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Senatas Atmetė Sidabro
Remonetizaciją

Atstovų butas priėmė ginklų embargo bi 
lių. Senatas atsisakė permainyti 30 

vai. darbo savaitės bilių
WASHINGTON, bal. 17. — imti prie jo kokias nors patai- 

Sužinojęs, kad prezidentas sas. Šen Trammell (dem.) buvo 
Rooseveltas tam nepritaria, se-Įdavęs pataisą, kad butų už- 
natas šiandie atmetė sidabro Į drausta įgabenti ir užsienio pre- 
remonetizaciją—kad pinigai bu-!kės, kurios yra pagamintosdar- 
tų pagrysti ne vien auksu, bet bininkų, kurie dirba ilgiau 39 
ir sidabru, 16 prieš 1 rata pa- vai. savaitėje. Panaši pataisa 
lyginus su auksu. |jau kartą buvo atmesta. Dabar

Sidabro remonetizacija butu senatas 52 balsais prieš 31 at 
buvusi pinigų infliacija sidab
ru.

Atstovų butas šiandie 252 
balsais prieš 110 ,priėmė ginklų 
embargo bilių, kuris suteikia 
prezidentui galią paskelbti gink
lų embargo (uždraudimą išga
benti) į tas šalis, kur yra ka
ro pavojus, ar kurios pradeda 
kariauti. Jeigu kuriai šaliai bu
tų paskelbtas ginklų embargo, 
sugautas gabenęs į tą šalį gink
lus gali būti baudžiamas 
$10,000 ir iki 2 metų 

Bilius dabar eina 
kur, tikimąsi, jis 
griežtos opozicijos.

Senatas šiandie atsisakė iš-'tarne, kad sidabro remonetizaci- 
naujo apsvarstyti priimtąjį 30 jos šalininkai negalį susitarti 
vai. darbo savaitėjbilių, aiupri- dėl vieno plano.

sisakė išnaujo pataisą svarstyti.
Manoma, kad šis atsisaky

mas persvarstyti 30 vai. darbo 
savaitės bilių, paskubins pri
ėmimą administracijos farmų 
gelbėjimo biliaite, kuriam labai 
priešinasi republikonai ,kurie į- 
stengė ikišiol trukdyti jo pri
ėmimą.

Atstovų buto pirmininkas 
Rainey pasikalbėjime su laik
raštininkais pasisakė, kad jis 
asmeniškai pritaria kokiai nors 
pinigų infliacijai, geriausia si
dabru. Pinigų infliacija vis

iki
kalėjimu.
senatan, 

susilauks daugiau ir daugiau* šalininkų į- 
'gaunanti. Tik visa bėda yra

Naujas maištas Mek
sikoj; 41 užmuštas 

mūšyje Yucatane

Nori apkaltinti de 
mokratų politikie

rių už taksus
CHICAGO. — Federaliniai 

agentai pradėjo kviesti liudi
ninkus stoti prieš grand jury 
byloj, kurioj federalinė valdžia 
siekiasi apkaltinti 24-to wardo 
demokratų komitimaną ir žymų 
demokratų politikierių Moe Rp- 
senberg, už nusukimą pajamų 
taksų už 1929 ir 1230 metus.

Rosenberg yra ne tik žymus

MERIDA, Meksikoj, bal. 17. 
—41 žmogus žuvo mūšyje Yir- 
catano miestely Opichen tarp 
maištininkų ir federalinės ka
riuomenės. Iš to skaičiaus tik 
trys yra kareiviai. 6 kareiviai 
liko sužeisti. 20 maištininkų 
suimta.

Pulk G.ranja įsakyta vengti 
vartoti ktiriuomenę, bet bandyti
maišt niūkūs perkalbėti. Tečiaus [asmuo Cook pavieto politikoje, 
maištininkai atsisakė ginklui ir bet taipjau yra galva Rosen- 
amuniciją sudėti. Ir kada 60 berg Iron and Metai Co., 2501 
kareivių įėjo į miestelį, į juos'S. Hoyne Avė. 
pradėta šaudyti iš pasalų, 
to ištiko smarkus mušis.

Karo sekretorius siu 
lo sumažinti armi

jos išlaidas
VVASHINGTON, bal. 17. — 

Karo sekretorius Dern pasita
rime su prezidentnf Rooseveltu 
pasiūlė griežtai sumažinti armi
jos išlaidas. Sumažinimas siek
tų apie $144,000,000 j metus. 
Sulig to plano, iš armijos butų 
paliuesuota apie 3,000 karinin
kų ir apie 12,000 kareivių.

T ” „ _ ‘ Jis yra buvęs 
Po 'savininkas ir Cook County Trust 

Go. ,kuri dariusi gerą biznį iš 
receiverystės. Vėliau betgi tą 
įstaigą pardavęs kitiems.

Del nesumokėjimo taksų jis 
jau kelis kartus važinėjęs Wa- 
shingtonan, kur bandęs geruo
ju susitaikinti su valdžia, bet 
prie susitaikymo nepriėjus, val
džia įsakė užvesti bylą.

Rusai reikalauja ka 
Įėjimo teisiamiems 

anglams

MASKVA, bal. 17. — Agri
kultūros komisaras paskelbt, 
kad Rusija šiemet tikisi labai 
didelio grudų derliaus, nes iki
šiol yra pasėtas tris sykius 
didesnis plotas, negu iki šio 
lakio buvo apsėta pernai.

^ORH
Chicagai ir aplelinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai prana 
Sauja;

Nepastovus, 
temperatūroje.

Saulė 
6:82.

maža permaina

teka 5:06,

H,
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Taisomas American linijos pasažierinis laivas President Madison, kuris apvirto Seattle, Wash 
dokuose. Du darbininkai žuvo.
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Ateina geresni lai
kai, sako plieno 

trusto galva
NEW YORK, bal. 17. -My- 

ron G. Taylor, pirmininkas 
United States Steel Corp. me
tiniame šėrininkų susirinkime 
pareiškė, kad geresni laikai jau 
ateina. Tą jis remia tuo, kad 
dar nuo pereitų metų pavasario 
geležies dirbtuvės nedirbo taip 
gerai ,kaip jos dirba šią savai
tę. Jis pasiūlė išreikšti pasiti
kėjimą prezidentui Rooseveltui, 
ką susirinkimas ir padarė.

Austrijos socialistai 
kviečia ginti 
konstituciją

No. 91

LIETUVOS ŽINIOS
Nusisekusi lietuvių 

šventė Tilžėj

Scottsboro negrų by 
la atidėta neapry- 

botam laikui
DEGATUR, Ala., bal. 17. — 

Teisėjas Horton likusių astuo
nių Scottsboro negrų jaunuo
lių, kurie yra 'kaltinami užpuo
lę dvi mergaites, bylą atidėjo 
neaprybolam laikini.

Bylos atidėjimas įvyko po 
to, kai teisėjas pasmerkė mir
čiai devintąjį "Scottsboro negrą 
jaunuolį, Heywood Patterson 
ir paskyrė birželio 16 d. egze
kucijai. Vienas iš kaltinamųjų 
advokatų, Joseph Brodsky, pa
skelbė, kad bus paduota ape
liacija ir prašė kito kaltinamo
jo negro, Charlie Weems, bylą 
atidėti iki bus išspręsta Pat
terson apeliacija.

Teisėjas po to visai netikėtai, 
bylą atidėjo neaprybotam lai
kui, remdamasis tuo, kad vy
riausio kaltinamųjų advokato, 
Samuel Leibowitz, atsiliepimai 
apie bylos nagrinėjimą ir smer
kimai teisino, “sudarė tokį sen
timentą, kuris galbūt neleis su
teikti teisingą bylos nagrinėji
mą likusie.ms negrams”.

Iš Paryžiaus nuskrido į Japoni
ją, žydinčias vyšnias pamatyti

TOKIO, bal. 17. — Prancū
zų aviatorė Maryse Hilz, bal. 
1 d. išskrido iš Paryžiaus j Ja
poniją, kad pamatyti Japoniją 
vyšnių žydėjimo laiku. Ji šian
die nusileido Tokio aviacijos 
lauke,—atvykusi kaip tik į lai
ką—pačiame pilnume vyšnių žy
dėjimo. O Tokio yra visame 
pasaulyje pagarsėjęs savo ne
paprastai gražiomis žydinčiomis 
vyšniomis.

MASKVA, bal. 17. — Proku
roras Višinskį kalbėdamas teis- 
miri, kuris nagrinėjo bylą še
šių anglų inžinierių, kurie yrr 
kaltinami už špionažą ir sab< 
tažą, reikalavo teisiamiems an 
glams kalėjimo. Vienam rusui tais metais tą patį mėnesį. Bet

4 žmonės prigėrė
HUNTINGTON, W. Va., bal. 

17.—Keturi jauni vyrai sekma
dieny išvažiavo motorine valti
mi pasivažinėti Ohio upe ir ne- 
begryžo. Jie visi prigėrė kai 
jų valtis pakliuvo po visa gur
guole barkų.

SPRINGFIELD, III., bal. 17. 
Leidimų statyti namuos Illinois 
valstijoj, įskaitant Chicago, ko
vo mėnesy išduota daug dau
giau, negu buvo išduota perei-

Francuos- atstovas 
Herhot išplaukė 

į Ameriką
PARYŽIUS, bal. 17. —Fran

ci jos atstovas Edouard Herriot, 
buvęs premieras, šiandie išplau
kė į Ameriką, asmeniškam pa
sitarimui su , prezidentu Roose
veltu, besirengiant prie viso pa
saulio ekonominės konferenci
jos.

Jo misija greičiau yra infor
macinė. Jis neturi įgaliojimo 
tartis dėl karo skolų, ar karo 
skolų mokėjimą prižadėti, nes 
tai yra parlamento dalykas. O 
parlamentas dabar yra nutrau
kęs posėdžius vienam mėnesiui.

Anglija suteiks Aus 
trati jai naują karo 

laivyną
SYDNEY, Australija, bal. 17. 

Australijos mažas karo laivy
nas bus Anglijos pakeistas ke
turiais moderniniais kruizeriais 
ir vienu dideliu* karo laivu. Ang
lija tuos laivus Australijai “pa
skolins”. Taipjau yra stipri
namas visas Australijos pajū
ris, daugely vietų statomos nau
jos fortifikacijos.

Australijos karo laivai yra 
pasenę, tad Anglija juos pakeis 
nau’jais, o Australijos laivus 
sunaikins, einant laivynų susi- 
tartimi, kuri apryboja skaičių 
karo laivų, kuriuos Anglija ir 
jos dominijos gali turėti.

Chiniečiai pasitrau
kė iš Chinwangtao, 

užėmė japonai

• VIENNA, bal. 17. — Austri
jos socialdemokratų partija lai
kė dviejų dienų konvenciją, ku
rioj ji priėmė rezoliuciją, kvie
čiančią visus sąžiningus pilie
čius kooperuoti su darbininkais

rei- 
la-

pa-

TILŽĖ.—Tilžės lietuvių gie
dotojų draugija, dabar Dr. Vy
dūno vedama, jau 40 m. kaip 
Tilžėj rengia tradicines vadina
mąsias Tilžės lietuvių šventes. 
Vasario mėnesio gale buvo su
rengta jau 40-toji tokia tradi
cinė Tilžės lietuvių šventė.

Nors šiuo metu Vokietijoj dėl 
rinkimų nuotaika buvo gana 
nerami, vis dėlto Tilžės lietuvių 
tradicinė šventė gana nusisekė. 
I šventę atsilankė apie 150 gra
žiai lietuviškai kalbančių asme
nų. Tokiai šventei net dabarti
nė salė pasirodė per ankšta, dėl 
to ir lietuvių napio Tilžėj 
kalingtfmas pasirodė besąs 
bai aktualus dalykas.

Svečių tarpe pirmoj eilėj
minėtini patys tilžiškiai lietu
viai. Buvo šventėj atsilankęs 
ir tolimesnių Tilžės apylinkių 
gražiai lietuviškai kalbantis jau- 

«<Ax^..x...x«..Jnimas. Susilaukta vieno kito 
apgynimui demokratinės konsti- svečio net ir iš žvejų krašto, 
tucijos. Rezoliucija sako, kad 
politinė padėtis yra ‘nepapras- paruošta atitinkamais pagraži 
tai rusti” ir kviečia darbiniu- nimais. 
kus rengtis “visokiems gali- Vydūno pasveikinimu, 
miems įvykiams”. [buvo sudainuotos

Konvencija tai jau nutarė or- metu iki 50 žmonių išaugusio 
ganizuoti Pirmosios Gegužės de- lietuvių giedotojų choro trys 
monstracijas obalsiu: “Gryžki lietuviškos dainelės, viena jų 
me prie konstitucijos”. sena Rusnės žvejų daina. Vė

liau dar padainavo tris lietu- 
jViškąs dainas, kurių dvi teko 

. publikai prašant pakartoti. Cho
ras-šventėj pasirodė žymiai su* 
stiprėjąs. Po dainų buvo suvai
dintas Dr. Vydūno veikalėlis 
“Numanė”, šventė baigėsi vai
šėmis, žaislais ir šokiais.

Tas pats choras, kaip girdė
ti, netrukus žada gastroliuoti 
Klaipėdoj, kur per Sekmines bus 
didelė Mažosios Lietuvos dainų 
šventė.

Salė, kur Šventė vyko, buvo

Šventė prasidėjo Dr.
Po to 

paskutiniuSHANGAI, bal. 17. — Chi- 
nijos kareiviai, vadovaujami' 
gen. Ho Chu-kuo, evakavo 
Chinwangtao, 11 mylių į pietus 
nuo Shanhaikwan, ir leido ne
didelėms japonų spėkoms tą 
miestą užimti.

Chiniečiai “dėl strateginių iš- 
rokavimų” tebesitraukia linkui 
Lwan upės, prie kurios japonai 
ir veržiasi. Ta upė prasideda 
Jehol provincijoj ir japonai ma
no, kad ji yra tinkamesnė Man- 
chukuo valstybei siena ,negu di
džioji Ghinijos siena, kuri jau 
ir taip yra japonų rankose. 

Chiniečiai yra įsitikinę, kad 
japonai nepaliaus veržimosi iki 
visas tas 150 ketv. mylių tri-laidas, šie fiskaliniai metai, ki> .....
kampis, kuris susidaro tarp rie užsibaigs birželio 30 d., bus 
Lwan upės, Chinijos sienos ir'užbaigti su 1 biliono 185 mi- Karo 
juros, nebus japonų rankose, lionų dol. deficitu. |

---------------- - | Tai buvusio prez. Hooverio1
Tllinnk votat Palaikai» nes deficitą sudaro' KAUNAS.—Už prisipažinimą 

OdlllUd llllItUIb Vdlbl. daugiausia jo administracijos jr kėsinimąsi sumušti policiją 
kovo mėn. sumažėjo >ąa>d<»- Nors Rooseveltas dėjo Kauno karo komendantas vi- 

——— _ ' visas pastangas biudžetą suba- Sam karo laikui į įvairius ap-
skritis ištrėmė Petrą Kaspera
vičių, J. Venclavičių, J. Sutke- 
vičių, St. Didą, J. Bobiną, F. 
Vlasovą, Pov. šičiunaitį ir Joną 
Kiną. Komunistus M. šapirai- 
tę, St. Bankauską, Ant. .Piot- 
raviČių, Jankelę Vinicką ir VI. 

ĮčiųJr Tennessee upės projekto Cepinską nubaudė po du mėne-

Šiemet valdžiai grę 
šia virš biliono dol. 

deficitas
WASHINGTON, bal. 17.—Pa

sak iždinės viršininkų, nežiū
rint prezidente Rooseve.to pra
vestų ekonomijų ir kitų refor
mų tikslu sumažinti valdžios iš-

GHICAGO.— Illinois darbo lansuoti, bet neįstengė.
departamentas paskelbė, kad| Tikrasis deficitas bus daug 
pereitą mėnesį samda Illinois didesnis, nes čia neįeina kon- 
valstijoje sumažėjo 4.5 nuoš.Jgreso svarstomi padidinimai 
palyginus su vasario mėn., o skirimų bedarbių šelpimui, far- 
algų išmokėjimai sumažėjo mų gelbėjimas, refinanasavicas 
1.5 nuoš. Labai didelis suma-1 farmų ir mažųjų namų morgi- 
žėjimas samdos ir algų išmo-Į 
kėjimo pasireiškė už Chicagos 
miesto rybų.

Anglių kasyklose samda 
didėjo 1.2 nuoš., bet užtai 
gų išmokėjimai sumažėjo 
29.8 nuoš.

Darbo departamentas
samdos sumažėjimo kaltina dau<- 
giausia-buvusią kovo mėn. na- 
cionalę bankų šventę—uždary
mą.

vykinimas (visi pinigai, 
bus išleitsi šiems projektams, 
vistiek ilgainiui sugryš į vai-

kurie sjus kalėjimo.

pa- vistiek ilgainiui sugryš į vai- e. e ...
al-'džios iždą ir delei to valdžia (Tragedija ties Lazdijais

net nuostolių neturės, taip kad tas 
deficito, ištikrųjų nepadidins).

dėl
DU VAIKAI SUDEGĖ

YAZDIJAI.—Kovo men. 12 d. 
Vindrėnų kaime gyventojas 
Markevičius ėjo su p-le Prabu- 
lyte iš Būdviečio namo. Pake
liui Narkevičius išsitraukė re
volverį ir Prabulytę nušovė. 
Nusišovė jis paskui ir pats, š.o 
įvykio priežastį aiškina.

DETROIT, Mich., bal. 17.- 
Du Fraser Day vaikai žuvo 
gaisre, ‘kuris sunaikino jų *ia- 

Pats Day ir viena duktė 
skaudžiai apdegė, bet motina 

pir a" su kūdikiu išsigelbėjo.

RYMAS, bal. 17. — Kadangi m 
Lu Thuin meras Vittorino Paris 
nepasitikėjo fašizmu ir i 
vo nuosavybes užsieny, centrą- ‘ 
linis partijos sekretorius pašal
imo jį iš partijos.

Seniau daug fašistų siųsdavo 
pinigus į Užsienį ir pirkdavo ten

l .. ~ AM 1. ?! J n .V. J A « 4 V,

v;------ —mexico city, bai. 17. —•
yra reikalaujama mirties baus- per visus tris mėnesius šiemet Nežiūrint labai triukšmingos 
mės, bet anglams mirties ne- visgi yra išduota daug mažiau nedraugiškos studentų agitaci-

—.a “ jie Į leidimų, negu* buvo išduota tuoj os, Meksiką labai draugiškai
pasitiko naująjį Jungt. Vals-1 nuosavybes, tikėdamies, kad jų J 
tijų ambasadorių JosephusDa- valdžia bus nuversta ar jųpar-į 

JEFFERSON CITY, Mo., bal. niels, kuris atvyko šeštadieny, tija susmuks. Bet dabar ' 
Orlowsky, medicinos studentas 17.—Užsidariusiuose 265 ban- 
nazių uniformoj, tapo areŠtuo- kųosę Missouri valst., depozitp-

reikalaujama, nors, girdi, 
to užsipelno.”

BERLYNAS, bal. 17. —Paul

pačiu laiku pernai.

triau prižiūrint, kad Italijos ka-

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
14.—Gyvasties apdraudos kom
panijos pernai viso pomirtinių 
išmokėjo $3,100,000,000.

PARYŽIUS, bal? 14. — Pa- 
durų ir kihtsioj panikoj 6 vai-ryžiaus biržoje ėmė kristi do- 
ikai liko sužeisti. Teatre jokio leris.
(gaisro nebuvo

YONKERS, N. Y., bal. 17.— 
Vienas vaikų sušuko teatre: 

i “Gaisras!” Visi šoko bėgti prie ’ t _ ? 1 •! ♦ • •

Bankai irgi mažiau už 
jį moka.

OVIEDO, Ispanijoj ,bal. 17.—~ pitalas neplauktų j užsienį, to
tas už suokalbį nužudyti Hit-Iriai pražudė labai daug pinigų,Į20 ekstrerpistų liko areštuota kių atsitikimų yra daug 
elrj. Jį rasta beslankiojant nes bankai, juos likvidavus, at-.už sprogdinimą elektros stulpų, žiau*. 
viename Bavarijos miestelyje, mokėjo vidutiniškai tik 24 nuoš. 
kur už kelių minučių turėjo at depozltųtotų juosė pinigų.
silankyti Hitleris, pasitarimui Užsidarymo laiku bąnkuosė bal. 17. — Centralinė ir pietį- bilių pardavimas kovo mėn. 

‘su plienašalmių vadu apie gink-buvo virš $48,000,000, bet de-’nė Alberta yra padengta snie- kiek padidėjo, palyginus su « . •  , « V . « »? . .1 , ’ i. . . 1 » v M •  1i ' S ^.1 _»•» _ H .  a.m --  

CALGARY, Altą

ma PINIGAI LIETUVON

Kanadoj, DETROIT, Mich. —Automo-

leidžiasi luotų nazių gaujų ir plienašab pozitoriai atgavo tik virš $10,-'go, kuris vietomis siekia 15 co-pardavimais vasario mėn. Pa
lmių suvienijimą. į |000,000. J •• -š-v- K.|mių suvienijimą. lių storumo .

• * • » / > Mf4- V'

didej o ir t rokų pardavimas. |

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

riais arba litais.

NAUJIENOS
1730 So. Halštcd St

■■ ■. R
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KORESPONDENCIJOS
... -........... .. ....... NAUJIENOS, CKcigfr 111, 

So. Chicago, 111.
.Antradienis, bal. 18, 1933
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Amsterdam, N. Y.
S7.s' .bei ids iš init&ą kolonijos

Balsavimo pasėkos

SLA. 272 kuopos susirinki
me, kuris jvyko balandžio 9 
d., buvo Centro sekretoriaus 
bhlšavimai. Balsavimo pasė
kos tokios: Dr. Vinikas gavo 
18 balsų, o Raginskas

— T. A. Shunskis* .

Dr. Vinikas gavo 30, o Bagins- 
kas — 24.

Tai visai neblogos pasėkos, 
o ypač turint galvoje tą faktą, 
kad Dr. Staneslow buvo griež
tai nusistatęs prieš Viniką 
Buvo ir daugiau tokių, kurie 
varė agitaciją už RaginSką.

— Kuopos narys.
.

11
Yotigftšt6wn, o

Kaip visur, t/iiji ir pas nlus 
nedarbas slogia žmones, 'to
kiais laikais ir draugijoms gii- 
na sunku verstis. Balandžio 
5 d. Daniuno svetainėje įvyko 
vietos Draugystės Izidoriaus 
susirinkimas. Pirmiausiai ta
po perskaitytas ir priimtas 
protokolas. Iš raportų paaiš
kėjo, kad šiais metais mirė 
vienas narys ir kito nario žmo
na. O tai reiškia, kad narių

Vienas narių pastebėjo, jog 
tai didelis apsunkinimhs, ka
dangi kai kurie haridi fieišgali 
jau nei itiėiiešinių duoklių be- 
užsimokeli. Kilo tuoj suma
nysiąs surengti pb Velykų ba
liui. Gal tiio Dudd j/ėšisėkš 
šiek tltek piriigą šūktelti. Ba
liaus rtertgimui liko išrinktas 
komitetas.

Nutarti dalyviui! pašaulinė- 
je parodoje lietuvių rengiamo
je dienoje. Išrinkta atsttbv'M, 
kurie rūpinsis tuo fteikdlft. 
Birželio mėnesį šUsiririkiittdš 
bus kviestas atvirukais, kadan
gi tame susirinkime galutini!

Waterbury, Conn
Dr. Vinikas laimėjo

Prie progos pranešu, kad 
SLA. 11 kuopoje įvyko Centro 
sekretoriaus rinkimas. Susi
rinkimas buvo laikomas ba
landžio 6 d., Rezultatas tokis:

Centro sekretoriaus rinkimas
• .,. . i

Balandžio 2 d. SLA. 157 
kuopa laikė saVo mėnesinį su
rinkimą. Užbaigtis bėgančius 
reikalus, eita prie Centro sek
retoriaus rinkimų. Balsavimo 
pasėkos: Dr. Vinikas gavo 11 
balsų, o Raginskas — 14. 

157 kuopos narys.

privalumas sumokėti pomirti- bus išspręstas lėšų klaušiiiid^ 
nes mokesčius. ■— ŠeiictS Narįjs.ft/ids Narys
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Kaip aš Buvau Deportuotas į Lietuva
Išsiplepėjau ir patekau į bedą

jos lihk į MiVre Ubštą. Čia iš
lipti PrafR’Hbš; Itdtijbs; PbHu- 
galijbš lt* lĄtfėtnijbš dėftbHlio- 
jttiiii piiitet’idL IškLUVĖ taip pat 
prekės, skirlttš tfėncužrtins. 
Pdgalids, Vienuoliktą dieną 
pflsifekėitie Hamtiirgą, kur ir 
įneš išlipome; Nieko nelan
kant mus susodino į traukinį 
ir išdunieme Lietuvos link. 
Kelioms valandoms sustojo
me Berlyne; kur teko pauivai- 
Wi M1M6 gatvėmis bei 
pridaryti, kriip ririiterikofirii sa- 
kb, štibpiiiiig.” Pas
Uiibė ^Išidflf-ė jšįitdiš, kad 
Vėlikitetijbjte drittgėlis fifekių 
pbršidubdd brrirtgiriu, utegh A- 
Mbjte. r'

Vrišario 13 d. aš jau buvau 
EitkimUošte, o tiž kėlią minu
čių — LiettiVojė. Prlte fube-

žiaus pdsitikb Liethvos valdi
ninkai ,kurie buvo labai man
dagiai Truputį paklausinėjo, 
ir viškas baigia. Nereikalavo 
net skrynių atidafjrti.

Well, aš jau savo tėviškėje. 
Ką lemia ateitis, — nežinau...

(Galas)

r Don’t 
neglect 
Colds

lt a »

Šalti. tfiffilij ii B.rUtj gai; pa,i- 
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
j 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas. ir jausi palengvinimą. Mi- 
lionai vartoja jį per 20 metą. Re- 
kotnehduojamas daktarą ii slaugią.

Garsinkitės Naujienose
•j

BIRŽELIO 3 DIENĄ 
Laivu “FREDERIK VIII”

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

ginus kaip paskirta.

BIRŽELIO 29 DIENA 
Laivu BERENGARIĄ

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

Klaipėdą arba Kauną.

LIETUVON

Hornaday 
Pa.

Jau tapo susitarta 
su laivą kompani
joms dėl šią Inetą 

EKSKURSIJŲ

ekskursuos

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

BALANDŽIO 22 DIENA
ir Ncw Yorko j Gotlienburgą, iš ten gelžkeliu j Oslo ir 

modernišku gražiu laivu į Klaipėdą.

GEGUŽES 10 d. Laivu “BERLIN”
tiesiai į Klaipėdą.

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

GEGUŽĖS 20 DIENĄ
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą.

LIEPOS 18 DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN”

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

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai-

laivo.
Chičagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun

gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRAVEL

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

LITHUANIAN “VIENYBĖ“
PUfeLlSHlNG CO..
193 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

T. S. TREČIOKAS.
197 Adams St.. Ncwark. N. J.

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

“DIRVA“ 6820 Superior St.,
Cleveland. Ohio.

AMBROZE V. W. 178 Ferry Avė.
Newark. N. j.

JOHN SEKYS. 433 Pa t k St.,
Hartford, Conn.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted SU Chicago, I1L

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas ' ’ -1 “ - ‘

PAUL MOLIS. 1730—-24tb St.j 
Detroit, Mich.

p. Bartkevičius, 
678 North Main St. 
Montdlo, Mass.

J. J. UkBŠAS. 187 Oak 
Lawrence, Mass.

J. ZEMENTAUSKAS,
130 Congress Ąvcnue, 
Waterbiiry, Conn.

C. J. WOSHNER. 122 
Road. So. Pittsburgb, _ _

A. VARAŠIUS, 1200 Carron St. 
. Pittsburgb, Pa.

A. VELECKIS. 502 South Avė., 
Btįdgeport, Conn.

Prisirengimas tolimesnei ke
lionei.

Gyvenimas saloje pasidarė 
visai pakenčiamas ir net link
smas, kadangi niekuomet ne
trukdavo visokių įvairumų. 
Kai kurie deportuojamų turė
jo gramafonus, tad per ištisas 
dienas kampuose skambėjo 
muzika. O kadangi tai buvo, 
tai sakant, tautų mišinys, tad 
ir muzika pasižymėjo savo į- 
vairumu. Skambėjo visokios 
dainos, ir visokios melodijos, 
pradedant nuo vokiškų ir 
baigiant arabiškomis.

Pradėjome rūpintis ir toli
mesne kelione. Tačiau niekas 
nežinojo, kai|> ilgai mums 
teks saloje pasilikti. Bandė
me apie tai patirti iš sargų, vie
nok jie niekuomet mums neda
vė teigiamų informacijų. Paga
lios, sausio 31 d. pradėjo mus 
šaukti grupėmis, — po aštuo
nis ar dešimtį žmonių. Kiek- 
vienai.grupei ..
prisiruošti kelionei.““...

Uniformuoti . , yaldfininkai 
kiekvieną grupę kažkur išsive
dė. Na, prisiartino ir mano bu
rini paskutinė valanda. Sku
biai susirinkome savo daiktus 
ir už pusės valandos išmaršą- 
vome. Tai buvo 3 vai. po pie
tų. įsivedė mus į didoką kam
barį ir sugrąžino: pinigus ir 
kitus daiktus., kuriuos buvo
me pasiėmę kelionės pradžio
je. Vienas deportuojamų turė
jo net $800. Jis tai daugiausiai 
rūpinosi: bijojosi; kad kartais 
valdžia nekohfiskuotų jo tur
tą. Tačiau jo baimė buvo vi
sai be pagrindo, - 
sugrąžinti visi 
cento. Vadinasi, 
keliones išlaidas.
Sukimšo, kaip silkes i bačką

Kai atgavome savo pinigus 
tai turėjome lipti į mažą lai-

— jam tapo 
pinigai ligi 

neatrokavo

jos prieplaukos, kur jau laukė 
“President Roosevelt,, x laivas. 
Suvarė mus į patį laivo dug
ną ir prie pat prapelerio. Ten 
radau jau ir kitus pažįstamus. 
Laive šilta, trošku ir ankšta, 
—ne tik nėra kur atsisėsti, bet 
ir stovėti neparanku. Tiesiog 
buvome jnigrusti, kaip silkės 
bačkoje. Ir taip kankintis teko 
ligi 1 vai. nakties..

Pradėjome neriiiiaUti ir kel
ti triukšmą. Po šimts pypkių, 
jeigu taip visą laiką teks 
plaukti, tai tikrai; neatlaiky
sime. Nenurimome tol, kol ne
atvyko valdininkas ir neuž
tikrino, .jog ta patalpa yra 
tik laikina. Girdų kaip tik nu
plauksime dvyliką myjių nuo 
kranto, tai mes busime iš ne
laisvės paliuosuoti. Esą, ne tik 
atgausime laisvę, ĮAįt galėdme 
ir troškulį nnramiūfi, kadangi 
už dvylikos mylių prokibicija 
bus atšaukta. -

Taip, iš tiesų, ir atsitiko. 
Kai tik atsidurčilic už dvyli
kos mylių zonos, tuoj ^muiųs 
davę . kąj u tas / \(kambajj’ių^ts) 
Tuo pačiu laiku atskąrą Ir 
baras. Gei-Įę. ką nori,

Tačiau mažai kam terūpėjo 
gerti, kadangi visi buvo bai
siai nuvargę ir skubinosi į lo
vą.

Vokiška įgula.
‘‘President Roosevelt” pri

klauso U. S. linijai, kuri šii 
Amerikos vyriausybe tuėi pa
dariusi sutartį dėl vežimo paš
to į Europos šalia. Veža taip 
pat ir visokias prekes. Laivai 
privalo kursuoti, nežiūrint į 
tai, ar jie turi pasažierių, ar 
ne.

Pasažierių mūsiškiu laivu 
labai mažai teplaukia, kadan
gi jis nėra greitas, — vos 17 
mazgų per vąląndą tepadaro; 
Laivo įgula bekeik išimtinai 
vokiška. Daugelis darbininkų 
kalba keliomis kalbomis. Aš 
pradėjau teirautis, kodėl sam
doma vokiečiai,^ kuomet tiek 
daug Amerikoje-yra bedarbių. 
Gavau atrakynią, jog ameri
kiečiai ' esą nepastovus, daž
nai pašigėi’ia ii’ nepildo tin
kamai savo pareigų.

Tačiau tas aiškinimas man 
atrodo nelabai 'fLĄ įtikinantis. 
Tikroji priežastis greičiausiai 
bus ta,, kad vokiečiai sutinka 
dirbti už daug įAilžešhį ailygi- 
ninią, negu amėDikieėiai. Na, 6 
kompanijai, žinoma, išeina į 
naudą. Kadangi laivo įgula Su
sideda iš 200 žmonių, tai su
taupoma nemažai įHnigų.

« • ' Gyvenimas laive.
Nuo vasario 1 :iigi vasario 9 

d. Oras vandenyne buvo gana 
šiltas. Temperatūra įvairavo 
nuo 52 ligi 60 .laipsnių. Ant 
denio vaikščiojome vasari
niais drabužiais apsirengę. 
Per visą laiką audrų nebuvo, 
laivas nesisupo ir ėja gana 
sklandžiai. Tuo tarpu laivo 
pranešimuose skaiteiiie, kad 
Chičagoje siaučia dideli šal* 
čiai ir daiig sniego iškrito.

Gyvenimas ant laivo ėjo sa- 
Vo keliu, — nieko iltepaprąsto 
neįvyko. Įvairumą sudarė tik 
viena lenkaitė, kokią 17 ar 18 
metų. Matomai, ji buvo gana 
linksmaus budo. Pradžioje, su
sirgo juros liga, tad jos tautie
čiai puolat ją laukė ir slaugė, 
Paskui pasirodė lipt denio, bet 
buvo baisiai išblyškūsą. Vėliau 
ir vėl susirgt). Prasidėjo tikras 
jomarkas. Prie, jos , kajutos 
visuomet buvo Susirinkęs bū
rys lenkų, kurio nei jai, pei 
kitiems nedavė; ramybės. Kai 
kurie pasažieriai pradėjo pro
testuoti ir pareikalavo, kad 
lenkai paliautų • leriną kėlę. 
Tie gana grubijOniškai atsa
kė, jog niekas jiems negalįs 
duoti įsakynių. U Tada teko 
kreiptis į laįyo ^adovybę, kuri; 
išvaikę “prošepanus” ir su-| 
stabdė jomarką. Manau, kad' 
ir serganti lenkaitė dėliai to‘
labai apsidžiaugė.

Keliones galas
štai pradėjo artinantis ke

lionės pabaiga. Priplaukėme, 
priėv Airijos krantą, kur mus! 
pasįtiko nedidelis laivelis ir 
pžfeiėhič deportuojamus ai-

<
kasdien nuo 8-ryto iki 8 vak.

p^Biėmč deporlijlojamąs 
r®’. Sustojome ^.ir Ąąglijos

.........  t _  ...... .fflBąiitėie* kur
iš < Franęijbs,' Jš kŽfelr išlipo kaiJc^rje,,
jos, degtinė iš Anglijos ir tt. riai. Po to patraukėme Fraiici-

j “LlĖTUVtV OlfcNOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS
I RASAtLi^S PASOdos tautinių

GRUPIŲ LtfctŪVttJ SEKCIJAI,
1750 Šatitii il&lstctl Street, Chicago, Illinois.

KARAI 
syklčnii 
sdtlrtk

Vardas ir pavardė

Adresas ..............

Aš esu

Gimimo vieta

laito f’asaulirtČs Parodos Tautinių Grųpių Lietuvių Sekcijos, “LIETUVIŲ DIENOS 
ėUršą ir pasiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso taj- 
išf kKhkurso Vėdčjaths talpinti mano fotbgrafiją laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Aš 
IcJgą ir dalyvatiti “Lietuvių Dienos“ iškilmės^ Pasaulinėje Parodoje liepos 16. 1933 m.

metų amžiaus. Aš gimiau d tnėn... metais

Aš lankiau sekančias mokyklas

Mano užsiėmimas yra ..........

Akių spdlva Svoris aukštis

Plaukų spalva □ Blondinė □ Brunetė □ Šviesiaplaukė

Parašas
(asmens, kuris prisiunčia fotografiją).

“Lietuvių Dienos Karalaitės”
KOnkŲRšA škėLbIa

PASAULINĖS PARODOS LtET. SEKCIJA

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

Ji dalyvaus su savo “Svita” “Lictiivią Dienos” iškilmėse 
ir jose oficijuos.

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

-i,“

Čiiicagoš Paš&uiiiiės Parodos Tautinių 
Grupių Lietuvių Sekcija yra pasiryžusi 
išrinkti tiphlgiauslą ir gražiausią lietu
vaitę kMjjb ‘‘LIETUVIŲ DIENOS KA
RALAITĘ’* iškilmėms, kurias sekcija 
i’engia Chlėagos Pasaulinėje Parodoje 
liepos 16 (1.,

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

LainiėjhšibinŠ btis suteiktos atatinka
mos dovanos ir insighia.
.Ji tyrėsf^svitą” iš 12 mergaičių, kurią 

nudarys sekančios timnglaušfbš ir gra
žiausios lietuvaitės. Viso fj.etlivių Sek
cija parinks 13-ką mergaičių ir iš Jų 
tarpo parinks “Karalaitę”. Kitos mer
gaitės sudarys svitą.

• • ” ‘‘I.’ C' :

Į kbnkūrsą įpili įstoti visos lietuvaitės.
Į Konkursą gali įstbti visos liėtUVUitėš 

girtihšibs LiėtUVbje ar kitoje šalyje, nUo 
16-kos iki 26 ttitetų amžiaus.

* J * ,

Lietuvaites norinčios įstoti į konkur
są, hr tėvai norį* kad jų dukterys daly
vautų konkurse, turi prisiųsti savo (jos) 
fotografiją šų kuponu, kuris telpa že- 
initiu. Sutęiktbš informacijos yra kon- 
fidėheiaĮčs ir ją konkurso vedėjai ne
skelbs. Fotografiją turį |)uli nemažesne 
liŽ atvirutę. Pageidaujama, kad, jeigu

>P^ąfc^.^iliĮi9S ir tblihięsriės informacijos apie šį konkursą bus talpinamos lalks 
. nUo laiko višuoSe lietuvių laikrąšČibtfšte.

— “Lietuvių^ Dieną”

i ■'•-/.■."n

galima, jos butų

Konkhrso vedėjai

didesnes už

nori pabrėžti,

at

Konkhrso vedėjai nori pabrėžti, kad 
šis konkursas bėra <4grdžd<rfių konkur
sas” — “beauty coritešl”. ritetikant “Ka
ralaitę” ir jos “svitą,” teisėjai, į ku- 
riuoš įeiiidi penkibs Chicagos lietuvės 
ir penki lietuviai profesionalai; at
sižvelgs į bendfrą išsilavinimą; naturalį 
grožį, tipihgutną. Konkurso vedėjai su
teiks reikdliiigą priežiūrą išrinktosioms 
lietuvaitėms Chicagojte ir netoleruos 
jdkių prasižengimų prieš taisykles ar 
neatatinkąmą elgesį. Už prasižengimus 
Vedėjai diskvalifikuos konkursantę, o 
Jeigli ji liti A viena išrinktųjų į svitą, jos 
vietoti pdHiiks kitą.

Siųskite fotbgfdtijfls it- kupdttUs tuo- 
jaus. Visos LitetitVojte; AtnėHltbJfc kr ktir 
kitur gimusios ItetUVflitfe gdli Siame 
konkurse dalyvauti. Be tb; VišOs tUti 
progą laimėti “Kdr’dlaitėŠ” titulą.

ViSos lietuvaites ragirihmos konkurse 
dalyvauti.

Luiškuš ru kiiiitifidis ir fotogi-dtljditiis 
ddrbšttbkile:
“LIETUVIŲ DIENOS kAftALĄltfiŠ’ 
konkursas, Lilhuflnian ^edjibn, \Com* 
mitėe on Nationaltfies of ACentury of

Progress, 1739 So. fralsfed Street, 
Čhicago, Illinois.

t *

♦

N
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Antradienis, bal. 18, 1933
- ■ •- - --------- ,1 - - - ' -y. - .

' NAUJIENOS, Chicago, tlt
.... ■ 8

tarp Chicagos 
Lietuvių

Įgys. Visi nariai turi laikytis 
įprie susivienijimo, ir, svarbiau
siai, neilžsilikti su mokestimis.

—— korespondentas.

J. Byanskas padarė 
pasekmingą debiutą 
kaipo ‘Birut.’ vedėjas
Velykų sekmadienį gerai pasta* 

tė operetę “Raganius”, Chic. 
Liet. Auditorijoje.

Ką aš patyriau L. K 
M. choro bankiete

Mizara padarė surprizą susi
rinkusiems tavoršėiams

cycles, įvyksta nuolatinis Peop- 
les Fi.‘. nitu re Co. programas. 
Dainuos poni IT. Bartush, A. 
čiapas, O. Skeveriutė, J. Roma
nas, Pcoples radio duetas, kvar
tetas ir kiti. Kalbės Dr. Striko- 
lis, dalyvaus juokdarys Calis 
Kepurė, bus gražios ir linksmos 
muzikos ir kitų naujų įdomių ir 
žingeidžių dalykų pasiklausyti; 
Todėl kas norite
smagią valandėlę, nepamirškite 
pasiklausyti.—Rep. XXX,

of her voice... Three dark 
nien, sitting in a royal motor 

1914) nns- 
“Ah, my

s avėti tikrai

Pianistas J.' Byanskas sek
madienį padarė pasekmingą de
biutą kaipo choro vedėjas, kuo
met “Birutės” choras pastatė 
Gilbert ir Sullivan’o dvejų ak
tų operetę “Raganių” — (The 
Sorcerer) Chicagos Lietuvių 
Auditorijos scenoje.

“Birutė” atnešė šią operetę 
Chicagos lietuviams antru kar
tu, nes ją jau pastatė 1931 
metais toje pačioje svetainėje, 
su M. Jozavitu dirigento rolė
je.

“Raganius”, labai melodin
gas ir gražus kūrinys muzikos 
atžvilgiu, betgi su skystoku lib- 
rettu, buvo tuo įdomus, kad 
kai kurios jo arijos ir choro 
dainos yra nepaprastai artimos 
lietuvių liaudies dainai. Arijų 
besiklausant buvo sunku įtikė
ti, kad operetę parašė anglų 
kompozitorius Sullivan, o ne, 
sakysime, Šimkus, ir, kad ji 
buvo versta lietuvių kalbon.

Operetė nedavė artistams 
tiek progos spindėti vaidinimo 
atžvilgiu, kiek dainavimo, bet 
reikia pripažinti, kad beveik 
visi daugiausiai pasinaudojo vi
somis progomis. Solistai buvo 
Bronė Tverijonaitė (Partlienė), 
Julia Gapšis (Kašte), S. Rim
kus (Dalys), A. Pechukaitis 
(Marmadukas), A. Kaminskas 
(Aleksis), Helena Pechukaitis 
(Alena), Nsj-o.Giiglį^ijgazie- 
nė) ir K. Pažerskis (Raganius). 
Kiek mažiau teko dainuoti Dr. 
K. Kliaugai, Notaro rolėje.

Ir dainavimo ir vaidinimo 
atžvilgiu “Raganius” buvo vie
nas geriausiai pastatytas kū
rinys šių metų lietuvių sccnp- • » Ije.

Vikusius šokius operetei pa
rūpino p-lė Irena Juozaitis ir 
Rūta Gay Girls. Režisoriavo 
Kleofas Jurgelionis, kurio dar
buotė prie scenos veikalo pa
statymo visuomet užtikrina 
veikalo pasisekimą. Kiek pla
čiau apie “Raganių” — rytoj.

A.

Sužeistas Roselando 
K. ir D. susivienijimo 

pirm. Užunaris
Penktadienį įvyMo organizaci

jos H susirinkimas; serga eilė 
narių

BRIDGEPORTAS — Bal. 8 
dieną Chic. L. Auditorijos ma
žojoje svetainėje L. K. M. cho
ras surengė vakarienę visiems 
savo bendradarbiams. Kaip pa
prastai, SUsirinko komunistai 
iš Chicagos ir priemiesčių.

žinoma, neapsiėjo be kalbų. 
Kalbėjo “komeradai” Jukelis, 
Pavilionis, Urmonas ir Mizara. 
Kalbos buvo nieko ypatingo, 
bet Mizara tai tikrai nustebino 
susirinkusius.

Mizaros “suTpri.se”
Vos vedėjas spėjo perstatyti 

Mizarą kalbėti, susirinkusių 
tarpe kilo neramumas. Vieni 
tuojau bėgti iš salės, kiti kelti 
triukšmą. Nesuprasdamas ką| 
tai reiškia, paklausiau 
no. “Ar-gi nežinai”, 
“Mizaros darbas — tai 
aukų, 
me...”

Bet 
žaros 
sekančius žodžius: 
draugės! Jus žinote, kad ma
no darbas yra rinkti aukas. 
Bet šiuo sykiu padarysiu jums 
‘surprise* — pinigų neprašy
siu” ir pradėjo aiškinti, kad 
žmones galima sujudinti nu
versti kapitalistinę valdžią tik 
revoliucioniškomis dainomis. Vi
si lengvai atsiduso. Tai buvo 
tikras “surprise”. —širšė.

Mizaros prakalbos Melrose 
Parke

PIRMYN
SHARPS and FLATS

PIRMYN SHARPS AND

O mes pinigų

kaimy- 
atsakė. 
prašyti 
neturi-

tuo laiku pasigirdo Mi- 
balsas. Jis tarė maždaug 

Draugai ir

CHICAGO, ILL. April 18,— 
Dear readers, here is the big- 
gest scoop that ever appcared 
in these pages... Never before 
have we been so fortunate in 
receiving a bit of such exclus>- 

•live news... The evening (lašt 
Friday) that this big event 
took place was dark and 
drearv. Skies \vcrc overcast. A 
thiek fog hung low over the 
entire city. People walked 
about with long-drawn, gloo- 
my faccs. There was trouble 
in the air... Suddenly, likę a 
bolt of thunder, Pocahontas 
(short for YVannetta) dashed 
out of Palulis Hali and into 
the street. “Who’ll take me 
home?” She cried at the top

pra-

Hit

Vo-

MELROSE PARK — Bal. 9 
dieną vietos kom. surengė pra
kalbas Mizarai. Tą dieną įvy
ko Lietuvių susivienijimo pro- 
viso apygardos susirinkimas, 
kuriame pasibaigus įvyko 
kalbos.
“Socialdemokratai atidavė 

leriui Vokietiją”

Ir kalbėjo Mizarą ’apie
kietiją, kur fašistai žudo žydus 
ir komunistus, o socialdemokra
tai yra kaltininkais. Jie turėjo 
valdžią savo rankose, bet ati
davė ją Hitleriui. Tikrino, kad 
socialdemokratai galėjo pavers
ti Vokietiją į sovietus, bet to 
nedarė. Gyrė Rusiją, kad gerai 
apsiginklavusi. Peikė Roosevel- 
tą, kad davė alų ir organizuo
ja darbo armiją. Į padanges 
Kėlė darbininkų susivienijimą 
tvirtindamas, kad tai esanti 
didžiausia darbininkų “susai- 
dė” — narių turi 5,000, o tur
to $60,000. Visų tautų žmonės 
gali į jį priklausyti. .

Vietinis.

ROSELAND.—Pereitą penk
tadienį Strumilas svetainėje >- 
vyko Kliubų ir Draugijų susi
vienijimo susirinkimas. Jame 
paaiškėjo, kad serga nariai Pe
lei kis, Sirbyškis, Mikšys, Ber- 
tauskas, Simkevičia, Lepas ir 
Užunaris. Sirbyškis ir Bertaus- 
kas yra chicagiečiai.

Pirmininkas M. Užunaris su
sižeidė dirbdamas Pullmano 
dirbtuvėse ir todėl negalėjo at
eiti j susirinkimą. Tikime, kad 
greitai pasveiks. R. Mikšys, 
kiek laiko atgal, susižeidė ran
kos nešą, perskėlė ranką “kren- 
ki ūkdamas” automobilį.
** Daugelis narių nedirbo

Ikišiol už susirinkimus susi
vienijimas mokėjo Jcas pusmeti. 
Dabar nutarė mokėti kas susi
rinkimą.

Daugumas narių nedirba ir 
kai kurie yra pasilikę su mo- 
kestimis. To reikia vengti, nes 
narys, kuris yra suspenduotas 
negali gauti pašalpos.

Bet, atrodo, blogiems laikams 
artinasi galas. Vėl viskas ai-

RADIO
PEOPLES RADIO PROGRA

MAS

kas antradienj, taip 
7-tą vai. vakare iš

Kaip ir 
ir šiandie 
stoties W. G. E. S. 1360 kilo

soft earth and find those va- 
ried colored eggs... Never 
khe\v that rabbits laid fuch 
big and pretty eggs... We saw 
an egg in a window down- 

So, our town that had “pay us or we’ll 
lifted hol,Strike” vvritten all over it...

čhairiot (built in 
were(l i n a choriu*. 
fair young danisel, we will 
take 
dear * — ....... - ......................... . .........
skirt just a trifle and gracc- 'imagine n small, fluffy rabbit 
fully stepped into the waiting writing “Pay us 
carriage... ............ ...... --------- - ----
to make a little poėket moncy. probably this was 
We’ll hold this giri for ran- teacher rabbit 
som,” thought the three vil- 
lains... Ah! Būt wait! Poca
hontas did not realizc any 
danger. She was only over- 
joyed vvith the fact that three 
such handsome 
taken a sudden 
She began to 
thia and about į 
number of 
China, and about the size of 
a, frog’s leg. She directcd thė 
čluuiffeur as to when he. 
should stop, wherc he should 
turu, etc... 
much! These 
napers could 
this terrific 
words... Fortunately... Today, 
we find Pocahontas safe at 
home... “And it raincd for 
forty days and forty nights”... 
And of all days to rain, it had 
to be Eastcr... Mrs. Potter Pal
mei’ couldn’t show off her 
new Easter frock on Michigan 
Avenue... And it was shame 
that Miss Dietrich couldn’t 
parade down Hollywood Bou
levard in her new double 
breasted, peak lapei suit... Oh, 
būt it was easy to dig into the

you home”...
Pocahontas

Rusiška ir Turkiška PirtisDOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vaaoi, lietau* ir druako* vanos. 
*wimming pool.

Rusiški ir turkiška pirtis moterim* 
teredomis iki 7 v. v.

■stepped into the waiting writing “Pay us or we*ll 
, “Now is our chance' Strike”... Such intelligence! Or 

i a school 
And how — 

upp, burp... ‘scuse please, 
guess that is the three point 
two... Eaf4er Sunday, our rival 
chorus presented “Raganius...** 
Mcinbers of 
there to view the works of I 
others with a critical eye... 
The bascball tcam has defini- 
tely started to practice. It 
has been decided that soft 
bąli will be played instead of 
league because of the greater 
expense involved i n the later... 
We would likę to very much j 
book gamos with teams of any 
othcr chorufįes. Send your 
challcnges to the Singing Fool, 
6406 So. Francisco Avė.... 
Tony, Pcte, and Bruno claim- 
ed that they have always 
been wandering sheep, būt! 
that now, after having signed 
up with , Pirmyn, they will 
stay there... And who do you 
think came back after an ab- 
sence of two months? Pretty, 
charming Helen Blauzdis! 
She claims that she coukln’t 
stay away any longer... A spe- 
cial rehearsal for girls only 
will be held next Wednesday 
...Any young men wiriiing to 
take charming young ladies 
home are cordially invited... 
Rehearsal Friday as usual... 
Thus ends another interest- 
ihg, wet week. The šame old 
line has been dished out by 

THE SINGING FOOL 
who bclieyes it is all right for 
a woman to hold her younth; 
būt not while he’s driving.

lads should 
interest in her. 
chattcr about 
that, about the 
toothpicks in

This was too 
attempted kid- 

not stand under 
onslaught of

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
be persėdimo 
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Rengiama vadovybėje
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Pridedant Jung. Vaisi. Takiu*. *
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SERVICE
J. AMBRAZIEJUS Ir E.
RUDNIKAS SAV„ 168 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

"NAUJENOS" 1739 S. Hal- 
<ted St., Chicago, III.

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

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

•'DIRVA", 6820 Superlor 
Ava., Clavaland, Ohlo.

JOHN SEKYS, 433 Park St., 
Hartford, Conn.
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PAUL MOLIS, 1730 — 24fh 
’ St., Detroit, Michigan.
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J. J. URBIAS. 187 Oak St., 
Lawr«ncv, Mai*.

J. 2EMANTAUSKAS, 130 
Congrat* Avenue, Water- 
būry, Conn.

C. J. V/OSHNER.-I92I Car- 
*on St., S. Plttsburgh, Pa.

A. VARA5IUS, 1200 Canon 
St.. 206 Ali Natlon* Bank 
Blog., Plttsburgh, P*.

LITHUANIAN VIENYBE 
PU8LISHING CO., 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.
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Specialiata* ii 

Ruaijo*

Daktarasv
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Pasauliniame kart

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~(R MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptinga* liga*. Jeigu kiti ne
galėjo ju* išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką ji* jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandoi ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 We.it 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573 
NBUMUUMUUHmUMUMUMUBnNMnMMMUamiMNMMimHMNI*

THEEGEEVUM G IRĘS
WE.Lt1 VVELLĮ — SOTHATS 
YOU12 SHE’S A
BEAUTIFUL £lfcl..MlSS 
GEEVUM!—A BEAimFUL 
GIRŲ I---- ir—--------------v- J II

were

Garsinkite “N-nose”

^lIlįbllIlIlM

INTACt SHE’S 
YHE MOST 
TASCINATIN& 
WOMAN IVE. 
EVER 6EENĮ

VIENA Iš GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

Alexandra 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 didelį 
pasisekimą savo profesijoj. Reikale kreip
kitės, o darbu busite užganėdinti.

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. fanai 6174

Chicago, Illinois

A REPUBUC 3100

J. J. BAGDONAS
LIETUVIU GRABORIUS

Liūdnoj valandoj paveskite man visiis savo rūpesčius.^
.' Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street’

GOOD NtGHT, MISS GEEVUMH____ __
I ROPE TO MEET YOUI2 r<J GOOD . 
GOOD-LOOKING felSTEK) NIO.HT! 
THE NEXTTIME iCAUjr^ SjTir- įSAY? WHATS THE 

3 MATTER. WTH 700 
[1DNIGHT, ANYHOVV?
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Vokietijos Hitlerio valdžia paskolino Rusijos Stali
no valdžiai 140 milionų markių, kad pastaroji galėtų 
užmokėti savo skolą Vokietijos pramoninkams už ma
šinas ir medžiagas, kurias sovietai pirko iš Vokietijos 
industrializacijos reikalams.

New Yorko “Evening Post” korespondentas, kuris 
tą žinią pranešė iš Berlyno, sako:

“Jeigu sovietų valdžia nebūtų gavusi tos pa
skolos, ji butų buvusi priversta pasiskelbti bankro
tu. Bet nuo bankroto ją išgelbėjo Hitleris.”
Taigi “Naujienos” neklydo, rašydamos, kad bolše

vikiška Maskva susidraugaus su Vokietijos fašistais. 
Vos paėmus Hitleriui kanclerio vietą, sovietų užsienių 
reikalų komisaras Litvinovas užsuko į Berlyną, ir Hit
lerio užsienių reikalų ministeris iškėlė jam vaišes, — 
kuomet rudmarškinių ginkluotos gaujos Berlyne ir ki
tuose Vokietijos miestuose darė medžioklę ant komu
nistų.

Po reichstago rinkimų Hitleris savo oficialėje dek
laracijoje pareiškė, kad su sovietų Rusija jisai palai
kys “draugiškus, abiem pusėm naudingus santykius”, 
bet komunistus Vokietijoje jisai naikins be pasigailė
jimo; tai esąs Vokietijos vidaus reikalas.

Šita Hitlerio nustatyta linija, matyt, ir vystosi san
tykiai tarp fašistiškos Vokietijos ir komunistiškos Ru
sijos. Savo “trečiojoje imperijoje” Hitleris komunistus 
žudo, bet su Rusijos komunistų valdžia draugauja ir 
net skolina jai milžiniškas sumas pinigų.

Taip yra su visais diktatoriais. Stalino valdžia la
bai gerai sutinka ir su Italijos juodmarškinių diktatū
ra. Su Mussoliniu dar nė kartą Stalinas nesusipyko, o 
su Anglijos ir Francijos valdžiomis, kurios vis tik yra 
nepalyginti švaresnės, negu fašistiškos diktatūros, ji
sai jau ne sykį turėjo smarkių susikirtimų.

Bolševikai ir fašistai vieni antriems padeda, nes 
jie turi bendrą priešą — demokratiją.

tas, prieš tai nenumatytas vė
žes.

Taigi kalbėti apie tai, kad 
Marksas prieš 50 metų ar dau
giau “įrodė” tą, kas yra šian
die ir kas bus ryto, yra gryna 
nesąmonė. Jeigu “Laisvės” Tau
ras tokius niekus tauškia, tai, 
matyt, jisai niekuomet neskai
tė “Kapitalo” (ir jeigu butų 
skaitęs, tai vistiek nebūtų su
pratęs!). Jisai įsivaizduoja, 
kad tas Markso veikalas tai 
lyg kokia “pranašo knyga”: 
atsiverti tam tikrą puslapį ir

surandi, kada ir kur bus “pa
saulio revoliucija”; atsiverti 
kitą puslapį ir tau knyga pa
sako, kiek bus “ekonominių 
krizių” 20-ame amžiuje ir kaip 
ilgai jie tęsis.

Pasiremdamas savo įsivaiz
duotu “Marksu”, bimbininkų 
organas bando įkalbėti savo 
skaitytojams, kad protekciniai 
muitai nėra kenksmingas eko
nominiam gyvenimui dalykas. 
Jisai, pats to neišmanydamas, 
maršuoja koja j koją su ar
šiausiais atžagareiviais.

kiek bus “ekonominių

akis. “Sibyle turi motiną, 
murmėjo, “ 

Vaikėzas
nuėjo prie jos pasilenkęs pa
bučiavo ją. “Aš gailiuos, jei
gu suteikiau jums skausmų 
savo klausimu apie tėvą,” jis 
tarė, “bet aš negalėjau išsi
laikyti. Man jau reikia eiti. 
Sudie. Neužmirškite, kad jus 
dabar teturėsite vieną kūdikį 
prižiūrėti, ir tikėkite man,

” ji 
o aš neturėjau.” 

susijaudino. Jis

mašinų ra-

sako, kad 
Bet tai di-

skai-

arba 
kabi-

“viskas sužibės“, kai tik 
nugriautos muitų sienos ? 
jie niekuomet to neskelbė.
nepranašavo, kad vienas

ekono

nesake
suma-

Oscar Wilde Verte A. Kartūnas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

ir ak!, 
lai- 
ži- 
nei 
už-

Apžvalga
h- - — ■ -..................

TAI, GREIČIAUS, KAPITA
LIZMO PRINCIPAS

Tarpe Associated Press ko
respondentų, matyt, yra dide
lių tamsunų. Vienas jų užva
kar padavė žinią apie 50 vištų 
pavogimą iš Norman Thomas’o 
f ar mos Long Island’e. Tai ži
niai jisai uždėjo antgalvį: “Kas 
nors pavartojo socializmą ant 
Norman Thomas’o vištų.“

Avigalvis, kuris vagystę ly
gina prie socializmo, nežino, 
kad socializmas visai nereika
lauja panaikinti asmeninį tur
tą. Asmens turtą naikina grei
čiaus dabartinė kapitalizmo si
stema, nes štai šiandie kiek 
žmonių pražudė savo sutaupąs 
bankuose, kiek smulkių savi
ninkų mieste ir sodžiuje neten
ka savo namų ir net rakandų!

Kada visuomenė valdys dirb
tuves, bankus, geležinkelius ir 
kasyklas ir visiems žmonėms 
bus užtikrintas darbas, tai as
meniško turto bus pas žmones 
daug daugiau, negu kapitalizmo 
tvarkoje.

linio Draudimo Valdybos, kuri 
kontroliuoja kasų veikimą.

“Socialdemokrate” įdėtas ši
toks darbininkų atstovų pareiš
kimas: ;

“Ligonių kasų atstovai li
gonių kasų suvažiavime 1932 
m. lapkričio 18 d. savo rink
tiems atstovams į Vyriausią
ją Socialinio Draudimo Val
dybą numatė visą eilę užda
vinių socialinio draudimo sri
tyje. Tačiau dabartinis Vyr. 
Socialinio Draudimo Valdy
bos veikimas eina tokia 
linkme, kuri neduoda jokių 
galimumų įvykdyti tuos so
cialinio draudimo budus ir 
priemones, 
darbininkų 
rovei.

“Ne tik 
gonių kasų 
siaurinama
pati ligonių 
bė.

kurie yra butini 
ir tarnautojų ge-

nepatenkinami li- 
reikalavimai, bet 
ir naikinama ir 
kasų savivaldy-

tų motyvų mes,

GRIAUJA LIGONIŲ KASAS

Lietuvos darbininkai buvo iš
kovoję teisę rinkti savo atsto
vus į ligonių kasas, kurios rū
pinasi beturčių sveikata. Bet 
tautininkų valdžia pastaruoju 
taiku ėmė taip sauvali$kai šei
mininkauti tose įstaigose,, kad 
jos pasidarė mažai naudingos 
darbo žmonėms. Todėl darbi
ninkų atstovai nutarė pasi
traukti iš Vyriausiosios Socįa-

“Dėl visų 
žemiau pasirašę, laikome sa
vo tolimesnį buvimą Vyriau
sioje Socialinio Draudimo 
Valdyboje nesuderinamu su 
gautaisiais įgaliojimais ir iš 
Vyriausiojo Socialinio Drau
dimo Valdybos išeiname.

“Ligonių kasų suvažiavi
mo išrinktieji atstovai į Vy- 

’ riausiojo Socialinio Draudi
mo Valdybą:

“A. Abramavičius 
“A. Aukštikalnis/’

Valdžia padarė didelę skriau
dą. Lietuvos biednuomenei, pri
versdama darbininkų atstovus 
pasitraukti iš socialinio drau
dimo centro. Be darbininkų at
stovų ta įstaiga pavirs biuro
kratizmo gušta.

Amerikoje po republikonų 
vadovybe išsivystė aukšto pro
tekcionizmo sistema. Naujoji 
administracija Washingtone lai
kosi priešingo nusistatymo: ji 
mano, kad protekciniai muitai 
slopina tarptautinę prekybą, 
todėl kenkia šios šalies ir kitų 
šalių ekonominiems reikalams. 
Valstybės sekretorius Roose- 
velto kabinete Hull aną dieną 
pareiškė, kad iki nebus numuš
ti muitai ir panaikinti kiti pre
kybos suvaržymai tarpe tautų, 
negalės sugrįžti geresni laikai 
nei Amerikoje, nei kitur.

Tai, be abejonės, yra teisin
ga nuomonė, ir “Naujienos” ta
tai pripažino. Bet ve su kokia 
“kritika” dabar išėjo Brookly- 
no stalincų organas. Sako:

“Apie 40,000,000 bedarbių 
ir jų šeimynų į baisius ken
tėjimus nublokšta per ketu
ris metus. Gi dabar ateis po
nas Roosevcltas, Hull, na, ir 
Grigaitis, jei norite; jie nu
vers muitų sienas, viskas su
žibės ir pasileis 
tai suktis.

“ ‘Naujienos’ 
tai tikra tiesa,
džiausią menševikų žioplystė, 
kokią jie yra pasakę.” 
Visų-pirma, “didžiausią žiop

lystę” pasakė ne kas kitas, tik 
pati “Laisvė”, kurios gudrusis 
redaktorius,, pasirodo, nepajio- 
gia net suprasti ką jisai 
to laikraščiuose.

Argi sekretorius Hull 
kuris nors iš Roosevelto
neto narių tokį dalyką skelbė, 
kad 
bus 
Ne, 
Jie
tik prekybos laisvės atsteigimas 
sugrąžinsiąs pasauliui gerovę. 
Sekretorius Hull sakė tiktai, 
kad muitų sumažinimas (juos 
visai naikinti jisai dar nesiren
gia) yra viena neapsieinamų 
sąlygų, norint pagerinti 
minį pasaulio stovį.

Taigi ir “Naujienos” 
ir negalėjo sakyti, kad,
žinus muitus, tuojaus “viskas 
sužibės”.

Kitus mėgindamas parodyti 
žiopliais, pats “Laisvės” Tau
ras pasirodė žiopliu.

Kaip daugelis nemokšų, ku
rie nieko neišmano apie visuo
meninius klausimus, taip ir Vi- 
dikas bando savo tamsumą pa
remti “autoritetu”. Jisai šau
kiasi į pagelbą Marksą. Girdi:

“Ekonominiai kriziai paei
na iš privatinės nuosavybės 
darbo priemonių, iš kapita
listinio gaminimo ir paskai- 
dymo santikių. Muitai yra 
tiktai palydovas tų gamybos 
ir paskaidymo santikių. Eko
nominiai kriziai bus tol, kol 
viešpataus kapitalistinė si
stema. Karolis Marksas ‘Ka
pitale’ smulkineningiausiais 
pavyzdžiais įrodė, kad bur
žuazinėj prekių gaminimo ir 
paskaidymo sistemoj nuola
tos kartosis cikliški kriziai, 
ir aukščiau besiplėtojant 
technikai, tie kriziai juo 
dažniau kartosis ir darysis 
vis didesni.”
Tas žmogelis pats nesižino, 

ką jisai čionai tauzija. Marksas, 
girdi, “įrodė”, kad ekonominiai 
kriziai bus tol, kol viešpataus 
ekonominė sistema. . Vadinasi, 
Marksas įrodė, kas bus ateity
je!

Tik ir pleperis tas bimbinin
kų organo peckeliš. Jisai nesu
pranta nė to, kad visuomenes 
gyvenime galima įrodyti tiktai 
tą, kas buvo, o ne kas bus. Su
lig to, kas bus, galima daryti 
tiktai spėjimus, paremtus iš
vadomis iŠ praeities. Tie spėji
mai, gerų geriausiame atsiti
kime, gali būti tiktai apytik
riai, kadangi visuomenės gyve
nimas nuolatos keičiasi — ne 
taip, kaip chemiški elementai 
gamtoje, kurie per ilgus am
žius pasilieka vienodi. Visuome
nės gyvenime^ laikui bėgant 
atsiranda nauji veiksniai, kurie 
vystymosi eigą pakreipia į lu-

(Tęsinys)
“Aš esu šešiolikos metų 

amžiaus, jis atsakė, “ir aš ži
nau, ką darąs. Motina nėra 
jums pagalba. Ji nežino, kaip 
prižiūrėti jus. Dabar aš noriu, 
kad bučiau visai nesirengęs 
Australijon. Aš rimtai mąs
tau užgniaužti visą dalyką. Ir 
aš tą padaryčiau, jeigu nebtB 
čiau dokumentaus pasirašęs.”

“Ak, Žygi, nebūkit toks 
rimtas. Jus esat lyg vienas iš 
didvyrių tų kvailų melodra
mų, kurias motina taip mėg
davo lošti. Aš nesibarsiu su 
jumis. Aš jį mačiau
pamatymas jo yra tikra 
me! Mes nesibarsim. Aš 
n a u, jog jus neužgautuinėt 
vieną, kurį aš myliu, ar 
gautumėt?”

“Tur būt ne, jeigu jus mylė
sit jį,” buvo jo niūrus atsaky
mas.

“Aš jį visada mylėsiu!”, rė- 
ktelėjo ji.

“O jis?”
“Taipgi visada!”
“Geriau, kad jis taip ir da

rytų.”
Ji pasitraukė nuo jo. Tada 

nusijuokė ir pdšiėmė jį po 
ranka. Jis tebuvo tik vaikas.

Prie Marmuro skliautų jie 
pasišaukė vežėją, kuris pa
leido juos netoli jų menkų na
mų, Eustono kelyje. Buvo jau 
po penktos valandos, o Sibylei 
reikėjo pagulėti porą valandą 
prieš lošiant. Žygis reikalavo, 
kad ji atsigultų. Jis sakė norė
jęs atsiskirti sai ja motinai 
nebūnant. Jis buvo tikras, jo
gei jo motina sudarytų susi
jaudinimo vaizdą, o jis neap
kentė jokių vaizdų.

Pačios Sibylės kambaryje 
jie atsisveikino. Pavydas buvo 
vaikėzo širdyje, ir baisi žmog
žudiška neapykanta svetimo 
žmogaus, jam atrodė, įsimai
šiusio tarp sesers ir jo. O vis
gi, kai jos rankos apkabino 
jo kaklą ir pirštai sklaistė jo 
plaukus, jis suminkštėjo ir su 
tikra meile bučiavo ją. Jo 
akys buvo pilnos ašarų beei
nant laiptais žemyn.

žemai motina jo laukė. 
Jam įėjus, ji dundėjo už nc- 
prisilaikymą nutarto laiko. Jis 
neatsisakė, bet atsisėdo val
gyti savo menką valgį. Musės 
zvembė aplink stalą ir spietė
si ant dažytos staltiesės. Pro 
karietų ir įvairių vežimų 
dundėjimą jis girdėjo užimą 
praryjantį kiekvieną jam li
kusią minutę.

Po kiek laiko jis pastūmė 
lėkštę į šalį ir panėrė galvą 
į uuvo rankas. Jis jautė turįs 
teisę žinoti, 
pasakyta 
tiesa, ką 
sunkumo 
mijo jį.

Tas turėjo būti 
jam ąnksčiau, jeigu 
jis įtarė. Lyg švino 
baimėje motina tė- 
žodžiai mechaniškai 
jos lupų. ■ Apdriskusi

nertinė nosine vyniojos tarp 
jos pirštų. Laikrodžiui išmu
šus šeštą valandą, jis atsisto
jo ir ėjo prie durų. Tada jis 
atsigręžęs pažvelgė į ją. Jų 
^kyą supitįko. Jos akyse jis 
matė i nubžmų pasigdilėjinM 
šauksmą. Tas baisiai aupikdė

“Motin, aš turiu ką nors 
paklausti jus”, tarė jis. Jos 
akys abejotinai klajojo po 
kanihąrj. Ji, nįątsakė.” Paša- 
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“Dorianas Gray’jus yra su
sižadėjęs vesti,” bekalbėda
mas lordas Henrius tėmijo jį.

Halhvardas pasijudino ir 
susiraukė. “Dorianas pasiža
dėjęs vesti!”, jis šaukė. “Ne
galimas daiktas!’’

Tai yra tikra tiesa.”
“Vesti ką?
“Kažkokią mažą aktorę.”
“Aš negaliu tam tikėti. Do

rianas yra daug protingesnis.”
“Dorianas yra daug išmin

tingesnis, kad nepasielgtų 
kvailai kai kada, mano bran
gus Baziliau.”

“Vestuvės tai nėra daiktas, 
kurį galima butų atlikti kai 
kada, Henriau.”

“Išskyrus Ameriką,” žio
vaudamas pridūrė lordas Hen
rius. “Bet aš nei nesakiau, 
kad jis yra vedęs. Aš sakiau, 
jog jis yra pasižadėjęs veati. 
Tai yra didelis skirtumas. Aš 
aiškiausiai atsimenu, jogei aš 
esu vedęs, o visai negaliu at
siminti ar buvau pasižadėjęs. 
Aš esu linkęs manyti jogei aš 
vieni nebuvau pasižadėjęs.’’

“Bet atsiminkite Doriano 
i

gilutį, aukštą stovį ir jo tur
tą. Butų nesąmonė jam vesti 
žemos kilmės merginą.”

(M

prižiūrėti, ir tikėkite man, 
jeigu tas vyras suvilios mano 
seserį, aš Pažinosiu, kas jis 
yra, paseksiu jį ir kaip šunį 
užmušiu. Aš prisiekiu.

Perdėtas grąsiniipo kvailu
mas, aistringu mosikavimu 
išreikštas, pasiutę melodrama
tiški žodžiai, jai atrodė darą 
gyvenimą šviesesniu. Ji gerai 
pažino tą atmosferą. Ji leng
viau kvėpavo, ir pirmą sykį 
_ ____________________________ *9 <•!,___  _ •

gėrėjos savo sunum. Jai butų 
patikę tęsti tą vaizdą ant to 
jausmingo < laipsnio, bet jis 
trumpai užbaigė. Reikia skry
nias nešti žemyn ir susirasti 
raiščių. Panaktinis skubino iš 
kambario laukan ir vėl atgal. 
Reikia derėtis su vežiku. Mi
nutė pražuvo sutvarkymui ne
malonių mažmožių. Atnau
jintu nepatenkinimo jausmu 
ji mosikavo apdriskusią no
sinę pro langą sunui nuva
žiuojant. Ji suprato, jogei 
svarbi proga buvo neišnaudo
ta. Ji nusiramino pasakyda
ma Sibylei, kaip tuščias jos 
gyvenimas, ji jautė, busią jai, 
teturint tik vieną kūdikį pri
žiūrėti. Ji atsiminė tą sakinį. 
Tas jai patiko. Apie grąsini- 
mą ji nieko nesakė. Tai buvo 
gyvai ir dramatiškai išreikšta. 
Ji jautė, jogei jie visi kada 
nors juoksis iš to.

VI-
“Spėju, jus jau girdėjote ži

nias, Baziliau?” tarė lordas 
Henrius tą vakarą, kai Hall- 
wardas buvo atvestas į mažą 
privatišką kambarį Bristoly, 
kame vakarienė buvo pareng
ta dėl trijiĮ..

“Nei Henriau,” atsakė artis
tas, paduodamas savo apsiau
stą ir skrybėlę nusižeminu
siam tarnui. “Apie ką-gi? 
Tai ne apie politiką? Tas ne- 
interesuoja manęs,. Vargu ras
tum nors vieną asmenį parla
mento žemesniajame bute 
vertą nutepimo; nors nekurie 
jų butų verti kalkėmis nubal-

kykite man tiesą. Aš privalau Įper^ keletą mėnesių ji tikrai 
žinoti. Ar jus buvote ištekė- "" ".......~
jut i už mano tėvo?”

Ji giliai atsikvėpė. Tai buvo 
palengvinimo atsikvėpimas. 
Baisus momentas, momentas, 
kurio ji bijojo dieną ir nak
tį, ištisas savaites ir menesius, 
pagaliau atėjo,o vis-gi ji ne
jautė širdgėlos. Ištikro, ji susi
laukė nevisai to, ko ji tikėjo
si. Nemandagus tiesioginis 
klausimas reikalavo tiesiogi
nio atsako. Padėjimas nebuvo 
laipsmiškai privestas. Tai bu
vo storžieviška. Tas jai pri
minė nevykusias repeticijas.

“Ne,” ji atsake stebėdamasi 
iš gyvenimo šiurkštaus papra
stumo.

“Tad mano tėvas buvo niek
šas!”, rėkė vaikėzas, uiguiau- 
ždamas rankas.

Ji papurtė galvą. “Aš žino
jau, jogei jis nebuvo laisvas. 
Mes labai mylėjome vienas 
kitą. Jeigu jis butų gyvas, 
jis butų mus aprūpinęs. Ne
kalbėkite nieko priešingo 
jam, mano sunau. Jis buvo 
vo tėvas ir džentelmenas, 
tikro, jis turėjo aukštus v • 
SIUS.

Keiksmas išspruko iš jo 
pų. “Aš nepaisau apie save,” 
jis sušuko, “bet neleiskite Si
bylei... Tai yra džentelmonas, 
ar ne, kuris yra įsimylėjęs į 
ją, arba nors sako esąs? Tur 
būt, turi aukštus ryšius taip
gi-”

Momentą biaurus paniekos 
supratimas pagavo moterį. Jos 
galva nupuolė žemyn. Dreban
čiomis rankomis ji šluostė tinti.

ta-
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Jeigu jus norite, kad jis 
vestų tą mergelę, pasakykite 
jam tą, Baziliau. Tada jis tik
rai tą padarytų, 
žmogus daro 
daiktą, tai daro 
prakilniausių sumetimų.

“Aš norėčiau, kad butų ge
ra mergele, Henriau. Aš ne
noriu matyti Dorianą prisiri- 
šusį prie kokio nors nedoro 
sutvėrimo, kuri galėtų nuže
minti jo būdą ir išardyti jo in
telektą.”

“Ak, ji yra geresnė už gerą 
— ji yra graži,” murmėjo lor
das Henrius, sriuobdamas sti
klelį vermuto ir karčių apel
sinų lašų. “Dorianas sako, kad 
ji esanti graži; o jis nedažnai 
teklyria apie gražius daiktus. 
Jūsų atvaizdas pagreitino jo 
supratimą apie kitų žmonių 
išvaizdą. Mes pamatysime ją 
šį vakarą, jeigu tas vaikas ne
užmirš sutartį.”

“Ar jus rimtai kalbate?”
“Gan rimtai, Baziilau. Aš 

bučiau didžiai nusiminęs, jei
gu aš manyčiau kada nors bū
ti rimtesniu, negu aš esu šiuo 
laiku.”

(Bus daugiau)

Kada jau 
visai kvailą 

visados iš
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. Prezidentas F. D.. Roosevcltas užmiršo savo New Yorko draugus
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Išvystyti du planai 
sukelti pinigus mo

kytojų algoms
Pardavinės mokesčių vardintus 

ir ieškos paskolos iš R. F. C.

Chicagos viršūnės išvystė 
du naujus planus sukėlimui 
pinigų užsilikusioms mokytojų 
algoms, kurios siekia apie $30,- 
000,000.

Manoma pradėti varyti “Li
berty Loan” kampanijų Chica-

fcoje pardavinėjimui mokesčių 
varantų ir kreiptis į federalę 
rekonstrukcijos korporacijų su 
paskolos reikalavimu.

Kampanijai vadovaus mokyk
lų tarybos atstovas Henry P. 
Chandler. Joje aktyviai daly
vaus patys mokytojai. Miestas 
bus padalintas į keturiolikų 
distriktų (Chicagoje yra 14 
mokyklų distriktų) ir kiekvie
name distrikte patys mokyto
jai ir paskirti asmenys ragihs 
piliečius pirkti varantus.

O majoras Kelly ir Orville 
J. Taylor, mokyklų tarybbs 
pirmininkas rengiasi vykti Wa- 
shingtonan, kur įteiks reikala
vimus federalei rekonstrukci
jos korporacijai.

Sekantį trečiadienį mokyto
jai planuoja vykti j Spring- 
fieldą ir įteikti reikalavimus 
gubernatoriui ir legislaturai. 
Mokyklos pakol kas nebus už
darytos, o mokinių streikas, 
kuris turėjo įvykti vakar, lai
kinai sutrukdytas.

Apipiešė Schiller 
Park pašto skyrių; 

pelnė $75
Trys banditai vakar užpuolė 

pašto skyrių Schiller Park apie
linkėje, Irving Park blvd., ir 
River Boad. Jie privertė kler
kų atsigulti ant žemės, o W. 
J. Ohalhaberj, skyriaus vedė
jų, atidaryti saugiųjų kasų. Jie 
pelnė tik $75.

Kai banditai bėgo iš užpuo
limo vietos savo automobilyje, 
vedėjo žentas Fred Bork, gyve
nąs sale, paleido į juos penkis 
šuvius iš šautuvo. Mano, kad 
kliudė.

Co. tarybbs prezidento ir jo 
sunaus Ernest J. Jr„ byla ati
dėta iki gegužės 8 d. Manoma, 
kad tėvas, kuris pastaruoju lai
ku buvo sunkiai susirgęs, pa
sveiks iki to laiko.

Factor mokėsiąs vaduotpinigiius 
kidnaperiams

šešta bomba rūbų 
valytojų kare

Pagrobė Jake Factor 
sūnų; reikalauja 

$50,000
kad

Mielinei Reese ligoninės chi-inomilsr. Toliau, sako kad sųs- 
rurgas, padarė pasekmingų kaitų butų galima žymiai mi- 
operacijų 22 metų negrui Lc- mažinti, 
roy Millinder, kurio širdis bu
vo įdui’ta su peiliu, žaizda 
buvo 11/4 colio gilumo.

Niūrios Velykų šventės 
Chicagoje

I • M

Rep. ir dem. partijos su 
darė tikietus teisėjų 

rinkimams

Lietuviai Gydytojai

PRANCIŠKUS SWOLK1N

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 14 dieną, 2 valandą ry
to 1933 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Nellie. 2 sūnūs Vladislovą 
ir Pranciškų, dukterį Grasildą it 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks atnradienį ba
landžio 18 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
Eudeikio koplyčios į §v. 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.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, Duktė 
ir Giminės.

Vakar sprogo šešta iš eilės 
bomba kare, kurį rūbų valyto
jai veda prieš Peacock Clean- 
ers and Dyers, 4740 North Ra- 
cine avė. Bendrovė užlaiko eilę 
krautuvių ir beveik kiekvienai 
jau teko paragauti sprogstamo
ji medžiaga. Paskutine bomba 
sprogo vakar ryta bendrovės 
centre ir padarė apie $1,500 
nuostolio. Pasikėsinimai prieš 
bendrovę daromi todėl, kad ji 
numažino rūbų Valymo kaina 
iki 25 centų.

šeštadienį paaiškėjo, 
keli kidnapėriai pagrobė John 
(Jake the Barbei’) Factor sū
nų ir reikalauja $50,000 nuo 
tėvo už jo grąžinimų. Jie sako 
grasinančiame laiške, kad 
“grąžins tėvui sūnų dalimis, 
jeigu jis nes ti mokės pinigus.”

Jerome Factor; 19 metų 
berniukas, pagrobtas iš moti
nos namų, Rodgcrs Park, lan
kė Northwestern universitetų. 
Tėvas gyvena Pcarson viešbu
tyje. Laike pagrobimo tėvas 
buvo išvažiavęs į Washingto- 
nų kovoti prieš ekstradicijų į 
Anglija. Anglijos teismai jo 
reikalauja už $7,000,000 serų

J. W. Steven’s byla ati
dėta iki gegužės 8 d.

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

JONAS K1JAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 15 d., 8 vai. ryto, 1933 
m., sulaukęs puses amžiaus; gi
męs Lietuvoj. Pajavonio parap. ir 
kaimo. Amerikoj išgyveno 40 
metų. Paliko dideliame nuliudi
me giminaičius Ramanauskus Chi
cagoje ir giminaičius Rasiniauskus, 
Kijauskus ir Makavičius Grand 
Rapids. Mich.. ir labai daug kitų 
giminių Amerikoje. Kūnas pa
šarvotas randasi J. Bagdono kop
lyčioje, 2506 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, ba
landžio 19 d.. 2 vai. po piet iŠ 
koplyčios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Jono Kijausko gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Giminės ir Draugai

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. Bagdonas, tel. Republic 
3100.

Sako, apsiniaukęs dangus 
pagiedrės šiandien James W. Stevens, 80 m., 

buvusio Illinois Life Insurance

Oro biuras spėja, kad dan
gus, “ašarojęs” Velykų dienų 
ir vakar, šiandien pragiedrės. 
Bus giedra.

JOHANNA M1CEVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 16 dieną, 11:30 valandą 
vakare, 1933 m., sulaukus 66 me-’ 
tų amžiaus, gimus Lietuvoj, Su
valkų mieste.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 3 

dukteris Bronę Bernotaitienę, Sa- 
byną šolienę ir Johanną Varašie- 
nę. 3 sūnūs Antaną, Adomą it 
Aleksandrą. 3 marčias Eleną, Ma
rijoną ir Lullu, 3 žentus Joną, 
Juozapą ir Bronislovą, 8 anužus, 
o Lietuvoj dukterį Feliciją Pe- 
tukienę ir 3 anukus.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
Liulevičiaus koplyčioj, 4092 Ar
cher Avė.

Laidotitvės įvyks ketverge ba
landžio 20 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Johannos Miceiri- 
čienės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir 
paskutinį patarnavimą 
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sunai,
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse pataranuja grabo- 
rius J. Liulevičius, Telefonas 
Lafayette .3572.

suteikti jai 
ir atsisvei-

Žentai,

Jonas Burblis
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 17 d., 2 vai. iš 

ryto, 1933 m., sulaukęs 53 m. amžiaus; gimęs Tauragės 
apskrity, Naumiesčio parapijoj, Gėčių kaime. Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko dideliame nuliudime 4 pusbro
lius — Juozapų Lomsargį, Juozapų Galdikų, Jonų Mockų, 
Antanų Valančių, 2 pusseseres — Marijonų Valančius, 
Oną Valančius, o Lietuvoje brolį Juozapų ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 1618 S. Union avė.

Laidotuves įvyks ketvirtadieny, balandžio 20 d. 8:30 
vai. iš ryto iš namų į Dievo Apveizdos parapijos bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, 
o iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono BujrMio giminės, draugai ir pažysta^ 
mi:Wt nuoširdžiai kviečlaini dalyvauti laidotuvėse ir* su
teikti7 jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame
Broliai, Pusbroliai, Pusseserės ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Badžius, tel. 
Canal 6174.

Laidotuvėmis rūpinasi Jonas Maziliauskis, tel. Victory 
6353.

o/ 4

John (“Jake the Barbef”) 
Factor sutiksiųs mokėti kidna- 
periams $50,000 , kuriuos jie 
reikalauja už jo 19-kos metų 
suriaus sugrąžinimų. Jerome 
Factor, sūnūs, buvo pagrobtas 
pereita trečiadienį, bet ikišiol 
nėra sugrąžintas. Tėvas pir
miau pareiškęs, kad jokiu bu
du negalės sumokėti $50,000 
dabar sako kidnaperiams: “Su
grąžinkite mano sūnų, o aš pi
nigus džiaugsmingai sumokė
siu.”

Kiek teko patirti, jis jau 
susižinojęs ir asmeniškai kal
bėjęs su kidnaperiais. Vakar 
kalbėjęs su sunumi per telefo
ną.

Niūrios vakar buvo Ghica- 
gos Velykų šventes. Lijo visų 
dienų ir oro biuras pranašau
ja, kad turėsime lietaus dar ir 
šiandien. Lietus sugadino ir 
madų paradų, kuris paprastai 
įvyksta laike Velykų.

Krautuvės darė didokų biz
nį šeštadienį.

Chicago Tribūne sako 
perdaug išleidžiama be

darbių šelpimui

su-Išgelbėjo gyvybę žmogaus 
žeisto į Širdį.

L. Davenvort,
ąv.' <>■.< 4. / '■■■»" X3,4 a <

Chicagos dienraštis Tribūne 
vedė investigacijų į bedarbių 
šelpimo stočių darbuotę ir sa
ko, kad šelpimui išleidžiama 
perdaug pinigų. Šių metų sųs- 
kaita sieksianti
Dienraštis sako, kad daugelis 
asmenų, kurie 
gauna pašaipi] 
prėmimui citavo pavyzdžius, 
kurių autentiškumas nėra ži-

$80,000,000.

Dr

Graboriai
• • • . • «• *• f '

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
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Ayenue

Patarnaujame Dienomis ir Naktimis. Tol. VICTORY 4088

Palaidojimas taip žemai kaip $75.00

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.
Incorporuota 

HENRY W. BECKER, TIESOTAS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Halsted Street, Chicago

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šęrmenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti. 1
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra
borius,-kutis turi įrengęs grabų dirbtuvę; 
Čia padaroma didešnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų. .
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nuliudimo valandoje, pašaukite šią, 
taigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

4605-07 ŠO. HERMITAGE AVĖ.
Visi Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAGO,, ILL

turi darbus

Rcpublikonų ir demokratų 
partijos jau sudarė tikietus 
teisėjų rinkimams, kurie įvyks 
birželio 5 d. Demokratų kan
didatai į Circuit teisėjus be
veik visi yra dabartiniai tei
sėjai. Į aukščiausį teismų abi 
partijos stato vienų kandida
tų Fred R. De Young.

Paleistas kidnaperių už 
$10,000

Sako, kad ketvirtadieni tū
las Peter McKeone, kidnape- 
rių pagrobtas, buvo paleistas, 
kuomet jiems sumokėjo $10,- 
000.

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedčlioj sulig sutarimo 

Dr. Joseph F. Andersonas 
KOJŲ SPECIALISTAS 

3201 W. 63rd ST., CH1CAGO, ILL.
Ofiso Tel. Prospect 0917 

Rez. Pullman 3224

Graboriai
Telefonas Yards .11311 #

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia , Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinami 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnatija Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St 
Tel. Boulevard 5203 ir 6413 

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

Lachavich ir Stilius 
LIETUVIS GRABORtUS 

Patarnauja laidotuvėse ktiopiglauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o hutų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS: 

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
Tel. Cictro 5927 

Lietuvešį Atušėfė^ 

Mrs. ANEL1A K. JARUSH 
Physical Tberaj>y 

SJ Midwife 
6109 South Albany 

Avinus 
Phone 

Hėinlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymu namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ineni ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do- 

< vanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose ątsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas.- Speciale atyda 
atkreipiama į mokyklos ' vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akirilų kainos pet pusę pigiam, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių, Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė,

Pbone Boulęvąrd 7589

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—-8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Ricbmond Street 

Telefonas Republic 7868

Garsinkitės Naujienos t
Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Periikėliau i erdveihę ir patogeihę vietą 

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

ir nuo 6- iki 8 vakare 
Bventadieniaia nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Wesfern Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grjln U Europos ir oH 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.

T.L BOULEVARD 9199

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tėl. Boulevard 5913’ 
Rez. Tel. Victųry 2343 

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniaii pagal sutarti.

Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL'S
756 W. 35th St .

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

Nedėldieniaū pagal sutartį.

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.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Vlrglnia 0036

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marouette Rd. 

kampas 67th ir Arteąian Avi, 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, iiredomi po pietų b 

hedčtictms patai attiitarima

Dr. Suzana A. Slakiš
Moterų ir Vaiką ligą Specialisti

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTB 7237 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
huo 4 iki 8 Vai vakare. Utarniukais ii 
Kėtvergali. x ,

Rez. TeL HYDE PARK 3395

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. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukse Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. 11 
Seredos vakare uždaryta 

Nedčlioj pagal sutartį

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 mt* 
tns kaipo patyria gydytojas chirurgas to 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas rfnp 
moterų ir vaikų pagal naujausius ase 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie 
taisos.

Ofisas ir Laboratorijas
1025 W, I8th St., netoli Morgan Si. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijbs telefonai1 Rezidencijbs telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464 
« - k

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Ave„ 2 Isshof 

CHICAGO. ILL.
, SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: , r 

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yatds 0994 v

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pieš

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rtz. Telepbone Plaza 3200

Ofiso: TeL Victory 6893 .
Rez. Tel. Drevei Ji 191

DR. A. A. ROTH
Rusai Gydytojas it Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir veneriiką ligk

3102 So. Halsted St
kampas 31 it Street

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

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ružic
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

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

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. v.
Ketv. ir Nedčlioj tiktai pagal sutarimo.

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland. Avė, 
Tel. Boulevard 2800 

Rez, 6515 So. Rocktvell St, 
Tel. Republic 97Ž3 K

Rez, 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Otyo Tel. CanM 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
LlfeTUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7f}Ą0; valandos 0—S 
West Šide: 2151 W. 22nd St.

Panedėllo. Seruos Ir vak. 6 iki 0
Telefonas Roosetelt 0090
.ŠA « 

Telefonai Republic 0600
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Klausia: “Ar darbi
ninkas privalo rūpin
tis savo ateitimi?”
Darbininko balsas apie darbi

ninkų reikalus ir Pirmos Ge
gužės šventę.

Ar darbininkai privalo rūpin
tis savo ateitimi?

' šis klausimas kaip tik ir 
tenka dabar ‘pagvildenti. Kiek 
aš turėjau progos patirt’, labai 
maža dalelė darbininkų tuo 
rūpinasi, o didelė didžiuma vi
sai nei nepaiso kas gali atsi
tikti rytoj. Jeigu tik šiandien 
yra vienas doleris kišeniuje, 
tai viskas gerai. Jie mano, kad 
tas doleris amžinai ten pasi
liks.
Kai išsprųsta paskutinis doleris

Bet laikui bėgant viskas kei
čiasi ir pas darbininkus. Kai iš 
jų kišenių išsprųsta paskutinis 
doleris, pranyksta šaltinis kitą 
dolerį gauti ir jie atsiduria la
bai sunkioje padėtyje. Paimki
me, kad ir dabartinę bedarbę. 
Tuojau pamatysime, kad dar
bininkai yra dalinai apsileidę. 
Jeigu jie butų susirūpinę savo 
ateitimi praeityje, šiandien ne
reikėtų kęsti toks pasibaisėti
nas skurdas ir badas. Tam vi
sam blogumui prašalinti reika
linga socialė darbininkų ap- 
drauda nuo nedarbo ir senat
vės. Bet kaip tą viską įgyti? 
štai kaip.
Reikia žinojimo ir pasiryžimo

Visų pirma, reikia žinojimo 
ir pasiryžimo. Reikia stiprios 
darbininkų politinės o rgąp i Ra
cijos, kuri atstovautų vien tik 
darbininkus. Atėjus rinkimams 
reikia pasiųsti kuo daugiausiai 
savųjų atstovų į įstatymų lei- 
domo įstaigas. Tų atstovų pa
reiga turi būti išleidimas tam 
tikrų įstatymų, kurie apsaugo
tų darbininkus nuo bedarbės 
skurdo ir bado, ir, padalintų 
lygiai tarp visų jų pelną, kuri 
jų darbas atneša, užkirstų ke
lią pelno plaukimui į kelių žmo
nių rankas.

Pirmoji Gegužes
Dabar yra tinkamiausias lai

kas tuo susirūpinti, nes arti
nasi Pirmoji Gegužės — Dar
bininkų šventė. Tą dieną dar
bininkai sueis į masinius mitin
gus, tą dieną darbininkai de
monstruos, pareikš pasauliui 
savo reikalavimus.

Svarbiausias tų reikalavimų 
turėtų būti: socialė apdrauda.

Taigi ir mes lietuviai darbi
ninkai, kaipo dalis pasaulio pro
letariato turime teisę statyti 
tuos reikalavimus. Tuo labiau 
toji teisė priklauso bedarbiams, 
kurie žino kas yra tikras ba
das ir skurdas.

LSS rengia iškilmes

Atminkite darbininkai, kad 
Chicagos Lietuvių Socialistų Są
jungos centralinė kuopa rengia 
dideles iškilmes pirmadienį, 
Gegužės 1 d., Ch. L. Auditori
joje. Atlikite savo pareigą, nes 
ta diena yra vienintėlė darbi
ninkų solidarumo šventė. Pasi- 
rodykime prieš pasaulį, kad 
mes suprantame savo reikalus, 
mokame juos įvertinti ir už 
juos kovoti drauge su viso pa
saulio darbininkais.

________________ *

Dr. M. A. Vinikas lai 
mėjo 139 kuopoje

ROSELAND.—6LA. 139 kuo
pos mėnesinis susirinkimas j- 
vyko bal. 12 d., Palmer Parko 
svetainėje. Susirinkimas buvo 
neskaitlingas, nes dalyvavo 37

nariai. Balsuota už kandida-'žiotojas Jonas Pauga įsigijo 
tus j S. L. A. centro sek reto-'gražų t roką. Parodo, kad “ba
rius. Dr. M. J. Vinikas gavo siness ir picking up”. Jeigu kas 
25 balsus, o M. A. Baginskas norite gauti alaus, atsikreipki- 
—1. Vienas narys negalėjo bal-'te pas J. PapgQ» 6031 West 12 
suoti. 139 kuopa pilnai pasi- Street, arba J. Angliuką, 1531 
tiki Dr. Viniku ir remia jo kan-10“"^ rn; ’
didatura.—Vietinis.

South 48th Ct. 
čiai patarnauja

Tie du pilie-

•■■■■■——* -. ,į.u.. ................................. .. ........... ii.............................    .1.^.

fMaženiai darbuojasi Ct., kiek laiko atgal Šventė ne- 
A. J. S, paprastas “Krikštynas’’. Daiykas 

štai koks.
Jonas Barčas, gerai žinomas 

. * . kaipo muzikas, veiklus lietuvių
ketojų masinį mitui•'judėjime ,yra Jugtinių Valstijų

Bet p. Barčienė— ne-

mai
“slow būt su re

šaukia mokesčių mo

gą Auditorium pilietis.
buvo pilietė. Kupinusi, sielojosi

surengė vakarienę.Barčiene
kurias pavadino ‘krikštynomis’. 
Bęje, prie Barčių gyvena F. L., 
kuris irgi nusprendė tapti pi
liečiu ir jau ruošiasi.

—“N” Rašėjas.

Antradienis, b ai: 18, 1933

įCLftSSIFIEO APS

Nusiskundžia lietu
viai ėmę paskolas 
nuo “loan sharks”
Daugelis darbininkų pateko j 
lupikų Burnside Finance Com

pany nagus

BURNSIDE — Burnside 
nance Company, kuri turi 
vo ofisą 9255 Cottage Grove 
avė., duodavo paskolas darbi
ninkams ant savaitinių algų. 
Man teko kalbėtis su tais, ku
rie imdavo paskolas iš tosios 
įstaigos. Štai ką jie sako. Jei
gu darbininkas uždirbdavo 
$22.50 į savaitę, tai galėdavo 
gauti paskolą tiktai $20 ir iš 
tosios paskolos turėdavo tuo
jau užmokėti $2.50 kaipo ko
misą. Laikui praslinkus ir ne
atmokėjus tos $20 paskolos, tai 
antrą savaitę gaudavo bausmės 
$5 ir turėdavo ją užmokėti.

Jeigu kuris išlaikė paskolą 
visą mėrtesį laiko, tai nuošim
čiai ir komisai viršydavo visą 
paskolą. Tokiu budu įstaiga lup
davo savo kostumerius visokiais 
budais, nors valstijos teisės ne
leidžia imti daugiau kaip S1/* 
nuošimčių į mėnesį. Burnside 
Finance imdavo daug daugiaus 
palūkanų už vieną savaitę, be 
to, imdavo komisus ir baus
mes, kurios sudarydavo dau
giau negu pati paskola.

Šita įstaiga jau ne kartą bu
vo patraukta į teismą. Skundė
jai visuomet pralaimėdavo, nes 
negalėdavo nieko tikrai įrodyti. 
Jokių kvitų neišduoda. Paskolą 
imdamas pasirašei ir nežinai 
kada tu busi liuosas nuo josios. 
Viskas būdavo paremta žodžiu. 
Nors knygos buvo konfiskuo
tos, bet ar valdžia galės ką 
nors iš jųjų patirti, abejotina. 
Jie veikė taip, kad save apsau
gojus nuo valdžios.

Daugelis lietuvių serga
Simano Daukanto Draugijos 

narys S. Namaviče serga dau
giau kaip mėnesį laiko. Guli 
savo namuose, 9528 Forest 
avė.

Vietos švento Jono Krikšty
tojo draugija taipgi neteko vie
no savo nario, Vaichiaus, ku
ris pasirgęs kurį laiką plaučių 
uždegimu mirė. Paliko visą dar 
nesuaugusią šeimyną. —K.

Alaus atgarsiai 
Ciceroj

A N

Naujo 3.2% alaus at 
garsiai Brighton 

Parke

sa-

CICERO.—Su alaus atsiradi
mu arba, geriau pasakius sena
jam alui grįžus, vietinis išve-

NUSTOJO SAVO NAMO
Del neseniai buvusio Bankų 
Moratoriumo ir kitų priežas
čių, savininkas priverstas aplei
sti savo naujai įrengtą apart- 
mentą tuojaus! Receiveris sa
ko! Išparduok ir išsikraus- 
tyk! Kad išparduoti visus 
gražius rakandus ir kaurus, sa
vininkas paaukaus viską, nežiū

rint kiek pirmiaus kainavo. Visi ra
kandai yra beveik kaip nauji, jie yra 
geriausios išdirbystės ir gražiausio sty- 
liausl
AR JUS GEREJATES ORIENTALIŠ- 

KAIS KAURAIS?
štai yra jūsų proga įsigyti puikų 

9x12 importuotą kaurą, gražus Persiš
kas piešinys už tiktai $25, lengvai ver
tas $250. Jus turėsite pasiskubinti, 
jeigu norėsite gauti vieną tų gražių 
kaurų. Jie greit parsiduos už tokią 
žemą kainą. Kita didelė vertybė yra

už $35, vertas $250. Taipgi miega
mojo kambario ir valgomojo kamb. pa- 
skiausio styliaus ir kokybės Diamond pa
rinktas riešuto medžio, taip žemai kaip 
$45, vertas $275. Daugelis kitų namams 
reikalingų reikmenų, taip kaip staliukai, 
gražiai išdrožinėtos lempos, radios, dra
perijos, firankos, sidabriniai daiktai, ir 
daugelis kitų gražių daiktų, beveik ati
duodami už dyką. Pasinaudokite Šia pa
stebėtina proga. Išpardavimas kaip šis ne 
kasdien atsitinka. Nelaukite pakol viskas 
bus išparduota. Ateikite šiandien! Mano 
pragaištis — jūsų nauda. Del jūsų 
togumo busiu namie kasdien iki 10 
vakaro. Nedėlioj nuo 10 vai. iki 6 
vakaro.

8228 Maryland Avė. 
1-mas apt. 

rytus nuo Cottage

Business Service
Bizuio PatamBvimaa_______

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Ptrkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

Reikalaus pagalbos namų savi-|tt?)ie pasiryžo
įsigyti pilietybęMr džiaugtis vi

somis privilegijomis. •
Dėjo pastangas, mokinosi ir 

štai, užpereitą penktadienį, iš- 
laikė kvotimus prieš teisėją. 
'Liudininkais buvo pp. šatkus 
ir T. Gargei.

Išvažiavusi namo pilietė

ninkams; spėja, kad dalyvaus 
5,000

Balandžio 28 d., Chicago Au
ditorium saloje įvyks masinis, 
mokesčių mokėtojų ir šiaip pi-. 

Prie liečiu masinis mitingas mokes- 
Str. reikalu. Jį šaukia Tax- 
kal- payers’ , Federation of Cook 

......... .... .... ma- County.
nai, kad mos ten gerą alų gė- Mitingo vadai spėja, kad ja^ 
rėme?*’ — “Sure,° atsakė ant- me dalyvaus apie 5,000 mokes- 
ras, “juk pats matei kaip čių mokėtojų ir kiek piliečių,
smarkiai putoja. O kad leibc-'Kalbėtojai pasmerks politikie- 
lių ant butelių nebuvo, tai ži-'rius, valdžios išlaidumą ir rei- 

\ ’ ................ i- kalate pagalbos Chicagos ir
sy ir nesuspėjo jų užlipinti.” Čook apskričia i namų savinin- 

■ • —-------- kamšf. /
i,- Į *5.

Pradžia 8 v. y. Mitingas nusi
tęs iki 10:30.

BRIGHTON PARK. — 
Sacramento avė. ir 401 h 
du vyrai eina ir balsiai 
basi. Sako “ar tu, Jonai,

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

nai, dabar bravarnes labai bu

Broliai Maženiai ir Mrs. 
Maženiene, “Naujienų’* skai
tytojai ir visti trys Keistučio 
kliubo nariai, užlaiko didelę 
krautuvę saldainių, cigarų bei 
kitų smulkmenų adresu 3857 
So. Kedzie avė, Jau prie krau
tuvės šalimoj svetainėje įsitai
sė gražų barą ąlui pardavinė
ti, tik dar trūksta turėklo pa
gal barą kojom pasidėti. Mato-

Nepaprastos krikš 
tynos

Kūmai du vyrai, lietuvis ir airis

CICERO.—Vietiniai lietuviai 
yra pp. Batčiai, 1333 South 48th

PRATESIMAI
Sekantis Ch. Liet. Bedarbių 63 Lokalo 

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 
bertaįninį 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.

North West Lietuvių Motetų Kliubo 
susirinkimas įvyks antradienyje, balan
džio 18 d., 1933 m. p. Norkų bute, 
4815 Montano Avė., 7 vai. vak. Na
rės malonėkite laiku atsilankyti.

Sek r. Drulienė.

(APART NEDfiLD.) 
I S STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

NAIU0.I VIETOJ

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

J. OKSAS *
2649 W. 43 St.

—o—

WM. PLACK 
4434 So.-California Avė.

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

MADOS MADOS MADOS Reikale “Sales Tax”

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba stadijoj 
6023 S. Halsted St.

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

s

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

REAL ESTATE 
Biznis pamatuotas teisingumu

Matykite J. P. VARKALĮ 
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.

.HOOTtME IMKEK

Prisirašykite i musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

3264 Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

2671
Gatvėn ir darban tinkanti suknelė iš sunkesnės' vilnonės arba 

Gražiaus bus jeigu siūdinsite iš vienos spalvos materijos. Su

Gražiaus iŠrodys jeigu bus pasiūta

3 264 —■— 
kinės materijos. _______________________ ____ .
kirptos mieros 14, 16, 18. 20, taipgi 36, 38 ir 40 cęlių per krutinę.

2671 — Madni pavasarinė suknelė. < , . .
krepos arba kitokios sunkesnės materijos. Sukirptos mieros 14» 16, 18, 20 

puikiai custom padarytas parlor setas taipgi 36. 38 ir, 40 colių per krutinę,

Norint gauti vieną ar duu 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų* Kiekvieno pa
vyzdžio kaina. 15 centų. Gali* 
ma prisiųsti pinigus arba pa* 
to ženkleliais kartu su užsaky 
mu. Laiškus reikia adresuoti 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, UL '

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

pa- 
val. 
vai.

15c
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apahauzoklte nuo peraHakllmo re- 
rultarlal išvalydami savo viduriu* i 
Laikykite savo vidurius Ifaoaal, pro- 
inilnkHe nuodijant medes*! Tartohli 

TRINARIO KARTVJJ VYNĄ

1 blokas i G rovė Avė.

'____________________________________________ • <■____________ .___________• i < ** ' -‘.l fe- ' ’ -- -»

M' v IMPERFECT IN ORIGINAL j

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

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

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

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Pataynavimag 

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 koki biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildomą visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, * Bills of Sale, Lėases 
ir tt. Musų obalsis “Greitas it 
Teisingas patarnavimas“.

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

PRANEŠIMAS
Man yra malonu pranešt visuomenei, 

kad perkėliau savo ofisą į Universal 
Banko namą, kuriame dar A. Olszevvskio 
laikais, per ilgus metus teikiau įvairu 
patarnavimą — REAL ESTATE PAS
KOLŲ, APDRAUDOS, NOTARIA- 
LIUOSE ir kituose reikaluose.

Be paminėtų reikalų, tai yra, pirki
mo, pardavimo, mainimo nuosavybių; 
parupinimo apdraudos nuo ugnies, vie- 
sulos, sukūlimo stiklų, automobilių ir 
kitų rusių, geriausiose kompanijose; su- 
tvarkimo morgičių ir kitų rusių pas
kolų, padarimo visokių notarialių doku
mentų, teiksiu dar savininkams namų 
visa tokį patarnavimą, kokį teikia 
“Landlords” draugijos, ir nuomavimo 
įstaigos.

Savininkai namų gaus pas mane ge- 
riausį patarimą ir patarnavimj visais sa
vo reikalais, kokie jie nebūtų.

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS 
814 W. 33rd St.

1 lubos

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

Tel. Yaeds 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 vai. vak. 
Kreipkitės

AUŠROS KNYGYNAS
3653 So. Haht.d St. 

Chicago, III.

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

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 musu darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

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 PASIULIJIMAS. 
Per sekamus 15 dienų, baigiant balandžio 
30 d. 1933 musų kaina už priverstiną 
įtraukimą ir sulaikytus kėsus bus $9.50 
— judgmeotas už valdymą tiktai. Įžy
mus namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų - biuro Cbicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

' Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

Personai

PAIEŠKAU John Kadimus arba ki
tų giminių, Jono Miliausko, kuris metai 
tam atgal buvo užmuštas Sangamon 
Paper Trading Co. Jo giminės ar 
draugai reikalingi prie atėmimo jo po
mirtinės.

EDWARD STEINKE 
166 W. Jackson Blvd.

Harrison 9481

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS PATYRUSIOS VEI- 
TERKOS.

6236 S. Westem Avė.

Help Wanted—■Male-Female

PATYRĖ kautų operatoriai, finiše- 
riai. Guzikų skylučių dirbėjai, ranko
vių strigavotojai, kliaučiai ir prositojai. 
Atsišaukite dėl pasitarimo.

Tel. Irving 8346

For Reni
STORAS RENDON, gera vieta dėl 

Ice Cream Parlorio 
riai yra jau ant 
išdirbtas biznis per 
pinis namas randasi 
kėj.

Savininkas.
3341 So.

arba saliuno. fikče- 
vietos. dėl saliuno. 
daugelį metų. Kam- 
Bridgeporto apielin-

Halsted St.

Furnished Rooms
PAS1RENDUOJA fornišiuoti kam

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

PERKAME. PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY 

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

Business Chances
Pnidavimui Bizniai

SVARBU NORINTIEMS APSIGY
VENTI LIETUVOJE!

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

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

Real Estate For Sale
NamąLžemė 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- 
levardo.

PARDUOSIU bizniavą namą pigiai, 
arba išrenduosiu saliuną. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus tarp dirbtuvių, 
renda pigi. (Savininkas ant antrų lubų 
iš fronto).

4300 So. Wood St.
Virginia 1564

fel




