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Nauji masiniai “ko 
munistų” areštai 

Vokietijoje

Atsisako šaukti liu 
dininkus Mooney 

byloje

Antanas J. Sutkus iš Waukegan, III., buvo 
areštuotas už išeikvojimą pinigų.

Paliusuotas už kauciją
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VVAUKEGAN, III.—Pereitą šeštadienį tapo areštuotas vie

tos biznierius Antanas J. Sutkus, 1007—8th Avė., Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivienijimo Amerikoje centro prezidentas. Areš
tuotas jis buvo už pinigų išeikvojimą. Dabar jis yra laisvas, 
paliuosuotas iki teisino už kauciją. Tikimąsi, kad jo bylos 
nagrinėjimas įvyks už dešimties dienų.

(Rytoj bus pranešta platesnių žinių.)
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Francuos atstovas 
Herriot jau at
vyko Amerikon

Roosevelt ir MacDonald sutarė, 
kad pinigai ir muitai yra svar
biausi klausimai, kurie pir
miausia turi būti svarstomi

Illinois farmeriai no
ri takšnoti kitus, 

tik ne save
Siūlo uždėti užsiėmimo taksus 

visiems kitiems, išėmus vien 
farmerius

iii įį;
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kuris komu- 
slapta leidžia-

žmonių areš-

Viršuj — suverbuotoji “darbo armija” mankštinasi po vadovybe reguliarių armijos karininkų. 
Apačioj — “devyni žmonės vieną gaidį piauna”: “darbo armija” yra mokinama kaip vartoti 

piuklą medžiams pjaustyti.

SAN FRANCISCO, Cal., bal, 
23.—Teisėjas Ward atsisakė pa
šaukti 24 liudininkus Tom Moo
ney antroje byloje, kurias na
grinėjimas prasidės ateinantį 
;rečiadienį. Teisėjas sako, kad 
dabar yra depresijos laikai ir 
negalima daryti didelių išlaidy. 
Tečiaus jei bylos nagrinėjimo 
laiku pasirodytų, kad tie liu
dytojai yra būtinai reikalingi, 
tai jis juos pašauksiąs, nežiū
rint iškaščių.

WASHINGTON, bal. 23. — 
Franci jos atstovas, buvęs jos 
premjeras Edouard Herriot, ir
gi jau atvyko i Washingtoną 
ir galbūt jau pirmadieny pra
sidės pasitarimai tarp trijų as
menų— prezidento Roosevelto, 
Anglijos premjero MacDonald ir 
Herriot. Ikišiol pasitarimai ėjo 
tik tarp Roosevelto dr MacDo- 
naldo, .kuris pirmas- .atvyko į 
pasitarimus delei šaukiamos vi- 
sąpasaulinės ekonominės konfe
rencijos. ,

Pasitarimuose karo skolų 
klausimas, dėl kurio Washing- 
tono konferencija daugiausia 
ir buvo šaukiama,, liko nustum
tas j antrąją vietą ir Roose* 
veltas si.' MacDonaldu sutarė,

SPRINGFIELD, III., bal. 23. 
Illinois farmerių asociacija pa
tiekė valstijos legislaturai bi- 
lių, kuris siekiasi uždėti užsi
ėmimo taksus ant visų gyvento
jų, išėmus farmerius.

Farmeriai pirmiau bandė įves
ti valstijos pajamų taksus, bet 
augščiausias teismas juos pri
pažino nekonstituciniais. Dabar 
tie patys farmeriai siūlo uždėti 
pusantro nuoš. taksų ant įvai
rių užsiėmimų, jei kuris nors 
tų užsiėmimų davė $300 pajamų 
kurį nors metų bertainj.

Išskaitliuota virš 400 taksuo- 
jamų užsiėmimų, kurie butų 
taksuojami, bet tame išskai- 
tliavime nėra nė vieno fasuo
jamo užsiėmimo, kuris yra su
rištas su farmomis.

Lenkijos žydai boi 
kotuos Vokietijos 

prekes

PENKI JAUNUOLIAI UŽMUŠ
TI TRAUKINIO

VARSA VA, bal. 23. — Len
kijos žydų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 352 delegatai, 
atstovaujantys politines parti
jas, biznio * organizacijas ir ra
binus, nutarė pasjcęlfyti boikotą 
Vokietijos ' prekėms ' protestui 
prieš žydų persekiojimą Vokie
tijoje. Rezoliucija pabrėžia, 
■kad žydai kovoja prieš Hitlerį 
ir jo gaujas, o ne prieš visą vo
kiečių tautą.

ARNOLDS, Park, la., bal. 23. 
—Penuki jaunuoliai iš Jackson, 
Minn., liko užmušti kai trau
kinys užgavo jų automobilių.

Ruth Judd išgelbėta 
nuo kartuvių; pripa

žinta pamišėlė

BERLYNAS, bal. 23— Nau
joji “juodųjų husarų policija” 
—spccialis departamentas poli
tinės policijos—vakar puolė ry
tinę Berlyno dalį, apgyventą 
daugiausia biednuomenės, ieš
kodama ‘komunistų klastavimo 
centro”, iš kurio buk fabrikuo
jama propaganda prieš vakĮžią.

Puolime dalyvavo 400 policis- 
tų ir konfiskavo laikraštį “Rau
donoji Vėliava”, 
nistų yra dabar 
mas.

Keli desėtkai 
tuota.

Vokiečių laikraščiai perspaus
dino žinią iš Lenkijos laikraš
čio, kad rytinės Lenkijos dist- 
riktuose siaučia badas ir tyfo 
epidemija. Tūkstančiai žmonių 
buk maitinasi medžių žievėmis 
ir menku bulvių ištekliu.

Vokietijos naziai veda dery
bas su Austrijos naziais, kurie 
šaukiasi Vokietijos nazių pa- 
gelbos, kad pasigriebti Austri
jos valdžią. Tai teikia kiek 
nesmagumo Vokietijos naziams, 
nes Mussolini nesenai naziams 
pareiškė, kad jis priešinasi Vo
kietijos ir Austrijos suvieniji
mui.

Prisipažino nužu 
džiusi savo 

auklėtini

bal. 23.—
kuri 18

Pažangiosios parti 
jos laimėjo Ispani

jos rinkimus
Tai buvo pirmieji Ispanijos res

publikoje miestų rinkimai ir 
juos laimėjo valdžios kolacija

kad šiuo laiku svarbiausiais 
klausimais yra pinigų stabiliza
vimas ir sumažinimas muitų, 
kurie kliudo atsigavimui tarp
tautinės prekybos. Jie užims 
svarbiausią vietą Washingtono 
pasitari m irose ir pirmiausia bus 
svarstomi ekonominėj konfe
rencijoj, nes tų klausimų neiš- 
rišus negalima tikėtis pašalinti 
dabartinę visąpasaulinę depre
siją.

Tikimąsi, kad prie to nusi
statymo prisidės ir Francija.

Cook pavieto skolos 
siekia $824,000,000
CHICAGO. — Cook pavieto 

skolos, įskaitant ir Chicagos 
miesto skolas, siekia viso $824,- 
000,000. Tarp skolų yra pri- 
skaityti $62,000,000, kuriuos 
pavietas išleido bedarbių šelpi
mui.

VIENNA, Austrijoj, bal. 23. 
—Brannau, Austrijoj, kur yra 
gimęs Adolfas Hitleris, miesto 
taryba atsisakė padaryti Hitlerį 
savo miesto garbės piliečiu. 
Prieš nazių pasiūlymą balsavo 
socialistai ir krikščionys socia- 
lai.

28 šalys pasisakė už 
karo skolų panai

kinimą
RYMAS, bal. 23. — Inter- 

parlamentinė komercinė konfe
rencija, kurioj dalyvauja 28 
šalių delegatai, priėmė rezoliu
ciją, kurioj reikalaujama arba 
visai panaikinti karo skolas, ar
ba bent labai jas sumažinti.

Delegatai svarsto budus ko
voti pasaulinę depresiją ir jie 
ragina nuimti suvaržymus pi
nigų mainymui ir tarptautinei 
prekybai. Jie reikalauja suma
žinimą muitų, kuriais dabar yra 
apsitverusi kiekviena šalis.

Neišnešė nuospren
džio dėl prekių taksų 

/

SPRINGFIELD, III., bal. 23. 
—Illinois augščiausias teismas 
užbaigė balandžio terminą ir nu
traukė posėdžius neišnešęs nuo- 
sperndžio apie konstitucingumą 
valstijos 3 nuoš. prekių taksų.
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NUSINUODIJO GAUTU Iš 
ŠELPIMO ĮSTAIGOS 

MAISTU

Nusišovė Logans 
porto banko pre

zidentas
CHICAGO.— Prie Big Run 

golfo lauko savo automobily nu
sišovė Longsport, Ind., naciona- 
lio banko prezidentas Carl H. 
Muehlenpfordt. Priežastis 
sišovimo nežinoma.

ini-
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Infliacijos bilius bus 
priimtas, sako 

demokratai
WASHINGTON, bal. 23. — 

Demokratų vadai užtikrina, kad 
prezidento Roosevelto .“kontro
liuojamos pinigų infliacijos” bi- 
ilus bUs senato priimtas, ne
žiūrint republikonų priešinimos. 
Demokratai jau turį užtikrin
tus 60 balsų. Manoma, kad 
jiems pagelbės ir pažangieji re- 
publikonai.

MADRIDAS, bal. 23.— Ne- 
pilni šiandie įvykusių , miestų 
rinkimų daviniai rodo, kad mies
to rinkimus laimėjo pažangio
sios partijos, kurios sudaro val
džios koaliciją. Tai buvo pir
mi miestų rinkimai Ispanijos 
respublikoje. Jie buvo laisvi 
ir visos partijos vedė gyvą kam
paniją, išėmus kraštutiniuosius 
elementus, kurie visą laiką 
kursto prie sukilimų prieš val
džią. Rinkimai įvyko 2,479 
miestuose ir buvo renkama apie 
20,000 miestų tarybų narių.

Keturi žmonės liko užmušti, 
kada didelė grupė užpuolė Hor- 
nachos mieste patruliavusią rin
kimų vietą civilę gvardiją.

FLORENCE, Ariz., 
Winnie Ruth Judd, 
mėn. atgal nužudė dvi savo 
drauges, jas supjaustė ir sudė
jusi į skrynią išsiuntė į Cali- 
forniją ir tapo nuteista pakori
mui,- nuo kartuvių išsigelbėjo, 
teismui pripažinus, kad dabar 
,ji yra pamišėle. Pamišėliai gi 
nėra baudžiami mirtimi. JuTy 
nusprendė, kad ji išėjo iš pro
to pastaruoju laiku jau po to, 
kai teismas pasmerkė ją mirčiai.

Winnie Ruth Jud yra inteli
gentiška moteris. Jos vyras yra 
Dr. William C. Judd. Jos tė
vas yra kunigas McKinell, Dvi 
savo geriausias drauges, su* ku
riomis ji gyveno, nužudė barny j

Dar 11,500 Illinois 
gyventojų paims 
darbo armijon

Japonai veržiasi lin
kui Peiping; eina 

smarkus mūšiai
'f’i '!■ . ‘ - '■ ■ ■ - - • -.r..
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TOKIO, bal. 23. — Po 7 va
landų smarkaus mūšio, mušis 
visu? smarkumu tebesiaučia tarp 
japonų ir chiniečių prie Kupei- 
chow, svarbių vartų Didžiojoj 
Sienoj, ant vyriausio kelio tarp 
Peiping (Pekino) ir Jehol mies
to. Japonai visomis jėgomis 
stengiasi paimti vartus ir eiti 
toliau į pietus. Chiniečiai, nors 
ir praradę niekurias svarbias 
pozicijas, gabenasi daugiau ka
riuomenės ir stengiasi japonus 
atmušti.

Įsakė chiniečiams gintis
‘SHANGHAI, bal. 23.

žiūrint žymiausio chinų filozo- 
fo Dr. Hu Shih įspėjimo, kad 
karas su Japonija prives prie 
pažeminančio Chinijos pralai
mėjimo ir didelio vargo visai 
šaliai, Chinijos diktatorius mar
šalas Chįang Kai-shek telegra
fu įsakė karo ministeriui Ho 
YJing-chin, chinų
šiaurinėj Chinijoje, nepaliauti 
priešintis japonams.

HAMMOND, Ind., bal. 23. — 
Mrs. Daisy Harmon, 53 m., naš
lė, prisipažino nunuodijusi ar
šeniku savo auklėtinį Anthony 
BraUbender, 13 m. Jam buvo 
suduota tokia didelė doza nuo
dų, kad jais galima buvo nu
nuodyti kelis žmones.

Nors vaikas buvo apdraus
tas ant $4,250, bet ji. sako nu
nuodijusi ne dėl apdraud|os, o 
dėlto, kad ji susibarė su vaiko 
motina, Mrs. Fox, 29 m., už pa
starosios vyrą, vaiko 
William Fox, 29 m., su 
ji palaikiusi meiliškus 
per metus laiko.

patėvį, 
kuriuo 
ryšius

Išgelbėjo 10 sniego 
užpustytų žmonių
DENVER, Colo., bal. 23. — 

10 iš 13 žmonių, kurie prapuo
lė po trijų dienų sniego audros 
valstijoje palei Rockies kalnus, 
liko vakar išgelbėti, kai sniego 
plūgams pasisekė atidaryti ke
lius ir surado jų automobilius. 
Trijų žmonių vis dar pasigen
dama.

Užmušė žmogų, iš
vogė merginą

Ne

Karas Pietų Ame 
riko j

Tyrinės Illinois ko
munistų veikimų
SPRINGFIELD, III., bal. 23. 

—Valstijos atstovų butas nuta
rė paskirti penkių žmonių ko
mitetą tirti komunistų veikimą 
Illinois valstijoje, ypač mokyk
lose.

CHICAGO.—Yra jau ruošia
mi planai paimti dar 11,500 
žmonių iš Illinois valstijos j 
“darbo armiją”, kuri yra var
tojama prie miškų sodinimo ir 
niekurių kitų viešųjų darbų. Iš 
Cook pavieto bus paimta 3,800 
žmonių. Jie bus paimti .per re- 
guliarės armijos verbavimo sto
tis. Galbūt bus priimti ir vedę 
vyrai, kurie butų palikti dirbti 
arti savo namų.

karvedžiui

Verčia ilgai dirbti, o ai 
gas mažina

Chicagai Ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir šilčiau.
Saulė teka 4:57;, leidžiasi 6:-

NEW YORK, bal. 23.—James 
Goifrley, kuris jau du metai 
kaip nedirba, parsinešė iš šel
pimo stoties maisto. Tarp jo 
buvo ir kenas “corned beef”.

Pavalgius tos jautienos jo 
sūnūs SamUel, 3 m., tiek sun-

ASUNCION, Paraguay, baL 
23.—Karo ministerija skelbia, 
kad 250 Bolivijos kareivių liko 
užmušta Gran Chaco teritori- • • JOJ.

LIMA, Peru, bal. 23. —Val
džia 11 paskelbė, .. kad Peru ko
manduotojo pranešimais, ginči
jamo j teritorijoj palei Amazon 
upę, mūšyje liko užmušta 80 
colombiečių.

MOTINA. SU ĮNAMIU NUTEIS- Į 
TI KALĖJIMAN Už DUK

TERS UŽMUŠIMĄ

KALAMAZOO, Mich., bal. 23. 
—Mrs. Margaret Britton, 43 m. 
ir jos įnamis Cody Calloway, 
88 m., abu iš Kalamazoo, liko 
nuleisti visam amžiui kalejiman 
už užmušimą savo dukters Mar
garet Britton, 8 metų mergai
tės. Mergaitė kažkodėl jiems 
nusidėjo ir motina su įnamiu 
taip ją nuplakė, kad toji už ke
lių dienų pasimirė.

Uždraudė politinius 
streikus Austrijoje
VIENNA, bal .23. — Kanc

leris Dolifus išleido dekretą, ku
ris politinius streikus padaro 
kriminaliu nusidėjimu prieš 
valstybę. Tuo taikoma užbėgti 
už akių galimam socialistų ge
neraliniam streikui prieš val
džią.

ŠIAULIAI.—Geležinkelio 
telio darbininkams Šiaulių 
Gubernijos stotyse artelio val
dyba sumažino 8% atlyginimą. 
Darbininkai, kurių yra abejose 
stotyse apie 60, atlyginimo su
mažinimu smarkiai nepatenkin
ti, pareikalavo, kad atlygini
mas jiems nebūtų mažinamas 
(uždirba po 5—6 lt. dienai) ir 
kad butų sunormuotos darbo 
sąlygos, nes dabar jie verčiami 
dirbti po 12 ir net daugiau va
landų į parą.

ar- 
ir

CHICAGO.—Penki bomeliai 
užpuolė gryštančius iš kumšty
nių Frank X. Holbrook, 58 m., 
vieno laikraščio cirkuliacijos 
manažerį, jo darbininką Han- 
rahan, 30 m., ir pastarojo mer
giną Liliam Nance, 17 m., 4029 
School St. ir bandė merginą pa
stverti. Holbrook bandė puoli
kams pasipriešinti ir merginą 
apginti, tečiaus jis tapo vietoj 
nušautas, o merginą vistik pa
stvėrė. Puolimas įvyko prie 
Madison ir Kedzie gatvių. Nu
sitempę ją į savo automobilių, 
visi penki ją išgėdino ir nuve
žę prie Halsted ir Blue Lsland 
gatvių, ją sumuštą išmetė iš 
automobilio.

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
23.—Charles Weil liko suimtas 
už rašinėjimą grūmojančių laiš
kų Lessing J. Rosenwald ir rei
kalavimą $100,000 išsipirkimui. 
Jis tapo suimtas besikalbant te
lefonu su Rosenwaldu.

Lessing J. Rqsenwald yra 
pirmininkas direktorių tarybos 
Sears, Roebuck & Co., sūnūs 
mirusiojo Julius Rosenwald.

kiai susirgo, kad neužilgo pa* 
simirė nuo* užsinUodijimo mais
tu. Kitas sūnūs James, 4 m., 
irgi sunkiai susirgo Jr tapo 
išvežtas ligoninėn. Duktė su
augo lengviau.

----------------- --------------------

WINSL0W, Ariz.,r bal. 23.— 
SucĮegę lavonai laikraštininko 
Giragi ir aviatoriaus Irsih rasti 
West Sunset kalnuose, kur per
eitą pirmadienį susidaužė jų 
aeroplanas. ' inžinierius, iredvieją jų žmonas, litų.

Pavogė užmurintus 
pinigus

PANEVfižYS. — Kovo iš 10 
j 11 naktį nežinorni piktadariai 
įsibrovė pro langą į pil. Gar- 
iausko seklyčią (Solnė-Groščikų

PINIGAI LIETUVON

■6'

LONDONAS, bal. 23.— Lon
donas su didžiausiu triukšmii ir 
ovacijomis pasitiko keturius iŠ- kį, Vaškų vai.) ir pavogė sek- 
tremtuosius iš Rusijos anglus lyčios sienoj užmurintus 7,500

'Į V,

NAUJIENOS priima pinigus pasiuntimui Lietuvon be jokią 
afidavitų ant sumą mažesnių negu $100.00. Siunčia dole

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Hplsted St

J
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2 NAUJIENOS, Chlcags, M.

Lietuvos Naujienos
Kaunas grožėjasi 
nauja lietuviška 
opera “Gražina”

Turinys paimtas iš A. Micke
vičiaus poemos. Muziką pa
rašė kauniškis J. KarnaviČius. 
Pirmą kartą Kaune pastaty
ta vasario 16 d.

KAUNĄS. — Lietuviškosios 
operos klausimas paskutiniais 
laikajs yra pasidaręs gana ak
tualus, lyg ir savotiškas lietu
viškojo muzikos meno prestižo 
klausimas. Todėl, dalinai, jis 
suskasta spręsti. Tiesa, pirmo
ji lietuviška opera senai jau 
yra parašyta Miko Petrausko.

Ji suvaidino * mums ne tiktai 
istorinį, bet ir menišką? vaid
menį, nes žymiau,. pasireiškęs 
1905 metų lietuvių .^autinis są
jūdis buvo ir lietuvių.meno są
jūdžiu, kurį vainikavo komp. 
Miko Petrausko opera “Birutė”, 
o joje išėjo* viešumon Kipro 
{Petrausko talentas. Tačiau lai
ko reikalavimai pastatė jau bū
tinumą naujų žygių; i į kuriuos 

.ryžosi V. Bacevičius ir Jurgis 
KarnaviČius. Pastarojo opera 
“Gražina”, kuriai libreto; pagal 
to pat vardo A. Mickevičiaus 
poemą parašė poetas Inčiura, 
vasario 16 d., 15-jų nepriklau
somybes sukaktuvių proga, iš
kilmingai pastatyta Vai. teat
re.

Parašyti operą, kurioje butų 
pavaizduota žilosios lietuvių

EKSKURSIJOS

PAUL MOLIS. 1730—24th St.» 
Detroit, Micb.

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

J. J. URBŠAS, 187 Oak Street, 
Lavvrence, Mase. •

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

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

A. VARAŠ1US. 1200 Carson St., 
Pittsburgh. Pa.

A. VELECKIS, 502 South Ave.» 
Bridgeport, Conn.

GEGUŽĖS 20 DIENĄ 
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gclžkeliu j Klaipėdą.

BIRŽELIO 29 DIENĄ 
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną.

LIETUVON

BIRŽELIO 3 DIENĄ 
Laivu “FREDERIK VIII”

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

ginus kaip paskirta.

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

GEGUŽĖS 10 drfcaivu “BERL1N”
tiesiai į Klaipėdą

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

LIEPOS 18 DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN”

j Bremeną, iš ten gclžkeliu 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. .4

Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRAVEL

SERVICE
168 Grand St.. Brooldyn. N. Y.

LJTHUANIAN “VIENYBĖ”
PUBLISHING CO..
193 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

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

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

“DIRVA” 6820 Superior St.,
Clcveland, Obio.

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

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

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

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

senovės gyvenimas, ypač! arti- 
masi istoriškai tikrovei, yra la
bai .nelengvas- uždavinys^ Jis 
yra juo • sunkesnis, (> derinantis 
su dabartimi. Ir jei Karnavi
Čius i sumanė ■ tai padatytį i;— 
tai reikia pripažinti.-jam ne
mažo pasiryžimo nuopelnus, 
ypač kad jo žygis davė gerų 
vaisių.

Vieną tik kartą operą išklau
sius bei pamačius, ypač kuo-» 
met publikos domėsis į ją labai 
ir nebe tam tikros nuotaikos 
kreipiamas, kategoriškai ką pa
sakyti truputį anksti, — todėl 
tenka patiekti patys bendrieji 
premjeros įspūdžiai su rezer
vais.

KarnaviČius ne pirmą kartą! 
jau rašo lietuviško turniip mu-? 
ziką; tas reiškia, kad ja jis do
misi, ją studijuoja. Ir “Graži
noje” jo gausiai panaudota lie
tuvių liaudies daina. Panaudo
ta labai mokamai, sumaniai; 
geru jos pažinimu. Kai kurios 
ypač senos dainos yra labai 
originalios, operoje labai meis- 
teriškai panaudotos; išrutulo- 
tos j savotiškus ariozo ir net į 
arijas, kurios klausovui daro 
nemažo įspūdžio. Taipgi gra
žiai jos panaudotos chorui, ku
ris už jas — retas pas mus at
sitikimas — susilaukė net ap
lodismentų.

Opera parašyta klasikiniame 
stiliuje, tačiau jos harmonija 
»e be naujosios harmonijos bei 
kompozicinių priemonių. Bend
roje jos struktūroje šiek tiek 
jaučiasi Rimskio Karsakovo 
liaudies dainų pagrindu rašytų 
operų įtakos, o muzikalinėje — 
ir Gruodžio. Tačiau originališ- 

Ikumo atžvilgiu tai yra perdėm 
savarankiškas kūrinys, parašy
tas dideliu sugebėjimu, mokė
jimu bei meisteriškumu. Labai 
vykusiai ir labai mokamai pa
naudotos jam liaudies dainos, 
puikiai kompozitoriškai susie
tos ir sudarą operos pagrindą. 
.Orkestravimas koloritih^as ir 
įvairus. „a :

Pirmasis operos aktas para
šytas vad. didžiųjų operų prin
cipu (inejerberiškai), kiti ak
iai jau pereina į vienalytį ku
rinį nuosekliai besirutulojantį 
ir augantį drauge su dramati- 
jjės akcijos augimu ligi įspū
dingos finalinės kulminacijos. 
.< Bendrą muzikalį įspūdį, gal, 
yeiktų taip išreikšti: “Gražina” 
ne žavi, bet tikrai graži; ne 
lietuviškos dvasios, bet lietu
viško turinio — su jutimu ir 
dvasios. Tačiau reikia atsiminti, 
kad tokią operą parašyti yra 
labai sunkus uždavinys, ir jei 
p. KarnaviČius jį atliko pakan
kamai, vietomis net gražiai, — 
su tuo jis reikia sveikinti.

Sunkus buyo uždavinys ir re
žisieriui šią operą pastatyti. Jis 
,irgi susidūrė su daugeliu sun
kumų, nežinių. Bet pastatyme 
jnes matome kristalizuojant 
lietuvišką gestą, judesį, grupi- 
:ruotę, statiką. Tai atlikta labai 
•įtikinamai. Tai yra jau visai 
originali kūryba, kurios nic- 
..kur kitur pasižiūrėti, pasimo
kyti negali.
? Operos veiksmo nckoncentr 
ruotumas šioj operoj režisieriui 
nemažas keblumas, bet rež. 
(Pet. Olekai nestinga sumanu
mo, meniško sumanumo. Todėl 
operos pastatymas? vlenalytiš- 
kas (be jokių spragų) ir įspū
dingas. Taigi, po 15 metų męs 
turime ne tiktai savo operų, 
bet ir talentingų režisierių,;

■ • Originalinės kūrybos pąreiHa- 
iiąvo ir dekoracijos (iš p. Gal- 
Ifliko) bei baletas (iš p. Zvie- 
•revo),. ir tai atlikta sėkmingai. 
Ypač gražios kaikurių.aktų de
koracijos, ' o baletas įdomu? 
“paukščių * veseliją” aimboliškai 
vaizduojančiu Lietuvos, (balan
dėlė). kovą , su lenkais, vokie
čiais ir k., kurią nulemia že
maičiai (meška),
: Solistai: K. Petrauskas įspū
dingai pavaizdavo kunigaikštį 
Liutaurą, sukūręs įdomų , jo 

'vaizdą ir puikiai Rainavęs. P.
. įgri^aįtįenė labai vykusi Graži- 
’*na, ypač įdomi reljefingu dą|- 

iiavimo partijos išpildymu. K.

Petrauskas ir p. prigąitienė ne* 
paprastai i subteliįi į■( išpildė mu4 
zikalę užduotį. A. Kučinskas 
jrikfn^;dva>iŽkištRim^!diw. A;> 
Sodeika su upu padainavo vy
kusią dainą-t-ariją^ p 
varas — graudinga seųo vaidi
los < raudą;, joį baUaSi h. graliai 
skambėjo. St. Sodeika vykęs 
vaidila. ’ Opeyos r lengvumui ir 

. linksmumui”. gerai!. patarnavo, 
pažas p.' Dičiųtė,, kuri (grąžiai 
atrodė ir sėkmingai padaina
vo; taipgi Ramtihė -- 
tulaitytė; jų partijos labai įvai
rina operą. Originalus kvieslys 
p. Puškorius.

Choras puikiai skambėjo.
Dirig. p. Bukša įspūdingai 

operą pravedė; sumaniai iškel
damas jos savumusi

(Publika daug plojo ir kam- 
pozitoriui p. Karnavičiui ir rež. 
P. Olekai, ir dirigj p. Bukšai 
ir solistams su K. Fetrąusku 
priešaky. Visi apdovanoti gėlė
mis arba dovanomis> P. Karnar 
vičius gavo kankles, sidabrinį 
vainiką, stovylą ir dar kaž ką. 
Publika iššaukė! visus premje-, 
ros dalyvius Bukšą, p. Oleką, 
Karnavičių, Galdiką^ Starką* 
Zvierevą, Stumbrą ir, žinoma, 
— solistus ir k.

Premjera praėjo ypatingoje 
nuotaikoje. —J. Kardelis,

p. - Mą4
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ėjd> prie Jcitp' puodžiąus įr vėl 
smarkiai spyrė koja j krūvą.

:sker 
Vbldi’Osfe Pilietis kliiūsiaMpuo- 
d^įų. kįek nudaužytasis, puodas 
kainuoja. Antrojo puodžiaus, 
matyt, butą .sumanaus vyruko, 
jis"Au‘žšiįirŽsir*difl tokio pat di
dumo puodą dvigubai, t. y. 4 
litus. Mat šlietis, ne žodžio 
n etaręs j r, šią. sumą.. sumokėj o 
ir, išdidžiu povo žvilgsniu per
žvelgęs aplink sustojusius nu- 
8tebUšiUš’ižiUtbVbš, iš |urgavie- 
tėst paalšiUhįS).Keistuolį fpažinu- 
šie j i;! tvlrtihbį;; kiuį tat tūlas 
šiauliškis, prieš kurį laiką grį
žęs iš ■ Amerikos. Įdomu, ką jis 
norej o j i savo špasii badeknonst- 
ruoti: amerikdniŠką! '‘keistumą” 
ar tą, kad išmesti pinigus už 
bereikalą net < šiais sunk tais

Miščiko laidotuvės ■■ 
Vilkaviškyje.

, Vasario 11. d., 15 vai. Vilka
viškio parapijos kapinėse palai
dojo žinomą rniesto gyventoją 
Juozą Miščiką;, Velionis čia ap? 
sigyveno 1904 m. Jis iškilo 
aukštai ne tik “.savo profesijoj 
(buvo siuvėjas); bet ir lietuvių 
kultūriniam beic tautiškam at
gijime. Būdamas ■. pažangus ir 
apsišvietęs žmogus, budino ir 
kitus iš sustingimo.

Anais laikais Vilkaviškyje 
Miščikų namai buvo lyg ir už
važiuojamieji visiems , “nuside- 
jusiems” caro režimui:’ čia ras
davo nakvynę suskurdęs, žan
darų persėk io j arpas studentas 
lietuvis; čia užkliūdavo ir varg
šas sodietis; čia tbuvo jau pu
siau legalus, “Šviesos” knygy
nas ir slaptų susirinkimų kon- 
spiratinis butas;,

Susikūrus Lietuvos nepri
klausomai valstybei velionis 
dėl tam tikrų priežasčių (labai 
panašių i d-ro Basanavičiaus, 
tik, žinoma, siauresniam maš
tabe), iš politikos pasitraukė, 
bet savo idėjose liko nepajudi
namas. Jų kukliai apstatytą 
gyvenamąjį kambarį, nors ir 
sunkiausiam ekonominio krizio 
momente, pažangioji spauda ne
apleido. Savo įsitikinimų ne- 
mainikavo. Mirė, kaip pastovus, 
apsišvietęs žmogus; kunigo ne
šaukė. Jau tas liudija jo dva
sios tvirtybę, kad net dvasiš- 
kija gėdinos uždrausti velio
nius šeimai pasirinkti parapi
jos kapinėse vietą. Nors laido
jant, prakalbą sakyti ir buvo 
uždrausta; bet- laidoti; leido <vi
dury j e kapinių šalia velionies 
vaikelių.
. Velionį lydint į kapines, ma
tosi žmonių įvairių tautybių ir 
religijų* . ' <

Tūkstantinės minios tylus 
bangavimas, liūdnas orkestro- 
laidotuvių maršas kėlė kažkaip; 
ypatingus jausmus ir teikė am-i 
žinos atminties Juozui pasku
tinį patarnavimą. ->

r..

Vėl krizio laikais jam yra tik “nu* 
sispiapt”?

Apgaulės badu sergaiv 
čią liuteronę pakrik

štijo, katalike.

n"! minui. .i.iiiii|c
.f*-'*)

Mrmadienis, tai.. 24, • 1932

ŠIAULIAI. -- Prieš kurį lai
ką sunkiai susirgo Šiaulių ge
ležinkelio stoties kasininko Pet
ronio žmona. Ligos metu ją 
apspito būrys * vietos davatkų* 
kurios ėmė uoliai prikalbinėti 
ją pereiti į katalikų tikėjimą, 
prižadėk aplankyti stebuklingą
ją ženf. Kalvariją ir matysi, 
kaip pasveiksi. Davatkų šitaip 
be paliovos kamuojama ir ligos 
labai nusilpninta, ligonė visai 
neteko valios ir nesipriešino,

kai vieną dieną davatkų atves
tas kunigas , ją, gulinčią jau 
mirties patale be sąmonės ir 
nuovokos, pakrikštijo katalike, 
Bęt p. (Petronienė išbuvo kata* 
likę vos vieną ar dvi dienas. 
Atėjęs aplankyti ją jos tėvas, 
sužinojęs |vykį, išvaikė davat
kas ir, parsivedęs į dukters na
mus savo tikybos dvasininką, 
sugrąžino ją į liuteronų tikybą. 
Ligonė tėvui ir pastoriui pasi
skundė, kad ją apkrikštiję ka
talikei apgaulės budu, lęad ji vi
sai nenorėjusi krikštytis, bet 
buvusi labai silpna,.nieko nenu
vokusi ir tik jau po įvykusio 
fakto iš davatkų sužinojusi, 
kas su ja padaryta.

Vasario 28 d. pil. Petronienė, 
galutinai sunkios ligos nuka
muota, mirė.-

LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS” KONKURSO KUPONAS |
i PASAULJNfiS 'PARODOS TAUTINIŲ 
Lt GRUCTŲHtlĘTVVIŲ SEKCIJAI,» 
f; 1739Soiith: iHalsted Street, Chicago, Illinois.

t.

O' \ “ /«**•- . i /*»•. •’ • j -
šiuomi įstoja, Į Cbica&os Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Selęciios “LIETUVIŲ DIENOS 

I' L KARALAITeS^ .konkuc^ ir pasiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso ui* 
J ? sykUfflis ir suteikiu teisę,^konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Aš

sutinku atvykti į Cbiug) ir dalyvauti “Lietuvių Dienos“ iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.
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Amerikoniška “zabova” 
O;! krizio laikais

Vasario 27 
Šiaulių , miesto turgavietėj kai . 
kam teko proga būti stebėto
jais smulkaus, bet; gana cha
rakteringo ir savotiškai įdę* 
maus įvykio. K^koks< pilietis,, 
Sriėjęs prie t tūlo puodžiaus ■

Cti/ ani že^s

ŠIAULIAI.

puodą. Puodas; žįbpma,sudužo.:
Tada pilietis klausia puodžių,' 
kiek puodas, kainuoja, ir, gavęs 
atsakymą, kad du ..litu, . niek©

'.aukim

w

^Eietuvių Dienos
W rp ' lt o V ■**? f!f ’ f *t * ”■

KONKURSĄ SKELBIA

RASAUtlNĖŠ PARODOSLIET. SEKCIJA*
M
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r ■ ■ ?
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Visos lietuvaitės raginamos konkurse dalyvauti r 
kiekviena turės progą “Karalaitės” titulą laimėti;

Ji dalyvaus su savo'“svita” “Lietuvių Dienos” iškilmėse 
ir jose ofieijuos.

Lietuvių Diena? įvyks Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
LIEPOS 16 DIENA, 1933

Chicagos,. Pasaulinės Parodos Tautinių 
Grupių( Lietuvių Sekcija yra pasiryžusi 
išrinkti tipingiatisią ir gražiausią lietu
vaitę kaipo;^LIETUVIŲ DIENOS KA
RALAITĘ”: iškilmėms, kurias sekcija 
rengia: Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
liepos 16. d., — “Lietuvių Dieną”.

Išrinktoji “Karalaite” dalyvaus visose 
tos “Lįetuyiųh Dienos’? ir kitose iškil-

gailina; jos butų didesnės už at
virutę.

Konkurso vedėjai nori pabrėžti, kad 
šis konkursas nėra “gražuolių konkur
sas” — “beauty contest”. Renkant “Ka
ralaitę” ir jos “svitą,” teisėjai, į ku
riuos teina penkios Chidagos lietuvės 
ir penki lietuviai profesionalai, at
sižvelgs į bdndrą išsilavinimą, naturalį 
grožį, tipiiigumą. Konkurso vedėjai su
teiks reikalingą priežiūrą^ išrinktosioms 
lietuvaitėms Chicagoje ir netoleruos 
jokių- (.prasižengimų prješ taisykles ar 
neatatinkamą. elgesį. Už prasižengimus 
vedėjais,diskvalifikuos konkursantę, o 
jeigu, ji bus. Viena išrinktųjų~4 svitą, jos 
vieton parinks kitą,? ‘ ,

Siųski te l fotografijas * ir kuponus tuo- 
jaus. Visos Lietuvoje, Amerikoje ar kui* 
kitur gimusios lietiivaitjh14* gali šiame t 
konkurse dalyVautiv< Be 'toj visbs turb 
progą laim ėti “Karalaitės*^ tltiilą)1

Visos UėhiVailės raginamos konkurse 
dalyvauti.

taiškus tų kupinais ir fotografijomis 
adresuokite:1

fotogrufijiį su Icupouu. kų^s '|eipą..žet. “L^TUVIŲJ KARAlAITjėSĮ’:.;.
konkursas,^

_ mitee. on Nationalitie^ of .Ą Century
ĮlcinnžesnS Pwgres», 1739, So;„JIjdsted Strept, , 

Chicago, Illinois.

Lietiivių Dieną
teisėjai, į ku-

ih mesc tir su atatinkamomis ceremonijo
mis visas: iškilmes atidarysi■-

Laimėjusioms bus suteiktos atatinka
mos dovanos ir insignia.

Ji turęs Vsvitą” iš 12 mergaičių, kurią 
sudarys šekančibs:4ipingiąusiio^? ir, grąr 
žiausios Jietuvaitės. Viso Lietuvių Sek
cija pąriiilčs 13-ką mergaičių ir iš jų 
tarpq parinks .“Karalaitę’’. Kitos mer
gaites sudarys sv|tą<
Į konkursų gall9 įstoti - visos lietuvaites.

Į Konktiršą“ gali iįš loti visos lietuvaitės 
gimusios Lietuvoje ar kitoje šalyje, nuo ; 
16-kds iki 26 metų amžiaiiš.

Lietuvaites, normuos įstoti į; konkur-. 
są, an4evfti^nQijfc ka4 jų dpktęfys daly*, 
vantų, kMMrsMųrl prisiųsti s^yp 

r ' įi • V • • *■ • *51 v

įpjail, SMteiKtsį, i<ifoęn|ncij6? yra kon- 
fidencialės ir .jų konkurso vedėjai ne-;
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iiž atvirutę. ^Pageidaujama, kad, jeigu ,

PMtęšnČs žinibš ir tolimesnės informacijos apie šį konkursą bu? taljphniiitoį' ĮntUr 
j nud ’ -laiko - '' lietuvių laikra§čltw^-; - - •" -
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WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

Drabužių plovyklą Model 
10 už

• lenteleimon Romanov

ŽVEJAI

įiO
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Pirmadieni’s, bal. 24, 1933 NAUJIENOS, CTW5, m
___ _______  - - - , ■ - —T - • — >1 ■ — J

(IŠ rusų gyvenimo)
—Yra gautas įsakymas 

žinti visa, kas buvo paimta iš 
dvarų, ir perduoti sovietų ukiui, 
— tarė valsčiaus komiteto na
rys Mikalojus kurpius, atėjęs 
j sueigą:
duotas j teismą.

Visi stovėjo apstulpę, neiš
tardami ne žodžio.

Tik Sienka dailydė nesusilai
kė ir pasakė:

—Tai tau ir raudoni ženkliu
kai... <

—Įsakyta patikrinti iš są
rašų, kas yra ką paėmęs iš gy
vojo ir negyvojo inventoriaus.

—Na, ir kam tatai?
—Samprotaut ne jus daly

kas. O kad pasakyta, reikia, 
kad turi būt ir išpildyta.

—O juk buvo sakyta, kad 
viskas yra žmonių.

—‘Maža, kas buvo sakyta. 
Buvo žmonių, o dabar nori pa
daryt, kad būt valstybes. Na, 
liežuvius plėšt nėr ką. Reikia 
tikrint.

—O kas be sąrašų buvo pa
imta, irgi atims? — paklausė 
kalvis.

Visi sulaikė kvapą.
—Palauk, duok nors pagal 

sąrašą patikrinti, — tarė Mika
lojus, gindamasis kalvį, kaip 
įkyrią musę.

Ėmė tikrinti.
—Dvidešimt melžiamų kar

vių iš pieno fermos išdalinta 
vargingiesiems ir beturčiams...

IHI

Vaizdelis iš Mississippi upės ir jos intakų potvynio. Webb, 
Miss., miestelis užlietas tekančios j Mississippi Tallahatchie 
upės. Visas miestelis yra apsemtas kelių pėdų vandens ir gy
ventojai susisiekimui vartdja valtis. Kaip gilus vanduo, gtflk 
ma spręsti iš apsemto kelio ženklo dešinėj paveikslėlio pusėj.

Peoples Furniture 
Krautuvės

Džiuginančią 
Naujieną^ 
Šeimininkėms 
Naują 
MAYTAG

gė paskui juos ir pasižiurėjo j 
viens kitą.

—Kurgi jie dabar eina?
—Gudrus žmonės, žino kur,

— tarė kalvis ir, kažin ką at
siminęs, pats ėmė skubintis.
— Beje, reikia kumelį 
ti, — pasakė jis.

Mikalojus vis kažin 
stė. Kai jis apsidairė,
jo stovėjo tik trys žmonės.

—Kur žmonės? — paklauso 
jis.

—O velnias juos žino. Na, 
ką gi reikia skirstytis namo.

—Taip, reikia, — tarė Mika
lojus. Bet urnai, kažin ką at
siminęs, skubiai tarė: — Pa-> 
laukit, mano karvė negirdyta,
— ir greit šmirkštelėjo iš pir
kios.

Prisikamuoji, — tarė Za- 
charas, perkeldamas savo plū
des, ir šuktelėjo kalviui: — 
Kurgi tave velnias neša, tu 
jau čia, užplaukei!

—Ką gi aš darysiu, kad vė
jas varo. Neseniai į ten varė, 
dabar atgal. Negali, sakau.

O šis kaimo, pamatę būrį 
pas tvenkinį, bėgo vaikai su 
kibirais ir ąsočiais.

—Kur dabar jus, velniūkš
čiai, bėgat! — sušuko ant jų 
kaimiečiai.

‘‘Dieve padėk”

*«*A I.'.’Zl

VIENA IŠ GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

Darbščiom šeimininkėm ne
reikės daugiau vargti be plo
vyklos, nes jas dabar turi 
progą Peoples Furniture 
Krautuvėse įsigyti naują 
sviete pagarsėjusią plovyklą 
už taip žemą kainą. Tik 
69.50.

Naują Maytag plovyklą— 
Savo rūšim ir greitumo plo
vimo, nėra palyginama su 
nei jokia kita mašina mar- 
kete, tai yra tvirčiausia, pa
rankiausia, gražiausi ir grei
čiausia drabužius plaunama 
plovykla. Matykite tuojaus.

PEOPLES
FURNITURE CO
4177-83 Archer Avė 

Corner Richmond Street 

2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.
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yra tik penkios. O kur kitos 
dingo?

—Kur... netiko kiemui, ne
galima buvo išlaikyt, — kažin 
kas nepatenkintas atsiliepė už
pakaly.

—Ką tai reiškia: netiko kie
mui ? Tu kur savo karvę dė
jai? — šiurkščiai užklausė Mi
kalojus Koticienę.

—Pastipo, kur gi aš ją dau
giau dėsiu, — supykus atšovė 
KoticEenė, stovėdama su atseg
ta liesa krutinę.
man tokią bestiją, kad ranka 
snukio nepasieksi, — argi to
kią išmaitinsi.

—Tai velniai, — 
lojus, — užmokėsi 
nieko.

Kitų karvės irgi buvo dingę. 
Vieni pardavė supirkėjui dėl 
mėsos, kitų pastipo.

—Nė to, kas gatava, negalė
jot užlaikyt, — sakė Mikalo
jus. — Na, o negyvasis inven
torius? Išdalinta dešimt veži
mų, dešimt rogių, plūgų ir t.t... 
viską reikia pristatyt.

— O iš kur juos paimsi, — 
atsh’iepė pečdirbis. —
man iš tų vežimų teko tik du 
užpakaliniai ratai, o pryšakiniai 
kažin pas ką. Kas juos dabar 
ras!

—Jeigu kiekvienas suneš, tai 
bus ir visi ratai.

—Nieko nebus...
—Na, ir kurgi jus viską pa

dėjot, — sušuko išėjęs iš kan
trybės Mikalojus.

—O kas gali žinot, — sakė 
visi. — Po žmones išsiskirstė.

—Bet juk žmonės čia visi? 
{ tai niekas nieko neatsakė. 
—O kas be sąrašo... irgi at

ims? — vėl paklausė kalvis.
—žinoma. Iškratyt reikia, — 

atsakė Mikalojus, vartydamas 
kažin kokius raštus.

Vėl visi ištempė ausis, 
Ii žmonės šniurkštelėjo 
kluones...

—Tai dalina, tai paskui
atima, kad-juo* velnią*.kur 
grėbtų.

—Neduok Dieve, galva gali 
susimaišyti nuo tokio gyveni
mo.

—Ir kas labiausiai, kad taip 
urnai užklupo. Kur dabar vis
ką dėsi? Medinius daiktus ga
lima dar sukūrenti, o geležį
— kur?

—Užkąst. Pakraštiniai visi
kasa į žemę.

—Arba į tvenkinį suskantint,
— tarė kažin kas.

—Ką čia suskandinsi; ir kiek 
prie to privargsi, — sumurmė
jo kalvis.

—O tu ką turi?
—Yr šis tas... kibirų, indų, 

nuo pieno, straigtų nuo maši
nų, pusė to, separatoriaus, ar 
kaip jį ten velnius vadina. JPa- 
skui peiliai nuo plaunamosios 
mašinos.

—Tai galima suskandinti.
—O kada reikia pristatyt?

— pasiteiravo kažin kas. ,
—Tuoj reikia, — atsakė Mi

kalojus, vartydamas raštus 
mąstydamas apie kažin ką.
— Na, ir ką čia besuspėsi?

—Tur būt užrašysite...
—Ką užrašyti?
Niekas neatsiliepė. Dar

asmenys atsiskyrė iŠ būrio ir 
taip pat šmirkštelėjo j pakluo
nes. Likusieji neramiai pažvel-

Už penkių minučių palei 
tvenkinį susidūrė Mikalojus su 
kalviu. Kalvis — su dideliais 
baltos skalos judais nuo pie
no, .Mikalojuj 
kiomis suvertomis ant virvės 
straigėmis, pilkomis, žvakidė- 
mis. Kalvis buvo betupiąs už 
krūmo su savo indais. Mikalo
jus buvo irgi tą patį bedarąs, 
bet paskui numojo ranka ir ta
rė:

—Na, ką čia, jau vis 
Tik nėplepėk niekam.

Ir paleidęs į tvenkinį 
savo straiges ir žvaki- 
pririštomis prie jų plu- 

ėmė slpti pakrantėje 
galą.
metu, uždusęs, su ratu 

plaunamosios mašinos ir

Vaikai susidomėję stabtelė
jo.

Kai kas, pasiūbavęs rankas 
ir taręs 
meta toli nuo kranto savo ne
šulį, vaikai su ąsuočiais puo
lasi tenai ir stabtelia nesu
vokdami, žiūrėdami smalsiai 
tai į vandenį, tai į metusįjį.

—Ko jus painiojates po ko
jų!—šaukia ant jų iš visų pu
sių. ' y

--Tik pradek ką, tai tuoj ši
tas amaras ir apipuolė.

—Paskandinau!... — 
nuo užtvanko.

Vaikai puolėsi tenai. Tai 
kalvis susiprato, pagaliau, 
kartim prilenkti prie vandens 
indų kaklus, ir jie, paburbu
liavę, nuėjo į dugną.

—Prisikamavai? — paklau
sė Fiodoras, žiūrėdamas į jį 
su užuojauta.

—Tai tiesa, prisikamavau, 
—atsakė kalvis, šluostydamas 
abiem rankom žiurstu prakai
tą nuo veido, kaip kad jis 
šluostydavosi kalvėje, kai 
gęs kalti įkaitintą geležį, 
davo ją vėl į žaizdrą ir 
traukdavo pas udris.

—Na, gana, gana! — 
Mikalojus.

Kai jau visi, sušilę, nuvar
gę, grįžo žąsele nuo tvenkinio, 
priešais einantieji stabtelėda
vo ir, pasižiūrėję į šlapius kai
miečius ir vaikus su ąsočiais, 
klausinėjo:

—Ar daug prigaudėte?
—Daug... — paniuręs atsa

kinėjo kalvis, — kad ir tau 
tiek tektų.

* ^*x*^*>'*6
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Aleiandra Masalskis
3307 AUBURN AVENUE 

Boulevard 4139

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

Patartina pasisaugoti, yra dar tokių, 
. kurie laiko senas kainas. Musų patarna

vimas per 20 metų yra teisingas ir nebran
gus, tokiu budu musų įstaiga turi dideli 
pasisekimų savo profesijoj. Reikale kreip- 

. kites, o darbu busite užganėdinti.

virvės 
dės su 
dėmis, 
virvės 

Tuo 
nuo
su kitomis smulkmenomis, at
bėgo pečiadirbis ir, užtikęs kal
vį, lyg nudegęs, toptelėjo, bet, 
pamatęs iš kitos pusės Mikalo
jų, numojo ranka ir, pasakęs: 
— Neplepėk niekam! — užėjo 
ant užtvankos.

Dar už penkių minučių ėmė 
rinktis ir kiti žmoneliai.

—Tai, ėmė lįst... Ir visi j 
vieną vietą, kaip velnias juos 
čia neša...

Kalvis paleido savo indus, 
bet jie atsivertė kaklais į vir
šų ir niekaip negalėjo paskęsti, 
kiek jis juos pritąsė už virvės.

—Tai velniai prakeikti! Nie
ko negali padaryt. Vis verčia 
snukius j viršų ir gana. Tfu!

Atėjo Sienka su dvaro kibi-

rais. Afonas — su kažin ko
kia mašinėle, kuria net visi su
sidomėjo ir, metę laikinai dar
bą, ėmė žiūrėti ją.

—Obuoliams lupt, ar kam, 
nesuprasi, — tarė Tomas, pa
žiūrėjęs iš pradžių į mašinėlę, 
paskui į jos savininką.

Tasai ir pats žiūrinėjo maši
nėlę, vartydamas ją rankose, 
lyg pirmąkart matydamas.

—O kas ją žino, — tarė jis, 
pagaliau: — aš paėmiau, kad 
rankena vėdyklei tiks, bet ji 
ir ten netiko.

—Na, dar čia jie plepės, — 
rūsčiai tarė Mikalojus, — baigt 
darbą ir eit sau!

Visi, kaip samdiniai aprėk
ti šeimininko, ėmėsi 
ir viskas subruzdo;1 
girdėt:

—Kur tu kryžmai 
virvę meti, velnio 
šaukė vienas.

—O tu patrauk savo plūdes. 
Viens jau visą tvenkinį nori 
užimti...

—Kurgi aš jas patrauksiu, 
kad čia lieptai, argi tu nesu-

į O kalvio indai? vis plųdu^typ 
vo kaklais į viršų.

—Tai velnias atsirado. Nors 
pats lįsk į vandenį ir skandink 
juos, prakeiktus.

—Kur tu, velne, Čia su savo 
indais. Kokia bėda! — šaukė 
Afonas, skubiai trukčiodamas 
savo virvę: — už mano užka
binai!

—Ir neduok Dieve su tais 
tuščiaviduriais daiktais, — kal
bėjosi žmonės. — Dabar tai dar 
laiko nors yr, o kad greit reik
tu, tai visai blogai butų.

—Aš savo gramafoną palei* 
dau ir tiek, — tarė Andriukas, 
trindamas rankas, lyg pirklys, 
su pasisekimu atlikęs operaci
ją.

—Gramaforias tai gerai, - 
to viduriai sunkus. Bet Štai ši
tie indai..,

—Aš buvau pakraštiniuos, 
kai ten .krėst atėjo, —tarė 
Fiodaras,
ko buvo!... Pas juos visus šitų 
indų puikiausių. Sūrių dirbtu
vė ten buvo. Kai ėmė plaukibt 
po visą tvenkinį, tai gyva bė
da pasidarė su jais, prisika
mavo visi.

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė

Tel. Brunswick 9131

GOODBVE-E TOR EVEIS-^.’
Goo’BYEb-G’Bye-et - OFPETE,-CIVEOS

WISSIG
Specialistai ii

Rusijos •

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite Čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padarytu 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampasKeeler Avė. Tel. Crawford 5573
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West 63rd Street!

•PATOON ME'MISS GEEVUM, BŪT 
I HEARD VOufiL CAT H0WUNC- ( 
DOWN IN THE STREET, AND
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ba atsiliko nuo pramonės ir žemės ūkio gamybos, ir toh 
dėl jo vertė pakilo. Veikiausia, tame ir yra pamatinė 
finansinių pasaulio keblumų priežastis.
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KODĖL AUKSINIAI PINIGAI PERBRANGŲS?

te 
18c 
75c Apžvalga

SPRENDŽIA SULIG SAVIM

kyje. Gerai, kad lietuviai, gy
vendami Amerikoje, savo gimi
nių, draugų ir savo krašto ne
užmiršta ir stengiasi jiems kuo 
galėdami padėti;*

Nesisavina kitos

Finansiniai klausimai šiandie nustelbia visus kitus 
pasaulio klausimus. Bet gaila, kad iki šiol dar labai ne
daug žmonių juos tesupranta. Kas yra pinigai, kokią 
įtaką jie daro į pramonę ir prekybą, kokia pinigų siste
ma yra geriausia — šitų ir kitų dalykų, iš tiesų, nesu
pranta net ir vadinamieji finansų specialistai. Jeigu jie 
suprastų, tai kaip gi butų Amerika galėjusi prieiti prie 
tokio krizio, kokį ji dabar pergyvena?

Ar geras dalykas yra valiutos infliacija? Demokra
tai su prezidentu Rooseveltu priešakyje sako, kad ge
ras. Daugelis republikonų sako, kad ne. O tuo tarpu 
juk dolerio tvarkymas nėra nei demokratų, nei repub
likonų reikalas.

Ar geras dalykas yra auksu paremta valiuta? Dar 
neseniai milžiniška dauguma žmonių vakariniame pa
saulyje (Europoje ir Amerikoje) manė, kad geras. Ban
kininkai ir finansų ministeriai šventai tikėdavo, kad 
be aukso valiutos nėra išganymo. Jeigu kuri nors ša
lis būdavo priversta apleisti aukso standardą, tai visi 
į tai žiūrėdavo, kaip i didelę nelaimę. Bet šiandie prie 
auksinio standardo tebesilaiko jau tik keletas šalių — 
Francija, Vokietija, Italija, Šveicarija, Lietuva ir dar 
kelios.

Bet ir iš tų šalių, kurios dabar palaiko auksinę va
liutą, dalis jau buvo nuo jos karo metu arba po karo 
atsisakiusios. Pavyzdžiui: Francija ir Italija. Prieš ka
rą frankas ir lira buvo verti po 20 amerikoniškų cen
tų. Paskui frankas nusmuko ant keturių centų, lira 
ant penkių centų, ir jie tapo ties tomis vertėmis stabi
lizuoti.

Taigi pasirodo, kad auksinį pagrindą pinigams ne
galėjo išlaikyti faktinai nė viena šalis. Kyla todėl klau
simas, ar jisai iš viso yra reikalingas?

Kodėl buvo manoma ir visi politinės ekonomijos 
veikalai skelbė, kad auksiniai pinigai ir auksu paremta 
pinigų sistema yra geriausi? Todėl, kad visiems atro
dė, jogei aukso vertė yra pastovus dalykas. Pinigas yra 
tarpininkas prekyboje. Kada žmogus parduoda prekę 
(arba savo darbo jėgą), jisai nori gauti už ją tiek, kiek 
ji yra verta. Todėl jisai nori būti tikras, kad pinigas, 
kurį jisai ima už savo prekę, turėtų (arba reprezen
tuotų) tiek vertės, kiek jam sakoma, kad jisai turi. 
Jeigu paties pinigo vertė nėra pastovi — vieną dieną 
jisai vertas tiek, kitą dieną tiek 
davimas virsta lošimu, spekuliacija, o ne normališku 
biznio aktu.

Už tai, kad buvo per ilgą laiką pastebėta, jogei 
aukso vertė yra pastovesnė, negu visų kitų prekių, tai 
auksas ir buvo priimtas, kaipo tinkamiausia medžiaga 
pinigams daryti. Kada, šalia metalinių pinigų, įėjo į 
madą vartoti ir popierinius pinigus, tai tie popieriniai 
pinigai buvo “padengiami auksu”, vadinasi, valdžia ar
ba valstybės bankas, leisdavo popierinius pinigus, pa
sižadėdami laikyti savo rūsiuose aukso užstatą už tuos 
pinigus ir, ant pareikalavimo, iškeisti popierą į auksą. 
Popieriniai pinigai tai — niekas kita, kaip vekseliai 
(notos) su pasižadėjimu duoti pristačiusiam tą popier
galį tiek aukso, kiek jame yra pažymėta.

Bet štai vienoje šalyje po kitos aukso pritruko pi
nigams mušti. Apyvartoje pasiliko tik “auksu padengti” 
popieriniai pinigai. Laikui bėgant tų popiergalių buvo 
prispausdinta tiek, kad valdžios pamatė, jogei duodant 
už juos auksą aukso atsarga greitai išsisems. Tuomet 
valdžias ėmė skelbti, kad aukso išmokėjimas sustabdo
mas. Popieriniai pinigai pasiliko be pagrindo. ,

Jeigu tai butų įvykę vienoje, dviej.ose arba trijose 
šalyse, tai galėtum sąkyti, Ijad reparacijomis, karo lai
ku duotomis paskolomis arba kokiais nors kreivais pre
kybos Keliais auksas tapo iš tų šalių ištrauktas ir susi
kaupė kitose šalyse. Bet šiandie aukso trukumas yra 
pastebimas “visame pasaulyje. Aukso neturi pakanka
mai, ne tiki prasiskolinusios šalys, bet ir tos šalys, kuį- 
rioms yra kaltės* įeitos šalys.

Iš to yia- aišku, kad aukso nėra pakankamai pa
gaminama. Trukumas yra ne . tik aukso paskirstyme, 
bet ir aukso gamyboje. O tuo tarpu, paprastųjų prekių 
gamyboje kuone visame pasaulyje (išimant bolševikų 
prislėgtų Rusiją) reiškiasi perviršis. Taigi aukso g amy-

gyvento- 
butų va- 
itenai su

darbinin-

Vienas “Naujienų” korespon
dentas prieš kiek laiko aprašė 
savo pasikalbėjimų su lietuviu 
darbininku, kuris, patikėjęs ko
munistų pasakoms apie “dar
bininkiškų gerovę” sovietų Ru
sijoje, buvo nukeliavęs j tų 
šalį ir. per tai pražudė savo 
sutaupąs ir patyrė begales var
go. Musų skaitytojai matė, kų 
tas bolševikų suviltas žmogus 
pasakojo apie “raškažius” Sta
lino despotijoje. Apie save, be
je, jisai pasisakė esųs iš vieno 
kaimo su Bimba.

Taigi dabar Bimba šoko 
“Laisvėje” įrodinėti, kad tas 
nuskriaustas asmuo esųs “me
lagis”, nes, girdi, Bimba pažįs
tus visus savo kaimo 
jus, bet tokio, kuris 
žiavęs j Rusi jų ir iš 
grįžęs, jisai nežinųs.

Sakysime, kad tf.s
kas tikrai suklydo, manydamas, 
jogei jisai esųs iš vieno kaimo 
su tuo Bimba, kuris savo plū
dimais ir haliucinacijomis už
pildo Brooklyno komunistų or
ganų. Sakysime, kad jisai ga
lėjo jį sumaišyti su kokiu nors 
kitu Bimba. Pats “garsusis” 
Antanas pastebi, kad tas as
muo, gal būt, “nežino, iš kokio 
Lietuvos kaimo aš esu”.

Bet jeigu taip, tai kur yra 
pamatas skelbti to darbininko 
pasakojimų “melu”? Nežinoji
mas, iš kokio Lietuvos kaimo 
yra Bimba, dar visai nepadaro 
žmogų melagium.

Paskui, ar klausimas, iš ko
kio kaimo yra kilęs tas arba 
kitas asmuo, turi kų nors bend
ro su faktais, paduotais apie 
padėtį sovietų Rusijoje, jeigu 
Bimba tvirtina, kad visas to 
darbininko pasakojimas apie jo 
kelionę į Rusiją ir atgal esųs 
“melas”.

To negana. Bimba rašo, kad 
“melagis” esųs ir “Naujienų” 
redaktorius: girdi, tų visų dar
bininko pasakojimų, kurį užra
šė “Naujienų” korespondentas, 
pagamino — “pats ‘Naujienų’ 
redaktorius”. 1

Kų į šitokius besarmati skus,, 
nepamatuotus ir kvailus prasi
manymus galima atsakyti ? Nie
ko daugiau, kaip tik štai kų: 
matyt, A. Bimba sprendžia 
apie kitus sulig savim.

Matyt, jo paprotys yra me
luoti. Matyt, jisai savo redak- 
toriavimo darbe praktikuoją 
tokias apgaules, kad sugalvoja 
kokj nors melų ir paskelbia j j, 
kaipo pasakojimų kokio nors 
kito prasimanyto asmens. Ir 
dėlto, kad jisai pats yra pa
pratęs šitokiomis žulikystėmis 
užsiimti, tai jisai mano, kad 
ir kiti taip daro. Vagis visuo
met yra linkęs manyti, kad ir 
kiti žmonės yra vagys.

Bet “Naujienos” gali ponams 
Bimboms ir visiems kitiems 
komunistiško srutyno herojams 
pasakyti, kad jos tų begėdiškų 
visuomenės apgaudinėjimo prie
monių nevartojo, nevartoja ir 
nevartos. Meluoti, šmeižti ir 
fabrikuoti svetimas nuomones 
jos palieka bimbininkams, 
rie iš f o nešvaraus amato 
ro gyvenimų. 1

Tas pats yra tautose. Jos 
kuo nors stengiasi viena ki
tą paviršyti. Vienos tikyba, 
kitos kultūra ir t. t. ir t. t... 
Bet nei viena-jų neišsižada 
tautybės.
kalbos (? — “N.” Red.). 
Kiekviena stengiasi ne tik 
savyje išsilaikyti, bet ir ki
tiems atmesti. ‘ Paimkime 
lenkus, rusus, vokiečius: ką 
jie darė su lietuvių, ukrainų, 
baltgudžių tautomis?”
Bet straipsnis, kuriame ranj-t 

dame šitą tautybės aiškinimą, 
prasideda žodžiais:

“Musų tauta yra jaunutė.
Ji valstybiniai dar tebėra kū
dikis. Mes dar savos kultū
ros neturime; dar neturime 
diplomatų, politikos, mokslo 
vyrų, neturime menininkų — 
kūrėjų.”
Jeigu tautybe yra “amžina”, 

tai kodėl lietuvių tauta dar 
jaunutė, “dar tebėra kūdikis”? 
Kūdikis yra neseniai gimęs 
žmogus. Jeigu lietuvių tauta 
gimė neseniai, o tautybė yra 
amžina (vadinasi, gyvavo per 
amžius), tai reiškia, kad “tau
tybė” gali ilgus laikus gyvuoti 
be tautos! Tai kas gi tuomet 
yra ta be tautos gyvuojanti 
tautybė? Dvasia be kūno?

Bet ta dvasia, pasirodo, turi 
labai “kūnišką” esmę: ji yra 
“egoizmas, savymeilė”. Egoiz
mas tai — gyvūno rūpinimąsi 
savim, ieškojimas sau naudos, 
neatsižvelgiant į kitų naudą. 
Vagis yra egoistas, plėšikas yra 
egoistas, svetimoteriautojas yra 
egoistas. Dvasia be kūno nega
li turėti egoizmo, nes tokia 
dvasia, suprantama, neturi ma
teriališkų geismų, kurie yra 
priešingi kitų interesams.

Jeigu tautybe yra amžinai 
gyvuojanti dvasia, kuriai nerei
kia kūno, tai jį negali būti ego
izmas. i •

Tačiau. “Margučio” filosofi
joje “amžina”' tautybe greitai 
susimaišo su neamžina tauta, 
taip kad galų gale negali ne at
skirti, katra jų dviejų yra am
žina, o katra he. Jisai aiškina, 
kad kiekvienas žmogus myli 
save labiau už kitą, ir kad taip 
pat esą ir su tautomis: “jos 
kuo nors stengiasi viena kitą 
paviršyti”. čia išeina, kad ir 
tautos vyriausia savybė tai —. 
egoizmas. O kadangi egoizmas 
yra įgimtas ir “amžinas”, tai 
tauta turi būti taipgi amžina. 
Bet iš “Margučio” pareiškimo 
mes žinome, kad lietuvių tau
ta dar ‘ tėra vos gimusi; reiš
kia, tauta nėra amžina.

‘Tuo budu jisai savo išvadžio
jimuose sukasi, kaip užburta
me rate, iš kurio nėra išeities. 
Po jo aiškinimų nei tauta ne
pasidaro aiškesnė, nei tautybė. 
Vietoje aiškumo, jisai sutvėrė 
dvi misterijas.

Bet kam tų misterijų reikia, 
kuomet mes kalbame apie tau
tą? Tauta yra žmonės — visai 
ne misteriški sutvėrimai. No
rime pažinti lietuvių tautą, tai 
studijuokime tuos žmones, su
sipažinkime. su jų reikalais, su 
jų padėtim; stengkimės su
prasti, kokiu budu atsirado 
pas juos tas, kas* yra gero ir 
kas yra blogo, šitoks žinojimas 
bus naudingas, nes juo pasire
miant bus galima tą, kas yra 
tautoje bloga, šalinti, o tą, kas 
yra gera, stiprinti ir palaikyti.

Vietoje to, “Margutis” pasa
koja apie kokią tai paslaptin
gą “tautybę”, kuri esapti “am* 

o betgi ji neapšaugo-
,gą “tautybę”, kuri esanti “am* 
žiną”, — o |>etgi. ji neapsaugo
jo lietuvių tautos nei nuo pra
žudymo savo. valstybės vidur- 
ąmŽiuose, nei nuo pragaištin
gos unijos su Lenkiją, npi mio

“Margutis” ryžosi ^plaČiąp 
apšviesti publiką tautybes klau
simu J Jisai aiškįna:

“Viskąsį.. gyvenime keičia
si. Vienos idėjos "gema?'
piiršta. Viena tautybę tėra 
amžina. Ji apižlpą dėlto, LaU 
yra egoizmas, savy meile. Sa* įdavimo į Amęriką! 
vymeilė (egoizmas) yrą Iš tięąų, yra truputį j uokii 
įgimta žmogui. Kiekvienas ga garbinti “ąmžiną tautybę’ 
save JXvvli labiau už kitą, sėdint pas Rgdę Šamą užpeč-

riališko skurdo, <nei nuo atsili- 
i — ęmi- 

k
Iš tięąų, yra truput) juokin- 

»> - >

galėdami padėti; bet sakyti, 
kad vyriausias keliarodis jų 
čiopykščiąme gyvenime turįs 
būti “apižinas” tautinis egoiz
mas, tai — krėsti baikas. Jei
gu tas tautinis egoizmas bu
tų toks didelis dalykas, tai ne 
į Ameriką lietuviai butų važia
vę, bet visi lietuviai iš Ameri
kos butų suburbėję į ^senąjį 
krajų”, Jąaiiitik į jį atsidarė 
vartai po karo, — ir pirmuti
niai butų tenai dūmę tie, ku
rie taip stipriai jaučia savo 
krūtinėse tą “amžiną” tautinį 
geismą. Bet juk nieko panašaus 
neįvyko.

Egoizmas ir altruiząias
Garbinti egoizmą iš viso nė

ra pagirtina. Mes žinome, kad 
ėst, lakt ir minkštą guolį tu
rėti nori kiekvienas gyvūnas, 
žmogus nuo Šito gamtos įsta
tymo, deja, irgi negali pabėg
ti. Bet žmogus vis tik nėra 
gyvulys. Amžiais gyvenant 
draugijoje, išsivystė žmoguje 
altruistiški palinkimai, t. y. 
noras padėti kitam žmogui, 
meile artimo, pasišventimas ir 
t. t. Be šitų altruistiškų (ki
tam gero velijančių) jausmų 
žmogus niekuomet nebūtų įs
teigęs ne tik kiek nors dides
nės draugijos, bet nei šeimos, 
o jau nekalbant apie tautą. 
Juk ir mažame šeimos būrely
je kiek kartų turi kiekvienas 
jos narys išsižadėti savo nau
dos, kad butų sumažintas var
gas kitiems nariams? Kiek 
vargo iškenčia neturtingos šei
mos motina, kol ji užaugina 
savo vaikus? Todėl motinos, 
gerbimas, jos meiles idealiza
vimas atsispind visų tautų kul* 
turose — religijose, liaudies 
dainose, literatūroje ir t. t.

TAo tarpu p. vanagaitis sa
vo “Margutyje” mums sako, 
kad prakilniausias dalykas. tai 
— egoizmas! ‘Aišku, ne lietu
vių liaudies dainų dvasia jam 
padiktavo šitą nekultūringą 
“idėją”.

Bet eikime prie tautos. Tau
ta tai — daug didesnė grupė 
žmonių, negu šeima. Tautoje 
gyvuoja tam tikras ryšys ne 
tik tarpe giminių, bet tarpe 
milionų žmonių, kurie kits ki
to niekuomet savo gyvenime 
nematė ir šiaip visokiais at
žvilgiais yra svetimi vieni ki
tiems, Ar jie galėtų sudaryti 
kokį tai bendrą kūną, jeigu 
kiekvienas vadovautųsi tik ego
izmu : kad tik man butų gera, 
o kiti tegu pasikaria!? Jeigu 
šitoks “prakilnus” egoizmas bu
tų vyravęs Vinco Kudirkos šie; 
loję, tai jisai nebūtų rašęs 
straipsnius žandarų gaudomam 
“Varpui 
į kapus 
egoizmu butų vadovavęsi Lie
tuvos knygnešiai, tai jie butų 
buvę ne knygnešiai: ne knygas 
jie butų gabenę per IPrusų šie* 
ną, bet šnaps<ą arba kitokį pel
ningą tavorą.

Ne egoizmas, bet atsidavimas 
visuomenės labui, išsižadėjimas 
savęs skatino Lietuvos mokslei; 
vius, profesionalus ir apsišvię; 
tusius sodiečius bei miestų 
dąrbininkus steigti uždraustas 
lietuviškas draugijas, platinti 
uždraustus raštus, slaptai reng
ti lietuviškus teatrus, iš kurių 
jie ne tik negaudavo jokio pel
no, bet turėdavo aukoti savo 
paskutinius centus, kad tas 
darbas galėtų eiti, ir kartu ri
zikuodavo savo profesija, savo 
laisve, sveikata ir gyvybe.

šitų visuomenės labui t atsi
davusių žmonių pasišventimu 
ir pasiaukojimu tapo iš numi
rusių prikelta lietuvių tauta, 
tapo sukurta ta jaunutė Lie
tuvos valstybė,,, kuri dar netyri 

: didelių diplomu tų ir politikų,
bet — jau turi didelių niekin
tojų to, kas yra gražu ir gar
binga naujojoje Lietuvos isto- 

• rijoje.
Ego^ms tų, kurie, seniaus 

Lietuvą vąldŪ, buvo ją, prąžu-

dęs. - Egoizmas; ponų, kurie gei
dė lenkiškų herbų ir lenkiškos 
bajorijos, privilegijų. Egoizmas 
kunigaikščių, -kurie troškossc- 
lios ir. garbės. Egoizmas kata
likiškos dvasiškijos, kuriai bu
vo artimesnis Vokiškas kryžio
kas ir lenkiškas katalikiškas 
karalius, negu lietuvis “pago
nes” valstietis.

Tai argi dabar, kada per 
sunkų vargų Lietuva tapo at
gaivinta, r ji turi vėl sekti pas
kui tuos, kurie savymeilę laiko 
aukščiausiu žmogaus gyvenimo 
įstatymu?

Yra nesųmonė kalbėti apie

gautos .egoizmų”. Tauta jaus
mų neturi. Egoistiškus ir kito
kius jausmus turi žmonės. Tie, 
kurie perša egoizmų “‘tautai”, 
patys teisina savo egoizmų. 
Egoistai nori, kad tauta jiems 
tarnautų, o ne kad tautai bu
tų /geriau! Todėl tautinio ego
izmo evangelija gali atnešti 
tautai tik pragaištį.

Jeigu vienintelis tautos gy
vavimo pateisinimas butų tame, 
kad ji turi saumylių, kurie gei
džia “praviršyti” panašius sau- 
mylius Ritose tautose, tai juo 
greičiau 3ji išnyktų, juo butų 
geriau.

Oscar Wilde

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
Vertė A. Kartūnas,

(Tęsinys) i
“Ketvirtą dalį valandos vė

liau, tarp nepaprasto rankų 
plojimo triukšmo Sibyl Vane 
išėjo ant scenos. Taip, ji tikrai 
buvo maloni pažiūrėjimui — 
viena iš maloniausių sutvėri
mų, lordas Henrius manė, 
jam tekusių matyti. Ji buvo, 
lyg koki stirna nedrąsios gra
cijos ir nustebintų akių. Neai
škus paraudonavimas, lyg ro
žės šešėlis sidabriniame vei
drodyje pasirodė ant jos 
skruostų, kai ji pažvelgė į su
sikimšusią pakeltame upe 
publiką. Ji pasitraukė keletą 
linksnių' į užpakalį ir jos lu
pos, atrodė, lyg drebėjo. Bazi- Greitas, kaip žaibas, kuris pra

žūna
Greičiau negu ištarsi "sužai

bavo”.
Saldžiausis, labą naktį! 
Vasaros brendimo kvapu, šis 

meilės pumpurėlis
Gali pasirodyti graži gėlelė, 

kai mes vėl sutiksim — 
ji kalbėjo žodžius, lyg jie nie
ko nebūtų reiškę jai. Tai ne
buvo jos nerviškumas. Iš tik
ro, taip., toli nuo nerviškumo, 
kad ji buvo visiškai savi&toyi. 
Tai tik buvo negeras menas. 
Ji buvo visiškas nepasiseki
mas.

Net paprasta tamsi publika 
galerijose ir kitose prastesnė
se vietose nustojo lošimu įdo
mauti. Jie pasidarė neramus, 
pradėjo garsiai kalbėti ir net 
švilpti. Žydas užvaizdą, stovė
jęs užpakalyje patogiųjų sėdy
nių, trepsėjo ir keikė iš įnirti
mo. Vienatinis asmuo buvo 
nesusijaudinusi, tai pati mer
gelė.

Antram aklui pasibaigus, 
pasigirdo audra švilpimų bei 
šnypimų, o lordas Henrius at
sistojęs užsivilko savo plot- 
čių. “Ji yra gana graži, Do- 
rianai,” tarė jis, “bet ji ne
gali lošti. Eikime.”

“Aš išbusiu visą lošimą,” 
kietu karčiu’ balsu atsakė vai
kinas. “Man labai gaila, kad 
aš priverčia jus nenaudingai 
praleist vakarą. Aš atsiprašau 
jūsų abiejų.”

“Mano brangus Dorianai, 
aš manyčiau,'kad panelė Vane 
e ergą” jsimaįšė Halhvardas. 
“Mes ateisime kitą katrą nors 
vakarą.’’

“Aš norėčiau, kad ji butų 
serganti,” jis tęsė, “bet ji man 
atrodo tik storžieviška ir šalta. 
Ji vra visiškai kitoniška. Va
kar vakare ji buvo didele ar
tistė. Šį' vakarą ji' yra lik pa
prasta vidutinė aktorė.”

“Nekalbėkite t taip nei apie 
vieną kurią jus mylite, Doria
nai. Meilę' yra stebuklingesne 
už meną.”

(Bus daugiau)

į Tu žinai, jog nakties kaukė 
yra ąnt mano veido,

Kitaip, mergelės paraudonavi- 
mas daigių

jos skruostą.
Iš to, ką jus girdėjot mane 

kalbant šią naktį —
buvo deklamuota tuo skaud
žiu mokinės nuoseklumu, kuri 
buvo išmokinta antros rųšies 
gražkalbystės mokytojo. Kada 
ji pasilenkė iš balkono ir pri
ėjo tas nuostabiasi eilutes —
Nors aš diiaugiuos iš tavęs

Aš neturiu džiaugsmo iš šios 
sutarties šią naktį;

Tai yra labai šiurkšti, labai 
neišmintinga ir labai staigi;

liūs Halhvardas pašokęs atsis
tojo ir plojo delnais. Nesiju
dindamas; ir lyg sapnuoda
mas sėdėjo Dorianas Gray’jus 
akis įsmeigęs į. ją. Lordas 
Henrius / žiurėjo pro savo ■ bi
noklius murmėdamas, “žavin
ga! žavinga!”

Scena buvo Capulcto namų 
galionas, o Romeo keleiviu 
apsirengęs įėjo sykiu siu Mer- 
eutio ir kitais jo draugais. 
Muzika, koki ji tebuvo, už
traukė keletą gaidų ir prasi
dėjo šokis. Pro būrį nebudrių 
prastai apsirengusių 
Sibylė judėjo, lyg sutvėrimas 
iš kito pasaulio. Jos kūnas lin
gavo, kada ji šoko, kaip lin
guoja augalas vandenyje. Jos 
gerklėsi įlankos tai buvo bal
tos lelijos įlankos. Jos rankos 
atrodė, lyg padarytos iš šaltų 
dramblio kaulų.

O vis-gi ji buvo keistai nc- 
budri. Ji neparodė džiaugsmp 
ženklą, kai jos akys, buvo at
kreiptos į Romeo. Keletą žod
žių, kuriuos ji turėjo kalbėti—
Gerasis keleivi, tu savo ran

kai daug blogo darai, 
Tas mandagus atsidavimas 

' i pasirodo tame;
Nes šventieji turi rąnkaš, ku

rias keleivių < rankos palie
čia,

Ir delnas, prie delno yra špen- 
; įų keleivių pasibųčįavi- 
į mas—■ 

bei* truųipą dialogą, kiuris se
ka, ji pasuke visai nenatura- 
lišku budu. Balsas buvo pui
kus, bet gaidos atžvilgiu buvo 
visiškai falšyvos. Tai buvo ne- 
gęro^ spalvos.; Tas pašalino vi
są eilių gyvumą. Tas padarė 
aistrą visai netikra.

Dorianas Gray’jus, bežiūrė
damas į ją, darėsi vis labiau 
išblyškusis. Jis nesuprato ir 
laukė. Nei vienas jo draugų 
nedrįso sakyti ką nors jaųi. 
Jiems ji atrodė visiškai neti
kusi. Jie buvo baisiai apsivylę,

Vis-gi jie jautė, jog tikras 
Julietes ■ išbandymas yra bal
kono vaizdas antrame akte. 
Jie to ir laukė. Jeigu jai nenu- 
sisęks tem tai pasi ją nieko ne
buvo. s .

Ji atrodė žavingą, kai ji alė
jų į menulio švįesą,. Tą nega
lima’ buvo užginčyti. Bet loši
mo nudavimas buvo nepaken
čiamas ir besitęsiant lošimui 
darėsi t vis blogesnis. Jos lįp- 
mika pasidarė absurdiškai 
dirbtina/ Ji pądįdiuo viską, ką 
ji sakė. Graži viela —

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

" J'”11 »■ . ................. !■' ■ ........ .r -

Garsinkitės Naujienose
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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.

Didžiuma Amerikos lietuvių iš* 
važiuoja į Lietuvą apsigyven
ti; priežastis esanti bedarbe

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aoe.
Tel. Boulevard 2800 

Rez, 6515 So. Rockuiell St. t •
Tel. Republic 9723

Lietuvių Moterų 
Piliečių Lygos 

darbuotės

šiais metais važiuoja Lietu
von daug daugiau ne* kad per
eitais metais. Priežastis važia
vimą .greičiausiai yra bedarbe, 
nes didesnė dalis išvažiuojančių 
mano Lietuvoj apsigyvent. Nau
jienų laivakorčių skyriuje užsi
rašiusių keleivių yra apie 80 
ypatų ir iš jų 50 mano ten ap
sigyventi, o tik apie 30 ypatų 
važiuoja pasisvečiifoti.

Iš pasikalbėjimo su išvažiuo
jančiais atrodo, kad daugelis 
nustojo vilties čionai gauti ko
kį nors darbą, o parsivežę šiek 
tiek pinigų, Lietuvoj galės daug 
geriaus pragyventi.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Pirmadienis, bal. 24. 1933

Lietuvių 
Lyga—Lithua- 
Civic League 
surengė pasek- 
party” Sanda- 
kuria susirin-

Laivo “Berlin” keleivių tarpe. Laivas' “Berlin” North Ger- 
man Lloyd linijos jurų milžinas gegužės 10 d. išplaukia iš New 
Yorko ir plauks tiesiai į Klaipėdą per Kięl kanalą.

NBC— Opera

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

Skelbia lankytinų 
nacionalinių parkų 
sąrašą ir atidarymo 

diena

• nu- 
Atci- 

Rubsiuvių

aktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
do savo ofise patinusiu, išputusias 

, blauzdų gyslų. 4
landos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Haisted Street 

Tel. Boulevard 1401

Chicago Motor Club nurodo 
/Mickus, kuriuos turistai gali 
aplankyti: vielos įdomios sa
vo gamtos grožiu.

NBC— Radio

opinion of your program and 
radio announcer.

Wishing you agaiji the best 
of success and trusting youf 
will lorward this letter to your 
announcer, we rėmain.

Very truly you‘rs,
Miss Agnės Samailis 

and Family.

9:00—NBC— Car

Pbysical Therapy 
0 Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

WGES—7:00— Lietuvių K 
dio kliubas.

WBBM—8:00—CBS
VVons.

KYW—9:00—10:15-
Mu’sical Melange—Arli Opperel 
tas, Morning Parade, Piano Pot 
pourri.

WMAQ—NBC—Today’s child 
ren.

WMAQ—11:00 
of Chicago.

WMAQ—11:30—On wing o 
Song.
Po pietjų:

WGN— 12:30-1:15
House Ensemble ir Pasaulinį 
Parodos programas.

KYW— 2:00-3:00— Concert 
Echoes ir NBC Women’s radio 
revieiv.

r. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialia# 

4145 Archer Avė.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337 

so vai,. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
ryto (išskyrus seredomis). Taipgi

> 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais u 
vergais.
Rez. T et HYDE PARK 3395

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
J. F. EUDEIKIS

Patarnaujame Dienomis ir Naktimis

Palaidojimas taip žemai kaip $75.00

BERLIN” PER KIEL KANALĄ

nantį
Unijos svetainėj jie rengia di
delę puotą. Puotoje prie Au
kuro Vaidilos, Vaidilienės, Vai- 
diliukai ir Vaidiliukės vaišins 
svečius keptomis vištomis, 
Roosevelto “prosperity elek
syru” ir kitokiomis naujeny
bėmis.

Programe dalyvaus vaidilos, 
svečiai, žiopsotojai, muzikan
tai, bridžio expertai, šachma- 
tistai, akrobatai ir dainininkai. 
Norinti dalyvauti šioje puoto
je turės gauti leidimą iš anks
to nuo Perkūno, Žaibo, Praam
žiaus, Krivų-Krivaičio ir kitų 
garbingų vaidilų viršininkų. 
Už leidimą turės užsimokėti, 
o visos vaišės veltui.

Išdavikas.

— 1130 kc.
845 met.—870

380.4 met. — 770
809.1 met. — 970

1420 kc,

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miluiaukee Avenue

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

Nedalioj pagal sutartj

Gentlemen:
We should 

sincerest and 
congratulations to your radio 
annou*ncer A, Zymonth, who is 
on the air every morning, ex- 
cept ’Sunday, at 7:00 o’clock.

After listening to all the dif- 
ferent radio programs we have 
come to the conchision that 
your program is the finest, 
considering you are only on 
the air 15 minutes. Wc feel 
quite confident that there are 
many people that share our

Ofiso: Tek Victory 6893 
Rez. Tel. Drezel -9191 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojai ir Chirurgai

Specialistas odos ligų ir venerilką Ug* 

3102 So.' Haisted St 
kampai 31it Street .

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v 
Nedėliotais ir šventadieniais 10—X

Lassen Volcanic, California, 
June 1 — Sept. 15.

Mėsa Verde, Colorado, May 
15 — Oct. 15.

Mount Rairier, \Vashington, 
atidarąs visus metus.

Plati, Oklahoma, atidaras vi
sus metus.

Rocky Mountain, Colorado,, 
atidaras visus metus.

Scąuoia, California, atidaras 
visus metus.

Wind Cavc, South Dakota, 
atidaras visus metus.

Ycllowstone, Wyoniing, June
1 Oct. 15.

Yosemite, California 
ras visus metus

Zion, Utah 
metus.

BRIDGEPORTAS 
Moterų Piliečių 
nian Women’s 
sekm., bal. 9 d., 
mingą “bunco 
ros svetainėje, 
ko nemažas būrelis svečių. Ko
misija susidėjo iš darbščių vei
kėjų, pp. A. Galis, M. Ivanaus- 
kaitė-Schultz, p-lės M. Juoza
pavičiūtės ir R. Maziliauskic 
nes.

Stambesnius prizus laimėjo 
p. A. Aleksiuniene ir p. Valu- 
kienė. Paskutinioji laimėjo sta
lo lempą, kurią padovanojo Wm. 
Piktormanas, Bridgeport Furni- 
ture Co. Buvo atsilankę sve
čiai iš Lietuvių Rcpublikonų 
Centralinės organizacijos pirm. 
A. Valukas ir p. Valukienė ir 
sekr. P. Barsheack su žmona.

I lygą prisirašė sekančios 
naujos narės: K. Norkus, E. 
Dambrauskienė, Ona Mažeika, 
J. Masalskienė ir C. Riškienė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, bal. 26 d., Sandaros 
svetainėje, 814 Wets 33rd St. 
Visi kviečiami atsilankyti.

—Valdyba.

Grand Teton
June 1 — Oet. 15

Great Smoky
North Carolina 
atidaras visus metus.

Bot Springs, Arkansas 
duras visus metus.

Vakarais: Utarn. ir Ketv. .____
4145 Archer Avė. Tai. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIZ

Palengvins akių įtempimų, 1 
priežastimi gaivus skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karšti, nuima kataraktų* 
trumparegystf ir toliregystf. 
teisingai akiniai* Visuose atsi 
egzaminavimas daromas su elektra, paro* 
dančių mažiausias klaidas. .Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 y. Nedėlįomis pagal 
sutarti. Akinių kainoj per pusj pigiam* 

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

giąu kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj . sulig sutarimo 

Dr. Joseph F. Andersunas 
KOJŲ SPECIALISTAS 

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

Rez. Pullman 3224

JOHN B. BOBDEN
LIETUVIS .ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefoną#. State 7660: valandoa 0—^

WMAQ—2:1 
riee Feature.

WMAQ—5:15-6:00 
programai.

WMAQ—7:00—Poetry Magic 
Concert.

WMĄQ—7:30
Concert.

WYS—8:00—NBC—
Minstrels.

WENR—8:30—NBC 
dy Moniehts.

WĘNR 
nation program.

KYW—9:30 —
forum.

WENR—10:15
NBC muzikaliai programai.

Pataisyti stotį:
W.G.E.S.—1360 kc., 220.4 m

416,4 met. — 723 kc. 
294 met. — 1020 kc.
- 447.5 met, — 6'0 kc.

26(>.8

DIDYSIS, OFISAS
4605-07. SO. HERMIT.

Talonai YARDS 1741—1742

PAVLAVIČIA UNDERTAKING C0
» Incorporuota

HENRY W. BECKER, TIESOTAS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Haisted Street, Chicago

J. F. EUDEIKIS ;
LIETUVIŲGRABORIUS j

AVĖ. 
CHICAGO, ILLl

Ką žmonės mano apie Radio 
Kliubo

Telefonas Yarde 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avrout : 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pi* 

7 iki 8 vaL Nedil. nuo 10 iki 11 
Rez* Telephone Plaza 3200

borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma, didesnė. dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias. • • .
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų. .
Ši įstaiga randasi toj pačioj’ vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nubudimo valandoje, pašaukite šiąi įs
taigų.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

PRANEŠU
Dft Strikol’io, M. D.

Sugryžimų
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

W 6600 South Artaslan Aliam* 
Phone Prospect 6659 

. OfUn Tel. Capal
•B* P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sb. Haltttd Straat 
CHICAGO, ILL*

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarhavitnas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

A; A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų 
B

6 iki 9 vai.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Phone Canal 6122

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

■ Valandos: 1—3 ir 7—8 
edomis ir nedėliotais pagal sutart|. 
ridandja 6628 So. Richmond Straat

Telefonas Republic 7868

Kiekvieną vasarą daugelis 
lietuvių, turinčių automobi
lius, važiuoja iš miestų į pro
vinciją praleisti atostogas. Ne
mažas nuošimtis aplanko “na- 
cionalius parkus” federalės 
valdžios užlaikomus, miškų 
prezervus, kurie paprastai pa
sižymi gamtos grožiu ir yra 
patogus atostogų praleidimui.

Žemiau Chicago Motor Club 
paduoda sąrašą žymesnių na- 
cionalių parkų, kurie yra daž
niau lankomi turistų. Gamtos 
mėgėjai ir šiaip lietuviai pla
nuoją važiuoti kiek toliau nuo 
Chicagos ras parkus įdomiais:

Acadia parkas atidaras vi
sus metus.

Bryce Canyon, Utah, May 15 
— Oct. 1.

Carlsbad Caverns, New Mex- 
ico, atidaras visus metus.

Crater Lake, Oregon 
pavasario iki rudens.

General Grant, California, 
atidaras visus metus.

Glacicr, Montana, June 15 — 
Sept. 15.

Grand Canyon, Arizona 
(South Rim), atidaras visus 
metus. |

Grand Canyon, Arizona 
(North Rim), June 1 — Sept.

Aleksandra Gvaldienė
(PO TĖVAIS MEŠLYDAITfi)

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 21 d.. 8 vai. ryte, 1933 m., 
sulaukus 35 metų amžiaus; gimus Lietuvoj, Raseinių apskr. Kaltinėnų 
parap. ir miestelyj. Amerikoj išgyveno 23 metus. Paliko dideliame nu
liūdime pusbrolį Stanislovų ir brolienę Joanų Margeyičius, 2 švogerius — 
Kazimierų ir Dominikų ir švogerkų Gvaldus ir gimines. Kūnas pašarvotas 
.randasi 363į S. Uųion Avė. •* ’ i

laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 25 dienų, 8 Vai. iš ryto iš’ 
namų i ’šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už xe|ionės sielų, o iŠ ten bus nulydėtą į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandros Gvaldienės giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuludę liekame
Pusbrolis, Brolienė, Svogetiai, Svogerka ir Giminės.

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 13th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110
I Rezidencijos telefonai

. Hyde Park 6755 ar Central 7464

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

,Dr. John Francis Ruzič
GYDYTOJAS IR: CHIRURGAS

3046 Wentworth Avė., Chicago, IĮl.\ 
Valandos; Išryto, Holy Cross HospitaL 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 ▼. v. 
Ketv. jr Į4edėlipj tiktai pagal suturimo.

Advokatai

: O' RL MI
; į|;-, g. >

W iJ F iK

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 .

2314 W. 23rd Pl„ Chicago 
SKYRIUS i

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

Garsinkitės “N-nose”|c
SIUSKIT PER ■

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

s
To prašo Lietuvos žmonesir 1 
taip pataria Lietuvos bankai,> 11

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO L
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni ir patogesni vietų .

3325 So; Haisted St b
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grfio U Europos ir vėl pioAtiAnoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimų.

3335 So. Haisted St
Td. BOULEVARD 9199

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

2400 IV. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

A. E. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westam Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel* Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR.BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniaie pagal sutartj.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEL!S
756 W. 35th St

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

Nedėldieniaie pagal sutartj.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartj.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virglnia. 0036

Telefonas Grovehill 0027 
Valandos 2-4s ir 7-9 P. M.

Trečiadienvj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

. Dr. J. W. Kadzewick 
f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Liėtuvys)
j 6859 So. Western Avė., Chicago, 111. 

Virš Gtegg Vaistinyčios

! DR. A. L. YUSKA
2422 W. Marguette Rd.

" kampas 67th ir ĄrtesFan AvS.
Telefonai Grovehill 1595

’ Vs'landos nuo 9 iki 11 ryto, nuo ,2-4 
J U 7-9 po pietų* aeredomi po pietį h 
U aedilicims nagai sueltsriraa
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SOCIALISTU PARTIJOS MANIFESTAS DEL 
PIRMOS GEGUŽES ŠVENTES

“Gegužes Pirmoji yra istorinė diena darbi
ninkų kovos prieš priespaudą ir iš

naudojimą”, sako manifestas

Lietuviai darbininkai švęs Pirmą Gegužės Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje; rengia L. S. S.

Socialistų Partija Amerikoje 
išleido sekamų manifestų, 
šaukiant) darbininkus švęsti 
Pirmų Gegužės:

Gegužės Pirmoji yra istori
nė diena darbininkų kovos 
prieš priespaudų ir išnaudo
jimų. šiais metais toji diena 
turi būti išvystyta į didžiausių 
ikišiol regėtų solidariškumo 
demonstracijų. Mes turime 
ateiti į pagalbų savo broliams 
visose pasaulio šalyse, kovo
jantiems prieš piktus užsipuo
limus prieš darbo žmonių 
kliasų.
Kapitalizmas sparčiai žlunga

Kapitalizmas sparčiai žlun
ga. Dėdami paskutines pas
tangas išgelbėti irstančių siste
mų, šykštus darbininkų išnau
dotojai mėgina užkrauti ant 
dirbančiųjų masių fašistiškų 
diktatūrų. Jiems pasisekė Ita
lijoje, Vengrijoje, Jugoslavijo
je ir Vokietijose. Kitos šalys 
irgi dejuoja botago plakamos. 
Miškų sodinimo stovyklos, ku
rios buvo neseniai įsteigtos, 
yra tiesioginis pasikėsinimas 
prieš dabartinį algų standartų 
ir duoda pradžių priverstinam 
darbui.
Darbininkai mėtomi į kalėjimą 

už kovojimą už savo teises.
Darbininkai yra mėtomi į 

kalėjimų, vien už tai, kad jie 
kovoja už savo teises. Tom 
Mooney tebėra kalėjime nors 
17 metų atgal jis įftodė savo 
nekaltybę. Scottsboro berniu
kai negauna teisybės.)

Horizonte niaukiasi karo 
debesys. Tautas valdančios 
kliasos kovoja dėl pasaulio 
rinkų.

Darbininkai ir ūkininkai 
pradeda sukilti prieš gyveni
nio sąlygas. Paskutiniais me
tais buvo pastebėta žymi pa
žanga organizacijose dviejų 
grupių, bedarbių ir ūkininkų, 
kurios iki šiol nebuvo stip
rios. Darbininkai sustreikavo 
protestuodami* prieš nepaken
čiamas sųlygas Detroite ir 
tekstilio distriktuose, pietinė
se valstijose ir Naujoje Angli
joje. Daugelyje šalies dalių 
streikuoja angliakasiai.
Darbininkai turi tobulinti gy

vuojančias organizacijas
Susidūrę su neturtu, vargu, 

išnaudojimu ir diktatūros pa
vojumi, visi darbininkai ir 
ūkininkai, dirbu ir neturi dar
bų, turi tobulinti gyvuojančias 
organizacijas, stiprinti jėgas ir 
būti prisiruošusiems kovoti už 
laisvę ir Socializmų!

Mes sveikiname milijonus 
darbininkų svetimuose kraš
tuose, kurie kovoja su bendru 
priešu. Mes sveikiname klia- 
sinio karo belaisvius Vokieti
joje ir kitose šalyse ir priža
dame jiems savo pagalbų. Mes 
sveikiname Tom Mooney ir at
sišaukiame į visus darbinin
kus kovoti už jo laisvę.
Prašo remti Continental Con- 
gress for Ec. Reconstruction

Mes atsišaukiame į visus 
darbininkus ir ūkininkus rem
ti Continental Congress for 
Economic Reconstruction* ir 
padaryti jį tikru žinksniu ar
tyn prie ekonomiškos nepri
klausomybės.

Mes atsišaukiame į visus 
darbininkus jungtis prie musų 
Pirmos Gegužės iškilmėms. 
Parodykime savo jėgų. Išeiki
te kovoti prieš —

diktatūrų,
prieš algų kapojimus;
prieš foreclosures ir evikci- 

jas;

prieš imperialistinius karus; 
už ganėtinų pašalpų pinigais 

bedarbiams;
už trisdešimts valandų savai

tę su padidinta alga;
už industrijų ir finansus dar

bininkų kontrolėje.
Kovokite už Gyvybę, Laisvę 

ir Taikų. Kovokite už Socia
lizmų.

Lietuvių darbininkų Pirmos 
Gegužės iškilmės įvyks Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje. Iš
kilmes rengia Chicagos Lietu
vių Socialistų Sąjungos ccnt- 
ralinė kuopa. Milijonai darbi
ninkų švęs tų dienų. Neatsi
tikime ir mes!
• - ■

Stepono Eringio “M. 
A., B. S., B. L. ete” pa
skaita apie geologija

Vakar Universal kliubo įvy
ko “Pažangos” paskaita, kurių 
skaitė iš Seattlc, Washngton, 
atvažiavęs p. Steponas Erin- 
gis, “Master of Arts, Bachelor 
of Science, Bachelor of Law, 
etc., etc.”, Alma Matcr—Univer- 
sity of Washington. Jo tema 
buvo geologija — žemės, že
mės istorijos mokslas.

Arba prelegentas nepapras
tai nerūpestingai rengėsi pas
kaitai, arba pozuoja kaipo uni
versitetą baigęs žmogus, nes 
jo paskaitoje geologija nebu
vo mokslas apie žemę, bet he- 
retiškos astronomijos, chemi
jos, fizikos, geometrijos, “filo- 
zofijos”, “logikos”, “gialogi- 
kos” (?) ir kelių kitų negirdė
tų, neregėtų mokslų chop- 
suey.

Tenka manyti, kad antroji 
nuomonė yra teisingesnė, nes 
jeigu universitetų baigęs žmo
gus gali išversti sakinį “cos- 
mical aspects of geology” — į 
“nematomos įtakos geologijo- 
je’> ir, nežiūrint kaip nerūpe
stingas prisiruošimas, klaidžio
ti bejėgiai po visas gamtos 
mokslų šakas ir negailestingai 
kraipyti paprastus gimnazijos 
mokiniui žinomus faktus, sun
ku kitaip manyti. — A.

Atšventė Chic. Liet. 
Moterą Klubo 10 me

tų sukaktuves
Gražus būrys svečių organiza- 
jos jubiliejiniame vakarėlyje.

Gražus lietuvių inteligenti
jos ir jaunuomenės būrys sek
madienį atšventė Chicagos 
Lietuvių Moterų Kliubo dešim
ties metų sukaktuves linksma
me vakarėlyje, kuris įvyko 
Medinah atletikos kliubo tro
pikų kambaryje.

Pp. M. J. Kirienė ir A. Stan
kūnienė buvo kliubo iniciato
rės, kaip pasirodė iš p. Noros 
Gugienės, dabartinės pirminin
kės, kalbos, kurių ji pasakė į 
susirinkusius svečius. Pp. Ki
rienė ir Stankūnienė davė pra
džių organizacijai, kuri savo 
labdarybės darbais laimėjo pa
garbų tarp visų Chicagos lie
tuvių.

Be p. N. Gugienės kalbėjo 
Lietuvos konsulas Chicagoje p. 
Antanas Kalvaitis; Irena Juo
zaitis ir Vytautas F. Beliajus 
pašoko kelius Šokius. Pp. N. 
Gugienė ir A. "S. Steponavičie
nė sudainavo “L’Espagnole”, 
p-lei Ir. Juozaitis šokant ispa
nės šokį. — A.

Nušoko nuo trijų au
kštų namo; lengvai 

susižeidė
Lietuvis dženitorius Mike 

Skindcris penktadienį baland
žio 21 d., rytų dėl nežinomų 
priežasčių, ar norėdamas nusi
žudyti ar paslydęs, nušoko nuo 
3-čio aukšto namo, prie Polk 
ir Indepcndence Boulevard.

Nežiūrint aukščio tik leng
vai susižeidė. Dabar guli sa
vo namuose. Jo draugai tu
rėtų sužeistąjį atlankyti.

IŠ “Apšvietiečių” 
veikimo

BRIDGEPORTAS — Lietu
vių Moterų draugijos “Apšvic- 
ta” susirinkimas įvyko bal. 4 
d., Sandaros svetainėje. Buvo 
išduoti prelekcijų ir bunco 
party raportai. Dr. Naikelis, 
kuris skaitė pirmas prelekci- 
jas greitoje ateityje žada skai
tyti kitas. Susirinkimas buvo 
gana skaitlingas.

Sekantis organizacijos susi
rinkimas įvyks gegužės 2 d„ 
svetainėje, 814 Wcsl 33rd St.

Z-nė.

Atsiprašome
šeštadienio “N.” įlipusioje 

recenzijoje apie “Raganių” 
įvyko nemaloni klaida. Po 
žodžiu “dabartiniu laiku mo
kytojauja’’, turi įeiti sekantis 
paragrafas:

ploniu pastebėti, kad “Vy
čių” organizacijos choras pra
šalino iš savo narių tarpo A. 
Kaminską, už tai, kad jis daly
vauja Birutės “Raganiuje”. 
Kartu su juo buvo prašalintas 
ir K. Pažerskis. Antanas Ka

MADOS MADOS MADOS
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3401 — Labai paprasta bet patogi suknelė. Galima siūdinti kaip dabar 
labai madoj, suknelę iš šilko o rankoves iš batisto. Sukirptos mieros 14, 1'6, 
18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

3421 — Mergaitei pavasarinė suknelė, pasiūta iš dviejų spalvų materijolo. 
Sukirptos mieros 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

3135 — Juoda šilkinė suknelė padabinta baltais guzikėliais ir apsiūta baltu 
šilku su balta juostele. Sukirptos mieros 14, 16, 18, '20, taipgi 36,.’38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789 
Fo. Halsted StM Chicago. UI. 

minskas turėjo Aleksio rolę, 
“Raganiuj’, kurioje vykusiai 
demonstravo savo vokalius 
gabumus . Jis yra talentingas 
ir daugiausiai pasižymėjo dai
nuodamas su “Birutės” vyrų 
kvartetu.

Laivas “Berlin” 
plauks Klaipedon 
per Kiel kanalą

A pleis Netv Yorką gegužės 
10 d.; kanalas įdomiausias 
Europos vandens kelias.

Amerikos lietuviai, kurie 
plauks į Lietuvą North Ger
inau American Line laivu 
“Berlin”, turės progą pamatyti 
vieną savotiškiausių vandens 
kelių Europoje, Kiel kanalą. 
Šis didžiulis kubinis laivas iš
plauks iš New Yorko gegužės 
10 d., ir plauku tiesiai į Klai
pėdą —- Baltijos jurą, per Kiel 
kanalą. |

Linija nutarė, pasiųsti šį lai
vą specialiai kelionei į Balti
jos jurą, nes lietuviai, suomiai, 
latviai, rusai, etc., pageidavo, 
kad jie galėtų iiuvažiuoti į sa
vo kraštą patogiausiu būdu ir 
kad iš kelionės gautų kuo dau
giausiai smagumo.

Laivas pasieks Kiel kanalą 
gegužes 21 d., sekmadienį. 
Plauks per jį naktį ir geg. 22 
d., rytą. Keleiviai turės kuo 
geriausią progą susipažinti su 
tuo “didelio inžįnierijos trium
fu’*, kuris nustebino Europą 
1895 metais. •

Kanalas yra 60 mylių ilgu
mo ir jo galuose yra dvejos 
“locks”, kurios laivą iškels ir 
nuleis; iš ir į jurą. Perplū
kęs per kanalą.fdaivas sustos 
Kopenhagoje, Danijos sostine- 

je, kuri skaitoma vienu gra
žiausių šiaurinės Europos mie
stų. Sekantis sustojimas — 
Klaipėda,

PRANEŠIMAI
CWCOU. Liet. Bedarbių 63 Lokalo 

susirinkimas, kaip ir visuomet įvyks ant
radieny, balandžio 25 , d,, 7:30 vai. 
vakare, Fellowship House, 831 W. 33rd 
Place. Taigi, visi darbininkai ir bedar
biai, vyrai ir moterys, kviečiami skait
lingai atsilankyti ir susipažinti su virš 
minėtos organizacijos siekiais. Org.

VAIDILŲ NAKTIS
Ateinančio šeštadienio vakar? Vaidilos

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St,

Garsinkitės Naujienose

RADIO KLIUBO 
■PROGRAMAI

VALANDĄ
KAS RYTĄ
(APART NEDĖLD.) 
Ii STOTIES 
w. g. e: s.
1 3 6 0 KILOCYCLES.

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ; ' 
Sienoms popiera rolelis ..........

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

C h i c a g o ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

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

15c
I

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIU UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo perslSaldimo re- 
Kullnrlal išvalydami savo vidurius I 
Laikykite savo* vidurius lluosal, pra- 
Sallnklte nuodijančia medenl Vartoki* 

TRINERIO KARTŲJĮ VENA

rengia didelę puotą. Šioje puotoje da
lyvaus visi vaidilos, jų šeimynos ir drau
gai. Pavelinimą dalyvauti Šioje puotoje 
galima gauti pas Perkūną Dr. Montvidą, 
pas Krivų-Krivaitį C. Kairį, žaibą T. 
Rypkevičių Proamžių Yušką, Jaunesnį 
Vaidilą J. Bačiuną ir kitus vaidilų vir
šininkus.

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

— R. R.

Reikale “Sales Tax”
Matykite J. P. VARKALĄ 

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

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656 

3241 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

CLASSIFIEDAOS
Business Service
Biznio Patarnavimas -*wwwwv*MwvM*R#**eM****^wwvvMV**ww^*A^** 

VISUOMENES AT YDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mua. 
PAUL M. SM1TH 8 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

PRANEŠIMAS
Man yra malonu pranešt visuomenei, 

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

Be paminėtų reikalų, tai yra, pirki
mo, pardavimo, mainimo nuosavybių; 
parupinimo apdraudos nuo. ugnies, vie- 
sulos, sukūlimo stiklų, automobilių ir 
kitų 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
dausi patarimą ir patarnavimą visais sa
vo reikalais, kokie jie nebūtų.

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS 
814 W, 33rd St. 

1 lubos

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 visose 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, UI.

Tel. GROVEHILL 1038

WM. PLACK
4434 So. California Avė.

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

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.
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NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras* suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipartimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper* 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. SPECIALIS PASIULIJIMAS. 
Per sekamus ,15 dienų, baigiant balandžio 
30 d. 1933 musų kaina už priverstiną 
įtraukimą ir sulaikytus kėsus bus $9.50 
— judgmentas už valdymą tiktai. Įžy
mus namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.
LANDLpRDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

CLASSIFIEDAOS
Business Service 

_____ Biznio Patarnavimas______  
OKSAS EXPRESS 

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

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

Furniturfe & Fixtures 
Rakandai-Itaisai 

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

1434 So. Wabash Avė.
---------O---------

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite luojaųs 5717 Sheridan Road 

Praradau savo gražų 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 kede, lounge 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 8 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 
šaltai.

Help Wanted—lilale
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas unijistas, atsišaukite

Tel. Haymarket 3 761

REIKIA vyrų pardavinėti alų į na
mus. Geras uždarbis — atsišaukite 
nuo 9 iki 12 vai. ryto.

2650 So. Ridgevvay Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia 

DU-SIUVEJAI. 2 preseriai ir 2 ran- 
koms finiseriai dėl kautų. Patelefonuo
kite dėl pasitarimo. Sh'eldrake 7750.

For Rent
RENDON didelis Storas 804 W. 31 

St. tinkamas šaitanui arba bile bizniui. 
6 kambariai pagyvehimui. Raktas 806 
W. 3Ist St.. Chicago. Iii.

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

Savininkas.
3341 So. Halsted St.

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

31} W. Cullerton St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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.

PARDAVIMUI bučemė ir grosern? 
su mažu namu, tinkama dėl aludės.

Tel. Lafayette 8780

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

4901 W. Roosevelt Rd.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU ūkį keturiasdešimts mar
gų žemės, su visais gyvuliais, padarais, 
žeme gera, parduosiu nebrangiai; Anton 
Macbuta, R. 2, Box 42, Branch, Mich.

Real Estate For Sale
yąinni-jtainė PardawĮinni ,. ‘

SAVININKAS priverstas parduoti 
naują cottage ant % akerio už ma
žiaus negu % jo vertės $675, 2 va
landos važiavimo, ’ didele Wisconsin 
Žvejystė ir puikus ežeras dėl maudy
mosi. Sulig sutarties-, mainų nepriim- 
simė. Rašykite J&ox 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 pasiūliji- 
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 r- 139 N. Clark St.

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




