) lihija, vy
kinama paprasta; dažnai 
trumparegė, tautiniai-valsty- 
binė politika, kurios kryptį 
— tolyn vis labiau1 nustato 
ne tiek realiai Rusijos žmo
nių įr valstybės reikalai, kiek 
išsigimusios bolševikų dikta
tūros 
Stalino 
šalyje’ 
šaulio
j imą ir davė užsienių politi
koje persvirą tautiniai-val- 
stybiniems dalykams, ku
riuos vis dažniau atstoja 
diktatorių klikos viešpatavi
mo interesai.

“Nuo to - pareina beprihei- 
pinis manievravimas, blašky
mąsi nuo vienos valstybių 
grupės prie kitos; žvejojimas 
drumstame Genėvčs ežere( 
pasisavinimas bldgiausiųjų 
buržuazines1 diplomatijos’ me
todų. Nuo to pareinai ir tie 
nuolatiniai įsišokimai1 bei 
klaidos^. kuriuose*, sunku pa>- 
sakyti, ko yra daugiau: vatu 
stybinio kvaiKtmo* ar pasąu- 
lia revoliucijos principų išda
vimo? Draugingumosutartis 
tarpe* Stalių*1 ir* Hitlerio,i

paslaptingi, amžių amžius vei
kianti nuodai, kurie žudo žmo
gų ne tik palietus, bet ir savo 
rožėmis atsiduodančiu kvaps
niu !

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios- Naujienos

___

M ADE IN> GERMANY”

savisaugos interesai.
‘socializmas vienoje 

reiškia tikrumoje pa- 
revoliucijos atsižade-

•t m m-nm

Apie pasaulio buržuaziją komunistai tūpčioja uode
gas pabrukę. Baubia ir susirinkimus ardo jie tiktai dar
bininkų organizacijoms, kurios nepripažįsta Stalino 
diktatūros. •

KAS YRA BALBO?

Italų - žmogaur Telšių Sąjun
ga ir Italų1 Socialistų'Sąjunga 
išleido šitokį pareiškimą?:

Balbo buvo vienas tų, kurie 
prisidėjo prie nužudymo Gia- 
como Matteotti, garsaus socia
listų atstovo Italijos parlamen
te, kuris buvo užmuštas už 
tai, kad jisai drįso protestuoti 
prieš Italijos darbininkų gala- 
bijimą ir persekiojimą. Matteo
tti reiškia Italijos žmonėms 
tiek pat, kaip Abraham Lincoln 
amerikiečiams.

Balbo sveikino ir užtarė 
žmogžudžius*, nugalabijusius Don 
Minzoni, katalikų kunigą Ar- 
gėntOje. Popiežius buvo baisiai 
pasipiktinęs “Argebtoš pikta-* 
dorybe“, bet jisai daba!r yta 
padaręs taiką su Mussolini; ir 
kardinolas Mundelein* laikys 
mišias už šį žmogžudžiaiUžtarė
ju

Balbo 
žmogžudysčių Ferrara* provin
cijoje. J<r reputacija, kaipo te- 
rbristo, viėmr laiku- buvo taip 
bloga, kad’ jisaf buvo pašalin
ti* iš generolo vietos fašistų.

milicijoje. Kuomet Balbo pa
traukė tieson “La Voce Repub- 
licana” už tai, kad tas laikraš
tis paskelbė detalius apie kai 
kuriuos aufcščiaus paminėtųjų 
piktadarybių, tai jisai pralai
mėjo teisme. Net fašistiškoje 
Italijoje!

Yra geda, kad šitą žmogžudį 
ir teroristą demokratine Ame
rika rengiasi priimti, kaipo ofi
ciali- Italijos žmonių atstovą. 
Tas žmogus ne daugiaus gali 
atstovauti Italijos žmones, kaip 
kaizeris WilhėTmas kad atsto
vaudavo Vokietijos žmones.

Teroras ir šiandie tebesitę
sia Italijoje, kuomet mes, italų 
tautybės darbininkai Amerikoje 
keliame protestą? prieš šitą ne
šlovę vardu Matteotti ir visų 
kitų musų nužudytųjų draugų. 
Mes raginame Amerikos darbi
ninkus visų' tautybių protes
tuoti prieš priėmimą to žmog
žudžio.

PO “CENZŪROS PANAI- 
, KINIMO” 

—i a,

Prieš kiek laiko buvo* , pa- 
suorganizavtf daugį skelbta; kad Lietuvos valdžia 

grąžinusi spaudos laisvę, panai
kindama cenzūrą. Tačiaus, ne1- 
žiūrint* į tai, kari cenzūra’ Lie- 
tavoje> “panaikinta'', mOtk ran*

Norėdamas pabirti to kvap
snio priežastį, lordas įkišo į 
Vazą ranką ir riktelėjęs ranką 
greit ištraukė. Iš rankos rodo
mojo piršto tekėjo kraujo 
spuogeliai. Jis greit kraują iš
čiulpė ir1 dirbo toliau; Pažiu
rėjus prie šviesos vazos vidun, 
pilvo matyti, kad jOa dugnas 
pilnas prisagiotas nepaprastai 
aštrių1 dyglių, kurie prie ma
žiausio phlietimo - smego į kū
ną; ' ' ' •

Vos trejetą*savaičių praėjus 
lordas Carpavoran jau buvo 
pats grabe. Jokie daktarai ne- « a iu.au« j • . a • > . • • *

panašia mirtim* veik visi' ekš- 
pedicijos- nariai; butėnt dar- Iii 
žmonių;..

pWan iš-Tom vTėrritr aiški- 
pimų> pradedą * aiškėtirka<Lvaw 

padėti* kokie* nors
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PIRMYN^
SHARPS «nd Fl ATS

Wa’re .off again. This tinaę 
for a trip around the world 
to break the world’s record of 
umpt days, umpteen hours, a 
half dozen minutes and a 
coųple x>f i^flopre or less) ae- 
conds. Yes, \ve get
through going around the 
"worid everybody will know 
about it and say that we have 
done the impossible. As yet 
none has walked around the 
worid on their hands, so we’re 
starting off right now.

we get to New York 
take off (take off our

When 
for our 
shirt because it is so dum hot) 
we just know that somebody 
is going to spring that new 
word on us, “Roog”. Much as 
we have hunted through every 
Webster we could find 
have looked over 
berries (short for 
of Huey 
we štili 
meaning 
Probably 
can help 
definition
teen and 
holes.

Ajnong those taking part in 
IJie program we fmd many 
Pirmynites which is another 
incjeiitivc to ąttend.

For - the loverick, the love- 
lorn and the likę we suggest 
that instead of writing to 
Featrice Bairfax or Boris Flake 
to -solve your heart problems, 
you read Groucho Marx’s art- 
icle “Outline of Love”. Here 
you will not only discover 
whether your boy friend loves 
you or not when he sąuints or 
whether your giri cares for 
you because she always wears 
a pink dress and ryou don’t 
likę pink dresses būt. also -that 
love is all life, that the Kirst 
life was plaut life; after plant 
life came
Mutual Life;
York Life, and 
— telephoniug 
Insurance had

animal life;
then the New 
then the agent 
you that your 
run out. Yęp,

that’s life for you, just a drop 
ui Jbhe bucket.

then

and 
the vacul- 

vocabulary) 
Jesse Jame 
found the

Long and 
havenot 

of that word “Roog” 
some of our readers 
us out. For the best 

we will give four- 
one half doughnut

And before we get any fur- 
ther on our trip we want to 
remind you that a rccital given 
by the voice and piano pupils 
of Alice Stephens and the 
violin pupils of Charles F. Ste
phens will be held Wednesday, 
June 14, 1933 at 7:30 p. m. 
at the Gage Park Assembly 
Hali. Yoib and your friends 
are cordially invited and you 
need no special invitation be
cause the admission is free.

KAZIMIERAS ARTIŠAUSKAS r

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir- < 
želio 12 d.. 12 vai. dieną 1933 n 
m., sulaukęs pusės amžiaus: gi-? 
męs Šiaulių apskričio. Triškių-, 
parap. Amerikoj išgyveno 20 me
tų. Paliko dideliame nuliudime 
pusseserę Gaučienę ir jos šeimyną, 
draugus ir gimines, o Lietuvoje 
brolį Juozapą. Laidotuvėmis rūpi
nasi Pralgauskų šeimyna. Kūnas*! 
pašarvotas randasi 1228 S. 50th 
Court, Cicero. III.

Laidotuvės įvyks penktadieny, 
birželio 16 d. 8 vai. ryto iš na
mų į Šv. Antano parapijos baž- n 
nyčią. kurioje atsibus .gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o ii 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero f 
kapines.

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

Nulipdę liekame

Pusseserė, . jos šeimyna, giminės 
ir-.draugai.

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

JUOZAPAS RAMEIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir- t; 
želio 10 dieną, 12:30 vai. naktį, 
1933 m., sulaukęs 47 metų am
žiaus. gimęs Tauragės apskr. švįe- « 
kšnos parap., Labaninkų kaime. 
Amerikoj išgyveno 21 metus. Pa
liko dideliame nubudime brolį Mi
kolą, pusbrolį Antaną Beinarj ir ♦ 
gimines, o Lietuvoj 2 seseris, He- j 
leną Zasitienę ir Barborą ir švo- f 
gėrį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
birželio 14 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
Eudeikio koplyčios j Šv. Kryžiaus y 
parapijos bažnyčią, kurioje ąt- . 
linus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Rameikio 
gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir . atsisveikinimą. «

Nu)iud( ^liekame, r
•Brolis, 'Pusbrolis ir Giminės. '

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rtas J. F. 1 Eudeikis, Tel. Yards į 
1X41. > f ■

Smatterings
The whole chorus showed 

up at the picnic Sunday. And 
what a picnic! If any of our 
dear readers should at any 
time be in need of a dancing 
partner and if at any time you 
should want to dance wth some 
particular individual būt are 
bashful, then call on us. We 
will fix it for you. Our agents 
are always on hand to help 
you out. In fact F. P. and J. 
G. were such grcat fixers Sun
day that both of them got hurt 
pretty badly (hurt mentally)... 
We wish to remind all of you 
that Sophy G. has changed her 
name to Sofia G. (This will 
cost her plenty)... And now 
never again after losing a poor 
game of golf should you call 
the orchestra leader Georgie

ONA ŠALVIENĖ 
po tėvais Wengalaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir- 
želio 11 d., 12:00 v. naktį, 1933 J 
m., sulaukus 73 metų amžiaus," 
gimus Telšių apskr., Plungės 

'mieste. Paliko dideliame nuliudi
me vyrą Joną, 2 sūnūs Antaną ir n 
Joną, 2 dukteris: Kazimierą ir-., 
Zuzaną; 2 žentus, Pranciškų Bru- c 
žą, Juozapą Gaudutį, sesers dukte
rį Domicėlę Bružienę, brolio duk- 

.terį Domicėlę Mažrimas, anukus’ 
Vytautą ir Palinarą Gaudučius, 
sunaus anukus Kazimierą, Bene
diktą ir Joną ir gimines.

• Kūnas pašarvotas, randasi 243 
W. 106th Place. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj. birželio 16 d., 8:00 v.

» ryto. :iš namų į Visų. Šventų. pa- y. 
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus. 
gedulingos pamaldos už vilionės. 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos šalvienės .gi
minės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiamų dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Sunai, Dukterys, Žentai, 

Sesers Duktė, Brolio Duktė,*' 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvse patarnauja graborius 
Pavlavicia Undertaking-Co. Vjc-| 
tory 4088. Licen$ed > E m baime r 
,H. ;W. Becker. -

PAULINA PELECKIENĖ 
po tėvais Ukockaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
želio 11 d., 7 vai. vakare. 1933 , 
m., sulaukus 32 metų amžiaus: f, 
gimus Tauragės apskr., Kaltinėnų 
miestely. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, dukterį Josepbiną, 
sūnų Juozapą, du brolius Pranciš- ' 
kų ir Petrą Ukockius ir brolienę 
Eleną, o Lietuvoj seserį Jobanną ’ 
ir gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4554 S. We$tern avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, • 
. Birželio-June 15 d„ 8 vai. ryto iš 
namų i Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atšibus 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 

. Kazimiero ]kąpines* ■*
Visi a. a. Paulinos Peleckieųės a 

giminės, draugai ir pažįstami .esat 
.nuoširdžiai kviečiami ^alyvąuti ’ 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti- ' 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę .liekame
tyras. Duktė, Sūnys, polyti, .j 

Brolienė ir Giminės. {

Laidotuvėse patarnauja grąbo-* 
rius L. A. Ežerskis, tel. Bpulevard 
9277.

bir-

Buvęs Graikijos premieras Venizelos, . ant kurio gyvasties 
šiomis dienomis padaryta pasikėsinimas. Nors Venizclos ir iš
liko nesužeistas, bet jo žmona (kairėj) tapo sunkiai sužeista 
keturiomis puolikų kulkomis.

Grįžo Antanas Vai
vada ir p-ia Gugienč

would likę to 
will be another 
coming Friday 
preparation for

būt you may say G. S... Hav- 
ing disposed of all the adver- 
tising for various individuals, 
your columnist 
say that there 
rehearsal this 
as the lašt in
Lithuanian Day at the World’s 
Fair. Old and new members 
are cordially invited. Next 
week we will give a jump by 
jump description of our trip 
^round the world. Till then

The Singing Fool 
bids you all adieu. I>(

Vakar po pietų iš New Yorko 
grįžo Antanas Vaivada, “Nau
jienų” Chicagos žinių vedėjas. 
Nuo šiandien jis vėl stos prie 
savo darbo.

Iš New Yorko jis kartu su 
ponia Nora Gugiene parvyko 
automobiliu. P-ia Gugienė bu
vo išvykusi į lįlew Yorkų SLA. 
reikalais ir prie progos aplan
kyti savo gimines.

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

LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, , kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro* 
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. 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 Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

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. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Aveliu® 
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd.
.arti Western Avenue

’ , Phone HEMLOCK 7828

Lietuviai Daktarai

DR. MAĘGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į esdveaaf Ir patogesni vietą

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

ir nuo d 11d 8 vakare 
, fventadieniais nuo 10 iki 13 

flMMiBoptarafd *483

A, L Davidonis, M.D I —“ 
4910 So. Michigan Avenue DK< W< F. KALISZ 
VALANDOS. " ” W

... 9 ĮU Įl <THII.VHrodo,. 12 Iki 2 1c 6 iki « P. H.

,"i° 1 j-¥a^ar<‘ S<«do« Tik., i&Iutu
apart Iventadtenio ir ketvirtadienio Nedėlioj pagal suurtį

DR.cr rvEZEL’islDfi. n E R Z M A N
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virgtala 0036

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV, jUarquette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avs 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, . seredoms po pietį Ir 

nedėlioms pagal susitarimą.

Re*. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų . gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

RAMOVA 
GARDENS
DINE & DANCE

ATSIDARO KASDIENĄ 11 V. RYTO 
ir tęsiasi IKI NAKTIES VĖLUMOS.

DIENOMIS—Specialiai Pietus ir Alus už 
Nppįgintą Kainą.

VAKARAIS—Rietus, ''Alus, Muzika, Šo- 
ikiai, Dainos. Įžangos Nėra.

3508 So. Halsted Street
Molis ir Budris Savininkai. CHICAGO.

J. PRADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

Chicago, III.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Monroe 3377

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijoj

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo Ijgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnųodijimą 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 padarytu. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis jiuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICĄGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
baugiausia šermenų, todėl gali pigiau ^patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatines lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs gmbų dirbtuvę. '

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys ^ųplyĮiųs e$u 
vargonais DYK AI.dėl šermenų.

"Nuliudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

’ / DIDYSIS* OFISAS 

£0. >ĘRMITAGE
Visi Tifonai YĄRpS 1241—1742

AVĖ.
CHICAGO, ILL

— IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomai per 35 me

tus kaipo patyręs gydytojas chirurgu ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas ’y«- 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South Ashland Avė., 3 take* 
Chicago, ill. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MADRIDE KABN
4631 South Ashland Avansu 

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

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12 
Rez. Telcpbone Plaza 3200

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir*Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso: Tet Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9111

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

O f i s a. ■

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Vai.: 10-“11 v. ryto. 2—4, 7—-9 v.'t- 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė. 

-Telefonas -Republic 7868

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai- įA. MONTVID, M. D. 
dotuyėse ir kokiame jei- We|t Town Sute Bank Bld
kale visuomet esti aąži- 2400 Mddison St.

,ningas ir nebrangus .to- Val. j iki 3 po 6 iki 8 vak.
dėl, kad neturime iš- t»1. Setlev 7330
laidų užlaikymui aky- Namų telefonasJBxunswick 0597
rią.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Daktarai

Tel. Lafayeite 3572 
J. Liulevieius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicągoje 

ir apieltakčje. 
Didelė Ur graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

DR. ,C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjfo U JBaropos ir ožį prtMUtao)* 
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
T«l. BOULEVARD 919»

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
;Tel. JEtaulevard 5203 ir .8413

1327i So. 49 Ct.
Tel. Ciceco'3724. Koplyčia dykai

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Ofiso Tel. Victory 2284
- H"' • Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth Avė., Chicago, III. 
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

ADVOKATAS

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

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. S L AKI S
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų TeL Hyde Park 3395

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, W.
Tel. Cicero 5927

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South V/estetn Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

.Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Lietuvės Akušeres

Physical Therapy 
8 ,Midwife 

6109 South Albang 
Avenue 
?hone 

Hemlock 9252 
Patarnauja pA' gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electric treat- 
a? i/rt 

Mot.rim, lt .meni- 
nota patartinai do-

Ofiso ir Rez. Tel. Bonlevard 5914

M NAJKEL’S 
756 W. 35th St 

fCor, nf 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

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

Trečiadieny j ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

(Lietnvys) t
,6859 So. Westetn Avė., Chicago, III.

YizŠjGttggYaisttayČios

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utaminke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ap*.
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St. 
TeL Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandos O—S 

W. Bide: 2201 W. 22 St. (Cermak Įtf) 
Paned&Uo, Seredos ir Pėtnyčios vak. 8 ik 8 

Telefonas Canal 6120

Tel. Calnmet 1656

-Priima kasdien nuo -9 rytoikr9 y. vali.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagiečio įspūdžiai 
iš kelionės į Lietuvą

Bremene
Na, tai ir vėl rašau apie 

savo kelionės įspūdžius į Lie
tuvą. Pradedu nuo tos vietos, 
kur pereitų kartų sustojau. 
Musų laivas sustojo prie Ang
lijos kranto net keturioms va
landoms. Mat, beplaukiant 
nutruko inkaras, tad reikėjo 
naujį įdėti. Na, ir 
to inkaro! Sveria, 
tonų.

Kai viskas buvo
išplaukėme į Bremenu, kur 
pribuvome gegužes 20 d. čia 
laivas stovėjo apie 17 va
landų, tad turėjome progos 
pasivaikščioti po miestų. Visos 
krautuvės buvo uždarytos, ta
čiau alučio ir kitokių gėrimų 
buvo galima gauti pakanka
mai. Reikia pasakyti, kad alus 
gana geras
nuošimčių. Vadinasi, ir tvirtas 
ir skonis neblogas.

Kai sugrįžome į laivų, tai 
ten radome lietuvį agentų, p. 
M. Jagschį. Jis klausinėjo pa
sažierių, kaip patiko valgis, 
patarnavimas ir t. t. Po to jis 
mums visiems palinkėjo lai
mingos kelionės į Klaipėdų.

Kiel kanalas.

sunkumėlis 
rodosi, 150

sutvarkyta,

tapo iš laivo išneštas ir ambu- dėsi? O priegtam ir tie pini- 
lansu nugabentas į ligoninę, gai mums nelabai tepažįsta- 
Matotnai, jis pusėtinai susirgo, mi. Taip dalykams susidėjus,

Vos tik Spėjome įplaukti į 
Baltiko jurų, kaip oras žymiai 
persimainė, — pradėjo pusti 
gana šiurkštus vėjas. Tačiau 
kitais atžvilgiais kęlionė buvo 
visai smagi. Gegužės 23 d. pa
siekėme Kopenhagų, kur lai* 
vas stovėjo apie dvylikų va
landų. Dvyliktų valandų nak
ties staiga pasigirdo laivo bau
bimas. Pasirodė, jog tai va
žiuoja pusėtinai nemažas bū
rys žmonių į Leningradu. Pa
sirodė raudonos vėliavos ir 
pasigirdo revoliucionieriškos 
dainos. Tuo pačiu laiku ant 
kranto susirinko gerokai pa
lydovų, kurie taip pat užtrau
kė revoliucionieriŠkas dainas. 
Tačiau neilgai jie tegalėjo 
dainuoti: atvyko apie 20 po- 
licmonų ir išsklaidė daininin* 
kus.

PRANEŠIMAI

mes'•visai mažai biznio tepa
darėme Kopenhagoje.

Klaipėdoje.
Apleidome Kopenhagą ir 

nuplaukėme Klaipėdos link. 
Gegužės 25 d. pasitaikė graži. 
Laivas turėjo sustoti kiek to
liau nuo kranto, kadangi ne
galėjo įplaukti į Klaipėdos 
uostų. Mus pasitiko Lietuvos 
šauliai. O kadangi per radio 
buvo pranešta apie amerikie
čių ekskursijų, tai prie kranto 
susirinko labai daug žmonių.

Pirmiausiai reikėjo atlikti 
visus formalumus muitinėje. 
Po to jau pakvietė mus į “Vik
torijos” viešbutį, 
niai ir draugiškai 
lietuvišku alučiu 
dalykais. Pasikall 
koję 
mus

SLA, 13 9 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienio vakare, birželio 
14 d. 7::30 vai. vak. Palincr Parko 
svetainėje. Visi nariai prašomi dalyvauti 
susirinkime, Kuriem laikas užsimokėti 
mėnesinius mokesčius, kad neliktumėte 
suspenduoti. A. Narbutas, Org.

Lietuvių Moterų Pilieiių Lyga (Lithu 
anian Women Civic League) susirinki
mas įvyks trečiadienį (seredoj) Birže
lio 14 d. 1 933 Fcllowship House 7:30 
vai. vak. šiame susirinkime kalbės adv. 
J. P. Waitcbes, buvęs kandidatas į teisė
jus. Jis paaiškins daug įdėmių dalykų. 
Kviečiame visas lietuves iš visų kolonijų 
atsilankyti ir susipažinti su Šios Lygos 
tikslais, ši organizacija yra bepartyvė.

— Valdyba.
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I Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

Geras 
dykų.
St.

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

siekia net 11

Pagalios, prasidėjo paskuti
nis etapas. Laivas įplaukė į 
Kiel kanalų. Tai tikrai gražus 
kanalas, — apie penkių šimtų 
pėdų pločio ir 55 mylių ilgio, 
pirmdienį pasibaigė musų ke
lionė kanalu. Laivas sustojo ir 
įlipo daugiau pasažierių. Tuo 
pačiu laiku atvyko ambu- 
lansas. Vienas keliauninkas

Kaip (iįrodo Kopenhaga.
Kadangi laiko turėjome pu

sėtinai daug, tai kai kurio 
musų nutarėme pasidairyti po 
miestų. Tai tikrai švarus ir 
gražus miestas. Visur pavyz
dinga tvarka. Teko pastebėti 
nemažai automobilių. Bet dvi
račių, — tai visur pilna. Jais 
važinėja jauni ir seni, vyrai ir 
moterys. Važiuoja patys ir ve
žasi su savimi vaikus.

Aplankėme ir parkus arba 
miesto sodus. Labai gerų įs
pūdį daro. Įvairių įvairiausių 
fontanų bei žvėrių statulų, iš 
kurių vanduo bėga.

Nežinau, ar tai iš ameriko
nų buvo bandoma kiek dau
giau iščiulpti ,ar kų, bet vis
kas labai brangu. Antra, A- 
inerikos sidabrinių pinigų nie
kur nenorėjo imti. Matomai, 
žmonės jų nepažįsta ir nenori 
apsigauti. Visai kas 
popieriniais pinigais, 
noriai ima. Tačiau 
dolerius ir imti gružu
kais pinigais* mes nelabai te
norėjome. Kur paskui juos

kita su 
— juos 
mainyti 
olandiš-

Karščiai Ateina
REIKIA REFRIGIRATORIO, KAD SU 
TAUPYTI PINIGŲ IR SVEIKATĄ

Refrigeratoriai

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

*69.00

Apex skalbimui maši-
nos po

*39.00
DIDELI BARGENAI

PERKANT LOVAS, SPRINGSUS IR MATRACUS
Vatiniai matracai po ’2.95

TreČiadiehis, birž. 14, 1933

CLASSIFIEDADS
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJŲ, 
KLIUBŲ ETC. VALDYBŲ ATYDAI

Mrs. Izabel Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

Eksperte.
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 

v suteikiamas darbas su alga.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i muši} spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

CHICAGOS PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI 
NEPRIKLAUSOMA PIENINYČIA 

IEŠKO PATYRUSIŲ PIENININKŲ 
IR KITOKIŲ.

Nepaprasta proga siūloma dėl vyrų, 
kalbančių angliškai ir lietuviškai, gero 
karakterijius ir su gerais paliudijimais, 
kurie turi nuosavą panel body troką 
arba gali tokį nusipirkti ir patys save 
finansuoti. Jeigu jus galite prisitaikinti 
tiems reikalavimams, atsišaukite 
ritarimo tarpe 9 vai. ryto ir 4 vai. po 
piet.

MEADOWMOOR DAIRIES, : 
1334-42 So. Peoria Street.

dėl pa-

INC.

kur malo- 
pavaišino 

ir kitokiais 
►ėję, padė

tiems už gerus patari- 
(o patarė mums apsisau- 
visokių sukčių, kurie, tik 
progos, kaip amerikonustyko 

išnaudoti), apleidome viešbu
tį ir išvykome į gelžkelio sto
tį. Kadangi kai kurie norėjo 
pasilikti ligi rytojaus, tai atsi
sveikinome su jais ir išvažia
vome.

Čia, tur būt, ir apsigyven- 
kiek ilgesniam laikui. Pir- 
žinia buvo labai nemalo- 
iš sesutės patyriau, kad

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

Taigi šėuomi prašau draug. bei kliu- 
bų etc. valdybų narius prisiųsti man 
šias informacijas apie savo draugijas:

a) Draugijos vardas;
b) kada įsteigtai
c) jos tikslas (pišalpinė, politinė, lab

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

retoriaus vardas ir antrašas.
Šias žinias turiu gauti nevėliau birže

lio 20 d„ š. m. Taigi draugijų valdy
bų nariai pasiskubinkite tai padaryti 
tuojaus, nes kitaip jūsų draugija nepa
teks į kalbamąjį L. E* C. žiniaraštį.

Juozas P.' V atkala,
; 3241 So. Halsted St.
* Tel. Calumet 1656.

I ‘ ,T 1 -T-r
Humboldt Park Lietuvių Politikos 

Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks bir
želio 15 d., 1933 Almira Simons svet., 
1640 N. Hancock St. 8 vai. vakare. 
Gcrb. Kliubo nariai, malonėkite atsi
lankyti ir užgirsti svarbių reikalų. Yra 
rengiamas išvažiavimas birželio 18 d. 
gerai žinomoj vietoj į Elcgrovv miškus 
Higgins Road ir 63 kelias. Vietą leng
vai rasite. —Valdyba.

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.

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

Walter
Neffas

2435 S. Leavitt 
CHICAGO, ILL.

že-

St.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
*023 S. Halsted St 

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

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patpmavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victorv 4965

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Valgis, kambarys, o su mokes
čiu susitaikysime. 4120 So. Maplewood 
Avenue.

Automobiles
NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 

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

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

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

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

Pirma diena Lietuvoje.
Traukiniu važiuoti buvo ga

na neblogai. Aš išlipau Rad
viliškyje ir susiradau savo se
sutę, kuri netoli stoties gyve
na, 
siu 
m a 
ni:
balandžio 25 d. pasimirė tėve
lis. Skaudu pasidarė, — aš tik
rai tikėjausi po dvidešimties 
metų su juo pasimatyti, bet 
likimas kitaip nulėmė...

Apie Lietuvų kol kas nieko 
daug negaliu pasakyti, nes tik 
vienų dienų joje tepraleidau. 
Pirmas įspūdis pas mane susi
darė tokis, kad prieš 20 metų 
pas žmones buvo geresnis 
ūpas. Šiandien jie gal skurs
ta dar labiau, negu tada. Well, 
pagyvensime ilgitttt, pamaty
siu daugiau.

Na, o dabar siunčiu visiems 
chicagiečiams labas dienas iš 
Lietuvos. Ligi pasimatymo!

— K. G. Urnezis.

Bridgeport. Drs-tė Palaimintos Lietu
vos prieš pusmetinis susirinkimas įvyks 
birželio 14 d. 8 vai. vak. Lietuvių Au
ditorijoj. Malonėkite į laiką pribūti ir 
užsimokėti mėnesinius ir pomirtinius 
mokesčius. Taipgi bus renkami darbi
ninkai į draugijos šeimynišką išvažia
vimą liepos 2 d. —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- 
ginimą plaukų — Mokestis žemos.

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

Neparduodame jokių gyduolių ir 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 34 08

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas
’ RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
33 58 So. Halsted St. Chicago, m.

C..

MADOS MADOS
Norint gauti vienų ar daugiau 

viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų bUnkutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai patašyti «avo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
Adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. I1L

ne

iki

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
Rakandai-Įtaifiai

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

SPORTAS
DZŪKAS VĖL SUSIKIBS SU 

ZBYSZKO

Sekama sekmadienį, birželio 
18 d., Justice Park (Lepos) dar
že |vyks piknikas, kur “dra- 
piežnas dzūkas” Bancevičius ve! 
susirems su' jaunuoju Zbyszko. 
Pereitą sekmadienį Zbyszko per 
20 minučių negalėjo j veikti dzū
ko. Tačiau jis pareiškė, jog 
dzūkas ilgai mandrauti negalės. 
Na, o kadangi šj kartų ristynės 
bus ligi galutinos pergalės, tai 
bus įdĮomu pažiūrėti, kaip ilgai 
dzūkas galės atsilaikyti. O gal 
jis ne tik atsilaikys, bet ir iš
kirs šposų lenkui?

Kaip ten nebūtų, bet jų dvie
jų susirėmimas bus tikrai jdo- 
mus. Bus taip pat šokiai ii 
kitokie pamarginimai.

BROWNING NUGALĖJO 
SAVOLDI

SPECIALES
KAINOS

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
DRIENTAL RŪGS $4Q
(karpetai) ....... .................. ■ W«VW
PARLOR SETAI
po .................................... COįVV
VALGOMŲ KAMBA- $OO
RIŲ SETAI po .......... <-<>■ ■ V

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa 
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper* 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
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 Cbicagoje.

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, beve;k 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 vėlu. 5717 Sberidan Road.

A

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai”. 
(asinius radijatorius tinkamus bile 
krautuvės apšildymui, deską. trijų šmo
tų ruimų “setą”, krėslų ir tt. — par
duosiu sykiu arba atskyrats šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi. . Klauskite “Naujie
nose” Box 1569, 1’739 So. Halsted St.

1 3 6 0 KILOCYCLES.

(APART NEDĖLD.)
IŠ STOTIES

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

NORIU PIRKTI Soda Fountain. 
Šaukite Prospect 9181.

PARSIDUODA čeverykų (Shoe) tai
symo mašina, labai pigiai, nes važiuoju 
ant ūkės. J. RYMAS. 3000 W. 40 PI.

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

ELCO TAJERAI IR TŪBAI 
Tiesiai iš dirbtuvės. Fordui Cbevroletui 

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

85c
1.36 
85c

Lošt and Found
Rasta Pamesta

KAS RADOTE?
Kas radote Naujienų piknike birželio 

11d. Birutės darže prie tikietų bude
lės pražudytą SLA 6 apskr. 30 serijų 
dėl išlaimėjimo, malonėkite priduoti į 
Naujienas. 1739 So. Halsted St.

For Rent

Business Chances

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

PARSIDUODA GROSERN6 IR 
DELECATESSEN biznis išdirbtas per 
daug metų. Gera vieta ženotai porai, 
pigi renda su kambariais. Vienas ne
galiu apsidirbti.

4554 So. Rockwell St.

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

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 
bite vyrui bei moterei mokantiems ra
šyti. Del informacijų kreipkitės į 
“Naujienas“ Box 15 70, 1739 South
Halsted St.

PARDAVIMUI restoranas labai pi
giai. biznis išdirbtas.

6249 S. Ashland 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

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

Prieš kiek laiko nemažai triu
kšmo sukėlė Sayoldi, kad jis 
teisingu ar neteisingu budu pa
guldė Jim Londos, kuris dau
gelyje vietų buvo skaitomas pa
saulio čempionu.

Užvakar Savoldi turėjo ris- 
tynes su Browning, kuris Nev/ 
Yorke yra skaitomas čempionu 
Ristynės užsitęsė dvi valandas. 
Brovvning tapo paskelbtas lai
mėtoju.

2599
RENDON Booth dėl Beauty operator, 

vyrui, j department store. 1640 W. 63 
St. Klauskite Joe Karson. Republic 8702

Exchange—Mainai
BARGENAS. Mainysiu mažą namelį 

ant automobiliaus. Atsišaukite į bar- 
bernę. 4309% W. 63rd St. Republic 
9599.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

REIKALINGAS partneris vyras ar 
moteris į restaurano ir alaus biznį, su 
$1000 cash, biznis geroj vietoj ir iš
dirbtas. Kreipkitės laišku, Box 1572, 
1739 So. Halsted St.

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO. 
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunšwick 9131

3.95Springsai po

kaip pastebėsiteLovos f)O

Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai

Nauji parlor setai

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

1420 Civic Opera House. Pašaukit 
2623*

*3.95
*15.00
*29.50

Pasiskubinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar IčirSklmų. Be priverstino 
poilsio. Bis paprastas rydymasls namie leid
žia fams atlikti savo reikalus kaip papras
tai—-žinoma. jei nesate tiek paliego, kad 
esate priversti gulfitl lovoje. Tokiame 'atsiti
kime. Emerąld Oll veikla taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
1 trumpą laiką galSeite atsikelti. Tiktai fu- 
kykltžs lengvu nurodymų ir jums tikrai pa- 
geJMs. Jūsų aptlekininkas nepasitaikys jūsų 
pinigu. Jeigu aenoreslto.

2599 — šis modelis 
yra labai paprastas bet jisai yra gražus 
ir moderniškas. Galim siūdinti iš bile 
kokios vienos spalvos materijos ir pa
gražinti margu su taškeliais materijolu. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

NAUJIENOS Pattern D*rt.
1780 S. Halsted St., Chicago.
čia Įdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.--------
į '■

Mieros per krutinę

(Miestas ir Valstija)

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel, Lafayette 2235

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

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

Farms For Sale
_ Ūkiai Pardavl mui

PARDAVIMUI 117 akerių farma, 
40 akerių išvalyti, Wisconsine. Namai 
ir vienas akeris žemės Chicagoje, pigiai. 

3536 West 115th St.

REIKIĄ AGENTŲ
Kurie pardavinėtų iš namų į namus 

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

Kreipkitės
BARNEY PETKAS,. 
4171 Archer Avė., 
arti Richmond Su

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimai

'0t^****0*ia*s**e*ii**i*»0*i*+>r^i»**^

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

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




