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Rusija Nuteisė 5 
Anglus

Du inžinieriai nuteisti kalėjiman, 3 ištre 
mimui, vienas išteisintas. 10 rusų 

nuteista kalėjiman
RYGA., bal. 18. — Didžioji 

anglų inžinierių byla Maskvoj 
jau užsibaigė. Du iš 6 teisia
mųjų anglų inžinierių, liko nu
teisti kalėjimai -trys nuteisti 
ištrėmimui iš Rusijos ir vienas 
liko išteisintas. Jie buvo tei
siami už papirkinėjimus, špio
nažą ir sabotažą.

L. C. Thorton liko nuteistas 
trims metams kalėjiman. W. H. 
MacDonaid, kuris prisipažino 
prie visų kaltinimų, nuleistas 
2 metams kalėjiman. Aliau 
Monkhouse, John Cushny ir 
Charles Nordwall bus išvaryti. 
A. W. Gregory—išteisintas.

Kartu buvo teisiama 11 ru
sų, kurie ir buvo vyriausiais 
liudininkais prieš anglus, nes 
visi rusai buvo prisipažinę prie 
kaltes, kad jie, anglų ppaivkti, 
šnipinėjime ir sabotaže. 10 ru
sų liko nuteista nuo pusantrų 
iki 10 metų kalėjiman ir vie
nas rusas išteisintas.

Anglija laukia nuosprendžio, 
kad nusistatyti linkui Rusijos

LONDONAS, bal. 18. —Sen
tikiai tarp Rusijos ir Anglijos 
bus nustatyti tik tada, kada 
bus žinomas nuosprendis anglų 
inžinierių byloj Maskvoj.

. Anglijos kabinetas šiandie lai
ke susirinkimą ir nutarė tik ta
da uždaryti Anglijos duris im
portui iš Rusijos, jei Rusija nu
sitars uždaryti kalėjiman 
vieną teisamųjų anglų.

nors

Nau*- 
dau-

Laukiama teismo 
nuosprendžio anglų 

byloj Maskvoj

Vienas 
MacDonaid, 
kaltės. Jis 
ėjęs iš kalėjimo

MASKVA, bal. 18. — Tei
siamieji šeši anglai inžinieriai 
ir jų advokatai, taipgi ir tei
siamieji rusri, pasakė paskutinį 
apsigynimo žodį ir dabar lau
kiama te s.no nuosprendžio.

Prokuroro Višinskio kalba 
buvo menka ,dar menkesni kal
tinimai, prieš vieną anglų in- 
ž nierių kaltinimus visai atsi
ėmė ir tik vienam ru‘sui jis rei
kalavo mirties bausmės.

anglų inžinierius, 
prisipažino prie 

niekad nebuvo iš- 
ir visą laiką

pasiliko GPU. rankose. Tečiaus 
antrą bylos dieną jis atšaukė 
savo prisipažinimą prie kaltės. 
Bet neužilgo teismui padarius 
pertrauką ir kaltinamą j am vėl 
pakliuvus į nuožmius GPU. na
gus, MacDonaid išnaujo prisipa
žino prie visų kaltinimų. Pas
kutiniame žodyje teismui, jis 
pasakė, tik tiek (rusiškai): “Aš 
prisipažinau ir neturiu ką pri
dėti”. Kiti anglai kalbėjo ang
liškai ir smerkė menkus sovie
tų prokuroro kaltinimus..

Rusai paskutiniame žodyje 
prisipažino prie kaltės ir mal
davo pasigailėjimo, kad galėtų 
visą savo gyvenimą dirbti so
vietų naudai.

Tikimąsi, kad niekurie anglų 
gal ir bus nuteisti kalėjiman, 
bet dauguma jų veikiausia su
silauks ištrėmimo iš Rusijos.

WELIINGTON, N. Z.— 
joji Zelandija dabar turi 
giau karvių, negu gyventojų. 
Gyventojų ji turi 1,500,000, o 
karvių—1,702,000. Tik vienas 
iš pagamintų penkių svarų 
sviesto yra suvalgoma šalyje, 
kitas gi sviestas yra eksportuo
jamas.

ATHENAI, bal. 18. — Gcn. 
Plastinis, kuris buvo pasiskel
bęs Graikijos diktatorium, pasi
slėpė ant Italijos salos Calym- 
nos, Aegejaus juroje. Jo dik
tatūra išgyvavo 14 valandų.

NEW YORK, baU 19. —Ame
rikos doleris sparčiai puola sve
timų šalių pinigų biržose. Ang
lijos svaras pakilo arti 4c., o 
Francijos frankas 2^ punktų. 
Pakilo ir kitų šalių auksu pa
remti pinigai.

Illinois demokratai 
gavo 2,000 vals

tijos darbų
SPRINGFIELD, Ilk, bal. 18.— 

—Laike pastarųjų trijų mėne
sių beveik 2,000 demokratų ga
vo darbus prie naujos valsti
jos administracijos. Tečiaus val
diškų darbų ieškotojai tuo ne
pasitenkina ir lodei siūlo legis- 
laturai panaikinti civilės tarny
bos įstatymus, kad 
politikieriai galėtų 
sus darbus, net ir 
ikišiol nepriklausė
kos, bet nuo kandidato tinka
mumo ir išsilavinimo.

Valstijos senatas jau yra pri
sirengęs priimti bilių, kad su
teikti demokratams daugiau 
darbų. Bet nesitikimą, kad jis 
praeitų atstovų bute.

demokratų 
užimti Vi

tuos, kurie 
nuo politi-

Chiniečiai traukiasi 
linkui Peiping

TjM'E. OUT FoR THE "FU*r>jrfe3

linui 111,1 . 1,1,11 M«

Prezidento Roosevelto “darbo armija” dirba prie sodinimo pušelių. Viršuj — darbo armija poilsio 
laiku skaito laikraščius. Apačioj — mankštinimasi po vadovybe reguliarės armijos karininkų.

Beždžione augštesne 
už žmogų, sako 

Darrow

LIETUVOS ŽINIOS
Prie viešųjų darbų su

streikavo 300 darbi
ninkų

Mirties bausmė pa 
keista 99 metų 

kalėjimu
SPRINGFIELD, III., bal. 

—Gubernatorius Horner mir
ties bausmę Rockfordo jaunuo
liui, Russell McWilliams, kuris 
laike plėšimo nušovė gatvękario 
konduktorių, pakeitė 99 metų 
kalėjimu.

McWilliams tris sykius buvo 
nuteistas mirčiai, bet vis pasi
sekdavo išgauti i^ują byįpsna- 
grinėjimą. Paskutiniu laiku jo 
bylą vedė garsus advokatas Cla- 
rence Darrow, griežtas mirties 
bausmės priešininkas. Jis ir 
dėjo visas pastangas tą jau
nuolį išgelbėti nuo mirties baus
mės. Pralaimėjęs bylą teisme, 
jis kreipėsi į pardonų tarybą, 
kuri perdavė bylą gubernato
riui Horner. Ir čia Darrow lai
mėjo: mirties bausmė tapo pa
keista kalėjimu.

Tik po 33 metų McWilliams 
galės prašyti paroliaus.

TIENTSIN, Chinijoj, bal. 18. 
—Chinijos kariuomenė traukia
si palei geležinkelius, kurie ei
na iš pajūrio į Peipingą (Pe
kiną). Japonai yra tik už 80 
mylių nuo Tientsin.

Nors japonai sakosi neisią nė 
prie Peiping, nė prie Tientsin, 
tečiaus niekuriose vietose jie 
bando pareit Lwan upę. Pirmie
ji bandymai nepavykę ir chi
niečiai juos atmušė.

Pavogė 16 piešinių

MONTREAL, bal. 18. —Va
gys naktį įsigavo į Montreal 
dailės muzejų ir pavogė 16 

1 brangių piešinių, palikę vien jų A O • w , rėmus.

Prezidentas Roose 
veltas svarsto in
fliacijos planus

Neleidžia sanitari
niam distriktui leisti 
bonus be referen

dumo
SPRINGFIELD, III., bal. 18.' 

—Atstovų butas atmetė bilių, 
kuris butų leidęs Chicagos sa
nitariniam distriktui išleisti bo- 
nų už $100,000,000 įrengimu: 
srutų naikinimo dirbtuvių, be 
gyventojų sutikimo— referen
dumo, vien legislaturos nutari
mu.

WASHING(TON, bal. 18. — 
Prezidentas Rooseveltas pradė
jo svarstyti įvairius 'kongresui 
patiektus pinigų infliacijos 
planus. Betgi yra žinoma, kad 
pats prezidentas nėra prisiren
gęs siūlyti kokį nors infliaci
jos planą.

Tuo tikslu jis pasišaukė se^ 
natorius Byrpes įr /Thomas, 
kad pasitarti su jais sidabro ir 
pinigų klausimais.

Nors prezidentas ir nėra už
daręs durų kokiai nors inflia
cijai ar refliacijai, bet šiuo lai
ku jis dar nėra prisirengęs dUo- 
ti kokį nors tuo klausimu pa
siūlymą.

Atstovų buto

CIIICAGO.—-Beždžionių kolo
nija veda savo socialius, pilieti
nius ir kultu’rinius reikalus' 
daug išmintingiau, negu žmo
nių draugija. Taip pareiškė 
garsus advokatas Clarence Dar- 
row, švęsdamas 76 metų gim
tadienį.

Darrow sako, kad jei jis gy
ventų dar 75 metus, tai pama
tytų tik naujas mašinas ir nau
jus ginklus. Bet “žmoguj ne- sius darbus likviduoti ir maži- 
persimainys”, sako Darrow. na atlyginimą.
“Jis bus tekis pat nuožmus, be-j Pav. burmistras nutarė be
smegenis kvailys, kokiu jis vi- darbioms dirbantiems Kalnie- 
suomet buvo. žmogus daug čių, Vienuolio ir kt. žaliojo 
nesimaino, kadangi jis yra ‘gy- kalno gatvėse sumažinti atlygi- 
vunas su nervų sistema,.” nimą. Ligšiol Už 1 kubinį met

rą žemės išmetimo buvo moka
ma po 8,5 lt., o dabar burmist
ras sumažino iki 1,5 lt už 1 kub. 
metr.

Išgirdę tokią naujieną, nuta
rė darbą pertraukti ir eit vi
siems pas burmistrą ir prašyti, 
kad atlyginimo nesumažintų, 
nes ir taip mažai temokama. 
Bet darbininkų tarpe nebuvo 
vienybės. Vieni nori eiti, kiti 

biliaus dirbti, nes, sako, tik laiką sU- 
w gaišim, o nieko nelaimėsim. Ka

dangi norinčių dirbti atsirado 
įtik keliolika, o streiko šalinin
kų apie 300, tai streiklaužius, 
norinčius dirbti, pradėjo stum 
dyti. Greit kilo smarkios muš
tynės.

Peštynių likviduoti atvyko 
keli VU nuovados policininkai. 
Pagaliau streikininkai išsiskirs
iu. 4 triukšmo iniciatoriai su-

Savivaldybė numušė atlyginimą. 
Streikas ir streiklaužiai. In
cidentas su policija. 4 areš
tuoti. Darbininkų delegacija 
pas vid. reik, ministerį ir 
burmistrą

KAUNAS.— Pavasariop savi
valdybe nori palaipsniui viešuo-

[nešėjas atsiėmė pi 
nigų infliacijos 

pasiūlymą
WASHINGTON, bal. 18. — 

Senatorius Thomas be jokio pa
aiškinimo atsiėmė savo pasiū
lytą pinigų inflacijos pataisą 
prie administracijos 1_____
farmoms gelbėti. Jis betgi pa
silaikė teisę pataisą išnaujo pa
siūlyti.

Buvo matyt, kad pinigų in
fliacijos pataisa butų buvusi at
mesta, kaip tapo atmesta pa
taisa pinigų infliacijai remone- 
tizuojant sidabrą.

Rusija protestuoja 
Japonijai dėl 

geležinkelio

laikyti. t : .
Išsiskirstydami 

rinko delegaciją 
reikalų ministerj

Inž. Reisonas 
darbininkų

M. z
bedarbiai iš

eit pas vid. 
ir burmistrą, 

ir burmistras 
delegacijai pareisMASKVA, bal. 18. — Rusi j r 

pasiuntė Japonijai protestą dėl kė, kad savivaldybė viešiesiems 
Japonijos Užgriebimo nuosavy- darbams neturinti pinigų. Nuo

I

Milicija sustabdė 
farmų pardavimų 

už morgičius

Radio praneša, kad 
Akron buk esąs 

surastas

BISMARK, N. D., bal. 18.— 
Pardavimas iš varžytinių ketu
rių farmų North. Dakotoj liko 
sustabdytas valstijos milicijos, 
pasiremiant gubernatoriaus Lan- 
ger proklamacija.

Gubernatorius savo prokla
macijoj uždraudė foreklozuoti 
už morgičius tokias farmas, kur 
patys savininkai gyvena. Pasi
remiant tuo Lakota liko sustab
dytos dvi varžytinės ir James- 
,town irgi dvi. Abejose vietose 
milicijos karininkai pranešė še
rifui, kad jie pardavimu? su
stabdo gubernatoriaus vardu.

Visuose keturiuose atsitiki
muose morgičius ant tų farmų 
turėjo federalinis žemės ban
kas.

WASHINGTON, bal. 18. — 
Laivo Portland kapitonas Leary 
prisiuntė laivynui trumpą pra
nešimą per radio:

“Manau, kad Akron yra su
rastas”.

Minimas Akom yra dirižabe- 
lis, kuris nesenai laike audros 
paskendo vandenyne New Jer- 
sey pakraščiuose. Stf juo žuvo 
ir 73 žmonės, jų tarpe ir admi
rolas Moffet. Tai , buvo 
džiausią oro katastrofa.

di

7 metų vaikas pasi 
mirė nuo munšaino

pirmininkas bių ir kitų priemonių prieš Ru- balandžio 15 d. viešieji darbai 
Rainey pareiškė b^kraštinin- siją sąryšy su Chinijos Rytų busią visai sustabdyti.
kams, kad kongresas praves ko- geležinkeliu. Tas geležinkelis! Vidaus reikalų ministeris pa

buvo valdomas bendrai, Chini- rei§kęs, kad vyriausybė norinti 
jos ir Rusijos. Bet dabar ban- bedarbius remti, bet nesą pun
do tą geležinkelį nusavinti Ja- gų. Bet šiuo atveju, kas gali- 
ponija ir Mąnchukuo. j

Tai nesąs protestas, sako 
japonai

TOKIO, bal. 18. — Nežiūrint 
aštrios kalbos, kokioj nota yru 
parašyta, Japonijos užsienio rei
kalų ministerija sako, kad Ru
sijos nota nėra protestas, o tik 
prašymas apginti sovietų tei
ses ir interesus ManžUrijoj. 
Jeigu tai butų protestas, tai 
Japonija jo nepriimtų, nes gin
čas dėl geležinkelio yra vien 
Manchųkuo ir Rusijos dalykas, 
kuris neliečia Japonijos. Japo
nija netgi neima atsakomybės 
už veikimą Manchuokuo valsty
bei ir tarnaujančių japonų. Bet 
kadangi Japonija ir Manchukito, 
turi padariusios karinę sąjun
gą, tai Japonija privalės gel
bėti Manchukuo, jei Rusija 
pasiųstų kariuomenę į Man- 
chukuo apsaugoti geležinkelį, ką 
Rusija buvo padariusi 1929 m., 

i dar Chini j ai valdant tą gele
žinkelį.

kią nors infliaciją ir tik laukia 
prezidento žodžio. Bet jei pre
zidentas ir duos pasiūlymą, tai 
veikiausia tik po pasitarimo su 
kitomis šalimis. Prezidentas 
norėtų paleisti apyvarton dau
giau pinigų, bet kartu nori 
vengti ir pinigų infliacijos, jei 
be jos butų galima, apseiti. Be 
to pinigų infliacija priklausys 
ir nuo to -kaip bus susitarta 
su kitomis šalimis apie pinigų 
stabilizavimą,

Chinijos delegatas 
jau išvyko į Ameriką

ima busią padaryti, bus pada- 
’ryta.

Vokiečių valdžia spau
džia Lietuvos emi

grantus
KAUNAS. — Teko sužinoti, 

kad Hitlerio vyriausybės pra
dėjo persekioti musų politinius 
emigrantus socialdemokratus, 

spausdinti
Patiems emi- 

pasiulyta Vokietijos 
apleisti ir važiuok 

patinka.

CANNES, Francijoj, bal. 18. 
—Buvęs New Yorko meras 
James J. Wal'ker, kuris dabar 
gyvena Francijoj, šiandie apsi
vedė su amerikiete aktore Betty 
Compton. Mero pirmoji žmo
na nesenai gavo perskiras Ame
rikoj remdamosi tuo, kad jis 
ją pametęs. 

. ..................—.

SHANGHAI, bal. 18. — Chi
nijos delegatas—finansų minis- 
teris T. V. Soong, jau išplau
kė į Ameriką, kad dalyvauti 
preliminarėj ekonominėj konfe
rencijoj Washington, kurią šau
kia prezidentas Rooseveltas. Jis 
išplaukė į Seattle, Wašh., iš 
kur traukiniu* vyks j Washing- 
toną.

Soong sako, kad Chinija ban
dys kooperuoti su visu pasau
liu pastangose nugalėti visąpa- 
saulinę depresiją.

“Kovos” daugiau 
jau neleidžią, 
grantams 
teritoriją 
kur jiems

veneriniu ligų

Chicagai ir aplelinkei tedera
Ha oro biuras šiai dienai prana
Sauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:6, leidžiasi 6:- nių, jų tarpe 4 sūnūs gydyto- padidėjo 200 nuoš.
33.

OLNEY, III., bal. 18. — Be- 
nedict Weber, pasimirė vakar,

MANSFIELD, Q., bal. 16. 
-Westinghouse elektros komp.

BLOOMINGiTON, Ind., bal. 
18.—Koroneriui Dr. Ben Ross 
pripažinus, kad 7 metų Robert 
Davidson pasimirė nuo aštraus 
alkoholizmo, tapo areštuotas 
vaiko tėvas John Davidson. Vai
ko motina policijai liudijo, kad 
tėvas prievarta sudavęs vaikui 
didelę dožą kornų munšaino.

' •1 ' . : ’ 
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ANT LAIVO BERENGARIA, 
bal. 18.—Laivą Berengaria, ku
riuo plaukia Anglijos premieras, Bank viršininkų, kurie yra kal- 
MacDonald su visu štabu* eks- tinami už peržengimą bankų į- 
nprtn ištikn trncradiift. žvmns

‘<k.i ‘■v’

|j». ■ V' py.'k?

EMERSON, Ga., bal. 16. - 
Du traukinio darbininkai ir vie

Steigs 
ambulatorijas

ŠIAULIAI. —Šiaulių apskr. 
savivaldybė rado reikalingų 
Radvilišky, Jonišky, Kuršėnuo
se ir kituose stambesniuose ap. 
miesteliuose įsteigti venerinėm?, 
ligoms gydyti ambulatorijas, 
kurių išlaikymui savivaldybė * 
prašys valdžių pašalpos, kadan-’ • WASHINGTON, baL 18.

Senatas įsakė savo teisių ko-Inas hobo liko užmušti trauki- gi šių metų sąmatoj šiam rei
kalui nieko nebuvo numatyta.mitetui padaryti tyrimus dėl niui nušokus nuo bėgių 

teisingumo departamento vilki-| 
nimo bylos Harriman National 

1 • V • • 1 i • 1^11

pertų, ištiko tragedija, žymus statymų .
Londono kunigas Monroe pra-> ' 
puolė nuo laivo ir manoma, LINCOLN, Neb., bal. 18

tik užvakar .atšventęs 100 metų skelbia, kad pardavimas elekt- j kad prigėrė. Jo žmona r mirė Nebraskos atstovų butas 58 
sukaktuves. Jis paliko 140 ai-rikįnių refrlgeratorių šiemet trys mėh. atgal ir jis plaukė balsais prieš 84, nutarė legali

ai • • ---- palyginus į Newfoundland salą sveikatai zuoti 3.2 nUoš. alų. Bihus du
jas, kurie veda čia sanatoriją. 4su pradžia, pereitų metų. tmsj vi.

- X J. /P*1 < ’r. J:Xf‘ ’ / -t - • V ' ’ h. ’
a. ■ 4 ■

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

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL

X s' \ •v ' V ,• ■ ' ■
■■ ;
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' NAUJIENOS, CMfcags, III. trečiadienis, bal. 19, 1933

(korespondencijos
■ i ...................................................... imn.i. iii ■,,«

Detroit, Mich
Ir pas mus atsirado hitle

rininkų
Prieš kiek laiko pas mus 

hitlerininkai surengė mitingą, 
kuriame dalyvavo apie 650 
žmonių. Vyriausias kalbėto
jas buvo Heinz Spanknoebel, 
vietos nazių lyderis. Vos tik 
jis pasirodė ant estrados, kaip 
pasigirdo “bu” ir kitokie 
šauksmai. Kadangi buvo ir 
Hitlerio šalininkų, tai tarp jų 
ir anti-hitlerininkų vos neįvy
ko muštynes. Teko pasišauk
ti policiją, kuri išvedė tris vy- 
rys.

Ne geriau sekėsi kalbėti ir 
dvasiškiui William Breiten- 

• bach. Iš publikos susidarė

būrys vyrų, kurie Išaudė jį 
numesti nuo estrados. Teko 
policijai įsimaišyti, kad ap
saugojus dvasiškio kailį. Va
dinami, tam Dievo tarnui butų 
tekę paragauti tokį pat vaistą, 
kokį Hitleris naudoja savo 
priešams Vokietijoje. 

1 « • * * ' >

Visi kalbėtojai stengėsi pa
teisinti Hitlerio politiką ir jo 
nusistatymą prieš žydus. Jie 
taip pat labai smerkė Ameri
kos laikraščius, kurie, girdi, 
skelbia neteisingas žinias* apie 
Vokietiją. Tačiau atrodo, jog 
tie “raudonojo fašizmo” gar
bintojai net tarp Amerikos vo
kiečių nedaug šalininkų tesu- 
randa.
Banditai nušovė žymią lenkę 

šiomis dienomis kabarete

liko nušauta Sopina Wojtal, 
31 metų amžiaus. Tuo laiku, 
kai ji buvo kabarete, įėjo į’ 
Vidų du jauni bandytai ir pra
dėjo šaudyti. Viena kulka pa
taikė moteriai ir toji tapo 
mirtinai pašauta.

P-ia Wojtal buvo Lenkų Mo
terų Lygos pirmininkė ir šiaip 
žymi veikėja tarp vietos len
kų.

Bankai

Laivu “STATENDAM”
kuris plauks į Rottcrdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą

BIRŽELIO 29 DIENI 
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną.

BIRŽELIO 3 DIENĄ 
Laivu “FREDERIK VIII”

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

giaus kaip paskirta.

Jau tapo susitarta 
su laiyų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

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

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

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

J. ZEMENTAUSKAS, 
130 Congress Avenue, 
Waterbury, Conn.

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

A. VARAŠIUS. 1200 Carson Sf., 
Pittsburgb, Pa.

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

1 »i PShSHK

EKSKURSIJOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dėl kęliaująnčių 
Lietuvon patogiausius laivus.

BALANDŽIO 22 DIENĄ
Laivu “GRIPSHOLM”

ir New Yorko į Gothenburgą, 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.

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
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vietų ant 
laivo.

Chicagoje 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 “VIENYBE”
PUBLISHING CO.,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

“DIRVA” 6820 Supsrior St„
Cleveland, Obio.

AMBROZE V. W. 178 Ferry Avė.
Newark, N. J.

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

“NAUJIKU Laivafyrčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

daug rašoma apie The Gųąr- 
diąn pptroit Unipp Group. 
Michigąn valstijoje tąi buvp 
diclžiąųsia bankinė įmtąiga, ku
ri faktiniai kontroliavo kijus 
bapkus^ Ta įstaiga ke
turis sąyo skyrius, kuriems 
buvo dųpdapia pįpįgąi pirki
mui visokių vertylįės pppięrių^ 
Kitaįp sakant, spekdjĮ^pijps 
tiksipips. Dapąr paąiškejt), 
tienu' skyriams buvo paskolin
ta $17,639,979.^ Už tą pas
kolą užstatyta visokie bpnai ir 
šėraį, už kuriuos, pasak žino
vų, šiapę|ięn kutų galima gau|i 
tik apie septynis inilionųs do
lerių.

Paaiškėjo ir kitas įdomus, 
dą|ykas: tą bapkinė įstaigą 
skolino pinigus iš Eds.e.1 For
do, o paškui jau luoši pinigus 
skolino savo skyriams speku
liavimui. Kiek žinoma, The 
Guardian bankas Fordui įsis
kolino $10,(MK),000, kurie iš 
šiandien dar tebėra neatmo
kėti.

Tai taip to banko viršininkai 
spekuliavo svetimais pinigais.

/

Gubernatorius nori įsteigti 
darbo fondą

Michigan valstijos; guberna
torius Comstock sumanė įsteig
ti “darbo fondą” iš $12,000,000. 
Prieš kiek laiko jis pareiškė,
jog šelpimui bedarbių išlei
džiama daug milionų dolerių. 
Iš to valstija jokios naudos 
neturi. Kur kas, esą, tiksliau 
butų aprūpi uit žmones dar
bais.

Todėl gubernatorius planuo
ja r pcądė U 
darbų. Vicšiemsiems darbams,
sako jis, bus išleista $12,000,- 
000.

Tačiau dar nežinia, ar tam 
gubernatoriaus s u m a n y m ui

rię ir svetimtaučiai bandė grįž
ti į darbą, bet su jais bosai ne
nori nei kalbeli. Iš viso nea- 
pykapta lipk svetimtaučių žyi 
miai padidėjo.

Jeigu progresyviai unijai pa
siseks gvpit laimėti, tai bus. gę- 
rai. Tąėąąu, jei tas streikas, 
nusitęs ilgiau, tai svetimtau
čiams bus tikrai bloga. Jau ir 
(ial^ar dąrų^ą dis^ripųpaęijp 
ir prie kiekvienos progos ban
doma atsikratyti nuo svetįni- 
tąųčiij angliakasių. Taip^ atf 
vėjyje, žinomą, s^ąų0žiąi nu
kentės ir lietųyiąi. kurių .ųę- 
inužai yča ni|po.i$’ anįlipkWq 
klosc. "Ji

T,ai to^ie <|a|yl<.ai 4e<|«si 
va laisvės Salyje.
tMliuianis bųyfl .rej|«aUį^i,i<l^ 
UininHai, tfti j|ws viscftiflis 
<ĮBis iš Bnrm>o^ fcypštu, vlĮįfljflį. 
O dal^M.
ric syhrpvė -iflH

*F, •:
kas ncsiyųpina. Vii(|įųaSj« 
čiųjpė. tavo .jėgas ir sve.įjia^ 
tai gali eitį, kįųr tįls

— A- !

— F. Lavinskas.

Benton, III
Žinios iš musų padangės

Balandžio 2 d. SLA. 156 
kuopa laike savo mėnesinį su
sirinkimą. Tarp kitko, buvo 
ir Centro sekretoriaus balsavi
mai. Dr. Vinikas gavo 18 bal
sų, o Raginskas — 7.

Pavasaris pas mus labai blo
gas kelias savaites vis lijo ir 
lijo. Laukai virto tiesiog pel
kėmis, todėl farmeriai negali 
pradėti pavasarinių darbų. 
Musų apylinkėje randasi ir 
keli lietuviai farmeriai, kurie
labai nusiskundžia dėl blogo 
oro.

Angliakasiai irgi negali sa
vo daržus apsėti, nors laiko ir 

ri pakankamai. Bendrai
imant, angliakasių padėtis yra 
baisiai bloga. Kaip visiems 
žinoma, dabar gyvuoja dvi 
unijos, — senoji ir- progrejy- 
vė. Nuo balandžio 1 d. dau
giau nei pusė angliakasių mu
sų apylinkėje atsimetė nuo se
nosios unijos ir prisidėjo prie 
progresyvės.

Likusieji pasiliko prie seno
siom unijos ir eina dirbti, kuo
met progresyvieji streikuoja. 
Šerifo deputės dieną ir naktį 
saugoja semtosios unijos na
rius. .Jie visą laiką yra apsi
ginklavę šautauvais. Atrodo, 
lyg karo padėtis, šerifas už
draudė tiek vienai ,tiek kitai 
unijai laikyti mitingus bei ki
tokius parengimus.

Reikia dar pažymėti, kad
prie progresyvės unijos dau
giausiai prisidėjo ' svetimtau
čiai, o senojoje pasiliko beveik 
visi amerikonai, kurie nieko 
nepaiso ir eina dirbti. Kai ku-

',1

SLA. 2&1 kuopos .imrį^titpa^

Balandžio 2 d. SLA. 284 kįp.( 
laike savo įnėnesįnį susiriųki- 
ipą, kuriąine buvo ęeųtro se^-į 
retoriaus balnąvimas. Nema
žas skaičius narių dėl šiokių 
ir kitokių priežasčių negalėjo 
susirinkime dalyvauti. Viso 
atvyko 28 ir jie visi pasisakė 
už Dr. Viniką. Tokiu budu 
Dr. Vinikaę gavo 28 balsus, o 
Raginskas nei vieno.

5 varbus pra 11 eš i m a s
Susivienijimo kuopos 

r1-----  ’ ’ ’
tuviams pranešime, jog balan
džio 30 d. šv. Kazimiero para
pijos svetainėje (15-th Avė. ir 
Lincoln St.) įvyks šokiai ir bųš 
lietuviški krutami paveikslai. 
Daugiau to: tai bus, taip sa
kant, lietuviški “talkies”, — 
garsinės filmos. Judžiuose jus 
pamatysite Lietuvos žiįi’diiėsį 
išgirsite juos kalbant. Tai tiki 
rai pirmas tę^s atsitikimas 
musų kolonijoje.

1 irma bus rodomi paveiks
lai, o paskuLšokiai, kurie tęsis 
igi 12 vįl. ųakties. Įžanga vi

sai žema. Atvykite patys ir 
praneškite kitiems. Tuo pa
rengimu rūpinasi SLA. 284 
kuopa. Pradžia 7 vai. vakare.

Komitetas:
A. Grakey, 

i Vaitkus,
S. Kučas.

ouciviviujiuio Kuopos na* 
riams ir visiems šio miesto lie

GARsto’F.s
NAUJIENOSE
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and foil.wra LT^ge’
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d(į4ęjįp i^eteoro, kuris nukrito šiaurrytinėj daly New Mexico valstijos. Meteoras 
sprpgo o,vp, ir jp skeveldros išlakstė visu plotu tarp Tucumcari, N. M. ir Pueblo, Colo
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DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS■' e
iRASMiųiNfiS, PARODOS TAUTINIŲ
GAURIŲ ofeŲVIŲ SEKCIJAI,

'1739. . Šgųth Halsted Street, Chicago, Illinois.

šįuomi į stoju į (į ęhieagos .Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos “LIETUVIŲ DIENOS 
’s’ rsą ir priUunČiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso tai- 

, .Vi - „--..Ju' tąsę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Aš
’r dalyvauti “Lietuvių Dienos” iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.

'Vardys ir pavardė

Adrcsas ...........

SU

Gimimo vieta

metų amžiaus. Aš gimiau ............d mėn. metais

Aš lankiau sekančias mokyklas

M$no užsiėmimas yra

Akių spalya

Plaukų spalva

Parašas ........

Svoris aukštis

□ Blondinė □ Brunetė □ Šviesiaplaukė

(asmens, kuris prisiunčia fotografiją).

^Lietuvių Dienos Karalaites”
KONKURSĄ SKELBIA

PASAULINĖS PARODOS LIET. SEKCIJA
.. ...■ n,. ... . |

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

Ji dalyvaus su savo “svitą” “Lietuvių Dienos” iškilmėse 
ir jose ofięijuos.

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

, '■ • , ’ f" . * , * . ! i“ J “ '' ' į !■
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Chįcagęs Rasaulinės Parodos Tautinių 
Grupių Lietuvių Sekcija yra pasiryžusi 
išrinkti tipingiausią ir grąžinusią lietu
vaitę kaipo “LIETUVIŲ DIENOS KA- 
RAMITĘ” iškilinęws, kurias sekcija 
rengia Chięagos Pasaulinėje Parodoje 
liępęs 16 cį., — “Liętuvių Dieną”.

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

i
Laimėjusioms bus suteiktos atatinka

mos (Įoyąnos ir insįgnja.
JŲJurės “svitą” iš 12 mergaičių, kurią 

rudaryš sekančios tipingiausios ir gra
žiausios lįetuvaitės. Viso Lietuvių Sek
cija parinks 18-ką mergaičių ir iš jų 
tarpo parinks “Karalaitę”. Kitos mer
gaites sudarys svitą.
Į kpnlųirsą gali įstoti visos lietuvaitės.

Į Konkursą gali , įstoti visos lietuvaitės 
gipiusios Lietuvoje ar kitoje šalyje, n,uo 
16-kos il;i 26 mętų amžiaus.

Lietuvaitės norinčios įstoti į konkur
są, ar tėvai norį, kad jų dukterys daly
vautų konkurse, turi prisiųsti savo (jos) 
fotografiją su kuponu, kuris telpa že
miau. Suteiktos informacijos yra kon- 
fidencialės ir jų konkurso vedėjai ne
skelbs. Fotografija turi būti nemažesnė 
už atvirutę. Pageidaujama, kad, jeigu

galima, jos butų didesnės už at
virutę.

Konkurso vedėjai nąri pabrėžti, kad 
šis konkursas nėra “gražuolių konkur
sas” — “beauty contęst”. Renkant “Ka
ralaitę” ir jos “svitą/’ teisėjai, į ku
riuos įeina penkios Chącagos lietuvės 
ir penki lietuviai ,profesionalai* at
sižvelgs į tundrą išsilavinimą, naturalį 
grožį, tipinguiną. Konkurso vedėjai su
teiks reikalingą priežiūrą išrinktosioms 
lietuvaitėms Chicagoje ir netoleruos, 
jokių prasižengimų prieš taisykles ar 
neatatinkamą elgesį, tlž prasižengimus 
vedėjai diskvalifikuos konkursantę, o 
jeigu ji bus vieną išrinktųjų,j syjtą, jos 
vieton parinks kitą,

Siųskite fotografijas ir kuponus tuo- 
jąus. Visos Lietuvoje, Amerikoje ar kur 
kitur gimusios liątuyąjtės gali šiame 
konkurse dalyvauti. Re to, visos turi 
pjogą laimėti “J^rAlaį^s” tį^ą.

Visos lietuvaitės raginamos konkurse 
. dalyvauti.

Laiškus tu kųpoųąis ir. fotograĮijomis 
adresuokite:
“ŲETUVIŲ DIENOS KARALAITES* 
konkursas, Lilhuąnian į Secfioų, Com- 
mitęe on Nationalities df A Century of 

Progress, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

• . ‘‘./r BC"
Platesnės žinios ir tolimesnes informacijos apie šį konkursą bus talpinamos laiks 

nuo laiko visuose lietuvių laikraščiuose. , ; / . . .
-
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Rašo J. T. Bendžius

Buvo

kad

ic be abejo nėra sau

vienytis prie

Trečiadienis, bal. 19, 1933

KĄ ŽMONES MANO
Dėl “Sandaros” Miko • y 1 • • i <•» i i

i sei
mas aiškiai parodė, kad san
dariečiai buvo pardavę fašis
tams Vitaitį (Bajoras fašistų 
parama nebūtų tiek balsų ga
vęs laike rinkimų. Ir jei ne 

retink-'pažangieji, tai Vitaitis tikrai 
torius Mykolas vis neiškenčia nebūtų buvęs išrinktas redak- 
nekandžiojęsis, o ypatingai jis torium. Nieko negelbėf, Mi- 
“sandarietiškai“ atsimoka kai, kaili mane nekrikštysi, — 1 1 • • * • • tiems, kurių malonę jis nau- aš buvau aiškių demokratinių 
dojosi ir per kurių pastangas įsitikinimų, tokiu ir pasilikau, 
jis šiandien gyvena Chicagoje. į Tačiau Pgh’o sandariečių ir 
Prisimena man praeitų metų pačių “Sandarų“ sunku beat- 
SLA. rinkimų kompanija, — skirti nuo “Vienybės“, todėl 
kiek Mykolas per savųjį laik-|“Sandara“ nustojo daug narių 
raštį išliejo pamazgų ant vie- ir nuoširdžių rėmėjų. Juk pa- 
no iš darbščiausiu ir sųžiningo čiam Pittsburghe buvo eilė 
kandidato į SLA. iždo globėjus kuopų su apie penkiais šhn- 
St. Bakano.

Mikai, ir taip greit užmir-

burnojimų
seni i-Buvęs presbiterijonų 

narijos Pittsburghe klerikas, 
dabartinis “Sandaros“

jų gavai prieglaudų “Naujie
nų“ redakcijoje? To pat B. 
pasidarbavimu buvai su gra
žia vakariene išleistas Chica-| 
gon; na, o dabar, matyti, kiti' 
vejai papūtė — nebegeri Pgho; 
priedeliai, nebegeros ir “N.“.

Praeitame “Sandaros“ nu- 
merv ir mano aminio užkliu
vo Mykolui. Nepasigailėjo M. 
man nei įvairiausių titulų. 
Mat nepatenkintas jis mano 
tilpusią korespondencija “N.“, 
kurioje pažymėjau, jog sanda
riečiai Pgb’e agituoja balsuoti 
į SLA. Centro sekretorių už 
Raginskų. Tarp kitko, pažy
mėjau. jog sandariečių esama 
apie tuzinas, ir tie patys pri
klauso SLA. todėl ir paduotų 
balsų už Raginskų bus nedau
giau tuzino. Mano pareiški
mas kaip tik ir pasirodė tei
singas, nes balsavimuose SLA. 
kuopa Solio dalyje, kurioje 
v ra (i sandariečiai, atidavė 6

lyje 5 bals, už Raginskų ir čia 
tik 5-kių sandariečių enama.

Nepasiapfis, jog Pgb’to San- 
ų darieciai Dr. Vinikų ir Vitaitį 

skaito nekošernais. Pgh’o san
dariečių dvasios vadas, p. Pi- 
variunas praeitų metų SLA. 
III-čio apskr. suvažiavime 
griežtai išėjo prieš Vitaičio ve
damųjų linijų “Tėvynėje“ ir 
labai priešinosi rezoliucijai, 
užginančiai “Tėvynės“ nusis
tatymų; sandariečiai tam pa
čiam suvažiavime taippat prie
šinosi priėmimui protesto prieš 
P. Tarybų dėl Viniko išbrau
kimo, laike paskutiniųjų rin
kimų į P. Tarybų.

Nepaslaptis, jog pas sanda
riečių “dvasios vadų“ prieš 
SLA. rinkimus ir dabar atvy
kę kokusuoja “dvyliktos kate- 
gorijon’’ činauninkai iš “Vieny
bės balagano.

Kam čia Mikui karščiuotis.

LITERINE
relieves

SORE THROAT
Listenne beveik mome ulia 
u/niuu turinčias bendram* 
su paprastais šalčiais bakten 
jasl Tas palengvina just 
gerklf, kada bakterijos ją su-l 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
priletdime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai* f 
ke 2*6 žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie. kurie plauna 
gerklf <u Lisrerine tiktai 
trsitgo Šalčiais, turėjo M- 
trumpesnius ir U lengvesniu- 
už tuos. kurie nesiplovė 
Lambert Pharinacal Co.. S» 
Louis. Mo.

Reduces COLDS

m.
tais narių, o dabar beliko tu-nų žmonių užpildyti eiles šonų-jų. Vienais sveikiausių reišk 
žinąs. Priežastis aiški San-jų ir t.t. Kuomet mažoms, silp-mių, tai didelis skaičius čiag 
dara nutolo nuo savo princi- noms draugijoms to padaryti mio jaunimo. Aišku kai diena, 

paėmė vado- jau nėra galima. .'kad tiktai los lietuviškos orga-
jnizacijos galės ilgai ir sėkmin
gai gyvuoti, kurkis moka į- 
traukti lietuvių jaunimų į savo 
eiles.

Dar yra ir kitos dvi pašalpos 
draugijos Chicagoje, ki.Tia.s ga
lima vadinti stambesnėmis: c 
Keistučio Kliubas ir Teisybės 
(Mylėtojų. (b. d.)

pų; “Sandarų 
vauti žmonės be nugarkaulio.
Jei “Sandarų“ vadovautų as
mens (sandariečiai) kaip St. 
Vitaitis, Strimaitis, buvęs

NAUJIENOS,

ji didesnė jų dalis yra likvidavu- 
kitų, 

į draugijų, 
va- iš esamų draugijų Chicagoje, j 

nemažiau 95 nuošimčiai mažai 
ko vertos, jos jau baigia savo 
gyvenimo dienas. Iš geriau gy
vuojančių draugių Chicagoje 
yra sekamos: Chicagos Lietu
viu Draugija Savitarpinės Pa
šalpos—šita draugija turi virš 

“S.“, greitu laiku pasijusite 1,200 narių ir tame skaičiuje 
jus vadukai, praradę ir likti- yra apie 300 čiagimių lietuvių, 
čius savosios organizacijos. |taiP vadinamų jaunuolių. Tur- 

,, ,, n .tas draugijos siekia iki $30,000 
J '(tnsdesimts tūkstančių). Į Ch.

'Liet. Draugijų S. P. priklauso 
vyrai ir moterys, pašalpos yra 

i trys skyriai $6.00 savaitėje, 
$10.00 savaitėje ir $16.00 sa
vaitėje. Pomitinės $250.00. 
Nariams pašalpa mokama 70 

'draugijos nebepriima jų, vien savaičių, išsirgęs ir išėmęs pa
rodei, kad narių amžius senas, šalpų už 70 savaičių gali pasi- 

tai kalbėti.'o turtas organizacijos visai iš- likti Draugijos nariu ir gauti 
Mano draugiškas pa- pašalpų vien susižeidus, taipgi 
visoms lietuvių pa- pilnų pomirtinę. Nariams pa

skubini šalpa mokama bile kur Jungti? 
stambesniųjų, nėse Valstijose. Gyvenantiems 

geriau gyvuojančių, žinoma, jei Lietuvoj mokama vien pomirti- 
dar priima. Tokiu budu, atlik- nė. 
site savo draugijos nariams 
šventų darbų, jų nenuskriausite, 
neapgausite, nejausite ant sa
vo sąžinės tamsaus šešėlio. 
•Stambesnios lietuvių organiza
cijos gali suieškoti daug įvairių 
būdų savo draugijos patobuli 
nime, užtikrinti ilgų gyvenimą 
—gali gauti naujų spėkų, jau-

Prie kokių draugijų verta 
dėtis?

Chicagoj? dur yra daug lie- 
Pronskus, Dr. Vinilais ir pa- tuvių draugijų, bet manau, kad
našus jiems, tai šiandien 
hutų tvirta organizacija, sto- sių iy prisidėjusių prie 
vinį i ant tvirtų demokratinių geriau gyvuojančių 
pagrindų. Dabartiniai gi 
dūkai po “S.“ redakcijos pa
stoge visus buvusius “Sanda
ros“ narius (kurie apleido 
sandariečių eiles dėl “S?’ ne
aiškios linijos), krikštyja viso
kiais vardais, net primesdami 
komunizmų. Taip tvarkydami

VIENA IŠ GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

MIRŠTA MUSU PAŠALPOS DRAUGIJOS 
GELBĖKIME JAS!

Nemalonu apie 
dar nemaloniau rašyti laikraš-j garavęs, 
čiuose, bet ryškus gyvenimo tarimas 
faktas svilina mums akis, kad šalpos organizacijoms 
sunkus musų darbas laike 20- 
30 metų nyksta lietuvių gyve
nime tarsi migla ryto saulei 
patekėjus—nyksta musų pašal
pos draugijos, kurias tvėrėm, 
auklėjome, dėjome paskutines 
savo pastangas, kad tas drau
gijas išauginus, kad jos teik
tų dvasinę ir materialę pagelbų 
savo nariams apsirgus bei mi
rus, suteikus likusiai šeimynai 
keliolika skatikų savarankiam 
gyvenimui.

Šiurpas ima apie tai kalbant. 
Nariai išbuvę ilga laikų organi
zacijoje, sumokėjo stambias su
mas pinigų— o jų organizaci
jos miršta viena paskui kita, 
likviduojasi. Vargšai senesni 
nariai mokėję j jas net po po
rų desėtkų metų ir daugiau 
atsisveikino su sftvo įmokėtais 
centais, atsisveikina su vilčia 
kų nors gauti ligoje, su viltimi 
kad u‘ž jų tuos įmokėtus dole
rius bent juos palaidotų.

Daugelis iš mus metam kalte 
už draugijų nykimų ant esamų 
sųlygų: bedarbės, imigracijos ir 
t.t. Tame yra teisybės — čia 
nebandau ginčyti, bet pasimai
nius gyvenimo sąlygomis reikė
jo ir reikia prie esamų gyveni
mo sųlygų ’&ikytis. Ar daug 
musų draugijų vadų apie tai 
rūpinasi?

Gana ir gana mažas nuošim
tis pasistengė savo skęstančių 
di augi jų laiku gelbėti, 
aišku kiekvienam, kuris nors 
kiek gyvenimų permatė, 
mažosioms lietuvių organizaci
joms gyvenimo laikas trumpas. 
Kų darė ir ką daro musų pa
našių organizacijų vadai— di- 
džiiųnoje absoliučiai nieko.
Gelbėkite savo draugijas, jei 

dar ne vėlu
Kiek yra žinoma, laike pas

kutinių metų, daug Chicagos ir 
apielinkių lietuvių draugijų lik
vidavosi, daugelis 
prisidėti prie kitų stambesnių 
draugijų, jei dar 
turto. Kai kurios 
prisidėti, bet geriau stovinčios

Laike ligos laiks nuo lai
ko prižiūri Draugijos daktaras.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos, yra pa
vyzdingiausiai vedama draugija. 
Nors aš dar ne senas čia narys, 
bet spėjau pastebėti, kad or- 
ganizacijinis tvarkos aparatas 
yra kur kas geresnis negu dau
gumoje kitu lietuviškų draugi-

SUSTABDO 
galvos skaudėjimą 
Nėra greitesnio budo sustabdyti galvos 
skaudėjimą 
gesnio budo—negu dvi tab.etkos Baye 
Ąspirin.

Jus girdėjote gydytojus sakant, kad 
Bayer Aspirin yra saugus. Jeigu jus 
jau mėginote, jys žinote, kad jos duo
da geras pasekmes. Jus galite priimti 
tas tabletkas kasdien per metus laiko, 
be jokių blogų pasekmių. Ir kiekvieną 
sykį kaip jas priimate, jus gaunate lau
kiamą palengvinimą. Vartokite Bayec 
Aspirin. Yra saugus. Ir dubda geras pa
sekmes. Greita pagelba nuo galvos skau
dėjimo, persišaldimo, ir kitų staigių ne
smagumų.

LINOLEUM 9x12

J Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
’ldaras kasdie nuo 8 v. ryto 

I iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
j nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

THOR SKALBIMUI MAŠINA ęjj

GELEŽINES LOVOS

$2.95
Didelis pasirinkimas visokių spalvų

City Furnitūra Co
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai
2310 W. KOOSEVELT KOAD

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

dar spėjo

turėjo kiek 
irgi norėjo

Kaklai as
Kapitonai 

Pasauliniame kai

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ-IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciaiiškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų it pūslės, užnuodijimif krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmui, nuga
roje, kosėjimą, gerklei skaudėjimą ir paslaptingai ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia it persitikrinkite ką jis jums gali padaryti' 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedeliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. _ kampas Keeler Avė. Te!. Crawford 5573

fflElGE&VUM. G IRĘS

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 dideli 
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. Canal 6174

Chicago, Illinois

REPUBLIC 3100

J. J. BAGDONAS
LIETUKU GRABORIUS

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

2506 West 63rd Street
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tas, liudija ^ir tie gyvenančių Rusijoje žhionių laiškai, 
kurie kartkartėmis pasiekia užsienius ir patenka į spau
dą. Keletas jų buvo įdėti ir “Naujienose”. Apie “gero
vę” sovietų žemėje kalba tik komisarai ir apmokami 
bolševikų agentai, kurie meluoja dėlto, kad jie iš to da
ro gyvenimą.

Oscar Wilde Vertė A. Kartūnas

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

Entered aa Second Claaa Matter 
Marsh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IU. under the act of 
Mareb 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidda Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halated St. Chicago, 
UI Tnūfonaa Rooaevelt 8500.
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PERGALĖTOJAMS PRIKLAUSO GROBIS
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Per tris mėnesius laiko, pasikeitus administracijai 
Illinois valstijoje, beveik 2,000 demokratų gavo įvairias 
vietas valdžioje, kurias pirmiaus turėjo republikonai.

Šita sistema, kad vienai partijai laimėjus rinkimus, 
ji pašalina priešingos partijos valdininkus, neatsižvel
giant į jų gabumą arba tinkamumą, ir pasodina į jų 
vietas savo žmones, yra didžiausias korupcijos šaltinis 
Amerikos valdžioje.

KOVA DĖL INFLIACIJOS

Jungtinių Valstijų senatas vėl balsavo sumanymą, 
kad sidabras butų legalizuotas, kaipo metalas pinigams 
mušti, šalia aukso. Šį kartą už jį pasisakė 33 senato
riai, prieš 43.

Palyginti su balsavimu sausio mėnesį, "‘laisvo si
dabro” šalininkų skaičius žymiai padidėjo, nes tuomet 
toks pat sumanymas buvo atmestas 56 balsais prieš 18.

Sidabro pripažinimas piniginiu metalu reikštų in
fliaciją, nes, ėmus pinigus mušti iš sidabro, jų butų ga
lima išleisti kelis kartus daugiau, negu kad yra dabar.

Bet toks infliacijos kelias vargiai yra praktiškas. 
Vartojant sidabrą, šalia aukso, kaipo metalą pinigams 
daryti, reikėtų nustatyti jo vertę. “Laisvo sidabro” ša
lininkai siūlo nustatyti, kad viena uncija sidabro yra 
verta vieną šešioliktą dalį uncijos aukso. Kongresas 
taip, žinoma, gali nuspręsti, bet jisai negali padaryti, 
kad šitų dviejų metalų vertė nesikeistų.

Jeigu sidabras, sakysime, atpigtų, taip kad už vie
ną unciją aukso butų mokama ne 16, bet 17 uncijų si
dabro, tai auksiniai pinigai pasidarytų brangesni, ne
gu sidabriniai. Kiekvienas tuomet stengtųsi sidabrą iš
leisti, įsigyjant už jj auksą. Auksą žmonės laikytų pa
slėpę, o apyvartoje pasiliktų tiktai sidabriniai pinigai.

Yra žinomas “Gresham’o įstatymas”, sulig kuriuo 
blogesnės rųšies pinigai visuomet pasilieka apyvartoje, 
o geresnės rųšies išnyksta, kuomet yra vartojama ge
resni ir blogesni pinigai. Tai yra natūralūs biznio eigos 
rezultatas, ir jokiais įstatymais kongresas to sulaikyti 
negalėtų.

PALYGINIMAS

“The Manchester Guardian” korespondentas, kuris 
tyrinėjo gyvenimo sąlygas sovietų žemėje, ypač šiauri
niame Kaukaze ir Ukrainoje, rašo, kad gyventojų ma
sės tenai kenčia tikrą badą. Daugelyje vietų ūkininkai 
jau per keletą mėnesių nėra matę duonos. Ir štai kokį 
palyginimą korespondentas daro tarpe ekonominės gy
ventojų padėties Rusijoje ir Anglijoje:

“Nėra nė 5 nuošimčių gyventojų (Rusijoje), 
kurių gyvenimo standardas yra lygus arba beveik 
lygus standardui Anglijos bedarbių, gaunančių že
miausio laipsnio pašalpą. Aš darau šitą pareiškimą 
sąmoningai, nes aš palyginau jų (Rusijos gyven
tojų) būklę su šeimynos išlaidomis, apskaičiuoto
mis neseniai išėjusioje Mr. Fenner Brockway kny
goje ‘Hungry England’, kuriai, be abejonės, nega
lima užmesti, kad ji piešia dalykus per daug opti
mistiškai.”
Fenner Brockway, Anglijos vadinamųjų “nepri

klausomųjų darbiečių vadas, yra labai pakrypęs į bol
ševizmą. Neperseniai jisai su savo artimesniais vien
minčiais atsimetė nuo Darbo Partijos ir dabar sudarė 
“beh’dla frontą” su komunistais. Tų kairiųjų “darbie
čių” Anglijoje, beje, yra nedaug.

Pasirodo tačiau, kad Anglijos bedarbių gyvėriimas, 
kurį Fenner Broįktvay nupiešė, nepasigailėdamas juo
dų dažų, dar vištiėk yra daug geresnis, negu gyveni* 
mas žmonių masių Rusijoje. Anot “The Manchester 
Guardian” korespondento, bolševikų karalystėje ma
žiau kaip pėnki nuošimčiai žmonių naudojasi tokia 
“gerove”, kokią turi menkiausiai šelpiamų bedarbiu rų- 
šis Anglijoje.

Galima tia'd įšiVaizduoti, kokioje padėtyje yra kiti 
95 nuošimčiai sovietų gyventojų!

Per penkioHką metų diktatoriškai valdydami Ru
siją, bolševikai užtraukė ant jos tokį skurdą, kokio tur 
būt nėra nė'vienoje ‘kitoje‘Europos šalyje. Kad tai fak

Rašydamas apie Vokietijos 
hitlerininkų sumanymą “sutau- 
tinti” krikščionišką religiją, 
“Draugas” sako:

“Senovės pagonizmas ne
turi nė kokio sąryšio su 
krikščionybe. Senovės j uda- 
izmas (žydų tikėjimas. — 
“N.” Red.) turi. Musų tikė
jimas yra senovės žydų reli
gijos tęsinys, bet papildytas 
visais Dievo pareikštais pri
žadais ir tų prižadą išpildy
mais. Senovės žydų tikėji
mas tad yra krikščionybės 
pagrindas.”
Bet tai įtik dalis tiesos, žydų 

tikėjimas yra ne tik krikščio
nybės pagrindas. Pati krikščio
nybė yra sutverta žydų, nes 
jos steigėjas Jėzus buvo žy
das, Jėzaus mokiniai buvo žy
dai ir pirmieji apaštalai buvo 
žydai.

Tačiau netiesa, kad krikščio
nybė neturinti ryšio su pago- 
nizmu.

Kokia yra vyriausioji pago
niškųjų tikėjimų savybe? Po
liteizmas — tikėjimas į daug 
dievų, tarpe kurių vienas yra 
laikomas vyriausiuoju dievu ir 
dar vienas arba du yra beveik 
lygus jam, o po jų seka visa 
eilė mažesniųjų dievų, deivių, 
dievukų ir pusdievių. Taip grai
kai turėjo Dzeusą (dienos die
vą), kuris vadovavo visiems 
dievams Olympe, ir antrą be
veik tokį pat galingą dievą Po- 
sseidoną (nakties arba požemio 
dievą). Be jų, senovės graikai 
dar garbino daugybę įvairių 
menkesnių dievų, kurių vieni 
buvo Dzeuso ir jo žmonos vai
kai, o kiti tų dievo vaikų vai
kai arba pusiau dievų, pusiau 
žmonių vaikai (herojai).

Senovės Romos religijoje ma
tome tokią, pat didesnių ir ma
žesnių dievų daugybę. Pas se
novės egiptiečius, babyloniečius, 
persus ir kitas tautas irgi bu
vo panašus tikėjimai.

Senasis žydų tikėjimas taip 
pat buvo politeistiškąs (su 
daug dievų). Tik Maižis įvedė 
pas juos monoteizmą, t. y. įti
kėjimą į vieną dievą, kurį jie 
vadino Jahu arba Jahvę. O 
Maižis, kaip žinoma, augo ir 
mokinosi Egipte. Egipto dva
siški ja tais laikais turėjo slap
tą “mokslą” (religiją), kuris 
visiškai skyrėsi nuo viešojo, 
oficialio tikėjimo. Viešasis, pa
prastiems žmonėms žinomas ti
kėjimas garbino daug dievų, 
reiškia, buvo politeistiškąs. Bet 
aukštesnieji Egipto kunigai jau 
buvo sugalvoję tikėjimą j vie
ną dievą. Jisai buvo nuo žmo
nių slepiamas, kadangi kunigai 
bijojo, kad žmones paliaus jų 
klausę ir nebeduos daugiau au
kų, jeigu jie supras, kad tų 
dievų, j kuriuos jie buvo pap
ratę tikėti, visai nėra. Kunigų 
slaptoji religija skelbė, kad yra 
tik vienas dievas — Dvasia, 
kuri sutvėrė visą hasaulj.

šitą slaptą Eąypto kunigų 
religiją patyrė Maižis, ir jisai 
sumanė ją įvesti žydų tauto
je, nokdamas tuo budu sujung
ti į daiktą įvairias žydų gen
tis, kurios iki tol nuolatos tar
pe savęs kovodavo. Jam tatai 
pavyko tiktai po ilgos ir sun
kios kovos, žydai buVo pirma 
tauta, kurioje monoteizmas (ti
kėjimas į vieną dievą) pasida
rė vieša visos tautus religija, 
ši religija yra išdėstyta “Se
nam Testamente”.

Bet Jahu garbinimas pasiro
dė naudingas tiktai žydų kuni
gams ir turtuoliams, žmonės 
dėjo “vienffi dievui” aukiį

kurios, žinoma, eidavo ne į dan
gų, bet į bažnyčios skiepus ir 
kunigų kišenęs, o tuo tarpu 
liaudis kentė vis didesnį skur
dą. Skurdas ypač padidėjo, 
kuomet Judėją užkariavo Ro
mos imperatoriai, kurie apkro
vė kraštą sunkiomis taksomis 
ir pastatė j valdžios vietas at
siųstus iš Romos biurokratus, 
žydų liaudyje kilo bruzdėjimas 
ne tik prieš svetimą Romos 
jungą, bet ir prieš savo dva
siški ją ir jos skelbiamą tikėji
mą.

šitas judėjimas pagimdė 
krikščionybę. Krikščionys ne
atmetė tikėjimo j vieną dievą, 
bet jie sake, kad nepakanka ti
kėti į dievą, reikia dar mylėti 
artimą ir tą artimo meilę rei
kia paremti gerais darbais. 
Krikščionys bandė sujungti re
ligiją su ekonominiu mokslu. 
Jie skelbė kovą turtuoliams, rei
kalavo turtų pasidalinimo ir 
laike savo idealu komunistišką 
vartojimą: gyventi bendruose 
namuose, valgyti prie bendro 
sitalo, dalintis rūbais ir neturė
ti jokio privatinio turto. Tas 
komunistiškas judėjimas žydų 
žemėje buvo sunaikintas, kuo
met Romos kariuomenė sumušė 
sukilėlius ir sugriovė Judėjos 
sostinę Jeruzalę.

Tuomet krikščionys iš žydų 
žemės ėmė emigruoti i Romą 
ir kitus Romos imperijos did
miesčius. Čia irgi buvo daugy
bė beturčių, todėl komunistiš
kos krikščionių idėjos rado čia 
derlingą dirvą. Ėmė, tiesa, apie 
300 metų, iki jos užkariavo Ro
mos imperiją, bet ketvirtame 
šimtmetyje imperatorius Kon
stantinas, kuris pats buvo pa- 
gonas (ir pašomi mirė), pa
skelbė krikščipnybę valstybes 
religija. Nuo tb laiko ji iš be- 
turčių religijos pamažu persi
keitė į valdovų ir ponų religi
ją. Iš pavergtos tautos (žydų) 
religijos ji tapo perdirbta į 
viešpataujančios tautos tikybą. 
Žydus, kurie Jąvč Romos val
stybei krikščionybę, krikščio
niški valdovai ėmė persekioti. 
Ta neapykanta prieš žydus 
(antisemitizmas) užsiliko dau
gelyje krikščioniškų šalių dar 
iki šiol.

Bet pasikeitė ne tik tautine 
krikščionybės spalva ir ekono
minis jos turinys (komuniz
mas). Romos imperijoje ir to
se tautose, kurias Roma valdė, 
krikščionybė laipsniškai priė
mė daugybę pagoniškų idėjų. 
Mytas (padavimas) apie krikš
čionybės steigėjo dievišką gi
mimą davė pradžią krikščioniš
kai “trejybės” (traiccs) dog
mai. Tuo budu atsirado trys 
dievai: tėvas, sūnus ir dvasia. 
Vėliaus visai eilei pagoniškų 
dievų ir dievulių buvo duoti 
krikščioniškų “šventųjų” var
dai; pagoniškos šventės tapo 
perkeistos į krikščioniškas 
šventes, žodžiu, krikščionybė 
susiliejo su pagonizmu, ir šian
die yra labai sunku atskirti, 
kur baigiasi krikščionių idėjos 
ir kur prasideda pagonų idė
jos. Aišku tačiau, kad krikš
čionių tikyba seniai nebėra 
monoteizmas. Ji yra daugelio 
dievų garbinimas.

Todėl netiesą sako “Drau
gas’', kad senovės paįįonizmas 
neturįs jokio ryšio su krikš
čionybe. Iš pagonizmo, išsivys
tė ir žydų tikėjimas (“senasis 
testamentas”), ir dabartinė 
krikščionybe (“naujasis testa
mentas”).
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(Tęsinys)
“Bet ar jus užginate tą; 

Henriau?”, paklausė tapyto
jai!, vaikščiodamas sukandęs 
lupą. “Galimas daiktas, 
jus tam. nepritariate. Tai 
koks nors pakvaišimas.’*

“Dabar aš niekam nei 
tariu nei priešinuos. Tai yra 
kvaila pažiūra į gyvenimą. 
Mes nesame atsiųsti į šį gyve
nimą išaiškinimui moralių 
prietarų. Aš visai netėmiju, 
ką paprasti žmonės sako ir aš 
nesikišu į tą, ką žavėtini

kad 
yra

dedamas savo ranką ant jo 
peties ir šypsodamas. “Eina
me sesti ir išbandykime, koks 
Čia yra naujaą virėjas, o tada 
jus papasakosite, kaip viskan 
atsitiko.”

“Iš tikro, aš mažai ką tu
riu pasakyti,” šaukė Dorianas, 
sėsdamas prie mažo apskrito 
stalo. “Kas atsitiko, tai pap
rastai tik tas. Apleidęs) jus va
kar vakare, Henriau, aš ap
sirengiau, pavalgiau vakarie
nę tame mažame itališkaue 
restorane Ruperto gatvėje, ku
rį jus man parodėt, o aštun
tą valandų aš nuėjau į teatrą. 
Sibylė lošė Rosalindą. Žino
ma, scencrijos buvo bjaurios 
ir Orlando buvo visai netikęs. 
O Sibylė! Jums reikėjo pama
tyti ją! Kai ji atėjo vaikino 
rūbuose ji buvo tikrai stebuk
linga. Ji dėvėjo samanų spal
vos aksominį žakietuką, cina
mono spalvos rankovėms, lai
bomis rudomis kojinėmis kry
žiavai apraišiotomis, puikią 
žalią kepuraitę vanago plun
ksna prisegta kokiuo tai bran
gakmeniu, ir gaubtinį apsiau
stą tamsiai raudonu pamušaš- 
lu. Ji man niekad neatrodė 
puikesne. Ji turėjo visą švel
nią graciją tos Tanagra figū
rėlės, kurią jus turite savo 
studijoj, Baziliau. Jos plaukai 
apsupę jos veidą, lyg tamsus 
lapai aplink šviesią rožę. O 
jos lošimas — gerai, jus palys 
pamatysite šį vakarą. Ji yra 
tiesiog gimusi artistė. Aš fė- 
dejaii toje menkoje dėžėje vi
siškai sužavėtas. Aš užsimir
šau esąs Londone devyniolik
tame šimtmetyje. Aš buvau 
toli su savo meile, girioje, 
kurią joks žmogus nebuvo 
matęs. Po perstatymo aš bu
vau už kulisų ir kalbėjaus su 
ja. Mums kartu besėdint, stai
ga jos akyse pasirodė išvaiz
da, kurios pirmiau aš nebu
vau matęs. Mano lupos trau
kėsi prie jos lupų. Mes pasibu- 

i čiavome. Aš negaliu išpasako
ti, ką aš jaučiau tuo monoli
tu. .Man. atrodė, jogei nvisas 
mano gyvenimas buvo susiau
rintas į vieną rožinės spal
vos linksmumo tašką. Ji visa 
virpėjo ir purtės, lyg balta 
narcizą. Tada ji puolė ant ke
lių ir bučiavo mano rankas.

(Bus daugiau)

* /

“Priežastis, dėl kurios mes 
hlanome taip gerai apie ki
tus, yra tame, kad mes prisi- 
bijome savo gerumo. Optimiz
mo pagrindas’yra niekas dau
giau kaip baisi baime. Mes 
manome esą geraširdžiai, pri- 

kaimynams 
gali būti 

naudingos, 
bankininką,

pažindami savo 
tas doras, kurios 
mums patiema 
Mes garbiname 
kad galėjus rašyti čekį ant 
didesnės sumos, negu mes tu
rime pinigų padengimui to 
čekio, ir surandame gerų ypa
tybių pas užpuoliką vagį, tikė- 

žmones daro. Jeigu asmuo už- darni, kad jis gal nepalies 
ima mane, tai nežiūrint kokį musų kišenių. Aš nuoširdžiai 
pasireiškimo būdą jis pasiren
ka, man tas esti visiškai ma
lonu. Dorianas Gray’jus įsi
myli gražią mergelę, kuri lo
šia Juliutę, ir jis pasisiūlija 
vesti ją. Kodėl ne? Jeigu jis 
vestų ir Meskaliną, jis nebū
tų mažiau įdomus. Jus žinote, 
jogei aš nesu kovotojas už 
moterystę. Tikras neparanku
mas susituokimo, tai yra tas, 
kad susituokę žmonės pasida
ro nepavydus. O nepavydus 
žmonės yra bespalviai. Jiems 
trūksta individuališkumo. O 
visgi yra tokių temperamentų, 
kuriuos susituokimas padaro 
įdomesniais. Jie pasilaiko sa
vo egotizmą ir įgauna prie to

pri-

viską manau, ką esu pasakęs 
Į optimizmą aš žiuriu su di
džiausia panieka. O kas link 
sugadinto gyvenimo, tai joks 
gyvenimas nėra sugadintas, iš
skiriant tą, kurio bujojimas 
yra sutrukdytas. Jeigu jus no
rite sugadinti natūrą, tai tik 
reformuokite ją. O kas link 
vestuvių, tai žinoma, jog tas 
yra kvailystė, bet tarp moterų 
ir vyrų yra kitų įdomesnių 
ryšių. Tuos, be abejones, aš 
ir kurstysiu. Tie yra žavėtini, 
nes yra madoj. Bet štai ir 
pats Dorianas. Jis papasakos 
jums daugiau, negu aš galiu.”

“Mano brangus; Henriau, 
mano brangus Baziliau, jus 
abu privalote pasveikinti ma
nei”, tarė vaikinas, numesda- 
mas savo žvilgančių sparnų 
plosčių, ir iš eilės pakratyda
mas abiejų savo draugų ran
kąs. “Aš niekad . nesu buvęs 
taip li’nkshiaa. žinoma, tas 
yra staiga: visi tikrai malonus 
daiktai esti staigus. O vis-gi 
man rodosi, aš ieškojau to 
visą savo gyvenimą.” Jis buvo 
paraudęs iš susijaudinimo bei 
smagumo, ir atrodė stebėtinai 
puikus. * f

“Aš veliju, kad jus būtumė
te visada linksmas, Dorianai,’’ 
tarė Hallwardas. “Bet aš ne 
visai dovanoju jums už nepra- 
nęšimą man apie jūsų pasiža- 
dejiiųą vesti. Jus pranešėte 
Henriui.”

“0 aš nedovanoj u jums už 
pavėlavimą ant vakarienės,”

sti gyventi daugiau nei vieną 
gyvenimą. Jie gerai susitvar
ko, o būti gerai susitvarkiu
siam, aš manau, yra tikslas 
žnlogaus buvimo. Prie to, 
kiekvienas patyrimas turi ver
tę, ir ką nesakytum priešin
go susituokimui, tai be abejo
nės, yra patyrimas. Aš norė
čiau, kad Dorianas Gray’jus 
vestų šią mergelę, aistringai 
garbintų ją per šešis mėne
sius, ir staiga butų sužavėtas 
kokios kitos; -Jis: butų nuosta
bi studija.”

Jlįs nepriduodat reikšmės 
nei vienam žodžiui, ką jus 
pasakėt, Henriau. Jus žinote, 
tai. Jeigu Doriano Gray’jaus 
gyvenimas butų sugadintas, 
niekas daugiau už jus nesi
gailėtų. Jus esat daug geres
nis, negu jus nuduodat.”

Lordas Henrius nusijuokė. įsimaišė lordas Henrius, už
i........ .....     \ ‘ " " " . .. . '
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Išleido nužudyto Ch. 
majoro Cermako 

biografiją

vių. Tūlas Frank Smith ap
lėkė savo automobilyje ir smo
gė visu smarkumu į Siros ka
rą. Stiklai supjaustė Siros 
veidą, ir, be to, buvo gerokai 
apdaužyta jo galva, o ranka 
sulaužyta į 11 šmotų. Vietoje 
buvo suteikta pirmoji pagal
ba. Ligonis randasi kritiškoje

važiuodamas gatvekariu išsi
traukė revolverį ir pareikala
vo, kad konduktorius atiduotų 
jam pinigus. Bet kondukto
rius vietoj pinigų, smogė jam 
į žandą, kad mokinys išvirtę iš 
galvekario ir nusimušė nosį.

Policija dabar pratina mok
sleivį gyventi visai be pinigų.

levard. Buvo manoma, kad ji 
mirė iš išgąsčio, kuomęt ją 
užpuolė keturi vagys ir afėmė 
$1.80. Vakar coroneris paty
rė, kad ji buvo pasipapgla. 
Policiją dalybą tyrinėja.

Vakar rytą mirė Felix Flor- 
sl^eim, 62 m., buvęs FlorsĮieim 
ŠĮięe Coiųpany direktorius.

Valgyklos savininkas 
pjaustydamas 'mėsų 

nusipipyę rankų
Anton, the Marthyr”; auto

rius H. K, Barnard; knygą 
išleido Marion Publishing 
Company.

šiomis dienomis miesto kon
trolierius M. S. Szymczak, mi
rusio Chicagos majoro drau
gas ir kabineto narys, įteikė 
Vivian Graliam, majoro anū
kei, jo biografiją, kurią išlei
do Marion Publishing Compa
ny. Autorius yra H. R. Bar
nard. Biografija pavadinta 
“Anton, the Martyr”, —“Anta
nas, Kankinys”.

Biografijos įteikimo 
monijos įvyko stoties* 
studijose, iš kur buvo 
liuofa kontrolieriaus
kurioje jis nušvietė Cermako 
būdą, darbus, ypatybes, etc.

Majoras Cermakas gimė Če
koslovakijoje iš neturtingos 
šeimynose Dar kūdikis buvo 
atvežtas į Jungtines Valstijas. 
Pradėjo dirbti jaunas. Nuo 
kasyklų prasimušė į viršų ir 
savo laikji buvo bankierius ir

metus

Užvakar valgyklos savinin
kas H, Menuigas, 436 North 
Clark st., skaudžiai susižeidė 
ranką, kuomet jis piaustė mė
są.

Jo pirštą pagavo mėsos 
piaustyino mašiną, įtraukė vi
są ranką ir ją nukirto.

Neatsargus automobili- 
tas sužeidė 10 metų 

berniukų

cere- 
W1BO 
trans- 

kalba,

Neatsargus automobilistas 
sunkiai sužeidė 10 metų ber
niuką William Jould, 1900 W. 
Division strceet, kuomet jis 
bego pro užpakalį galvekario. 
Automobilis nulaužė jo deši
niąją koją. Sužeistąjį nugabe
no į Iroąuois ligoninę.

Rengia balių ligoninės 
naudai.

oavv įcur.u _ _ „ ------------

kontraktUrius. Ilgus 
darbavosi politikoje.

Automobilio kolizi 
joj sulaužė ranką 

į 11 šmotų

Columbia Hospital Associa- 
tion, 333 4Wcst North avenue, 
rengia iškilmes Chicagos Ki
nijoje, Pagoda Cafe, prie 22-os 
ir Wentworth, bal. 25 d. Pel
nas skiriamas ligoninės užlai
kymui. Įžanga $1.25 asmeniui. 
Bilietus galima gauti nuo C. 
Williams, 55 W. Washington.

Negavo pinigų ir dar 
nusilaužė nosį

?rank Bulaw buvo pakviestas veik gėda, kad svetimtaučiai 
šaipo režisorius, turėjo būti [rengia vakarą jų vardu. Lietu- 
larašyta, kad F. Bulaw yra 
lakviestas vakaro vedėju.

~(Sp.).

Bara Burnside drau
gijas už apsileidimą

viai gali surengti savo vakarą 
ir be kieno nors pagalbos, tik 
reikia truputį padirbėti. Nors 
ir siaučia bedarbė, bet nerei
kia pasiduoti tinginumui. —S.

Lietuviai Gydytojai

Paskelbė 144 užsida 
riusių Cook apskr. 

bankų raportus
Kidpapemąi dar ne 
grąžino tėvams Je- 

rome Factor’o

Rusai rengia “lietuviams va
karą"; kodėl palys lietuviai 
nesurengia savo vakaro?

Šiandien laidos lietuvį 
Jonų Kijauską

Valstijos auditorius Edvvard 
J. Barrett vakar paskelbė 144 
užsidariusių Cook apskričio 
bankų raportus, kurie nušvie
čia jų stovį nuo šių metų pra
džios iki kovo 31 d.

Iš jų pasirodo, kad depozi- 
toriams ir kitiems kreditoriams 
išmokėjo $52,936,855, o pinigų 
ant rankų turi apie $5,500,000, 
kurių $1,827,879 teks depozito- 
riams.

Smulkmeniškai kai kurių 
bankų raportai tilps vėlesniuo
se “Naujienų” numeriuose.

Ragina mokytojus liau
tis protestuoti

Mokytojų vadai vakar krei
pėsi į mokytojus, ragindami 
juos laikinai nustoti kėlus pro
testo milingus ir demonstra
vus dėl užsilikusių algų. Jie 
nori duoti progą majorui Kel
ly patirti Washinglone, ką jis

Paslaptingai nužudyta
82 metų senutė

Porcija ir gcųgsteriai ieško 
19 metų berniuko ir Northwes- 
tern universiteto mokinio Je- 
rome Factor, kuris buvo kid- 
naperių pagrobtas pereitą tre
čiadienį. Jie reikalauja iš tė
vo Jack ‘Jake the Barbei’* 
Factor $50,000. Tėvas sakosi 
užvedęs su kidnaperiais dery
bas.

BURNSIDE. — A. Andrieje- 
vo grupė, rengiasi prie vaka
rę, kuris įvyks šeštadienį, ba
landžio 22 d., vakare, Chester-. 
field Liberty svetainėje, 92nd 
ir Dauphin avė. Rengėjai skel
bia, kad tai bus rusų, ukrai
niečių ir lietuvių vakaras.

Yra kelios vietinės draugi
jos, kurios pačios galėtų su
rengti sau dar geresnius vaka
rus, bet jos apsileidusios. Ee-

Klaidos atitaisymas
Rašant apie M. Dundulienės 

parengimą “N.” bal. 17 d. nu
meryje įsibriovė 
klaida. Kur yra pasakyta, kad

Graboriai

nemaloni

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėboj sulig sutarimo 

Dr. Joseph F. Andersunas 
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Rez. Pullman 3224

Šiandien 2-trą vai. pp. į Tau
tiškas Kapines bus nulydėtas 
Jonas Kijauskas, C. L. S. P. D. 
narys ir geras tautietis. Iš
gyveno šioje šalyje apie 40 me
tų. Priklausė prie eilės įvai
rių organizacijų.

Savo draugiškumu, nuošir
dumu įsigijo pagarbą lietuvių 
tarpe. Visą laiką praleido 
dirbdamas kriaučių dirbtu
vėje.

Laidotuvėse dalyvaus Savi
tarpinės atstovai, dain. S. 
Rimkus, Grušas, p-le Grušaitė 
ir kiti. Patarnauja J. J. Bag
donas.

Lietuviai Gydytojai

3201

Didįjį penktadienį mirė 
Magdalena Strub), 82 metų 
našlė, 6929 Irving Park bou-

ištiko nelaimė važiuojant sker
sai Jackson ir ’Plymouth gat-

18 metų mokyklos studentas 
C. Meadow3, 922 Scdgwick st

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* visokiem* reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

Tcl. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje.
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai.
Mh 4092 ARCHER AV.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo P<rtarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėleksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj 

5340 South Kedzie Avenue

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimų
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1,930

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesne vietų
3325 So. Haisted St.

Į Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakar* 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette 
arti Westem Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Rd

Pbone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Reaidenciįa 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. Ė. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išikyrui seredomb). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkai* i» 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grji* U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj virtoj.

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

niai* pagal suskatinu. ' 

3335 So. Halsted St 
Tel. BOULEVARD 9199

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

; Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DAVANIZAS PŪSTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 18 dieną. 8 valandą ryto 
193 3 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
paėjo iš Šiaulių apskr., Lietuvos.

Paliko dideliame nubudime 2 
dukteris. Aleksandrą Kumzienę ir 
Adolfiną Kairienę. 2 sūnūs Anta« 
ną ir Joną ir 2 žentus, anukus ię 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks 
balandžio 21 dieną, 2 
iš Eudeikio koplyčios 
tas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Davanizo Pūstis gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Dukterys, Sunai, Žentai, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius Eudeikis, Tel. Yards

penktadieny 
vai. po piet 
bus nulydė-

grabo
1741.

JOHANNA MICEVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

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

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nubudime 3 

dukteris Bronę Bernotaitienę, Sa- 
byną šolienę ir Johanną Varašie-( 
nę, 3 sūnūs Antanų, 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- 
, chcr Avė.

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

Visi a. a. Johanuos Micevi- , 
čienės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai, Žentai, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse pataranuja grabo- 
rius J. Liulevičius, Telefonas 

i Lafayette 3572. ■■ J

Patarnaujame Dienomis ir Naktimis. Tel. VICTORY 4088
' t I

Palaidojimas taip žemai kaip $75.00

PAVLAVIČIA UNDERTAKING C0.
Incorporuota 

HENRY W. BECKER, TIESOTAS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Halsted Street, Chicago

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiau:* atsišaukti o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, Ui.
‘T.L Ci«ro 5927

A. M0NTVID, M. D.
We«t Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefoną* Brumwick 0597

Lietuvės Akušerės

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

TeL Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryta 
nuo 6 iki 8 valandai vakar*.

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR.HERZMAN
IŠ RUSUOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyri* gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir veikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. ISth St., netoli Morgan 8* 

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

Tel. Canal 3110
v Rezidencijoi telefonai
Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 taM 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midvay 2880

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yrą vienatinis lietuvių gra? 
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė 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 šiąi 
taigų.:

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS '
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.

Visi TtMcaal YARDS 1741—1742 " CHICAGO.
II I . ...... .. Į. ............ .... .................................................................. . .......... .... ■ji'; I III .

j

ILL

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

8 Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

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

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

Tel. ^Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiio valandoi:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pfa

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St,

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

Nedčldieniai* pagal sutarti.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezd 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Spedalistas odos ligą ir venėrUką ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampa* 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliomis it šventadieniais 10—2.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAffiELB
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentu>orth Avė., Chicago, UI. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital,

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

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted* St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

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.

Advokatai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių {tempimu kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
aki:} aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštj, nuima kataraktų, atsitaiso 
trunįparegyste ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akiuįu*. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 

'dančių mažiausius klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mdcyklps vaikus, Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėlįom|s 0A|Įal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiau!, 

kaip bpvo pirmiau.
Daugely atsitikimą akys ati- 
taisomos be, akinią. Kainos. pį* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė,

'Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginh 0036

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Mmrtutt. M. 

kampai 67tb ir Artesian A v*. 
Telefonu Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredom* po pietį !» 

ncdėlicims patai susitarime.

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 11 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966 1 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 1337

Namų Tel. Hyde Patk 3395

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rex. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723

Rez, 6600 South Artesian Atfenuė 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonu State 7660; valandos 9-r-ft 
West Side: 2151 W. 22nd St. n

PanedSUo, Seredos Ir P6tny«los rak. 0 Od 0 
Telefonas Boooerolt ©000 

Namai: 6459 S. Rockvrelj Street
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LIETUIAI SUINTERESUOTI LAIŠKAIS, KU
RIUOS GIRENAS-DARIUS VEŽ LIETUVON
Užsakymai plaukia; laiškai turės didelę is
torinę svarbą; bus brangintini atsiminimai

Pirktame darbe ilgai 
negalima dirbti sa

ko šis pilietis
da-

Balandžio 30 d. įvyks aeroplano krikštynos; Girė 
ną ir Darių iškilmingai sutiks Lietuvoje

Turėjo darbą nu pirki i ir 
lintis uždarbiu su bosais ir 
ją tarpininkais.

Lietuvių tarpe pasireiškė 
labai didelis suinteresavimas 
laiškais, kuriuos lakūnai S. 
Dariuj* ir S, Girėnas planuoja 
nuvežti į Lietuvą skrisdami iš 
New Yorko į Kauną. Jie pla
nuoja apleisti Floyd Bennett 
lauką New Yorke, gegužės 20 
dieną.

Ims tik 1,000 laišku
Dėl didelio svorio gazolino, 

kurį lakūnai paims kelionei, 
tų laiškų skaičius bus apribo
tas iki 1,000. Jau daugelis lie
tuvių, norį nustebinti savo gi
mines ir draugus Lietuvoje, 
prisiųftdami jiems laišką iš 
Amerikos į dvi -dieni, užsisa
kė specialius vokus ir popierio 
lakštus ir apmokėjo perveži
mo lėšas, 
žinių ir
kainuoja $2,00 — maža suma 
palyginta su lakūnų žygio 
torinę svarba aeronautikai 
Lietuviu tautai, fe

Laiško reikšmė

“krikštynas” pranešime 
linu. įžanga į aerodromų 
25 centai.

vė
lius

Laiškas su perve- 
visais reikmenimis

is- 
ir

Lietuvoje rengiasi lakūnus 
iškihningai štilikli

Lietuvos lakūnai ir bendrai 
Lietuva rengiasi iškilmingai 
lakūnus Girėną ir Darių pri
imti, kaip praneša Lietuvos 
laikraščiai. Štai Lietuvos Aero 
kliubas. praneša, kad “iš susi
rašinėjimų su lakūnais Dariu
mi ir Girėnu kliubas turi tik
rų žinių, kad sakytieji lakūnai 
gegužes pabaigoje ar birželio 
pradžioje tikrai skris iš New 
Yorko į Kauną. Lietuvos aero 
kliubas suteikė šiems lakū
nams praktiškų nurodymų, 
nusiuntė reikalingų knygų ir 
žemėlapių.

“Kaunas šiuos du lakūnus 
rengiasi kuo iškilmingiausiai 
sutikti. Taryba paprašė ma
jorą Pyragių suorganizuoti tam 
reikalui komitetą ir į jį pa
kviesti reikalingų organizacijų 
ir įstaigų atstovus’’.

ROSELAND. - Pirktame 
darbe ilgai negalima dirbti. 
Taip jako J. Krikščiūnas, ku
ris dirbo prie vagonu taisymo 
tūloje dirbtuvėje. Viso terf 
dirba 50 darbininkų, kurių di
džiuma yra lietuviai. Dirbda
mi su savo įrankiais padary
davo 50 centų į valandą.

Geresniais laikais (oje dirb
tuvėje negaudavo užtektinai 
darbininku ir darbus nereikė
davo pirkti. Bet šiais laikais 
nevien kad reikia juos pirkti, 
bet dar reikia ir uždarbiu da
lintis su bosais ir jų tarpi
ninkais.

'teisėjas Vasilii Ulrich, ku
ris pirmininkauja šešių anglų* 
inžinierių byloje Maskvoj.

iš tų boksininkų kuris nors 
ateityje bus pasaulio čem
pionas.

Be jų, dalyvaus dar ir 
kiti žymus boksininkai.

“Raganiaus” recenzija
Recenzija operetės “Raga

nius?”, kurią Birute pastatė 
Ch. L. Auditorijoje Velykų sek
madienį, tilps rytojaus “N.”.

rusų filmas”. Vakar įvyko[sisekimą. Nevykęs, nors į kai 
premjera.

CHICAGO — 
paveikslo “12nd 
gždė” pasirodys 
no j e pradedant 
Ekrane pačcikslas “Ex-Lady”, 
kurio vadovaujama rolė teko 
artistei Betle Davis.

ORIENTAL — Maurice Che- 
valier — “A Bedtime Story” 
—tipingas Chevaliero paveik
slas. Jam asistuoja Ilclen 
Twclvetroes, E. Morton, A. 
Ames ir 1 metų amžiaus “ar
tistas” Baby Leroy.

UNITED ARTISTSz— Mary 
Pickford mėgėjai turėtų nuei
ti ir pamatyti jon vėliausi pa
veikslą “Secrots”. Jai tenka 
atvaizduoti jauną mergaitę, 
suaugusi moteriške ir senutė, 
jau pažengusi į metus. Filmas 
vykęs.

ROOSEVELT — Paul Lukas 
ir Lorctta Young — “Grand 
Šiam’’. Paveikslas esąs Ame
rikoje siaučiančios “bridge” 
durnacijos satyra. 
McVICKERS — “Rasputin and 
the Empress” tebėra šio teat
ro ekrane ir turi nemažą pa- 
'... .. ................................................................................................. . ...r....................... ........ . ....................—

PRANEŠIMAI

Diek Powell, 
Street” “žvai- 
šio teatro scc- 
penktadieniu.

ką ir padarys įspūdį.
TIVOLI irUPTOWN. — Ja- 

net Gaynor, Will Rogers ir 
kiti padaro šį filmą “State 
Fair” visai vykusiu. Verta pa
matyti.

S()UTHT()WN — Constan- 
ce Bennett “spindi’ — pavei
ksle “Our Betters”.

pečiu*.

gydymu soo parąUaldymo, »kao- 
•tutlnishi w

Mm pHų." 
v b. n.

Tnnrta, States Zataad..

PAIN-EXPELLER

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

rezultate — KrikšČiu- 
keli kiti darbininkai

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI

Humboldt Park Liet. Politikos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks balandžio 
20 , 8 vai. vakare Almira Simons s ve t., 
1640 Hencock St. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti. Valdyba.

Reikale “Sales Tax”

7

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

.   « ' '     ' ' X

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jutų 
pačių kainą. Mes taipgi anuojame, 
kaip ui rynas, “down spots" ir tt. 

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965 
---------O---------

,ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 
Gaukite velykinį permament išankito. 
Specialės permament waves, geriausios. 
Eugeene, Gabrielene ......................... $5.00
Circulene .............................................. 3.50
Bathers ........................   2.50
Pasirinkimas bile vieno iš 3-jų .... $1.00 
Pirmas 4 dienas savaitėje. Drėgnas finger 
wave — 25c — Penk. ir §ešt. — 35c. 
Sausas finger wave—35c.Penkt. ir šdt.50c 
Atdara nedėlioj iiryto. 3114 S. Halsted St.

--------O--------

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvtžame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
’ RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
3358 So. Halsted St. Cbicago, III.

O--------T

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

J. OKSAS *
2649 W. 43 St.

Ar-gi nebūtų jums smagu tu
rėti vieną tų pirmųjų laiškų, 
pervežtų iš New Yorko į Lie
tuvą aeroplanu? Ar-gi toks 
laiškas nebūtų labai brangin
tinas atsiminimas su kuriuo 
jus niekuomet nenorėtumėte 
persiskirti?' Už eilės metų tas 
laiškas jums liudys, kad jus 
prisidėjote prie istorinio lie
tuvių skridimo, kuris “pasta
tė lietuvių tautą ant žemėla
pio”. Jums ir kitiems lietu
viams bus smagu prisiminti, 
kad jus su savo parama pa
darėte skridimą galimu.

Užsisakykite laiškus!
Kaip brangintinas tas laiš

kas butų jums, taip brangus 
jis bus ir jūsų giminėms ir 
draugams Lituvoje. Todėl 
nieko nelaukdami užsisakyki
te vieną jų, nes kaip sakėme, 
skaičius yra apribotas ir kvo
ta greitai išsisems. Užsaky
mus su $2 priduokite “Nau
jienoms”, A. Vaivadai, 1739 
South Halsted Street, Chica- 
go, Illinois asmeniškai ar laiš
ku.
Ral. 30 d., įvyks “krikštynos”

Dariaus ir Girėno aeropla
no krikštynos įvyks šio mėne
sio pabagoje, bal. 30 d., Ash- 
burn aerodrome, prie 83-čios ir 
Cicero Avenue. Su atatinka
momis ir iškilmingomis cere
monijomis orlaiviui bus su
teiktas vardas. Smulkiau apie

“Pažangos” paskai 
tos

Paskaitų
Eringis 
srities

laikys p. Steponas 
iš geologijos mokslo

“Naujienose” jau buvo pra
nešta, kad šiomis dienomis i 
Chicagą atvyko iš Seattle, 
Wash., p. Steponas Eringis, ku
ris nuo birželio mėnesio pradės 
mokytojauti Northwestern uni
versitete.

P-as Eringis yra baigęs V/a- 
shingtono universitetą, kuT jis 
gavo Master of Arts laipsnį. 
Jo specialybe yra geografija ir 
geologija. Priegtam jis studi
javo ir baigė teisių skyrių.

Sekamą sekmadienį, baland
žio 23 d., Universal Kliubo 
(814 W. 33 St.) jis laikys pa
skaitą iš geologijos srities.

Geologija yra, taip sakant, že
mės istorijos mokslas. Mokslas 
apie tai ,kaip žemė atsirado, kaip 
ji formavosi, kaip atsirado kal
nai, juros, ugniakalniai ir t.t.

Visi esate kviečiami atvykti 
į paskaitą, kuri prasidės 3 vai. 
po pietų.

Pirko darbą
Tas pats atsitiko ir su Krik

ščiūnu. Žinoma, darbo veltui 
negavo, reikėjo gana gerai at
lyginti. Bet kuomet reikėjo pa
sidalinti uždarbiu su tarpinin
kais, tai jis nebuvo labai pa
tenkintas. Sukandęs dantis 
kentė kiek galėjo. Tokie blogi 
laikai, ne kur nueisi.

Vienok jo kantrybė išsisė
mė ir 
nas ir
neteko darbo. Mat kai kurie 
darbininkai pranešė tarpinin
kams, kad Krikščiūnas ir kiti 
darbininkai leidžia kalbasi, 
kad čionai reikia darbus nu
pirkti ir uždarbiai yra dali
nami per pus. Sužinojo apie 
tai ir bosai, kurie “neištiki
muosius” darbininkus išmetė 
laukan.

Mat tokie laikai. Nupirkai 
katę maiše, bet tylėk... —Rep.

J. J. Hertmanavičius 
perkėlė ofisą į Un. 

banko namus

CICERO. — šeštadienį, bal. 
22 d., Lietuvių Li uosybes sve
tainėje Lietuvos Seserų Drau
gystė rengia iškilmingų vaka
rienę 20 metų sukaktuvių pa
minėjimui.

Svečiai, nuo 16 iki 20 mctij 
amžiaus, kurios atsilankys į 
vakarų bus priimtos į draugi
jų be įstojimo mokesčių. Se
nesnės kandidates į narius tu
rės mokėti tik pusę kainos.

Narės yra kviečiamos būti
nai atsilankyti į šių vakarie
nę, nes galėsime linksmai pra
leisti laikų kartu. Pradžia

(Sp.)

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

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. ,

NAUJOJ VIETOJ

PAINT

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: Ea
Sienoms popiera rolelis .......... WV

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

DABAR

COLISEUME
Wabash prie 15 gatvės

IR DAR PER 12 DIENŲ 
GALĖSITE ATLANKYTI 

GARSŲJĮ

TMCEDMIY 2-6 PM.

įžanga Vakarais. Subatoj ir Nedėlioj 
dienos laiku

40c., 80c. ir $1.10
{skaitant Taksas

Dienos laiku nuo Pirmadienio 
Pcnkr'lien'o Balkonas

40 centų
Visos apatinis lubos

80 centų
Tikietai parduodami paj

LYON « HEALY, 
’ MARSHALL FIELD ir ’ 
COL1SEUM BOX OFFISE.

ilu

Lietuvių Baletas
Lietuvių baletas dalyvaus pa

saulinėje parodoje

leisti laikų kartu. 
7:30 vai. vakaro.

WM. PLACK 
4434 So. California Avė. 

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

BRIDGEPORTAS — Juozas 
J. Hertmanavičius, rašytojas 
straipsnių biznio klausimais ir 
žymus Bridgeporto notaras, 
šiomis dienomis perkėlė savo 
raštinę į buvusio Universal 
State banko namų, 814 West 
33rd strcet, pirmam aukšte.

J. J. Hertmanavičius per il
gus metus teikė lietuviams pa
tarnavimų real estate tranzak- 
cijose, paskolų gavime, ap
draudos išpirkime, notarialiuo- 
se ir kituose biznio ir legalėse 
tranzakcijose. Be to, jis su
tvarko morgičius ir teikia pil
nų patarnavimų namų savinin
kams.

Naujoji vieta yra tuo pato
gi, kad ji didele, erdvi ir 
kanti Susirinkimams.

18 APIELINl|t
d., drg. P. .Pranskius 1707 So. 
Halsted Street, išvažiavo į 
Mot Springs, Arkansas. Drg. 
Pranskus užlaiko cigarų ir 
saldainių krautuvę 18-jc apic-

tin-

Išnešė apkaltinimus 
prieš penkius lietu

vius vagilius

Bal. 12

Jis mano pragyventi Arkan- 
sas valstijoje apie mėnesį lai
ko, nes ten oras sveikatos žvil
gsniu yra geresnis negu sker
dyklų sostinės oras. Vėliau

Peter Conrad
4 ii

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

6023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

nORluuE BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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.fe

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

Senas Petras.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

CLASSIFIEDADS

yra laiko- 
ir trečia- 

5 vai. 
aštuntos ir

būrelis 
Tačiau 

didesne

Kaip jau žinoma, yra susi
kūręs lietuvių baletas, kuriam 
vadovauja p. Vytautas Zereni- 
Beliajus. Pamokos 
mos pirmadieniais 
dieniais. Prasideda 
pietų ir tęsiasi ligi
net devintos valandos vakaro.

Jau mokosi gerokas 
berniukų ir mergaičių, 
pageidaujama sudaryti 
grupę šokėjų, kadangi lietuvių |
baletas dalyvaus pasaulines Lie
tuvių Dienos programe. Todėl i 
kviečiama mergaitės ir berniu
kai, kurie mėgsta šokius, pri
sidėti prie baleto. P-ną Belia- 

’jų galima matyti0 Universal 
jKliube, 814 W. 33 St., pirma-] 
dieniais ir trečiadieniais nuo 1 
vai. po pietų.

Neužilgo išeis p. Beliajaus 
apysakų rinkinys

P-as Beliajus rengia spaudbn

Pereitos savaitės pabaigoje 
Cook apskričio grand jury 
išnešė apkaltinimus prieš pen- 
kiuf- jaunus lietuvius vagilius, 
kurie vęikė Cicero apielinke- 
je. Jie padarė eilę smulkes
nių apiplėšimų, už kuriuos pa
teko į policijos rankas.

Visi yra jauni, tik berniukai.

BRIDGEPORTAS.—šio mė
nesio 23 d., pripuola “Jurgių 
Diena,” o Bridgeportas tai yra 
tikra Jurgių kolonija, jais net 
knibžda (taip bent išsireiškė 
vienas Jurgis). Taigi, kad tin
kamai tų nepaprastų Jurgių 
šventę pasitikti, kai kurie alu- 
dininkai jau pradėjo rengtis 
prie iškilmių. Puošia aludes 
papuošalais, kurie yra pritaL 
kinti jurginėms.

Nors mažai Jurgių tepažįs
tu, tiktai tris, Lekšnų, Daraš- 
ką ir Petraitį, visvien linkiu 
jiems ir visiems kitiems Jur
giams ilgiausių metų. Rautas.

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Business Service 
BiznioPatamavimaa

VISUOMENĖS ATYDAI
Tarime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymai visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite ■ bent kokią nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį bizni ir tuomi ap
saugosite savo pinigas.

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras 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 kęsus bus $9.50 
— judgmentas už valdymą tiktai. įžy
mus namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai 

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

1434 So. Wabasb Avė.

Chjcago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

T0WN OF LAKE.—Nelink
smos šventės. P-ia Emily 
Poškiene, 4525 South Hermi- 

randasi namie po 
gydytojo priežiūra. Bedėbin- 
dama kambarius, kad iškil
mingiau pasitikti pavasario 

j šventę, neteko lygsvaros ir nu- 
j puolė nuo kopėtėlių. Sunkiai 

Balandžio 21 d. Chicago susižeidi Pavojaus nėra, bet 
5 Stadiume, 1800 W. Madison šventės prisėjo praleisti loyo- 

Stf T.nnrrhvan hnlraimaia aii je. —R.

SPORTAS

Bokso rungtynes

Itage avė

dama kambarius, 
mingiau pasitikti

St., Loughran boksuosis su Je- 
Gastanaga, kuris turi udi-' 
namitines” rankas. Savo 
oponentus jis paprastai nu
gali “knock-outu”.

savo apysakų rinkinį. Rinkinys' Boksuosisir kitas pagar- 
sudarys kokių dviejų Šimtų pus- ’ sėjęs v™ r
lapių knygą, kuri bus iliustruo-' Porat SU 'vokiečiu Birkie, eign Language Phbtoplay, Ine., 
4a T .{al-ifvnci miAažu d-trair.zla'io ' DoV/henkO filmą

IVAN,,> _ ’ ~ 1__ J
Daugelis pranašauja, kad vC» “y™

sudarys kokių dviejų šimtų pus- Į sėjęs
..................... .. ................

slogeris” Otfo Von PUNCH and JUDY — For-

ta Lietuvos miestų atvaizdais.1 kurį dar niekas nuo kojų stato 
'Apysakos yra parašytos anglų nenukirto.
[kalba.

kuris, sako bendro- 
geriausias šio sezono

“SALES TAX” reikalau
ja, kad biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa
vo kostumeriams kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenes žiniai .iš
kabą, liečiančią SALES 
TAX. *
Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie
toje.—
Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas 
Įima gauti už tiktai

15c

PRANEŠIMAS
Man yra malonu pranešt visuomenei, 

kad perkėliau savo ofisą į Universal 
Banko namą, kuriame dar A. Olszewskio 
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 rūšių pas
kolų, padarimo visokių notartalių 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 patarnavimą visais sa
vo reikalais, kokie jie nebūtų.

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS 
814 W. 33rd St.

1 lubos

BARUI fixturiai, bučemės fixturiai. 
Ice Cream baksai, Soda Fountain ir t. t. 
Billingheim Company, 1607-11 South 
State St.

For Reni
STORAS RENDON, gera vieta dėl 

Ice Cream Parlorio arba saliuno, fikče- 
riai yra jau ant 
išdirbtas biznis per daugelį metų. Kam
pinis namas randasi Bridgeporto apielin- 
kėj.

Savininkas.
3341 So. Halsted St.

vietos, dėl saliuno.

Fūrnished Rooms
PASIRENDUOJA fornišiuoti kam

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

ga

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

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

PBRNI8ALDYMA8 VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apateaniroklte nuo perslSaldimo ra- 
gnllarial išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius Unocal, pra> 
Salinkite nuodijančio mede** t Vartoki! 

TRINERIO kartųjį vyną

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY 

6755 S. Western Avenue. 
Chicago, III. 
GROVEHILL 10? 8

Business Chances
Bizniui

■ ■^,«^i^ww****W^*l*^*^-»**«»*»

ŠTAI kur yra puikiausi proga nusi
pirkti geriausį barą dėl įrengimo saliuno. 
Baras yra 18 pėdų ilgumo, baras tik
rai yra gerame stovyje. Atsiradus gar- 
džiam alučiui, daugelis lietuvių norės eiti 
į tą biznį . Taigi, nepraleiskite progos 
įsigyti gerą barą už prieinamą kainą. 
Atsišaukite tuojau pas

ANTANĄ BITINĄ 
3958 W. III St. Tel. Beverly 0005 
skersai kelio nuo Šv. Kazimiero kapinių

Real Estate For Salė 
Namni-žemė Pardavimui

Tel.

SAVININKAS priverstas parduoti 
naują cottage ant Vi akerio už ma
žiaus negu jo vertės $675, 2 va
landos važiavimo, didelė Wisconsin 
Žvejystč it puikus ežeras dėl maudy
mosi, 
sime.
Haltsed St., Naujienos.

Sulig sutarties, mainų nepriim- 
Rašykite Box 1549, 1739 So.




