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MacDonald jau 
Amerikoje

Anglijos premieras atvyko pasitarti su pre 
zidentu Rooseveltu svarbiais ekono

miniais ir karo skolų klausimais
WASHING,TON, bal. 21. — šiandie Washingtone prasidėjo 

svarbiausios derybos, kokių dar nebuvo nuo Paryžiaus taikos 
konferencijos, kai šiandie vakare prezidentas Rooseveltas priėmė 
Anglijos premjerą Ramsay MacDonald.

Nuo pasitarimo su MacDonaldu ir kitais pasaulio politikais 
priklausys visąs veikimas, kad pašalinti visame pasaulyje eko
nominę suįrutę ir pasaulį išgelbėti nuo depresijos.

MacDonaldas su visu buriu ekspertų atvyko j Washingtoną 
šiandie po piet. Juos pasitiko stoty valstybės sekretorius Hull 
ir visi tuojaus nuvyko į Baltąjį Namą pas prezidentą Roose- 
vcdtą, kur MacDonaldas svečiuosis iki jis bus Amerikoje. Į va
karą premieras pasimatė su prezidęntu ir tuojaus pasidėjo 
pasitarimai. •

Rytoj 2 vai. po piet (1 vai. po piet Chicagos laiku) Mac- 
donaldas kalbės per radio. Jo kalba bus perduota visai Ame
rikai.

NEW YORK, bal. 21. —Ang
lijos premieras Ramsay Mac
Donald šiandie laivu Berenga- 
ria atplaukė į Jungt. Valstijas 
ir tuojaus specialiu traukiniu* 
išvyko į Washingtoną, asmenis 
kai pasitarti su prezidentu Roo
seveltu labai svarbiais ekono
miniais, karo skolų ir kitais vi
sam pasauliui svarbiais klausi
mais. Atvyko jis kviečiamas 
paties prezidento Roosevelto.

Nebuvo triukšmingų paradų, 
kruizerių, važiavimQ. Broadway, 
yizito pas merą, kaip kad New 
Yorkas pasitiko MacDonaldą, 
trys metai atgal, kad jis pirmą 
kartą atvyko į Ameriką, asme
niškai pasitarti su prezidentu 
Hooveriu dėl sumažinimo gink- 
lavimos. Dabar jį įvažiuojant 
į uostą pasitiko valdžios laivas, 
kuriame buvo New Yorko at-
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Naujas karo laivyno didžiausias dirižabelis “Macon”, pastatytas sulįg paskendusio dirižabelio 
Akron planais. Jis laukia tik patogaus laiko, kad atlikti pirmąją bandomąją kelionę.

Dirižabelis Macon iš-Į LIETUVOS ŽINIOS 
skrido pirmon 

kelionėn
AKRON, O., bal. 21. — Di

džiausias pasaulyj dirižabelis 
Macon, kuris nesenai tapo pa
statytas sulig planais pasken
dusio juroje dirižabelio Akron, 
šiandie išskrido pirmojon ban
dymo kelionėn. Prie tos kelio
nės jis rengėsi jau dešimt die
nų, bet vis buvo nepatogus to
kiai kelionei oras.

Milžiniškas dirižabelis su 105 
žmonėmis pasikėlė virš Akron 
ir nuskrido linkui Gleveland. 
Ore, manoma, jis išbus 11 va
landų.

Kai tinkamai atliks kelias 
bandomąsias keliones, dirižabe
lis bus priimtas karo laivyno.

Lenkai pataikauja Lie
tuvai?

Ruošiamasi 'deryboms

KAUNAS.—Iš Vilniaus pra
neša, kad paskutinėmis dieno
mis Lenkų valdžia ištrėmė iš 
Vilniaus Lenkijos gilirtnon ke
lis veiklesnius politinius emi
grantus lietuvius. Tai esą pa
dalyta iš palankumo Lietuvos 
valdžiai, su kuria esą noringa 
sugyventi, susiartinti ar sitsPv 
Įtaikyti.

Tą mintį patvirtina tas fak
tas, kad Lenkijos atstovas Lat
vijoj Bačkovičius išvažiuoda
mas Rygon, išsivežęs iš Vilniaus 
dokumentus, kurie liečia Lietu
vos Lenkijos ginčą.

Bačkovičiui esanti skirta de
rybų su Lietuva misija.

t agi n a kongresą 
skubiai priimti in

fliacijos bilių

Japonija įsteigė Chi 
nijoj dar vieną 

valstybę

Įvažiavo į traukinį — 
sulaužė ranką

Senato komitetas jau raportavo 
infliacijos bilių. Demokratų 
vadas grūmoja filibusteriams

WASHINGTON, bal. 21. — 
Prezidentas Rooseveltas skaito, 
kad pinigų infliacijos bilius yra 
svarbi jo rekonstrukcijos pro- 
gramo dalis ir jis ragina kon- 
Igresą greitai tą bilių priimti, 
taipjau' priimti visą farmų gel
bėjimo bilių.

Nors nuėjimas nuo »aukso 
grindo dalinai atsiekė tai,
siekiasi farmų bilius, būtent pa
kelti kainas ūkio produktų; te
čiaus prezidentas vistiek skaito 

stovas, Anglijos ambasadoiius svar^iu dalyku bilių, nes jis su-

pa
ko

ir valstybės departamento at
stovas, taipgi laikraštininkai.

laikraštininkams jis išpra- ’nu’omone, jei produkcija nebus 
džių įteikt prirengtą pareiški- 'reguliuojama, tai nebus naudos 
mą ir atsisakė atsakinėti į kinu- jr kainų kilimo, nes nauji 
simi.*s. Betgi vėliau kalbėjo per 
radio, kalbantiems paveikslams 
ir ątsakė į nekuriuos klausimus.

Į klausimą dėl Amerikos nu
ėjimo nuo aukso pagrindo,, jis 
atsakė, kad tai nė kiek nepa
keis Amerikos ir Anglijos san
tykių ir neatsilieps į pačias de
rybas. Tai esą tik dar ryškiau 
pabrėžia padėties rūstumą ir 
kad reikia skubiai ką nors da
ryti, kad pa saldį išgelbėti iš da
bartinės ekonominės suįrutės.

Išlipus iš laivo, MacDonald ir 
’jo palydovai tapo skubiai nu
vežti 
lauke 
juo 
Tarp 
duktė IshbeI MacDonald.
Prisistatė Vokietijos ambasa

dorius
WASJHNGTON, bal. 21. — 

—šiandie naujasis Vokietijos 
ambasadorius, Dr. Hans Luther, 
prisistatė prezidentui Roosevel- 
tui ir įteikė jam įgaliojimus. 
Pasikalbėjimas užtruko tik ke
lias minutes.

teikia valdžiai kontrolę ant per
viršio produkcijos. Prezidento

tarpNaujoji valstybė sukurta
Lwan upės ir Chinijos didžio
sios sienos. Gal priskirs Pei- 
ping ir Tientsin

SHANGHAI, bal. 21. — Gau
ta žinių, kad Japonija ir Man- 
chukUo sukūrė naują “nepri
klausomą” valstybę .šiaurinėj 
Chinijoj. Naujoji valstybė uži
ma trikampį tarp Chinijos di
džiosios sienos ir Lwan aupes it 
prieina prie Geltonųjų jurų.

Japonijos ir Manchukuo vir
šininkai vakar laikę susirinki
mą Peitaiho miestely, kur ir ta
pusi suorganizuota Lwantung 
laikinė valdžia.

BALTIMORE, Md., bal. 21.— 
Adam Kuchtai, Fleet St., liko 
sulaužyta dešinioji ranka, kai 
automobilius įvažiavo į stovėju
sį Boston gatvėj tavorinį trau
kini. Automobilio valdytojas 
Adam B. Martin, su kuriuo 
KUchata važiavo, tapo areštuo
tas už važiavimą girtu 
už neatsargų važiavimą 
neturėjimą šviesų.

Hitleris pasiims Vo
kietijos monarchistą 

plienšalmius
Jis busiąs paskirtas plienšalmių 

vadu ir tuo budu naziiai su
sijungs su inonarchistais

esant, 
ir už

Kongresas paskyrė 
$500,000,000 bedar

bių šelpimui

į Jersey City, kur jų jau 
specialis traukinys ir jie 
išvažiavo į Washingtoną. 
palydovų yra ir premjero

produkcijos perviršiai greitai 
vėl nupuldys kainas.

Pinigų infilacijos bilius, ku
ris yra paduotas kaipo patai
sa prie farmų gelbėjimo biliaus, 
jau tapo įneštas atstovų bute. 
Senate gi bilius tapo apsvarsty
tas ir jau raportuotas bankų 
komiteto ir dabar jau yra se
nato svarstomai.

Republikonai priešinasi pini
gų infliacijai ir nori trukdyti 
biliaus priėmimą labai ilgomis 
kalbomis. Demokratų vadas, 
senatorius Robinson, prigrūmo
jo panaudoti apribojimą kalbų, 
jie jei ir toliau bandys filibus- 
tinti ir trukdyti biliaus svars
tymą. Esą prezidentas mano, 
kad tokis bilius yra reikalingas 
priimti tuojaus, prieš praside
dant deryboms ir todėl niekas 
neturi prezidentui kliudyti ir 
trukdyti prasidedančiose tarp
tautinėse derybose.

Republikonai betgi grumoji 
mų nepaiso. Jie tikisi, kad 
prie jų galbūt prisidės ir nie- 
kurie demokratai ir kad su jų 
pagalba infliacijos biliaus pri
ėmimą sutrukdys.

Eina gandų, kad prie naujo
sios valstybės galbūt bus pri
skirti Peiping (Pekinas) ir 
Tientsin, du didžiausi interna
cionaliniai centrai šiaurinėj 
Chinijoj.

Taipgi eina gandų, kad Chi
nijos nacionalistų karo minis- 
teris gen. Ho Ying-ching, ku
ris nuvyko į Peiping ir užėmė 
šiaurinės Chinijos karvedžio 
vietą, rengiasi gryšti į Nan- 
king. Delei agitacijos ir intri
gų, kad nuversti Nankingo val
džią šiaurinėj Chinijoj, padėtis 
pasidarė nebepakenčiama ir ją 
pataisyti nebėra vilties,

Amerikos laivyno vyriausybė 
paskelbė, kad Jungt. Valstijų 
torpedinis laivas Henderson, 
kuris veža maistą Amerikos 
sargybai Peipinge, neplauks į 
Chinwangtao, kadangi tą mies
tą užėmė japonai. Jis plauks 
į Tangu, arti Tientsin, jei iki 
to laiko japonai nebus jį užėmę. 
Tokiame atsitikime torpedinis 
laivas plauktų į Shanghai.

WASHINGTON, bal. 21. — 
Šiandie atstovų butas priėmė bi
lių, kuris paskiria $500,000,000 
jedarbių šelpimui per ateinan
čius dusmetus. Tie pinigai dath- 
gumoj bus išdalinti valstijoms 
ir Illinois valstija gaus $75,000,- 
000.

Senatas jau4 pirmiau tą bilių 
priėmė.

Vokietija laikysis 
. aukso pagrindo

Franci ja ir kitos šalys irgi yra 
nusitarusios laikytis aukso. 
Bet Fraųcijajau pradeda svy
ruoti

DU LENKAI ŽUVO ELEKT
ROS KĖDpJ

Teismas leido pikie- 
tuoti; šerifai nenori 
, teismo klausyti

Chicagai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:
; Dalinai apsiniaukę, maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:00, leidžiasi 6;- 
37.

OSSINING, N. Y., bal. 21.— 
21.—Vakar elektros kėdėj Sing 
Sing kalėjime liko nužudyti du 
žmonės — Aleksander Kasprz- 
czak ir Bruno Poledicz, abu iš 
Niagara Falls, N. Y., kurie nu- 
žudė 'savo dėdę John Kasprz- 
czak, kad gauti jo $5,000 gy
vasties apdratfdą.

BENTON, III., bal. 21. — 
Teisėjas Jesse R. Brown išda
vė laikinį injunctioną, kuris 
draudžia šerifams kliudyti ramų 
naujosios angliakasių unijos pi- 
kietavimą anglių kasyklų.

Tuojaus čia suvažiavo penkių 
pavietų šerifai ir po pasitari
mo' paskelbė, kad jie nepaisys 
teismo injunctiono ir vistiek 
neleis angliakasiams kasyklas 
pikietuoti.

BERLYNAS, bal. 21. —Kanc
leris Hitleris galbūt pataps gal
va monarchistinių karo vetera
nų plienšalmių ginkluotų burių, 
kurie turi galbuti 1,500,000 na
rių ir tą organizaciją galbūt su- 
lies su savo rudmarškinių gink
luotais ‘‘smogiamaisiais bū
riais”.

Derybos dėl jų susiliejimo Ąjo 
nuo ištikusio kelios savaitės at
gal susikirtimo Braunchweige, 
kur plienašalmiai, pasak nazių, 
pakėlę maištą.

Laikraščiai sako, kad Hitleris 
veikiausia bus paskirtas pliena
šalmių vadi?, tuo patapdamas 
vadu ir nazių ir monarchistinių 
plienašalmių. Reikšmingas yra 
plienašalmių vadų sveikinimas 
Hitleriui:

“Po jūsų vadovybe, mes no
rime pagelbėti jums atlikti jū
sų milžinišką darbą sukūrime 
Vokiečių tautos”.

Kur link veda nazių 
“progresas”

BERLYNAS, b. 21.—Reichs- 
bankas oficialiai paskelbė, kad 
Vokietija prie jokių aplinkybių 
neatsižadės aukso pagrindo.

PARYŽIUS, bal. 21.— Fran- 
cija, Belgija ir Holandija susi
tarė bendrai ginti aukso pagrin
dą.

Tečiaus Francija jau1 pradėjo 
jausti izoliaciją ir ji jau pra
deda svarstyti nuėjimą nuo auk
so pagrindo. Tečiaus oficialiai 
nieko nedaryta ir valdžia vis 
dar tvirtina, kad ji pasiliksianti 
prie aukso.

HEIDELBERG, Vokietijoj, 
bal. 21. —Pirmą kartą 550 me
tų senumo Heidelberg iVniversi- 
teto istorijoj, universiteto pre
zidentas, žymiausi profesoriai, 
policijos viršininkas ir proku
roras atsilankė į studentų dvi-

Studentų dvikovas a t steigė 
nazių valdžia. Respublikos lai
kais, per 8 metus, jos buvo 
griežtai draudžiamos.

Kanadoj prasideda anti-semi 
tiškas judėjimas

DAVENPOR, Ia„ bal. 21. r- 
Miesto ad vok tas Witt nuspren
dė, kad einant įstatymais, alu
dėse, .kartu su alum turi būti 
parduotas ir patiektas maistas.

Paskutiniai argu
mentai teisme dėl 

prekių taksų Streikuoja Šiaulių savi- 
valdybes darbininkai

* SPRINGFIELD, III., bal. 21. XTATTTT ~. m 
—Šiandie valstijos augščiau- ŠIAULIAI. Kovo 15 d. 10 
šiam teismui tapo patiekti pas-- streikas .prie miesto 
kutiniai argumentai dėl konsti-ncs re^iamU vasaros maudyk- 
tucionališkumo Illinois prekių ln\ Sustreikavo apie 80 dar- 
taksų. Argumentai abiejų pu- bmmkų, kurie kasė iš kūdros 
šių buvo patiekti žodžiu ir bu'- ,ir
vo prašyta teismo greitai išJ Darbininkai anksčiau uždirbda- 
nešti savo nuosprendį. P° ° ® ! us ^ienal; c

____bar, atšilus ir dumblui suskys- 
p. I •______________ J-* tėjus, darbas pasidaręs sunkės-*Doleris vėl pradėjo uis ir darbininkai teuždirbą vos 

kilti po 1—2 litus per dieną. Nors su
_______  darbininkais sutarta tik dumb-

Anglijos sterlingas ir Francuos J4khsti, bet jie verčiami jį ir 
išvežti (siaur. geležink. vago
nėliais), ir už tai jiems neprf- 
mokama. Tuo tarpu dėl atši
limo dumblo išvežimas vago
nėliais pasidarė itin sunkus, 
vagonėliai su visąis bėgiais 
grimsta į dumblą, gaišta laikas 
ir darbininkai per dieną tuo 
budu tesuspėja iškasti po 1— 
2 kub. metr. dumblo, o už ku
binį metrą temokama po 1 litą. 
Darbininkai prašo miesto savi
valdybę mokėti jiems už dumb
lo išvežimą atskirai arba šiam 
darbui pasamdyti kitus darbi
ninkus. Kol vienas ar antras 

Įšių reikalavimų bus išpildytas, 
darbininkai nutarė paskelbti 
streiką.

Paskutinėmis žiniomis miesto 
savivaldybė sutikusi primokėti 
už dumblo išvežimą po 30 litų 
į dieną bendrai visiems dar 
bininkams, bet darbininkai ši
tokiu pasiulymu, regis, nepa- 

I tenkinti, nes tokio “priedo” 
kiekvienam jų nė po 40 centų 
į dieną neišeitų. z

frąnkag nupuolė

NEW YORKAS, bal. 21. — 
Amerikos doleris, kuris po ban
kų moratoriumo visą laiką pa
maži puolė ir buvo pradėjęs 
smarkiau pulti kai Amerika 
nuėjo nuo aukso pagrindo, dabar 
netikėtai ėmė kilti užsienio pi
nigų biržose. Iš tos priežasties I 
Anglijos svaras sterlingų nu-1 
puolė 10c., taipjau žymiai nu
puolė ir Francijos frankas. Tik 
vienoj Maskvoj doleris nupuolė 
ir už jį bolševikai moka 1 rub. 
87 kap., nors bolševikiškas rub
lis užsienio biržose yra vertas 
tik kelis centus, nes jo patys 
bolševikai nemaino į užsienio 
valiutą ir neleidžia į Rusiją į- 
vežti.

šėmi vėl ėmė pulti
Kongrese pasireiškus kovai 

prieš pinigų infliaciją, šiandie 
Šerai biržoje vėl ėmė po biskį 
pulti, daugiau panorėjus pasi
naudoti Šerų pakilimu, kad 
siimti pelną, ir todėl ėmus 
rus pardavinėti.

Grudų kainos irgi biskį 
puolė .

pa
šė-

nu-
Malūno sparnas mirti
nai užmušė mergaitę

MONMOUTH, III. ,bal. 21. — 
Mrs. Annt Morgan šiandie šven
tė 100 metų gimtadienį. Ji^ at
važiavo į, čia arkliais ir išgy
veno 61 metus. Jos sveikata ir 
dabar yra gera.

INDIANAP0LIS, Ind., bal. 21. 
—Į čia šiandie atskrido Charles 
Lindbergh ir jo žmona. Jiedu 
skrenda apžiūrinėdami oro ke
lius.

MONTREAL, Que., bal. 21.— 
Kanadps franeuzų nacionalistų 
sąjungą pradėjo plačią agitacir 
ją prėiš žydus, 

i. .. ..................

RYMAS, bal. 21. — Rymas 
šiandie švenčia 2,678 metų su
kaktuves nuo legehdiškojo Ry> 
mo įsikūrime. Kartu tai yra 
fašistinė/‘Darbo diena”,Mturią 
fašistai įvedė, kad darbininkai Ghicagos mėro E. J. Kelly rin- 
nešvęstp socialistinės Gegužės kiniui neteisėtais ir priešingais 
Pirmosios, konstitucijai. »

r

LIMA, O. bal. 21 
jaunas baltveidis ir du negrąi 
liko apkaltinti dėl nužudymo 
seno sankrovininko Shafer, ku
rį rasta pasmaugtą lovoj.

- Vienas

SPRINGFIELD, III., , bal. 21. 
—AUgŠčiausias teismas išmetė 
bylą; kuri reikalavo pripažinti

ROZALIMAS.— Kovo 17 d. 
tula Baltramijunaitė 17 metų 
amžiaus iš Moniunų kaimo, Ro
zalimo vai. atvažiavo į *prie 
Razolimo esantį Kličmono ma
lūną.

Neatsargiai bėgant jai pro 
malūno sparnus, malūnas tuo
met smarkiai sukėsi, sparnas 
pataikė mergaitei į smakrą 
taip, jog vietoje negyvai už
mušė.

Greit buvo pakviestas vietos 
gydytojas, bet jis tegalėjo kon- 

Policija apžiu- 
. rėjus, leido kūną paimti.

KENNET, Mo., ba.l 21.
Pratrukus upės užtvankai, pa- 
siliejęs vanduo užliejo ) 10,0001 statuoti mirtį, 
žemės plotą.

PINIGAI LIETUVON
NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokių 

sumų mažesnių negu $100.00. Siunčia dole- 
į; riais arba litais, 

i, *1

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

afidavitų ant



NAUJlENOSJClncagę,

KORESPONDENCIJOS Netiksli žinių

Pittsburgh, Pa

Indiana Harbor, Ind
SLA. 343 kuopos susirinkimas

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Naujienų ir Radio Kliudo
AETAII7INE? I wl Em wl

GEGUZIO21J933
24th St

THE OAKS DAR
Archer Avenue

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

ALAUS STIKLAS IR 
SANDVIČIUS DYKAI!

no
O lai yra ne 

eiliniai 
“San-

Tai bus tikrai nepaprasta gegužinė (Sekite musų prane 
Šimus Naujienose ir klausykite kas rytų per radio)

BIRŽELIO 3 DIENA 
Laivu “FREDERIK VIII”

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

ginus kaip paskirta.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudį dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos?

LIEPOS 18 DIENA 
Laivu “LEVIATHAN”

’į Bremenu, 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.

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

eikia pasakyti
Naujienų” korės

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

TARP LAIVO “BERLIN” KELEIVIŲ

Tiems lietuviams, kurie važiuos į Lietuvą su Naujienų 
ekskursijos laivu “Berlin”, nuobodžiauti nereikės. Nuotrauko 
j e matome, kaip grupe keleivių leidžia laiką žaizdami geimę

Laivas “Berlin” išplauks iš New Yorko gegužės 11 d. ii 
plauks tiesiai į Klaipėdą.

Carr Bros. Wrecking Co
Antrų Rankų Budavojimui Medžiaga

NAUJI IR VARTOTI MEDŽIAI STATYBAI

1VŠJ doL; Lietuvoj metams — 2 dol 
1 dol., ketvirčiui ~ 14 dol.

PAUL MOLIS. 1730- 
Detroit, Micb.

P. BARTKEVIČIUS, 
678 Nortb Main St 
Monteljo. Mass.

J. J. URBSAS. 187 Oak Street, 
Lavvrence. Mass.

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

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

A. VARAŠIUS, 1200 Canon St..' 
Pittsburgh. Pa.

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

Laivakorčių Skyrius.

Viršminėtos kuopos susirin
kimas įvyko balandžio 14 d. 
Jis buvo kviečiamas atvirukais, 
kadangi turėjo būti renkamas 
Centro sekretorius. Kuopos pir
mininkas, p. St. Bartkus, pa
aiškino, jog gauta balsavimo 
blankos ir nariai turės balsuoti.

Jokios agitacijos nebuvo vą- 
roma. Narių kažkodėl į susi
rinkimą nedaug; teatsilanke. 
Balsavimo rezultatai buvo to
kie : Dr. Vinikas gavo 14 bal-i 
sų, o Raginskas tik 1.

Kuopa nutarė vasaros metu 
turėti išvažiavimą. Tuoj ant 
vietos išrinkta komisija, kuri 
pasigirs laiką ir suras atatin
kamą vietą. Komisijon išrinkta 
gan darbštus nariai, tad ga
lima tikėtis gerų pasėkų. 
Smulkmenos bus praneštos vė
liau. —SLA. Narys.

Balandžio 18 d. “Naujienose” 
tilpo iš musų kolonijos kores
pondencija. Kažkoks Senas Na- 
rys rašo apie Izidoriaus Drau
gystės susirinkimą. Pirmiau
siai turiu pasakyti, jog susi
rinkimas įvyko balandžio 16 d., 
o ne 5, kaip rašo koresponden
tas. Draugystės susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio pir
mą sekmadienį po 15 d. Tatai 
yra ir konstitucijoje pažymėta. 
Tuo tarpu Senas Narys nei to 
nežino.

Matomai, Senas Narys su
maišė musų draugystę su SLA. 
74 kuopa, kuri balandžio 5 d. 
laikė susirinkimą.

A. Survilas.

BIRŽELIO 29 DIENA 
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną.

mentas kartu su taip vadina
mais sandariečiais agituoja už 
Raginską ir šmeižia Dr. M. J, 
Viniką SLA. Centro sekreto-? 
riaus rinkimuose. “S.” redak
torius, persispausdinęs minėtą 
korespondenciją iš “Naujienų”, 
išdrožia tikrai kunigišką pa
mokslą ne tik “Naujienų’’ ko
respondentui, bet meta melų 
gniuštį ir visiems pažangiem- 
siems, prilygindamas pažan
giųjų rėmimą Dr. Viniko kan
didatūros į SLA. Centro sekre
torius prie tos “musės”, kuri 
tik tupėjo ant sandarietiško 
jaučio rago. Esą kai Dr. Vi
nikas laimės rinkimus, kad bu
tų galima pasigirti laimėji
mais. Tai jau didesnes kvai
lystės niekas kitas nebūt ga
lėjęs nė išgalvoti.

‘Naujienų” N^. 90 pirmame 
puslapyje tilpo ž|nutė, kad mu
sų mieste lietuvis Nicholas Ju- 
rosevich, jaunuolis, bežaisda
mas netyčia miltinai pašovė 
savo draugą Jdsėph Hevezi.

Kad taip atsitiko, —tai tie
sa. Tačiau tur^ų^j^asdkyiti, jog 
N. Jurosevich hera lietuvis, 
bet horvatas. O Nušovė jis ven
grą jaunuolį.

Vadinasi, spėjimas išėjo ne
teisingas. Rašau apie tai todėl, 
kad kartais vielos lietuviai ne
pamanytų/ jog taip, iš tiesų, 
atsitiko su lietuviu. ‘Dalykas 
tas, kad pas muš gyvena lietu
vis, kurio pavardė yra gana pa
naši į aukščiau minėtą. Būtent, 
p. Jurevich. Jis taip pat ’turi 
sūnų, kuris yra pavyzdingas 
jaunuolis. Tad nesumaišykite 
Jurosevich su Jurevich.

žilas Senelis.

jimais, dol kurių 
taip bauginasi, 
korespondentas 
Pittsburgho sandariečius ne 
dėl to, kad po rinkinių galėjus 
pasiimti laurus, bet kad taip 
iš tikrųjų yra ne tik Pitts- 
burghe, bet is kitose kolonijo
se. Dažnai yra sunku įžiūrė
ti, z kur sandarietiškas veiki
mas pasibaigia ir kur fašisti- 
mis veikimas prasideda. Ypač 
pas mus Pittsburgho tie pa
tys sandariečiai save vadina ir 
tautininkais.. Ir jie ne ma
žiau klauso Clevelando “Dir
vos” ir Brooklyno “Vienybės” 
komandos, negu kad “Sanda
ros”.

Vaidyla vadina “Naujienų’’ 
korespondentą melagiųm, kam 
jis neįvardino tų Pittsburgho 
sandariečių, kurie agituoja už 
Raginską ir yra priešingi Dr. 
Vinikui.

Bet jeu “S.” Maikis y|bn tik 
todėl, kad nebuvo ' įvardyti tie 
Pittsburgho sandariečiai vei
kėjai, kurie agitavo už Ragin
ską ir yra priešingi Dr. Vini- 
nikui, primeta korespondentui 
šmeižtus, tai kad patenkinti p. 
Vaidylą ir kad grąžinus tuos 
menamus šmeižtus kam jie 
tikrai priklauso, aš įvardysiu 
ir keletą sandariepių veikėjų 
Pittsburgho. Lai p. Vaidyla 
gauna jų viešą pareiškimą ir 
paskelbia “Sandaroj”, ar jie 
yra tokie ištikimi I}r. Viniko 
draugai, kaip kad Vaidyla tvir
tina.

Lai ponas “Sandaros” re
daktorius pasiteirauja pas se
kančius Pittsburgho sandarie
čių veikėjus, už ką jie balsa
vo ir už ką jie agitavo, — už 
Dr. Viniką, ar už Raginską? 
Būtent, P. Pivariuno, F. Pikš- 
rio, Jono A. Katkaus ir P. Mar- 
nioko. Jei virš minėti sanda
riečiai turės .pakankamai pi
lietinės drąsos ir nenorės 
veidmainiauti, tai pasisakys, 
kad “stikino” už Raginską, pri
silaikant Brooklyno “Vieny
bės” direktyvos 
paprasti “Sandaros” 
nariai, bet Pittsburgl 
daros” kuopų sąryšio Komite
to nariai ir dideli veikėjai.

Žinoma, negalima sakyti, 
kad visi Pittsburgho sandarie
čiai balsavo už Raginską ir 
buvo priešingi Dr. Vinikui. 
Duokim sau, p. J. Virbickas 
rėme Dr. Viniko kandidatūrą.

O kad Brooklyno “Vieny- 
bės’r tautininkai nori įspraus
ti Raginską į SLA. Centro se
kretoriaus urėdą ir vartoja vi
sokias intrigas prieš Dr. Vini
ką, tai turėtų žinoti p. “S.” re
daktorius. O kadangi jis sa
kosi esąs didelis draugas Dr. 
Viniko, tai, turėtų kovoti ne 
prieš pažangiuosius, bet prieš 
Brooklyno, “Vienybės” tauti
ninkus. Bet, matomai, p. Vai
dyla Chicagoje bebūdamas, 
tur būt, užmiršo ir Biblijos 
mokslą, kurį Pitlsburghe bū
damas protestonų seiriinarijo
je buvo išmokęs.

— Pittsburgho Jonas.

Pirmiausiai 
kad tiek 
pondentams, tiek visiems pa
žangiausioms mažiausiai rupi 
kokie ten pasigyrimai laimė- 

“S.” Maikis 
“Naujienų” 

rašė apie

Cblcagoje vioninėlis 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”
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 Snperior St.,
Cleveland, Ohio.

AMBROZE V. W. 178 Ftrry Av«.
N«wark, N. J,

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

“NAUJIENŲ’
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 

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

Be reikalo primetanti, 
lietuviams X

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalą

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj melams — 3 
dol., pusei metų 
pusei metų

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros1 
ž. admin. .

GEGUŽĖS 20 DIENI 
Laivu "STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą

GEGUŽĖS 10 d. Laivu “BERLIN” 
tiesiai i Klaipėdą

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

flhd

Kvailyščių iidirbyste 
“Sandaroj’"

“Sandaros” redaktorius p. M. 
Vaidyla ^atrado ir savo lape 
paskelbė plačiam pasauliui, 
kad “Pliotkų išdirbyste Pitts- 
burghe,*. Bet perskaičius tą 
“Sandaros” redaktoriaus atra
dimą, pasirodo, kad yra de
monstruojama kvailysčių iš
dirbyje “Sandaroje”, ir tų 
kvailisčių vyriausias mechani
kas yra pats “Sandaros” re
daktorius Maikis Vaidvla.

Dalykas štai kame. “Sanda
ros” Maikis pastebėjo “Naujie
nose” korespondenciją iš Pitts
burgho, kur rašoma, kad 
Pitteburghe fašistuojantin ele-

** *
j, *... ■ :■ ; ■ r
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Lietuvon Vikingų Keliais
keletas vi

Birželio-

prašau

esterfield
susiėjome
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pagal lietu 
kartus.

Mies
Miš

SE.U- rfFOR tt> 500.000 AND 
ido.OOO TO THE G00D!(

B. Ikapolianis, kuris 
žymiu* rašyto- 

pasidarbavo

aplankyti arklių 
kurios turėjo prasidėti maž

FOR INSTANCE WE BuY L_ 
SOMETItllNG FOR $200,000

THE CIGARETTE THAT’S MILDER--,THE CIGARETTE THAT TASTES BETTER

AR 
JUS DUODATE SAVO 

KŪDIKIUI 
TINKAMA MAISTĄ?

Man į kalną belipant, patė- 
inijau kokį tai rimtą barzdo
tą poną su geroku pilveliu, 
akiniais ir lazdute. Nugi, ro
dosi, niekas kitas kaip tiktai 
pats daktaras Jonas Šliupas, 
pamaniau sau. Bet visgi, kaipo 
daktarui, tas subjektas išrodo 
per daug jaunas ir per daug 
elegantiškas.

Kada susiėjome, tas ponas 
staiga sustojo, pažiurėjo į ma<

u z 
ne-

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA

Keleiviai daugiausiai, matyt, 
vokiečiai. Girdėti daug vokiš
kai kalbančių. Sekmadienis 
todėl visi apsirengę švariai ii 
net puošniai, ypatingai gražio

______„_____  , __,________ ___  -r——■■C®

OOH GOT IT!- i FTG-uRED
OUT A WAY TO MAKE $100.000 I------------

A. V. Dalrymple iš Califor- 
nijos, naujas, prezidento Roo- 
sevelto paskirtas prohibieijos 
administratorius. Manoma, kad 
jis bus ir paskutinis prohibici- 
jos administratorius, nes tiki
masi, kad prohibicija, su laiku-, 
bus visai atšaukta.

Tinkimai išaugti, būti tvirtu 
ir sveiku iki pilnų metų, kūdi
kis turi gauti tinkamą maišią, 
tinkamus r ubus ir gauti tin
kamą priežiūrą. Tas reiškia, 
kad jį reikia visuomet užlai
kyti svariu, ir duoti jam pa
kankamai gryno, šviežio oro. 
Kūdikiai penimi Borden’s Ea- 
gle Brand Condensed Milk tan
kiai būna tvirtesni ir parodo 
geresnį fizišką išsivystymą, 
negu tie, kurie penimi kokiu 
nors kitokiu gamtos užvaduo
toju. Duokite savo kūdikiui 
progą gyventi, būti sveiku ir 
linksmu, taip kad jisai džiau
gtus sveikata, kad butų links
mu kūdikiu, ir kad galėtų pats 
savim rūpintis ir padėtų vė
liaus savo molinai ir tėvui.
Eagle Brand yra grynas pie
nas ir grynas cukrus, natura- 
liškas maistas, kuomet motina 
negali jį pavaduoti. Gydytojai 
užrašo ir rekomenduoja jį mo
tinoms, kuomet jos negali sa
vo kūdikių penėti pačios. Ea
gle Brand yra daugiaus var
tojamas, negu byle koks kitas 
kūdikiams maistas, dėlto, kad 
jis yra grynas, pasitikėtinas 
ir artimiausias motinos pienui 
pasekmingam suvirškinimui. 
Jeigu jūsų kūdikis neauga 
svarumu, taip, kaip jisai turė
tų, jeigu jūsų kūdikis neramus 
nakties laiku ir nepasilsi, ar
ba jeigu jus jaučiate, kad mai
stas kuriuo jį penite nėra ge
ras, pamėginkite Eagle Brand. 
Parduodamas geresnėse gro- 
sernėse ir pas vaistininkus.

(Per Southampton?)

Išplauks iš Neiv Yorko
JUNE 29 -ankstiryte

sau, tai
Biarritz, 

nu, vienu

kuris gyveno dar prieš Kris
taus laikus, Sokrato mokinys. 
Tarpe kitų gerų ir blogų savo 
gyveninio žygių, jisai užėmė 

ir žymus senovės graikas, Siciliją. Užėmus tą salą, jisai

vasarą. Matosi daug 
uniformų. Judėjimas 
gyvas.

Tai, ot, mąstau 
toks tas lietuviškas 
Lido bei Ostende; 
žodžiu, ir mes visgi turime sa 
vo gražią ir modernišką mau
dymosi vietą kaip ir kitos tau

Vieną gražų sekmadienį pa
sitaikė man aplankyti Palan
gą. Štai kaip tai atsitiko. Kiek
vieną sekmadienį po pusryčių 
turėjau paprotį nueiti iki Lie- 
pojaus gatvės. Apie tą laiką 
septinto pėstininkų pulko ka
reiviai, kurie stovi Klaipėdoje, 
per tą gatvė su muzika ženg
davo bažnyčion. Kodėl tai nie 
kados tos progos nepraleis
davau. Man tas labai patikda
vo, ypatingai gera ir smarki 
kareivių muzika.

Praleidus kareivius ir pa
sisveikinus su dirigentu ir ki
tais pažįstamais, pradėjau 
žengti uostan pasivaikščioti ir 
pamatyti, kiek naujų laivų at
plaukė Klaipėdon.

Eidamas patėmijau, kad 
vienoje vietoje vis atvažiuoja 
ir išvažiuoja autobusai, ant 
kurių parašyta: “Palanga — 
Klaipėda.“

Staiga .užėjo man noras i 
dumti Palangon. Užsukau į 
autobusų stotį. Panelė, kuri 
stoty pardavinėja bilietus, 
aiškino man, kad sekantis 
tobusas Palangon išeina 
dešimties minučių. Nieko 
laukdamas pirkau bilietą į 
abi puses. Užmokėjau du ir 
pusę litų.
Autobuse radau jau pusėtinai 
žmonių. Neužilgo visos sėdy
nės buvo užimtom. • Nekuriems 
prisiėjo stovėti.

Pradedu žiurinėtis. Autobu
sas toks, kaip ir Amerikoje, 
tiktai mažesnis, švarus, ele
gantiškas; minkštos sėdynės 
oda aptrauktos. Užmesti nieko 
negalima.

Sekdamieniais autobusai 
tarpe Klaipėdos ir Palangos 
kursuoja kas pusvalandį. Išva- 
žiufik.me lygiai paskirtu lai-

^VOUSAIDIT. 
SlS’.-YOur 
Sa«x> it» r’

sudaužė visų dievų stovylas, 
kurias liktai ten rado. Pana
šiai ir aš kitados pasielgiau, 
sudaužydamas rusiškus dievu
kus ir deives. Todėl mano 
draugas ir vadindavo mane 
Alkibiadu.

Mums su p. Prapolianiu be
kalbant, atėjo daili jauna 
moteriškė su atletišku jaunu 
vyru. Abu maudymosi kos
tiumuose. Tai buvo mano 
draugo duktė. Jinai Kaune 
mokinasi don t isteri jos arba, 
kaip tenai vadinama, odan- 
talogijos. Jaunas atletas, — 
tai jos vyras, kurįs mokinasi 
inžinieryslės. Persimainome 
keliais tam tinkamais gražiais 
žodžiais. Jaunieji nuėjo sau 
vienon pusėn, o mes su drau
gu pasileidome miestan.

Pakely spėjome daug ką 
apkalbėti ir priminti. Kaip 
ir kiti draugai, p. Propoliams 
kurstė mane pasilikti ir apsi
gyventi Lietuvoje.

Mano draugas turėjo kur-tai 
būti paskirtame laike. Susita
rėme vakare susitikti Kurhau- 
se, t. y. svarbiausiame Palan
gos botely ir restorane.

Tuo laiku jisai man patarė

ji lytis. Pasitaiko 
sai patraukiančių 
žiu panelių.

Palanga maždaug dvidešimt 
kilometrų nuo Klaipėdos. Va
žiuojame per Klaipėdos kraš
tą. Visur puikus vaizdai. Ūkiai 
gražus ir pavyzdingi. Medinių 
trobesių visai nematyti 
teliai dailus, tvarkingi 
kuose ir pievose tėmiju daug 
jaunuomenės, kuri liuosą lai
ką praleidžia tyrame ore. Visi, 
matyt, vartoja dviračius, nes 
jų visur daugybė.

Palanga.

346 North Michigan Avė 
CHICAG0, ILL.

daug. 
Publika daro labai gerą ir net 
elegantišką Įspūdį. Daug po
nių ir panelių dovi “pajamas“ 
ir visokius kimonus.

Oras tyras, lengvas ir gaivi
nantis. Kvepia pušimis ir ju
ra. Augštai, skersai gatvės, 
plevėsuoja dideli transparan
tai su kokiais tai garsinimais.

Beveik visas Kaunas ir visa 
Lietuva čia smagiai praleidžia 

visokių 
didelis ir

ne ir užklausė, ar aš jį pažįs
tu? Pažiurėjau į jį ir, persitik- 
nęs, kad lai ne daktaras šliu
pas, nors iš tolo buvo koks tai 
panašumas, atsakiau, kad ne
pažįstu. Tas ponas prasijuokė 
ir užklauso, ar aš busiu Kas
puti.**? “Taip, - atsakiau jam 
—‘tai aš tas pats nuo galvos 
iki kojų!“ — Bot, kas gi čia 
galėtų būti, spėliojau sau.

A

“Nugi, Alkibiadai, ar nepa
žįsti mano?’’ — tęsė tas ponas.

“Vaje, vaje!“ - riktelėjau. 
Kas galėjo manyti, kad prieš 
mane stovi vienas mano senų, 
gerų draugų. Jisai vienintelis 
mane tokiu vardu vadindavo. 
Kitaip niekados nepažinčiau 
«avo seno draugo. Ant Jiek 
jisai persimainė. Ypatingai jo 
daili didelė barzda visai pa
slėpė jo veidą.

Tai buvo žinomas inžinie
rius p 
su savo broliu, 
ju, labai daug 
lietuvystės labui.

Pasibučiavome 
višką paprotį tris

Keletą žodžių apie Alkibia 
dą. Alkibiades 
bus

■». ...t,.—
S1MPLEJSNT IT_____ ________
COMlNGr MY WAY PRETTYSOON*

Maždaug po valandos pasie 
kerne Palangą. Autobusas sus 
tojo ant svarbiausios 
netoli gražios didelės 
čios.

Žmonių ant gatvės

(Keleiviai sės į laivą iš vakaro.)

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BERENGARIJA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojanti 

į Lietuvą keleivis
— šią Ekskursiją Užgyrė —

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 
e /

Laivakortes parduoda visi C u n a r d agentai

Iš margos ir tinkamos mi
nios ryškiai išsiskiria gražus 
ir impozantiškas tvarkos da
botojas — Lietuvos policinin
kas. Einu prie jo užklausti, 
kaip ir kur čia butų galima 
gauti antrašus tūlų ypatų.

Policininkas su atida mane 
išklausb ir ranką prie kepurės 
pridėjęs paaiškino, kad poli
cijos nuovadoje, kuri randasi 
ten ir ten, viską galėsiu suras
ti ir dasižinoti. Padėkavojau 
jam, o jisai man smarkiai ir 
mandagiai aitkirto

Visgi galų gale malonu ma
tyti, kad tas sopas charakte
ringas lietuviškas lepšišku- 
mas ir storžieviškumas jau 
nyksta.

Vietoje eiti nuovadon, užsu
kau į plačią ir tiesią skersinę 
gatvę, kuri vedė į pajūrį. Vi
sur tarpe pušių, daržų ir gė
lių akysna metasi gražios vi
los, pansionai ir vasarnamiai.

Prisieina lipti kalnan. Gir
disi juros užimąs. Grasi pasi
daro sūrus ir jame jaučiasi 
smagus, gaivinantis ozonas.

Vienas senų draugų ir 
Alkibiades.

Pašo Dr. C. Kasputis 
Autobuse.

4
. *

fcjy> i/, s. i k. • ?■ * >* t



NAVitmoS, CKfcngo, iii. 'šeštadienis, baląri. 2Ž, *19^

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

fubliBhed Daily Exoept Sunday by 
the Lithuanlan Nawi Pub. Co^ Ine.

1739 South Babtai Street 
TebvboM Rooeeyelt 8500

Edttor P. GRIGAITIS

Subacription Ratas;
<8.00 per jaar ta Canada
87.00 per year outoido of Cfilcaffo 
88.08 per year ta Chieaao 
8e per eopy

4. ■ . >..... . ......... ■ ........ ............. ■ . ...

Entered aa Second data Matter 
tfarvh 7th 1914 at the Poet Office 
of CMeago, III onder the aet oi 
tfareb «rd 1879

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
eekmadienius. Leidiia Naujiena Ben* 
drovi, 1789 8. Halated 8L. Chicago, 
O) Telefonas Roosovett 8500.

Vislsakymo kalnai
Chicagojo — oa*tu> 

Metame_38.00
Pusei metu __ __ ___________4.00
Trim* minusiame ____ 2.00
Dviem mineatam________ 1.50
Vienam minėsiu! — . , .75

Chlcagoj per lineiiotojusi 
Viena kopija_____________ 8c
Savaitei __________ ______   18c
Minėsiu!---------------- - ------ 75c
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Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su ulsakymu

riai, Valaitis ir Klinga, tą laik
raštį visai nuvarė nuo koto.

Kolkas tačiau dar jame ni^| 
ko naujo nematyt: tas pats 
žioplas riksmas apie kovą su 
“internacionalizmu”. Tysliava 
dar važinėja po kolonijas.

PISKUSUOJA PABALTIJO 
SĄJUNGĄ

KAIP TOLI EIS INFLIACIJA?

Amerikos žmonėms ir taip pat užsieniams šiandie 
rupi, kaip toli eis dolerio infliacija, kuri prasidėjo šią 
savaitę?

Nuo to, kiek nukris dolerio auksinė vertė, priklau
sys šioje šalyje prekių kainos. Brangus doleris reiškia 
pigias kainas, pigus doleris reikš brangias kainas. Kuo
met pinigų infliacija nueina labai toli, tai prekės pa
sidaro žmonėms neįperkamos, — kaip kad dabar, pav. 
yra sovietų Rusijoje, kur popierinis rublis yra vertas 
tik apie du ar tris auksinius centus (vietoje 51 cento) 
ir todėl už prekes laisvoje rinkoje tenai reikia mokėti 
kelioliką kartų brangiau, negu Amerikoje.

Dolerio infliaciją valdžia kontroliuos. Ji, žinoma, 
pati nenorės, kad doleris perdaug nusmuktų, nes perdi- 
delis prekių pabrangimas iššauktų žmonių nepasitenki
nimą. Bet tuo tarpu dar nežinia, kaip toli valdžia leis 
doleriui eiti žemyn. Daugelis bankininkų sako, kad svei
kiausia butų nupiginus dolerį kokiais 20 nuošimčių. 
Taip padarius, doleris turėtų 80 centų aukso vertės.

Beveik tiek Amerikos doleris jau nupuolė Europos 
rinkose. Vakar buvo pranešta iš Paryžiaus, kad kei
čiant dolerius į frankus doleris buvo skaitomas kaip 
87 centų vertas. Paskui, tiesa, jo vertė vėl kiek pakilo.

Bet klausimas, ar 20 nuošimčių infliacijos pakaks? 
Geriausia gal butų leisti doleriui smukti žemyn tol, kol 
praktikoje paaiškės, kokia jo vertė labiausia atatinka 
normalaus biznio stovi. Iki tai paaiškės, praeis tam tik
ras laikas. Reikia todėl manyti, kad valdžia tuo tarpu 
dar nesuriš savęs jokiais prižadais, sulig dolerio stabi
lizacijos, svetimų valstybių atstovams, kurie dabar at
vyksta į Washingtoną. \

S.-RAI PRIEŠ BENDRĄ FRONTĄ SU MASKVA

Rusijos socialistų revoliucionierių partija per savo 
delegaciją užsieniuose įteikė Socialistiniam Darbininkų 
Internacionalui raštą, kuriame ji griežtai pasisako prieš 
bendrą frontų su komunistais. Savo rašte socialistai re
voliucionieriai nurodo tą faktą, kad Vokietijos social
demokratai seniai iškėlė aikštėn artimus ryšius tarpe 
Rusijos sovietų valdžios ir Vokietijos reakcininkų. Ant
ra, komunistai griežtai neigia demokratinius principus, 
kuriais yra pagrįstas socialistinis judėjimas.

“Ar galima — klausia socialistai revoliucionie
riai — kovoti prieš laisvės priešus (fašistus), susi
jungus su tokiais pat laisvės priešais (komunis
tais)? Ar galima smerkti smurtą kartu su smur
tininkais ir žudikais? Ar galima ginti žodžio, spau
dos, susirinkimų, sąžinės ir sąjungų laisvę, žmo
gaus asmens neliečiamybę ir visas žmogaus ir pi
liečio teises, susijungus su tais, kurie pirmieji tas 
teises sumindžiojo?”
Anot s.-rų, bolševikai savo nuoširdumą bendro fron

to klausimą galėtų įrodyti tik atsteigdami SSSR jų su
mindžiotas politines ir pilietines teises. Bet jie to neda
ro. Rusijoje socialistai yra žudomi ir pūdomi kalėjimuo
se. Nė vienas socialistiškas laikraštis tenai negali pa
sirodyti. Jokia socialistų organizacija tenai neturi tei
sės gyvuoti. Kol tokia padėtis komunistų valdomoje 
Rusijoje, tol komunistų kalbos apie “bendro fronto” 
sudarymą su socialistais yra begėdiška veidmainystė.

Šituos socialistų revoliucionierių argumentus var
giai kas gali sumušti.

Susidomėjimas Pabaltijo val
stybių sąjungos idėja Lietuvo
je, matyt, yra didelis. Tuo klau
simu bal. mėn. 9 d. buvo su
rengtos Kaune didelės prakal
bos, kuriose kalbėjo trijų stam
biausiųjų Lietuvos partijų at
stovai: M Sleževičius nuo vai. 
liaudininkų partijos, L. Bistras 
nuo krik.-demokratų, ir inž. 
V. Bielskis nuo socialdemųkra- 
tų.

šitos trys sroves stoja už 
Pabaltijo Sąjungą, į kurią no
rima įtraukti Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Bet valdančioji tau
tininkų partija sąjungos idėjai 
priešinasi, nes tautininkų sim
patijos krypsta į vokiško hi-t- 
lerizmo ir itališko fašizmo pu
sę, nors griežtai dėtis prie fa
šistiškų valstybių bloko jie irgi 
bijosi, nes iš Hitlerio puses 
grasina pavojus Klaipėdai.

KUR ČIA LOGIKA?

nesuklaidins sa-

ir sąmonė
kad nedarbinin-

Taigi, jeigu mes matomą ’ prieš kuogriežčiausiai kovo-
toje arba kitoje šalyje “bur* 
žuazinę” valdžią, tai mes visai 
neprivalome tuojaus įsivaizduo
ti, jogei ji yra^nepermaldauja- 
mų darbininkų “neprietelių” 
Valdžia. Vietoje to, mes turime 
pažvelgti į ją arčiau, paanali
zuoti jos sąstatą- — žiūrėti, 
kokiems “buržuaziniems” sluok
sniams ji atstovauja, kieno rei
kalais ji daugiausia rūpinasi, 
kokios jtakps i ją daro darbi
ninkiškų organizacijų balsas, 
ir t. t. Tiktai tuomet mes ga-

ti, ar vartoti link jos kitokią 
taktiką, .

Mes manome, kad Roosevelto 
valdžia yra mažiau priešinga 
darbininkams, negu kokia nors 
buvusi Amerikos valdžia per 
daugelį metų. Kolkas ji darbi- 
ninkama dar nieko blogo nepa
darė, bet ne vieną dalyką jau 
ji stengėsi jiems padaryti ge
rą. Tai kodėl gi laikraštis ne
gali to atvirai pasakyti? Todėl, 
kad Maskvos katekizmas tai 
draudžia? Bet mes jo nepripa-v* V* —----- V- • •

lesime susivokti, ar darbinin- žįstame. Tegu iš jo “protą” šė
kams yra geriau tą valdžią mia tie, kurie neturi savo pro- 
Iraktuoti, kaip savo priešą, ar to!
T" --------- ' '

Oscar Wilde Verti A. Kartūnas.

Doriano Grasaus Atvaizdas
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BUSIĄ ATMAINŲ “VIENY- 
BgS” REDAKCIJOJE

' I.ĮIOĮ I

SLA. organas rašo, kad 
Brooklyno tautininkų laikraš
čio redakcijoje busią atmainų: 
“Vienybės” vyriausiuoju redak
torium esąs paskirtas p. .Juo
zas Tysliava, poetas ir žurna
listas, neperseniai atvykęs iŠ 
Lietuvos. Tai sakę “Tėvynes” 
redaktoriui pats Tysliava ir 
“Vien.” bendrovės pirmininkas 
p. StrumiMs.

Iš pasikalbėjimo su p, Tys- 
liava “Tėvynė” patyrusi, kad 
jisai stengsiąsis padaryti “Vie
nybę” švariu laikraščių. Girdi;

“...Jisai atvirai pareiškė, 
kad jo pertvarkytoj ‘Vieny
bėj’ nebus vietos nepamatuo
tiems šmeižtams ' ir kelio
nėms, kad šis laikraštis pil
nai prisilaikys laikraštinės 
etikos ribų ir kad jis steng
sis ‘Vienybę’ palaikyti pla- 

• čiųjų Amerikos lietuviu vi
suomenės reikalų organu...”
Jefgu tai įOyks, tąi skaitan

čioji Amerikos lictuvų publika 
galės tįL pasidžiaugti, nes da
bartiniai ^Vienybė#” redakto

Savo opoziciniame organe L. 
Pruseika stebisi tuo, kad “Nau
jienos” palankiai rašo apie 
Roosevelto pastangas sulaikyti 
depresiją, subalansuoti biudže
tą, pertvarkyti bankus ir įves
ti kitas reformas. Ir sako:

“Na, dar tik biedno biskio 
reikia ir ‘kraštas pradės iš
sikasti iš depresijos’.

“Irgi, ‘socializmas’!”
Kodėl pastangas išsikasti iš 

depresijos Pruseika vadina “ir
gi socializmu”, yra sunkoka su
prasti. Jeigu jisai nori tuo pa
sakyti, kad “Naujienoms” visas 
socializmas susideda iŠ ekono
minio križio^pą^aUžfmo, tai ji
sai prasilenkia*' su tiesa, nes 
“Naujienos” niekuomet taip ne
manė. Net ir didžiausia “pro- 
sperity” kapitalizmo sistemoje 
yra ne socializmas, o tik kapi
talizmas, kuriame gerovė gali 
būt užtikrinta tiktai nežymiai 
visuomenės daliai.

O jeigu Pruseika nori tuo 
pasakyti, kad nereikia pritarti 
tam, kas nėra socializmąs, tai 
jisai neturi logikos. Jį sumu
ša jo paties bendradarbis E. 
Butkus, kuris ’Koje pačioj® 
“Nauj. Gadynėje”, rašydamas 
apie 30 valandų darbo savaitės 
sumanymą, iškėlė aikštėn Ame
rikos komunistų žioplumą. Ko
munistų centro organas “Daily 
Worker”, anot Butkaus, pučia 
į vieną dūdą su stambiaisiais 
kapitalistais, nes tas organas, 
taip pat kaip ir jie, priešinasi 
įstatymiškam darbo valandų 
sutrumpinimui, šitokį kvailą, 
darbininkų reikalams priešingą, 
reakcingą komunistų nusista
tymą Butkus pašiepia taip:

“O mes, ‘griešnos .dūšios’, 
dar, vis manėme, kad VIEN 
TIK už sutrumpinimą darbo 
valandų per šimtmečius bu
vo vesta daug kovų ir bus 
jų vedama dar daugiau; kad 
fabrikantai liuosu noru nie
kuomet nedavė darbininkaiųs 
ko nors tokio, kas mažina 
pelną; kad iš trumpesnio 
darbo laiko naudos yra ne 

■ kapitalistams, bet darbinin
kams!

“Mes visi manėme, kad 
juo mažiau yra lenktyniuoto- 
jų su dirbančiais už vietą 
dirbtuvėje, tuo lengviau dir* 
bantiems kovot už geresnes 
sąlygas, už didesnes algas!

“O dabar išeina ant sęenos 
krūva fabrikantų ir oficialia 
komunistų organas ir sako, 
kad trumpesnės darbo valan
dos tik... apsunkina pačius 
darbininkus I”
Visai teisinga kritika (iš

imant tai, kad Butkus klysta) 
sakydamas, jogęi darbo valan
dų sutrumpinimas, būtinai tu
ri sumažinti kapitalistų pel-

nūs). Bet jeigu Butkus teisint 
gai kritikuoja komunistišką pa
pūgų plepėjimą prieš darbo 
valandų trumpinimą pramonėje, 
tai kur tuomet stovi Pruseika 
su savo sarkastišku išsišokimu 
prieš “Naujienas”? Tarpe bim- 
bininkų,

Prusejkos nelaimė yra ta, 
kad jisai dar vis nenusikrato 
tų kvasi-radikališkų dogmų, 
kuriomis buvo pripakuota jo 
galva, kada jisai kryžiavojosl 
už Maskvą. Viena tų dogmų 
sako, kad'visa, ką daro nedar
bininkiška valdžia, turi būti 
bloga, nežiūrint, kad iš pavir
šiaus jos darbai gali atrodyti 
ir gerai. Todėl nedarbininkiš
kos valdžios ‘ darbus visuomet 
reikia smerkti. Kas nedarbinin
kiškos valdžios darbus giria, 
tas arba “parsiduoda buržuazi
jai”, arba “temdina klasinę dar
bininkų sąmonę”.

Pruseika, matyt, ir įsivaiz
davo, kad “Naujienos”, palan 
Idai atsiliepdamos apie Roose
velto administracijos reformas, 
“aptemdins” lietuvių darbinin
kų sąmonę. Bet tai yra non
sensas. Protaujančių darbinin
kų niekuomet 
kymas tiesos.

Instinktas
Ta dogma,

kiška valdžia visuomet daro tik 
blogus darbininkams dalykus, 
yra paremta ne protavimu, bet 
instinktu (jautimu). Darbinin
kai instinktyviai nepasitiki 
buržuazija, ir iš to nepasitikė
jimo kyla įtarimas, kad net ir 
geram dalyke, kurį buržuazija 
padaro, turi’ būt paslėpta kas 
nors blogo, šitas nepasitikėji
mo ir baimės instinktas yra 
juo stipresnis darbininkuose, 
juo labiau jie yra skriaudžiami, 
juo daugiau kartų jie buvo bur
žuazijos apgauti. Ir iki tam 
tikro laipsnio tas instinktas tu
ri teigiamos reikšmes: jisai 
padeda darbininkams, pirmuose 
savarankiški' judėjimo žinks- 
niuose, organizuotis į savo kla
sines prganizacijas. Jisai pade
da jiems streikuose 
se masinėse kovose.

Bet instinktai tai dar ne są
monė. Instinktu paremtas dar
bininkų judėjimas dar perą 
socialistiškas judėjimas. Socia
lizmas yra teorija x (mokslas). 
Tiktai tada, kada darbininkai 
pradeda protauti moksliškai —- 
pradeda aplikuoti visuomenes 
gyvenimo faktus, pradeda su
prasti visuomenes sistemą, eko
nominių klasių reikalus ir san
tykius, ryšį tarpe ekonomijos 
ir politikos, ir t. t., — tiktai 
tuomet darbininkų sąjūdis ima 
virsti iš instiktyvio sąmonin
gu, socialistišku. Socialistiškas 
judėjimas yra protaujančių 
darbininkų judėjimas.

Bet ką sako apie, buržuaziją 
darbininkams jų protas? Ar ji
sai sako, kad buržuazijos rei
kalai yra amžinai nesutaikomi 
su darbininkų reikalais? Kad 
buržuaziją yra mirtinas darbi
ninkų priešas, visuomet pasiry
žęs juoą sudraskyti? Kad dar
bininkams nieko kito nepasilie
ka, kaip tik prie pirmos pro
gos griebti buržuazijai už gerk” 
lės ir ją pasmaugti, jeigu jie 
nenori, kad jį pasmaugtų juos?

Nieko panašaus. Toki jsiva-iz-, 
davimai apie buržuaziją yra ne
sąmoningos baimės padarak. 
Protas, apšarvotas socializmo 
mokslu, sako, visų-pįrma, kad 
buržuazija no tik nėrp “smer- 
telnas” darbininkų klasės prie
šas, bet kad ji net ntyia ekono
minė klasė. “Buržuazija" api
ma visą eilę, ekonominių gru
pių, kurios tarpe savęs koyoją 
kartais smarkiau, negu prieš 
darbininkus. Būna tokių situa
cijų, kad viena buržuazinė kiąv 
sė net kviečia darbininkas tai-

ir kitokio-

kpn, gorėdama negalėti Kitas 
^UiĮŽpa™^ j kJagifSj! JT^kių , jjft- 
vyaidžių • yra jifewd buvę ftto- 
rijoje, ir jų būna gana daug 
šiandie,— tik reikia žiūrėti i 
gyvenimų blaįvimgis akimis ir 
ne bplševiMškąU <tymais 
aprųjcųsius akinius.

(Tęsinys)

Jie atsistojo ir užsimetė sa
vo apsiaustus ir stati gėrę 
kavą. Tapytojas tylėjo ir buvo 
užimtas. Liudėsjsi buvo apė
męs jį. Jis negalėjo pakęsti 
šių sutuoktuvių, o visgi, jam 
atrodė, kad tas buvo geriau, 
negu daugybė kitų galėjusių 
atsitikti daiktų. Po keletos mi
nučių jie visi nuėjo žemyn. Jis 
važiavo vienas, kaip jau buvo 
sutarta, ir žiurėjo į mažo ve
žimo šviesas priešakyje jo. 
Keistai pralaimėjimo jaus
mus apėmė jį. Jis jautė, jog 
Dprianas Gray’jus niekados 
nebebus jam viskuo, kaip jis 
buvo praeityje. Gyvenimas į- 
simaišė tarp jų dviejų... Jo 
akys aptemo, ir pilnos žmo
nių švįpfjos gatvės jo akyse 
rodėsi tjjc tamsus taškas. Ve
žimui privažiavus teatrą, jam 
atrodė, lyg jis butų keletą 
metų pasenęs.

VII. •
i '

DeL vįepag rtr kitos priežas
ties 1 teaidi 4h VMcarą buvo 
prisikimšęs) publikos, o tas 
baisus žydas užvaizdą, kuris 
pasitiko juos prie durų, ligi 
ausų spindėjo tuo jo taukuo
tu virpančiu šypsojimu. Jis 
nuvedė juos į jų ložą, kaž ko- 
kiuo tai nužemintu išdidumu, 
moskuodamas savo riebias 
žiedais apmaustytas rankas ir 
garsiausiai kalbėdamas. Do
rianas Gray’jus dar labiau nėr 
apkentė jo. Jis jautė, lyg jis

butų atėjęs ieškoti Mirandos, 
o butų sutikęs Calibaną. O iš 
kitos pusės, lordas Henrius 
gan pamėgo jį. Arba, nors jis 
pareiškė, jog žydas patiko 
jam, ir jis be perstojimp kra
tė jo ranką ir sakė, jog jam 
buvo linksma sutikti žmogų, 
kuris atrodo lyg tikras genijus 
ir kuris subankrutavo iš pa
mėgimo poeto. lĮalhvardas bu
vo užimtas teipijimu veidų 
žemutinėse sėdynėse, šilima 
buvo baidai troškinanti, . ir 
didžiausia padaryta saulė 
švietė, lyg milžiniška geltonų 
lapelių jurgine. Galerijoj jau
nuoliai buvo nusivilkę savo ži- 
ponus bei bruslotus ir šalia jų 
pakabinę. Jie kalbėjo vienas į 
kitą skersai teatro ir dalinosi 
apelsinais su puošnio vargšų 
mergelėmis, kurio® sėdėjo ša
lia jų. Kai kurios moterys že
mesnėse sėdynėje juokėsi. Jų 
balsai buvo baisiai aštrus ir 
nesuderinti. Iš bufeto buvo 
girdėti šaudymas butelių kam
ščių.
.Koki tai viela suradimui sa

vo dieviškosios!,° tarė lordas 
Henrius, -

“Taip!,” atsakė Dorianas 
Gray’jus. “Tai čia aš suradau •
ją, o ji yra dieviškesnė už vi
sus gyvus daiktus. Kada ji los, 
jys viską užmiršite, šie pa
prasti, šiurkštus, • žmonės ru
piais veidais ir gyvuliškais 
mosikaviniaisį pasidaro kito
niškais, kada ji esti scenoje. 
Aada jie tykiai sėdi ir tėmija 
ją. Jie verkia ar juokiasi pa-

gal jos norą. Ji padaro juos 
taip palankiais, kaip smuiką. 
Ji teteikia jiems dvasią, o ta
da žmogus manai, kad ir jie 
yra to paties kūno ir kraujo, 
kaip ir mes.”

“To paties kūno ir kraujo! 
Gal būt ne!“, surėkė lordas 
Henrius, kuris apžiūrinėjo 
publiką galerijoj savd operos 
binokliais.

“Nepaisykite ir neatkreipki
te sąvo dėmesį į jį, Dorianai,” 
tapė tapytojas. “Aš rjuprantu, 
ką jus manote ir aš tikiu į 
tą mergelę. Ką jus mylite, tai 
turi |)uti stebuklinga, ir mer
gelė turinti jūsų atpasakotą į- 
taką turi būti maloni ir gar
binga. Įkvėpti dvasią savo 
gentkartei — tai yra vertas 
darbas. Jeigu ši mergelė su
teikia sielą tiems, kurie gyve
no be jos, jeigu ji gali sutverti 
gražumo pajautimą žmonėse, 
kurių gyvenimas buvo šykš
tus ir biaurus, jeigu ji gali pa- 
liuosuoti juos nuo jų savimei
les ir paskolint jiems ašarų 
ne jų pačių liūdėjimams, ji 
yra verta visos tavo pagarbos, 
verta visoa žmonijos pagar
bos. šios sutuoktuvės yra gan 
tinkančios. Iš pradžių aš 
maniau taip, bet dabar 
pripažįstu. Dievai sutvėrė 
byl Vane jums. Be jos, 
būtumėt buvę nepilnas.“

“Ačiū, Baziliau,“ atsakė

ne
oš

Si- 
jųs

Do- 
rianat Gray’jus, spausdamas 
jo ranką. “Aš žinojau, kad 
jus suprasite mane. Henrius 
yra taip ciniškas, jog jis net 
išgąsdino mane. Bet štai, jau 
ir orkestras. Tai yra gan kiau
rus, bet jis tęsiari tik apie 
penkias minutei*. Tada uždan
ga pasikelia, ir jus pamatysite 
mergelę, kuriai aš atiduosiu 
visą savo gyvenimą,, kuriai 
aš atidaviau viską, kas yra 
gero pas mane?’

(Bus daugiau}

KULTŪRA No. 2 Nau
jės įdomus numeris. Kaina 
45c._Galima gauti, Naujie
nose.

. Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

IR JIS NEGERESNIS Už MUS!

•■• <♦
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“ČERAUNINKAS”
SCENOJE

Praeitą sekmadienį Padau
žų Respublikos valstybine ar
tistų. kupeta pastate, vierniau 
uturojant, paguldė ant pakel
tos aslos “Čerauninkų”. Apie

šių dviejų atvožiinų operetę 
buvo labai daug šnekama ir 
rašoma, tad ir padaužų muzi
kos kritikai atkiūtino paveizė
ti kas do per paukštis tas 
“čerauninkas.,>

Nesikrimsdami dėl to kokis ir 
kiek narodo buvo, kaip kad 
muzikos nesuprantanti korės-

Į LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas visose 
klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko. Patogus ir greitas geležinkeliu susisiekimas 
iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų klauskite pas vietini Z agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
177 N. Michlgan Avė., Chicago, III.

Važiuokit? Tiesiai j Klaipėdą!
Su Didele Vasarine Ekskursija

Laivu FREDERIK VIII
Iš New Yorko Birželio 3, 1933

Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimų iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

ARBA

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINEI I

130 No. LaSalleSt., 
Cbicago, III.

27 Whitehall St., 
New York, N. Y.

248 Wasbington St., 
Boston, Mass.

HOLLAND-AMERICA LINE

• Tai yra reta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe lietuvių pasėkoje 
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu 
pasisekimu.

AMBRAZIEJUS, J.
148 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Maln Street, Montello, Mass. 

„DIRVA,"
6820 Superlor Avė., Cleveland, Ohio 

MOLIS, P.
1730—24th Street, Detrolt, Mlch. 

,,NAUJIENOS,"
1739 So. Halsted Street, Chlcago, III.

SEKYS, J.
433 Park Street, Hartford, Conn. 

SIDABRAS, K.
342 W. Broadvray, So. Boston, Mass.

Platefniu Informacijų Klauskite Pas:
TREČIOKAS, A. S.

197 Adams Street, Newark, N. J. 
URBŠAS, J. J.

187 Oak Street, Lawrence, Mass.
VA RASI U S. A. S.

I2th & Čarson St., Pittsburgh, Pa.
„VIENYBE,"

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
VELECKIS, A.

502 South Avė., Brldgeport, Conn.
WASHNER, C. J.

1921 Carson St., Plttsburg, Pa.
ŽEMANTAUSKAS, JOHN

130 Congress Avė., Waterbury, Conn.

Reikalaukite Iliustruotos Brošiūrėles su Kainomis

ekTku“ I LIETUVA tl\j|\UI\jlJA | k I La I W W

Rengiama Vadovybėje 
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

GEGUŽĖS 20 D., 1933 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU 

STATENDAM
(Keleiviai bus leidžiami j laivų gegužės 19 d., po 8 vai. vakare}

• Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagus ir 
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip įvairus žaislai, 
koncertai, judomi paveikslai ir tt. Tyru oru vėdinamos kajutos, nekurtos 
su reguliarėmis lovomis ir šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios 
viešosios salės, ruimingi deniai

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kcdzie 8902 
f Vanos, lietaus ir draskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis moterims

VVISSIG
Specialistas iš 

Rusijos
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai fcydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 
Jalėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 

Yaktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
420(T West 26 8t. kampas Ketler Avė. Tel. Crawford $57?>

pondentai daro, šliaušime sta
čiai prie dalyko, 

s

Atvežimas pirmas.
Dirigentas iškėlęs botkotį 

pradeda krutinti, pianisto gal
vų sukruta, pasigirsta muzi
kos garsai, žiurstas palengva 
pakyla aukštyn, prieš narodo 
akis stūkso apsuptas tamsios 
spalvos gunė iškeltas plikas 
grindų ritulys, kurį dėl visa 
ko mes vadiname scena. Trum
pai sakant, scena labai panaši 
į milžiniškos bobos sejonų su 
per užpakaline dalį pertiestu 
plačiu geltonu diržu, iš šonų 
paraitytomis padelkomis,.* per 
kurias, kaip vėliau pasirodė, 
artistai landžiojo į scenų arba 
ant scenos (klauskite kapito
no, kaip teisingiau pasakyti) 
ir atgal.

Štai pasirodė ir artistai, ku
rie mane tuojau taip sužavė
jo, kad aš, bracia, pasijutau 
esųs kur nors dausose. Gird
žiu švelnius, malonius lyg 
paukštelių čiulbunūlių balse
lius, kartais susiliejančius su 
storais, griausmingais balsais 
ir muzikos akordais. Tai vėl 
matau vikrius baleto šokikus 
ir šokikes^ kaip peteliškės 
skraidžiojant. O čia vėl nuo 
galiorkos milžiniški reflekto
riai beria įvairios spalvos/ 
šviesų, kurioj viskas mirga, 
kruta, kaip lankoje gėlės vėjo 
pučiamos. Šitam visam sūku
ry matau čerauninkų su vel
niukais maišantis. Velniukai 
taip gražus, taip malonus,, 
kaip angeliukai. Šalia manęs 
sėdintis daktaras kužda man

J ........ ........... ......—........

Peoples Furniture
Krautuvės

Praneša

Hęyvvdod Patterson, jaunas 
negras iŠ Scottsboro, Ala., ku
ris naujame bylos nagrinėji
me dėl devynių negrų išgėdini- 
mo dviejų mergaičių, išnaujo 
tapo pasmerktas mirčiai, nors 
viena kaltinusių mergaičių pri
sipažino, kad jos kaltinimai 
buvo neteisingi, nes nė jos, nė 
jos drauges negrai neišgčdinę.

į ausį, kad jis nuėjęs į peklų 
ne tiktai nebijotų, bet ifar tu
rėtų didelį malonumų bent su 
viena iš tų velniukų praleisti 
porų naktų. x

Čcrauninkas, pasišvaištęs 
po scenų, užduoda visosi uly- 
čios vyrams ir moterims mei
lės lašų ir...

“Nu,1 einam užsirūkyti,” — 
man i pašonę alkūne durda
mas pakvietė daktaras.

Kada ėjome užsirūkyti, ■— 
jau ' žiurštas buvo užleistas. 
Gi aš, taip sakant, pirmų dū
mų užtraukęs nusprendžiau, 
kad Čcrauninkas padarė klai
dų neužduodamas meiles Tašų 
visam svetainėj buvusiam na- 
rodui.
Padaužų Meno Kritikas No. 1.

Atvožimas antras.

Veš gromatas per 
vandenį

Neseniai buvo paskelbta 
laikraščiuose, kad lietuviai 
lakūnai steigia nuolatinį su
sisiekimų paštu su nepriklau
soma, bet nelaisva Lietuva, ir 
jie jau priiminėja gromatas 
siuntimui į anų pusę. Kadangi 
Padaužų Respublika siuntinė
ja labai daug gromatų į Euro- 
pų ir į Lietuvą, tad ir susiin- 
teresavo šiuo, geriau pasakius, 
aukščiau paminėtu paskelbi
mu. t

Musų pašto ir susisiekimo 
minisiteris turi savo žinioje ke
letu tonų laiškiu kuriuos no
rėjo tuoj aus pasiųsti į senų 
krajų. Tad pirmiausia jis no
rėtų žinoti tikrų dienų, kada 
tie lakūnai išlėks, jeigu jie 
lėks. Tai vienas dalykas. Ant
ras dalykas, jeigu jie ima po 
du didelius dolerius už gro- 
matos nuvežimų, tai kiek jie 
sumokės nuo kiekvienos gro- 
matos Padaužų Respublikai, 
jeigu jie jas nepristatys į su
derėtų laikų. Kitas dalykas, 
kiek jie sumokės Padaužoms 
už kiekvienų sušlapintų gro
matų. O sušlapinti gromatas 
labai lengvai galima, nes jie 
lėks per šlapių vandenį.

Jeigu lakūnai pasistengs tik
sliai atsakyti į šiuos paduotus 
Padaužų nepriklausomos Res
publikos pašto ir susisiekimo
gerb. ministerio paklausimus, 
tai jie gali tikėtis didelio or
derio iš Padaužų Respublikos*.

Kitaip Pad. Resp. atsisakys 
duoti bile orderį ir patars sa
vo piliečiams nesiųsti savo

gromatų šiuo nauju, bet pusė
tinai neaiškiu keliu.
* Pad. Resp. Pašt. Dept.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA

W
1 KLAIPĖDĄ

(Be persėdimų). , . . ,
Išplauks moderniškuoju motorlaiviu

“GRIPSHOLM” — “BALTOJI GULBĖ”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Iš NEW YORKO GEGUŽĖS 27 D. 11 vai. ryte
Priplaukia Klaipėdą birželio 8 d.

Motorlaivis “Gripsholm” yra didžiausias laivas iš plaukiančių tiesiog į 
Klaipėdą. Jo dydis: ilgio 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000 reg. tonų, 
įtalpos 23,600 tonų.

—/š New Yorko į Klaipėdą —
Trečia Klase — $92. — Ten ir atgal $153.50
Turistine Klase —$115. — Ten ir atgal — $192.00

J. V. 4*Revenue” ir Pagalvės mokesčiai atskarai 
Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Tamstos vietinio 

laivakorčių agento arba
“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUJE 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Autorizuota Agentūra.'

SWEDISH AMERICAN LINE

VIENA IŠ GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

Džiuginančią 
Naujieną 
Šeimininkėms 
Naują 
MAYTAG

Drabužių plovyklų Modcl 
10 už

S69.50

Darbščiom šeimininkėm ne
reikės daugiau vargti be plo
vyklos, nes jas dabar turi 
progų Peoples Furniture 
Krautuvėse įsigyti naujų 
sviete pagarsėjusių plovyklų 
už taip žemų kainų. Tik 
69.50.

Naujų Maytag plovyklų— 
Savo rūšim ir greitumo plo
vimo, nėra palyginama su 
nei jokia kita mašina niar- 
kete, tai yra tvirčiausia, pa
rankiausia, gražiausi ir grei
čiausia drabužius plaunama 
plovykla. Matykite t no j aus.

PEOPLES 
FURNITURE CO. 
KRAUTUVES 
4177-83 Archer Avė.

Corntr Ricbmond Street

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

* CHICAGO, ILL. V

Kodėl aš čia kalbėsiu apie 
atvožimų antrų, o ne pirmų, 
tai ne jūsų biznis. Dėl to nei 
aiškintis nebapdysiu.

“čerauninko” < pastatyme, 
kaip ten buvusieji malė, dai
nininkai dainavo, šoko, orkes^ 
tras griežė ir aktoriai vaidino. 
Taip ir turėjo būti. Bet kai 
kurie dalykai Jūrėj o kitaip 
būti perstatyti. Sakysime, kad 
ir tokis dalykas, kaip iiubal- 
savimas publikos pasiųsti 
‘‘Čerauninkų” peklon, o ne 
kunigėlį. Asmeniškai, aš vi
suomet balsuočiau kunigėlį 
deportuoti. Ypač dar todėl, 
kad “čcrauninkas” tiek gero 
padare artistams — apsvaigi
ni/ visus meile, — ir jie visa 
tai pamiršę atsimoka jam — 
pekla.

“čcrauninkas,” matyti iš to 
susijaudinimo, kaip tas sena
torius po vedybų, įniršta irgi, 
ar tik ne širdies liga. Nors 
daktaras ant vietos autopsi- 
jos jr nedarė, bet vistlek jis 
mirė ne džiova.

Jam mirus, jo kūne pasiėmė 
velniai. Bet padaužų žvalgy
ba nužiūrėjo, kad ten buvo 
aniuoliukai, tik velniukais pasi
rengę. Nežinia, ar čia visas 
dalykas buvo, taip sutaisytai! 
paties raganiaus, kad jam ir 
mirus, kaip tiems musulmo
nams, butų šimtai gražiausių 
mergaičių apie jį. Kad raga
nius tų galėjo pafiksuoti, — 
nieko stebėtino.

Kitas dalykas, tai Kunigėlis. 
Nors jis skundėsi senatve, bet 
elgėsi taip, kaip klierikas, 
tikrai jaunas. Be to, kiek ži
noma, kunigai — tikri kuni
gai — /kad ir myli, tai jau 
ne viešai; čia, tur būt, buvo 
kunigužis. Ir jis darė pusetįnų 
konkurencijų vienam sųvo 
oponentui meiles rungtynėse,

“Raganiaus” meile sužadėti 
artistai, nuo estrados atsineš^ 
los meiles ir salen ir bufetąn, 
Netikėtai ir jūsų autoriui te^ 
ko pora karštų bučkių. Ir vien 
dėl tp jau buvo verta atvykti 
šį veikalų pamayti. Ar ne? 
—^Padaužų Meno Kritikas N o,2
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GARSINKITĖS

SKILVIO LIGAS
Palengvinsite be Badavimo su

SKILVIO VAISTAI
Moksliška Preparacija Reko

menduojama nito Ulcerių 
Skilvyje. Acidosis, Nevirški

nimo ir.Skilvio Uždegimo 
Taipgi geras tiems, kurie 

neturi apetito.
Sic vaistai daugelio buvo vartoti ir 
davė labai gerus rezultatus, Ir tuomet, 
kaip kiti vaistai nepagelbėjo. Mes pra
šome, kad Jus išmėgintumėte Juos, jeigu 
Jus kenčiate nuo skilvio vočių, (uleers) 
rūgštimu] (acidosis) arba kitokių skil
vio ligų. Jus gausite greitų palengvinimų.

— k U P O N A S —
PraSau prisiųsti man lapeli "Sužinokite 
Teisybe apie Vidurių Votis"
Vardas --------------------------------- ....----------

Adresas ......—,----- :-------- ----------------------

Zaleski’s Laboratory
7554 S. Halsted St.

Tel. Triangle 8687 
CHICAGO, ILLINOIS.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, maliavo- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

Reikale dekoravimo, maliavojimo 
bei kvietkavimo savo namo — vidų 
ar lauką, tai malonėkite kreiptis pas 
mus. Grąžus, greitas ir prieinama 

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

Garsinkite Naujienose

Aleiandra Masalskis
3307 AUBURN AVENUE 

Boulevard 4139
f

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 
pasisekimų savo profesijoj. Reikale kreip
kitės, o'darbu busite užganėdinti.

. ......................... .................. .........-—P"............... ....... . ........

Švarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Pulki žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, AtžvieM- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygati “Eye Care** arba Eye 
Beaaty” Dykai

1 ..... ............... i.....................        "| —■—' < ■» ■ —.........................-n — . — ........................ i, ,

■11..... . ■EPS

įfl ĮREPUBLIC 3100.

J; J. BAGDONAS
UĘTUVMGRABOMUSl

-r • F j • t" • v i ./K-’ > ’A   
Liūdno j ^valandoj paveskite man .visus, savo, rūpesčius.^ 

Koplyčia yejtiii^”

250’6 West 63rd Street;

f’. _ _ i™**-

—

i



' NAUJIENOS, Chicago, III. ■šeštadienis, balan. 22, 1933
-  i iiW.ii nu ■■iMfiiwi^wiiwn»-i—w■—i..i «i .i.ibi i -ii lrii,-11-111    nuli w **'" — —11 n  

STIPRUS IR GERAS SOLISTU SĄSTATAS 
UŽTIKRINO “BIRUTĖS” STATOMO 

“RAGANIAUS” PASISEKIMĄ.
Nora Gugis, R. Pažerskas H. ir A. Pečiukaičiai, 

A. Kaminskas pasižymėjo savo rolėse.
Nors “Birutės” pastatytos 

operetės “Raganiaus” vardas 
duoda suprasti, kad “Raga
niaus” role (K. Pažerskas) tu
rėtų būti svarbiausia ir apie jo 
asmenį suktis visa akcija, bet 
pamačius sekmadienio pastaty
mų Auditorijoje su tuo galima 
pasiginčyti. Ir Sangaižienč 
(Nora Gugis) ir jos duktė Ale
na, (Helena Pechukaitis) ir jos 
sužieduotinis Aleksis (A. Ka
minskas) ir Marmadukas, Alek
sio tėvas (A. Pechukaitis) tu
rėjo ilgokas ir sunkias roles ir 
tarp jų visų laurus reikėtų pa
dalinti.

Nora Gugienė-Sangaižienė
Nora Gugienė, dar kartą pa

brėžė savo versatiliškirmą ir 
sunkią Sangaižienės rolės naštą 
lengvai pakėlė. Negalima už
ginčyti, kad ši veteranė scenos 
ir muzikos srityse yra vargiai 
pavaduojamas asmuo.

A. Pechukaitis, senas dvari
ninkas Marmadukas, kuris ne
žiūrint “Raganiaus” meilės la
šų, ir nežiūrint laikinos “mei
lės” su Partliene (Bronė Tve 
rijonaitė) laimėjo Sangažienės 
širdį, buvo daugiau ar mažiau 
naujas asmuo lietuvių scenoje.

A. Pechukaitis veda N. W. a
- capelki chorą

Jis yra smuikininkas ir da
bartiniu laiku lanko North- 
\vestern universitetą, kur laimė
jo stipendiją. Studijuoja bal
są. Jis yra to universiteto a 
capella choro vedėjas. Turi 
bachelor of Music laipsnį. Jo 
balsas yra gražus ir išlavintas. 
Pirmą kartą pasirodydamas lie

tuvių scenoje paliko labai gerą 
įspūdį ir reikia tikėtis, kad tai 
nebus paskutinis kartas. Butų 
ypatingai įdoniu pamatyti p. 
Pechukaitis Princo Danilo ro
lėje operetėje “Linksmoji Naš
le”—“ Merry Widow”.

Naujienybė lietuvių scenoje 
buvo ir p-lė Helena Pechukaitis, 
p. Pechukaičio sesuo, kuri gal 
nustebino ne vieną iš atsilan
kiusių. Jos nepaprastai malo
nus balsas pridavė tiek simpa
tingumo, jautrumo Alenos ro
lei, kad vargiai galima atsisa
kyti vien dėl to atžvilgio ati
duoti jai vakaro laurus.

H. Pechukaitis—pianistė
Ji yra pianistė. Lankė Ameri

can Conservatory of Music, 
Northwestern universitetą ir 
turi kelius diplomus. Dabartiniu 
laiku ji mokytojauja.

j

Brone Tverijonaitė, Makalų 
Šeimynos “narė” turėjo Part- 
lienės, senos davatkos ir Kas- 
tės (Julia Gapshis) motinos ro
lę. Gaila, kad jos rolė buvo 
kiek trumpesnė už kitas, nes ši 
jauna ir talentinga scenos mė
gėja butų galėjusi vykusiai pa
kelti daug sunkesnę rolę.

Ji turėjo gerą dukrelę Julijos 
Gapshienės asmenyje, kuri, kai
po Alena, buvo labai įsimylėjusi 
į .protestonų kunigą Dalį. Jo ro
lę teko publikos mėgiamam 
dainininkui Stasiui Rimkui.

Dr. K. Kliauga, “Birutės” ve
teranas gerai atliko trumpą 
Notaro rolę.

J. Bijanskas—naujas choro 
vedėjas

Chorui teko sudainuoti ne-

mažą dalį operetėj, šiuo kar
tu jis buvo vedamas J. Bijans- 
ko, kuris trumpą laiką atgal 
perėmė choro vedovavimą, Mi
kui Jozavitui pasitraukus. Lai
kas matomai buvo pertrum- 
pas, kad išu'gdyli tarp naujo ve
dėjo ir. choro—sutarimą, vie
ningumą, kurio stoka buvo šiek 
tiek jaučiama sekmadienį, bet 
tai tik laikinas apsireiškimai, 
kurį p. Bijanskas, kaipo talen
tingas ir gilus muzikas, turėtų 
greitai prašalinti.

šokius operelai' parūpino p-lė 
Irena Juozaitis ir Ru’ta Gay 
Girls grupė, vadovaujama p-lės 
Aldonas Normantaitės. Irenos 
“iliuzijų šokis” buvo vienas ge
riausių pirmo akto momentų.

Operetės pasisekimo išaiški
nimas yra palyginamai leng
vas atsiminus, kad Kleofas Jur
gelionis buvo jos ręžisorius. Jo 
vardas ‘ sujungtas, su‘ scenos 
darbu, visuomet lemia pasiseki
mą veikalui ir šiuo kartu jis 
tai dar kartą įrodė. Dirbdamas 
kartu su choro vedėju p. J. 
Bijansku užtikrino “Raganiaus” 
pastatymui aukštą muzikos ir 
skonio laipsnį, kuris beveik yra 
sinonimas su “Birutės” vardu.

A — St.

Šiandien įvyks 1-mas 
lietuvių CWCo.U. lo- 

kalo parengimas
Bridgeporto lietuviai bedarbiai 

rengia bunco party suvargu
sių bedarbių naudai

KAINOS KYLA!
Visiems butų išmintinga pirkti kaip tik ga
lima greičiau. Dar dabar jus galite nusipir
kti musų krautuvėje tomis pačiomis kaino
mis, bet už kelių dienų gal turėsite mokėti 
daug daugiau.

Čia pažymėtos nekuriu prekių kainos:

Skalbimui mašinos Apex ir 
Thor tik po.............. ;..................
MAYTAG ........... ......... ............

Majestic Midget Radio vertės 
$17.50 už ..................... :...... i.................................

Apex ledaunės (Refrigerato- 
nai) po —................—*............ —.
Exminster Rūgs (kaurai) 
vertės $45.00 už..........................
Linoleum Klijankės 9x12 .......

Ir daugelis kitokių bargenų.
i

City Furniture Co.
% M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD
v- ■ ■■

39.50 
*69.00 

9.95 
*79.50 
*19.50

m

kimsta

Ą^;M^5n^4:

Nazių ginkluoti būriai pikietuoja žydų sankrovas, kad neleisti 
pirkėjams jas lankyti ir kartu skleidžia anti-semitiškus lapelius

kurį jis buvo pardavęs kitam.
Jis siuva naujus siutus, tai 

so senus ir daro viską, 
reikalinga, kadt drabužiai atro
dytų gražiai. Jo biznio vieta 
—2415 W. Marųuette Rd.

kas

Dirbtuvėje sunkiai 
sužeistas lietuvis 

L. Rimšelis

kai, turį rūbų siuvimo, valymo 
ir taisymo krautuvę, 4146 Ar
cher avenue. Seniai noriu tar
ti jiems viešą padėkos žodį ir 
kartu palinkėti pasisekimo biz
nyje. Tikiu ,jog “N.’ datos vie
tos savo skiltyse šiam padėkos 
išreiškimui.

Su pagarba,
Kazimieras šultis.

rys ar nukentėjęs nelaimėje ir
gi gauna paramą iš kliubo.

Joniškiečių L. ir K. kimba* 
kreipia daugiau domės į jau
nuolius ir deda pastangas, kad 
jų kuo daugiausiai pritraukti.

—B. B.

Karų veteranai rengia “poppy 
day”

Jungtinių Valstijų veteranų 
organizacija rengia “poppy day” 
rinkliavą Chicagoje, gegužės 
25.

Lietuvių Dukterų Draugija
Rengia "•

Velykėliu Šokius
Su ^dovanomis

Šeštadieny, Balandžio 22 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 

mažojoj svetainėj /
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 25c.

Muziką parūpins J. Poško Orkestrą
Dovanos bus suteiktos tiems, kurie galės geriausiai 

pašokti padespaną, ir tiepis, kurie turės gražiausius 
margučius.

Naujos narės šiame vakare galės 
įstoti veltui.

Kviečiame visus atsilankyti 
. RENGIMO KOMITETAS.

Kaip žinia, Bridgeporto apie- 
linkėje lietuviai bedarbiai or
ganizuojasi į Chicago Workers* 
Committee on Uncmployment 
lokalų 63-čią. Į trumpą laiką 
jis išaugo į arti šimto narių 
grupę, šiandien šis lokalas ren
gia pirmą parengimą. Wood- 
mano svetainėje, prie 33-čios ir 
Lime gatvių kampo (pusė bloko 
į vakarus nuo Halstgd), 7:30 
vai. vak. ParengimasTbus “bun
co party”, į kurią tikima, at
silankys daifg lietuvių ir pa
rems bedarbių organizacinę dar 
buotę.

Prie kiekvieno stalelio išlai- 
mėjimui bus eilė dovanų, kurias 
sudovanojo Bridgeporto biz
nieriai. Kiekvienas prizas yra 
vertas daug daugiau negu į- 
žanga. Didesnieji prizai yra 
$5 vertės.

Bus užkandžių ir gėrimų, taip 
kad kiekvienas atsilankęs galės 
linksmai laiką praleisti ir dar 
gauti dovanų.

Visi kviečiami
Įžanga tiktai 15 ypatai. Taigi, 
visi šiandien į “parę”.

—Overaitė.

TOWN OF' LAKE.—-Lietuvis 
Louis Rimšelis, 4612 South 
Wood Street, bedirbdamas dirb
tuvėje buvo sunkiai sužeistas. 
Mašina pagavo jo dešiniąją ran
ką ir nukirto du pirštu, palik
dama jį sukeistą visam amžiui? 
Tai vis skubėjTmd ir bosų go
dumo pasekmės.—A. R.

Joniškiečiai atgija; 
šiandien rengia 

vakarą

LACHAWICZ IR SUNAI

dalyvauti.

Šiandie švęs 10 me
tų sukaktuves; ren

gia bankietų
Chicago Lietuvių Moterų Klu

bas iškilmingai atšvęs įvykį

šįvakar Medinah Atletinio 
klubo Tropikų Salėje įvyksta 
Chicagos Lietuvių Moterų Klubo 
10 metų sukaktuvių bankietas 
ir šokiai.

Vakaro rengėjos tikisi ’ su
laukti daug žymių svečių ir yra 
prisirutošusios šias reikšmingas 
sukaktuves kuo iškilmingiausiai 
atšvęsti. Yra parengtas atatin
kamas programas.

Klubo priešakyje stovi p. No
ra Gugienė, žymi veikėja, sce
nos, muzikos ir organizaciniuo
se rateliuose. Klubas pasižy
mėjęs savo labdarybės darbais, 
kuriuos finansutoja parengimais. 
Ir šio vakaro pelnas eis labda
rybei.—A.

George Skoby savo se 
najame biznyje

P-as George Skoby, gerai chį- 
cągiečiams žinomas siuvėjas, ku
ris prieš kiek laiko grįžo 
tufvos, vėl atsipirko savo

iš Lie- 
biznį,

Oak forestietis taria 
padėkos žodį pp. K. 

ir P. Mickams
OAK FOREST- — Jau antri 

metai, kaip svetima šeima nuo 
lat lanko ir gailiai apdovanoja 
mane seną. Jię yį;ą brightonpar- 
kiečiai Karolina Jr Pranas Mic-

T0WN OF LAKE.— Pavasa
riui atėjus viskas pradeda at
gyti ir judėti. Kartu su pava
sario atėjimu atgijo ir Joniš* 
kiečių L. ir K. Kliubas, kuris 
šiandie rengia linksmą vakarą 
J. KrenČiaus svet., 4600 South 
Wood street.

Visi kliubo 
atsilankykite, 
site, galėsite
kliubo. Metinė mokestis yra vi
sai maža, tik 
Jokių extra mokesčių nėra. Na
rys gaima $50.00 pomirtinės ir 
$15 vertės gėlių. Susirgęs na-

nariai ir draugai 
Kurie pageidau- 

prisirašyti ir prie

$2.00.

B. A. L.S. D. L.S. C. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatintaa depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

:•   y , , , ; '' i  . . . ..

1439 S. 49th Court
Telefonas Cicero 5927'

F. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Reikale Pašaukite Radžiu, o Jis 
Jums Sutaupys Šimtus

V

PALAIDOJA
t »■ k

UŽ $25.00 DOLERIUS IR AUGŠČIAU

668 W. 18-th Street
Tel. CANAL 6174

CHICAGO, ILLINOIS



NAUJIENOS, Chicago, III

NBC

Hudson

Concert

Rhytmic
AND AVĖ,

Musical

RADIO Washing-

NBC
RADIO ŠIANDIE PRIEŠPIET

The World

NBC
Univer

Boston
Feast of

NBS
au j ienos

Graboriai Lietuviai Gydytojai

Ofiso tel. Lafayette 7031

Ficktikuoje

Tel. VICTORY 4088

Lietuves Akušerės

Advokatai

Išteisino lietuvį J 
Totoraitį, kuris nu 
žudęs J. Rintauską

visiems dalyvauti lai 
ypatingai SLA. 301

- Institute
- CBS. 
Cuckob.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios 
yra naudingos

Išėjo j darbą, bet ne 
grjžo; sekančią d. su 

žinojo, kad mirė

12:45 —
Swede

Šiandien laidojamas 
cicerietis D. Bernota- 

vičius-Bernotow

Bus smagus šokiai 
ir “bunco party”

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas* 

4631 South Ashland Ape. i 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. RockiveU St, 
TeL Republic 9723 .

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonu Viešink 003S

Kriminalio teismo

AKIŲ SPECIALISTAS

minučių; Totoraitis

Rintauską lapk. 28

valandai rytei 
(landai vakare, 
rttrirtatienio

Kidnaperiai, kurie pagrobė Je- 
rome Factor, Jack Factorio 19 
metų sūnų, vakar jį paleido, 
nors reikalaujamų vaduotpini- 
gių $50,000 negavo. Jie berniu
ką išlaikė nelaisvėje per devy
nias dienas.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykal> 
4092 ARCHER AV.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Birželio 26 d. atsidarys 
Arlington Park

Chicago daugiau griau 
na negu stato

Per paskutines septynias 
dienas Chicagos statybos ko- 
misionierius J. E. Ericsson įsa
kė 30 namų savininkams nu
griauti savo namus, nes jie esą 
pavojingi žmonėms. O per tą 
laiką teišdavė 8 leidimus sta
tyti naujus namus.

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Monroctt* Rd. 

kampai 67th ir Artėliau Avi. 
Telefonai GtovehiU 1595 

Valandoi nuo 9 iki II ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, eeredomi po pietį h 

■tdėlioma pagal raaitarim*.

žmogvagys paleido Jack 
Factorio sūnų; vaduot- 

pinigių negavo1

CICERO.—šiandien 2 va.l p 
p. iš koplyčios, 5708 West Ma- 
dison Street, bus išlydėtas a. a 
D. Bernotavičius-Bernotow. Jis 
■bus. palaidotas Tautiškose kapi

NORTH SIDE 
23 d 
salėje, 1640 N 
įvyks gražus 
“bunco party“ 
vakarėlį ruošia N. W 
vių Moterų kliubas. 
padarytas nuo šio vakaro, eis 
bedarbių šelpimui, kurių šiais 
laikais yra labai daug.

Lošimas prasidės 3 vai. po 
pietų; šokiai

Birželio 26 d. Arlington Par
ke, Chicagoje prasidės arklių 
lenktynės, kaip praneša Char
les A. McCulloch, Arlington 
Park Jockey Club direktorių 
tarybos pirmininkas.

Lenktynės busiančios pagrei
tintos, nes parke įvestas elek
trinis instrumentas, totalizer, 
kuris automatiškai parodys re
zultatus ir laimėjimus.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

A. M0NTVID, M. D.
Weet Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madieon St.
Vai. 1 iki 3 po pietą. 6 iki S vak.

Tel. Šeeley 7330
Namą telefonas Branswick 0597

Balandžio 
(rytoj) Almira Simons 

Hancock St., 
parengimas — 
ir šokiai, šį 

Lietu- 
Pelnas,

Rado mirtinai sumuštos 
moteriškės kūnų; suėmė 

vyrą

Riz. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Proepect 6659 

Oftio Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

|8J1 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tek Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 VVentivorth Avė., Chicago, III. 
Valandos; Išryto Holy Cross Hospital,

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

A. L. Davidonis, O 
4910 So. Michigan Avenue 

Tek Kenvood 5107 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 
nuo 6 iki 8 

apart Iventadienio ir

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniaia pagal sutarti.

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 k 7—8
Seredomk ir nedėliomia pagal sutarti 
RtfUmiįf 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesni ir patogesni vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos; nuo 10 ryto iki 2 po pietą 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pitone Boulevard 8483

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 25 dieną. 8 vai. iš ryto iš 
namą į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal- 

ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.
‘ “ - - * ‘ pažystami esat

suteikti jai paskutinį patar-

DENT1STAS 
4143 Archer Avenue

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vi

4145 4
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyras seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkab b 
Ketvergais.

Rez Tek HYDB PARK 3393

Velionis nebuvo plačiai žino
mas tarp vietinių lietuvių, nes 
nedalyvavo lietuviškame judėji
me, 
gus 
Nuo senų 
S.L.A.

Patariu 
dotuvėse, 
kp. nariams ir atsisveikinti pa 
skutinį kartą su velioniu.— D.

Moterų kliubas ruošia smagų 
parengimčlj bedarbių nau-

WGES — 7:00 
Radio Kliubas.

WMAQ 
sity of Chicago.

WBBM — 9:00 
the Air.

KYW 
mante.

KYW
Organist

WMAQ — 10:15- 
VVoman’s i Calender. 
Swenson, orkestras.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Phystcal Therapy 

B « Midwife 
6109 South Albany 

Aveniu 
Pbone 

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui sky
dą.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

4442 South Vestam Avenue 
Tek Lafayette 4146 - 

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

4:15 — NBC

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St 
Tek Boulevard 5203 ir 8413 

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

WMAQ — 8:30 
Goldman Band.

WMAQ 
programas

WBBM 9:15 
of Publio Affairs’

KYW

Ofiso: Tek Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 919>

DR. A. A ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligą it venerUką ligą,

3102 So.' Halsted St
kampas 3 Irt Street

Vak: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9v.< 
Ntdfliomii ir šventadieniais 10—1

PO PIETŲ
WBBM ir WMAQ —• 1:00 — 

Anglijos premjerio R.imsay 
MacDonaldo kalba iš National 
Pręss Club.

KYW — 
Echoes.

KYW -
Screnade.

WENR -
Little Raly

WENR - 
Moments.

WBBM -
tono ^Politine Situacija,

WENR — 6:15 —
Merle Thorpe.

WENR
Today.

KYW
Westinghouse Drama

KYW
Symphony Orchestra

^Policija vakar suėmė Arch 
Silver, inžinierių Heywo$įh 
rūmuose, kuomet rado mirtinai 
sumuštos jmo'teriškČs Grace 
Wheeler, 118 North Franklin 
st., kūną.

DR. C. R. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

A. A. SLAKIS
Advokatas

M teito ofiiai 77 V. Waihington St,
Room 905 Tek Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pistą *

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 Iki 9’vaL 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

< Namą Tel. Hyde Park 3395 r

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.

Lachavich ir Sunus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiansia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti. 
Tek Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tek Cicero 5927

'valandų: 10 iki 12 ryto
1 iki 5 ir 6 iki 9 vai. vak. 

Trečiadieniais 10 jyto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj sulig sutarimo 

Dr. Joseph F. Andersunas 
KOJŲ SPECIALISTAS 

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

Rez. Pullman 3224

Jury svarstė jo bylą tik dešimts 
nužudęs

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Aihland Ane.. 2 tnb* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS.

Nuo 40 iki 12 vak ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaru .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieni 

Phone Midway 2880

teisėjo 
Thomas J. Lynch užvakar tik 
po 10 minučių svarstymo iš
teisino lietuvį Juozą Totoraitį, 
40 m., 1801 Ruble street, di
džiojo karo veteraną, kuris, sa
ko, nužudęs lietuvį Juozą Rin
tauską, 47 m., 1910 Canalport 
avė., lapkričio 28 d., 1932 me
tais.

Iš liudininkų pareiškimų pa
sirodė, kad Rintauskas buvo 
nužudytas laike ginčo su Toto
raičiu, kuris kilo dėl Rintaus- 
ko meilinimosi prie Totoraičio 
žmonos. Totoraičio advokatas 
James M. Burke panaudojo 
“unwritten law” savo klientą 
gindamas.

“Yra užtektinai bloga būti 
apkaltintam žmogžudyste“, pa
reiškė advokatas Burke, “bet 
turėti neištikinją žmoną yra 
daug blogiau.“ Totoraičio vai
kai, Juozas, 17 m., ir Ona, 15 
m., liudijo tėvo naudai.

Aleksandra Gvaldiene
(PO TĖVAIS MEŠLYDAITĖ) )

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 21 d., 8 vai. ryte, 1933 m., 
sulaukus 3 5 metų amžiaus: gimus Lietuvoj, Raseinių apskr. Kaltinėnų 
parap. ir miestelyj. Amerikoj išgyveno 23 metus. Paliko dįdeliąme nu
liūdime pusbrolį Stanisldvą ir brolienę Joaną Margevičius. 2 švogerius — 
Kazimierą ir Dominiką ir Švogerką Gvaldus, ir gimines. Kūnas pašarvotas 
rąndąsi }631 S.• Union Avė. ;

Laidotuvės1 įvyks ' antradienį, bąląndžio 25 dieną
i *

dos už velionės sielą
Visi a. a. Aleksandros Gvaldienės giminės, draugai 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame
Puibrolii, Brolienė, šlageriai, Švogerką ir Giminės, 

Laidotuvėmis rūpinasi Juozas Miller. 
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tek Blvd. 4139

DOMININKAS M. 
BERNOTAWICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 20 dieną, 2:30 valandą 
ryte 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., Kruo
pių parap.. Keidų kaimo, Ameri
koj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Liudviką po tėvais Pučinskai
tė, 3 sunus, Julijoną, Vincentą ir 
Albertą ir giminės, o Lietuvoj 
brolį Mikolą, 3 seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 5708 
W. Madison St. koplyčioj.

Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 22 dieną, 2 vai. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Domininko M. Ber- 
notawicz giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Sunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. E u de i kis, Telefonas 
Yards 1741.

6 vai. vak. 
bus duoda 

mos gražios dovanos—rauk 
darbiai ir k t. —Busiąs svečias

Buvo ramaus budo žmo- 
Išau’gino gražią šeimyną, 

laikų priklausė prie

Nepalikite Jūsų Mylimų 
Kapo Nepaženklinę 
Dabar geriausias laikas užsisakyti 

Paminklą 
Pirkite Tiesiai iš Dirbtuvės

VENETIAN
MONUMENT C0.

523-27 N. Western Avė.
Phone SEELEY 6103 

Mes padarome ant užsakymo bile kokį 
Paminklą musųdirbtuvėje 

Įsteigta nuo 1885 m. 
Del Informacijų Pašaukite

A. S. VALŪNAS 
Berkshire. 1487

SVARBIOS DVI 
PRORGAMOS 

Per Radio 
Nedėlioj, Baland. 23 

Viena programa bus iš

J. F. EUDEIKIS
•LIETUVIŲ GRABORIUS x 

DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGĘ AVĖ.
Visi Telefonai YARDS 1741—1742 ~ CHICAGO, ILL

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

* Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą 
■ skutimas 

namie

Patarnaujame Dienomis ir Naktimis

Palaidojimas taip žemai kaip $75.00

PAVLAVIČIA UNDERTAKING CO
* Incorporuota

HENRY W. BECKER, TIESOTAS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Halsted Street, Chicago

WGN — 416.4 m«. — 713 kc. 
KYW — 294 met. — 1020 kc. 
WMAQ — 447.5 met. — 6'»0 ko. 
WJJD — 265.8 — 1180 kc. 
WLS-WENR — 845 met.—870 kc. 
WBBM — 889.4 met. — 770 kc. 
WCFL — 809.1 met. — 970 kc. 
WHFC—221.2 met. — 1420 kc. 
WGES—1360 kc.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S ‘ ~ “

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

2-6 P M. 
kttvirtadie 

niais pągal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
Td. BOULBVARD 619» ■

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos t
Nuo 10 iki 12 dieni. 2 iki 3 po pto 

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 1Į
Rez. Telephone Plaza 3200

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių' aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas au elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nediliomis pagal 
sutartį, Akinių kainos per. pusę pigiau* 

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

gtav kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez, TeL Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

EUDEIKIS IR SUNUS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patathavimas prieinamas 
< už NAUJĄ MAŽESNI KAINĄ

LAVONĄ PERKEL/AM . D^KAl
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grįio U Suropos ir vii 
senojoj vietoj. 

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

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
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

Balandžio 1,4 d., 7 vai. ryto 
Jonas Kijauskas, kuris buvo 
palaidotas Tautiškose Kapinėse, 
bal. 19 d., išėjo iš namų, 5636 
So. 56th St. į. darbą ir negrįžo 
per visą naktį. Tik sekantį ry
tą, apie 10 v. graborius atėjęs 
pranešė, kad jis yra miręs.

Taip pasakojo p. F. Stau- 
gaitienė ,pas kuTią velionis Ki
jauskas gyveno. Vakar “N.” 
buvo pasakyta, kad jis išėjo į 
darbą bal. 15 d., ir mirė širdies 
liga, kuomet sugriuvo prie 56- 
tos ir Albany kampo ir buvo 
nuvežtas į šv. Kryžiaus ligoninę.

PATARNAVIMAS DIEN| 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 yra 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 viętoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nubudimo valandoje, pašaukite ši® įs
taigų. . -> . '

1020 kilocycles
Nuo 9 iki 10 vai. ryto. 

Kalbės teisėjas
F. J. RUTHERFORD, 

anglų kalboje.
Rodos anie Romos Popiežiaus 
pašventmiiną.

Kita programa bus iš 
Radio Stoties 
W. C. F. L.

* 970 kilocycles
v Kalbės S. BENECKAS

Nuo 3:30 v. po piet 
Neužmirškite atsisukti savo 

priimtuvus paskirtu laiku.

Įvairus Gydytojai 
Phone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milvvaukee Avenue

Valandom 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 
Seredoa vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal autartį

PROBAK

( PROBAK BLADE)

'■ji A ’,f\k - \
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“N.” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS PASAKO 
KAIP ATSIKVIESTI GIMINES IŠ 

SOVIETŲ RUSIJOS
Kviečiamas turi išgauti iš Rusijos valdžios 

užsienio pasą, kuris kainuoja nuo 
$283.25 iki $566.50.

— ■ 11 ■ ■     n .. ... ,1

Kadangi daugelis mus klau- Visi lietuviai darbininkai tu
sia apie sąlygas atkvietimui retų atsiminti, kad tą dieną
giminių iš Rusijos, tad vietoj 
atsakinėti kiekvienam atski
rai, čionai pažymėsiu abelnas 
taisykles.
Rusijos gyventojai paskirstyti 

į dvi klesas.
Norint išvažiuoti iš Rusijos 

reikia gauti iš Rusijos vald
žios užsienio pasą.

Dėl išdavimo pasų Rusijos 
piliečiai yra skirstomi į dvi 
klesas — darbininkai ir ne 
darbininkai. Darbininkas pa
duodamas aplikaciją dėl paso 
privalo sumokėti amerikoniš
kais doleriais $283.25. Nedar
bininkas turi sumokėti 566.50. 
Blogiausias dalykas pasų pa
tvarkyme yra tas, kad jeigu 
prašytojo aplikacija dėl ko
kios nors priežasties būna at
mesta, tai sumokėti pinigai už 
pasportą negrąžinami.
Reikia pasiųsti formą “633’* į 

Washingtoną.
Amerikoj gyvenantis kvietė

jas turi išpildyti taip vadina
mą formą “633M ir pasiųsti ją 
j Washingtoną U. S., Depart
ment of Labor Immigration 
Service. Imigracijos departa
mentas peržiūrėjęs tokią apli
kaciją ir radęs viską tvarkoje, 
pasiunčia ją Amerikos kon
sului j Rigą su įsakymu, kad 
tokiai ypatai duotų leidimą 
važiuoti į Suv. Valstijas.
Laivakorte iš Leningrado į J. 

V. — $175.
Rusijos pilietis gavęs pasą 

turi važiuoti į Rygą pą§ Ą: 
merikos konsulą dėl vizos.

Laivakortė iš Leningrado 
iki New Yorkui kai

nuoja ..................... $175.00
Pagalvė ........................ 8.00
Amerikos viza .........   10.00

Viso kelionė .......... $193.00
O jeigu dar pridėti

Rusijos pasą .............. 283.25
tai darbininkui žmogui 
atvažiuoti į S. Valstijas 
kainuoja .....................  $476.25

o nedarbininkui kai
nuoja ........................ $759,50

Prie darbininkų klesos pri- 
skaitomi visi tie, kurie turi 
valdžios pasus ir turi teisę pir
kti produktus iš valdžios 
krautuvių. O kurie kokiu nors 
budu yra nustoję tos teisės, 
skaitosi ne darbininkai, nors 
jie ir badautų.

Todėl pirm negu nutarsite 
kviesti savo tėvus ar vaikus 
iš Rusijos, sužinokite prie ko
kios klesos jūsų kviečiama 
ypata priklauso, tik tada žino
site kiek jums atkvietimas 
kainuos.

Naujienų Laivakorčių Sky
rius jums pagelbės sutvarkyti 
visus reikalingus dokumen
tus ir suteiks visas informaci
jas.

Rengia iškilmingą 
Pirmos Gegužės die

nos paminėjimą
Iškilmėmis rūpinasi LSS. 

centralinė kuopa 
s %

Chicagos Lietuvių centralinė 
socialistų sąjungos kuopa ren
gia iškilmingą darbininkų šven
te — Pirmos Gegužės paminė
jimą, Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 8138 S. Halsted St.

Iškilmėse dalyvaus “Pirmyn” 
choras, keli dainininkai ir žy
mus kalbėtojai. Programo su
darymu rūpinasi kuopos paskir
ta komisija.

viso pasaulio darbinidkai švęs 
pareikš savo solidariškurpą ii 
jėgą, susijungs bendriems rei
kalavimams, kuriuos tik patys 
darbininkai, susijungę į viene
tą gali iškovoti.

Kuopa ragina visus darbi
ninkus atidėti tą dieną iškil
mėms ir atsilankyti Auditorijo
je.

“Pažangos” pa
skaitos ■

Bus aiškinama apie ųgniakalnių 
veikimą

Rytoj 8 vai. po pietų Uni- 
versal Kliube, 814 W. 33rd st., 
jvyks “Paganžos” paskaita. 
P-as Ėringis kalbės iš geologi
jos srities, — aiškins apie ug- 
niakalnių« veikimą. (Paskui bus 
diskusijos ir klausimai.

Moterų organizacija 
rengia išpardavimą

Illinois Women’s Civic Asso- 
ciation rengia “rummage sale” 
krautuvėje prie 821 Ritfsh street. 
Pearson gat. kamp., treč., ket
virtadienį ir penktadieni, bal. 
26, 27 ir 28 dd., nuo 9 v. r. iki 
4 p.p.

Išpardavime galima nupirkti 
įvairių dalykų, nuo kūdikių ko
jinių iki radio, kuriuos sūdo va
nojo organizacijos narės. Iš
pardavimą veda Mrs. Florence 
Blake. Organizacijos pirminin
ke yra Mrs. Besšie Bragg Pier- 
son.

PRANEŠIMAI
BALIUS Nedėlioj, Bal. 23, 

1933, Tautinės Parapijos sve
tainėj, 3501 <S. Union Avė.

Pradžia 6 v. v. Įžanga 25c.
Kviečia KOMITETAS. '

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų savi
ninkų ir draugijų atstovų visotinas susi
rinkimas įvyks septintadienį balandžio 
23 dieną, 1933 m. Lietuvių Auditorijos 
svetainėje 3133 So. Halsted St. ant pir
mų lubų, 1 vai. po pietų. Būtinai atsi
lankykite į šį susirinkimą, nes randasi 
daug svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
bus rinkimas darbininkų dėl busiančio 
pikniko, kapų puošimo dienoje. Atei
dami susirinkiman atsineškite atvirutes 
kaipo ženklą, kad esate loto savinin- 
kas-kė, nes be atvirutės nebusite įleidžia
mi j susirinkimą. Kviečia

Kapinių Valdyba.

Kurie turite pirkę morgičius iš Uni- 
versal State Banko ant Canakakas namo 
North West kampas Halsted ir Archer 
Avė. Malonėkite utarninke, balandžio 
25 d., 7 vai. vak susirinkti 'į Universal 
Mtgr. 13 Invst. Co. 3320 S. Halsted St. 
Ten turėsime nutarti ką toliaus daryti, 
nes nuošimčiai ir taksos nemokėtos.

— R. R.

Jei norite smagiai pasišokti, gardžiai 
pasivalgyti, ir su senais draugais suseiti, 
tai atsilankykite į balių, kurį rengia

ĮDOMI programa
Per Radio

W.C.F.L. 970 kilocycles
*

Nedėlioj, Baland. 23
1933

Nuo 3:30 vai. po piet

Kalbės S. Beneckas
temoje

“Kada yra (steigtos Velykos ir 
ką tai reiškia”.

Reikale “Sales Tax”
Matykite J. P. VARKALĄ 

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

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St
CHICAGO,' ILL. ,

Lietuvių Tautiškų Seserų Draugystė pri
menant 20-metų draugystės sukaktuves, 
balandžio 22, Liuosybės svet., kampas 
49 Ct. ir 14 St. Pradžia 7:30, įžanga 
50c. Nuo narių tikietai 40c. Dovanos 
bus narėms dilinamos ir naujos narės 
priimamos už nupigintą kainą. Visi 
kviečiami atsilankyti. Nesirūpinkit kad 
Velykų čeverykai neišdėvėti ir koją 
spaudžia. Visa tai bus užmiršta bešokant.

Lietuvių Tautiškų Seserų Draugystė.

Lietuvos Dukterų Draugija rengia Ve- 
lykėlių Šokius su dovanomis, Lietuvių 
Auditorijoje, mažojoj svetainėj, balan
džio 22 d., 6 vai. vakare. Kviečia 
vidus '•• Rengimo Komitetas.

.........— —-------  I ■ ,

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas 
rengia šokius subatoj balandžio 22-rą 
d. Brighton Parko Lietuvių parapijos
svetainėj, ant 44-tos ir Fairfield Avė. 
Pradžia 7 v. v. Įžanga 25c. Visas pel
nas eis bedarbių naudai. Kviekia visus

\ Komisija.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose . arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumą

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

7 VALANDĄ 
KAS Ė Y T Ą
(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

W. G. E, S.
1 3 6 0 KILOCYCLES.

JF " ........... .........................

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .......... ww

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

Chicago ir Illinois

“SALES TAX” reikalau- 
ją, kad biznieriai ir deta
liajai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa
vo kostumeriams kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenės žiniai iš
kabą, liečiančią SALES 
TAX. 7
Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio' vie* 
toje.—
Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas ga
lima gauti už tiktai

15c
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St.

PERSHALDYMAS VED. 
PLAUČIU UŽDEGI

Apsisaugokite nuo perslSaldlmo re
guliariai išvalydami savo. vidurius) 
Laikykite savo vidurius, liuosai, pra- 
falinklte nuodijančia medi 1 * “ ‘

TRINARIO KARTU,

savo . vidurius!
i!

I Vartoki* 
VYNĄ

Joniškiečių L. K. Kliubas rengia va
karą šeštadieny, balandžio 22 dieną, 
KrenČiaus svet,, 4£00 So. Wood St., pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c. ypa- 
tai\ Kviečiame visus kliubo narius ir1 
jųjų draugus atsilankyti. B. B.

North Side. N, \V. Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia “bunco party” ir Šokius, 
bal. 23 d. 1640 N. Hancock St. Pra
džia: lošimas 3 v. po pietų: šokiai 6 
vai, vak. Pelnas nuo šio vakaro eis šel
pimui bedarbių. — Narė.

~pasiklausy”kTte”~motinos ~
HELENOS

Lietuviško Radio programo iš stoties 
W. S. B. C. šiandie nuo 5 iki 6 vai. 
vakare. Gera muzika ir pasilinksmi
nimas. Nepamirškite atsukti savo pri
imtuvą ir kiekvieną pirmadieni tuo 
pačiu laiku.

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio PątapĮąy įinap  *

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH 8 CO.

REAL ESTATE -— LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue
1 Lafayette 0455

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto 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

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, APDRAŲpOS, NOTARIA- 
LIUOSE ir kituose reikaluose.

Be paminėtų reikalų, tai yra, pirki
mo, pardavime# mainimo nuosavybių; 
parupinimo apdračdos nuo ugnies, vie- 
sulos, sukūlimo stiklų, automobilių ir 
kitų rūšių, geriausiose kompanijose; su- 
tvarkimo morgičių ir kitų rūšių 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 patarnavimą visais sa
vo reikalais, kokie jiė nebūtų.

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS 
814 W..-3B.rd(St. 

1 lubos
. ............ . ■ C-...  /'

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

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

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

J. NAMON FINANCE 
COMPANY 

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III. '

Tel. GROVEHILL 1038

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.

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO„ M. A. Laberdia, sav. 
Langams Užlaidas, taipgi valome firan- 
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Western Avė. Tel. Republic 5/30. 
Chicago, III.

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustomė imt vietos

Nu vežame ir į tolesn ias vietas
Supakavimas, Storage, (Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO JAS
3358 ąo. Halsted St. Chicago, III,

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

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

NAMŲ SAVININKŲ* ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipartimų 'su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
tendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet, SPECIALIS PĄS1ULIJIMAS. 
Per sekamus 15 dienų, baigiant balandžio 
30 d. 1933 iųusų kaina ūž priverstiną 
įtraukimą ir sulaikytus• kęsus bus $9.50 
— judgmentas už valdymą tiktai. Įžy
mus namai originalio ii? vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagbje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICApO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Business Service

ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 
Gaukite velykinį permament išanksto. 
Specialės permament waves, geriausios. 
Eugeene, Gabrielene ......................... $5.00
Circulene ............ t.............  3.50
Bathers ..............   2.50
Pasirinkimas bile vieno iš 3-jų .... $1.00 
Pirmas 4 dienas savaitėje. Drėgnas finger 
wave — 25c — Penk. ir Šešt. — 35c. 
Sausas finger wave—35c.Penkt. ir Šešt.50c 
Atdara nedėlioj išryto. 3114 S. Halsted St.
iiiu-r- i. - ■ - . -b - ■ - - - - -- . - i ■ - ■ - _ - ■ .

WEST CENTRAL WIND0W SHADE 
CLEANERS 

5103 W. Madison St. Chicago 
Senas langų užlaidas išvalo ir per

taiso taip, kad pasilieka kaip naujos. 
Taipjau ir naujas padaro ant užsakymo, 
sulig kiekvieno noro. 

LIETUVIŲ DIRBTUVE 
ŠAUKITE COLUMBUS 9309

Furniture & Fixtures
Ralcn ndftj^^hinl

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

1434 So. Wabash Avė.

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

STORO FIKČERIAI — parduosiu 
pigiai — 8 pėdų show case, 8 pėdų 
kaunteris, vali kėsai su slinkamais duri
mis, 3 drėsių rackai, 3 veidrodžiai. At
sišaukite— 6819 So. Western Avė.

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuojaus 5717 Sheridan Road

Praradau savo/ grižų namą, turiu par
duoti kartu ar skyrium.

Gražų Orientališką kaurą 9x12 ver
tes $250—$22.50. Custom padarytas se
klyčios setas $29, vertes $200. Kinietiš- 
kas kauras, Charles of London divanas 
su kėdę, Ipunge kėdė $12. Riešuto medžio 
miegkambario setas $35. Rinktinas rie
šuto - medžio valgomojo kambario se
tas, meilės sėdynė,* sofa ant ratukų, mieg
kambario setas ir dvi lovos, radio, firan- 
kos, draperijos, veidrodžiai baby grand 
pianas, lempos, indai, ir kiti labai gra
žus daiktai, paaukausiu už bile kainą.

5717 Sheridan Road

Automobiles
ILLINOIS AUTO WHEEL « RIM 

Co. 16 E. 23rd St. Tel. Victory 9206. 
Ratai —? Lankai, nauji ir vartoti. . Pa
taisymas ir perbudavojimas, medinį, dra- 
tinį, disc ir trokų ratai, ašis išlyginama* 
šaldai.

STUDEBAKER “PRESIDENT” 8 
DE LUXE PASKIAUSIS 1932 

MODELIO SEDANAS z

Važiavo juo labai mažai, yra taip 
naujas kaip dieną, kuomet jį nusipir- 
ku. Origtnalis, gražus dviejų spalvų 
išbaigimas, — be jokio ženklo, puikus 
tairai. Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Paaukausiu už $350. Namie bile laiku 
nedėlioj, 1004 North Kedzie Avė. 2nd 
Fiat.

BUIČK PASKIAUSIS 1931 CUS
TOM COUPE

Važinėjau juo tik keletą šimtų mylių. 
Karas kaip naujas, šeši dratiniai tairai, 
beveik visi nauji. Karšto vandenio šil
dytuvas, kainavo man virš $1800. Rei
kia cash, paaukausiu už tiktai $325. 
Atsišaukite tiktai nedėlioj 2020 North 
Spaulding Aye., 2nd flat.

CHRYSLER 1931 SEDANAS
Negalima atskirti nuo naujo. Varto

jau mažiau negu vienus metus, Geras 
visis atžvilgiais. Geriausis karas, kokį 
kadanors turėjau. Reikalas cash verčia 
mane paaukauti už $300. Atsišaukite 
nedėlioj 4832 North Winchester Avė. 
arti LavvrenCe Avė., 2-ros lubos.

PARDAVIMUI General Motors Uo
kas uždarytas 1929 metų modelis, ge
rame stovyje. Atsišaukite 

4311 Archer Avė.

Personai
-L j-j

V

PAIE&KAU; apsivedimui vaikino ar
ba našlio apie *45 metų, arba pusininko 
ant mano namo, vienai moterei per
sunkti.

, BoX 1550 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

PAIEŠKAU dėdės Juozapo Venslaus- 
ko iš Nugarių kaimo, Plungės parapi
jos, Telšių apskr. Pirm 10 metų gy
veno Kęnsingtone-—Chicago. Žinanti 
bei pats malonėkit pranešti

' ONAI „FABIJONAITĖI
3127 Lowe Avė.

Chicago, III.

Partnerš Wanted

REIKALINGA mergina arba moteris 
kuri supranta saliuno biznį, arba gali 
eiti į pusininkus. 12412 Sd. Halsted St. 
Calumet Park, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia *

REIKALINGAS janitoriads pagelbi- 
ninkaš unijistas, atsišaukite nedėlioj nuo 
10—12 pietų.

Tel. Haymarket 3764\ * •

Help Wanted—Female
. Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių vilnoniu 
skudurų sortuotojų. James Chapman w 
Sons, 2511 W. 18 St.

REIKALINGA patyrusių moterų prie 
sortavimo popieros ir vyrų bailiuoti po- 
pierą. Hyman Miller, 1116 W. Van 
Buren St;

Help Wanted—-Male-Female
 Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras, moteris arba 
vedusi pora prižiūrėti 6 flatų namą už 
darbą duosime flatą.

i* Tel. Van Buren 5577

For Rent
RENDON didelis Storas 804 W. 31 

St. tinkamas saliuriui arba bile bizniui, 
6 kambariai pagyvenimui. Raktas 806 
,W. 31st St., Chicago, III.

—OH—

......... t ----------- ------------- - ----------

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

Savininkas.
3341 So. Halsted St.

RENDON 4 kambarių flatas. 3 lu
bos, iš fronto su visais parankumais už 
$13.00 į mėnesį.

913 W. Cullerton St.

ANT RENDOS 4 kambarių flatas pe
čium šildomas gražus kambariai $19,00 
rendos, A. G. galite matyti po 6 vai. 
vak. 4723 S. Rockwell St.

STORAS Rendon, naujai išdekoruo- 
tas, kampinis namas, tinkamas saliunui, 
ice cream parlor ar kriaučių šapai. Ren- 
da pigi. 7132 So. Racine Avė.

Furnished Rooins
PARSIRENDUOJA šviesus ir gražus 

kambarys su visans patogumais vyrams 
su valgiu, pigiai. '4359 So. Maplewood 
Avė., 2 lubos.
—.—----------------------------------------------------------

PASIRENDUOJA kambarys, apšildo
mas ir pigus. Prie mažos šeimynos. 
3427 S. Emerald Avė. Atras augštas.

PASlkENDUOJA švarus kambarys 
dėl vyrų.

, 836 W. 34th Place

Business Chances
Pardavimui Bizniai —•^*WM^^M*^*^A**A*^*K* • -^*»*w*^*ww***^^^^*w

IŠ PRIEŽASTIES kito biznio esu 
priverstas parduoti lunch rumį pigiai. 
Gera vieta dėl alaus. Ant išmokėjimų.

' 1213 W. 21 St.

PARDAVIMUI grosemė ir delicates- 
sen, alaus ir visko kas reikalinga. Biz
nis gerai eina, bet nesutikimas partne
rių verčia parduoti, yra ir kambariai. 

4554 So. Rockwell St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda Restaurantas ir Saliunas. 

geroj vietoj. ^Biznis išdirbtas per -daug 
Įmetu, tirštai apgyveptoj vietoj, gera vie

ta pasidarymui pragyvenimo ir pinigų.
1315 So. 49 Ct.

Cicero 4559 /•
Cicero, III.

KENDŽIŲ ir cigarų storas parsiduo
da pigiai.

2030 Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
pardavimo priežastis savininkas eina į 
karčia mos biznį.. 3210 So. Halsted St. 
Box 15.

PARDAVIMUI cigarų ir saldainių 
krautuvė, biznis randasi lietuvių kolio- 
nijoje, 2451 W. 69 St. Telefonas 
Prospect 10070.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
tik viena ant klturių kampų, per ilgus 
metus. Pigiai. - Svarbi .pardavimo 
priežastis, 2059 W. 23 St.

PARDAVIMUI, bučernė ir grosernė 
su mažu namu, tinkama dėt aludės.

Tel. Lafayette 8780

DIDELIS BARGENAS. , Parsiduoda 
saliunas su vėliausiais įrengimais, tirš
tai apgyventdj lietuvių apielinkėj. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. Gera pro
ga pasidaryti pinigų.

4901 W. Roosevelt Rd.

Farms For Sale

$5 IR AUGŠČIAU XJŽ AKRĄ
Didžiausias pasirinkimas visokių di

delių ir mažų farmų: Ind. Illinois, Wisc. 
ir Mich. valstijose.

Musų žmogus važinėja keletą dienif 
kas savaitę ieškodamas jums bargenų.

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

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

NĖRA BADO ANT FARMOS 
300 akrų, gera žemė, netoli Chicagos, 
parsiduoda ar maino ant namo. 4309 
W. 63rd St. Republic 9599.

PAIEŠKAU nuo 1 iki 5 akerių su 
namu ir elektriką pirkti arba rendavoti 
ne tolikus kaip 50 mylių nuo Chica
gos. Atsišaukite tuojaus.

JOHN SMILSON 
4618 So. Spaulding Avė., 

Chicago. III.

PARDUODU ūkį ketųriasdešimts mar
gų žėmės, su visais gyvuliais, padarais, 
žemė gera, 'parduosiu nebrangiai. Anton 
Machuta, R. 2, Box 42, Brancb, Mich.

Y - ♦

Exchange—Mainai~
v 120 akrų su gyvuliais Micb.

80 akrų su gyvuliais Wis.
20 akrų su budinkais, vištų farma. 

Maino ant miesto pfopertės.
. Bungalow 6 kambarių Marųuette, par

duos pigiai arba mainys ant lotų arba 
mortgičių. '>

CHAS ZEKAS ,
3647 Archer Aye., s Virgini 0?5/

Ę^c^ang^—I^inai
NAMAI, FARMOS, BIZNIAI 

Turime keletą mažų namų mainyti ant 
didesnių, kas nori pirkti parsiduoda labai 
pigiai. 37 farmos visokio dydžio, netoli 
Chicagos, parsiduoda pigiai arba mai
nys ant namų,, bučernė ir grosemė išsi
maino ant namo, pridės pinigų.

Turime visokių mainų ir bargenų su 
visokiais reikalais kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St. 

Tel. Yards ^6751 
vakarais Boulevard 0127

MAINYSIU mūrinį 2 po 4 kamba
rius išmokėtą namą. Mainysiu ant biz
niavo namo. Atsišaukite į Jewelry 
Storą, 4103 Archer Avė.

3 FLATŲ medinis namas su groser- 
ne, mainysiu ant bizniavo mūrinio na
mo arba parduosiu už mažą kainą. 
2009 So. Halsted St. Canaf 3032.

Real Estate For Sale

SAVININKAS priverstas parduoti 
naują cottage ant Va akerio už ma
žiaus negu Vt jo vertės $675. 2 va
landos važiavimo, didelė Wisconsin 
Žvejystė ir puikus ežeras dėl maudy
mosi. Sulig sutarties, mainų nepriim
sime. Rašykite Box 1549, 1739 So. 
Haltsed St., Naujienos.

BRIGHTON PARKE
Parsiduoda 6 kambarių mūrinis kam

pinis namas su bučerne ir grosernę, 
cash biznis. Refrigeracijos kaunteris ir 
ice cream baksas. Tinkamas pasiuliji- 
mas bus priimtas. Bargenas.

Pašaukite
Tel. Lafayette 0470

REAL ESTATE REIKALAUJAME 
Ar jus norėtumėte gauti CASH už jūsų 
lotą. Mes turime pirkėjų, ateikite į 
kambarį, 815 — 139 N. Clark St.

—O—

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.
Telefonas Virginia 1564

PINIGŲ INFLIACIJA ATĖJO

Dolerio Aukso Vertė Panaikinta. 
Kainos ant namų ir žemės kila. 
Pirk dabar, nes bargenų greit neliks.

Biznio muro namas, storas su gro- 
serne, kamb. gyventi užpakalyje ir fla
tas viršui. Randasi ant privatinės gat
vės. Parduosime tik už $3800, įmo- 
kėt pusę.

2 flatai po 6 kamb. muro namas ap
šildomas iė garažas. Randasi Brighton 
Parke. Parduosime tik už $7500.

4 flatų naujas muro namas, 2 po 5 
ir 2 po 4 kamb. šildomas ir moderniš
kai įrengtas. Randasi Marųuette apielin- 
kėj. Parduosime šia savaitę tik už 
$13,800, įmokėt $3000, arba daugiaus.

Biznio muro namas su saliuno “fix- 
tures“' įrengtas. Randasi ant didžiausios 
gatvės We$tern Avė. Namas buvo vertas 
$25,000. Dabar receiveris parduoda tik 
už $9500. Naudokitės proga.

Nauji muro bungalovv ir garažas; 
Randasi gražioj vietoj. Parduosime tik 
už $4850, įmokėt $1500.

Mes turime įvairaus dydžio namų
kuriuos parduodame už pusę kainos, 
nes mes atstovaujame receiverius ir
mortgeČių savininkus. Pirmas apžiū
rėjęs šiuos ir Ritus bargenus nesigailės. 
Kreipkitės pas

K. J. MACKE B CO. 
(Mačiukas) 

6812 S. Western Avė. 
Tel. Prospect 3140 

$250 CASH
Likusius patogiais mėnesiniais išmokėji
mais nupirks gražų 5 kambarių bun- 
galov, garu šildomas, arkuotas duris, 
viškos su grindim ant

4423 S. Homan Avė.
Kaina tiktai $4750. Už mažiaus negu 
morgičius savininkui kainuoja.

STANLEY WOLBACH B CO. 
624 E. 63rd St. 
Tel. Fairfax 2525

' PARDAVIMUI 5 kambarių namas 
60x125, netoli nuo lllth St. ir Kedzie 
Avė., kaina $2800. — Kas nori gy
venti ant tyro oro, atsišaukite pas sa
vininką

6001 So. Carpenter St. 
Tel. Englewood 2116

STEBĖTINAS BARGENAS 
3 namai, ant 3 lotų parsiduos už 

$1800, verti 3 kartus tiek. Viename name 
yra štoras ir 4 kambariai užpakalyj. 
Ir du namukai, kiekvienas po 4 kam-* 
barius.

Savininkas apleidžia Chicago, todėl 
pusdykiai parduoda. .

Parsiduoda vieno augšto bizniavas 
muro namas, štoras ir 4 vėliausias ma
dos kambariai užpakaly. Gera vieta 
aludei ar kitam bizniui. Reikia $2000 
pinigais.

JOSEPH YUSHKEWICZ 
3647 Archer Avė. /Tel. Virginia 0757

BARGENAS
6 kambarių bungalow, karštu vande

niu šildomas. Didelios su grindims viš
kos. 2 karų garadžius. Uždaryti užpaka
liniai stikliniai porČiai, * arti bažnyčios 
ir mokyklų. ^Pamatykite savininką dėl 
šio bargeno.,

632$ So. Fairfield Avė.

2 AUGŠTŲ medinis — štoras ir 6 
kambarių flatas. 4 karų garadžius. što
ras tinka dėl saliuno arba grosernės. 
1825 Pisk St. Tel. Berwyn 364.

“EXTRA. Parduosiu už pusę kai
nos modernišką mutinį bungalow, karštu 
vandeniu šildomas, garadžius, naujoj 
apielinkėj, gatvė išmokėta. Skola ku
rią turiu ant farmos verčia mane par
duoti* 3140 W. 54th,St.
' ’ • e*




