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Socialistų Partija Bus Ne 
legate Vokietijoje

Priklausyti socialistų partijai skaitysis 
išdavyste

BERLYNAS, birž. 23?—Hit
lerio vyriausybė išleido patvar
kymą, kuriuo einant socialistų 
partija skaitoma nelegale. Na
cių policija tuoj pradėjo vyk
dyti tą patvarkymą. Konfiskuo
jama partijos turias, sustabdo
mi visi socialistiŠki laikraščiai 
ir socialistams uždrausta laiky
ti bet kokius mitingus.

Paskutiniame reichstage 
cialistai turėjo 121 atstovą, 
daugi socialistų partija
skelbta nelegali, tai tuo pačiu 
ir socialistų atstovybė reicsta 
ge anuliuojama. Miestų tary- 

< bose ir įvairiuose Vokietijos 
valstybėse socialistai taip pai 
negalės būti atstovaudami. Dau
giau to, prie viešųjų darbų už-

so-
Ka- 
pa-

drausta samdyti 
komunistus.

Tas drastiškas 
išleista vyriausiai
socialistų vadas Oto Wels, ku
ris dabar gyvena čekoslavaki- 
joje, pasiuntė tarptautinei dar 
bo konferencijai, kuri laikę sa
vo posėdžius Genevoje, Šveica
rijoje, telegramą, kur sakoma, 
jog vokiečių delegacija neturi 
teisės atstovauti darbininkus. 
Ryšyje su tuo nacių delegacija 
susilaukė aštrios kritikos ir ap
leido konferenciją.

Dabar naciai primeta socia
listams “išdavystę”, kam jie 
leidžia savo vadams kritikuoti 
hitlerininkus.

Iš NEW ORLEANS, LA., Į CHICAGO

socialistus ir

patvarkymas 
dėl to, kad

Pirmas prekių transportas atplaukęs iš Atlantiko uosto New Orleans, į Chicago. Laivų atplau
kimas oficialiai atidarė naują vandens kelią tarp Chicagos ir Atlantiko.

Mirė Kleofo Jurgelio- 
nio tėvas

Ekspliozijoje sužeis 
ta 36 žmonės

INDIANAPOLTS, birž. 23.— 
Sandėlyje įvyko ekspliozija ir 
tapo paliitosuota daug chlorino 
dujų. Nukentėjo 36 žmonės, 
jų tarpe ir keli vaikai. Visi 
tapo nuvežti į ligonnię. Mano
ma, kad visi pasveiks.

Chlorino dujos, kaip žinia, 
yra labai nuodingos ir buvo plar 
čiai naudojamos laike pasauli
nio karo. Kad apsaugoti žmo
nes nuo nelaimės ,policija įsa
kė visiems restoranams, kurie 
randasi eksplozijos apylinkėje, 
sunaikinti maistą. Mat, prisibi- 
joma, kad tiro maistu 
nuodytų žmonės.

neužsi-

Pirma saužudystė pa
saulinėje parodoje

Kinijai grūmoja 
potvyniai

Dėl potvynių gali nukentėti 
šimtai tūkstančių žmonių

O kadangi vis 
smarkios liu-

Kalbama apie atsi- Sovietų Rusija ieško 
steigimą monarchi 

jos Vengrijoje ir 
Austrijoje

pripažinimo ir 
kredito

Austrija susijungsianti 
Vengrija

SU

VIĘNA, Austrija^ birž. 23.— 
Kad kokios, Hapsburgai vėl at
gaus prarastą sostą, Didkuni- 
gakištis Otto, kuris dabar mo
kosi universitete, tik ir laukia 
progos, kada jis bus pakvies
tas užimti sostą.

Centralinėje Europoje dabar 
labai daug kalbama apie at- 
steigimą monarchijos ir Aust
rijos susijungimą su Vengrija. 
Diplomatiniuose rateliuose tuo 
reikalu einąs didelis judėjimas. 
Esą, tuo reikalu Dr. 
Benes, Čekoslovakijos 
reikalų ministeris, ir 
Jevitch, Jugoslavijos
ris, vyksta į Paryžių, kad pasi
tarti su Joseph PauLBoncour, 
Francijos užsienių ministeriu.

Eduard 
užsienių 
Bologub 
ministe-

LONDONAS, birž. 23— So
vietų Rusijos delegatai, taip sa 
kant, flirtuoja su Amerikos at
stovais. Vyriausias tikslas to 
flirto yra išgauti Jungtinių Val
stijų pripažinimą Rusijos it 
kredito.

Senatorius James Couzens tu
rėjo pasitarimą su Valerij I. 
Mezlaifekiu, sovietų planavimo 
departamento pirmininku. Kal
bama, kad Mezlauk pasiūlęs 
Amerikai užsakymų už $1,000,- 
000,000, jeigu Amerika sutik
sianti duoti kreditą dešimčiai 
metų.

Kalbama taip pat, kad komi
saras Litvinovas turėjęs pasikal
bėjimą su James M. Cox. Lit- 
vinovui Cox, esą, pareiškęs, jog 
Rusijos pripažinimo reikalas 
Amerikoje darąs didelį progre
są.

Kinney bandė nusi 
žudyti

Teisėjas nubaudė sa
vo draugą kalėjimu

iš Lie
ka d ge- 
kaime,

Vakar gau‘ta laiškas 
tuvos, kur pranešama, 
gūžės 20 d. Maškėnų 
Rokiškyje, pasimirė Kleofo Jur-
gelionio tėvelis ir gegužės 23 d. 
tapo palaidotas Maškėnų pakal
nėje. Jis jau buvęs senyvas 
žmogus.

Paliko jis dar kitę sūnų, bū
tent, Dr. Jurgelionį, kuris yra 
Lietuvos universiteto profeso
rius.

Moley busiąs valstybės 
sekretorius

WASHINGTON, birž. 23. — 
Čia eina gandai, kad dabartiniu 
valstybės sekretorius Hull ne
užilgo rezignitosięs. Savo re: 
zignaciję jis įteiksiąs tuoj po 
to, kai pasibaigs pasaulio eko 
n ominė konferencija, kurioje 
ir jis dalyvauja.

Kalbama, kad jo vieton bu
siąs paskirtas prof. Raymond 
Moley, kuris ir dabar vyriau 
šiai nustatąs prezidento Roose 
velto politiką. Moley esąs “eko
nominio nacionalizmo” šalinin
kas. Vadinasi, jis laikosi tos 
nuomonės, kad Amerika pati 
viena, be Europos pagalbos, ga
linti, taip sakant, atsistoti ant 
kojų.

Lietuva atmokės 
Amerikai dalį 

skolos
Sumokės $10,000 sidabru

Kėsinosi nužudyti Eu- 
deikio anūkų

WASHINGTON, birž. 23. - 
Lietuva pranešė valstybės de
partamentui, kad šiandien New 
Yorke sumokė dalį skolos. Bū
tent, $10,000 sidabru. Sulig 
padaryta sutartimi, Lietuva 
birželio 15 d. turėjo sumokėti 
$132,091. Bęt kaip ir kiti 
Amerikos skolininkai, ji tą sko
lą nesumokėjo. Tačiau dabar 
nutarė sumokėti nors dalį tos 
skolos, kaip tai padarė Anglija 
ir kai kurios kitos valstybės.

CHICAGO, birž. 23. — Va
kar vakare buvo padarytas pa
sikėsinimas nušauti Frank Mos- 
low, 5123 S. Francisco Avė. 
Maslow prie savo namų laistė 
žolę. Staiga pravažiavo pro 
šalį automobilius. Važiuojantis 
automobiliu vyras vis dairėsi 
ir atrodė nužiūrėtinas. Jis vėl 
pasuko atgal ir pravažiuodamas 
paleido šūvį. Tik per plauką 
kulka nekliudė Maslow’ą.

Frank Maslow yra anūkas 
graboriaus1* Juozapo Eudeikio 
(tėvo), 6629 S. Albany av.

CHICAGO, birž. 23. —James 
George Fisher, 28 metų vyrai, 
papildė saužudystę pasaulinėje 
parodoje, įšokdamas į ežerą. 
Jis bu4vo ištrauktas iš vandens, 
bet atgaivinti nebepasisekė.-

Fisher paėjo iš Anderson, Ind. 
Bet pastaruoju laiku jis dirbo 
ir gyveno Chicagoje. Saužudys- 
tės priežastis nežinoma.

Suspendavo Iowa far- 
meriams bausmę

ŠANCHAJUS, Kinija, birž. 
23.— Kinijos didžiulė Yangtze 
upė vėl grūmoja išsilieti ir ap
semti miestus, miestelius ir 
kaimus. Per paskutines dvi 
savaiti vanduo upėje pradėjo 
smarkiai kilti, 
dar tebesiaučia
tys, tai potvynio galima tikėtis 
bile dieną. Tai butų baisi ne
laimė Kinijai. Mat, reikia žino
ti, kad prie tos upės randasi 
derlingiausia žemė. Faktinai tai 
yra Kinijos “aruodas”.

1931 m. įvyko didelis potvy
nis, kuris pridarė milžiniškų 
nuostolių miestams ir stfnaikS 
no pasėlius. Dėliai to keli mi- 
lionai žmonių turėjo badauti ir 
tūkstančiai jų mirė iš bado, 
kad apsisaugojus nuo kitos to 
kios nelaimės, kiniečiai ant upės 
krantų padarė supiląs. Tačiau 
dabar pasirodo, jog tos supiloš 
nėra pakankamai aukštos ir kai 
kuriose vietose vanduo jau pra
dėjo bėgti per jų viršų.

šiaurinėje Kinijoje žmonės ir
gi baimės apimti. Vyriausybė 
paskelbė, jog Geltonoji upė pra
deda keisti savo vagą. Jeigu* tai 
įvyktų, tai milžiniški žemės plo
tai taptų vandens apsemti.

Gaisre žuvo keturi 
žmones

Francuos atstovų butas 
reikalauja, kad delega
cija apleistų pasaulio 
ekonominę konferenciją

PRIMGHAR, la., b. 23.—Prieš 
kiek laiko Iowoje įvyko fanne 
rių riaušės. 20 jų buvo pa
traukti atsakomybėn ir nubaus
ti kalėjimu,—'kalėjime turėjo 
sėdėti vieną dieną. Bet teisėjas 
Earl Peters bausmę suspenda- 

(vo, kol aukščiausias 
peržiūrės tą bylą.

Sokolnikovas busiąs pa
skirtas' ambasadorium 

Amerikai?

teismas

Policija nužiūri, kad jie 
nužudyti

buvo

PEORIA, Ill.„ birž. 23. — 
Garrett De Forest Kinney, ku
ris Emmresonui einant guber 
natoriaus pareigas, buvo valsti
jos finanų direktorius, bandė 
papildyti savižudystę, paleisda
mas kulką į galvą. Iš pradžių 
buvo manoma, kad žaizda nėra 
pavojinga. Tačiaus X-spindu- 
liai parodė, jog kulka įėjo į 
smilkinį ir išlindo virš kairio
sios akies. Daktarai sako, jog 
Kiney padėtis esanti labai rim
ta. Juo labiau, kad jis nete 
kęs daug kraujo.

Šiomis dienomis auditoriai 
padarė knygų reviziją ir iškėlė 
aikštėn, kad trūksta $174,160. 
Kinney buyo kaltinamas, kad 
jis tuos pinigus išaikvojęs.

MOUNDSVILLE, W. Va., 
birž. 23. —Teisėjas James F. 
Shipman ir bankininkas Carl 
H. Hunter per ilgus metus bu
vo geriausi draugai. Bet štai 
Hu’nter išaikvojo banko pini
gus ir pateko į bėdą. Jam buvo 
iškelta byla, kurią nagrinėjo 
teisėjas Shipman. Visi faktai 
rodė, kad Hunter kaltas. Todėl 
teisėjui nieko kito nebeliko da
ryti, kaip nubausti savo drau
gą. Ir nubaudė pusėtinai ašt
riai: pasiuntė dviem dešimtim 
metų į kalėjimą.

Už penkiolikos minučių pę 
nuosprendžio išnešimo banki
ninkas tapo išvežtas j kalėjimą.

Prekių mokesčiai busią 
priimti

Sustreikavo 1,000 fi 
lipiniečių

HONOLULU, Hawajų salos, 
birž. 23.—Oahu salos plantaci 
jose 1,000 darbininkų atsisakė 
grįžti į darbą ir paskelbė gene- 
ralį streiką. Nesusipratimai 
kilo dėliai to, kad vienas 
pinietis darbininkas tapo 
liuosuotas iš darbo.

Vis dar nesuranda 
panijos lakūnų

fili-
pa-

Is-

ORRta

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

Oras nepastovus; galima ti
kėtis lietaus.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:- 
29

SPRRINGFIELD, III., birž. 
23.—Atstovų bute opozicija pre
kių' mokesčiams žymiai susilp
nėjo. Spėjama, kad bilius, ku- 
riuo einant bus imama du nuo
šimčiai nuo parduodamų prekių, 
bus priimtas sekamą savaitę. 
Užvakar tam biliui priešinosi 72 
atstovai, o vakar opozicija su
mažėjo ligi 59.

Biliaus priėmimui reikalinga 
77 balsų.

MEXICO CITY, birž. 23. — 
Apie 10,000 žmonių ieško Is
panijos lakūnų, kurie prapuolė 
beskrisdami iš Kubos į Meksi
ką. Prapuolusieji lakūnai yra 
kapitonas Mariano Barberanir 
Įeit. Collar. Juodu iš Ispanijos 
atskrido į Kubą, o iš ten skri
do j 'Meksiką.

Padėjo į banką $120,- 
000.00 aukšti

SEATTLE, Wash., birž. 23. 
—King kaitfntės farmoje įvyko 
gaisras. Sudegė troba, o kartu 
su ja Arthur Stone, jo žmona 
ir jų dviejų dvi dukterys. Išliko 
gyvas tik George Coyne, far- 
mos savininkas. Policija nu
žiūri, kad su tuo gaisru ne vis
kas tėra tvarkoje. Ji spėja, 
kad Stone’ų šeima buvo nužu< 
dyta, o paskui jau sudeginta, 
kad paslėpti nusikaltimo pėdsa
kus. Ryšyje su tuo tapo areš
tuotas George Coyne.

PARYŽIUS, birž. 23. —At- 
cstovų butan tapo įnešta rezo
liucija, kuri reikalauja, kad 
francuzų delegacija apleistų pa
saulio ekonominę konferenciją, 
kol nebus išspręstas pinigų sta
bilizavimo klausimas.

Spėjama, kad vyriausybė pa
sipriešins tai rezoliucijai.

Doak’o giminaitis įta 
riamas kyšių ėmimu

Riaušės Indijoje
Sudegino tris magometonų 

bažnyčias

SIMLA, Britų Indija, birž. 23. 
—Pranešama, kad šiaurinės 
Indijos Kashmir valstybėje įvy
ko 
po 
nų

RYGA, birž. 23. — Čia eina 
gandai, jog Sokolnikovas bu
siąs paskirtas sovietų ambasa
dorium Amerikai, jeigu Roose- 
velto vyriausybė pripažins So
vietų Rusiją.

Ligi pereitų metų Sokolniko
vas buvo sovietų ambasado
rius Anglijai. Savo laiku jis 
su sovietų prekybos misija no
rėjo atvykti į Ameriką, tačiau 
Washingtono vyriausybė jo ne
įsileido.

Sumažins taksikabų 
skaičių

CHICAGO, birž. 23.—Miesto 
tarybos taksikabų komitetas 
labai triukšmingame posėdyje 
mVtarė’ rekomenduoti sumažini
mą taksikabų skaičiaus. Dabar 
mieste operuoja 5,050 taksika- 
bai. Jeigu komiteto pasiūlymas 
bus priimtas, tai tik 4,000 lais- 
nių tebus išduodami taksika- 
bams.

Tuo pačiu laiku komitetas 
padare du pasiūlymas sumažin 
ti taksikabų ratą. Vadinasi, pri
versti kompanijas, kad jos ma
žiau imtų už pasažierių važinė
jimą.

NEW YORK, birž. 23.— Er- 
vin F. Brown, kuris imigraci' 
jos departamente ėjo tyrinėji- 
mų skyriaus viršininko parei
gas, federalio “grand jury” ta
po apkaltintas ėmimu4 kyšių iš 
kriminalistų ateivių.

Brown yra William N. Doak’o, 
buvusio darbo sekretoriaus, sū
nėnas.

Trys žuvo lėktuvo 
nelaimėje

COUNCIL BLUFFS, Iowa, 
birž. 23.-—Trys šio miesto gy
ventojai prarado savo gyvastis, 
kai jiems beskrendant užsidegė 
lėktuvas ir nukrito laukuose.

Mirė Colorados poetas

riaušės. Mirpur mieste ta- 
sudegintos trys magometo- 
bažnyčios.

“Pasaulio idiotiška 
konferencija

Italijos lakūnai rengia
si skristi

ORBETELLO, Italija.— Jei
gu4 oras bus palankus, tai šian 
dien italų oro armada, suside
danti iš 24 lėktuvų ir vadovaus 
jama generolo Bolbo, išskris į 
Ameriką, kad dalyvauti pasau
lio parodoje.

AYOT, St. Lawrence, Angli
ja, birž. 22. —George Bernard 
Shaw, garstfs anglų rašytojas, 
sako, jog pasaulio ekonomine 
konferencija nieko nenuveiks. 
Esą, tinkamiausias jai vardas 
—“pasaulio idiotiška konferen
cija”.

Visa, kas bus atsiekta, tai 
tas, kad delegatai turės gerus 
laikus savo šalių sąskaiton, nes 
delegatų išlaidos turės būti pa
dengtos iš žmonių surinktais 
mokesčiais.

Banditai apiplėšė duon 
kepyklą; pasišlavė 

$2,696

Laimėjo automobilių, 
bet neteko juo pasiva

žinėti.

PHILADELPHIA, birž. 28.— 
Pranešama, kad vienas turtin
giausių fabrikantų padėjo į ban* 
ką $120,000 auksu. Tą auksą 
jis ligi šiol slėpė.

CHICAGO.—Birž. 23. —Ke
turi ginkluoti ir apsimaskavę 
banditai užpuolė Deppe Baking 
kompanijos ofisą ir pasišlavė 
$2,686 pinigais ir $1,190 če
kiais.

MICHIGAN CITY, Ind., birž. 
23.—Vakar Walter Smutzer lai 
mėjo automobilių. Tačiau kai 
nuėjo į garažą atsiimti tą au
tomobilių, tai patyrė, jog au
tomobilius btfvo jau pavogtas.

\ — ------ -—‘

žaibas užmušė jaunuo
lį, kuris smuikavo

—- ■ -—
BISMARCK, N. D., bi?ž. 23. 

-^čia tapo žaibo užmuštas Eu
gene Strand, 20 metų jaunuo
lis. Strand smuikavo savo kahtv

* į vidų

DENVER, Colo., birž. 23. — 
Čia pasimirė prof. Eugene Par- 
sons, kuris buvo žinomaą kaipo 

Colorados poetas”. Mirė jis«
nuo plaučių uždegimo, sulaukęs 
78 metus amžiaus.

Naujas “Naujieną” 
Telefonas 

CANAL 8500

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursą. - - - -

. . t ■. . j* ■ ; - ■ '
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

M . ’

Tel. Canal 8500
baryje, žaibas įsigavo 
ir



NAUJIENOS, Čhlcago, m. Šeštadienis, ,‘birž. 24, 1933

Lietuvon Vikingų Keliais
ROCk-

labai 
pirtis,

Rašo Dr. C. Kasputis
Daktarui Lito rridtiš iii 

forte.
šiandien Chicagoje 

karšta. Tikra turkiška
Fahrenhcit’as siekia iki šimto 
laipsnių. Iš ryto lošian golfų. 
NaniO sugrįžau truputį pavar
gęs. patinka man pavargti fi
ziškai. Po fiziško nuovargio 
žmogus greitai atsigauna ir 
po tarti jaučiasi gerai. Visai 
kitas dalykas pavargti nervi
škai arba protiškai. Atsigauti 
ima ilgiau ir pasekmės ne 
taip smagios.

Po Šaltos maudynės pradė
jau peržiūrinėti “Naujienas*5. 
Badau Jūsų straipsnelį, gė
riau, panegirikų apie mano 
įspūdžius Lietuvoje. Turiu 
prisipažinti, kad smagu buvo 
perskaityti tų jūsų visai ne
užtarnautų pagyrimą. PaSirO-

Ar Jūsų Kūdikis 
Surado Sau Maistą, 
Kuris Jam Geriausia 

Tinka?

^OTINOS pienas yra svarbiausias 
maistas dėl flusų kūdikio. Bet yra 

daugelis motinų, kurios negali žindy
ti savo kūdikius ir turi surasti už
vaduotoją motinos pienui.

Eagle Brand ne tik turi maistą, 
kuris yra būtinas augančiam kūdi
kiui. bet jisai suteikia maistingumą 
tokioje formoje, kad kūdikis jį pil
nai suvartoja. Artimiausias motinos 
pienai, Eagle Brand yra dėl kūdikio 
lengviausiai suvirškinamas pienas pa
saulyje. Kūdikio vidurėliuose jis for
muoja minkštą, švelnią varškę, lygi
nai tokią, kokia pasidaro iš mgtęts 
pieno. Kiekvienas lašas Eagle Brand 
greitai asimiliuojasi, greit pereina j 
padarymą kaulų ir dantukų, raurne- 
nėlių ir audinių, energijos ir spėkos.

Jeigu jūsų kūdikiui ne pribuna tva
rumo, kaip kad jam reikėtų, jeigu 
jūsų kūdikis naktimis būna ne ramus, 
jeigu jus jaučiate, kad maistas kuriuo 
jisai yra maitinamas yra jam netin
kamas, pamėginkite Eagle Brand. Par
duodamas visose geresnėse grosernėse 

ir pas vaistininkus.

Kūdikiui maistas su trijų generacijų 
darodymais, pagal tiesą jam 

priklausančiais.

t - * 1

do, kad mano “zabova nėra 
visai tuščia. Yra žmonių, ku
riems mano straipsneliui duo
da šiokių-tokių smagumų.

Malonu. Ačhr kolega t
Perdaug negirkite, nes kitų 

syki Pas mane dar gali atsira
sti žmogų nors pretenzijų, —o 
tai žmogų ddlirta'i gdditirt.

Na, tiek to. tai borėjau vie
šai pasakyti, lies kitaip šian
dien nebitčitftt rašęs, nežiū
rint kad ir pereitų savaitę 
nieko nerašiau.

Žinote, karščiai, profesija, 
golfas, “Mardži’\ nu, ir šimtas 
ir vienas kitų visokių dalykų; 
prieg tam dalinai ir ūpas, d 
svarbiausiai, tai tinginiavi
mas. 'tas paskutinis, taip sa
kant, tai mano antra gamta. 
Vienu žodžiu norėjau paimti 
atostogų ilgesniam laikui.

Jūsų panegirika mane pa- 
akstiUo, todėl ir vėl šiandieni 
rašau, arba joju toliau ant 
savo šlubuojančio pegaso.

—C,. Kasputis-.
Rankų bučiavi mus.

Dėl didelių karščių šiandien 
kalbėsime tiktai apie viso
kius karštus niekus.

Vienų kartų man besėdint 
su kuom tai vienoje Klaipė
dos kavinių prie atidaryto lan 
go, tarpe praeivių patėmijau 
musų šaunų artisfų-dainininkų 
p. Babravičių su kokia tai 
ponia. Pašaukiau jį vidun. Pa
sirodė, kad ta poniaJtai buvo 
jo pati iš Chicagos.

Perstatai! juos savo kompa- 
nijonui. Mano pažįstamas ele
gantiškai nusilenkė ir tuoj 
“šmakšt”, labai dailiai ir gra- 
cioziškai pabučiavo p. Bab- 
ravičienės rankutę.

Besi juokaudamas angliškai 
užklausiau ponios amerikon- 
kos kaip tas jai patiko. “That 
is the bunk!” — gan piktai 
atsake man ponia Babravičie- 
nė.

Ir buk tu dabar mandras, 
Jurgi. Čia žmogus kiiogražiau- 
siai stengiasi parodyti savo 
apsiėjimų ir išauklėjimų, jei 
tai tokiu pavadinti galima, o 
musų amerikonka pavadina 
tai tuščiu ir kvailu dalyku. 
Mat, viskas yra suatnašinga. 
Babravičiai tada rengėsi grį

žti Amerikon, (jau sugrįžo). 
Lietuvoje nesurado kų rasti 
tikėjosi. Mat, dviems dide
liems artistams vienoje vieto
je sugyventi gan sunku.

[Kiprui 
ypatingai 
maža].

P-nas 
daug yra
Jam lygiai kaip 
Caesariui geriau patinka būti 
pirmu kaime kaip antruoju

musų spaudoje.

mieštu tėdel pi. PidbrUVičius 
grįžo Amerikon žavėti liėtit- 
vitts. Amerikoje ličlUvią tar
pe lygauk jam nėra.

Daugiau apie bučkius.
Bėję,* Utmėhii, kada tdi gdh 

daug buvo rašyta apie raukų 
bučiavimų
štai kų aš noriu pasakyti tuo 
reikalu.

Bučkių yra visokių viso
kiausių. Molinai, pačiai, nu
mylėtinei, katalikų dvasiš
kiams ir taip toliau.

ViėUi bučkių reiškia pago- 
donę, kiti vergišką nusilenki
mų, kiti vėl paprastų, arba ai
stringą meilę, o apskritai tai 
papfatdflte, kvailas, nehygierti-

AUglo-saksai ir skanihUavrii, 
vieni kUlturingialisių , tautų, 
savo emociją veidų bėi ran
kų bučiafvimu visai neparodo.

Atmenu daug metų atgal šit 
vienu jurininku Kopenhagoje 
aplankėme jo motinų, kurios 
jinai nematė per penkiolikų 
metų. Atspėkite, kaip jie pasi
sveikino? Padavė sau tiktai 
rankas ir viskas, nors motina 
buvo labai sujaudinta.

Man toks to jurininko pasi
elgimas pasirodė labai gi'Ubi- 
joniškas ir aš neva kaipo ko- 
rektingo ir elegantiško pasiel
gimo žinovas pabučiavau tos 
senyvos ir simpatingos daine
lės rahkų. Jinai labai nusi
gando ir kiiogreičiausiai atsi
traukė nuo manęs.

Vėliai! visame kvartale, kur 
mes gyvenome, žmonės labai 
stebėjosi iš mano pasielgimo.

Amerikonai ir anglai stebi
si ir juokiasi iš franeuzų Vy
rų, kurie nuolat bučiuojasi. 
Japonams koks nors bučiavi
mas išrodo 
nepadoriu.

Francuzus 
kai ir rusai, 
viai.

Lietuviuose dar yra vergi
jos liekanų. Tarpe tokių tai 
ypatingai rankų bučiavimas. 
Andai tai to reikalavo ponai*. 
Dabar kunigai ir tėvai. Tai 
biaurus, nešvarus ir pažemi
nantis žmogaus esybės ir gar
bės paprotis.

Aš Lietuvoje rankų niekam 
nebučiavau ir niekas.* 
manęs to nereikalavo, 
Lietuvoje tas idiotiškas 
rotis yra neva geresnio 
klojimo žymė.

[Geriausiai tai rankų, 
veidų, ypatingai 
visai nebučiuoti, 
vyzdžius nuo 
tautų, o ne nuo tokių, kurie 
savo emocijas išreiškia ir pa
rodo visokiais laižymais.]

, Pat ari m as ,4am erikontarn s”
kurie mano aplankyti

šlykščių ir visai

pamėgdžiojo len- 
o juos vėl lielu-

Petrauskui Lietuva, 
pirmiau, buvo per

Babravičius 
filosofiško 

tam

maz- 
budo. 
Juliui

nuo 
nors 
pap- 
išau-

rankų, arba 
vyrų tarpe, 
Imkime pa

kui luringesnių

RAMOVA
GARDENS
DINE & DANGE

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

DIENOMIS—Specialiai Pietus ir Alus už 
Nupigintą Rainą.

VAKARAIS—Pietus, Alus, Muzika, šo
kiai, Dainos, Ižanrįos Nėra.

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

MM

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo mėtų s-zohu. 
Į ABI PUSI. NEW YORKAS-$f7-®.50 
KAUNAS, TkEČIA KLASE I f W —

Savaitiniai ii plaukimai. Patogus geležinke
liais susisiekimas ii Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

MBURG-AMERICAN LINE
177 N.

Jei mokate gracioziškai, 
lengvai ir gan aistringai lupo
mis pačiulpti kokios nors 
Barboros bei Petronėlės ran
kų bei rankutę ir tai jums 
patinka ir jus užganėdina, lai 
— “go to it, why not?”

Tas truputį pakutens kaip 
jūsų taip ir Barboros ir Pet
ronėlės nekurtuos nervus, at
leiskite, dirkanius, — ir jus 
busite fasono ir gero išauklė
jimo žmogus. Trumpai, vienu 
šūviu pašausite žvirblių kele
tą.

O jei stengsitės bučiuoti 
kaip koks tai atsiprašant nu
sigandęs “slim’azariukas”, ku
ris priprato laižyti kleboniškų 
rankų, kuri dar kol kas gan 
drūčiai laiko to išsibėgėjiuiio 
driganto, kurį matote ant vy-

fiANKlERlUS HARRIMAN TEISME

Joseph W. Harriman, buvęs Harriman. National Bank, 
New Yorke, prezidentas (bankas dabar užsidaręs), fėderalia- 
me teisme, New Yorke, su savo daktaru. Kiek laiko atgal jis 

» ■ f, r •

mėgino nusižudyti. Dabar pasveiko. Jis yra kaltinamas išeik
vojimu banko pinigų.

ties, ap'ihdsTį, tad “look oul!” 
Hali atsitikti su jumis lygiai 
kaip kitą sykį atsitiko su vie
nu “niandrapypkiu — anieri- 
kontu”, ypatmgai, jei pradė
site dar pamokslų rėžti ir 
užklausti ar panelė bei ponia 
gerai išmazgojo ir sterilizavo 
savo rankas.

Trumpai pasakius dar gau
bite per “snukį.”

Taigi, jei norite būti “on the 
safe side”, tai tiktai gražiai 
pasilenkite, žinau, kad jums 
tai sunku padaryki, nes lietu
vių didžiuma tai žmonės vis 
gana storoko liemens, liet, vis- 
tiek pabandykite pagal savo 
išgalę. ,

Beje, ne kiškite savo dar
bininkiškos amerikoniškos 
rankos, ypatingai jei Barbora 
arba Petronėlė pirma tai ne
padaro.

Nu, ir jei norite būti 
visai tikrai inteligentas,
lietuviškai galite dar pasakyti 
ir užklausti: “Vėry glad to 
meet you; how do you do?”

Jei esate koks nors didelis 
biznierius, Ot, daleiskime kad 
nors ir “saliunininkas,” “real- 
eštatininkas,” “mortgagėban- 
kiėrius,” dėšrų išdirbėjus, ar
ba koks fiorar panašus “big 
shot”, tai dar pridėkite: “how 
is business?”

Tuomi Lietuvoje padarysi
te netik labai gerų ir gilų įs
pūdį, bet kas žin, 
mybių, kad tokiu 
netik panaikinsite 
čiavimų, bet dar 
naujų fasonų.

Už tokį patarnavimą, ma
nau, su laiku dar galėsite 
gauti medalį ir 'busite užrašys 
tas istorijoje kaipo žymus vėl 
kėjfts ir mokslininkas — hy- 
giėhistas, kuris lietuvius pas
tūmė truputį priekyn. • Paban
dykite !

Pastaba. Viršn'nnėti straip
sniai per klaidų tilpo į “Vi
kingi! Kelius”. Jie paimti iš 
“Am'ėrikoilfo Kelionė Lietlir 
voj'e visokiais dar nežinomais 
vieškeliais ir t užkampiais.” 
Klaida pasitaikė didelių karš* 
člų dėli'ai. — RaSijfojas.

v . .■ r ■
(Bus daugiau)

Garsiųjų žmonių 
klaidos ir keisti 

išsireiškimai

jau 
tai

yra gali- 
pasielgimu 
rankų bu- 

pradėsitc

čių dėifūi

rėjo, ir, be (o, kraštas/ neturi 
išėjimo į atvirų jurų.

Garsus anglų tragedijų ra
šytojas W. Shakespeare tra- 
gedijdje “Jtilius Cezaris” mini 
laikrbdžius. Romoje tuo laiku 
laikrodžių nebuvo.

Skaitytojų Baisai
Lietuvių Dienos Pasaulinėje 

Parodoje klausimu

Klaidos atitaisymas
Ketvirtadienio “N.” tilpusioj 

žinioj rtpic jauną Cicero vaisti
ninką įsibrovė klaida. Tuėėjo 
būti ne Jonaš Chestėr Jr., bėt 
Jonas Chester.

Jeigu kartais pastudijįlosi
te garsiųjų žmonių raštus ir 
kalbas rasite, kad dažnai jie 
padaro labai stambias klai
das, apsilenkdami su faktais, 
kiirie dažnai yra žinomi did
žiumai “nemokytų” žmonių.

»*». » ■* frft- M* »• 
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padrkaVone dr. v. s.
NORKUI

Nuo širdies aš norių padė
ka voti Dr. Vincentui Norkui, 
kuris gydo įvairias kojų ligas 
ir turi ofisų adresu 756 W. 
35th St. Aš sirgau su savo ko
jomis per daugelį metų ir mė
ginau visokius gydytojus, bėt 
be gerų pasekmių. Kaip tik 
pradėjau lankytis prie Dr. V. 
Norkaus, mano kojos pradėjo 
gyti gerai ir greitai. Dabar 
mano kojos yra geros ir svei
kom ir aš nuo širdies veliju 
visiems sli kojų ligomis krei
ptis prie Dr. Norkaus, par sy
kį tariu ačiū Dr. Norkui.

•Mrs. P. Mockus,
3314 So. Lowe Avė.

ViRi lietuviai, be skirtumo 
tikybos, amžiaus ir pažiūrų 
dalyvaukime Lietuvių Dieno
je, Chicagos Pasaulinėje Pa
rodoje, liėpos i6 d. Tai bus 
Šventė, kitrfoiė kiekvienas lie
tuvis tttri dalyvauti.

Man ypatingai rupi štai kas. 
AŠ norėčiau, kafd visi Lietu
vės laty^eš kMUtojai, seni vei
kėjai, kurtė bUV6 kareivių ei
lėse ir kovojo už dabar jau at
siektų tikslų dalyvautų kartu. 
+iems seniems veikėjams grę- 
Sė mirtis, jie turėjo pereiti per 
tikrų pragarą, bet jie tebegy
vuoja. Susitarkime, ir visi kar 
tu, viename būryje dalyvauki
me Lietuvių Dienoje. Kas su
tinka iii mano pasiulym’u, lai 
susitaria dėl laiko, kada ga
lėsime viską sutvarkyti.

—K. P. Kažanauskas, 
5730 Bfoadway, Cbicago, UI.

Keliaukite Li ę f u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Jaii tapo.susitarta
-M '• «

su laivų kompani- 
jomš dėl šių ruletų

EKSKURSIJŲ 
T U V A

EKSKURSIJOS
kos konferencijoje, Anglijos 
premjera^ Lloydr ^corge ofi
cialiai pasiūlė^;Italija iš
lygintų tam tikėlis komerci
nius nuostolius, kuriuos turės 
panėšti praveduš kohfcrėnci- 
jos nutarimu — augindama 
daugiau bananų. Italijoje ba
nanai beauginami.

Bėrnardin de Saint Pierre, 
19-to' amžiaus franeuzų rašy
tojas ir kritikas,, štai kų pasa
kė apie blusas. “Blusos, kuo
met jos tik randa galimybę, 
šoka aht baito kaliiicriaus. 
Tas instinktas buvo joms su
teiktas todėl, kad inės galėtu
me jas geriau pagauti ir už
mušti.”

Henry Ford, Detroito auto
mobilių magnatas, kartų pa
reiškė, kad Benedict Arnold 
buvo rašytojas. Tikrenybėje— 
gi, Benedict Arnold 18-to am
žiaus pabaigoje tarnavo Ame
rikos armijoje, kaipo genero
las, ir buvo tėisiariias už iš
davystę.

Melž, Frahcijos miesto, vys
kupas, štai kaip paaiškino fak
tą, kad pavasaryje lipė Loire 
patvinsta: “Loire tvinsta to
dėl, kad žmonės nešvenčia 
sekmadienio1.”

Jaii miręs FrUncijos marša
las Foch, 1911 metais studi
juodamas aeroplanus, pareiš
kė, “Jiė yra labai. įdOl’hųs žai
slai, bet nėtu’ri jokios praktiš
kos ir inilitarinės vertes.”

Kuomet Panamos - Kanalas 
buvo užbaigtas, tų laikų užsie
nio reikalų Sekretorius Wash- 
ingtone Bryan pakvietė Švei
cariją' prisiųsti savo laivyną 
,į atidarymo iškilmes. Šveica
rija niekuomet laivyno netu-

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dėl.kėliaujdfieių 
Lietuvon patogiausius laivus.

LIEPOS 20-tą DIENĄ
Laivu “MAjESTiC*!

LIEPOS 28-tą DIENĄ
Laivu “lie De France”

į Angliju, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Franci jo j e ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 

Klaipėdą arba Kauną.
Chicagoje vieninėlis Liet. Laivuko'rčių Agėnfų Sąjun

gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose įplėštuose galima 
kreiptis pas sekančius agentui:
COSMOPOtlTAltf TRAVEL

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

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

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

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

“DIRVA” 6820 Sikpetiot Št.,
Cleveland, Obip. ,

AMBROZE V. < 178 &rty Avė.
Nė^iYk. N. J.

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

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Ralsted St., Chieago, IR.

Prirengįame ir sutvarkome visiiš Reikalingus kelionei do* 
kumentiis. Ofisas atdaraš kasdien huo 8 ryto iki 8 vak.

..................................... ....... ;riĄi.,iilr rr

PAUL MOLIS, 173O—24tb Su 
Detroit, Mich.

P. BARTKEVIČIUS, 
678 North Main St. 
Montello, Mass.

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

J. ZEMENTAUSKAS, 
130 Congrėss Avetnie, 
Waterbnry, Conn.

C. J. WOŠfifNęR, 122 ftornaday 
Road. S6. Pittsburgh, Pi.

A. VĄRAŠIUS, 1200 Carson St.. 
a/vĖLE^Ki/%02 South Avė., 

Bridgeport, Corfn.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TeVAS
G R A B O R I A1 1

Nežiūrint kur gftent «Wsu ^Olateas

w m m/ 
30 Mėti Skirtingo* PtanaVMė

Pašaukite RĖPVBLIC 8340 dtf eksperto, patarnavimo 
it žemesnės Rainos. .Vienoj vietoj

5340 South Kedziė Afeiftiė

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitarp. Pašalpos PIKNIKAS-JAUNIMO DIENA
, - 1 t- . ..r .1............. - . . ......................... _ '

______„ , Miliausko Darže, 87 St. ir Kean Avė. 
Šitas piknikas bei jaunimo diena, bus tai įvairių įdomybių diena — žaismės, sportas, ristynės, įvairus kontestai, muzika, šokiai, dijipos. Chicagos ir apielinkių lietuviai nepraleiskite Birželio 25 dienos. Taipgi ftailai šiės organiza
cijos prisiminkite, kad visi privalote būti Miliausko darže. Privažiuoti iki Miliausko daržui galima šlkaimai: ArctteįrįAve. karais iM tižSibai^sį čia paimti Willow Springs karus ir važiuoti iki Kean Avė. (prie Lietuvių' tautišku ka
pinių), prie Kean Avė. ir Archer bus Draugijos trokas, kuris dykai veš nuo 10 vai. ryto j daržų ir iš daržo iki karų ^dijos. Automobiliais bile ktfriais keliais iki 87th St. ir 

Įžanga 25 Centai, Nariatns Veltai.

Nedėlioj, BIRŽELIO-JUNE 25 d.,
V fašn ' Avahha

KVIEČIA VISUS KOMITETAS.
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Westville, UI.
-SZa jaus—Mažutytes v estuvės.

Pereitą šeštadienį, bitž. 17 
d., įvyko westvilliečių Petro 
Šlajaus ir Marijonos Matuty
tės vestuvės, į kurias atsi.lan- 
kė svečių iš Chicagos, S.ūint 
Louis ir kitų vietų.

Vestuvių puota buvo galia 
Iškilminga ir nusitęsė nuo šeš
tadienio vakaro iki sekmadio 
nio. Šliubas buvo suteiktas 
jaunavedžiams vietinėj airių 
bažnyčioje.

Jaunavedžiai leidžia me
daus mėnesį Westvillėje, kur 
gyvena jų tėvai, o birž. 25 d. 
išvažiuos apsigyventi į Chica- 
go, kur jaunasis turi darbą. 
Linkiu jaunavedžiams geriau
sio pasisekimo ir laimingo gy
venimo.

— Senas Mainierius.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

ŠIĄ SAVAITĘ

Progress
Furniture Co.

Siulija didžiausius Jiarge- 
nus ant namam reikmenų.

Naujos mados Standard pa- 
darvnio REFRIGERA 1 O- 
RIAO verti $150, dabar tik

’69.5p v
Naujos Metalinės LEDAU- 
NES vertos $22.00, po —

’11.95

5 šmotų aržuolo medžio 
Breakfast Setai parsiduoda 
už stebėtinai žemas kainas. 
Šis actas lengvai vertas $22;

“ ‘12.95

Pilnas 3-jų Dalių Lovos į- 
rengimas. Graži Lova, Coil 
Springsai, Valtinis Matra- 
sas. Verta $20.00. Dabar

Pittsburgho Univer
siteto Lietuvių 

Kambario Fondas
Lietuvių paminklas bus tarpe 

skandinavų ir anglų pamin
klų.

PITTSBURGH, PA. — Pitt- 
sburgho Universiteto naujų 
rūmų pirmojo- aukšto* plane 
yra pažymėtas Lietuvių Kam
barys, tarpe skandinavų ir 
anglų (Oxfordo) kambarių.

Tai yra tik laikinas nurody
mas, nėra tatai dar užtvirtin
ta; bus užtvirtinta tada, kada 
lietuviai sudės pirmą tuksąn- 
tį dolerių į savo kambario 
fondą.

Tiktai pirmojo aukšto kla
sių. kambariai yra skiriami 
įvairioms tautoms. Tokių 
kambarių yra išviso devynio
lika; jų tarpe vienas neužim
tas.

šisai mokymosi katedros 
pirmojo aukšto planas yra 
keturkampis. Ant kiekvieno 
kampo yra dideli išsikišimai, 
kur bus prelekcijų (lecture) 
kambariai; jie nėra skiriami 
tautoms. Pravartu sužinoti 
tasias tautas ir jų kambarių 
pozicijas minėtam plane. 
Kambarius skaitysime iš kai
rės į dešinę.

Kambarių planas.
Iš pietų pusės (kur stovi 

Carnegies Muzėjus ir praside
da Schenley Parkas) yra šie 
kambariai:

Vengrų, Vokiečių, Italų, Če- 
koslovakų.

Iš rytų pusės (kur yra Bel- 
lefield gatvė, prie kurios sto
vi mokyklų valdybos (school 
board) namas ir naujasis Ko- 
Ilonų Institutas, yra kamba
riai: rusų, skandinavų, LIE
TUVIŲ, anglų (Oxfordo), 
škotų, anglų (Cambridge).

Iš šiaurės (nuo Fifth Ave- 
nue): jugoslavų, airių, grai
kų, kinų, velšftj.

Iš vakarų (Bigelow Boule- 
vard, kur stovi Schenley Ko
telis) : rumunų, francuzų ir 
lenkų. !

Iš to matome, kad kamba
rius rengia keturiolika nepri
klausomų tautų, trys priklau
somos (škotai, airiai, velšiai). 
Anglijos du universitetai ren
gia du kambariu.

Tarpe rumunų ir prancūzų 
yra liuesas kambarys. Mes ga
lėsime šįjį p a si skirt, jei norė
sime, kada jau minimas pir
masis tūkstantukas duos 
mums pilną teisę įrengti savo 
kambarį.

Aukas į pirmojo tūkstančio 
skaičių skiriamas siųskite da
bar, nevilkinkime, neatidėlio
kime! Pasivėlinę galime pa
tekti į pirmąjį tūkstantį, kuris 
taip svarbus!

L. K. Fondo Spaudos
Komisija. B.

Tarp Chicagos 
Lietuvių 

_________ f_________ .___________________ , _

viskas už $ 9.95
VAROSE GYSLOS

Užgydomos Nauju Metodu
Be operacijos ar ičlrSkimų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas rydymasis namie leid
žia f ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oll veikla taip greitai, kad 
užgydyti Jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad jus 
I trumpa laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai
kyki tis lengvu nurodymu ir jums tikrai pa
gelbės. Jusu aptiekininkas nepasilaikys jusu 
pinigu. Jeigu nenorėsite

Chic. Liet. Dr-ja Sa- 
vitarp. Paš. Piknike 

-Lietuvių Dienoje
Ryt, Cbicagos Lietuvių Dr- 

jos Savitarpinės Pašalpos 
piknikas — Jaunimo Diena. 
Dienos programas susidės iš 
sekamų margumynų:

1. City Furniture Co. Mi
liausko darže įrengtas “Loud 
Speakeris” skleis garsus mu
zikos, dainų ir kalbų po vi
są platų pikniko daržą.

2. Muzika žymaus muzikan
to Rakausko grieš įvairiausias 
šokių melodijas atatinkamas 
Jaunimui.

3. Ristynės: Chicagos lietu
vių čempiono Bancevičiaus 
(dzūko) su žymiausiu lenkų 
galiojotu Joseph Ragacki. Ris
tynės eis iki pergalės. Taipgi 
ristynėse dalyvaus ir kitos dvi 
poros būtent: Joe Shillis su 
Louis Megel, ir J. J. Bagdonas 
su jaunuoju Bancevičiumi.

4. “Chorų” kontestas.
5. Kova ant balno — kon

testas 12 vyrų.
6. Piršto jėga — dalyvauja 

jauni vyrai.
7. žaismė — “šiušiai” —da

lyvauja moterys.
8. Žaismė — pienas — daly

vauja 3 vyrai ir 3 moterys.
9. Pajausko kontestas — da

lyvauja berniukai.
10. Knygų turgus — licita- 

cija, ves Karolius Norkaitis.
Visi atsižymėję ristikai, dai

nininkai, žaismininkai laimės 
dovanas. Žaismių ir sporto 
kon testus ves drg. J. Uktveris. 
Teisėjai, jam prigelbės.

Musų Diena Jau Čia 
pat, sako Jaunuolis 

Be Plaukų
Well, taip sakant, birželio 

25 d. bus sekmadienis — aš 
pats, mano draugas, mano 
draugo sesers duktė visi ren
giamės būti Chicagos Lietu
vių Draugijos Savitarpinės 
Pašalpos piknike, Miliausko 
darže, prie 87 St. ir Kean avė. 
Dėdė Anufras man virožino, 
kad ta diena, tai busianti 
Chicagos lietuvių jaunuolių 
diena. Tiesa pasakius, man 
bus įdomu dalyvauti. Juk aš 
irgi jaunuolis. Tiesa, nors ma
no pirmieji plaukai jau senai 
šaknų netekę nuo galvos nu
sirito, bet kadangi aš nuo 
paskutinio karto neženotas ir 
dar vaikščioti galiu, tai visgi 
aš skaitaus jaunuolis.

Jaunuoliai ir senuoliai.

Net vienas protingas pilozo- 
pas yra pasakęs, kad žmogus 
tolei esi jaunas kolei jauties 
esąs jaunas. Tai protingas pa
sakymas. Tiesa pasakius, aš 
ir nemoku duoti kitokios de- 
fenicijos apibudinimui jaunuo 
lio. Sulig mano supratimu,

W GEEVUM GTRKS
-

Šis naujamadingas aukštos 
rųšies Tapestry seklyčiai se
tas kitur reikėtų mokėti du 
aykiu tiek, bet Progress 
Furniture Krautuvė siulija

k‘28.95
Pirkite čia dabar ir 

taupykite pinigus.

3222-26 S. Halsted St
DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ 

BRIDGEPORTE 
Vedėjai J. Kaledinskas ir

J. Romanas,

mes esam jaunuoliais nuo lai
ko, kada mes pribręstame že- 
nybiniam gyvenimui iki lai
kui kolei mes dar tikę pori
niam gyvenimui, o visi kiti 
yra senuoliai. Aišku kaip 
diena, kad visi tokie jaunuo
liai sekmadienyje susirinksi
me į Miliausko daržą ir čią 
susirinkę, žaisime dainuosime, 
šoksime, risimės, bėgsime, 
stovėsime, alų gersime, šųlta1- 
košę valgysime, ir visi ant
riems įvairius komplimentus 
teiksime.

Miliausko daržas ir Anykščių 
šilelis.

Miliausko daržas, tai savo 
rųšies gojalis: medžiai savo 
viršūnėmis net dangų nori 
pasiekti, skeriotos šakos tarsi 
pasirengusios nuo užpykusios 
gamtos mumis saugoti ir kad 
paukšteliai jaustųsi tarsi A- 
doino ir Ievos viešpatijoje po 
įsikerojusias šakas skrajoda
mi. Miliausko daržas, tarsi tas 
dingęs Anykščių šilelis,, kurio 
taip skaudžiai pasigedęs musų 
poetas Baranauskas dainuo
ja:

Kalnai kalnuoti, pakalnės 
nuplikę!

Kas jūsų grožei senobinei 
tiki?

Kur toj puikybė jūsų pasi
dėjo?

Kur ramus jūsų užimąs nuo 
vėjo,

Kai balto miško lapeliai 
šlamėjo,

Ir senos pušys svyravo, 
braškėjo?

Kur jūsų paukščiai, paukš
teliai, paukštytės,

Katrų čiulbančių taip ramu 
kiaušy ties?

Miliausko darže mes tas 
visas grožės rasime. Čia nei 
kalnas kalnuotas nei pakalnės 
nuplikę, čia yra ir ramus uži
mąs nuo vėjd ir balto miško 
lapeliai šlama ir linksmus 
paukščių čiulbesys linksmins 
musų sielą.

Čia jaunimas ir senimas po 
sunkių darbų ar iš po vargo 
naštos bei liūdesio valandoje 
—galės ramiai pasigerėti mo
tinos gamtos gražumu, pakvė
puoti tyru oru, sueiti senai 
savo matytus draugus, pažįs
tamus, bendrai pasidalyti 
mintimis.

Chicagos jaunime ir senime, 
nepamirškite kad sekmadie
nis, birželio 25 d. yra jūsų 
diena, šita diena bus jūsų lin
ksmumo, jūsų smagumo die
na. Žaismės, sportas, muzika 
ir daugelis kitų įvairenybių 
bus teikiama jūsų 4 palinksmi
nimui.

—Jaunuolis be plaukų.

Kaip “Vilnis” infor
muoja savo skai

tytojus
Šiomis dienomis Chicagoje 

laikė konvenciją bolševikiška 
pašalpos draugija pasivadinus 
“Tarptautinis Darbininkų Or- 
denas”. “Vilnis paduoda skai
tlines, kad minėta draugija 
turi virš 29,000 narių ir apie 
$500,000 turto.

Tai gana keistoa informaci
jos. Minėtas ordenas po pri- 
siega pridavė savo atskaitą

Illinois valstijos apdraudos 
departamentui su užbaiga 
metų, gruodžio 30, 1932, kad 
turi narių 20,746 ir turto 
$160,846.16. Reiškia, kad į tuos 
kelius mėnesius ordenas pa
augėjo 9000 tūkstančiais na
rių, o turto priaugo tiesiog 
pasakiškai. Tai yra paprastas 
bolševikiškas blofas. Iš tikrų 
skaitlinių matyti, kad minėta 
draugija negali turėti tiek 
narių, ir turto kaip sako 
“Vilnis”. “Vilnis” perša savo 
darbininkiškam susivieniji
mui priklausyti į minėtą or- 
deną. Mat lietuvių bolševikų 
susivienijimas turi virš 4,000 
narių ir apie virš $50,000 tur
to. Minėtam ordenui pavedus 
globoti lietuviškus pinigus, 
nariai gali susilaukti ases- 
mentų, nes, kaip skaitlines ro
do, su tiek turto ir turint 
tiek narių ilgai pašelpų ir po 
mirtinių negalės mokėti.

Tarptautinis Darb. Ordenas 
susideda iš tų narių, kurie 
buvo išspirti laukan iš pašel
pimų draugijų. Mat, kaip atsi
rado dabartiniai komunistai, 
tai tuoj prakeikė visokias pa
šalpos draugijas ir paliepė sa
vo-pasekėjams jas apleisti. 
Sako, bereikalingas laiko eik
vojimas prie jų priklausyti. 
Tuoj bus revoliucija ir vis
kas priklausys mums. O tos 
revoliucijos vis neįvyksta ir 
todėl jie pradėjo draugijose 
kelti suirutę ir intrigomis mė
gino jas užkariauti.

Bolševikai žydai buvo pra
dėję vajų už paėmimą Wor- 
kers Circle į savo rankas. Mat 
žydai turi išauklėję milžinišką 
pašalpos draugiją, Workers 
Circle su $6,000,000 turto ir 
apie 70,000 narių su viršum. 
Ji yra pirmeiviška draugija, 
su gera valdyba. Bet žydai 
darbininkai ne tokie ištižę, 
kad pasiduoti karštagalviams 
savo draugiją naikinti. Triuk
šmadarius išspyrė lauk iš 
draugijos. Tą patį padarė ir 
kitos tautos ne išskyrus ir 
lietuvius.

Tarptautinio Darb. Ordeno 
komunistai tveria visokias, li
nijas, draugijas, bet viskas 
pasiliko tik ant popierio, nes 
tas elementas nesusideda iš 
tų, kurie tveria. Jeigu reikia 
ką nugriauti, tai tam jie yra 
geri meisteriai. —P. Miller.

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

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

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

PUSĖ ŠIMTMEČIO 
PROGRESAS 
KONSERVATYVIŠKO 
BANKININKAVIMO
Drovers National Bankas buvo įstei
gtas ’penkios-deŠimtys metų atgal.

Nuo pat pirmos dienos, jo biznis buvo budavojamas ant draugiškumo ir 
konservativiško bankininkavimo pagrindo.

Per visus tuos metus, daugelis skirtingų Chicagiečių nešė savo bankinin
kavimo biznį j Drovers ir jo augimas yra pastovus.

Šiandien, toks pat senobinis svetingumas ir tobulas bankininkavimo pa
tarnavimas viešpatauja. Daugiau negu byle kada nors konservatyvės firmos 
ir atskiri asmenys ateina j Drovers su visais savo bankinirfkavimo reikalais. 
Pastebėtinas skaičius liuospinigų ir geriausias bankininkavimo patarnavimas 
yra to augimo priežastim.

Jums taipgi patiks Drovers. Mes užkviečiame jūsų biznį . »

T1R0VERS
■ ■ National bank
JL> TRUST&SAVINGS BANK

Halsted at 42nd St
BANKINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet. 

šeštadieiais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po* piet.

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 

plačiausias knygų pasirinkimas. Apie keturiolika šimtų 
įvairių knygų savo turiniu ir pavadinimu — jos sudaro 
virš pusę milijono egzempliorių. Bet verčiami esamų 
biznio sąlygų, darome paskutinį knygų išpardavimą — 
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. Lietuviai gyvenanti to
liau nuo Chicagos bei Kanadoje — 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, monų. knygų, muzikalių dainų geriausių kompozi
torių — solų, duetų, kvartetų, chorams ir tt.

Proga apšvietą 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., Chicago, III.

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedėjas) J
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The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Exeept Sunday

1739 South Hakted Street 
Telephone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subacription Batai:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago
8c per eopy____________________

Ęntered ąs Second Claae Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March Srd 1879. • •- V

Naujienos eipa kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujiena Ben
drovę. 1789 S. Halsted St., Chicago,

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

Prof. Moley yra vienas iš tų mokslo vyrų, kurių 
patarimais remiasi Rooseveltas. Spauda juos praminė 
“smegenų trustu”, Prezįdefitas padarė klaidų, skirda
mas delegatus į pasaulio ekonominę konferencijų: rei
kėjo paskirti bent vienų to “smegenų trusto” atstovų. 
Todėl dabar viso pasaulio ątstovai turi sėdėti Londone 
jr laukti, iki atvažiuos Washingtono smegens!

drovi. 1789 S. Halsted 1 
Ifl. TttefofiM Cahal 8500.

Uiabakymo kainai
Chicagoja — paltui

Metams.......... .............. —
Pusei metu —
Trims minesiams 
Dviem mėnesiam----------
Vienam minaaiui 

Chicagoj per i^nelietojusg 
Viena kopija ——--

Savaitei ........ . ........... .
Mfneąiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
palto!Metama .........     87.00

Pusei meti 8.60
Trims minesiams . ..........  1.75
Dviem minesiams  1.25
Vienam minėsiu! «...--------------- .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosa 
(Atpiginta)

Metams  .......  88.00
Pusei metų —....------------ L. 4.00
Trims minesiams........ ..........  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su ulsakymu.

-

Apžvalga
KRYŽIUOCIAI “JOS Į RYTUS”

PAGALVOJO IR PAKEITe NUOMONĘ

Lietuvos vyriąusyb.ė susigriebė, kad bus negerai, 
pasilikus tarpe tų Amerikos skolininkų, kurie visai pa
liovė mokėję sųyo suolus, ir nutarė sumokėti $10,000 
sidabru. Ji turėjo mokėti birželio 15 dienų $132,191. Bet 
tų dienų ji nemokėjo nieko, pranešdama per savo pa
siuntinybę Washingtone, kad ji neturinti pinigų.

Dabar Lietuvos ministeris p. Balutis paaiškino 
Amerikos iždui, įcad Lietuva butų galėjusi dalį skolos 
užmokėti, bet ji maniusi, kad Amerikos valdžia reika
lauja “visko arba nieko”, todėl ji buvusi priversta, dėl 
blogo stovio Lietuvos finansų, pranešti, kad ji negali 
nieko mokėti. Bet, girdi, kai paaiškėjo, kad Amerika 
neatsisako priimti nors ir dalį skolos, tai Lietuvos val
džia ryžosi pasiūlyti jai 20,000 uncijų sidabro (po 50 
centų už uncijų).

Šis paųiškinimas, žinoma, skamba truputį naiviai, 
nes dar seniai prieš birželio 15 d. spauda rašė apie ang
lų planų mokėti tiktai dalį savo skolos, ir Lietuva jau 
tuomet galėjo tokį pat pasiūlymų duoti Washingtone. 
Antra vertus, nebuvo jokio pagrindo įsivaizduoti, kad 
Amerikos valdžia nepriims dalies sumos. Tokių dalykų 
bizniškame pasaulyje nebūna. Kreditorius visuomet su
tinka priimti tiek, kiek jam skolininkas duoda, jeigu 
tik su tuo pasiūlymu nebūna surišta kokia nors sąly
gą, kuri pakeičia paskolos sutartį.

Bet, nežiūrint kaip p. Balutis argumentuoja, tas 
dešimties tūkstančių dolerių užmokėjimas Lietuvai ne
pakenks ir gali jai būti naudingas, kuomet ateis dery- 

. bos dėl skolos sutarties peržiūrėjimo.
. . .............. —— ■■

PABAIGĖ

Fašistiška diktatūra “galutinai” uždraudė Vokieti
jos socialdemokratų partijų ir sukonfiskavo jos turtų, 
apkaltindama jų dėl “valstybės išdavimo”.

Tame nėra nieko naujo. Socialdemokratų partijos 
veikimas jau seniai buvo uždraustas, jos laikraščiai už
daryti, jos vadai vieni sugrusti į kalėjimų (kai kurie 
nužudyti), kiti gyveno po baime, kad juos bile valan
dų užpuls ir sumuš arba nugalabys juodmarškinių gau
jos.

Partija nebuvo formaliai paskelbta neteisėta tol, 
kol hitlerininkai turėjo vilties, kad ji pasiduos smur
tui ir tylės arba net rems “nacių” diktatūrų. Hitlerinin
kai, matyt, dėjo daug pastangų priversti socialdemo
kratus atsižadėti savo nusistatymo; vartodami šituo 
tikslu fizinę jėgų, grasinimus ir lapės politikų. Kaipo 
viena iš šitų priemonių, tur būt, buvo leidimas partijai 
atlaikyti savo konferencijų reichstago troboje. Kartu 
“nacių” propagandos organai skleidė įvairius gandus 
apie socialdemokratų “nusileidimus”, “pasidavimus” ir 
t. t. (tuos gandus uoliai platino pasaulyje kominternas 
per savo agentūras).

Reikia pripažinti, kad ta fašizmo taktika buvo pra
dėjusi įnešti nemažai demoralizacijos į socialdemokra
tų eiles. Ji žadino partijos dalyje (tiek paprastuose na
riuose, tiek vadovybėje) mintį, kad “nacių” dūkimas 
gal laikui bėgant praeis ir partija galės toliaus laips
niškai vėl atgauti savo pozicijas. Bet nepasiliaujųs hit
lerininkų smurtas šitas iliuzijas sunaikino ir partijoje 
paėmė viršų griežtesnis nusistatymas. Pastaruoju laiku 
atėjo iš Europos žinios, kad Vokietijos socialdemokra
tų partija perkėlė savo centrų į užsienius ir nutarė 
vesti kovų ųnt žųt-but su hitlerizmu. >

Hitlęris netęko vilties socialdemokratus morališkai 
pavergti, todėl jisai dabar* juos apšaudė “išdavikais” 
jįr paskelbė jų orgąnizųcijų nelegale.

Tai įneš aiškumo į Vokietijbs poliškos santykius, 
šiąip tasai “i^acių” dekretas nieko nępakeįčia.

SMĘGĘNS BUVO PALIKTI NAMIE

“Elta” paduoda iš Berlyno 
tokią žinią:

“Senas kryžiuočių ordino 
įsteigtas miestas Marienwer- 
der per Sekmines šventė 
700 metų nuo savo įsteigimo 
sukaktuves. Burmistras Go- 
erdelęr pradėjo iškilmę kal
ba, kurios sukis buvo s,enas 
ordino šūkis: ‘MES JOSIME 
J RYTUS’. Iškilmės dalyvius 
kanclerio Hitlerio ir /Prūsi
jos ministerio pirmininko 
vardu pasveikino Rytų Prū
sijos valdžios atstovas Koęh. 
Jis pasakė vyriausybės var
du kalbą, kurioj pabrėžė, 
kad Hitleris ir Goęringas 
ypatingai mylį vokiečių ry
tąs ir sų dįdžąusia užuojau
ta seka jų sunkią padėtį. 
Esą, čįą rytuose tenką pri“ 
sįpiįpti tą didi Mką, kpris 
buvę gimęs iš vokiečių Įtap
tos laisvės elgesio. Vokiečių 
tautos veidas turįs būti nu
kreiptas nuo vakarų į rytąs. 
Visiems darbąips tuvi vado
vauti šūkis: ‘Su Dievu j prie
kį prie paujų žygių Vokieti
jos rytuose.’ Buvo surengta 
labai gausinga gyventojų ei
sena per miestą. Eisenoje 
buvo atvaizduotas istorinis 
to mįesto plėtojimasis nuo 
jo įteigimo iki Versalio su
tarties pasirašymo.”
Taigi Vokietijos nacionalizme 

atgijo viduramžių kryžiuočių 
dvasia — militarizmo ir plėši
mo dvasia.

Lietuvai teko daugiausia nu
kentėti nuo vokiečių kryžiuo
čių, todėl ji turėtų rūpintis, 
kad jos 
nelaimė, 
tų per 
žemę.

dėl to, kad 
rengiama ne

kame daly- 
reikaląi 

bet pasigarsini-
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Demonstraciją rengė Bedar
bių Lyga, Bedąrbių Asocia
cija ir Bedarbių Komitetas. 
Kviesta dalyvaut ir ekstrinių 
kontroliuojama Bedarbių Ta
ryba. ši taryba atsisakė eit 
dcmonstracijon, 
demonstracija 
jos vadovybėj!

“Ar matote,
kas? Ne bedarbių 
jiems rupi, 
mas!

“To dar neužteko. Nors 
dalyvauti atsisakė, bet pas
kui organizuotai užpuolė de
monstraciją ir norėjo pairu
ti jos vadovybę j savo rau
kas. Kuomet tas . nepavykę, 
tuomet išardė demonstranĮų 
mitingą Biattery Parke! Pa
sielgė lygiai taip, kaip Taip- 
many Hali kazokai!

“Tai mat, kaip praktikoj 
vykdoma ‘bendro fronto’ 
obalsis!”
Bet ai1 komunistai kada no^s 

tą obalsį vykino kitaip? Ir ar 
buvo kada nors pąmąto many
ti, kad komunistams tikrai rų- 
pį dąrbiniąkų vienybė? Jeigu 
Butkus norės būti nuoširdus, 
tai jisai pripažins, kad ne. Bąt 
tuomet kam dar tuo “bendro 
fronto” obalsiu žaisti ir dumti 
publikai akis?

Kuomet Butkus “N. G-je” 
aiškiais faktais įrodinėja, kad 
“ščyromsioms” Maskvos davat
koms visai negalima tikėti, 
kuomet jos tauškia apie “ben
drą frontą”, tai jo bendradar
bis Leonas Pruseika, važinėda-

mas po kolonijas, kiekvienoje 
savo prakalboje agituoją už
“bendrą frontą”. Net Chica- 
gos lietuvių Tautiškose 
nese j įsai savo kalboje už tą 
dalyką agitavo!

Galiaus, žiūrėkite, • kur nuva
žiuoja tame pačiame savą 
straipsnyje pąts Ę. Ęutkus. 
Jisai pasakoja, kad Brooklyne 
jisaį su savo vienminčiais 
(“sklokininkais”) darbavosi, kad 
butų sudarytas bendras fron
tas vistų sręvių. Kritikuodamas 
bimbininkų nusistatymą tuo 
klausimu, jisai rašo:

“Vienok bus kas kita, jei
gu bendrą frontą sudarys 
srovės (komunistai, socialis
tai, itaųtjnipkąi* katalikai). 
Toks bendras frontas rem
sis lygybes principu, visos 
prisidėjusios sriąyės turės 
lygią atstovybę, lygias teises 
ir pareigas.”
Jeigu Ęutkus sakytų, kad ši

toks visų lietuvių srovių susi
vienijimas yra naudingas tąpi 
tikriems reikalams, būtent, ka
da lietuviams tenka ginti savo, 
kaipo ypatingos ateivių grupės, 
teises arba pasirodyti, kaipo 
skirtingai ateivių grupei (pav. 
tam tikruose kulturiniuose pa
rengimuose arba Lietuvos gy
nimo klausimuose), tai saky
tum— visai teisinga mintis.

Bet apie “bemirę ri’on^” fi" 
sąi, kaip įr jeiti to obalsio šali
ninkai, kalba, turėjąmas gąl- 
voje daugiausia grynai poetiš
kus arba darbininkiškus reika
lus. Na, ir jisai nori šitąm tiks
lui vienytis ir sų itautiniiikals^j 
(net fašįstųojančiaįs) ir su ka
talikais! Bile tik, girdi, butų 
išlaikytas lygybės pHpęipąs!

Ali right. žiūrėsime, kaip 
“sklokininkai”, pasikvietę į tąl- 
ką '“draugus” Ginkų, Ęlingą įr 
Valaitį, rengs demąnstrącijąs 
prieš fašizmą.

Kapi-

giai kaip ir dangui. Niekas, ką 
jis neveiktų, nenuplautų jo, 
kol jis nepasisakys savo nuo
dėmės. Jo nuodėmė? Jis paju
dinę pečius. Bazifiaus Įlall- 
ward’d mirtis jam atrodė visai 
menkas daiktas. Jis mąstė apįe 
Hetty Morton. Nes tai buvo ne
teisingas veidrodis, tas jo sie
los veidrodis, į,kurį jis žiurė
jo. Puikybė? Žingeidumas? 
Jjlipokratiją? Ąr nebuvo ko 
nors daugiau jo atsisakyme? 
Bąyo likę kas nors daugiąu. 
Nors jįs taip manė. Bet kas 
gi galėtų pasakyti?... Nę. Nie
ko jaugiau neb.uvo. Iš puiky
bes jis pačėdijo ją. Hipokra- 
tiškai jis pešiojo gęrumo kau
kę. Del žmgeįdumę jis bandė 
nepąsivelytį sąų. Jįs dabar tą 
suprato.

Bet si žmogžudystę — ar ji 
sekios jį visą jo gyvenimą? 
Ar jis visados bus apsunkė
tas sąvo praeitimi? Ar jam iš 
tikro reiks prisipažinki? Nie
kados. Tik vienas mažas liudį- 
jipiąs tebuvo likęs prieš jį. Tąi 
pats atvaizdas — tas tai buvo 
ĮĮV.dHU^as. Jis sunaikins jį. 
Kanu gi jis jį laikė taip įlgąi? 
Vįęną sykį jįs gaudavo daug 

žiųrędąjnąs,

buvo paąenęs, raukšlėtas ir 
kiaurus pažiūrėti. Tik apžiū
rėję jo pledus, jie tegalėjo pa
žintį, ką? jis buvo.

(Galas)

dar kartą neištiktų ta 
“Jojimas į Rytus” ei- 
Klaipėdą ir Lietuvos

BIRŽIŠKA PIRKS 
“PIŠTALIETĄ”

Rašydamas apie “VVS. tak
tiką”, Mykolas Biržiška, kažin 
kodėl rado reikalinga kažin ką 
įspėti, kad “mes” dar gal kai 
ką ir “pašaudysime” — ne tik 
lenkus, kurie yra užgrobę Vil
nių, bet vidujinius Vilniaus va
davimo kenkėjus. Jisai sako:

“Smarkesniuosius, kuriems 
šitokia ‘švelnumo’ taktika 
gali atrodyti abejotina, o 
kai ką gal net gerokai įer
zinti, galime nuraminti: prieš 
mus dar ilgas darbo kelias, 
dar bus
smarkauti,

priešą, bet ir tuos,

pemažai progų pa- 
dar pieš gal ir 

pa šaudysi n) e (ne tik išorinį 
kurie 

Styptai ar viešai šioje pusėje
kepks yĮlpiaųs vadavimui). 
Šaudydami gal ir keiksime, 
ną, žiųoiną, ir mus pesigai- 
lės, bet tapą dąr turinę gra
žaus laiko.”
Mes nė nežinojome, kad p. 

Biržiška ketina būti strielčium. 
Bet Europoje dabar, .matyt, to
kią mąda: visi, ka? tik gali j 
šąųcio; O kas peturi “pjštąlieto” 
tai bent grąsiną.

TAI KAM TUOMET APIE 
VBENDĘĄ FRONTĄ” 

KALBĖTI?

TĄ

Keliaukite Lietuvon
‘^Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

13 
27 
1»
24

i LIETUVA
Švedu Amerikos Linija
NEW YORK—KLAIPĖDA

ti i > • ’ t

Per Gothenburgq
PIGIOS LAIVAKORTES

Greita kelionė i‘ Lietuvą per Švediją. 
Nuolatiniai išplaukimai iš New Yorko 

iMę P?, rate W. 810* tjt.,
S. . S. DROTTMNGHOLM ______  Liepos
M. L. ORIP8HOLM ___________ Llepofc
M. L. “KUNOSHOLM" ........ RtirpiužJo
8. 8. ^PROTTNINGKOLM** Rurplufto

Dideli, balti it jrulWn laivai. Erdvus ir fo
rai ventcliuojaml kambariai. 'Kelionėj rodomi 
judomi pa veikalai, koncertai ir šokiai. Ke
lione būna pertrumpa, keliaujant ‘^Baltuoju 
Švedų Laivynu”.

Informacijų Ir laivakorčių kreipki* j Tams
tos vietini laivakorčių arentų, arba!

SWEDISH AMERICAN LINE 
CHIICAGO. ILL.
21 STATE ST..
BOSTON. MASS.
DETROIT, MICH. _________ ____
MO^TąĘAL. QUE.. CAN. 1410 Stanley St.

191 N. Micbigan Avė.
NEW YORK, N. Y.

10 $tate Street
73 Mdnroe Street

t

r

Oscar Wilde Verte A. Kartūnas

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

kąip 
tą3 ątvaizdąs keitėsi ir seno. 
Pąskųtįniąįs Jąikąįę jis nebe- 
^ąųsdavą tokio ^magųmą. Tik 
nedųotįąvą jam mįęgoti nakti
mis. Kada jis nehųdąvo ar|į 
jo, jis būdavo pilnas baimės, 
kad kieno kito alcys nepamaty
tų jo. Jįs ^utęikė pąeląncholiją 
jo aistroms. Viep tįk atsimini
mus bųyo sugadinęs daugybą 
džiaugsmo momentų. Jis buvo 
jaąi lyg sąžinė. Taip, taį ir bu
vo sąžinė. Jis sunąįkips jį.

Jis apsidairė įr pamalė peilį 
su kuriuo jįs nudurę Bazilių 
Hallvvąrdą. Jis buvo nuvalęs 
jį daug sykių, kol nebeliko jo
kios dėmės ant jo. Jis buvo 
šviesus ir žvilgantis. Kaip jau 
tas peilis buvo nužudęs tapy
toją, taip jis puŽudys ir tapy
tojau s darbą, ir viską, ką tas 
reiškė. Peilis Aižmuš praeitį, o 
kąda ji bus nebegyva, jis bus 
laisvus. Peilis nužudys

DIDIS
PBIEš-INVENTORINIS

IMvIOIS
REFRIGERATORIŲ, 
PLYVYKLIŲ, 
PEČIŲ IR
Visokių kitų namams 

reikmenų!

Peoples Furniture 
Krautuvėse!

BARGENAI NEGIRDĖTI!

I ?'■■■'

(Tęsinys)
Iš tikro, tai ne Baziliaus 

Hallwardo mirtis daugiausia 
slogino jo mintis. Tai buvo jo 
paties sielos įjyva mirtis, kas 
vargino jį. Bazilius nutepė 
portretą, kuris sugadino jo gy
venimą. Jis negalėjo dovanoti 
jam už tą. Juk tai portretas 
viską padarė. Bazilius sakė

tą bai
siausi sielos gyvęniiną, o b,e jo 
biaurių persergėjimų, jis buS

4179-85 Archer Avė 
Corner Richmond Street 

2536-40 W. 63rd St. 
Corner Map!ewood Are. 

CHICAGO. ILL.

Drabužių plovyklos, š i ų 
metų mados, Standard pa
darymo, gražios ir tvirtos, 
vęrio| $75.00

Pasirinkimas visokių ge
riausių refrigeratorių: Nor- 
ge, Gibson, Majestic, Spar
tom Ęing Kold ir kitų — 
vertės nuo $100.00 iki $!{5į0 
po —

$65,00 $79,00
ir t. t.

$20.00 Metalinės ledauųės

*po..11.95

.......... .........TTT v
sirakino duris, kaip jau bu
vo pripratęs, ir nutraukė pur- 
Skausnio ir pasipiktinimo rik- 
purinę palą ąąo atvaizdo, 
smas išspruko iš jo. Jis nema
tė permainos, išsįqyiant tą, 
kad ją akyse atrodė buvus pri- 
gavingo gudrumo, o apie bur
ną riesta hipo,krito raukšlė. 
Daiktas vis dar tcbębuvo be
gėdiškas — dąugiau hegėdi|- 
kas, jeigu gajųąa, ąegu piy- 
miau — o raudona Kasą są- 
teršus ranką, atrodę švįęsesųė 
ir panašesnė į nąujai išliętą 
kraują. Tada jis sudrebėjo. Ar 
tai buvo tik jo puikybą, kąri 
privertė jį atlikti vienų geyą 
darbą? Ar gal tro^įiąąs nau
jos sensacijos, kaip lordas 
Henrius su p aisty ėjoj iąią. juo
ku prįminę? Ar, gal hąj, aįstyą 
sulošt roję, kuri kai kada 
priverčia mus nuveikti geres
nius darbus, negu mes patys 
ęsamė? Ar, ąiąžum, visi tio 
daiktai? Ir kodėl gi> krąąjo’ 
plelmas buvu didesnis, negu 
pirmiau? Atrodė* lyg kokia 
biaąri liga slinko ąet ir ant 
yaąkšlėtų pirkių. Ir. ant nutep
tų kojų buvo kraujo, lyg tas 
daiktas butų vapėjęs — krau
jas net ir ant tos rankos, kuri 
nelaikė pęįlįo- Pviaįpąžintį ? 
Ar tai tas reiškė, kad jam 
reiks prisipažinti? Pasiduot) 
ir būti nugalabintu? Jis nusi
juok ė. Jis jautė, kad ta mim 
tis bąvo. Jąbai baisi. Be tą, jei
gu ir jįs prisipažintų, kas gi 
jam patikėtu? Jokių pėdsąkų 
nužudyto žmogaus niekur ne
bebuvo. Viskas, kas buvo jo, 
buyo sunaikinta- Jis pats sude
gino, kas huy° žemai. Žmonija 
pąąrastąi sakyto, įcąd jis 
buvęs pasiutęs. Jie uždarytų 
jį, jeigu jis nepaįįąuįų paąą- 
kojęs tokią pasaką... Vi? gi tąi 
bųv0 jo priedenąe prį^įpažiųt 
|i, pakęsti viešą gėdą atjiktilbįąj jaunystėj bęi 
vįe^ą atgailą. Juk yrą Dievasį Aąt gnudų gulėj 
kWĮs PVĮsj- ruįųS-
kytl savo ųųodfines žęipei, ly:'Eę į peflįu jo širdyje. Jis

biaurių persergėjimų 
rąąiybėje. Jis pasigavo peilį ir 
juo smeigė j atvaizdą.

Pasigirdą riksmas ir puoU- 
ĮĮjąąs. Riksmas iš k^cįų bąvo 
tyk? bąįąus, jog nusigandę tar
nai pabudo itį miego ir slinko 
įš sąvą k^mhąrįų. Du džentąl- 
pąąai, eidama plęęium žemai, 
atapįeJĮėją įy pažvelgė į tą di
delį narna- Jie ėjo tolyn, kpl 
jie nesusitiko pąjįęijantą; ta
da jię.grįžą atgųL Vyras kele
tą sykių paskambiną varpelį, 
bet nięfca^ ąeatsąkė. Išskiriant 
švįesą prie vieną viršutinio ląn- 
gą, yįąąs narnąs buvo tamsus, 
fo kiek laiką, jį? nuėjęs į gre
tinto naiąą prįeąągį, sąstąjo i^ 
žiurėjo.

“Kįeąo tąs narnąs, pąlicijaą- 
tę?” paklausė vyresnis džeą: 
telmonas.

“Poąo Doriano Gray’jaus, 
gerbiamasis”, atsakė policijaą- 
tas.

Jie pažvelgė vienas į kitą ir 
nueidami šaįpėsi, tyčiodamiesi- 
Vienas jų buvo Sir Henry 
Ashton’o dėdė.

Vįduje, tarnų .dalyje namo, 
pąsiąų apsirengę namiškiai pa
šnibždomis kalbėjos. Senė po
nia Leaf verkė gniaužidama 
savo rankas. Francis buvo iš
blyškęs, kaip mirtis.

Už apie penkiolikos minučių 
j ją pąsieinė vežėją ir dar vieną 
tarną ir slinko ant aukšto. Jie 
pabeldė į duris, bet niekas ne- 
aįsakė. Jįe pašaukė. Visur buyo 
rąmą. Pagajįau, be pasekmių 
pandę išįąąžti dups, jie užli
po ant stogo ir nusileido ant 
balkono. Langai lengvai pa
sidavė: jų velkės buvo pasenę.

Įėję jie surado kabantį ant 
ąieįios puikų jų pono atvaizdą 
taip, kaip jie buvo paskutinė 
Sykį tpatę jį, yiso^ jo nuostą- 
bįąj jaunystėj bęi gražume- 

i--0 nmnbęęs

Įima buvo pakęst, o jis vis gi 
kantriai išsilaikė. Nužudy
mas tai buvo tik momento pa
šėlimas. O kas link Alan 
Campbell’o, jo saužudystė bu
vo jo paties darbas. Jis pats 
buvo pasiskyręs tą padaryti. 
Tas nieko nereiškė jam.

Naujas gyvenimas! To jis ir 
norėjo. To jis ir laukė. Iš tik
rą, jis jau buvo pradėjęs nau
ją gyvenimą. Kaip ten nebūtų, 
jis pačėdijo vieną nekaltą 
daiktą. Jįs niękądos nebevilios 
nekaltybės. Jis bus geras.

Bemąstydainas apie Hetty 
Morton, jis pradėjo svajoti ar 
tas portretas, užrakintas 
kambaryje, nebuvo atsimai
nęs. Be abejonės, jis nebebu
vo toks bjaurus, koks jis bū
davo? Jeigu jo gyvenimas p ap
sidarytų švarus, gal būt, jis 
galėtų išvaryti kiekvieną ne
dorybes ženkįą iš jo veįdo. 
Gpl bąt ued.oj’yh^ ženklai jau 
bąyo puėj^. Jis nueis ir pąžią- 
rč?.-

Ji.S pąsįėpiė kiųpą nuo stač
io ir užlipo aut aukštą. Nuim
damas skersinį ąąo durų, jis 
sjąptęlėjo ir ^ersąi jo keistąi 
jaąną atrodąnčįo veidą prą- 
plasąoją šypsena, įr inomep- 
,tą pąsijijco ąut jo, lupų. Taip, 
jįs bus gerąs, ir tąs ^iaurąs 
dąįįctąs, kurį jis buvo riasjž- 
pęs, neb,ebąs jąm didinusią 
bąijnę. Jis ją^tė lyg nąštą jąu 
Buvo nąįąita nąp jo.

Jis jautė lyg našta jąų buvo 
nuimta mjįo jo.

Jis pamažu įėjo vidun ir

Naujos matląą pe
čiai, su stalą virtum, grą
žus, parankus ir nebrangus, 
verti $58.00 $AA A»

..............
Kodėl pirkti kitur ir mokėti 

daugiau? ^Pirkite Čia ir 
TAUPYKITE!'

PEOPLES
FURNITURE 00.

E. Butkus “N. Gadynėje” 
paduoda keletą fąktų, k;ur^e 
rodo, koks yrą prąktikoje įęo- 
mųmstų hybiMMto?? •<bę.nęlw 
f rąstas”. Sako:

“^tąi, birželio . 6 d. New 
Yorke įvyko bendro frontą 
demonstraciją prieš p.ašelpos 
Mfcimo
kė mokėt bedarbių randas. UŽT

Mį

Į Londono konferenęijį prezįdeiįtąs Rooaeveltas 
pasiuntė savo speciali įgaliotinį prof. Rąymond Mojey. 
Kol jisai yrą kelionėje, Amerikos delegacija Londone 
nelįpo, kokią jai poziciją užlipti valiutu stabilizavimo 
klausimu; p be Amerikos fleitų iię^li

spręsti.
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Tarp Ghicagos
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Lietuvių
Nusisekė Keistučio 
Pašalpos klubo pik
nikas birželio 18 d.

rašų, W. Shatka 4635 So. Wiish 
tenaw Avė., Chicago, III.
Pusmetinis susirinkimas įvyks 

liepos 2-rą d.
Kadangi pusmetinis susirin

kimas turės daug svarMoš rei
kšmės pagal klubo konstituci
nės jurisdikcijos, Vertėtų riii- 
riams-ėnis skaitlingai dalyvau 
ti/ nes bus gvildenama srvarbųš 
klatušimai.

St. Markis, korespondentas.

paimti WIĮW Sjiring karusi ir 
važiuoti iki Kcan Avė. (Tais pa
čiais keliais kaip ir j Lietuvių 
Tautiškas kapines), čia lauks 
jūsų musų trokas, kuris nuveš 
dykai į daržų, taipgi iš daržo 
iki karų linijos. Patarnaus nuo 
11 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

Važiuojant automobiliais bi- 
le kuriais keliais iki 87 St. ir 
Kean Avė.
liausko daržas

- čia randasi Mi- 
-Koirtitėtas.

ba^daskutykl08 
komfortą 
shutimoa

namie

PėrMhfa klttbė valdyboje; lie
pos Ž įvyks pusmetinis susi- 
rtafcteute

Keistučio klubo piknikas |- 
vyko birželio 18-tų d. J. Spai- 
čio miške. Nusisekė gerai. Klu
bui liks pelno.

Negaliu praleisti nepažymė
jęs tifos keistdtiečiuš biznierius, 
kurie prisidėjo aukaudami i- 
vairius dalykus, štai jie: Kaz. 
Warriis, 3838 So. Kedzie Avė., 
St. Warrtis, 4157— So. Califor- 
nia Avė., A. partkus, 3825 
So. Kedzie Avė., VI. Bartkus, 
4202 So. Campbell Avė., J. Raš
čiukas, 4158 So. Campbell AVe., 
P. NOver, 4148 Arčher Avė., F. 
Mickus, 4146 Archer Avė., P. 
M. Smith, 4177 Archer Avė., 
Marcelin Valentas, 418(1 Archei 
Avė in Mary Kovarskas, 
So. Halsted St.

Kaip važiuoti į Cbic. 
Liet. Dr. Savit. Paš. 

pikniką^Jaunimo 
Diefta?

Liūdna atmintis

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

3456

neži
nau*

Naujas sekretorius

Kurie keistutieciai dar 
uote būtinai u‘žsižymėkite 
jo sekretoriaus antrašų, St
Narkis, 1900 W. 35th St. Ne
turint sekretoriaus antrašo kai 
kada susidaro nemalonių keb
lumų.
Finansų raštininkas tvarkas li

gonių reikalus

Nuo liepos 2-ros dienos finan
sų raštininkas tvarkys ligonius. 
Todėl nito viršminėtos dienos 
su visokiais reikalais ligonių 
klausimu kreipkitės šiuo ajrt-

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

Iš Northsidės apielinkes:
Trokas išeis 10 v. ryto. Rei

kia susirinkti Morning Star 
Klube, prie Damen Avė. ir Wa- 
bansia. Patarnaus Mittskus. 
(Tel. Humboldt 6677). •

Iš Bridgepotto apielinkės
Pirmi trokai išeis 11 v. ry

te, antri trokai — 1:30 p. pi, 
reikia susirinkti j Victor Bag
dono biznį, 3358 S. Halsted St. 
Patarnaus Victor 
(Tel. Yards 3408).
Iš Marquette parko

Keturi trokai išeis 
v. dienų—susirinkite
dono koplyčioj, 2506 West 63 
St. Visiems patarnaus J. J. 
Bagdono pakviesti trokai. (Tel. 
Republic 3100).

Važiuojant gatvekariais 
kitę bile kuriuos karus ir 
cher Avė., Archer kadrais 
miesto ribų (City Limit).

Rytoj, birž. 25 d. sukanka 
lygiai 2 metai, kaip persisky 
re su* šiuo pasauliu musų my 
limas ir brangus vyras ir tčvas. 
Pranas Skamarakas, palikdamas 
mus didžiausiame nubudime; 
kurio niekuomet negalime už- 
mirti.

Musų mylimas vyras ir tėvas 
yra palaidotas Lietuvių Tautiš
kose kapinėse ant kalnelio, tarp 
gražių medžių.

Ilsėkis mano brangus Pra
hai, o aš pitošiu tavo kapų taip' 
ilgai, jakol aš neapleisiu šio pa
saulio.

Esame nubudę,
Oha Skaitiarakiebė ir Vaikai.

<j\ves\ ..^ot

PADĖKAVONĖ

A. A. ONA ŠALVIENĖ.

kuri mirė birželio 1 1 d., ir pa
laidota tapo birželio 16. o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilus ir negalėdama 
atsidekavoti tiems, kurie suteikė 
jai paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
rėilkiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse Žmonėms it 
suteikusiems vainikus dtaugams.

Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvu?, kUn. RosėraAaė. kuris at
laikė įspūdingas pamaldas už jos 
sielą; dėkavojame graboriui Pav- 
laviėioi ir Co., kuris savo getu ir 
mandagiu patarnavimu garbingai 
AttlydėjO ją į amžinastį. b mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
fupesėitfs, dėkavojame visiems 
driugafns ir giminėms ir paga
lios dėkavojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms; o 
tau mitsU mylima moteris sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Vyras Satvenis.

MARTINAS T1TENIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu bir
želio 21 d., 1:30 vai. po pietų, 
1933 m., sulaukęs 53 metų am
žiaus, gimęs Utenos apskr., Skie
menų parap., Ezinonių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

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

nitfs. Richmond Hill, Lond
. Island. Brolį Boleslovą Rusijoje ir 

gimines. Buvo narys Vytauto De
jos’. Gedemino ir SLA.

Runas pašarvotas. randasi 
Į 0723 So. Michigan’ avė. Laido
tuves įvyks Šeštadieny, futželid 24 
d., 10:00 vai. ryto iš namų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapinės

Visi A. A. Martino Titenio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiimi dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pštskif- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę ftėkame.

Moteris, Posūnis, Brolis 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
ritą* J. F. Eudeikis. Tel.

it

grabo- 
Y arda

Bagdonas

apielinkės 
išsykio 12 
J. J. Bag-

PADĖKAVONĖ

Keliaukite Li e t u v o n 
‘Naujienų* Laivakorčių 

Patarnavimu and Kra«

AKINIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akitį kafŠtį, Atsitaiso trumparegystę ir tp- 
lifėgystę.' Prirengia' teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro- 
m'as sn elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Spečialė atyda atkreipiama į nžfd- 
kyktos vaikūs. Optčmetrically specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 V. Nedalio
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
756 West 35th St.

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

Nedeliomis pagal sutartį.

... . „ Graboriai ~
, Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.OQ .

Pavlavicia Undertaking 
Co.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamūotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
_________CHICAGO, ILL.___________  

Tddonu Ya'rd. 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

. Balzamuotojas
Moderniška . Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

8

im- 
Ar- 
iki 
Čia

A. A.

MARIJONA ScHIAIBORIėNĖ, 
kuri mirė birželio 7 dieną,- 10:15 
vai. ryto ir palaidota tapo birže
lio 10 d., 1 933, o’ dabar ilsis 
Tautiškose kapinėse, amžinai nu
tilus if negalėdama atsidėkavOti 
tiems, kurie suteikė jai pa'skutinį 
patarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybes vietą.

Mes atmindami if apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiant giliausią padėką* dalyva- 

, vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame graboriui Pavlavi- 
čiui ir Co., kuris savu geru if 
mandagiu patarnavimd garbingai 
nulydėjo ją į amžinastį, o mums' 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavdjamė gimi
nėms ir dtaitgams, ir pagalios dė
kavojame visiems datyvaVuslėrfi's 
laidotuvėse žmonėms; o tau m'usų 
mylima moteris sakome: ilsėkis 
Šaltoj žemėje.

Vyras Andrius Schimboris.

PADĖKAVONĖ

A. A.
MARCELĖ ADOMAIČIUKĖ 

kuri mirė birželio 10 d., 1:35 ir 
palaidota tapo birželio 13, 193 3 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutįlus ir negalė
dama atsidekavoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimą 
if palydėjo ją į tą nrišvengiam'ą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tąrpO, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvės/ žmonėms ir 
suteikusiems Vitaiktfs draugams.

Dėkavojame fdusų dvasiškam 
tėvui, kurt. Pralotu’i Krušųi. kurs 
atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą; dėkaVojame ‘ graboriui 
PavlaviČiui if Co., kuris savu 
geru ir mandagiu patamaVlmu 
garbingai nulydėjo ją į amžinastį 
o įpums palengvino- 'perkęsti* rftf- 
liudimą ir rūpesčius, dėkavojame 
visiems giminėms ir draugams.

Ir pagalios dėkavojame visiėm's 
dalyvaVilsiėms laidotuvėsė žmo
nėms; o tau musų mylima dukre
lė sakome: ilsėkis šaltoj Žėmeje.

Motina it Patėvis Pociai.

■nBHMnaanMHmuttinMHai

Iškilmingas Atidarymas
Marquette Tavern

6845 SO. WESTERN AVENUE

SUBATOJ,

BinZELI0-JUNE24,1933
. Su "

. a ' ■ ' .■■■■ ., p.,

Viela puiki if moderniškai įrengta. 
Gardus altiiis, užkandžiai, muzika ir

Y.šokiai.
». t

Kviečiame draugus atsilankyti.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate
Specialistai iš 

Rusijos

*aJ_ęYDO, VISAS LIGAS, VVkŲ'lR MOTERŲ PER 28 METUS 
Nežiūrint kaip užsisenėjųsios r- —-------------- -
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir p 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą1, galVos sk: 
toje, kčsėjidią; gerklei skaudėjimą ir paslaptingai 
galėjo' jtfs išgyti, ateikitė čia ir persitikrinkitė ką jis jumi gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų it išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykąf. OFISO VALANDOS: Kasdit nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakarė. Nedeliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.

2P P 2 6. kampai Kėeler Ąve. L 4t , Tik Crą^ford 5573

ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
»u$les, užnuodijimą ktaų- 

.... gausmus, skausmus nuga
nė-

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS —mur

3514-16 rtOOŠEVELT RO’Al^ 
irifSt*. Lduis AV«. Ttf. Kedzfė 890'2

Vąnds. lietaus if druskos vititM, 
swi&min'g įldbt. 

Rusiška ir turkiška pirtis moterims1 
H-...........Išėdomis iki, 7 V. M Į

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHicaGOJE

X F. EŪflĖIKlO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. Ė. EUDEIKIS yra yfenatinis lietuvių graborius, kuris 
tutl įrengęs grabį dirbtuvę.'

Puikiausios/ mbdetniškai įrengtos itys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliūdima valandoje, pašaukite šių įstaigų.

F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

.. „didyslsofišAs__ a

1741—1742 CHICAGO, HX.

■SfiJ'iaraS®®’*

Lietuviai Daktarai 
Ainerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd.
.... arti We»tern Avenue 
Pbone HEMLOCK 7828

. ........ .. i... ...... ... i

J. F. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 if augščiau.

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

Chicago, III.

A. L. Davidonis, MJD 
4910* So. Michigan Ave«ae 
.... .. Tel. Kenvood 5107, 
BALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rfiit 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

•pert iventadiėhid ir katvirtodienio

Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VEZEL’IS
Dentistaš

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nno 9 iki 8 vakife, 
Seredoj pagal sutartį.

SIM0N M. SKUDAS
GRABORIUŠ IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas gėras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Pltatnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti iąži- 
htagai ii nebtadgni to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui įky
riu.

3307 Auburn Avė.
cHicago. ill.

Tėt La/ayette 3572 

J. Liulevičius 
GRABORlUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir, apiėlmkėje.
Didelė . ir graži 

Koplyčią dykai. 
4092 ARCHER AV.

I.1~ŽOLP
. GRABORIUŠ

1646 West 46 St.
Tsl. Boukvatd 5203 it 8413

1327 Stf. 49 Ct
Tel.' Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja* laidotUVėse . kuopigiausia. 
Reikale metoaU^ atsišaukti, o musų 

darbu Bu’Jifė . užganėdinti.
7eUCa?& 1l?rba z?? I6 ŽŽ14 W. 23rd PU Chicago

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

Tet Cicero 5927.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius.

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane

2506 West 63jrd St.
Tel. REPUĖLIC 3100

Lietuves Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

, h. Physical Therapy
a, t.‘& Midwife.

6109 South Albanįj
Avinus 
Phčfiė .

Hemlock 9252 t 
Pata^auja* prie ginį- 
dymo namuose ar li
goninėse, duodu mą- 
asage; electrfc treaf- 
ment . ir magnetu 
Mankei /r t. į 
Moterims ir mergi
nom patarimai d<f-

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4 f 42 Archer Avėnhe 
Telefono Virgittii 0036

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

kampai 67th ir Arteafan Avi. 
Telefonai Grofehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, įtredomi po pietų b 

aedėlioms nagai eufitarima.

tlėtiiviai Daktai-rii .

DR. MARGC.2
PRANEŠIMAS

Persikėliau’, į dtSddėdį ii patogesni vlicą

332S Sd. Halsted St.
Yalandoef niro1 10 ryto ikf 2 po plėtų 

it nuo 6 flŪ 8 vakare

F > eC'

jvairųfl Gydytojai
Pbone Armitage 2822

1145 Miltvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 if 6 iki 8 R. H, 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal rattftį

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me- 
tns kaipo patyręs gydytojas chirurftf U 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naajatfsidf Me
todus X-Ray ir kitokiai elektros prie
taisus.

Ofisas if Laboratorija:
(1025 W. 18th SL, netoli Morydo St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
fluo 6 flči 7130 vat vakaro.

[ TSL Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Rsa. 6600 South Artssian Aoetrtn 
Pbone Proipect 6659 , 

Ofico Tel. Cana! 025.7
P. Z« ZALAT^ORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Strsst 

CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave.t 2 šsMI 

„ CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 iki 4 
▼aL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v«L 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dknų. 

Phone Midway 2880

Daktaras V. A. Šimkus 
gydytojas ir chirurgas 

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 V. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
NuO 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pM

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

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVE. _

Ofiso Vai. t Ndo 2 iki 4 it nuo 6 ikf 8 
vak. Nedėlioj pagal autarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Ofisof Tel. Victory 6893 
Rez. TeL DrtzeT ^19.1

DR. A. A. ROTH
Rdlai Gydytojas it Chirurgas 

Ofisas

3102 So. Halsted St
. .......... kampai 31it Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 V.y. 

Nedaliomis ir šventadieniais 10—2.

Phonė CaUaf 6 f 22

GYDYTOJAS IR CrflRUltGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandoj 1—3 ir 7—8 

Šeredomis ir nedeliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė. 

TSMftffffl Rfpflbttč 786S

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West T6wn Štate Blnk Eldg.
2400 Madisdn St. .

I si t*.

,QfM4U.Tel. Victory 2284
. Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentu>orth Avė., Chicago, III.
Valandose Išryto Holy Cross HospiraL 

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

 1 Advokatai..

Tėl. Seelėy 7330 
Namų telefonai Brufthvick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grjle U RsuOpoi ir vU fraktihsmįa 
. senojoj virtoj

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. U 
7-9 P. M. Sekmadieniais it ketvirtadif* 

niais pigai auiitarimą.

3335 So. Halsted St
TeL,BOULEVARD 0199

Ofiso tel. Lafayette 7031Dr. V. Ė. SiedlinskiS
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wsstern Avenae 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914 

DR. NAIKEUS 
756 W. 35th St.

fCor. of 35tb S Haltted St«Y 
Ofiso valandos: nno 2-4. nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas GrovehiU 0027 
Valandos 2-4 ir 7-9 R M.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, (Lietuvys)
6859 So. Western Avė., Chicago, IU.

Viii Gregf Vaistinyčrof

. ‘*V

ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 M. Dedrbotn Št„ Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1*310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuė 9 iki' 12 ryto

A. A. SLAKIS
Advokatas

MUM afiUi 77 W. ^TMlngton St.
Room 905 Tel. Dėatborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vaįtfitof Ųtarų. ir Kerv.*^6 iki 9 VaL 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337,

Karnų Tsl. Hyde Park 3395

John Kuchinskas 
LIĖtuVlS advokatas 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnycioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.* 
Tel. Boulevard 2800

Rer. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; vaiandoa 0—6 

W. Slde: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
Panedfilio. Scredoa Ir Petnyčloa vak. 6 iki 9 

Telefonaa Canal 6128
Namai: UUrnlako.

Te!. Calumet 1656

8241 So^Halsted St
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Lietuvių

Rytoj sukanka 2-troa 
P. Skamarako mir
ties sukaktuvės

Prisiminimai apie jo darbuotę 
darbininkų gerovei; “Lais
vės Kovotojas”

Prieš porą su viršum metų 
šiuose “Naujienų” puslapiuose 
dažnai pasirodydavo parašas 
“Laisvės Mylėtojas”. Tai buvo 
pseudonimas draugo Prano 
Skamarako.

Kaip keista, kad mes taip 
greitai užmirštame savo miru
sius draugus, kurie kartu su 
mumis darbavosi, veikė. O Pra
nas Skamarakas buvo musų 
idėjos draugas ir bendradarbis, 
pilnas drąsos ir pasirižimo ko- 
v<\įojas n*Ž geresnį būvį darbi
ninkui.

Jis\^aliko daug prakilnių min
čių iš kurių mes galėtume ne
mažai pasimokinti. Mums rei
kėtų nors kartą į metus pri
siminti jo laikraščiuose tilpusius 
straipsnius jo atliktus darbus, 
bet, deja, mes to nedarome.

Mirė birž. 25, 1931
Velionis “Laisvės Kovotojas”, 

Pranas Skamarakas paliko 
dai/g, daug darbų neužbaigęs. 
Jų kulminavimui kelią užkirto 
žiauri mirtis, kuri begailestin- 
gai išplėšė jį iš musų tarpo dar 
pačiam darštume, pilnų energi
jos ir norų.

Rytoj, birželio 25 d. sukanka 
antros jo mirties sukaktuvės.

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

Patarnavimu
I!1.!1 !»■

........ .........................................

Jau antri metai kaip nematome 
jo straipsnių laikraščiuoce, ne
matome jo parašo “Laisves My
lėtojas”.

Ilsėkis, dratfge Pranai, laisvo
se Lietuvių Tautiškose kapinė
se. Mes tave minėsime ir įver
tinami nuveiktus darbus, iki 
mus nepašauks pas tave.

—A. K. Sargas.

Žuvo auto nelaimėj, 
grįžtant iš Chicagoš 

Pas. Parodos
Užmuštas 

Vincas 
sužeisti

Hart, Mich., lietuvis
Misevičius; kiti trys

Baisioje automobilio nelaimė
je, kuri įvyko trečiadienį, birž. 
14 d. apie 2:45 ryto, žuvo Kart. 
Michigan lietuvis Vincas Mise
vičius.

Kaip praneša, du velionio sū
nus Albertas ir Marvin ir Al
berto draugas mokykloje Vik
toras Fletcher Chicago j e lankė 
Pasaulinę Parodą. Antradienį, 
birž. 13 d. Vincas Misevičius at
važiavo iš Hart, Mich. į Chi- 
cago, juos parvežti.

valdė V. Fletchei

■H*

kur persikėlė į Hart Mirė su- Modemiškas HotellS 
laukęs 41 metų. Paliko žmoną 
ir tris sūnūs.

Jo du sūnūs ir V. Fletcher, 
važiavę automobiliuje, 
lengvai sužeisti ir dabar 
ksta.—Vietinis.

buvo 
svei-

Plėšikas kunigo rib 
buose užpuolė lietu
vį ūkininką Vincku

Savininkas CHAS SHATTAS
Pigesnės ir tinkamesnės vie

tos apsigyventi niekur nesu* 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai; ga
lima vartoti kitehenette. 
nos nuo $1.50 ligi $3.00. 
1843 So. Halsted 

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

Kai-

st.

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.

šeštadienis, birž. 24, 1933

CLASSIFIED ADS
Furnished Rooms

Įsibrovė į jo namus Clearingė 
su dviejais sėbrais; pelnė tik 
$3.

pavargęs
Viktorui

Automobilį
Velionis, jausdamas 

atidavė karo valdymą 
Fletcher, kuris, matyt, po pa
rodą bevaikščiodamas, irgi pa
vargo. Pasiekęs Benton Har* 
bor V. Fletcher gana greitai va
žiuodamas trenkė j didelį me 
dj. Susirėmimas buvo toks 
smarkus, kad V. Misevičius bu
vo išmestas iš automobilio 
stogą 14 pėdų į šalį su 
skelta galva ir keturiose 
tose sulaužyta koja.

Jis buvo nugabentas j
ninę Benton Harbore, bet ne
pilnai už valandos mirė. Buvo 
palaidotas

CLEARING.—Trumpą laiką 
atgal, apie 4 vai. po piet, trys 
vyrai atvažiavo su automobiliu 
prie lietuvio Vinckaus ūkio 
Clearinge, prie Central avenue. 
Vienas jų buvo apsitaisęs kuni
go rūbais.

šis jojęs į Vinckaus namus 
tuojau atstatė į jį revolverį. Pas
kui j j suėjo ir du sėbrai.

Užkomandiravo visus susėsti 
ir pareikalavo pinigų.

Vinckus parodė užsidariusio 
banko knygutę ir kitų knygutę, 
anot ktfrios, banke buvo $400. 
Plėšikai tam netikėdami pradėjo 
verstis po visus kambarius, 
draskyti rakandus ir matrasus. 
Terado tris dolerius. Vėliau 
iškratė ir visų kišenius, bet nie 
ko nerado. Uždarę visus į viš- 
tininką nuvažiavo savo keliais, 
pelnę tik $3 ir du revolverius.

Peter Conrąd
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St

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

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

Walier
Neffas

2435 S. Leavitt 
CHICAGO, ILL.

že

St.

Chrysler ir Plymouth

Redakcijos Atsakymai

CLASSIFIEDADS
- .

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago. li!.

pei 
per- 
vie

ligo-

birž. 17 d.
trys sveiksta 
kilęs iš Lybavos

Kiti
Velionis, 

vo laiku gyveno Roselande,
sn-

iš

“K” choro nariui, etc.— Jūsų 
korespondencijos negales tilpti, 
nes nepadavete savo vardų ii 
adresų.

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- 
ipobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P, BALZEKAS, Sav.1? i5

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

LANDI.ORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

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

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION

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

Yards 6701

ŠUNIS NUKARPOME, už $2.00. 
Specialistas šunų ligų gydime. Cicero 
Avenue Pet Hospital, 622 S. Cicero Avė.

Karščiai Ateina
REIKIA REFRIGIRATORIO, KAD SU 
TAUPYTI PINIGU IR SVEIKATA

Refrigeratoriai

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

69.00

Apex skalbimui maši-

DOS pO

39.00
DIDELI BARGENAI

PERKANT LOVAS, SPRINGSUS IR MATRACUS

2.95 
’3.95 
’3.95

Vatiniai matracai po

Springsai po

T,ovos po

Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai 15.00
29.50

Pasiskuhinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

Nauji parlor setai

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

V 4 , •
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VAKACIJOS PIGIAU ATSI
EINA KAIP MIESTE PRA

GYVENTI.
Geras valgis ir geras rui

mas už vieną dolerį į dieną. Į 
mėnesį $25.00. išlaidų
nebus, apart kelionės Gray- 
hound busais. Kelionė į abi 
puses $9.80 iki Ludington. 
Norinti važiuoti parašykite 
laišką tris dienas prieš va
žiavimą. Jums patiks Luding- 
tone. Vieta labai rami ir gra
ži. Trys ežerai ant farmos, 
maudytis ir žuvauti. Laiveliai 
dykai. Su automobiliais gerais 
keliais lengva privažiuoti.

JOHN C. MILASH, 
R. F. D. 1, Box 66, 

IRONS, MICH.
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite Drexel 3689.

PRANEŠIMAI
Vakarines Žvaigždes 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.

Sekr. Jonas Gelgaudas.

Morning Star Klubas rengia didelį 
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.

tuo

JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą “žyduką1

Mutual 1
4707 So. 

T«l.

Lietuvių Užeiga
Geras alus ir užkandžiai

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė

Chicago, III.

NORTGAGE BAMKERS

REAL EŠTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

. TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

SPECIALES
KAINOS .....

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų 
□RIENTAL RŪGS $ 4 Q QE 
(karpetai) ............ ............. i w«ww
PARLOR SETAI $gg 

VALGOMŲ" KAMBA- SOO 7E 
RIŲ SETAI po .......... <-<>■ ■ W

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

/. T. Juozaitis ir Otto Wendt, SaV.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

TEMYKIT! 
PERMAINĄ t 
NUO BIRŽELIO 20 
DIENOS, 1033 —•

RADIO KLIUBO 
PROGRAMAI

• 7:45 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES 

W. S. B. C. 
1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

f. i Į , j. -'4 ' '•<7<^t.*’

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

Real Estatc Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, koki teikia “J.andlords” įstaigos

NAMŲ SAVININKAMS, kurie turi
te keblumus ar neturite? Su savo namų 
reikale morgičių, rendauninkų ir kitų 
dalykų; nelaukite ilgai, ateikite arba 
rašykite mums, mes jums suteiksime vi
sus reikalingus patarimus. Valandos nuo 
lOtos ryto iki 5 v. po pietų. Nedėliomis 
nuo 10 iŠ ryto iki 2 p. pietų.
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS’N. Room 421, 115 So. Dearborh 
St., Chicago, UI.

For Rent
ANT RENDOS 4 ruimų namelis, 

gražioj vietoj, barnė ir vištininkas dė 
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 flatas 
pečium šildomas su visais patogumais. 
Renda pigi. 7022 So. Artesian Avė.

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

PASIRENDUOJA štoras su fikče- 
riais; tinka dėl aludės; pagyvenimui 
kambariai.

3 KAMBARIAI ant RENDOS, švie
sus, švarus. 3119 So. Morgan Street, 
Tel. Boulevard 1605.

ANT RENDOS Storas ir 5 kamba
riai, taipgi 6 kambariai su vasariniais 
porčiais. Ląbai pigiai. Taipgi 5 kam
bariai. Visi gražiai ištaisyti. 2521 Wes: 
38th St. Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PASIRENDUOJA 2 ruimai vaiki- - 
nams arba vedusiai porai už 7 dolerius 
savaitei su valgiu. 4641 So. Fairfield [j 
Avenue. 2 lubos. <

RENDAI RUIMAS, šviesus prie ma
žos šeimynos su valgiu ar be. Antros 
ūbos. 4012 So. Maplewood Avenue. .

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
rine bei merginos. (2-ros lubos). 3127 ‘ 

So. Emerald Avenue.
1

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

DELIVERY MAN prie mažos dirbtuvės 
gera alga ir ekspensai. Mažas cash už- 
ikrinimas reikalingas. Priduokite laiš- 
cu savo telefoną ir paliudijimus, adresu 
Box 1576, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGA dar keletas 
Hawaiian Gitarų skambintojų 
dėl Lietuvių Pasaulinės Pa
rodos Dienos. Atsišaukite Tel. 
Republic 10091 8 vai. ryto iki 
6 vakare, išskyrus šventad.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia.

REIKALINGOS patyrusios moterys 
prie sortavimo skudurų. Nuolatinis 
darbas, gera alga. West Side Metai Co. 
2917 So. La Šalie St. Tel. Victory 
0600.

. Automobiles
PATYRĘS automobilių me- Į 

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

Telefonas Lafayette 1329
PARDUODU Studebaker automo

bilį; gerame stovyje už $95.00. Kam 
reikia gero automobiliaus, tai yra bar- 
genas. 4011 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI Studebaker auto
mobilius Sedanas free wbeeling, išrodo 
kaip naujas. 1931 modelis. Parduosiu 
nebrangiai. 4492 Archer Avė.
HUPMOBILE 8 PASKIAUSIS 19321 

CUSTOM DE LUXE SEDANAS
Mažiau negu 5 mėnesių senas. Va

žinėjau juo tik keletą šimtų mylių. Ka
ras kaip naujas, šeši dratiniai tairai, be
veik visai nauji. Karšto vandens šildy
tuvas, kainavo man virš $2000. Rei
kia cash, paaukausiu už tiktai $300. 
Atsišaukite tiktai nedėlioj. 1004 No. 
Kedzie Avė., 2 lubos.
PACKARD DE LUXE PĄSKIAUSIS1 

MODELIO .SEDANAS, v 
Važiavau juo labai mažai, yra taip 

naujas kaip dieną, kuomet jį nusipir-' 
kau. Originalis, gražus dviejų spalvų iš
baigimas, — be jokio ženklo, puikus 
tairai. Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Paaukausiu už $400. Namie bile laiku. 
2020 No. Spaulding Avė. 2 apart.

LINCOLN PASKIAUSIO MODELIO 
CONVERTABLE COUPE

Negalima atskirti nuo naujo. Varto
jau mažiau negu vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais. Geriausis karas, kokį 
kada nors turėjau. Reikalas cash Verčia 
mane paaukoti už $250. Atsišaukite 
nedėlioj, 4832 North Winchester Avė. 

arti Lawrence Avė. 2-ros lubos.

TURIU $100 noriu pirkti forduką, 
kuris yra gerame stovy.

Atsišaukit nedėlios rytą.
5150 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

• »
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
PardavimuĮ

Chances 
Bizniai

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
DELECATESSEN biznis išdirbtas pet 
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 moteli mokantiems ra
šyti. Del informacijų kreipkitės j
“Naujienas“ Box 1570, 1739 South
Halsted St.

PARSIDUODA Restaurantas arba 
paieškau pusininko. Bįrznis senas, yra 
gera vieta dėl alaus. Ant kampo, randa
si prie dviejų didelių dirbtuvių. * 

2701 West 35th St.

PARSIDUODA u^» mažą morgičių 
likiai įtaisyta Road House — prie 
ero—24 lotai. 3 514 So. Emerald

PARSIDUODA Road House su 2 
ceriais žemės, labai puiki vieta su vi- 
is įrengimais. Henry Kumpus, Oak 
rovė Avė., Justice Park, III. (CIearing 
ation).
PARSIDUODA Road House su ga

ilino station. Vadinama Red Top Inn. 
uikiai išdekoruota. Vieta ant gero ke- 
o prie 90th ir Archer avė. už pigią 
liną. Biznis išdirbtas. Kam patinka, at
šaukite į savininką S. Brazinskis, 
729 So. Morgan St. Tel. Boulevard

PARDAVIMUI rooming house su 
namu arba be namo prie World'$ Fair 
gatų. 3143 So. Micbigan Avė.

PARDAVIMUI ARBA RENDAVI- 
MUI. Moderniškas 12 kambarių road- 
house, didelis uždarytas porčius. filling 
station, 3 karų garadžius, 10% akerių 
žemės, vaisiniai medžiai, graži pievelė, 
randasi ant Lincoln Higbway, du blo
kai į rytus nuo Chicago Heights, III. 
priemiesčio. Reikia pamatyti, kad {ver
tinti. Atsišaukite L. A. Papka, 136 
East lOtb St., Chicago Heights, III. 

Telefonas 3999.

PARDAVIMUI Grosernė, pigiai, iš
dirbta vieta, randasi Brighton Parke, 
trys ruimai užpakaly. Renda $25.00. 
Negaliu apsidirbti. Telefonas Lafayette 
5742.

GROSERNĖ. ICE CREAM ir ken- 
džių krautuvė, parsiduoda pigiai.
5404 Princeton Avė. Tel. Boulevard 
1282.

PARDAVIMUI kampinis namas su 
grosernė arba mainysiu ant 2 flatų na
mo arba j saliuną su namu.

2234 North Talman Avė.

PER 45 METUS ĮGYVENDINTAS 
SALIUNAS —

Dėl mirties turi parenduoti:
Prie šapų,
Prie transfer kampo.
Vienoj iš tirščiausių gatvių.
Viskas pakinkyta, tik važiuok.
Kas nori tikro biznio — pamatęs ne

ieškos kitur.
Agentai neatsišaukite.

Tel. Yards F433.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 40 akerių farma ar
ba mainysiu ant gero dviflačio. Geros 
triobos, gyvuliai, mašinos, netoli nuo 
Archer kelio, 28 mylios nuo Chicagoš. 
Del informacijų kreipkitės 4519 So. 
Spaulding Av* -L Manzural.

PARDUOSIU pusę savo firmos ar
ba mainysiu ant loto ar automobilio. 
60 mylių nuo Chicagoš, labai graži vie
ta dėl nevedusių su mažai pinigų. 
Kreipkitės Charles Ropelis.3040 South 
Union Avenue.

DIDELIS BARGENAS. 91 akras 
žemės, 9 kamb. namas, didelė barnė, 
vištininkas, garadžius, pienui šaldytu
vas, vaisinis sodnas, 20 akerių giria, ge
ra ganykla, upelis ant ūkės, 13 galvijų; 
12 kiaulių, vienas tymas arklių, daug 
vištų, 300 bušelių kornų, visos maši
nos, 16 akerių kviečių, 10 akerių dobi
lų, 15 akerių avižų, 20 akerių kornų, 
3 akeriai bulvių, viena mylia nuo Ply; 
mouth, Ind. No. 1 farma. Parduosiu už 
$4,600. Geros išlygos.

Th. Grandys, 1802 W. 17th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui 

AUKSO PROGOS — NAUDOKITĖS 
4 kamb. namas ir vienas akeris že

mės. Galima laikyti karves bei paukš
čius. Parduosim tik už $1950. Įmokėti 
$1,000.

Mainysime 2 flatų muro namą po 4 
kambarius ir garažas, kuris randasi 
Brighton Parke į mažą namelį arba mor- 
gečius.

. 2 flatų namas ir garažas. Randasi 
Marquette Parke. Morgičių savininkas 
parduoda tik už $4850. Įmokėt $1000.

8 kamb. namas, nemažas plotas že
mės. kur galima įrengti “Road House”. 
gaso stotis arba išvažiavimams vieta. 
Randasi Willow Springs, III. ant Ar
cher Avė. Kas apžiūrės, tas laimės.

Taipgi mes turime įvairiaus didžio 
namų, kuriuos parduodame žemiaus 
kainos. Pirk dabar, nes dolerio vertei 
krintant, kainos ant -namų pradeda 
kilti.

Kreipkitės į ofisą kasdien, vakarais 
arba nedėliomis iki 1 vai. po pietų, pas 

K. J. MACKE-MAČIUKAS.
6812 So. Westem Avenue, 

Tel. Prospect 3140

FLATAI DEL PASIRINKIMO

$20.00 
$16.00 
$25.00 
$12.0(
$16.00

Cheap ir Gut.
kambarių štymu šild. Renda 
kamb. su vana .........................
kamb. (men. nom) gražus už 
kamb. su vana už ....................
kambarių su vana už ........... ...
Visi flatai geram Bridgeporte.

Public Service C.o 3533 So. Halsted Su 
Tel. Yards 1433.

4 
5 
8
4 
6

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas į aludės 
biznį-™vieta labai didelė, vienam per
daug darbo. Tinkamas žmogus gali 
pasidaryti gražų pragyvenimą. Reikės 
prisidėti pinigiškai. Atsišaukite į Nau
jienas 1739 So. Halsted St. Box 1577.

2 AUGŠTŲ MEDINIS NAMAS, 
4 lotai su vaisiniais medžiais ant kam
po 6759 So. Oakley Avė., parduoda 
savininkas.

REIKALINGAS partneris i aludės 
biznj. Taipgi noriu parduoti saliuno 
barus. 10507 Edbrooke Avė.

PARDAVIMUI Ruiming House, 16 
kambarių, gasas, elektriką, maži pečiu
kai kambariuose, garu apšildoma. 4337

Personai
> Asmenų Ieško

AŠ LEO ALELIUNAS paieŠkau sa 
vo tėvo Stanislovo Aleliuno, kuris pa 
ėjo iš Lietuvos Mažienių kaimo, Velži<
valsčiaus, Panevėžio apskričio. Jeigu 
kas žinote, prašau pranešti. Busiu dė
kingas. L. ALELIUNAS, kai kambariuose, garu apšildo

I 4503 So, Troy St. Tel. Laf. 5705. South Halsted St 2 lubos.

7
į* i-4'’4,a7T 
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TIK VIENA VIETA VISOJ 
ČIKAGOJE.

Ar myli skaitlines, tai ve:
Lotas 50x125 vertės .......... $15.000
3 Storai mūriniai (kamp.)—20,000
2 fl. med. namas ant galo loto 5.00d 

VISKĄ PARDUOSIU UŽ $3.000
CASH. 

ir kitą dalį priimsiu morgičių sumoje 
$3,500.

REIKALINGA žmogaus su smege
nims, . kad įvertinti tokį bargeną. Budin- 
kai yra Halsted ir 35th gatves.

Atsiliepkit:
3533 South Halsted St.

Budin-

Exchange—Mainai
GRAŽI 20 AKERIŲ vaisių farma 

Michigane prie ežero Chaplain, 5 kam
barių namas, elektriką ir furnace šilu
ma* Mainysiu ant bunga!ow South 
Sidėjc. Pašaukite Grovehill 0632.




