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Prezidentas Pasiūlė Platų
Programą Išvystymui 

GamtiniųTurtų
Rooseveltas nori iš-

1

vystyti platų Musele
Shoals projektą

Michigan valst. pir 
moji ratifikavo pro 
hibicijos atšaukimą

Prašo kongresų priimti jo pro
jektų, kuris išvystytų gamtos 
turtus ir suteiktų daugeliui 
žmonių darbo

Valstijos konvencija 99 balsais 
prieš 1 ratifikavo 21-mų kon
stitucijos pataisų

WASHINGTON, bal. 10. — 
Prezidenats Rooseveltas šiandie 
įteikė kongresui platų Tennes- 
see upės išvystymo projektų, 
prašydamas jį priimti.

Į tų projektų įeina pabaigi
mas statyti didelės Musele 
Shoals, Ala., hydroeelktros sto
ties ir nitrato dirbtuvių, taipgi 
pravedimas plačių darbų pot
vynių kontrolei, sodinimas miš
kų, nusausinimo darbai ir geri
nimas dirbamosios žemės.

Musele Shoals hydro-elektros 
stotis ir nitrato dirbtuvės buvo 
pradėtos statyti karo laiku ir 
turėjo tarnauti karo reikalams. 
Bet dar nebaigus darbų, karas 
Užsibaigė. Tas užbaigė ir dar
bų prie Musele Shoals. Repub- 
likonai nesutiko, kad pati Val
džia operuotų didelę -pramonę, 
o privatinių tokių didelių kom
panijų, kurios norėtų pabaigti 
ir operuoti tų projektų, neatsi
rado. ‘Siūlėsi Fordas, kuris su
tiko dirbtuvėse gaminti trųšas 
—nitratus ir jas pigiai ūkinin
kams pardavinėti. Bet kongre
sas nesutiko pavesti Musele 
Shoals Fordui, nes butų atsi
radęs didelis ir pavojingas kon
kurentams elektros ir nitratų 
pramonei. Todėl nuo to laiko 
Musele Shoals stovi neužbaig- 

. tas, nors valdžia į tų projektų 
yra įdėjusi daugelį milionų do
lerių.

Roosevelto projektas eina to
liau, negu kad vien išvystymas 
Musele Shoals. Jis nori išvys
tyti visų tų upės klonį. Jo 
projektas paliestų kelias vals
tijas ir miliomrs tų valstijų gy
ventojų. Jis nori, kad visų tų 

. projektą vykintų pati valdžia— 
per tam tikrų korporacijų, ku
ri butų vedama pačios valdžios, 
bet turėtų privatinės įstaigos 
lankstumą ir iniciatyvų.

“Jai turėtų būti uždėta pla
čiausia pareiga suplanuoti tin
kamų suvartojimų, konservavi
mą ir išvystymą Tennessee upės 
baseino ir visos apielinkės te
ritorijos gamtinių turtų visuo
tinam socialiam ir ekonominiam 
šalies labui”, sako prezidentas 
Rooseveltas savo pranešime 
kongresui. Ji turi turėti galių 
ir tuos planus įvykinti.

Jei tie planai pasirodytų sėk
mingi, tada bus galima eiti prie 
tokio pat laipsniško planingo 
išvystymo gamtinių turtų vi
soje šalyje.

LANSING, Mich., bal. 10. — 
Michigan yra pirmoji valstija, 
kuri formaliai ratifikavo 21-mą 
konstitucijos pataisą, kuri at
šaukia 18-tų konstitucijos pa
taisų, įvedusių visoje šalyje pro- 
hibicijų.

Prohibicijos atšaukimą rati
fikavo valstijos konvencija, ku
ri buvo išrinkta visuotinu* gy
ventojų balsavimu bal. 3 d.

Konvencija ratifikavo prohi
bicijos atšaukimą su didelėmis 
iškilmėmis. 100 konvencijos de
legatų susirinko valstijos atsto
vų bute ir pirmininkaujant vi- 
ce-gubernatoriui Stebbins, pada
vė savo balsus. 99 delegatai 
balsavo už ratifikavimą, o 1 
sausas balsas buvo paduotas 
prieš ratifikacijų. Posėdyje da
lyvavo kaipo svečias ir guber
natorius Comstock, kuris dau
giausia prisidėjo prie to, kad 
Michigan patapo pirma valstija 
ratafikavusi prohibicijos atšau
kimo konstitucijos pataisų.

Antroji valstija, kuri tų pa
taisą ratifįkifos, bus Wisconsin. 
Ten. valstijos konvencija susi
rinks už kelių dienų.

Reikia, kad mažiausia 36 vals
tijos ratifikuotų, pirm negu 
konstitucijos pataisa skaitysis 
priimta ir prohibicija visoje ša
lyje bus atšaukta.

Nors Micnigan yra pirmoji 
valstija ratifikavusi prohibicijos 
atšaukimą, bet ji ir ikišiol dar 
nėra legalizavusi alaus. Jis gal
būt bus legalizuotas dar tik už 
kelių dienų. Gubernatorius ne
prileido alaus legalizavimo, pri- 
sibijant, kad gavę alų gyven
tojai gali tiek apsidžiaugti, kad 
užmirštų balsuoti konvencijos 
rinkimuose ir kad todėl, dėl 
gyventojų apsileidimo, kartais 
gali patekti į konvenciją sau
si ei.

Atsisako skubintis 
su Chicagos mero 

rinkimais

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

Galbūt lietus, ar net ir snie
gas išryto, biskj šalčiau.

Garsus Anglijos rašytojas George Bernard Shaw (dešinėj), 
kuris pirmų kartą apsilankė Amerikoj, svečiuose pas San 
Francisco,' Cal., merą Angelo Rossi.

Naziai areštuoja ir 
kalina svetimšalius 

už kritika
Vienas Šveicarijos seržantas jau 

yra nuteistas kalėjiman

nuo-' 
būti

ser-

BERLYNAS, bal. 10.—Ame
rikiečiai, kurie nepalankiai žiu
ri į dabartinius įvykius Vokie
tijoje ir jų nazių valdžių, ge
riau padarys, jei Vokietijoj ne
silankys, ypač jei nemėgsta sa
vo nuomonę slėpti. Nes jeigu 
išreikš nepalankią naziams 
monę Vokietijoje, jie gali 
a'reštifoti ir įkalinti.

Šveicarijos kavalerijas
žantas Bertsch, kuris vienoj 
sankrovoj išsitarė, jog Šveica
rijos ir Italijos gyventojai ma
no, kad reichstago rumus sude
gino patys naziai, tapo nuteis
tas vienam mėnesiui kalėjiman.

Vienas žydas kromelninkas, 
Leisten, liko nuteistas į me
tams kalėjiman už skleidimą 
“neteisingų” žinių apie nazių 
nuožmumus prieš žydus. Vienas 
vokietis liko nuleistas 15 mėn. 
kalėjiman už parašymų laiške 
savo motinai New Yorke, nepa
lankių naziams dalykų.

žydai advokatai laimėjo 
koncesijų

žydai advokatai laimėjo 
valdžios koncesijų,
paskelbus naujus įstatymus, ku
rie sušvelnina suvaržymus žy
dams advokatams. Pirmesnįais 
nazių įstatymais, žydų advoka
tų buvo palikta proporcijoj su*- 
lig skačiaus žydų gyventojų— 
apie 1 nuoš. Dabar pakeista 
taip, kad galės praktikuoti tie 
žydai advokatai, kurie buvo teis
mų priimti preiš rugp. 1 d., 
1914, taipgi tie, kurie tarnavo 
karo lauke ir kurių vaikai yra 
žuvę kare. Pirmiau* butų pasi
likę Berlyne tik 35 žydai advo
katai, dabar jų galės būti apie 
900.

HOT SPRINGS, Ark., bal. 10. 
—Chicagos laikinis meras Corr 
buvo atvykęs į čia parsivežti 
miesto tarybos komitetų komi
tetų, kad kuogreičiauSia butų 
galima sušaukti miesto tarybos 
susirinkimų ir išrinkti pilnateisį 
Chicagos mėrų. Tečiaus meras 
gryžo vienas, nes čia posėdžiau
jantis komitetų komitetas at
sisakė skubintis baigti darbų ir 
pagreitinti mero rinkimus. Ko
mitetas gryš tik apie pabaigų 
šios savaitės ir tik kitų savai
tę miesto taryba galės laikyti 
susirinkimų.

iš 
kabinetui

U

CHICAGO.— Chicago j e pra
deda reikštis alaus trukumas. 
Taipgi gengių veikimas, kad pa
imti savo 

•kybą.
kontrolėn alaus pre-

Jugoslavijoj siaučia Lietuvos Naujienos 
teroras ir areštai 1

Masiniuose areštuose sukimšti į 
kalėjimus visi opozicijos va
dai. Nori serbams uždrausti 
spaudų

Bedirbant, užgriuvo 
žemė

Varnių komendantas 
Nuteistas kalėjiman

Illinois atletinė ko 
misija uždraudė 

ristynės
Ristynės uždraustos neaprybo- 

tam laikui delei neaiškių Lon 
dos-Savoldi ristynių davinių

CHICAGO.—Illinois atletinė 
komisija, kuriai pirmininkauja 
Joseph Triner, paskelbė nuo
sprendį, kuriuo ristynės Illinois 
valstijoje lieka uždraustos ne- 
aprybotam laikui.

Visos rengiamos ristynės ta
po atšauktos . ir negalės įvykti.

šis uždraudimas yra pasekmė 
labai neaiškių Jim Londos ir 
Joe Savoldi ristynių davinių. Jos 
įvyko pereitų penktadienį. - Po 
20 min. ristynių, referee Mana- 
goff ristynės sustabdo ir Savol
di paskelbė laimėtoju. Londos 
orieš tai užprotestavo, nes jo 
iečiai nebuvę prispausti prie 
matraso ir pats Savoldi buvo 
labai keblioj padėty. Dalykas 
atsidūrė atletinėj komisijoje. 
Londos liudijo, kad kai referee 
patekšlenęs per pečius, jis ma
nęs, kad liepia Savoldi paleis
ti, nes abu buvę po virvėmis. 
Pats referee prisipažino, kad 
nuosprendį jis išnešė stovėda
mas ir visai nežiūrėjęs ar Lon
dos pečiais yra prispausti, ar ne.

Komisija išklausiusi abiejų 
pusių liudijimo, pripažino Sa^ 
voldi laimėtoju, bet kartu už
draudė visokias ristynės neap- 
rybotam laikui. Manoma, kad 
ristynės bus leistos tik tada, 
kai komisija patieks naujas 
griežtesnes ristynėms taisyk
les.

Ristynės tik ką pradėjo ap
simokėti Illinois valstijoj, kaip 
jau susilaukė skandalų, delei 
kurių priseina visai Uždrausti 
ristynės.

V1ENNA, Austrijoj, bal. 10. 
—Atvykstantys iš Jugoslavijos 
keleiviai praneša, kad ten siau
čia tokis teroras, kokio dar ne
buvo.

šimtai karaliaus Aleksandro 
diktatūros priešininkų yra su
kimšti į kalėjimus. Suimti yra 
visi opozicijos vadai ir net ei-’ 
linini nariai.

šį terorą iššaukė didelė val
džios išgąstis, kurią dalinai pa
gimdė Jugoslavijos karinių lai
vų jurininkų maištai Raguvoj ir 
Gattaroj. Neramumai šalies vi
duje irgi didėja. Prie maištin
gų kroatų ir makedoniečių da
bar dedasi ir patys serbai, ku
rie reikalauja valstybės rekon
strukcijos, arba bent naujų lais
vų rinkimų.

Karaliaus Aleksandro sveika
ta esanti paįrusi ir jis esąs arti 
nervinio pakrikimo. Tečiaus jis 
griežtai tebesilaiko savo perse
kiojimų politikos ir net rengia
si kroatams uždrausti vartoti 
lotiniškų alfabetą ir primesti 
jiems serbų rusiškąjį alfabetų 
(kaip kad savo laiku rusai, no
rėdami primesti lietuviams savo 
“graždanką”, buvo uždraudę 
vartoti lotiniškąjį alfabetą).

Opozicijos vadai buvo areš
tuojami tokiais masiniais areš
tais ,kad nebėra laisvo nė vieno 
žymesnio valdžios priešininko.

Jugoslavija pereitų savaitę 
atsisakė įsileisti du Anglijos 
parlamento narius, Riley ir 
Buxton, nors jie btfvo gavę Lon
done vizą. Mat vienas jų, 
Buxton, buvo pasirašęs po at
viru laišku karaliui Aleksand
rui, kuriame buvo protestuoja
ma prieš karaliaus diktatūrų. 
Tas laiškas pereitų rudenį tilpo 
Anglijos laikraščiuose.

VIRBALIS.—Kovo 2 d. beka, 
sant žvyru, užgriuvo žemė ir 
mirtinai sužeidė pil. J. Saka
lauskų.

Socialistai protes 
tuoja prieš puoli

mą bedarbių
CHICAGO.—Illinois socialistų 

partijos pildomasis komitetas 
pasiuntė gubernatoriui Horner 
protestą prieš policijos ašarinių 
dujų bombomis išvaikymą tų 
bedarbių “bado maršuotojų 
kurie važiavo
Proteste pareiškiama, kad nors 
socialistų partija ir nedalyva
vo tame bedarbių maršavime, 
tečiaus ji protestuoja prieš tų 
maršuntojų tokį nuožmų polici
jos išvaikymų.

»
į Springfieldą.

Apsistojo didėjimas 
reikalavimo pašel- 

pos bedarbiams

Geležinkeliečių streikas Airijoj

DUBLINAS, Airijoj, bal. 10. 
—Airijos Great Southern gele
žinkelio darbininkai paskelbė 
neoficialį streikų, kuris palie
čia apie 5,000 darbininkų. Nė 
vienas traukinys neišėjo iš Dub
lino ir paštas j pietinę Airiją 

Įyra pristatomas tropais.

Francija apkarpė 
Mussolini taikos 

planą
RYMAS, Italijoj, bal. 10. — 

Frau ei jos ambasadorius įteikė 
Mussolini savo valdžios atsa
kymų į Mussolini keturių vals
tybių taikos planų. Franci jos 
atsakymas taip Mussolini pla
nų apkarpo, kad mažai kas iš 
jo liko.

Kas daryti,— Mussolini 
spręs tik po pasitarimo su 
kieti jos vice-kancleriu* von 
pen ir su Goeringu, kurie 
atvyko į Rymų.

' SPRINGFIELD, III., bal. 10. 
—Valstijos prokuroras padavė 
apeliaciją augščiausiam teis
mui dėl teisėjo Brown nuo
sprendžio, kuris pripažino vals
tijos prekių taksus nekonstitu- 
ciniais. Prokuroras prašo tei$- 

klausi-mo greitai išr 
mu nuosprendj

WASRINGTON, bal. 10. — 
Prezidentas Rooseveltas užbai
gė ruošti pienus refinansavimui 
namų morgičių ir tutojaųs pasiū
lys jį kongresui priimti. -

MIRĖ RAŠYTOJAS
HENRY VAN DYKE

nu-
Vo-
Pa-

DR.

ŠIAULIAI. — Kariuomenės 
teismas savo išvažiuojamoj se
sijoj Šiauliuose kovo 9, 10 ir 
11 d. sprendė tris bylas: vieną 
—Vąinuto valsčiuj 1931 metais 
siautusių trijų plėšikų V. Bliu- 
džiaus, V. Limonto ir Jančaus- 
ko, kuriuos kar. teismas nubau
dė sunk. darb. kai. iki gyvos 
galvos; antrų—nežymių tūlo 
kareivio bylų ir trečių— buv. 
Varnių stovyklos komendanto 
majoro Kosto Rudaičio, kurį 
teismas nuteisė kalėti sunk, 
darbų kalėjime pusantrų metų 
ir nustodino visų laipsnių bei 
privilegijų. Rudaičio bylos 
svarstymas užtruko net dvi die
nas.

CHICAGO.—Bedarbių šelpi
mo įstaigos praneša, kad reika
lavimas pašelpų nebedidėja, bet 
apsistojo vietoje ir galima ti
kėtis pradios mažėjimo iman
čių pašelpų.

Didėjimas pašelpų pareikala
vimo ypač buvo didelis pereitų 
rudenį. Vienų mėnesį skaičius 
šelpiamų žmonių pašoko. 10 
nuoš. Pereitų vasarį padidėji
mas skaičiaus šelpiamųjų sie
kė tik 4 nuoš. Skaitlinės už ko
vo mėn. dar nesuvestos, bet 
numanoma, kad bus padidėji
mas. Nors ir prisidėjo naujos 
šelpiamos šeimynos, bei tuo pa
čiu laiku* daug šeimynų paliovė 
imti pašelpų, vienam ar kitam 
jų nariui gavus darbų.

Tikimasi, kad iki vasaros skai
čius šelpiamųjų bus žymiai su
mažėjęs.

PRINCETON, N. J., bal. 10. 
—Savo namuose pasimirė gar
sus švietėjas, rašytojas, filozo- 
fas ir kunigas Dr. Henry Van 
Dyke, 80 m„ profesoriu*s Prin
ceton universitete. Jo filozofijos 
ir visų jo raštų pagrindas bu
vo, kad “pasaulis eina geryn”. 
Tų savo optimizmą jis skelbė 
visų savo amžių.

Jis gimė 1852' m., German- 
town, Pa. Jo tėvas buvo pres
biterionų kunigas. Tad ir sūnūs 
patapo kunigu. Baigęs poli
technikumų vėliau baigė Prin
ceton teologinę seminariją ir 
per kelis metus kunigavo. Tuo 
laiku jis pagarsėjo kaipo rašy-
tojas ir būva pakviestas dėstyt 
anglų kalbų Princeton universi
tete, Karo metu jis buvo am
basadorius Holandijoj.

Balbieriškio viršininkas 
pasodintas į kalėjimą
BALBIERIŠKIS.—Pernai Bal

bierišky, Marijampolės ap. bu
vo įsteigta policijos nuovada ir 
nuovados viršininku atkeltas p. 
Lukošius. Tas gyventojams bu
vo gana patogu, nes reikalus su 
policija buvo galima atlikti vie
toje. Bet tuojau paaiškėjo, kad 
į Balbieriškio policijos' nuovadų 
buvo atkeltas netikęs policijos 
viršininkas, nes per trumpų lai
kų jau spėjo apsiskandalyti: iš- 
aikvojo valdiškus pinigus ir tu
rėjo sėsti į Marijampolės kalė
jimų, Ūkininkai dabar labai 
šūsfrtipinę, nes daug kas mo
kėjo įvairius ieškos ir mokes
čius ,o nuovados viršininkas 
kvitų jiems nedavė, tai ar tik 
neteks antrukart mokėti.

Lietuvoj vėl atėjo “dili
žanų” gadynė

Vienas

Išgriebė admirolo 
Moffett lavonų

NEW YOAK, bal. 10. —Karo 
laivyno raštinėj gauta žinių, 
kad iš vandenyno tapo išgrieb
tas lavonas rear-admirolo Wil- 
liam A. Moffett, kuris žuvo 
kartu su* didžiuoju dirižabeliu 
“Akron”, kelios dienos atgal 
laike audros paskendusiu van-, 
denyne, New Jersey pakraščiuo
se.

Tai jau penktas išgriebtas iš 
juros lavonas iš žuvusių su di
rižabeliu jurininkų.

Pradėjo tyrinėjimų “Akron” 
nelaimės

LAKEHURST, N. J., bal. 10. 
—Karo laivyno tyrinėjimo teis
mas šiandie pradėjo tyrinėjimų 
dirižabelio “Akron” nelaimės, 
kad surasti tos nelaimės prie
žastį. Toje nelaimėje žuvo 73 
jurininkai ir oficieriai.

Pirmiausai tapo pašaukti liu
dyti “Akron” vice-komanduo- 
tojaę Wylie ir du jurininkai,— 
vienatiniai trys žmonės išgelbė 
ti toje didelėje nelaimėje.

MARIJAMPOLĖ. 
vežikas mano įsitaisyti karietkų 
—diližanų, į kurį tilptų 20 ke
leivių. Į Kauną projektuoja 
mainyti 3 kartus arklius. Esą 
butų keleiviams pigu ir patogu, 
na ir kišenei butų ne blogai. Į 
Kauną u*ž 1 asm. imsiąs 2 litu.

Dirba be poilsio
Autobusų sunkvežimių judė

jimui, delei nepanešamų mokes
nių, visiškai apmirus, atsinau
jino ‘brikų” gadynė ir dabar 
“brikai” kursuoja: Marijampo- 
lė-Kuanas, Marijampolė-Vilka- 
viškis, Marijampolė-Prienai ir 
kitur. Tasai pats brikų veži
mas dažnai atsiduria: Kaune. 
Prienuose ir Vilkavišky, neturė
damas jokio polisio, bet sako, 
kad ir darbas labai sunkus ir 
atlyginimas mažas, bet nuola
tinis.

Ir karo invalidai pėsti į Kauną
Kaikurie neturtingi karo in

validai dėliai brangumo susi
siekimo autobusais Kaunan, 
kad atliktų savo būtinus rei
kalus, eiha p^sti.

RYMAS, bal. 10. — Fransec- 
co AgeAo savo hydroplanu pa
darė naują pasaulinį greitumo 
rekordų, padarydamas 426 my
lias į valandų.

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

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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bininkų. Skurdas ne tik tiesio
giniai, bet ir netiesioginiai jas 
paklupdo. —Jonas Ascilla.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos.paprastai 1

1 nhsi, -morgi

Be šliubų ir divorsų

blpgy draugijų; j02 merginos 
li^USįios įąpgąutos ir pamestos 
savo meilužių, o 226 merginos 
nąpįldžiuąios griukų tdėj savo

neturi nė 
drovumo 

prisipirko 
ir “gydė”

nežinodami

įtjdk jpi^ųuijan- 
,tiis žiuągus •gąjii ūkiais 

F>ricš 
! viename

Karo laivyno dirižabelio “Akron” įgulos peržiurąjhnas dr akai-į 
tymas jai instrukcijų, prieš dirižitbeliųi lišskrcpdaut kalk^čn.i

Medicinos Žinios
Per 5 metus gėrė radijumo 

vandenį: apsinuodijo 
ir mirė.

kalbėtiPrieš pradėsiant 
apie radijuinu apsinuodijimą 
čia padarysiu lyg ir įvadėlį.

•Kaip tik spėja mokslininkai 
išrasti kokį nors naujų fizi
nį būdų ligoms gydyti, tai vi
sokie šarlątanai, tarytum var
nai šviežių mėsų suuodę, jį a- 
pipuola. Baisu juk ir pamany
ti, kas darėsi, kai tapo išrasti 
ir jau šiek tiek pritaikyti Ii-

liai. Labai ambicingi ignoran- 
tai, kurie paprastai 
krislelio kuklumo, 
ir sąžiningumo, 
Rentgeno aparatų 
žmones. Nieko
apie žmogaus organizmo sudė
tį, veikimų, sugedimų, gydy
mų ir pačius Rentgeno spin
dulius, daug lengvatikių žmo
nelių pavertė invalidais arba 
ir visai po velėna pakišo. O 
valdžia, ypač “laisvoj” Ame
rikoj, tarsi oisteris, tylėjo.

Dar labiau šarlatanai įside
gė, kai medicinos gydytojai 
pradėjo vartoti (tam tikrų li
gų gydymui) dirbtinius sau
les spindulius. Heli joterąpijų 
(ligų gydymų saulės spindu
liais). kuri labai daug žadėjo 
medicinos mokslui ir prakti
kai. šundaktariai pradėjo val
kioti, nelyginant kokia šliurę. 
Tani tikros kompanijos, dole
rių trokšta apsvaigusios, ga
mino visokiausias lempas sau
lės spinduliams gaminti, o 
šarlatanai jas pirko ir ligo
nius “gydė*’. Departamenti- 
nėse krautuvėse, kur galima 
nusipirkti ir batus, ir koji
nes. ir mėsos su kopūstais,

co ir kitokių lempų. Ir pirko 
žmonės šitas lempas sykiu su 
kumpiais, dešromis ir kopūs
tais. Vis, matote, dėl sveika
tos... žinoma, pirko tie, kurie 

jpinigų turėjo ir kuriems tokių 
belupu nereikėjo, nes jie^nį)1 
rastai geroje aplinkumoje gy
vena ir jiems saulės spindulių 
užtenka. O kuriems tikrai sau
les spinduliams gaminti, 
turėjo už ką kvarco 
nusipirkti.

Kas toliau išėjo?
šarlatanai kiek tik

darni Išnaudojo ‘.lengvatikius 
ir puto nuo dolerių. Pagaliau, 
milijonai žmonių pradėjo lyg 
ir garbinti saulės spindulius, 
tikėdami juos, kaip ir kokia 
panacėją (vaistą visoms li
goms gydyti). Sakant, atgijo 
senas kultas: saulės dievini
mas ir garbinimas. Galų gale 
ir pasėkos: tūkstančiai taip 
perdegė saulėje, kad gavo ne
išgydomų odos ligų, o daug 
moterų amžinai sugadino savo

O

lempų

įkabin-

kai saulėje besidegindamos 
davė progos saulės spindu
liams sudaryti jų odoje nie
kados neišnykstančių šlykščių 
pigmentų.

pabar, kad skaitytojas čia 
nesuprastų mane klaidingai, 
pasakau: saulės spinduliai yra 
labai geras daiktas ir sveika
tai ir ypatingai tam tikroms 
ligoms gydyti; bet kada jie 
va r toj aini m eraci j on dl i a j, 
sieit, tiesiog besaikiškai,

at- 
ta- 

da jie yra žmogaus sveikatai 
itin kenksmingi.

O dabar apie radijurnų.
Visų pirmiausia reikia pa

sakyti, kad ką pergyvenu 
Rentgeno spinduliai, tą patį 
tenka pergyventi ir radijam ui. 
O tai reiškia, Kad per šarlata
nų dumblinos sąžinės šerengą 
turės pereiti ir radijumos, 
kaip jau perėjo Rentgeno 
spinduliai ir dirbtiniai saules 
spinduliai. ša rla t anizmas,
mat, Amerikoje yra pasiutiš
kai galingas! Čia ne tiktai 
federalinė valdžia, bet ir šta
tų valdžios pasitaursina prieš 
šarjatanizmų taip vergiškai ir 
žemai, kaip mahometonai 
prieš Alachą.

Kai tapo pradėtas vartoti 
tam tikrų ligų gydymui radi- 
jumas, tai kaip sliekai po lie
taus lindo iš visokių šarlata- 
nizmo olų “radij;Umo terapijos 
specijalistai.” .Įvairiausiais ir 
sukčiausiais budais skelbėsi 
jie galį išgydyti visokias pir
miau neišgydomas ligas, o 
ypatingai vėžį. Rot tai maža. 
.Tie žadėjo daug daugiau. Iš-' 
varvėjusiems, Išsekusiems se
niams, kurie mažai turi proto, 
o daug pinigų net ir jaunai 
meilei nusipirkti, siūlėsi jie 
sugrąžinti “vyriškumų.” O ne
pastovaus gyvenimo vėjų ir 
karščių išdžiovintiems senber
niams žadėjo ne tik tą magiš
ką “vyriškumo” jėgą, bet dar 
ir kitokius jaunystės “lobius”. 
Skelbėsi jie kiek drūti, kad su 
radijumu galį viską padaryti.

nusiperki radijuoto vandens, 
geri kasdieną, ha, ir tau “vy
riškumas” sugrįžta... senatvės 
pelėsiai bei kerpes sutirpsta; 
išnyksta... iO jeigu, sakysime, 
esi jaunas ir dar neišdegęs, lai 
radij uotų vandenį begerbia
mas tokiu ir amžinai bebusi...

Kas atsitiko?
Nugi, lengva likiai ir, bend

rai, minkštos galvos vyrai (ir 
moterys), kurie didžiausių 
smagumų jaučia tik tada, ka
da juos kas nors mulkina ir 
apgaudinėja, ‘‘radijumo ąpeci- 
jalistų” visokius “preparatus” 
tik pirko ir rijo, tarytum o- 
žiąi šienų. Vieni iš jų jau mi
rė, kiti nebepagydomai

sirgo, o dar kiti, žinoma vė
liau susirgs.

štai įdomus atsitikimas.
Tūlas E. M. B., 52 metų vy

riškis, sveriųs 110 svarų, žy
miai sunykęs ir išblyškęs, bu
vo priimtas vienos New Yor-i 
ko ligoninės. Paaiškėjo, kad 
jis gėrė radijuotų vandenį 
mažne per penkis metus ir 
išgėrė 1,400 bonkučių. Kiek
vienos bonkutes talpa buvo 
dvi uncijos, kuris turėjo ra- 
dijoaktyvių medžiagų 2 mik- 
rogramus (mikrogramas reiš
kia vienų milijoninę dalį gra
mo, o gramas lyginasi beveik 
16-kai granų).

su-'.

surasta 
galvos

puotų orų surasta, kad jis yra 
radijoaktyvus. Vadinasi, ligo
nis turėjo radi j ūmo savo kū
no audiniuose.

Ligonis vienval nyko ir, ga
vęs bronchinį plaučių uždegi
mų, mirė.

Darant skrodimų 
žandikaulių, inkstų
smagenų, aortos (didžiosios 
gyslos) ir kaulų smegenų žy
mus sugedimas, kurį, be abe
jo, iššaukė radijurnas.

Gailaus daryta viso kūno 
audinių tyrimas ir surasta, 
jog visame kūne buvo susikro
vę net 73.66 mikrogramai ra
dij ūmo. Daugiausia jo (73.27 
mikrogramai) surasta kauluo
se. Tatai įrodo, kad radijįt
inąs labiausiai mėgia kaulus. 
Kituose audiniuose, žinoma, 
surasta tiktai 0.39 mikrogra- 
nio radijumo.

Dr. A. O. Getllcr ir dr. C. 
Norris daro iš šito ir, žinoma, 
kilų lokių atsitikimų išvadų, 
kad radijūmo 
bendrai, 
džiagos, 
kraujo
veikia sveikatų ,ir pakerta gy
vybę; ir juodu sako, kad tam 
tikri mųistųi arba gėrimai, 
kurie tupi radijunio druskų, 
turi būti griežtai draudžiami.

Žiūrėsime, kaip įtai valdžią 
rengus: ,ąr ,įr toliau leis šar
latanams žmones mulkinti ir 
nuodinti visokiais r a djj uotais1 
maistais bei gėrimais.

druskos arba, 
radijoaktyvios iine- 

jialekę į žųiogaus 
apytakų, neigiamai

GYVENIMĄ SE KANT
Dažnai tenka pastebėti aima

navimų, kad svietas visai ne
bekreipia dėmesio j šventa raš
tų. Labiausiai sielojasi viso
kios rųšies dvasiškiai, kurie 
sako, jog žmonės jau užmiršo 
prisakymų: “Augkite, veiskitės 
ir pripildykite, žemę.”

Tačiau tikrenybėje pasirodo, 
jog tas prisakymas kai kada 
gana uoliai pildomas. Štai prieš 
kiek laiko “salveišinai” Palmer 
viešbutyje laikė savo suvažia
vimų. Tame suvažiavime armi
jos vadas Mclntyre padarė pra
nešimų apie tai, kiek per perei
tus melus organizacija įgijo 
naujų sielų.

Iš įto prąneMmo
jog per įpąįręitus metus M»01yęi-i 
šiai” įpr^M^ė £^7 
motinų. Jš dų
prieglaudos iešĮioŲ qąu s,M Ati
kais, o 'Kitos ibųvo ipesčios ^r 
neturėjo kur ,pasieti.

Iš to skaičiaus -įLltB mediny 
neturėjusios nni penkiolikos 
metų amžiaus. \Visos ikitos ibu- 
vusios .tik vienais ikitąis me
tais vyresnės. - Kaip matqte, 
aukščiau paminėtas .prisakymas 
šiame atvejyje •gana uoliai ibu- 
vo pildomas. ' ‘

Surinktus davinius “išgany
mo armijos” vadas :bandc 
išanalizuoti ir nušv{iesli. fe
są k jo, 817 (pięrginų nųHlRlo 
nuo teiringo kelio besivažine^ 
damos 4mlqmpbilįais; 
,merginus, likusios išvestos iš 
kelio šokių ir pasilinksmini-.

Kaip matote, viskas labai 
išaiškinamų. Vadi- 

Jina phtenka į bėdų 
įtodal, ikad įj»i ^važinėjasi auto
mobiliu, lanko šokių ir pasi
linksminimų vietas, .perdaug 
.pritiki savo Meilužiais arba 
tiesiog todėl, kad ji yra žiopla.

w va- 
uitąsias 

apie 
JO8 iporaššė jžjpoma

\^ąįi aiškina
Rastis.

JĮI sbah, jog iydkiietŲOje Ancrgi- 
^qs iškj-yps-
jo vyįnimu^^i dčl į^^ęįniinio 
skurdo. Fabrikuose ir rast i n ė- 
sse Abosai” įpra^e^a ąilktis apie 
morgas V’ OTe Sy mčijintis. 
Jeįi feitios Kando thati, kaip 
i^iglai sąįko, |per<laug ‘^esh’’, 
jąi fes0i su (jonus i<Įqr;ęaionijų 
,ne<lttitQ, — ^vąro <iš ^tutlio. O 
nelėkti darbo, reiškią iiietekti 
pragyvenimo, štai ka<UU mer
ginos, ipenorė^amos įbadauti 
^o įkąs |badąąįi?i), nypuo- 
Ja

(Kaip tnxatqte, čia didelis 
skirtumas. ‘'Išganymo armi
jos” vą^ias sako, jog .^įmeri- 
koje juerginos smgąįešįja iš 
“rąska^iaus*’ ir dėl žioplumo,

inų vietose; 634 patekusios i o Tlurst suranda, jog Vok i e ti

joje (merginos dėl skurdo atsi
duria ant slidaus kelio.

Mano manymu, paskutinis 
aiškinimas yra kur kas tiks
lesnis. Nėra mažiausios abejo
nės, jkad ir Amerikoje atsidu
ria gėdoje ne kokių turčių 
dukterys, bet neturtingų dar-

J
susitarta

metą'< 
EKSKURSIJŲ !

f f IT 

hfffiri

i

Del Patogumo- jūsų kąrąs turi &Uįt gana di
delis, taip, kad jums butų patogu jame sėdėti. 
Pontiac turi 115 inčų n'heelbase.

.'0:
Del Išpildymo - jus turite Lurėjbi dldejį, įgąlin- 
gą inžiną. Pontiac inžinas yra didelis 77-niij ark- 
lių spėkds kbhš ^s ^ė-
ras 78 mylias i valandą.

Del Ekonomijos- jus turite turėti veiklų 
pasitikėtiną inžiną. Lawąį ųųp^ąųgelįę žįtn.oųių, 
kurie dalyvavo -Pyjątiac Ekonomijos Demonstraci
joje išreiškia nuomonę, kad jie gauna 15 ,dau- 
giaus mylių ant kiekvieno galiono gazolino.

_ . I ’

Del 18žiūros- tik pažiūrėkite, ir jus pa
matysite kaip Pontiac išrodo. Pontiac gavo jšžiii- 
ra parodo gražiausi ir puikiausi styliavimą, apie 
kurj žmonės šimet daųgiąus kalba negu apie kurį 
kitą karą.

Del Saugumo- jus turite turėti moksliškai 
planuotą, šiurkščiai Mbująvįotą Jkąrą jr ęhasjs. 
Pontiac 4-,durų Sedanas sveria 3265 svarus, -ir visi 
uždaryti karai turi Fisher > konstrukciją. Fisber 
No Draft Ventiliacija yra specialis priedas visų 
uždarytų modelių.

Jeigu jus turite Fęątįąc dicĮĮ^ mrumą ir inžiną 
jūsų kąrę, .tik tųoiuęt jus gah'jte turėti tikrą liaują 
iš jūsų kar®!. PonMae yra typuuga General Motors 
Vertybė—^pastebėtinas karas žemą kainą lauke— 
ir karas vertas nupirkime

,V:

MATYKIT ŠIUOS
COMMUNITY MOTORS, Ine.. Pistii6utoiį|ąi, .235 E.

NORTHWKST 
COMMUNITY MOTORS, ,lnę. 

24.73 Mihvųtilcro Avė. H 
NORTIIWEST BUICK, CO, 

3801 Liuvrciice A ve. 
SMASON MOTOR . .SALES 

7300 W. Grumi Avė.
SUNDRERG įMOTOR SALES 

3030 N. Cicero <A<ė. - ;

FRED tllAiUL MUTUR ŠALES 
<J(H7 S. Wę»tern jtye.

ROLE MOTORS. Ine. 
5313 So, ANhlmid Ąvo. 

McFARLANI) A KHENAN, 
7047 S- HiMuM - HL 

MILDA AUTO AIjBft’.. 
HOs'blANB3 'UutfIK >4&LES

■ . d- .. •

NOKTU
<!<>M.M|!N1TY MOTORS, .Ine/, 

z 0251* llrou<lw»y
FRANKtlN-tVEBER MOTOR SALES

OIOI N. Clark St.
GROSHINGKR. MOTOR SALES

2050 Laivrence Avė.
HEINZ MOTOR CO.

8140 Lincoln Avė., NHes Center
NORTH ŠUORE BCICK CO,

1131 Chicaao Avė., Kvauston
NORTH ŠUORE B UI CK <JO. '

110 So. Jht St., Mlahlatid Purk
AVARNER MOTOR SALES

3037 Soiithpoi‘t Avė.
WM. I1USSE & SONS, Ine.

134 N. I'ark Avė.. I'ark Rldge, Iii.
BRKHITON I’ARK MOTOR SALES

431)1 Archer Ayo.
COMMUNITY- MOTORS. Ine.

2511) S. Mlchlgan Avė.
COMMUNITY MOTORS, Ino.

7718 Stony Island Avė.

Ine.

E ES CO.

r

EKSKURSIJOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 

rinko šiais metais dėl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laivus.

BALANDŽIO 22 DIENĄ
Laivu <<G«ieSH0LM”

ir Nc.v Yorko j Gotbenburgą, iš ten gelžkeliu j Oslo ir 
modernišku gražiu laivu į. KĮ^ipėdg.

tiesiai į Klaipėdą
ši Ekskursija labai patogi tiems, kurie turi daug baga

žo arba vežasi automobilių.

GEGUŽES 20 DIENI
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą.

III M eJ IZ.I 171'1 Fl'

Laivu “FREDERIK VIII”
•tiesiai į Klaipėdą, šiuo laivu galipia yežtįs automobilių 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažų, jeigu nebus jo dau

ginus kaip paskirta.

BIRŽELIO 29
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną.

t»QIXW idHCAGO RUICK (CO.
81100 Comtnt'Į’clal Avė. 

STERNHMUg SALES & SERVICE,
M>35 Citavę Avc.

MARES MO.TOR BALĘS
1000-02 ,W. 22nd St.

ę citicAoo avf.Nvb MČTOR BAUBS
2202 W. ęiilcuąo Avę.

EMU, DENEMARK, Ino.
. 418 Bui-UnKton .Romi. Lh G runge.

FECKAT BROS. MOTOR SAGES
. RooHCvelt Rd. & 2iui Avė.,. Mnyvvood

A. >L. Ine. ■ ■ '■
52 Mndhon St., Onk Vark 

CICERO IIL1CK SAUKS CO.

PONTIAC "585
' .V- ■: '■ v. ,< .'A.'V ..i;-.' '^8'

k r.H h tCONOM Y. S Ik Ai g h l Lv A jGEIvY km. M t o rtjšg;

A N L >

LIEPOS 18 MENA
Laivu “LEVIATHAN”

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

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Atinerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant Kreiptis prie aavo lai
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vietų ant 
laivo.

Chicagojc .vienmetis Liet. Laivakorčių Agentų ‘Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
•kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITĄN TRAVEL

SERVICE • . ’ •
1,68 Grand :St., Brooktyn, N. Y.

LITŲUANIAN “VIENYBE”
P.UBUSHING CO..
1,93 Grand St„ Brooklyn, N. Y.

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

ĄTLĄNTJC TRAVEL SERVICE L ZEMENTAUSKĄS.
3'42 *W. Broaidway, 130 Congress Avėriue,
So. Bbston. Mass. Wat«btrty. Gortn.

“JDlRyĄ” 6820 Aupcdor St.» C. J. Č»QSHNER? 12? į 
s/Jleveland, Ohip. - - *■ --

AMBR4JZE *V. 478 Ferry Avė.
Newark, N. J.

JOHN SEKYS, 433 t>ark St.,
Hartford, Conn.

“NAUJINU” Uivakoučių Skyrius
d St., Cliicairo. III.

PAUL

P. 4&AR«FKfeV!čIUS.
> 6^8 jNorth Mdin St.

Moątdlo, Maw.
J. J.‘URBSAS, 187 Oak Street. 

Lawrence. Mass.

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

*«—■



Palyginamai

Informacijų kreipkite, j

liečiančią SALES

iškaba turi rastis

notėjo

Vietinis gyventojas grįžta į pra
eiti; prisimena pirmuosius 
lietuvių organizacijų metus

NORTH 
GI AMAN 

LLOYD

diide- 
Porą 
buVo

/S-,-

Rengiasi prie 1-mos Gegužes, 
Darbininkų šventes iškilmių

Įvyksta šiandien Masonic 
Temple; draugija auga na
riai, sako korespondentas^

• !

■ Trečios Klasės Kainos: .....................
Iš Now Yorko į Klaipėdą................................$ 92.00
| Klaipėdą ir atgal.............................    153.50

Pridedant Jung. Valst. Taksus.

f

A

Antradienis, bal. 11, 1933 'j* • 4 ■

KRUOPIŲ LAISVŲ 
JŲ KAPINIŲ 

REIKALU
šį p. Juozo Liek i o atsišauki

mą šiomis dienomis gavau iš 
Lietuvos. Amerikos? lietuviai, 
kurie paeina iš Kruopių ir 
aplinkinių vietų, privalėtų vi
sais budais remti jau įkurtas 
laisvas kapines. Žemiau telpa 
p. Liekio atsišaukimas.

—Dr. A. L. Graičunas. 
Brangus Amerikiečiai!

Prieš 20 ir daugiau metų 
ir aš gyvenau Amerikoje, Chi- 
cagoje. Tais laikais buvo įs
teigtos Lietuvių Tautiškos 
kapinės. Tų kapinių steigime 
ir aš uoliai darbavausi, būda
mas organizacijų sekretorium 
ir pirmininku. Iš pradžių į 
tas kapines ne visi palankiai 
žiurėjo, nes klerikalai ir jų 
pakalikai jautė skaudų smūgį. 
Atsimenu, kad pirmas miru- 
sis buvo laidojamas su orkest
ru mano kaimynas Antanas 
šegžda, kilęs $ Skaudvilės 
valsčiaus, Laknynes kaimo. Su 
kokia panieka tada žiurėjo 
klerikalai ir tamsioji tų laikų 
buvusi minia, kada mes ėjome 
su dūdų orkestru lydėdami 
velionį Antaną šegždą pro šv. 
Kryžiaus bažnyčią per gatves, 
ir kiek tada nekurios bobelės 
ir tamsesni vyrai šnairavo ir 
juokėsi iš musų tokių darbų.

O šiandien, aš manau, kad 
į jūsų broliai amerikiečiai, 
Tautiškas kapines kaip chica- 
giečių, taip ir kitų jau yra 
žiūrima kitaip, — daug prie
lankiau ir garbingiau, nes su
siprato ir tie, kurie tada dar 
nesuprato Tautiškų kapinių 
svarbos. Ir man butų labai 
malonu išgirsti per spaudą ar 
šiaip kiek jau guli tose kapi
nėse Chicagoje. kuriose pa
laidotas buvo prieš 20 metų 
pirmas suaugęs vyriškis, ma
no buvęs kambarietis Antanas 
Šegžda.

Man Chicagos Tautiškos ka
pinės buvo labai malonios ir 

Jįns dažnai lankydavau, nes ir 
pats maniau jose pasilaidoti. 
Bet likimas taip leme, kad te
ko grįžti Lietuvon ir daugiau 
iki šių dienų grįžti negalėjau. 
Tada ėmiau skleisti ir Lietu
voje laisvą demokratišką min
tį. Būdamas St. Seime pama
čiau, kad juodoji armija, kle
rikalai, varo smarkiausią agi
taciją iš tribūnos, per baž
nyčias ir ant bačkų prieš lais- 
vesnius ir demokratiškai nusi
stačiusius žmones. Jie grąsino 
pragaru ir nepriėmimu į ka
pus laidoti bedievių. Tada nu
tariau žut-but įsteigti laisvas 
kapines, kad žmonės nebijotų 
juodosios armijos pletkų ir 
nesirūpintų, kol gyvi, kad ka
žin į kokią balą įkiš po mir
ties jei nebučiuos rankų ku
nigėliams ir jų gražioms gas- 
padinėms. 1926 metais, susita
ręs su Žagarės laisvamanių 
pirmininku, A. A. Dr. Mikalo- 
ju Kuprevičia, išgavau iš val
džios leidimą atidaryti kapi
nes. Apkasę grioviu ir aptverę 
štanketais su gražiais išmūry
tais vartais, rugsėjo 4 d. iškil
mingai jas atidarėme, daly
vaujant Dr. Jonui šliupui, spe
cialiai iš Kauno atvykusiam 
dėl atidarvino “Laisvos min- 
iies Žmonių Kapinių.” Atvyko 
Dr. Mikalojus Kuprevičia su 
buriu žmoniij iš Žagarės auto
busu, būrys laisvos minties 
žmonių iš Šiaulių su laisvama
nių draugais valdyba ir sekre
torium p. Orentu. Į atidarymo 
iškilmes susirinko keli tūks
tančiai žmonių ir iš tolimų 
vietų, iš keliolikos Kruopių 
apylinkės valsčių žmonės da
lyvavo. Nors policijos nuova
dos viršininko padėjėjas Bra
zaitis ir trukdė kiek galėda
mas ir pataikaudamas kleri- 
kalams, bet kapinės buvo ati
darytos ir iškilmės praėjo kuo 
puikiausiai prie gražių p. J. 
šliupo ir kitų pasakytų kalbų, 
tarpais grojant geram dūdų 
orkestrui 
jau mano

1932 m. gruodžio 16 d. atspau
sdinta “Naujienose” ištisai su 
Dr. Mikalojaus Kuprevičiaus 
laidotuvių paveikslu. Tą ats
pausdintą “Naujienose” mano 
laišką pirmas atsiliepė ponas 
P. jMiller-Maliorius, kruopiš
kių, per “Naujienas” 1933 m. 
sausio 25 d., kviesdamas kai
mynus pasikalbėti tuo reikalu. 
Baigdamas savo straipsnį p. 
P. Miller-Maliorius rašo: “Ku
rie šiam sumanymui pritaria
te, malonėkite atvirutę para
šyti su vardu ir antrašu, kad 
paskiau galėtume susirinkę 
pasitarti.”

štai vasario pabaigoje gau
nu nuo dukters Bernicčs Lėkis 
(4624 So. California avė., Clii- 
cago, III.) laišką, kuriame, be 
kitko, rašoma, kad ponas D. 
Maliorius daug darbuojasi dėl 
Kruopių laisvų kapinių; net ir 
kliubą pradėjo tverti. Prisiun
tė iš laikraščių iškarpas, kur 
rašoma apie Kruopius. Skai
tau iškarpas: Gimė nauja or
ganizacija — Kruopiečių Pro
gresyvių Kliubas. Toliaus skai 
tau, kad žada tarnauti tik lai
svos minties liaudžiai ir svar
biausiai, — teikti pagalbą lai
svos minties draugams Kruo
piuose, Lietuvoje, kovoje 
prieš juodąjį klerikalizmą. 
Rašoma, kad atsiliepė nevien 
kruopiečiai, bet ir papilie
čiai, akmeniškiečiai ir net 
viekšniečių.

Dar reikėtų pastatyti ir šioks 
toks paminklas a. a. Dr. Mi
kalojui Kuprevičiui, kaipo bu
vusiam aušrininkui ir varpinin
kui ir daug pasidarbavusiam 
dėl iškovojimo Lietuvos nepri
klausomybės.

Dr. A. L. Graičunas savo 
laiške man rašo, be kitko, kad 
kapinės turi išsižiurėti kaip 
gražiausia sodas; kad butų me- 
džių-medelių prisodinta, taip 
kad jame paukščiai mėgtų čiul
bėti ir t. t. Viena pusė kapinių 
yra pilna įvairių medžių, o ki
ta be. Mat, jau prieš atidary
mo kapinių buvo pasodinta 
medžių, bet po atidarymo, kai 
draskė piktadariai* vartus ir 
tvorą, tai nulaužė pasodintas 
gražias ir dideles liepas. Per 
visą laiką maniau vėl apsodinti 
įvairiais medžiais, nes aš turiu 
savo parke visokių medžių, bet 
bijojau, kad nenueitų veltui 
mano darbas. Kol nėra prie 
kapų namo dėl sargo, tol ne
verta ir sodinti, nes vistiek 
tamsus gaivalai galės nulaužyti 
antru ir trečiu kartu.

Taigi, padėkodamas Dr. A. 
L. Graičunui, ponui D. Miller- 
Malioriui, F. Leonui ir kitiems 
už suorganizavimą ir prisidė
jimą prie Kruopiečių Progresy- 
vio Kliubo, prašau darbą tęsti 
toliau.

Mes irgi dirbame. Aš gavęs 
iškarpas iš laikraščių skaitau 
visiems. Dauguma džiaugiasi ir 
pritaria tam dalykui. Iki šiol 
aiškiu laisvamaniu Kruopiškiuo
se buvau beveik tik aš vienas 
ir prigulėjau prie Žagarės lais
vamanių draugijos, o dabar 
kaip tik gavau iškarpas iš 
laikraščių ir Dr. A. L. Graiču- 
no laišką, pradėjau organizuoti 
Kruopių Laisvamanių Draugiją. 
Jau įsirašė didelis žmonių* bū
rys dar be susirinkimo. Mat, 
susirinkimo negalėjome daryti, 
nes reikia draugiją Įregistruoti

pas apskrities viršininką. Bet 
manome greitai įregistruoti ir 
įregistravę pradėsime platesniu 
maštabu veikti.

įPlecių-lotą dėl namo pasta
tymo prie kapinių sargui duo
siu veltui tokį, kokį tik reikės, 
nes išmūrijąs namą, aptvėrus 
gražia tvora ir apsodinus me
džiais bus nors dalinai pasiek
tas visų jūsų ir mano tikslas.

Todėl kaip savo vardu, taip 
ir visų musų apylinkės laisvos 
minties žmonių prašau nesu
stoti ir varyti pirmyn pradė
tąjį naudingą ir garbingą dar
bą. Kad minint vienų metų su* 
kaktuves nuo mirties Dr. Mi
kalojaus Kuprevičiaus Kruopių 
Laisvos Minties žmonių Kapi
nės daug gražiau atrodytų, bū
tent: su gražia tvora, gražiais 
vartais, gražiais nameliais, pa
minklu ir apsodintais mede
liais. Tada ne vien mes kruo
piškiai, akmeniškiai, viekšniš
kiai, papilieniškiai, kuršieniš- 
kiai, žarieniškiai, šakiniškiai, 
gruzdiečiai, skaisgiriečiai, žaga- 
riečiai, vegeriškiai, klykuliečiai, 
laižuviečiai ir t. t., bet ir jus 
amerikiečiai, matydami pa
veiksluose savo darbo vaisius 
džiaugsimės.

Mes jau žvyrą ir akmenis 
žiemos laiku ruošiame ir lau
kiame pavasario bei jūsų, bro
liai amerikiečiai, paramos.

Juozas Liekis.

mynų gerove, kviečiami ateiti, 
įstoti į šią organizaciją ir drau
ge dirbti. J, Allfl.

Kalbos ir muzika 
įvairins Chi. L. D. 
Sav. P. susirinkimą

šiandien įvyks Chicago Lie
tuvių Draugijos S. P. susirin
kimas Masonic Temple, 1547 
N. Leavitt St.

Kaip jau daugeliui Chicagos 
lietuvių yra žinoma, užėjus 
sunkiems laikams daugelis ma
žesnių pašelpinių organizacijų 
negalėjo atsilaikyti ir turėjo 
užsidaryti arba dėtis prie dide
lių ir stiprių pašalpinių orga
nizacijų.

Ch.L.D.S.P. ne tik, kad lig 
šiol atlaikė savo senas pozici
jas, bet taip pat užkariavo ir 
naujas , priglausdama į savo 
tarpą jau kelias mažesnes pa
šaipiuos draugijas ir daugybes 
pavienių.

Organizacijai didėjant, 
ja ir jos susirinkimai, 
paskutinių susirinkimų
tiek skaitlingi, kad beveik vi
sos svetainės vietos buvo užim* 
tos sėdinčių ir stačių.

šį kartą susirinkimui užsibai
gus bus gana įvairus progra
mas. Kalbės neseniai prisidė
jusios prie Ch.L.D.S.P. “Dr. V. 
Kudirkos” draugijos buvęs pir
mininkas p. Strazdas ir p. Du- 
bickas. Koncertinę dalį išpil
dys V. Ascilos ir V. Gunauskie- 
nės duetas. Jiemdviem akom
panuos p-lė Ketvirčiutė. Taip 
pat p. Verbėla pagros vargonais. 
Posėdžiai prasideda kaip 7 :30 
v. v.—Drg, Kąresp. J. A. A-lla.

maršus. Apie tai 
buvo rašyta 
Grąičunui,

laiške 
kuris

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Bridgeporto C. W 
C. U. lietuvių skyr. 

susirinkimo

ta koja. Milkmonas išliko svei
kas.

kieno kaltė nežinia. Sausie
ji tuojau pasakytų, kad, matai, 
tai naujojo “byro” darbas. Už 
jį. dabar nelaimingieji kariauja 
SU mirtimi, o be to ,ir Packar- 
das paliko mažos ^vertės.

— Rep. R.

Sako, pirmas lietuvis 
Roselandan atvyko 

1897 metais

vių dirbo Pullman vagonų dirb
tuvėse, kiti Burnside vagonų 
dirbtuvėse. Laikui bėgant į 
tas apielinkes suvažiavo dides
nis skaičius emigrantų ir gimė 
pirmoji draugija .

1906 metais gimė Visų šven
tų parapija. Gruodžio 27 d., 
1931 metais šventė 25 metų ju
biliejų. Apie jos praeitį, eg
zistenciją ir degenerdciją metų 
bėgyje— kitu kartu. (b. d.)

—Ten buvęs.

ROSELAND.
neseniai, apie 36 metai atgal, ši 
kolonija buvo mažai kam žino
ma. Lietuvių turbut visai ne
buvo. Tik 1897 metais pradė
jo atsirasti musų tautiečių, ne
bent tie, kurie pirmiau ten gy
veno nedrįso pasisakyti esą lie
tuviai. Tais metais teko susi
durti su pirmu lietuviu ant Ken- 
sington avenite.

Bene seniausi Roselando ar 
Kensingtono gyventojai yra A. 
Maslauskas, T. Petkevičius, Ad. 
Urbonas, K. Klimavičius, A. 
Ulbikas, J. Pėža, D. Jurevičia, 
T. Jukna, V. Mažieda, S. Nezals- 
kis ir J. Nezalskis.

Iš tų A. Maslauskis buvo vei
kliausias. Nuolat judėdavo tarp 
lietuvių, juos vis ragino organi
zuotis, sakydamas, kad pavie
niai niekur nedasigausimc. Jo 
pastangos nenuėjo niekais.

Tuo laiku daugiausiai lietu-

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

Garsinkitės Naujienose

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
be persėdimo 

METINĖ EKSKURSIJA

Rengiama vadovybėje

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
GARLAIVIU

Išplauks iŠ New Yorko Gegužės 10 d

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS Ir E. 
RUDNIKAS SAV„ 1(8 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

"NAUJENOS" 1739 S. Hal- 
sted St.. Chicago, III.

ATLANTIC TRAVEL SER
VICE, K. Sidabras, Prop. 
342 W. Broadway, So. 
Boston, Mas*.

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

"DIRVA", 6820 Superlor 
Ava., Clevoland, Ohlo.

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

NORTH GERMAN
LLOYD

Linija Garsly Garlaiviu

BREMEN
IR

EUROPA

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

P. BARTKEVIČIUS, 678 No. 
Maln St., Montello, Man.

J. J. URBIAS. 187 Oak St.. 
Lawr«nca, Mass.

J. ŽEMANTAUSKAS, 130 
Congress Avanua, Watar* 
būry, Conn.

C. J. WOSHNER,-I92I Car. 
son St., S. Pittsburgh, Pa.

A. VARASIUS, 1200 Carson 
St.. 206 Ali Natlons Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.

LITHUANIAN VIENYBE 
PUBLISHING CO, 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

riaus šauktas extra susirinki
mas penktadienyj, balandžio 7 
d. Universal kliube, 814 W. 33 
St. šis susirinkimas buvo šau
kiamas dėl to, kad daugelis 
narių buvo pareiškę norą grei
čiau susitvarkyti ir pradėti 
aktyvį darbą.

Bet kadangi į susirinkimą 
neatsilankė reikalingas narių 
skaičius, tai buvo tik išrinkta: 
— a) du nariai į šaukiamą 
lokalų susirinkimą, bal. 9 d. 
Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
mo reikalu, b) du nariai j 
L. S. - S. c. k. komisiją taipgi 
tuo reikalu ir išrinkta ko
misija iš 3 narių dėl surengi
mo bedarbių parengimo. Visi 
kiti klausimai buvo atidėti iki 
antradienio, bal. 18 d. susirin
kimo, kuris bus sušauktas at
virutėmis paprastoj susirinki
mų vietoj Fellowship House, 
831 W. 33 Place.

Sekamas paprastas susirin
kimas įvyks antradeinį bal. 11 
d., kaip paprastai Fellow- 
ship House, į kurį yra kviečia
mi visi darbininkai ir bedar
biai. šį kartą bus lietuvys 
kalbėtojas V. B. Ambroze, 
kuris aiškiai nušvies, šios drau
gijos tikslus ir siekius. Visi 
kam tik rupi savo ir savo šei-

Nelaimingai pasibai
gė šios naujojo alaiis 

sutifctuvės
Aiitoiiu&iiio!'nelaime je ; j sunkiai

sužeisti lietuviai Lukas ir 
šlepetienė

“SALES TAX” reikalau
ja, kad biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa- 

: vo kostumeriąms kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenės žiniai iš
kaba, 
TAX.
Tokia
kiekvienoje biznio vie- 

r toje.—
\ Naujienos yra prirengu 
• sios tokių iškabų. Jas ga 

Įima gauti už tiktai

15c

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG

THE GEEVUM GIRLS
—-- --------------—
ouchUo-o-gee

CHICAGO Yj4wN.— Vietinių 
lietuvių šlepečių namuose, 3836 
West 65th PI., penktadienį įvy
ko, naujo alaus sutiktuvės, ku- 
riose dalyvavo ir p. Lukas, 3900 
West 65th PI. Bet praleisti vi
są vakarą vien besilinksminant 
prie alučio nėra prasmės —r at
sibostų. Taigi p. Lukas pasiu-' 
lė išvažiuoti “ant raido” su jo 
nauju Packardu, kurį buvo tik 
nesenai pirkęs.

Bevažiuodamas Lukas pasivi
jo pienių prie 67th ir Hamlin 
gatvių. Tai buvo šeštadienį ry
tą, dar prieš saulėtekį. Automo
bilio šoferis 1 Lukas 
“milkmoną” aplenkti, bet šis; 
matyt, labai įkaitęs nuo naujo
jo “byro celebracijos” nepasi
duoti. Ir rezultatas— abiem 
greitai važiuojant, sukibo auto
mobilis su “milkmono” troku. 
Packardas apvirto. Subyrėjo vi
si langai. Pavojingai sužeistas 
šoferis Lukas, kuris dabar ran
dasi savo namuose krūtingoje 
padėtyje, 'taipgi sužeista p. 
šepetienė, kuriai rodos nuiauž

NAUJIENOS 
<1739 So. Halsted St
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Specialistas ii 
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP U ZS1SEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslis, užnuodiji™, krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos, skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Čravrford 5573

gf REĘUBLIC 3100

J. J. BAGDONAS
LIETUVIŲGRABORIUS
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Liūdnoj valandoj- paveskite man visus savo rupesčius?\
< Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street?

VOUCRYING?
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kredito administratoriaus padėjėju. Nuolatiniu patarė
ju tame pačiame departamente yra John Hopkins uni
versiteto teisių profesorius, Herman Olipnant. Preky
bos sekretoriaus padėjėju yra Pennsylvanijos universi
teto teisių profesorius, John Dickinson. -

Rinkimų kampanijos metu buvo sakoma, kad 
Rooseveltui padedąs “smegenų trustas”. Matyt, ,to 
“trųsto” patarnavimu prezidentas ketina ir toliaųs 
naudotis. Tai nėra peiktina. Smegąns vajdžioję yrą nau
dingesnis dalykas, negu pinigų maišas.

. n..... ....................................... i ...... ................................. ..  ri»iii. nu u ....................          ; ....... .u

Apžvalga

MIRTIES SPRENDIMAS SCOTTSBORO BYLOJE

Negrui Heywood Patterson, vienam iš devynių 
jaunuolių, kurie prieš dvejetą metų buvo nuteisti dėl 
tariamo dviejų baltų merginų išžaginimo, teismas vėl 
išnešė mirties sprendimą. Teisme Ruby Bates, viena iš 
tų merginų, kurių skundu remiasi kaltinimas prieš mi
nėtus negrus, prisipažino, kad jie jokios skriaudos nė
ra jai padarę ir kad ji ir jos draugė tyčia sugalvojo 
istoriją apie išžaginimą. Po šitokių jos parodymų teis
me buvo sunku tikėtis, kad prisaikintieji teisėjai kal
tinamąjį pasmerktų. Bet jie jį pasmerkė.

Aišku, kad “džiurininkai” arba patikėjo prokuroro 
Wade Wright žodžiais, jogei liudininkę, prisipažinusią 
prie kreivos priesaikos, papirko New Yorko “žydų pi
nigai”, arba kad jie vadovavosi politiškais sumetimais 
ir visai tiesos nepaisė. Alabamos valstijoje, kur ta byla 
ėjo, rasiniai prietaiai yra labai stiprus. Baltveidžiai 
tenai jokiame dalyke nenori “duoti giliuoti” negrams. 
Šito sentimento, žinoma, negalėjo išsklaidinti savano
riai teisiamųjų negrų gynėjai, komunistai. Jie greičiau 
jį dar sustiprino.

Iš “Scottsboro bylos” komunistai pasidarė partinės 
agitacijos arkliuką. Teisių lygybė ir žmoniškumas 
jiems juk nerupi, nes jeigu jiems tai rūpėtų, tai jie pir
miausia keltų protestus prieš mirties bausmes ir su
šaudymus sovietų Rusijoje. Bet už pasmerktuosius 
Alabamos negrus jie agituoja, pasitikėdami tuo budu 
tarpe juodveidžių gauti šalininkų savo partijai. Kada 
prieš dvejus metus ta byla pirmą kartą iškilo, tai įvai
rios negrų organizacijos bandė sudaryti komitetą nu
teistųjų apgynimui. Žymus Amerikos advokatai ir vi
suomenės veikėjai buvo žadėję tanr komitetui padėti. 
Bet komunistai ėmė kovoti prieš “negrų buržuaziją” 
ir, po ilgų ginčų, jiems pavyko paimti Scottsboro jau
nuolių gynimą išimtinon savo partinės organizacijos, 
“Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo”, globon.

Valstybės gynėjas nepraleido progos tą faktą, kad 
komunistai įsimaišė į šitą bylą, panaudoti kaltinamųjų 
diskreditavimui “džiurės” akyse. Teks prokuroro elge
sys, žinoma, visai prieštarauja teisingumui. Spren
džiant žmogaus kaltę teisme, politiniai ir partiniai su
metimai turėtų būti atidėti i šalį. Bet partine agitacija 
to negalima atsiekti. Jei komunistai savo taktikos ne
pakeis, tai grasina pavojus, kad bus antru kartu pa
smerkti ir likusieji 6 negrai.

sų revoliucijos tikslas yra su
naikinti dabartinę demokrati
nę sistemą, tačiau žmonės lauks 
iš jus teigiamų darbų.

“Mes siunčiame savo sveiki? 
nimą visiems, kurie kenčia, Vi
siems, kuriuos jus persekioja
te. Mes sveikiname savo drau
gus Vokietijoje; jų ištikimybe 
ir pasišventimų gėrisi visas pa
saulis. Jų pasišventimas idėjai, 
jų pasitikėjimas galutina dar
bininkų pasaulio pergale yra 
šviesios ateities užtikrinimas,

o ateitis priklauso darbininką 
klasei h.*’

Tarus šituos žodžius Wels’ui, 
pašoko, kaip padūkęs, iš savo 
vietos nacių vądas Hitleris ir 
visos hitlerininkų gaujos stau-< 
gimu Wels’as buvo užrėktas.

Iš šitos drąsios Vokietijos 
socialdemokratų lyderio kalbos 
reichstage kiekvienas gali su
prasti, kad socialdemokratai 
anaiptol neketina nusilenkti 
prieš “nacių” smurtą. Tiesa, 
laikinai jie gal bus priversti 
susilaikyti nuo viešo veikimo. 
Taip buvo Bismarcko anti-so- 
cialistinių įstatymų laiku (nuo 
1878 metų iki 1890 metų), ka
da socialdemokratų partijai bu
vo atimtos legalio veikimo tei
sės ir partija buvo priversta 
perkelti i užsienius savo spau
dą. Bet socializmo idėja yra 
nenugalima. Jos šalininkai ank- 
sčiaus
pozicijas, 
paveržia fašizmas, ir sutremps 
patj fašizmą.

„j..:... .

ar vėliaus atgaus tas 
kurias jiems dabar

Verte A. Kartanas,

MOKSLININKŲ ĮTAKA NAUJOJE VALDŽIOJE

Prieš keletą mėnesių labai pagarsėję “technokra
tai” reikalavo, kad valdžia butų pavesta inžinieriams 
ir technikos specialistams. Technokratai išnyko taip pat 
staigiai, kaip staigiai jie buvo pasirodę. Bet jų idėja, 
kad visuomenės priešakyje turi bu\ pastatyti mokslo 
vyrai, šiandie dalinai jau yra vykinama gyvenime.

Gal niekuomet dar Amerikos valdžioje nevaidino 
tokios svarbios rolės mokslininkai, kaip Franklino D. 
Roosevelto administracijoje. Prezidentas ir jo kabine
tas, suprantama, atsako už valdžios darbus. Bet jie ne
gali apsieiti be patarimų žmonių, kurie yra ekspertai 
savo srityse. Kai Baltamjame Name sėdėjo Hooveris, 
tai kiekviename keblesniame klausime jisai ieškodavo 
patarimo pas stambiuosius biznio vadus — bankierius, 
pramonininkus, geležinkelių kompanijų prezidentus ir 
didžiųjų prekybos firmų viršininkus. O Roosevelto pa
tarėjai yra daugiausia universitetų ir kolegijų profeso
riai.

Artimiausias dabartiniam prezidentui asmuo yra 
bene prof. Raymond Moley, kuris Columbia universitete 
dėstė viešąją teįsę. Rooseveltas jį paskyrė valstybės 
sekretoriaus padėjėju, bet prof. Moley savo laiką pa-/ 
švenčia ne tiek diplomatijai, kiek prezidento ekonomi
nių planų vystymui. Žemdirbystės sekretoriaus padėjė
ju yra kitas profesorius iš Columbia universiteto ~ 
Rexford Guy 'Tugwell. Jisai, kartu su prof. Mordeęąi 
Ezekiel, pagamino p^dukjįų kainų staJbĮiližayj- 
mo planą Rooseyeltui.

Trečias CoUunbia universiteto profesorius, AdoJf 
A* Berte'Jr., padėjo Rooaeveftui išdirbti, ekonomuos 
program 
sitete

atsako- 
dienas 
dabar

zmo-
yra 

skai- 
dar-

kuria jums teks
mes nesiliausime 
kad tas teisingumo 
butų gyvas, ir nesi- 
i jį apeliavę.

Oscar WUde

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
(Tęsinys)

“Jus galėsite būti ant va
karienės su manim šį vakarą, 
Dorianai, ar ne?”

Jis papurtė savo galvą? “šį 
vakarą ji yra Imogena”, jis 
atsakė. “O rytoj vakare ji bus 
Julicta.”

f‘Kada-gi ji bus Sibyl Va- 
ne?”

“Niekados.”
“Aš sveikinu jus.”
“Koks baisus jus esat! Ji yra 

visos atsižymėjusios' pasaulio 
moteriškes, suėjusios! į vieną. 
Ji yra daugiau, negu vienas 
skirtingas asmuo. Jus juokia
tės, bet aš jums sakau, ji turi 
genijaus ypatybes. Aš myliu 
ją, ir aš jturiu' padaryti, kad 
ji mylėtų mane. Jus, žinantis 
visas gyvenimo* paslaptis, pa
sakykite man,' ;ykaip aš galė
čiau
kad mylėtų mdne! Aš noriu, 
kad Romeo pavydėtų. Aš no
riu, kad pasaulio mirę mylė
tojai išgirstų musų juoką ir 
nusimintų. Aš <noriu, kad mu
sų aistros kvapab sujudintų jų 
dulkes j sąmonę, prižadintų 
jų pelenus į skausmą- Dieve 
mano, Henriau, kaip aš gar
binu ją!”

WELS’O ATSAKYMAS 
SMURTININKAMS

Vokietijos reichstago posėdy
je, kovo 23 d., socialdemokra
tų partijos pirmininkas, Otto 
Wels, savo partijos vardu pa
darė drąsų pareiškimą prieš 
Hitlerininkus, nurodydamas, 
kad socialdemokratai ir to- 
liaus nesiliaus kovoję už lais
vės ir socializmo principus. Ji
sai pasakė;

“Ant socialdemokratų parti
jos yra verčiama visa 
mybė už sunkiausias 
Vokietijoje; ir už (tai 
akmens mėtoma į mus.

“Musų darbas atstatant
kraštą, atsteigiant jo ekonomi
nę padėtį, išvaduojant okupuo
tąsias Vokietijos teritorijas,
pasiliks istorijoje.

“Mes reikalavome ir mes iš
gavoms lygias teises visiems 
žmonėms ir mes įsteigėme so
cialinį teisingumą.

“Musų darbu yra sukurta 
Vokietija, kurioje ne baronai ir 
hercogai naudojasi visomis pro
gomis, bet kiekvienas pilietis, 
kilęs iš paprasčiausių žmonių, 
įgijo progą atsistoti tautos 
priešakyje ir pakilti iki vado
vybės valdžioje. Jus negalite 
šito fakto užginčyti, nes kitaip 
jus turėtumėte atmesti savo 
vadą.

“Bet jus negalite pasukti at
gal progreso ratą.

“Socialdemokratų partija ži
no, kad politinė galią^ kuri nai
kina piliečių teises,''hebus pa
tvari. Mes matome, kaip jus 
vartojate savo galią, bet 
nių teisingumo jausmas 
jėga, su 
tytis. O 
bavęsi, 
jausmas 
liausime

“Vokietijos socialdemokratija 
šioje rimties valandoje pareiš
kia, kad mes stojame už žmo
niškumo teises, už teisingumą, 
už Laisvę ir Socializmą!

“Įstatymas, kuriuo pasirem
dami jus norite valdyti kraštą 
be parlamento, nesuteiks jums 
galios sunaikinti idėjas. Idėjos 
ir principai yra nesunaikinami. 
Net jus patys turėjote priim
ti Socializmo vardą. Prieš-so- 
cialistiniai Bismarcko įstatymai 
negalėjo sunaikinti Vokietijos 
socialdemokratiją. Socialdemo
kratija stiprėjo ir pasidarė ga
lingiausia partija kaizerio lai
kais, ir mes išeisime sustiprė
ję jš šitų persekiojimų. Mes 
laimėsime naujų jėgų ir naujos 
energijos iš dabartinių jūsų 
pasikėsinimų mus nuslopinti.

“Jus vadinate save naciona
liniais socialistais. Jūsų revo
liucijos ryšys su socializmu yrą 
tiktai tame, kad jus stengėtės 
sunaikinti socialistinį judėjimą, 
kuris per dešimtmečius skleidė 
socializmo idealus ir kuris ne- 
siliąus itai daręs ateityje.

“JĮeigu jus, ponai, įš Nacio
nalinės Socialistų Partijos geis- 
tumėte socialistinių reformų, 
tąi jums nereįkątų taikių įsta-j 
tymų, kokius jus dabar sten
giate^ čia pervaryti. Reichsta-j 
gas priimtų ijfiilžinipka daugu
ma kiekvieną jūsų 
kurį jus &a 
bini«|<ų, valdlpinku 
«es turnautojų labui, ! žemės 

tuvio pag«tai<nui. J
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sužavėti

nors aš truputį pavydžiu at
vaizdui už buvimą ištisu mė
nesiu jaunesniu už mane, aš 
turiu pripažinti, kad aš gėrė
juos! juomi. Gal bui, butų ge
riau parašyti jam. Aš nenoriu 
vienas pamatyti jį. Jis kalba 
tokius dalykus, kurie erzina 
mane. .• Jis duoda man geri) 
patarimų.”

Lordas Henrius šypsojos 
“Žmones labai mėgsta ati-^ 
duoti tą, ko jiems patiems la
biausia reikia. Tą aš vadinu 
giliausiu nuoširdumu.”

“O, Bazilius yra geriausis iš 
bičiulių, bet man atrodo, jis 
yra truputį filistinas. Nuo su
sipažinimo fju jumis, Henriau, 
aš tą dažinojau.”

“Bazilius, mano brangus
vaikine, sudeda į savo darbą) 
viską, kas yra žavėtino jame. 
Pasekmė to, gyvenimui jis nie
ko daugiau neturi, tik prieta
rus, principus ir paprastą 
samprotavimą. Iš visų artistų 
kuriuos man teko pažinti, tik 
blogieji artistai esti asmeniš
kai malonus. Gerieji artistai 
paprastai gyvena tik tuo, ką 
jie sutveria, todėl jie esti visai 
neįdomus. Garsus poetas, tik
rai garsus poetas, yra labiau
siai nepoetiškas iš visų sutvė
rimų. Bet blogesnieji poetai 
yra absoliutiškai žavėjantys. 
Ant kiek blogesnis jų rimas, 
ant tiek puikiau jie atrodo. 
Vien tik faktas, kad buvo iš
leista antros rųšies sonetų 
knyga, jau padaro žmogų gan 
nepergalimu. Jis gyvena poe
zija, kurios jis negali parašy
ti. Kiti rašo poeziją, kurios jie 
neišdrįstų atsiekti.”

“Aš abejoju, 
tikrai taip 
Dorianas 
pindamas 
nosinės iš
viršūne butelio, stovėjusio ant 
stalo. “Tur būt, taip, jeigu jus 
sakote. O dabar aš apleidžiu. 
Imogena manęs laukia. Neuž
mirškite apie rytojų. Sudie.”

Jam apleidus kambarį, lor
do Henriau sunkios blakstie
nos uždribo ir jis pradėjo 
mąstyti. Tiarai, mažai žmonių 
tebuvo taip labai užinteresavę 
jį, kaip Dorianas Gray’jus, 
visgi vaikino pasiutęs garbini
mas ką kitą, nesukėlė jame 
nei mažiausio erzinimo ar pa
vydo. Jis buvo tuo patenkin
tai. Tas sudarė jam įdomesnį 
studijavimą. Jis visada buvo 

• pavergtas gamtos mokslų stu-

daiktai, kuriais tie mokslai už
siima, atrodė jam niekniekiais 
ir nesvarbiais. Ir todėl jis 
pradėjo vivisekcija paties sa
vęs, o užbaigė vivisekcija ki
tų. Žmogaus gyvenimas —tai 

,vienas daiktas, jam atrodė, 
kuris yfa vertas “ tyrinėjimo. 
Palyginus su juo, niekas kitas 
neturėjo jokios vertės. Tas tie- 
oa, jogei prisižiūrint į tarpi- 
nanie puode skausmų ir sma
gumų gyvenimą, negalima už
sidėti ant veido stiklinę mas- 
ką, arija išvengti sierinių du
jų, kad nenuvargintų protą ir 
nesudrumstų baisiausiais įsi
vaizdavimais ir be pavidalo 
sapnais mintis. Buvo nuodų 
taip komplikuotų, jog dažino- 
jiinui ypatybių reikėjo susirg
ti nuo jų. Buvo taip keistų li
gų, jog norint dažinoti jų bū
dą, reikėjo persirgti jomis. O 
vls-gi, kokį didelį atlyginimą 
iŠ to gauni! Kaip nuostabus 
pasidaro žmogui pasaulis! Pa- 
tėmyti keistą šiurkščią aistros 
logiką ir 
intelekto 
myti, kur 
atsiskiria, 
sutinka ir
esti priešingi 
malonumo, 
tas kainuoja?
permokama už bile kokį jaus
mingumą.

jausiningą spalvotą 
gyvenimą — pate- 
jie susieina ir kur 
kuriame punkte jie 
kuriame punkte jie

— tame buvo 
Ar svarbu, kiek

Niekados ne-

kę man, jogei ypatoss o ne 
principai, sujudina amžių.”

“Gerai, katrą vakarą mes 
eisime?”

“Aš pažiūrėsiu. Šiandie yra 
ąiitradienis. Nutarkime rytoj. 
Rytoj ji lošia Julietę’*.

‘^Gerai. Bristoliu aštuntą 
valandą; ir aš pasiimsiu Ba
bilių.”

“Ne aštuntą, Henriau, pra
šau. Pusę septintos. Mes turi
me būti vietoje prieš uždan
gos pakėlimą. Jus turite pa
matyti ją pirmame akte, kame 
ji susitinka Romeo.”

“Pusę septintos! Koki tai 
valanda! Tai bus lyg atsilan
kymas ant mėsos — arbatos, 
arba perskaitymas angliškos 
noveles. Tui'i būti nors septin
ta valanda. Nei vienas džen
telmenas 'nevalgo * prieš sep
tintą. Ar jus matykite Baziliiį 
nuo dabar ligi to laiko? Ar aš 
turiu parašyti jam?”

“Brangus Bazilius! Aš nesu 
akies užmetęs ant jo ištisą 
sąvaitę. Tai yra gan bjaurus 
mano pasielgimas, nes jis yra 
atsiuntęs mano atvaizdą nuo
stabiausiuose rėmuose, specia
liai jo paties suplanuotų, ir, di j avinio budais, bet paprasti

nuo vieno galo į kitą kalbėda
mas. Džiovingi raudoni taškai 
degė ant jo veido. Jis buvo 
baisiai sujaudintas.

Lordas Henrius 
Šypsojosi, jausdamas 
kintas. Kaip labai jis 
dabar nuo nedrąsaus 
dusio vaikezo, kurį jis buvo 
suėjęs Baziliaus Hallwardo 
studijoj. Jo būdas, lyg gėle, 
išsirutulojo ir raudonos liep
snos žiedam pražydėjo. Iš ne
žinomos paslapties vietos iš
lindo jo siela, o troškimas su
sitiko ją pakely.

“O ką-gi jus manote dary
ti?,” pagaliau paklausė lor
das Henrius. 5

“Aš noriu, kad jus ir Bazi
lius eitumėte su manim kat
rą nors vakarą pamatyti ją 
lošiant. Aš neturiu nei mažiau 
sios baimės kas link pasek
mių. Aš esu tikras, jus pripa
žinsit ją genijum. Tada mes 
turėsime atimti ją iš žydo 
rankų. Ji yra prisirišusi žydui 
ant trijų metų — mažiausia 
ant dviejų metų ir aštuoųių 
mėnesių — nuo laiko. ;Ži- 
Jnoma, aš turėsiu kiek nors 
ISumokėti jam. Kai tau viskas 

jus sutvarkyta, aš paimsiu te- 
-atrą West Ende ir prideran
ti parodysiu jų. Ji padarys 
nas^tU pasiju lygiai ^p, 
lįaip fl įuauę.” ’

“H įgalima, bran
gus | vaikine.” (

ii pamūrys. Ji itųri ne 
4ik

w > ypatiškiįmą,; 
taipgi; d jiįS dažnai esate sa-

paten-

>»». r<

Henriau, ar 
galėtų būti?,” tarė 

Gray’jus, užsikra- 
kvėpalų ant savo 
didelio auksuota

Jis žinojo — ir prisimini
mas nešė į jo indas, lyg agato, 
akis smagumo spindulį — juk 
tai kokiais nors jo žodžiais, 
muzikaliais žodžiais muzika- 
liškai išreikštais, Doriano 
Gray’jaus siela linko prie tos 
baltos mergelės ir garbinda
ma nusilenkė prieš ją Didelė
je dalyje vaikinas buvo jo pa
ties sutvėrimas. Dar nesubren- 
dusį jis padarė jį. Tai buvo 
;nemažmožis. Paprasti žmonės 
laukė, kol gyvenimas atidengė 
jiems savo paslaptis, bet kele
tui, tik rinktinųjų, 
paslaptys buvo 
prieš uždangos
Kai kada tas atsitiko iš meno 
pasekmės, o daugiausia iš li
teratūros meno, kuris tuojaus 
užsiima apie aistras ir inte
lektą. Bet kai kada nepapras
ta ypata užėmė vietą ir atliko 
meno privalumus, ir, iš 
savo budu, buvo tikras 
darbas. Gyvenimas turi 
nepaprastai šaunius

gyvenimo 
atidengtos, 
nuplėšimą.

tikro, 
meno 
savo 

meno
darbus, lygiai kaip poezija, 
turi, ar skulptūra, ar tapyba.

(Bus daugiau)

“uždekit dangti!”
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ŠIANDIEN CHICAGOJE PRASIDĖS “DARBO 
ARMIJOS” KANDIDATĖJ REGISTRACIJA

1 ■ I ............................. .....

Šelpimo statys parinks vyrus iš savo sąra 
šų; įstrie bus pasiųsti į Fort Sheridan 

' dviems savaitėms

Mažėja skaičius dar
bininkų įmančių pa
šalpą; gauna darbus
(Nyo pašalpos atsisakančių skai

čius viršija naujų iberiarbių 
skaičių.

5

Priimąnu .vyrąi J1UO 18 iki 25 metų amžiaus; turės perduoti 
įsas mėnesį savo tėvams.

relief

Cook apskritys yra prisįruo- 
šęs registruoti jaunus vyrus, 
kurie nori įstoti į “darbo iar- 
jpiją”, miškų sodinimui ir ki
tiems darbams, kuriuos federa- 
Įe valdžia numato.

Illinois emergency
commission sekretorius Rey
nolds ir Cook apskričio bureau 
of public welfare J. L. Moss 
mapo, ,kad registracija prasi
dės šiandien, nes jie grįžo iš 
Washingtono su pilnomis in
strukcijomis.

Į armiją galės įstoti tie vy
rai, Jarp 18 jr 25 metų, kurie 
imą pašalpą iš valdžios ir ku
rie sutiks pavesti stambią dalį 
savo įplaukų tėvams (greičiau
siai apie $25). Cook apsk. kvo
ta 4,000).

Įstojimo procedūra
Šelpimo stotys išrinks jaunus 

vyrus i tą armiją iš savo są
rašų ir prisius jiems praneši
mus apie išrinkimą, 
rinktasis sutiks 
jam bus duotas

Jeigu iš- 
jstoti j armiją, 
laiškas centra-

PasaulinėsPaskirtas
Parodos žemių polici

jos vadas
South parkų policijos leite

nantas Edward Redd vakar 
buvo paskirtas Pasaulinės Pa
rodos žemių policijos viršinin
ku. Jis gyvena Maręuette Par-J 
k e, 654 J South Rockwell St. I

Jaunas berniukus sužei
stas banditų — polici

jos susišaudyme
Walter Bredal, 14, 2219 W. 

19th st., sekmadienį buvo sun
kiai pašautas, kuomet pasimai-Į 
še tarp policijos ir automobi
lių vagilių, tarp kurių įvyko 
susišaudymas.

Tariasi su mokytojais 
algų klausimu

lOnville J. Taylor, mokyklų 
tarybos pirmininkas, vakar ta-i 
rėsi su mokytojų organizacijų

PIRMYN
SHARPS and FLATS

ofisui. iPo 
perduotas 
kurį .ves 
turės pe-

liniam certifikavimo 
to, aplikantas bus 
registracijos ofisui, 
»re^uharį armija. Jis 
reiti per me$kąlę egząmlnaci-
ją ir tbus nusiųstas į Fort She- 
ridąn. Ten bus lavinamas dar
be iir fizinėje kultūroje per (<lvi 
sąvrtitį. Po to, aplikantas bus 
nugabentas į stovyklą, >kur Xu- 
rės dirbti.

tGuius idolerį algos už darbo' 
dieną

Visi ‘‘(|arbo armijos” nariai 
bus aprūpinami rūbais, maistu, 
medikale priežiūra, turės pro
gą lavintis sporte, etc. Už kiek
vieną darbo dieną aplikantas 
gaus (dolerį ąlgos.

85% aplikantų parūpins be-, 
darbių šelpimo stotys iš savo 
sąrašų, o likusius — United 
Charities, Red Cross, Catholic 
Charities, etc.'

Visą “darbo armijos
nizavimo darbą Illinois valsti
joje prižiūrės Illinois 
gency relief commission.

Pirmu kartu n po 3929 metų 
sumažėjo skaičius bedarbių 
imančių pašalpą iš valdžios 
šelpimo įstaigų. Emergency 
Welfare Fund ir kitos įstaigos 
.praneša, kad naujų bedarbių, 
ieškančių pašalpos skaičius yra 
žymiai mažesnis už skaičių be
darbių tatsisa]<ančių nuo pašal
pos.

Emergency fondas sako, kad 
daugelis bedarbių grįžta į dar
bus ir pradeda uždirbti pinigų 
pragyvenimui. Neabejoja, kad 
bedarbės situacijoje pasireiškė 
žymus pagerėjimas.

O’Hara bus teisiamas 
gegužės 10 d.

Ęriminąlio teismo teisėjas 
Fardy paskyrė gegužės 10 d. 
Moying Picture Qperąitors uni
jos organizatoriaus RąĮph 
O’Hara bylos s,varstymui, ,0’ilą- 
ra nužudė tos unijos .nąrį Ered 
Oscr. O’Hąra sulaikytas apskri
čio kalėjime. Teismas atsisakė 
paleisti jį už kauciją.

orga-

emer-
Įvažiavo j duobę, o iš jos 

į stulpų

atstovais naujų mokesčių 
rantų išleidimo klausimu, 
rantų išleidimu planuojama su
kelti pinigus atmokėti užsiliku
sias 1932 metų algas.

va-
Va-

Negalėdama suvaldyti auto
mobilio, po to kai ji visu smar
kumu įvažiavo į duobę, mote
riškė Victoria Miller, 25 m., 
5107 Kenmore avė., vakar įva
žiavo į elcveiterio stulpą prie 
Western ir Lake gatvių. Sun
kiai sužeista.

Laike užpuolimo mergi
nos akyvąizdoje nušau

tas jaunas muzikas OARSINKJ'IHS 
NAUJIENOSE

Rock-: 
vakar 
3 plė-'

Elmer Lind, 25 m., 
fordo orkestro vedėjas 
buvo nušautas, kuomet 
šikai jį užpuolę prie 4625 N.i 
Hamilton avenue, o jis jiems 
pasipriešino. Lind sėdėjo auto
mobilyje su savo mergina, kuo
met plėšikai juos užklupo. * j

Mirė pašautas banko 
darbininkas

Evans tono ligoninėje vakar 
mirė Harry Mueller, National 
Bank of Niles darbininkas, ku
rį penktadienį pašovė banditai.

PATENTS
Laikas daug' reiškia 
prie patentų. Nerišk 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes "How to Ob- 
tain a Patent” Ir “Reeord of la- 
ventlon” formos. Nieko 
už informacijas k« daryti, 
ražlnfijimal laikomi i _ 
Greitas, atsargus, rūpestingas 
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRį®N 
Registered Patent Attorney

43-A Secnrity Savin** & Commerc|al 
Bank Bullding

TDirectiy aeroaa Bjreet from Patent Qfflco)

VVASHINGTON. D. C.
■' ........... * ................................... ..............

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

PORTRA1T OF ■ • •

Likę a thinker
Wrapl in sublle thoiighf,
Sitting unth guiet, folded 

hands,
Content and peaceful,
A proinišing smile lurking 
You ivdit

•—Vjotoldas.
Do you know•Ed’s note:

who this thinker may be?

BUZZING AROUND
“Pepita čion, jie čion, pa

saulyj gražiausia...” Yes, sir, 
nhe be... Four weeks and you’ll 
sec.. The plot is hot... The 
scene is keen... Tbc stars are 
stars... The chorus is ’nor- 
mous... Gomc, one, come all... 
May sevonth is date... Aud’- 
.orium is placc... Aiųl so on 
and so forth.

And now the rookies* in the 
first work army on the Po- 
tomac are matehing their 
Skili against George Washing- 
ton’š ‘in įtossiiig dollar hills 
aeross the river... / Frank De
kano inuąt he .preparing for a 
shortąge gf ipateiiial for jig 
saw puzzlcs w,hoii he sends, 
thousands of mep into the fo- 
rerts... Now, we will have Ro
bin Hoods and Mcrry Mcn of 
Forest Preservas through out 
the country...

For those ;who are not al-

ready “i n the know”, we wish 
to announcc to the Litini
ai) i an girls that a Century of 
Progress Lithuanian Day 
ąueen contest is now fully un- 
der way... Our juany pretty 
Lithuanian young ladies are* 
asked to register with the 
iLithuanian Section, Commit- 
tee on Nationalities of a Gen- 
>tury of Progresą, 1.739 South 
iHąkited St., iGhicago... Girls 
from the entire lUnited States 
are eligible, the only reąuire- 
iinent ibeing iLithuanian ances- 
try... Get your applications in 
early... You may be the lucky 
one who will preside over 
•Lithuanian Day, July 16th...

It seems as thougli the 
school Mkids” had to Strike 
ifirst before the teachers 
theinselves would Strike for 
their ,pay... Būt thcn again, 
niayhaps, the boys and giria 
wanted an Early Easter va- 
cation... They wanted to look 
for those. colored Easter eggs 
even before they were hid... 
Severai of the young ladies 
confessed Jhat they nceded a 
day or two off to hųy thein
selves an Easter fročk... That 
vacation was the only way 
in wbich the boys could get 
any spring bascball training... 
Which reminds usi that the

tcam... Many of the 
are back from lašt
We just received 

ncw able-bodied re-

pirmyn Aces w.Ul soon again, 
je organized hito a strong 
įaseball 
Veterans 
seasoin.. 
sevcral
eruits. Look out, there Keno-' 
sha... We,ll be up ‘there 
liek the tar out of you...

AVe wisli to emprasize as 
•we go into the .lašt .month of. 
reheąrąals before the staging 
pf Pepita that it is iinportanb 
;that ,each member attend both 
rehearsals every week. Re- 
hearsals are held eąch Wed- 
nesclay and Friday... Our fa-, 
yorite interrogator lašt Friday, 
put ithe fojlowing guostiem Jp, 
one of our new members, 
(Bruno Y, “Can you imagine 
anything worse than a giraffe 
witb ,a sorc throąt;” Bruno, 
wjio was up on all of these 
{(rieks, answered, “Sure, a 
centipede with corns”... Today 
we iwill be different from all 
the iothcr colmnnistsi and ^įlĮ 
not say a word about tbąt 
foamy, amber liguid called—

Voųr connotator has been .
THE SINGING FQOL 

w.ho will haunt you next 
wcek again even though he 
has no bauuting lieėnse.

IJetuvĮaiGydytojl

tO'

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
Musų Patarnavimų* lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet teari *gži- 
ningas dr ,nebr?n«n* .to
dėl, kad neturime iš- 

daidų (Užlaikymui įky
rių. ■ z •. *

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

S. M.SKUDAS
Lietuvi*

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
{Didelė fir graži ^koplyčia dykai

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj sulig sutarimo 

Dr. Joseph F. Andersunas
3201

KOJŲ SPECIALISTAS 
W. 63rd ST., CHICAGO, 
Ofiso Tel. Prospect 0917 

Rez. Pullnun 3224

ILL.

Graboriai
Telefoną* Yard* <1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui* viiokiem* reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. ,Roowv<Jt 7532

DYKAl 
KNYGELI

: z_.
neįmaną

. J. 8u»h 
paslaptyje, 
tingus pa*

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS Jr 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje.
Didele ir graži ' 

Koplyčia dyjtyi.
4092 ARCHER

■LIETUVIS ’ 
CHICAGOJ

JLaidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 

J <negu ikiti todėl, kad 
^priklausau prie ’ gra

bų įlšdirbystė*

OFISAS:
^668 W. 18th St.į 
!Ed. Canal 6174

■ t

I.J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Bpulevųrd 5203 ir 8413 

1627 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 5724. Koplyčia dykai

Lietuviai Gydytojai
~inn -n -rt r* ~ rL~ ~ -T j~ *nj~nr-i n ~*

Re*. 6600 South Arteuan Aoentse 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.1821 So. .Hąlsled Street K 
CHICAGO. ILL.

PRANEŠU
M Strikol’io, M. D.

Sugryžimų
Ofi*a»: 46,45 f ASHLAND AVĖ.

• ■ " > ■

Ofi*o vai,: Nl»o ,2 iki .4 Jr nuo £ iki .8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiao T«l.: Bottlevard 7820

?4L: .1930

Persikėliau ,į erdvesni ir patogeenf vietų
' 3325 So. Halsted St.

Valandoj: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pfaone Boulevard 8483

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Seredomi* ir nedl|iomi* pagal *ttt*ttį 
Rezidenctm tS62Š So. -Rit^montl Btftet

Telefonų* Jtenublic 7<6>

9r. Suząna A- Slakis
M° A^rVr A v?""' 

4145 Archer Avė.
Ofiso Td. LAPAYETTE 7337 

(Qfi*o vM- kj«k<i<n« dienų 9 iki 
12 ryto (išikyru* tyrėjomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vai vakare. rUtarninkai* 
*Ketvng4h.

Mez. Jai. 0XDB PĄRK 3325

Daktaras V. A. I 
GYDYTOJAS IR CHIR 

Gydo savo ofi*i patinusia*, 
blauzdų gysla*.

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

Tel. Bonlcvard 1401

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd.
arti West«rn Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

įvairus Gydytojai
l ■! i O > RlifiZ * *t*|ll|llS^i ' ■ F i Į) 

Phone Armitage 2822

4145 UUwauh— Aoentu

Valando*: 12 iki 2 k 6 iki 8 jbL 
Seredo* vakare uždaryta 

Nedėlioj ^agalau tartį

Ofiso tel. Lafayette 7031

Or. ¥, E. SiedlinslHB
DENTISTAS

4148 Archer Avenue

DR.HERZMAN
Gerai lietuviams žinoma* per 35 au

tu* kaipo patyri* .gydytoja* jdUrurp* b 
•košėti*. - •

Gydo įtaigiu ir chroniška* ligų vyrų.

JDBNTBTAS

* ’ v senojoj vietoj. 
VALANDOS: .10-12 A. M. 2-6 P. M. 
.7-9 P. M. S*kmadienia|* ir ketvirtadie

niai* pagal raaitarimų.

3335 Sq. Halstęd St T< bouleVard Siss

taiso*.

1025 *W. 18lA St., netoli Morpan Si 
Valandos: nuo 10—12 piųtų U 
;OUO 6 .iki 7:30 vai. iškaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Ugdė Park 6755 tu Central 7464 
.... v ............... .^*.....——-— ;■ —■

-<M*» * *. «?? n»>Ofb**tit Laboratorijas

A* MONTVUD, M. D.
Wc*t Town State Bank Bldg. 

' 2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 5 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tek Sęeley 7330 
Namų telefoną* Bruil*wick 0597

A. L. Davidams, M.D
4910 So. Michigaii Avenue

Tel. ,Kenwood 5d 07 “ ’ "
VALANDOS,:

° nuo 9 iki 11 valandai Vftįtl 
nuo .6 iki B valandai ivųkare. 

apaet ioenta^ien^ ir fc«tvirUdi*nio

Ą. K. Rufkauškas, MJD.

iPmktikūoja 20 metai 
OFISAS 

4-729 South Ashland Ava., 3 tabH 
CHICAGO. ILL.

5PEC1ALISTAS DŽJOVrQ8 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: * 
Nuo 10 iki J2 vai. ryte, «uo 3 gd 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
.vakaro ^NcdiL nuo 10 iki 42 ar. diena 

-JPhone >Midway 2280 
“Z-y . < jk ; t -A *■ * i»-■

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 ,So,uth Ashland Aveoste 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 5 po pi** 

# iki B vai. Nedėl. j*uo JO -iki JR 
.Rez. Telephone Plaza 3200

Lachavich ir Šonus
LIETUVIS GRABORIUS \

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauaia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu''busite užganėdinti.
Tel. Canųl ,2515 atba 2516

2314 W. 23rd PI, .Chicago
1439 S. 49 Ct, Cicero, III. | 

T.1, (Cicero 5937

Ofisoi Tel. Victory 6893

F

,r

r

LIETUVIS ADVOKATAS

Visi

< « jwrr -.tSM. m4«_n. i^MtManiMMar.i

4442 South Westeri Avenue 
Tel. Lafayette 4146 c 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victoiy 2343 ‘

DR.BEBTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th B Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:3018:30 

Nedėldieniai* pagal sutartį.

DR. T. DUNDULISi
GYDYTOJAS IR ‘CHIRURGAS

JOHN B. BORDEN
j H, • * 'M ' • I v S na

q

ma ^iglia^ fi

Akiy Gydytojai

d

AS ČERNAUSKAS 
Persiskyrė su jliuo (pasauliu ba- ■ 

landžio 8 t dietų. 8:30 valand.Į 
ryto 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
.Kaltinėnų mieste. ,

Paliko dideliame nubudime 3 ' 
brolius ir brolienes, Domininkį, 
brolienę Juzefų. Antanų, brolie
nę Onų. Kazimierų ir brolienę 
Onų. dvi seseris ir švogerius, Ka- . 
zimierų Petronienę, švogerį Pran
ciškų. Juzefų Borokienę. švogerį 
Jonų ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi S. P. 
Mažeikos koplyčioj. 3319 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj. ba
landžio 12 dienų, 8:00 vai. ryto į 
iš koplyčios j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. ■

•Visi a. a. Simono Černausko 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse .ir suteikti 
kurinį patarnavimų ir 
nimų.

Nuliūdę liekame.
Broliai, Seserys, .Švogerkos, 
švogeriai ir Giminet. ' 

Laidotuvėse patarnauja grabo*
rįusrius Mažeika, Tel. Yard:

dalyvauli 
jam pas- 
atsisveiki-

ILIUS KUKIĖVICZ 
(Cook)

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 8 dienų. 2:35 valandų ry
to 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Telšių apskr., Luo
kės parap.. Vertelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudirne 

moterį Stanislavų, po tėvais Kaz
lauskaite, du stinu Bronislovų if 
Teofilių, seserį Emilijų ir švogerį 
Bronislovų Misevičius, brolį Sta
nislovų ir giminės, o Lietuvoje 
motinėlę Elzbietų, du broliu Jonų 
ir Simonų, 2 brolienes ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 6616 
So. University Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
balandžio 11 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų į Užgimimo Panelės šv. pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsibus 
ged u ligos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Teofilio Kukievicz 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę .liekame,
Moteris, Sunai, Sesuo,
Brolis ir Giminės^

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yatd* .1.7.41

PATARNAVIMU ® NAKTį
J. f. EUDEIKIS

IR VeL Jlieįtuvių visuomenę
su savo puikiausios ®Įįšies patarnavimu 
laidotuvėse iįr minomis.
Kadangi Jį. jF. 'lietuvių graborių
įstaiga yra ac ' Jtodėl turi daugiau- 

vLdaug šermenų, gali-

. .. Viua vienatinis lietuvių gra
borius, kui^B .įrrabų dirbtuvę.
Čia padaroma didesnę dalis grabų, tuo 
budu sutaųpymas pįrj^ėjams yra (kuodi- 
džiausias. - > ■
Niekur kitau negausite tokios jgęiiog gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 8 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nujiudimo valandoje, pašaukite Šiąi įs
taigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYS 

4605-07 SO. H 
Telefonai YARDS 1741-

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

1 Physical Therapy i 
0 Midwife į 

,6.10,9 South Ąlbany 
Avenue 
Pbone 

Hemlock 9252 
Patarnauja ^rie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssąge, electric treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.i

dr7vaitush;*,5pt
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina akių įtempimų, kuria eiti 
priežaųrimi -gatve* skaudėjimo, svaigimo 
akių \aptemimp, .nervųotųmo, ųkaudamų 
akių karštį, nuima kataraktų,' atsitybo 
trumpatygyity ir ;tolitygy*tę. ,Prirengia

dagčių inažiaMty klaida*. Spėciill 'atyda

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 59 H ;

m.NAJKEI*S
756 W. 35th St

(Cor. of 35th H Halsted ;Sty) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*i9 

Nedėldieniai* pagal sutarti.
.  nakty—■     it* i iwi"wimiii>i    m—

Phone Boulevard 7042 i

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas 

4645 go. Ashland Ąv,ę. 
arti 47th Street

Valandos ąud 9 įki JB vakare, • ; 
Seredoj pagal sutartį.

Rueaa Gydytoja* ir Chirurgą* 
SpecialistM rodos ligų ir veneriikų Ugų

?102 So. Halsted St
{kampa* Mat ’Street

Vai.: 10—1'1 "t. ryto. 2*-**4, 7—P'V.v 
Nedėliomi* ir šveųtydieųjaia 10—3.

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. 'Ofashington. St. 
*Room 905 Tel. Dearbom 7966

(Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
,14145 A^ ^oe. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J.
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800’

Re*. 6515 So. Rockufell St. 
’ Xepublic 9725 ‘

» -"■r111 ■UI"1*'' ■ m1 —  

OFISAS
MITAGE AVĖ.

742 CHICAGO, ILL. '
♦rtj

baubly nfeik 2422 W. Uaroaette Rd.

♦'«•*•**■>«*•> 5> >tyw»
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Chicagos Lietuvių Draugija Savitarpinės 
Pašalpos auga nariais ir turtu RADIO
nelcmtais depresijos 
kada didžiuma musų 

yra bankruto stovyje, 
žmonės kenčia

Priešvelykinis Radio Pro
gramas

yra gardžiu alučiu, kurio Au
ditorijoje netruks, šokantieji 
galės iki valini prisišokti prie 
geros muzikos. Taip kad visi 
tdretų rasti pasitenkinimo šia
me "Birutės” parengime.

— Rusiu.

šiandien Lewis bandys “atsčia pinigus į senąją tėvynę paš
tu ir telegrama. Parduoda lai- griebti”,— atgauti Čempionatą, 
vakortes ant viaų linijų ir pri
dengia reikalingus dokuiųen- nenberg, GJenn Munn, Riley ir 
tus. Geresnio ir mandagesnio 
patarnavirrio gal nerasite 
kur kitur.

Risis dar Pinetzki, Gus Son CLASSIFIEDADS
- - - ---------------------------

kiti.

kad

šiais 
laikais, 
biznių 
o pavieniai 
vargą ir net kai kurie badą,
kada daugybės piniginių įstai
gų turėjo milžiniškus nuosto
lius ir kai kurios paskendo 
bankruto upėje; kada šimtai 
lietuvių pašalpos organizacijų 
visoje Amerikoj likviduojasi, 
tai Chicagos Lietuvių Drau
gija Savitarpinės Pašalpos au
ga ne vien nariais, bet ir pi
niginiu turtu.

Mažiausiai nukentėjus fi* 
. nansiniai

Neapsiriksiu pasakęs,
Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos yra 
vienintėlė savišalpos lietuvių 
organizacija Chicagoje, kuri 
depresijos laikais sulig savo 
didumo mažiausia nukentėjo 
pinigiškai. - Tiesa, nebuvo iš
vengta veik nei vienoje orga
nizacijoje mažesnių bei dides
nių nuostolių, bet Chicagos 
Lietuvių Draugijoje Savitar
pinės Pašalpos susidarė nuo
stoliai buvo greitai išlyginti 
naujomis pajamomis. Taip, 
kad Draugijos turtas nupuolęs 
1931 metais iki $21,000 su 1933 
metu pirmu bertainiu pakilo 
virš $30,000.
Abelnas narių amžius—38 m.

Narių skaičiumi Chicagos 
Lietuvių Draugija Savitarpi
nės Pašalpos irgi stovi kur 
kas geriau negu bilc kuri kita 
lietuvių pašalpos organizacija 
Chicagoje. 1932 metų pra
džioje, sulig auditoriaus ra
porto, Draugijos narių abelnas

Du sužeisti lakūno 
Jankavičiaus orlai

viui sudužus
Lakūnas nesužeista^; paliko su 

žeistuosius tarp orlaivio griu 
vėsių.

GARY, INDIANA. — Jau
na mergina ir jaunas vy
ras sekmadienį buvo sužeisti, 
kuomet jie išėjo paskraidyti 
orlaiviu su leidimo neturinčiu 
lakunu N. Jankavičium, pieni
nės darbininku.

Sužeistieji yra N. Manula, 
19, Jankavičiaus giminaitis, ir 
Anna Lautenach, 21, 368 Pierce 
Street. Manula yra New Yor- 
kietis iš Ebenezer. Jie greičiau
sia mirs.

Lakūnas Jankavičius nebuvo 
sužeistas. Kuomet orlaivis, pa
kilęs iš Beacon aerodromo pa
skraidė ore trumpą laiką ir 
staiga panėręs į žemę sudužo, 
Jankavičius paliko jame sužeis
tuosius, o pats pabėgo.

Lakūnai S. Darius- 
S. Girėnas vež pasta 

Lietuvon
laiš-Tegalės paimti tik 1,000 

kų: laiško pasiuntimas jų 
aeroplanu kainuos tik $2

Paskutiniame Girėno — Da
riaus transatlantinio skridimo 
fondo susirinkime paaiškėjo, 
kad lakūnai, skrisdami iš 
New Yorko į Kauną vež paštą. 
Lakūnas Girėnas pareiškė, kad 
jis turi padaręs sutartis su 
Jungtinių Valstijų ir Lietuvos 
pašto departamentais tuo tei
ksiu ir yra įgaliotas paštą 
vežti. v

štai kokiu budu tai bus 
atlikta. Apie valandą prieš 
išskridimą iš New Yorko, paš
tas pristatys į aeroplaną. visus 
laiškus, kurie yra adresuoti j 
Lietuvą via Dariaus Girėno 
transatlantini skridimą su an- 
spaudu, Kaupe busi pažymėta 
išskridimo laikąsi Jiems at-

n i e-

sukasi / tarpe 45—55

amžius buvo 36 metai, — 1933 
metų pradžioje, prisidėjus ke
turioms naujoms draugijoms, 
narių amžius regis pasiekė 
apie 38 kietus. Bet tuo pačiu 
laiku, panagrinėjus kitas lie
tuvių pašalpos organizacijas 
rasime, kad jų draugijų narių 
amžius 
metų.

Virš 200 jaunuolių narių
Chicagos Lietuvių Draugi

joje Savitarpinės Pašalpos ir
gi nemažas skaičius senų, iš 
virš 1200 narių negali būt visi 
jauni, bet kadangi į Chicagos 
Lietuvių Draugiją Savitarpines 
Pašalpos priklauso virš 200 
jaunimo, kurie savo amžių 
sudaro nuo 18 iki 30 metų, tad 
abelnas amžius visų draugijos 
narni nesudaro daugiau 38 
metų.

Chicagos lietuviams vyrams 
ir moterims verta priklausyti 
prie šitos stambios lietuvių or
ganizacijos. Kurie norėtų 
likti nariais Ch. Liet. Dr-jos 
Sav. Paš. patartina kreiptis 
Northside gyvenantiems lietu
viams pas Draugijos sekreto
rių J. Jankų, 1634 Wabansia 
Avė. Gyvenanti Southsidėje, 
kreipkitės pas Draugijos pir
mininką J. Mickevičių, 3653 
So. Halsted St. Tol. Yards* 
4754. Šituo laiku į draugiją 
įstojimas yra numažintas, ver
ta pasinaudoti proga.

Taipgi čiclos draugijos bei 
kliubai norinti įstoti į Chicagos 
Lietuvių Draugiją Sav. Paš. dėl 
patyrimo sąlygų malonėkite 
kreiptis virš paduotu adresu.

‘ Kadagys,

skridus j Lietuvą, Lietuvos 
paštas tuojau paims laiškus ir 
uždės ant vokų oficiali pašto 
antspaudą su valanda ir die
na, kurią aeroplanas pasiekė 
Kauną. Lietuvos paštas nuo 
F»avęs išsiuntinės laiškus asme
nims, kuriems jie yra adresuo
ti. Skirtumas tarp New Yor
ko ir Lietuvos pašto antspau
dų laiko, parodys kaip ilgai 
lakūnai užtruko kelionėj.

Kap. S. Darius pareiškė, kad 
laiškų skaičius bus apribotas 
iki 1,000. Daugiau negalės im
ti, nes tai atsilieptų į gazolino 
atsargą. Jis turi paruošęs tam 
tikrus vokus ir popierio lakš
tus, su aeroplano atvaizdu, var
du ir Lietuvos ir Jungtinių 
Valstijų vėliavomis. Vokas pa
dalintas į dvi dali. Vieno voko 
dalyje siuntėjas turės adresuoti 
j j maž daug sekančiu budu: 
“New York-Kaunas Transat- 
lantic Flight”, New York, N. 
Y., o kitoje voko pusėje pa
duoti adresą asmens, kam laiš
kas yra siunčiamas.

Laiško pervežimas aeroplanu 
j Lietuvą kainuos du doleriu— 
maža suma palyginus su šio 
lietuvių lakūnų žygio istorine 
svarba. Tai pirmas bandymas 
sujungti Jungtines Valstijas su 
Lietuva oru ir jam pasiekus, 
laiškai pasiųsti su aeroplanu 
butų nepaprastai brangintini 
dokumentai, kuriuos kiekvienas 
norėtų turėti ir kurie bus ne
paprastai brangus filatelineje 
rinkoje.

Norintieji pasiųsti laiškus j 
Lietuvą su Dariaus-Girėno aero
planu gali gauti specialius vo
kus ir popierio lakštus su rei
kalingais J. V. ir Lietuvos paš
to ženklais kreipdamiesi j la
kūnus arba j A. Vaivadą, 
“Naujienose”, 1739 S. Halsted 
Street, Chicago, Illinois. Kartu 
su užsakymu prašome prisiųsti 
du doleriu, kurie padengs vo
kų, popierio lakšto, pašto ženk
lų ir pervežimo iš New Yorko 
| Kauną lėšas.

(Kelionė orlaiviu užtruks apie 
50 vai. O laiškas pasiųstas j 
Lietuvą paprastai kely užtrun
ka apie dvi savaites. Už dvie
jų dienų po laiško išsiuntimo 
jis jau bus Lietuvoje!)

'y.:'

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare, iš stoties W. G. E. S., 
1360 kilocycles įvyks regulia
riais antradienio radio progra
mas, leidžiamas Pcoples Fur- 
niture Co. Krautuvių.

šį sykį programo išpildyme 
dalyvaus K. Sabonis, A. Ančili
te, S. Saboniutė, A. čiapas, 
“Pcoples Parlor” duetas, kvar
tetas ir kiti. Kalbės daktarė 
Z. šliakis, M. D. Bus gražios 
muzikos ir kitų gražių, bei 
įdomių dalykų pasiklausyti. 
Del ko reikia atsiminti pasi
klausyti. Re p. XXX.

Liūdna žinia Keistu 
čio Kl. pirm. Wm.

F. Buishui
Kiek laiko atgal Keistučio 

Kliubo pirmininkas ir kitų drau
gijų darbuotojas p. Wm. F. 
Buishas sulaukė liūdną žinią iš 
Lietuvos, kuri, galbūt užvis dau
giausiai palietė jo širdį.

Jo senas tėvelis (73 metų am
žiaus) Juozapas Buishas pasi
mirė Daukšių kaime, Žagarės 
parapijos, Šiaulių apskrityje ir 
dabar ilsisi palaidotas Daukšių 
kaimo kapinėse.

Nors yra sakoma laikas žmo
gui mirti gilios senatvės sulau
kusiam, bet ir seno mirtis ly
giai kaip jauno artimų giminių 
bei namiškių tarpe pasilieka 
neišdildomas įvykis. Nieką ne
padarysi, toki jau laimė Wm. 
F. Buisho, kad jis neturėjo pro
gos pamatyti savo seną tėvelį 
mirties valandoj ir su juo am
žinai atsisveikinti.

Aš nuo savęs reiškiu Wm. F. 
Buishui gilios užuojautos žodį.

‘Birutė’ ir ‘Raganius’
Kurie turėjo progos matyti 

“Birutę” perstatant “Raganių” 
pirmą kartą ,tie tikrai pagei
davo, kad “Raganius” butų per
statytas dar sykį, nes tai yra 
gražus veikalas ir buvo puikiai 
artistų-solistų atliktas, šiuo 
kartu ir tie, kurie dar nema
tė “Raganiaus” turės progos jį 
pamatyti ir pasigerėti tikrai 
gražiu veikalu. Tokių veikalų 
ir tokio vaidinimo tik retkar
čiais pasitaiko 
scenoje. ’

“Raganiaus” 
vyks Lietuvių
lykų dieną. Veikalą stato “Bi
rutė” su pagalba įžymesnių lie
tuvių meno jėgų ęhicagoje.

—V-s.
Raganiaus sąstatas

Dviaktė komiška opera 
“Raganius”, kuri bus statoma 
scenoje ateinantį sekmadienį 
Lietuvių Auditorijoje, galės 
pasigirti puikiu artistų sąsta
tu. Vaidins: Marmadukas 
apysenis dvarininkas — A. 
Pečiukaitis Aleksis jo sūnūs 
— A. Kaminskas. Daįys — 
pro tęs tonų kunigas 
kus. Notaras -

pamatyti musų

perstatymas į-
Auditorijoj, Ve-

S. Rim- 
a py senis val

dininkas — Dr. K. Kliauga. 
Raganius Vels — K. Pažerskis, 
Sangažienė, aristokratė — No
ra Gugis; Alena
— p-lė Pečiukaitytė. Partlienė, 
davatka, - 
Kaatė 
vaitė-Gapšienė. Be’ to visas 
Birutės choras, orkestras, ku
riam vadovauja J. Byanskas.

Kaip matyti iŠ artistų sąsta
to “Raganiaus” vaidinimas ir 
dainavimas turėtų būti puikus. 
Tik Chicagos publika neturėtų 
patingėti atsilankyti, ir pa
remti šį sunkų “Birutės” dar
bą. Atsilankiusiems patenki
nimą “Birutė” stengsis suteikti.

Raganius su meiliškais la
šais visus linksmins scenoje. 
Atsilankiusieji taippat galės 
pasilinksminti su lašais musų 
prezidento “Roosevelto’,l taį

jos duktė

B. Tverjionaite, 
- jos duktė i— J. šir-

PRANEŠIMAI
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Lietuvis Balaitis pa 
šautas trijų nepra

šytų svečių
Buvo pašautas kuomet mėgino 

juos išprašyti iŠ W. Kinsellos 
namų, kur vyko pare.

Lietuvis Juozas Balaitis, 4208 
Carroll avė., sekmadienį buvo 
pašautas j koją, kuomet į Wal- 
ter Kinsella namus, 2740 N. 
Moody avė., įsibrovė trys ne
pažįstami vyrai.

Kinsellos namuose tuo laiku 
vyko “pare”. Trys minėti vy
rai prievarta įsigavo į Vidų, 
nors nebuvo kviesti. Kuomet 
Balaitis mėgino juos išprašyti, 
jie panaudojo revolverį jį su- 
žeisdami.

Central Service Bureau 
gyvuoja 25-tus metus
Patarnauja teisingai ir gerai. 

Turi paąitikejimą ir todėl da
ro gerą biznį.

Visiems Chicagos lietuviams 
gerai žinoma įstaiga Central 
Service Bureau, 4641 So. Ash
land Avė. gyvuoja jau virš 25 
metus, ir per tą laiką įsigijo 
daug draugų ir kostumerių. 
P-s B. Zaleski yra tos įstaigos 
vedėju, ir jo sumanumas ir 
mandagus patarnavimasi su
traukė daug draugų ir rėmėjų, 
kurie ne tik patys bet ir, jų 
giminės ir pažįstami nuolat ją 
lanko, reikalui priėjus.

ši įstaiga suįeikia visokerio- 
pį patarnavinląįh parduoda ir 
perka Lietuvbs^aisvės Bonus, 
už kuriuos moką cash. Siun-

3432

Jim

SPORTAS

Browing risis su Ed Lewis

• šiandien Coliseume bus kitos 
ristynes už čempionatą. Mat, 
Ed Levvis kai kuriose valstijose 
buvo pripažintas kaipo pasaulio 
čempionas.
Ncw Yorke jį paguldė Jim 
Browning, kuris pagarsėjo savo 
“aeroplano žirklėmis”. Tad kai 
kurie Browningą dabar ir skai
to čempionu.

Prieš kiek laiko 
Yorke jį paguldė

Reikale “Sales Tax”
Matykite J. P. VARKALĄ 

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

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

PER8TSALDYMA8 VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo perslialdlmo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius liuosai, pra
šali nklte nuodijančia medes*! Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

MADOS MADOS

z—I.1 ■

Labai originališka ir naujoviška suknelė. Su ilgom arba tram- 
. Iš vienos arba dveijų spalvų arba margos materijos. Sukirptos
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.
pom

3432 — 
rankovėm

Norint kauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą 4r aiš
kiai parašyti savo vatdą, pa
vardę ir adresą^ Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su Užsaky 
mn. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattera Dept, 1789 
So. Hatotod St, Chicaro, I1L

1 «•
Išteki

Įr~"
NAUJIENOS Pattrtn Depe.

1739 S. Halsted St., Chicago, III,

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No

Mitros per kratinę

..••••••r ••••••••
(Vardas Ir pavardė)

(Adtesas)

(Miestai it vaisę*)
a 1 ■ ■

Chicagos Liet. Bedarbių susirinkimas, 
kaip ir visuomet, įvyks antradieny, ba
landžio 11 d., 7:30 vai. vak., Fellow* 
ship House, 831 W. 33rd Place. Visi 
darbininkai ir bedarbiai, vyrai ir mote
rys, kviečiami skaitlingai atsilakkyd. Jo
kių mokesčių nebus.

Šiandie
Draugijos Sav. Paš. mėnesinis 
kimas. Apart susirinkimo bus 
gramas. Susirinkimo pradžžia

Org.

Lietuvių 
susirin- 
ir pro- 
7:30 v.

v. Masonic Temple svetainėje, 1547 N. 
Leavitt St. Pasibaigus Draugijos reika
lams svarstyti — eis programas: kalbės 
drgg. St. Strazdas ir P. Dubickas, dai
nuos drg. V. Ascilla ir p-lė Diveikaitė, 
pianą skambįs p-lė Ketvirtaitė. Draugi
jos nariai, malonėkite skaitlingai atsilan
kyti išgjrsti įdomias kalbas, gražias dai
nas ir muziką.

Bridgeport — Draugystė Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks balandžio 
12 d., 8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoje, 
kovo 26 d. Draugija turėjo extra su
sirinkimą kaslink narių mokesčių ir dėl
to padaryta palengvinimai, pašalpoje ir 
pomirtinėj, įsirašykite dabar, kurie 
esate pasilikę su mokesčiais malonėkite 
užsimokėti. Valdyba.

įvykt Chicago/

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: E —
Sienoms popiera rolelis .......... WW

ir augščiau
SPAR Varnish, galionas $ 1.25
FLAT Paint, galionas $

3214 So. Halsted "st.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

Stud.)
Ind St. 

5840

(Jansen Stm
Res. 730 W. 62 
Tel. Engleurood

M0RTGA6E BAMKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

CLASSIFIEDADS
Financial

Finansai-Paskolos

Business Service 
Biznio Patarnavimaa
R. E. CHESNUTT 

Maliorius ir Dekoratorius 
2119 So. Halsted St.

Tel. Canal 1376

Visuomenes atydai
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint 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 antras morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas“.

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimui namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendaunninkais. Maža narinė mokestis. 
Bxpertų patarimai visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais. Męs neturi
me įkyrių. Atadara kasdien nuo 8 vak 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. (žymos namai ori- 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Division St. 

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

1-MI IR 2-RI MORGIČIAI

Apiprekiavimas Kolektavimas <— 
Adjustmentai — Notary Public

MIDWESTERN ADJUSTMENT CO. 
4055 So. Archer Avė. 

Telefonas Lafayette 3269

Senas Auksas 
____________Q16 goĮ4 ,

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.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS F

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

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

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Halmd St.

Chicago, III.

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

MORITZ NUPIGINTŲ KAINŲ 
BUŠŲ STOTIS. Pigiausia busų trans- 
portacija kada nors buvusi, paduškos. 
porteriai, kortomis lošti stalai. Rezerva
cijos. Webster 2480-0706. 628 So.
State St. į pietus nuo Harrison.

PLUMBINGAS IR ŠILUMA. Mes 
mokame augščiausią cash kainą už var
totus plumbingus, vartotas sinkas, mau
dynes, boilerius, toiletus. 2118-32 S; 
State St. Victory 2456.

-r

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už porterį į karčiamą 
ar į bučernę pagelbėti ar prie namų 
darbo pataisyti, papentuoti. Suprantu 
tuos darbus, su mokesčiu sutiksime. 
Tony Sprin, 932 W. 29 St., Chicago. 
III.

Partners VVanted 
Pusininku Reikia

, REIKALINGAS pusininkas ant far- 
mos su $300 iki $600. pavienis ar su 
šeimyna. Farmeris, 821 W. 35 St. Tel. 
Yards 1433.

Automobiles
ATIDA! Ne pirkite naują 

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

205 W. Wacker Drive 
Room 1217

Furniture & Fixtures 
Rakandni-Įtaisai

NAUJI ir vartoti barams fixturiai ir 
Soda Fountain (20 centų ant dolerio). 

1434 So. Wabash Avė.

For Rent
RENDON 4 kambariu flatas. 3 lu

bos, iš fronto su visais parankumais už 
$13.00 j mėnesį.

913 W. Cullerton St.

RENDON storas ir 5 kambariai su 
visais įtaisymais, gera vieta bile ko
kiam bizniui 2638 W. 69th St. Atsi- 
šaukit pas L. Lapinską 6635 S. Sacra- 
mento Avė.

Business Chąnces 
Pardavimui Bizniai

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgi- 
Čius, Namus, Farmas ir Biznius visosr 
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. GROVEH1LL 1038
i

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Parduosiu beveik už pusę kainos, nes 
einu į kitą biznį. Kampinė bučemė ir 
groserrtė. 4 kambariai, 2 karų gara- 
džius, renda $30.00 mėnesiui, nėra 
kompeticijos per du bloku.

1025 W. 65 St.

Farmg Fcr Sale 
Hkiei Pardavimui

FARMA 80 akrų 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 Arcbet Avė* Virginia 0757




