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MacDonaldas kalba į ekonominės konferencijos 
delegatus

Masiniai areštai ir kratos.—Suimta žymus 
nacionalistų vadai

Miuniche. Padary- 
masiniai areštai vi-

naciai yra galuti

BERLYNAS, birž. 22. Na
cių teroras siaučia visu* smar
kumu. Sunaikinę darbininkų 
organizacijas, dabar jie pasiry
žo pasmaugti ir savo buvusius 
talkininkus, kurie pagelbėjo 
jiems įsigalėti.

Nacių policija uždavė skaudų 
smūgį nacionalistų partijai lik
viduodama jų pusiau militariš- 
ką organizaciją ir “plienšal- 
mius”. Liko užpultas ir Bava
rijos Katalikų Liaudies Parti
jos centras 
ta kratos ir 
soje šalyje.

Matomai,
nai nutarę sunaikinti visas po
litines partijas, nežiūrint į tai, 
kokio nusistatymo jos nebūtų. 
Pirmiausiai buvo likviduotos vi 
sos kairiosios partijos, o dabar 
tas pat daroma ir su dešiniųjų 
organizacijoms. Net atžagarei 
viškiausių organizacijų centruo
se buvo padaryta kratos. Neap
lenkta nei gen. Erich von Lu- 
dendorff’o sukurta lyga.

Frankforte trys žmonės liko 
užmušti ir du sužeisti, kai bu
vo padaryta krata nacionalistų 
ofise. Matomai, Racionalistai 
bandė tai kratai pasipriešinti.

Naciai savo žygius bando pa
teisinti tuo, kad dabar “mark
sistai ir bolševikai” susispietė 
į įvairias kitas partijas ir varo 
savo pragaištingą darbą. Todėl, 
esą, reikia juos galutinai sunai
kinti.

Beveik visi žymesni naciona
listų partijos vadai susilaukė 
“svečių” nacių policijos asme
ny!. Nepaliesta tik ministerių 
kabineto nariai. Dr. Alfred 
Hugenberg, nacionalistų parti
jos lyderis ir agrikultūros mi- 
nisteris nacių kabinete, turėjo 
pasitarimą su Hitleriu. Prana
šaujama, kad jo dienos valdžio-- 
j e esančios suskaitytos,
pasitrauksiąs iš ministerių ka
bineto.

Policija sulaikė ir tardė Her- 
bert von Bismarck’ą, kuris yra 
kilęs iš paskilbusio “geležinio 
kancleriaus” Bismarck’o gimr 
nes. Jis yra nacionalistų mili- 
tariškos organizacijos vadas. 
Policija jį tardė ryšyje su tos 
organizacijos veikimu. Areštuo
ta ir du Dr. Hugenbergo sūnė
nai.

Kaip žinios praneša, tai vien 
tik Berlyne areštuota apie šim
tas žmonių.

nis
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Anglijos premjeras J. Ramsay MacDonald kalba į delega
tus ekonominėje konferencijoje, kuri dabartinių laiku vyksta 
Londone. (Foitografija perduota bevieliu j Chicago).
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Atšaukė mirties nuo 
sprendį prieš Scotts 

boro jaunuolį

Daktaras laimėjo 
$35,000.00

Alabamos teisėjas Norton su> 
teikė H. Pattersonui naują 
bylos svarstymą

ATHENS, Ala., birž. 22. - 
AlaLcmos teisėjas James E. 
Horton vakar atšaukė antrą 
mirties nuosprendį prieš vieną 
Scottsboro jaunuolių, negrą 
Heywood Patterson ir suteikė 
jam naują bylos svarstymą.

Teisėjas pareiškė, kad liudi
jimai moteriškės Victoria Price, 
kuri tvirtino, kad devyni neg
rai (Scottsboro jaunuoliai) ją 
ažpuolė su nemoraliais tikslais, 
traukinio prekiniame vagone, 
nesutinka su kitų asmenų liudi
jimais ir “atsiduoda 
be”.

Jungtinių Valstijų 
sias teismas atšaukė
teismo nuosprendį prieš septy- 
nius nuteistus jaunuolius, pa 
reikšdamas, kad jų bylos svars
tymas nebuvo bešališkas. Ant
rą kartą bylą svarstant H. Pat
terson vėl buvo nuteistas mirti. 
Trečias bylos nagrinėjimas 
įvyks greitoje ateityje.

Mirė kongresmanas
WASHINGTON, birž. 22. — 

Čia viešbutyje nuo širdies ligos 
pasimirė kongresmanas iš Ala- 
bamos, Edwąrd B. Aiman.

URBANA, III., birž. 22. — 
Dr. George F. Way laimėjo by
lą, kurią jis bOvo iškėlęs Illi
nois Power and Light kompa
nijai. Daugiau nei prieš me
tus laiko tos kompanijos trokas 
užgavo jo automobilių. Dakta
re liko sužeistas. Teismas pri
pažino, kad kompanijos buvo 
kaltė ir priteisė daktarui su
mokėti $35,000.

Prohibicijos agentai ne
užmokėjo už degtinę ir 

pralaimėjo bylų.

negalimy-

aukščiau-
Alabamos

SPRINGFIELD, Mass., birž. 
—Prohibicijos agentai užėjo pas 
Alfred A. Duval nusipirkti deg
tinės. Jie paėmė degtinę ir 
areštavo Duval’ą. Kadangi 
agentai neužmokėjo už degti
nę ,tai teisėjas J. A. Lowell iš
metė bylą prieš Ditvalą, pareikš
damas, jog agentai padarė nele- 
galę transakciją: pirko degtinę, 
bet už ją nesumokėjo pinigų.

Pasimirė belankydama 
sergančių seserį

Du

AYWRVILLE, III., birž. 22. 
—J. Rassmussen pereitą sekma
dienį nuvyko į ligoninę aplan
kyti savo sergančią seserį. Li
goninėje bebūdama, ji staiga 
susirgo. Pasirodė, jog ji turi 
plaučių uždegimą. Už -kelių die 
nų toje pat ligoninėje ji pasi
mirė.

žuvo lėktuvo 
laimėje

ne

Geležinkelių darbi 
ninkams nebus ka 

pojamos algos

Atvažiuoja su šunimis 
i pasaulinę parodų

1,200 prohibicijos 
agentų neteks 

darbo
Nuo liepos 1 d. bus atleista 40 
nuošimčių prohibicijos agentų

Washington, birž. 22. —Ge- 
neralis prokuroras Homer S. 
Cummings liepos 1 d. atleis 
1,200 prohibicijos agentų. Ka 
daugi viso tų agentų tėra tik 
apie 3,000, tai toks drastiškas 
žingsnis pusėtinai susilpnins 
prohibicijos vykdymo mašineri
ją.

A. V. Dalrymple, prohibicijos 
direktorius, pareiškė, jog agen
tų atleidimas daroma ekonomi
jos sumetimais. Kadangi visuo
se valdžios departamentuose da 
romą ekonomija, tai ir prohibi
cijos departamentas priverstas 
yra žymiai sumažinti savo iš
laidas. Daugiausiai bus palies
ti mažesni miestai. New Yor- 
ke ir Chicagoje prohibicijos 
agentų skaičius pasiliks beveik 
tokis pat, kaip ir ligi šiol.

Dalrymple nepritaria, kad 
prohibicija butų urnai panai
kinta. Esą, jau dabar pasireiš
kia degtinės trukumas. Vadina
mi, nepagamina jos tiek, kiek 
reikalaujama. O tai atsitiko 
vyriausiai todėl, kad tapo pra
vesti patvarkymai, kurie visai 
mažai bevaržo daktarus rašyti 
recepus degtinei. Jeigu prohi
bicijos įstatymas butų tuoj (at
šauktas, tai, pasak Dalrymple, 
neįmanomai padidėtų svaigalų 
importas iš Anglijos, Vokietijos 
ir Francijos.

Kainos alui esančios 
perdaug augštos

SPRINGFIELD, III., birž. 22. 
—Legislaturos komisija, kuri 
tyrinėjo bravorus, sako, jog 
bravarai turėtų gražauk pelno, 
jeigu už bačką alaus imtų $14.- 
50. Dabar gi už bačką alaus 
imama nuo septyniolikos 
devyniolikos dolerių.

WASHINGTON, birž. 22. — 
Federalis geležinkelių koordina
torius Joseph B. Eastman, ant 
galo, sutaikė geležinkelių vedė
jus su geležinkelių darbinin
kais. Tiek vieni, tiek kiti su
tiko priimti koordinatoriaus 
pasiūlymą ir baigti ginčus.

.Svarbiausias dalykas, dėl kup
rio kilo aštrių susirėmimų, bu
vo geležinkelių kompanijų pa- 
simojimas dar sumažinti darbi
ninkams algas ant 1214 nuo
šimčio. Pernai geležinkelių 
darbininkai sutiko priimti algų 
nukapojimą. Tas nukapojimas 
sieke dešimtį nuošimčių. Buvo 
padaryta sutartis, kuri pasi
baigs šių metų spalių 31 d. Ne
pasitenkindami tufo, kompanijos 
vėl sumanė savo darbininkams 
algas nukapoti, nežiūrint to, 
kad pastaruoju laiku geležinke
lių biznis žymiai pagerėjo.

i

Darbininkai griežtai atmetė 
kompanijų pasiūlymą. O ka
dangi nebuvo galima prieiti prie 
susitarimo, tai ginčo išsprendi
mas tapo pavestas prezidento 
paskirtam geležinkelių koordi
natoriui. Pastarajam pavyko 
visus nesusipratimas išlyginti. 
Kompanijos sutiko nebereika- 
lauti algų nukapojimo, o darbi
ninkai nesipriešino prailginimui 
pernai padarytos sutarties aš 
tuoniems mėnesiams. Tokiu bu- 
du sutartis pasibaigs birželio 
30 d. 1934 m., vietoje šių metų 
spalių 31 d.

MINOT, N. D., birž. 22. — 
Čia sustojo H. Weberg, kuris iš 
Kanados provincijos Manitoba 
važiuoja su šunimis į Chicagą 
pamatyti pasaulinę parodą. Va
žiuoja jis rogėmis, prie kurių 
yra pritaisyti ratai. Roges ii 
jį patį veža šunes. Weberg 
mano būti Chicagoje rugpiučio 
pradžioje.

Nedarbas pasibaigs 
už dviejų metų

Balandžio mėnesį bedarbių 
skaičius sumažėjo 629,000

WASHINGTON, birž. 22. -- 
Amerikos Darbo Federacija pra
neša, kad 629,000 darbininkų 
gavo darbą bėgiu balandžio mė
nesio. Gegužės mėnesj priimta 
kiek mažia darbininkų. Jeigu, 
esą, tik tokiu spartumu tebūk 
priimami darbininkai, tai turės 
praeiti mažiausia du metai, kol 
visi bedarbiai galės gauti darbą.

Pasaulio ekonominė 
konferencija atidėjo 

pinigų stabiliza
vimo klausima

Prancūzai sutiko, kad pinigų 
stabilizavimo klausimas butų 
atidėtas tolimesniam laikui 
—Dolerio vertė smarkiai pro- 
dėjo smukti

ligi

Pašventino Ežerų 
Meksikos Įlankos 

vandens kelių

Pranešama, kad von 
Hindenburgas rimtai 

serga

kad prezidentas 
rimtai 

Jo padėtis tiek pablo-

BERLYNAS, birž. 22. — čia 
eina gandai, 
Paul von Hindenburg 
serga,
gėjusi, kad tapo pašaukta jo 
šeima, 
laiku gyvena savo dvare Rytų 
Prūsijoje. Spalių mėnesį jam 
sukaks 86 metai amžiaus.

Prezidentas dabartiniu

Briuselio universitetas 
pagerbė prof. Einšteinų

BRIUSELIS, Belgija, birž. 22. 
—Briuselio universitetas pager
bė plačiai žinomą pasauliui mo
kslininką, prof. Einšteiną, su
teikdamas jam garbės daktaro 
laipsnį.

Sudegė du vaikai
MANSFIELD, Tex., birž.

—John Chasteem’o farmoje į- 
vyko gaisras. Sudegė du ber
niukai,—vienas devynių metų 
amžiaus, o kitas—keturių.
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Lenkų valstiečiai su
sirėmė su mokesčių 

kolektoriais

VARŠUVA, birž. 22. —Devy 
ni valstiečiai ir vienas policb 
ninkas tapo nušauti Galicijoje, 
o sužeistųjų siekia 16. Tas ka
ras kilo dėliai to, kad valstie
čiai atsisakė mokėti mokesčius. 
.Keliose vietose kolektoriai tapo 
skaudžiai sumušti. Kad suval
dyti valstiečius, buvo pasiųsta 
policija. Valstiečiai pasiprieši 
no ir policijai. Tada jvyko kru
vinas susirėmimas.

Pranešimai sako, jog ryšyje 
su tomis riaušėmis daug kai
miečių areštuota, o kiti pabėgo 
j miškus ir slapstosi.

Išteisino bankininką
Mitchell
YORK, birž. 22. — 
E. Mitchell liko ištei- 
Po 25 valandų svars-

transak-

NEW 
Charles 
sintas. 
tymo “jury” išnešė nuosprendį,
kad buvusis bankininkas Mat- 
chell neturėjęs “blogos intenci
jos” nukukti asmeninių įplau
kų mokesčius (income tax).

Tyrinėjimas parodė, jog Mit
chell darė visokiausias
cijas, kad tik išsisukti nuo “in
come tax” mokėjimo.
“jury” surado, jog dėl visų tų 
machinacijų jis nėra kaltas. Gir* 

jis daręs taip, kaip jam pa
tarę ekspertai ir neturėjęs in- 
"fenajos apgauti valdžią.

Tačiau

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
tania:

Giedra; temperatūroje nesiti- 
/ kimą didelių permainų.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:-

GRAND RAPIDS, Mich., birž. 
22.—Lėktuvo nelaimėje žuvo 
Dr. R. I. Russard ir L. C. Mon- 
roe, turtingas kontraktoriuk. 
Lėktuvas priklausė Dr. Bus- 
sard’ui. Jiemdviem beskren- 
dant, lėktuvas sugedo 
krito laukuose.

Traukinių kolizijoje 
žuvo 15 žmonių

SOFIJA, Bulgarija, birž. 22. 
—Tunelyje susiduri pasažieri-i 
nis traukinys su priešais ei
nančiu lokomitivu. Nelaimėje 
žuvo penkiolika žmonių.

CHICAGO, ILll, birž. 22.-^ 
J. V. karo sekretorius George 
W. Doru vakar iškilmingai pa 
šventino naują vandens kelią 
tarp Didžiųjų Ežerų ir Meksikos 
įlankos. Pirmas laivas su pre
kių transportu jau atplaukė į 
Chicago iš New Orleans, Loui- 
siana, valstijoje. Naujas van
dens kelias yra Chicagos ir vi- 
durvakarių durys į Atlantiko 
vandenyną ir turės labai dide
lės svarbos tos krašto 
akiui ir pramonei.

Idaho legalizavo alų
.... ........ .. >

BOISE, Idaho, birž. 22.
Gubernatorius Ross pasirašė 
specialiai legislaturos priimtą 
bilių, kuriuo einant legaližuo- 
jama alaus pardavinėjimas.
Idaho valstija nuo 1915 metųir nu-
buvo visiškai sausa.

dalies

Buvusis valstijos finan
sų direktorius kaltina

mas $175,000 išaik- 
vojimu

SPRINGFIELD, III., birž. 22. 
—Garrett De Forrest Kinney iš 
Peoria, III., buvo valstijos fi
nansų direktorius, Emmersonui 
einant gubernatoriaus pareigas. 
Dabar auditoriai padarė knygų 
reviziją ir surado, jog trūksta 
apie $175,000.

LONDONAS, birž. 2. —Ame
rikos dęlegacija pasaulio eko
nominėje konferencijoje pa
reiškė, jog Amerika bent šiuo 
laiku visai nemano apie dolerio 
stabilizavimą. Toks žingsnis, 
esą, butų labai blėdingas. Kai
nos įvairiems dirbiniams vėl 
pradėtų smukti. O tai sulaiky
tų pramonės atgijimą.

Francuzų delegatai, kurie li
gi šiol labiausiai spyrėsi, kad 
pinigų stabilizavimo klaupsimas 
butų tuoj išspręstas ir tolimes
nė infliacija Amerikoje sulai 
kyta, pasidarė labiau sukalba
mi ir sutinka tą klausimą ati
dėti tolimesniam laikui.

Kai tik ekonominėje konfe
rencijoje paaiškėjo, jog kol kas 
nebus bandoma stabilizuoti 
Amerikos pinigai, tuoj dolerio 
vertė Europoje pradėjo smar
kiai kristi ir. tito pačiu laiku 
ėmė kilti Europos šalių pinigai, 
ypač Francijos frankas ir Ang
lijos sterlingų svaras.

Negali susilaikyti nuo 
automobilių vogimo
ALTON A, Pa., birž. 22o-'; -*—• 

Waldo McWhirter, 19 metų am
žiaus vaikinas, paspruko iš 
Blair kąuntės kalėjimo ir tuoj 
pavogė automobilį, Į kalėjimą 
jis buvo patekęs irgi už auto 
mobilių vogimą.

V o k i e tijoje nusižudė 
darbo direktorius

WEIMAR, Vokietija, birž. 22. 
—Šio miesto nacių darbo di
rektorius Welch papildė saužu- 
dystę, iššokdamas iš aeroplano.

Nepaprasta savižu 
dybė Pajesly

Nusižudė du vynai vienu revol
veriu vienoje lovoje

Du nauji miesto tarybos 
nariai.

KAUNAS. — Vieton išstoju
sio iš miesto tarybom Kipro 
Petrausko jo vieton įeina pris. 
adv. pad. Našliunas.

Stoties juriskonsultas 
tis taip pat iš tarybos 
Banaičio vieton įeina
mo ministerijos referentas p. 
Kiaunis.

Banai- 
išeina. 
švieti-

Pajeslio (Kėdainių ap.) ko
operatyvo vedėjas Kiveras ir 
pieninės buhalteris Vaupša bu* 
vo neperskiriami draugai: kar
tu džiaugėsi šviesesnėmis va
landomis, kartu liudėdavo blaš
komi gyvenimo audrų.

Gegužės 31 d. prieš šiurpu
lingą valandą abu gerokai sma
ginosi valstybine; apie 22,vai. 
nuėjo į K. kambarį, užsirakino 
duris, parašė atsisveikinimus ir, 
atsigulė į lovą, paleido kiekvie1 
has sau j galvą po kulką.

Kaimynai, išgirdę šučius, pro 
langą pamatė baisų vaizdą. 
Draugai paplūdę kraujuose bloš- 
kėsi priešmirtinėje agonijoje. 
Atvykusi policija ir Krakių gy
dytojas konstatavo K. mirtį; 
V. dar rodė gyvybės žymių. V. 
tuojau nugabeno į Kėdainių li
goninę. Manoma, kad jis dai 
pasveiks ir pasakys tikrą žu- 
dymosi priežastį.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursų.

■ ' * ■ * i
Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti ‘prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų;

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel. CanaI 8500

Naujas “Naujienų” 
Telefonas

CANAL 8500
■ ■ ■■ . _______
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NAUJIENOS, Chicago, UI, Penktadienis, birž. 23, 193Š

Lietuvos Naujienos .[steigta Lietuvos Klai-
pėdos bendradarbiavi 

mo sąjunga

Prikaltas prie kry
žiaus lietuvis

Garsus fakirai — Joe Kuli Ali 
Bei, Tara Bėjus, Be n Ali—visi 

lietuviai

KAUNAS. — “L. Ž.” rašo: 
Redakdjnn užėjo asmuo, 

kuris nusiskundė neteisinga 
žinute. Išsikalbėjom. Pasiro
dė, kad tai esama Kaune ir 
provincijoj gartrnliuojahčio 
fakiro, tiek įdomios asmeny
bės, kad verta su juo supažin
dinti ir skaitytojus.

Mes nemaža girdime apie 
pasakiškus Indijos fakims, 
jogus, kurie darą įvairius ste
buklus ar fokusus, mažai gi 
mums suprantamus. Jie leid
žia badyti sau kūną, guli ant 
smailių vinių ir tt. Tos kalbos 
pas mus kaip pasakos, ku
rioms vieni tiki, kiti laiko ap
gavyste. PaŠitaikius gerai pro
gai, įdomu buvo patirti, kiek 
galint, teisybę. Taigi kas gau
ta — atiduodama. Tenka po
ra žodžių apie fakirą.
Jis kalba lietuviškai ir tai nu* 

stebino.
—Kaip tamsta išmokai lie

tuviškai?
—Aš gi lietuvis, — atsako.
Rodo pasą: Juozas Kulis, 

Lietuvos pilietis, gimęs 1887 
metais, Rygoje...

—Kadangi, paprastai, faki
rai turi būti indai, tai ir teko 
prie savo truputį sutrumpin
tos pavardės Kuli pridėti Ali- 
Bei ir... fakiras.

P. Kulis 1904 met. pabaigė 
Rygos Aleksandro gimnaziją 
ir išvyko į Maskvą, toliau —

Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Kinijon, kur vertėsi daktara
vimu. Įdomūs tai pasakoji
mas. Kinus, indus gydęs aspi
rinu, bei pagarsėjęs kaip ste
bukladaris... Pelnytis, atlygini
mas imti negalima buvę, tik 
prasimaitinti. Šventenybėmis, 
stebuklais nieks neprekiauja...

Bet tuo nesitenkinęs ir 
fš Kinijos nuvykęs Aust* 

ralijon.
kur patekęs j Hamburgo zo

ologine Hagehbeko ekspedici
jų, kuri gaudė j va irius gyvu
lius, žvėris. Iš Australijos per
važiavęs j lūdijos džiungles.

P. Kulis, pats nustebdamas, 
pastebėjęs, kad jo žvėrys ne- 
biją ir nepuolu; jis juos pai
nius ir lengvai suvaldęs. To
kiu budu įstebėjęs savo dva
sios, valios jėgas. Po to, pasi
treniravęs, pradėjęs scenoje 
tramdyti, valdyti, hipnotizuo
ti žvėris. Tokiu budu apvažia
vęs Aziją, Afrikos šiaurę ir 
Europos plotiui. Sugrįžęs į 
Bagdadą, kur esanti fakirų 
mokykla. Ji pripažinusi jo ga
bumus, bet fakirų fokusai jam 
pasirodę permenki, ir jis ėmę
sis treniruotis: lavinti valią, 
grūdinti ištvermę, auklėti drą
są ir pasiryžimą. Rezultate— 
pasiekęs savo srity pasaulinių 
rekordų, kurie toli pralenkia 
tikrus indiškus* fakirų foku
sus.

Fakiro rekordai.
Pasileidęs po pasaulį apva

žiavęs Amerikas ir Čikagoje 
davęsis prikalti prie kryžiaus 
(parodė likusius nuo vinių 
randus), 20 dienų išgulėjęs 
užkastas 2 metrų gilumoje po 
žeme; Bukarešte užkastas po 
žemėmis išgulėjęs 14 dienų. 
Rygoje — 8 dienas. Kaune, ir 
kitur užklijuotame grabe iš
gulėjęs po 6—7 dienas.
Prie rekordų priguli dar šie: 

aukštielninkas gulasi ant smai 
.V- ... " ' ' - .. .... -- ■....

Turtingas St. 'Paul, Minn., bravoro savininkas William 
Hamm, Jr., (dešinėj), kuris buvo kidnaperių pagrobtas ir at
gavo laisvę tik tuomet, kai jo draugai sumokėjo $100,000 va- 
duotpinigių. Hamm sveikinasi su draugu W' W. Dumi, kuris 
vedė derybas su kidnaperiais.

lom vinim privarytos lentos, bokso čempionų Šarkį-Žukau- 
ant smailagalių ir padėjus ant 
krutinės platformą užleidžia 
dramblį. Jis išlaiko. Be to, 
gulasi ant ašmenų dviejų kar
dų, kurių vienas po sprandu, 
o antras po kojomis ir ant 
krutinės išlaiko 18 vyrų. Be 
šių, kurie sudarą pasaulinius 
rekordus, Kulis laižo raudonai

ską, bet ir pasaulinę fakirų 
garsenybę — p. Kulį Joė-Kull- 
Ali-Bcjų.

Lietuvon atvyko Bran
denburgai

iš se-
sus- 

šoka

PONIOS!!
KODĖL JUMS VAŽINĖTI KITUR DEL

BALTU
ČEBATUKŲ???

Jus galite juos gauti savo apielinkėje
BOSTON SHOE STORE

JUOS TURI

100 Stylių
P A S 1 R I N K 1 M U I :

PUMPS...
STRAPS...

TIES...
OXFORDS...

Su augštom ir žemom kulnim. Cuban ir Baby Spanish 
kulnim. KID . .. MESH ... arba LININĖS

Visų Šaižų ir Didžio kainomis

S2.47
S2.97

Boston Shoe Store
3435 SO. HALSTED STREET 
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Žino Tikras Ver 
lybes

iš ryto turi būti vieliniais Še
pečiais Švariai nušluotos ir nu
plautos. Gatvės turi būti nu
valytos iki 7 vai. ryto. Vidur
vasary gatvės turi būti laisto
mos dusyk per dieną, o ėsdnf 
kaitrai

Kasdien mea matome Vis dangians it 
dąotiaus <$<kių įrodytną. kad kainos 
k|la. Mes apie tai skaitome laikraščiuo
se, per radi o ir girdime kaip žmonės 
kalba.

Mes turime geni įrodymų, kad že
mos kainbS nėra labai geras dalykas. 
Depresija per paskutinius tris metus, 
kuomet kainos ant visokių daiktų ir 
produktų ėjo vis žemyn ir žemyn ir 
buvo žemiausios istorijoje, mums tai 
jrodo. Reikia, kad išdirbėjai ir manu
faktūros gautų geresnes kainas, pirm 
negu jos galėtų dtoori žmonėms darbo. 
Ir kuomet Visi Žmonės' dirba, tuomet 
ateina tikta prosperhy.

Nors taupios namų Šeimininkės da
bar yra daugiaus susirūpinusios kaino
mis ir produktų rūšim, negu kuomet 
nors pirmiau. Jų darbas yra valgydi
nti savo šeimas, ir todėl jos turi labai 
atsargiai visk} Hskažth’uoti ir suplanuoti, 
kad kuo taupiausiai pragyventi.

Dabar vis daugiau ir daugiau moterų 
lankosi j °Midwest Stores” sankrovas. 
Jos ne ttk užlaiko gerbs rųšies maistą, 
bet ir kainos iki šiol yra žemos ir na
mų šeimininkės gali nusipirkti viską kas 
joms reikalinga be jokių extra ekspensų.

Visi *‘Midwest Stores” savininkai gali 
pasiūlyti išskirtinas vertybes, nes visos 
tos krautuvės yra valdomos kooperaty- 
vin budu. “Midvest Stores” savinin
kai taipgi valdo dideles wareauzes pei 
kurias jie superka visokį maistą. Tiek 
daug to maisto superkama, kad jis pri
statomas tiesiog iš manufaktūrų vago
nais.

Ir dėl tokio didelio supirkinėjimo iš- 
sykio, kiekviena atskira krautuvė gali 
suteikti dideiias sutaupąs ir jas perduo
ti savo pirkėjoms.

Šios dienos laikrašty telpa didelis 
"Midwest Stores” skelbimas. Jame pa
žymėta tik keletas to didelio skaičiaus 
produktų, kurie parduodami šią savai
tę specialemis kainomis. Tai yra tikrai 
geros vertybės ir kiekviena namų šeimi- 

j ninku turėtų apie tai žinoti.

KAUNAS. — Šaulių salėj bu- 
vd steigiamasis tos sąjungos 

’snslrinkiftiftš, •ku’Mhme dalyva
vo aptė prtSiaširhtj asmenų. Su
sirinkimą steigėjų (prof. Krė
vės, prof. Vikt. Biržiškos, prof. 
Pakšto, prof, Lašo, p. Kaman
tausko ir p. (Prapuolenio) var
du atidarė prof. inkštas, ku
ris apibudino ir s-gos tikslus.

Svarbiausia prof. Pakštas pa
brėžė du dalytais: stiprinti 
Did, ir MaŽ. Lietuvos kultūri
nius ryšius ir suaugti su pajū
riu.

Dešimt metų sūgyvenimo su 
Klaipėda parodė, kad reikia 
susirūpinti Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos suartėjimu kul
tūros srity, bdt svarbiausia pa
milti pajūrį, jurą ir taip su
augti, kaip su gyvybe.

Prof. Pakštas gražiai ir tei
singai apibudino juros ir pajū
rio reikšmę tautai ir valsty
bei. Pajūris Lietuvai yra vis
kas; tai yra didžiausis turtas, 
kuris būtinai reikia išnaudoti, 
nes neišnaudoti turtai keršija.

Prof. Pakštas daro Lietuvos, 
Latvijos, Rusijos, Lenkijos ir 
k. palyginimą: latviai tik po 
karo sudarė kpie 200,000 tona
žo laivyną, kas siekia pusės 
prieškarinio Rusijos laivyno; 
lenkai taipgi įsigija daug .lai
vų; čckoslovakai, kurie neturi 
pajūrio, turi 
laivyną, negu 
laivų tonažas 
apie 2,000 to. 
susirūpinti.

Toliau prof. Janulaičiui pir
mininkaujant išrinkti valdo
mieji organai.

Valdytiem išrinkti: prof. Pa
kštas, p. Purvinas, dr. Saka
lauskas, prof. Vikt. Biržiška, 
dr. Valančius.

žymiai didesnį 
Lietuva, kurios 

tesiekiąs tik 
Yra būtina tuo

trisyk per diehą.

irgi "profesija”
KAUNAS.

valsčiaus daboklėj 
areštantai vietoj maisto gau
na 1 litą dienai. Keletas dažną 
Šios įstaigos svečių iŠ to ėmė 
savotišką biznį varyti. Kadan
gi čia maistas labai pigus — 
už 50 centų galima per dieną 
sočiai prasimaitinti, tai jiems 
kasdien po pusę lito lieka. 
Taigi, keletas neaiškaus užsi
ėmimo tipų ėmėsi tuo uždar-. 
biauti. Tiesa, pas ūkininkus 
galima kiek daugiau uždirb
ti, tačiau ten reikia dirbt,i o 
čia ir be to, uždarbis 50 centų 
dienai — garantuotas... Todėl 
atbuvę paskirtą laiką dabok
lėj, jie stengiasi vėl į ją patek
ti. O tas padaryti nesunku. — 
Pasiėmę iš viršaičio “uždarbį” 
(maistpinigius) jie juos pra
geria; pasigėrę sukelia triukš
mą. Už triukšmavimą gauna 
kelias paras. Ir taip tęstis gali 
be galo. Kaip matyti, ir krizės 
metu, turint gerą galvą, gali
ma pragyventi...

Panemunio 
laikomi

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ
I LIETUVA

EKSKURSIJOS
KRINČINAS.

niau gyvena vokiečiui dvari
ninkai C. ir P. Brandenburgai, 
kurie didžiojo karo metu pas
tojo vienas rtisi^ o kitas vo
kiečių kariuoriienen. Abu, be 

“(abejo, stojo tik “patriotiškais” 
jausmais vadovaujantis, šie

šviną, vaikšto basas per 
mulkinto stiklo šmotus, 
į degančią žibalo duobę, 
žia įkaitintais virbalais 
smeigti kaklą ir tt. (Kakle paį 
rodė daug molynu, randų).

Tai, žinoma, nuostabus triu-iBr. 1920 m., matyt, tokiais pat 
a ■ « • • « 4 4 -A 1 2 8 — .... 3 j*. 2 m ——■ m. A

per-
Kaune 4,429 neturtin

gos šeimos
I ' *

kai, bet visus, juos p. Kulis la
bai gražiai išaiškina, nebijo
damas atidengti jų paslapties. 
Visa tai — jokie stebuklai, o 
tiktai treniruotės rezultatai.

—Lietuviai, — sako p. Ku
lis, — ir indai — giminės. Lie
tuviai daug gali kentėti, t. y. 
turi valios. lietuvis, pav. grau 
ždamas sausą duonos plutą, 
ilgai gyvena ir patenkintas. 
Pasakysiu tamstai , kad 
garsus pasauliniai fakirai 
lietuviai:

Tara Bėjus, 
sukėlęs ant kojų visą Pary
žių, yra lietuvis ir mano mo
kinys; garsus Ben-Ali yra vil
nietis. Ir aš turiu daugybę 
puikių užsienių spaudos atsi
liepimų, o čia skaudu, kad sa
vieji ne tiktai neįvertina, ne
padeda žmogui, kuris tą dar
bą dirba jau arti 30 metų, bet 
dar neteisingai parašo ir ken
kia.

—Ką aš darau, aš neapgau
dinėju, visa tai yra tikra, 
nors, gal, kam ir nesupran
tama. — Ir p. Kulis papasako
jo, kaip jis ką daro. Įdomu, 
kad po kelių dienų letarginio 
miego iš grabo išeinąs atsi
naujinęs ir atilsėjęs.

P. Kulis pasisakė vyksiąs 
dar Klaipėdon, o iš ten Pary
žiun, bet... vokiečiai neduodą 
tranzitinėm vizos, todėl teksią 
vykti garlaiviu.

Taigi, pasirodo, kad lietu
viai turi ne tiktai pasaulinį jas

visi 
yra

“patriotiškais” tikslais pasto
jo ir į musų kariuomenę. Bet., 
pirmai progai pasitaikius, išai- 
kvoję apie porą 'ŪČsėtkų tūks
tančių litų valdiško turto, pa
sikinkę porą gerų arklių išviu 
žiaVo į Vokietiją ir... dingti. 
Žinoma, dėl tokio “patriotiš
ko” ponų dvarininkų pasielgi
mo p. Br. buvo iškelta byla, 
bet jiems pasislėpus liko neiš
spręsta. Jj dvarą kelius metus 
globoja Ž. U. M-ja, o dabar 
pradėjo valdyti jų įgaliotinis 
p. Afasjevas, bet tuoj iš kur 
tai atlėkė ir vieho pasislėpu
siųjų sūnūs ir save laiko sa
vininku. Taip musų “patrio
tai” dvarininkai, “didvyriš
kai” pasielgę dėl “tėvynės 
meiles” ir pasislėpę nuo teis
mo atsakomybės išsaugo savo 
dvarus. Tiesa, esą Br. užves
ta byla 20,000 lit. sumoj dėl 
atlyginimo už išeikvotus val
diškus daiktus, tik kai kas kal
ba buk jau esą pavėluota, įsi
senėjimas esąs.

KAUNAS. — Kauno miesto 
saviValdybeS socialės apsėugon 
skyriaus žiniomis Kauno mie
sto beturčių šalpos komitetuo
se iš viso yra įregistruota 4,- 
429 šeimos su 10,563 asmeny- 
mis. Krikščionių beturčių šei
mų yra 3,047 su 6943 asmeny- 
inis ir žydų beturčių šeimų — 
1382 su 3,620 asmenų. Sena
miestyje yra 1,297 beturčių 
šeimos, naujamiestyje — 150, 
Karmelituose — 184, Šančiuo
se — 726, Žaliakalnyje — 974, 
Vilijampolėje — 765 ir Alek
sote — 333. Krikščionių betur
čių šeimų daugiausia yra Ža
liakalnyje, būtent, 725 ir žydų 
— senamiestyje, būtent, 666.

Bravo rimukai prašo 
benzinų maišyti su 

spiritu
KAUNAS. — šiomis dieno

mis Spirito varytojų ir pramo
nininkų sąjunga kreipėsi į fi- 
ftūnšų ministerijos generalinį 
sekretorių p. Indrišiuną pra
šydama, kad butų galutinai 
nutarta maišyti į benziną spi
rito.

S. Kelbauskas dainavo 
Milano operoj

KAUNAS. — Milane studi
javęs dainavimą p. Stepas 
Kelbauskas (tenoras), dainavo 
nacionaliniu operos teatre o-

* ■ i 4peroj “Lucia di Lammermoor” 
vyriausioj rolėj Sir Edgardo 
Raveswood. Be to; jis pakvies
tas dainuoti kitam teatre dvie
jose operose svarbias parti-

Kauno gatves kas rytą 
šukuos šepečiais ir lais

tys vandeniu

LIETUVON
< 1 'I "

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

LIEPOS 20-tą DIENĄ
Laivu

LIEPOS 28-tą DIENĄ
Laivu “lle De France”

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

Klaipėdą arba Kauną.
Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun

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

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

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

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

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Broadttay, 
So. Boston, Mass.

“DIRVA” 6820 Superior Su
Cievelartd, 0hk>.

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

JOHN SEKYŠ, 433 Park St., 
Hartford, Conn.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chicago, ftl

Prirengiame ir sutvarkome visos reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak. 
-----    „ ,1,, iii į,         '    |<|     
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“MAJESTlC”

PAUL MOLIS. 1730—24th Su 
Detroit, Mich.

P. BARTKEVIČIUS, 
€78 Nortb Main St. 
Montello, Mstss.

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

J. ZEMENTAUSKAS, 
(30 Congress Avenue, 
Waterbury, Conn.

C. J. W0SHNER, 122 Hornaday 
Road, So. Ptmburgh, Pa.

X. VARAŠIUS. 1200 Canon St., 
Pittsburgb, Pa.

A. VELECKlS, 502 South Avė., 
Bridgeport, Conn.

KAUNAS. — Kauno burmis
tras parašė privalomo įsaky
mo projektą meksfaltuotoms, 
ametizuotoms ir kt lygaus 
paviršiaus gatvėms laikyti. Į-
sakyme nurodoma, kad sumi
nėto paviršiaus gatvės pava
sari, vasarą ir rudenį kasdien

kitę REPUBLfC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kaitios. Vierej vwtbj

5340 South Kedzie Avenue

J EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R 1 A 1 

patarnavimas prieinamasNežiūrint kur gyveni musu patartuvimas p 
už NAUJĄ MAŽESNI KAINĄ

LAVONĄ PtRJOfUAM DYKAI

Chieagos Lietuviu Draugijos Savitarp. Pašalpos PIKNIKAS-JAUNIMO DIENA 
Nedelioj, BIRŽELIO-JUNE 25 d., Miliausko Darže, 87 St. ir Kean Avė. 
Šitas piknikais bet JAinimo diena, bos tai jvairitį Įdomybių diena — žaismas, sportas, ristynSs, j vairus kon testai, muzikoj šokiai, dainos. Chieagos ir apieiinkių lietuviai nepraleiskite Birželio 25 dienos. Taipgi tauriai šios organiza
cijos prisiminkite, kad visi privalote būti Miliausko darže. Privažiuoti iki Miliausko daržui galima sekamai: Archer Avė. karais iki užsibaigs, čia paimti Willow Springs karus ir važiuoti iki Kean Avė. (prie Lietuvių Tautiškų ka
pinių), prie Kean Avė. ir Archer bus Draugijos trokas, kuris dykai veš Mtta 10 vai. fryto j daržų ir i&darže iki karų ijnijos. Automobiliais bite kurjais keiia!s Iki 87th St. ir Kean Avenue. ■

‘ . .....J'-':-: '. < ■ ■ •• .. ■ KVIEČIA VISUS KOMITETAS.Įranga 25 Centai, Nariams Veltui.
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korespondencijos!
Ratine, Wis.

Pavyko 3-čias metinis sanda- 
riečių piknikas.

Birželio 18 d. Riverview 
Resorte surengtas Wisconsino 
sandariečių ir Centro pikni
kas pavyko visais atžvilgiais. 
Oras pasitaikė šiltas, rainus. 
Žmonių suvažiavo virš 300 
šimtų. Programas buvo gana 
įdomus.

Vietiniai jaunuoliai lošė 
“indoor bąli”, o Jaunoji Bi
rutė iš Chicagos gerai pasiro
dė šokdama akrobatinius šo
kius ir kartu dainuodama. 
Publika buvo pilnai tuo pa
tenkinta. Piknikas davė san- 
dariečiams pelno.
Schlogeriutė išrinkta gražuole

šis piknikas tai buvo tre
čias iš eilės metinis sandarie
čių piknikas Wisconsine. Su 
kiekvienais metais žmonių 
skaičius piknikuose nuolat 
didėja*. Sandariečiai dėkingi 
visiems tiems, kurie dalyvavo 
piknike ir visiems rėmėjams. 
Ateinančiais metais dėsime 
pastangas surengti dar įdo
mesnį ir didesnį piknikų, ne
gu šįmet.

Gražuolėmis šiame piknike 
išrinktos p-lė Harriet Schla- 
geriutė, Kenoshietė ir Stella 
Shilinskaite iš South Mil- 
waukee.
Nešvarus komunistų darbai.

Tų pačių dienų komunistai 
surengė piknikų Midway dar
že. Prie pat kampo, kur iš 42 
vieškelio įsisuka keliasi į Ri- 
verview Parkų, anksti rytų at
važiavę Maskvos draugai pri
kalė didelį parašų, “Today 
Picnic at Midway Park” su 
vilyčia rodančia kur važiuoti. 
Sandariečių piniktr komijtėtas 
tų pastebėjęs iškabų nuplėšė 
ir pakabino kitų su parašu, 
kad “Today Picnic at River- 
view Park”.
Už kiek laiko atvažiavę mas
kviečiai nudraskė visas san
dariečių iškabas. Ar tai reikia 
didesnio kiauliškumo. Sa_nda- 
riečiai nekala savo parašų 
prie Midway Parko ir nesi
stengia komunistams pakenk
ti.
Rengia pikniką liepos 2 d.
Bet negana to. Tavorščkos 

visur bėgiodamos su bilietais 
skundėsi, kad sandariečiai už
bėgo joms už akių ir tyčia ren 
gia piknikų tų dienų. Ne tiesa. 
Sandariečiai nutarė piknikų 
rengti vasario mėn. ir tuojau 
pasamdė parkų. Darbininkių 
leidžiu kuopos tuomet ir 
sviete nebuvo.

Vietiniai sandariečiai ruošia 
kitų linksmų piknikų liepos 
2 d. Riverview Resorte. Kvie
čia visus lietuvius dalyvauti.

—Korespondentas.

K^BAKIMG 
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DALYVAVO PASAULINES PARODOS ATIDARYME NUO LIETUVIŲ
I

V* i $

Iškilmingame Chicagos Pasaulinės Parodos atidaryme gegužės 27 d. lietuvius atstovavo 
šešiolika mergaičių, ir J. Mickeliunas, Lietuvos Kareivio rūbuose.
Mergaitės, iš kairės į dešinę, yra: B. Palilionaitė, V. Marozaite, A. Morkunaitė, O. Va
liulytė, A. Bazmiutė, M. Malinauskaitė, E. Blauzdytė, G. Kupryte, E. Vespendraitė, E. 
Skudaitė, L. Sutkaitė, E. Uzumeckaitė, A. Aleknaitė, I. Aitutytė, A. Kulikauskaitė ir 
V. Stradomskaitė.

Clearinge darbai pa
mažu gerėja; priima 

darbininkus
Trys vietinės dirbtuvės padi

dino savo darbininkų 
skaičių.

CLEARING. — Whitaker 
Manufasturing Company, 5723 
Wcst 65th Street, šiomis die
nomis priėmė į darbą kelioli- 
ką darbininkų. Kelias dienas 
atgal “Naujienose” tilpo tos 
bendroves apgarsinimas, kad 
reikalingi darbininkai.

Susirinko didelis būrys ti
kinčių darbų gauti, bet sam
dytojai davė pirmenybę tiems, 
kurie dirbo dirbtuvėje pir
miau. Ji buvo uždaryta nuo 
pereito pavasario.

Bosai sako, kad jie turi di
delį užsakymą, tik pakol kas 
neturi plieno. Kaip greitai 
gaus medžiagą, tai priims ir 
šiek tiek daugiau darbininkų.
Berk and Berge ir Wilson and

Bennet priėmė darbininkų
Beck and Barge Co., kuri 

išdirba automobilių dalis, tai
pgi kiekvieną dieną priima po 
keletą darbininkų į darbą, bet 
irgi tik tuos, kurie dirbo pir
miau. Visai naujiems darbi
ninkams liepia nei nelaukti 
ir nesitikėti darbo, nes jų ne
ims.

Wilson and Bennett Co. šio
mis dienomis grąžino keletą 
savo paleistų darbininkų. 
Naujų, sako, neims, iki visi 
atleistieji nebus grąžinti. B •£.

Apiplėšė lietuvių P. 
J. Page & Co. gara
žą Marųuette Parke
Pavogė automobiliams, rnalia- 
voti mašiną ir nikelius iš tele

fono dėžutės.

MARQUETTE PARK. - 
Pereito šeštadienio naktį, kai 
garažas buvo jau uždarytas, o 
panaktinis dar nebuvo atėjęs, 
plėšikai įsilaužė į P. J. Page 
and Co. automobilių taisymo 
dirbtuvę, 2242 W. 69th St. 
(tel. Prospect 7122). Tečiaus^ važiavimas Jeffersono miške, tų siuvime.

THE G F, E VU M G IRUS

matyt, plėšikų mažai laiko tu>- 
reta ir dirbta paskubomis, nes 
jie spėjo tik pastverti auto
mobiliams malevoti mašiną ir 
nudaužė telefono dėžutę ir 
pasigrobė sumestus į ją nike
lius.

P. J. Page toje vietoje auto
mobilių taisymo dirbtuvę ffati- 
darė dar ne taip senai, bet 
tuojaus susilaukė pasisekimo 
ir daug darbo, nes jis yra ži
nomas kaipo gabus mechani
kas, todėl jį žinantys ir veža 
pas jį automobilius taisyti iš 
visų miesto dalių. Todėl gal ir 
plėšikams parupo jį aplanky
ti. —b.

“Šunim Burum” cho
ras Burnside pikni

ke ir cibuliai
Su svogūnais per veidą atsakė 

jas- pakritikavusiam pir
mininkui.

BURNSIDE. — Vietinė Ap
švietos draugija surengė išva
žiavimą birž. 11 d. Baužos 
fannoje. Parengimų komisija 
užprašė taip vadinamą “Šu- 
rum-Burum” chorą, kurį su
daro Roselando biznierkos. 
Atvykusios į pikniką su savo 
šeimynomis apsėdo stalus, pri
sistatė savo valgių, gėrimų ir 
ėmė baliavoti.

Laike pikniko chorai su
dainavo kelias lietuviškas dai
nuškas ir priedų pašoko kad
rilių. Po programo pirminin
kas Pakaušis, sakydamas pra
kalbą išbarė choristes, buk tai 
negeras dainas dainavo ir ne
tikusiai šoko. Lietuvoje tik 

maži vaikai taip šoką kadri
lių, komentavo pirmininkas.

Viena iš chorisčių supykusi 
pagriebė ryšulėlį cibulių ir 
kirto juo pirmininkui į veidą. 
Dabar žmonės kalba, kad su 
komunistais niekur negalima 
sutikti. Patys chorą pakvietė 
ir patys choristus išbarė.

— Koresp.

Kruopiškiečių išva
žiavimas Jeffersone

NORTH SIDE. — Praeitą 
sekmadienį, birželio 18 d. į- 
vyko Kruopiškiečių klubo iš- 

Žmonių suvažiavo gerokas 
būrelis ir visi linksminos prie 
muzikos. Buvo ir Mittskaus 
trokas su šaltais gėrimais.

Klubiečiai buvo pasirinkę 
gražią paunksnę, kiek atokiau 
nuo garsaus savo laiku kalne
lio, kur dabar stovi apšepę 
nuo “spyčių”... ir “silkėm iš
marinti” dideli medžiai.

Kruopiečių klubas yra su
siorganizavęs tikslu pagelbėti 
laisvos minties žmonėms Lie
tuvoje įsigyti bei išlaikyti lai
svas kapines.

Kaip užsibaigė šis išvažiavi
mas,—nežinau, nes turėjau 
anksti apleisti ir vykti kitur.

— Svečias.

Antanas ir Antanina 
Jokantai iškilmingai 

šventė varduves
Apie, 200 svečių varduvių 
puotoje, kuri įvyko praeitą 

šeštadienį. I I ■ v •
...m lįtųiB.. .. y ,

Antanas ir. Antanina Jokan
tai atžymėjimui savo vardu
vių dienos praeitą šeštadienį 
surengė didelę puotą. Kadan
gi Antanas ,įę Antanina yra 
labai svetingi ■. ir draugiški, 
tad ir į jų puotą susirinkę 
svečiai, kurių buvo apie porą 
šimtų, pavyzdingai, gražiai 
linksminosi iki ankstyvam ry
tui* Antanina rūpestingai ir 
skaniai prirengtomis patrovo- 
inis vaišino svečius, o Antanas 
neužsileisdamas savo žmonai 
šaltu alučiu visiems troškulį 
ramino.

Trys broliai Rudokai, Grei- 
bus, Lapaučius ir lietuvis po
licijas Survilas įteikė vardu
vių kaltininkams bendrą 
dovaną. Būtent: gražią klėt- 
ką ir čiulbuonėlę kanarką* 
kuri savo balseliu linksmins 
Antaniną ir Antaną. —Rep.

Pasekmingas biznyje 
siuvėjas.

BBIDGĘPORT. — Bridge- 
porte pasekmingą biznį daro 
K. Laucius, 3317 Auburn avė., 
siuvėjas, kuris ir šiame karš
tyje išsitiesęs rublis ant lentos 
ir važinėja po juos su prosu. 
Jis specializuojasi naujų siu-

Plokščiai — graži 
vasarvietė

PLOKŠČIAI, Sakių aps. — 
Dėl gražios gamtiškos padėties 
Plokščiai kaipo vasarvietė jau 
žinoma ne nuo šiandien, čia 
vasarodavo velionis Dr. V. Ku
dirka, be to, kelias vasaras čia 
praleido lietuvių kalbą bestu
dijuodami suomių mokslininkas 
Maila Mykolą su žmona ir da
nų mokslininkas Benediksen. 
Pušimis apaugę Nemuno kran
tai, gražus Vaiguvos Šlaitai, 
didelė smėlio sala — pliažas 
Nemune, pakankamas skaičius 
gerų butų apsigyventi, žodžiu, 
čia vasarotojas ra& visa, kas 
reikalinga sveikatai pataisyti ir 
ramiai per vasarą pagyventi.

Pastebėkite, kad tai bus ki
ta stotis ir kitas laikas.

Iki birželio 24 dienos,, dar 
dvi dienas, Radio Kliubo pro

gramai bus duodami, kaip pa
prastai, 7 vai. ryto iš stoties 
W. G. E. S.

— Antanas Žymantas.

RADIO
‘ , I

■? T— ‘

Tėmykit permainą. Radio 
Klubo rytiniai programai nuo 
pirmadienio, birželio 26, bus 
duodami 7:45 iš ryto iš stoties 

VV. 5. B. C. 1210 kilocycles, 
247.8 meters

Paskutinis Knygų Bargenų Turgus
(Tęsis iki Liepos-July 16, 1933)

NUOLAIDA KNYGAS PERKANTIEMS:
Nuo $1 iki $10—knygos parduodamos už pusę kainos bei 50%. 
Perkanti daugiau negu už $10 — mokės tiktai po 33 centus 
ant kiekvieno dolerio perkamų knygų.

GERBIAMIEJI:
Turbūt Jums* yra žinoma, kad “Aušros” knygyne yra 

plačiaurjas knygų pasirinkimas. Apie keturiolika šimtų 
įvairių knygų savo turiniu ir pavadinimu — jos sudaro 
virš pusę milijono egzempliorių. Bet verčiami esamų 
biznio sųlygų, darome paskutinį knygų išpardavimų — 
žemiausia kaina kokia kada lietuviškos knygos buvo 
parduodamos Amerikos lietuvių istorijoje.

Chicagos lietuviai, lietuviai artimų Chicagos apielin- 
kių ir lietuviai atkeliaujanti į Chicagą, laike Chicagos 
Pasaulinės Parodos, esate kviečiami atsilankyti pas mus, 
įsigyti sau reikalingų knygų.
liau nuo Chicagos bei Kanadoje
_____ • ___ Tr .J  _______

Labai prašau visų musų va
landos radio klausytojų, kad 
gerai įsitėmytų šią permainą. 
Taipgi labai malonu butų, 
kad visi geri klausytojai pa
sakytų apie tai ir savo drau
gams. •

Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Lietuviai gyvenanti to- 
— rinkitės knygas iš se

nesnių “Aušros” Knygyno katalogų arba iš Knygyno 
“Lietuvos” katalogo bei iš katalogų kitų — lietuviškų kny
gų — pas mus visas knygas gausite už pusę kainos ir 
dar pigiau, kaip kad čia viršui pasakyta.

Šitas knygų bargenas tęsis iki Liepos-July 16 d., 1933. 
Nepamirškite, kad pas mus galite gauti visokiausių kny
gų: apysakų, romanų, teatralių, dainų, vadovėlių, žody
nų ir žodynėlių, aritmetikos, istorijos, geografijos, gam
tos mokslų, filozofijos, sveikatos srities, patarimų — pa
mokinimų, žemlapių, paveikslų, laiškams popierų, atvi
ručių, inonų knygų, muzikalių dainų geriausių kompozi
torių — solų, duetų, kvartetų, chorams ir tt.

Proga apšvietę mylintiems įsigyti sau tinkamų kny
gų visai pigiai. Laukiam Jūsų atsilankymo į musų kny
gyną — čia rasite tikrą apšvietos bei knygų bargenų 
turgų. Su pagarba,

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St., Chiėago, III.

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedėja.)

NAUJIENŲ
Vasarinė Ekskursija
Liepos 28, 1933

Dideliu ir Greitu Laivu “ILE DE FRANCE” 
(43153 Tonų įtalpos 64,000 arklių spėkos)

Tai bus labai smagi, linksma ir greita kelionė. Per apie 5 dienas vandeniu ir 36 vai. 
gelžkeliu. Bagažai eis kartu su keleiviais veltui ir jokių kratų nebus iki Klaipėdos.

Su šia Ekskursija važiuojant galėsite pamatyti garsųjį Paryžiaus miestą be ekstra 
išlaidų. Valgis ant laivo labai geras su prancūziškais gėrimais.

Su šiuo laivu galima važiuoti ir per Angliją, o iš ten kitu laivu į Klaipėdą.
, LAIVAKORČIŲ KAINOS I KLAIPĖDĄ: 

TRECIA KLĖS A: TURISTINĖ KLĖS A:
Į Vieną Pusę ........................  $99.00 Į Vieną Pusę ...............  $130.50
Į Abi Puses         —- 161.50 Į Abi Puses ................................. 220.00

Valdžios Taksos atskirai $5.00
Tuoj aus pradėkite ruoštis kelionei. Ateikite j Naujienas pasitarti dėl dokumentų.
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums gerą ir teisingą patarimą.

“NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street

i SUPPOSE t/S HAMabtOg>Od ’ 
TO STAY GlNtoLE WŪH SO MAf*Y 
MANI>SOME WOMEN IN THE 
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BŪT OF ooufcse 
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MILHO N S OF POUNDS USED 
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YOURTYU
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Kiekviena diktatūra, nežiūrint koks jos vardas ar
ba “spalva”, turi tokių pat vidujinę logiką. Keista, kad 
daugelis žmonių Vokietijoje šitos tiesbš nesuprato. Pa
ėmus Hitleriui valdžią į savo rankas, jie manė, kad 
“nacių” diktatūra bus kitokia, negu Stalino arba Mus* 
solini. Ii* kuomet irudmarškinių gaujos jau ėmė Hitlerio 
priešus žudyti, daugelis žmonių dar vis tikėjo, kad tai 
tik laikinis nedisciplinuotų elementų dūkimas, kuris 
laikui bėgant praeis ir “nacių” valdžia sužmonės. Va
dovaudamiesi šita viltim, jie stengėsi, hitlerininkų “ne* 
erzinti” ir jiems lenkėsi, šitokiu pataikavimu “naciams” 
bandė išvengti represijų net ir darbininkų profesinių 
sįjungų vadai. Bet tai nepadėjo nei Jiems, nei kitiems. 
Diktatūros smurtas nesiliauja ir, matyt, nepasillaus 
tol, kol nebus išnaikintas paskutinis nepriklausomo ju
dėjimo šešėlis krašte.

Osfear Wtldė Vtrle A. KaHanas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
.K-iraTOV-TTr-rmwwa£iiaa 

...........

(Tęsinys)
Mano brangus vaike, jus 

Jau ištikro pradedat morali
zuoti, Jus neužilgo pradėsite 
vaikščioti kaipo atsivertęs ir 
kaip atgaivintojas tikybos, 
persergėdamas Žmones nuo vi
sokių nuodėmių, kurios jums 
Jau atsibodo. Jus esat perdaug 
linksmas tų padaryti. Apart 
to, iš to nėra jokios naudos.

“SAUSOJI” POLICIJA

Jungtinių Valstijų generalinis prokuroras, Homer 
S. Cummings, nutarė atleisti iŠ tarnybos nuo liepos 
mėn. 1 
Bet jų 
šaukta

Kas paskui bus su Vokietija J kur tas barbarų dės- •f**?'' "š Į“0’
potizmas ją nuves, — šiandie numatyti sunku.

d. dvyliką šimtų prohibicijos vykinimo agentų 
dar pasiliks aštuoniolika šimtų, iki nebus at- 
prohibicija.
agentų seniaus buvo milžiniškas skaičius ir jų 

užlaikymui valdžia išleisdavo kasmet milionus dolerių. 
Prohibicijos vykinimo mašinerija buvo gausus politiškų 
“džabų” šaltinis. Viena priežasčių, delko prohibieija 
taip ilgai laikėsi, buvo ta, kad jų ršmė didelis skaičius 
suinteresuotų žmonių, turinčių įtakų politiškose parti
jose.

-

Apžvalga
j v 1*1 .1

OTTO WELS SUGRYŽO l IN
TERNACIONALO BIURĄ

AMERIKOS KAPITALO EMIGRACIJA

emigravimas į užsienius

Amerikos kapitalistai jau seniai pradėjo steigti sa
vo įmonių skyrius svetimose šalyse. Pavyzdžiui, Fordas 
atidarė savo dirbtuvę Airijoje/ General Motors — 
Franci joje, ir t t Tai daroma įvairiais sumetimais: 
sumažinti transporto išlaidas, parūpinti naujų “dalių” 
parduodamoms užsieniuose mašinoms, išvengti muitų, 
gauti pigesnių darbininkų.

šis Amerikos kapitalo
ypač padidėjo pastaruoju laiku, kada visos šalys, tarp 
jų ir Didžioji Britanija su savo dominijomis, ėmė kelti 
muitus svetimoms prekėms. Federalinis prekybos sek
retorius Daniel Roper sako, kad Kanados ir Britanijos 
muitų kilimas privertė apie galų pereitų metų 711 Ame
rikos kompanijų atidaryti 1,819 skyrių užsieniuose, į 
kuriuos buvo įdėta daugiau kaip du bilionai dolerių 
($2,177,698,244) kapitalo. Tuose Amerikos firmų 
sienių skyriuose turi uždarbį 450,000 darbininkų 
timose šalyse.

Kapitalistai reikalauja muitų, kad jų pramonė
tų apsaugota nuo užsienių kompetldjos. Bet jie savo 
prekes parduoda ten, kur randa rinkų. Kuomet jų pre
kių kitos šalys neįsileidžia, tai jie į tas Šalis perkelia 
savo dirbtuves, uždarydami savo įmones namie.

Kapitalas valstybių sienų nepaiso. Jam gera visur, 
kur tik jisai padaro pelnų. Bet darbininkams jisai vi
suomet skelbia “patriotizmų”.

vuz- 
sve-

bu*

Didelę sensaciją Europos dar
bininkų judėjime buvo iššau
kusi žinia apie Vokietijos so
cialdemokratų partijos pirmi
ninko, Otto Wels*o, rezignaci* 
ją iš Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo biuho. Bet Wels 
savo rezignaciją atsiėmė it 
pranešė Internacionalui) kad 
jisai taip pat, kaip ir kiti trys 
partijos atstovai biure, yra pa
siryžęs toliaus palaikyti arti
mus ryšius su Internacionalo 
centtu.

Laišką Internacionalui Otto 
Wels parašė gegužės 17 d., ka
da Vokietijos socialdemokratų 
partijos valdyba jau buvo nu
tarusi perkelti savo centrą į 
užsienius (jisai jau yra per
keltas į Čekoslovakiją). Tarp 
ko kita Wels aiškinasi, kodėl 
jisai buvo pasiuntęs rezigna
ciją Internacionalo biurui. Ji
sai sako, kad tą žinksnj jisai 
buvo padaręs save, aįšakomy^ 
be, norėdamas apsaugoti par
tiją nuo hitlerininkų pogromo.

Fašistų paleisti (ir komu
nistų uoliai skleisti) gandai, 
kad visa Vokietijos socialde
mokratų partija pasitVaukusi iš 
Internacionalo, yi’a be pagrin
do.

šis Fr. Stampferio laiškas 
patvirtina tą, kas seniaus bu
vę rašyta “Naujienose”, bū
tent: kad kelios dešimtys so
cialdemokratų atstovų, kurie 
atsilankė į reichtago posėdį 
(kiti yra kalėjimuose afba pa
bėgę į užsienį arba nužudyti), 
balsavo už Hitlerio “taikos po
litiką”, kuomet “naciai” davė 
jiems suprasti, kad jie neišeis 
gyvi iš salės, jėigu nebalsuos.

......»ll Į* Ii 11*11'1 I *■'**»■

DVYLIKA MIUONV 
BEDARBIŲ

Amerikos Darbo Federacijos 
žiniomis, nuo kovo menesio 
629,000 bedarbių sugrįžo į dirb
tuves. Bet gegužės menesio pra
džioje dar buvę 12,730,000 be
darbių, ir birželio mėnesį ši 
skaitlinė negalėjusi daug su
mažėti.

Vadinasi, da ir dabar Ame
rikoje yra su viršum 12 milio1- 
nų bedarbių. Kokiu budu šito
kia milžiniška bedarbių armija 
gali būti sugražinta j pramo
nę?

Amerikos Darbo Federacija 
tikisi, kad daugiausia pagelbos 
suteiks pramones atgaivinimo 
— pramonės kontrolės ir vie
šųjų darbų — alėtas, kurį ne
seniai priėmė kongresas. Bet 
reikia taip pat, kad pasitaisytų 
ekonominė padėtis visame pa
saulyje. Vienoje .žalyje negali 
būti gerovė, kuomet yra su
bankrutavusios kitos šalys.

DfcL BALSAVIMO
reichstage

GIRIASI “LOPYSIĄ 
KAPITALIZMĄ”

esame ir pasiliksime tuo, kuo 
pasiliksime. O kas link užsi- 
nuodijimo knyga, tokio daikto 
negali būti. Menas neturi įta
kos pasielgimams. Menasi tik 
Sunaikina troškimą veikti. Jis 
yra labai puikiai bergždžias 
daiktas. Knygos, kurias žmoni
ja vadina nemorališkomis, yra 
tos, kurios parodo pasauliui 
jo paties gėdą. Tai ir viskas. 
Bet negvildenkime literatūrų. 
Ateikite rytoj. Vienuoliktą va
landą aš eisiu pasivažinėti. 
Mos galėtumėm abu eiti, o po 
tam aŠ jus nuvešiu pietų su 
Lady Branksome. Ji yra Ža
vinga moteris ir ji norėtų pasi
klausti jūsų apie tapetas, ku
rias ji mano pirkti. Neužmirš- 
kitę ateiti. Ar gal mes pietaus 
sihie Su ihusų maža ktinigaik-’ 
štienc? Ji sako dabar nebepa- 
matanti j Ūsų. O gal būt Gladys 
jums jau atsibodo? Aš taip 
ir maniau. Jos gudrus liežuvis 
suerzina Žmogaus nervus. Ge
rai, bile atsitikime, bukite Čia 
vienuoliktą valandą.”

“Ar iš tikro reikia ateiti, 
Hcnriau ?”

“žinoma. Parkas yra gan 
malonus dabar. Aš nemanau, 
kad yra buvę tokių alyvų nuo 
to meto, kada aš jus sutikau.”

“Labai gerai. Aš busiu čia 
vienuoliktą valandą,“ tarė 
Dorianas, “Labanaktis, Hen- 
riaū.“ Priėję# tftfris; 'jis stapte* 
Įėjo momentą, lyg norėdamas 
ką nors daugiau pasakyti. Ta
da atsikvėpęs išėjo.

XX.
Buvo labai maloni naktis, 

taip šiltaj kad jis užsimetė sa* 
vo žiponą ant rankos ir net 
neužsidėjo savo šilkinės ske
petos apie kaklą. Eidamas na
mo ir rūkydamas cigaretą, jis

.-Į. tai įjungi

^pamatė du jaunu vyru, vakari
niais rūbais apsirengusiu, 
SraeinanČiu šalę jo. Jis išgir- 

o vieną iš jų pašnibždomis 
Giriant kitam, “Tai Dorianas 
Gray^us?* Jis atsiminė, kaip 
jili linksmas būdavo, kada jį 
rddydavo arba akis J jį jspir- 
diiyo, ar apkalbėdavo. Dabar 
jam nuobodu buvo išgirsti ir 
ravo vardą. Pusė malonumo iš 
to htalo kaimo, kuriame pa
storiais laikais jis taip dažnai 
būdavo, paėjo iš to, kad nie
kas nežinojo, kas jis buvo. Jis 
dažnai pasakydavo mergelei, 
kurią jis buvo paviliojęs, kad 
mylėtų jį, kad jis buvęs betur
tis ir ji buvo patikėjęs jam. 
Jis buvo sykį pasukęs jai, kad 
jis buvęs negeras, tai ji nusi
juokė iŠ jo ir atsakė, jog ne
geri jftnohės Visados buvę la
bai seni ir labai negražus. Ir 
kaip ji juokdavosi 
kaip strazdo čiulbėjimas. Ir 
kaip graži ji buvo medvilninė
se suknelėse ir jos didelėse 
skrybėlėse! Ji nieko nežinojo, 
bet ji Viskę turėjo, Itą jis bu
vo pražudęs.

Parėjęs namo, jis rado tebe- 
budėjantį ir tebelaukiantį jo 
tarną. Jis pasiuntė jį gulti, o 
pats pakrito ant sofos knygy
ne ir pradėjo apsvarstyti kai 
kuriuos dalykus, rkuriuos lor- 
dar Henrius buvo pasakęs 
jam.

Argi iš tikro buvo tiesa, kad 
žmogus negalėtų atsimainyti ? 
Jis jautė nuožmų ilgėsį nesu
tepto jaunystės tyrumo —• sa
vo rožės baltumo vaikystės, 
kaip lordas Henrius sykį pava
dino. Jis žinojo, kad jis buvo 
susiteršęs, pripildęs savo pro
tą ištvirkimais ir pavelijęs sa
vo svajonėms visas baisybes; 
kad jis buvo bloga įtaka ki- 
Virins ir patyrė Įtaisų džiaugs
mą būdamas tuo; ir kad gy
venimas tų, su kuriais jam te
ko turėti reikalus, buvo ge
riausias ir pilnas ateities, bet 
jis jų gyvenimų suteršė. Ta
čiau argi to viso nebebuvo 
galima atitaisyti? Argi j hm 
jau nebebuvo vilties?

Ak! Kokiame tai baisiausia
me puikybės ir aistros mo
mente jis buvo pasimeldęs,

lygiai

kad portretas paneštų jo dienų 
naštų, o jis pasilaikytų sau 
amžinos jaunystės skaistu
mą! Visi jo nepasisekimai pa
ėjo iš to. Jam geriau, kad kiek 
viena nuodėme viso jo gyve
nimo atnešė su savim ir neiš
vengiamą staigią pabaudą. Ne 
“atleisk mums musų kaltes“, 
bet “Bausk mus už musų ne
dorybes“ turėtų būti žmogaus 
malda prie teisingiausioje Die
vo.

Keistai išlenktas veidrodis^ 
kurį lordas Henrius buvo da
vęs jam jau tiek metų atgal, 
stovėjo ant stalo ir baltais są
nariais kupidai juokėsi po 
senovės aplink jo. Jis pasiė
mė jį į rankas, lygiai kaip ir 
tą baisių naktį, kada jis pir
mą sykį pamatė bėėikeititną 
atvaizde ir nuožmiomis ašarų 
aptemdytomis akimis žiurėjo 
į jo žvilgantį paviršį. Sykį 
kas nors baisiai mylėjęs jį bu
vo parašęs jam pašėlusį laiš
kų, užbaigtą sekančiais žod
žiais: “Pasaulis yra atsimai
nęs, nes jųš esat sutvertas iš 
trambiio kaulo ir aukso. Jūsų 
išlenkimas perrašo istorijų?* 
Tie sakiniai sugrįžo jam į at* 
mintį ir jis kiek sykių alkai** 
tojo pats sau. Tada jis hiaurė* 
jos iš savo paties grožio ir 
bloškęs Veidrodį ant grindų 
sumindžiojo į mažas sidabro 
skeveldras. Tai buvo jo gro
žis, kuris sunhikino jį, jo gro
žis ir jaunystė, kurių jis mel
dė. Khd ne tie du daiktui, jo 
gyvenimas gal butų buvęs šva
rus. Jo grožis tebuvo jatn tik 
kaukė, jo jaunystė tik pasity
čiojimas. Kas gi yra jaunystė, 
kad ir geriausiame atsitiki
me? žalias, nepribrendęs lai
kas, laikas bergždžių ūpų bei 
nesveikų minčių. Kam gi jis 
nešiojo jos rubUs? Jaunystė 
sugadino jį.

Geriau nesvajoti apie praei
tį. Niekas negalėtų pataisyti 
to. Apie save ir apie savo 
ateitį jam reikėjo galvoti. Zig- 
niontas Vane buvo palaidotas 
nepažymėtame kape Sėlby ba
žnyčios šventoriuje. . Alau 
CampbelPas' vieną naktį nusi
šovė savo laboratorijoj, bet 
neišdavęs paslapties, kurių jis 
buvo priverstas Žinoti. Tas 
žmonių sujudimas, kad ir ne
mažas, apie Bazilijus Hall- 
wardo pražuvimą, neužilgo 
praeis. Jau ir dabar nyko. Nuo 
to jis Visiškai buvo apsaugo
tas.

(Bus daugiau)
M.i'įįV-y !■ r i ■ t

DIKTATŪRA NAIKINA SAVO OPONENTUS
AH>H a ■ |

Sunaikinę Vokietijos darbininkų organizacijas, už
grobę jų raštines, spaustuves, namus ir pinigus, sugru- 
dę jų vadus į kalėjimų ir koncentracijos stovyklas, hit
lerininkai dabar likviduoja kitus savo oponentus — ne 
tik priešus, bet ir “talkininkus”. Telegramos iš Berly
no praneša, kad skaudžiausieji smūgiai paskutinėmis 
dienomis krito ant nacionalistų ir katalikų partijų.

Nacionalistų (monarchistų) vadai dalyvauja val
džioje, bet, nežiūrint į tai, Hitlerio policija uždarė na
cionalistų partijos kovos skyrius, padarė kratas nacio
nalistų partijos buveinėse visoje Vokietijoje ir užda
rė nacionalistų karo veteranų (“Plieno Kepurės”) pos
tus Pareinės krašte. Be to, Hitleris uždarė savo buvu
siojo sėbro gen. Ludendorffo “Tannėnbergo Sąjungų”, 
nacionalistiškų “Jaunųjų Vokiečių Ordinų” ir naciona
listų “Wehrwolf” organizaciją Braunschweige.

Bavarijos policija užklupo katalikų Liaudies parti
jos centrą Muenchene ir tos partijos ofisus kituose 
miestuose. Badene ji užpuolė katalikų Liaudies Laisvės 
partijų ir jos skyrius. Visur padaryta daug katalikų 
veikėjų areštų. Reikia čia pastebėti, kad Bavarijos 
Liaudies partija ir Badeno Liaudies Laisvės partija 
yra Vokietijos katalikų Centro partijos dalys. Nors 
Centras savo konvencijoje^ neseniai nutarė remti Hit
lerio diktatūrų ir išrinko savo vadu buv. kanclerį Bruė- 
Uingą, kuris viešai pareiškė laikus Hitlerį “tikru valsty
bės vyru”, bet ^nariai” vistiek smaugia ir katalikus.

Vokietijos fašizmas, taip pat kaip ir kiekviena ki
ta diktatoriška valdžia, nori paversti visus žmones sa
vo vergais, kad viri pildytų jo valių ir niekas nedrūtų 
jam priešintis. Panašiu budu buvo sunaikinta visa Opou 
zjdja ir sutriuškinta žmonių laisvė bolševikiškoje Ru
sijoje ir x * ...... ..................

Buvęs Berlyno “Vorivaerts’o“ 
redaktorius Friedrich Stamp- 
fer praneša “Internacionalei 
Informacijai”, kad tariamas 
Loebe pareiškimas, jogei 48 
socialdemokratų atstovai bal
savo reichstage “savo valia”, 
yra neteisingas.

Stampfer rašo, kad patį 
Loebe (buv. reichstago prezi
dentą) hitlerininkai veikiausia 
privertė grasinimais duoti to
kį pareiškimą, jeigu jisai tik
rai buvo duotas. O kai dėl bal
savimo reichstage, tai buv. 
“Vorwaerts’o“ redaktorius sa
ko, kad tik mažas skaičius so
cialdemokratų atstovų ketino, 
vadomaudamiesi taktikos su
metimais, balsavo už Hitlerio 
kalboje išreikštą Vokietijos už
sienių politiką. Jie manę tuo 
budu 
esąs 
koje 
rios 
semannas.

Didelė dauguma atstovų, 
anot Stampfer’io, buvo pasiry
žę visai nedalyvauti reichstago 
posėdyje.

“Tik kuomet valdžia pa
reiškė, kad tautos gyvastis 
jai esąs svarbesnis dalykas, 
negu atskirų asmenų gyvas
ty^, tai dauguma nusileido, 
tokiam, atkreiptam į juos, 
grasinimui.”
Tai toki yra faktai, baigia 

savo laišką Stampfer, ir Jų ne
gali pakeisti pusiau-otftrialiąd 
panešimai arba smurtu Hgam 
ti pareiškimai.

vėl 
jie 
už

ne- 
pa-

ne

“Well, mums nėra taip prastai. J. P. Morganas negeresnis už mus”.

parodyti, kad ir Hitleris 
priverstas užsienių politi- 
tęsti tą pačią liniją, ku- 
laikėsi nabašnlnkas Stre-

Komunistai Amerikoje 
ėmė triubyti apie tai, kad 
esą vieninteliai “kovotojai” 
darbininkų apdraudą nuo 
darbo. Bet tai yra tuščia 
saka.

Privaloma apdrauda nuo
darbo gali būti įsteigta tiktai 
įstatymo keliu. O toks įstaty
mas reikštų reformą, gi refor
moms komunistai yra priešin
gi iš prihripo. Jų “mokslas“ 
sako, kad bandymai reformo
mis “lopyti kapitoližmą“ tai — 
darbininkų mulkinimas ir re
voliucijos išdavimas. Kaip gi 
dabar komunistar gali šitą sa
vo “mokslą” niekinti ir agituo
ti už reformas ?

Tegu jie pirmh išmeta į 
šiukšlyną shvo žioplas “leni
nizmo” teorijas, tuomet bus 
galima tikėti, kad apdrauda 
nuo nedarbo jiems nėra blofas.

ĮVAIRENYBES
■ ----- ---- i-i---- J--- —T---

Njutono išradimo 250 
metų jubiliejus.

Lygiai prieš 250 metus, t. y. 
1683 m. Keinbridžo universite* 
to profesorius Izaokas N j ulo
nas pąbąigė trijty tomų veika
lai i į mafi jos Į mate*
matiški >! pagrindai,” • kuriame 
išdėstė jo išrastus kūnų judė
jimo įstatymus. Tokiu budu 
prįeš 2t/2 amžių žmogaus ge
nijus pirmą kartą pastebėjo, 
ir įrodė visuotipėh traukos fa-

k TA* k.

''^^ISr^'vo'- /»’iri* Į 
'■'" .. •’ . ’ ,,.«»M:*'



enu centu
im'

Komitetas.
18 mer

Valandos nuo 10

Iškilmingas Atidarymasvidutiniškai

Pereito šeštadienio

Tel. Monroc 3377

Advokatai

Lietuviai Daktarai

Jel» BOULEVARD 9199

Smulkus namų savininkai Cra 
gin distrikte jaučiasi apvilti

Telefonas Grovehill 0027 
Valandos 2-4 k 7-9 P. M.

susidėjo 
‘*Gudrn- 
dainų ii

Sukėlė nepaprastą susidomėji 
mą Cicero lietuvių tarpe

electric tteet- 
ir flsagnetit

Vakar Chicagoje gazo 
linas pakilo

Teisėjas John Giitknecht va
kar atidavė grand jurei Mrs. 
Bessie Opas ir keturius jaunus 
vaikezus-gengsterius, su kuriais 
moteriškė buvo susitarusi nu
žudyti savo vyrą, automobilių 
pardavėją Marion Opas.

grabo- 
Yards

Vieta puikj ir moderniškai įrengta.
Gardus alutis, užkandžiai, muzika'ir 

šokiai.

Valkai nieko ar mažai težino 
apie lietuvius, Lietuvos istoriją

mowski.
Jie išėjo prieš atstovą todėl, 

kad laike rinkimų prižadėjęs 
ginti smulkių namų savininkų 
reikalus legisiaturoje, Spring- 
fielde balsavo prieš bilių 579, 
kuris numatė “moratoriumą” 
savininkams, ir, be to, vedė ko 
vą prieš įstatymo pravedimą.

Iškilmingos Maliau 
skaitės-Žuraičio ves 

tuvės Ciceroje

Visi linksmi, 
Tikrai, tokių

Ofuo Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343.

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandoj nuo 1-3, nuo 6:30-8:38 

Nedėldieniais pagal sutartį.

SIMON M. SODAS
GRABORIUŠ IR BALSAMŪOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus

Vejas nuo ežero vakar 
įveikė karščius; tempe

ratūra nupuolė

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aventte 
Telefonas Virginfa 0034

Nuo vakar dienos visose 
Standard Oil Company stotyse 
Chicagoje gazolinas bus vienu 
centu brangesnis. Dabar Sand
ari! gazolinas Chicagoje kai
nuos 
centų, antros 
— 17.1 c.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Baisa muoto jas su Laisniu)

Cicero organizacijų 
ir 6-to SLA apskričio 

piknikai.

Kviečiame draugus atsilankyti. >■
GEORGE BALTUŠIS

DR. A. L. YUSKA
2422 IV. Maręuette M. 

kampas 67th ir Arteaian Avi.
Telefonai CTrovebill 1595 

Valandos nno 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, aeredoma po pietų l» 

nedėtiems pagal •■•įtarimą.Vakar apskričio darbi 
ninkai gavo $450,000 

algomis

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įspūdžiai iš lietuviu 
parapijines mokyki, 

metų užbaigimo

CHiCAUOS
ŽINIOS

Ateina dešimtimis atsiklausi- 
mų iš draugijos narių taip ir 
iš svečių pasirengusių dalyvau
ti piknike kaip galima geriau 
nuvažiuoti į Miliausko daržą 
netiirint automobiliaus. Atsako
me visiems bendrai. Trokai eis 
iŠ sekamų vietų:

IŠ Northsidės * apielinkės:

Trekas išėis 10 V. ryto. Rei
kia susirinkti Moming Star 
Klube, prie Damen Avė. ir Wa' 
bansia. Patarnaus Mittskus. 
(Tel. Humboldt 6677)

Iš Bridgeporto apielinkės:

Pirmi trokai išeis 11 v. ry
te, ahtri trokai—1:80 p. j)., rei
ki* subrinkti j Vietoj Bagdo
no biznį, 3858 Sb. Halsted St.

Kaip važiuoti į Chic 
Liet. Dr. Savit. Pas 

pikniką-Jaunimo 
Dieną?

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 ISth St. Tėl. Canal 6174 

Cbicago, III.

Sako, Raud. Rožės ba- 
seball komandos niekas 

neįveiks

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo tavo ofise patinusias, išputusias 

blauzdų gytlai.
Valandoi nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼« 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Atidavė Mrs. Opas ir 
gengsterius grand 

jurei

CICERO.—Sakykite ką nori
te, bet Raudonos Rožės base- 
ballininkų komandos niekas 
neįveiks, šį sezoną nepralaimė
jo nei vieno susikirtimo. Pra
eitą sekmadienį buvo labai karš
ta, prakaitas pylėsi kibirais, bet 
RožieČiai supliekė priešą net 28 
prieš 1. Sekantį sekmadienį jie 
susikibs su» juodukų komanda. 
Tai bus įdomus susikirtimas.

—KPD.

CRAGIN.— Vietinė piliečių 
organizacija Cragin Citizens 
and Improvement Club antradie
nį, birž. 20 d. įvykusiame su
sirinkime priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalauja, kad iš Illinois 
legislatAiros rezignifotų distrik- 
to atstovas Benjamin S. Ada-

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
Tel. REPUBLIC 3100

4442 South Weetem Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

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

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, ihkitų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odoj, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptinga* ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: " ‘ “
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki I vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Kleląr Ąye.

Piliečiai reikalauja 
legisl. atstovo Ada- 

mowskio rezigna
cijos

AW

3241 Sa
Viri Juda

Pdiaa kasima to*

Dr. Strikol’is 
e

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisu: 4645 S. ASHLAND AVB. J f . ■

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

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT R0AD^W®<®|?
arti St. Louis AVe. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. ' 
swimming pool.

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

TeL Lafayettt 3572 
J. Liuievičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMŪOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvy*)

685 9 So. Westetn Avė., Cbicago, I1L 
Virš Gregg Vaistinyčioi

Ofiso T^eL Victory 2284 
Rez. Beverly 0081

Dr.'John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth Atto., Cfrrropo, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital 

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

DR. CHARLES SEGAJD 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 tabof 

CH1CAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Hgų 
OFISO VALANDOS!

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

Phone Midiray 2880

trečios rūšies •— 13.6
14.6 c. ir ethyl

5,000 apskričio darbininkų 
vakar gavo $450,000 algomis 
už paskutines dvi lapkričio 
mėnesio savaites. Sekančią sa
vaitę jie gaus $700,000 1932 
metų mokesčių varantais.

DENTISTAS
4143 Archer Avenm

CICERO
pavakaryje’ Cicero buvo didelis 
sujudimas. Visi sujudę, bruz
da, bėgioja, lyg laukdami ko 
tai nepaprasto. “Eikime šliubo 
žiūrėti”, kukždėjo tarp savęs 
moterėlės, ir visos skubino.

šv. Antano bažnyčia buvo už
pildyta smalsiomis moterėlėmis. 
Visi su nekantrumu laukė jau
nųjų.

štai jie ir ateina su 10 porų 
palydovų. P-s A. Maliauskas ve
da dukterį prie altoriaus, atsi
sveikina, bučiutoja dukterį ir 
paveda ją jaunojo p. žuraičio 
globon. Vadinasi, savo jau at
likau. Užauginau ir išauklėjai: 
ją, o dabar, mielas žente, tu 
buk jos globėjas.

Po visų ceremonijų bažnyčio
je, kurias atliko klebonas, sce
na persikėlė į Cicero Commifni- 
ty House, kur įvyko iškilminga 
puota. Dalyvavo labai didelis 
skaičius svečių 
visi džiaugiasi 
iškilmių negreit tesulauksime

—K. P. Deveikis.

tas, Birutė, Dr.
Gediminas. Man 
nežino.

Publikos buvo 
bet tvarka tai labai bloga. Cy 
pimas, švilpimas, mušimas grin 
dų kojomis gadino mokinių pil 
domą neblogą programėlj.

—Motinos Sūnūs.

pikniką ru'gpiučio 13 d. Miliaus
ko darže. Visi rengkitės prie 
tos dienos, nės turėsite “good 
tame”.

Bendras SLA. 301 kp. ir 6- 
to apskričio piknikas, į vykstąs 
liepos 9 sutrauks didelę minią, 
nes bilietai sparčiai platinami. 
Daug dovanų, daug laimėjimų, 
o bilietas visai pigus.

Visos kuopos 6-to apskričio 
ribose turėtų prie pikniko pri
sidėti. Komitetas yra nusista
tęs, kad kiekvienas apskričio 
delegatas parduotų po vieną se
riją bilietų, viso keturius bilie
tus. O tas lengvi padaryti. Bi
lietų reikalaukite nuo savo kuo
pos sekretoriaus.—

K. P. Deveikis.

Patarnaus Victor Bagdonas 
(Tel. Yards 3408).
Iš MArąttette parko apielinkės

• / •

Keturi trokai išeis išsykio 12 
v. dieną—susirinkite J. J. Bag 
dono koplyčioj, 2506 West 68 
St Visiems patarnaus J. J. 
Bagdono pakviesti trokai. (Tel. 
Rcpublic 8100).

Važiuojant gatviakariais 
kitę bile kūrintos karus ir 
cher Avė., Archer karais 
miesto ribų (City Limit). 
paimti Willow Spring karus ir 
važiuoti iki Kean Avė. (Tais pa
čiais kelias kaip ir į Lietuvių 
Tautiškas kapines), čia lauks 
jūsų musų trekas, kuris nuvez 
dykai į daržą, taipgi iš daržo 
iki karų linijos. Patarnaus nuo 
11 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

Važiutojant automobiliais bi
le kuriais keliais iki 87 St. ir 
Kean Avė.—čia randasi Miliaus
ko daržas

A. MONTVID, M. D.
West Tįim State Bank EI d* 

2400W. Mtdhon St.
Vai. 1 iki 3Tpo pietų. 6 iki 8 vak.

Tėl. Seefey 7330
Namų telefonas Brimswick 0597

Xsz. 6600 South Artnlm Atfanti 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Haltttd Sinti 

CHICAGO, ILL.

LIETUVĮ 
DIDYSIS o: 

4605*67 SO. 
Viii tĄtoS mįu-lHŽ

Ofisot T«L Victory 6893
Rez. Tel. Dresri 9 IRI

DR. A. A. ROTH
Rasai Gydytojas it Chiratiai

3102 So.* Halsted St 
kampas 31st Street

Va!.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 T.t/ 
Nedeliomis it Šventadieniais 10—2.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 2221 W. 22nd St 

CANAL 2552
Valandos: S e rėdo j ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

Vakar rytą vėjui pradėjus 
pusti nuo Michigan ežero Chi
cagoje staigiai, j dešimts mi
nučių, temperatūra nupuolė 15 
laipsnių, nuo 88 iki 73. Oro 
biuras pranašauja, kad tempe
ratūra nepakils aukščiau 80 
per kurį laiką.

MARTINAS
Persiskyrė su šiuo 

želio 21 d 
1933 
žiaus. 
menų

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame n u liūdime mo

terį Heleną, po tėvais Kadonaitf. 
posūnį Vincentą Karvelį. seserį 
Julijoną, švogerį Antaną Adome- 

nius. Richmond Hill, Lond 
Island. Brolį Boleslovą Rusijoje ir 
gimines. Buvo narys Vytauto De
jos. Gedemino ir SLA.

Kūnas pašarvotas. raddasi 
10723 So. Michigan avė. Laido
tuvės įvyki šeštadieny, birželio 24 
d.. 10:00 va!, ryto iŠ namų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lipines

Viri A. A. Mitrinu Tšėemo 
giminės, dnragai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
iaūforuvėse it suteikti -|bm pasku
tinį patarnavimą ir Mritveikifiimą.

Nuliudf liekame.

Mot t ris, Posūnis, "Brolis 
Gimines.

Laidotuvėse patarnauja 
aus J. F. Eudeikis, Tel. 
!74i.

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

Tel. Kenwood 5107,
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rytu 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

apart ioentadienio ir ketvirttditnio

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKE.S 756 W. SSth St 
fCor. of 35th « Halsted 6ts) 

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

I. J. ZOLP 
GRABORIUS x 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marquette Rd. 
arti Weitern Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

A. A. SLAKIS
Advokatas

Minto ofisu 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utatn. ir Ketv.—6 iki 9 vaL
4145 Archer Am. TrL Lafuyute 733lft

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grfio » Europos ir pmlUUnn/e

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniai! ir ketvlrtadii- 

niais pagal susitarimą.

TITENIS 

asauliu bir 
1:30 vž. po pietų 

sulaukus 53 merų am 
gimęs Utenos apskr.. Skie- 
parap., Ezinonių kaime.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonai etate vafkndoe 0—ft 

W.Side:2e01 W. 22 St. (Cermak Rd> Paaed o, gsjig.i-t . m t

Numit ««» 8. Rockirell 8tre<ą.

KATAS 
feisuase. 

s Restsuranto 
f fyeo iki t f.

TOWN OF LAKE.—Sekma
dienio Vakare, birž. 18 d. C.S.P. 
S. svetainėje, 47th ir Honorė 
^ls., įvyko šv. Kryžiaus para
pijinės mokyklos mokinių pra
dinio mokslo užbaigimo iškit- 
mes. Mokyklą baigė 
gaičių ir 24 berniokai

Iškilmių programas 
iš trumpos komedijos 
sis Gydytojas”, šokių, 
kunigų kalbų. Kunigai gyrė 
tėvus ir vaikus, kad mokinasi 
tikybos ir lietuvybės. Nežinau 
kiek jie išmoko religijos, bet 
lietuvybės pastebėjau labai ma
žai. Užklausiau kelij apie Lie
tuvos istoriją, kas buvo Vytau-

Basanavičius, 
atsakė, kad

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 mi
tus kaipo patyru gydytojas chirurgai U 
akušeris.

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7130 vul. vakaro.

TaL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 nr Centui 7464

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal auurtj.

Marquette Tavern
6845 SO. WESTERN AVENUE

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO. ILL.

arba 2516
Cbicago

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoensu 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tėl. Boulevard 1310
Valandos: nno 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

WISSIG
Specialistai iŠ 

Rusijos

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutart) 

Rezidencija 6631 So. California Aoe.
Telefonas Rspublk 7868

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kasė

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physica| Therapy 

'B Midwife 
'6109 South Albang 

•>. „ Avenue 
B ’ rhbpe

•HemloA 9252 
Patarnauja -prie gim- 

IIIIB H dybio namuose Ur li- 
Š joninėse, duodu ma-

B blaalets lt L t 
M Moterims ir mefgi 

nom patarimai do

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių {staiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.- • . .

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gratorius, kuris 
tari įrengęs grabų dirbtuvę.

.. . • 1

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nulhidimo valandoje, pajaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
GRABORIUS

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4«U South Athltml Avt. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockuteU Si. 
TeL Republic 9723

SUBATOJ,

BIHŽELIŪ-JUNE 24,1933

_________ Graboriai_________
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00

Pavlavicia Undertaking

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi-1 
suoae atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias! 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Optometrically specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus,. kaip buvo pirmiaus.
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

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
į 756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

CICERO.—Lietuvos Kareivių 
Draugija specialiame pusmeti
niame susirinkime, šauktame 
atvirutėmis, kuris įvyko penk
tadienio vakare, nutarė rengti

_________CHICAGO, ILL.___________

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balžamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tūrio automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

įvairus Gydytojai 
Phone Armitage 2122 

DR. W. F. KALISZ 
1145 MUvfrttskee Avenue.

Valandos: 12 iki 2 it 6 iki 8 Ę. H, 
fimdos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Caųal 25t“ ‘ --------

2314 W

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvei 
3325 So. J

Vsflaados: ano 10 ryto iki 2 po <iscų 
it nno 6 Iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 1$ 
Phone Boulevard 84Š1

Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

Tel. Crawford 5573

*■ ~ >
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Tarp Chicagos
Lietuvių

“Savitarpinės” pik 
nikas bus tikra pra 

šmatnybių diena

jose dalyvauti. J. J. Bagdonas 
ir Bancevičius yra prisirengę 
tinkamai aprūpinti sportišką
ją šaką. Muzikantas Rakaus
kas, yra prirengęs šaunią or
chestrą šokiams. Mitskus pri
sirengė savo troką, kad gale- 
tų duoti tinkamą patarnavi
mą keliaujantiems piknikam 
(drg. Mittskus. savo troku veš 
už dyką į daržą ir iš darbo — 
jo trokas rasis prie Archer ir 
Kean av. Atvažiavusiems gat- 
vekariais
eiti į daržą
visus iki daržui ir iš daržo iki 
gatvekario linijos veš dykai).

Piknike eis įvairus kontes- 
tai, dovanų laimėjimai —juos 
irgi ves drg. J. Uktveris, ki
tiems prigelbstint.

Diena Miliausko darže.
Birželio 25 d. mes visi susi

rinksime į Miliausko daržą, 
tai vieta yra anot poeto Jova
ro, gražiausia:

“Gražu kada 
gias laukai,

Kad liūdnai 
boji gegutė,

Kad skambiu 
kštytė mažutė

Nuo vasaros vėjo, kad šla
ma miškai.

Gražu, kad žiba karoliai 
rasų,

Kad saulė iš ruko nuraudusi 
kyla.

Kad ryto vėsumas truputį 
apšyla.

Kad ašaros bira nuo medžių 
kasų.

Gražiausia, kad meilės iš
troškus širdis, t

Pasilsiu prie savo — mie
liausios;

Tada tiktai gimsta svajonės 
giliausios

Ir žūna ilgėjimo liūdna 
naktis.

V k t v eris-Knzmickas, Bagdo
nas. Bancčiričius darbuojasi 
prie programo surengimo.

nereikės pėstiems 
drg. Mittskus

visiems miesto gy- 
įgriso iki gyvam 

Motina gamta mumis

Mums 
venimas 
kaului, 
tarsi šaukte šaukia į miškus, 
į laukus, kur tyras oras, kur 
ramumas, kur medžių ir žo
lės kvėpimas. Birželio 25 d., 
atsiminkite, kad tai jūsų die
na jūsų palinksminimo diena, 
jūsų dvasios atgaivinimo die
na, musų draugiškumo diena, 
šitą prašmatnybių dieną ren
gia viena stambiausių lietu
vių organizacijų Chicagoje, 
tai yra Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašal
pos.

Į šitą dieną, tai yra pikniką, 
susirinks ne vien šitos organi
zacijos skaitlinga šeima, susi
dedanti iš trylikos šimtų na
rių, bet dar iš didesnio skai
čiaus svečių. Komitetas, kuris 
susideda iš Prurio, Gumaus- 
ko ir Ascillos, dirba sunkiai, 
kad minėtą dieną prirengus 
visapusiai sėkminga.

Visi darbuojasi.
Drg. Uktveris-Kuzmickas

gi planuoja, kad jo teikiamos 
žaismės butų įdomios visiems

“Laiminančio eleksyro šalti
nis“

Miliausko daržas, tai svajo
nių fontanas, kuriame atras 
savo sielos patenkinimą musų 
jaunimas birželio 25 d. Mi
liausko daržas, tai šaltinis 
gaivinančio eleksyro — apdo
vanos mumis visus smagumu, 
linksmumu, naujomis minti
mis. Čia patenkins savo sielą 
ne vien jaunimas apie kurį 
dainuoja musų poetas Jova
ras, bet ir visi bendrai.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos vien 
tuo tikslu ir rengia šitą pik
niką
meilė, draugiškumo, platesnio 
susipažinimo darbas dygtų ne 
vien jaunime, bet visuose Chi
cagos lietuviuose.

Chicagos ir apielinkių 
tuviai, nepamirškite, kad 
želio 25 dieną visi turite
tinai dalyvauti Miliausko dar
že. Komitetas lauks jūsų—mes 
visi vieni kitų lauksime Mi
liausko darže. Iki pasimaty
mo. —Telesforas S virpins.

“Naujienos” rengia 
ekskursiją į Lietuva 
laivu “Ile de France”
Ekskursija pasieks Lietuvą j 
mažiau kaip septynias dienas

ir-

gėlėmis

kukuoja

ir šneka

den-

rai-

pau-

ŠVIEŽIAS MAISTAS
YRA GERIAUSIAS!

Pirkinėkite “Midwest Stores” kur maistas visuomet yra 
naujas ir šviežias ir kur kainos yna žemiausios!

IŠPARDAVIMAS!
Petnyčioj ir Sukatoj, Birželio 23 ir 24
“MIDWEST” Puikiausi GOLDEN SANTOS
■ W fl| ■■ fl| ŠVIEŽIA SPRAGINTA J| ■■KAVA 15c
ŠVIEŽI 
KIAUŠINIAI

PUIKUS 
RINKTINIAI tuz *16 c

Camp- ke- 
bell’s” O. nai

RYŽIŲ PIETUS “College Inn” ...........  2 -
ŠPAKETAI Ala Mussolini “College Inn
“POST TOASTIES” 8 uncijų pakelis .. 

i ■ ■
“CERTO” dėl padarymo prezervų ........
“BROOKFIELD” CREAM CHEESE 3 unc. pak. 2 už 13c
“Midwest” KIAULIŲ KOJOS .............. 9 unc. džiaras 10c
°Midwest” ŽEMUOGĖS

Jaunimo Dieną, kad

lie- 
bir- 
bu-

Ramygalos klubas rengia

Ramygalos Aido Klubas tu
rės savo išvažiavimą “Bas- 
ket” pikniką nedėlioj, birže
lio 25-tą, Willow Springs Fo- 
rest Preserve, prie J. Spaičio 
daržo, skersai O’Henry Park, 
ten kur buvo kepamoji avys 
pernai metą. Kviečiame visus 
ramygaliečius atvykti ir pa
kvieskite savo draugus. Ten 
bus galima linksmai praleisti 
laiką ir maloniai susipažinti.

— Rainygalietis.

Morning Star Klubas turės di
delį išvažiavimą.

NORTH SIDE. — Rytinės 
žvaigždės Klubas turės savo 
metinį išvažiavimą ateinantį 
sekmadienį Svilainio darže, 
priešais Tautiškas kapines. 
Išvažiavimo pradžia dešimtą 
vai. ryto. Įžanga visiems vel
tui. Apie dešimtą valandą ry
to iš klubo buveines, 1654 N. 
Damen avė., išvažiuos apie 
penkiasdešimtis automobilių; 
mašinos veš senąją ir jauną
ją klubo gvardiją.

Klubo
Stulgaitis aprūpins, 
municija, kad nereikėtų trok
šti karštame ore. žodžiu sa
kant, išvažiavimas bus links
mas, liūdnumui vietos nebus, 
nes klubo nariai visi geri ir 
linksmus žmonės. Už tai ir at
silankiusius svečius priims 
šauniai. Nepamirškite atsi
lankyti į Svilainio daržą sek
madienį. — Busiu.

menadžeris Juozas 
visus a-

TOMATO SOUP

2 kenai 19c
.. 2 ufž 15c
Bonka 25c

“Secret of

No-

Su-

PRANEŠIMAI

8 unc. kenai 2 už 17c

Cook apskrityje kyla 
maisto produktų 

kainos
• “Pantry Maide”

MARASCHINO CHERRIES ....... 3 unc. džiaras 2 už 13c
ą -r>T> 4T A JUODA “Ridgway$” Tea Spoon 1/4 sv O •

A A (Sidabrinių šaukštų kuponas pakely) Pak. W
Shady Dell“ 1
Dideli 36 unc. džiarai ■

Brangsta miltai, cukrus, vaisiai, 
įvairios daržovės

APPLE BUTTER
SALAMI SAUSAGE (DEŠRA) Minkšta “Cudahy’s” sv. 19c
MEAT LOAF Kepta "Drexel Farms” .................. Sv. 19c
DYKAI! pakelis -'Basty 'Tasty’^Biškvitų THiltų su 
pakeliu “VIRGINIA SWEET” Batter Abu A4 _
Cream (prirengti miltai) už £ | U
SVIEŽIOį TOMATĖS Puikios HinktinSs ..........  2 sv. 21c
“Šūnkist” ORANŽIAI Labai Dideli .....................  Tuz. 19c
BONKŲ KEPURĖS Dubeltavai lakeruotos Gros. pak. 15c
ęJAri A Boot Beer “MidwestM didelės A ^ĮEĮn, 
mVL/11. Ginger Ale bonkosų3l^Miil3C

(Plūs Depozitas už bonkasj

Mineral Povvder O maži 4 7 A 
Viską nuvalo “ pak. I • V

- - - - - - - 3 pak. 22c
‘•Waddell’«" REX

“SUPER SUDS”
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

Galite pradėti imti maistą iš musų krautuvių.

PASTABA Dauguma "Midtvest Storei' turi it mėsos skyrius, kur jus
galits pirkti gerą misą, paukitieną it tt. už žemiausias kainas!

■ im
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m
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MI9WEST<
300 INMeONDBNT

STORES
I NKIGHBOKHOOD STOPBJt 
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Detalinės maisto produktų 
kainos Cook apskrityje pasku
tiniu laiku pradėjo kilti, kaip 
praneša Price Stabilization 
Committee of the Illinois Emer- 
gency Relief Commission, kuri 
padarė kainų studiją.

Komitetas turi maximum kai
nų sąrašą 100-tus produktų, 
kuriuos detaliniai pirkliai gali 
parduoti klientams, turintiems 
užsakymus išduotus pašalpos 
stotyse. Tas kainų sąrašas bu
vo išsiuntinėtas 7,000 krautu
vių Cook apskrityje, kurios iš
pildo pašalpos užsakymus.

Komitetas rado, kad pakilo 
miltų, apelsinų, kopūstų, bul
vių, žirnių, slyvų, armėniškų 
slyvų (apricots), konservuotų 
pomidorų, cukraus, krachmolo 
ir kai kurių sūrių kainos.

Tie kainų pakilimai nėra di
deli, nito vieno cento iki pusės 
cento.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

/ 'j 
kA.SŽž:. 'U* i

Kadangi daugelis kreipėsi į 
“Naujienų” laikraščių skyrių 
prašydami, kad “Naujienos” su
rengtų dar vieną ekskursiją į. 
Lietuvą dideliu ir greitu laivu1, 
norime pranešti, kad mums pa 
siseke susitarti su francuzų li
nija surengti ekskursiją laivu 
“Ile De France’.

Tai yra milžiniškas laivas, 
kuris nuplaukia j Havre į apie 
5 dienas. Iš ten traukiniu per 
Paryžių į 36 valandas į Klai
pėdą. Jis išplauks iš New Yor- 
ko liepos 28 d.

Kadangi visi keleiviai turės 
bilietus j Klaipėdą, tai jokių 
kratų niekur nebus iki pasieksi
te Lietuvą.

šia ekskursija važiuojant pa
sieksite Lietuvą į mažiau kaip 
7 dienas.

Traukiniu irgi reikės mažiau 
mainytis. Iš Paryžiaus galima 
tuo pačiu traukiniu nuvažiuoti 
į Kaimą. ‘

Del platesnių informacijų 
kreipkitės į Naujienų laivakor
čių skyrių.

Ragina laisvų pažiū
rų visuomenę neuž
miršti kun. Mockaus

ac Von Grove. Dalyvaus bale
rina Ruth iPage ir Laurent 
vikeff baletas. Programas:

Overture
zanne” — Wolf-Ferrari. ■

Iberia — “Images pour 
chestre”, No 2 — Debussy.

In the Streets and by the 
VVayside.

Perfumes of the Night.
Morning of a Fete Day, 
La Guiablesse — Štili.

Ruth Page and Negro 
Ensemble 

Intermission
Chopiniana — Chopin.

Laurent Novikoff Baile t 
Ensemble

L’Apprenti Sorcier — Dūkas.
Bolero — Ravel.
Iluth Page and Novikoff

Baile t Ensemble
CHICAGO — šiandien pra

dedama rodyti filmas “I Loved 
You Wednesday” — su Warner 
Baxter, Elissa Landi, Victor 
Jory ir Miriam Jordan. Vode
vilyje šokėjas Ray Bolger, Gar
dini — magikas, Lillian Ander- 
son ■— Pasaulines 'Parodos Ka
ralaitė ir kiti.

ORIENTAL — “Gold Dig- 
gers of 1933”. Daug dainų, 
daug šokių, daug juoko. Filmas 
turi didelį pasisekimą New 
Yorke.

UNITED ARTISTS 
ward Robinson 
Giant”.

McVICKERS 
man I Stole” 
Fay Wray.

TIVOLI — Ruth Chatter- 
ton, “Lilly Turner”.

Or-

Ed-
The Little

“The Wo-
Jaėk Holt,

Senelis randasi labai blogoje 
padėtyje; išvažiavimas jo nau
dai įvyko sekmadienį

Birž. 18 d. miške prie Lietu
vių Tautiškų kapinių įvyko iš
važiavimas kun. M. X. Mockaus 
naudai—kad prigelbėjus sene
liui, kuris grįžo iš Detroito apie 
porą savaičių atgal ir randasi 
labai blogoj padėtyj, ypatingai 
sveikatos atžvilgiui. Senelis vi
sai nusilpo, jo /rankos dreba, 
jaučiasi labai bjogai.
Ilgus metus kovojo prieš Romos 

trusto prietarus 
h..

Nors išvažiavimas buvo su
rengtas ant greitųjų, bet į j’j 
atsilankė gražus būrelis žmo
nių, ir davė kelioliką dolerių pel 
no. J. Uktveris pasakė trumpą 
prakalbą apie nelaimingą kun. 
Mockaus likimą.

Kaip Chicagos, taip ir kitų 
kolohijų laisvamaniai turėtų ne
užmiršti senelio, kuris apleidęs 
pelningą bažnyčios biznį, per ii 
gus metus skleidė šios šalies 
lietuvių tarpe laisvamanybę ii 
kovojo prieš Romos trusto -re
liginius prietarus. 
t •

Gyveno Meksikoje per 5 m.
Jis daug važinėjo po koloni

jas, pasakė daitg prakalbų, ati
traukė nevieną lietuvių nuo iš-
naudotojų kunigų parapijų, dau
geliui atidarė akis. Tose pra
kalbose senelis dažnai buvo už
puolamas, mušamas, apmėtomas 
kiaušiniais ir akmenimis. Jis 
btfvo tąsomas pp teismus ir tu
rėjo bėgi iš šios'šalies į Mek
siką, kur gyveno tarp meksikie
čių per penkius metus.

Sugrįžęs j Jungtines Valsti
jas rado bedarbę ir negalėje 
užsidirbti pragyvenimą iš pra
kalbų ir knygų pardavinėjimo. 
Šiandie senelis jau nusilpnėjęs 
sveikatoje ir badas žiuri jam 
tiesiai į akis. Už sunkų ir pa
vojingą praeities darbą— lietu 
vių visuomenei neturėtų jo už
miršti.—Senas Petras.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Centra- 
linė kuopa laikys speciali susirinkimą 
penktadienyje, birželio 23 d. 7:30 vai. 
vakare, Universal kliube, 814 W. 33rd 
St., ant antro aukšto. Visi buvusieji ir 
esantis nariai, taipjau ir simpatizuotojai 
yra kviečiami atsilankyti. Randasi daug 
svarbių klausimų aptarimui. Po susirin
kimo bus patiekta lengva vakarienė su 
mažu programų ir bendru pasikalbėjimu. 
Įžanga 25c ypatai. Kviečia Centralinės 
Kuopos Valdyba.

Vakarinės Žvaigždės Kiubo nariams. 
Nedėlioję, birželio (June) 25 d. prie 
Tautiškų kapinių, Kučinsko vietoje, yra 
rengiamas Klubo išvažiavimas*. Daly
vauti užkviečiami visi svečiai,, nariai ir 
Klubo Jaunuolių Merginų Sporto Sky
rius. Pradžia “Juo anksčiau - 
geriau.” Visus kviečia Komitetas.

Sekt. Jonas Gelgaudas.

Morning Star Klubas rengia dideli 
išvažiavimą Birželio 25 dienoj Svilai
nio darže priešais Tautiškas kapines, 
Kean avė., pradžia 10 vai. ryto. Klu
bas kviečia visus atsilankyti į šį išva
žiavimą. Įžanga visiems liuosa. —Kom.

Keliaukite Li e t u v o A 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

tuo

Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Mrs. Izabel Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory ,9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

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

suteikiamas darbas su alga.

Chrysler ir Plymouth

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ,

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

 For Rent
ANT RENDOS 4 ruimu namelis, 

gražioj vietoj, barnė ir vištininkas dėl 
keleto šimtų vištų.

5521 So. Harlem Avė.
Renda pigi, yra ir gyvulių, kas norės 
galės nupirkti dėl pradžios.. Dėl infor
macijų pašaukite.

Tel. Drexel 3689.

ANT RENDOS 5 kambarių fiala, 
pečium šildomas su visais patogumais. 
Renda pigi. 7022 So. Artesian Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

DELIVERY MAN prie mažos dirbtuvės 
gera alga ir ekspensai. Mažas casb už
tikrinimas reikalingas. Priduokite savo 
telefoną ir paliudijimus, adresu Box 
1576, 1739 So. Halsted St.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

(Jansen S tu d.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

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

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt St. 
CHICAGO, ILL.

SPECIALĖS
KAINOS...........

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL RŪGS $*flQ QC 
(karpetai) ........................... I v«ww
PARLOR SETAI $gg gg 
VALGOMŲ* KAMBA- $OO 7C 
RIŲ SETAI po .......... <-O. f Q

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sau.

3621-23-25 S. Halsted
Street

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Gardeli
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

CLASSIFIEDADS

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGA patyrusi mergaitė len
gvam namų darbui su paliudijimais. 
Turi būt ant vietos. J. Racine, 2743 La 
Moyne Street.

—O—

REIKALINGA jauna mergaitė prie 
dabojimo krautuvės: pusė dienos.

3 514 So. Halsted St.

Automobiles
PATYRĘS automobilių me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

Telefonas Lafayette 1329

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe 
gasinius 
krautuvės 
tų ruimų 
duosiu sykiu arba atskyrais 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi. Klauskite “Naujie
nose“ Box 1569, 1739 So. Halsted St.

(Seifą), taipgi “šovkeisai“, 
radijatorius tinkamus bile 
apšildymui, deską, trijų šmo- 
“setą“, krėslų ir tt. — par

ymotais.

BARUI Fixturiai, bučemės fixtu- 
riai, Ice Cream baksai. Soda Fountain ir 
tt. Bilingheim Company, 1607-11 So. 
State Street.

- > --------------

PARDAVIMUI RADIO vertės $110 
rakandai ir indai, parduosiu labai pigiai. 
Atsišaukite, susirokuosime. 3230 Lime 
Street.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4554 So. Rockwell St.

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Business Service 
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victorv 4965

PARSIDUODA Restaurąntas arba 
paieškau pustnįnko. Birznis senas, yra 
gera vieta dėl alaus. Ant kampo, randa
si prie dviejų didelių dirbtuvių.

2701 West 35th St.

PARDAVIMUI Ruiming House, 16 
kambarių, gasas, elektriką, maži pečiu
kai kambariuose, garu apšildoma. 4337 
South Halsted St. 2 lubos.

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos # 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Štorage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St.

PARSIDUODA Road House su 2 
akeriais žemės, labai puiki vieta su vi
sais įrengimai* Henry Kumpus, Oak 
Grove Avė., Justice Park, III. (Clearing 
Station).

Chicago. III.

Teatras ir Ekranas
— ■ ■■*■■■■*— ■■■.........

CHICAGO FRIĘNDS OF 
MUSIC, Ine/
Audjtorium salėje įvyksta eili
nis Century pf Progresą Seri
jos Chicagos Simfoiiijos Or
kestro koncertąs. Orkestrą di
riguos Eric Deiiapiarter ir įsa-

J
-

TAMYKITI 
PERMAINA! 
NCO BIRŽELIO 

ImJIhi DIENOS, 1939 —

RADIO KLIUBO 
• PROGRAMAI

7:45 VALANDĄ

80

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų 
---------- r------------i--------------------------------------

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 40 akerių farma ar
ba mainysią ant gero dviflačio. Geros 
triobos, gyvuliai, mašinos, netoli nuo 
Archer kelio, 28 mylios nuo Chicagos. 
Del informacijų kreipkitės 4519 So. 
Spaulding At* t Manzuras.

PARDUOSIU pusę savo farmos ar
ba mainysiu ant loto ar automobilio. 
60 mylių nuo Chicagos, labai graži vie
ta dėl nevedusių su mažai pinigų. 
Kreipkitės Charles Ropelis, 3 04 0 South 
Union Avenue.

Šįvakar 8;30, (APART NEDfiLD.)
I S S T O T I B S

1210 KILOCYČLES.
247.8 M E T E R S

/.f 'Tll u '
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....................... iiimulb... . ... ...

• AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

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

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION 

4559 So. Halsted St. * -------
arba Franka, 650 W.

Yards 6701

Yards 0323 
35th St.

Exchange—Mainai
FARMA ANT MAINŲ. Mainysiu 

105 akerių žemės, 55 akeriai dirbamos, 
budinkai nauji prie ežero, gera dėl vasa
rinio rezorto. Stanley Malsavage, R. D. 
Box 2, Rhinelanden Wis.

GRAŽI 20 AKERIŲ vaisių farma 
Micbigane prie ežero Chaplain, 5 kam
barių namas, elektriką ir fumace šilu
ma. Mainysiu ant bungalow South 
Sidejc. Pašaukite Grovchill 0632;




