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LONDONAS, bal. 7.
jos atstovų butas priėmė val-

šalis yra skolinga $141,924,- 
300,000, kuomet jos turtas 
siekia vos $138,000,000,000

Reikmių ja, kad chinięčiai ati
darytų vartus ir atiduoti; 
jiems svarbų Geltonųjų jurų 
uostą

Nuteistas kalėjiman antras 
lietuvis-koinunistas Raudo
nikis—už suktybes.—K. Nor
kus dar laukia bylos
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Hitleris vei-

neken- 
senąji

Pripažino tai, ką naziai visą lai
ką bandė užsiginti, tik bando 
smurto aktus pateisinti

Derybos bus neformalės, kad 
sutrumpinti formules ekono
minės konferencijos derybas

“principus” 
kad labiau 
taip 
visa £ Kitas angliakasys sunkiai mu

šeikų sužeistas, beieškant už
mušėjų vienos mergaitės
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40,000 žmonių liko sužeista nazių kovoje 
už pasigrobimą Vokietijos valdžios. Na 

ziai kuria savo bažnyčią
BERLYNAS, bal. 7. — Vo

kietijos kancleris Adolfas Hit
leris kalbėdamas kabineto na
riams, diplomatams ir laikraš
tininkams pasidžiaugė, kad Vo
kietijos “atgimimas”, t. y. hit
lerininkų kova už pasigrobimą 
Vokietijos valdžios, kainavo 330 
žmonių gyvasčių. Be to 40,000 
žmonių liko sužeista ir 100,000 
žmonių liko išvaryti iš komer
cinio gyvenimo. Tiek Vokieti
jai kainavo nazių įsigalėjimas 
ir jų pravestas nuožmus tero
ras.

Nazių diktatūra industrijoj
Vokietijos Industrijų Federa

cija, į kurią įeina visos stam
biosios Vokietijos industrijos, 
užgyrė nazių valdžią ir nutarė 
pasiduoti nazių diktatūrai,, iš
renkant nazių kontroliuojamą 
Federacijos valdybą. Tuo tiks
lu baronas G rup p von Bohlen, 
galva didžiausių ginklų ir amu
nicijos dirbtuvių Vokietijoj, ta
po įgaliotas užvesti tuo reika
lu baronas Krupp von Bothlen, 
binetu.

Naziai kuria savą bažnyčią
Naziai pradėjo kurti savo 

“krikščionišką” bažnyčią, su- 
skaldydami Vokietijos liutero
nus. Jų bažnyčia bus žinoma 
kaipo “Vokietijos krikščionys”. 
Tuo hitleriškas fašizmas yra 
paverčiamas į religiją, kuri bu‘s 
pripažinta valstybine religija.

Nazių bažnyčia ne tik pri
ims visus nazių 
kaipo dogmą, bet 
atsiskirti nuo nazių 
čiamų žydų, atmes 
biblijos testamentą.

Kokią naziai poziciją užims 
linkui katalikų bažnyčios, paaiš
kės po vice-kanclerio von Pa
pei) pasitarimo su papa. Von 
Papen, kuris pats yra katalikas 
ir dagi priklausė centrui, pirm 
negu nuėjo pas nacionalistus, 
jau išvyko į Rymą.

Taksai dėl bažnyčių tapo pa
naikinti. Jų vieton bus įvesti 
“kultūros” taksai, iš kurių oa
zių bažnyčia ir bus palaikoma.

Hitleris pripažysta, 
kad naziai nau

dojo smurtą

BERLYNAS, bal. 7. 
labai rūstavo, kam užsienis ra
šo apie siaučiantį nazių terorų 
ir nuožmius smurto aktus prieš 
žydus. Jie už tą grūmojo vi
sam pasauliui, o žydams pa
skelbė boikotą. Tečiaus ką na
ziai bandė paslėpti nuo viso pa-

te
Chicagai ir apielinkei tedera 

li» oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir biskj šilčiau4, 
lietus j vakarą.

Saulė teka 5:22, leidžiasi Gi

šaulio, ėmė ir patvirtino pats 
Hitleris. Jis kalbėdamas vo
kiečių laikraštininkams pripa
žino buvimą nazių teroro ir 
smurto. Tik bandė tą pateisin
ti asmenišku niekurių nazių ir 
jų vadų troškimu keršto ir no
ru sulaužyti opozicijos pasiprie
šinimą. ‘Jis bando terorą pa
teisinti ir atsiektomis pasekmė
mis—pašalinimu iš viešojo gy
venimo visų opozicijos žmonių 
ir pastatymu visur savo žmo
nių, kad subudavoti anti-demo- 
kratinę valstybę.

Nazių teroras ir šlykštus 
smurto aktai tęsiasi ir toliau, 
ypač prieš žydus. Dar tik per
eitą šeštadienį uniformuoti na
ziai įsiveržė į vieną sinagogą 
Berlyne, sunaikino jos vidų, o 
susirinkusius joje žydus apiplė
šė.

Gyventojai yra tiek įbauginti 
nuolatinių smurto aktų ,kad bi
josi užsienio korespondentams 
apie tai ir pasakoti.

žymus naziai paskelbė, kad 
ruošiamas yra eugenikos įsta
tymas, kuris, tarp kitko, už
draus vedybas tarp vokiečių 
ir žydų.
Danai rūstauja ant Vokietijos 

nazių
COPENHAGEN, Danijoj, bal. 

7.—Danai jau senai rūstauja 
ant Vokietijos nazių dėl pasta
rųjų kurstymo Schleswigo gy
ventojų prieš Daniją. Dabar .į 
tą nepasitenkinimą liko įlieta 
dar daugiau aliejaus. įliejo jį 
tūlas kunigas Peperkorn, Schle- 
swig-Holstein nazių vadas, ku
ris paskelbė, kad susilpinimui 
danų pozicijos ir kliudymui Da
nijos valdžios veikimui, Schles- 
wige bus suorganizuota 80 na
zių kuopų.

Danams jau labai įgriso 
nuolatinė vokiečių agitacija 
Schlesvvigo gryžimą prie 
kieti jos.
laike plebiscito, 75,000 bal; prieš 
25,000, nutarė prisidėti prie Da
nijos. Po to Danija kantriai 
leido vokiečiams organizuoti 
ten savo “kultūrinę” sistemą ir 
tam kasmet išleisdavo po 1,- 
000,000 markių. Bet naziai tuo 
nepasitenkina ir veda agitaciją 
už visišką Schleswig atsiskyri
mą nuo Danijos.

Naujas Francijos nu
siginklavimo pienas

PARYŽIUS, bal. 7. — Pre
mieras Daladier vakar atstovų 
bute išdėstė naują Francijos 
nusiginklavimo pieną:

1. Laipsniškas nusiginklavi
mas.

2. Internacionalis techniškas 
ir biudžetinis prižiūrėjimas; 
kad sutartis butų pildoma.

3. Nė viena šalis n’egali dL 
dinti ginklavimos. <

4. Panaikinimas, ap bent įve
dimas priežiūros, privatinės 
ginklų gamybos ir prekybos. (

5. Priėmimas Anglijos pieno, 
kaipo pagrindo ; diskusijoms, 
ypač priimant Rusijos ir Bel
gijos definicijas užpuolimo.

Šiš pjenaa daug toliau riuei- 
na, negu pirmesni Francijos pie
nai.

SHANHAIKWAN, Chinijoj, 
jai. 7.—Gauta žinių, kad Man- 
chukuo pareikalavo šiandie, 
kad Chinijos garnizonas Chin- 
vvangtao, svarbiame Geltonųjų 
jurų uoste, atidarytų miesto 
vartus ir pasiduotų.

Japonijos kariuomenė veržia
si į pietus nuo Chinijos sienos, 
vakar užėmė Haiyangchen ir da
bar yra*tik už trijų mylių nuo 
Chinwangtao.-

Kita japonų kariuomenė tuo 
pačiu laiku eina linkui Fiming.

Tūkstančiai Austin High School, vienos iš didžiausių Chicagos mokyklų, mokinių, kurie 
vakar prisidėjo prie desėtkų tūkstančių augštesniųjų mokyklų mokinių streiko protestui prieš 

nemokėjimą mokytojams algų, kurios yra užvilktos jau nuo pereitų-metų birželio mėn. Strei- 
. kas niekuriose mokyklose tebesitęsia.

Mokyklos viršinin
kas nuteistas visam 

amžiui kalėjiman

Rooseveltas kviečia Ir papa atgailauja 
9 valstybių preky 

bos derybas
VATIKANAS, bal. 7. - Ei

nant šventųjų metų taisyklė
mis, papa šiandie nuėjo pirmai 
atgailai j šv. Petro baziliką. Jis 
pėščias nuėjo iš savo kamba
rių į baziliką, įėjo per šventą
sias duris ir klupinėjo prie įvai
rių altorių, kalbėdamas pote
rius. ’

Jį lydėjo 16 kardinolų, 50 vys
kupų ir arcivyskupų, 300 įvai
rių tautų pilgrimų ir 5,000 klie
rikų iš įvairių Rymo seminari
jų, kuriems vadovavo negrai 
klierikai.

Antrą atgailą papa paadry- 
siąs gegužes 25 d.

Šerifo depučiui nu
šovė naujosios uni

jos angliakasį

WASHINGT()N, bal. 7.—Pa
sitikėdamas sutrumpinti gali- 
mirts * diplomatinius išsisukinėji
mus, kurie gali užsitęsti keletą 
mėnesių, prezidentas Roosevel
tas pakvietė devynias didesnes 
šalis prisiųsti savo atstovus pa
sitarti su juo neformaliai * dėl 
ekonominės pasaulio ateities.

Prezidentas tikisi, kad tokiais 
draugiškais pasitarimais galbūt 
pasiseks išrišti daugelį tų svar
bių klausimų, kUriitos teks 
svarstyti ekonominei konferen
cijai. Jis mano, kad tokiu pa
sitarimu galima greičiau išrišti 
įvairius klausimus,- negu per į- 
vairius komitetus, , kurie gali 
svarstyti per daDgelį mėnesių 
neprieidami prie jokio nuo
sprendžio.

Jau pirmiau Rooseveltas pa
kvietė Anglijos ir Francijos 
premierus atvykti į Washingto- 
ną - asmeniškam
Šiandie valstybės departamen
tas dar pakvietė, per tų , šalių 
ambasadorius Washingtone, — 
Vokietijos kanclerį Hitlerį, Ita
lijos premierą Mussolini ir taip
jau premieras Chinijos, Japoni
jos, Argentinos, 
čili.

Tikimąsi, kad 
ims pakvietimą, 
kiausia ves pasitarimus per am
basadorių, ar specialį atstovą.

Nors kviečiami yra premje
rai asmeniškai, bet pakvietimas 
taip parašytas, kad kviestieji 
premierai, jei ndri, gali prisius-' 
ti kitife augštus atstovus, arba 
gali apsimainyti nuomonėmis 
paprastais diplomatiniais ke
liais. •

Nors pasitarimuose ir bus 
paliestas skolų klausimas, te
čiaus svarbiausias tų pasitari
mų tikslas bus pašalinti kliūtis 
tarptautinei prekybai —augštus 
tnuituts, kad prekyba tarp vals
tybių galėtų vėl atgimti. Jeigu, 
Anglija ir Jdngt. Valstijos ga
lės sunaikinti, tai numanoma, 
kad susitarimą su kitomis vals
tybėmis nebus labai sunku at
siekti. )• - - ’ ’ 1 f
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• WASHINGTpN^ bal^ 7. >-AL 
stovų buto' laivyno komitetas 
jau- pradėjo tyrinėtį. dirižabėlio 
Akron nelaimes priežagtk . ,

Amerikos skolos vir 
sija visos Šalies 

turtą

NEW YORK,/bal. 7. —J. H. 
Rand, Jr., prezidentas Reming- 
ton Rand, Ind., pasiremiant 
kompanijos statistikos departa
mento surinktomis žiniomis, pa
skelbė ,kad’ Amerikos skolos 
yra daug didesnės> negu visos 
šalies turtas.

Visos šalies skolos, už kurias 
reikia mokėti palūkanas, siekia 
$141,924,300,000, kuomet tur
tas gi sudaro tik $138,000,000,- 
000. Skolos jau pirmiau buvo 
apskaičiuotos ir prieita beveik 
tų pačių sumų. Tečiaus turto 
apskaičiavimas, kaip pats Rand 
pripažysta, yra tik teoretinis, 
bet galima skaityti gana apy
tikris. .

Visos šalies "uždarbis siekia 
$29,900,000,000 į metus. Depo
zitai bankuose, pinigai ir kitos 
vertybės sudaro $123,000,000,/ 
000?
* Į s’kplas ’įeina ne tik valdžios, 
miestų ar valstijų skolos, bet 
taipjau morgičiai ir '.kitos pri
vatinių žmonių skolos,' kurios 
turi nustatytą vertę, kuomet 
turtas nuolatos keičiasi > sulig 
pinigų vertės..

Skolos nuo 1929 m. kiek su
mažėjo. Bet tas sumažėjimas 
yra nedidelis, palyginant su su
mažėjimu turto, pinigų ir už
darbio.

Rand pritaria aprybotai pi
nigų infliacijai, kad pakelti 
teoretinę turto* vertę.

DUQUdlN, III:, - bal. 7. — 
James Attes, 35 m., naujosios 
angliakasių unijos, Progressive 
Minęrs of Afn. narys, liko nu- 
šautas ir kitos to.s/ pačios uni
jos narys, Henry Arnold, liko 
gal mirtinai sužeistas, šerifo 
depučiams bandant juos areš
tuoti, sąryšy su nušovimu1 La- 
verne Miller, 14 m.» senosios 
unijos nario dukters.

Mergaitė liko nušauta neži
nomų piktadarių, kurie važiuo
dami - automobiliu paleido į jos 
tėvų namą kelis šuviife ir mer
gaitę mirtinai sužeidė.

šerifas su depučiais vieton 
ieškoti piktadarių, tuojaus puo
lėsi areštuoti naujosios unijos 
narius. Daugelis jų liko areš
tuota, o James Attes liko nu
šautas ir Arnod mirtinai 
pašautas, nes jie buk pasjprie-
šinę areštui.

šerifas pasisamdė dar 100 
specialių mušeikų, neva kad iš
vengti tolimesnio kraujo pra
liejimo.' ' '

Pašautasis Arnod jau mirė).

20 žveją Žuvo audroj
ABERDEEN, Wash,, bal. 7. 

—Grays * Harbbri žvejai, kurie 
dideliu laivynu buvo išvykę žve
joti salmonų šiandie sugryžo 
į uostą, po pereitą antradienį 
juos ištikusios .smarkios pava
sario audros. Toje audroje pa
skendo ,12 valčių : ir žuvo 20 
žvejų.

• ■ • į> , *

Krizis Japonijos ka
binete; nesitikima 
permainų politikoj

1L 1 - r'' ,
TOKIO, bal. 7. —- Japonijos 

teisingumo ministeris, Koyama, 
rezignavo' ir galbūt tai reiškia 
pradžią iškrikimo premiero ad
mirolo Saito kabineto. Mikado 
atsisakė ministerip rezignaciją 
priimti. Bet tai nė kiek nesu
stiprino kabinetą ir nesumažino 
jame esančias politinių partijų 
varžytines.

Bet jei ir įvyktų kabineto per- 
simainymas, tarptautinė Japę • 
nijos politika nė kiek nepersi
mainytų, nes nežiūrint kokis 
bv^s kabinetas, šalį vistiėk ir 
toliau valdys; militaristai *. • • .« • ‘ f 1 > .

-

GRAND RAPIDS, Mich., bal. 
7.—Henry B. Bedford, 43 m., 
mokyklos viršininkas, kuris pri
sipažino. nužudęs pas ją gyve
nusią Maggie Sue Bengert, 28 
m., ir jos du sūnūs, tapo nu
teistas visam amžiui kalėjiman. 
Nuteistas jis tapo už 37 valan
dų po papildymo baisios žmog-’ 
žudystės. Jis ir pats bandė nir- 
sitroškinti gasu, bet tapo at- 
gaivintis.

Kai žmogžudystė buvo užtik
ta ir principalas buvo atgai
vintas, tai jis sakėsi nežinąs kas 
ir kaip pasmaugė moterį ir jos 
vaiką? o kūdikį įkišo į pečių 
ir nutroškino gasu.

Teisme betgi jis prisipažino, 
kad jis mylėjęs ją moterį ir ji 
prižadėjusi skirtis su vyru, bet 
paskui atsisakiusi ir norėjusi 
nUo jo išsikraustyti. Tas taip ji 
paveikė, kad jis ją pasmaugė, 
paskui garaže ' pasmaugė jos 
vaiką ir . gasu nutroškino jos 
kūdikį.

“Jus turėsite užtektinai laiko 
apsvarstyti baisumą jūsų pik
tadarybės”, pareiškė mokytojui 
teisėjas, miteisdamas jį visam 
amžiui kalėjiman—prie sunkių 
darbų ir laikant atskiroj kame
roj.

Gal ir Francijos pre 
inieras atvyks 

Amerikon
PARYŽIUS, bal. 7 

ei jos premieras Daladier galbūt 
priims prezidento Roosevelto 
pakvietimą ir atvyks j Ameriką 
apie tą patį laiką, kai Ameri
kon jau bus atvykęs Anglijos 
premieras MacĖonald. Jie svars- 
tys karo skolas, ekonominius 
nusiginklavimo ir kitus inter- 
nacionaliniitfs 'klausimus.

VICKSBURG, Miss., bal. 7. 
—Valdžios inžinieriai; Mississįp- 
pi valst. ; kaliniai ir žemumų 
gyventojai sunkiai dirba, kad 
sustabdyti potvynį Mississippi 
upės klonyje. Potvynis gręsia 
trims pavietams, nes vahdualdžios pasiūlytą bilių, kuris su- 
upėje, delęi smarkių lietų yra Į teikia valdžiai galią paskelbt: 
labai pakilęs ir užliejęs žemes- embargo importui iš Rusijos, 
nes vietas, šimtai žmonių yra Dabar bilių svarstys lordų bu 
likę be pastogės. . tas. •

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

f riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. HalsM St.

BUENOS AIRES.—Iki 1932 
metų nors musų vardas figū
ruodavo policijos kronikoje — 
mes buvome patenkinti, kad jis 
neįsikraustė į tribunolų aukš
tybes.

Bet pradedant x 1932 metais 
mes gavome “paaukštinimą” ir 
pasiekemė aklosios Temidos rū
mus. ~ .

Pirmas lietuvis nuteistas Ar
gentinos teismo ilgesniems me- * 
tams kalėjimo buvo sintautietis 
Jonas Jokūbaitis, kadaise tu
rėjęs savo laivų' agentūrą, ir 
pradėjęs ten gan nešvarų biz
nį. Ar jis pats savo iniciaty
va tą nešvarų darbą dirbo ar 
kiti jo vardu —sunku pasaky
ti ,yra įvairių nuomonių, bet 
faktas, jog už tai nukentėjo 
jis vienas ir buvo nuteistas pra
ėjusiais metais šešiems metams 
kalėjimo.

Dabar užsibaigė ir antra lie
tuvio byla, būtent: Raudoni
kio. Jis buvo “Central Euro- 
peo” banke lietuvių skyriaus 
vedėju ir užsiėmė suktybėmis, 
be to falsifikavo dokumentus, 
kuriais neteisėtai įvažiavo vie
na ar kelios merginos-lietuvai- 
tės. Tai sukėlė įtarimą.

Teismas jį nuteisė pustre- 
tiems metams. Duota gan ne- 
maža*porcija ir ji motyvuoja- 
jną^tuo, jog jis buvo savo tau
tiečių reikalų sargyboje ir juos 
apgavo.

Bausmė ne menka, bet pil
nai pateisinama, nes iš tiesų 
didžiausias prasižengimas, kuo
met žmogus, kuriuo pasitiki jo 
tautiečiai nemokantieji kalbos, 
nežiną įstatymų, būna jo skau
džiai apgaunami. <

Dabar laukiama sprendžiant 
K. Norkaus bylos, t. y. klausi
mo, ar jį išduoti Lietuvos val
džiai ar ne. Ne kokį įspūdį 
padarys į Argentinos teismą 
šis Norkaus išreikalavimas, nes 
teismui ir tuo labiau policijai 
ne paslaptis, jog Lietuvos val
džia gerai žinojo, jog K. Nor
kus yra Argentinoje ir jog jum 
byla suruošta jau prieš pen
kis metuą, gi reikalauja jo iš
davimo tik dabar, kuomet dar
gi Argentinoje jis apsiramino.

Netolimoje ateityje, rodos, 
bus svarstomos kelios politinės 
bylos, kuriose figūruoja taip 
pat kėli lietuviai, tarp jų ir du 
Lietuvos žydai kaltinami ko
munizme. Matyt, bylos ne pir
moj svarbos, nes dauguma kal
tinamųjų yra laisvi ir tik po
licijos priežiūroje, kuri Čia gan 
ne griežta.

Įsmuko, pavietrė ir į muftsų 
tarpą, tarp kitų jau ji senai

■ siaučia.



gyvenimas

Garsinkitčs Naujienose

EKSKURSIJOS

LIETUVON

DULKIŲ VALYTOJAI

MATRACAI, 50 Svaru Sunkumo

Kituose miestuose galima

24tb St

Tokiu
Oratoriaus J. F. Eudeikio Ambulance

ITDFIKIS
VISI TELEFONAI

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

k&čsiii

pagauna, 
o tu su 
šiandien 
tai visai

Jau tapo susitarta 
*su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

kuris su 
ir jo ko 

yry 
laiku liuku 

suvirškinamas

nors turėtu-
Norisi

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

rojus. As 
Rusijos 

i. Rusijo- 
be darbo mažai lė- 

pastaruoju laiku ir 
daugiau ir 

atsirasti.

JŪSŲ KŪDIKIO 
PIRMIEJI METAI 

YRA 
SVARBIAUSI

L. C. Thornton, vienas iš ke
turių angly inžinierių, kuriuos 
Rusijos bolševikai teis už ka
rinį špionažų, sabotažų, papitv 
kimus ir konspiracijų. Dalei tų 
inžinierių suėmimo santikiai 
tarp Rusijos ir Anglijos eina 
prie nutrūkimo.

LIEPOS 18 DIENĄ 
Laivu “LEVIATHAN”

į Bremenu, iš ten gejžkeliu Į Klaipėdą arba į Kauną.
šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vietų ant 
laivo. 1

tris s va 
ižti mai

BIRŽELIO 29 DIENA
x Laivu BERENGARIA

\ j, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Franci joje ir iš ten važiuoti1 geležinkeliu į 

Klaipėdą arba Kauną.

gyvena tik
činuuninkai. Jiems

ambulance patarnavimu ir su ekspertais patarnautojais, kurie yra 

nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musų įstaigą iš bite 
kurios miesto dalies,.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS >aM 

3514-16 W. ROOSfeVELT ROAD H į '
arti St. Louts Avė. Tel. Kedzie 8902 jhd į

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
svvimming poni.

Rusilka it , turkiški pirtis moterims
8<ydomis iki / v- v-....................... ...... ^**ft**”

badauja.
dalykai.

parašysiu apie 
darbininkas, 

norėtų .gyventi šva-

BIRŽELIO 3 DIENA 
Laivu “FREDERIK VŪI"

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

ginus kaip paskirta.

I ’kininko padėtis.
Ūkininko gyvenimas taip 

pat blogas. Turtingų ūkinin
kų pas mus nėra, o kurie ir 
buvo, tai nuo tų valdžia vis
ką atėmė. Na, o biednas kaip 
buvo/biednas, taip ir pasiliko 
biednas. Bagotus ūkininkus 
sunaikino, o iš biednų nei vie
ną turtingu nepadarė 
budu ir sukūrė visame krašte 
badą.

Jeigu jūsų ūkininkai visko 
perdaug turi/ tai musų ūki
ninkai tiesiog nieko neturi. 
Karvė kainuoja po du ir tris 
tūkstančius rublių.
Tik činauninkai gerai gyvena

Pas mus gerai 
sovietų 
yra įsteigtos specialūs krautų

per penke- 
nielus Rusijoje sukurti 

industriją, kaip Ame- 
Per visą tą laiką dar- 

vos

YRA VIENATINIS Lietuvių Graborius, kuris turi ambulance. Reikia dar pažymėti, kad J. F. EUDEIKIS 
pasižymi su savo ambulance patarnavimu ir su ekspertais patarnautojais, kurie yra visi lietuviai.

Mes nieko

is se- 
užteks 

mė- 
r ištisas naktis 
sumerkti- ir vis v 

kad jei ne 
reikės iš 

fabriko dur
tai nors dar 
gauna. O kai 
iš darbo, tai

Reikia mokėti už mokslą.
Pradžios mokyklose už vai

kų mokymą reikia mokėti po 
du rubliu per mėnesį. Tai ma
žiausiai. O kurių uždarbis yra 
didesnis, tai turi daugiau ir 
už mokslą mokėti. Tokiu budu

šiomis dienomis ehieagietė 
M. K. gavo laišką iš savo se
sers, kuri gyvena Rusijoje, ne
toli Maskvos. Laiško autore 
Rusijoje jau išgyveno apie 30 
metų. Per paskutinius kelis 
mėnesius ji siuntusi seseriai 
penkis laiškus, bet p-ia M. K. 
tik vieną jų tegavo. Kiti, ma
loniai, buvo cenzūros sulai-

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

Darbininkas, kuris dirba fab
rike, mėnesiui gauna pūdą 
(10 svarų) juodos duonos. Jei
gu jis turi šeimą, lai dar vai
kams pridedama po šešis ki
logramus. Tai ir viskas, ką jis 
iš valdžios gauna. Pirkti pas 
ūkininkus maisto produktus 
tiesiog negalima, — jokio -už
darbio neužtektų. Viena tik 
bulvė kainuoja 50 kapeikų. 
Kai juodos duonos neužtenka, 
tai per dieną dar galima val
gyti po dvi bulves. Mėsos ir 
pieno mes visiškai nemato
me. Arklio mėsos kilogramas 
kaštuoja nuo 10 ligi 12 rublių.

Jeigu mes už tuos pinigus, 
kuriuos uždirbame per mėne
sį, pirktumėme maisto- produ
ktus (vyriausiai duoną) pas 
ūkininką, tai tik penkias die
nas tegalėtumėme prasimai
tinti.

galima 
maistas pirkti 
žinoti kelis šimtus 
pardaviau 
važiavau 
kad nusipirkti maisto produk
tų.- Atlikusi tą tolimą kelionę, 
vos-ne-vos tegalėjau parsivežti 
vieną pūdą miltų 
rus mėsos. Matote 
sto produktus yra pavojinga 
jeigu 
tai tuoj viską 
savo vaikais 
rilirk iš bado, 
neskauda.

I LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas visose 
klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Patogus ir greitas geležinkeliu susisiekimas 
iš Hamburgo.

VIDUTINES KAINOS.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
ITT N. Mirlilrsn Are., Ohleago, III.

Jo tinkama pradžia gyvenime 
priklauso nuo maisto, kurį ji
sai gauna per pirmus dvyliką 
mėnesių. Maistu 
tvirtins jo kaulu 
jas. turi būti maistinga 
nūs ir tuo pačiu 
mai ir gerai
Jeigu jus pati ne galite penėti 
savo kūdikį, Rorden’s Eagle 
Rrand Condensed Milk turėtų 
dėl jus tų padaryti.’ Per virš 
srplgniasdešimts metų moti
nos atsidėjo ant jo.
Eagle Rrand yra grynas kar
ves pienas, prirengtas su cuk
rum, ypatingu Rorden’s budu, 
kas padaro jį tinkamiausiu 
dėl mažų kūdikių. Su Eagle 
Rrand jus ne imate jokios ri
zikos permainymui maisto, 
nes jis yra labai panašus į 
molinos pieną ir lengvai su
virškinamas. Jisai yra nulis- 
liūgas ir savo esme labai nau
dingas.
Virš tris ketvirtadalius šimt
mečio, Eagle Rrand vardas 
buvo vienas iš žymiausių, ge
riausių ir gryniausių pienų. 
Daugelis moterų, kurios da
bar yra bobulėmis, buvo užau-

Ką buvome susitaupę 
niau, tai dar mums 
pragyventi kokiem dviem 
nėšiam. Aš 
negaliu akių 
galvoju apie tai, 
šiandien, tai ryloj 
bado mirti. Kol 
bininkas dirba, 
šiek tiek duonos 
jis atleidžiamas 
nei svaro duonos nebegauna 
Nėra uždarbio, nėra ir duonos 
Jei kuris ir turėtų pinigų, ta 
nėra kur nusipirkti. Taip dar 
bininkas ir skursta.

Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun 
gos narys yra “NAUJIENOS”, 
kreiptis pas sekančius agentus
COSMOPOLITAN TRAVEL

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

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

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

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

“DIRVA” 6820 Superior St.,
Clcveland, Ohio.

AMBROZE V. W. 178 Fcrry Avė.
Ncwark, N. J.

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

vėl augino savo kūdikius su 
šiuo saugiu pienu. Ir taip bu
vo iš generacijos į generaciją. 
Jeigu jusų kūdikis ne auga 
svarumu, kaip, kad jisai turė- 

jeigu jūsų kūdikis ne ra
mus nakties laiku ir ne pasilsi, 
arba jeigu jus jaučiate, kad 
maistas kuriuo , jį penite nėra 
geras, pamėginkite Eagle 
Rrand, Parduodamas geresnė
se grosernėse ir pas vaistinin
kus. ;

čin alininkai 
atima.
nors 
Jiems

Pirkti tegalima tik už auksą 
arba svetimų šalių pinigus
Musų mieste yra valdžios 

įsteigtų krautuvių, kur par
duodama duona ir kiti pro
duktai. Bet ten pirkti tegali
ma tik už senosios valdžios 
auksinius pinigus. Priimama 
auksiniai daiktai ir kitų šalių 
pinigai, ypač Amerikos dole
riai. Na, o kur mes biednio- 
kai galime imti auksą arba 
amerikoniškus dolerius? Bet 
valdžiai tai nesvarbu, — netu
ri atikjo, tai ir badauk, kap 
koks šuo.

Brangi sesute, kiekviena 
valdžia kovoja dėl aukso, o 
apie darbininkų likimą mažai 
tesirūpina. Taip daro kapita
listinės valdžios, taip daro ir 
sovietų, — tarp jų jokio skir
tumo nėra. Sovietų valdžia ge
rai mato, kaip musų vaikai 
badauja ir darbininkai vos- 
vos dūšią kūne bepalaiko, bet 
į visą tai žiuri' pro pirštus.

Reikia važiuoti kelis šimtus 
verstų

Pas mus yra tokių vietų, kur 
palyginamai pigiai 

bet reikia va
rstų. Aš 

savo drabužius ir 
kelis šimtus verstų,

BALANDŽIO 22 DIENĄ 
Laivu “GRIPSHOLM”

ir Ncw Yorko j Gotlienburgą, iš ten gelžkelių j Oslo ir 
modernišku gražiu laivu į Klaipėdą.

GEGUŽES 10 d. Laivu “BERUN” 
tiesiai i Klaipėdą

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

GEGUŽES 20 DIENĄ 
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkelių į Klaipėdą.

ves 
kius daiktus pigiai gali pirkti. 
Paprastus darbininkas į to
kias krautuves negali nei ko
jos įkelti. Tai, mat, kokia bro
liška meilė pas bolševikus, 
kurie mums visokių gėrybių 
žadėjo.

Buvo užsimota 
r i us 
tokia 
rikoje 
Liniukai liežuvius 
atsikvėpdami turėjo dirbti. Ir 
už tą savo pasišventimą jie 
buvo badu marinami. Jeigu 
Amerikos darbininkai badau
ja dėl nedarbo, 
darbininkai dirba

Sveikatos
Dar, sesute, 

higieną. Rusų 
jeigu 
riai, 
ypač tie darbininkai negali 
higieniškai gyventi, kurie turi 
po kelis vaikus. Drabužiai la
bai brangus, ir jeigu kiekvie
nas turi po vienus marškinius, 
tai labai gerai. Apie antrus 
marškinius ir galvoti negali. 
Šlubos tokios, kad ne lik šil
to, bet dažnai ir šalto vandens 
nėra. Pasitaiko, kad Vandenį 
reikia nešti iš gana toli, ir ne 
visuomet jo tegalima gauti.

Moterys skalbia namie. Dau
gelis gyvena taip, kad ir nfal- 
kų neturi. Tad nėra kuo van
denį sušildyti. Gyventi tenka 
šaltuose kambariuose.

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS!

darbininkas iš visų pusių yra 
spaudžiamas.

Nuo 1930 metų 
pas mus vis einu blogyn ir 
blogyn. Aš dirbu, kiek tik jė
gos leidžia, kad 
mc bulvių pavalgyti 
taip pat vaikus į mokslą leis
ti. Dukteriai jau 15 metų, .bet 
ji labai silpna, nes nesveiki 
plaučiai.' Na, o pastaruoju lai
ku tai ir visiškai susilpo.
Visą laiką tenka rūpintis 

duonos kąsnio, 
i e

Mmų visas gyvenimas susi
deda vien lik iš rūpesčių dėl 
juodos duonos kąsnio. Butų 
dar pusė bėdos, jeigu tos duo
nos butų pakankamai, bet jos 
nuolat truksiu, šie metui ypač 
pablogėjo, kadangi ir darbo 
mažiau bėra, — nebėra kur 
siųsti dirbinius.

Kambarį 'turime neblogą.

P-ia M. K. prašo jos pavar
dės neskelbti. Sako, bolšešvi- 
kiški šnipai laiškų autorius iš
dundą sovietų komisarams 
Tame mieste, kur sesuo gyve
na, tokių atsitikimų jau nema
žai buvę. Laiškų autoriai pa
prastai suimami ir kažkur iš
gabenami. Apie jų likimą nie
ko daugiau nebetenką patirti.

Žemiau spausdiname ištrau
kas iš laiško, apleisdami as
meninio pobūdžio dalykus.
Rusijos darbininko gyvenimas.

Sesute, matyti, kad proleta
rui visur toks pat i 
tau aprašysiu apie 
darbininko gyvenimą 
je žmonių 
ra, nors 
čia bedarbiu vis 
daugiau pradeda 
Fabrikuose darbininkas dirba 
<8 valandas per dieną. Uždar
biai nekyla tokiu spartumu, 
kaip kainos drabužiams ir 
maisto produktams. Net dar
bininkai. kurie uždirba po tris 
ar keturis šimtus rublių per 
mėnesį, tai ir tie jokiu budu 
negali valgyti mėsą arba pie
ną. O reikia pasakyti, jog 
tiek uždirbančiu mažai tėra. 
Daugelis tegauna tik po šimtą 
ar net po 10 rublių per mėne
si. Tie tai nuolat badauja.

Nėra maisto krautuvių.
Pas mus nėra krautuvių, 

kur butų galima nusipirkti 
maisto dalykų. Valdžia už
draudė valgomus daiktus par
davinėti krautuvėse. Mat, ne
nori. kad butų “kapitalistų.”

• tvarios, Grynos, Sveikos

Cražios Akys
Marine V«h, Gydo, Atidėti 

n* fr Nekenkia

B OU R Eito Kj'
MuritMCo..Dpt..H.&,9B.OhioSuChk**o

* 5 WISSIG,
9 BF ' Specialistai iš

VYRŲ IRMOTERV PER 28 METUS 
ją k NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Uslts, užnuodijamą krau-

Jsigu kiti De
joms gili padaryti, 

'j. Patarimas 
.asdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

nuo 11 ryto iki 1 vai. 
Tel. Crawford 5573

Daktaras <
Kapitonas

Pasauliniame kire

GYDO VISAi LIGAS . .
NEŽIŪRINT KAIP UŽSlSENfiJUSlOl .......... T
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslis, užnuodijimą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosijfoų. grtklis skaudi jimą Ir j 
galėjo ;
Praktikuoja per daugeli i. .
dykai. OFISO VALANDOS! $
valandai ir nuo 5 <8 valandai vakare. Nedaliom 
4200 West 26 St» kampas Keeler Ave.

LIETUVIŲ GRAB0R1US
' DIDYSIS OFISAS

46054 SO. HERMITAGE AVĖ. .
, - CHICAGO, ILLINOIS ' ' ' j

PAUL MOLIS, 1730— 
Decroit, Mich.

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

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

J. ZEMENTAUSKAS. 
1)0 Congress AvenuC. 
WaVerbury, Conn.

C. J. WOSHNER. 122 Homaday 
Road. So. Pittsburgb, Pa.

A. VARAŠIUS, 12Q0 Čarson St.. 
Pittsbiitgh, Pa. '

A. VELECKIS. 502 South Ava,, 
Bridgeport, Conn.

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

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

2 šmotų seklyčios setas, gerai atrodo, ftft
didelis pasirinkimas spalvų .......................WWeiUU
SKALBIMUI MAŠINOS ^37 QQ

12^50
•2.50

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD
’ ■ •

bet už lai' ir mokame Jobai 
brangia ............ ..
nesj. feet vandens tai nei Šilto, 
nei šalto neturime. Karlą per 
savaitę einame maudytis į 
mjeito pirtį.

Sesule, inusų kraštas yra 
gana šaltas, žiemos metu šal
čiai kartais pasiekia 50 laips
nių. Žinoma, jokių vaisių mes 
negalime gaut i. Kada misi per
kame bulvių, tai jos mums yra 
tikri obuoliai.

Toks jau musų darbininkų 
gyvenimas t proletarams nei 
dievar, nei kapitalistai, nei 
komunistui rojaus nesutvers. 
Kol darbininkas tvirtus ir 
sveikas, tai jis yru verčiamas 
dirbti, kaip kokis arklys. Su
silaukti šviesesnės ateities jis 
vis dar neturi progos.

■ ____'
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© 1933, Liggett & Mykus Tobacco Co.
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BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS 
PIGIOS LAIVAKORTĖS.

šeštadienis, balan. 8, .1933
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EKSKURSIJOS
L. Grlpaholm —.......  Balandžio 28
L. Kung«holin _________ Gegužės 8

L. Grlpsliolm ......... — - Gegužės 27
'Tiesiog 1 Klaipėdą be persėdimo

Ir hingsins už' 
rakandų. Kati- 
Apdiuigtilų. ir

smarkiai užtrenk?.” 
(Bus daugiau)

sun- 
kad 

nemokėjau.
girtuokliauti
Ištisas nak- 

žemos rųšies 
Kartas nuo k ar

ki tu

nuolat kartodavo

Jo yra daugiau; viename kene. jisai lengviau ir 
greičiaus galima uždėti. Jus galite tututi pilną 
pasitikėjimą j Absorene, todėl, kad jj labai pa- 
mėgo ir vartoja jau dvi generacijos. Tegul kele- 
tas centų pigesni valytojai jus gesuklaidina. Ne 
vartokite nežinomas išdirbystes. Absorene yra 

visuomet šviežias, ne limpa ir nesitrupina, kuomet vartojamas. 
Kiekvienas kenas garantuojamas arba grąžinami jūsų pinigai.

halsas 
v 1 - a s to

Nedrąsiai ai

Karaliaus” jaunyste

liūs. Kai pinigai 
atbaigdavo, tai 
sau ir Šiokį tokį 
ilgai nekuomet

Abeorone Ift- 
viHtidn norėkite

exCEPting ithąJ) 
a TQO MANy VVHEEL

Visokios mintys pradėjo 
galvon. Žinia apie 

mirtį mane tiesiog 
Atrodė, jog tai lik 

Įvyko. Bet štai vyras ir 
girdi, molina mir- 

už tavo 
i nardei 

. Neiš- 
tai dabar 
(lyginimą.

Kaj kurį laikų abu tylėjo: 
Ant galo, “karalius” paprašė 
korespondentų atsisėsti, o pats 
keistu ir-plonu balsu pradėjo 
pasakoti:

—Aš dar gerai atsimenu 
jaunystės dienas. Atsimenu tų 
laikų, kada buvau verčiamas 
mokytis skaityt
tori jos. Tada aš turėjau pro
gų, kaip ir kiti žmonės, išeiti į 
platųjį gyvenimo vieškelį ir 
žengti prie laimės.

“Taip mane mokino motutė, 
sėdėdama prife pečiaus tam
sioje ir sunikusioje bakūžėje. 
Ji man

, mokykis,- skaityk 
ir stengkis pažinti gy- 
Suprask atskirti gerų 

— tada busi geras 
naudingas* pilietis.’ 
kad aš bučiau lei- 

be to žmogus 
ertus ir nėra 
Ji daug pana- 

dalykų man pripasakoda- 
daug pamokslų prisaky-
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jau prispausdav 
davau pas 
damas būti geras 
dav’o 
save, 
veninių, 
pagundų 
sikarlodavo 
kaip 
kiek

“Tie žodžiai mane nustebi
no, ir' aš pradėjau protestuoti, 
pareikšdamas, jog man nėra 
reikalo kur eiti, kadangi šie 
motinos namai man priklauso. 
Vyras su panieka pažiurėjo i 
mane ir pro dantis iškošė, kad 
man priklauso lik valkatos gy
venimas.. Esu, motina tau dau
giau nieko nepaliko 
pinigus ir šiaip kilų turtų, esu, 
(avo molina paliko man ir 
prašė, kad aš tave galutinai iš 
šių namų išvyčiau.

“Kas man beliko daryti? Aš 
supratau, jog vyras mane tik
rai išprašys lauk, jeigu aš pats 
nesusiprasius laika išeiti. Su
murmėjus, ••-kad man motina 
tikrai nieko blogo nevelijo, aš

mano molinos 
tarpu nepažįsla- 
žiarėjo į mane, 
laukinį žmogų, 
aš tada nei kiek 

geriau, kaip’da- 
niidrįskęs, purv.i- 
lyg koks kelmas.

“Per visų tų laikų aš tylė
jau ir nustebintomis akimis 
žiurėjau Į visus kampus. Pa
galios, pasigirdo vyro 
Jis paklausė manęs, kr 
kis ir’ ko ieškau, 
sakiau, jog esu 
ieškau savo motinos.

—Tavo motina mirė 
dviejų savaičių po to, kai 
jų paskutinį karių apleida 
sugaudė vyro balsas.

“Tie žodžiai mane 
prie sienos priplojo, 
kiek laiko atf-ipcikėjau, lai 
trypiau vietoje, kaip pamišęs, 
ir nežinojau nei ką’sakyti bei 
kų daryli. Vyras stovėjo ir be 
jokio susijaudinimo žiurėjo į
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nieko 
prie urvo 
atsitiko lai,. jią 
jam pastojo kelių 

r pasitvėrė už ap- 
A t rodė, kad šposų 
ištikimu gyvuliu ne- 

Koresponden- 
pasiliuosuoti, 

to neišėjo, — tu- 
pagalbos. Kaip 

išlindo iš ur<yo ir
Nustebusiomis a- 

pažiurėjo į tųsynes

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
I vietini agentą.
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181 N. Michigan Avė 

10 State Street 
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didelis kilimas, prie langų sto 
vi gėlės. Pastebėjau dar 
tokių dalykų, kurių mano 
molina . pirma . neturėjo. Aš 
jau buvau bepradedąs abejoti,, 
ar tai tikrai 
namus. Tuo 
mas vvras

.Sii

Korespondentas atsisėdo 
ant akmens ir užsirūkė cigare- 
tą. Visokios keistos mintys 

į galvų. Ko- 
keistas žmogus atsi- 

draugijos ir pasirinko 
gyvenimų? Kokia gy- 
tragedija jį privertė

kurmio 
veninio 
tatai padaryti?

Korespondentui begalvojant, 
urve pasigfrdo kažkoks keis
tas ir nepaprastas triukšmai 
Kažkas ėmė braškėti ir durnų 
kamuoliai pradėjo veržtis pro 
skylę, kaip iš kokio vulkano 
žiočių. Tuoj korespondentui 
dingtelėjo į galvų, jog “kara
liaus” gyvybei grūmoja pavo
jus, ir jis, nieko nelaukda
ma.’ ,^oko

Bųj^čia 
nesitikėjo: 
“Black v” •> 
siausto, 
krėsti su 
labai tegalima 
tas dar bandė 
bet nieko iš 
rėjo šauktis 
bematant, 
“karalius”, 
kimis 
ir prakošė pro dantis:

“Na; kas čia dabar darosi? 
Kam tu tų šunį* erzini?

—Aš visai ir nemaniau jį 
erzinti, o tik prisiartinau prie 
urvo ir jis mane pasitvėrė, — 
bumptelėjo korespondentas.

—Kokį gi reikalų turėjai 
bėgti prie urvo? <

—Norėjau tamstų išgelbėti.
—Mane išgelbėti? Kas čia 

per šposai? Nuo ko mane gel
bėti?

—Dalykas toks, jog aš prisi
bijau, kad kartais neįvyktų 
nelaimė. Tuose durnuose juk 
lengvai galėjai nutrokšti.

—Na, tai tau! Tai tikri 
kai. Aš užkūriau laužą, 
urvą apšildžius, o tamstai jau 
pasirodė, jog aš pats noriu ant 
to laužo susideginti. Užtikrinu 
tamstą — 
noriu tapt

Paskui korespondentas dar 
susilaukė padėkos už pasiry
žimą gelbėti žmogų, patekusį 
į nelaimę.

“Vaikeli 
knygas 
veninių, 
nuo blogo, 
žmogus zin 
Mokino ji, 
singas, nes 
neturi jokios 
kitų gerbiamas v • 
SIU 

vo, 
vo.

“Deja, lais laikais aš nesu 
pratau, kų visa tai reiškia, ne 
mokėjau įvertinti motutes ge 
rų patarimų. įgudau kortomi: 
lošti. Man atrodė, kad gembių 
riavimu daug lengviau pragy
venimas padaryti, negu 
kiu darbu. O tuo labiau 
aš jokio amato 
Anksti įpratau

i ir pale.istauvauti 
lis praleisdavau 
kompanijoje

i to pradėjau patfsavinti ir 
• nuosavybę.

“Žinoma, molina stengėsi 
mane sutvarkvti. Bet 
nieko neišėjo: kaip lik ji 
dydavo kiek griežtesnes 
mones panaudoti, lai aš

tėvelius, pasižade- 
dovąno- 

hnm ir priimdavo pas 
Bei įsitraukęs’į lokį gy- 

į nebegalėjau prieš 
Isilaikyli. Na, ir pa- 

i istorijai 
tik motulė pradėdavo 
griežčiau su manimi 
aš vėl apleisdavai!

Pasiklausykit Chesterįield Radio Pro
gramų. 9 vai. vakare paprastu Ryti, 
niu Laiku. Kožną vakarą apart Sek
madienio—Per Columbia Broadcast- 
ing Systemos Stotis.

Tiesa sakant 
nealrodžiau 
bar: buvau 
nas, apšepęs,

Bhkil'’ t’kri ir vartokite Abuoreuo Pavnnnrlniam 
V'ulyjno darbui, ne tiktai dėl Sienų, 
dangnhj. lM-t ir dėl drC-peų. ndnkAtų 
rų, Puveikalų. ir Rt'nių. Letnimnnt 
prif nbehio huiiho valymo darbo.

Jum« amam bu« ryventi juaų 
valytuos? namuopo ir jus 

būti namie
Duotumą krautuvių parduoda valytojų*.

—Taip, bijau.
—Kodėl ?
—Todėl, kadzjie mane į šį 

urvą įkišo.
—Kas tai padarė?
—Mano geriausieji draugai. 
-—Kaip tai draugai?
— Taip, mano draugai, dėl 

kurių aš net nusižudvti ren
giausi, — susimąstęs ir tyliu 
balsu pareiškė karaliuj..

— Kaip lai atsitiko?
—Žinote: jaunystė — 

nystė. Jaunuolis negali 
analizuoti gyveninių. Dėl 
kių fantazijų jis pasirengęs 
kažką daryti.

—Gal papasakotumei man 
apie tas fantazijas ir jaunys
tės dienas.

—Mielai aš papasakosiu 
apie praeities įvykiui. Bet da
bar geriau atsisėsk ir pasilsėk, 
o aš tuoj sugrįšiu.

“Karalius” susitraukė į kup
rų ir įlindo į urvą.

“Paskutinį kartą aš grįžau 
pas moliną po keturių melų 
bustymosi. Kaip ir vii tuomet 
darydavau, aš nuėjau prie už
pakalinių durių ir atsisėdau 
laukti, kol motina įsileis į 
vidų. Bei šį sykį teko išlaukti 
pusėtinai ilgai, bet niekas dū
rių neatidarė. Pagalios, nete
kau kantrybės ir pradėjau 
belstis. Prasivėrė durys ir ne
pažįstamas balnas užklausė, 
ko aš norįs. Atsakiau, kad no
riu matyti savo moliną. Nepa
žįstamas vyras įleido mane į 
vidų, 

v

“Pradėjau dairytis, — vis
kas svetima, nepaprasta. Nau
ji baldai, ant grindų patiesiąs mane

daug skverbtis
fiiolinos
prislėgė, 
va kai 
vėl prabilo 
dama pasmerkė tave 
palaidų gyvenimų, 'l'u 
jos ir savo gyvenimą
mintingai gyvenai 
pasiimk tinkamų 
Gali eiti savo keliais

ban- 
prie- 
tuoj 

apleisdavai! namus ir nebegrį- 
ždavau po kelias savaites. Iš
eidavau ir bastyd&vausi po 
aplinkinius miestus ir miesle- 

visiškai iš
silsi rasdavau 
darbelį. Bet 

nedirbdavau. 
Kaip šakuma, doleris man, vi
suomet kišenę degindavo, — 
kuo greičiausiai bandydavau 
nuo jo atsikratyti: pradėda
vau baliavoti.

“Laikui bėgant išmokau ir 
ubagauti: pasiversdaVau į
vargšų ir kaulydavau centus. 
Bet tuo būdu ne visuomet pa
sisekdavo prasimaitinti. Ta
čiau, kai vargas mane labai

IŠPLAUKTA TA \’EW YORKO:
Drottnlnicholin ................... GeRtižž* 20
Kunfff«holm  ....................... Birželio 3
Drottnlnghohn ................... Birželio 12

GrlpHholm  ....................... Lle|M>8 3

Ive hadMY LESSON
SAKO ponia Pruilenco “Nenortu pigau* Kle- 

S-noniH Poplnrni Valytojo arba naujai autalny- 
>ne<lžlngo*. Jie tik dalinai nuvalo pavirtu.

‘y 'f Ir taukiai prireikia naujai JUpo-
• pleruotl.“

X GENUINE

Urvų Karalius
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AMERIKA IR UŽSIENIAI

Prezidentas Rooseveltas pakvietė penkių valstybių 
Anglijos, Franci j,os Italijos, Vokietijos iratstovus

Japonijos — atvykti į Washingtoną pasitarti pasaulio 
ekonomijos ir nusiginklavimo klausimais. Premjeras 
MacDonaldas jau priėmė kvietiihą. Iš Francijos Roose- 

• veltas nori, kad atvažiuotų Herriot; kažin kodėl jisai 
kviečia ne Daladier, kuris yra Francijos premjeras. 
Gal - būt, dėlto, kad Herriot stojo už skolos mokėjimą 
Amerikai pereito gruodžio 15 d. Rooseveltas, tur būt, 
mano, kad Amerikos publika bus palankesnė buvusiam 
premjerui, negu dabartiniam.

Rooseveltas ketina kalbėtis ne kartu su tų valsty
bių atstovais, bet su kiekvienu skyrium. Taigi Wa- 
shingtone turės įvykti serija konferencijų, Tokia pro
cedūra leidžia manyti, kad Jungtinių Valstijų adminis
tracijai rupi atsargiai paruošti dirvą oficialiems val
stybių suvažiavimams. Prie progos, be abejonės, Roose
veltas nori ir prirengti atatinkamu budu visuomenės 
opiniją Amerikoje tiems tarptautiniems klausimams, 
kurie reikės netolimoje ateityje išspręsti.

Iki šiol valdžia buvo užimta neatidedamais vidaus 
reikalais: bankų reorganizavimu, biudžeto subalansa
vimu, pagelbos teikimu farmeriams ir bedarbiams, ir 
t. t. Kas buvo galima šitose srityse ant greitųjų pada
ryti, yra jau atlikta; o pastovesnėms reformoms (kaip, 
pav. bankų pertvarkymui) reikia daugiaus laiko. Tas 
reformas dabar svarsto įvairus administracijos komite
tai ir kongreso komisijos. Taigi natūralūs dalykas, kad 
Rooseveltas dabar ėmė kreipti savo dėmesį į užsienių 
klausimus. Jie yra taip pat svarbus arba net svarbesni, 
kaip tie vidaus reikalai, kurių sutvarkymui naujoji 
krašto administracija pašventė pirmąjį mėnesį po inau
guracijos.

Ekonominė depresija Amerikoje' negalės būt pa
šalinta vien tik naminėmis priemonėmis. Šio krašto 
ekonominė padėtis yra ankštai surišta su viso pasaulio 
padėtim. Hooveris galėjo ilgą laiką to nežinoti; todėl 
per pirmuosius dvejus depresijos metus jisai nesiliovė 
raminti žmones, kad Amerikoje esą visgi daug geriau, 
negu kitur. Bet Rooseveltas žino, kad gerovė Ameri
kon negrįš, kol nebus atgaivinta prekyba tarpe tautų, 
kol nebus stabilizuotos stambesniųjų valstybių valiutos 
(pinigų sistemos), kol nebus išspręsti didžiojo karo pa
liktieji ginčai, kurie kelia nerimą Europos kontjnente, 
kol nebus tarpe valstybių susitarta dėl nusiginklavimo, 
be kurio negali būt sumažinta mokesnių našta žmo
nėms. Šitiems tad klausimams apsvarstyti prezidentas 
ir šaukia eilę konferencijų Washingtone su stambiųjų 
valstybių atstovais. Jo atsargumas rodo, kad jisai nu
mano, jogei nuo to, kaip jam pavyks susitarti su ki- 
toms šalims, priklausys tolesnis jo administracijos pa
sisekimas. * t •

Tuo tarpu (Jąr nežinia,’kokią poziciją įvairiais tarp
tautiniais klausimais Rooseveltas užlips. Bet reikia 
manyti, kad netrukus ji pradės aiškėti. Per ateinančias 
kelias savaites viso pasaulio akys bus atkreiptos į Wa- 
shingtoną. Amerikos prezidento ofisas — panašiai, kaip 
karo pabaigoje — bus pasaulio politikos centras. Kad 
tik tas centras paskui vėl neatsidurtų Versalėje!

tis rašo, tarytum jo redakto
riai butų tik-ką nuo mėnulio 
nukritę. “Naujienos” niekuo
met nebuvo “fanatiškos” refe
rendumo šalininkės. Daug kar
tų jos yra sakiusios, kad rin
kimas visuotinu balsavimu tam 
tikruose atsitikimuose yra ne
pageidaujamas. Priminsime tik 
štai kokį pavyzdį: kada Stei
giamasis Seimas rašė Lietuvai 
konstituciją (tai buvo prieš 12 
su viršum metų),. “Naujienos” 
įrodinėjo, kad respublikos pre
zidentą turėtų rinkti seimas, o 
ne visuotinas balsavimas. Be to, 
kalbėdamas apie Amerikos 
Jungtinių Valstijų konstituci
ją, dienraštis yra ne sykį nu
rodęs, jogei prezidento rinki
mas visuotinu balsavimu (va
dinamoji “elektorių kolegija” 
tikrumoje neturi jokios reikš
mės) veda prie to, kad prezi
dentas turi daugiau galias, ne
gu kongresas.

šitoks “Naujienų” nusistaty
mas visuotinojo balsavimo klau
simu yra žinomas kiekvienam, 
kuris jas skaito. O “Vienybė’* 
pasakoja apie “staigų persimai- 
nymą”. Tai tiktai dar kartą 
parodo, kad tie vyrukai, kurie 
tą tautininkų organą redaguo
ja, mažiau išmano apie tai, 
kas pasaulyje dedasi, negu pa
prastas laikraščių skaitytojas. 
O betgi jie mėgsta smarkauti. 
Jie neturi elementarinio laik
raštininko padorumo, kuris rei
kalauja,* kad kritikuojant kito 
nuomonę ji neprivalo būti iš
kraipyta. šituo atžvilgiu “Vie
nybės” publicistai yra lygus 
bimbininkams, kurie socialis
tams nuolatos primeta visokių 
nebūtų dalykų ir paskui tuos 
nebūtus dalykus “kritikuoja”.'

REFERENDUMAS SUSI
VIENIJIME

Apžvalga
AREŠTAVO “KUNIGĄ” 

LIŪTĄ?

“Keleivis” pakartcyo tilpusią 
“The Jersey Joųrnal’e” žinią, 
kad policija suėmę tautininkų 
Veikėją John W. Lųtz (Liųtą- 
ĮJutkaušką), kuris, paąiyadinęs 
“Reverendu”, i-įn^o aukas gat
vėje. • . ‘

Nelabai seniai p. Liūtą “jš- 
yentino į kunigus” “arkivysku
pas” Gcniotis.

SAPNUOJA
■!'">!”' . ■ .....

PlieS kiek laiko mums teko 
iureikštl nuomeoč. kad valdi-

nipkai į ekzekųtyvįųs ofisus 
(kaip, pav. į miesfo mėro) ne
turėtų būti renkami, visuotinų 
balsavimu. Butų geriau, saky
sime, kad Chicagos merą rink
tų miesto taryba, kuri yra iš“ 
ripkta visuotinu balsavimu. Dė- 
lįaį tokįos musų nuomonės pa
reiškimo “Vienybė”* rašo: •

“čia yra dideįis kurjozas. 
‘Naujienos’, visada buvusios 
fanatiškos (? — “N.” Red.) 
referendumo šalininkės, da
bar staiga — persimainė. 
SLA. reikaluose, kur valsti
jų įstatymai ųeleidŽįa (? —

Red.) referendumu pil
dančiosios Tarybos rinkti, 
jos jr jų sekėjai socialistai 
dėl referendumo yra daug 
trįukšpio ir keblumų prida
rę.”
Brooklyno tautininkų laikraš

Dėlto, kad “Naujienos” nėra 
fanatiškos šalininkės visuotino 
balsavimo, tai jos gąli, sau vi
sai neprieštaraudamos, vienuo
se atsitikimuose remti visuoti
ną balsavimą;'1’ '6 ^kituose J ne. 
Valdžios sudarymo klausime 
mes, pavyzdžiui, manome, kad 
visuotinu balsąvįmu turėtų būt 
renkamos tiktai jstatymdavybės 
įstaigos (kongresas, legislaitu- 
ros, miestų tarybos ir t. t.), 
bet admiųfeUratyvėiųs ir teismo 
įstaigoms sudaryti reikėtų var
toti kiloki budai. Ryškų šitųs 
jnusų nuomonės patvirtinimą 
mes dabar matome Vokietijo
je: jeigu Vokiętijos prezidentą 
butų rinkęs reichstagas, o ne 
visuotinas balsavimas, tai jisai 
nebūtų turėjęs galios reichstąr 
gus vieną po kito paleisti, skel
bianti vis naujus ir naujus 
rinkimus, iki galų gale laimėjo 
“naciai” su monaręhistais.

Bet yįąąi kitas dalykas yra 
musų Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje. Jisai neturi nųolą- 
tinės legįs|aty¥-ės įstaigos, ku
ri prižiūrėtų ir kontroliuotų jo 
administraciją. SLA. seimai su
sirenka tik vieną kartą per 
dvejus metus, o tarpe seimų 
veikįą Pilkumoj i Tarybą, kuri 
turi admiųistratyvę galįą ir 
kartu, daliųąi, legįslątyvę (tei
sę interpretuoti konstituciją) 
ir teisiminę.

Antra, seimai, kurie susi
renka įtik kelioms dienoms per 
dvejus metus, yra sudaromi 
labai pripuolamu budu. Dauge
lis- kuopų delegatų nerenka. 
Tos kuopos, kurios yra arti 
seimo vietos, siunčia po daug 
delęgąfų, p.kurios toli, siunčia 
mažai delegatų. Jejgu kuopos 
įždąs tuščiąs (kąs dąžnai įvyk
sta visai ne dėl kuopos kaltės), 
tai ji ęluo4a mandatą tam na
riui, kuris gą|i savo piųigaįs ke
liauti j seimą, ąrba kuriaip kas 
nprs iš šalies (Juoda, pįųigų, 
arba kuris turi koki nors ąs- 
menišj$ą išrokąvin^ 5uti seįme. 
Dėl šitų prie^ąą^y seimąi dar
niausia nereprezeptUoją orga
nizacijos nąrių. nusistatymo. 
Juose persvarą gąupa ne ft|ė 
delegatai, kųpięmą pritarią na
riu daugumu bet tie, Ifurie 
tarnauja įvairioms klikoms. Tai

NAUJIgNOS. Chlcago, IĮ, 
ląbaį aiškiai buvo matyt, pa
vyzdžiui, pereitame pittsburgho 
seime.

Ve dėlko yra svarbu, kad 
visi SLA^ nariai turėtų spren
džiamą balsą renkant Pildo
mąją Tarybą. Kad valstijų įs
tatymai' buk neleidžia rinkti 
viršininkus referendumu, tai 
yra tuščia pasaka.

Mes nesąkoipe, kad viršinin
kų rinkimas visuotinu balsavi
mu yra ideališkas dalykas. Te
nai, kur itjenką atsižvelgti j kan
didatų kvąlifikaęijas ir kur 
daugumą narių neturi galimu
mo kandidatus asmeniškai pa
žinti, yra peišvengiamps klai
dos renkant viršininkus visuo
tinu balsavimu. Bet |col SLA. 
seimai bus sudaromi tokiu pri-

Oscar Wilde
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mityvišku budu, kaip dabar, 
tai pavęsti seimams visą galią 
butų tiesiog pavojinga.

Ir ant galo štai dar koks da
lykas: organizacija tyri gerbti 
savo įstatymus, jeigu ji nori, 
kad joje neįsigalėtų anarchi
ja. Tuo tarpu SLA. įstatai 
(taip, kaip jie buvo supranta
mi per ilgus metusf reikalauja, 
kad visuotinas balsavimas no
minuotų ir rinktų (Pildomą Ta
rybą, o seimai turi tik patvir
tinti ką referendumas nubal
suoja. Kol ta tvarka nėra tei
sėtu budu pakeista, jos reikia 
laikytis. O “vienybininkai” pe
reitame Susivienijimo ąeime tą 
tvarką laužė — dėlto, kad 
jiems SLA. gerovė nerupi. Jie
j Susivienijimą žiuri tik kaip1 
į melžiamą karvę.

——

Verte A, Kartūnas.

Dorlano Gray’jaus Atvaizdas
(Tęsinys)

atsiminiau, ką jus 
man tą stebuklingą 
kai mudu vakarienia- 

apie ieš-

sakėt 
vakarą, 
vome pirmą sykį, 
kojimą gražumo, kas sudaro 
tikrąją gyvenimo paslaptį. Aš 
nežinojau, ko aš laukiu, bet aš 
išėjau ir klajojau rytų pusėn, 
staigu nuklydęs iš kelio Jaba- 
rintuose purvipų gatvių ir 
juodų plikų piečių. Apie pusę 
devintos valandos aš praėjau 
absurdišką mažą teatrą, ap
šviestą didelėmis dujų lieps
nomis ir aplipintą perdėtų 
spalvų plakatais. Biaurus žy
das, nuostabiausiu žaketu ap
sivilkęs, kokio aš niekur sayo 
gyvenime nebuvau inatęs, sto
vėjo prie įėigos ir rūke bjau
riai dvokiantį cigarą. Jo plau
kai buvo taukuoti ir susiraidę, 
o vidury ’jį) suodinų marški
nių spindėjo didelis deiman
tas. “Ar j 
dc?”, iar Tv , , w..  ,T,,
ir skrybėlę, dūduoda
mas dldžiausį -nusižeminimą 
ir pątarnayimą. Jame buvo 
kas noi\s#įųkip juokingai inte
resingo, Henriau. Jis buvo 
toks baisus* Jus jųoksilės iš 
manęs, bet aš įėjau ir užsimo
kėjau visą 1 gvineją už ložą. 
Ligi šjai dippaį aš nesųprąptu 
kodėl aš elgiąuąi; p vis
gi piano brangus ijenriuu, jei
gu aš taip nebūčiau pasielgęs, 
ąš bučiau praleidęs didžiausį 
romansą viso savo gyvenimo. 
A§ matau, jus juokiatės. Jus 
esat labai baisus ipan!”

“Aš
arba, nors ne iš jmių juokiuo
si. Bet jųs< pesakysite, kad tai 
yra didžiapsis
gyvenime. ‘Jus sakysite, kad 
tai yra pirmas romanas jūsų 
gyvenime. Jus
mylimu, ir jus visada busite 
įsimylėję į meilę. Grande pas- 
sion yra privilegija tų žmo
nių, kurie neturi ką veikti. 
Tai yra viena nauda iš tų, ku
rie nieko neveikia. Nesibijo
kite. Jus laukia puikiausi 
[etai, šis lai yra tik pradžia.”

“Ar jus manote, kad mano 
prigimtis yra taip negili?”, su
pykęs šaukė Dorianas Gray’- 
jus. 

I

“Ne; aš maųau, kad jūsų 
prigimtis yra taip gili.”

“Kaip tai manote?”
. ‘‘Mano brangus yąjkįue, 
žmonės, kurio ęąvąįiĮM?
pime temyli ; vien^ sykj* TO 
pegilųs. Ką jie vadina jų (Šti- 
jiimybe bc| a|sidnvin)u, aš 
Vadinu jų pąprpčių pp$n|idi- 
mu arba s(oką jų įsivdijcdąvi- 
mo. Ištikimybe yra |0o pąčiu 
daiktu; jaųsmingdmub Km° 
hųosek|umąs (yra ,‘intelektua- 
liškam gyvenimui — tgi tik 
prįsipąžįnimas nepasi^c- 
Įtiipų; Ištiidmylie! Mon rel|ę6s 
kada lipys ftjjUlizuoti j^ ftu- 
ąąvjnimp alsh’U paeiną puo 
ištiki]py|)čs. Daug daiklg pieš 
išmcntupie, jeigu po bijofuinę, 
k.ad kBi gali pasiimu* Bot ąš

ile ložą mano tor
is, mane pamatęs,

Dori ana i

roinanąs jųsų

visada busite

Tęskite

besėdįs 
dėžėje,

nenoriu sulaikyti jus. 
savo pasakojimą.

“Gerai, aš pasijutau 
baisioje privatiškoje 
vulgariška scenos uždanga
spindinti tiesiai man į akis. 
Aš žvilgterėjau pro uždangą 
apžiūrėti publiką. Tai buvo 
margas prasčiokų pušnumas, 
vien k-ornukopijos bei kupidai, 
lyg trečios rųšies vestuvių 
pyragas. Galerijos ir kitos 
prastesnes vįetos buvo gan už
pildytos, bet pirmutinės geres
niųjų sėdynių eilės buvo veik 
tuščios, jų taip vadinamose 
papuoštose sėdynėse, tur būt, 
nebuvo nei vieno. Moteriškės 
vaikščiojo valgydamos apel
sinas, gerdamos imbero alų, o 
riešutu Jiuvp ąuvartota did
žiausios galybės.”

“Tęn, tur būt, buvo paiiašu 
i Britų Dramos žydėjimo lai
kus.”

“Aš manau, kad taip, ir la
bai nuobodu. Aš pradėjau a- 
bejpti, ką mąn čia veikti, kai 
aš patėmįjau kas bus persta
toma. Ką jus manote, kas ga
lėjo būti perstatoma, 
riąų ?”

“Aš manyčiau, kad 
būti Tiįotąs Bernelis/ 
■Nebylys, bet Nekaltas.’

Hen-

W. tuo ąJ i
jog kas būdavo gana patenki- ; 
nančio musų tėvams, negali 
patenkinti musų. Meno srityje, 
lygiai ir politikoje, les grpnd- 
pėrės ant toujoars tori,"

“šis perstatymas buvo gana 
geras ir mums, Henriau. Tai 
buvo perstatoma ‘Romeo et 
Juliet’. Aš turiu pripažinti kad 
truputį susierzinau, matyda
mas Šekspyrą perstatant to
kioje baisioje vietoje. Vis-gi, 
kaž kodėl aš buvau suintere
suotas. Kaip ten nebūtų, aš 
nutariau laukti pirmo akto. 
Ten buvo pasibaisėtina orkest
rą, vedama jauno žydo, kuris 
fėdėjo prie aplūžusio piano. 
Jis mane kone išgynė bet, pa
galiau, uždanga pasikėlė ir 
prasidėjo perstatymas. Romeo 
rolę lošė Luinus senyvas džen- 

Į telnionas, susiraičiusiais anta
kiais, storu tragišku balsu, o 
jo figūra, lyg alaus statinė. 
Merkutio buvo mažai kuo ge
resnis, kurio rolę lošė žemos 
rųšies komedijantas, įterpda
mas savų juokų ir buvęs labai, 
artimu režisieriui. Juodu buvo 
taip jau baisus, kaip ir tos 
scenerijos, kurios atrodė, lyg 
iš kokios daržinės atvežtos. 
O Juliet! Henriau, įsivaizduo
kite mergelę dar neturinčią 
nei septynioliką metų am
žiaus, mažu, lyg gėle, veidu; 
maža graikiška galva, karos 
vingiuotų tamsiai rudų plau
kų, akys, lyg pijolkų spalvos 
aistros šulneliai, lupos, lyg ro
žių gėlės Lapeliai. Ji buvo ma
loniausias daiktas, kokį aš sa
vo gyvenime esu matęs. Sykį 
jus esate sakę man, jog liudė- 
siai nesujaudina jus, bet gra
žumas, vien tik gražumas ga
li ašaroms apipilti • jūsų akis. 
Aš sakau jums, Henriau, aš 
vos tik įžiūrėjau tą mergelę 
per ašarų ūkaną, paplūdusių 
inaųo akyse. O jos balsas — 
aš nesu girdėjęs tokio balso. 
Iš pradžių buvo labai žemoa, 
gilios, bet švelnios gaidos ro
dėsi paniekiančios ausį atski
rai. Vėliau pasidarė truputį 
garsesnės, lyg fliutos, arba to
limų obojų garsas. Daržo sce
noje jos bakas turėjo tą vir
pantį ekstazą, kuris girdisi 
lakštingalų čiulbėjime prieš 
aušrą. Buvo momentų, truputį 
vėliau, jos balsas turėjo nuož
mią smuikų aistrą. Jus žinote, 
kaip balsas gali sujaudinti

pįų ąš niekad neužmiršiu. Už
simerkęs, aš girdžiu juos, ir 
jie sako man kažką skirtingą. 
Aš nežinau, katrą sekti. Kodėl 
aš neprivalau ją mylėti? Hen
riau, aš myliu ją. Ji yra man ' — 
viskas šiame gyvenime. Naktį y 
pp nakties aš cinu žiūrėti ją < 
lošiant. Vieną vg|cnrą ji esti 
Imogena. Aš esu matęs ją mir
štančią klaikumoje, italijo- 
niško krašto bečiulpiant nuo
dus iš ją mylinčio lupų. Aš tė- 
mijau ją klajojančią Ardeno 
miškuose, nuduodančią vai- _ 
kėzą, ilgomis kojinėmis, ža- 
kietu ir gražia kepuraite. Ji 
yra buvusi beprote ir susiti
kusi nusikaltusį karalių, ku
riam ji padavė rūtą dėvėti ir 
karčių žolių paragauti. Ji yra 
buvusi nekalta, o pavydo juo
da ranka buvo sutriuškinusi, 
lyg nendrę, jos gerklę. Aš esu 
matęs ją visokiuose amžiuose . I 
ir visokiuose kostiumuose. 
Paprastos moteriškės nepuola 
Žmogui į vaidentuvę. Jos esti 
apribotos savam šimtmečiu- 
je. Joks žavėjimas niekad ne
pakeičia jgs. Jų protai taip 
lengva pažinti, kaip jų skry-

■ belės. Jas lengva surasti. Jo
kios paslapties nėra nei pas 
vieną jų Jos pasivažinėja po 
parką iš ryto, ir patiplepa 
prie arbatos po pietų. Jos turi 
savotišką nustatytą šypseną . 
ir jų mados būdą. Jos yra gan 
lengvai išaiškinamos. Bet ak
torė! Kaip labai skirtinga ji į 
yra! Henriau! Kode! jus nepa
sakote man, kad vienas daik
tas vertas turėti, tai aktorė?”

“Nes aš esu mylėjęs tiek 
daug jų, Doriąnai.

“Ak, taip, baisi ue žmones 
dažytais plaukais ir nutep
tais veidais.”

“Ne niekinkite dažytus plau j 
kus ir nuteptus veidus. Kai 
kada jie esti nepaprastai ža
vėtini,“ tarė lordas Henrius.

“Dabar aš gailiuosi pasakęs 
jums apie Sibyl Vanc.

“Jus negalėjote nepasakyti 
man, Dorianai. Per visą gyve
nimą jus pasakysite man 
viską, ką jus veiksite.” *

“Taip, Henriau, tas tiesa. 
Aš negaliu nesakyti jums apie 
viską. Jus turite darote keistą 
įtaką man. Jeigu aš papildy
čiau kokį nusikaltimą, aš atei- , 
čiau ir prisipažinčiau jums. 
Jųs< suprastumėte mane.” 

(Bus daugiau)
arbą 
Man

rodosi, piusų tėvai mėgdavo ........ j**—

tokios rųšies perstatymus, žmogų. Jpsų balsą ir balsą Si- 
Kuo ilgiau aš gyvenu, Doria- byl Vapės, taį du daiktu, ku- Garsinkitės Naujienose
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Lietuvon Vikingų Keliais
Rašo Dr. C. Kasputis

Visokios misterijos ir 
šeimos paslaptys

musų

tėvas■ Vieną gražų vakarą 
visiems prisakė ant rytojaus 
atsikelti ne vėliau šešių ryto 
Labai nusistebėjome. “Kame 
gi dalykas?” — pradėjau tė
vą klausinėti. Trumpai ir aiŠ- 
kiiii tėvas mums visiems at
sakė ir paaiškino, kad užpirko 
mišias už motinos sielą, ku
rios bus laikomos ryt ant sep
tynių iš ryto katalikų bažny
čioje.

Nutilome ir prisakymą pri
ėmėme be‘jokių komentarų ir 
pasipriešinimų. Neapsimoka 
ginčytis apie tikėjimo arbo 
politikos įsitikinimus. Tai yra

Velykinis
Išpardavimas 

RAKANDŲ 
IR

Mažomis Kainomis

Seklyčioms Setai, 
verti iki $60.(X) 

$29.50
Nauji Setai, verti $100.00

$49.50

bar jokios ypatingos reikš
mės neturi.

motinos paveikslą, kuris man 
patiko. Tą paveikslą nunešiau 
pas fotografą, kad padarius 
keletą jo kopijų.

(Bus daugiau)
. ?... "Y. '.'m.r1 ......  i, -.. v.

Eulalįa iš turgaus tam atsL 
tikimu! parnešė gražių lietu
viškų gėlių bukietą.

Tarp visokių senų fotografių 
jų pas brolį aš suradau vieną

yisų šalinosi, pasidarydavo 
tyli if beveik baili, nors iš 
prigimties buvo linkspiaus bu

do ir labai draugiška.
‘^Taip, Jcas ten panašaus bū

davę,’’ vienas musų atsiliepė.
“Toliau mes visi kitą sykį 

stebėjomės,” tęsė sesuo, “ko
dėl pas motiną laikas nuo lai
to atsilankydavo visokie ku
nigai ir kokios tai ponios iš 
Vilniaus. Tokiuose atsitiki
muose pasikalbėjimai vis bū
davo prie uždarytų durų. Po 
tokių apsilankymų motina bu
vo kaip ir labai sujaudinta, 
linksmesnė ir keista.” 1 A

“Dabar aš viską jums galiu 
paiškinti. Musų motina gimė 
stačiatikė. Jai šešioliktus me
tus beeinant, jinai slaptai pri
ėmė katalikybę. Kaip žinote, 
carų laikais viena didžiausių 
nuodėmių buvo pamesti sta
čiatikybę ir priimti kokį nors 
kitą tikėjimą. Už tai caro val
džia labai bausdavo. Todėl da
bar mums aišku, kodėl moti
na laikais būdavo tokai keis
ta ir ką tai lyg ir slėpdavo. 
Apie visą tai'motina man pa
sakė ir prisipažino prieš pat 
įnirtį.”

Kada sesuo pabaigė, mes vi
si labai nusistebėjome, ypa
tingai tėvas.

Nežinojome, ką ir besakyti 
ar bekalbėti. Tą dieną tai, iš- 
tikrųjų, buvo pašvęsta ne tik 
musų motinos atminčiai, bet 
kartu ir nekuriu musų šeimos 
paslapčių išrišimui.

mažą maldaknygę, šokinėda
mas nuo vieno lapo į kitą. Tas 
mane suinteresavo. Paprašau 
jo tos knygelės.

Žiūriu, lietuvių kalboje. 
Pirmame lape parašyta, kad 
dovana jam nuo kokios tai 
Vilniaus lietuvių draugijos.

Pradėjau ir aš tą knygelę 
vartyti ir peržiūrinėti. Tarpę 
visokių maldų suradau majč|ą 
vyro už moterį ir mpters už 
vyrą. Nespėjau tą žingeidžią 
maldą perskaityti, kaip kitas 
brolis iš Klaipėdos'man patė- 
mijo, kad užtenka melstis. 
Cėrcmonijos jau užsibaigė 
laikas eiti namo.

Bandaus melstis.
Prisiminiau savo vaikystes 

dienas. Kitados ir aš taipgi, 
kaip tie vaijcai, patarnauda
vau prie mišių ir, atmenu, la
bai tuo pasididžiuodavau.

Tai buvo laikai: naivus, lai
mingi, žingeidumo ir visokių 
nesuprantamų paslapčių pil
ni. Kas mažiau žino, tas lai
mingesnis. Pasaulis man tada 
buvo didelis, didelis, be galo 
didelis ir žingeidus. O dabar, 
tai, rodosi, pasiddrė toks ma
žutis, neįdomus ir dalinai net 
bjaurus, k

Bažnyčioje žmogus privalo 
melstis, ar ne? Ką gi ten dau
giau daryti,, ypatingai, jei 
ten nėra kokių nors tikrai ar
tistiškų paveikslų arba slovy- 
lų, kurių grožybe butų galima 
gėrėtis?

Tiesa, žiūrėdamas į taip va- 
dinajnas “stacijas”, vienoje jų 
patėmijau pasisekusiai nu
pieštus senovės Romos krei
vius arba legionierius, kurie 
vaikė fanatiškų ir atkaklių žy
dų gaują. Prisiminė man sena 
galinga Romos imperija.

Bandžiau atminti kokį nors 
maldą lotynų kalboje. Pradė
jau nuo “Tėve musų”. Man 
rodosi, toje maldoje viskas 
yra pasakyta, ką vidutiniškas 
krikščionis, ypatingai toks, 
kaip aš, privalo žinoti ir pra
šyti. Bene svarbiausi tose 
maldose dalykai,—tai kasdie
ninė musų duona ir visokių 
nuodėmių silpnai, kvailai ir 
bejėgiai žmonijai atleidimas. 
Labai puiku ir teisinga.

Pradėjau “Tėve musų” lo
tynų kalboje. Labai nusiste
bėjau ir net nudžiugau, nes 
visą maldą sau pasakiau be 
jokių klaidų.

Pabandžiau vokiškai. Kita
dos gerai žinojau, nes savo 
pirmą išpažintį atlikau vokie
čių kalba. Vietomis susimai
šiau, bet galų gale visgi prisi
miniau, ir RUttą sykį pa
kartojau jUit 'visM Sklandžiai.

Taip man besimeldžiant, 
patėmijau, kad brolis iš Var- 
šavos rankose varto dailią

maždaug kaip aklam aiškinti 
apie spalvas.

Visi čia susirinkome beveik 
po trisdešimt metų, apari vie
no brolio ir motinos, kuri mi
rė tuo laiku, kada vokiečiai 
ėmė Rygą. Reik motiną kokiu 
nors budu atminti ir pagerbti. 
Mums tatai nei į galvą ne
atėjo. Tėvui visgi reik ati
duoti garbę nors už tokį su
manymą motiną atsiminti.

Einame /, bažnyčią.
Antrą rytą po šešių visi jau 

buvome prisirengę. Patėmi
jau, kad moterys ir visi vyrai, 
apart manęs, dėvėjo tamsius 
drabužius. Net ir diena ir. ta 
pasidarė niūri. Po truputį li- 
nojo smulkus lietus.

Mums visiems ramiai ir la
bai rimtai bažnyčion bežen
giant ir beveik nieko tarpe 
savęs nekalbant, sesuo tyliai 
į visus prabilo, kad turinti 
mums labai didelę paslaptį 
apie musų motiną pasakyti.

Tas mus labai užintrigavo 
ir visi su nekantrumu laukė
me, ką jinai mums tokio pa
sakys. Sesuo dar pridėjo, kad 
tą paslaptį motina jai atiden
gė prieš pat mirtį.

Nors iki bažnyčios buvo gan 
toli, visgi sesuo mus visus la
bai apvylė ir paliko nekantry
bėje ir spėliojimo taip ir neuž
baigus. Prižadėjo tą paslaptį 
pasakyti mums visiems namo 
sugrįžus.

Klaipėda jau kėlėsi. Šen ir 
ten piliečiai atidarinėjo savo 
krautuves ir įstaigas. Vežimai 
ir automobiliai dundėjo į vi
sas puses. Nors judėjimas ir 
nebuvo toks gyvas, kaip die
nos laiku, bet jau prasidėjo. 
Klaipėda, reik pripažinti, yra 
miestas labai gyvas, ir dienos 
laiku judėjimas svarbesnėse 
gatvėse būna gana didelis.

Bažnyčioje. 
te prie bažnyčios. 

Didelis gražus raudonų plytų 
trobesys su augštu bokštu. Ei
name, vidun. Seniai, seniai 
aš jau bebuvau bažnyčioje. 
Keisti jausmai ir įspūdžiai. 
Pcrsiskyrėmc ir atsisėdome 
keliuose suoluose. Aš atsisė
dau su broliais, o moterys su 
tėvu.

Pradėjau dairytis. Bažnyčia, 
matyt, vokiečių, nes vietomis 
vokiški parašai. Žmonių ma
žai. Be musų šeimynos, pa
stebėjau senyvų moterų ir ke
letą vyrų. Iš išvaizdos rodosi, 
vokiečiai. Prie vieno altorių 
kelios jaunos mergaitės su il
gomis palaidomis kasomis 
priiminėjo komuniją. ,

Užėjo man noras sekti mišių 
eigą ir jų misterijos. Visgi ki
tą sykį tai gerai pažinojau. 
Viskas kaip tai dingo, lygiai 
kaip kokia trigonometrija. Li
ko kur tai smagenų celėse tik
tai nekurie vardai, beveik be 
jokios reikšmės. Apie ką žmo
gus retai nemąsto, tai laikui

ir

gi’
Aš

Motinos paslaptis.
Visi vėl išėjome rimti ir 

lauš susijaudinimo kupini, 
tuoj užrukau cigaretą, kad nu
raminti savo . nervus, arba 
kaip dabar nekurie lietuviai 
vadina dirksnius. Nepatinka 
man tas žodis dirksniai. Nors 
tai nėra kaltas žodis, bet vis
gi paprastai anatomijai kaip 
ir netinka. Gal būti, tinka ko
kiai nors*ypatingai poezijai.

Namie radome jau prireng
tus pusryčius. Euląlia sutiko 
mus labai rimtai ir švelniai, 
rodosi, kaip ir atjausdama 
musų padėtį.

Prie stalo visi su nekantru
mu laukėme, ką pasakys mums 
sesuo nors sesuo gan ilgą laiką 
tylėjo, bet visgi niekas musų ją 
kalbėti nespaudė, kad nesu
gadinus rimtos ir labai intri
guojančios nuotaikos.

Atsakantį ir tam tinkamą 
momentą pagavus, sesuo pra- 
dėjo kalbėti apie musų moti
ną.

Pirmiausiai užklausė musų 
visų, ar mes atmename, kaip 
motina, laikotarpiais lyg nuo
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DIDELE VASARINĖ | IIETUVA 
ĘKSKŲRSIJA Į LIlIUVĄ

Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTU SĄJUNGOS 

IšflAUKS |š NEW YORKO

' GEGUŽĖS 20 D„ 1933 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU 

1TATENPAM
(Keleiviai bus leidžiami | laivų gegužės 19 d.( po 8 vai. vakarp)

• Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagus ir 
prityrg patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip įvairus žaislai, 
koncertai, judomi paveikslai ir tt. Tyru oru vėdinamos kajutes, nekurios 
su reguliarumis lovomis ir šiltu Ir Šaltu bėgančiu vandeniu, gražios 

' vieiesios salės, ruimingi, dinlai

^ Reikalaukite tliusfruofos BroŠiureles su Kainomis

41 Tai yra reta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečiu draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe lietuvių pasėkoje 
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu 
pasisekime.

Platesniu Informacijų Klauskite Pas:
TREČIOKAS, A. S.

IW Adams Street, New|rk, U. J. , 
URMAS, J. J.

117 Oak Street, Lawrence, Man.
YA RASI U S, A. S.

Ižth S CąrsoK St., Pittsburgh, Pa.
" |A Grand Street, Brooklyn, N. Y. 

VELECKIS. A.
502 South Avė., Brldgeport/Conn. 

VYASHNĖR, Č. J.
1921 Carson St., pithburg. pa. 

ŽEMANTAUSKAS, JOHN
130 CongrąM IVafarbury, Conn.

AMBRAZIEJUS, J.
1(8 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Main Street, Montello, Meti. 

„DIRVA,"
6820 Superlor Avė., Cleveland, Ohlo 

MOLIS, P.
I7J0—24th Street, Detrolt, Mlch.

„NAUJIENOS,"
1739 So. Hehted Street, Chlcago, III.

SEKYS, J.
433 Perk Street, Hartford, Conn.

SIDABRAS, K.
342 W. Jlroadvray, So. Boston, Masu

HOLLAND-AMERKA LINE
"T?

—................   ."j'i.. j.. ir , . . ................. ■■■■■—...... -.i. ui............................. ;■

GARSDiKITĖS “NAUJIENOSE”

LITHUANIA BUILDING, LOAN and HOMESTEAD ASS’N.
Lietuva Skolinimo ir Namų Statymo Draugiją

29-ta METINE ATSKAITA
Baigiant Metus Sausio 31-mą, 1933

Uždėta Vasario 4-tą, 1904 — Inkorporuota

ASSETS
$243,I5Q.OO
.. 11,710.00
.... 3.954.61
. 10,776 40
.... 4,390.26
... 3,848.31
.. 12,473.73
......... 88.22
........ 807.03'
........ 450.00
... 2,292.68
....... 200.00

Loans on Real Estate ............\..............
Loans on Stock ............ ..........................
interest Unpaid ...................................
Installments Unpaid ......... ....................
Real Estate .................................................
Master's Certificates ...............................
Real Estate sold on Contract ............
Taxes Advanced ....................................
Insurance Advanced .................................
Bills Receivable ..........................................
Aceounts Receivable ...............................

Cash with Secretary ...........................

TOTAL ASSETS ....................

LIABILITIES 
Installments paid in .........................
Installmepts paid in advance .............
Interese. Premiųms and Fines accrued and unpaid 1,219*76

Installments unpaid ......................   10,776.40
Paid-up Stock ..............................—...................... į.. 109,021.00
Interest paid in advance ........................................  732.18
Inicomplete Loans ...........
Bills Payable ..................
Aceounts Payable ........
Due Treasurer ............
Accrued Interest ..........
Contingent Fund .........
Profits (divided) .........
Real

roujRTrES
Night and.Moming to keep . 
them. Clean, Clear and Healthy

Wrtte /br*Free fiEye Čar^ 
ar Beauty” Book

MarineCo^Dept.H.S^9B.01iioSt.,Cliicstv

verti
$294,141.24

i

kam-

Paid-up Stock

Estate Reserve

akcijos

E.

PEOPLES
FURNITURE CO

$120.018.89
... 2,625.87

Direcfors 
IVilliam C. Cummfags 
Frederick N. Mercer 

John P. Oleson , 
Joseph E. Oda 

Gate* A. RytherJJ 
G. F. Svvift 

Henry Veeder 
Rawleigh VVarner

apie j 9% metų

repaid-Rcal Estate 

repuid-stoek

Officers
• William C. Cumtolnge 

Presldent

Georjp A. Melcolm 
Vlc+Prt,. & Ctuhier] 
Dale B. Čhamberlin

Vico-Pretident t 
u Frank M. Covert ]

L Aut. Ctuhier ,

IŠMOKSIMAI
Paskolos ant namų 
Paskolos aut 6frų 
Įne&lmai 
Subrendusios akcijos 
Užmokėtos akcijos

Nuošimtis ui Inciimus

Sugražinta Premija 
Nuosavybė 
Masterio Certlfik. 
Nejud. turtas par
duota* ant Kontr.
Apdraudė* Premijos 

apmokėtos

4177-83 Archer Avė 
Cornar Richipond Street 

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

CHICAGO. LLL.

13.127,035.83 
■A - ...1----- -4------ ------------------

7-nių šmotų gražus Valgo
mojo l^ambario setai, 

iki $65, po

$25.00
3-jų šmotų miegamų

barių setai verti $75.00

$38.50
TVOTI
RADIOS

Parsiduoda 
tik už vieną 
ketvirtą dalį 

tikros 
verčios 

po

$6.00, $12.50, $17.50
ir aukščiau

Skarvady Setų 
Naujausios Mados Setai dėl 

patarnavimo (kypatoms

r....$2.95
KODĖL PIRKTI KITUR IR 

MOKĖTI DAUGIAU?
PIRKITE ČIA IR TAUPY

KITE!

Kunigas iškelia rankas; vai
kščioja tau iš vidurio tai į vie
ną, lai j kitą altoriaus galą. 
Du vaikai taip pat atlieka ko
kius tai misteriškus ritualus, 
laikas nuo laiko gražiai ir 
harmoningai paskambindami 
varpeliai. Viskas tai man da-

Buy glovas wlth what 
lt savęs

otele. uBtenae toosd 
delta tūbas parsiduoda ui

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE ar

Drovers
NATIONAL BANK 
TRUSTOSAVINGS BANK

Union Stock Yards—Chlcago

Statements of Condition 
Mareli 25, 1933

Drovers National Bank

Kovo 31-mą d.. 1904.

TURTAS 
Paskolos ant namų 
Paskolos ant Serų 
Nuošimčiai nedamokiti 
{nešimai nedamokėti 
Nuosavybė , 
Masterio Certifikatai 
Nejudinamai Tunas parduotas ant Kontrakto 
Taksai apmokėti 
Apdrauda apmokėta 
Priimamos Bilos < 
Sąskaita Priimama 
Pinigai pas sekretorių

VISAS TURTAS.

ATSAKOMYBĖS 
Įnešimai įmokėti 
įnešimai įmokėti iš kalno 
Nuošimčiai, premijos ir mokesčiai užaugę ir 

nedamokėti 
Įnešimai nedamokėti 
Užmokėtos akcijos 
Nuošimtis iš kalno užmokėtas 
Neužbaigtos paskolos 
Mokamos Bilos 
Sąskaitos Mokamos 
Priklauso Kasieriui * 
Nuošimtis užaugęs 
Atsargos Fondas 
Pelnas (išdalintas) 
Nejudinamojo Turto Reserva

VISOS ATSAKOMYBĖS.

D18BIRAEMENT8

on Real Estate .... $6.550.00 
on Stock ...............  8.365.00

87.060.24 
7.377.50 

22,017.60

14,458.74 
L 10.00 
18.281.03 
3.848-31

12.638.38 

- 545.28

RESOURCES 
Demand and Call Loans 
Other Loans and Discounts 
U. S. Government Bonds « 
State and Municlpal Bonds 
Other Bonds and Securlties 
Federal Reserve Bank Stock 
Customere Liability (On Letterg 

of Credit and Acceptances) 
Overdrafts . . . « . 
Cash and Due Irom Banks

$ 2,304,629.13 
2,803,282.06 
3,165,989.07. 

329,200.82 
632,236.91 

45,000.0d

56,990.25 
3,439.28

. 6,614,976.17
$15,955,743.69

LIABILITIES
Capital Stock . . . * 
Surplus and Profits « * 
Reserved for Taxes, etc.
Reserved for Unearned Interest _21,109.18 
Circulatidn .
Rediscounts <
Bills Payable T
Lettęrs of Credit and Aęcęptances 58,619.25 
Deposits 1““ ““

$15,955,743.69

$ 1,000,000.00 
689,220.99 
359,758.44
700,000.00 

NONE 
NONE

............... ........ 1

Drovers Trust and Savings Bank
Oflięett

- Wllliam C. Cummings 
’» ■ President •

Frederick N. Mercer 
Vice*President

Murray M. Otstott 
Vice-Pres. 47 Ctuhier 
chv£&2f£?•,, 

1 C. A. Newman j 
Ctuhier j j

Directors
C. Cummlngt 

F* Henry M. Dawe* 
Frederick N. Mercer 

V John P. OlefonMJ*

j
I Henry Veederg*.

RESOURCES
Demand Loans Secured • $ 2,248,237.86 
Time Loans Secured . s. . 
U. S. Government Bonds . 
State and Municlpal Bonds 
Other Bonds and Securities 
Cash and Due Irom Banks ____

$“5^38,357.36
LIABILITIES

1,320,980.21 
875,000.00 
109.000.00 
340,847.33
844,285.96

Capital Stock • 
Surplus . . . 
Undivided Profits 
Reserved for Taxes, Interest, etc. 
Rediscounts . . , • . .
Bills Payable « • * g ,
Depozite (Sąvinp) •

$ 350,000.00 
500,000.00 - 
202,809.74 
170,511.50 

NONE 
NONE

. _ 4,515,036.12
$^73Š,357.36

COMBINED DEPOSITS 
$17,642,071.95

TOTAL LIABILITIES ....

RECEIPTS /

with Treasurer bcginning 
yoar .......   104.87
wilh Secrctary begiiining
year .................................... 200.00

41,902.55 
33.138.50 
16.024.02 
.. 156.00 
.. 139.Q0 
... 607.30 
03,200.00

12,780.00 

14,200.77 
.. 814.28

Cash
of

Cush
of

Installments
Paid-up 8 tetek
Interest .........
Preniliiras .....
Mcmbprship .
Finos
Loans

Loans

Roąl Estate ..............
Master’s CcrtiMeates
Real Estate sold ond Contract 164.66

Taxes ..... .................. ....
Insurance Proiniums . 
BilU Payable ......... .
Acėbunts Payable .. 
Aceounts Receivable . 
Contingent Fund .....
Due Treasurer .......
Real Estate Reserve 
TOTAL ^IBCEIPTS ..

. 101.46

. 026.32
2.710.00

322.30
. 200.00
1,000.00

417.12 
4,000.00

............................ 6,000.00 
........... ;..........   350.00 
........ ....................  973:95 
.......... ............. ,...... 417.12 
....... . .................... 3,200.00 
............................17,000.00 

......................? 17,802.07 

..........................  4,000.00

................. $2^4,141.24

ĮPLAUKOS

Pinigai pas Kasio- 
rlų pradžiujo metu 
Pinigai pas Sekre
torių pradžioje metų 
Įnešimai 
.Užmokėtos 
Nuošipičiai 
Premijos 
Įstojimai 
Bausmės
Paskolos ant R. 

atmokėtos 
Paskolos ant Seni 

atmokėtos 
Nuosavybes 
Masterio Certlfik. 
Nejud. Turtas par
duotas ant Kontrakto

Taksai 
Apdrauda 
Bilos Mokamos' 
Sąskaita Mokama 
Sąskaita 1TII niurna 
Atsargos Fondas 
Pinigai priklauso 

Kasieriui
Nejudinamo Turto 

Reserva
VISOS ĮPLAUKOS

Loans 
Loans 
Installments ...... .......... ..
Matured Stqck .........—
Pald-un Stock ........ .-v-
Interest ou withdrawn

Stočk ■.. _ ........... ____
Retam Premiums on Rcpaid 

. Loans ------
Real Estate ........................... !
Master’s Certificates 
Real Estate sold on 

Coutract ................
Insurance Preniiums 

advance ------ -
Bills Payable ......... .......
Bills Receivable ........—
Aceounts Payable ...... ..
Aceounts Receivable .... 
Interest on Incomplete 

Loans ' __ ____/________ 712.11
Incomplete Loans ..............  5.000.00
Exponses — General  —. 840.58 
Expenses — Salaries -----  2.21‘6.55
Expenses — Stationory

Printlng, etc............................ 142.63
Cash in hands of Secrctary 20Q.0Q 
Contingent Fund - ------------ 14)00.00
Real Estate .............   2.0OIK00
Real Estate Reserve ------- 4,000.00
Installments ............................... 7.35
TOTAL -----------------

DISBURSEMENTS .... 8102,107.33

Nuošimčiai ant ne
užbaigtų paskolų 

Neužbaigtos Paskui. 
Abelni Kaštai 
A Įgros 
RaBUnča Išlaidos 
Pinigai pas Sckr. 
Atsargoa Fondas 
Nuosavybę * s 
Nejud. Turto Rcs. 
Įneiituai
VISI IŠMOKĖJIMAI$K>2,1PJ183

Spulka Yrą Saugiausia Vieta Taupyti Pinigus
Aukštas atlyginimas, saugumai ir pergalėjimas sunktų laikų yra faktai, kurie gali boti užtvirtinti, NES 

NEI VIENAS ŽMOGUS CHICAQOJE NĖRA PRALAIMĖJUS NĖI VIĖNO DOLERIO SUTAUPYTO 
SPULKOJE iš priežasties biznio ąumažėjimo arba sumažėjimo namų vertės*

- šiandieų 441 Spulka daro Apyvartą ęhieagoje
METAI 1930, 193J ir 1932 BUVO METAI IŠTYRIMO—-"IŠLAIKYMAS TINKAMIAUSIŲ". Tie 

metai parodę taupiems darbininkams, kad jų pinigai buvo saugus Spulkoje ir kad Spulkos pergyveno sunkius 
laikus su geriausiu rekordu saugumo ir geęo atlyginimo.

AR GIRDĖJOJE, KAP KOJŲ SPULKA UŽSIDARĖ Iš PRIEŽASTIES SUNKIŲ LAIKŲ arba kad 
kpkia Spulka buvo priversta pakeisti savo užstatus atmokėjimo ištraukų.

Jeigu taupysite kelis dolerius kas savaitę arba kas mėnesį arba investuosite kelis šimtus arba tuksiančius 
dolerių i mpsų Spulka- jūsų pinigai visuomet bus SAUGUS |r atneš jums gerą UŽDARBĮ.

Susidedu iš Sekančių Skyrių: —
išmoka apie į 11 % metų 
išmoka apie į 6 IV metų 
išmoka apie į 3 !4 metų 
Išmoka 4% 
išmoka apie į 15 metų 

: išmoka
- išmoka apie į 5 K metą 

išmoka apie į 4% metų

— $2,500,000X10

Lietuva “Spulkos” Taupymo Skyriai
Skydus "A”, Akcija kainuoja 12Msc — 
Skyrių? “B”. Akcija kainuoja 25c — 
Skyrius "C”, Akcija Įcąipiioja .5 Oc — 
Skyrius "D", Akcija kainuoja lOO. *r- 
Skyrius Akcija kainuoja 10c 
Skyrius "G”, Akcija kainuoja 15ę 
Skyrius “M”, Akcija kainuoja 30c 
Skyrių? “P”’ Akcija kainuoja 40c — 

' Pavelytas Kapitalas -
, Spulkos raštinė atidaryta Antradieniais nuo - 7:00 iki 8:30 vai. vakaro.

DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVETAINĖJE/ 713 W. 18th St.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
PADANGES

............... . ' ■ - ...... .

Rašo A. KABARDINAS

Klaipėdos Krašto Mokyklų 
Draugijos visuotinis narių 

susirinkimas.

Prieš kiek laiko “Viktorijos“ 
viešbučio salėje įvyko Klaipė
dos Krašto Mokyklų Draugijos 
nariu visuotinis susirinkimas. 
Apie 8 vai. vakaro jau susi
rinko pusėtinai narių. Prof. 
Gaigalaitis atidarė susirinki
mų. Dr. Trūkimas į prezidiu
mų perstatė Žemės Banko di- 

Lietuvos 
Statkų, 

Baltrį ir

Vokietijų. Kalbėtojas 
kad reikia židrėti ir 
idant lietuvių teisės 
varžomos. Lietuviai

buvo germanizuojama. ‘ Tas 
darbas norima ir toliau tęsti, 
nežiūrint į tai, kad Lietuva 
jau gyvuoja kaipo nepriklau
soma valstybė. Visų tad lietu
vių yra pareiga kovoti prieš 
germanizavimų.

Ei n iv valdvbos rinkimai. Iš
renkama visa senoji valdyba 
ir senosios komisijos. Susirin
kimas dar išnešė rezoliucijų, 
kuria reikalaujama, kad baigę 
mokytojų seminarijų jauni

mokytojai butų pastatyti viso
se Klaipėdos krašto pradžios 
mokyklose, kur dabar moky
tojauja svetimšaliai. Reika
laujama taip pat, kad mokyto
jai turi mokėti tiek lietuvių, 
tiek vokiečiu kalbas.

Po to Dr. Trukanas, Vytauto 
Didžiojo gimnazijos, direkto-t 

'.rilis ir Mokyklų Draugijos 
pirmininkas, padėkojo visiems 
draugijos nariams už skaitlin
gų atsilankymų į susirinkimų.

rantus ant kurių nuošimčiai, 
manoma, bus pakelti nuo 4 iki

atmokėti depozitoriams jų su
dėtus pinigus. Depozitai siekia 
$200,000. Bankas likviduosis.

Banko direktorių 
evangelikų kunigų 
mokytojų Bajorų.

Kibrartcas padarė pusėtinai 
platų pranešimų apie Klaipė
dos krašto praeitį. Jis papasa
kojo, kaip per šimtmečius vo
kiečiai germanizavo šį kraš- 
ty. Jie dar ir šiandien deda 
visas pastangas vokietinimui 
Klaipėdos. Ir reikia pasakyti, 
kad jiems tatai sekasi daryti, 
ypač per mokyklas, kur yra 
germanizuojamas lietuvių jau
nimas. Direktorija palaiko 
apie šimtų mokytojų, kurie 
yra Vokietijos piliečiai. Si
maičio laikais tie mokytojai 
buvo atleisti, iš tarnybos. Tai 
buvo padaryta todėl, kad bai
gusieji seminarijų vietos mo
kytojai neturi užsiėmimo, o 
tuo tarpu Vokietijos piliečiai

EXTRA!!
Mokame cash už ku 
ponus ir Lietuvos 

Laisves Bonus
PERKAME LIETUVOS

LAISVES BONUS-

užima mokytojų vietas ir 
jiems mokama neblogos algos. 
Jie ne tik nesirūpina Lietu
vos reikalais, bet varo agitaci
jų už 
nurodė 
budeli, 
nebūtu
privalo reikalauti, kad mokyk
lose jų vaikai butų mokomi 
lietuviškai.

Vėliau prof . Gaigalaitis 
pranešė apie lietuvių mokyk
las Klaipėdos krašte. Iš Direk
torijos tos mokyklos negauna 
jokios paramos, kadangi jos 
yra lietuvių įsteigtos. Tokių 
privatiškų mokyklų Klaipėdos 
krašte randasi penkiolika. 
Prie jų priklauso ir Pagėgii 
progimnazija. Viso jos turi 
apie 700 mokinių. Mažiausia' 
85 nuošimčiai mokiniu yra 
Klaipėdos krašto piliečių vai
kai. Kita dalį sudaro valdinin
kų vaikai. Be to, yra dar vai
kučių ir iš Tilžės miesto,—jie 
daugiausiai mokosi Pagėgių 
progimnazijoje. Klaipėdoje 
lietuviai dar kontroliuoja Vy
tauto Didžiojo gimnazija.

Prof. Gaigalaitis nurodė,, 
jog Direktorijos užlaikomose 
mokyklos^ germaftizavimo 
darbas varoma labai intensy
viai. Tai aišku jau iš to, jog 
apie šimtas mokytojų yra Vo
kietijos piliečiai. Jiems, žino
ma, visai nerupi lietuvių vai
kučius mokyti lietuviškai. Pa
galios, jie to negalėtų daryti, 
kadangi jie patys lietuviškai 
nemoka. Tuo tarpu konvenci
jos yra patvarkyta, kad Klai
pėdos krašte lietuvių kalba 
privalo turėti tokias pat tei
se*, kaip ir vokiečių. O ka
dangi Klaipėdos ūkininkai 
daugumoje yra lietuviai, tai 
pradžios mokyklose būtinai 
privalėtų būti mokama lietu
vių kalba, • ■ **

Jeigu dalykų padėtis nepa
sikeis, tai ko gero galima tikė-

VAKAR CHICAGO DŽIAUGSMINGAI SUTI
KO 3.2% ALŲ

Iškilmės nusitęsė per visą naktį;
sako, alus turi “kiką”

Parsiduoda po 15 centų butelis, du už 25 c. - Ja- 
sų-

Likviduos Summit State 
Bank; atmokės depozi

toriams
Valstijos auditorius Barrelt 

autorizavo /Summit State Bank 
pirmadienį atidaryti duris ir

18 m., 2942 North Damen
Harry Wolfenberger, 30 

ir

Policija vakar suėmė tris 
automobilių vagis John Jae- 
ger, 
avė
m., 4326 Lake Park avė 
Shclby Morrison, -19, 112 W. 
Goethe lload.

Važiuokite Tiesiai j Klaipėdą!
Su Didele Vasarine Ekskursija 

Laivu FREDERIK VIII 
IšNew Yorko Birželio 3, 1933

TELEGRAMA PA- 
SIUNCIAME PINIGUS 

Į SENĄJĄ TĖVYNĘ
Parduodame Laivakor
tes ant visu Geriausių 

Laivų.

vokiečių mokytoju auklėjimo 
jaunimo susilaukti lojalių Lie
tuvai piliečių? Nemokėdami 
lietuvių kalbos, tie jaunuoliai 
nesidomės Lietuvos reikalais.

12:05 vai. ryto prie Atlas 
Brewing Company bravoro, 
B Ine Isl.and ir 22nd Street.

Didžiausios minios žmonių 
apspitusios visus šaligatvius 
prie bravoro, gatvės nustaty
tos nesuskaitomais troliais, 
sunkvežimiais, keleiviniais au? 
tomobiliais. Trafikas didžiau
sias. Automobiliai vos-ne-vos 
juda. •

O dundėjimas, triukšmas! 
Automobilistai triubija, šaligat
viuose susispietusios minios šū
kauja, bildesys, užimąs...

Ir kur čia neuž, kur čia ne
kels triukšmų. Bravoro var
tams atsidarius ir pirmam tre
kui su 3.2% alaus statinėmis 
ištraukus į gatvę ir nudundė
jus į miesto centrų — pasibai
gė 13-kos metų “nelaisve“, ku
rių ant šios laisvės šalies gy
ventojų užkrovė būrys fana- 
tingų “sausųjų“.

Atsidarę bravorų vartai pra
dėjo ir “nauja erų“, kuri su
lig entuziastiškų alaus šalinin
kų, ištrauks “prosperity“ iš už 
kampo, gražins minias bedar
bių į darbų, prašalins visus 
žmonių vargus, nelaimes — 
vienu žodžiu duos pradžių uto
pijos gadynei. Ir manyk, kad 
tas alus yra toks galingas!?

Kaip ten nebūtų, ar j iš pa
gerins gyvenimų ar palengvins 
vargus, nežinia, bet dabar chi-

cagiečiai gali laisvai traukti 
geltonų skystimų, nemokėdami 
po 25 c. už stiklų bootlegeriui, 
bet 10 ar 15 centų saliuninin- 
kui’ kuris neturės mokėti dau
giau kyšių prohibicijos agen
tams.

Per visų naktį Chicago kėlė 
iškilmes to alaus sutikimui. 
Miesto centre, judėjimas nenu
tilo iki ankštį vakar ryto. Vieš-r 
bučiai, kabaretai buvo kimšte 
prikimšti ištroškusių. Miesto 
pakraščiuose beveik kiekvienas 
žymesnis restaurantas ir 
liūnas
dėjimu, kurį dabartiniu laiku 
galima skaityti beveik nepapra-

Yosuke Matsuokn, vadas 
ponijos delegacijos tautų 
jungoje, kuris išėjo iš susirin
kimo tautų sąjungai pasmcr-( 
kus Japoniją už pasigrobimų 
Mandžurijos,' dabar lankosi 
Jungt. Valstijose. Jis galbūt 
bus. paskirtas Japonijos amba
sadorium Washingtone.

Detektyvas Lang ap
kaltintas; “norėjo 
nužudyt geng. Nitti”

“sa
galėjo pasigirti j u

Sulaikytas po $10,000 kaucija

Kiek alaus Chicago vakar iš
gėrė. nežinia, bet špėjant iš ju
dėjimo prie bravorų ir nesu
skaitomų trokų, kurie “3.2 %“ 
išvežiojo į miestų ir priemies
čius — nemažai.

Rašančiam teko ištraukti bu
telį alaus Atlas bravore 12:04 
ryto, pačiame karštyje. Bene 
bus tai “rekordus“? Ręikia. pa
sakyti, kad po Išmetu skysti
mas yra visai neblogas. Bent 
turi šiokį tokį “lakų“.*

Alaus kainos .ęhįcagoje ne- 
buvo vienodos. Vjenur už bu
telį ėmė po 15 cęjltų, kitur už 
stiklų po 10 ar. 15 c., o detali- 
nėse krautuvėse gHlima nupirkti 
du buteliu už 25' centus. —A.

Grand jury vakar apkaltino 
detektyvų Harry Lang, buvu
sį majoro Cermako sargybos 
narį, pasikėsinimu prieš gengs- 
terio Frau k Nitti gyvybę. Jis, 
sako norėjęs Nitti nužudyti, 
nes atlikęs dartya butų gavęs 
$10,000 iš kito gengsterio.

Kaucija nustatyta $10,000. 
Lang pašovė Nitti, • kuomet 
policijos būrys užpuolė Capo- 
nes gengės centrų. Tarp Nitti 
ir Lango įvyko susišaudymas, 
kuriame abu nukentėjo.

Ieško būdų panai
kinti apdraudos 

moratoriumą

Nereikli nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimų iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus 

ARBA

SčANDINAVIAN-AMERICAN LINE
130 No.- LaSalle St., 

Chicago, III.
27 Whiteball St., I 248 Wa$hington St 

New York, N. Y. I Boston, Mass.

CENTRAL
SERVICE
BURBAU

4641 So. Ashland Avė
šalę Aptiekos

B. ZALESKI, Manageris.
25 metai patyrimo.

SKILVIO LIGAS
Palengvinsite be Badavimo su

štai kodėl Mokyklų Drau
gijos nariai, o ypač mokyto
jai, privalo dėti visas pastan
gas, kad Klaipėdoje įsteigus 
kuo daugiausiai mokyklų. 
Centralinė vyriausybė į tų rei
kalų privalėtų atkreipti savo 
dėmesį. Tai labai svarbu šiuo 
laiku, kuomet gerjnanizačijos 
darbas yra plačiai varomas 
tiek per Direktorijos palaiko
mas mokyklas, tiek per baž
nyčias.

Pas lietuvius, nežiūrint į 
jų politinius ir religinius įsiti
kinimus, šiame klausime dvie
jų nuomonių negali būti. Per 
penkis šimtus metų Klaipėda

“Naujienų” reporte
ris gali pasigirti ne
paprastu “rekordu”

Ch. L. Dr. Sav. Pas. 
susirinkimas su 

1 •• . ' ' ■■ . * « 

programų
*

Išgėrė butelį naujojo 
alaus 12:04 vai. ryto, 
rekordų suteikė jam 
bravoras.

bal. 7;
Atlas

vakar 
“rekordų“, 

minutes po

“Naujienų“ reporteris 
Įsigijo nepaprastų 
nes tik keturias 
prohibicijos pasibaigimo išgė
rė pirmų butelį naujojo 3.2% 
alaus. Jis bus bene pirmas Ghi- 
cagos lietuvis išgerti tik po 
keturių minučių legalizuotų

ZAL'S i C h i c a g o ir Illinois
BIZNIERIAI IR
KRAUTUVNINKAI

ULCERIŲ IR 
SKILVIO VAISTAI

Moksliška Preparacija Reko
menduojama nito Ulcerių 

Skilvyje. Acidosis, Nevirški
nimo ir Skilvio Uždegimo 
Taipgi geras tiems, kurie 

neturi apetito.
Ale valetai daugelio buvo vartoti Ir 
4a vi labai geru* rezultatu*, Ir tuomet, 
kaip kiti valytai nepagelbėjo. Mm pra
šome. kad Jum išmėgintumėte Juos, jeigu 
jų* kenčiate nuo skilvio vočių, (uleera) 
rugštiiinų (aeidoala) arba kitokių skil
vio Uitų. Jų* gausite K r ei tą palengvinimų.

__ K u P ’o N A 8 —
priaiųntl man lapei) "Sužinokite 
apie Vidurių Votis”

“SALES TAX” reikalau
ja, kad biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa
vo kostumeriains kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenės žiniai' iš
kabų, liečiančių SALES

Drr ištroškusiems chicagie- 
čiams belaukiant brangaus 
skystimo viešbučiuose, užeigose, 
reporteris Atlas bravore trau
kė ilgai lauktų skystimų iš bu
telio, ant kurio “leibelis“ tvir
tino, kad “alkoholie contents not 
more than 4 percentum by vo- 
lume“.

- i

Antradienyje, balandžio 11, 
Masonic Temple, svetainėje, 
1547 N. Leavitt, įvyks Ch. L. 
Dr. S. P. susirinkimas. Pra
džia 7:30 v. v. Baigus draugi
jos reikalus svarstyti eis įdo
mus programas. * < Kalbės drg. 
St. Strazdas ir drg. P. Dubic- 
kas. Dainuos duetų drg. V. As- 
cillii ir p-lė Diveitaitė-Duonau- 
skas. Pianu skambins p-lė Ket
virtame.

Nariai Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpinės pašai- 

• » ’ 

pos, esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti — aptarsite savo 
organizacijos reikalus, išgirsite 
kalbų, malonų muzikalį-vokalj 
programų. -—Kadagys.

Vakar Chicago ’Palmer House 
viešbutyje jvyįko apdraudos 
kohiisionierių, apdraudos bend

rovių viršininkų ir Reconstruc- 
tion Finance Corporation at
stovo konferencija, tikslu su
rasti būdų panaikinti morato
riumų ant apdraudų. Dabarti
nis moratoriumas
skolinti pinigus ant apdraudų 
ir apdraudas išmainyti j gry
nus pinigus,

draudžia

Greitai tiki gaut $1,700,- 
000 mokytojų algoms 
’ ’’

Miesto valdininkai > ir mokyklų 
tarybos nariai tiki, kad į trum
pų laikų sukels $1,700,000 mo
kytojų algoms.,

Bankieriąi sutiko duoti pini
gus miestui už 1932 metų va-

Dr. Maniko Motina 
Mercy ligoninėje

r šį pir

Pratau 
Teisybę

Vardas
Adresas

Zaleski’s Laboratory
7554 S. Halsted St. 

Tel. Triangle 8687 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie- * 
loję.—
Naujienos yta prirengu
sios. tokių iškabų. Jas 
Įima gauti už tiktai

15c
ga-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

BRIGHTON PARK 
madienį Mercy ligoninėje buvo 
padaryta operacija Marijai Ma- 
nikienei, 2902 W. 40th St.

Dabar ligonė sveiksta .po 
priežiūra savo sunaus Alfonso, 
kuris'eina Interno pareigas ta
me ligonbuty. Jų galimą aplan
kyti kambary No. < 34$. Nusta
tytų valandų nėra.

I

Linkime ligonei greit pa
sveikt ir turim užoutjautos žo
dį jos vyrui, Juozapui Mahikui, 
gerai .žinomam biznieriui, ir 
šeimynai.—Draugė. •

Į psychopatinę ligoninę išga
bentas lietuvis Simonas Tune
lis, 48 m., 909 Cullerton Street.

Gaisras išmetė j gatvę 
215 viešbučio ęvečių

i — - 1 u r. ■ :$■
• t ■ *

Liepsnos apėmusios viršutinį 
Westlane Hotei, 4507 Wash- 
ington Blvd.; aukštų, anksti 
vakar rytų išmetė 125 to vieš
bučio svečių į gatvę. Gaisras 
kilo nuo elektros vielų. Nuo-* 
stolio^ padaryta apie $25,000.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Į — į .J l|-

Mrs. uctty Luedeke 1B Dayton raBo: 'Ai 
vArtoju Kruschen, kad sumažinti svarumą— 
aS netekau 10 svaru i vieną savaitę ir ne
žinau kaip jį ir rekomenduoti*'.

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę šaukšte- 
lio Kruschen stikle karšto vandens ryte prieš 
pusryčius — tai yrą saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite jį pas blle aptieklninką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salta 
Jeigu ši pirma bonka neįtikins jus, kąd tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— mnigai cmzteaml. /

Vakar rytų bombos buvo 
įmestos į dvi Abarbanell Bros, 
rūbų valyklas, adresais 1038 
North Clark Street ir 5942 W. 
Roosevelt Road. Bendrovė yra 

Pasikėsinimai 
padaryti ne

\iepriklausoma. 
prieš krautuves 
pirmų
■ i

. X.1

•
■ t 13 ■
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Didžiosios South Sidės Gy
ventojai gali pilnai pasinau
doti patarnavimu kurį šis 
Bankas siūlo.

Stokite į eiles 17,500 linksmų 
depositorių atidarydami tau
pymo sąskaitų šiame tvirta
me Nationaliame Banke.

į Jus taipgi galite pasiųsti pinigus į 
Lietuvą per musų Pinigų Siuntimo 
Skyrių, kurio vedėju yra p. Wm. J. 
Szepietovvski ir būti užtikrintas, kad 
jie greitai bus pristatyti.

Mes pardirodtimc Laivakortes ir pa 
darome rezervacijas ant visų laivų.

STOCK NATIONAL BANK 
OF CHICAGO

4150 So. Halsted Street

Carr Bros. Wrecking Co
Antrų Rankų Budavojimui Medžiaga

«

NAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

3003—3039 So. Halsted St Chicago
Tel. Victory 1272 — Tel. Victory 1273

Pundi & Judy

didvyris.

Teatras * 
VAN BUREN ARTI 

Micbigan Blvd.

Atidarymas Šiandien 
PENKTADIENY BALANDŽIO 7 d. 

SOVIETŲ. LINKSMA. ROMANTIŠKA, PRIETIKIŲ FILMĄ!

“FALŠE UNIFORMS”
(Neteisingos Uniformos)

Pastebėtina apisaka, Karmeliuk, Ukrainiečių pasakiškas kaimietis, v • ••••JI '11 - ---t- * 

piet

Vaikams 10c visuomet
vakare 

ir švent.

Su Angliškais Užrašais

OEC iki 6:30 p

gĮ VREPUBLIC 3100

J. J. BAGDONAS
LIETUVIU GRASOMUS

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savo rūpesčius^ 
Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street
■■ ■■ . 'V - '< I 1. . ,L i . ■ : ' •
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Šeštadienis, balan. 8, 1933

Tarp Chičagoš 
Lietuvių

Dr. M. Viniko didžiu 
ma auga; laimi eilėj 

z kuopą
Pralenkė Raginską rinkimuose 

į SLA. centro sekretorius, 
kuopose: 178, 40 ir 60

Nors SLA. centro sekreto
riaus rinkimų rezultatai tebėra 
menki palyginus su organizaci
jos narių skaičium, jie parodo, 
kad Vinikas sparčiai žengia pir
myn ir jo balsų didžiuma didė
ja. Raginskas spėjant iš ikišiol 
žinomų rezultatų, yra pasilikęs 
gana toli užpakalyje.

Paskutinėmis dienomis “Nau
jienos” gavo rezultatus iš se
kančių kuopų:

178 kp., Mount Greenwood, 
III.,—Dr. Vinikas —17; Ragins
kas—1. '

40 kp., Pittsburgh, Pa., Dr. 
Vinikas —37; Raginskas—6.

60 kp., Grand Rapids, Mich., 
—Dr. Vinikas—56; Raginskas 
27.

Vakar “Naujienose” buvo pa- 
skelpti 6-ių kuopų rezultatai, 
kurie kartu sudarė: už Dr. Vi- 
niką—172, o ifž Raginską—34.

Sudėjus visus rezultatus į 
vieną gausime: Dr. Vinikas — 
282; Raginskas—68.

MARCELĖ GERDVAINIENĖ 
po tėvais Armalaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 5 dieną, 7:00 vai. vak. 
1933 m., sulaukus 50 metų am
žiaus. paėjo iš Telšių parapijos, 
Udrieno kaimo.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nubudime sū

nų Aleksandrą, 3 dukterys, Kaži- . 
mierą. Stanislavą ir Eleną, žentą 
Juozapą GavrilaviČių. motiną Pet
ronėlę Armalienę, dvi seseris Ka
zimierą Kenstavičienę. Domicėlė 
Magnus ir brolį Antaną Armalį, o 
Lietuvoje seserį Stanislavą Šakie
nę- , .

Kūnas pašarvotas randasi 4 5 
E. 101 Street.

Laidotuvės įvyks subatoj ba
landžio 8 dieną. 2 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines. 

Visi a. a. Marcelės Gerdvainie- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame.

Sūnūs, Dukterys, Motina, 
Seserys, Brolis it Giminės.

Laidotuvėse patarnuaja grabo
rius Pamierski. Tel. Boulevard 
4421.

JONAS OLOWECKI 
buvęs savininkas Olowecki 

Music House

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 5 dieną, 8 valandą vak. 
1933 m., sulaukęs 70 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Stelių, dukteris Virginia, Bro
nė. sūnų Joną ir Edvardą ir gimi
nės.

Kūnas pašarvotas randasi 851 
E. 75 St.

Laidotuvės įvyks balandžio 8 
dieną. - 1:30 vai. po piet iš namų 
j Oak Wood Cemetery, 67th ir 
Cottage Grove Avė.

Visi a. a. Jono Oloweckio gi
mines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys, Sunai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius W. R. Stare, Tel. Triangle 
6600.

Rytoj Kl. Jurgelio
nis laikys paskaitą

Chieagiečiams yra gerai ži
noma, kad p. Kleofas Jurgelio
nis moka gražiai kalbėti ir dės
tyti savo mintis. Prieš keletą 
metų, kai buvo Mokslo Draugų 
rengiamos paskaitos, p. Jurge
lionis pasižymėjo kaipo vienas 
įdomiausių prelegentų.

Rytoj “Pažangos” rengiamo
se paskaitose vėl teks išgirsti 
p. Jurgelionį. Jis pasižadėjo 
pažangiečiams laikyti paskaitą.

Paskaita įvyks 2:30 vai. po 
pietų Universal Kliube (814 W. 
33 St., ant antrų lubų). Visi 
esate kviečiami atvykti. Įžanga 
dykai.

Lietuvis Šelenis sun 
kiai sužeistas auto 
mobilio nelaimėje

Nulaužta koja ir keli dešinieji 
šonkauliai; y ui i Cook ligo

ninėje

Vakar į Cook apskričio ligo
ninę buvo išgabentas lietuvis 
Pranas Šelenis, 644 West 18 
Street, su nulaužta koja ir ke
liais nulaužtais šonkauliais.

Pasirodo, kad jis buvo su
žeistas taxi prie 62-ros ir Ci
cero gatvių šios savaitės pra-

Taxi, kuris šelenį suvažinė
jo, nugabeno jį į Švento Kry
žiaus ligoninę, bet iš ten buvo 
atvežtas namo. Išgulėjęs ke
lias dienas namuose, atsigulė

Cicero susiorganiza 
vo nauja biznierių 

organizacija
The Grant Works and Park- 

holme Business Mens' Lea- 
(jue o f Cicero pradėjo vei
kimą.

CICERO. —Cicero susiorga
nizavo biznierių organizacija 
G ra n t Works and Parkhol- 
nic Rusiness Mens’ Lcague of 
Cicero ir laikė pirmą susirin
kimą kovo 31 d. Į valdybą iš
rinkti sekami biznieriai: W. 
Rabitz — pirm., Wm. J. Con- 
way—vice-pirm., Jos. Rakau
skas—sekr., T. J. Kcncaly — 
ižd., L. Malek—fin. sekr., P. 
Putrimas—maršalka, K. Su- 
jak, R. Slouka, C. Syrewicze 
ir V. Wolf—iždo globėjai.

Miestelio klerkas J. Viterna 
ir H. Selnvarzel—assesorius

PADĖKA

ANASTAZIJA MACKEVIČIENĖ 
kuri mirė kovo 30 d., 1933 m. 
ir tapo palaidota balandžio 3, o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinė
se, amžinai nutilus ir negalėdama 
atidėkoti tiems, kuri suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir palydė
jo ją į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms.

Dėkojame kun. L. Draugeliui, 
kun. J. Kudirkai ir kun. A. Jes- 
kevičiui. kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos sielą. Kun. L. 
Draugelis taip pat pasakė pritai
kintą pamoksją.

Dėkojame tretininkų nariams, 
grabnešiams. $v. Mišjų aukoto
jams ir visiems pažystamiems it 
draugams, kurie atlankė ją ligoje.

Dėkojame grab. Eudeikiut, ku
ris savo geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo ją į 
amžinastį, o mums palengvino per
kasti nuliūdimą ir rūpesčius, pa
galios dėkojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms: o 
tau mylima motinėle sakome: il
sėkis šaltoj žemelėj ir lauk mus 
pas Tave ateinant. Nuliūdę lieka 
Guzaičių ir Mackevičių šeimynom

TĖVA^ IR SŪNŪS JUOZAS
EU D EIKIAI 

GRABORIAI
30 METU PATYRIMO GRABORIAVIME 

Ypitiškas. Simpatingas Laidotuvėse Patarnavimas

5340 So. Kedzie Avė., 
T<l. REPUBLIC 8340 

Skyrių neturime

ALUS PREZIDENTUI

P-lė Gracie Mullens su bon- 
komis alaus, kuris užvakar 
vidurnaktį, kai tik alus tapo 
legalizuotas, greitu aeroplanu 
tapo išsiųstas iš Chieagos pre
zidentui Rooseveltui.

prižadėjo suteikti paramą nau
jai organizacijai. Lyga apima 
visas biznio rūšis Parkholme 
ir Grant Works dislrikte.

Svarstys “Sales Tax” 
klausimą namų savi

ninkų susirinkime
Brighton Park Property Own- 

ers Association kviečia suin 
teresuotus ryt atsilankyti i 
Wrobel svet.

BRIGHTON PARK.—Brigh
ton Parko Nuosavybių Valdy
tojų specialis susirinkimas j- 
vyks rytoj, sekmadienį bal. 9-tą 
d., Wrobels svetainėj, kampas 
W. 39th PI. ir So. Kedzie Avė. 

• Nepalikite Jušų Mylimų 
Kapo Nepaženklinę 
Dabar geriausias laikas užsisakyti 

Paminklą 
Pirkite Tiesiai iš Dirbtuvės

VENETIAN 
MONUMENT CO.

523-27 N. Western Avė. 
Phone SEELEY 6103

Mes padarome ant užsakymo bile kokį 
Paminklą musų 'dirbtuvėje 

Įsteigta nuo* 1885 m. 
Del Informacijų Pašaukite

A. S. VALŪNAS 
Berkshire 1487

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
J; F. EUDEIKIS

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra’seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug senbernį gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra- 
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausiąs.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai. .
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais PYKAI dėl šermenų. 
Nubudimo valandoje, pašaukite šią, įs
taigą, ui iii 4

J. F. EUDEIKIS
. LIETUVIŲ GRABORIUS
' DIDYSIS OFISAS C , .

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Visi Tifonai YA&DS 1741-^1743 CHICAGO, ILL.

. . - _ ________.. . , ■---»■ ’fa - 1 -—‘

Pradžia lygiai 2 vai. po pietų, 
šio susirinkimo Vyriausias ti
kslas bus arčiau supažindinti, 
atsilankiu’sius su reguliacijom 
ir mokėjimu valdžiai įvairių 
taksų bei “'Sales Tax”. Rus kal
bėtojai, kurie nuodugniai visus 
taksų klausimus išaiškins. Ka
dangi minėta organizacija' susi
deda iš įvairių tautų žmonių, 
tai butų gerai ,kad lietuviai pa
sirodytų susirinkime skaitlin
gai .Gali dalyvauti visi užinte- 
resuoti taksų reikalais.

—A. J. S.

Teismas išmetė 
skundus prieš J. 
Radžiu ir Ponelį

Felony teisinas užvakar iš
metė kreivos priesaikos — 
“perjury” kaltinimus prieš 
lietuvį graborių J. F. Radžiu, 
J. Ponelį ir adv. G. Sliwką. 
Kaltinimai buvo iškelti ryšy 
su mirusio Radžiaus dženito- 
riaus Antano Rojalos testa
mentu. Teisėjas Hartigan iš
metimą pamatavo “nolle pros” 
—valstija neturėjo ganėlinių 
įrodymų apkaltinimų parėmi
mui. Kuo šis dalykas dėl tes
tamento pasibaigs nežinia.

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Ttl. Rooievelt 7532

Phone Boulevard 4131) 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Felony teismas ištei
sino A. Raslavičių 

ir Bloži
Buvo suimti už nurėdymą pp. 

Stiklių automobilio, Brid- 
geporle

Felony teismo teisėjas M. 
Hartigan vakar išteisino du 
lietuviu, Alfonsą Raslavičių 
ir Adolfą Bložį, kurie buvo su
imti pęrcitą savaitę už lietu
vių pp. Stiklių, 3426 South 
Wallacc štrect, naujo Fordo 
“nurėdymą.”

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI
BRIDGEPORTAS— Lietuvių 

Moterų Piliečių Lyga (Lithua- 
nian Women’s Civic League) 
rengia linksmą “bunco party” 
sekmadienį, bal. 9 d., Sandaros 
svetainėje, 3227 South Halsted 
Street. Pradžia 4 vai. pp. Jžan-

Ofiso Telefonas Yards 0344

Dr. Vincentas S. Norkus
KOJŲ SPECIALISTAS 

Valandos Kasdieną 
9 iki 12, 2 iki 5, 7 iki 8:30

756 W. 35th St.
CHICAGO, ILL.

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet
Nedėlioj sulig sutarimo

Dr. Joseph F. Andersunas
KOJŲ SPECIALISTAS

3201 W. 63rd ST., CHICAGO, ILL.
Ofiso Tel. Prospect 0917
v Rez. Pullman 3224

Graboriai
Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems rtika 
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel.< Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. .
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Ciceroi 5027

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
y Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treit- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą* kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo* svaigimo 
akių aptemimo* nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą* atsitaiso 
trumparegystę it toliregystf. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra* paro
dančią mažiausias klaidas* Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per puse pįgians* 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys atL 
taisoiųos be akinių. Kainos pb 

gigu kaip pirmiau.
4712 South Ąshland Avė.

Phone Boukvąrd 7589. <

g^—25c. Kiekvienam staleliui 
paskirti du4 prizai. Tai yra 
pirmas šios naujos organizaci
jos parengimas ir jo tikslas yra 
“susipažinimui”.

—Renginio komisija.

BRIDGEPORTAS.— Lietuvos 
Dukterų Draugija rengia Vely- 
kėlių šokius su dovanomis bal. 
22 d., Lietuvių Auditorijoje. 
Paimta geras orkestras. Už 
gražiausiai išmargintus kiauši
nius bus duotos dovanos. Vaka
rėlio surengimui darbuojasi 
valdyba ir komisija, j kurią j- 
eina pp. O. Mažeikienė, E. Tan- 
kiene, C. Riškienė, K. Antanai
tienė ir S. Benikienė.

—A. Dudonienė, kor.

Koją nusilaužė 102 me
tų lietuvė

šios savaitės pradžioje, su
griuvusi ant. laiptų, kairiąją 
koją nusilaužė 102 metų lietu
vė Elzbieta Klatcher, 1901 So. 
Loomis Street.

lietuviai (gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesne vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue ,

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grjie a Europos ir cit praktikuota 
senojo/ vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M. 
7-9 P M. Sekmadieniais ir ketvirtadi* 

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
Td BOULEVARD »1W

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

2400 W Madison St.
Vai i iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Bruniwick 059?

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

Tri. Kenvood 5107 '
VALANDOS:

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Wettem Avenue 

Tel Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

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

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35th « Halsted Ste) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:36-8:30 

Nedfldieniais pagal sutartį.

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.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusiai, išputusias 
> blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Pbone Boulevard 70<2

DR. C. Z. VEZEUS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47tb Stceet

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4142 Archer Avenue
Telefonas Viąginh 0016

DR« A. Ia YTJSKA
• 2422 W. Marųuette Rd.

kampas 67tb it Artesian Avi.
Telefonai GcovebiU 1595 

VąJąndos nuo 9 iki 11 ryt®. 2-4 
it 7r9 po pietų* teredom* p® pietų Ii 

nediliome patai rodtatMb

Lietuviai Gydytojai
Ria 6600 South Artssian Avėtus. 

Pbone Prospect 6659 
Ofiso TeL Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

J821 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 Te!.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Pbone Canal 6122

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

Scndomh ir aedfliomit pagal ratą re) 
Retidendja 6628 So- Richmond Street 

Telefonai Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų lt Vaiką ligą Specialia#

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (ilskyrus seredomis) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare Utarninkaie l» 
Krrvergaia.

Rev Ttl HYDF PAR 8 H0»

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 SL 

Cicero. III.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR HERZMAN
- Iš RUSUOS - 

Gerai lietuviams žinomas per 29 
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas i 
akušeris

Gydo staigias it chroniškas ligas vvrą 
moterų n vaikų pagal naujausius m« 
codus X-Ray ir kitokius elektros 
taisos

Ofisas u Laboratorija.
iO25 W 18tb St., netoli Morgan 8i 

Valandos: nuo 10—i 2 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Ugdė Park 6755 ar Central '<o*

«7Z«

DR. CHARLES SEGA1
Praktikuoja 20 meta* 

OFISAS
South Ashland Avė. J 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų Hgw 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
...... ............ ....   ' ■■W.l !*■.!■!»»! -I ■

Telefonai Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avansu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieaą. 2 iki S po pi» 

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

Ofiso: Tek Victory 6892
Rez. Tel Drezel 919'

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specralttfni odos ^Ugų it veneriiką liga

3102 So. Halsted St
kampas Slot Street

Val.» 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v.» 
Nedaliomis Ir iventadieniais 10—2

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 71 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer M Tel. Lafayette 7337 **■ •

Namų Tel. Hyde Park 3395 
i

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockivell Si. 
Tel. Republic 9723

JOHN B.B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonai State 7660; Valandos 0—6 
West Sides 2151 W. 22ad St ■

Paned&Uo, Seredos Ir PŽtnySoa Vok. 8 Ud 0 
Telefonas Boonvelt 0090 

kinas fe 0600
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Šeštadienis, balan. 8, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Plėšikai užpuolė gat- 
vekario belaukiantį 

lietuvį F. Bulaw
Pasigriebė 

pinigus; 
rubus.

aukso laikrodį ir 
kėsinos nuvilkti ir

Antradienį, bal. 4 d., lietu
vis F. Bulaw užbaigęs darbą 
apie 12 vai. nakties, rengėsi 
važiuoti namo. Jam belau
kiant gatvekario prie Oak ir 
State galvių kampo, priėjo du 
nepažįstami vyrai ir paprašė 
degtukų eigaretains užsidegti. 
Bulaw, nieko blogo nemany
damas, degtukus padavė. Bet 
tuo tarpu piktadariai atstatė 
revolverius į jo krutinę ir pri
vertė eiti į tamsią gatvę. Ka
dangi priešintis ginkluotai 
spėkai nebuvo prisirengęs, tai 
jis, kad ir nenoromis, bet tu
rėjo eiti.

Nusivarę F. Bulavv į tamsų 
užkampį, vienas pasiliko sar
gyboje, o kitas vikriai kratė 
kišenius. Pasigriebę kelius do
lerius pinigais ir laikrodį, apie 
$10 vertes, pareikalavo, 
atiduotų ir drabužius, 
staiga kas tai atvažiavo 
tomobiiiu ir sustojo arti
vietos. Matomai piktadariai 
pabugo ir pasileido bėgli kiek 
greiti.

Apie įvykį buvo pranešta ir 
policijai, kuri atvykusi į Vie
tą, žinoma, piktadarių 
do.

kad 
Bet 
au
tos

nera-

Išvažiavo į Washing 
tona tartis “darbo 
armijos” reikalu

i.1? , 4

Wilfred S. Reynolds ir Joseph 
L. Moss gavo pakvietimus iš 
darbo depart.

IVilfred S. Reynolds, Illinois 
Emergency Relief Commission 
ekzekutyvis sekrtorius ir Joseph 
L. Moss, Cook County Bureat? 
of Public Welfare vakar išva
žiavo į Washington, D. C., kur 
jie tarsis su Frank W. Persons, 
darbo departamento atstovu, 
kuris rūpinasi sudarymu “dar
bo armijos“ miškų sodinimui.

“Komisija ikišiol negavo jo
kių instnrkcijų liečiančių armi
jos sudarymą“, pareiškė p. 
Reynolds. “Mes išvažiuojame Į 
Washingtoną gavę darbo de
partamento pakvietimą tartis 
apie geriausias metodas rinki
mui vyrų tam darbui. Mes da
bar dar negalime pasakyti, kaip 
vyrai bus renkami į darbo ar
miją.

“Iki nebus sudarytas galuti
nas procedūros planas, Chicago 
ir Illinois valstijos valdžios ne
gales nieko veikti. Aplikacijos 
įstojimui į darbo armiją Chi
cagoje dar nėra priimamos.“

Lietirviai bedarbiai norį įsto
ti į “darbo armiją“ ras visas 
reikalingas informacijas “Nau
jienose“, kaip greitai jas gaus 
iš valdžios.

Panaikino vieną ap 
kaltinimą prieš
S. L. Fabijoną

Kito kaltinimo svarstymas ati
dėtas iki gegužės 9 d., Fabi
jonas paleistas už kauciją

TRYS IŠSIGELBĖJĘ Iš DIRIŽABELIO “AKRON”

Trys jurininkai, vienatiniai išgelbėti iš paskendusio juroje 
didžiausio pasaulyje dirižabelio “Akron”. Iš kaires į dešinę — 
jurininkas Richard Deal, mašinistas Moody Irwin ir diriža
belio vice-komanduotojas H. V. Wiley.

25,000 šeimynų gal
vos gaus progų užsi
dirbti pragyvenimą

j eik tu s. Bedarbiai bus skiriami 
tiems darbams, kuriems jie la
biausiai tiks.

Pražuvo du mokiniai; 
vienas 16, kitas 12 m.

šelpimo įstaigos paskyrė $750,- 
000 įvairiems darbams ba
landžio menesį

'Qalvos 25,000 šeimynų Cook 
apskrityje, kurios gauna pašal
pą, užsidirbs' pinigus reikalin
gus šeimynų palaikymu*! balan
džio mėnesį, Illinois Emergency 
Relief Commission šiandien 
paskelbė.

Komisija paskyrė * ,$375,000 
Work Relief komitetui pirmai 
šio mėnesio pusei ir užtvirtino 
$750,000 biudžetą visam mėne
siui. Tai yra $250,000 daugiau 
ir užtikrins darbus 9,000 dau
giai.’ vyrų negu kovo mėnesį.

Paskyrimai darbams bus pa
daryti tiesioginiai iš šelpimo 
stočių. Mfork Belief komitetas 
parinks ir užtvirtins darbų pro-

Du vaikai pražuvo, išėję į 
mokyklą užvakar po pietų, ir 
ikišiol negrįžo. Policija jų ieš
ko, bet ikišiol be pasekmių. 
Pražuvę vaikai yra Cecil Goetz, 
16 m., ir Bebty Goetz, ,12 m.

radio kliObo
PROGRAMAI

(APART NEDČLD.)
Iš STOTIES

PRANEŠIMAI 1 3 6 0 KILOCYCLES.

[ CLASSIFIED ADS. 1
Business Service
Biznio Pątarnayimaj8

KNYGVEDYS gali vesti jūsų kny
gas viena arba du syk į savaitę arba ka
da pireiks. 
7800.

Ben Franklin, Haymarket

Tel. Canal 4124 Pirmos klasos darbas 
PLUMBINGAS 

Greitas ir Garantuotas patarnavimas 
JULIUS J. STROGUL 

Plumbingas — Apšildymas — Sewerage 
Kontraktorius 

Apskaitliayimą paduosime ant 
pareikalavimo 

2240 W. 22nd St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

PARDAVIMUI saliuno barai ir 
cooleds, labai pigiai. 5 702 W. 65 
Tel. Prospect 1363. 

j"'—.. ....... .....................................—-----------------

PARDUOSIU registerį, elektriką ope
ruojamas, kainavo $3 50, dabar atiduo
siu labai pigiai. 

4240 So. Artesian Avė.

For Rent

ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 
Gaukite velykinį permament išanksto. 
Specialės permament waves, geriausios. 
Eugeene, Gabrielene ................
Circulene ...................................
Bathers .......................................
Pasirinkimas bile vieno iš 3-jų 
Pirmas 4 dienas savaitėje. .Drėgnas finget 
wave
Sausas finger wave—35c.Penkt. ir Šešt.50c 
Atdara nedėlioj išryto. 3114 S. Halsted St.

RENDON Storas ir 5 kambariai 
su visais įtaisymais, gera vieta byle 
kokiam bizniui. 2638 W. 69th St. 
Atsišaukit pas L. Lapinskų, 6635 S. 
Sacramcnto Avė. 

------ o------

25c —— Penk. ir šeši.

$5.00
3.50
2.50 

$1.00

35c.

RENDON 4 kambarių flatas. 3 lu
bos. iš fronto su visais parankumais už 
$13.00 j mėnesį.

913 W. Cullerton St.

Furnished Rooms
WEST CENTRAL WIND0W SHADE 

CLEANERS
5103 W. Madison St. Chicago

Senas langų užlaidas išvalo ir per
taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro.

LIETUVIŲ DIRBTUVĖ
ŠAUKITE COLUMBUS 9309

KAMBARYS dėl vaikinų ar mer
ginų su valgiu ar be. Klauskite bu- 
čeroėje. 3300 S. Union Avė.

ANT RENDOS kambarys dėl mer
ginų ar vedusiais porai, prie našlės mo
teries. 2 lubos. N. Markes, 2332 W. 
23rd St.

RENDAI pigiai kambarys inteligen
tiškam vyrui. Nėra vaikų. 3 lubos fr.

3301 So. Halsted St.

SLA 129-tos kuopos susirinkimas 
įvyks Jurgio Chemaiisko svet, 1900 
S. Union avė., balandžio 9 d.j 1 v. 
po pietų. Visi nariai malonėkit da
lyvauti, nes šis susirinkimas yra 
svarbus. Bus rinkimas centro sekre
toriaus. —Valdyba..

. . ——  ""n   Į .

‘‘PAŽANGOS’’* PASKAITOS 
Paskaitų laikys ftrfv.' Kl. Jurgelionis

Sekamų sekmadienį, balandžio 9 
d., Universal Kliube (814 W. 33 
St.) įvyks “Pažangos” paskaita, ku
rių laikys adv. Kl. Jurgelionis.

Paskaita bus tikrai Įdomi, todėl 
visi kviečiami atsilankyti. Pradžia 
2:30 vai. po pietų.

'Garficld Park Pašelpinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj ba
landžio 9, 1933 Lowler Hali. 3929 W. 
Madįson St. 1 p. m. Visi nariai būtinai 
atsilankykite yra daug naujų apsvarsty- 
tymų, taipgi bus renkami darbininkai 
ant baliaus, katras įvyks balandžio 22, 
1933. Rast.

CLASSIFIEDADS
MORITZ NUPIGINTŲ KAINŲ 

BUŠŲ STOTIS. Pigiausia busų trans- 
portacija kada nors buvusi, paduškos, 
porteriai, kortomis lošti stalai. Rezerva
cijos. Webster 2480. 628 S. State St. 
į pietus nuo Harrison.

KAMBARYS su valgiu ar be valgio 
dėl dviejų vyrų, ant tyro oro sale Chi
cagos. transportacija gera, miesto gatve- 
kariais 7416 W. 62nd Place. Telepbone 
Sommit 58.

Financial
 \  7 FinansapPaskolos

1-MI IR 2-R1 MORGIČIAI

Apiprekiavimas — Kolektavimas — 
Adjustmentai —r- Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

Partners VVanted

REIKALAUJU partnerio dėl alaus 
daržo (Beer Garden) arba rendaųninko. 
Pikniko daržas užimtas per visą vasarą, 
sekmadieniais ir ketvirtadieniais. Ge
ra proga padaryti pinigų, Atsišaukite pas 

JOE MANAGERIAUS ’ 
12251 So. Union Avė.

Ist Flor

kaii-1 planui su atatinkamomis ir iš-
I kilmingomis reccmonijomis 
bus suteiktas vardas, kuris 
tikėkime, skridiniui pasisekus, 
“pastatys lietuvių tautą ant 
-žemėlapio.“

Fondas, kuris “■krikštyno
mis“ rūpinsis tiki, kad į iškil
mes suplauks 10,000 Chicagos 
ir apielinkes lietuvių. Įžanga 
į aerodromą kur krikštynos į- 
vyks bus 25c nuo ypatos. Vie
ta bus paskelbta vėliau. (

ap-
mo-

ANT RENDOS kambarys, apšildo
mas, prie mažos šeimynos vaikinui, mer
ginai arba vedusiai porai. Galime var
toti virtuve. Ant pirmų lubų.

7030, S. Artesian Avė.

jonas paleistas už $1,000 
ei ją.

Teismo rekorduose abu 
kaltinimai yra “obtaining
ney by mean.s of confidence 
game“, bot apkaltintasis pareiš
kė, kad dėl vieno yra neaišku
mų. Vienas tų apkaltinimų 
(panaikintas) turėtų bu‘ti “em- 
bezzlement by bailee”.

Aukos plaukia į la
kūnų Girėno-Dariaus 

skridimo fondą c

Bal. 23 d. chicagiečiai iškil- 
mingai pakrikštys aeropla
nų, kuris įrauks iš Neiv 
Yorko į Kauną.

Amerikoje 
sumų, kuri 

surinktais 
nėra labai didelė.

Girėno-Dariaus transatlan
tinio skridimo fondui dar 
truki ta apie $1,100, bet jo 
globėjai ir ekzekutyvis skri
dimo komitetas tiki, kad lie
tuvių visuomenė 
sukels reikalingą 
palyginta su jau 
$5,000

Šis skridimo projektas rado 
labai daug pritarimo lietuvių 
tarpe ir sukėlė didelį entuzia
zmą. Kiekvieną dieną į fondą 
plaukia aukos, pelnai nuo pa
rengimų, etc.
$61 aukavo Unity L. B. Club.

Viena paskutinių Cbicagos 
organizacijų prisidėti prie 
skridimo rėmimo buvo Unity 
Lithuanian Club 
Lake, kuris
prisiuntė Lietuvos 
A. Kalvaičiui, fondo pirminin
kui $61.00 aukomis. Be to, 
prisidėjo Teatrališkas Kliu- 
bas “Lietuva“ — $5.00, Frank 
Toliušis — $5.00 ir Antanas 
Kairis, P. Šilius, Antanas Pet
kus ir K. Kolalis 
Stakauskas
—iš Tovvn of Lake kolonijos.

Unity L. B. kliubo valdy- 
bon įeina — Wni. J. Kareiva,) 
—pirm., J. N. Gaižauskas — 
sekr., Frank Raila, — ižd. ir 
J. Vilimas ir N. širvinskas.

Town of 
šiomis dienomis 

Konsului

po $1.00.
$2.00. Viso, $77

Už $30 paskolą ture 
jo sumokėti $170 

nuošimčių
šis pavyzdys parodo kaip “loan 

sharks” išnaudoja vargo pri
spaustus darbininkus

Reikale “Sales Tax”
Matykite J. P. VARK ALĄ. 

Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris uždeda sistemas, 
knygvedysteš, išpildo valstijai 
reikalingus "Sales ir Income” 
Taksų Raportusl

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Senas Auksas
 Old Gojd 

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

REIKALINGAS partneris į res ta U ran
to ir alaus biznį, nes vienam per daug 
darbo. Atsišaukit kurie nusimanot apie 
alaus biznį. 3517 S. Halsted St.

Help VVanted—Malė
Darbininką Reikia

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ’experto darbą už jūsų 
pačių kain^. Mes taipgi cinuojame, 
kaip tai rynas. “<fowh spots" ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

IEŠKAU nevedusi© vyro nc P‘j?ko 
ir nejaunesnio 40 metų amžiaus, kuriam 
galėčiau įtaisyti janitoriaus darbą. Atsi
šaukite Drexel 3689, Anha J.

REIKALINGAS kriaučius. patyręs ta
me darbe. Kazimieras Laučius. 3317 
Auburn Avė.

PASIRENDUOJA kambarys apšildo- . 
mas, prie mažos šeimynos. ’

3427 S. Emerald Avė.

Business Chances
F?įdavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI graži ir moderniška 
grosernė. Priežastis pardavimo.* savi
ninkė išvažiuoja. 10819 S. Michigan 
Avė. Roseland.

PARDAVIMUI bučernė geroje lietu
vių kolionijoje, pigiai, priežastis parda
vimo. nemokų lietuvių kalbos.' 

t 4059 Archer Avė.

Pereitą savaitę valstijos pro
kuroras suėmė eilę biznierių, 
kurie skolino pinigus neturtin
giems darbininkams u*ž jų algą, 
kaipo užstatą. Jie vadinami 
“loan sharks“. Lietuvių kalboj 
—“paskolų rykliai“/ štai geras 
pavyzdys, kuris parodo, kaip jie 
išnaudoja vargo prispaustus 
darbininkus:

Geležinkelio darbininkas, lie
tuvis, pasiskolino iš vieno tų 
“ryklių“ $15. Tai buvo 1927 
m. Sutiko mokėti $3.00 nuo
šimčių į mėnesį. Į septynius mė
nesius sumokėjo $21.00 nuo
šimčiais, bet pati $15.00 paliko 
kaip buvusi. \

Pagaliau pajėgė ją atmokėti, 
bet po menesio laiko buvo pri
verstas pasiskolinti kitus $15, 
Sumokėjęs $3 per 'kelius mėne
sius, keliais atvejai^ skolino po 
$5, iki visa paskola 
$30..

Už ttios nuošimčių 
jo $170, bet paskolos nei kiek 
nesumažino. Vėliau supiažino 
ją iki $12, bet’ nuošimčių už tą 
sumą turėjo sumokėti $3. *— 
600%> už naudojimą $12 dve
joms savaitėms, nes į tą laiką 
paskolą atmokėjo/

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na* 

muose* arba studijoj < 
60213 š- Halsted St 

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

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams. reikale nesusipratimų su 
rendaunninkals. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savininku 
ir rendauninku reikalais. Męs neturi 
me skyrių. Atadara kasdien* nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak, Šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininku 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tek Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40

Help VVanted-—Female
Darbininkių Reikia

‘ /

REIKALINGA patyrus biznyje mo
teris organizuoti ir išmokinti moterų 
grupę, agentauti iš namų į namus parda
vinėti moterų higienai palaikyti prepa
racijas. Uždarbis iki $500 per mė
nesį yra galimas. Pamatykite p. 
Ackerman, kambarys 715—166 West 
Jackson Blvd.

KENDŽTŲ ir cigarą krautuvė par- . 
siduoda, pigiai.

2030 Canalport Avė.

GROSERNĖ ir delicatessen krau
tuve pardavimui. Gera vieta, daug 
stako, ir kainos 
tarp 7 ir 8 vai. 
arba šeštadieny 

2109 So.

žemos. Atsišaukite 
vakare penktadieny 
iki 9:30 v. vak. 
Halsted St.

mėtį

OPERATORKOS. prie siūlių, sujun
gimo, kampų darytojos, patyrusios prie 
vyrų kelinių siuvimo. Ateikite prisiren
gę dirbti. Henry Trouser Service, 328 
W. Van Buren St.

PARSIDUODA
namo, karštu vandeniu apšildomas.
ra vieta, tinka bile kokiam bizniui

3149 So. Halsted St.

grosernė su ar be 
Ge-

pasiekė

sumoko

Rockforde rengia vakarą skri 
diino naudai. .

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ' 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS —■ 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi-

“Greitas ir

Automobiies
ATIDA! ' Ne pirkite naują 

karą pirm negu mus nepamaty 
site. Męs galime jums sutau
pyti daug pinigų.

205 W. Wacker Drive 
Room 1217

PARDAVIMUI 
f ikčeriai.

soft drtnk parlor

Lafayette 4445

PARDAVIMUI 
išmokėjimų.

bučernė ant lengvų

2414 W. 69 St.

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

NAUJOJ VIETOJ

’AINT] <-
į

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

CHRYSLER DE LUXE PASKKIAU- 
SIS 1”31 MODELIO SEDANAS 
Važiavo juo labai mažai, yra taip 

naujas kaip dieną, kuomet jį nusipir
kau. r 
išbaigimas, 
tairai.
Paaukausiu už $*300. Namie bile laiku 
nedėlioj, 1715 Humboldt Blvd., 1 Apt,

PARDAVIMUI ar mainymui 10 tro- 
kų garadžius ir 2 augštų bizniavas na
mas, yra Imas morgičius. arba mainy
siu ant farmos ar namo 18 apielinkėj. 

3943 S. Francisco Avė.

Originalis, gražus dviejų spalvų 
, — be jokio ženklo, puikus 
Reikia pamatyti, kad įvertinti.

Farms For Sale
rikiai Pardavimui

CHRLSLER PASKIAUSIS 1931 CU$- 
TOM COUPE

Važinėjau juo tik keletą Įimtų mylių: 
Karas kaip naujas, šeši dratiniai tairai, 
beveik visai nauji. Karšto 
dytuVas, kainavo man virš 
kia cash, paaukausiu už 
Atsišaukite tiktai nedėlioj 
Spaulding Ave., 2nd flat.

vandenio šil- 
$1250. Ręi- 
tiktai $250. 
2020 North

FARMA 80 akių Wis. su budinkais. 
gyvuliais ir mašinerijom, prieina prie 
upės, mainys ant namo. 120 akrų farma 
Mich. su budinkais, gyvuliais mainys 
ant namo.

Bungalow 6 kambarių Marųuette Park 
parduos pigiai arba mainys ant lotų ar
ba morgičių.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė. Viąginia 075 7

Vakar paaiškėjo, kad krimi- 
nalio teismo teisėjas Michael 
Feinberg panaikino vieną ap
kaltinimą prieš lietuvį real-es- 
tatininką S. L. Fabijoną, “for 
want of prosecution“, sako teis
mo rekordai.

Kito apkaltinimo svarstymas 
atidėtas iki gegužės 9 d., Fabi-

Skausmai Greit Su
stabdomi Už Mažą 

Kainą
Nelaukite geresnių laikų, bet prižiūrėkite 

aavo b vai katu tuojaue. dabar. Vėžys, Votis. 
Džiova. Operacijos ir kitokios ligos paeina 
nuo kraujo ir dėl neifigydymo nervų, odos, 
vidurių, kepenų, žarnų,' inkstų. Jus' galite
paaigelhfiti sekdami Al planą: No, 11 bu* , 
kitę pats savo gydytoju, raukite Helena Žo> 
liti Tonikų No. I ir 'kitus saugius gamtos 
gyduoles, arba No. 2 Speciali Žolių ir Blok' 
trikos Treatmentns. Ateikite .tuoJaus 
Specialio Pasiulljimo 18 $1.00 lAinfiginimųi 
vaisto už 50c. Pamatykite \Dr. .P. B. Si- 
manskl, Kronifikų Ligų Specialisto, kraujo, 
nervų. Vuricose Gislų, PRes, Moterų Ligų 
ir kitų. Gaukite Dykai Rgzamineciją ir 
$4.00 Speciali Pmdulijimą 18 $2.50 fręatmen- 

_ to eu $1.50 buteliu Motina Helena Tonikų
kuomet įvyks aeroplano ^^kni^Dr. p^.^mansK. 

1800 No. Damon Avo„ Chicago, III. N.ĮB! 

. c ■ ė • J ■ •■ ■ ■

Lietuvių kolonija Rockforde 
irgi neatsilieka nuo kitų, nes 
balandžio 22 d., vietinę SLA. 
77-ta kuopa planuoja surengti 
vakarą skridimo nauddi. Pro
jektui vadovauja kuopos pir
mininkas John Shawa.
Bal. 31 d. "krikštys" orlaivį 

• Chicagiečiai turės progą at
sisveikinti su lakūnais Da
riumi jr Girėnu balandžio 31 
d., 
“krikštynos.’’ Tą dieną aero-

■*jx

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramančionis, Vedėjas. 
štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis ........ 

ir augščiau
S PAR Yarnish, galionas M.25 
FLAT Paint, galionas $ «Į .59 
3214 So. Halsted St.

. 5c
ir augščiau

PERIjlSALDYMAB VEDA PRIE " 
. ' PLAUČIU UŽDEGIMO 

AfisUangoklte tino pmfgaldimo r*- 
.irtillarinl 'Išvalydami savo viduriu* > 
Laikykite buvo vidurius ’liuosul, pra- ■*«sss,»W'

;*• ...
&& & ■■

: ■ ■

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
■ KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

Didelis knygų ir gintarų pasirinki
mas — nupiginta kaina. Musų kny
gyne randasi šimtai skirtingų knygų: 
apysakų, istorijų, mokslų knygų, juo
kų, monų, muzikalių dainų ir tt.. Kny
gynas atidaras nuo 9 ryto ki 5 vai. vakt 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Htlsted St.

> Chicago, 111.

PLYMOUTH 1931 SEDANAS
Negalima atskirti nuo naujo. Varto

jau mažiau negu vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais, Geriausis karas, kokį 
kadanors turėjau. Reikalas cash verčia 
niane paaukauti už $200. Atsišaukite 
nedėlibj 4832 . North Wipchester Avė. 
arti Lawrence A v c., 2-ros lubos.

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

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

, PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, su akmeniniu frontu — .6 
ir 6 kambariai — $6000. 5524 So. 
Carpenter St.

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE Cp. M. A.> Laberdia, sav.
Langams Užlaidas, taipgi valome

I kas ir langams užlaidas, 6821 
||Wi?stern Ave„

Chicago, III,
Tel Republic

firan- 
South 
5730,

Miscellanėous
įvairus

JĄNITORIUS nori mainyti mažą 
darbą,Galima , gaut daugiau, darbo. 
Kreipkitės tik laišku Box 1547, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Ttateai 

BARBERIO fixtqriai, kainavo 
$1,700, parduosiu bž $400. Atsišau
kite 9 vai. ryto, nedėlioj iki 12 vai. ry
to. 10315 S. Michigan Avė.

DIDŽIAUSIAS . REAL ESTATE 
BARGENAS CHICAGOJE 

Paveldėtojai priversti paaukauti 2 fla- 
tų medinį. I flatas arcolar, karštu van
deniu šildomas, paskiausj fixturiai. gra
žiai apsodinta vieta, 3 colių augščio kai
mukai.' tiktai $2000. Padarysite dau- 
giaus kaip 12% gryno pelno. Telefonas 
Yards 0845.

Soda
NAUJI ir vartoti, barams fixturiai ir 
/j Fountain (20 centų ant dolerio). 
/ 1434 Sb. Wab^6 Avė.

PARDAVIMUI kampas žemės 72 pė
dos ant Archer Avė., didelis automobi
lių pravažiavimas. Gera vieta gasolino 
stačiai, 
tus lengvais išmokėjimais. Taipgi ga
limą mainyti j bile kokį namą.

Reikalinga $500 įmokė t, ki- 
_ ‘ , Taipgi ga-

mainyti j bile kokį namą. 
JOSEPH YUSHKEWITZ, 

3647 Archer Avė., 
Tel. Virginia 0757




