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20,000 Chicagos Mokyklų Mokiniu Streikuoja. ■■
p*

Protestuoja Prieš Nemo 
ketas Mokytojams Algas
High School protesto streikas pagelbėjo ir 

mokytojams bus išmokėta dalis 
pereitų metų algų

CHICAGO.—Vakar apie 20,- sidėjo prie streiko, ypač iš pra- 
000 high school mokinių pa-’ dinių mokyklų. Jie kitaip nega- 
skelbė streiką protestui prieš 
nemokėjimą algų mokytojams. 
O algos mokytojams jau senai 
nemokėtos— jau nuo pereitų 
metų birželio mėn.

Pirmiausia sustreikavo En- 
glevvood, Cahimet ir Crane high i 
school mokiniai, kurias lanko; 
apie 13,000 mokinių. Keliose I . - i i i i ivivnyvMjai viuuvu pao mv-k.tose augš esnese mokyklose | įr viršininkus, bet
streikuoja tik dalis mokinių,1 ‘ 
nes principalams pasisekė mo- 
kiniifs ] 
buk tik pakenksiąs mokytojams.’ 
Prie streiko prisidėjo ir nieku-, 
rių pradinių mokyklų mokiniai. I 
ypač negrų apgyventose apielin- 
kėse.

Kaip apskaitoma, prie streiko 
prisidėjo viso apid* 20,00fT mo
kinių. —; -

Streikas visur prasidėjo pa
skirtu laiku, 10 vai. ryto. At
ėjus tai valandai, mokiniai kaip 
vienas išėjo gatvėn ir demons
travo mokyklos apielinkėje. Į 
nešdami visokiausius užrašus, Į 
Englevvood mokyklos mokiniai 
padarė didelę demonstraciją 
prie palies laikinio mero Corr 
namų.

Tuoj visur pribi/vo būriai po
licijos, bet ji buvo nereikalinga, 
nes jokių mažiausių sumišimų 
nebuvo.

Daugelis mokytojų irgi pri- norės.

Įėjo prisidėti, kaip neidami i 
klases ir pranešdami mokyklų 
tarybai, kad “serga”.

Streikas visgi pagelbėjo
Mokytojai nuo kiek laiko de

monstruoja ir reikalauja išmo- 
j keti algas, kurios jau beveik 
! metai laiko, kaip yra nemokė- 
tos. Mokytojai eidavo pas mė-

Englevvood High School mokiniai eina iš mokyklos, paskelbę streiką protestui prieš nemokėjimą 
algų mokytojams. Chicago  j e vakar streikavo apie 20,000 mokinių.

Wisconsin išrinko 
šlapią valstijos 

konvenciją

MacDonaldas vėl ap 
silankysiąs Jungt.

Valstijose

i niekur nieko nelaimėdavo. Mo-
i kyklų tarybos prezidentas Or- perkalbeti, kad streikas T rn , {i . „ .___ i.......! ville J. Taylor “susirgo ir vi- 

'isai atsisakė su mokytojais kal- 
’i būtis.

Bet iškilus mokinių streikui, 
prezidentas tuoj pasveiko, at
sirado ir pinigų, ir jis paskel
bė, kad $1,700,000 mokytojams 
algų bus išmokėta už kelių die
nų. Tais pinigais bus pabaigta 
mokėti alga už birželio mėn. 
pereitų metų. Už 
pereitų metų algų 
galės gau’ti taksų 
Mokyklos išmokės
tuos warrantus, kada jos bus 
gavusios pinigų iš miesto. Nie- 
kurios sankrovos paskelbė, kad 
jos irgi imsiančios taksų war- 
rantus pilna kaina, perkant to
se sankrovose prekes. Betgi 
mokytojai nebus verčiami imti 
tuos warrantus, jei jie to ne-

Priežasties dirižabe- 
lio “Akron” katas

trofos nežinoma

likusią dalį 
mokytojai 

warrantus. 
pinigufe už

Nemanoma, kad jį butų - užga
vęs žaibas. Gal katastrofos 
priežastis taip ir neišsiaiš
kins

Prezidentas rengiasi 
palengvinti aukso 

embargo
VVASHINGTON, bal. 5. — 

Prezidentas Rooseveltas rengia
si palengvinti aukso embargo, 
leidžiant išgabenti auksą apmo
kėjimui reikalingų komercinių 
transakcijų. Įsakymas jau 
esąs priruoštas ir galbūt dar 
šiandie bus pasirašytas. Bus 
žiūrima, tik, kad nebūtų berei
kalingo aukso išvežimo, ar jo 
slėpimo, bet kitokie suvaržymai 
bus nuimti.

PARYŽIUS, bal. 5. —Char
les Gatchell, 45 m., amerikie
tis artistas, nusitroškino gasu 
savo studijoj. Priežastis — 
gręsiantis skurdas, nes pas jį 

. rasta tik 20 frankų. Jo žmona 
ir du vaikai gyvena New Yor- 
ke.

ORH I

Chicagai ir aplelinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Vekiausia lietus ryte; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 6:- 
20.

Kovai su nedarbu 
statys 30 naujų 

karo laivų
WASHINGTON, bal.

Prezidento Roosevelto progra- 
me viešaisiais darbais kovoti 
nedarbą, yra numatytas pasta
tymas 30 naujų karo laivų 
Jungt. Valstijų karo laivynui. 
Bilius apie tai bus neužilgo i- 
teiktas kongresui.

Tai pareiškė atstovų buto lai
vyno komiteto pirmininkas Vin- 
son. Jis sako, kad tam tikslui 
per tris metus bus išleista 
$230,000,000, kas prezidento 
nuomone, nemažai prisidės prie 
nedarbo sumažinimo.

5.

Kanada uždraudė 
portuoti trąšas

im-

OTTAWA, Ont., bal. 5.—Ka
nados agrikultūros ministeris 
uždraudė importuoti į Kanadą 
gyvulių trąšas, maltus kaulus 
•ir vartotus maišus ir vinioji- 
mui audinius, išėmus iš šalių, 
kurios yra pripažintos visiškai 
iiuosos nuo kojų ir gerklės 
gyvulių ligų.

WASHINGTON, bal. 5. — 
Valstybės departamentas gavo 
žinių, kad trys ketvirtadaliai 
Tela miesto, Hondūras, Centrą- 
linej Amerikoj, jau išdegė, bet 
gaisras vis dar tebesiaučia.

NEW YORK, bal. 5. — Ad
mirolas Wm. A. Pratt paskelbė, 
kad laivyno tyrinėjimo teismas 
pradės tyrinėti dirižabelio “Ak
ron” katastrofą ir ieškoti jos 
preižasčių ateinantį pirmadie
ni, Lakehurst, N. J., dirižabe
lio stovykloje.

Nesitikima, kad tie tyrinėji
mai išaiškintų priežastį nelai
mės, kurioj žuvo 73 žmonės. 
Yra tik trys išlikę liudininkai: 
dirižabelio komanduotojo pagel- 
bininkas Herbert V. Wiley ir 
jurininkai Erwin ir Deal. Jie 
išskrido į Washingtoną išduoti 
savo raportą laivyno viršinin
kams.

Kokia buvo nelaimės priežas
tis, ikišiol nė numanyti nenu
manoma. Tik vieną jau žino
ma, kad dirižabelis nebu’vo už
gautas žaibo, kaip skelbė pir
mosios žinios. Iš vice-koman- 
duotojo Wiley sužinota, kad di
rižabelis nukrito ne Urnai. Jis 
dėl nežinomos priežasties pra
dėjo kristi žemyn, bet išmetus 
dalį balasto, kritimas buvo ap
sistojęs ir dirižabelis išsilygi
no. Tėčiąus neužilgo vėl pra
dėjo kristi, nebegelbėjo nė ba
lasto metimias ir sunkus diri
žabelis nukrito vandenin, susi
daužydamas į bangas.

Už 20 min. prieš nelaimę di
rižabelis perskrido virš laivo 
Algonquin. Skrido 1,000 pėdų 
augštumoj ir viskas išrodė tvar
koj, nežiūrint smarkios perkū
nijos ir lietaus. Jokių radio 
pranešimų nebuvo gauta ir lai
vas nuplaukė linkui New Yorko 
ir tik už kelių valandų sužino
jo apie įvykusią didelę nelaimę.

Nelaimės vietoj ir dabar plau
kioja daug laivų ir skraido ae
roplanai, ieškodami lavonų ir 
dirižabelio laužų. Jura yra aud
ringa ir ikišiol beveik visai nie
ko nesurasta. Išviso yra iš
griebti tik du lavonai ir rasta 
šmotas sulankstytos ventiliaci
jos dūdos

Am-*’/

Konvencijon išrinkti vien tiktai 
šlapieji delegatai

Einšteino dukterys pa
bėgo iš Vokietijos

COCJ-SUR-MER, Belgijoj, bal. 
5.—Garsus mokslininkas Ein- 
stein paskelbė ,kad dvi jo duk
terys pabėgo iš Vokietijos. Vie
na, kuri yra vedusi rusą, pabė
go į Franciją, o kita į Holan- 
diją.

Pats Einstein paskelbė, kad 
jis atsižadėjo Vokietijos piliety
bės už nazių nedorą pasielgi
mą su jo dukterimis.

Du Leland, III., ban

Senatas svarstys 
kontroliuojamą pi

nigų infliaciją
Senato -komitetas rekomenda

vo paimti Roosevelto farmų 
gelbėjimo ir morgičių bilius

WASHINGTON, bal. 5. —Se- 
nato agrikultūros komitetas, 
kuris visą laiką šiaušėsi prieš 
prezidento Roosevelto farmų 
pagelbos bilių ir grūmojo jį 
atmesti, arba radikaliai permai
nyti, ne lik rekomendavo sena-

MILWAUKEE, Wis., bal. 5. 
—Wisconsinas vakar rinko de
legatus į valstijos konvenciją, 
ratifikavimui konstitucijos pa
taisos atšaukimui prohibicijos. 
Buvo renkama 15 delegatų.

Nors balsų skaitymas dar 
nėra pasibaigęs, bet jau’ dabar 
aišku, kad valstijos konvencija 
bus šlapia ir prohibicijos at
šaukimą ratifikuos. Patys sau
sieji pripažino pralaimėjimą ir 
kad į konvenciją tapo išrinkti 

|vien tiktai šlapieji delegatai.
Visoje valstijoje už slapiuo

sius kandidatus paduota 4 bal
sai prieš 1 sausą, o Milwaukee 
mieste net 10 šlapių balsų prieš 
1 sau’są.

Rivcr Hills, Milwaukee tur
tuolių priemiesty, už šlapiuo- 
sius paduota 90 balsų, o už sau
suosius tik 3.

Valstijos konvencija prohibi
cijos atšaukimą ratifikuoti su
sirinks balandžio 25 d. Tokiu 
budu Wisconsino valstija bus 
antra valstija ratifikavusi pro
hibicijos atšaukimą. f‘,

DET^ROIT, Mich., bal. 5. *— 
Kaip išrodo, iš 100 delegatų iš
brinktų į Michigan valstijos kon
venciją, tik 1 delegatas yra sau- 
teas, likusieji gi 99 yra šlapi ir 
balsuos už prohibicijos atšauki- 
,mo ratifikavimą.

Išplauksiąs bal. 13 d., kad as
meniškai pasitarti su prezi
dentu Rooseveltu internacio
naliniais klausimais

LONDONAS, bal. 5. — Patir
ta, kad Anglijos premieras Mac- 
Donald rengiasi išplaukti į 
Jungtines Valstijas bal. 13 d., 
kad asmeniškai pasitarti su 
prezidentu Rooseveltu dėl eko
nomines konferencijos ir kitais 
svarbiaisiais internacionaliniais 
klausimais. Prezidento kvieti
mas jau esąs gautas.

WASHINGTON, bal. 5.—Pre
zidentas Roosevelt išleido pa
reiškimą, kuriame jis pareiškia 
pageidavimą, kad premieras 
MacDonald galėtų jį aplankyti 
ir asmeniškai pasitarti ekonomi
niais ir nusiginklavimo klausi
mais.

North Carolina lega 
lizavo alų

RALEIGH, N. C., 
Valstijos legislatura 
dele balsų didžiuma 
3,2 iiuoš. alų. Tas 
kad ir North Carolina turės 
alų balandžio 7 d.

bal. 5. — 
vakar di- 
legalizavo 
užtikrina,

Rusai paliuosuoja už 
kauciją 3 anglus; gre

sia boikotas

« • • • . • . • . Hv mv x vavmviiuu v vj ovua

KICriHl nUtClStl tui priimti tą bilių ištisai, bet
kalėjimai!

tei-CHICAGO.—-Federalinis 
sėjas Wilkerson nuteisė Leland, 
III., National Bank prezidentą 
Henry Watts ir kasierių Wil- 
bur V. Strown trims metams 
kalėjimai! už pasisavinimą $30,- 
000 banko pinigų ir suklastavi- 
mą banko rekordų, kad tą pasi
savinimą paslėpti.

taipjau kartu rekomendavo pri
imti farmų morgičių bilių, kar
tu nueidamas tiek toli, kad pa
siūlė raportą, kuris rekomen
duoja pravesti pinigų infliaci
ją, pagelba kontroliuojamo do
lerio.

Jau suorganizuota 
25,000 žmonių dar

bo armija

Grenlandijos sala 
duota Danijai

ati

COPENHAGEN, Danijoj, b. 
5.—Tarptautinis teismas Hagoj 
nusprendė, kad visa didelė Gren
landijos sala priklauso Danijai 
ir kad Norvegija yra neteisėtai 
pasisavinusi ir aneksavusi di
delę tos salos dalį. Tas pasi
savinimas įvyko liepos 10, 1931.

Norvegija teisinosi, kad Da
nija nepalaikanti saloj regulia- 
rės valdžios organizacijos. Bet 
tai yra su< kiekvienai šalim, kuri 
turi kolonijų labai tolimoj šiau
rėj. Danai iš to laimėjimo la
bai džiaugiasi, nors jis praktiš
kos vertės veik ir neturi. Gren
landija nors yra ir labai didelė 
sala Amerikos pakraščiuose, bet 
kad ji yra labai toli šiaurėje, 
tai tik nedidelė jos dalis yra 
apgyventa žvejų ir eskimosų. Ir 
Norvegijos “okupuotoj” daly 
gyvena vos 29 norvegai žvejai, 
kurie dabar veikiausia išsiskirs
tys, kai nebegaus iš savo val
džios subsidijų.

infliacijos pataisoj 
siūlo taip dolerį kon- 
kad butų parūpinta 
pinigų ir kreditų vi-

Senatas pradės svarstyti far
mų pagelbos bilių rytoj toj pa
čioj formoj, kokioj tą bilių yra 
priėmęs atstovų butas.

Pinigų 
komitetas 
troliuoti, 
užtektinai
siems reikalams. Dabartinė gi 
federalinė rezervo sistema ne
tik neaprupina užtektinai pinigų 
ir kredito, bet ir labai brangiai 
valdžiai kainuoja.

Pinigų infliacijos pataisą buk 
remsiąs ir pats prezidentas 
Rooseveltas.

WASHINGTON, bal. 5. — 
Baltasis Namas paskelbė, kad 
jau 25,000 žmonių iš 16 miestų 
tapo suorganizuoti darbo armi- 
jon, kurioj jie gaus $1 ir už
laikymą ir turės dirbti prie miš
kų sodinimo. Iš New Yorko pa
imta 7,000, iš Chicagos— 4,000, 
Philadelphia—3,000, Baltimore 
—1,000, Detroit—2,200. Iš kitų 
miestų po mažiaus.

Organizavimas bus tęsiamas 
ir toliau iki ilgainiui bus su
organizuota darbo armija iš 
250,000. Bedarbiai imami ar- 
mijon 1 metams, bet gali būti 
paliuosuoti ir į trumpesnį lai
ką.

LONDONAS, bal. 5. — Rusai 
paliuosavo už kauciją tris su
imtuosius anglų inžinierius. 
Ketvirtą sidmtąjį atsisako pa- 
liuosuoti ir už didžiausią kauci
ja.

Valdžia gi įnešė parlamentan 
bilių, kuris leidžia valdžiai, be 
atsiklausimo parlamento, pa
skelbti embargo ir uždrausti 
importuoti iš Rusijos kokias 
nors prekes. Tas bilius įeisga- 
lion po bal. 18 d., kada baigia
si dabartinė prekybos sutartis 
su Rusija.

Dabai* Chinija kariaus 
su savaisiais komu

nistais

Bermans siūlo tik 
100—150 litų

po

ŠĖTA.—čia ūkininkai šiemet 
labai nenoriai samdo darbinin
kus. Kurie ir samdo, tai sten
giasi algas sumažinti. Yra to
kių, kurie darbininkui bernui 
už visus metus siūlo 100—150 
litų! Kiek teko pastebėti, šiaip 
elgiasi daugiausia vadinamieji 
“susipratę ūkininkai”, būtent, 
visokie “uksąjungiečiai”, “vie- 
nybiečiai” ir liaudininkieČiai. 

ne-

28,719,177 gyventojus.

---------------------------

MADRIIDAS, bal. 5. — Val
džios statistikos departamentas 
paskelbė, kad Ispanija dabar 
turi

Kiti ūkininkai, kurie dar 
apšviesti” aukščiau minėtų gru
pių šviesa, nesistengia taip la
bai darbininkų nulupti, tikvar- 

bet
bai darbininkų nulupti, tik 
gas, kad jie žmoniškesni, 
daugiausiai ir biednesni.

■ 'S-
A;

RYMAS, bal. 5. — Mrs. Hen
rieta Wu*rts iš Philadelphia, ku
ri pasimirė pereitą pirmadienį, 
paliko Mussolini kelių šimtų 
tuksančių. dol. vertės nuosavy
bių Ryme. Kad tas nuosavy
bes Mussolini galėtų užlaikyti, 
/jam dar palikta $50,000, pini
gais. Mrs. Wurts gyveno Ry
me per 20 metų.

SHANGHAI, Chinijoj, bal. 5. 
—Jausdamasis, kad komunistų 
pavojus Kiangsi provincijoj 
yra daug rimtesnis, negu japo
nų siautimas šiaurinėj Chinijoj, 
Chinijos generalisimo, gen. 
Chiang Kai-shek, išvažiavo iš 
Nanking asmeniškai vadovauti 
karui su komunistais.

3,000 Vokietijos žydų 
pabėgo Šveicarijon

OTTAWA, Ont., bal. 5.—Ka
nada jau rengiasi pradėti eks
portuoti savo alų į Jungt. Vals
tijas, pradedant nuo penktadie
nio.

BERLYNAS, bal. 5. — Nazių 
žinių agentūra skelbia, kad 
3,000 žydų jau pabėgo iš Vo
kietijos į Šveicariją ir nema
žesnis skaičius pabėgo Holan- 
dijon, Belgijon ir Francijon.

.......................  i.................O. ii. ............... ,

PINIGAI LIETUVON
NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitų ant sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

K,
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30,000 centnerių bekono

KOfiESPONDENCIJŪS

EKSKURSIJOSbetroit, Mich

LIETUVON1932

2506 West 63rd Street

Ingus kelionei do

yį■[••'J

tai vienos ir tos pačios pikta* 
darių, gaujos darbas, tačiau j p 
autorių policijai iki šiol pagau* 
ti nepavyksta.

♦ Volendam
New Anųterdam

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ
I LIETUVA

M

PANEVĖŽYS*
metus, pas Panevėžy gyvenan
čius privačius gydytojus apsi
lankė sifiliu sergančių 43 vyr. 

- 69 vyr. 
pairinio 

1,337 mo- 
sergan- 

334 moterys.

tuvos į Angliją' nuo (vasario 
įfį. iki 2$ d: 38,000 cent
nerių. bekono/ nuo- Kovo 22 d. 
iki balandžio' 22 di 
centnerių bekono ir nuo ba

tauja, o vakare pralošia su
rinktus centus. Paskui tokie 
lošėjai neturi už ką pavalgyti. 
Kokie iš jų užaugs piliečiai?

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

bedarbius, Girdi 
dirbti, o Iii? žiurįu kad gauti' 
pašalpas. Esą^ ūkininkams trū
ksta bernų, o miestiečiai neva 
darbo* negali gauti.

Kaip ton nebūtų, bet tai bu
vo didžiausias bedarbių judč- 
jiniasi kokis kada nors yra į- 
vykęs Klaipėdoje.

H

Jaunų “kautiošnikų 
kliubas”

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIII”

tiesiai į Klaipėdą, šiuo laivu galima vežtis automobilių 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą, jeigu nebus jo dau

ginus kaip paskirta.

Sveikatingumo statisti 
ka Panevėžy

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

P. BARTKEVIČIUS.
678 Nortb Main St. 
Memelio. Mass.

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

ĮVAIRIOS ŽINIOS iš KLAIPĖDOS 
PADANGES

Vėl buvo kalbos. Visi- kalbėto
jai griežtai pasmerkė Direkto
rijos žygį. Jokio reikalo nebuvo 
kviesti policiją, o juo labiau 
pulti beginklius bedarbius, ku
rie niekam nieko blogo nepa
daro. Susirinkimo pirmininkas 
Kuršaitis- pranešė, kad* Direkto
rija pasižadėjo jaupamečiams 
(nuo keturiolikos ligi šešiolikos 
metų amžiaus), kurie gyvena 
pas tėvus, mokėti po tris litus 
pašalpos per savaitę. Vyres
niems

j visas puses. Daugiausiai be- 
go į turgavietę. Pasitaikė, kad 
tą dieną buvo turgus, ir todėl 
nemažai kaimiečių buvo suva
žiavę. Nepasitenkinę demonst
racijos išvaikymu, policistai įsi- 
briovė j turgavietę ir ten pra
dėjo gaudyti bedarbius. Ta 
“ablava” tęsėsi nuo 10 vai. ry
to ligi 2 vai. po pietų. Kaimie
čiai buvo baisiai ant policistų 
įtūžę, kadangi iš turgavietes 
tapo išvaikyti ne tik bedarbiai, 
bet ir visa publika.

Kitas susirinkimas

Bedarbiai nenurimo. Tą pa* 
čią dieną jie ir vėl susirinko į 
gimnastikos salę, kad pasitarti 
apie tolimesnį veikimą bei iš
klausyti komisijos pranešimą.

Rotterdam
Veeadam ♦

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rbtterdam? ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas. Kas savaitę iš 
New Yorko. ' r. ■

* VIDUTINES KAINOS 
Informacijas' teikia lokaliai agentai ar 

Hblland-America Line
40 N. Dearborn St., Chicago

BIRŽELIO 21 DIENĄ
Laivu “MAURBTAN1A”

Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Francijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į

Klaipėdą arba Kauną.

ačiū tiems drabužiams 
kailis išliko sveikas, 

visi, kurie nespėjo pa- 
paragavo “gumiknife-

Toks policijos žvėriškumas 
suerzino ir bedarbius, — jie 
pradėjo lupti iš gatvių akme
nis ir vaišinti, su jais tvarkda
rius. Matydami, jog gali būti 
riestai,, poliemonai pradėjo šau
dyti j orą. Minioje kilo panika,

Šiaulių valsč. Raudiškių miš
ke, J. Urbonas, gyv. Kadagių 
km. su talka kirto malkas. Ur
bonas į mišką buvo atsivežęs 
ir savo tarnaitę K. Rožinskai- 
tę, kuri vedžiojo arkliui. Virs
damas nuplautas medis Rožins- 
kaitę prislėgė, vežant ligoninėn 
ji mirė.

šeimynų buvo
ligi 25 metų amžiaus 

— bus parūpintas ' darbas ir 
duodama darbo įrankiai. Neve
dę bedarbiai nuo 25 ligi 30 me
tų amžiaus gausią po šešis li
tus pašalpos per savąitę. (čia 
tenka pastebėti, jog 1931 m. 
vedusi pora gaudavo pašalpos 
18 litų per savaitę ir dar kiek
vieno vaiko išlaikymui buvo 
pridedama po tris litus; neve
dusieji pašalpos gaudavo po de
vynis litus per savaitę).

Dar pirmininkas Kuršaitis 
nespėjo baigti savo pranešimą, 
kai atvyko autonominės polici
jos komisaras Kupraitis ir, ati
daręs salės duris, vokiškai pa
reiškė, kad komendanto įsaky
mu atimama leidimas susirin
kimą laikyti. Todėl, esą, susi
rinkimas toliau tęstis negali ir 
visi susirinkusieji tuoj privalo 
apleisti salę. Žinoma, pirminin
kui nieko kito nebeliko daryti, 
kaip tik paskelbti susirinkimą 
užsidariusiu.

Bedarbiai vėl mušami

Klaipėdos bedarbių 
demonstracija

Klaipėdos miesto gimnastikos 
salėje sausio 28 d. įvyko be
darbių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie tūkstantis žmo
nių. Tai vis buvo bedarbiai. Be
darbių komisija* pirmiausiai pa
darė pranešimą apie derybas, 
karias jai teko vesti su Direk
torijos prezidentu Dr. šreibe- 
riUi Derybos vyriausiai buvo 
vedamos tuo tikslu, kad aprū
pinus bedarbius kokiu nors 
darbu arba pašalpomis. Iš pre
zidento buvo reikalaujama grą
žinti senąsias šelpimo taisyk
les, kurios veikė ligi 1931 m.

Komisija pranešė, jog reika
lavimas senųjų taisyklių buvo 
atmestas. Po to prasidėjo kal
bos. Nuo komunistų vadovau
jamos darbininkų sąjungos kal
bėjo Žardininkas, nuo socialde
mokratų, rodosi, Westphalas 
ir nuo Klaipėdos Krašto Lietu
vių Darbininkų ir Amatninkų 
Susivienijimo Kuršaitis.

Kai tapo išklausytos kalbė
tojų kalbos, susirinkimo pir
mininkas Kuršaitis pasiūlė be
darbių komisijai dar kartą pa
simatyti su Direktorijos pre
zidentu ir atnaujinti derybas. 
Vienas susirinkimo dalyvių tuoj 
pasiūlė, kad kartu su komisija 
visi eitų į krašto Direktoriją. 
Pirmininkas tą pasiūlymą leido 
balsuoti. -Pasiūlymas tapo pri
imtas vienbalsiai visų susirin
kusių bedarbių. Visi pasisakė 
už tai, kad butų pakeistos nau
jai išleistos taisyklės, kurių 
prisilaikant bedarbiams žymiai 
tapo sumažintos pašalpos.

Policijos žvėriškumas , *
Visa minia iš sales išėjo į 

ugniagesių kiemą ir ten tinka
mai susirikiavo. Po *to visi gat
vėmis ramiai pradėjo maršuoti 
į Direktoriją. Prie Direktorijos 
demonstrantus pasitiko apsi
ginklavusi policija. Tuoj minio
je pasigirdo švilpimas ir viso
kios pašiepiančios pastabos po
licijos adresu. Bedarbiai ėjo ne 
kariauti, bet reikalauti darbo 
arba duonos. Kai minia buvo 
nuo Direktorijos trobesio apie 
50 metrų, policija tuoj puolė 
žvėriškai mušti bedarbius gu
minėmis lazdomis, visai nesi
stengdama iš komisijos patirti 
apie maršavimo tikslą. Muša
mų bedarbių tarpe kilo didžiau
sias sujudimas. Moterys klykė 
ir šaukė pagalbos. Bet policija 
nieko nepaisė ir mušė visus, 
kas tik pasitaikė, — kliuvo ne 
tik bedarbiams, o ir visiems 
tiems, kas tik buvo blogiau ap
sirėdę. Kas tik atrodė pana
šus į darbininką, tam teko gu
minės lazdos paragauti.

“ANava”

Tuoj po to visi bedarbiai 
pradėjo ramiai skirstytis. Pil
nas kiemas buvo ginkluotos 
policijos, kuri per savo šeren- 
gą leido visus bedarbius. Ir 

*šjr kartą policija parodė savo 
žiaurumą. Kai visą minia išsi
liejo į Palangos gatvę,, {aį kai. 
kurie policijos adresu pradėjo 
leisti visokias pastabas. Vie
nas senas vokiškai kalbantis 
darbininkas sušuko: “Tegy
vuoja Lietuva!’’

To pakako. Policija vėl pa
leido savo gumines lazdas į 
darbą. Senukas tapo sukru
vintas ir ant šaligatvio per
muštas. Kas pasipainiojo po- 
licistams ant tako, tam kliu
vo. Aš ėjau su savo pažįsta
mu šaligatviu. Tik' staiga nei 
iš šio, nei iš to sušvilpė ore 
guminė lazda ir nusileido ma
no prieteliui tiesiai ant gal
vos*. Tasai vos-vos atsilaiko 
nesugniužęs. Kadangi aš bu
vau šventadieniais drabu
žiais apsirengęs, tai manęs po- 
licistas nepalietė. Matomai, 
jis paskaitė mane už buržujų. 
Ir tik 
mano 
Šiaip 
bėgli,

Tuoj po to darbininkų dele
gacija nuvyko pas Direktori
jos prezidentą Šreiberį su rei
kalavimu, kad butų paliuosuo- 
ti visi bedarbiai, kurie už da
lyvavimą demonstracijoje ta
po suimti ir arešto namuose 
sulaikyti. Dr. šreiberis tam 
nesipriešino ir įsakė areštuo
tus bedarbius paliuosuoti.

Demonstracijos pasėkos
Demonstracijos pasėkos bu

vo tokios: keliose krautuvėse 
išdaužyta langai ir keliolika 
žmonių sužeista. Tačiau nie
kas negali įrodyti, jog tuos 
langus išdaužė bedarbiai. Q 
kai dėl muštynių, lai visiems 
aišku, kad jas išprovokavo 
pati policija. Padarinyje liko 
sužeisti Keli desėlkai bedar
bių ir policistų. Kalbama, kad 
vienam policistui peiliu* tapo 
ranka* supiaustyta. Keli žmo
nės liko nuvežti į ligoninę, 
kur jieiųs tapo suteikta pirma 
pagalinu

Vietoą vokiečių laikraštis ir 
“Lietuvos Keleivis*’* kaltina

Lietuvos bekonų kon
tingentai Anglijon

• ; _ ____ 2___ u '

KAUNAS. —- Lietuvai pavy
ko susitarti su Anglija, fcaęl 
pastaroji leistų įvežti iš Lie-

SKUODAS.—Paskutiniu lai
ku Skuode ir apylinkėse nepa
prastai padažnėjo stambios va
gystės bei plėšimai, dėl kurių 
žmones labai susiupinę. Ir kas 
blogiausia, kad šitų vagysčių 
autorių policijai sugauti nepa
vyksta. Išplėšta viena iš stam- 
biautsiųjų vietos pirklių Meje- 
rio krautuvė, sanajam mieste, 
išnešta prekių už stambią su
mą. Prieš kurį laiką, tuo pa
čiu metodu, buvo išplėštas Ku- 
bilavičienėg traktyrius, būtent: 
iškelta langinė, specialiu4 rėžtu- 
vu išpjautas lango stiklas ir 
tam tikru geležinių įrankiu at
kabintos štangos. Matyti, kad

LIEPOS kS DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN”

į Bremeną, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą arba. į Kauną.
šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prįe savo lai* 
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ip vietų ant 
laivo.

Chicagoje vieninelis Liet. Laivakorčių Agentų* Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS“. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOE1TAN TRAVEL

SERVICE
168 Grand Su, Brooklyn, N. Y.

LITHbANlAN “VIENYBĖ”
PUBL1SH1NG CGo
193 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

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

ATLANTIC TRĄVEL SERVICE
342 W. Broac|way,
So.' Boston, Mass.

“DIRVA” 6820 Supedor Su,
Cleveland, Obio.

AMBROZE V.' W: 178 Ferry Avc.
Newark. N. J:

JOHN SEKYS, 433 Park Su,
Hartford, Conn.

buvo rekoincndaolaman Gydytojau,, Spcvialin
to kaip tik tokiame nesvelkavime. NUGA- 
TONE I pastebėtinai trumpą laiką pataiso 
sveikatą ir atveda organizmą prie natūra
laus stokio. Nekankinkitės patys ir nekan
kinkite savo draugų. Nueikite pas savo vais
tininką ir už Vieną Doleri nusipirkite mė
nesini treatmentą — NUOA-TONE parduo
damas su pilna garantija, po dvidešimts die
nų grąžinsime pinigus, jeigu busite neužga
nėdinti.

SLA, 352- kuopos laikytame 
susirinkime, kovo 5 dieną, 
1933 metais, Lietuvių Svetai
nėje, kampas, 25 gatvės ir 
Vernor Highway, išnešėme 
protesto rezoliuciją prieš P. T. 
už bereikalingai daromas iš
laidas, šaukiant posėdžius iš
rinkimui sekretoriaus, kurio 
suvažiavę nerenka, bet berei
kalingai ginčijas ir nesilaiko 
konstitucijos. Taigi njes grie
žtai reikalaujame^* kad sekre
toriaus vieta butų užpildyta 
sekančiame suvažiavime pagal 
SLA. konstitucijos nurodymą.

Antra, mes reikalaujame,

Blbgas Skonis Burnoję
Yra (rodymu, kad negerai veikia vlanaa ar 
daugiau avarbiausių organų. Gali virškini
mas yra negeras, apetitas blogas, silpna eli
minacija. viduriai nereguliarus, nenatūralūs 
miegas, nerviškumas, ir tt. viskas tas pa
rodo reikalingumą gero ir tikro Tonlko

UKMERGĖJ; suaugusiems 
nustojus lošti kortomis (nes 
ne visi tuvi; pinigų)?, jų pozici
jas užėmė ,jaunikliai: Pilies g. 
/viename name vakarais gau
siai susirenka' 13-—19' metų 
jaunuoliai iv azartiškai lošia 
“akį*’ Lošiančių tarpe yra to
kių, kurie dienos metu clge-

BALANDŽIO 22 DIENĄ
Laivu “GRIPSHOLM”

ir New Yorko į Gothenburgą, iš tėti“ gelžkeliu į Oslo ir 
modernišku gražiu laivu į Klaipėdą.

GEGUŽES 11 d. Laivu “BERL1N”
tiesiai į Klaipėdą

ši Ekskursija labai patogi tiems, kurie turi daug baga
žo arba vežasi automobilių*.

GEGUŽES 20 DIENį
Laivu “STATBNBAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą

I y r *»■»

. . ęHlCĄGO, ILLINOIS
I „ąmiįliyy r f ii>į.M Wi—■-

ir 5. mot., triperių - 
ir J3 moterų. Nervų 
ligomis 520 vyrų ir 
terys. Tuberkuliozu 
čių 282 vyr 
Vaikų 30. Vidurių šiltine 
sirgimų buvo 27.'°

Vagystės ir plėšimai 
Skuode

nenorį kad prezidento ir iždininko 
pagelbininkai butų panaikinti, 
nes tai neša didelę žalą Susi
vienijimui. Taigi mes gviež* 
tai reikalaujame nuo P. T. 
kuo greičiausiai narių reikala
vimus patenkinti.

Komisija: 
Jonas Kibarlas, 
B. Praskeaičiiis, 
Ona Račkauskienė.

YRA VIENATINIS Lietuvių Graborius, kuris turi ambulancc. Reikia dar pažymėti, kad Ji F. EUDE1KIS 
pasižymi su savo ambulance patarnavimu ir su ekspertais, patarnautojais, kurie yrą visi lietuviai.

Mes nieko nerokuojaine už atvežimą mirusią žmogaus kūno į, musą ištaigą iš bite 
kurios miesto dalies.

, ,įį..4ur*u i ir u**.'.’ i ,.r.H^ijjiĮ^uyL

REPUBUC 3100

130 Congtess Avgftue. 
Waterbury, Conn.

C. J. VOSHNją^ 122 Hornąday 
Road. So. Pittsburgh, Pa.

A. VARAŠIUS, IŽOO Carson St.. 
Pittsburgh, Pa.

A. VELECKIS. 502 South Avė., 
BjŪįgepo-rt, Conn. • 

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Hulstęd SU Chicaęo, LU.. 

me ir sutvarkpme- visus reikalingus kelionei do- 
s. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vok.

Grabpriaus J. F. Eudeikio

J. BAGDONAS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savo rųpesčius.?
Koplyčia veltui

Laike Ohio upės potvynio apsemtas Cincinnati, O., miestas. Keli tūkstančiai 
priverstos apleisti savo namus ir ieškotis prieglaudos kitur, kur nesiekė vanduo; Potvynis pra^ 

dėjo atslūgti ir gyventojai pamaži pradėda gryšti į savo* namus.

LIETUVIŲ 

. ■. VlSt' TBLHFONAĮ
¥AR©S- mi—

, n...... .. .................... ......................

Nusa-Tone
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Dorovės ministerija
Visame sviete veikia dorinin- 

kų brigados. Jos susideda iš 
kuprotų, kreivų, šleivų, ner- 
vuotų, su goiteriais, navikais 
ir kitais defektais žmonių. Vie
nų veidai nepaprastai ilgi, akys 
mažos arba išvirtosios, dantys 
iškrypę, sulopyti, lupos atsiki
šusios arba suplotos, žodžiu, 
kada pamatai žmogų, į kurį 
šlykštu žiūrėti, kuris neturi 
simpatijos niekam, kurio pa
linkimas yra gėrėtis kitų ken
tėjimais, gali buli tikras, kad 
jis jau yra organizuotas į du
rininkų brigadą arba kandida
tas į ją.

Kadangi dorininkąi yra nu
skriausti gamtos išvaizda, pro
tu ir da apdovanoti ligomis, jie 
keršija nonnališkiems žmo
nėms už jų dailią ir normališką 
išvaizdą, už sveiką protavimą, 
už normalius palinkimus, už 
mokėjimą gyvenimu smagintis, 
už draugavimą su kitais nor
maliais žmonėmis.

Patys dorininkąi visai nėra 
dori, taip kaip ir blaivininkai 
paprastai daugiau girtuokliau
ja už kitus. Bet jie prie nor
malių žmonių netinka. Jiems 
išrodo, kad jie yra laikomi ant 
pajuokos; kad kiti žmones nuo 
jų šalinasi ir nenori nė reika
lų su jais turėti, nė pagelbėti. 
Iš to gema pavydas ir kerštas.

Seniau lietuviai dorininkąi 
Amerikoj spiesdavos į blavi- 
ninkų organizacijas ir laikyda
vo mitingus saliuno užpakalyj. 
Prohibicija pakenkė jų darbui. 
Bet padėtį dalinai išgelbėjo 
bolševikų partijos atsiradhnas. 
Storalūpiai, kreivakojai, kreiva- 
akiai, kreivadančiai, kreivapro- 
čiai, nervuočiai, kupročiai, ilga- 
veidžiai, žmonės su tumorais, 
goiteriais ir nenormališkai su- 
budavoti pradėjo spiestis į bol
ševikiškas organizacijas, kurių 
tikslas yra svietui keršyti. Jie 
dega kerštu prieš kiekvieną dai
liai suaugusį ir išmintingą 
žmogų. Pav., kada pernai ka
pinių puošimo dienoj “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis 
kalbėjo Tautinėse. Kapinėse, jie 
zurzėjo, kam jis taip švariai 
pasirėdąs, apsiskutęs ir apsi
prausęs. Jie nekenčia, tų, kas 
moka linksmintis, su žmonėmis 
draugauti, turi pasisekimą gy
venime ir darbe, kurie pasižy
mi gabumais ir talentais.
- “Reikia keršyti normališ- 
kiems žmonėms”, mano bolše
vikai. Ir keršija.

“Reikia juos bausti”, mano 
jie. Bet kaip?

“Reikia juos niekinti, šmeiž
ti ir jiems kenkti”, nusprendžia 
kūniški ir protiški kolekos.

Na ir varomas melo ir plet- 
kavimo darbas. Juo terorizuoja 
bolševikai visus savo priešus.

Ne politika, ne visuomeni
niais klausimais jie interesuo
jasi, o paprastu pletkavimu, 
skandalais. Kaip jau “Naujie
nų” redaktorius rašė, jie tiri- 
nėja ir šnipinėja, kas dorai ir 
kas nedorai elgiasi. Savo doro
vės supratimą semia ir iš Švent
raščių, ir bobučių nuomonių, 
ir senų senovės papročių ir iš 
savo pilvo. Bolševikai tapo pa
vojingais konkurentais palaido 
liežuvio davatkoms.

(Padaužų Respublika šitokia 
padėtim yra labai susirupinusi, 
nes bijo, kad nekiltų vaina 
tarp bolševikų, pletkininkų ir 
liežuvaujančių davatkų už pir
menybę.

Kas yra griekas ir kas ne? 
Į šitą klausimą reikia atsakyti. 
Kunigai per išpažintį išklauso 
Žmogaus griekus ir niekam apie 
tai nesako. Bolševikai patobuli
no Aitą dalyką: jie patarnauja 
griešninkuų nes patys suskai

to jo griekus ir per savo ga- 
zietas paskelbia. Pakutavoti ir 
už griekus gailėtis neprisieina, 
nes bolševikai pakutavoja ir už 
kitų griekus gailisi. Vargšai 
turi leisti gazietas ir rengti 
prakalbas, kad kitų griekus at
pasakojus. Dieve, duok jiems 
dangų už tokį pasišventimą!

Padaužų Respublika kviečia 
bolševikus ir šiaip visokius iš
krypėlius steigti savo ministe
riją ir skirti atpuskus už gel
bėjimą žmonių nuo peklos.

Pabažnas bolševikas

Tai bent mokslas
Brooklyno fašistų “Vienybė” 

rašo: “Bet nuo kriminalizmo 
bakterijos sveikas žmogus, to
kiam sužvėrėjusiam, kaip Zan- 
gara, niekad nedrįs reikšti už
uojautos.”

Mes negalime suprasti, kaip 
žmogus gali tapti sveikas nuo 
kriminalizmo bakterijos. Argi 
ji žmogų pagydo nuo ligų? 
Matyt, norėta pasakyti: “nuo 
kriminalizmo bakterijos liuosas 
žmogus.” Bet iš “Vienybės” re
daktorių niekas nesitiki tai
syklingos ir logiškos kalbos, 
todėl dovanotina.

Pastaraisiais laikais jiems 
ėmė rodytis, kad viskas paeina 
nuo bakterijų: ir fašizmas, ir 
kriminalizmas, ir bolševizmas, 
ir eibės kitų dalykų. 'Pravartu 
jiems butų apsikrėsti protavimo 
ir gramatikos bakterijomis.

Šis bei tas
Pritarimas

Jeigu Rooseveltas uždegtų 
Baltąjį Namą, tikiuos, gyven
tojai sakytų, kad seniai tai rei
kėjo padaryti. Kol kas jie, už
girio. kiekvieną jo žingsnį.

Tik ateities nežinome
“Tėvynėj” rašoma: “Kokia 

vienybė buvo seniau, kokia yra 
dabar ir kokia turėtų būti atei
ty”.

Supraskite, kad čia kalbama 
ne apie fašistų laikraštį “Vie
nybę”, kuris yra buvęs laisva
maniškas, paskui socialistiškas, 
paskui anarchistiškas, paskui li
berališkas, o dabar krikščioniš
kai fašistiškas. Į ką ji pavirs 
ateity, nė Padaužų orakulas ne
gali išspėti. “Tėvynė” praneša 
apie A. Strimaičio paskaitą.

čop sui
Laikraščiai praneša, kad p. 

M. šalčius yra kviečiamas iš 
Kinijos į Ameriką būti “Vie
nybės” pirmuoju redaktorium. 
Jeigu šalčius bus tik pirmuoju 
“Vienybės” redaktorium, pa
daužos negali suprasti, kaip 
laikraštis galėjo eiti iki šiol be 
redaktoriaus. Jeigu laikraščio 
amžius užsitęs, gal kada pri
reiks antrojo ir trečiojo redak
toriaus.

Nenorime tikėti
Padaužoms išrodė, kad ita

las, kuris kėsinosi nušauti pre
zidentą Rooseveltą ir pašovė 
Chicagos merą Cermaką, yra 
pamišėlis. Vienok teisėjas, ku
ris italą teisė, pareiškė, kad 
šovikas yra pilno proto žmo
gus.

Visgi nenorime tikėti, kad 
sveikas protas reikalingas ši
tokiam darbui.

'Mlį/ltlNE?

YourEyES 
Nlght and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

WHte for Free “Eye Care” 
ar **Eye Beauty” Book

Gelbėtojai. —IPrieky, pajūrio sargybos laivas Tucker, nuo 
kurio imta paveikslas ir kuris atvežė į New Yorką išgelbėtus 
tris dirižabelio “Akron” įgulos narius. Toliau matyti Danzigo 
aliejaus laivas Phoebus, kuris pirmas pribuvo nelaimės vieton 
ir tris “Akron” įgulos narius išgelbėjo ir išgriebė vieną, lavo
ną.

S. W. Amerikos Liet. 
Politikos kliub. per

mainė vardą
Dabar vadinsis Chicago Lietu

viu Politikos kliubas c

South West Amerikos Lietu
vių Politikos Kliubas No. 2 pa
keitė vardą į Chicagos Lietu
vių Politikos Kliubą, susirinki
me, kuris įvyko kovo 25 d., sa
lėje, adresu 3939 Wesl 65th 
Place.
• Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas A. K. Valukas. Jis pa
skelbė naujų narių va j ai te pla
ną, sulig kurio nariai prirašę 
prie kliubo naujų narių gaus 
pinigines dovanas, o kuris pri
rašys 50 naujų narių, paliks 
garbės nariu ir jam niekuomet 
nereikės mokėti duoklių. Vajus 
tęsis iki šių metų pabaigos.

Rengs pavasarinį balių
Toliau, liko išrinkta komisi 

ja gauti iš valdžios leidimą kliu 
bui veikti naujuoju vardu1. Buvo 
nutarta surengti pavasarinį ba
lių ir tam tikslui išrinkta kita 
komisijai.

----------------, .t -.'-a ■

bet po karštų ginčų jis buvo at
mestas. Kas nori remti tą laik
raštį, lai tai daro jį pirkdamas, 
bet kam į tai kišti organizaci
ją? Kliubas yra grynai lietu
viškas ir tik lietuviškus darbus 
rems.
Susirinkimai bus laikomi penk

tadieniais
, Tarp kito ko, buvo pakeista 
sufeirinkimų diena. Dabar su
sirinkimai įvyks paskutinį 
penktadienį kiekvieno mėnesio. 
Susirinkimui užbaigus reikalus, 
tūlas svetimtautis pasakė kal
bą. Butų pageidaujama, kad 
kliubo apšvietos komisija parū
pintų beturiu kalbėtojų.

'■> .M. ..-.................. .. ....... .

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio 29 d

duotu adresu. Valdyba kviečia 
visus narius atsilankyti ir pra
dėti darbuotis vajuje.—W. M.

Daugelis lietuvių iš
važiavo Lietuvon 
Velykų šventėms

U II ■■ ■■

Skandinavų linija rengia spe- 
cialę ekskursiją į Klaipėdą

■t, .1 .4

Balandžio Imą d., iš New 
Yorko išplaukė pirma Scandi- 
navian A-merioan Line velykinė 
ekskursija su laivu “Frederick 
VIII. Tarp keleivių buvo ne-

8
4** . H i l . 1 11

Pavasaris jau čia ir tie lietu
viai, kurie nori praleisti gra
žiausią metų dalį Lietuvoje, tu
ri progos tai padaryti. Skan
dinavų linijos laivai išplaukia į 
Europą sekančiai: “S. S. United 
States”—balandžio 15, “S. S. 
Frederick VIII”—gegužės 4 d., 
ir “S.S. United States”— ge
gužės 20 d.

Birželio 3 d., laivas Frederick 
VIII plauks tiesiai į Klaipėdą iš 
New Yorko. Klapčdą pasieks 
birželio 14 d. “Naujienų” agen
tūra suteiks platesnes informa
cijas.

mažas skaičius lietuvių, išsiil 
aukščiau pa-’gūsių savo tėvynės.

Skelbtinai Naujienose 
duoda Maudę dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS

PASAULINES PARODOS TAUTINIŲ 
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

šiuomi įstoju į Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos “LIETUVIŲ DIENOS 
KARALAITĖS” konkursą ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso tai
syklėmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti jnano fotografiją laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Aš 

iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.

[striu į Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos 
prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis

Vardas ir pavardė

Adresas

Aš esu metų amžiaus. Ai gimiau mėn. metais

•Susirinkime buvo iškeltas su
manymas aukauti tam tikrą su^ 
mą pinigų “Daily Workeriui”,

PO 40 VIDURIU 
NESVEIKAVIMAI 
-PAVOJINGIAUSI

Užkietėjimas vidurių po keturiasde- 
šimts metų lengvai gali pasidaryti kro- 
niškas. Besitęsiantis užkietėjimas vidu
rių tame amžiujė' lengvai gali susirg- 
dinti pilės ir kitomis ligomis.

Prižiūrėkite savo vidurius byle ko
kiame amžiuje. Bet labiausia prižiūrė
kite juos po ketupasdešimties metų. Jei
gu viduriams reikalinga pagelba, gydy
tojas žino, kai. jiems yra geriausia.

Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin “YRA 
GYDYTOJAUS PRESKRIPCIJA DĖL 
VIDURIŲ.” Patirta per 47 metus 
praktikos, ji rastą gerai veikianti pra- 
šalinimui ,vidurių i užkietėjimo ir nuo jo 
paeinančių; ’ ligų j ’ dėl i Vyrų, t;! tyot^ų ir 
mažų kūdikių. Padarytas iŠ šviežių, 
liuosuojančių žbliųl gryno pepsino ir 
kitokių nekenksmingų preparatų; ne 
duos jums dieglių, ne susirgdins, ne nu
silpnins; gali būt drąsiai ir be baimės 
vartotas, taip tankiai, kaip jūsų kva
pas ne būna geras,, jūsų liežuvis apde-> 
tas; kada galva skauda, atsirukstate ir 
jaučiatės apsvaigęs; toks stovis persergsti 
jus, kad turite • vidurių užkietėjimą.

Ateinantį sykį paimkite tiktai Vien;) 
šaukštą šį šeimos gydytojaus liuosuoto- 
ją. Pamatysite , koks • jisai skanus; kaip' 
švelniai ir nuodugniai jisai veikia. Pas
kui suprasite kodėl jis pasidarė dau
giausia žinomu pasauly iiuosuotoju/ 
Dideli buteliai—visose vaistynyčiose.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

. PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny mėnesinį laikraštį 
Kaina metams 1 doleris.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir. NEI$GXOOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. , ‘
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums, gal 
Praktikuoja per 
dykai. OFISO 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 
4200 West 26 St

Jeigu kiti at
idaryti, 
atarimas 

Kasdie nuo 10 valandos ryto iki • 1 
irto iįi 1 Vali- 
rawford 5573

metų ir išgydė tūkstančius ligonių.
NDOS: “

kampas Keeler Avė.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <R||
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 ||

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Gimimo vieta

Ai lankiau sekančias mokyklas

Mano užsiėmimas

Akių spalva

Paraias

Svoris. aukštis

{asmens, kuris prisiunčia fotografiją)

Lietuvių Dienos Karalaitės”
KONKURSĄ SKELBIA -

PASAULINĖS PARODOS LIET. SEKCIJA

Visos lietuvaitės raginamos: konkurse dalyvauti — 
kiekviena turės progą “Karalaitės” titulą laimėti.

Ji dalyvaus su savo “svita” “Lietuvių Dienos” iškilmėse 
ir jose oficijuos.

“Lietuvių Diena” įvyks Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
LIEPOS 16 DIENĄ, 1933

Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių 
Grupių Lietuvių Sekcija yra pasiryžusi 
išrinkti tipingiausią ir gražiausią lietu
vaitę kaipo “LIETUVIŲ DIENOS KA
RALAITĘ” iškilmėms, kurias sekcija 
rengia Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
liepos 16 d., “Lietuvių Dieną”.

Išrinktoji “Karalaitė” dalyvaus visose 
tos “Lietuvių Dienos’’ ir kitose iškil
mėse ir su atatinkamomis ceremonijo
mis visas iškilmes atidarys.

Laimėjusioms bus suteiktos atatinka
mos dovanos ir insignia.

Ji turės Msvitą” iš 12 mergaičių, kurią 
sudarys sekančios tipingiausios ir gra
žiausios lietuvaitės. Viso Lietuvių Sek
cija parinks 13-ką mergaičių ir iš jų 
tarpo parinks “Karalaitę”. Kitos mer
gaitės sudarys svitą.
į konkursą gali įstoti visos lietuvaitės.

Į Konkursą gali įstoti visos lietuvaites 
gimusios Lietuvoje ar kitoje, šalyje, nuo 
16-kos iki 26 metų amžiaus.

Lietuvaitės norinčios įstoti į konkur
są, ar tėvai norį, kad jų dukterys daly
vautų konkurse, turi prisiųsti savo (jos) 
fotografiją su kuponu, kuris telpa že
miau. Suteiktos informacijos yra kon- 
fidencialės ir jų konkurso vedėjai ne
skelbs. Fotografija turi būti nemažesne 
Už atvirutę. Pageidaujama, kad, jeigu

Platesnės žinios ir tolimesnės informacijos apie šį konkursą bus talpinamos laiks 
nuo laiko visuose lietuvių laikraščiuose*.

butų didesnėsgalima, 
virutę.

Konkurso vedėjai nori pabrėžti, kad 
šis konkursas nėra “gražuolių konkur
sas” — 
ralaitę 
riuos

- “beauty contest”. Renkant “Ka- 
” ir jos “svitą,” teisėjai, į ku- 
įeina penkios Chicagos lietuvės 

ir penki lietuviai profesionalai, at
sižvelgs į bendrą išsilavinimą, naturalį 
grožį, tipingumą. Konkurso vedėjai su
teiks reikalingą priežiūrą išrinktosioms 
lietuvaitėms Chicagoje.
jokių prasižengimų prieš taisykles ar 
neatatinkamą elgesį. Už prasižengimus 
vedėjai diskvalifikuos konkursantę, o 
jeigu ji bus viena išrinktųjų į svitą, jos 
vieton parinks kitą.

Siųskite fotografijas ir kuponus tuo- 
jaus. Visos Lietuvoje, Amerikoje ar kur 
kitur gimusios lietuvaitės gali šiame 
konkurse dalyvauti. Be to, visos turi 
progą laimėti “Karalaitės” titulą.

* >

Visos lietuvaitės raginamos konkurse 
dalyvauti.

netoleruos

Laiškus su kuponais ir fotografijomis 
adresuokite:
“LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES’ 
konkursas, Lithuanian Section, Com- 
mitee on Nationalities of A Century o f 

Progress, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.
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EKONOMINIS KONGRESAS

kai Lietuvoje tie tik nėra perse}dą.jami, bet turi tokių 
privilegijų, kokios žmonėms, gyvenantiems Amerikoje, 
atrodytų nepakęnčjamos. Štai jų keletas:

Kunigui gauną algas iš valstybės iždų. Įsivaizduo- 
kįte, kad Ąmęrikoje kas nors pasiųlytų, kąd valdžia 
privalo imti taksus iš visų gyventojų, kurie tiki ir ku
rie netiki, kųnįgų algoms!

Antra privilegija: gimipio metrikai, šliubai ir ląi- 
doįimai. Lietuvoje šitie dalykai yrą kunigijos rankose. 
Tąigi kunigų kontrolei pavesta vi^as žmogaus gyveni
mas, nuo gimimo ligi mirties.

Trečia privilegija: mokyklos. Vispse mokyklose yraz 
privalomas religijos dėstymas ir kunigai sprendžia, kas 
tą dalyką turi dėstyti.

Akyvaizdoje šitų ir daugelio kitų, čia neminėtų 
privilegijų, kalbėti apie “pęrsekįpjimą” yra mažų ma
žiausia nenuoširdu. Kurie šitaip kalbą, tiems, iš tįęsų. 
kitų skriąudoą nerupi. Jie yra egoįgtaį, kurie galvoja 
tik apie savo naudą.

nių dantų, kur auga pastovus 
krūminiai.

Dėl didesnio aiškumo dar 
vieną pavyzdį paimkime: Ar 
ūkininkas taiso tvorą, kai ji 
visai sugriuvę, ar laiku ją 
sujopo? Bę abejonės, jis seną 
sutaiso arba aplopo, nes nauja 
brangiai lėšuoja. Tas pats tu
rėtų būti ir su vaikų dantimis. 
Vaiko dantyje atsiradus pu-

vėsių, ipes nieko nedarysime, 
tai mes duosime bakterijoms 
ten susisukti lizdą ir 
Vaiko sveįkątą. Tai dar ir ki
tiems dantims kenks.

Galima ir daugiau tokių pa
vyzdžių gauti, ir kiekviepap 
pavyzdys mums nurodys, kad 
gerumas, švarumas, ir sveiku
mas dantų ir burnos didelę 
naudą mums suteiks.

o vidus kremo spą|vQ3. Lupos 
;ipsę reliėfoiktenjoms buvo ištaisytos gipsę reljefais. 

• naikinti Ant grindų buvę ištiesiąs ply-
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Oscar Wilde Verte A. Kartanas

Doriano Cray’jaus Atvaizdas

Gegužės mėn. 6 ir 7 dienas Washingtone susirinks 
“Kontinentalia Ekonominės Rekonstrukcijos Kongre
sas” (Continental Congress on Economic Reconstruc- 
tion). Jame ketina dalyvauti tarpe 2,000 ir 2,500 dele
gatų iš visos Amerikos, atstovaujančių Socialistų Par
tijų, Industrinės Demokratijos Sąjungą, Nepriklauso
mo Politinio Veikimo Konferenciją, įvairias darbininkų 
unijas ir farmerių organizacijas.

Tai bus radikališkos minties žmonių suvažiavimas, 
bet jo tikslas bus ekonomiškas, o ne politiškas. Kongre
so iniciatoriai, kurių tarpe yra visa eilė žymiausių Ame
rikos ekonomistų, tikisi, kad jisai išdirbs ekonominės 
rekonstrukcijos programą, kuris bus priimtinas didelei 
daugumai pažangiųjų grupių Amerikoje.

Kongreso iniciatoriai visai teisingai pasielgė, atsi
sakydami kviesti j suvažiavimą komunistus. Patyrimas 
rodo, kad jokio konstruktyvio darbo kartu su komu
nistais dirbti negalima. Jie yra ne tik amžini skanda- 
lintojai ir fanatikai, kurie visus niekina, kas tik nepu
čia j jų dūdą; bet jie savo nuotaika ir protavimu yra 
artimi fašizmui. Komunistai tiki į smurtą ir terorą 
taip pat, kaip Mussolini ir Hitleris.

Kad socialistai sutiko šitame kongrese ne tik da
lyvauti, bet ir imti iniciatyvą jo sušaukime, už tai juos 
galima tik pasveikinti. Grynai politiškos agitacijos ke
liu šiandie daug ko negalima atsiekti. Antra vertus, 
nėra prasmės socialistams izoliuoti save nuo plačiojo 
visuomeninio judėjimo, kuris šiandie reiškiasi krašte. 
Užmegsdami artimus ryšius su darbininkų unijomis 
ir fariųerių organizacijomis, socialistai gali padaryti 
didelės įtakos į ekonominę gyvenimo kryptį.
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Rašo

DANTŲ HIGIENA

Dr. G. Bloiis, Denlislas, 
Ghicago, III.

o antra, tai šalta, ypatingai 
žiemos laiku, kuomet galima 

ir įgąpti ligą. Tai tie 
mus verčia nešioti 
drabužius, nors ir su

NENUOŠIRDUS NUSISKUNDIMAS

Musų klerikalų spauda, matydama, kaip gyvai pa
saulis reaguoja į žydų persekiojimus Vokietijoje, ėmė 
dejuoti, kad viešoji opinija per mažai užtarianti kata
likus. O tai, esą, pareina nuo to, kad “katąlikai nemo
ka ir nedrįsta užstoti savo persekiojamus brolius Ru
sijoj, Ispanijoj, Meksikoj ir — Lietuvoj.”

Vienas tos spaudos organas rašo:
“Jei žydai tik dešimtą dalį butų tiek nukentė

ję, kiek katąlikai minėtose šalyse, tai pasaulio laik
raščiai neturėtų vietos kitoms žinioms, apart žydų 
kentėjimų, ir milionai dolerių butų suplaukę jų 
vienminčiams apginti. Į valstybių parlamentus bu
tų įneštos rezoliucijos nutraukti diplomatinius san
tykius su tokiomis barbariškomis tautomis, kurios 
drįsta persekioti seną tautą. O kai katalikai kenčia, 
tai vos viena kita žinutė laikraščiuos pasirodo ir 
greit apie tai užmirštama. Kodėl taip yrą?” 
Šito klausimo laikraštis neaiškina, tik pasako, kad 

“žydai turi spaudą ir pinigų”, duodamas tuo savo skai
tyto jąms suprasti, kąd ir katalįkaips reikėtų to gero 
daugiau įsigyti.

Gaila tačiau, kad palyginimu laikraštis klaidina 
publiką.

Gudriausias būdas dumti publikai akis yra maišyti 
tiesą su nę|ie$a. Taip elgįąsi ir tas laikraštis. Tarpe 
valsįybjų, kuriąs “persęHipja katalikus” (dagi baisiau, 
pegu hitlerininkai žydus 1), jisai mini Rusiją, Ispaniją, 
Meksiką ir Lietuvą. Kuomet yra tiesa, kad kai kurio
se tų šalių katalikams teko nekaltai nukentėti, tai ki
tose tų šalių tokiems nusiskundimams nėra mažiąųsio 
pamato. Pavyzdžiui, Ispanijoje katalikų teisės šiandie 
yra daug geriau apgintos, negu kad buvo apgintos ne- 
Jiatalikų, kuoipet tą šąlj valdė katalikų dvasiškija kar
tu su katalikišku karalium. * »<

Beje, tuoj po revoliucijos Ispanijoje buvo riaušįų 
prieš katalikų įstaigas, bet tas riaušes valdžią griežtai 
malšino ir jos pąsijiovė. Ispanijos respubliką k^įąlį,- 
kams garantuoja lygiai tokias pat teises, kaip įr 
piliečiams <Įų nįekąs nęžudo, įr jeigu kas bandų kata
likus užpulti, tas yra baudžiamas visu įstatymu smar
kumu. Jų niekas neboikotuoja, nedraudžia jienįs mels
tis, užsiimti biznių arba profesijos darbu, bą|sųoti, or
ganizuotis ir t. t.

Par keistesnis yra jo nusiskundimas dėl “katalikų 
Grsekiojimo” Lietuvoje. Tiesiog reikia stebėtis, kad 

ikraštįs drįsta skelbti šiįoįęįą aiškią netiesą,

(Tęsinys)
%

Nemazgotomis rankomis 
valgant daugybę bakterijų bū
na prikibę ir nėra abejonės, 
kad jos prilimpa prie maistą 
ir patenka į vidurius.

Mes, be tų žinomų klaidų, 
turime įvairių nenumatytų 
klinčių, vedančių prie ligos. 
Na, o kodėl jų neapsisaugoĮi, 
jei žinome, kad mums kenkip.

Leiskime sau, bakterijos j- 
sigauna į burną ir radusios iš
puvusį dantį susisuka ten sau 
lizdą; persistatykime sau, ko
kią baisią revoliuciją tas dan
tis sukelia. Pirmiausia bando 
me patys nuslopinti tų “re
voliucijų” skausmą, tai su 
aspirinu, tai su jodina arba 
negalime nustatbdyti .to skau
smo ant visados, nes mes ne
išimama priežasties (bakteri
jų), kurios dilgina danties ne
rvą. Su tomis gyduolėmis 
daugiau bėdos ir blėdies pa
sidarome, nes skausmą apsta- 
bdę nebeiname pas gydytoją, 
o iš naujo kaip pradeda skau
dėti, tai ir gyduolės nebepa- 
gclbsti. Visgi, ant galo, turime 
eiti pas gydytoją, kad ištrau
ktų; bet ištraukus kitas jau 
neatadygs, o naujas įdėtas 
dantis tiek daug netarnaus, 
kaip kad gamtos apdovanotas.

Dar atkartosiu, kodėl gi nę 
nuęįti pas dantų gydytoją vie
ną arba du kartu į metus ir 
duoti jam peržiūrėti dantią. 
Nėra abejonės, kad taip dary- 
dąipi išvengtunie dfųUų skau
dėj iipp ir sąlaiųiytųiųp laiką, 
pinigų ir dąątis, kurie yra tę- 
kie svarbus ląųsų sveikatai if 
gyvybės palaikymui.

Tai biskį pamąstę ąpje dan- 
(įs, mes suĮ’asįpie, kąįj jie y- 
ra svarbi kūno dalis, vienok 
nies juos daugiausia apleid
žiame. Kame dalykas, kad mes 
juos tai apleidžiame? Ar tu
me, kad jie yra burnoje pa- 
slėpti ir ipgsĮtp kas jnqs temą-

aikštėje, kaip musų nosify 
tai perą mažiausios abejonėj, 
kaj| mes daugįąus dėmesio į 
juos kreiptume, ypatingą! 
jąunos merginos dar ir pej* 
daug “toolli pašte” išvarloty.

Ar mes einame rytą iš ną- 
ipų nęprąusę ir sų
pųn,)i|ii| YiWi ne. A|- 

pnH|M«uiės <lįl
Sfflžunip ir iš RpdClg 
to nepadaryti su <’
Kodėl' vaikų nuo mažens nė

.....

pame su
ne tik per
gusmeluš
iįiės prideramai savo sveikata

Kitas pavyzdys. Ar me|
/B .ąepa maunu švarku? Nedėv • 

nie kiaurų drabužių dėl dvie

daiijimią?
I

Tutinti prie to? Bet mes bu.? 
nevalytais dantimis 

dienas, bet per ip 
ii’/ ? i . i > į . . * ėr ii « lt

dalykai 
sveikus 

? t 

lopytus.
Koęjėl 

iąę sų$i|opytį įr tųą išvengti 
toĮesnių ir didesnių nelai
mių? Pąntis dar mąžažj pra
kiuręs, tai reiškia mažai skau
smo taisant ir mažai telėšuo- 
ja, bet (jaučiui lapai išpuvus, 
prisęina daug skausmo pakęs
ti ip dąugiąą Ipšpoja. Apleisti 
ir supuvę dantys užkrečia ki
tus pp| ir “pyąrią alvioĮąrcs,’ 
įsimeta; tuomet ir visiems dan 
tiins galas prįseina ,nes py- 
ęria beypik ąęišgydoma liga.

Taigi, gerbiamieji, nors pa
tys ’jiepąiilirškjite išsivalyti 
dantis prieš eisiant gulti ir at
sikėlę. Valgymas’ labai daug 
pagelbsti dantų Sveikatai, nes 
švarus dantys retai genda.

Tenka girdėti 'nuo pacijen- 
tų nu$įski|iidį|UQ, kad jie lai
ko neturį. Tai j&u visai ne- 
riipĮas argųmcątas. Nes gali
ma iš ryto hiskįi anksčiau at
sikelti įp vėliau vakare atsi
gult! įr bus kepęs rnipųlės 
dąntų valymui. Dar kartą at- 
kartojp, kad valymas danjų 
yra niekas kitas, tik įprotis, o 
jppętį galima įgyti, tik reikia 
bandyti. Su švariais dantimis 
gęriaų niięgosį ip saldespiųs 
sapnus tupėsi.

Pidplp didžįtpna tėvų aplpi- 
džia vaikų dantis, remdamie
si tuo, kad vaikų pieniniai 
dantys iškris, o> kiti ataugs. 
Teisybė, atgaus, bet tas atau- 
gimo procesas tęsiasi nuo 
penkių metų iki trylikos arpa 
penkiolikos metų. O antras 
cjalykas, tai kuotpet pastovus 
dantys išauga ir dar burnoje 
yra sugedusių dantų, tai jie 
sugadina ir gerus, reiškią, pa
stovius dantis. Vienok nuve
dąs vaiką pą$ gydytoją ir pra
šo, kad jos vaikui ištrauktų 
dantį, kurį dar galima butų 
sutaisyti. Be abęjęnęs, gydy
tojas, ląatydamas, kad gąįimą 
sutaisyti, tai aiškina motinai, 
bet pastaroji nenori pasiduo
ti, nes ji irgi turi gana “ge
rų argumentų” ir prirodįppja, 
jog kūmos • Bulkienęs įr kąi- 
piinkos Barštięąėą tokiems 
vaikams ištraukė ir ataugo 
Jciti dantys; o kodėl gi (papo 
vaikui neataugs? Tai nėra 
joks faktas. Kaip vaikui yrą 
nevįępodb didd»ip stilių W- 
(ų, taip nevienodai. ir dantys 
dy&dn* h* augą. Ypptjpgąi pjr- 
pii krūminiai dąntys apgaulią 
inofipąs, pps jie išdygdąini 
kitų dantų viętos neuziipa. 
Nežinant dąptų anatomijos, 
pegaliipa pažinti, ar pięni’ 
piąi i apj pgips danty^ Tė-

gi mes dantų negali-

didespių

vaikaą t|K

iuri ĮfMįmį 
suprasti, kad
|r žandukams padidėjus.' pa

(Tęsinys)
“Man perdaug patinka skai

tyti knygas, kad turėčiau npro 
rašyti jas, pone Erskine. Žino
ma, aš norėčiau parašyti no
velę, tiek malonią, kiek yra 
persiškas kilimas, ir tiek ne
tikrą. Bet Anglijoj nėra lite
ratūrą skaitančios publikos, 
kuri skaitytų ką daugiau už 
laikraščius, vadovėlius ir en- 
ejklopecĮijąs. Iš visų pasaulio* 
žmonių anglai mažiausia su
pranta literatūros grožį.”

“Aš prisibijau, jogei jus 
tiesą sakot,” atoakė ponas 
Erskinas. “Aš pats turėjau li
teratiškų ambicijų, bet aš jąu 
senai atsisakiau. O dabar, 
mano jaunas drauge, jei vely
site man jus vadinti taip, ar 
valią paklausti jūsų, ar ištik- 
ro nuoširdžia jus viską sakėt 
niurna pietų laiku?”

“Aš veik užmiršau ką sa
kęs”, šypsojo lordas Henrius. 
“Ar-gi tai buvo viskas labai 
bloga ?”

“Ištikro, labai bloga. Fak
tiškai, aš skaitau jus labai par 
vpjingu, įr jeigu kąs atsitiktų 
su musų gera kupigaikštiepe, 
męs visi žiūrėsime į jusi kaipp 
pirmiausiai atsakomingu. Bet 
aš norėčiau pakalbėti sp ju
mis apie gyvenimą. Geptkm’tė, 
į kurią aš gimiau, buvo ląįiąi 
nuobodį. Kada nors, jums aį- 
sįbodus Londono, atsilanky
kite į T^cadĮcy ir išaiškinkit 
inąn savo ąmągupio filosofiją, 
išsigėrę kokios pagirtinos Ęuf- 
giindy, kurios laųpingąi a^ 
dar turiu.”

“Tas manę žavėtų. Atsilan
kymas į Treadley butų didelė 
privilegija. Ten yra tobulas 
šeimininkas bei tobulus kny
gynas.”

. ■ .... ""—
“O jus dapildysite truku- 

iną,” atsakė senas d^eptelmo- 
pas, mandajgiąi nusilenkda
mas. Q dabar aš turiu sakyti 
sudie jūsų puikiai tetai. Aš tu
riu būti Athenaeume. Tai yra 
valandas kada mes ten mie- 
gąipe.”

“Ar visi iš jūsų, pone Ers
kine?”

“Keturios dešimtis iš musų, 
keturiose dešimtyse patogią 
kėdžių. Mes praktikuojame 
Anglijos Literatiškai Akade
mijai.”

Lordas Henrius nusijuokė 
ir atsistojo. “Aš einu į parką”, 
jis surėkė.

Jani beeinant produris, Do- 
rianas Gray’jus palietė jo ran
ką. “Pavelykite man eiti sy
kiu,” jis murmėjo.

“Aš maniau, kad jus buvot 
pasižadėję Baziliui Hallward- 
ui atsilankyti pas jį,” atsakė 
lordas Henrius.

“Man labiau patiklų eiti su 
jumis; taip, aš jaučiu reika
lą eiti su jumis. Ravclykitę. 
Įr jus pasįžadpsiĮeV kalbėti 
ipap visą laiku? Nfpkgsi taip 
pyo$tahiąįiuękalhą, kąįp jų$.

“Ak, aš gana kalbėjau šiai 
dienai!, šypsodamas pareiškė 
lordas Henrius. Nieko dau
giau aš dabar nenoriu, kaip 
tik gyvybęį prisižiūrėti. Jus 
galite eiti su manim ir prisi
žiūrėti; j eigų v jums patinka.”

O
Yiepą Rpipplb nĮPPJ^u ve: 

liau, pęrianas Gfay’jus sėdė
jo smagioje minkštoje kėdėje 
mažame knygyne lordo Gray’- 
jaus namuose, Mayfaire. Tai 
buvo savo rųšies 
kambarys; sienos 
aukštomis friezėmis, tamsiąi 
žaliai dažytais ąžuolo rėptais, 'npįe.
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tų dulkių spalvos vįlppnĮs kj* 
limąs, apmėtytas Šilkįpįais 
ilgą siūlų pakraščiais, pęrsaš- 
kai$ divopais. Ąnt mąiyėįp > 
stalelio, dirbto iš indiško me
džio, stovėjo maža Clodiono 
dirbta statula, o prie statulos 

ip»!as W
velles”, Jevos Clevisės Marga- 
rietąi iš Vąjois apdarytą. £py- 
gps vįršai buvo papuošti auk
so dulkių saulelėmis, kurias 
kąrąlipąė buvo saviępis tiks- 
lapjs pasirįnkusi. Apt lępty- 
pp$, vipšuję ugnįayįptės, būvą 
kelętąę mėlynų poręplęno va
zą, tąipčHtfs ištaisyfų. Pro ina- 
zus iyįniniąąse ręipuose ląągą 
stikfu^ piąnkč apri|tosmė įyię: 
sa vasaros dįenps Londope.

Lordas Hejirius dar nebuvo 
parėjęs. Jis iš principo visąja 
pavėluodavo:' rūpestingas lai
kymasis pasižadėjimų esąs 
laiko vagis. Tad vaikinas aį- 
rodė nevisai ramus, kai jis 
nejausmingais pirštais vaptė 
gausiai iliustruotą kopiją “Ma- 
hęn Lescant,” rastą Vienoje 
knygų šėpoje. Formalis mono
toniškas mušimas Lojus Quąr- 
torze laikrodžio erzino jį. Vie
ną ar du sykiu jis buvo užma
nęs išeiti.

Pagaliąu, lauke pasigirdo 
žingsniai, ir durys atsįąąrė. 
“Henriau, jus baisiai pasivėli
note!” Jis murmėjo.

“Tai ne Henrius, aš prisibi
jau, pone Gray’jau,” atsake 
klibas aštrus balsas.

Jis staiga žvilgterėjo aplink 
ir atsistojo. Dovanokite man, 
aš maniau—”

inaPŠ‘c. tq» įvvp 
vyrus. Tai VH

Ifl- BavalYMl9 |naV R*’- 
statyįi jums. Ąš paistų jps 
gan gefai iš jųsų (ofografiju. 
Ityąp, rodos, vyrąs turi siępty- 
nięliką jų.”

“Ne septyniolika, ponia 
Henricpe?’\

; fL • 1 < * 1 *

» > <Bps daugiau) c *

žavėtinas 
ištaisytos
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Šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galinta gauti ją 
Naujienose- Kainą
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5ė.’ Galimą gauti Nauįiė- 
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Bado pavojus tikrai 
n Atima itugiuo lWlvl Trumo

aiit šio laivo
North German Lloyd paduoda 

įdomias skaitlines apie lai
vą ** Berlin^, kuris plauks 
tiesiai į Klaipėdą

Gegužės 10* di, iš New Yor- 
ko išplauks North German 
Lloyd linijos Ihivas “Bęrlin”, 
kuria trauks tiesiai* į Baltijos 
jurą, ir sustos Klaipėdoje. Iš 
Klaipėdos važiuos į SUomijų 
ir Eeniugradų. Visa kelionė, 
iki paskutinio uosto, užtruks 
dvyliką dienų.

štai kiek maisto bus sukraur 
ta į “Berlin”, kuomet jis iš
plauks iš New Yorko su 800 
keleivių.

Mėsos — 6,180 kilogramų 
(kg. apie 21/2 svarų).

Vištienos — 2250 kg.
žuvies — 1700 kg.
šviežių daržovių — 5,100 kg.
Konservuotų vaisių ir daržo

vių — 2640 kg.
Kiaušinių — 18,000 kg.
Sviesto — 1360 kg.
Pieno ir grietinės — 2950 kg.
Kavos — 450 kg.
Bulvių — 12,000 kg.
šviežių vaisių — 3,500 kg.
Apelsinų (oranges) — 13000. 
Citrai (grapefruit) — 1,800. 
Miltų — 2,500 kg.

LAIVO “BERLIN” KELEIVIŲ TARPE

Keleiviai plaukią laivu “Berlin” praleidžia laiką įvairiais 
budais, štai, du turistai lošia savotiškos rųšies tenisą. Grei
čiausiai, ne vienas sviedinys įpuola j- jurą.

North German Lloyd gegužes 16 d. siunčia tą laivų tie
siai j Klaipėdą.
............................  . . ...t .........  3

Teatras ir muzika
Chicagos “Birutė” Velykų die

noje Lietuvių! Auditorijoj ruo* 
šia pastatyti komiškų operą 
“Raganius”, parašytą Arthuro 
Sullivan’o ir verstų. į lietuvių 
kalbą P. Bukšnaičio. Veikalas 
kaip ir visi kiti Sullivano vei
kalai parašyta gana gyvai su 
gražiai skambančiomis dainomis 
ir scenoj pastatyti nelengvas. 
Reikalauja gerai lavintų daini* 
ninku ir artistui Choras figų* 
moja scenoje beveik per visą 
veikalą; Kaip girdėti didelės 
spėkos yra susispietusius “Rą* 
ganių” vaidinti po vadovyste J; 
Byansko ir Kh Jurgelionio. Reiš
kia tikėtis, kad “Raganiau” at
silankiusieji galės pasigerėti, 
nes “Birutė” visados sutvarky
davo savo parengimus kuo ge
riausiai;—Tas.

I z •

rioje dalyvavo apie 5,000 mo
kytojų.

Nešinų plakatus ir šukaujų 
“we want cash”, maršavo cen
tro miesto gatvėmis iš rotu
šės, kur demonstravo prieš 
majoro Corr raštinę.

Laiškai Pašte
Šie Ifližkai yra ai^J« ii Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueiną I 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adamj 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
augelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERI, kai) 
kad šiame sąraše pažymėta.

507
508
510
517
518 Kraukiunas Poul
520 Kubilius Jon
522 Ligeikis Domininkas D.
524 Nugaraitė Ona
531 Prospoleskenei J. M.

Cheskis G.
Cikas Frank 
Cycenas W.
Kondrat M.

MADOS MADOS

3453

pavasarinė sunkne- 
Taipgi labai prak- 

18. taip-

3453 — Išėjimui 
lė. šviesi ir maloni, 
tiška. Sukirptos mitros 16, 
gi 36. 38. 40, 42 ir 44 okių per 
krutinę.

Norint gauti vienų’ ar daugiau 
virinu rody tų pavyzdžių, prašome iš- 
kirpti paduotą blankuta arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mjern ir aiškiai pa rąžyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa; 
vyzdžio kaina 15 centu. Galinta pri
siųsti pinigus arba plito ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Hakted St, Chicago. 
čia Įdedu 15 centų ir praiau

atsiųsti man pavyzdį
Jfipros ..............  per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
___  __ _ ___

(Miestas ir

Lietuviai Gydytojai
Ras. 6600 South Artetian Avemn 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122

Ledo — 12,000 kg.
“Ledų” — “ice crcam” —

1.400 kvortų.
Arbatos, kavos ir šokolado

— 65 kg.
Javinių valgių ir pyragaičių

— 40 kg.
įvairių rūšių duonos —

5.400 kg.
Tikrai, šiame laive kelei

viams bado pavojaus nebus.

Susirgo inž. Karolis 
Janus

Karolis-Carl Janus, 5710 So. 
Ada Street, žinomas lietuvis 
technikas, užlaikąs elektros mo
torų dalių dirbtuvę “J & S 
Armature Service”, 1926 South 
VVabash Avė., šiomis dienomis 
sunegalėjo ir atsigulė lovon.

Ligonis juokaudamas paste
bėjo, kad atsikels į laikų sutik 
ti 3.2% alų, ir kartu su kitais 
švęs jo sugrįžimo iškilmes.

Gražus šeimyniškas 
vakarėlis lakūną 

naudai
Maiguelle parkiečiai sukėlė 
$114.25 Girėno-Dariaus skridi

mo fondui.

MARQUETTE PARK — Vie
tiniai tautiečiai šeštadienį su
rengė gražų vakarėlį pp. Čai- 
kauskų namuose, 6640 South 
Francisco avenue, lakūnų Gi
rėno ir Dariaus naudai.

Susirinko apie 150 lietuvių 
ir svetimtaučių, kurie linksr 
inai praleido laikų ir neišsi
skirstė iki anksti ryto; Pelno 
lakūnų, fondui liko $114;^5,

Padėka tenka- pp. Čaikaus- 
kams, kurie be jokio atlygini
mo suteikė savo namų vakarė
liui ir platino bilietus, lakūno 
Girėno broliams Petrui ir Jo
nui Girėnams, seselei p. Miko- 
laitienei, kurie platino bilie
tus ir darbavosi vakarėlyje, 
pp. Keniušams, valgyklos sa
vininkams 3510 West 63rd st., 
kurie parūpino valgius ir. gė
rimus, graboriui J. J. Bagdo
nui, kuris parūpino kėdes, 
trims muzikantams, ir dai
geliui kitų, kurie įvairiais bu
dais prisidėjo prie vakarėlio 
surengimo.

Teko pasikalbėti su ląRih 
nais ir jie pareiškė, kad- dar
bas beveik baigtas, tik- dar 
trūksta apie $1,000 aeroplano 
užbaigimui. Pageidavo, kad 
kitos kolionijos surengtų pą- 
našius vakarėlius skridimo 
naudai. . — Ten buvęs.

Bridgeporto liet, be
darbių skyrius rinks 
veikimo komitetą

Šaukia exka susirinkimą penk- 
tatįięiiį, baL 7 d;

Bridgeporto lietuvių bedarbių 
reguliaris skyriaus C. W. C. U. 
susirinkimas įvyko bal. 4 d., 
Fellowship House, 831 W. 33 
PI. Iš centro buvo du kalbėto
jai draugai Leacb ir Keru. Kal
bėtojai plačiai nurodė svarbų ir 
reikalingumų darbininkų vieny
bes ir ragino prie aktyvesnio 
veikimo. Jiemdviem užbaigus 
į susirinkimą atsilankęs LSS.
c. k. delegatas A. Kundrotas 
pratarė į susirinkusius kelis žo
džius ir užkvietė juos prisidė
ti prie apvaikščiojimo Pirmos 
Gegužės, kuris įvyks Liet. Au
ditorijoj. Bus prakalbos ir 
koncertas. Nutarta prisidėti.

Del stokos laiko nebuvo gali
ma išrinkti reikalingas komite
tas ir papildyti valdybą, kad 
pradėjus aktyvį darbų. Tuo bu
di? nutarta šaukti extra susirin
kimą penktadienį, balandžio 7
d. , 7:30 v. v., Universal Kliube, 
814 W. 33 St,. vien, tik prisi
rašiusių narių, išrinkimui komi
teto ir sutvarkymui viso dar
bo. Reguliaris susirinkimas į- 
vyks, kaip paprastai balandžio 
l.L di, Fellowship House, 7:30 
v. v., į kurį yra kviečiami visi 
darbininkai ir bedarbiai.

— C. V. Del. J. A-la.

Grand jury apkaltino 
Ralph O’Hara žmog-

• žudyste
Spėjama, kad Cook grand 

jury šiandien išnešė žmogžu
dystės apkaltinimų prieš 
Ralph O’Hara, Motion Picture 
Operators’ Union- organizato
rių, kuris nužudė Fred Oser, 
unijos namuose.

Nužudytas plėšikas mė
gino įsibriauti j 

vaistinę
19 metų vagilis- vakar buvo 

nušautas, kuomet mėgino jsi- 
briauti ir apiplėšti Fair Oaks 
Pharmaey, 400 Chicago avė. 
Jį nušovė policistas Anthony

valandos 10 iki 12 ryto
1 iki 5 ir 6 iki 9 vai. vak. 

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėliąj. sulig sutarimo

Dr. Joseph E. Andersunas
KOJŲ SPECIALISTAS

3201 W. 63rd ST., CHICAGO, ILL. 
Ofiso Tel. Prospect 0917

Rez. Pulbnan 3224

Skelbimai Naujienose? 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos/

i

garslnkites
NAUJIENOSE!

Rear-admirolas jWilliam A. 
Moffett, kuris žuvo kantu su 
didžiausiu dirižabeliu “Akron”, 
kuris dėl nežinomos priežasties 
paskendo vandenyne, New 
Jersey pakraščiuose, antradie
nio naktį.

GARSINK HES 
NAUJIENOSE

Lietuviai Gydytojai

Brown. Vagilis yra Zigmund 
Kozak, 48.33 South Justine st.

Didžiulė mokytojų de 
monstracija mieste

dr- „m™
Persikėliau i erdvesne ir patogesne vistą 

3325 So. Halsted SL 
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Vakar vėlai po piet prie 
miesto sales įvyko didžiulė 
mokytojų demonstracija, ku-

~~~~ Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

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

4143 Archer Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Stfreet 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Strezt 

Telefonas Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaiku ligų Specialiai 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis).. Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninksis u 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

PRANEŠIMAS
Mano ofisas vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie* 

nio, sausio 15 dieno*. 1933 
DR. A. J. GUSSEN

DENTISTAS 
4847 W. 14th St. 

Cicero, III.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

H45 įtUwaulu9 Ao»ou».

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

DB.HERZMAN
— IŠ RUSUOS -

________ Graboriai_______

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR UALSAMUOTOJA^ 
.Didelė ir graži koplyčia dykai .

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

i),lTel. Lafayctte 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje.
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

GrjŠo U Europos ir cU praktikuoja 
senojoj vietoj. I Gerai lietuviams žinomas per 25 me-

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. LUf kaipo patyrCs gydytojas%hirergss b 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie- akuieris.

niais pagal susitarimą... , 1   .......................

3335 So. Halsted St
T.l. BOULEVARD 919,

TĖVAS IR SŪNŪS. JUC^AS 
EUDETRlll 

GRABORIAI
30 METU PATYRIMO GRABORIAV1MB 

Ypatiškas. Simpatingas Laidotuvėse Patarnavimas
5340 So, Kedzie Avė.,. 

Tel. REPUBLIC 8340 
Skyrių neturim#

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuves# ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė..
CHICAGO, ILL.

------------------------- r—----------------—

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard $203 ir 8413 

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

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brnnsirick 0597

> Gydo1 staigias ią chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų nagai naujausius me
todus X-Ray ir kitokiais tiektas prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. IStb St., netoH Morgan U 

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

TėL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ

J.F.EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
Įąidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi j. F. Eudeikio lietuvių grąborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šeripepų> o. turint daug šermenų, gali" 
ma pigiau patarnauti.
J. K Eudeikis yrą vienatinis lietuvių gra
borius j kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė dalis grabų, tuo 

■ bųdu sutaupytas pirkėjams? yra kuodi- 
džiausias.
Niekui- kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj, pačioj, vietoj- jau 25 metai; a . . “t .
Puikiausios* moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų 
Nuliūdimo- valandoje, pašaukite šia f 
taigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIU GRABORIUS

didysis ofisas

H

e

u

ii

CHICAGO, ILL.

Uchavich ir Simus
PjSTŲVIS'į GRABORIUS

Patarnauja laidotųvcri kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atrišankti, o musų 

darbui busite užganėdinti. 
Tel. Gąnal 2515 arba 2516

2314 w; 23r< Į>U Chicago 
SKYRIUS:

143D Si 49 CK, Cicero, III.
Te|. Cicero 5927

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wettern Aveniu 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

4729 South AMat^Ave.. 2 1*^ 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki-12 vaL ryte, nuo 3 ikį 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vaĮkaro .Nedėl. puo 10 iki 12- v* dta> 

Phone Midway 288pk
........ . .............. .. ................ — .....................-

^es Akušerės

[venue 
ihone

Patarnauja prie 
dymo namuose 
goninėse. duodi

K. JIARUSH
Physical Therapy 

B įMidvvife

ment ir maj 
blankets ir t 
Moterim? ir n 
nom patarimai 
vanai.

756 W. 35th St
Cor. of 35tb 8 Habted Su) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniais pagal sutartį.

Ajau Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL’S
756 W. 35th St 

(Cor, of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Telefonas* Yards 0994

Dr. HAUKICE KAHN 
4631 South Ashland Ąi^oug 

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

7 iki 8 vai Nedėk nuo 10 i^ U 
Rez. Telepfcjon* Pltza ?200

Mw.ANISLIA

gim- 
ar !i-

ma- 
treat- 

magnetic 
ir t. t.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Haltfd Str«t 

Tel. Boulevard 14Q1

Phcnt Boulevard 70<2

Ofiso: Tel. Victory 6893
Ręz. Tel. Dr«»l gl|>

Aw« A** ROTBHIf"
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Spedaltytu odo< lięn ir figą

3102 So.' Halsted St,
kampas 3Ist Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 V-V 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

DR. VAITUSH,
LIETUVIS

Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotunio, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegyste ir toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, parp- 
dančią. mažiausias.’ klaidas; Speciali atyda 
atkreipiama J» mokyklos vaikus; Valau- 
dor nuo' 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartj. Akinių kainos per puse pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akyą ati- 
taisomoą be akinių, Kaįnos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

iFE-
AKIŲ SPECIALISTAS Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Str«t

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f |42r Archer Autnus 
Telefonas VtrgfaK 003#

DĘ, A. L. YUSKA 
2422 Marauette Rd. 

tampąs. 67<fcjr Ąrteshn Av*. 
Telefonas GrovebUJ- 1595 

Valandos nuo 9 ikF 11 ryto, nuo 2-4 
Ir 7-9 fco pietų, seredOms po pietų b 

nedalioms pagal susitarimą.

A.A SLAKIS
< ■ t - r''

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis. Advokatas ’

4631 South AthUnd Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktoell St.
Tkl, Republic 9723 '

JOHN B. BORDEN 
' LIETUVIS ADVOKAtAS 

105 W. Monroe St., prie Clark
Tejefonu. State 7660; Valandos 9—o 
Wė8t Side: 216f W. 22nd Si.

Dtar ninku. £t^ir 
Telefonu Republic 9600

i
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JAU RYTOJ SULAUKSIME ALAUS RADIO CLASSIFIEDAOSKazys,

Peoples radio programas

PRANEŠIMAI Peter Conrad

Greitasaero

Valdyba

MORTGAGE BANKERS

LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

CLASSIFIEDAOSMADOS MADOS MADČS

P. VARKAL4

NAUJOJ VIETOJ

Automobilespaint2919

(Vardu Ir pantdi)

(Adresas)

DARIUS IR GIRĖNAS ŽADA IŠSKRISTI 
6-SE L1NDBERGH0 ŽYGIO SUKAKTUVĖSE

Adams paviete 
Clay paviete

$3000
$4500
$4000
$3200
$5000
$3000
$3500
$4500
$2500

šaukia extra 
lygiai 7:30

, 2242 W.

Personai
Asmenų ležko

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

vagiliai užpuolė jo vaistinę, tuo 
pačiu adresu, eina geryn ir ti
kima, kad greitoje ateityje ga
lės apleisti ligoninę.

RADIO KLIUDO
P ROGR AM AI

akerių 
akerių
akerių—Cumberland pav 

akerių 
akerių 
akerių 
akerių

Farir.s For Sale 
liktai Pardavimui

Dr. Kadzewick ir Dr. Biežio pa 
stangos pavojų gybyvei pra 
šalino

Prisirašykite i musų spulką

TEL

PARDAVIMUI graži 
groserne. 
ninkė išvažiuoja 
Avė. Roseland.

Sveiksta plėšikų pa 
šautas vaistinin

kas J. Gregg

1 3 6 0 KILOCYCLES

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

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

reikale nesusipratimų su 
Maža narinė mokestis.

Naujoji organizato- 
ypatingą domę j 
Gero pasisekimo!

K p. korės p.

Skaitė paskaitą te 
ma “Žmonių nuodiji 

mas dėl pelno”

SLA. 289 kp

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

chemikalų naudojimas 
auginant

Gali- 
prisiųsti pinigus arba paš

to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789 
So. Halsted. SU Chicago, UI.

me mes 
bių reikalų 
užsilikusius 
suspenduoti

Dr. M. J. Vinikas ga 
vo 23 balsus SLA. 

226 kuopoje

kuri 
$2,219.75.

KNYGVEDYS gali vesti jūsų kny
gas viena arba du syk i savaitę arba ka
da pireiks. Ben Franklin, Haymarket 
7800.

Vaistininkas J. Grigaliūnas, 
6859 South Western avenue, 
kuris buvo pašautas apie pen
kias savaites atgal, kuomet trys

Inž. K. Augusi i naviųįus iškėlė 
įdomių faktų ketvirtoje “Pa- 

žangos” paskaitoje.

Labai graži išėjimui suknelė iš lengvaus batisto “arba šilko. Tokia

Galima manyti, kad visuo
mene tapo pilnai užinteresuota 
ir skaitlingai atsilankys į se-

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS (LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Jis buvo pavojingai sukeistas 
ir gyvybė pavojuje, bet Dr. S. 
Kadzewick, 6859 South Western 
avenue, ir Dr. S. Biežio, 2201 
West Cermak Road, pastangos 
ją išgelbėjo.

J. Merrick-Mereckis, kuris ir
gi buvo pašautas laike to užpuo
limo, jau pasveiko. Vagiliai, 
kurie užpuolimą padare—suim
ti.—Senas Petras.

Ateinančią naktį 12:01 vai. 3.2 nuoš. alus bus legalizuo
tas ir bus pradėtas pardavinėti. Apačioj atstovų buto pirmi
ninko Henry T. Rainey, vice-prezidento John Garner ir prezi
dento Franklin D. Roosevel't parašai po bilium, kuris legalizavo

ATIDA! Ne pirkite naują 
karą pirm negu mus nepamaty
site. Męs galime jums sutau
pyti daug pinigų.

205 W. Wacker Drive 
Rooin 1217

PARDAVIMUI bizniavas kampas 
geras dėl saliuno arba kito biznio. Tel 
Lafayette 8780,

Paskaitą laikys adv. K1 
gelionis

7 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams 
rendaunninkais.
Expertų patarimas visose namų savininkų 
it rendauninkų reikalais. Męs neturi
me skyrių. Atadara kasdien nno 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. (žymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

iš klientų pinigų 
budais. Jis yra 

$2,000 kauciją.

Traukiamas atsakomybėn už 
išgavimą pinigų iš klientų 
apgaulingais budais.

choras, stf- 
opere- 

Reikia sakyti, 
kad klausytojai dar pirmą sy
kį turėjo progos girdėti per ra
dio dainas iš minėtos operetes. 
Reikia komplimentuoti “Biru
tes” choro narius ir jo vedėją 
J. Byanską už gražų sudainavi-

Matykite J
Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus “Sales ir Income” 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656 

3241 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

WILLIAM URBONAS 
R. 1, B. 116 
Thorp, Wis.

kantį “Birutės” parengimą “Ra
ganių” pamatyti

ti $1090, o Wright Co 
parūpino motorą

Fondas ir lakūnai S. Darius 
ir S. Girėnas yra tikri, kad 
lietuvių kolionijos nesustos pu
siaukelėje ir padės jiems su
kelti likusius pinigus.

S. I. Fabijono bylos 
buvo atidėtos iki 

gegužės 9

Malonėkite atsišaukti į trumpą 
r kas žinote meldžiame pra-

nupiginta kaina. Musų kny

BARBERIO fixturiai, 
$1,700, parduosiu už $400. 
kitę 9 vai. ryto, nedėlioj iki i 2 
to. 10315 S. Michigan Avė.

PKRSISALDYMAS VEDA PRIE) 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo perslfiaidlmo re* 
Kullarlal išvalydami savo vidurius I 
Laikykite savo vidurius liuosai, pra
šalinkite nuodijančia medecųl Vartoldt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymui visokios rūšies properšų, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai nameli ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

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

Viršminltais reikalais kreipkitės pas mus 
PAUL M. SMITH B CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Paskaita tęsėsi mažiau va
landos laiko. Po paskaitos pre
legentui buvo statomi klausi* 
mai, į kuriuos jis tiksliai at
sakinėjo. Prie užbaigos pirmi
ninkas Dr. Graičunas pranešė, 
kad ateinantį sekmadienį 
“Pažanga” rengia paskaitą 
adv. K. Jurgelioniui.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro 
sėmė arba mainysiu į automobilį. Kny
gynas, Box 91, 3210 So. Halsted St

NAUJIENOS Pattttu Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų it pralau at

siųsti man pavyzdį No

Mitros

aptarti, taipgi 
mokesčius, kad 
arba išbraukti.

Balandžio 30 d. “krikštynos”
Balandžio 30 d. fondas pla

nuoja surengti aeroplano krikš
tynas viename Chicagos aero
dromų. Vardą galutinai neiš
rinko, bet iš pateiktųjų pasiū
lymų, rado, kad “LITUANICA” 
yra tinkamiausias, nes kaipo 
tarptautinis žodis, bus visiems 
suprantamas. O kadangi svar
biausias skridimo tikslas yra 
išgarsinti Lietuvą amerikiečių 
ir kitų tautų akyse 
plano vardas labai daug reikš.

Lakūnai žada apleisti Chica- 
go gegužės 7 d., ir skris j New 
Yorką, kur jiems yra ruošia
ma aviacijos diena. Likusį lai
ką praleis baigdami galutiną 
prisiruošimą skridimui Floyd 
Bennett aerodrome. Iš jo pa
kils gegužės 20 d., jeigu oro 
sąlygos bus prielankios.

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgi- 
čius, Namus, Farmas ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

Planuoja apleisti New Yorką gegužės 20 
Lindbergh išskrido Europon gegužės 

20 dieną, 1927 metais

Vakar kriminalio teismo tei
sėjas Michael Feinberg atidėjo 
lietuvio real-estaitininko S. L. 
Fabijono bylą iki gegužės’ 9. d.

Atidėjimo reikalavo apskųs
tojo advokatai. Bylos prieš 
Fabijoną buvo užvestos gruo
džio menesį ir jos pasižymėjo 
nuolatiniais atidėliojimais.

Prieš Fabijoną grand jury 
išnešė du “confidence game” 
apkaltinimus. Sako, apkaltinta
sis išgavęs ‘ 
ąpgaulingais 
paleistas už

d. šiais metais 
šeši metai nuo

BRIDGEPORTAS. — Sek
madienį, kovo 2 d., Universal 
Kliubc inž. K. Augustinavičius 
skaitė ketvirtą iš eilės “Pa
žangos” paskaitą ir nuosekliai 
nušvietė faktus kaip žmones 
yra laipsniškai nuodijami dėl 
pelno.

Tiems, kurie yra nuodijami 
svarbu žinoti kiek daug pinigų 
jie praleidžia per metus laiko 
pirkdami visokius patentuotus 
“vaistus,” iš kurių ne tik nėra 
jokios naudos, bet dažnai pa
kenkia savo sveikatai.

Gegužės 20 
sukaks lygiai 
Charles E. Lindbergho išskri
dimo iš New Yorko į Paryžių. 
Jis skrido pats vienas ir po 33 
valandų 29 minučių atsiekė 
tikslą. Jo drąsus žygis sujudi
no pasaulį, jis paliko herojum, 
ir juo tebėra iki šiai dienai.

šeštose <to atmintino įvykio 
sukaktuvėse lakūnai S. Darius 
ir S. Girėnas planuoja apleisti 
New Yorką ir skristi į Kauną, 
kaip paaiškėjo transatlantinio 
skridinio fondo susirinkime, 
kuris įvyko užvakar vakare 
Lietuvos Konsulate, Chicagoje.

Gal toji laimės žvaigždė, ku
ri lydėjo vieną Lindberghą 
ateis ir musų lakūnams į pa
galbą ?!

Suaukavo fondui $5,805.27
Amerikos lietuviai suaukavo 

$5,805.27 skridimo finansavi
mui, paaiškėjo susirinkime, 
bet dar trūksta apie $1,100 
iki aeroplano remontas, moto
ras, etc. bus pilnai apmokėti. 
Laird bendrovei, kuri aeropla
ną remontuoja, reikia sumokė-

moderniška 
Priežastis pardavimo, savi- 

10819 S. Michigan

Ramygalos Aido Kliubas laikys su
sirinkimą pas p. P. A. Zalatorių 2322 
So. Leatvitt St. penktadieny balandžio 
7, 8 vai. vak. Prašome visų narių su
sirinkti ir atsivesti naujų, bus svarbus 
pasitarimas kas link aviatorių baliaus ir 
kitų svarbių dalykų. Sekr.

■ Edwards paviete
- Fayette paviete
- Jackson paviete
- Sbelby paviete 
Winnebago paviete 
Winnebago paviete
- Wayne paviete $4500 

improved” ant iš
reikšt įmokėti, liku-

ant 6 nuošimčio.

PAIEŠKAU STANLEY GULBES 
KIO. 
laiką 
nešti.

SLA. 63 kuopa laikys mėnesinį susi
rinkimą balandžio 7 d., 7 vai. vakare, 
Tuley Park svet., 90 St. ir St. Law- 
rence Avė., kuriame bus renkamas cent
ro sekretorius ir kiti svarbus dalykai 
svarstoma. Kuopos daktaras Augenlight 
skaitys prelekciją sveikatos klausimu, na
rių pareiga skaitlingai atsilankyti.

P. Pivorunas sekr.

Praeito antradienio vakare 
radio klausytojams teko išgirs
ti lietuvių radio programą, per
duotą iš stoties W G E $ pa
stangomis Peoples Furniture 
krautuvių.

Apart juokdario čalio Kepu
rės, Dr. Juozaičio, dentisto ir 
programo vedėjo J. Kruko da
lyvavo “Birutės1 
dainavęs ištraukas 
tės “Raganius

ILLINOIS AUTO WHEEL B RIM CO. 
16 East 23rd Street

Repairing and Rebuilding of Wood, 
Wire, Disc and Truck Wheels, Rims, 
for all makes or Cars. Wheels eut down 
to any size. Axles straightened cold. 
Work called for and Delivered.

Phone Victory 9206

Sekamą sekmadienį, balandžio 
9 d„ Universal Kliube (814 W. 
38 St.) įvyks “Pažangos” pa
skaita, kurią laikys adv. Kl.
Jurgelionis.

Paskaita bus tikrai įdomi, to
dėl visi kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 2:80 vai, po pietų.

2919 ____ ..... .. ...... ..v ;.................
suknelė patiks jūsų dukrelei. Sukirptos mieros 12, 14, 16 18, 20, taipgi 36 
38 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą 
ma

Suskaičius balotus, pasiro
dė, kad Dr. M. Vinikas gavo 
23 balsus, o A. Raginskas — 7 
balsus.

Praeitą antradienį SLA. 226 
kuopa turėjo savo susirinki
mą. Susirinkimas buvo šauk
tas atvirutėmis, nes reikėjo 
rinkti Centro sekretorių, bet 
narių atsilankė nedaug, — 
virš trisdešimties.

Atlikus kuopos reikalus bu
vo balsuota Centro sekreto
rius. Diskusijų jokių nebuvo, 
tik halsų skaitytojai padalino 
balotukus ir baigta.

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUS? KAINOS

Didelis knygų ir gintarų pasirinki 
mas 
gynė randasi šimtai skirtingų knygų: 
apysakų, istorijų, mokslų knygų, juo
kų, monų, muzikalių dainų ir tt.. Kny
gynas atidaras nuo 9 ryto ki 5 vai. vak. 
Kreipkitės • . i

AUŠROS KNYGYNAS 
3653 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Liet. Ūkininko Draugija 
susirinkimą, balandžio 7 d., 
vai, vak. B. Paliulio svet 
23rd Place. S. Lenkauskienė

A. Raginskas gavo tik 7 bal
sus; daugumą balsų pasiėmė 

. Dr. M. J. Vinikas.

Beje, yra mirę dvi kuopos 
narės: p-nia šnipaitienė ir 
Kalašinskienė (Lietuvoje). At
sistojimu buvo pagerbta ve
lionės. — Patrė.

$5,805.27 skridimo finansavimui; balan 
d. įvyks aeroplano “krikštynos”

P-lė E. Mikužiute užsiregis
travo kuopoje kaipo organiza
torė. Reikia tikėtis kad jos 
pasidarbavime kuopa paaugs 
nariais, 
rė kreips 
jaunimą.

... (Mintas Jr vaisi.)

Fondas sukėlė 
džio 30

PARSIDUODA ant bizniavos gatvės 
kampinė groserne, biznis geras, renda 
pigi, priežastis esu našlė, negaliu, apsi
dirbti arba priimsiu pusininką.

Tel. Laffayete 8549

FARMOS PIGIOS —- KAIP PURVAS 
190 
180 
120 
120 
200 
240 
137 
220 akerių - 

80 akerių - 
206 akeriai 

Visos farmos yra 
mokėjimų, 25 % 
sius per 20 metų, 
Turiu kitas farmas Illinois, Mo. ir Ark 
Jeigu norite bargeno, pamatykite mane 

M. H. BRINKMAN.
4724 Oakton St. Niles Center, III

RENDON kampinis Storas — tinka
mas dėl aludės — fixtures yra. 670 W 
18 St. Tel. Plaza 2729.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

PARDAVIMUI pigiai už .cash mūri
nis namas, krautuvė dėl saliuno, taipgi 
6 kambariai viršui. 2 karų garadžius. 
lotas 50x125 pėdų. šaukite Yards 
2026.

Harvey, III. 
pratsas susirinkimas atsibus balandžio 6 
d. š. m. J. Piekarskii svet., 15709 So. 
Halsted St., pradžia 7 vai. vak. Taigi 
gerbiamieji nariai ir narėš neatbūtinai 
visi dalyvaukite susirinkime, svarba tame, 
bus rinkimas centro sekretoriaus, nes P. 
T. negalėjo išrinkti sekretorių, tai turi- 

patįs išsirinkti ir daugiau svar- 
sumokėkite 

netaptumėte

238 kuopos SLA. mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 7 d., 7:30 vai. 
vak. K. Gramonto svet., 4535 South 
Rockwell St. Visi nariai ir narės pri
klausanti malonėkite atsilankyti ant su
sirinkimo, bus pateikti balotai balsavi
mui ant centralinio sekretoriaus; taipgi 
malonėkite užsimokėti savo duokles, kad 
nebūtumėt suspenduoti pašelpoi ir po
mirtinėj. Atsiveskit naujų narių pri
sirašyti. Povilaitis rast.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
Kliubas laikys bertaininį susirinkimą 
penktadienį balandžio 7 dieną, 7:30 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So.' Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų kuriuos būtinai turim 
aptarti, kurie esate šiais metais dar nie
ko nemokėję, malonėkite ant šito susi
rinkimo apsimokėti savo mokesčius, jei
gu ant šito susirinkimo neapsimokėsit 
busit suspenduoti, laike ligos negalėsit 
gauti ligos pašelpos.

R. S. Kunevičia.

Nuodai maisto produktuose.
Antroje paskaitos dalyje 

prelegentas nurodė, kad ne
mažiau kenksmingi sveikatai 
yra 
gaminant maistus 
daržoves, obuolius ir kitokius 
vaisius, kad jie greit negęstų 
bei gražiau atrodytų. Tie, ku
rie nežino kaip tuos nuodus 
prašalinti, valgo obuolius su 
stipriausiu nuodu aršeniku, 
kuris yra labai pavojingas ir 
kenksmingas sveikatai. O ką 
jau bekalbėti apie “ameriko
nišką pyragą” sausainius ir 
kitokį maistą.

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramūnė ionis, Vedėjas.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: Cf»
Sienoms popiera rolelis .......... v v

ir augščiau 
SPAR Varnisb, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $ 1.59 
3214 So. Halsted St.

Senas Auksas
_______________ OldGoId______________

VISUOMET TEISINGA CASH 
kaina mokame už auksą, sidabrą, plati
ną ir dantų karūnas. U. S. Smeking 
Works (The Old Reliable) 39 South 
State St., kampas Monroe, 4tos lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

GERIAUSIAS pasiulimas nupirks 
grosernę ir bučernę. Turi būt parduota 
iki pėtnyčios. 915 W. 32nd St.

Financial 
Finansai-Paskolos

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas —- 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

Furniture & Fixtures 
______ Rakandai-Įtaisai

kainavo 
Atsišau-

Business Service
___ Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

, BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas operuoti 
fordo traktorių ir kad butų automobi
lių mekanikas ir turėtų įrankius. Dar
bas 50 mylių už Chicagos. 423 E. 64 
St., Chicago.

Situation Wanted
Darbo Įi^jkD___________

IEŠKAU darbo ant ūkės, turiu 3 me
tų patyrimo. Esu blaivus ir netingiu 
dirbti. F. P. S. 3122 S. Wallace St., 
2 lupos užpak.




