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Ind.,

Negalima leisti, kad mažuma

r

Mrs. Trinidad
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KATĖ PERI BALANDŽIUS

UŽMUŠĖ 6 ŽMONESŽAIBAI

Pasišovė miegodama

kur Austen
kainų, kad pa-

ORH gi

ar nustatymas
nesipriešintų ša-

pasitarįmuose

nebegyvų griovy, pa- 
didelėj agonijoj.

jusioš kariauti.
Demokratai stengias tą bilių 

pravesti, sužinoję, kad jį remia 
pats prezidentas.

Kuomet naz’ai džiaugiasi Vokie
tijos “prisikėlimu”, tai tūks
tančiai moterų laukia prie ka
lėjimų, kad įteikti savo vy
rams dovanėlių

ma
tu r i

al
to

FORT SMIRH, Ark., bal. 16. 
—Jim Davis ir jo sesuo liko 
užmušti žaibo ties Rena, gryš- 
tant iš žuvavimo.
jais buvęs kūdikis liko žaibo 
apdegintas.

GUANįTANAMO, Kuboj, įbal. 
16.—Čia pasimirė seniausia Ku
bos moteris
Caejo Santiesteban, 129 metų
amžiaus. Ji paliko 94 anukus.

Kartu su

Sutinka ir elektrą nupiginti, kad 
tik valdžia nedarytų konku
renciją. Nusigandęs ir trąšu 
trustas

PASIMIRĖ 129 M. AMŽIAUS 
MOTERIS

PENKI ŽMONĖS ŽUVO SAN
KROVOS GAISRE

CALCUTA, Indijoj, bal. 16.— 
Smarkioj audroj, kuri siautė 
Bengal ir Assam provincijoje, 
žaibai užmušė 6 žmones ir ke
lis . žmones sužeidė.

PAMIŠĖLIS NUŽUDĖ ŽMONĄ, 
DU VAIKUS; PATS 

NUSIŽUDĖ

X'SNIEGAS ARKANSAS VALS- 
TIJOJE

ant sumą mažesnių negu $100.00. Siunčia dole
riais arba litais.
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Amerikoje dabar yra 
13 milionų bedarbių

Dar niekad Amerikoj nebuvo tokios dide 
lės bedarbės, sako Am. Darbo 

Federacijos prez. Green
CLEVELAND, O., bal. 16.— jėgą, jis reikalavo įvesti mini 

Vakar čia kalbėdamas Ameri- mums algas bent moterims ir 
kos Darbo Federacijos preziden- nepilnamečiams 
tas VVilliam Green paskelbė, 
kad šiu\ laiku Jungt. Valstijo
se yra 13,000,000 bedarbių — 
didžiausias bedarbių skaičius 
Amerikos istorijoj. Kad suma
žinti nedarbą jis reikalavo 
trumpesnų darbo valandų— 30 
vai. darbo savaitės. Taipgi kad 
pakelti darbininkų perkamąją

darbininkams 
ir visai panaikint vaikų nedarbą. 
Jis griežtai pasmerkė industri
jų kelimąsi j pietines valstijas, 
kur yra pigesni darbininkai.

Jis nurodinėjo, kad nors dėl 
bedarbės yra labai sumažėjęs 
darbininkų uždarbis, bet darbi
ninkams praradus perkamąją 
jėgą, dar labiau yra sumažėjęs 
visos šalies turtas.

Prezidentas išnaujo 
pasisako už mini
mum algų įstatymą

■ ■ii

SEMIES DaVaDIERFkefrnEft Mussomni

Illinois gavo dar virš 
$3,000,000 pašelpos 

bedarbiams

■ •• -.IS

WASIIINGT0N, bal. 16. — 
Rekonstrukcijos Finansų Korp. 
sutiko paskolinti Illinois valsti
jai dar $8,625,000 bedarbių šel
pimui per antrų, pusę balandžio 
mėn.

Dvejopos Velykos 
Vokietijoje

FORT SMITU, Ark., bal. 16. 
—Nors jau senai praėjo žiema, 
kuri čia retai jaučiama, tečiaus 
tik dabar užklupo Arkansas ir 
kitas gretimas valstijas smarki 
sniego audra, kokios dar nie
kad nebuvo šiuo laiku. Sniegas 
ir po jo sekusi didelė šalna pri
darė didelių nuostolių ūkinin
kams ,ypač Ozarks kalnų dide
liems sodnams.

Elektros kompanijos 
priešinasi Musele 

Shoals biliui

Ind. Harbor lietuvis 
jaunuolis nušovė 

savo draugą

lies konstitucijai, ji atsakė: 
“Dabar yra bėdos laikai ir 

turi būti stveriamąsi bėdos 
priemonių”.

Išrodo, kad prie Black bi- 
liaus, kuris įveda visoje šalyje 
36 valandų darbo savaitę, bus 
duota pataisa, kuri nustatys mi-

kapojimu algų darytų netei-inimum algą bent dėl moterų 
singą konkurenciją didžiumai ir nepilnamečių darbininkų, 
industrijos, sako Roseveltas 1 Abu įstatymai yra siūlomi 

-----------  Į kaipo bėdos įstatymai ir ma
inoma, kad kaipo tokius, augš- 
čiausias teismas pripažins kon
stituciniais.

VVASIIINGTON, bal. 16. — 
Prezidentas pasikalbėjime su 
laikraštininkai išnaujo pasi
sakė už nustatymą minimum 
pragyvenamųjų algų ir kad tuo 
tikslu jis bandys pravesti kon
grese įstatymui, jei konstitu
cija leis Ją padaryti., ,

Prezidentas sako, kad nors 
didelė didžiuma fabrikantų su
tinka mokėti pragyvenamąją al
gą, tečiaus atsiranda mažuma, 
kuri nenori mokėti teisingų al
gų. Tokia neteisinga mažumas 
konkurencija, kad ją atlaikyti, 
verčia ir visus kitus fabrikan
tus kapoti algas iki tokio laips
nio, kad darbininkas iš savo al
gos jokiu budu* negali pragy
venti.

Kaipo pavyzdį, jis nurodė bo- 
velnos industriją, kur 90 nuoš. 
fabrikantų sutinką mokėti žmo
niškas algas, bet 8 ar 10 nuoš. 
fabrikantų, mokėdami labai že
mas algas, neleidžia ir kitiems 
fabrikantams algas pakelti.

Pasak prezidento, tokią 
žumą fabrikantų įstatymai 
priversti mokėti žmoniškas 
gas, jei jie patys nenori 
padaryti.

Prezidentas vėliau tarėsi
keturiais senatoriais, kurie gel
bsti jam išrišti darbo ir socia
lines problemas. Jis tarėsi su 
jai sapie viešųjų darbų progra
mą, apie darbo valandų trum
pinimą ir apie nustatymą mi
nimum algų.
Darbo sekretorė irgi pritaria 

minimum algoms
Darbo sekretorė FrancesPer- 

kins irgi pasisakė viešai už nu
statymą minimum algų, kad pa
kelti darbininkų jėgą. Ji taip
jau pritaria ir nustatymui mi
nimum prekių 
akstinti biznį.

Paklausta, 
minimum algų

Chicagai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Giedra ir biskį šilčiau.
Saulė teka 5:08, leidžiasi 6:- 
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Prezidentas reika
laus pilnų galių eko 
nominėse derybose
WASHING,TON, bal. 16. — 

Prezidentas Rooseveltas reika
laut sau pilnų galių vedant su 
kitomis šalimis ekonomines de
rybas, ypač duoti savystovius 
nurodymus Amerikos delegaci
jai Londono ekonominėje kon
ferencijoje, taipgi daryti sutar
tis savo nuožiūra.

Svarbiausi klausimai ekono
minėje konferencijoje bus mui
tai ir prekyba ir— stabilizavi
mas pinigų.

Manoma, kad kongresas su
teiks prezidentui pilnas galias.

Atsidarė 16,788 
bankai

Chamcemor Hitęcr.
Žymesnybės projektuojamoj keturių valstybių taikos są

jungoj. Italijos diktatorius Mussolini, kuris pagamino keturių 
valstybių — Italijos, Francijos, Anglijos ir Vokietijos — są
jungos planą. Anglijos premieras MacDonald, kuris daugiausia 
rūpinasi išlaikymu taikos Europoj. Vokietijos diktatorius Hit
leris ir Francijos premieras Daladier, kuris žymiai pakeitė 
Mussolini pieną. Dar nėra aišku kaip galų-gale visų jų bus su
sitarta dėl tos taikos sąjungos ir kokis planas bus priimtas.

Francijai ir Italijai 
gręsia didelis 

deficitas

i Didelė Chicagos mo 
kytojų protesto de

monstracija
PARYŽIUS, bal, 16*’— Atsto

vų butas priėmė Franci jos biu
džetą ateinantiems fiskaliniems 
metams. Biudžete numatomas < 
4,178,000,000 frankų (apie , 
$165,866,600) deficitas. Defici- , 
tas pasidarytų mažesnis, jei lai
kai pagerėtų ir butų surinkta ] 
daugiau pinigų taksais.

RYjMAS, bal. 16. — Finansų 
ministeris Jung priruošė biud
žetą ateinantiems fiskaliniems 
meams, kuris numato $153, 
000,000 deficito, arba $76,000,* 
000 daugiau, negu buvo numa 
tytas deficitas šiems metams.

Manoma, kad išlaidos atei
nančiais metais padidės $28, 
000,000, o pajamos sumažės 
$48,000,000. Viso išlaidų—$1,- 
085,000,000, o pajamų tik $932,-! 
000,000.

NEW YORK, bal. 16. — Po 
nacionalės bankų šventės miso
je šalyje atsidarė jau 16,788 
bankai. Iš 6,736 bankų, kurie 
priklausė federalinei rezervo 
sistemai, atsidarė jau 5,443 ban
kai be jokių suvaržymų, 680 
bankų atsidaryta su niekuriais 
aprybavimais ir tebėra uždaryti 
453 bankai. Iš 11,435 valstiji- 
nių bankų yra atsidarę 10,666 
bankai.

ATLANTA, Ga., bal. 16. •
Farmeris, kuris niekad nelankė 
kolegijos, bet kuris pasirodė 
tiek sėkmingas farmerystėj. 
kad net šiais depresijos įaikais 
išgauna- iš farmos nemažą pel
ną ,tapo gubernatoriauts Talma- 
ga, kuris taipjau yra buvęs far
meris, paskirtas į Georgia uni
versiteto tarybą. Tas farmeris 
yra Paul Burson, kurio dvi duk
terys irgi lanko universitetą.
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Premieras MacDo- 
nald išplaukė į Jung 

Valstijas

CHICAGO.—Pereitą' šeštadie
nį Chicagos mokytojai surengė 
vidurmiesty didelę demonstra
ciją protestui prieš nemokėtas 
jiems algas. Prie demonstraci 
jos prasidėjo* ir daugelio augš- 
tesnių mokyklų mokiniai. Taip 
kad demonstracijoj dalyvavo 
toli virš 20,000 mokytojų ir mo
kinių.

Mokytojų algos yra nemokė
tos jau nuo pereito birželio mėn. 
Naujojo mero patsangomis šeš
tadieny buvo išmokėta moky
tojams vienos savaitės alga — 
už paskutinę savaitę birželio mė
nesio.

Demonstracija perėjusi Mi- 
chigan Avė., nuėjo prie miesto 
salė, paskui sugryžo į Grant 
parką, kur įvyko didelis de
monstruotojų susirinkimas. .De
monstracija praėjo labai tvar
kiai.

BERLYNAS, bal. 16: — Vo
kietijos “kultūros” ministeris 
prof. Rust paskelbė, kad šios 
Velykos vokiečiams yra simbo
lis naujo vokiečių tautos “pri
sikėlimo”. Ir naziai labai džiū
gauja tuo “prisikėlimu”, kuris 
juos pastatė prieky valdžios ir 
šimtams tūkstančių nazių davė 
valdiškus darbus, kurių jie taip 
ilgai laukė.

Bet buvo ir kito Velykos. Prie 
kalėjimų ir policijos stočių su
sirinko tukstaičiai moterų, su 
mažais ryšulėliais rankose, kad 
Velykoms įteikti savo įkalin
tiems vyrams ir vaikams nors 
mažą dovanėlę, nors biskį ge
resnio maisto. Bet tik nedau
geliui pasisekė tos dovanėlės j- 
teikti, nors jos vaikščiojo nuo 
vieno kalėjimo prie kito, nuo 
vienos policijos stoties prie ki
tos, nes didžiumoj atsitikimų 
nazių policija griežtai atsisako 
pasakyti kur jų vyrai yra įka
linti ir ne tik neleidžia su jais 
pasimatyti, bet negalima net ir 
susirašyti..

INDIANA HARBOR, 
bal. 16.—Lietuvis jaunuolis Ni- 
cholas Jurosevich, 15 m., 3574 
Block Avė., netyčiomis nušovė 
savo draugą Joseph Hevezi, 12 
m., 3539 Block Avė. Jiedu nu
ėjo j cigarų sankrovos, 3006 

iMichigan Avė., rūsį, kur Nicho- 
las bandė parodyti Juozui kaip 
veikia revolveris. Berodant re
volveris išsišovė ir Juozas kri
to negyvas.

Japonija galbūt pa
sitrauks ir iš tarp 

tautinio teismo

Kongresas svarsto 
ginklų embargo ka
riaujančioms šalims

WASHINGTON, bal. 16. — 
Atstovų butas dabar svarsto 
bilių, kuris suteiktų prezidentui 
galią paskelbti ginklų embargo 
(uždraudimą ginklus išgabenti) 
j tas šalis, kur yra karo pavo^

WASHINGTON, bal. 16. — 
Atstovų buto militarių reikalų 
komitetui, kuris svarsto prezi
dento pasiūlytą Tennessee upės 
išvystymo bilių, liudijo Com- 
monwealth and Southern korp. 
prezidentas WiHde, kuris pareiš
kė, kad užbaigimas Musele 
Shoals hydro-elektros stoties ir 
pačios valdžios tos stoties ope- 
ravimas, net pravedant vielas 
elektros perdavimui, nubankru- 
tytų šešias pietinių valstijų 
elektros kompanijas, į kurias 
yra įdėta apie $400,000,000. 
Esą tos kompanijos valdžios 
konkurencijos jokiu budu ne
galėtų atlaikyti. Todėl jos siūlo
si pirkti valdžios pagamintą 
elektrą ir perleisti ją savo vie
lomis, kartu žymiai nupiginant 
elektros kainas.

Trąšų fabrikantai irgi prieši
nasi biliui. Esą jie galį tiek 
pigiai pagaminti trąšas, kaip ir 
valdžios dirbtuvė Musele Shoals. 
Nors jie sakosi, kad jie tiek 
pat pigiai gali pagaminti dirb
tines trąšas, bet jie ikišiol tas 
trąšas daug brangiau pardavi
nėjo, negu kad valdžia galėtų 
jas pardavinėti.

jus, ar kutuos jau yra prade* SllSlkurO kllirilĮJĮĮ 80-

TOKIO, bal. 16. —* Japonijos 
užsienio reikalų ministerija da
vė suprasti, kad Japonija, kuri 
pasitraukė iš tautų sąjungos, 
galbūt pasitrauks ir iš tos są
jungos .sukurto tarptautinio 
teisingumo teismo.

šis Japonijos pasiryžimas 
paaiškėjo vedant derybas dėl 
arbitracijos sutarties su Holan- 
dija. Buvo siūloma visus atei
ty galimus kilti ginčus pavesti 
tarptautiniam teismui, bet Ja
ponija nesutinka, remdamosi 
tuo, kad ji galbūt pasitrauks iš 
tarptautinio teismo.

cialistų partija 
Meksikoj

LONDONAS, bal. 16. 
lijos premieras 
Donald jau išplaukė į Jungt. 
Valstijas laivu Berengaria. Iš
plaukė lydimas kelių ekspertų, 
kad asmeniškai pasitarti su 
prezidentu Rooseveltu svarbiais 
ekonominiais klausimais. Jis ti
kisi iš tos konferencijos su prez. 
Rooseveltu labai svarbių daly
kų, kurie prisidės prie viso pa
saulio (ekonominio susitvarky
mo ir prisikėlimo.
Agrarinės valstybės vienijasi 

deryboms
VARSA VA, bal. 16. — Len

kija paskelbdama priėmimą 
prezidento Roosevelto pakvieti
mo dalyvauti 
su prezidentu Rooseveltu, kar
tu! paskelbė, kad agrarinės 
(žemdirbystės) šalys rytinėj ir 

'centralinėj Ęuropoj tose dery
bose sudarys bendrą frontą.

Lenkiją tose derybose atsto
vaus Lenkijos ambasadorius 
Washingtone, kuris ir vadovau
siąs tam agrarinių šalių blokui,

ROANOKE, Va., bal. 16. — 
Ramsa-y Mac- H°y Layman, jo žmona ir trys 

jų vaikai žuvo ir du ugniagesiai 
pritroško gaisre, kuris sunaiki
no Garland sankrovą Buchanan 
miestely.

NEW YORK, bal. 16. —Mrs. 
Catherine Burt Willard, 25 m., 
sakosi pasišovė miegodama. Ji 
pabudusi nuo skausmo, persišo
vusi. Bet ji neatsimenanti kaip 
ji pasiėmusi iš komodės re
volverį ir kaip persišovusi, spė
ja, kad tai padarė miegodama; 
Jos vyras tąpo suimtas užlai
kymą namuose revolverio be 
leidimo.
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DETROITO MĖRAS LIEKA 
FILIPINŲ GUBERNATORIUM

VVASHINGTON, bal. 16.—Se- 
nptas vakįftį, patvirtino prezi
dento paskyrimą Detroito mėro 
Frank Murphy, Filipinų salų 
geenral-gubematoriUm

f

Vokietija protestuo 
ja dėl kritikos Angli 

jos parlamente
BERLYNAS, bal. 16.—Vokie- 

tijos valdžia įsake savo amba
sadoriui Londone, Dr. von Ho- 
esch tuojaus griežtai užprotes
tuoti Anglijos valdžiai dėl Vo
kietijos įvykių kritikos Angli
jos parlamente,
Chamberlain, Wįnston Ghurchill 
ir kiti atstovai pasakė kalbas, 
kuriose išreiškė, kad paskiausiai 
įvykiai Vokietijoje parodo,' jog 
Vokietijai negali būti suteikta 
lygios teisės su jos kaimynais.

SOUTH RIVER, N. Y 
16.—Joseph Kensek, 50 m., ku
rį nesenai jo draugas išėmė iš i 
beprotnamio, prižadėjęs tinka
mai jį prižiūrėti, naktį įsilaužė 
į savo namus, nušovė miegoju
sią žmoną, Nellie, 40 m., duk
terį Auna, 20 m. ir sūnų Frank, 
18 m. Tuo tarp pabudo kita 
duktė, Rose, 16 m., bandydama 
nuo pamišusio tėvo išsigelbėti, 
pabėgo į viškas. Tėvas jų nu
sivijo ir gal mirtinai ją pašovė. 
Tečiaus tas išgelbėjo dar tris 
jaunesnius vaikus, kurie mie
gojo kituose kambariuose, nes 
tėvas begaudydamas dukterį 
nebespėjo tų vaikų nužudyti.

Po to tėvas . išgėrė stiprių 
nuodų ir pabėgo iš namų. Ryte 
jį rasta 
simirusj

WASHINGTON, bal. 16. — 
Bostono meras Curley apsilan
kė pas prezidentą ir atsisakė 
priimti siūlomą jam ambasado
riaus Lenkijoje vietą. Esą Bos
tono mero vieta šiais sunkiais 
laikais yra daug svarbesnė, ne 
gu! ambasadoriaus vieta Lenki 
joj

VERA CRUZ, Meksikoj, bal. 
16.—Meksikoj susikūrė kairių 
socialistų partija, kurios nariai 
dėvės raudonus marškinius. 
Partijos tikslas bus kovoti už 
industrijos nacionalizaciją ir 
socializacija. Jos įkūrėjas yra 
buvęs Vera Cruz gubernato
rius pulk. Adalberto Tejeda.

Lenkijoj suimta 200 
“komunistų”

LVOVAS, Lenkijos Ukrainoj, 
bal. 16. —Policija darė masi
nius puolimus ir areštavo 200 
žmonių, kuriuos nužiūrima 
esant komunistais.
! (Lenkai komunistais tankiai 
skaito ir kovojančiais už Ukrai
nos laisvę ukrainiečius, kurių 
veikimo centras ir yra Lvove, 
Galicijos ukrainų sostinėje).

OMAHA, Nebr., bal. 16. -■ 
L. G. Lee nežino ko jis susi
lauks iš baalndžių kiaušinių, 
nes juos peri ne tik balandis, 
bet ir katė.

Balandžiai susisuko lizdą lie
taus rynoj trečiame augšte. Kai 
tik pataitė paliauja perinti, 
tuoj, reguliariai, pasilipa ją 
pavaduoti juodas Lee katinas ir 
jis perina iki pataitė sugryšta. 
Katinas ir balandis gyvena san
taikoj ir vienas kitą reguliariai 
pavaduoja, nors katinui ir labai 
augštai tenka laipioti sienomis.

PINIGAI LIETUVON
NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 
afidavitą
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KORESPONDENCIJOS

Visokios žinios

Balandžio 9 dieną įvyko SLA 
275 kuopos mėnesinis susirin
kimas ir Centro sekretoriaus 
rinkimai'. Narių į susirinkimą 
atsilankė tik 31. Daugelis na
rių tyčiomis neatvyko ir ne
dalyvavo sekretoriaus balsavi
muose. Mat, žmonės da vis ne
gali užmiršti Pittsburgho SLA. 
seimo. Girdi, ten susivažiavę 
politikieriai paniekino visuoti
ną balsavimą — sutrempė, bet 
dabar jau ir vėl mums eiliniams 
nariams jie siūlo balsuoti. Te
gul jie, girdi, pas;...

Vinikas balsų gavo 30, 
ginskas — 1.

» »
Balamižio 7 dienai komunis

tų lyderiai rengėsi atsigabenti 
į Springfieldą 13,000 bedarbių 
ir įvykdinti prieš kapitolių di
delę demonstraciją. Bet val
džia gal pabūgo bedarbių de
monstracijos; o gal ir tyčiomis 
neįsileido. Buvo atsišaukta į 
visų aplinkinių kaunčių šerifus, 
kad dhbotų kelius ir važiuojan
čių bedarbių nepraleistų. Apie 
Springfieldą irgi visi keliai bu
vo deputemis ir policija apsta
tyti. Visi sargai buvo gerai ap
siginklavę ir prisirengę sutikti 
biednus ir alkanus bedarbius ir 
pavaišinti lazdomis, kulkomis 
arba dujinėmis bombomis. 6i 
rengiamoji bedarbių demonstra
cija šiemet jau buvo trečia; 
Pirma demonstracija įvyko va
sario 25 dieną. Buvo suvažiavę 
apie 400, ir jie visi norėjo įsi
skverbti į gubernatoriaus ofi
są, kuriame gali daugiausia 
sutilpti apie 50 žmonių. Guber
natorius buvo sutikęs įsileisti 
tik 5 ir su jais pasikalbėti. Bet 
demonstrantai 
gubernatorium kalbėtis 
į ofisą sueiti. Kuomet 
ma buvo visus įsileisti, 
monstrantai išlaužė kapitoliuje 
gubernatoriaus ofiso duris. Na, 
žinoma, tąsyk susikibo su poli
cija. iPolicija demonstrantus nu
galėjo, išvežė už miesto ir pa
liepė važiuoti į ten, iš kur kas 
buvo atvykęs.

Antra bedarbių komitetų 
vadovaujama demonstracija 
ruošiama buvo kovo 4-tą. Bet 
jau dabar buvo sutraukta ir 
viešų kelių ir miesto policija 
milicija ir daugybe kauntės 
depučiu. Demonstrantai nega
lėjo nei pasirodyti. Kiek teko 
patirti, komunistų vadovauja
mos demonstracijos niekur 
nebūva pasekmingos kitur, 
taip ir čia. Jie parižymi vien 
skandalais ir be jokios vertės 
riaušėmis ir valdžios erzini
mais. Gal už tai ir valdžia da
rosi vis žiauresnė ir žiauresnė. 
Vietoje darbo žmones organi
zuoti ir šviesti, tai komunistai 
pasižymi vien riaušėmis ir 
skaldymais darbininkų. Mat, 
jų nusistatymas yra, kad kuo 
blogiau, tuo geriau. Iš tokios 
jų darbuotės gal yra geriau 
patiems lyderiams, bet tik ne
eiliniams jų partijos nariams 
ir bedarbiams. Si trečioji de
monstracija nors ir neįvyko, 
bet gubernatorius vistiek išlei
do iš jų 20 atstovų ir išklau- 
rė jų reikalavimų. Valdžią už 
jos žiaurumus irgi reikia nu
peikti. Šiame mašinų amžiuje 
kaip ji žiauriai nesielgtų, ver
gijos laikų nesugrąžins ir al
kanų darbininkų/ kulkomis- ir 
gazinėmis bombomis nepaso
tins.

.. i—1*> m M

Užstojus pavasariui, prade
da užsidarinėti smgHaltatyklos 
ir tuo dar vis padidinama be
darbių žmonių minios. Užsi
daro ir Illinois XVatch Co. di
džiulis laikrodžių fabrikas, šį 
fabriką nupirko kita kompa
rtija Hartiiltolr Watch Co. iš 
Pcnnsylvanijus. Na, ir dabar 
čia uždaro, o dirbs tik Lan- 
caster, Pa.

Ra-

norėjo visi su 
it* visi 
negali- 
tai de-

o-
Balandžio 9-tą dieną užsi

mušė automobiliuje 20 metų- 
jaunas lietuvis Jonas Širako- 
jis. Labai greitai važiavo, —- 
automobilis atrimušė į tele
grafo stulpą. Net stulpas lūžo 
ir taip žuvo jaunuolis. Paliko 
senus tėvus, du brolius ir tris 
seseris.

Angliakasių kovai tęsiasi už 
naują P. M. of Am. uniją ir 
vis eina žiartryn ir žiauryn. 
Likučiai senosiom unijos U. M. 
W. of. Am. vadovaujami John 
Lewiso laikosi' išvien su Pea- 
body kompanija, ir tiek. Tai
pgi juos remia ir valdžia. Pro
vokatoriai irgi nesnaudžia. Į- 
vyksta padėliojimai bombų 
—ekskpliozijos, šaudymai, su
mušimai, užmuŠystės, suareš
tavimai ir bylos. Dar nieka
da angliakasiai taip nekovojo 
__ _  . .. . >-■■■■ . r.....-..........

ir rtebttvo viefiiiUji; kai[> kad 
dabar kovoja* už tehirtgtta ša“ 
vo reifcdlavimas ir P' 
M. of Am. urtijų.

Naujosios P; M. of Am. 
skyrių jau įsikūrė 5 šios šalies 
valstijose ir Kiftttrtlojč. Ifelttn- 
džio 12-tą viešu keliu važiuo
jant į Wcsf Frankforfą su
gautas naujos unijos pasižy
mėjęs organizatoriui' Pat Ans- 
bury ir nugabentas į lYėntchi 
kalėjimą. Bėda tam žmogui, 
kad pateko į šerifo Brovvnirtg 
Robinsono rankas.

---- Q----

Vietos tavorščiukai darbuo
jasi, kad sugriauti Lietuvos 
Sūnų Pašalpinę draugystę. 
Daug sykių buvo bandoma šią 
draugystę užkariauti, bet vis 
nepasisekdavo. Dabar sugal
vota naujas 
priekabes ir 
tę į valdžios 
čia i gamina
kiasi valdžios teismu sau pa
galbon. O tuo tarpu jie šios 
šalies valdžią ir jos teismus 
yra tu kalančius kartų prakei
kė. — G. Ainis.

skyniau: Išranda

teismą. Tavorš- 
skundus ir šau-

- - - - - ■ ■ • ......... ——

Deportuotas.

Kaip aš Buvau Deportuotas į Lietuva
Išsiplepėjau ir patekau į bėdą

........................  I

(Tęsinys) me plovimui marškinių ir 
apatinių drabužių. Visur ra
diatoriai karšti, tai su drabu
žių džiovinimu nebuvo jokios 
bėdos. Suradome būdą ir kaip 
marškinius prosyti, — apy drė
gnus ištempdavome ant sienos 
ir paskui- ranka išglostydavo- 
me raukšles. Ir turiu pasaky
ti, jog taip “išprosyti” drabu
žiai atrodo visai gerai.

Gyvent* ant Ėllis Islfrtic^ per 
penkias dienas- visai apsipra
tome. Ir tokiame žirtoiiių bud
ryje nei kiek nebuvo nuobo
du. Kits be ko, buvo ir ineb 
dentų. Vieną naktį mes visi 
buvome išbudinti. Kažkoks 
vyras pradėjo nežirtortišktV 
balsu- rėkautk tiesiog

Kai Xc\V Yorke sugauna ne
legaliai įvažiavusius, tai1 juos 
tiesiog siunčia į ElHš Išinird. 
Vadinasi, jie išvenga kalėji
mo. šiaip ar taip, bet ten ne
palyginamai geriau, negu ka
lėjime. Mes ten radome aštuo
nis jaunus vyrukui, kurie visi 
paėjo iš Anglijos. Pusėtinai iš
silavinę ir sumanus. Man teko 
matyti jų kelis padarytus da
lykėlius. Malonu į juos net 
žiūrėti.

Pirmą valandą irtus pašaukė 
pietauti. P^Ic valgomojo kanY- 
bario durų iV karidoriuje sto* 
vėjo' vaitffninltaiMkM tant tikro
mis rankinėmis1 mašinukėmis bliaujjr, kaip veršis.' Negalime 
tiksėjo, — tuo btidu jie šilai- suprasti, kartie d’afykas. Bet 
tė muš; Reikia tiesą pasakyti, viskas greit paaiškėjo; Pasird-
jog valgis čia buvo gana ge
ras. Nemanau, 
kėjo nuo stato’ alkanam atsi
kelti. šeštą valandą pavalgė-

kad kam rci-

nai suvargę ir norėjome tuoj 
eiti į lovą. Tačiau reikėjo dar 
po salą pasimankštinti. Kai 
užbaigėme su tomis ceremo
nijomis, tai pradėjau galvoti 
apie guolį. Na, sakau sau, gal 
reikėa ant cementinių grindų 
miegoti, nes lovų niekur ne
simatė.

dė, jog tam vyrui prisiisapna*- 
vo kokie tai baisus sapnai, 
tad jis pradėjo “f akuotis” su 
nematomais priešais. Priėjo 
prie jo sargas ir papurtė už 
pečių. Vyras atsisėdo lovoje ir 
pradėjo švaistytis. Kaip bema
tant, ant žemės nukrito pa-

jis išbudo ir pradėjo klausti, 
kas atsitiko. Sargas jam pa
aiškino. Visiems buvo gar
daus juoko.

Koncertas
M i e gurn as iš ka n i būrys.

, Visi suėjome į kambarį ir 
laukiame kažko. Pasirodė a- 
pysenis valdininkas ir pareiš
kė, jog jau laikas eiti'į mie
gamąjį kambarį. Girdi, galite 
su savimi pasiimti muzikalius 
instrumentus ir kortas. Iki de
šimtos valandos vakaro galite 
lošti kortomis ar šiaip kuo 
nors užsiimti. įspėjo dar, kad 
patiktumėte kasoje pinigus ir 
kitus brangius daiktus. Esą, 
dažnai pasitaiko vagių, kurie 
pinigus net iš paduškos išima. 
Neatsirado nei vieno, kuriu 
butų prie savęs turėjęs pini
gu-

Pradėjome visi maršuotLųmt 
trečio aukšto. Miegamasis 
kambarys buvo labai dldeliš. 
Lovos, taip sakant, ant dviejų 
aukštų, — viena žemai, o kita 
aukštai, kaip paprastai yra 
laivų kambariuose.

žinoma, kiekvieną naktį 
miegamajame kambaryje bū
davo didžiausias triukšmas. 
Sargas turėdavo daug vargo; 
kol visus nuramindavo. Sako
ma, kad Kilis Island yra aša
rų, sielvarto ir susikrimtihių 
koncentracijos punktas. Gal 
praeityje taip ir buVo, bet ne 
dabar. Nepastebejali nei vieno 
akyse ašarų. Niekas perdaug 
ir nesikrimto. Visų veiduose 
dalinai buvo patenkinimo iš
raiška, išėmus gal tik kinie
čius. Kai kurie skundėsi tik 
todėl, kad, kaip yra sakoma; 
prie dūšios neturėjo nei cen
to.

Sausio 29 buvo sekmadie
nis; Iš ryto pranešė, j.Og Ims 
laikomos katalikiškos' pamal
dos, tad kas nori; tai gali' ta 
proga pasriaudoti; Phmąldos 
mane nelabai teįdomavo, ~—

NAUJIENOS, Clncdg^ <

(dešinėįy liallte betallftHH' kertži'ėso' darbo komitetai prieš pre- 
zidenfo’ Hboseeefto organizuoti "darbo armiją”.
Sėdi1 MMMte i Patelk1 iŠ Mass., senato' darbo komi
teto' Ctfeetf pastarieštairtoį darbo
armijos biiius ftoiigrėse prdėjd:

J ■ ■ .

n a kito taiku1/ rtiiešfaH tikrai dienus šrt dfemgefhi man teko 
dari? didelj įgptttfį1. Aiškiai rtui- ‘
tos i' ir ‘T.tffeVČSr StOVyla’r šd 
žibintu* rankoje. Ji- neva' v£ 
sieiw laisvę ir tygybę žadb'. 
Juk >r meš- vykome y laisvės’ 
šalį laimes ieškotų liet' muš

Kus, ir dabar veža anapuš 
birlor.

Antradibrtifti ir ketvirtadie
niai — fa i vizito dienos. De
portuojami iš New Yorko su
silaukė draugų ir giminių. 
Man iY Ritant ifėtiiviul nebu
vo ko laukti; Tačiau kažkas 
nepamiršo prisiųsti “Ariieri- 
kos Lietuvį”. Kažkaip pasida-

t,-?' . .
tas apie deportiiajamus.

Viši žino, tad.- kelįbnėj'e 
greit galimu' šu’SipaŽ/irtti ir su
sidraugauti su įmonėmis. Ke
liaujantys žindės yra daug 
/atviresni', maži^t tesivUrŽo ir 
nesibijo daugiuiViapie save pi*- 
pasakoti. Tad per tas'; penkias

sueiti į artimesnę pažintį ir 
liš jų patirti’ gana įdomių da- 
Jykų,
' Ph^irodb, jog šiais laikais 
dkport’avhmiS nebėra jau toks 
baisus dafykas. Del* nedarbo 
ir sunkių laikų Amerikoje 

TtaUgcfilii tenka tiesiog ba
dauti; Ir štai tarp’ deportdo- 
jamų atsirado tokių, kurie pa1- 
tyš, taip- Sakant, save išdavė.

rė smagiau.

ir pasisakė, jog nelegaliai į 
šią šalį yra į važia vę. Tok i anie 
atvejyje j irt visai nėra sulai
komi: gali gyventi laisvai be 
jokio užstato, kol prirengia
mų deportavimo dokumentai.

Mano tautietid-saiikelėivis 
jau senas amerikonas. Jis 
prieš kefeCą nietų išvyko į 
Lietuvą. Tert, rodosi; išgyveno 
dvejetą metų

Rugoti pasilikau'. Apie 3 valandąt po 
negalima: lovos švarios ir pa- pietų1 turejibnle ptfbgpš išgirslj 
togios. Maloniai, kas di'čną visai gerą simfortijoS orkest

rą; kitri:< susidėjo iš 05' liitrzi- 
,knntų; Grojo1 išimllnki klasio
kus dalykus. Buvo ir daininiiH 
kas, kuris padainavo’ ,keliasi 
dainas orkestrui ■, - pritarimu 
Tokiu bud u -> sekmadienį gana 
linksmai praleidome.

Paskui ir vėl prasidėjo nuo
bodžios valandos. Kadangi 
jiieko kito nebuvo veikti* tai ^ 
žiurėjau pro langą į Newi į 
Yorke pusę, žiūrint iš sulosi

togios. Maloniai, 
prižiūrimos, šilto vandens 
kiek nori ir yra kur iŠshrtatr- 
dyti. Pirmiausiai juodukas 
kiekvienam padavė po abrusą 
ir po g&mdifiką muilo. Vadi
nasi, eik ir maudykis.

Kasdieninis gyvenimas.
Ant rytojaus pradėjome 

tvarkytis, nes nežinojome, 
kaip* ilgai teikės čia pasilikti. 
Diiu^aitaiaF laiko pašventė

jog n'ėi kartą nebuvo apleidęs 
Ameriką. Paviešėjęs tėvynėje 
kiek laiko, jis grįžo į Dėdės 
Šamo žemę be jokių kliūčių. 
Tai buvo prieš ketvertą metų. 
Bet, irt atomai, kas nors paty
rė tą paslaptį ir pranešė, kur 
reikia'. Tautietis tapo suimtas 
ir ligi deportavimo turėjo ka
lėjime Sėdėti keturis mėne
sius.

Viso deportuojamų susirin
ko, jeigu neklystu, 1,750. Vien 
tik kiniečių galėjo būti apie 
periki šimtai. Jie tai darė tie
siog slegiantį įspūdį. Baisiau

siai suvargę ir nuskurę, — ot, 
tiesiog skūra ir kaulai. Akys 
įdubusios, veiduose kažkokia 
gyvuliška išraiška. Šiurpis nut 
kratydavo vien tik į juos pa
žiurėjus. Jie man atrodė, lyg 
gyvi nabašninkai. Esu tikras, 
jog daugeliui jų nebeteko pa
siekti tėvynę, — kelionėje pu*- 
šiirtatė su Abraoihti.

(Bus daugiau)

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

Telefonas

Pagelbės jums
užmigti

JEIGU atsigulę greit neuž- 
miegate, bet galvojate apie 
visokius savo rūpesčius, iš
gerkite stiklą Bowman Pie
no pirm negu atsigulsite.

Bowman Pienas nurami
nančiai veikia ant jūsų sy- 
stemos. Suirę nervai nusira
mins, nuvargę smegenys 
veiks išlėto ir jus išiengvo 
pradėsite snausti ir saldžiai 
užnligsite.

Jums patiks Bovvnian Pie
nas'. Specialė prfežiura tei
kiama žingsnis po žingsniui 
pradedant nuo ūkės iki pa
siekia jus, kad tuo budu pa
daryti jį extra geru—jo ma
lonus skonis nepamainomas.

SUPERIOR 6800

dvejetą metų. Paskui vėl ne
legaliai atvyko į Ameriką. Pa
gyvenęs? kiek taiko, jis ir vėl 
Jšvyko Lietuvon, gavęs leidt- 
finą, sugrįžti/ kadangi prisiekė, 
... 1 ~-------- s—;———; 

DAlRY COMPANY

MILK Geresnio 
Skonio 
Pfertas

iii

-s A • 7 liive
Gal kas nenorės -tikėti, kati šis* gražus ir jaukdž valgomasis kambarys galėtų būti trečiosios kliasos. Bet taip yra. šis val
gomasis yra trąšos • fcliąsoš valgomasis kambarys North German Lloyd laive “Berlin”, kuris gegužes 10 d., išplauks iš New 
Yorko 'tiesiai į Klaipėdą, štrti ‘Tnenu” pietų, kuriais keleiviai gftrdžiuosis: German Pea Soup Bourgeoise, Braised. Shoulder 
Of’ • Vbaf. Wtl!hx ToiftęBo. *• PfcTSley potatoes ; Lettuce Saliid; Stewed Pruhes; Chocolate Pudding,

Vanilla Sauce; Coff’ee.
t . i • i 5 • . . • '

“Berita”



NAUJIENOS, ChlėSgę, UI

Šen PoBERTano'PHIMPUFbLLETTe

Aleiandra Masalskis

HAGENBECK-VVALLACE CIRKO ATRAKCIJA

SVEIKINU SU ŠVENTOMS VELYKOMS

REPUBLIC 3100

ŠAME PRICE

Į^įk/cticn.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

BAKING 
POWDER

— AH--ER— 
Me.MR^GEEVUM-

»S IT, 
*curly’«

AfcR HEH MA! 
SHE CAN r 
TEU. you’ )

Sako, į Chi. L D. S. P 
galima įstoti už nu 

žemintą mokestį

VIENA IŠ GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

3238 So. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Pirmadienis, bal. 17, 1933

Teisybės Mylėtoju 
Draugystė auga na

riais ir turtu

■■ ; ■

AS42YEARSAG0
25°'"'cesfor25t

7-■.■'■mrrTr..... 1 ii H ..ii
DO VOU SUPPOSE VOVR.1 
DAuGtfTtR. WOOtX> LISTCN 
To ME IF I PROPOSED, r— 
-i MR.GEE.VUM’

Visus Savo Draugus ir Pažįstamus ir 
PRALOTĄ KRUŠĄ, KUNIGĄ ŠIAULINSKĄ 

KUNIGĄ PETRAUSKĄ ir Visus kitus Kunigus

PAVLAVICIA UNDERTAKING C0

HO\N "DARĖ you!--you 
ŠNARE- IN-TME GRASS1 
you’RE THE LAŠT MAN 

TUE.'NORLD l*D LEAME 
-» MY T*MU-Y FORJ r~7

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

3307 AUBURN AVENUE
Boulevard 4139

Priėmimo sąlygos lengvos
Verta pasinaudoti proga įstoji
me į Draugiją pakol mokestis 
numažinta, 
dotis proga 
joms bei kliubams, pakol pri 
ėmimo 
į Chicagos Lietuviu

Priėmimo sąlygos pale.ngvin 
tos ir čieloms draugijoms.

narioi-ės veiks po Teisybes 
Mylėtojų vėliava ir jurisdikci-

čielų draugijų 
Draugijų 

Sav. Pas. yra palengvintos. 
Greitu laiku kaip pavieniams 
taip ir čieloms draugijoms bei 
kliubams palengvinimo progos 
išsibaigs. Pasiskubinkite.

Senas Dr-jos Narys.

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.

aprūpina ir ap
mirtus li- 

m irusioji nario 
Dėl platesnių in- 
prisidėjime prie 

Lietuvių Draugijos 
Pavieniams drau

gėms arba čie- 
organizacijoms,

Teisybės Mylėtojų Draugystės 
susirinkimas.

šitas susirinkimas buvo 
svarbus tame, kad Bridgepor- 
to Lietuvių Politikos ir Pa
šalpos Kliubas formaliai įsto-

(500 narių ir apie 
000.00 tūrio.

J. J. BAGDONAS
LIETUVIU GRABORIUS

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savo rūpesčius. \ 
' Koplyčia veltui

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų it pūslės,^ užnuodijamą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerkles 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. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

lingu spėka savišalpos srityje 
kuri tinkamai 
rūpins ateityje savo 
goję, taipgi 
šeimynas, 
formacijų 
Cliicagos* 
Sav. Paš. 
garus bei d 
loms lietuvių 
galima kreiptis pas Draugijos 
pirmininkų, J. Mickevičių, 
3653 So. Halsted St., Tel. 
Yards 4751.

yOU'VE. P^OBABLY NOTICED 
HOW BADLY IN LOME I AM,~ 
&O J VfANT 'TOASRyOU IF-

Vienas treniruotų dramblių ir jo trenerė, kuriuos galima pa 
matyti Hagenbeck-Wallace cirke, kuris dabar yra (Jųli^eųme 

15th ir Wabash.

Kad arčiaus susipažinus su 
musų naujais dranga is-čms, 
lapo nutarta surengti vakarie
nę, kuri įvyks subatoj, gegu
žės 27-tą dieną Cbicagos Liet. 
Auditorijoj. Visi dranga i-ges 
įžymėkite viršminėtą dieną 
į savo kalendorių ir pasižadė
kite būti.

Teisybes Mylėtojų Draugys
tė dabartiniu laiku yra did
žiausia ir tvirčiausia draugys
te Bridgeporte, nes turi suvir
tum 600 narių ir apie ,$18,000 
turto.

Kurie dar nesate nariais 
Teisybės Mylėtojų, pasisteng- 
kite prisirašyti. Mumu susirin
kimai atsibuna kas 2-rą ne- 
dėldienį kiekvieno menesio, 
Cbicagos Lietuvių Auditorijoj 
12 vai. dieną..

— SI. N ar kis, Sekretorius,

Buvęs Wisconsino gubernatorius Philip LaFollette ir jo 
žmona. Kalbama, kad jei Jungt. Valstijos pripažintų Rusiją 
ir atnaujintų su ja diplomatinius ryšius, pirmuoju ambasado
rių Rusijoj butų paskirtas buvęs YVisconsino gubernatorius 
Philip LaFollette, pažangusis republikonas, kuris pereituose 
rinkimuose rėmė prezidentą Rooseveltą. Jis nesenai lankėsi 
Rusijoj ir po to tarėsi su Rooseveltu apie Rusijos padėtį. Vir
šuj — jis su savo broliu, senatorium Robert LaFollette.

Daktarai
Kapitonai 

Pasauliniame kate

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus it draskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška piltis moterims
seredomis iki 7 v. V.

WISS1G
Specialistas iš 

Rusijos

Manau, kad ne visiems vra 
žinoma, kad minai į Chicagos 
Lietuvių Draugiją Sav. Paš. 
yra galima įstoti už numa
žintą mokestį, norą paprastai 
į šitą Draugiją įstojimas nau
jiems nariams yra gana aukš
tas. Taipgi čielos draugijos 
bei kliubai, kurie nori prisi
dėti dabar irgi gali įeiti leng
vomis sąlygoms. Kadangi Chi
cago j e ir 
yra daug draugijų 
kurie yra prisirengę dėtis prie 
gerai gyvuojančios organiza
cijos, dabar yra proga pasi
tarti su Chicagos Lietuvių
Dr-ja Savitarpinės Pašalpos.
Šita Draugija Chicagoje yra 
viena stambiausių lietuvių or
ganizacijų netiktai turtu, na
riais, bet ir jaunų narių 
skaičiumi.

jo į Teisybės Mylėtojų Drau
gystę ir pridavė visą savo tur
tą ir dokumentus. Reiškia, 
nuo viršminėtos dienos B. L. 
P. ir P. kl. faktinai nebegy
vuoju, nes visi minėto kliubo

J. F. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Reikale pašaukite Radžiu, o Jis Jums sutaupys šimtus Dolerių 
Palaidoja už $25.00 dolerius ir augščiau

J. F. RADZIUS
668 W. 18th Street Tel. Canal 6174

Chicago, Illinois

Balandžio 9 d. Cbicagos 
Lietuvių Auditorijoj atsibuvo

Ragina dėtis prie C.h. L. D. 
Sa vi t ar pi nes Pašalpos.

Mano asmeniškas ir sykiu 
nuoširdus patarimas Chicago 
ir apielinkių lietuvių draugi
joms ir pavieniams drau
gams ir draugėms dėtis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Sav. Paš. Tai vienatinė ga-

Trys užmušti baisioj 
automobilio nelaimėj

Trys vyrai žuvo, kuomet 
penktadienį, prie Bloomingdale 
ir Nordica avenue, susidūrė 
sunkus trokas su keleiviniu au
tomobiliu. Užmuštieji yra 
Bocco Cirone, 60, 644 North 
Christian avė., Albert Piddsley, 
56, 2628 North Newcastle avė , 
ir George Slcy, 2512 North New 
England avė.

Be to du buvo sužeisti. Jie 
yra Swan Nelson, 43, 5543 Chi
cago arve., ir Edward Keating, 
39 m., 6 West lllth pi.

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
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Užsisakymo k»faj
Chlcagoje •— paltui

Metams ----- ——_
Pusei metu .... ..................
Trims mėnesiams ——. 
Dviem mėnesiam  - 
Vienam minusini ....

Chicago] per iineiiotojuai
Viena kopija 
Savaitei , ........ ..... .........
Minėsiu! —...................... .

Suvienytose Valstijose, na Chicago j, 
paltu:

Metams ....... —... ... . 87.00
Pusei meti------ ------- --- -— 8.50
Trims minusiame ......................1.75
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vienam mėnesiui ——------------ ,15

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
{Atpiginta)

Metams ..... . ........... ....i—... 88.00
Pusei metu —............ 4.00.
Trims mėnesiams ---- -----— 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymą

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

giau, negu dabar. Dėl depresijos gasolino vartojimas 
sodžiuje sumažėjo tarp 30 ir 50 nuošimčių.

Septyniolika valstybių jau turi įstatymus, kurie 
reikalauja, kad į gasoliną butų dedama ne mažiau kaip 
5 nuošimčiai alkoholio, kai kur net 50 nuoš. Gal ir Ame
rika prie to prieis.

Apžvalga
VAIKŲ DARBO KLAUSIMAS 

PENNSYLVANIJOJE

ALGŲ IR KAINŲ REGULIAVIMAS
I !■■■■■ ■ ■■ ■■

Darbo sekretorius Fr.ances Perkins mano, kad tu
rėtų būti įstatymų keliu nustatytas darbininkų algų ir 
prekių kainų minimumas, t. y. riba, žemiaus kurios val
džia neleistų algoms ir kainoms pulti. Be šitokio nusta
tyto minimumo, jos nuomone, depresija negalės būt 
pašalinta. Tai nuomonei pritaria ir prezidentas Ropse- 
veltas, nes pasikalbėjime su spaudos atstovais jisai pa
reiškė, kad butų pageidaujama turėti federalinį mini
mumo algų įstatymų, jei tiktai jį galima sutaikyti su 
konstitucija.

Sekretoriaus Perkins ir prezidento Roosevelto pa
reiškimai rodo, kaip žymiai dabartinės valdžios politi
ka skiriasi nuo Hooverio politikos. Kada “didysis inži
nierius” sėdėjo Baltamjame Name, tai jisai nuolatos 
skelbdavo, kad valdžia neprivalanti kištis į biznį ir var
žyti privatinę iniciatyvų. Nevaržoma privatinė inicia
tyva, galų gale, atvedė prie to, kad apie 12 milionų pra
monės darbininkų atsidūrė gatvėje, visa bankų sistema 
suiro, prekyba su užsieniais nupuolė daugiau kaip per 
pusę.

Nėra abejonės, be valdžios pagelbos Amerikos biz
niui butų sunku atsigauti. Bet jeigu valdžia padeda biz
niui atsistoti ant kojų, tai ji turi teisę ir jį tvarkyti. 
Algos ir kainos yra svarbiausieji dalykai ekonominia
me gyvenime. Jų reguliavimas turi būti pirmas valdžios 
uždavinys, ir jeigu šitam darbui yra kliūčių konstitu
cija, tai ji privalo būti pakeista.

Pennsylvanijos legislaturoje 
socialistų atstovė, Lilith Wil- 
son, padavė įnešimą paitvirtinti 
federalio įstatymo sumanymų, 
draudžiantį samdyti vaikus 
fabrikų darbui. Remdama savo 
įnešimą, Lilith Wilson pasakė 
labai įspūdingą kalbą, ir re
zultate 77 legislaluros nariai 
balsavo už įnešimą. Bet prie
šingoji pusė surinko du balsu 
daugiau, būtent 79. Tokiu bu
du įnešimas nepraėjo.

Visgi tačiau pastebėtina, kad 
vaikų darbo šalininkai laimėjo 
tokia menka dauguma. Tik 
dviejų atstovų nuomonei pasi
keitus, sumanymas butų buvęs 
priimtas.

J. V. SOCIALISTAI LAUKIA
INTERNACIONALO ŽODŽIO

KUO BLOGESNIS HITLERIS?

Mūsiškių opozicinių komunistų organe skaitome:
“Zinovjevas ir Kamenevas jau ištrėmime, kaipo 

‘kontr-revoliucionieriai.’ Suareštuotas Preobražen- 
skis, kuris, sykiu su Bucharinu, parašė ‘Komuniz
mo ABC? Suareštuotas L Smirnovas, vienas iš bol
ševikų partijos įkūrėjų. Suareštuoti Pereverzevas, 
Mračkovskis, Ufimcevas. Taip pat, kaipo ‘nukrypė
liai’.

“Kada bus galas?”
Galas, žinoma, bus tiktai tada, kai sugrius Stalino 

diktatūra. Bet, tiesų pasakius, ir tuomet vargiai dar 
pasiliaus valdžios oponentų areštavimai; tiktai, žinoma, 
bus areštuojami tie, kurie dabar areštuoja kitus.

Panašiai buvo didžiojoje Francijos revoliucijoje. 
Kai įsigalėjo kraštutinė jakobiniečių srovė, vadovauja
ma Robespierre’o, tai “ritosi ant žemės” žirondistų ir 
dešiniųjų jakobiniečių galvos. Bet kai teroristinė jako
biniečių diktatūra buvo nuversta, tai neteko galvos pats 
Robespierre’as ir jo bendradarbiai. Paskui teroras ap
sistojo, ir masės, sudemoralizuotos diktatūros metais, 
numaršavo paskui Napoleonų.

Kuo Stalino valdžia yra geresnė, negu Hitlerio 
valdžia? Kaip vienur, taip ir kitur tas pats opozicijos 
slopinimas, tokia pat panieka asmens laisvei ir toks pat 
žiaurumas.

derybas dėl sudarymo 
fronto kovai su fašiz-

C d., vadinasi, ant ry-

spau-

sočiai-

GASOLINAS SU ALKOHOLIU

Beieškant būdų padėti farmeriams, kažin kas su
galvojo, kad butų geras dalykas išleisti įstatymų, ku
riuo butų reikalaujama dėti tam tikrų nuošimtį alko
holio į kiekvienų galonų gasolino, vartojamo motorų 
varymui.

Primaišant alkoholį prie gasolino, jo kaina pasi
darytų brangesnė, nes pagaminti galonų alkoholio kaš
tuoja apie 30 centų, o gasolino tik 5 centai. Tas miši
nys betgi, sako, butų kiek geresnis motorams, negu 
vienas gasolinas. Gasolinas su alkoholio priemaiša duo
dąs mažiau suodžių ir mažiau kaitros, todėl motoras ne 
taip greitai gendųs ir reikalaujųs mažiau tepalo.

Bet čia klausimas eina ne apie ekonomiją automo
bilistams, o apie pagelbų farmeriams. Pigų alkoholį 
galima gaminti iš kornų, bulvių ir įvairių vaisių,. Ap
skaičiuojama, kad, jeigu prie gasolino butų primaišo
ma tik du nuošimčiu alkohęlio (kas gasolino kailių ne
daug tebrangintų), tai rinka kornams taip žymįųi pa
didėtų, jogei kornų bušelis pakiltų iki 50 centų. Šian
die už bušelį kornų moka tik 10 centų. Milionanąg far- 
iperių atsidarytų naujas pelningų pajamų .šaltinis. Tuo
met jie ir to paties gasolino galėtų pirkti daug dau-

Socialistų partijos nacionalis 
(centralinis) sekretorius, Cla- 
rence Senior, praneša, kad vyk
domasis partijos komitetas nu
tarė neimti jokios akcijos 
“bendro fronto” klausimu, iki 
nebus gauta žinia, kaip tuo 
klausimu nusistatė Socialistinis 
Darbininkų Internacionalas.

Dalykas, kaip žinoma, stovi 
šitokioje padėtyje. Vasario me
nesi, šių metų, socialistų Inter
nacionalas viešai pasiūlė komu
nistų Internacionalui padaryti 
“nepuolimo sutartį” (t, y. kad 
socialistai ir komunistai pa
liautų vieni kitus atakavę) ir 
pradėjo 
bendro 
mu.

Kovo
tojaus po Vokietijos reichsta
go rinkimų, komunistų 
da paskelbė komunistų Inter 
nacionalo atsišaukimą į sočiai 
demokratų partijas ir
demokratus darbininkus, kvie
čiantį tartis su komunistų or
ganizacijomis bendrai kovai 
prieš fašistus. Tarpe kominter
no atsišaukime nurodoma ir 
kokiomis sąlygomis susitari
mai privalo būt daromi. Galų 
gale, atsišaukime sąkoma, kad 
prieš visus socialistus, kurie 
tokiems susitarimams nepri
tars, darbininkai privalą kovo
ti, “kaip prieš streiklaužius”.

Maskva sako, kad itas ko
minterno atsišaukimas buvęs 
priimtas jau sausio mėnesį. Bet 
aišku, kad čia komunistai varo 
švindelį, nes jeigu kominter- 
nas priėmė atsišaukimą sausio 
mėnesį, tai kodėl jisai buvo 
slepiamas iki po reichstago rin
kimų. Kaip tik prieš reichstago 
rinkimus buvo reikalinga suda
ryti bendrą frontą labiau, ne
gu kada nors. Laukti, iki fašis
tai laimės, o paskui daryti 
bendrą frontą, yra juk absur
das.

Veikiausia, buvo taip: kada

padarė savo pasiūlymą.
• Taigi komunistų vadai, iš 
tiesų, daro mąnįevrus su “bend
ro fronto” obalsiu, stengda
miesi ne suvienyti darbininkus, 
bet tik pakenkti socialistų or
ganizacijoms. Jie visai igno
ruoja socialistų Internacionalo 
pasiūlymą, kad sustotų kova 
tarpe socialistų ir komunistų 
partijų, nors kiekvienas gaji 
suprasti, kad be “mušiu paliau
bų” derėtis dėl taikos negali
ma. Kominterno vadai taip 
pat ignoruoją socialistų Inter
nacionalo pasiūlymą kominter- 
nui eiti j derybas dėl bendro 
veikimo prieš fašistus. Jie be 
jokių derybų padarė sąlygas ir 
reikalauja, kad socialistai jas 
priimtų, o jei ne, tai, girdi, 
darbininkai turės kovoti su to
kiais 'priešginomis, kaip su 
“streiklaužiais”! Tai yra užka-

riautojų, o ne vienybes šąli-(gąsdinti visus teatro dalyvius, 
—ar nugąsdinsiu, ar sužavėsiu 
juos. Būti įsimylėjusiai, reiš
kia būti geresne ir už save. 
Vargšasi baisusis ponas Iza- 
akas rėkaus ‘genijus’, savo 
valkatoms prie bubėto. Jis 
sakydavo pamokslus apie 
mane, lyg apie kokią dogmą; 
šį vakarą jis praneš apie ma
ne esančią apsireiškimu. Aš 
tą jaučiu. Ir tai viskas yra jo, 
tik jo vieno, žavėtino Kara
laičio, mano stebuklingo nu
mylėtinio, mano malonių die
vaičio. Bet aš esu vargšė paly
ginus su juo. Vargše? Ką tas 
reiškia? Kada vargas slenka 
prie durų, meile pro langą 
įskrenda vidun. Musų patarles 
reikalingos perrašymo. Jos bu
vo sudarytos žiemą, o dabar 
yra vasara; man tai pavasaris, 
aš manau, kad tai pats gėlių 
šokis prie mėlyno dangaus.”

“Jis yra džcntclmoiiar,” niū
riai tarė vaikėzas.

“Karalaitis!, muzikaliu bal
su tarė ji. “Ko daugiau jums 
reikia?”

“Jis nori pavergti jus.”
“Aš drebu tik pamisimus 

apie buvimą laisva.”
“Aš noriu, kad jus būtumėt 

atsargi su juo.
“Pamatyti jį 

binti jį, pažinti jį — reiškia 
užsitikčti juom.’

“Sibyle, jus 
jį-”

Ji nusijuokė 
po ranka. “Tu 
Žygi, kalbi lyg bųtųm šimtas. 
Kada nors pats įsimylėsi. Ta
da žinosi, kas lai yra. Nebūk 
toks niūrūs. Iš tikro, jus pri
valote būti linksmas, atsimi
nęs tą, kad nors* jus ir išeina
te, bet paliekate mane lįnks- 
mesne, negu aš kada nors ligi 
šiol buvau. Gyvenimas mums 
abiem buvo sunkus. Baisiai 
sunkus ir vargingas. Bet da
bar bus kitaip. Jus išeinate į 
naujų pasaulį, o aš suradau jį. 
Štai čia dvi sėdynės; sėskime 
ir prisižiūrėkime į praeinan
čius puošnius žmones.”

Jie atsisėdo vidury būrio da
botojų. Anapus kelio tulpės 
liepsnojo, lyg virpantys ugnies 
vainikai. Baltos dulkės, lyg 
šokinėjantys vilkdalgio šaknų 
milteliai, kybojo. troškiame 
ore. Skaisčių spalvų lietsargiai 
šoko ir puldinėjo, kaip milži
niškos plaštakes.

Ji privertė savo brolį kalbė
ti apie save, jo troškimus ir 
jo ateitį. Jis kalbėjo iš lėto ir

ninku taktika.
ši begėdiška kominterno bo

sų taktika turi juo mažiau 
pagrindo, kad komunistai, iš
imant Rusiją, beveik visur yra 
labai silpni. Vien tik Vokieti
joje komunistų partijai pavy
ko įgyti įtakos masėse; bet 
Vokietijoje šiandie viešpatauja 
hitlerininkai, ir masių judėji
mas tenai kuriam laikui bus 
suparaližiuotas. Kitose šalyse 
komunistų partijos susideda iš 
neskaitlingų grupių, kuomet so
cialistų partijos yra galingos. 
Todėl stačiai yra juokinga įsi
vaizduoti, 
partijukės 
cialistams 
gas!

O betgi 
Gavusios įsakymų iš Maskvos, 
jos “kviečia” socialistus “bend
rai veikti” sulig tuo planu, ku
rį kominterno bosai Maskvoje 
iškepė. Amerikos stalincai irgi 
magina šitokiu budu lipdyti 
“bendrą frontą”.

Todėl suprantama, kodėl so
cialistų partija atsisakė su jais 
kąįįiėtis. •

kad tos komunistų 
galėtų diktuoti so- 
bendro fronto sąly-

jos bando diktuoti.
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Oscar Wilde Verte A. Kartūnas.

Doriano Gray'jaus Atvaizdas
(Tęsinys)

Taip, jo laukia labai malonus 
dalykai. Bet jis turės būti la
bai geras, ir turės nepražudy
ti lygsvaros, ir kvailai neeik
voti pinigus. Ji tebuvo tik me
tais vyresnė už jį, bet ji ži
nojo daug daugiau apie gy
venimą. Ir jis tikrai turi neuž
miršti taip gi parašyti atsaky
mą ant kiekvieno jos laiško, 
ir pasimelsti kiekvieną vaka
rų prieš eisiant gulti. Dievas 
bus labai geras, ir saugos jį. 
Taip-gi ir ji melsis už jį, ir 
už kelių melų jis sugrįš gan 
turtingas ir laimingas.

Tl.

Vaikėzas nekantriai klausė 
jos ir nieko neatsakė. Jam šir
dį gėlė apleisti namus.

Bet tai ne vien tas daro jį 
nuliudusiu ir Apsiniaukusiu. 
Nors jis buvo ;ieprityręs, bet 
jis turėjo tvirtą pajautimą 
pavojaus Sibylės padėjime. 
Šis jaunas gražuolis negalėjo 
jai gero reikšti. Jis buvo 
džentelmonas, ir už tai jis jo 
neapkentė, neapkentė iš kaž 
kokio keisto luomos instinkto, 
kuriam jis neturėjo išaiškini
mų, iš tos tad priežasties ne
apykanta jame darėsi dar 
smarkesnė. Jis taipgi jaute 
motinos paviršutinumą bei 
budo tuštumų, ir tame jis ma
tė begalinio pavojaus Sibylei 
ir jos laimei. Vaikai pradeda 
su meile prie tėvų; paaugę jie 
sprendžia juos; kai kada jie 
dovanoja jiems,

Jo molina! Jis turėjo minty
je ką nors klausti jų, ką nors 
apie ką jis per daug mėnesių 
tylomis lindojo. Netikėtai iš

vasario menesį aocįąĮistų In- 
•ternacioųąląs padarė yješą pa
siūlymą kominternui* derėtis 
dėl sudarymo bendro froųtp, 
tai Maskvos diktatoriai, kurie 
seniai blofavo “proletariato 
vienybe”, bet niekuomet tos, 
vienybės negeidė, įjutare pa-, 
skelbti skirtingą propoziciją 
bendro fronto kląųąimu. Bet 
kad jiems nereikė Skintis, 
kodėl jie nepriima ajrba bent 
kodėl neąpsvai’stb socįąjistų In
ternacionalo pasiūlymo, kuris 
yra visai logiškas ir praktiš- 
kas, tai jie aiškinasi, jogei jų 
atsišaukimas buvęs pagamin
tas jau sausio mėnesį, pirma 
negu socialistų Internacionalas

reiškia gat-

siuntate apie

Kodėl jus nepasakėt man apie 
jį. Jis nereiškia gero jums.”

“Sustokit, Žygi!,” ji sušuko. 
“Jus neprivalote sakyti nieko 
blogo apie jį. Aš jį myliu.”

“Ve, o jus dąr nei jo vardo 
nežinote,” atsake vaikezas. 
“Kas jis yra? Aš turiu teisę 
žinoti.”

“Jis vra vadinamas Žavėti
nu Karalaičiu. Ar jumsi nepa
tinka tas vardas? Ak, tu kvai
las vaike! Jus neprivalote už
miršti. Kad tik jus būtumėt 
matę jį, jus matytumėt, jogei 
jis yra. nuostabiausias asmuo 
visame pasaulyje. Kada nors 

{jus sutiksite jį: sugrįžę iŠ Au
stralijos. Jis taip patiks jums. 
Jis visiems patinka, o aš... 
myliu jį. Aš norėčiau, kad jus 
ateitumei į teatrą šį vakarą. 
Jis bus ten, o aš lošiu Julietę. 
Ak, kaip aš lošiu! Įsivaizduo
kite, Žygi, būti įsimylėjusi ir 
lošti Julietę! Jam sėdint te
nai! Lošti jo pasigerėjimui! 
Aš prisibijau, kad galiu nu-

ir pasiėmė jį 
brangus seni,

pastangomis. Jie pasimainė 
žodžiais, lyg lošikai užduoti
mis. Ji negalėjo perduoti jam 
savo džiaugsimo. Neaiški šyp
seną pakreipė jo paniurusią 
burną, tai ir viskas, ko ji su
silaukė. Po kiek laiko ji nuti
lo. Staiga ji patėmijo aukso 
aukso plaukais ir besijuokian
čias lupas... Atviroj karietoj su 
dviem poniom, važiavo Do- 
rianas Gray’jus.

Ji atsistojo, “štai, ten jisi 
yral”, ji sušuko.

“Kas?”, tarė Žygis Vanc.
“Žavėtinas Karalaitis,” ji 

atsakė, žiūrėdama į karietą.
Jis. pašoko ir šiurkščiai pa

ėmė ją už rankos. “Parodyk 
man jį. Katras jis yra? Iš- 
skirk jį man. Aš turiu pama
tyti jį!,” jis surėkė; bet tuo 
laiku kunigaikščio iš Ber- 
wick*o keturiais arkliais ka- 
rietą važiavo tarpe jų ir Do- 
riano karietos, o kunigaikš
čio karietai nuvažiavus, nebe
buvo matyti nei Doriano. Jo 
parke jau nebebuvo.

“Jis jau nuvažiavo,” liūd
nai tarė Sibylė. “Aš norėjau, 
kad jus būtumėte pamatę jį.”

“Aš norėjau pamatyti jį, nes 
aš esu taip tikras, kaip esu 
tikras, jogei danguje yra Die
vas, kad aš jį užmuščiau, 
gu jis padarytų jums 
nors blogo.”

Mergelė žiurėjo į jį su 
džiausiu pąsibiaurėjimu. 
atkartojo savo žodžius,
piovė, lyg kardas, orą. Aplink 
juos žinonėt# pradėjo žiopsoti. 
Ponia, stovėjusi arti jos, ty
lomis juokėsi.

“Eikime iš čia, Žygi; eibbne 
iš čia,” ji šnibždėjo. Jis at- 
IcA^liaį sekė ją kai ji ėjo pro 
Žmones. Jis jautė linksmumą 
iš to, ką jis buvo pasakęs.

Daėję Ąchilės statulą, ji at- 
sigręŽČ. Jos akyse buvo pasi
gailėjimas, pavirtęs į juoką 
ant jos lupų. Ji papurtė jam 
savo galvą. “Jus esat nepro
tingas, Žygi, visai neprotingas, 

, blogos natūros vaikėzas, dau
giau nieko. Kaip jus galite 
sakyti tokius baisius daiktus? 
Jus nežinot apie ką jus kal-įj 

, bate. Jus esat vien tik pavydus 
r ir nemalonus. Ak, aš norė

čiau, kad jus įsimylėtumėt!
; Meilė padaro žmonesf gerais, o 

|<ą sakėt yra nepadoru.” 
(Bus daugiau)

jei- 
ką

di-
Jis
Jie

GARSINKITES

r*'** u

PIRMASIS ŽIEDAS

girdo teatre, pašnibždomis pa
sityčiojimas pasiekęs jo ausį, 
kai jis vieną vakarą laukė 
prie teatro scenos durų, su
kėlė jo vaidentuvėje daugybę 
baisių minčių. Jįs tą atsiminė, 
lyg butų gavęs smūgį per vei
dą medžiotojams bizūnu. Jis
sutraukė savo 
von sudarydamas 
skeltą plyšį ir sų 
kanalo su

“įųs neklausot nei • viepę 
žodį, ką pš sakau, Žygi,” šau
kė Sibyle, “o aš darau malo
niausius planus j ūsų aleičįai. 
Sakykite ką nors.”

“Ką jus norite, kad aš tu- 
jkyčiąu?” ■ k

“Ql Kad jus busite geras 
vaikąs ir neužmiršite nmų’\ 

;jį; ąthke , j
H'
galėsite greičiau Įižipiršti mų- 
jiie, negu aš jus, §įbyle.”

Ji paraudo. Jj9 jus
pianote, Žygi?”, ji paklausė.

“Aš girdžiu, kad jus turite 
naujų draugų. Kas,

antakius krū
ty g kyliu 

širdgėla su- 
lyo apatinę

TO N tW YORK



Pirmadienis, bal; 17, 1938 NAUJIENOS, Chicago, 111.

i Teatras ir Ekranas
kai: Alice Mock — Chicagos 
operos, Maria Barranco — Mi
lano operos, Kai De Vermond, 
Kopenhagos operos, Louis 
Rousseau, Paryžiaus operos* ir 
Lucre Wėsten. M. Man lėlio, W.

bai, Billetti’s ir Bombayo, “The 
Man from India”. Du seansai

kad atalikti

MAJESTIC — šeštadienį šis 
teatras, uždarytas beveik visus 
metus, atsidarė kaipo kinema
tografas su vodeviliu. Kiek 
metų atgal jis irgi buvo vede- 
vilinia teatras ir, sako turėjęs 
didelio pasisekimo. Kainos Ma- 
jestic teatre bus 10-20 ir 30 
centų — žemos, 
šių dienų kišenini.

šią savaitę rodomas paveiks
las “Racing' Strain” su Wally 
Reid, Jr. Vodevilis susideda iš 
penkių aktų. Teatro vedėjai 
tikrina, kad kiekvienas atsilan
kęs bus patenkintas.
ORCHESTRA HALD-People’s 

Symphony Orchestra, gyvuo
janti septintą sezoną, sekma
dienį, balandžio 23 d., rengia 
koncertą šioje salėje, 216-220 
South Michigan avenue. Kon
certo
kaipo “opera koncertinėje for
moje”.

Dalyvaus sekami daininin-

programas apibudintas

ONA BAIKAUSKIENfc 
(po tėvais Stuparaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 15 dieną, 9:30 valandą 
vakaro 1933 m., paeina iš Lietu
vos Kuršėnų pafap., Rekšių kai
mo. Papilės apškr.

Paliko dideliame nubudime Juo
zapą Baikadską. , brolį ir brolie
nę Amerikoje ir giminės Lietuvoje.

Kurias pašarvotas randasi Lietu
vių Misijoj. 1836 S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
balandžio 18 dieną, 10 vai. ryto. 
Tenai atsibus pamaldos su pa
mokslu ir iš tert bus nulydėta į 
Lietuvių Misijos kapinės, Arčher 
WooCs.

Visi a. a. Onos Baikauskienės 
giminės, drangai ir pažystami esat 
rtuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą* ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Juozapas Baikauskas,, Brolis, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Geo Hoppe ir Rev. A. J. 
Gilbes. Tel. Cartal 6155

(Phillips, Ruth Lyon, Ocie
Higgips, Fred. Jencks Yasna
Blankini ir Marjorie Livings- ( dienų. s
ton. Orchestro vedėjas yra P. -------------- —
Marinus Paulsen. Tikietai nuo Operos žvaigždė išvažiavo Eu-
50c iki $2. Loža — $12. Pra- ropon švedų linijos laivu50c iki $2. Loža — $12. Pra
džia 3:15 p. p.

COLISEUM — šeštadienį at-COLISEUM — šeštadienį at- Goeta, Ljųngberg, žymi ope- 
sidarė Hagenbeck-Wal!ace čir- ros dainininkė, kuri pagarsėjo 
kas, kuris užsibus Chicagoje ir Chicgoje, nesenai išvažiavo 
iki gegužės 1 d. šis cirkas at-*į švedijų švedų-Amerikos lini- 
silankė Chicagoje po penkioli-’jos' motoriniu laivu “Kongs- 

holm”. Tuo laivu išvažiavo ir 
daugelis kitų žymių asmenų.

kos metų protarpio. Klounų, 
akrobatų, jojikų, etc., sąstatas 
susidaro iš 1,000 asmenų. Be 
to, cirkas turi 
ną.

Pažymėtini iš 
yra Canestrelly 
yal IPicchiana’s/

didžiulį žvėry-

akrobatų, etc., 
šeimyna, Ro- 
Sharabo ara-

Areštuos automobilistu* 
su 1932 metų “laisniais”

Apie 500,000 Illinois moto- 
■ ristų dar neišpirko 1933 metų 
(“laisnių”. Policijai įsakyta juos 
areštuoti, jeigu pasirodys gat
vėse ar vieškeliuose su aulomo- 
biliais.

Red-jos Atsakymai

CiCėriėtis biznierius lik-* 
viduoja krautuvę

Kiek laiko atgalCICERO
“N/’ buvo praneštai kad pasi
traukia iš biznio Antanas Am- 
firožaitis. J6 krautuvė randa
si adresu 1437 South 49th Avė., 
o ne 49th Ct. kaip buvo klai
dingai pažymėta pirmame 
pranešime. A. Ambro/aitis tu
ri krautuvėje skanių sūrių, 
kurie labai tinka su naujuoju 
alumi. — N.

Sekantį sekmadienį 
Įvyks vakaras be

darbių naudai
Ar

MIKOLAS DAPKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 14 dieni, 12:40 valandą 
po pietų 1933 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Papliuškių vienk.. 
Kražių parapijoj. Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno apie 30 met.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Jievą, sūnų Aleksandru, 
dukterį Liudviku, brolį Adolfu. 2 
pusbrolius Antanu ir Stanley Pet
kus. pussesesę Mikaliną Belskienę 
ir švogerį Belskį ir Švogerį Ar- 
molį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4550 
So. Paulina St.

LaidotuVės įvyks utarninke ba
landžio 18 dieni. 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą o 
iš ten bus nulydėtas į §v. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mikolo Dapkaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Sūnūs, Duktė,
Brolis, Pusbroliai, Pusseserės, 
Švogeris, Švogerka ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja ' grabo- 
rius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 
5203.

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 nubudime 3 

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

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
S. Hcrmitage 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 it pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti; 
laidotuvėse ir suteiktai jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pusbroliai, Brolienės 
Pusseserės' ir Giminės.

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

PRANCIŠKUS SWOLKIN

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio' 14 dieną, 2 valandą ry
to 1 933 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje.

Paliko didėlianiė nubudime 
moterį Nellie, 2 sūnūs Vladislovą 
it Pranciškų, duktetį Grasildą it 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
S: Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks atnradienį ba
landžio 18 dieną. 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Mt. 
Carmel kapines.

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

Nubudę liekame,

Moteris, Sunai, Duktė 
ir Giminės.

Ė. Prjusiui. — Pranešimą apie 
A. C. W. of A. 269 lokalo su
sirinkimą gavome šeštadienį, 
todėl, žinoma, jau buvo per 
vėlu j| dėti. [Pašto štempelis 
rodo, kad jisai buvo išsiųstas 
įtiktai bal. 14 d.

Graboriai
X L—. £L - —. —• -

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl; kad neturimi iš
laidų užlaikymdi sky
rių.

3307 Auburn Avė.

pasižadėkite dabar. Vakaras 
jau nebetoli. Už savaitės, t. y. 
balandžio 22 d., Brighton Par
ko lietuvių parapijos svetainė
je, 44-tos ir Fairfield; visi bu
kite 7 vai. vakare. Tuomi su
šelpsite vargo prispaustus žmo
nes ir įrodysite, kad jus esate 
šalininkai žmoniškumo.

K. K. Korespondentas.

Lietuviai Gydytojai

BRIGHTON PARK.
jau visi pasirengėte dalyvauti
Keistučio Kliubo vakare bedar
bių naudai? Jei dar ne, tad

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

a
Mtauonnaue. 
tkaS REALLY

3201

Graboriai

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

Adelė Daubarienė
(PO TĖVA1Š STOKAITĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 14 dieną, 6:15 valandą ryte
1933 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Šiaulių apskr., Radvi- 
liškės parap., Antanavos kaime.

Amerikoj išgyveno 6 įdėtus.
Priklausė prie Teisybės Mylėtojų ir Moterų Apšvietos Draugijų.
Paliko dideliame nubudime vyrą Aleksandrą, seserį Albiną ir švogėrj 

Juozapą Dailidonius, 3 brolius Petrą ir brolienę Oną, Dominiką' ir Vin- 
cislovą Stokus, švogerką' Eleną ir švogerį Boleslovą Tenzegolskius, 2 švo-
gerius Povilą ir brolienę Marijoną DaubarruV, Joną- ir Kazimierą* Tubitt*,' 
2 pusseseres Rozaliją ir Joną Petkus, Barborą ir Viktorą Petkus, dėdyną 
Eleną Galkienę, 5 anukus ir gimines. Amerik'oj; Lietuvoje, dakterį Pran
cišką,, seserį Pranciška, 2 brolius Viktorą ir Ramoldą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3702 West 63rd Place.
Laidotuvės įvyks antradienį balandžio 18 dieną, 9:30 vai. iš ryto iš* 

namų bus nulydėta į Tautiškas kapines.
Visi a. a. Adeles Daubarienės giminės, draugai ir pažysteami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir stiteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sesuo, Broliai, Brolienės, Švogetiai, Švogerkos, Pusseserės it Giminės 

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard. 4139.

Lietuvi!
GRABORIŪS IR BALSAMUOTOJAS 

Didelė, ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tei. Roosevelt 7532

GRABORIAI
Nežiūrint kur gyveni musų patatnayihias prieinamas 

už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 

30 Metų Skirtingo Patarnavimo
Pašaukite' REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 

ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj 

5340 South Kedzie Avenue

Patarnaujame Dienomis ir Naktimis! Tel. VICTORY 4088

Palaidojimas taip žemai kaip $75.00

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO
Incorporuota 

HENRY W. BECKER, TIESOTAS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Halsted Street, Chicago

PATARNAVIMAS DIENĄ II NAKTJ

J. F. EUDEIKIS

Dr. Strikol’io, M. D.
Sugryžimą 

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

* Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Streėt 
Valandos t 1—3 it 7—8 

Seredomii ir nedėliomii pagal autartj 
Retidencije 6628 So. Richmond tfrHf 

Telef onat Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAyETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare Utarninkais B 
Ketverfais. 4 .

Rez. Tel. HYDE PARĮ 3394

Telefoną* Yarda įl3^

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Attbufn Avėuae 
CHICAGO, ILL.

uit Iii ii m II .. .. . ...iliillii - 11 S niwi—»

Lieta^ai Gydytojiii

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j .erdvesnę ir patogesnę vietą

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

(r nuo 6 iki 8 vakare 
iveutadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401
..........  i.’iiiili

Tel. Lafayette 3572 

J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauji Chicagoje 

ir apielmkėje.
Didelė ir graži

WraL' Koplyčia dykai. 
O& 4092 ARCHER AV.

L J. ZOLP
. , GRABORIUS

1646 West 46 St
Tel. Bpųlęyatd 5203 ir 8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai
-------------..............-t:.-■

Lachaviėh ir Sunūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžiant atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516 

23154 W. 23rfl PL Chicago 
ot/VD TT TC «

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Čiarol 5^27

J. F. KADŽIUS
pidiAusfAs Lietuvis 
GRABORlUS CHICAGOJ

Lait&nifvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu* kiti todėl, kad 
priklausbu prie gra

bų išdirbystes

OFISAS:
* 668 W.118th St. 

Tel! Canal 6174
Ii i H 4 ■ -

te. M Ai
įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. C. K. KLIAUGAI “^.rkalį®
DentistasValandos nuo 9 - 9 galando.: 12 iH 2 ir 6 iki 8 P. M.

2420 W. Marquette Rd.| Nedaioj pagal •«*«! 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grifu II Etttopoe it vėl 
senojoj vietoj, 

VALANDOS: 10-12 A. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniai* ir

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Td. BOŪLĖVArD 9199

pckfiAaoj*

2-6 P. M. 
ketvirtadi*-

A. MONTVID, M. D.
West Town Štate Bank Bfdg. 

2400 W. Madieon St.
Va). 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunswick 0597

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 ii ketvirtadienio

A. K. Rutkauskas, M.D.
4'442 South Westem Avinui

. • Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR.HERZMAN
Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per* 25 sUt 
tu* kaipo patyręs gydytojai chirurgui: 
akušeri*.

Gydo staigias ir chroniškas liga* vyrų 
moterų ir vaikų pagal naujausius ms 
todni X-Ray ir kitokius elektros pri* 
taisos.

Ofisas it Laboratorijai
1025 W. I3th St., netoli Morgan Si 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

* Hyde Park 6755 at Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 Soath Ashland Ava., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*.

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 i. diedą 

Phone Midway 2880

Telefonai Y'ard* 0994
I

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dien«; 2 iki 3 po pie» 
7 iki 8 vai. Nedėl. nw 10 iki 12 

Rez. Telktame' Pliza 3200

Ofrro. Tek tfietory ^89*3 
Retf. Tel Drezel 9101

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

SpMaiiitdt ado* ligą it vmetUką lig*

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street

Vai.: 10—-11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliotais' iV šventadieniais 10—2.

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

DR. BERTASII
75G W. 35th St

Cor; of 35th 0 Halsted Stt) 
Ofiso valandos nno 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

" - -----r—------------------
Lietuvės Ąktįserės
ANELIA K. JARUSH

iki 0
ILL.CHICAGO,

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avinu* 
Telefonas Virgin!* 0036

■?.’ x^’rv.yrT

f
j"

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuortienę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu1 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graboi’ių 
įstaiga yi*a seniausia, todėl turi daugiau
sia Šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiati patarnauti.
J. P. Ėuęteikis yra vienatinis lietuvių grit-- 
borius, kuris turi Įrengęs grabų dirbtuvę 
Čia padaroma didesnė dalis grabų, tu6> 
bttdu sutaupymas pirkėjams yra kuodi* 
džiausiąs.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrėflgtdB 3 kop-

’ lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų.
Nuliūdimo1 valandoje, pašaukite šiąi įs
taigą.

J. f. EUDEIKIS
LIETUVIU GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS4606^ ^ -------  -----

ėhyrical Therapy 
$ Midwife 

(MO9 South Albany 
Avenue 

|i Phone 
į Hemlock 9252 
f Patarnauja prie gim- 
| dymo namuose ar Ii- 
| gobinėse, duodu ma- 
Įssage, eleetrie treat- 
jment ir tnagnetic 
jblankets ir t. t. 
^Moterims ir mergi- 
jjtiom patarimai do- 

Vanai.
■ Tkfeinfftiii'ii iii I

Akru Gydytojai

Ofiso ir Rez. tek Boulevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb & Halsted Št«) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldiėniais pagal sutartį.

, Phone Boulevard 7042 

DR. C. Z. VEŽEI?
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Bevedy 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wcntioorth Avė., Chicago, III.
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ię nuo 7 iki 9 v. v.
Kctv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

I II  .111, ■ hl .1. I ■■■ ■ ■ II ■ .1 •

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisai 77 W. Washington St. 
oom 905 Tel. Dcarborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų 
■m .n I l III —■— •

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

Namų’ Tel. Hyde Park 3395

OFISAS

______ MITAGE AVĖ
Vai 7,1,fonai YARDS' f?41-^42

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuoiumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuosb atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra'; parie
dančią mažiausias Išlaidas. Speciali atyda* 
atkreipiamą į mokyklos taikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 V. Redėliorkis W 
sutartį. Akinių kainos per pusę plgiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikime akys ati
taisomos be akiniu KdMdš pf* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 75 8»

DR. A. L. YŪSKA
2412 Mattruitiė Rd. ,s 

kampas 67th ir Artesian Avė 
Telefonas Grovebiii 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
Ir 7-9 po įlietų, setedoms po pietų Ir 

uedeiinms pagal susitarimą

Rw. 6600 South Ąrtesian At>*ms* 
Pbėtte Prospect 6659 

Ofisą Td. Can-1 02«?7

DR P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sb. fyaĮtttf .Stteet 
chicago, at

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockuiell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7680; VaTsnftoa 0—6 
Wost Sįde: 2151 W. 22nd St. • 

PanedSUo. Sorodoa ir pStnyčiba vak. 8 Iki Z 
Telefoną* Booaevolt 9000 

Namai: 6459 S. Rockwel! Street 
Utarninko, Ketvebro ir SUhato* Vak. 7 iki 0 

Telefoną* Bepublio 0000*
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DAUG LIETUVIU SUŽEISTA PERŠVEN 
TĘS AUTOMOBILIU

J. Sturna, 22 m., netyčiomis persišovė 
apžiūrinėdamas šautuvą

Užvakar ir vakar Chicagoje 
įvyko devynios automobilių ne
laimės, kuriose fiziniai ir <ma- 
terijaliai nukentėjo lietuviai.

Sužeisti yra sekami asmenįs: 
William Puteikis, 25 m., 3411 
So. Auburn Avė., Jurgis Val
kauskas, 45 m., 4518 S. Laflin 
st. ir J. Nescor (?), 38 m., 3524 
S. Halsted st.

William Puteikis buvo sužeis
tas 10:15 vakar iš ryto, kuo
met jis vaižavo su J. Stcdwill, 
21 m., fordu, 10j336 So. Lawn- 
dale avė. arti 47-tos ir South 
Westem avė. Į fordą įvažiavo 
Buick sedanas, kuris priklausė 
Charles Nartot, 3423 Emerald 
avė. Puteikis buvo nuvežtas į 
Cook County ligoninę.

J. Nestor buvo sužeistas va
kar, kuomet lipo iš gatvekario 
prie 45-tos ir Kedzie avė. kam
po, — i ji įvažiavo Lincoln 
sedanas, kurio šoferiu buvo 
Thomas Coglianse, 2241 So. 
Taylor st. Nestoriui buvo nu
laužta koja, įlaužtas nugarkau
lis ir sutrenkti smegenis. Tapo 
nuvežtas į St. Paul ligoninę.

Jurgis Lukauskas buvo au- 
tomobiliaus nutrenktas prie 
47-tos ir Laflin. Automobilis 
priklausė W. L. Allnut, 5404

So. Union Avė. Lukauskas ta
po nuvežtas į Cook County li
goninę.

Lietuvis J. Sturna, 22 m. am
žiaus, 1^23 S. Jefferson st.,, ap
žiūrėdamas savo šautuvą iš ne
tyčia susižeidė; sužeidimas bu
vo toks rimtas, kad jį reikėjo 
nugabenti į Merei Hospital. 
Nežinia ar pasveiks, ar ne.

Vinikas 17, Ragins- 
kas-1 baisa SLA 178 
kuopos susirinkime
Rinkimai įvyko be jokios agi

tacijos; palikai nušvietė 
abiejų kvalifikacijas

Gibson
Refrigeratoriai

Turi dvi didžiausias gva- 
rantijas. Viena, kad jie 
yra daromi per Gibson dirb
tuvę turinčią 50 metų pa
tyrimo šaldytuvų išdirbime, 
antrą, kad Gibson šaldytu
vai yra perduodami per 
didžiausią ir atsakomingiau- 
šia lietuvių įstaigą, Peoples 
Furniture Co. Krautuves.

MOUNT GREENW00D. — 
SLA. kuopos 178 mėnesiniame 
susirinkime, kuris įvyko šio 
mėnesio pradžioje ir kurį atida
rė ku’opos pirmininkas B. Wa- 
lantinas, įvyko centro sekreto
riaus rinkimai. Dr. M. J. Vi
nikas gavo 17 balsų, o Ragins* 
kas—

Kuopas pirmininkas B. Wa- 
lantinas patarė nariams nesi
gilinti į agitaciją ir ginčus, tik 
bešališkai žvilgterėti į abiejų 
kandidatų kvalifikacijas. Jokia 
agitacija nebuvo vedama.

Susirinkimas buvo gana gy
vas ir apsvarstė daugelį orga
nizacijos reikalų.

Kantriai laukiame pavasario 
ir geresnių laikų. Gaila tik, kad 
jau nemažas skaičius narių iš- 
sibraukė iš musų kirt>pos. Tai 
depresijas darbas. Bet laikams 
pagerėjus ir giedrai dienai vėl 
išaušus, tie nariai sugrįž.

—Korespondentas.

Ankstyva mirtis iš
gelbėjo lietuvę nuo 

deportacijos
Adele Daubarienė mirė ligo

ninėje nuo ligos ir susirū
pinimo

Ji
14 d., Liutero- 
pric Division

ligos prisidėjo 
kad

Gibfion Refrigeratoriai (šal
dytuvai) yra padaryti pa
gal vėliausio šaldymo in
žinerijos mokslą, kurie turi 
viską ko tik reikalinga tib 
reti. Geriausi refrigeratoriai 
markete.

Bet kaina maža ir prieina
ma visiems, šeiminiškos 
mieros modelis. Pristatytas, 
įrengtas su metų patarnavi
mu, kaina tik

Mirtis išgelbėjo lietuvę Ade
lę Daubarienę, 3702 West 63 
Place nuo deportacijos, 
mirė balandžio 
nų ligoninėje, 
gatvės.

Prie sunkios;
baimė ir susirūpinimas, 
ankščiau ar vėliau turės išva
žiuoti į Lietuvą ir palikti šia
me krašte vyrą ir namuką, ku
rį pirko 3 m. atgal. Didelis 
susirūpinimas pagreitino jos 
mirtį.

Rodos Amerika plati, galėjo 
užtekti vietos dėl svetimo, bet 
pasitaikė tūli asmenys, kuriems 
atrodė kitaip ir apskundė Ade
lę valdžiai. Bet Adele laimė
jo. Dabar jau galutinai ap
leido Ameriką, nereikės nei 
Lietuvon važiuoti...

Povilas.

89.50
Taipgi turime ir didesnhj 
modelių dėl didesnių šeimi- 
nų už biskutį aukštesnę kai
ną.

MATYKITE ŠIANDIENA

Planuojančius va
žiuoti Lietuvon ragi 

gina rezervuoti 
vietas

PEOPLES
MNITVRE CO
4177-83 Archer Avė.

Corner Richmond Street 

2536-40 W. 63rd St 
Corner Maplewood Avė.

___ Į»*>*4*>

vu važiuoti bus tikrai didelis 
malonumas, nes beveiĮc 
užims vieni lietuviai. Laivo 
įtalpa yra beveik 16000 tonų.

Jo kambariai priminiu buvo 
pirmos kliasos, bet dabar' di
desnę jo dalį užims turistinė 
ir trečia Idiasa. North Ger- 
man Lloyd linija užtikrina,, 
kad kelionėj keleiviams nieko 
nepritruks. Valgis bus skaniai 
pagamintas ir pritaikintas lie
tuviu skoniui.

Naujienų laivakorčių sky
rius aprūpins jus visais do
kumentais ir paskirstys jums 
kambarius taip, kad po 2 ar 4 
parapijonai 
kambaryje.

Nelaukite 
bet tuojau 
tvarkymo dokumentų. -

Balandžio 30 d. toje pačioje 
visą svetainėje įvyks Joniškiečių L.

K. kliubo susirinkimas. Visi 
nariai kviečiami susirinkime 
būtinai dalyvauti, nes artinasi 
vasara ir prie jos reikia ruoštis.

—R. š.

biznierius turi gerokai suktis, 
kad galų su galu suvesti.

p

Brightonparkietis biz
nierius Vaitkus verčiasi

Jonas

busite viename

paskutinių dienų, 
kreipkitės de'l su-

Sako, Joniškiečių L 
K. Kliubo nariai 
truputį apsnūdę

Ruošia scenai veika 
tą “Naktis Baltijos 

Pakrantėje
Bus pastatytas Auditorijoj ge

gužės 6 d. M. Dundulienės 
30 m. jubiliejaus paminėjimui 

* # '

BRIGHTON PARK
Vaitkus, senas vielos gyvento
jai ir senas “Naujienų” skai
tytojas užlaiko dry goods ir 
nėrinių krautuvę. Kaip ir kili 
jaučia depresiją, bet vis dar 
daro biznį ir gyvuoja, nes tu
ri bene vieną iš didžiausių nė
rinių krautuvę visoje Chica- 
goje. Povilas,

dalyvavimo ‘klausimą galuti- f 
nai pusmetiniame susirinkime 
kuris įvyks, birželio mėn. [ 
kliubą priimti trys nauji na
riai.

Kliubo basketball komanda 
šauniai veikia. Įgaliota tam 
tikra komisija surengti jiems 
balių gegužės mėh. Liuosybes 
svetainėje.

įi CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

M. Dundi.<iene rengiausi pa
statyti romantišką veikalų 
“Naktis Pabaltijos Pakrantėj” 
gegužės 6 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, savo 30 metų sce- 

’nos darbo jubiliejaus paminėji
mui.

Kaip teko nugirsti, M. Dundu
lienė ir jas artistų grupe sten
giasi veikalą susimokinti
geriausiai ir tuo įrodyti lietu
vių visuomenei, kad ir jie suge- 

11 ba duoti taip puikius vakarus, 
-1 kaip ir kitos menininkų gru

pės.
Prie veikalo ruošimo scenoj 

Frank Bulaw buvo pakviestas 
kaipo režisorius. Jis stengsis 
padaryti programą turtingesnių 
ir įdomesniu.—(Sp.)

Iš Raudonos Rožės 
Kliubo veikimo

k Irt)

Business Service
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos
Nevežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
So. Halsted St. Chicago, III. 

--------- O---------
3358Sekantis Ch. Liet. Bedarbių 63 Lok ai o 

susirinkimas įvyks 18 d. balandžio. 
7:30 vai. vak. Fellowship House, 831 
W. 33rd Place. Todelgi, visi nariai, ku
rie tik yra prisirašę ir tie, kurie norite 
prisirašyti, malonėkit atsilankyti, kadan
gi turim daug labai svarbių reikalų ap
tart, ir išrinkti pastovę valdybą ir įvai
rias komisijas. Otg.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
bertaininį susirinkimą antradienį, balan
džio 18 dieną, šių metų, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai būti
nai malonėkite atvykti, nes turime svar
bių klausimų apsvarstyti, taipgi kurie 
esate nemokėję šį metą, tai taipgi kurie 
rūpinkite su mokesčiais. P. K. rašt.

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

sietuvos Laisvės Bonus. Pirmus Morgi- 
cius. 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, 
Chieago, UI.

Tek GROVEHILL 1038
-------- O---------

Rožes 
liepos 

kaip 
kuris 
7 d.,

ŠiRagina narius atsipeikėti;
šeštadienį rengia atvelykių 
vakarą,

Joniškiečių L. K. kliubas pa
staruoju laiku4 kažin kodėl tru
putį apsnūdo, ypatingai šį se
zoną neparodo jokio veiklumo. 
Gal tai todėl, kad senieji vei
kėjai pailso, išsisėmė jų ener
gija ir gal dėl bedarbės yra nu
kamuoti ir nustoję ūpo.

Vienok, reikia tikėtis, kad 
tas suti ngimas pasireiškęs 
tarp joniškiečių greitai pranyks 
ir vėl viskas grįž į normales 
vėžės. Joniškiečių kliubo narių 
tarpe neturi pasireikšti apsilei
dimas ir manau4, kad jis nepa
sireikš. > .

Gal kliubo vakarėlis, kuris į- 
vyks balandžio 22 d., šeštadie
nį, G. Krenčiaus svetainėje, 
4600 South Wood Street, ūpo 
nustojusius narius atgaivins? 
Vakaras bus linksmas, su mu
zika, šokiais, ir—gerirtiju alu
mi.

CICERO Raudonos 
kliubas ęengs pikniką 
30 d., Miliausko darže, 
paaiškėjo susirinkime, 
įvyko penktadienį, bal. 
Lukštus svetainėje.

Nariai K. Deveikis ir F. Lu
koševičius padarė plačius pra
nešimus apie Pasaulines pa
rodos lietuvių skyriaus veiki
mą. Komisija įgaliota tėmyti 
veikimą toliau. Kliubas išriš

PASIKLAUSYKITE MOTINOS 
HELENOS 

Lietuviško Radio programo iš stoties 
W. S. ~ ' 
vakare, 
nimas. 
imtuvą 
pačiu laiku

B. C. šiandie nuo 5 iki 6 vai.
Gera muzika ir pasilinksmi- 

Nepamirškite atsukti savo pri- 
ir kiekvieną pirmadienį tuo

Reikale “Sales Tax”

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už pigiausias, 
kainas. Pašaukit Lafayette 8980

J. OKSAS ’
2649 W. 43 St.

Clearing didėja lie 
tuvių bedarbių 

skaičius
CLEARING — Stambus, se

nas vietos biznierius Jonas 
šeštokas pareiškė, kad gerasis 
alus nieko gero nerodo, kad 
vietos dirbtuvės nevien, kad 
neima daugiau darbininkų, bet 
atleidžia ir tuos, kurie dirba.

Nusijuokęs pridūrė, kad 
naujasis alus bus tuo geresnis 
už naminį, kad jo nereikės 
kramtyti. Dabartines depre
sijos laiku ir Ubai “smart” 
—i_____ '   i J. ...h___ -----

MADOS MADOS MADOS

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.) 
Iš 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. Englevvood 5840

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS’Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

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 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenės žiniai iš
kabą, liečiančią SALES 
TAX.

“Naujienų“ agentūra užrezer
vuos vietas ir parūpins do
kumentus važiuojantiems tie
siai į Klaipėdą laivu 
lin“.

(žiur. paveikslą)

“Ber-

Pereito šeštadieno “Naujie
nų” laidoje tilpo North Ger- 
man Lloyd laivo “Berlin” pa
veikslas, kuris išplauks iš New 

) d. ir plauks 
šiuom lai-

Yorko gegužės 10 
tiesiai j Klaipėdą.

3375 — Mažutei sesytei mokyklon eiti suknele. Ji pasiūta iš dviejų Imo 
tų, sejonėlio ir bliuzkos. Sukirptos mieros 4, 6, 8 ir 10 metų mergaitėm,

Norint gauti vieną ar dau
giau virė nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan* 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pa’žymėtį mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš* 
to ženkleliais kartu su .užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 
So. Halsted St„ Chicago, III.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No _____

Mitros .................... ........ per krutiną

Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie
toje.—
Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas ga
lima gauti už tiktai

15c
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

(Vardas ir pavardė)

( Adresas)

(Miestas it vaisi.)

PERSISALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo persileidimo re* 
K Barini išvalydami savo vidurius 1 

ilkykite savo vidurius Uuosal, pra* 
Ballifldte nuodijančią meden t Vartoklt 

TRINEBIO KARTŲJĮ VYNĄ

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

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

WM. PLACK 
4434 So. California Avė.

Patyręs mūrininkas, turiu 36 metus pa
tyrimą. Galiu įdėti cementinius šaligat
vius. pamatus, plasteriuoti. art finisher. 
Darbą garantuoju. Dirbsiu už mažą 
kainą, arti ar toli.

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

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. 
Gražus, greitas ir prienama 
kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .......... v U

ir augščiau
SPAR Varnish, galionas $«| gg 
FLAT Paint, galionas $ 1.59 

3214 So. Halsted- St.

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. SPECIALIS PASIUL1JIMAS. 
Per sekamus 15 dienų, baigiant balandžio 
30 d. 1933 musų 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 BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

CLASSIFIEDADS
Business Service
ĘĮizĮiip pątaiTųąyĮinĮųi

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH 0 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Personai
_____ Asmenų Ieško

PAIE&KAU pažystamos. Marijonos 
Janutienės su kuria važiavome kartu ant 
laivo 1909 metais. Ji vežėsi vaiką ir 
mergaitę iš Essen Vokietijos pas savo 
vyrą. Labai bučia dėkingas, jeigu ji 
pati ar kas kitas apie ją praneštų. 
Frank Onusaitis. 6113 S. Keneed Avė. 
Chicago, III.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA fornišiuoti kam

bariai. pavieniams, gal ir valgį pasiga
minti. 5119 So. Wentworth Avenue, 
Tel. Boulevard 1317.

obalsis Greitas

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. Virtory 4965

Tel. Yards 4754 > 

AUŠROJE • 
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS

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

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. 'Halsted St.

Chicago, 111.

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

aymarkct

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI batų taisymo šapa, 
visi įrengimai beveik nauji. Parduosiu 
pigiai į trumpą laiką ii priežasties li
gos. 1 W. 112 PI. Tel. Pullman 5606

SVARBU NORINTIEMS APSIGY
VENTI LIETUVOJE!

Atsitiktinai parsiduoda Lietuvoj, Kau
ne miesto centre, gerai veikiančia, virš 
30 metų vyno ir gastronomijos prekyba 
su plačia ir geriausia klijentura. Labai 
patogios sąlygos. Susižinoti pas

L. SADAUSKĄ
Kaunas. (Lietuva) Laisvės alėja 56 nr.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

$5 IR AUGSČIAU UŽ AKRĄ
Didžiausias pasirinkimas visokių di

delių ir mažų fannų: Ind. Illinois. Wisc. 
ir Mich. valstijose.

Musų žmogus važinėja keletą dienų 
kas savaitę ieškodamas jums bargenų.

Nepirkite farmos pakol nepamatysite 
musų bargenus. Sutaupisite ne tik daug 
pinigų, bet ir savo laiką.

J. SINKUS B CO. 
1039 W. 69 St.

Real Estate For Sale
_ Namai-žemS Pardavimui
SAVININKAS parduoda mažą namą 

ir lotą 30x157. Kaina $800 cash, jei
gu tuojaus nupirks. 3857 Ottawa Avė. 
Blokas į pietus nuo Irving Park Bou- 
levardoi




