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J.Keliy
NAUJASIS MERAS EDWARD J. KELLY 

YRA PIETINES MIESTO DALIES 
PARKŲ PREZIDENTAS

Ji išrinko miesto taryba 47 balsais ir eis 
pareigas iki pabaigos Cermako termino

CHICAGO.— Miesto taryba nu jų vadų ir 1922 m. tapo 
vakar 47 balsais pilnateisiu Chi- paskirtas pietines miesto dalies 
cagos meru išrinko Edward J. parkų 
Kelly, pietines miesto dalies 
parkų komisionierių tarybos 
prezidentą ir vyriausįji sanita
rinio distrikto inžinierių. Trys 
miesto tarybos nariai repub- 
likonai, susilaikė nuo balsavi
mo. Naujasis meras eis savo 
pareigas iki mirusiojo mėro 
Antano Cermak termino pabai
gos—balandžio mėn., 1935 m.

Kelly liko viebalsiai nominuo
tas demokratų vadu pasitarime, 
įvykusiame prieš pat miesto ta
rybos susirinkimą. Pirmininka
vo demoktatų vadas Patrick A. 
Nash., kuriam irgi buvo siūlo
ma mčrystė, bet nuo tos vie
tos jis jas.» vakar atsisakė. De
mokratams išstačius kelis kan
didatus ir vis negalint dėl jų 
susitaikinti, pagalios, Nash pa
siūlė Kelly kandidatutą/kuri ir 
buvo vienbalsiai prnrina. '

Miesto tarybai nieko kito ne
beliko, kaip patvirtinti bosų pa
rinktąjį Kelly. Republikonai, 
dėl formalumo, dar protestavo 
prieš tokį užkulisinį rinkimo 
būdą, bet ir jie didžiumoj bal
savo už Kelly ir tik 3 republi
konai visai susilaikė nuo baisa 
vimo.

Išrinkite merą, laikinis meras

komisionierium, o už 
dviejų metų tapo paskirtas ir 
komisionierių tarybos prezi
dentu.
Pittsburgh irgi turi naują merą

PITTSBURGH, Pa., bal. 13.— 
Miesto taryba Pittsburgho me
ru išrinko John S. Herron, bu
vusį mūrininką. Jis inaugura
cinėj kalboj reikalavo miesto 
darbininkų kooperavimo ir
prižadėjo reformuoti policiją. 
Herron išrinktas meru užpil
dyti neužsibaigusį terminą bu
vusio mero Charles H. Kline, 
kuris pasitraukė iš mero vie
tos, kad išsigelbėti nuo kalėji
mo.

Minnesota guberna 
torius grūmoja kon 

fiskuoti turtą
Bus paskelbtas karo stovis ir 

turtai konfiskuoti, jei legis- 
kitura nepasirūpins šelpimu 
bedarbių

ST. PAUL, Minu., bal. 13. - 
Gubernatorius Floyd B. Olson, 

Corr, kuris pirmininkavo mies- kalbėdamas atstovams organi- 
to tarybos susirinkimui, tuo-’zacijų, kurie -atėjo reikalauti 
jaus Įteikė rczignacją, kuri pagelbos bedarbiams ir farme- 
tąpo priimta ir naujasis meras‘riams, pareiškė, kad jei legis- 
sūdėjęs priesaiką tuojaus už- latura tuojaus nepraveš šelpimo 
ėmė savo vietą. ibiliaus ,tai jis visoje valstijoje

Savo inauguracinėj kalboj jis'paskelbsiąs karo stovį ir kon- 
prižadėjo eiti Cermako pėdomis fiskuosiąs privačius turtus, kad 
ir mero pareigas pildyti sulig'parūpinti pinigų šelpimui be- 
savo geriausiais gabumais, ru-[darbių ir skurdžių fermerių, 
pintis miesto reikalais ir kvietė Į 
pagelbon visus miesto piliečius. 
Jis taipjau prižadėjo rūpintis, 
kad butų išmokėtos mokyto
jams ir kitiems miesto darbi
ninkams užvilktos algos. Tuo 
tikslu* jis už kelių dienų vyk
siąs į VVashingtoną ir darysiąs 
visą galimą spaudimą, kad iš
gauti greitą federalinę pagel- 
bą.

Naujasis meras Edward J. 
Kelly, yra 57 m. amžiaus, gi
męs Chicagoje. Baigęs pradinę 
ir privatinę mokyklas išpradžių 
mokinosi graborystės, bet pas
kui nutarė būti inžinierium. 
Gavęs darbo prie sanitario dis- 
trikto jis kartu mokinosi ir 
1920 m. patapo vyriausiu sani
tarinio distrikto inžinierium. 
Tą vietą jis ir ikišiol laikė. 

Veikliai dalyvaudamas demo
kratų veikime, jis patapo vie-

Vakar miesto tarybos išrinktas naujas Chicagos meras 
Edvvard J. Kelly.

Roosevelto sutaupy 
mai siekia virš 

$1,000,000,000

Anglas inžinierius 
atsisakė savo 
prisipažinimų

<O R RS,
Chicagai ir aplelinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šalčiau, pro
tarpiais galbūt lietus ar snie
gas.

Saulė teka 5:12, leidžiasi 6:-

Prezidentas prašo 
pagelbos mažųjų na

mų savininkams
Siūlo išleisti bonus refinansavi

mui jų morgčių, taipgi, kur 
yra reikalas, atidėti nuošim
čių ir morgičių mokėjimą

WASHINGTON, bal. 13. — 
Prezidentas Rooseveltas pasiun
tė kongresui naują specialį pra
nešimą, prašydamas suteikti pa
gelbos mažųjų namų savinin
kams. Jis prašo išleisti spe
cialius bonus ir refinansuoti tų 
namų morgičius. Taipjau pra
vesti įstatymus, kurie atidėtų 
morgičių ir nuošimčių mokėji
mą tuose atsitikimuose, kur 
tas būtinai yra reikalinga.

Morgičių refinansavimo planas 
yra panašus tam, kurį preziden
tas pasiūlė refinansavimui far- 
mų morgičių. Jo planas liečia 
namus iki $10,000 vertės.

Tikimąsi ,kad kongresas grei
tai priims prezidento pasiūly
mus.

Patvirtino didelę 
bausmę lietuviui
CHICAGO

teisimą *f0 Spėtų federa 
lėjiman lietuvio John 
ky, kuris turi drabuži

3 ape- 
nu- 

. ka- 
Sovets- 
j sank

rovą prie 6234 S. Western Avė. 
Jis tapo nuteistas už priėminė- 
jimą vogtų daiktų. Jo partneris, 
Sam Ginsberg, prisipažino prie 
kaltės ir liko nuteistas tik 2 
metam kalėj iman.

Sovetsky ir ikišiol buvo lai
komas kalėjime, nes jo už kau 
ei ją nepaleidžia.

Prezidentas Pasisako Už 
Minimum Algą

Rooseveltas ragina industrines valstijas 
įvesti teisingas minimum algas

WASHINGTON, bal. 13. — 
Prezidenats Rooseveltas, kuris 
jau pirmiau pasisakė už su
trumpinimą darbo valandų, kad 
sumažinti nedarbą, dabar pasi
sakė ir už minimum algas dar
bininkams, nes samdytojai nau
dodamies bedarbe tiek nukapo
jo algas, kad darbininkai iš 
gau‘namų algų jokiu budu ne
begali pragyventi.

Prezidentas už minimum al
gas,—tokias algas, iš kurių dar
bininkai gali tinkamai pragy
venti, pasisakė savo telegramo
se, kurias jis pasiuntė 13 in
dustrinių valstijų 
riams. Telegramose 
na nesenai priimtus 
ko minimum algos
ir ragina gubernatoriite, kad jie 
pasirūpintų tą patį padaryti ir 
savo valstijose.

gubernato- 
jis prime- 
New Yor- 
įstatymus 1

New Jerscy, Pennsylvania, Cori- 
necticut, Rhode Island, Illinois, 
Indiana, Ohio, Michigan, Mary- 
land, Delavvare, North Caroli- 
na, Alabama ir New Hamp- 
shire.

Prezidentas sako, kad algų 
kapojimas yra neteisinga kom- 
peticija prieš kitus samdyto
jus, mažina darbininkų perka
mąją jėgą ir gręsia pačios in
dustrijos patvarumui.
Illinois fabrikantai prieš 30 vai. 

darbo savaitę
Illinois fabrikantų asociacija 

vakar įteikė darbo sekretorei 
Perkins ir prekybos sekretoriui 
Roper griežtą protestą prieš į- 
vedimą 30 vai. darbo savaitės. 
Fabrikantai reikalauja, kad 30 
vai. darbo savaitės bilius butų 
atmestas, nes, girdi, jis vieton 
sunąažinti bedarbę, dar labiau 

dar labiau pa-Telegramos^ tapo , pasiųstos ja padidinsiąs “dar labia 
šių vaitsijų gubernatoriams F Krikdydamas" i n dtisfri ją“.

Bulgarija pašalins iš Naziai degins garsiu
parlamento ko 

munistus
SOFIJA, Bulgarijoj, bal. 18. 

—Atstovų butas didele didžiuma 
balsų priėmė valdžios pasiūly
mą pašalinti iš parlamento vi
sus komunistų atstovus.

jų žydų rašytojų 
knygas

Bus deginamos ir visos tos kny
gos, kurios nepatinka na- 
ziams—“ne-vokiškos dvasios“

Byla dėl išgelbėjimo pastvere gembleri
kūdikio gyvasties

“Tai yra paskutinis įspėjimas 
legislaturai“, sakė gubernato
rius. šelpimo bilius, kuris už
deda didesnius taksite ant tur
tingųjų, yra užkliuvęs valsti
jos senate, kur yra daugiau 
turčių.

“Daugelis žmonių, kurie da
bar kovoja prieš tą^bilių, dėlto 
kad jie turi daug turto, bus at
vesti provost sargybos ir bus 
priversti atiduoti daugiau, ne
gu jie atiduotų dabar“, pareiš
kė gubernatorius. “Kol aš esu 
gubernatoriaus kėdėje, valstijo
je nebus skurdo, jei tik aš ga
lėsiu to neprileisti“.

Gubernatorius Olson yra 
Farmer-Labor partijos narys.

Valstijos legislatura išsi
skirsto balandžio 19 d. ir iki 
to laiko turi būti priimtas šel
pimo bilius. Biliuje numatoma 
ir nedarbo apdraudė. Bilius jau 
yra priimtas atstovų buto, tik 
senatas trukdo galutiną bilai us 
priėmimą.

WASHINGTON, bal. 13. — 
Kuomet prezidentas Roosevel- 
tas savo kompanijos prakalbo
se žadėjo sumažinti valdžios 
išlaidas 25 nuoš., tai jo kriti
kai sakė, kad to negalima pa
daryti. Bet vos šešias savai
tes išbuvęs valdžioj, Roosevel- 
tas pravedė administracijoj tiek 
reformų, kad jau numatomas 
sutaupimas išlaidų mažiausia 
$1,020,000,000 į metus, arba 31 
nuoš. Betgi valdžios reforma
vimai, kad sutaupinti išlaidas, 
dar nėra užsibaigę, taip kad 
galima tikėtis dar didesnio iš
laidų sumažinimo ateityje.

Daugiausia išlaidos sumažin
tos nukapojant pašelpas karo 
veteranams, sumažinant valdi
ninkų algas, reorganizuojant 
departamentus ir sumažinant 
armijos, laivyno ir pašto išlai 
das. 1

WASHING|TON, bal. 13. — 
Moterys prohibicininkės, kurios 
čia laiko konvenciją, rengiasi 
organizuoti naują prohibicinin- 
kų politinę partiją.

MASKVA, bal. 13. — Didelį 
triukšmą teisme sukėlė anglo 
inžinieriaus MacDonald viešas 
atsisakymas nuo prisipažinimo 
prie kaltės. Jis pareiškė, kad 
tas prisipažinimas 
tas G. P. U.

Vėliau betgi jis 
sipažinti prie visų
kaltinti savo draugus., kitus an
glus inžinierius.

buvo išgau-

vėl ėmė pri- 
kaltinimų ir

TIASTINGS, N. Y., bal. 13. 
—Teismui teko svarstyti įdo
mią bylą, .kur motina atsisakė 
leisti padaryti kūdikiui opera
ciją, kad išgelbėti jo gyvastį.

Daktarai surado, kad Helen 
Vaško, 2 metų mergaitės, aky 
auga tumoras. Reikia išimti 
akį, nes nedarius operacijos kū
dikis ilgainiui mirtų. Tėvai.bet
gi nesutinka leisti 
raciją, remianties, 
kad patys daktarai 
mergaitė serga, o
čiau tegul mergaitė miršta na
tūraliai, negu kad bus akla vi
są savo amžių. Be to patys dak
tarai pripažysta, kad operacija 
butų labai pavojinga gyvasčiai 
ir gal mergaitė jos nepergyvcn- 
tų.

Dalykas atsidūrė teisme; teis • 
mas pasisakė už operaciją. Bet 
kad dar niekad teismui neteko 
spręsti tokios bylos, tai pats 
teisėjas patarė apeliuoti j au- 
gštesnį teismą.

CHICAGO.—Trys žmonės pa
stvėrė prie jo paties namų durų 
gembleriavimo urvų operuotoją j 
Peter McKeone, 33 m., I__ _
Union Avė., ir nusivežė savo 
automobiliu. Spėjama, kad jis 
išpirkimui išvogtas, arba gęngs- 
terių paimtas “raidui“.

daryti ope- 
viena tuo, 
nežino a” 

antra, ver-

Uždrausta įvežti ir dė
vėti užsienio organiza
cijų uniformas ir žen

klus

20 žmonių žuvo 
nuslinkus

žemei

CHICLAYO, Peru, bal. 13. — 
20 žmonių žuvo žemei nuslin- 
ku snifo kalno. 9 lavonai jau 
atkasti.

Panevėžys sparčiai 
giasi statybai

ren-

Smarki sniego audra 
Naujoj Anglijoj

PANEVĖŽYS. — Nors dar 
, statybos sezonas neprasidėjo, 
bet Painevėžio miesto savivaldy
bės statybos komisija kaskart 

. vis daugiau gauna prašymų pa-

CONNERSVILLE, Ind.—Ka
tė, kuri priklauso Louis Baker, 
priglaudę 4 mažas voveraites 
ir augina jas kartu su Ratukais. re mokyklos,

BOSTON, Mass., bal1. 13. - vis dauj
Smarki sniego audra užpustė tvirtinti 
didelę dalį Naujosios Anglijos, tybai. 
Sniegas vietomis siekė 28 co- mų statybos brėžinių matyti, 
liūs gilumo. Daugely vietų kad nemažas skaičius yra užsi- 
telefonų ir telegrafo vielos nu-'mojimų statyti didelius mūri- 
trauktos, medžiai iš vartyti,, nius moderniškus namus. Iš to

ir’tenka daryti išvadą, kad šią 
vasarą, nors ir krizės metais,

projektus naujai s ta- 
Iš padubtų projektuoja

Mirė nuo smalkių
MAŽEIKIAI.— Iš vasario 28 

j kovb 1 d. dėl per anksti už
darytos krosnies, nuo smalkių 
nugaravo Nabažaite Antanina, 
20 m; amž., Mažeikių m. gy
ventoja.

KAUNAS.—Kovo 30 d. Kau
no karo komendantas pulk. Itn. 
Saladžius, išleido įsakymą, ku
riuo pagal ypatingų valstybes 
apsaugos įstatų 8 § 4 p. drau
džia be karo komendanto leidi
mo įvežti ir dėvėti užsienių or
ganizacijų uniformas arba žen
klus. Nusižengusius šiam įsa
kymui karo komendantas baus 
iki 5000 litų arba, ir trijų mė
nesių kalėjimo.

Iš oficialinių šaltinių gauto
mis žiniomis, šitokio turinio j- 
sakymus išleidžia visų kitų 
miestų ir apskričių ir Klaipė
dos krašto komendantai.

BERLYNAS, bal. 13. —Gar
siųjų žydų rašytojų knygos, c 
taipgi visos tos knygos, kurios 
tik naziams nepatinka, bus vie
šai sudegintos gegužės 10 d. Iki 

5520 S ltos dienos Pr*eš ^us knygas vo
kiečių juodašimtiškieji studen- 

tai ves griežčiausią propagandą. 
Jie ir deginimo ceremonijas at
liks. Tų studentų pareiga yra 
sunaikinti visas kyngas, kurios 
nėra “vokiškos dvasios“.

Pasak tų sujuodašimtėjusių 
Studentų, žydas gali mąstyti tik 
žydiškai ir “kada jis rašo vo
kiškai, jis meluoja“. O betgi 
žymiausi Vokietijos rašytojai ir 
poetai, daugumoj yra žydai.

žydų raštai galės būti lei
džiami tik žydų kalboj, bet jei
gu jie butų leidžiami vokiečių 
kalboj, tai turi būti pažymėta, 
kad tai yra vertimas. Be to tik 
“vokiškos dvasios” knygos gali 
bidi spausdinamos vokiečių go
tiškomis raidėmis. Visos kitos 
knygos turi būti spaitedinamos 
turbut lotiniškomis raidėmis.

CHICAGO.—šįvakar 7:30 vi- 
durmiesty įvyks atvykusio į 
Coliseum cirko paroda, kokios 
Chicagoj nebuvo jau nuo 1899 
metų.

trauktos
-transportacija
geelžinkelių,' bėgiai / išplauti

Iš priežasties sniego užsida- Panevėžio mieste statyba bus pašalintas

medžiai 
sutrukdyta

gausesnė negu 1982 m

WASHINGTON, bal. 13. - 
Grupė Louisiana piliečių pada 
vė peticiją senatui,. kad butų 

senatorius Huey
Long iš Louisiana

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

riais arba litais.
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Bankai vis dar nesusitvarko

Gelatinė Desertas Pak

Moderniškas

Gaziniu Pečium

Kvorta 28c

maišų i? musų krautuvių 
. ......... <*.i»M■1.4,■ iJ.Ki,..,

ra Temia^ 
Lmerikoje

daug 
But- 
labai 
ren-

Navėl 
GdfUs Mierns

turi to darbo imtis 
o visos artimo-

J ' «»

Musų mieste bankai vis dar 
negali susitvarkyti. Dabar pra
dedama ir vėl kalbėti apie iš
leidimą "skripsų”. Jų busią iš-

Tiesa apie Pažangių 
jų Kupiškėnų 

Sąjungą

atspausdinta keletas 
Kupiškio, kuriuose ne

buvo nušviesta Pa- 
Kupiškėnų Sąjunga ir

kad sklo 
užtikrini 

jog nebus keliama skan- 
tikėtis to iŠ bim- 

Tačiau

GAZAS YRA pigus palyginus su kitomis 
pragyvenimo išlaidomis—apie vieną pro
centą paprastų šeimos išlaidų. Vartojimas ga- 

zo sutaupo kitais 'atžvilgiais daugelį kartų 
daugiaus negu jis kainuoja vartoti. ModcriAš- 
kcs namų šeimininkės atsideda r.mt Gazo Pri
rengto Maisto, tuo budu prirengiamos geresnį 
maistą daug žemesne kaina.

2 d. prie Royal 
bažnyčios susirin- 
minia žmonių pa-

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančiu 

Lietuvon patogiausius laivus.

PAUL MOLtS. tfto—U* St. 
tMtroit, Miegi.

P. BARTKEVIČIUS, 
678 North Malu St. 
Montelio. Mass.

J. J. URfcšAS. 187 Oak Street, 
Lawrence. Mass.Paimti y ki te 1033 J/ oderntiklti 

Guzo Pečius visuose musą įky
riuose, arba pas savo apielin 
kės (tralerius.

Atrodo, kad kuopai teks tu
rėti daug nemalonumų su iždo 
nedatekliu, kuris pasidarė Ove- 
raičio sekretoriavimo laikais. 
Centras visą tą reikalą paveda 
kuopai sutvarkyti. Esą, tegul 
ji elgiasi taip, kaip geriausiai 
išmano. Tai nariams atrodo ga
na keista, kad Centras, kuriam 
kuopa yra sumokėjusi už bond- 
są, nesirūpina iždo apsaugoji
mu.

leista ant dešimties milionų do-, 
lerių. Nėra kalbos, kad iŠ to 
kai kuriems bus pelno, kadan
gi “skripsai” tik musų mieste 
galės cirkuliuoti, Už pavertimą 
jų j pinigus greičiausiai bus 
imama tam tiktas nuošimtis.

Alus nepataisė padėties
Daug buvo kalbama apie alų. 

Kai kurie tikėjosi, jog su alutis 
legalizavimu atsiras daugiau 
darbų. Dabar alų jau turime, 
bet kokio nors pagerėjimo ne
simato. Gal keli desėt’kai ar 
šimtai darbininkų ir gavo dar
bą, bot tai tik lašas juroje. 
Neatrodo taip pat, kad su alum 
butų galima dideli biznį pada
ryti. Tiesa, norinčių gerti yra 
nemažai, bet su jais visa bėda 
yra ta, kad jie neturi kvote-

Lietuvių demokratų mitingas
Balandžio 2 d. lietuviai de

mokratai turėjo savo mitingą. 
Skelbiama buvo, kad prie de
mokratų prisidėjo nemažai pro
fesionalų. Tačiau mitinge jų 
nesimatė, Kalbėjo Dr. Burba. 
Iš jo visai silpnas kalbėtojas, 
ir todėl klausytojams jokio įs
pūdžio nepadarė. Navatna at
rodė dar ir taij, kad demokra
tams turėjo kalbėti adv. Uvick, 
kuris skaitosi republikonas.

Frank Lavinskas.

Kiaušiniai
Kiauši

doje negražių prasimanymų 
apie Pažangiųjų Kupiškėnų Są
jungos valdybos narius ir apie 
musų gerbiamąjį Kupiškėnų 
Bendro Klubo Amerikoje sek
retorių p. Joną Juodakį (“Nau
jienų” M m. Nr. W). Mes 
nekreiptume dėmesio i tokius 
nešvarius kliedėjimus, jei tai 
butų padaryta kitais laikais. 

‘Šiandien mes labai branginame 
visų demokratiškųjų grupių su
tartiną veikimą. Todėl ir dėlei 
tpkių nerimtų išsišokimų tenka 
reaguoti.

Mos nieko neŠnieižiamfe ir 
visus kviečiame bendrą darbą 
dirbti. Mes neniekiname lais
vamanių draugijos narių ir vi
suomet Šaukėm juos į talką. 
Tos- draugijos žmonės dalyvau
ja musų sąjungoj drauge su 
kitų pažangiųjų ir demokratiš
kųjų organizacijų žmonėmis. O 
kad mus puola p. Vaitiekūnas, 
tai to puolimo priežasčių reikia 
ieškoti jo nesveikoje įžeistoje 
ambicijoje. Mat, jis norėjo, kad 
kupiškėnai liaudies namų sta
tydinimo reikalą atiduotų lais
vamanių draugijai, o kupiškė
nai, susiorganizavę į Kupiškė
nų klubus Amerikoje, atiduotų 
jiems, laisvamaniams, liaudies 
namams Kupiškyje statyti su
rinktus pinigus. Mes gi sako* 
me: kai reikia . dirbti didelis 
darbas 
ne viena kuri 
sios. organizacijos. Be to, lais
vamanių draugija Kupišky yra 
ne savistovi organizącija, o tik
tai skyrius, kurio centras — 
Šiauliuose. Mės manome, kad 
kupiškėnų lėšomis ir darbu 
pastatydintųjų liaudies namų 
šeimininkai turi būti tik kupiš
kėnai. Ir po to, kai demokra
tiškosios kupiškėnų visuomenės

Tamstoms tikrąją būklę nu
švies ir Tamstų įgaliotas ku
piškėnuose kai kuriuos orga
nizacinius darbus atlikti Ben
drojo Kupiškėnų Klubo Ame
rikoje sekretorius p. Jonas 
Juodakys. Apibudinti gi dir
bančius Sąjungos valdyboje 
asmenis, galės gyvenantieji 
Amerikoje kupiškėnai gerb. 
p. p. Povilas Kručas, Jonas 
Kulis, Pranas Alešiunas, Jonas 
Dulksnius, Pranė ir Paule 
Glemžaites, Kazys Kregždė, 
Petras Jurkštas ir kiti.

Pažangiųjų Kupiškėnų 
Sąjungos Valdyba: 

Jurgis Bukėnas 
Domu? Vaitkumis 
Kazys Augutis 
Albinas Marcinkevičius 
Ričardas Petrauskas.

1933 m. kovo mėn. 14. 
Kupiškis.

LIEPOS 18 DIENI 
Laivu “LEVIATHAN”

į Bremeną, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą arba >į Kauną
Šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes 

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

Chicagoje vieninėjis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra ‘'NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COŠMOPOLITAN TRĄVEL

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

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

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

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Broadway,

-So, Boston, Mass.
“PIRVA” 6820 Superior $t.,

Člmlartd, Ohio.
AMBROZE V. W. 178 Terry Avė.

Ncwark, N. J.
JOHN SEKYS, 433 Park St., 

Hartford, Conn.

Mums, kupiškėnams, nebe 
nuo šiandien rupi žmonių švie
timas ir kultūrinimas. Tą patį 
jaučia ir musų brbliai išeiviai; 
Amerikoje. Jų remiami mes 
dar prieš didįjį karą esame tą 
darbą dirbę. Driber mes ’suma- 
hėme musą Veikimą Išplėsti ir 
statydinti Kupiškyje liaudies 
namus su knygynu ir kitomis 
kultūrinėmis įstatgontis. Tokįi 
didelį darbą įvykinti mes ry
žomės, pasitikėdami sulauksią 
Amerikos ir Kanados kupiškė
nų, susiorganizavusiu į Kupiš
kėnų klubus, paramos. Mes> 
esame įsitikinę/' kad tą didelj 
darbą galėsirhė nudirbti, kai 
visi kupiškėnai birbsime išvien. 
Mes matėm rd|kūlą tam dar
bui suburti Visą' pažangiąją, 
demokratiško nusistatymo, ku
piškėnų visdomen^ Mums taip
gi buvo žinoma, kad ir Kupiš
kėnų klubas Amerikoje tokiai 
veikimo krypčiai' pritaria.

Kaipo išdava iceleto tais rei
kalais darytų pasitarimų buvo 
1932 metų pabaigoje įkurta 
(Pažangiųjų Kupiškėnų Sąjun
ga. Tos Sąjungos tikslas įsta
tų 1 § taip nusakytas: “Sąjun
gos tikslas — jungti pažan
giuosius, demokratiško nusista
tymo kupiškėnus; gyvenančius 
Lietuvoje ir užsieny, ir skleis
ti kupiškėnų tar^e kultūrą ir 
apšvietą, šiam tikslui atsiekti 
žadame statydinti' liaudies na
mus, rengti paskaitas ir dirb
ti kitus kultuririimo-švietirno 
darbus,”

Ir labai apgailėštaujame, kad 
pačioje musų darbo pradžioje 
atsirado Kupišky vienas toks 
“veikėjas” Petras Vaitiekūnas, 
laisvamanių draugijos Kupiškio 
skyriaus pirminiHkaS, kuris pa
skleidė Amerikos lietuvių spau-

liaudies namų statydinimo rei-1 
kalu padarytas nutarimas ne
sutapo su p. Vaitiekūno ir ke
lių kitų jo bendraminčių užsi
spyrimu, p. Vaitiekūno įžeisto
ji ambicija pradėjo viešai reikš
tis užgaulingų laiškų pavidale, 
ir Pažangiųjų Kupiškėnų Są
jungos žmones p. Vaitiekūnas 
išskyrė iš visuomenės veikėjų 
tarpo ir kartu su Bendro Ku
piškėnų Klubo Amerikoje sek
retorium p. Jonu Juodakiu — 
girtuokliais padarė. Mes čia tu
rime pabrėžti, kad p. Vaitiekū
nas gali kalbėti tiktai savo 
vardu, nes laisvamanių drau
gijos nariai dirba drauge su 
mumis, nebodami diktatoriškų 
savo draugijos pirmininko už
simojimų.

Mes kviečiame kupiškėnus, 
gyvenančius Amerikoje, sekti 
musų veikimą, apie tai mes 
pasistengsime Tamstas kiek 
bus galima dažniau ir plačiau 
informuoti, manome, kad

Sugrįžo su moters lavonu
Vienas bedarbis su savo žmo

na “fordu’ku” išvažiavo darbo 
ieškoti. Kai pasiekė Arkansas 
valstiją, tai žmona staiga su
sirgo ir mirė nuo širdies ligos. 
Bedarbis sukalė dėžę ir įdėjo 
žmonos lavoną. Jam ėmė ketu
rias dienas, kol jis parvežė la
voną namo

“COLQRpX° Škyštas baltititojas ........... :.... .\..į
' BainW bonka 15c

i iiibi»iwili..ii.i.i.ii^i>įiiiiiiil4 i'nli>mif0ri0^i ... .................... i .ttimilA

MES PRIIMAM VISUS PAŠALPOS GRQSBRIV ORDERIUS.
, . , Galite pradėti imti maišų R musų krautuvių.

■I <■ ■ H..1Į ..<* iZš'.... ............. I į.l. >| .1 ................................... Į..,,.,,, >. III A —.....

PASTAbKJtatf fr njėtąn Kuf pįf
ipįfhti-įVtlf misą, paukitkniį ir tt. ui žemiausias kąingtl :-.f.

visokioms demonstracijoms ne
būdavo didelių keblumų. Jei 
dabar majoru bus paskirtas 
koks atžagareivis, tai gal pra
dės varžyti demonstracijas ir 
kitokį pažangų veikimą.

Socialisto! rengiasi prie 
1 gegužės

Socialistų Partija uoliai ren
giasi prie 1 gegužės apvaikš- 
čiojimo. Parengimą turės visi 
skyriai kartu. Bus kalbos ir 
muzikalia programas. Visiems 
pravarti! butų dalyvauti. Kitas 
svarbus dalykas, <tai siuntimas 
delegatų į Continental Con- 
gress, kuris gegužės mėnesyje 
bus laikomas WashthgtOne, D. 
C. Iš Detroito numatoma pa
siųsti net 30 delegatų.

LSS. 116 kuopa balandžio 22 
d. laikys savo susirinkimą, ku
riame bus svarstoma kongre
so klausimas. Vadinasi, ar sių
sti savo delegatą, ar ne. Ka
dangi dabar siaučia nedarbas ir 
darbininkams yra sunkus lai
kai, tai ir su delegato siunti
mu susidarys daug keblumų.

Regis/truoja. jaunus vyrus
Ir pas mus jau pradėta re

gistruoti jauni vyrai, kurie bus 
siunčiami miškus auginti. Iš 
musų miesto bus paimta 2,200 
jaunų vyrų nuo 18 ligi 25 me
tų amžiaus, o norinčių jau at
sirado apie 5,000,

Kaip laikraščiai praneša, tie 
vyrai pirmiausiai bus mankšti
nami stovyklose, o jau paskui 
išvežti į darbą.

Musų bolševikai tiesiog ug
nimi spjaudo ir sako, jog tai 
esąs baisus dalykas. Girdi, mo
kėti po doleri į dieną yra di
džiausias išnaudojimas. Kad 
doleris per dieną nėra jau la
bai aukštas atlyginimas, — tai 
tiesa. Tačiau kam, kam, o lik 
ne bolševikams reikėtų tuos 
graudžius pamokslus sakyti. 
Tegul tie veidmabiįAi pirmiau
siai pažiūri į savo “matiįšką 
Rasėj ą”.

Kas gi pirmiausiai pradėję 
žmones į miškus varyti, jeigu 
ne bolševikai? Rusijoje žmo
nės yra varomi į Sibirą miškų 
kirsti per prievartą. Jie ne tik 
po dolerį per dieną negauna, 
bet tiesiog yra verčiami ba
dauti.

Ir štai akivaizdoje tų faktų 
tie veidmainiai drįsta dar kitus 
smerkti!

Nori uždaryti burną
Detroito bankininkai ir 

pinigų maišai deda visas 
stangas, kad uždaryti kunigui 
iš Royal Oak burną. Mat, tas 
dvasiškis kiekvieną sekmadie
nį per radio neduoda jiems ra
mybės. Jis vis primena, kad 
biedniokai prarado paskutinius 
savo centus vien tik todėl, kad 
bankininkai be jokios atodai
ros darė visokias spekuliacijas.

Balandžio 
Oak katalikų 
ko didžiausia 
^įklausyti, ką kun. Coughlin pa
sakys. Buvo įvesta net garsia
kalbiai, kad visi galėtų girdėti. 
Kunigas ir šį kartą labai aš
triai kritikavo bankininkus, 
kurie paprastai savo turtą už
rašo broliams, seserims ir ki
tokiems giminėms ir tuo budu 
išsisuka nuo atsakomybės. Kai 
bankai užsidaro, tai žmonės 
pražudo savo pinigus, o b&nw- 
tiinkai, kurie neva nieko netu
ri, važiuoja maudytis j Floridą 
ar kur kitur ir ten gana links
mai laiką praleidžia.

žinoma, ta kalba negalėjo 
patikti pinigų maišams. Buvo 
laukiama balandžio 9 d. Bet šį 
kartą kunigas paliko ramybėje 
bankus, o kalbėjo tik apie 
Kristų ir jo kančias. Daugelis 
dabar spėlioja, kas atsitiko. 
Kai kurie sako, jog, ant galo, 
kun. Coughlin priverstas buvo 
nutilti, o kiti mano, kad po 
Velykų jis ir vėl atnaujins sa
vo į takas. {Pažiūrėsime.

Per paskutinius kelis mėne
sius kun. Coughlin pusėtinai 
pagarsėjo savo kalbomis per 
radio. O nuo to laiko, kai jam 
padėjo bombą, tai visa Ameri
ka apie ji sužinojo.

Neiškentė ir “Vilnis” apie 
tą kunigą parašyti. Ir savo se
nu papratimu i.školiojo Grigai
tį. Kokiu budu čia “Vilnies” 
komisarams galėjo užkliūti Gri
gaitis, tai tiesiog negalima su
prasti. Atrodo, kad komisarai 
serga savotišku “kompleksu”: 
apie ką jie nerašytų, o Grigai
tį būtinai turi prikergti.

Sklokininkų debatai su bimbi- 
ninkais, tur būt, neįvyks

Mūsiškiai sklokininkai 
kalba apie debatus tarp 
kaus ir Andrulio. Tačiau 
tenka abejoti, kad iš tų 
giamų debatų kas nors išeitų 
Mat, dalykas tokis 
kininkai reikalauja 
mo, 
dalo. Na 
biftių vargu galima 
jei debatai įvyktų tarp skloki
ninkų ir bimbinių, tai mes tu
rėtume neblogą pramogą.

Detroitas netenka majoro
Prezidentas Rooseveltas pa

skyrė dabartinį musų miesto 
majorą Murphy Filipinų salų 
gubernatorium. Galima kalbėti 
šiaip, galima kalbėti taip, bet 
Murphy visgi buvo gana pa
žangus žmogus. Gauti leidimas

Kaikuriuose Amerikos lietu
vių pirmeiviškuose laikraščiub 
se buvo 
laiškų iš 
teisingai 
žangiųjų 
negražiai užgaunami toj Sąjun
goj dirbą žmonės./

Mums, kupiškėnams, rupi, 
kad mūsų broliai išeiviai Ame
rikoje ir kituose kraštuose ži
notų tikrąją būklę ir kad ne
susidarytų../' apie . kupiškėnus 
klaidingos nuomones,

Todėl prašome, gerb. “Nau
jienų” Redakciją duoti savo 
laikraščio skiltyse- vietos šiam 
musų paaiškinimui. .

Velykų Išpardavimas!
• W< ' * W >5 I < ) . ! i ' 11 ,

' “MimVEST STORES” SANKROVOSE - 

Pėtnyčiojir Subatoj Balandžio H ir M

Laivu “GRIPSHOLM”
į Į . >• , i ■ <> ( '• i.'i i- . . .. t . .■ <

ir New Yorko į Gothenburgą, iš ten. gėlžkelių J Oslo ir 
modernišku gražiu laivu į Klaipėdą.

GEGUŽĖS 10 d. Laivu “BERLIN”
tiesiai i Klaipėdą

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

GEGUŽĖS 20 DIENI
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu j Klaipėdą.

130 Čongress {Avfluie, 
Watefl>Ury, Conn.

C. J. WOSHNER. 12? Hornaday 
Rcfeth So.; Piąsbutgh, pa.

A. VARA$IUS. 120(F Curson ’Su 
Pittsburgh, Pa.

A. VELECKIS. 502 South Avė., 
Rrįdgfippflk Cbnn. / ■ • 

“NAUJIENŲ” Laivakorfin Skyrius.
X73į Chięago. III.

.PHi^glame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do- 
FltUmunlUB; Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.
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Garsinkitės “N-nose
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PREMIVM” Sutrati p

CELERY Etftra dideli Floridos ........ ...... ................... .
ORANŽIAI "SUNK1ST
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. No. 1

Jau tapo susitarta 
«u laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ
ILlĖTUVA 

4' '

" .■■ .. ..... .......■■

The Peoples Gas Light 
and CoKe Company
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BIRŽELIO 3 DIENI 
laivu “FRBnEUIK vni”

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

ginus kaip paskirta.

BIRŽELIO 29 MENI 
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną.Virimas su
• . i . • > v . ’ ? v ,) t*

MODERNIŠKU “DRE.KEL FARMS” Be kaulų.fAH HAMS Ce,,°p^VrlJjl n/llllo įvyniotos 
“PERFECTION” Ęe kaulų rolėse ..........

“WHEATIES” DYKAIU*X Ccte’'
KOL DAR TURIME! SU 2 PAKELIAIS 
.    ■' I "T.ll IĮHIHII ■   UMll.——    iill |l|l,l

PINEAPPLE

• kenai ■

Lubį <■£- 

.... pak. 19c 

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

. svaras 29c
■■ II iMlitaA....ninuMiaHilil

5 Unc. stiklas lOe 
ių.i i i*wiwiiwmii 11 

DRUSKA “Midwcst” Plyna ar jodizuota .... 2 2 sv. pak 15c 
■’4W*wil**'**vafli

Tikrai Švieži U| .m, .
Dideli Kortonuose | 

pak. 8c 
’ “l>n.I(SHURY’S” 24l/2 sv. gjgj'L 
5o„ _ ’v maišelis VvU’

Sv. mais. 16c
••Midwest'- , 

ViBt Skoulų

ŠPINAKA1 Puiku^i<lw,M',Diii(ii N0. 

A AT> A PITC! “Midvvcsr” Puikus 
Aiji 21IVZ1W Baltie ji ar Žaliom viršūnėm • kenai

ŠPAGETAI Pn.^.1 ,'yZ/Mn..' '2
TTTfYTVA ADDATA Geltbnh ‘‘L’IPTON’S” 

*1 U yę Az/A J./*• 2 ųiąži pak. Į 5c U tv

KĖKSŲ MILTAI °Airy Fairy
PRETZELS švieži Trapus ,
MARASCHINO CHERRIES

Balandžio 2 d. įvyko SLA. 
352 kuopos susirinkimas, kurio 
svarbiausias tikslas buvo Cent
ro sekretoriaus rinkimai. Dr. 
Vinikas gavo 9 balsus daugiau, 
negu Raginskas. šį kartą susi
rinkimas buvo vedamas gana 
tvarkiai ir rinkimai praėjo ra
miai.

ru*z. w ■ w

5 sv. 19č
SPALVINIS KRAKMOLAS Visokių spalvų .  IUI I, L ..U t,| .1 l«l'l " i        ,
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Vytautas Žcreni-Rcliajus.

Lietuvos Kaimiečio Amerika
t

kalnais.
Hiniala-

(Tęsinys)
Ar tamsta žinai, kodėl negrai 
yra juodi? Juk teko matyti, 
kaip degantis medis pavirsta 
j anglį? Negrai, kaip žinia, 

• gyvena karštame krašte ir to
dėl jie ten apdega. Bet niekam 
dar nepasisekė nuvykti toliau 
į pietus, kur karštis yra tokis 
didelis, kad žmogus tiesiog 
sutirptų. Eikime toliau. I va
karus — randasi Amerika. O 
į rytus? Kitajų žemė, kuri yra 
apsupta, kaip siena, aukštais, 
dangų siekiančiais,) 
Tų kalnų vardds —
jai*. Tas vardas paeina iš vo
kiško žodžio Tlimel* *— dan
gus. Jie siekia dangų. Kas 
daugiau? Viršuje musų, žino
ma, yra dangus, kurį mes visi 
matomo, o žemai randasi pra
garas. Tad kokiu bud u tau 
galėjo ateiti į galvą mintis, 
kad žemė yra apskrita? Nie
kuomet daugiau neklausyk, 
ką sako tokie mokytojai ir žy
dai. Jie yra suklaidinti žmo
nės; faktas juk dar yra tas, 
kad jie netiki į kryžių ir Kris
tų. Bet jie gailėsis, kai numirs 
ir bus įmesti į čyščių. Tada jie 
maldaus kryžiaus, bet Die
vas ant jų nesusimylės, ir jie 
kentės per amžius. Tad, po
naiti, daugiau neklausyk tų 
griešninkų žydų.

—Bet, panf, geografija visai 
ką kitą sako... Kai žmonės nu
miršta, tai juos palaidoja tik 
kelias pėdas po žeme. Tuo 
tarpu angliakasiai {įsikasa ke
lis kilometrus į žemės gilu
mą, o pragaro nepasiekia. 
Tad kaip gali mirusieji ten at
sidurti? — pradėjau aš argu
mentuoti.

—Mano vaike, tik. žmogaus 
siela patenka i pragarą. O ka
dangi užsiminei apie angliaka- 
ąhis, — ar tamsta kada nors 
esi girdėjęs, kad juo giliau an
gliakasiai lenda į žemę, tuo 
karščiau ten darosi? O tai to
dėl, kad jie vis labiau artinasi 
prie pragaro.

—Taip. Apie tai, kad žemės 
gilumoje yra karšta, rašoma 
geografijoje.

—Iš tiesų! Aš stebiuosi, kad 
tie 
tai.
jie 
bet 
tiek žmonės, 
tuoj sutirptų.
Mane tikrai stebina tas daly
kas, kad mokytojai tame klau
sime su manimi sutinka. O 
mokytojai yra net aršesni, ne
gu žydai. Ko gero, jie gali 
tamstai pasakyti, jog visai nė
ra nei dangaus nei pragaro.

—Tamstos argumentai yra 
labai įtikinantys, — pareiš
kiau aš. — Tie dalykai man 
pirma nei Į galvą nebuvo atė
ję-

—Kaip aš sakiau pirma, po
naiti, taip. Ar nepasakytumei 
man savo vardą? Aš sutikau 
tamstą tiek daug kartų, o vie
nok nežinau tamstos vardą.

—Mano vardas yra Bcliajus-

eretikai-mokytojai tiki į 
Ir taip, kaip aš sakiau, 
gal pasiektų ir pragarą, 
ten yra taip karšta, kad 

, tiek jų. įrankiai 
įsivaizduokite I
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Vytautas Bcliajus. Bet gąl pa
pasakotumei daugiau apie A- 
meriką?

—Taip, 
są sakai,

taip, Amerika. Tie- 
Vytaute. Vytautas....

Kodėl toks pago
niškas vardas? Viešpatie! 
Toks gražus vaikas, o tokį pa
gonišką vardą turi! Vytautas! 
Kada jo brolis Jagailo tapo 
Lenkijos karalium, tai jis pa
sivadino tikrai krikščionišku 
vardu. Vytautas... Hm... Kodėl 
butų blogas Petras, Antanas, 
Motiejus ar Jonas? Tai vis 
grynai krikščioniški vardai. 
Net Bcliajus yra Nereikšmin
ga pavardė. Ot, tiesiog skam
ba, kaip senos kates miauki
mas. Privalėtumei turėti to
kią pavardę, kaip, pavyzdžiui, 
mano, — šlachtatowski. ‘šla- 
chta’ — lenkiškai reiškia auk
štos kilmės; arba Janiszewski, 
Sabalewski, Sienkicwicz bei 
Radkiewicz. Daug lietuvių tu
ri tokias pavardes. Tamstos 
vardo ir pavardes pirmosios 
raides vra V. B. Pažiūrėkime 
—Vladislaus Boguslawski. 
Kaip tai gražiai skamba! Ir 
koks didelis skirtumas. Tik 
palygink — aš esu tikra, baž
nyčia negalėjo duoti tokį pa
gonišką vardą, — o gal tams
ta nekrikštytas?

Laimei, pasirodė
draugas Pranas ir paklausė, 
ar aš kartais nenorėčiau eiti į 
bažnyčią. Aš be dvejojimo pa
sinaudojau ta proga, kad išsi-. 
gelbėti nuo netikėtos atakos. 
Skubiai atsisveikinęs
chtatowski, aš išėjau su

“RAGANIAUS” REŽ1S0RIUS
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Klcofas Jurgelionis, žymus lietuvių poetas, kuris režisuoja 
“Birutės” scenai ruošiamą veikalą “RAGANIŲ” Operetę, kuri 
bus pastatyta Chicagos Lietuvių Auditorijoje Velykų sekma
dienį

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

mano

“Birutė” stato sceno-J 
je Gilbert ir Sullivan 
operetę “Raganių”

Atkartoja “Raganių”, kuris 
1931 m. sužavėjo Chicagos 
lietuvių publiką

su Šla-
savo

Tiesa, ji nedaug man tepa- 
pasakojo apie ’ Ameriką, bet 
už tai aš iš jos patyriau daug 
kitų dalykų. O prieg tam aš 
turėjau malonumą patirti, 
kad Amerikoje miestų gatvėse 
aš turėsiu progos matyti ame
rikonus ir negrus visai dykai...

(Galas)

Velykų sekmadienį Chicagos 
lietuviai susilauks tikros muzi
kos šventės. Musų “Birutės” 
choras pastatys Chicagos Lie
tuvių Auditorijos scenoje Gil- 
bert ir Sullivan’o opeertę “RA
GANIŲ”, kuri’ gegužės 3 d., 
1931 metais žavėjo klausyto
jus, atsilankiusiite toje pačioje 
auditorijoje.

Tuo laiku ją irgi statė “Bi
rutė”, .Miko Juozavito vadovai! •

jama. Operetė susilaukė tokio 
didelio pasisekimo, kad choras, 
'dabar diriguojamas muziko A. 
Byansko, nutarė ją pakartoti.

štai “Raganiaus” turinys:
Dalykas dedasi viename baž- 

nytkiemy, kur žmonės gyvena, 
dainuoja ir vedasi. Taip daro 
ir viena jauna porele, Aleksis 
Įsu Elena. Kaimiečių choras su
sirinkęs dainuoja linkėjimus 
judviejų laimei; jaunų mergai
čių baletas jiems šoka, čia jau* 
ir laimingi tėvai sukasi. Ne
gana to, ir vienos davatkėlės 
duktė Kašte įsimyli į vietos ku
nigėlį, bet jiedu nedrąsus ir 
nesusipranta. Tuotarpu Alek
sis su Elena vedasi. Visi links
mi, dainuoja,4' šoka. Jauridji 
pora laiminga ir savo jausmus 
reiškia gražiais duetais. Bet 
piktoji dvasiai pagundė Aleksį 
apgirdyti meilės žolėmis (dur
naropėmis) .visus vęstuvninkusi 
kad ir jie pajaustų, kas yra 
meilė. Pasišąukia burtininką, 

pųr^mpjcąs kųoj< • tik pegyyjas 
įnefistofelis; jis apsuptas linkk-
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Ant Radi© — Skalbiamų Mašinų — šaldytuvų
Lipskio Muzikos ir Radio Krautuvėje

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
$5.00 ir aukščiaus 

......................................... 9.95 
. ................. .................... 14.99 

.. :....... . 15.00 
........................  18.75 

.................   37.95 
........50.50

žemiausios kainos Radios
Geri Elektrikiniai Radios, po tiktai ......................
Nauji Midget Radios ................. .................................
Crosley Midget Radios ....................................................
Philco Midget Radios ...................................................
Philco Midget Radios — Police Calls ......................
Console Radios ......................... z......................................
Radio ir Phonografas kombinacijos setas parsiduoda tiktai

VISI PILNAI GVARANTUOTI

Skalbiamos Mašinos
SPECIALĖ KAINA '

“AUTOMATIC” Skalbiamos mašinos, po tiktai ..................... ..............
“THOR” Skalbiamos mašinos — visokių rūšių po tiktai $37.50 — $59.50 — 
"MAYTAG” Skalbiamos mašinos .......................   .......
“CINDERELLA” Skalbiama mašinėlė ...................... ...... .................................... .......... .
Geri gvarantuoti ELEKTRIKINIAI DULKIU VALYTOJAI parsiduoda po tiktai $7.95

Elektrikiniai Šaldytuvai ,
pilnai gvarantuoti — parsiduoda žymiai

..... $114.50

............... 75c 

............ 25c

SPARTON — Vėliausio išradimo — ] 
nužemintomis kainomis, po tiktai

VĖLIAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI “COLUMBIA ROYAL BLUE” 
RADIO TŪBAI, Specialė kaina — po tiktai .........• -

$35.00
$69.50

$119.50
$14.95

Lipskio Muzikos ir Radio Krautuve
Cicero, Illinois .4916 West 14th Street ' Tel. Cicero 1329

Atdara kas vakaras iki 10 vai. vakaro pirm Velykų

TJEEGEEVVM GI RE S
O MYŠTI C SPHE.RE ONCE. ĄGAIN m

mų velniūkščių, kurie dainuoja tetais, kvintetais, visu choru,ir 
ii* šokinėja neblogiau, kaip jau
ni žmonės. * i

Prisigėrė “durnaropių” ,
Pasigėrę “durnaropių” visi 

stačiai pasiunta ir poruojasi kas 
su kuo bepakliuva: senos ka
binasi prie jaunų, jauni po
ruojasi su senėmis, tik vienas 
kunigas Dalis palieka bedalis: 
jam tenka visą savo kaimą su- 
žendinti. Bet, sakoma, griekas 
heplaktas nepaleidžia. Aleksis 
ragina ir savo Eleną išgerti tų 
durnaropių, kad ji jį dar smar
kiai! mylėtų, ir nežiūrint kaip 
Elena jam tikrina, kad jau 
daugiau nebegalėsianti jo my
lėti, kaip jau mylinti, tačiau 
pasiduoda ir išgeria. Ir vėl bėA 
da,—Elena šmakšt ir įsimyli į 
kunigą. Aleksis pyksta, bet ką 
tu* padarysi. Meile toks biz
nis ,kad jo nė grasinimais, nė 
maldavimais nebeatgatisi, jei 
jau kas kitas galvą apsuko. 
Laimei, ateina pats raganius. 
Aleksis puola prie jo, kad at
kerėtų apgirdytuosius. Bet at- 
kerėt nebegali taip lengvai, kaip 
užkerėti, ir reikia, kad ir vel
nias iš to naudos gautų. Lieka 
Viena, Aleksiui ar pačiam raga
niui eiti į peklą. Visi nubalsuo
ja, kad pats raganius eitų. Ra
ganius nieko prieš neturėtų ei
ti j peklą, bet kitą savaitę bus 
jo kompanijos šėrininkų su'si- 
riinkimas, tad jis ne norėtų 
kenkti savo bizniui. Bet, ka
dangi visi kaimiečiai taip la
bai nori, jis atsigula, padainuo
ja ir miršta, ir velniai atėjo 
jį nusineša. Burtai praeina, 
įsimylėjusieji atsiporuoja. 
Kam iš to nauda, kam ne, bet 
Aleksis savo atsiima, ir vėl 
visi linksmi dainuoja, šoka.

Muzika groja
Siužetas naivus, bet ne jame 

čia svarba., o tame, kad opere
tės muzika ir dainos nepapras
tai gražios, veiksmas gyvas, 
linksmas ir visa labai maloniai 
veikia į ūpą. Tai ne operetė, o 
tikra opėrd ,nes viek visa, dai
nuojama įvairaiusiomis kombi
nacijomis,—solo, duetais, kvar-
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visa tai lydi gerai sumokinta 
simfonijos orkestrą.

Truputį išduosiu paslapties. 
Teko matyti repeticiją, Rinkti
nes dainjntinkų pajėgos daro 
įspūdžio, kad randiesi nebe Au-

Garsinkitės Naujienos*
■ i.nii.....1....... !■! ....................................... ............ ...........

ditorijoj, bet beveik-beveik Vals
tybės Operoj. Smagu. Byam* 
kas, lurbut, pirmą kartą pas» 
rodys tikru diriguotųjų en- 
sambliui ir orkestrui. Suminė- 
tinas dar jo talkininkas Kl. Jur
gelionis.

Some Wall Paper Cleaner may be priced 
a pefiny or two less at the counter, būt
GENUINE------- *

yra “Pigiaus imant po kambarį*' apart to 
pasidaro geresnis ir sveikesnis valymo dar
bas. Pigiaus imant po kambarį todėl, kad 
daugiaus yra kiekviename kene. Geriaus, 
nes Absorene yra visuomet šviežias, ne
prilimpa, ir nesitrupina vartojant. Svei
kesnis, kadangi dezinfektuojanti substan
cija pereina į valakną popieros arba Lan
gams Uždangalus... ir todėl yra sanita- 
riškas. Kodėl rizikuoti su pigiais arba ne
žinomais valytojais ir sienas gadinti, kada 
GERIAUSIAS kainuoja tik 10 centų už 

vidutinio didžio kambarį.

Morena
CLEAMS
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VnrtokitP ABSORENE TWIN . . . HRH va
lymui jutoj medžio. Tile. Marmuro. Maliu- 
yotų ir VarniMuotų PavirAlų. Grindų ir u

Daugel!* krautuvių parduoda abudu.

ABSORENE MFG. CO
ST. LOUIS MO. U. S

Carr Bros. Wrecking Co
Antrų Rankų Budavojimui Medžiaga

NAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimį krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Ncdėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 . West 26 St.kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

DOUGLAS BATHS > 
‘3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
svvimming pool.

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

fe—H    1111,11        ■■■■■■■■■.................................. —MM—fc—————————
f' t .- •» » -» • 1

gĮ REPUBLIC 3100

J. J. BAGDONAS
w LIETUVIU GRABORIUS

Liūdnoj valandoj, paveskite man visus savo rūpesčius.)
j ■ f • • ’"** ***** * r

) Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street

AUS DE DARU HANSOM 
ČAVALIER VOU WASJ-----

AŠKIN' FO’LADY!/

AW. SISTE.R1— 
HAVE A HEART!

YouTHouGHnr 
|\OU WEREj----
SMAR.TJ~5Įįr» 

1 DipNTj AM 
Yoo* y
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Editor P. GRIGAITIS

Uishakymo kainai
Chicagoje — vaitu*

Metama ----- 38.00
Pusei mete ..........   4.00
Trima mtoeaiama_______2.00
Dviem mineaiam  1.50
Vienam mlneaiui _...... . .75

Chicagoj per iineliotojuai 
viena kopija    8c
Savaitei ——_____________   18c
Mineliui ............. 75c

Apžvalga
“AUŠROS” 50 METŲ 

SUJKAKTUV&S
Subacription Rato* t

38.00 per year in Canada
37.00 per year outaida <A Cfiicaco
38.00 per year ta Chleago
8e per copy

SiMenytoae Valstijose, na Chicagoj, 
paltui

Metams __ ZZ__________  87.00
Pusei metu 8.S0
Trims mlpesiams -   1.75
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vlępam mėnesiui —_______ .75

Lietuvon ir kitur utaieniuoia 
(Atpigta)Metams JLJZZ.-------------88.00

Pusei pietų----- ----------------- 4.00
Trims m«inasiamy .. . - 2.50
Pinigus reikia siūti palto Money 

Orderiu kartu fu utaakymu.
..........i1 < u ui. " i" ir " ■»iiįi

LIETUVOS LIKIMO KLAUSIMAS

Lietuvai, kaip ir kitoms naujoms mažomsioms Eu
ropos tautoms atėjo sunkios dienos. Joms rupi, kas su 
jomis bus, jeigu tas laukinis nacionalizmas, kuris da
bar viešpatauja Vokietijoje, pradės daryti agresingus 
žygius prieš savo kaimynus.

Lietuvai grasina tiesioginis pavojus iš hitlerininkų 
puses dėl Klaipėdos, kurios vokiečių nacionalistai iki 
šiol nėra atsižadėję. Bet jeigu Hitlerio bandos ir neuž
pultų tiesiog Klaipėdos, tai Lietuvos likimas vistiek 
dar nebūtų užtikrintas, atgijus reakcijai Vokietijoje.

Vokietija gali susipiauti su lenkais dėl vadinamojo 
“lenkų koridoriaus” arba dėl Silezijos. Bet kilus karui 
tarpe Vokietijos ir Lenkijos, Lietuva lengvai galėtų 
patapti tokio konflikto auka. Jeigu lenkai sumuštų Vo
kietiją, tai jie taip įsismarkautų, kad juos vargiai kas 
galėtų sulaikyti nuo okupavimo visos Lietuvos. Jeigu 
vokiečiai nugalėtų Lenkiją, tai jie ne tik atsiimtų “ko
ridorių”, bet eitų ir į Klaipėdą, ir toliaus į Pabaltijo 
žemes.

Vokietija dar nuo kryžiuočių laikų pradėjo plėsti 
savo galią išilgai rytinių Baltiko juros krantų. Visi 
didesnieji miestai prie tos juros — Klaipėda, Liepojus, 
Ryga, Revęlis — buvo pastatyti vokiečių kapitalu ar
ba stipriai vokiečių apgyventi. Dabar Vokietijoje vėl 
tapo atgaivintas senasis obalsis “Drang nach Osten” 
(veržimąsi į Rytus), ir kada Vokietijos nacionalistai 
kelią tą obalsį, tai jie pirmiausia turi galvoje Pabalti
jo kraštus.

Šito pavojaus iš vokiečių pusės bijosi Latvija su 
Estonija. Jos atsimena tuos laikus, kada Kurlandijoje 
ir Estlandijoje viešpatavo vokiečių baronai. Vienas tų 
baronų, Rosenberg, šiandie, beje, yra Hitlerio užsienių 
politikos vadas ir “nacių” vyriausiojo laikraščio “Voel- 
kischer Beobachter” redaktorius. Po fašistiško pervers
mo Vokietijoje latviai ir estai pradėjo karštai disku- 
suoti Pabaltijo Sąjungos klausimą.

Reikia pasakyti, kad šituo klausimu tose šalyse yra 
dvi skirtingos nuomonės. Latvių ir estų buržuazija sto
ja už tai, kad į sąjungą, apsigynimui nuo vokiško im
perializmo, dėtųsi visos Pabaltijo valstybės kartu su 
Lenkija. Tuo gi tarpu tų dviejų šalių demokratija — 
darbininkai ir pažangieji valstiečiai — siūlo sudaryti 
sąjungą be Lenkijos, kadangi, įsileidus Lenkiją, reikė
tų palikti už durų Lietuvą, kuri negali susitaikyti sų 
lenkais dėl Vilniaus.

Ką šituo klausimu sako Lietuva?
Lietuvos demokratiniai sluoksniai, matyt, irgi sto

ja už Pabaltijo Sąjungą, suprantama, be Lenkijos. Vai. 
liaudininkų centro komitetas, pavyzdžiui, priėmė rezo
liuciją, kurioje reikalaujama, kad Lietuva eitų prie su
darymo sąjungos su Latvija ir. Estonija. Bet tautinin
kų vyriausybės nusistatymas yra neaiškus. Užsienių 
reikalų ministeris Zaunius kovo mėn. 19 d. laikė pa
skaitą Kaune, pasisakydamas prieš tokią sąjungą, ku- 

- ripje vadovautų Lenkija, bet jisai nieko neatsakė į tas 
sųggestijas, kad sąjunga turėtų būti sudaryta tąrpę 
Lietuvos, Latvijos ir Ęstppijos. Jo kalbą pagyrė Vokie
tijos hitlerininkų spauda, pareikšdama, kad Zaunius 
stovįs ant “teisingo kelio”.

Tačiau kur tas kelias veda? Ar Lietuvos valdžia 
tikisi, kad su Vokietijos pagelba ji galės atgauti Vil
nių? Bet einant su Vokietija prieš Lenkiją, Vilnių bu
tų gąlįma atgauti tik per karą, o karo atsitikime Lie
tuva vargiai galėtų pasitikėti gera vokiečių širdžia. 
Pasaulio kare, kada Vokietija jautėsi pergalėtoją, ji 
padiktavo Rusijai Bresto Litoysko taiką, kuri buvo 
<Įar aršesnė, negu Versąlės taika.

O gal Lietuvos valdžia piano, kad ji daugiąus lai
mės, pasilakdama neitralp? Bet tai yra pavojinga Iliu
zija. Neįtrąlitetas rakštų izoliaciją, neturėjimą draugų.

' Iš šąjips žiuript atrodo, kad saugumas liepia Lie
tuvai ieškoti talkininkų, ir natūralus talkininkai jai 
turėtų būti latviai ir estai. Jeigu yra progos su toms 
tautoms susitarti, tai perykla jos praleisti. Nuo to, ko
kią poziciją tarptąutinėje arenoje dabar Lietuva užims, 
prikląusys jos H$mas ateityje.
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Šį mėnesį sukanka 50 metų 
nuo pasirodymo “Aušros”, pir
mo lietuvių laikraščio, pašvęs
to Didžiosios . Lietuvos reika
lams. Keistoka betgi, kad į ši
tas sukaktuves Lietuva atkrei
pė nedaug dėmesio, o dar ma
žiau Amerikos lietuviai. Kada 
buvo minimas Vytauto jubilie
jus, tai Lietuvos valdžia per 
ištisus metus kėlė iškilmes, Vy
tauto, vardu buvo “krikštija
mos” įvairios įstaigos ir mies
tų gatvės bei aikštės, buvo 
rengiamos eisenos ir viešos 
prakalbos, leidžiamos knygos 
ir specialiai laikraščių nume
riai. O “Aušros” jubiliejus ke
tina praeiti visai tyliai.

Kodėl Lietuva taip nevieno
dai pasitiko tas dvejas sukaktu
ves, bando išaiškinti “Musų 
Vilniuje” p. M. Biržiška. Jo iš
vadžiojimai yra daugmaž toki: 
kunigaikštis Vytautas buvo 
“didvyris” ir nuo jo laikų iki 
dabar praėjo 500 metų; tuo 
tarpu nuo “Aušros” pasirody
mo suėjo dar tik 50 metų, dar 
kai kurie “aušrininkai” (Dr. 
J. šliupas ir M. .Jankus) Ir 
šiandie tebegyvi. Be to, nieko 
“herojiško” to laikraščio leidi
me arba jo idėjose nebuvo. Pa
galinus, visi yra šiandie persi
ėmę “Aušros” dvasia, visi (— 
“aušrininkai”, todėl, garbinda
mi “aušrininkus”, žmonės šian
die garbintų save, — kas, esą, 
butų “nei šis nei tas ir kažkaip 
dar nepatogu”.

Iš šitų Biržiškos aiškinimų 
vienintelė išvada yra ta, kad 
žmonės garbina tiktai senovę; 
kol dalykas nėra labai pasenęs, 
jisai neatrodo “didvyriškas”, 
žmonės nori lenktis “didvy
riams”, o didvyriai atrodo did
vyriais tiktai, kada į juos žiu
ri iš didelės tolumos.

Tame yra, be abejones, daug 
tiesos. Didvyriškumas dažniau
sia yra romantiškos vaizduotės 
produktas. Kada žmogus žiuri 
į asmenis arba įvykius per il
gų amžių miglas, tai jisai juos 
mato nenaturališkai didelius ir 
jam yra lengva juos savo pro
te pagražinti, idealizuoti, ka
dangi jisai neįžiūri (arba ne
nori rpatyti) juose ydų. Visi 
“šventieji”, visi/ “herojai” to
dėl yra praeityje.

Bet indiferentiškumas “Auš
ros” jubiliejui turi da ir kitų 
priežasčių, kurių p. Biržiška 
nepaminėjo. “Aušra” turėjo 
priešų, kurie da ir šiandie Lie
tuvoje yra įtakingi. Jos, bū
tent, nemėgo Lietuvos kunigai, 
kadangi “Aušra” buvo svietiš
kos libenalinės inteligentijos 
organas. Kunigai, viena, dėl to, 
kad dauguma jų tuo laiku bu
vo sulenkėję ir “litvomanų” 
nemėgo, antra, dėl jos libera
lizmo, į ją šnairavo, jos nerė
mė, ir ji turėjo sustoti, išėjus 
40 numerių (30 knygučių).

Aišku, kad “Aušrą” šiandie 
negali nuoširdžiai minėti kleri
kalai. Na, o tautininkams “Auš
ros” idėjos irgi yra nelabai ar
timos. Jų idealai yra viduram
žiuose. Jiems kvepia karaliai, 
kunigaikščiai, bajorai ir kiti 
“garbingos praeities” dalykai, o 
“Aušroje” to yra nedaug. Ją 
leido iš valstiečių kilę inteligen
tai, kurių siejamai nors ir bu
vo nedrąsus politikoje, bet vis 
tik atatiko daug-maž liberali
nės miesčionijos nusistatymą.

“Aušra” pasirodė tuo laiku, 
kada Lietuvos visuomenėje jau 
buvo prasidėjusi įdėjy diferen
ciacija (skirstymasi). Libera
liška mintis skyrėsi nuo kle- 
rikališkos minties. Bet libera
lizmo šalininkų dar s buvo ne
daug, nes iš viso dar tik men
ka dalis Lietuvos visuomenes 
buvo pradėjusi protauti. Dar 
tik apie dvejetas dešimčių me
tų buvo praėję nuo baudžiavų 
panaikinimo Lietuvoje, Bau- ■ • * f.) ■

■ ■ / • ■

džiavų laikais svietiškos inte
ligentijos negalėjo būti; buvo 
tik dvi apšviestų žmonių kla
ses: kunigai ir bajorai. ,

“Aušrą” ėmė leisti mokslus 
einanti ūkininkų jaunuomenė, 
kuri užaugo jau po baudžiavų 
panaikinimo. Jos steigėjas bu
vo Dr. Jonas Basanavičius. 
Pradžioje “Aušra” turėjo tik 
75 prenumeratorius, ir tie ne 
visi buvo atsilyginę. Didžiau
sias jos tiražas buvo 240 skai
tytojų. žinoma, toli gražu ne 
visi tie skaitytojai buvo moks
leiviai arba profesionalai. Žy
mi dalis skaitytojų susidėjo iš 
prasilavinusių jaunesniųjų ūki
ninkų, “sodžiaus inteligentų’’.

Pusantros dešimties metų 
vėliau, kai pradėjo eiti “Var
pas”, svietiškos įnteligentijgs 
skaičius jau buvo daug didesnis. 
Be to, jau ėmė dalyvauti vi
suomenes judėjime gyvenantie
ji miestuose amatininkui ir 
darbininkai. Tada pradėjo 
reikštis nuomonių sikrtumai ir 
tarpe neklerikajiškai protau
jančių žmonių. Pasirodę deši
nesnių ir kairesnių liberalų, o 
paskui dalis griežčiau nusista
čiusi inteligentija, turėjusi ry
šių su miestų amatininkų ir 
darbininkų judėjimu, visai nu
traukė ryšius su liberalizmu ir 
išsiskyrė į socialistišką srovę.

Taigi šiandie sunku norėti, 
kad “Aušra” butų nekritiškai 
garbinama. Todėl jos jubiliejus 
ir nesukėlė entuziazmo.

KLAUSIMAS
Gerb. “Naujienų” Redakęija:
Ar dienraščio “Naujienų” re

daktorius negalėtum paaiškin; 
ti, kas yra žodis “skloka”? Nes 
tas žodis “N-se” dažnai varto
jamas. Ką jis reiškia? Ar jis 
yra surištas su platesne pras
me, ar tik pramislintąs be jo
kios prasmes?

Manau, Gerbiamas “N.” Red. 
paaiškins tą žodų iš ko jis kilo 
ir dėlko lietuvių kalboje jį 
vartoja. . ii.

Su pagarba M*'
J. K.

ATSAKYMAS
žodis “skloka” yra rusiškas. 

Jisai reiškia giričus, rietenas, 
intrigavimą, peštynes tąrppsa- 
včje. Kokia to žodžio filologiš
ka kilmė, sunkų pasakyti. Jį 
dažnai vartodavo^Rusijos revo
liucionieriai, kurie, kaip žinia, 
iki 1917 metų vasario revoliu
cijos, galėjo veikti tiktai pasi
slėpę nuo valdžios, mažais bū
reliais. Tuose revoliucionierių
būreliuose, žinoma, vaidindavo 
žymią rolę asmeniškas elemen
tas. Dėl asmeniškų dalykų juo
se nuolatos kildavo daug gin
čų ir piktumų. Taigi tie asme
niški kivirčai revoliucionierių 
itarpe ir buvo vadinami “sklo
ka”, atskyrimui nuo idėjinių 
(arba kvasi-idęjinių) ginčų.

Žodį “skloka” daugiausia iš- 
populęrizavo bolševikai, pas 
kuriuos viskas sukasi apie “va
dus”, ir nuolatinę tų vadų rū
pestis yra palaikyti savo sekė
juose disciplina. Į lietuvių Iii 
įeraturą tą žodį įvedė, rodos, 
Zigmantas Aleksa-Ąngariętis, 
kuris sovietų Rusijoje yra lię- 
tuviško komunizmo diktatorius. 
Angarietis visą Įaįkų kovoja 
dėl vadovybes su Kapsuku įr 
Litais stambesniais lietuvių ko
munistų šulais, žymesniuosius 
savo oponentus jisai kaltina
dėl įvairių, “nukrypimų” nuo
tiesiosios leninizmo linijos, o 
eiliniems partijos nariams jisai 
nuolatos prikaišioja “skloką”: 
girdi, jie, pešasi tarp savęs, 
užuot nuoširdžiai dirbę parti

testavo, kad tąs vardas jiems 
netinkąs, nes “skloka”, anot 
jo, galinti būti tiktai tarpe 
partijos ųarių — peštynes tar
pe sąvokią; o Pruąeika su jo 
šalininkais esą ,pąptijos prie
šai, “renegatai”. Patys prusei- 
kiniai mėgsta geriau vadintis 
“komunistine ppozicjja”, bet ir 
“sklokininkų” vardo jie nela-

Wilde

T

bai baidosi, tur būt, rasdami 
jame šiek-tiek humoro. Dėl 
juoko ir “Naujienos” jį varto
ja. Visą laiką kalbėti runtąi 
apie komunistus, o ypatingai 
ąpie įvairias jų frakcijas, ne
galima, nes, iš tiesų, dauguma 
to, kas Šiandie vadinasi “komu
nizmu”, yra tik medžiaga juo
kams. —Redaktorius.

Vertė A, Kartonas c • ■?

(Tęsinys)
^Tadą Išmintis pakeitė savo 

|)ildą if kalbėjo apip šnipinėji
mą jr suradimą, šis jaunas 
vyrąs gali būti turtingas. Jei
gu taip, tai reikia manyti 
apie sutuoktuves. Į jos ausies 
kevalą atsimušė vilnys že
miško gudrumo. Sumanumo 
vilyčįos šovė pro ją. Ji ipątė 
plonas lupąs judant, ir nūsiT 
Šypsojo.

Staiga ji pajuto reikalą kal
bėti. Žodingas tylėjimas erziųo 
ją. “Motįn, motin,” jį šaukje 
“(todėl jis mane myli tąip Ul
bai? Aš žjnau, kodėl aš jį 
įpyliu. Aš mylių jį už tai, nes 
jis yra toks> koki pati meilė 
privalo būtį. Bet ' ką-gi jis 
manyje mato? Aš nesu vertą 
jo. Q visgi — negaliu pasaky
ti kodėl — nors aš ir jau
čiuosi nusižeminusi. Aš did
žiuojuosi, baisiai didžiuojuosi. 
Motin, ar jus mylėjote mano 
tėvą, taip, kaip aš myliu ža
vėtiną Kąrąląitį?”

Senesnioji moteriške išblyš
ko po rupių miltų, kųrįąis 
jos skruostai buvo apibarsty
ti, įr jns į&džiuynsioą įyp°s 
kraipėsi ąkąysipo diegliais. 
SibyJė bėgo prie jos, metė sa
vo rankąs upii»ik jp^ MsĮą 
pabučiavo ją. “AtĮeįskite Inai), 
inptin. Aš .žinau, jum skaudų 
kalbėti apie musų tėvą. 
jųiųs tik todėl skąądu, kąčĮ 
jus taįp labai mylėjote jį. Ne" 
bukite taip nuliudusi. Aš esu 
taįp linksma, šiandien, kaip 
jus buvote dvidešimt metų at
gal. O, leiskite man būti links
mai visada!”

“Mano kūdiki, tu esi labai 
jauna mąstyti ąpįę įsimylėji
mą. Prie to dar, ką^gi jus ži
note apie tą jauną vyrą. Jus

jos darbą.
Tą žodį “skloka” paskui puo 

Angaricčio pasiėmė bimbinĮn- 
kai Amerikoje, kuomet jie su

dąjykąs tąip nepatogus, ir tik- 
A^trp- 

lijaų, p mąp rejkia tieJ^ dąug 
rupiųtįs, ąš turiu pąsąkyti, 
k.ąd jums reikėju dąųgiąu ap- 
syąrstytį. yis-gį kaip jau aš 
ąakiaų pinpiau, jeigu jis yrą 
turtingas...”

“Q, motin, motin, leisk mąn 
bpti lipamai!”

Ponia Vanc pažvelgė į ją, ir 
vienu iš J,ų netikrų užsimoji
mų, kurie taip d^nai pngija 
teątro žmonėse ir lieka antrą 
prigiilitįipį, apsikabino savo 

rąpfcętmis. Tuo momentu du
rys gtsidąrė ir jaunas, šįųrkš- 
riąįs rudais plaukais vaikė
zas įėjo huv°
Storų sddėjij«P> jo Fapkos ir 
kojos bpyo didelės, o jų įud,ė- 
sis buvo gąna peveikjps. lįs 
nebuvo taip švebl|ai išauklė
tas, kaip jp sesup. Vąrgu butų 
galima buvę įspėti taip ąrti- 
mą giminystę įarp jų? Ponia 
Yąne jspieįgė ąkis į jj ir pa
didino sąvo šypsojimą- Savo 
ipinty|p jį pąkėjė jo pagarbą 
tęikiąipą Ji
jąųtė esąntį tikra, jpgei lahr 
įęfip bųvų įdopms*

“AŠ ptąuaų, jus galėtumėte 
palaikyti nors kiek savo buč
kių ir man, Sibyl,” tarė vaikė
zas’ geroj nuotaikoj dundėda
mas.

“Ak, jųs-gi nemėgstat bu
čiuojamas, Žygi;” ji šaukė. 
“Jus esat baisiai senas lokys.” 
Ir ji perbėgusi visą kambarį 
bučiavo jį.

Zigmontas Vane maloniai 
žiurėjo į šcherą typįdą. “Aš no
riu, kad jus išeitumėt su ma
nim pąsįyąikščiotL Sibyl. “Aš 
nemanau, kad man tektų vė| 
kada pers pamatyti šį bąisų 
Londoną. Aš esu tikras, aš ne
noriu jį matyti/’

nežinote nęi jo vardą. Visas “Mano sunau, nesakyk tų-

kius baisius daiktus,” murmė
jo ponia Vane, pasiimdania 
savo margą teatro suknią ir 
atsikvėpusi pradėjo lopyti. Ji 
jautę kiek nepatenkinta, kad 
jis nepriklausė jų grupėje. Jo 
buvimas butų padaręs dides
nį teatrišką vaizdingumą.

“Kodėl ne, motin? Aš nuo
širdžiai sakau.”

“Jus teikiate man skausmų, 
S.upąų. Aš tikiu, kad jus su- 
gfįšįte iš Australijos įtekmin
game padėjime. Aš netikiu, 
kad bątų kokia nors draugija 
kolonijose, — nieko pana- 
Šąus? ką aš vadinčiau draugi
ją; tpdėl, kai jus liksite tur
tingas, jus privalote grįžti 
Londonan įr užunti sau pride
rančią vietą.”

‘'Draugija!” murmėjo vaike
zus. “Aš nieko nenoriu žinoti 
apie ją. Aš norėčiau užsidirbti 
pinigų, kad pašąlinus jus ir 
Sibylę iš teatro. AŠ neapken
čiu teatrą.0

“Ak, Žygi!, juokdamasi tarė 
Skbylė, “koks beširdis jus esa
te! Bęt ar jus tikrai eisite su 
mąniių pasivaikščioti? Tai bu
tų puiku! Aš bijau, kad jus 
nopęsitp pasakyti sudie kai ku- 
irems sąvo draugams, — Ta
rnui Hardy, kuris davė jums 
tą hiaurią pypkę, arba Nedui 
Langdonui, kuris juokėsi iš 
jūsų, kai jus rųkčte tą pypkę. 
Tai labąi saldu, kad jus ati
duodate savo paskutinį popie
tį ipan-

“Kur įneš eisime? Eikime į 
parką.

“Aš esu labai nudriskęs,” jis 
atsakė. “Tik puošnus žmones 
eina į parką.”

“Nesąmonė, Žygi,” ji šnib
ždėjo, glostydama jo apsiausto 
rankovę.

Jis aimanavo valandėlę. 
“Labai gerai,” pagaliau jis 
tarė, “bet pesugaiškite ilgai 
besirengdama.” Ji šokdama 
išbėgo iš kambario. Galima 
buvo girdėti dainavimą, kai ji 
bėgo laiptais aukštyn. Josz 
mažos kojos trepsėjo viršuje, 
galvų.

Jis perėjo kambarį du ar 
tris sykius. Tada jis atsisukę 
į nejudančią figūrą kedėje?' 
“Motin, ar mano daiktai pri
rengti ?’■ jis paklausė.

(Bus daugiau)

KULTŪRA No. 2 Nau- 
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie-

sikirto su Pruseikos ir Būt- 

bimbiniai pyamme- “sklokmijn-. 
kais”, ir dabar, kada pruseiįi- 
niai yra susiorganizavę sky
rium nuo “tikrųjų” komunistų,’ 
tai visa šitų opozicinių komu
nistų srovė tapo praminta
“sklokininkais”. Angarietis pro-

DRAUGAS NELAIMĖJ
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Musų skri

Darbininkas

20 rungtynių

Garsinkitės Naujienose

3201

Oratoriai
Graboriai

Lietuvės Akušerės

Advokatai

Akių Gydytojai

Namų Tel. Hyde Park 3395

boksuosis ir 
su vokiečiu

Ragina darbininkus 
ruoštis prie Pirmos

Lakūno kap. S. Da
riaus atsišaukimas į 
skridimo pritarėjus

Pagarsėjęs komer 
dalis dailininkas 
“Ivon” Ivanauskas

, tuo 
uodi-

rabų dirbtuvę 
is grab

SPECIALISTAS 
ipim|» kurk e»ti 
dėjimo, svaigimo

Atletikos komisija patvarkė, 
kad Illinois valstijoje daugiau

pradėkime ruoštis mums pasisekimo! Jus pata-.reikalingi,

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

neišmėgintų prie-
Tada bus

Studijavo su J. F. McCutcheon 
žynius Tribūne karikaturis

DR. T. DUNDULIS 
gydytojas ir chirurgas 

•> '4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginh 0034

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Saukia visus į kovą už gėrės 
nį būvį,' LSS. rengia iškil 
mes Chicagos Lietuvių Au 
dttorijoje.

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Maruos t te Rd. 

kampai 67th it Arteslan Avi. 
Telefonai GfOVehUl 1595

Lietuviai Gydytojai
Res 6600 South Actesian Apmm» 

Pbone Prospect 6659 
Ofiio Tel.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Telv Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. 35th St.

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

Nedildieniaii pagal sutartį.

bortus, kuris turi įrėng
Čia padaroma didesnė
budu sutaupymas pirkėjams yra 
džiausiąs.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai fe

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir apielinkėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

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

2400 W. Madison St.
7ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunswkk 0597

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl tari daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.

ILLINOIS VALSTIJA
DRAUDĖ RENGTI 

RISTYNES

4442 South Westtrn Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

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

Laidotuvėse patarnau
ju geriau įr pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174

Ja gabumus pripažino stam
bios Jungtinių Valstijų fir
mos, kaip Bell Telephone, 
Sears Roebuck, International 
Harvester, Atlantic Pacific,

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Jfttu’auJto Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South AMand Am.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockioell St.
Tel. Republic 9723 - w

laidotuvėse kuopigiauiia.
musų

nebebūtų . rengiama ristynės. 
Tų savo patvarkymą ji paskel
bė po to, kai Savoldi tapo pri
pažintas laimėtoju, —laimėjusiu 
ristynes iš Jim Lomios.

Dalykas toks, kad komisija 
nužiūri, jog ristynes yra iš 
kalno sufiksuotos ir pralaimėti 
tuTi tas, kam įsakoma pralai
mėti, O tai reiškia, jog publika 
yra prigaudinėjama.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ

Palengvins akių i 
priežastimi galvos si 
akių aptemimo* nervuotumo, skaudamą 
akių karštj, nuima kataraktą atsitaiso 
trumparegystę ir tolirsgystę, ' Prirengia 
Milingai akiniai. Visuoie atsitikimuose 
egzaminavimas -daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidi. Siatkreipiama i mokyklos valkus. Valau? 

dos nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis pagal

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

Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų 
Nubudimo valandoje, pašaukite Ši® įs
taigą.

anai 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Lachavicli ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja
Reikale meldžiame atsišaukti, o 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba ^516

2314 W. 23rd PU Chicago
1439 S. 49 

Tel. Cicero 5027

Draugai, musų skridimo rūp
inėjai ir vtsi, kurie pritaria pa
čiam musų skridimui' Maža 
laiko beliko skridimo parengia
miesiems darbams. Artėja die
na— musų tikslo realizavimo 
momentas. Tačiau dar yra kai 
kurių darbų, kuTie užbaigti bū
tinai reikia, norint, kad musų 
nuskridimas į Lietuvą butų sėk* 
mingai įvykdytas. ,

Kolonijų musų skridimo rė
mėjų komitetai, draugijos ir

liūtas ir savo kuriniuose 
rodo gana radikališkas, 
dernistas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpūtume 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedčliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Haltted Street 

Tel. Boulevard 1401

karikatūristu
cheon, kuris savo laiku 
žymėjo Chicago Tribūne 
tyse, bet dabar apleido 
dėl ligos.

Bene daugiausiai savo 
tus Alfredas Ivon pralavino 
namie, be paliovos tapydamas 
įvairius paveikslėlius, skicus,

Ofiso: Tel. Vietory 6893 
Rez. Tel. Drevei 919)

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir venerlikų Ilgų 
O f i o n s

3102 So. Halsted St 
kampas 3 Ist Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7 
Nedėliomis k šventadieniais 10—2.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St 

TA BOULEVARD 9199

■ kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimą akys ati 
taisomos bę akiniu Kairios pi 

ftiau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė, 

Pbone Boulevard 7589.

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

lionės dalį. Lėktuvą nukreipsi
me Lietuvos link.

Tad gerbiamieji skridimo rė
mėjų komitetai, draugijos ir 
plačioji visuomene! Nelaukda
mi paskutinės dienos, malonė
kite tuojau pasiųsti musų skri-; 
dimui skirtąją paramą fondo 
globėjų pirmininkui Lietuvos 
konsului A. Kalvaičiui (201 
No. WėDs St„ Chicago, 111, Tik; 
su jus parama galėsim aprūpint 
lėktuvą visais reikalingais prie
taisais (instrumentais). O juk 
gerai aprūpintasai lėktuvas su
mažins plačiųjų jurų ir audrų 
pavojingumą. Tuo budu žy
miai palengvinsite mums ke
lionę. Taip pat kartu įrašysite 
savo vardą į lietuvių garbinto* 
jų pastangų knygą.

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Scredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Reaidendja 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

KAZIMIERAS KULBIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 1 1 dieną. 3:15 valandą 
ryte 193 3 m., sulaukęs 65 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Senamiesčio pa ra p.. Plukių kaime. 
Amerikoj išgyveno 3 2 metus.

Paliko dideliame nuliudime pus-* 
seserę Katariną Jokobauskienė, švo- 
gerį Stanislovų. Jokubauskį, pus
brolį Antaną Kulbį ir šeimyną ir 
daug kitų giminių, o Lietuvoj 
brolį Justiną. 2 seseris. Katariną 
Sesevičiėnę ir Oną Baleikonienę.

Kūnas pašarvotas, randasi 725 
W. 21 Place.

Laidotuvės įvyks panedėly, ba
landžio 17 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Apveizdos Dievo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapiens.

Visi a. a. Kazimiero Kulbis 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusseserė, ŠVogerls, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grąbo- 
rius Mažeika, Tel. Yards 1138.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

J. F. TFJDEFKIS
LIETUVIU GRi 

DIDYSIS OPI

4605-07 SO. HER
VU TtUlonal YARDS 1741— 
a i,aitaiiiwiiirtwiwiii wii»iO»

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 Wešt 46 St. 
Tel. Boulevard 6203 ir 8413

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

« Midwife
6109 South Albany 

Avenue
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 

JliM dymo namuose ar Ii- 
goninėse, duodu ma- 

eleetrie treat- 
mcnC ** ma8netic 

' o Llankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
nom patarimai do
vanai.

TOMMY LOUGHRAN BOK 
SUOSIS SU IZZY 

GASTANGA

JUOZAPAS KASMAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 11 dieną, 2:30 valandą 
po piet 1933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Kalti
nėnų parap., Tauragės apskr., 
Pempių sodos.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Barborą ir dukterį Oną, vie
ną brolį Adomą, švogerką Johan- 
ną ir jų dukteris Bernice ir Oną, 
2 seseris Jievą ir Oną Lietuvoje 
pusseseris Juzefiną ir Pauliną Ka- 
roiienė, dvi švogerkas Marijoną 
Jabn ir Teresą Urbonas ir Švoge- 
riai Kazimieras, Stanislovas it 
Antanas Bernickas ir uošvis Anta
nas Bernickas ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4830 
W. 15tb St. Cicero.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. ba
landžio 14 dieną. 10 vai. ryto iŠ 
koplyčios 4830 W. 15th St, bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Kasmausko 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis,
Švogetka, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis ir Sūnūs. Telefonas 
Republic 8340.

Bevartydami laikraščius ir 
perbėgdami akimis per įvai
rius stambiųjų firmų apgarsi
nimus; arba bevartydami ko
kį gražiai išleistą žurnalą, pa
žiūrėkite, koks dailininkas nu
piešė paveikslus ar žurnalo 
viršelius.

Dažnai pastebėsite pseudoni
mą “Ivon”. O “Ivon” yra 
Chicagos lietuvis Alfredas Iva- 
nauskas-Ivon, vienas žymes
nių , koniercialių dailininkų 
šiame metropolyje. Jis užlai
ko studiją adresu 719 Rusli 
st., ir kaip paaiškėjo, yra dai-

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

“VISO PASAULIO DARBI
NINKAI VIENYKITĖS” — tai 
yra Pirmosios Gegužės obalsis. 
šis obalsis turi labai daug 
reikšmės darbininkai. Jis 
jiems primena, kad tik vieny
bėje gludi jų galybė.

Darbininkai pasirinko Pir
mą Gegužės kaipo savo šventę 
ir tą dieną jie stengiasi visose 
pasaulio dalyse parodyti savo 
jėgą, savo solidariškumą.

Taigi ir mes lietuviai darbi
ninkai nepasilikim nuo musų 
draugų. Pasistengkime tin
kamai pasitikti ir atšvęsti tą 
reikšmingą šventę su viso pa
saulio darbininkais, šiuo rei
kalu rupinaai Chicagos LSS. 
ccntralinė kuopa. Ji rengia 
prakalbas ir koncertą Chica
gos Lietuvių Auditorijoje. 
Programas bus turtingas ir 
įvairus, nes jame dalyvaus 
“Pirmyn’’ choras ir geriausi 
lietuvių solistai. Dalyvaus ir 
keli žymus kalbėtojai.

šio mėnesio 20 d. Chicagos i 
Stadiume įvyks bokso rungtynės 
tarii Loughran ir Gastanga. 
Pirmasis per kelis metus buvo 
pusiau sunkiojo svorio pasaulio 

Paskui jis, taip 
sakant, “išaugo” ir liko pri
skirtas prie sunkiojo svorio 
boksininkų.

Gastanga pasidarė žinomas 
dar visai neseniai. Jis pasižymi 
nepaprastai smarkia ranka ir 
[yra laimėjęs apie 
pirmame raunde.

Tą patį vakarą 
Oto Von Pora t 
Hans Birkie.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Grąborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tariu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ane., 2 l«b«t 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 va! 
vakaro J4edėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

VIKTORAS RADAVIČE

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 12 dieną. 1933 m„ 
sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
Šiaulių apskr., Užgirių kaimo, Pa
vandenės parap.

Amerikoj išgyveno 22 metu. 
. Paliko dideliame nuliudime 3 

pusbrolius Leoną Navickas ir šei- 
miną. Valerijoną Navicką ir šei- 
miną ir Antaną Navicką, pussese
rę Kazimierą Dzedzulskienę ir gi' 
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
balandžio 17 dieną, 8:00 vai. ry
to iš Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į ’ Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Viktoro Radavičiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteiktai jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, Brolienės 
Pusseseres ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yardą 1741.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer AVenue

nininkės p. Ivanauskuitės- 
Schultz brolis.

Alfredas gimė Rygoje. Kuo
met buvo penkių metų am
žiaus buvo atvežtas į šį kraš
tą. Studijavo dailę fu žymiu

McMut- 
pasi- 
skil- 
vietą

SYLVESTRAS GUDLEIK1S

Mirė balandžio 11 d., 1933 m., 
7:30 vai. ryto, 54 metų amžiaus, 
Žigaičių 'parap., Ptismanto kaimo, 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Domicėlę, tris dukteris. Cecili
ją, Aleksandrą ir Eleną Parmentier, 
Gudleikius ir žentą Joną ir gimi
nes Amerikoj ir Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas 2515 W. 45 
St. Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Balandžio 17 d., iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. šv. parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines. draugus-ges ir pažysta- 
mus-mas dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę,

Moteris, Dukterys, Žentas 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabo- 
rius Lachavich, Telefonas Canal 
2515.

ANTANAS KUNČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 13 dieną. 8:30 valandą 
ryte 193 3 m., sulaukęs beveik 16 
metų be dviejų dienų amžiaus, gi
męs Chicago. III., balandžio 15, 
1917.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną Marcelę (po tėvais Garbin- 
čaitė) tėvą Antaną, brolį Petrą, 
seserį Zoziją. ciocę Emiliją ir Sta
nislovą Butkus. 3 pusbrolius Liu
dviką ir Domininką Garbinčius it 
Stanislovą Butkų, pusseserę Vale
riją Butkus ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 922 
W. 33rd St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
balandžio 17 dieną. 9 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazi- 
mero kapines.

Visi a. a. Antano Kunčiaus gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis. Sesuo, Ciocė, 
Pusbroliai, Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja * grab. 
A. Masalskis, tel. Boulevard 4139

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.t Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligų Specialistė 

4145 Archer Avė,
Ofiso Tel. LAFAYETTB 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare: Utarninkab i» 
Kervergais.

Rez. Tel. HYDB PARĮ 3395

DR.HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 ma
tus kaipo patyręs gydytojas chirnrgasb 
akušeris.

> <tydo staigias ir chroniškas ligas vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausiu ms 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie 
taisąs.

Ofisas it Laboratorija:
1025 W. 18tft St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Centrai 746a

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NMKEL’iS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: tauo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994 ,

Dr. MAŪRICE KAHN
4631 v South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 Iki 3 po pisi 

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO. UX.

S. M. SKUDAS
. Lietuvis
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

kaip ilgai turėsite kęsti vargę kolonijos butų į , 
ir skurdų. Pakeikime savo‘s]<jrtas joms mažas kvotas 
balsų, reikalaukime darbo 'ir‘viskas finansų .atžvilgiu 
duonos. Vyrai, pajudinkime buvę užbaigta, Bet 
žemę! ’ b ‘ ‘ "

Pirmoji Gegužės yra diena, mos kolonijos 
kurioj darbininkai pareiškia 
kapitalistams 
mus ir parodo 
masiniais i 
stracijomis. Ypatingai . šiais 
laikais nei vienas darbininkas 
neturėtų pasilikti namie. Visi 
privalome ’i.........................
eiles ir drąsiai kovoti už ge
resnį būvį.

Ir jei visos nuo dabar vykdomųjų skridimo 
įvykdžiusios parengiamųjų darbų. Lakusias 

S. Girėnas ir aš pats esame jau 
pasirengę, trūksta tik lėšų ga
lutinam lėktuvo sutvarkymui. 
Tad kiek galėdami, malonėkite 
nelaukdami suteikti taip labai 
dar reikalingąjų paramų. Mes 
busime jums visiems labai dė
kingi!—Lakūnas kap. S. Darius.

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj sulig sutarimo

Dr. Joseph F. Andersunas 
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Rez. Pullman 3224

Lietuviai darbininkai
bininkės
iš anksto ir atidėkime į šąlfrėte, prašėte, reikalavote, kad'tafety vertė maža 
vidus reikalus, kurie nėra taįp'mes įsigytiunėm naująją mo- reikalingas tik mažas pundelis 
svarbus ir atsilankykite išklb'derniškesnę lėktuvo širdį— mo- valgomųjų daiktų 
mėse. Išgirskite kalbėtojų torą. Mes tai padarėm, Skridi- dimo sėkmingumas daugiausia; _   -   —  i _ -i '1^ i t f• I • . . _. . • . . M « • v • • •

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirfihgo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj 

5340 South Kedzie Avenue '
'AGE AVĖ.

CHIgAgO, IU.

butų 
deja ^tik 

veiklesnių komitetų vadovauja- 
i sugebėjo savo 

pažadų įvykdyti. Gegužės mėn. 
savo reikulavi.j7 dieną turime pradėti

savo spėkas keiionę. Tą dieną apleisime 
mitingais ir <lemon- chicagos miestą ir vyksime į 

New Yorkų, kur mums rengia
mos išleistuvės. Apie gegužės 
mėn. 20 dienų (tinkamam orui 

stoti į darbininkų esanį) pradėsime paskutinę ke-

Tarp Chicagos 
ž Lietuvių

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandoa 0—6 
Węst Side: 2151 W. 22nd St. R

PanedSllo, Seredos ir PfitnyMos vak. 6 iki 8 
Telefonas Roosevelt 8000

Namai: 8459 S. Rockwell Street ūtarninko. k taSĮtea vak. 7 iki 8

lietuviai Gydytojai

DR. MARKERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesni vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

clc., kurioms gamina leidimus, čempionas 
reklamas, pamfletus, etc., j ir 
yra žinomas kaipo individua 

pasi 
mo



Penktadienis, bal. 14, 1933

GRĮŽĮS IŠ SOV. RUSUOS NUNEIGIA KOMU
NISTU KALBAS APIE DARBININKU ‘ROJŲ’
Mokėjo 7,000 rublių už žmonos paltų, kuri 

čia galėjo nusipirkti už $15
Gyveno su visa šeimyna viename kambaryje; neturėjo 

pinigų kelionei

paklausiau “pusbro- 
Vietiniai geresni dar-

apie 85—100. Miltai, tam- 
amerikiečiai

(tęsinys)
’ “O kiek vietiniai darbininkai 
uždirba, 
lio”. —
bininkai gauna nuo 100 iki 150 
ir daugiau rublių, o paprastie
ji
sta, mes būdami
pasidarėme kontraktus nusta
tančius algą. Per tą laiką ga
lėjome tapti Rusijos piliečiais, 
arba grįžti atgal. Rusijos val
džia labai bijo amerikiečius nu
skriausti, už tai ir užmoka “ge
rai*. ’

“Paprastieji darbininkai jo
kiu budu negali pragyventi. 
Badauja, dėvi skarmalus, ku
rie, nenustebčiau, matę ir caro 
laikus. Nuo badavimo žmonės 
nepanašus j žmones — greičiau 
į vaikščiojančius skeletus. <Per- 
tat ir jų darbas nenašus. Ką 
mes amerikiečiai padarome vie
nas, vietinių trys-keturi nepa
daro.“

— čia fermeris geriau užlaiko 
savo galvijus. Prikemša į kam
barį tiek, kiek gulsčių gali tilp
ti. Patiesia kokių šiaudų ir gu
li. Bet pagaliau, kam jiems 
daug vietos? Dieną dirba, nak
tį guli. Valgymui daug vietos 
nereikia, nes maisto nekiek 
yra. Esant dideliam brangu
mui, kiek-gi darbininkai gali 
nusipirkti, sakysime, už 100 
rublių į mėnesį? Duonos šmo
telį ir lašą sriubos arba silp
nos arbatos.“ Man prisiminus 
apie kavą, “pusbrolis“ nusijuo
kė: “Kava? Kavos svaras kai
navo 300 rublių. Aš gerai už
dirbdavau ir tai per 14 mėne
sių neragavau kavos. Tai skai
tosi liuksusas.“

ką reikėjo trankytis nuo vieno 
komisaro prie kito, kaip nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių. Į New 
Yorką dar . sugebėjome atva
žiuoti savo pinigais, bet Chi- 
cagon tegalėjome atvažiuoti 
kuomet pusbrolis prisiuntė pi
nigų į New Yorką.“

“Gal tamstai žinomas koks 
tai Baronas, kuris taipgi nese
nai grįžo iš Rusijos, o dabar 
važinėja po kolionijas ir ko
munistams prakalbas sako, į 
padanges keldamas Rusijos 
tvarką. Tamsta kaip tik prie
šingai, sakote kad 
blogai.“

Baronas

—------------------ ----------------------- iiįjji'uv’T’'1-------------------

High Schopl moky 
tojai lavins bedar 

bius daržą užlai
kyme

Pigiausi šios savaitės 
mėsos pirkiniai

savoBedarbiams, ’ kurie turės 
daržus bus įsteigtos specialės 
mokyklos.

Reguliariame savaitiniame 
rinkos biuletene Chicagos mė
sos tarybos informacinis biu
ras praneša, kad šią savaitę už 
prieinamiausią kainą šeiminin
kės gali nupirkti rūkytus kum
pius ir “leg of lamb“.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

ten viskas

pardavęs
dolerius

sąžinę už

ki-
vėl

Vienas kambarys visai šeimynai
“Na o kaip su kambariais? 

Čia komunistų spauda sako ir 
rašo, kad Rusijoje darbininkai 
gyvena puikiuose kambariuose, 
prie geriausių sanitarinių sąly
gų.”

“Amerikiečiams duoda, vieną 
kambarį šeimynai, o vietiniams

7000 rubliu už paltą

“O kaip tamsta praradote 
limus ir siuvamą mašiną?“ 
paklausiau.

“Ne pardaviau. Sutaisiau 
7000 rublių ir nupirkau žmo
nai kautą. Štai mano žmona. 
Kaip dabartiniais laikais Ame
rikoje už tokį kautą reikėtų 
mokėti apie $15.

“O kaip su parvažiavimu, ar 
nedarė jokių kliūčių?“ — “Kur 
gi nedarys. Metams pasibaigus 
išėjo dar du mėnesiai pakol 
gavome dokumentus. Per tą lai-

labai gerai pažįstu 
Baroną,* nes mudu kartu išva
žiavome, o Rusijoje kartu dir
bome ir gyvenome. Kartu ir į 
Ameriką parvažiavome. Bet pa
sirodo, kad Baronas pinigus 
daugiau vertina negu savo są
žinę. Jam komunistai moka al
gą, o jis už algą ir giria Rusi
ją.“ Tuo pasibaigė mano pa
sikalbėjimas su “pusbroliu“.

Laikas buvo vėlokas, turėjau 
skubėti. “Pusbrolis“ su manimi 
atsisveikindamas prižadėjo ki
tą kartą daugiau papasakoti 
apie “rojų“. Tad kada nors vėl 
su “Naujienų“ skaitytojais pa
sidalinsiu savo įspūdžiais.

Senas Antanas.
(galas)

“Taip,

—---- r
J. C. Readey, Illinois Emer- 

gency relicf commission daržų 
vedėjas įsakė 76 Illinois High 
school agrikultūros mokyto
jams įsteigti daržininkavimo 
mokyklėlės bedarbiams, kurie 
mano užlaikyti savo darželius 
šiais metais.

Šio plano autorius yra B. W< 
Smith, Beardstown mokyklos 
agrikultūros instruktorius. Jis 
nutarė surengti specialius dar
žininkavimo kursus bedar
biams. Jo planĄ užtvirtino J. 
E. Hill, agrikultūros mokslų 
valstijos superintendentas ir 
Dr. A. W. Nolan, Illinois uni
versiteto agrikultūros skyriaus 
direktorius.

Plano autorius mano, kad 
tuo budu mokytojai žymiai pa
dės bedarbiams darželius vysty
ti ir prisidės prie gerų rezul
tatų gavimo. Smulkesnes žinios 
apie daržininkavimo mokyklėlės 
bus praneštos vėliau.

Red. Atsakymai
“VIETINIAM” —Žinios apie 

“vanago kiaušinius’* Mclrose 
Parko nedėsimo, ncs> tai yra 
privatiškas paliestosios šeimy
nos dalykas. *

PROBAK-
suteikia

barzdaskutyklos 
■mm komfortą 
■ skutimos 

namie
(PROBAK BlADF)

PRANEŠIMAI

(APART NEDELD.) 
I S STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

NAUJOJ VIETOJ

M. J. Vinikas laimėjo
S. L. A. 301 kuopoje
Nariai atidavė beveik visus hal

sus kandidatui Dr. M. J. Vi- 
nikui.

I CLASSIFIEDADS
Business Service 

____ Biznio Patarnavimas
OKSAS EXPRESS

Kraustau Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už pigiausias 
kainas, pašaukit Lafayette 8980 

J. OKSAS * 
2649 W. 43 St.

—-o-----

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
bizniu, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bepę koki) nuosavybę ar 
tai namelj ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

npildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip ui pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas".

Viriminžtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SM1TH B CO.

REAL ĘSTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Į^afayette 0455
----- O—-

DABAR! JŪSŲ PASKUTINE PROGA!
PAMATYTI

“Road to Life”
(Kelias j Gyvenimą)

RUSIJOS DIDŽIAUSIAŠ KALBAMŲJŲ PAVEIKSLŲ TRIUMFAS 
EPOKA RUSIJOS MILIJONO “LAUKINIŲ KŪDIKIŲ”

Išgirsite jų Dainas! Pamatysite jų šokius!
PIGESNĖ ĮŽANGA! TIKTAI Į ŠIĄ KALBAMĄ FILMĄ

25c iki 6:30
PAMATYKITE JĄ ŠIANDIENI

Punch & Judv ^^^^1■ Michigan Blvd.

25c iki 6:30—40c Vakarais ir Nedėlioj

CICERO — Pirmadienį vaka
re Lukštos svetainėje įvyko 
paprastas SLA. 301 kuopos su
sirinkimas. Jis buvo šauktas 
atvirutėmis, nes reikėjo rinkti 
centro sekretorius ir svarstyti 
pikniko rengimo klausimą. 'Na
rių buvo nedaug. Kai kurie už
simokėję duokles skubino kur 
kitur.

VIENA Iš GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

Aleiandra Masalskis
3307 AUBURN AVENUE 

Boulevard 4139

Pranešu visuomenei, jog dabartiniu 
laiku viskas labai nupigo; nereikia nei pu
ses mokėti už grabus kaip kad pirmiau 
buvo. Dabar galima labai gražiai palai
doti su mažai pinigų.

Patartina pasisaugoti, yra dar tokių, 
kurie laiko senas kainas. Musų patarna
vimas per 20 metų yra teisingas ir nebran
gus, tokiu budu musų įstaiga turi dideli 
pasisekimą savo profesijoj. Reikale kreip
kitės, o darbu busite užganėdinti.

■ . •
.... ■■■■■■*.... ■■■■■■■ I ........................ i UI..... ■ H. .........  .i .............. i. ... .. .....

*

Ekskursija Į Lietuvą
f

Vienu iš kelionės malonumų 
yra vykti būryj savo draugų 
ir vientaučių, ir lietuviai turi 
gerą progą keliauti gražiam bū
ryj saviškių Skandinąvų-Ame- 
rikos Linijos jFUošiama ekskur
sija ant Birželio 3-čios garlai
viu “FREDERIK” VIII”.

šis patogus ir plačiai žino
mas garlaivis plaukia tiesiai i 
Klaipėdą, ir sprendžiant siilyg 
ateinančių . teiravimųsi išrodo, 
kad ant šio laivo bute daug lie
tuvių. ; t, (

Keliaujant garlaiviu “FRE
DERIK VIII“, nereikia nei gelž- 
keliais važiuot (nei persikelt i’ 
geriausi patogumai lietuviams 
yra užtikrinti, r

Kainos yra labai žemos; tre
čia klase Į Klaipėdą $92.00 ir 
abipusė laivakortė $153.50.

Patariame kreiptis į “Nau
jienų“ agentūrą?^dėl platesnių

Kriaučių lokalo 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, balandžio 
14 d., 7:30 v. v., Amalgamated Centro 
name, 333 S. Ashland Avė. Malonėkite 
dalyvauti visi nariai. — Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj atsibus Rožįnis Balius balan
džio (April) 16 d., 1933 m.. Jono 
Garbuzo svetainėj, 3749 So. Halsted 
St. Pradžia 5 vai. vakare. Muzika bus 
iš paties Kauno, gros visokius šokius, I 
kaip amerikoniškus taip ir lietuviškus ir 
galėsite pasišokti kaip jauni taip ir su
augę. Prašom atsilankyti visų draugai 
ir draugės ir pažystami ant Rožinio Ba
liaus. Įžanga tik 25c. Užprašome visus.

Komitetas.

Reikale “Sales Tax
Matykite J. P. VARKALĄ 

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

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumfet 1656 

3241 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

ko-

na-

Rinkimai be jokios agitacijos
SLA. centro sekretoriaus rin

kimai davė sekančius rezulta
tus — Dr. M. J. Vinikas — 
23, M. A. Raginskas — 2. Tai 
įvyko be jokios agitacijos, nie
kas neprasitarė nei vieno žo
džio. Teisingai patarlė sako: 
“auksas ir pelenuose žiba“.

Susirinkimas nutarė pikniką 
rengti Miliausko darže liepos 
9 d. Tam tikslui išrinkta 
misija iš penkių narių.

Įstojo du nauji nariai
Į kuopą įstojo du nauji

riai, vadinasi, musų šeimyna 
auga. Yra pora ligonių, bet 
jau sveiksta. Nariai moka 
duokles, o jeigu atsiranda vie- 
nas-kitas, kuris užsilieka, tai 
vis dėl tos nelemtos depresi
jos. Bet ačiū centrui jiems su
teikiamos paskolos ir viskas 
“O. K.“

Visų narių užduotis kalbinti 
savo draugus priklausyti SLA^, 
ypatingai dabartiniu konkurso 
metu. Dėl informacijų kreipki
tės prie, organizatoriaus

K. P. Deveikio,
1518 South 48th Court.

Šiandien Įvyks cice 
riečio J. Kasmaus- 

ko laidotuvės

Lie
jos

pri"

CICERO — Šįryt įvyks J. 
Rasmausko laidotuvės, iš grabo- 
riaus {Petkaus koplyčios j 
tuvių Tautiškas kapines, 
bus iškilmingos.

Velionis J. Kasmauskas
klausė prie L. R. R. ir V. ž. 
kliubų. Tų kliubų nariai daly
vaus laidotuvėse. Velionis gy
veno šioje apielinkėje ilgą lai
ką, buvo gero budo. Paliko 
žmoną dukterį ir galybes drau
gų. Tebūnie lengva tau šios ’ša- 

I lie§ žemelė, Senas Draugei —D»

Skelbimai Naujienose 
duoda naudu dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

REALESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Geras maistas dėl 
Velykų

šiandien ir rytoj tūkstančiai ir tūks
tančiai namų šeimininkių bus užimtos 
pirkimu maisto dėl 
Švenčių. Svarbiausi 
sipirkti gerą maistą, 
nomis.

Namų šeimininkes 
ką ir pinigų pirkinėdamos 
Stores“ krautuvėse. Yra daugiaus kaip 
300 tokių krautuvių Chicagoje ir jos 
patogiai randasi tose' apielinkėse kur šio 
laikraščio skaitytojai gyvena. Kiekvie
na krautuvė yra nepriklausomai valdo
ma ir kostumeriai gali būti užtikrinti, 
kad gaus gerą ir mandagų patarnavimą.

°Midwest Stores“ sankrovų savininkai^ 
yra pilnai prisirengę patarnauti visiems 
Velykų šventėj, t Naujas ir šviežias 
maistas, kuris tik ką gautas, yra dabar 
išstatytas krautuvėse. Rainos, kaip vi
suomet yra labai žemos, todėl, kad šių 
krautuvių saviniųkai perką maistą tie
siog iš manufaktūrų ir gamintojų per 
savo dideles wareauze«.

Maisto sąrašas dėl vartojimo Velykų 
šventei yra labai didelis. Visi tie pro
duktai yra dabar įstatyti “Midwest 
Stores“ sankrovose, kurios randasi jūsų 
aptelinkėje. Švieži vaisiai ir daržovės, 
kilbasos ir kumpiai, kiaušiniams dažyti 
dažai, miltai, sviestas, kava, ir daugelis 
kitų dalykų, reikalingų dėl Velykinio 
Stalo.

Daugelis namų šeimininkių bėabejo 
turės daug darbo prie Ujimų- ruošos, to
dėl ”MidweSt Stores" pasiūlo specialius 
bargenus: muilas, valytojai, pauderiai, ir 
kiti valymui reikalingi dalykai. Kai
nos yra labai žemoj, kadangi šios or
ganizacijos užduotis yra visuomet lai
kyti išpardavimus tų dalykų, kurie tam 
tikru laiku yra, labai .reikaliųgi, duo
dami progą namų šeimininkėms sutau
pyti pinigų tokiu laiku ir ant tokių 
dalyktč be kurių, jt begali apseiti.

Paimkite savo sąrašu į “Midtyest 
Stores“ sankrovas ir nusipirkite kas jutąs 
reikalinga dėl Velykių. Kad pagelbėti
jums išsirinkti tinkamus bargenus, ir 
sutaupyti pinigų, mes, šiandięn talpina
me šio laikraščio laidoje didelį “Midwest 
Stores" sankrovų skelbimą. Susiraskite 
jį. Palyginkite žeųiM kainąs ir paskui 
nusipirkite tinkama, sau biaistą.

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAPAYETTE 1083

2608 West 47th St.
ateinančių Velykų 
užduotis bus. nu- 
žemiausiomis kai-

gali sutaupyti lai- 
“Midvvest

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

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

Į. iškabintų savo biznio vie
tose visuomenės žiniai iš
kabą, liečiančią% SALES 
TAX.
Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie^ 
toje.—*
Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas 
Įima gauti už tiktai

15c
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St

ga

PERHIBALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO

Apsisaugokite nuo pcrslSaldlmo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo Vidurius Uuosal. pra
šalinkite nuodijančią moderni Vartoki* 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

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

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

CLASSIFIEDADS
Senas Auksas 

Old Gold
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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

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

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, BĮ.

Tel. GROVEHILL 1038

RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

Reikale dekoravimo, maliavo- 
jimo bei kvietkavimo savo na
mo — vidų ar lauką, tai ma
lonėkite kreiptis pas mus. 
Gražys, greitas ir prienama 
kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

Tel. Yards 4754

AUŠROJE
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

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

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Halsted St.

Chicago. 111,

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.

DRAPERY ANT UPHOLSTERING 
SERVICE CO., M. A. Laberdia, sav. 
Langams Užlaidas, taipgi valome f tran
kąs ir langams užlaidas. 6821 South 
We$tern Avė., Tel. Republic 5730, 
Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

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

HelpWanted—Malė = 
Darbininką Reikia

DUOSIU nevedusiam, darbščiam vy
rui kambarį, valgį ir rubus už darbą 
lauke, turi būti patyręs sodininkystės 
darbe. A. Miliauskas, 1837 So. 49th 
Ct., Cicero.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipartimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. SPECIĄLIS PASIULIJIMAS. 
Per sekamus 15 dienų, baigiant balandžio 
30 d. 1933 niusų kaina už priverstiną 
įtraukimą ir sulaikytus kėsus bus $9.50 
— judgmentas už valdymą tiktai. Įžy
mus namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisioh St.

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

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia ******W*eWM*e*e»**M"**X!wa*ai*W*m-^^

REIKALINGA mergaitė prie leng- 
vaus naminio darbo. Geri namai. Harry 
Weis$. 7601 Prairie Avė.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris ant ūkės pagelbėti šeimininkei. 
20 mylių nuo Chicagos. Šaukite

Tel.

Šaukite 
MRS. T. ŠHURN 

Dovvners Grove, III. 8026-Y-3. 
arba rašykite laišką 

. MRS. T. SHURN 
R. 1. B. 15 

Hindsdale, III.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

BEDARBIAI VYRAI IR MOTERIS 
pardavinėti naują pastebėtiną 15c. na
mams neatbutinumą; greit paantrina
mas. 90c duos pradžią nuolatiniam už
darbiui. 100% pelno. Atsišaukite 17 
No. Wabash Avė. Kambarys 505.

Furniture & Fixtures 
Rakand&i-Itaisai

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

1434 So. Wabash Avė.

For Rent
RENDON puiktausis šaitanas ir res- 

taurantas, biznis išdirbtas per 30 metų. 
Dabartinis savininkas nori pasitraukti iš 
biznio. Puiki proga apsukriam biznie
riui, o ypač prieš Decoration dieną, tai 
čia tikras pasipelnymas. Atsišaukite tuo- 
jaus pas

ANTANĄ BITINĄ 
3958 W. 111 St. 
Tel. Beverly 0005

STORAS RENDON, gera vieta dėl 
Ice Cream Patlorio arba saliu no, fikče- 
riai yra jau ant vietos, dėl saliuno, 
kampinis namas randasi Bridgeporto apie- 
linkėj. Savininkas

3341 So. Halsted St.

Furnished Rooms
IŠRENDAVOJIMUI kambarys pigiai, 

dėl vaikino, merginos ar vedusiai porai, 
6802 S. Maplewood Avė., antros lubos.

Business Chances
________ Pairi avimu! Bizniai

CIGARŲ ir kėdžių krautuvę par
duosiu pigiai.

2030 Canalport Avė.

PARDAVIMUI batų taisymo šapa. 
visi įrengimai beveik nauji. Parduosiu 
pigiai j trumpa laika ii priežasties li
gos. I W. 112 PL Tel; Pullman 5606




