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Washingtone renkasi dau
giau užsienio atstovų

Atvyko Kanados premjeras. Prasideda pa
sitarimai su Francija.. Svarstoma tik pini
gų, nusiginklavimo ir prekybos klausimai

WASIHNGTON, bal. 24. — Pasitarimai su Anglijos pre- 
mieru MacDonaldo, bent laikinai, yra užsibaigę ir dabar tokie 
pasitarimai bus vedami su kitomis šalimis, šiandie vakare pre
zidentas tarėsi su Francijos atstovu Herriot ir Kanados premje
ru Bennett. Formaliai pasitarimai su Kanados premjeru pra
sidės rytoj, kada jis pataps Baltojo Namo svečias.

Oficialis prezidento ir MacDonaldo pranešimas sako, kad 
pasitarimai davė pageidaujamų pasekmių, nes abi puses apsi
mainė nuomonėmis ir svarstymuose palietė įvairiausius klausi
mus, kurie liečia pinigus ir tarptautinę prekybą. Galutino su
sitarimo nedaryta—jis paliktas pačiai ekonominei konferenci
jai ,nes šie pasitarimai ir neturi tikslo daryti sutartis, bet vien 
apsižiūrėti, apsvarstyti kas butų reikalinga daryti.

Dar abiejų šalių ekspertai galbūt laikys susirinkimą išly
ginti niekurius dalykėlius. Bet MacDonaldas jau apsimainė 
nuomonėmis su prezidentu Rooseveltu ir gal būt rytoj apleis
VVashingtoną, kad gryšti namo.

WASHINGTON, bal. 24. — 
Norėdami prieiti prie susitari
mo pinigų stabilizavimo, nusi
ginklavimo ir tarptautinės pre
kybos klausimais, Anglijos pre
mieras MacDonald ir preziden
tas Roosevelt šiandie visą die
ną tęsė konferenciją. Jiems gel
bėjo jų patarėjai ir ekspertai.

Valstybės sekretorius Hull 
sako, kad pasitarimai padarė 
progresą, bet juose dar visai ne
buvo pakeltas karo skolų klau
simas, nes svarstoma yra’ tik 
apie prisirengimą prie busian
čios visąpasaulinės ekonominės 
konferencijos, šiandie visa die
na buvo pašvęsta nusiginklavi
mo klausimui.

Prasideda pasitarimai su 
Herriot

Francijos atstovas, buvęs jos 
premieras Harriot, jau vakar 
atvyko Washingtonon ir šian
die į vakarą įvyko pasitarimas 
tarp MacDonaldo ir Herriot. Tai 
buvo tik jųdviejų pasitarimas. 
Vėliau vakare turėjo įvykti pir
mas pasitarimas tarp Herriot 
ir prezidento Roosevelto.

MacDonald šiandie pusryčia
vo pas senato užsienio reikalų 
komiteto pirmininką Borah ir 
turėjo su juo ilgoką pasitari
mą. Borah sako, kad MacDo
naldas yra optimistiškas ir ti
ki į ekonominės konferencijos 
pasisekimą.
Šiandie prasidės pasitarimas su 

Kanada
Kanados premieras Bennett 

jau atvyko Washingtonan ir 
rytoj įvyks jo pirmas pasitari
mas su prezidentu Rooseveltu. 
Tikimąsi, kad pasitarimuose su 
Kanados premjeru, be paprastų 
šiuose pasitarimuose svarsto
mų klausimų, bus pakeltas ir 
kviečių kontrolės klausimas.

Be jau atvykusių užsienio at
stovų, kelyje yra dar keli di
džiųjų valstybių atstovai. Vo- 
keitijos atstovas, reichsbanko 
prezidentas Schacht išplauks 
pradžioj gegužės mėn.

Francijos atstovas Herriot

šiandie visą dieną praleido lan
kydamas istoriškas Washingto- 
no vietas.
Nebus daroma jokių sutarčių

Valstybės sekretorius Hull 
sako, kad dabar prezidento 
Roosevelto laikomuose pasitari
muose su kitų šalių atstovais, 
nebus daroma jokių sutarčių ir 
ne tuo tikslu tie pasitarimai 
yra laikomi. Tais pasitarimais 
norima tik išlyginti įvairius ne
susipratimus, prieiti prie ko
kio nors susitarimo tarp vals
tybių, kad tuo paskubinti dar
bą pačios ekoonminės konferen
cijos, kuriai bus palikta tik vi
sus susitarimus išlyginti ir pri
ruošti juos galutinoj formoj.

Ekonominė konferencija j- 
vyks Londone pabaigoj birže
lio mėn., ar pradžioj liepos.
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Tikimąsi, kad trečia
dieny priims inflia

cijos bilių
VVASHINGTON, bal.' 24. — 

Nežiūrint smarkios republikonų 
opozicijos, prie kurių prisidė
jo ir vienas, kitas demokratas, 
tikimąsi, kad pinigų infliacijos 
bilius, kuris autorizuoja prezi
dentą paleisti apyvarton dar 
$3,000,000,000 pinigų, bus se
nato priimtas ateinantį trečia
dienį.

Atstovų bute, tikimąsi, bi
lius susilauks mažesnės opozi
cijos, nes ten demokratai turi 
didesnę didžiumą balsų.

Ir Šveicarijos fašis
tai organizuojasi

ZURICH, Šveicarijoj, bal. 24. 
—Vakar čia susikūrė fašistų 
partija. S teigiamą j ame viešame 
susirinkime dalyvavo apie 1,000 
žmonių, kurių tik nedidele da
lis įsirašė naujojon partijom 
Kalbėtojai reikalavo užgniaužti 
marksizmą, pasmaugti spaudos 
laisvę, pažaboti taikos šalinin
kų agitaciją ir išvyti visus žy
dus tremtinius, kurie yra at
vykę iš Vokietijos.

Chicago, m., Antradienis, Balandis-April 25 d., 1933
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Gal panaikins kalti
nimą prieš A. Sutkų, 
LRKSA. prezidentą

LIETUVOS ŽINIOS
Visiškai uždraudė ga 

benti cukrų
Kaltina jį Charles Petraitis, pa

sisavinus jo sumokėtus spul- 
kai pinigus

Prezidentas Rooseveltas sveikinasi atvykusi į Baltąjį Namą Anglijos premieras Ramsay Mac- 
Donald. Iš kaires į dešinę: ponia Roosevelt, MacDonaldo duktė Ishbel, premieras MacDonald ir 

’ prezidentas Roosevelt.

Nauja Chicagos mo
kytojų protesto 
demonstracija

■ ■■■■ " i..■ <■.

CHICAGO.— Apie 5,000 Chi
cagos mokytojai, pasinaudoda
mi uždarymu mokyklų vienai 
savaitei pavasario atostogoms, 
vakar susirinko Grant parke de
monstracijai protestui prieš ne
mokėtas mokytojams algas .

Iš parko mokytojai visu bu
riu nuėjo prie penkių bankų 
paklausti kodėl jie neperka mo
kyklų tarybos taksų warrantų, 
bet jokio teigiamo atsakymo iš 
bankierių negavę, nuėjo i mies
to salę, pas merą Kelly reika
lauti algų.

Meras tuo laiku tarėsi su 
gubernatorium Horner ir ki
tais miesto, pavieto ir valstijos 
viršininkais a.pie tai, kaip gali
ma butų paskubinti iškolektavi- 
mą iš gyventojų nesumokėtų 
taksų. Ten mokytojai pasima- 
te ir su gubernatoriam, bet ir 
tasis nieko tikro negalėjo jiems 
prižadėti.

Šerai vėl pradėjo 
kilti

CHICAGO.—Po sumažėju šio 
veikimo biržose savaitės pabai
goje, kada Šerų kilimas buvo 
apsistojęs, vakar Šerai vėl pra
dėjo biskį kilti.

Pamaži kilu grudai '.gyvuliai 
ir niekurie kiti produktai ir 
prekės.

PLAUKIA Į AMERIKĄ
MINĖJE VALTYJE

GU-

LISBON, Portugalijoj 
24. — Austras Rudolph 
renz ir jo žmona Juzė vakar 
išplaukė į New Yorką nedidelėj 
guminėj valtyje, kuri yra 24 
pėdų ilgio ir 6 pėdų pločio. Jie 
plauks pro Kanarkų salas, An
tį lies ir Floridą.

bal.
Zwe-

Ispanijos moterys 
' pirmą sykį daly

vavo rinkimuos
Va-

ORRte

Chicagai ir apieHnkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir vėsiau; šiaurryčių 
vėjas.

Baidė teka 4:55, leidžiasi 6:- 
41.

FLORENCE, Aria., bal. 24.— 
Winnie Rutfi Judd, kuri nužu
dė dvi savq drauges, tapo nu
teista visam amžiui beprotnamy. 
Ji buvo nuteista pakorimui, bet 
kadangi teismas rado ją pami
šusią, tai nuo kartuvių ji tapo 
išgelbėta, bet dabar turės visą 
amžių būti beprotnamy. Jei ji 
pasveiktų, tai vėl atsidurtų kar
tuvių šešėly.

SANTIAGO, Gili, bal. 24. — 
Po kelių dešimtų metų per
traukos ir derybų, čilį ir Ar
gentina pradėjo darbą prie bai
gimo geležinkelio tarp Antofa- 
gasta, čili uosto ir Buenos Ai
res, Argentinoj. Prie, geležin
kelio dirba 5,000 darbininkų, 
vėliau ‘ bus paimta dar daugiau 
darbininkų.

Naujasis geležinkelis žymiai 
sutrumpins kelią iš New Yorko 
į Argentiną, nes laivai galės 
plaukti per Panamos kanalą j 
Antofagasta, iš ten prekės ge 
ležinkeliu bus gabenamos į Bum 
nos Aires. Tuo kelias bus sif-

MADRIDAS, bal. 24 
karykščiuose miestų rinkimuo
se pirmą sykį Ispanijos istori
joj rinkimuose dalyvavo ir mo
terys, nes jos balsavimo teises 
įgavo tik Ispanijos respublikai 
įsikūrus. Ir jos rinkimuose da
lyvavo taip skaitlingai, kad kai 
kur jos viršijo vyrus balsuoto
jus.

šie rinkimai buvo pirmi Is 
panijos respublikoje ir žmonės 
turėjo progos parodyti savo 
nusistatymą Ispanijos respubli
kai išgyvavus du metus.

Galutini rinkimų daviniai dar 
nėra žinomi, bet pažangiosios 
valdžios partijos mano, kad jos 
vistiek yra laimėjusios didžiu
mą vietų. Iš ikišiol žinomų da
vinių, opozicijos partijos mies
tų tarybose laimėjo 3,347 vie
tas, valdžios partijos—1,889 ir 
nepriklausomieji—638. Bet tai 
maža dalelė davinių.

Keliose vietose buvo aštrių 
susirėmimų su kraštutiniais 
elementais, kuriuose 8 žmonės 
liko užmušti, jų tarpe viena 
moteris. Bet visur kitur balsa
vimai praėjo ramiai ir tvarkiai.

trumpintas 3,000 mylių,

Carnegie taikos pri 
zas paskirtas Arthu 

rui Hendersonui 
" ‘4 ♦ ’ ’ .

HAAGA, bal. 24. — Carnegie 
taikos prizas, kuris siekia $8,450 
ir kuris yra skiriamas asme
nims, kurie yra labiausia pasi
darbavę išlaikymui taikos, tapo 
paskirtas Arthurui Henderso
nui.

Arthur Henderson yra Ang- 
Ijios Darbo partijos vadas, taip
jau pirmininkas internacionali
nės nusiginklavimo konferenci
jos ir yra buvęs Anglijos už

sienio reikalų ministeris. Mac- 
Donaldui pasitraukus iš Darbo 
partijos ir sudari uis “nacionali
nį kabinetą”, Hendersonas pa
sitraukė iš valdžios ir perėjo 
opozicijoj) MacDonaldui, tečiau 
ir toliau pasiliko nusiginklavi
mo konferencijos pirmininku.

WAUKEGAN, III., bal. 24. — 
Jau buvo pranešta, kad pereitą 
šeštadienį tapo areštuotas An
tanas J. Sutkus, Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivienijimo 
Amerikoje centro prezidentas 
už išaikvojimą pinigų—embezz- 
lement. Sutkus taipjau yra 
Lake pavieto pag. supervaizo- 
ris.

A. J. Sutkus tapo areštuotas 
sulig warrantu, kurį išėmė vie
tos gyventojas Charles Petrai
tis.

Kaltintojas Petraitis sako, 
kad jis buvo pasiskolinęs pinigų 
iš vietos lietuvių spulkos. Pas
kiau jis atmokėjęs Sutkui, kai
po vienam tos spulkos viršinin
kų, $200, bet esą Sutkui tų pi
nigų spulkai nepridavęs ir Pet
raičio sąskaiton jų nekredita
vęs.

Kaltinamasis Sutkus sako, 
kad jis pinigus pridavęs spul
kai ir tu rys tam įrodymus, to
dėl kaltinimas prieš j j esąs be 
pagrindo, sukurstytas “politinių 
priešų”.

Prokuroro pagelbininkas John 
R. Bills, kuris autorizavo war- 
rantą sako, kad jis šaukęs Sut
kus kelis sykius ateitį į jo ofi
są pasiaiškinti. Sutkus prisi
žadėdavęs, bet niekad neatėjęs. 
Todėl jis ir išdavęs warrantą. 
Po arešto Sutkus atėjęs pas jį 
su savo advokatu ir įrodęs sa
vo nekaltumą, nės turys kan- 
celiUotą čekį, kuris rodo, kad 
pinigai spulkai buvo sumokėti. 
Todėl, sako Bills, kaltinimas 
prieš Sutkų veikiausia bus vi
sai panaikintas.

Sutkų areštavus, šerifas Les- 
ter Tiffany pareikalavo, kad 
Sutkus sugrąžintų jam liudiji
mą kaipo specialio šerifo pa- 
gelbininko ir nuimtų šerifo ofi
so žvaigždę nuo savo automo
bilio.

KYBARTAI.— Iki šiol pasie
nio vokiečiai daug ką galėdavo 
iš Lietuvos, nors ir mažais kie- 
kiias ,gabenti. Bet juo toliau 
juo labiau šito į Vokietiją įga- 
benimo kiekis mažėja. Pav., 
paskutiniuoju laiku vokiečiai te
leidžia be muito įgabenti tik 
tris kiaušinius, dabar gi visiš
kai uždraudė, nuo kovo 20 d. 
įgabenti be muito cukrų. Iki 
šio cukraus vokiečiai leido įga
benti be muito kiekvienam as
meniui po ketvirtadalį svaro 
(125 gr.).

Eitkūnų vokiečiai sužinoję 
savo vyriausybės nutarimą pa
sistengė cukraus iš Lietuvos 
prisinešti bent ilgesniam laikui. 
Todėl paskutiniąsias dienas 
prieš uždraudimą pereinamuose 
punktuose buvo tikra kamšaly- 
nė: didžiausios virtinės jaunų 
ir senų nešėsi po ketvirtadalį 
svaro cukraus. Mat, vokiečiams 
buvo nesvarbu kiek kartu cuk
rų per dieną nešė, by tik neš
tum nustatytąjį kiekį.

į šis 
dienų 
dieną 
masę
tik su skirtumu, nes čia vokie
čiai stačiai lakstė— išgaravo ir 
patriotizmas. Vis dėlto mieliau 
kai vienas kitas centas kišenėj 
lieka.

judėjimas tęsėsi keletą 
ir kybartiečiai kiekvieną 
galėjo matyti žmonių 
lyg per didžiulį atlaidą,

Kviesis vėl išrinktas La 
-----tvijos prezidentu

RYGA, bal. 5. — Vakar Lat
vijos seime {vyko prezidento 
rinkimai. Respublikos prezi
dentu vėl buvo išrinktas dabar
tinis Latvijos prezidentas Al- 
berats Kviesis. Seimo posėdis 
praėjo iškilmingai.

Prancūzijos kontingen 
tai Lietuvai

Nazių laimėjimas 
Austrijoje

INNSBRUCK, Austrijoj, bal. 
24.—Vakarykščiame Innsbruck 
miesto rinkimuose svarbių lai
mėjimų aplaikė naziai. Naziai, 
kurie neturėjo nė vieno atsto
vo miesto taryboje, dabar pra 
vedė 9, krikščioniški socialai, 
kurie turėjo absoliučią didžiu
mą, dabar pravedė tik 5 narius 
ir socialdemokratai pravedė 6 
atstovus. Labiausia pralaimėjo 
pan-germanų partija, kurios 
veik visi balsuotojai nuėjo su 
naziais.

KAUNAS. — Francuzų vy
riausybė jau paskirstė antram 
trimestrui (balandžio, gegužės 
ir birželio mėn.) arkliams, kiau
lėms, kiaulienai ir kitoms im
portuojamoms prekėms konti- 
gentus. Lietuva per tą trimest
rą galės Franci j on {vežti 225 
arklius, 500 avių, 1500 kvintalų 
gyvų kiaulių (tik į Saros kraš
tą) ir 300 kvintalų (dvig cent
nerių) kiaulienos.

TRYS UŽMUŠTI AUTOMOBI 
LIUI UŽGAVUS KIAULĘ

darbininkas, 
Bostone. In- 
jis prikalbi- 
ir gimines.

Išparduoda ukius

Atmokėjęs skolas 
prakalbėjo po 11 

metų tylos
WILMINGTON, Del., bal. 24. 

—Ištylėjęs 11 metų ir su nie
kuo nė žodžio nekalbėjęs, Mel- 
vin Train išpildė savo prižadą 
ir dabar linksmas su visais kal
basi.

Train, garažiaus 
buvo įėjęs į biznį 
vestuoti į jo biznį 
no savo draugus
Tečiaus jo partneris pabėgo su 
pinigais ir juos prašvilpęs, nu
sižudė. Train prisižadėjęs ne
ištarti nė vieno žodžio iki ne 
bus atmokėta visiems, kurie 
pražudė pinigus ir tą prižadą 
jis išpildė: vakar, po 11 metų 
sunkaus darbo, jis pasiuntė če
kį paskutiniam skolintojui —ir 
pradėjo kalbėti.

ALYTUJE paskutiniu laiku 
įvyko daug varžytinių. Išpar
duoda smulkiųjų ūkininkų 
ukius ir galvijus. Kasdien an
ksti rytą prie antstolio namų 
durų susirenka žmonių būrys, 
laukia savo eilės, kaip bekonai 
prie skerdyklos. Gaila žiūrėti.

REIKIA “BIZNĮ” PALAIKYTI

PORTLAND, Ore., bal. 24.— 
Broliai Walter J. Dodge iš Port- 
land ir George S. Dodge iš 
Montebello, Cal., po 7 metų už
baigė antrų šachmatų partijų 
per paštą. Lošimas užėmė 7 
metus. Pirmas lošimas ėmė tik 
4 metus. Kadangi abu išlošė po 
vieną partiją, tai bus dar;4aw 
čias lošimas, kuris 
baigsis

manoma.
tik 1940

OIL CITY, Pa., bal. 24. — 
Dvi moterys ir 3 mėn. kūdikis 
liko užmušti, kai automobilius 
užgavęs kiaulę {važiavo.! grio-

HAVANA, Kuboj, bal. 24. — 
Kuba vakar išgabeno j Ameriką 
43,400 dėžių 3.2 nuoš. alaus. 
Alus bus žinomas kaipo Ame
rikos alus' ir bua pardavinė
jamas net ir Kuboje tiems, ku 
rie nori ^Iphėsnjo alaus.

MONTE CARLO, bal. 24
Mažyte
princas Louis paskelbė dekret 
ka<| yra nusidėjimas fotogr 
fuoti jj ir jo šeimynos narį, 
be oficialio leidimo.

valstybėlės Monac>

ALYTUS.—Miestelio autobu 
sų stoty viena poniutė atidarė 
tabako ir papirosų krautuvėlę. 
Kas pas ją perka, tas gali sto
ty rūkyti, bet jei kas ateina 
su? savo papirosais, tai tą varo 
lauk.

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

riais arba litais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Siunčia dole-



KORESPONDENCIJOS
Milwaukee, Wis

177. kp. veteranas

Garsiakalbis

o kurie my

Kvietimas Talkon
Vaidas it pavaldi

Adresai

metų amžiaus, Aš gimiau men metais

GimimuEKSKURSIJOS vieta

Aš lankiau sekąntias~mokykh

II ETŲ V ON aukštisSuptis

Parašas
(asmentį kuris prisiunčia fotografiją)

ŠRI

kurias sekcija

478 No.

$ 92.03
153.50

Jau tapo susitarta 
su- laivų - kompani- 
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ
Į LIETUVĄ

Mano užsiimimas yra

Akių spalva ...............

Paskutinis šį sezoną Operet 
Draugijos parengimas.

antrųjų skiepijama propagan
da neprigijo. . SLA. . nariai va
duojasi savo supratimu- ir ant 
SLA. Centro sekretoriaus savo 
balsus atiduoda* už tokį žmo
gų, kuris tai vietai geriausiai 
tinka.

BAKING 
POWDER

Aušrų?*, šie- 
ai 50 motų 

(1883-

kuopos ar kliubo 
. Ir pasiprašęs 

susirinkime perskaityk

skaityk- 
laisvas kapines, 

lietuviui 
meniškai ir

jausi Visos Lietuvoje, Aihėrlkdje ar kur 
kitur ’ gimusios \ lietuvaitį gali*' šiame 
konkurse^ dalyvautu . Bet to,’ vifcos tufri 
progųl almėti “Karataitčs" tithlg.

’ .J' ’ ■-i,’"

Visos lietuvaitės- raginamo*konkurse 
dalyvauti.

BIRŽELIO 3 DIENA
Laivu “FREDEB1K VIII”

tiesiai j Klaipedų. šiuo laivu galima vežtis automobilių 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažų, jeigu nebus jo dau

ginus kaip paskirta.

GEGUŽES 20 DIENA
Laivu “STATENDAM” 

kuris plauks į Rotterdamų, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungą pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

“LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS
PASAULINĖS PARODOS' TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,,.

*1739 South Halsted! Street,, Chicago, Illinois.

priimtuvas, kur kaimo žmones 
galėtų t suėję- svetainėn pasi
klausyti iš Kauno ir iš kitur 
radio pranešimų, kaip tai: pa
mokų,į muzikos, dainų ir lt. ■ .

Kadį, nors šias apšvietos- 
kulturos įstaigas pastatyti ant 
tvirto pamato — draugijai rei- 
kia didesnės piniginės para
mos.
” Etinės Kultūros Draugijai; 
Kupiškio skyriui mes Ameri
kos lietuviai turime ateiti pa- 
gelbon.

Todėl šiuo* kreipiuos prie 
tamstų^ maldaudamas pini- 
giškos pagelbos. Paaukokit iš 
fiždo, ar nors tarp savęs pa- 
Ikolektiiokit.1 Kad ir mažiausia 
įauka bris priimta, nuo širdies 
paačiuoju ir Lietuvos, istorijon 
jūsų vardas, bus įrašytas.

(koncertinėje formoje) ir nau 
ja kdmedija “Pasaulis be mo

skyrius Kupiškyje > užsibrėžė 
būtinai įkūnyti ant* pradžių 
šias* jttaigafr./■ ir jaut 1 dalbas 
tpradOMv jgh pusi aukšly 
įj lt J Laisvas KĄpiiutst žeme 
kapams jau nupirkta arti 
midstolifl iri bažnyėiosy^gražioj 
Vietoj’, an>kalno,“ dilb reikia 
aptA'ėnttpi išdaililiiip pagražinti.

2. Knygynas
jau įreiigtcr ir atidaryto; tik 
dlit- t r tikslą* ’ gerų knygų ir 
laikraščių.
‘ 3.’ PdškuHvStRamokos, yra 
dažnai rengiamoj neatsižvel
giant į išlaidas. Prelegentus 
reikia- pertraukti net iš sosti
nės— Kauiw o taš kainuoja 
nemažai i pinigo. Vienok kur 
randasi noras ir pasiryžimas, 
ten ir galimybės atsiranda.

Radio"

Laiškus tu kuponais ir Fotografijomis 
adresuokite:
“LIETUVIŲ i DIENOS KARALAITĘ?• 
konkursas,- t Lifbtyntyfd* C6m* • 
mitee on. Nalionalliies‘ op A^Centutv of

Pivgress, <1739 So. Hal&ted* Street, . 
Chicago, Illinois.

Plaukų -spalvai Blondini □ Brunei*. ” (J Šviesiaplauki

GEGUŽĖS 10 d. Laivu “BERLIN” 
tiesiai j Klaipėdą

ši Ekskursija labai patogi tiems, kurie turį daug J>aga- 
žo arba vežasi automobilių.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
be persėdimo 

METINĖ EKSKURSIJA

Man teko atsilankyti į Ope
retės* Draugijos pamokas, tai 
choras ir solistai rimtai ren
giasi, prie. šiorparengimo/ Juo
kingai komedijai “Pasaulis be 
moterų“ parinkti geriausi 
šioj apielinkėj artistai, kurie 
savo roles gerai moka ir tik
rina, kad atsilankiusi publika 
jų vaidinimu bus pilnai paten
kinta. Choras taipgi rengiasi 
pasirodyti geriau* negu kada 
nors pirmiau ir publikų paten
kinti, nes* operete “Kornevilio 
Varpai“ yra graži ir jis jų mo
kinasi jau gana ilgokas laikas.

Taigi iš aukščiau paminėtų 
poros faktų galima spręsti, 
kad šis paskutinis šį sezonų 
parengimas bus gražus ir link
smas. Kurie myli rimtų* menų, 
galės gėrėtis “Kornevilio* Var
pais’’, kurie myli juokus, ma
tys juokingų komedijų “Pa
saulis be moterų
Ji šokius, galės pasišokti, nes 
į)o programui prasidės šokiai 
ir tęsis iki vėlumos.

—K orės pond  entas.

sutvertai draugija* pavaduoto** 
ja “Aušros“: tai Etinės Kuilio 
ros Draugiją^ Još skyriai tvė*< 
riaši po visų plačiųjų Lietuvą, i 
Draugijos užduotis.iyra; švioRtift 
ir kitiems prigelbėti šviestis, 
nežiūrint kokios* pekliškos, jėr 
gos nekliudytų*. Nežiūrint* kO* 
kis tamsybės, prietarų ir • n kek
šystes dievaitis, nemėgintų' už
gniaužti ir f utrukdyti tųjį -gar
bingų* darbui TO'š * sunkenybes 
turėsime pergalėti* ir sutriuš
kinti ant visados.. O kadai tas 
trukdančias jėgas galutinai 
•pergalėsime.— kelius į progre
sų ir gerbūvį taps atidarytas 
ir vergijos dvasia bus palai
dota ant visados.

Tada tai Etinės Kultūros 
Draugijos užduotis bus atlik-

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

P. BARTKEVIČIUS, 
678 Nortfi Main Sc. 
Montella, Majs.

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

130 Congress Avenup. 
Waterbury. Conn.

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

A. VARAŠIUS. 1200 Canon St„ 
Pit(sburgh, Pa.

A. VELECK1S, 502 South Avė., 
Bridgeport, Conn.

Laivakorčių, Skyrius.

Balandžio 4 d. įvyko SLA. 
177 kuopos susirinkimas. 
Nors į susirinkimų nariai bu
vo kviesti atvirutėmis, bet dėl 
nežinomos priežasties mažai 
atsilankė. Svarbiausias reika
las buvo SLA. Centro sekreto
riaus rinkimas. Pasekmės bal
savimo tokios: Dr. Vinikas 
laimėjo* 12 balsip o Raginskas 
tik 1.

Taigi iš šių 177 kuopos bal
savimų pasirodo, kad fašistų 
vedamų agitacijų ir bolševikų 
skleidžiamų • propaganda tik 
vėjas išnešioja. Tarpe SLA.

, ‘Gerbiamieji lietuviai-vės!
( Prasčiokų-kaimieČių vaikai, 
Įpasickę aukštųjį mokslų ir su- 
■gryžę tarp kaimiečių, švietė 
[savo brolius ir seseris.
[ Saujalė musų mokslo vyrų, 
kad pasiekti kaimiečių plates- 
•nį ratų sutvėrė 
niet sukako ly 
limo “Aušros’’ gimimo— 
|1!)33 m.).
• Kaip Aušra atgaivino ir iš
budino iš miego lietuvių gi
minę, ir ačiū “Aušros“ pradė
tam švietimo kultūros darbui 

!—atbudo lietuviai. Vieningai 
istvėrėsi prie apšvietos-kultu- 
|ros darbo ir šiandienų turim 
;nepriklausomų valstybę Lietu-

šiuomi istoju* j Chfcagos, Pasaulines Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos "LIETUVIŲ DIENOS 
KARALAITES"'konkurs^ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinka su visomis * •nustatytomis konknrsoui- 
sykUmh it suteiktu teist1 konkurso vedėjams talpinti: mano fotografiją: laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Aš 
sutinku atvykti’ j Cbicagą ir dalyvauti "Lietuvių Dienos" iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.

IR

EUROPA

, Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių 
Grupių Lietuvių^ Sekei j a yra pasiryžusi 
išrinkti tipingiausių ir gražiausių lietu*

* vaitę kaipo “LIETUVIŲ DIENOS K A-
L RADAITĘ” iškilmėms

rengia Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
liepos 16 d

Išrinktoj ii “Karalaitė” dalyvaus visose 
tos “Lietuviui Dienos’’ ir kitose ’ iškil
mėse ir su atatinkamomis ceremonijo- 
mis visas iškilmes atidarys;

Laimėjusioms bus 1 suteiktos atatinka^ 
mos dovanos ir insignia.

y i* • '' ■.. \ \

Ji turės “svitų” iŠ 12 mergaičių, kurių 
sudarys sekančios tipingiausios ir gra- 
žiausios lietuvaites. Viso Lietuvių Sek-, 
rija parinks 13-kų mergaičių'ir iš jų 
tarpo parinks “Karalaitę”; Kitos mer
gaitės sudarys? svitų.

■ į konkursą gali įstoti visoslietuvaitės J.
• Į Kdnkųrsų gali įstoti visos lietuvaitės 

gimusius Lietuvoje ar kitoje šalyje, nuo 
16-kOs iki1 26 metui amžtoiis.*

< A ' ! J ' ' ■ 1

4 Lietuvaitės norinčios įstoti j konkur- 
sųj gr tėvais ųor|» kad jų. dukterys; daly?* 
vauty konkurse, tyri prisiųsti sayoi (jos) 
fotografijų su kuponui, kiiris telpa že- 
niiam Suleiktps mfopnaęijos yra-kon- 

\ fiilenoialės ir jų. konkurso -vedėjai> ne- 
f skelbsi * Fotografija, turi bptb nemažesnė

ųž atvirulę. Pugįidaųjania, kadį jeigu<

' Platesnės' žinios ir tolimesnės informacijos apie šį konkursų* bus talpinamos laiks 
nuo laiko, visuose lietuvių laikraščiuose. . . , . .

galima, jos » butų didesnės už 
virutę*

Konkurso vedėjai nori pabrėžti, 
šis 
sas’

Um only haW •«' 
f am ■ ""“k °i ••

tom* oih.n.

DoeMaActtonf

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

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

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

Rengiama vadovybei© 

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agontų Sąjungos 
GARLAIVIU

štai delko Amerikos lietu
viai turi ir privalo iš visų ra- 
vo jėgų remti darbuotę Etinės 
Kultūros Draugijom

Atėję amerikiečiai tanu gar
bingam darbui talkon sykiu 
stato sau amžinų-nemirtinų 
paminklų; Paliksime po savim 
lokį gyvų paminklų, kdd- ir 
musų vaikai gėrėsis ir did- 
žiuosis ir Lietuvoje gyvenanti 
lietuviai — musų giminė, am
žinai dėkingi bus.

Pakelkime Lietuvos kaimie
tį ir našlaitį piemenėlį, skur
do ir vargo žmones į aukštes
nį laipsnį apšvietus ir kultū
ros. Ir mes amerikiečiai, sa
vęs nenusiskriausdami galime 
tai lengvai padaryti. Tik rei
kia noro ir atjautimo, > žodžiu 
—ravo giminės meilės — arti
mo meiles. Ateikime su penk
tuku ar dešimtuku jiems į pa
galbų.

Lietuvoje jau yra susitvėru
sių Etinės Kultūros Draugijos 
apie 20 skyrių, kurių svar
biausias tikslas ’— šviestis ir 
kitiems gelbėti šviestis! Gra
žesnio ir tikslesnio obalsio ne
reikia. Draugija/rengia pas
kaitas ir pamokau steigia kai
miečiams kriygyn 
las, steigia 
kad ne bažnytiniam 
mirus,* butų ktirf _
be jianiekos, jį ^ildaidoti;

Etinės- Kultūros, Draugijos

kad 
konkursas nėra “gražuolių konkur- 
• — “bėauty contest”. Renkant “Ka

ralaitę” jr jos “svitų,” teisėjai, į ku
riuos įeina penkios Chicagos lietuvės 
ir penki’ lietuviai profesionalai, at
sižvelgs į behdrų išsilavinimų, naturalį 
grožį, tipinguftių. Konkurso> vedėjai su
teiki reikalingų priežiūrų! išrinktosioms 
lietuvaitėms Chieagoje<’ in ’ netoleruos 
jokių prasižengimų prieš taisykles ar 
neatatinkamų elgesį; Už- prasižengimus 
vedėjai diskvalifikuos konkursantę,1 o 
jeigu, ji bus, viena išrinktųjų^! svitų; jos 
vieton parinks kitąjįChieagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sujun

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

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

LITHUANIAN "VIENYBĖ“
PUBLISHING CO..
193 Grand Sc.. Brooklyn, N. Y.

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

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

"DIRVA“ 6830 Supcrior St..
Clevcland, Obio.

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

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

“NAVJimV
1739 So, Halated St., Chicago, III. 

Prirengiame Ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdarąs kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

Lietuvių Dienos Karalaites” 
,? f KONKURSĄ SKELBIA •

pasaulinėsparodosliet:sekcija

» Bet darbas dar neužbaigtas. 
Lietuviai ir lietuvės reikia iš
vaduoti ir paliuosuoti iš dva
sios vergijos; Reikia musų gi
minė taip išauklėti, kad nie
kas daugiau nesugebėtų vergi
jos retežius uždėti ant spran
do; reikia, kad trukdančios jė
gos išdiltų; reikia, kad žy
giuoti progreso ir . gerbūvio 
jateitin, niekas kelio neužstotų; 
reikia jėgų ptieš jėgų statyti. 
Dora, kilna jėga, visada per
galės trukdančių jėgų gerbū
vio ateitim Dora jėga, neabe
jotinai, išblaškys tamsybės, 
prietarų, niekšystės miglas, ir 
lietuvių giminė, galutinai per
galėjus priešų, prieis prie to 
svajojamo gerbūvio ir palai
mos gyvenime, kur nebus 
'skriaudžiamos jėgos ir nebus 
nuskriaustų.
, Tam tikslui yra Lietuvoje

Broklyno Lietuviui Operetės 
Choras rengia paskutinį šį se
zonų parengimų- balandžio 30 
dienų, Lietuvių Piliečių Kliubo 
Salėje, šiame parengime bus 
suvaidinta viena1 iš gražiausių 

narių n® pirmųjų agitacija, nė operečių “Karnevilib Varpai’*

Kad tamstų auka nepražūtų 
ir kad klaidų neįvyktų^ malo
nėkite paaukotų sumų pinigų, 
nors ir $L00, prisiųsti žemiau* 
paduotu adresu.

Visos aukos bus viešai per 
laikraštį pakvituotos.

Dr, A. L. Graičunas, 
3310 So. Halsted Street, 

Chicago, III.
Pastaba : Lietuvi, lietu

ve, pasiimk šį laikraščio nu
merį ir nusinešk pirmai! savo 
draugystės; - 
stisirinkiman 
balso 
ir .paaukautų sumų pinigų sy
kiu ’su sąrašu vardų ir pavar
džių aukautojų; prisiųsk man, 
perdavimui Etines Kultūros 
Draugijai Kupiškio Skyriui.

BIRŽELIO 29 DIENA
Laivu BERENGARIA

į Angliju, iš ten kitu laivu į Klaipedų, arba galima išlipti 
Franci joj e ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 

Klaipedų arba Kaunu.

LIEPOS 18 DIENA 
Laivu “LEVIATHAN”

į Bremenu, iš ten gelžkeliu į Klaipedų arba į Kaunu.
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.

COSMOPOLITAN JRAVEL 
!• SERVICE

J. AMBRAZIEJUS Ir E. 
■■ RUDNIKAS SAV., 168

Grand SL, Brooklyn, N.-Y- 
••NAUJENOS" 1739 S. HaL 

»tod St., Chicago, III.

ATLANTIC • TRAVEL SER- 
, VICE. K. Sidabrai, Prop.

342' W. Bro«dway, So. 
Boston, Man.

A. S. TREČIOKAS, 197
Adami, St., rN©warkj N. J* 

"DIRVA“ 6820 SMPorlor 
Ava., Clovoland, Ohlo.

JOHN SEKYS, 433'Park St., 
y. Hartford į* Conn* *

, t

PAUL MOLIS. 1,730 ~24th 
St.j Detrplt, Mlchlgan.

noktu HMM
L L O Y D J

Grand St.,,Bklyn. N. Y.

Išplauks iŠ Yorko Sb 
...................n— Trečios Klasės Kainos 
iš Now Yorko į Klaipėdą.

I Klaipėdą ir atgal......... ............
Pridedant-Jung. Valtį. Taktui,

vou 
SAVE
IN BUYIMG

MILLIONSOF POUNOS USED 
BY OUR COVEPNMFNT



Antradienis, bal. 25, 1933

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

“Pepita” atvaizduos 
tinginių vyrų ir ža

vinčių merginų 
krašta c

Meksika yra scena operetės, 
kurią “Pirmyn” stato geg.
7 d. Chic. Liet. Auditorijoje.

Pirmyn Choro “Pepita.”
Gegužio 7 d. Chicagoš Lie

tuvių Auditorijoje Pirmyn 
Choras statys scenoje antra 
operetę šį sezonų, šis veika
lus choras tik keletą menesių 
atgal sėkmingai atlošė didžiu
lę operetę “Laimą.” “Laima’’ 
visiems patiko ir štai, jos įs
pūdžių neužmiršę, lietuviai 
gaus progos neužilgo pamaty
ti bei išgirsti kitą gražų veika
lą. “Pepita”. šios operetės ak
cija vyksta Meksikoj, lai reiš
kia linksmų dainų, serenadų, 
tinginių vyrų ir žavėjančių 
merginų šalyje.

Pepita pasižymės merginų 
dainomis.

“Pepita” yra švelni, roman
tiška, įspūdinga ir juokinga. 
Kur “Agurkuose” ir “Laimo
je” pasižymėjo vyrų choro

Anglijos premieras Ramsay MacDonald su savo duktere Ishbel, atvykę į New Yorką, sveikina 
Ameriką.

i
J ■

Roselandiečiai p. p. 
Čelnai susilaukė 

sūnaus
ROSELAND. — Albertą ir 

Alice česnus, 10729 South State 
st., garnys apdovanojo gražiu 
šimeliu.

Laimingieji tėvai yra dar 
jauni ir susilaukę pirmojo kū
dikio labai džiaugiasi. Taip pat 
ir tėvo tėveliai Karolis ir Ona 
čelnai, pas kuriuos jis gyvena. 
Ypač Ona čelnienė, kūdikio mo
tutė, džiaugiasi garnio dovana 
ir rūpestingai jį prižiūri, iki 
motina pasveiks. Ji eina geryn.

—Roselandietis.

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

VIENA IŠ GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

PASIRINKITE SAU

REFRIGERATORĮ
PASIRINKITE

GIB S 0 N
Peoples Furniture 
. Co. Krautuvių!

dainos, “Pepita” pasižymi 
merginų choro dainomis. Gal 
tai reiškia, kad vyrai daugiau 
sutingę Meksikoj, bet gal ir 
ne. Jeigu sutingę, tai jie nors 
romantiški.

Tai parodo serenadas, kurį 
Carlos (J. Petrošius) sudai
nuoja savo meilužei, Pepitai 
(V. Skusevičuitė). Nors V. 
Skusevičiutei nebuvo tinka
mos rolės “Laimoje”, J. Petro
šius atlošė rolę seržanto Pa- 
rafanti. Galima sakyti, kad jis 
be abejonės įstengs sulošti 
svarbią Carlos — Pepitos mei
lužio rolę.

Pranaši Jakavičius loš ame- 
rikiečio-inilionieriaus rolę, ir 
A. Salaveičikiutė-Steponavi- 
čienė, jo dukters, Jonės, rolę. 
Kiti principalai, Bronius Liut
kevičius; gerai žinomas Rose- 
landieeiams, bus Wilsonas, a- 
merikono tarnas; Vytautas 
Tarutis — karčiamninkas, ir 
S. Staniuliutė, kuri, kaip at
menate, turėjo vadovaujančią 
rolę “Agurkuose’’, atlos kar- 
čiamninko dukters rolę. Paty
ręs K. Jurgelionis dabar uži
ma režisieriaus darbą, priren-

prie geresnio, gražesnio, per
statymo. i

Jacgu e s G ran dm csn i t.

Kaz. Valantas išsi
laužė rankos kada

4

Sunkiai susižeidė nukritęs nuo

Serga Valandų sūnūs Arizona Bet Jurginių neapvaikščioję ne- 
valstijoje.

to pp. Valantai savaitę 
atgal gavo laišką nuo 

sūnaus, dabar gyvenan

Be 
laiko 
savo 
cio Arizona valstijoj, kad jis
irgi ten sunkiai serga ir ran
dasi kritiškoj padėtyje. Taigi 
pp. Valantams dvi skaudžios 
nelaimės vienu laiku. A. J. S.

Ši “Jurgine” parė 
įvyko ir be Jurgių
AUBURN PARK.—Musų ko

lonijoje lietuvių mažai, o Jur
gių pakol kas visai neturime.

butume lietuviai. Taigi vienas 
vietinių biznierių A. Zalagėnas, 
barzdaskutys, 7134 South Ra
tine avė., surengė juTginę puo
tą, nors jurgių joje nesirado.

Vakarą praleidome linksmai. 
Svečių buvo net iš West Frank- 
fort, III., būtent, F. Zalagėnas 
iš Bridgeporto, p. Laucius iš 
Bridgeporto, vietiniai auburn- 
parkiečiai pp. Bložiai ir viena 
panelė nuo “Komelstryčio” apie- 
linkės.—Svečias.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

LISTERINE
relieves

SORE THROAT

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.

Gibson Rcfrigeratoriai (šal
dytuvai) turi aukščiausius 
ištobulinimus ir pagerini
mus, kurie kaipo vieninte
liai šaldytuvai teikia savi
ninkui, Ekonomiškiausią o- 
peravimą, Ilgesnį tarnavi
mą, Dailesnę Išvaizdą ir 
kainuoja daug mažiau kaip 
anie, kokie kiti refrigerato- 
riai lygios rūšies.

GIBSON Refrigeratoris, 
šeimyniškos mieros, prista
tytas, įrengtas ir su patar
navimu, kaina tik 

s8950
Taipgi turime didesnių 

Gibson modelių dėl dides
nių šeimynų, kurie kaštuoja 
biskį daugiau. Matykite juos

PEOPLES
FURNITURE CO.
KRAUTUVES
4177-83 Archer Avė. 

Corner Richmond Street 

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

CHICAGO, ILL.

Biežio priežiūroje.

Brightonparkietį, Kaz. Va- 
lantą, kuris užlaiko nuosavą 
valgyklą adresu 4180 Archer 
avė., šiomis dienomis ištiko 
didelė nelaimė. Netyčiomis 
nukrito laiptais nuo antro au
kšto ir krisdamas išsilaužė 
dešinės rankos kaulą arti pe
ties ir šiaip skaudžiai susižei
dė.

Dabar ligonis randasi šv. 
Kryžiaus ligoninėj, 2700 West 
69th St. kambarys 315; jo gy
dytoju yra Dr. S. Biežis.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi prašomi ligonį atlankyti. 
Lankymo valandos nuo 2 iki 
4 ir nuo 7 iki 8 vakaro.

a

Chicago Mail Order 
Outleto

Pratuštinimolšpardavinias!
***•• T*-** Y t • I ' * ■ . J ' ■ ’ • Į
VIS TĘSIASI!! NE PRALEISKTE NEI VIENOS DIENOS...ATEIKITE 

ANKSTI: TAUPYKITE DOLE^US ^ASt VALANDĄ!

Taip tikrai, kaip, kad jus esate gyvas!
KAINOS GREIT PAKILS 

Ateinančią Savaitę .
Ateinantį Mėnesį

Ir nuo dabar pradedant!
. . . BET OUTLETO KAINOS NE PAKILS 
... FAKTINAI JOS JAU PASIEKĖ DUGNĄ!

DRESES! DRESES!
DEL MERGAIČIŲ. MERGINŲ IR MOTERŲ. 
TŪKSTANČIAI DEL KIEKVIENOS PROGOS.

’29c iki $1.49
VERTES IKI $7.98

VISOS TURI BŪT IŠPARDUOTOS!
Chtacgo Mail Order Outlete — nežiūrint pirmesnes I 
kainos arba jų vertes! Šis bus užsakymas iš mail 
order departamento. Jeigu jus esate taupi, jeigu 
jus branginate savo dolerius, dešimtukus ir centus, 
patirkite apie šį SENSACINGĄ PRATUŠTINIMO 
IŠPARDAVIMĄ.

Mokyklos nebus visą savaitę. Atsiveskite savo vaikus 
DEL MOTERŲ IR MERGINŲ $2.99

Berniukams 
guzikais kel- 

50c. verty-

19c

Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada ‘ bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir *4 lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

..... 66%
WM. RYMAS & CO.

DEKORUOJAM, MALIAVO-
JAM IR KVIETKUOJAM

NAMUS
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

Šiame

KAUTAI
$1.50 dėl lietaus 
kautų dėl merginų 
didžio nuo 6 iki 12

49c

Vertės iki $6.98 ..
Moterų čebatu- Tennts Čebatukai
kai $2.50 ver- dėl merginų regu- Su

Įtarus 69c. verty- nes 
tes bes '‘bes

69c 29c
CHICACO MAIL ORDER CO |
HARRISON 6 PAULINA STS. .. marshfiei o L
Atdara kasdien nuo 8 iki 6 vai, vak. Ketvertais ir SeStadienials iki 8:80 vak.

THE GEEVUM G IRĘS
THIS ETERNAU SCRAPPlNG 
|S TERRIBLEl-rM GOING- 
DOV/H AND JUMP IN I^E
—i river* r—t "',

MOTMER 
SEEMS TO 
BE sofcš 

ATMEI

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

arai

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
switnming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis vnoterims
seredomis iki 7 v. v.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

ti-----------*--------- t-----------------------------------
-■■11111—HM     ■■H I I—

WiSSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 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 padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

roję, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas.
l
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS: P " - - - -
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

į[ REPUBLIC 3100

J. J. BAGDONAS
UEnmu csabokus

Liūdnoj ^valandoj* paveskite man visus ^sayorupgsčins.^ 
y Koplyčia įveltui1

2506 West 63rd Street]

■UM

OH, -FATHBa! *- ARE 
ycu teeAuiY gcang-1 tfOOT^E*. — THĘ.N YOU ' 

iCAN DROP ‘THIS LFHER 
llNTHE. BOKrORME p 
Į ON YOOR W\Y1 c-------a
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Publiahed Daily Except Sunday by 
The Uthuajiian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicaso
$8.00 per year in Chicago 
3c per cepy 

Entared as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
Iii. Telefonas Roosevelt 8500.

MASINOS IR ALGOS
1!<» »>l ■ I

Yra daug priešų to sumanymo reguliuoti darbo 
valandas ir darbininkų algas, kurį patiekė kongresui 
darbo sekretorius, Frances Perkins. Dauguma jų, žino
ma, vadovaujasi paprastais kapitalistiškais sumetimais: 
jie nenori, kad valdžia kištųsi į privatinį biznį, ir ne
nori, kad darbo laikas butų trumpas, nes tuomet tenka 
samdyti daugiau darbininkų, o kuomet darbų yra daug, 
tai darbininkai nesiduoda taip smarkiai išnaudojami.

Kiti minėtojo sumanymo priešai sako, kad jo įvy- 
kinimas pakenktų patiems darbininkams. Girdi, jeigu 
fabrikai ir kasyklos dirbs tik 30 valandų savaitėje, o 
darbininkams vistiek reikės mokėti algas, iš kurių jie 
galėtų pragyventi, tai darbdaviai ims vartoti daugiau 
mašinų. Kuomet darbininkų algos yra žemos (arba 
kuomet jie dirba ilgas valandas), tai mašinas dėti į 
dirbtuves neapsimoka. Bet jeigu rankų darbas pasida
ro brangus, tai kapitalistui yra pigiau investuoti savo 
pinigus į mašinas, kurios sutaupo žmogaus darbą.

Iš to išeina, kad žymiai sutrumpinus darbo valan
das pramonėje, darbai sumažėtų ir bedarbių skaičius 
padidėtų.

Šitame argumente yra tiesos. “Technokratiškas 
nedarbas”, apie kurį per keletą pastarųjų metų tiek 
daug kalbama spaudoje, atsirado rezultate gana aukš
tų algų, kurias iki 1929 metų gaudavo Amerikos dar
bininkai. Jeigu darbininkų algos butų buvusios žemos, 
tai kapitalistams butų neapsimokėję dėti brangias ma
šinas į savo įmones. Čia mes matome, kad mašinų var
tojimas pramonėje priklauso ne tiek nuo inžinierių, 
kurie mašinas išranda, kiek ‘ nuo rankų darbo brangu
mo.

Taigi, iš tiesų, dirbtinu ‘ budu susyk žymiai pakelti 
darbininkų algas (arba, kas reiškia tą pat, žymiai su
trumpinti darbo valandas) negalima. Jeigu algos išky
la virš tam tikros lygmalės, tai kapitalistai ima taisy
tis mašinas, kurios darbininkams paverš darbą; p kai 
bedarbių bus daug, tai kapitalistai turės progos nu
mušti algas dirbantiems. Taip yra kapitalizmo siste
moje, ir taip bus, kol ta sistema gyvuos. Todėl nerei
kia nė įsivaizduoti, kad su pagelba įstatymų ir valdžios 
darbininkams gali būt užtikrintas nuolatos vis augąs 
gerbūvis.

Tačiau, iš antros pusės, butų klaida manyti, kad 
dabartinėje ekonominėje sistemoje darbinLiko būvis 
visai negali būti pagerintas. Yra faktas, kad iki pasau
lio karo visose pramoningose šalyse darbininkų padėtis 
gerėjo. Amerikoje ji ypač pasitaisė, kai ši šalis įstojo 
į karą (nes valdžia tuomet kišdavosi į pramonę ir rem
davo darbininkų unijas) ir paskui per keletą metų po 
karo. Jeigu kapitalizmo sistemoje darbininkų būvis ne
galėtų būti pagerintas, tai darbininkams nebūtų pras
mės nei organizuotis, nei už savo reikalus kovoti; ne
būtų prasmės taip pat reikalauti. įstatymų, apsaugo- 
jančių darbininkus nuo perdaug didelio išnaudojimo.

Tegu aukštos algos skatina pramoninkus vartoti 
daugiau mašinų, bet naujos mašinos atneša naujų dar
bų, ir mašinomis gaminamos prekės yra prieinamos 
masėms.

t
Apžvalga

LIETUVOJE EINA 
“LAISVAMANIS”

w
w

~

Kaune .pradėjo eiti “Laisva
manis”, s dvisavaitinis iEtinės 
Kultūros Draugijos leidinys. 
Mes gavome jo antrąjį nume
rį. Jame įdėta keletas rimtų, 
bet gyvai ir tpopuleriškai para
šytų straipsnių: “Laisvamany- 
bč ir Valstybė”, ‘'Prisikėlimas 
iš Numirusių”, J. Basa
navičius apie krikščionybės ža- 
lingujną”, ^Palyginamoji Reli
gijų'. Istorija”, ‘/Civilinė Metri
kacija ir Kunigija", ir t. t. 
^Bendrai, i laikraštis kad ir ne
didelis, bet rimtas Jr^dąro ge
rą įspūdį.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ................................... $8.00
Pusei metų  ......................... 4.00
Trims mėnesiams .......... ..... 2.00
Dviem mėnesiam ................... 1.50
Vienam mėnesiui .......     .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........................... 3c
Savaitei .......................................  18c
Mėnesiui .............................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ......   $7.00
Pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ................................... $8.00
Pusei metų ............................... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvoje, matyt, prasideda 
platus laisvamany bes judėji
mas, — panašiai, kaip kad bu
vo prieš 30 melų tarpe Ameri
kos lietuvių. Tas judėjimas 
smarkiai išaugs, jeigu kunigai 
ilgai priešinsis civilinės metri
kacijos įvedimui.

NEMENKI APETITAI

(Prieš kiek laiko “Naujie
noms” įteko nurodyti, kad dva
siškąja Lietuvoje turi įvairių 
teisių,(ir lengvatų, kurių netu
ri kiti Lietuvos piliečiai. Iš
imtinos teisės vadinasi privile
gijomis (jeigu biznyje, tai va
dinasi ^monopoliu”).

Bet Bostono kunigų laikraš
tis sako, kad jokių privilegijų 
kunigai Lietuvoje neturį. Visos 
išimtinos teisės, kuriomis jie 

naudojasi, jiems priklausančios, 
Pavyzdžiui:

“Algos kunigams”, sako 
tas laikraštis, “mokamos ne 
dėl kokios ypatingos malones 
ar prietelingo Lietuvos vy
riausybės nusiteikimo, bet 
einant šalies konstitucija (? 
— “N.” Red.) ir sudarytuo
ju konkordatu. Tai yra se
nas palikimas. Rusai buvo 
užgrobę bažnytinę nuosavy
bę Lietuvoj ir kaipo menką 
atlyginimą mokėdavo dvasiš
kiai mažas algeles.”
Senu palikimu, vadinasi, ta

sai laikraštis bando paremti 
kunigų “teisę” gauti algas iš 
valstybės iždo. Bet, viena, jei
gu Rusijos carai užgrobė baž
nytinę nuosavybę, tai kodėl da
bar Lietuvos žmonės turi mo
kėti. taksas kunigų naudai ? 
Juk iš Rusijos carų Lietuvos 
žmonės nieko negavo. Jeigu 
kunigai nori gauti atlyginimą 
už cariškos valdžios paimtus 
iš bažnyčios turtus, tai jie tu
rėtų ir kreiptis j carišką val
džią, už kurios sveikatą jie 
Lietuvos bažnyčiose (žmonių, 
o ne, caro pinigais pastatytose!) 
poteriaudavo ir giedodavo!

Antra, kas čia per pateisini
mas kalbėti apie “seną paliki
mą”? Visos ponų privilegijos, 
visos žmonių skriaudos, viskas, 
prieš ką žmonija pasaulyje ko
voja, remiasi senu palikimu. 
Baudžiavos, vergija, carų ir 
karalių despotizmas, žmonių 
priespauda ir skurdas — vis 
buvo (arba dar tebėra) seni 
palikimai. Bet argi dėlto, kad 
tai buvo seni palikimai, tai 
baudžiavos ir vergija turėjo 
gyvuoti amžinai? Argi dėlto, 
kad Rusija buvo gavusi, kaipo 
seną palikimą, Lietuvą, tai Lie
tuva neturėjo teises atsimesti 
nuo Rusijos?

Tas faktas, kad algų mokė
jimas kunigams iš valstybės iž
do yra senas carizmo paliki
mas, yra tiktai dar vienas ar
gumentas, dėlko jisai turėtų 
būti panaikintas.

O štai kita privilegija, ku
rios minetasai A lail^rąštis irgi 
nelaiko privilegija, būtent: baž
nytine metrikacija — krikštai, 
šliubai ir laidojimai. Jisai apie 
tai rašo:

“Kunigas atlieka savo pa
reigą ir palieka rekordą — 
tai ir visa jo privilegija.” 
Toli-gražu ne visa. Kunigai 

ne tik atlieka tuos darbus, bet 
ir gauna už juos užmokėti. 
Kodėl gi jie, gaudami algas, 
imdami už mišias ir rinkdami 
“kalėdą” , iš parapijom;, nori 
dar turėti savo rankose ir tuos 
apmokamus “džabus” ?

Jeigu metrikacijos vedimas 
butų apsunkinimas kunigams, 
kaip tas laikraštis mus tikina, 
tai kunigai Lietuvoje nekovotų 
visoms keturioms prieš civilinę 
metrikaciją. Bet jiems svarbu 
yra turėti savo rankose tą pri
vilegiją ne tik dėl pinigo, bet 
ir dėl galios. Jiems rupi laiky
ti savo kontrolėje žmogų nuo 
gimimo iki mirties. Jie nori 
žmones valdyti.

Akivaizdoje šitų privilegijų, 
kurias kunigai turi, dejuoti ir 
skųstis dėl kokių ten įsivaiz
duotų “persekiojimų”, tai ne
žinoti saiko savo apetitams.

Ar silpnėja žmogaus 
protas senstant?

Žmoniją nuolat kainuoja 
klausimas, kada žmogaus pro
tas pats aiškiausias, protin
giausias.: jaunystėje, subren
dus .senatvėje?

Tuo klausimu buvo susido
mėję Europos mokslininkui. 
Todėl pravartu išgirsti tuo 
reikalu žymių psichologų ir 
antropologų nuomones.

Oksfordo univęrsiteto prof. 
Osler mano, kad po 40 metų 
žmogus nebegali taip lanks
čiai protauti, kaip pirma- Jis 
dargi tvirtina, kad “jeigu žūtų 
visi senių kuriniai, Jai pro
gresas dėl to nenukentėtų”. Jo 
priešininkai tuo tarpu tvirtina, t .. .

CKicago, III.

kad didžiausi išradimai yra 
lik tie, kurie padaryti senes
nių, kaip 40 metų. Antai Ga
lilėjus savo išradimus pasiekė 
būdamas 70 metų; Ibsenas 
rašė savo dramas sulaukęs 60 
melų. Tarp 50—60 metų Verdi 
parašė operas “Otelo”, “Aidą” 
“Falstafą”, Vagneris — “Mci- 
stersingerius”. Senis Kępleras 
logaritmų tabelę išrado irgi 
būdamas 70 metų. Morzas, 
Hėgelis, Mečnikovas, Tolsto
jus,, Nitsše ir Newtonas ge
riausius savo išradimus davė 
irgi sulaukę gana senyvo am
žiaus. Tik Gete, Puškinas, 
Dante, Jeseninas, Bodleris ge
riausius kurinius davė jaunys
tėje. Prof. Lannelongue sako: 
“Aš nemanau, kad nykstant 
fizinėm jėgom, silpnėtų ir 
protas. Inteligentiškumas ir 
sveika logika niekada neaplei
džia žmogų. Tik senas gal turi 
silpnesnę atmintį ir ne taip 
jautrią vaizduotę, bet už tat 
jo protavimas, kritiškumas 
yra nuosaikesni ir tikslesni. 
Senis geriau atsimena jaunys
tės smulkmenas, negu stam
bius įvykius prieš savaitę, mė
nesį.” Dr. P. .Delbert mano, 
kad po 45 metų protas žmo
gaus galutinai susikristalizuo
ja ir tinka, gabus tik tom ži
niom, kurias įsigijo anksčiau. 
Vienas botanikas buvo minti
mi išmokęs lygiai 10,000 au
galų vardų. O kai po 45 metų 
jis pradėjo mokytis dar naujų, 
tai kasdien pastebėdavo, kad 
kiek tą dieną išmoko naujų 
vardų, — lygiai tiek pat už
miršo iš seniau išmoktų. Tuo 
budu botaniko protas iki 45

Oscar WUde Vertė A. Kar tanas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas 
' j
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(Tęsinys)
“Tie abu daiktai yra tik 

pamėgdžiojimo formos,” patė- 
mijo lordas Hdhrius. “Bet pra
šau,, 'eikime. £ Dorianai, jus 
neprivalote pasilikti ilgiau čia. 
Tai yra negerai žmogaus 
moralei matytį blogą lošimą. 
Prie to, aš nemanau, jog jus 
norėsite, kad jūsų žmona loš
tų. Tad ką-gi tas reiškia, jei
gu ji ir lošia’Julietę, lyg me
dinė lėlė? Ji yra labai malo
ni, ir jeigu ji težino tik tiek 
apie gyvenimą, kiek ji žino 
apie lošimą, ji bus malonus 
patyrimas. Tėra tik dviejų rū
šių žmones, kurie yra tikrai 
žavingi, — žmonės, kurie ži
no absoliutiškai Viską, ir žmo
nės, kurie absoliutiškai nieko 
nežino. Mano brangus vaikine, 
dėl Dievo meilės, nebūkite 
toks tragiškas! Paslaptis pa
laikymui jaunystės — tai ne
turėjimas netinkančių susi
jaudinimų.’ Eikime į kliubą su 
Bazilium ir manim. Mes rūky
kime rigaretus ir išgersime už 
Sibylę Vanę sveikatą. Ji yra 
graži. Ko-gi daugiau jus norė
tumėte?”

“Eikite iš čia,* Hcnriau,” rė
kė vaikinas. “Aš noriu būti 
vienas. tBaziliau, jus turite ei
ti. Ak, ar jus nematot, kad 
mano širdis plyšta?” Karštos 
ašaros pasipylė iš' jo .aklą. Jo 
lupos virpėjo, jis ,puolė į iiiž- 
pakalį savo ložos, prisiglau
dęs prie sienos paslėpė veidą 
savo rankomis.

“Eikime, Baziliau,” tarė lor
das Henrius, keistai švelniu 
balsu; ir abu jaunu vyru sy
kiu apleido.

Keletą minučių vėliau sce
na buvo apšviesta ir uždanga 
pakilo trečiam^ aktui. Doria- 
nas Gray’jns nuėjo atsisėsti į 
savo sėdynę. Jis atrodė išbly
škęs, išdidus ir nepaisantis. 
Perstatymas tęsėsi ir atrodė 
peiįricifį ^aljO., Pnsėį publikos 
apleldp'į trepsėdama sunkiais 
batais bei juokaudamas!. Vi
sas dalykas buvo fiaseo. Pas- 
įkutinis aktas buvo lošiamas 
beveik tuščioms sėdynėms, 
tfedanga nupuolė tarp pasity
čiojimų ir baubimų. O i9l),<Ku'g lynJime. Ine . Giwt Bm»u> ujjit, tHtrvtd

melų buvo tik tiek praplėstas, 
kad jame tilpo ne daugiau 
kaip 10,000 augalų pavadini
mų. Huchard yra tos nuomo
nės, kad senatvė žmogaus 
protui jokios įtakos neturi. Jis 
nurodo Edisoną ir mano, kad 
jei jaunystė kartais ir pasižy
mi didesniu proto darbų pro- 
duktingumu, tai čia turi reik
šmės jaunystes energija, pasi
ryžimas, o protas visada lie
kąs vienodas.

Kai garsųjį Mcčnikovą pa
klausė kartą vieno laikraščio 
bendradarbis dėl jo protinių 
gabumų senatvėje, tai jis iro
niškai atsiliepė: “Parašykite 
jūsų skaitytojams, kad e&u 
jau 63 metų ir kad jie patys 
jau seniai . turėjo pastebėti 
mano proto pasenėjimą. Tas, 
turbut, jiems labai patiks.”

Tiksliai, žinoma, nustatyti, 
kiek ir kaip žmogaus protas 
nyksta senėj ant, yra beveik 
negalima. Juk ir šiandien var
gu kas drįstų tvirtinti, kad 
Hindenburgas, Masarykas, 
Bernard Sliavv jaunystėje bu
tų šias pareigas geriau atlikę 
negu dabar. Tačiau, daugelio 
mokslininkų nuomone, jei se
natvėje protas ir patvaresnis 
kritiškesnis, tai ypač poetų, 
rašytojų menininkų jaunystės 
metų kūryba yra daug vaiz- 
dingesnė, lankstesnė ir geres
nė, ne kaip senatvėje, šiaip 
jau normalaus žmogaus pro
tas nuo pat subrendimo iki 
.mirties nuolat kristalizuojasi 
ir rimtėja, jeL tik, žinoma, 
neįvyksta sunkių pakrikimo 
ligų ar patalogiškų negalavi
mų. —H. Brab-

Kada viskas užsibaigė, Do- 
rianas Gray’jns nusiskubino 
už scenos į žaliąjį kambarį. 
Mergelė viena stovėjo ten ir 
pergales išvaizda buvo jos 
veide. Jos akysį^užsidegė ma
loniausia ugnim. Ji visa 
džiaugsmu spindėjo. Jos pras
kleistos lupos šypsojosi iš 
kokios nors jai težinomos pa
slapties.

Kai jis įėjo, ji pažiurėjo į Jį 
ir neapsakomo džiaugsmo iš
vaizda apėmė ją. “Kaip pras
tai aš lošiau šį vakarą, Do
rianai!” ji šaukė.

“Bjauriai!” jis atsakė, nu
stebęs žiūrėdamas į ją — 
“bjauriai! Tai buvo baisu. Ar 
jus sergate? Jus nesuprantat, 
kas tai buvo. Jus nesuprantat, 
kiek aš nukentėjau.”

Mergele šypsojosi. “Doria- 
nai”, ji atsakė, tęsdama jo 
vardą savo muzikaliu balsu, 
lyg tas butų buvęs saldesnis 
už medų raudoniems jos lupų 
lapeliams — “Dorianai, jus 
turėjote suprasti. Bet jus su
prantat dabar, ar ne?’*

“Suprast ką?”, piktai jis pa
klausė.

“Kodėl aš buvau taip nege
ra šį vakarą. Kodėl aš visada 
busiu bloga. Kodėl niekados 
aš nebelošiu gerai.”

/Jis patraukė pečiais. “Jus, 
tur būt, sergate. Kada jus ser
gate, jus neprivalote lošti. Jus 
pastatėte save ant išjuokimo. 
Mano draugai buvo nuvargin
ti. Aš buvau nuvargintas.”

Ji atrodo neklausanti jo. Iš 
džiaugsmo ji visa buvo persi
mainiusi. Linksmumo eksta
zes valdė ją.

“Dorianai, Dorianai,” ji 
šaukė, “kol aš nepažinau jū
sų, lošimas buvo viena tikre
nybe mano gyvenime. Tai te
atre aš ir tegyvenau. Aš ma
niau, kad viskas buvo teisybe. 
Aš buvau Rosalinda vieną va
karą, o Portia kitą. Beatricijos 
džiaugsmas buvo mano džiau
gsmas, o Kordclijos nuliūdi
mai taip-gi bubo mano. Aš į 
viską tikėjau. Paprasti žmo
nės, kurie sykiu su manim lo
šė, atrodė man dieviški. Dažy
ti vaizdai buvo mano pasaulis. 
Aš težinojau tik šešėlius, ir aš 
maniau, kad jie yra tikri. 
Jus atėjot — ak, mano malo
niausi meile! — ir jus paliuo- 
savot mano sielą iš kalėjimo; 
Jus išmokinot mane kas< ištik
to yra tikrenybė, šį vakarą 
pirmą sykį mano gyvenime aš 
pamačiau paviršutinumą, pa
mėgdžiojimą bei kvailumą tu
ščios parodos, kurioje aš visa
da lošdavau. Šį vakarą pirmą 
sykį aš pajaučiau, kad Romeo 
buvo biaurus, ir senas, ir nu
dažytas, ir kad mėnulio šviesa 
sode buvo falšyva, ir kad sce- 
nerijos buvo netikę, ir kad žo
džiai, kuriuos man reikėjo 
kalbėti, buvo netikri, — tai 
buvo ne mano žodžiai, ne tie, 
kuriuos aš norėjau sakyti. 
Jus. atnešėt jnan ką nors auk
štesnio, ką nors, kurio visas 
menas tėra tik šešėlis. Jus 
padarėt mane tikrai supran
tančia kas yra meile. Mano

|i i 11 1 .....................................   "i ~

VARŽYTINĖS

Antradienis,. b"al. 25, 1933 

meile! Mano meilė! Žavėtinas 
Karalaiti! Gyvenimo karalai
ti. Man atsibodo šešėliai. Jus 
man vertesnis, negu galėtų 
būt visas menas. Ką-gi aš pai
rau apie lošimą? Man atėjus 
šį vakarą, aš. negalėjau su
prasti, kodėl viskas iš manęs 
buvo pražuvę. Aš maniau bū
ti stebuklinga. Aš pamačiau, 
kad aš nieko negalėjau. Staiga 
mano sieloj išaušo. Tai buvo 
maloniausis patyrimas. Aš 
girdėjau juos švilpiant, o aš 
nusišypsojau. Ką-gi jie gali ži
noti apie meilę tokią, kaip 
musų? Pašalinki! mane iš čia, 
Dorianai — paimkit mane su 
savim, kur mes galėtume būti 
vieni.- Aš nepakenčiu scenos. 
Aš galėčiau pamėgdžioti aist
rą, kurios aš nejaučiau, bet 
aš negaliu pamėgdžioti tą, .ku
ris kaip ugnis degina maųc. 
Ak, Dorianai, Dorianai, da
bar jus suprantat, ką tas rai
škia? Jeigu aš ir galėčiau tą 
padaryti, lošimas įsimylėjusią 
butų mano profanacija. Jus 
privertėt mane suprasti tą.”

Jis puolė ant sofos ir atsu
ko veidą nuo josi “Jus užmu- 
šėt mano meilę”, jis burtclė- 
jo-

Ji nustebus pažiurėjo į jį ir 
nusijuokė. Jis neatsakė. Ji 
prisiartino prie jo ir savo ma
žais pirštais sklaistė jo plau
kus. Ji atsiklaupus spaudė jo 
rankas prie savo lupų. Jis ati
traukė rankas ir širpulys pe
rėjo jį.

Tada jis pašoko ir nuėjo 
prie durų. “Taip,” jis rėkė. 
“Jus užmušei mano meilę. Jus 
sukeldavo! mano svajones. 
Dabar jus nesukeliat nei ma
no žingeidavimų. Jus tiesiog 
nepadarot jokios įtakos. Aš 
mylėjau jus, nes jus buvote 
stebuklinga, nes jus turėjote 
genijaus bei intelekto, nes jus 
išaiškindavot sapnus didžiųjų 
poetų ir duodavot pavidalą 
bei kūną meno šešėliams. Jus 
viską numetėt į šalį. Jus esat 
neišmintinga. Ak, Dieve ma
no! kaip pasiutęs aš buvau 
mylėti jus! Koks kvailas aš 
buvau! Dabar jus esat niekas 
dėl manęs. Aš niekad jus dau
giau nematysiu. Aš niekad ne
svajosiu apie jus. Aš neikados 
neminėsiu jūsų vardą. Jus 
nežinot, kuo jus buvot man 
nekurį laiką. Net, sykį... Ak, 
aš negaliu pakęsti nei minutei 
apie tai! Aš norėčiau, kad ne
būčiau nei pažvelgęs į jus!

(Bus daugiau)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pyksta, kad “N.” til
po Stalino paveiks

las kitų diktato
rių tarpe

Aiškina, kad tai buvęs “bioti
nis priešdarbinittkiškas dar
bas".

BolšOvikčliai nerimauja (lė
liai Juozo Stalino, Rusijos dik
tatoriaus, paveikslo, kuris til
po “N.” numeryje 93-iam, 
grupėj kartu sm kitais trimis 
didžiuliais Europos diktato
riais, būtent Adolpf Hitleriu, 
Benito Mussolini ir Kernai Pa- 
sha.

Nugirdau kaip tūli bolševi- 
keliai aiškina, kad Juozas 
Stalinas yra darbininku tėvy
nes galva, ir “Naujienos”, esu, 
atliko biaurų priežda rbi n lukiš
kų darbų dedamos Stalino pa
veikslų kartu su diktatoriais, 
nes, pasak jų, Stalinas “darbi
ninkų tėvynės galva” ir j j ne
galima lyginti su anais dikta
toriais.
Tarp Stalino ir kitų diktatorių 

skirtumo nėra
Su tokiomis ir tam panašio

mis kalbomis bolševikėliai ga
li tik save bei savo sėbrus pa- 
tiešinti, bet plačių kultūriškų 
lietuvių visuomenę jie neįtiki
no ir neįtikins. Juk savu lai
ku esame girdėję daug gerų 
kalbėtojų aiškinant ir plačiai 
laikraščiuose, o ypatingai 
“Naujienose”, rašant, kad tarp 
Stalino ir kitų diktatorių skir
tumo nėra. Kiti turėjo progų 
ir ant savo kailio tai patirti, 
pavyzdžiui pasprukusieji iš

> “Vienos molinos vaikai”
Visi diktatoriai lygiai kaip 

vienos motinos vaikai diktato- 
riauja skirtingose valstybėse. 
Jeigu Stalinui kartais nesinori 
viename suole sėdėti arba ben
dram paveiksle figūruoti su sa
vo broliais, Europos diktato
riais, tai jis tų daro iš unaro, 
nes jam didelė “garbė” kad 
įstengia tokioj didelėj valsty
bėj numalšinti “kramolų*’ ir 
išlaikyti savo purvinu čevery- 
ku pamynus didžiumos žmo
nių teises su visomis jų laisvė
mis.

"Darbininkų tėvynės galva”
Kiekvienas sveikai protau

jantis žmogus gerai supranta, 
kad tas vardas “darbininkų 
tėvynės galva” pritinka tik pa
čių valstybės žmonių liuosu 
noru išrinktam vadui, o ne de- 
f potui-diktatoriui.

Kaip laikraščiai praneša vie
nas stambus Vokietijos valdi
ninkas ir diktatoriaus Hitlerio 
dešinioji ranka Franz Von Pa- 
penas jau neranda ramybės 
už nekaltų žmonių pralietų 
kraujų, bereikalinga jų kanki
nimų kalėjimuose ir paneigimų 
jų politiškų teisių.

Važiavo į Romą padaryti 
atgailą

Atėmė savo gyvybę' 
pasakęs žmonai ir 

dukrelei “sudiev”
Nusišovęs Roselandietis Steve

Markūnas; palaidotas Mt.
• Greenwood kapinėse

ROSELAND.—Velykų laukė
me ir jau jas praleidome, net 
nevisiems Roselando lietuviams 
jos buvo laimingos.

Štai jaunas lietuvis Steve 
Markūnas, 34 metų, 10818 Ed- 
brooke avenue, kiek laiko atgal 
pabaigė savo gyvenimų tragin- 
gu biMu.

Eidamas prie tragingo žygio 
atlikimo ,atsisveikino su savo 
žmona ir 11 metų dukrele, pa
sakė joms labanakt ir nuėjo 
į viršų. Tai įvyko jo namuose. 
Netrukus pasigirdo jo žodžiai. 
“Well, here goes nobody” ir re
volverio suvis.

Markūnas mirtinai susižeidė 
paleisdamas sau kulkų į galvai 
Buvo palaidotas Mt. Green- 
\vood kapinėse.

Bedarbė privertė K. 
Domanskį pasikėsini 
prieš savo gyvybe
Pasveiks; grįžo iš Cook apskr. 

ligoninės į namus

ROSELAND.— Velykų dienų 
Kazys Damanskis, 10404 India
na avenue, norėjęs kokių tai 
“fonių” 
žmonai 
buk tai 
gulėti.

aiškino,

sun-

kad

pakrėsti. Liepęs savo 
patraukti į sali pianų, 
jis toje vietoje turėsiąs 
Tuojau paleido i galvų

du revolverio šuvius, gana 
kiai stfsižeizdamas.

Buvo pašaukta policija, 
riai Domanskis
esųs bedarbis, jau visas naene- 
sis kaip sustabdė pašalpa iš 
bedarbių fondo ir jis pats ir jo 
šeimyna neturi kų valgyti. Dėl 
to sumanė užbaigti savo gyve
nimų.

Policija nugabeno sužeistąjį 
į County ligoninę, iš kuT grjžo 
namo bal. 22 d. Sako* pasveik- 
siųs.—Roselandietis.

neglect
Colds

šaltis krūtinėj ir gerklėj galt pasi
daryti labai rimtas. Palengvink jį 
į 5 minutes su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas, ir jausi palengvinimą. Mi- 
lionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

PROBAK-v- . vF .

suteikia 
barzdaskutyklos 
m, komfortą 
■ skuti mos 

namie

PIRMYN
SHARPS and FLATS

TO—
You hide in a flesh 

vestinei) t;
Your smile shields, 
A mass of 
Is trod by

of

&wcct;
elementconscious 

your unsoen f6ęt.

And I who šit here heeding 
Pretend that I do not know 
Your effervescence; your 

leaping
That affects others so.

Another time I shall see you 
A helpless mass of a thing, 
Corncrcd, covctcd and too, 
Most vvanted in Spring.

—Viotoldas.
PEPITA.

Sunday, May 7th, 1933, thc 
Pirmyn chorus with ncw cho- 
risters and ncw soloists will 
put on thc Lithuanian stage 
thc rcccntly translated operet- 
ta “Pcpita.*,

is a Mcxican name. The scenc 
opens outside a Mexican vil- 
lage imi, transfers to a mount- 
ain pass, and thc eurtain falls 
on thc villagc sccne again. 
Woven into thc plot of tlie 
operetta are smugglers, Amer
ican millionaires, abductions, 
romances, ransoms, and fies
tas. The action niovęs swiftly 
and smoolhly. Thc music is 
uniųue and typically Mcxican. 
Sombreros, shavvls, and tam- 
bourines will be very mucli in 
evidencc. And for these times 
when everyone is gloomy and 
downcast humor is aplenty. 
Wc fccl that cvcry stomach

will achc from laughtcr, And 
from past performances cvcry 
onc knows that Pirmyn al- 
ways presents a very good' 
program. So don’t forget thp 
date May 7th and the place is 
the Lithuanian Auditorium.

THE MODERN AGE.
And now, somebody ' has 

gonc ahead and invented a 
grapefruit sųuirt dcflcctor. 
What is this world coming tol 
Prctty sooų they’ll invent an 
cgg yolk remover and a soup 
stain eliminator • and, thcn, 
am automatic feeder. Imagine 
yourself sitting back in an 
casy chair with * your hands 
neatly folded in your lap and 
being fed patie-de-foie by a 
machine. Suddenly, therc is a 
pickup of npeed and you get 
an extra—largo mouthful. 
You choko and sputter and 
cough and then somebody 
hits you on the back to make 
your foocy go down. And then 
you turu around, call the ma- 
chinc forty diTferent Biblical 
narnos, and, finally, toss it out 
thc back door. Nopc, tbank 
yoių no grapefruit sąuirt dc
flcctor for me.

TO ALE ATHLETES.
Fclix:—Say, why don’t you 

play lennis?
Vera: — I find it cxtrcmcly 

silly to throw back a bąli 
when my opponcnt, with as 
much care and skili as he can 
only command, throws it in

such a way that I should not 
be able to return it.

TIDBITS.
Mo-! Ihflation is in tbe air. 

ney is being inflated by F. D. 
R. Stomachs are being infla
ted by 3.2 lager. Pockets are 
Being inflated with pennies 
gotten in exchange for dollars. 
Chicago is being inflated with 
visitors for thc World’s Fair. 
Heads are being inflated with 
talk about Pepita... Froni re- 
ports of various secret agen- 
ciės, the Pirmyn chorus is 
going to be wcll represtend at 
thfe Lithuanian University 
Club1 dance to be held in the 
Tower Room of the Drake 
Hotcl, May Gth, the night be- 
fore the presentation of Pepi
ta... Severai people have astked 
about Pocahontas* abduetion 
lašt week. Yes, we were in er- 
ror. The abduetors wcre not 
strange men būt three mem- 
bors of the chorus, namely 
Tony, Bruno, and Pete... Did
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you know that we have a ra- 
dio blues singer in our midst. 
Mcct charming Estelle K.;. We 
wonder where Bcrnard the 
Bashful gets his hair curled 
ever so often... And now Vera 
is being pickcd up by a man 
with a mustache. Do you 
know anytbing about that, 
Frank?... Next week, two re- 
hcarsals again, Wcdnesday 
and Friday. Important that 
everyone attend. Till next 
week, goOdbye. This has been 

THE SINGING FOOL.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.
i Sugryžimą

Oflsast 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Cfisb vai.'t Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevąrd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

IĮ---- - Į" -*—* * - a < - - -■

Graboriai
Phone Boulevąrd 4139 

A. MASALSKIS 
Musų Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame ’fel* 
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii- 
laidų užlaikymui sky-

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai

Mt
Persikėliau į erdvesng ir patogesni vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 121 

Phone Boulevąrd 8483

Pbone Canal 6122

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

Valabdost 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street' 

TeMonu Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Veukų ligą Specialitti 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso1 vai* kiekvieną dieną nno 9 ild' 
12 ryto (iiskyrus sertdomisL Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais b 
Ketvtifrail. '■ 
i Rex TeL HYDE PARK 3395

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd.
arti Westem Avenue

Phone HEMLOCK 7828

Daktaras Vi A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 Iki 9 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 Soatb H«Ut»d Strnt 

TeL Boulevąrd 1401

Įvairus Gydytojai
Pbone Armitage 2822

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

Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj sulig sutarimo 

Dr. Joseph F. Andersunas 
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Rez. Pullman 3224

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue
1145 HiluMtuiut Aotmu

Valandost 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal suurtj

3201

EUDEIKIS IR SŪNŪS 
graboriai

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ RAINĄ ‘ 

LAVONĄ' PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarpavimo

Pašaukite REPUBLIČ 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos, Vienoj vietoj i!

5340 South Kedzie Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. KASPUTIS
DBNTISTAS

Orfio U Btuopot ir cėi piaktikeeoįa 
ttnojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVĄRD 9199

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Branswick 0597

Td. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

I GRABORIUS ir 
hu BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbįcagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

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 Šventadienio ir ketvirtadienio
Patarnaujame Dienomis ir Naktimis. Tel. VICTORY 4088

į

Palaidoj’imas taip žemai kaip $75.00

PAVLAVIČIA UNDERTAKING C0.
Incorporuota 

HENRY W. BECKER, TIESOJAS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Halsted Street, Chicago

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevąrd 5203 ir 8413 

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

ir Sūnūs

DR. HERZMAN
— IS 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. 1 bth SLt netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja -> 20 metai 

OFISAS
4729 Soatb Arhland Ava.. 2 teAee 

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 .Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

, Pbone Midway 2880

Kad padaryti atgailų, nuvy
ko Romon ir iš popiežiaus ran
kų priėmęs komunijų. Tai tik 
pradžia. Dabar reikės kiek 
palaukti kada kiti diktatoriai 
iš eilt‘s ir Stalinas važiuos į 
Romų už tokias pat nuodėmės, 
kaip Vapeno, daryti atgailų dr 
atsiimti nuo popiežiaus savo 
“zakuskų”.

Kaip ten ( nebūtų, bet tokls 
atgailų darymas žmonėmis 
darytos skriaudos ne atitaisys.n
Skelbimai Naujienose 
duoda nąud^ dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

(PROBAK BLADE)

tko& REALLY

PATARNAVIMAS DIENA K NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis. _ 
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra
borius, kuris turi įrengęs grabiį dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė dalis grabų, tuo ■ 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi-* 
džiausiąs.
Niekur kitur negausite ^tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai. . ,
Puikiausios, moderniškai įrengtos • 8 ‘ kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nubudimo - valandoje, pašaukite šią įs
taigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIUI. GRABORIUS' 

4605-07 SO°H&MITAGE AVĖ.
J! Vui TMoria YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

.......... M»-8........................ ...... H.............. ...........................   >"<............... ........................................ .. .........................

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
T«l. Canal 2515 arba 251« 

2314 W. 23rd PU Chicago 
?. CICVDITTC.

1489 S. 49 Ct., Cicero, III.
.> TeL Ci«ro 5927

Lietuvės

Chicago
III.

Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

_ Physical Tberapy
8 Midwife 

6109 South Albany 
Avenut ‘ 
Pbone ‘ 

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ ' SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
Akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegyste ir toliregystą. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidai.. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos * vaikus. Valant 
dos nuo 10 iki 8 v, Nedėliotais pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusą pigiausi 

kaip \ buvo pirmiau* 
Daugely atsitikime akys ati
taisomos be akiniu, Kainos pb 

giau kaip pirmiau.
f 4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevąrd 7589.

Ofiso Tel. Boulevąrd 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAffli
4631 Soatb AtMand Avenue 

Ofiso valandos t-
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pis»

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13 < 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevąrd 5914

DR. NAIKEL5
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso: Tel. Victory 6895
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU*
Rusas Gydytojas ir Chirurgas " 

Spedalietae rodoe ligų ir venerŪkų ligų
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

Va!.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—^9 v.v 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

Phone Boulevąrd 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentu)orth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

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

Advokatai

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Atchn Aotnut 
Telefonas Virgin!* 0038 <

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

Trečiadienvj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

r (Lietuvys)
6859 So. Western Avė*, Chicago, III.

Virš Gregg Vaistinyčios

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Mąrgaette Rd.

• .kampas 67tb ir Artesian Avi. 
Telefonas GrovebiU 1595

Va'ltndna nuo 9 iki 11 ryto, nuo • 2-4 
Jr 7-9 po pietų, seredoms po pietų f» 

aedžlioms nagai susitarime

Res. 6600 South Arteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
I GYDYTOJAS ’ IR CHIRUftGAS' 

1821 So. H<O.U4 Stnrt 
CHICAGO. ILL.

A. A. SLAKIS
Advokatas

Mieito ofitat 77 W. Wa»hington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966 *• 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Arhland Avė. 
Tel. Boulevąrd 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723 J

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105į W. Mbnroe St.. prie Clark
Telefonas State 7600; Valandos P—-B
West Sidet 2151 W. 22nd Si.

Telefoną®' Ropublhj fiSDO’*



6 NAUJIENOS, CMčHgo, UI.' Antradienis, bal. 25, 1933

DARIUS-GIRENAS VAKAR IŠBANDĖ AT
REMONTUOTA AEROPLANA, KURIUO 

SKRIS I LIETUVA
Pirmas bandymas pilnai vykęs, pareiškė 

kap. S. Darius; aeroplanas turi 
naujausio tipo motorą

Balandžio 30 d. įvyks aeroplano “krikštynos” Ashburn 
aerodrome; sekančią savaitę lakūnai apleidžia Chicago

Jis su savo draugu, Sullivan, 
išvažiavo troku groserius išve
žioti. Vežti reikėjo toli už 
miesto. Išvažiavus toli už mies
to, į laukus, vieškely patiko 
juos nelaime: susidūrė su ki
tu automobiliu. Pasėkoje, abu 
jie, Bruno Banis ir Sullivan, 
liko užmušti vietoj.

Užmuštasis Bruno Banis pa
liko patėvį Simonaitį ir motiną 
Oną, taipjau daug giminių.

šiandie abiejų žuvusiųjų kū
nai bus parvežti į Chicago ir

Kalbamoji našlaite neturi 
motinos, o tėvas, bedarbis, ne
gali suteikti jai pragyvenimą 
ir todėl buvo priverstas mer
gaitę atiduoti j prieglaudą. Da
bartiniu laiku ji randasi St. 
Mary’s prieglaudoje.

Geraširdes lietuvių šeimynos, 
kurios norėtų suteikti pastogę 
nelaimingam kūdikiui, prašomi 
•pašaukti “Naujienas”, Roose- 
velt 8500 ir pasikalbėti su M. 
Jurgelionienc, arba pašaukti 
Radclift’e 5756.

CWCOU. Liet. Bedarbių 63 Lakato 
susirinkimas, kaip ir visuomet jvyks ant
radieny, balandžio 25 d.. 7:30 vai. 
vakare, Fėllowship 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 vakarą Vaidilos 

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. Kairj, žaibą T. 
Rypkevičių Proamžių Yušką, Jaunesnį 
Vaidilą J. Bačiuną ir kitus vaidilų vir
šininkus.

Lietuvių Moterų Piliečių Lyga (Lith- 
uanian Women Civic League) susirinki
mas įvyks seredoj, balandžio 26 d. San
daros svet., 814 W. 33rd St. (Univer- 
sal banko name) 7:30 vai. vak. Kvie
čiame moteris ir paneles iŠ visų kolioni
jų atsilankyti ir susipažinti su šios or- 
ganzacijos tikslais ir siekiais, šioj orga
nizacijoj nėra skirtumo pažiūrų nei par
tijų, neesančiom pilietėm prigelbėsim 
gauti pilietiškas popieras, vėliaus bus tei
kiamos pamokos narėm veltui.

Kviečia Valdyba.

Reikale “Sales Tax”

CLASSIFIEDADSi

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARUI fixturiai, bučernės fixturiai, 
ce C re a m baksai, Soda Fountain ir t. t. 
iilligheim Company, 1607-1 1 South 

State St.

Miscellaneous for Sale
Įvairtis Pardavimai

RESTAURANTO iškabą parduosiu 
pigiai. Kam reikia, atsišaukite.

Vakar Chicagos municipalia- 
me aerodrome, 63rd ir Cicero 
avenue, lietuviai lakūnai Ste
ponas Darius ir S. Girėnas iš
bandė aeroplaną, kuriuo jie 
skris iš New Yorko į Kauną, 
apie gegužes 20 d.

Laird bendrovė Chicagoje 
šiomis dienomis baigė aeropla
ną remontoti ir įdėjo naują 
Wright motorą, kuris yra nau
jausio tipo. Aeroplanai buvo 
pagaminti nauji, pailginti spar
nai, kuriose įtaisyti gazolino 
bakai. Bendrai, remontas pa
lietė beveik kiekvieną aeropla
no dalį ir jis dabar yra beveik 
naujas.

Aeroplanas tobulas ir gerai 
įrengtas

“Nei vienas lakūnas, išsiren
gęs skristi per Atlantiką, ne
turėjo taip tobulą ir gerai 
įrengtą aeroplaną, kaip lakū
nai Darius ir Girėnas”, pareiš
kė keli skridinio fondo nariai, 
kurių opiniją patys lakūnai pa
tvirtino pasikalbėdami su mu
sų korespondentu.

S. Darius pareiškė, kad va
kar įvykęs pirmas bandymas 
nusisekė kuo geriausiai. Jis 
skraidė apie 25 minutes, bu
vo iškilęs iki 2,000 pėdų aukš
čio. Bandyme be S. Dariaus 
dalyvavo lakūnas S. Girėnas ir 
Laird bendrovės prezidentas p. 
Laird, kurio gaminti aeropla
nai yra pagarsėję savo greitu
mu ir saugumu. Ateityje nu
matoma padaryti dar fcęDpę 
bandymus.

Balandžio 30 d. įvyks 
krikštynos

Balandžio 30 d. aeroplanas 
bus pakrikštytas Ashburn aero
drome, 83rd ir Cicero avė., kur 
rengiamos specialės iškilmės. 
Nors skridimo fondas nėra ga
lutinai nutaręs kokį vardą 
aeroplanui suteikti, bet mano, 
kad vienas tinkamiausių var
dų yra “LITUANICA”. Grei
čiausiai tuo vardu aeroplanas 
j r bus pakrikštytas. Manoma, 
kad j aerodromą “krištynoms” 
susirinks kelioliką tūkstančių 
Chicagos ir artimų kolionijų 
lietuvių. Prie aerodromo yra 
daug vietos automobilių “par- 
kinimui” ir todėl iš toliau at
važiavusiems nebus sunkumų 
iš to atžvilgio. Bilietai į krikš
tynas po 25c.

Paskutinė proga pasimatyti 
su lakūnais

Tą dieną chicagiečiai turės 
paskutinę progą pasimatyti su 
lakūnais ir jiems palinkėti lai
mingos ir pasekmingos kelio
nės. Sekančios savaitės pabai
goje jie išskris į New Yorką, 
kur užbaigs paskutines prisi
ruošimo smulkmenas ir gegu
žės 20 d. — septintose Charles 
E. Lindbergh’o “New York-

Paryžius” žygio sukaktuvėse — 
pasileis ilgon, virš 4,500 mylių 
kelionėn į Kauną.

“Naujienų” red. P. 
Grigaitis Pirmos Ge

gužės iškilmėse
Kalbės LSS. centralinės kuopos 

rengiamose darbininkų šven
tės iškilmėse.

Pažiūrėkime į gamtą. Ji jau 
atgija po sunkios žiemos, pra
deda žydėti. O kaip su tavimi 
darbininke? Ar tu prabusi po 
sunkaus miego drauge, su visa 
gamta? Jeigu prabusi, stok į 
eilę su visais pasaulio darbi
ninkais pirmadienį, Gegužės 
Pirmą ir pareišk pasauliui, kad 
ir tu turi teisę gyventi šiame 
pasaulyje lygiai su kitais žmo
nėmis/ kad darbininkas neturi 
kęsti badą ir skurdą, kuomet 
lygus jiems yra apsisupę tur
tais.

Gamta pagamina daug dau
giau, negu žmonės gali sunau
doti, bet tuo pačiu laiku jos 
dovanomis naudojasi tik maža 
saujelė, o minios bedarbių 
miršta badu. Užtektinai ilgai 
tylėjome, nors kantą prabuski- 
me ir prabilkime už savo tei
ses. Jeigu visi darbininkai tai 
padarytų, tai tikrai visas pa
saulis sudrebėtų. Ištarkime 
kartu tik kelius žodžius: “ša
lin skriaudą, šalin neteisybe, 
lai gyvuoja lygybė ir broliška 
meilė!”

Draugai darbininkai, visi 
kaip vienas bukime Pirmą Ge
gužės Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, kur LSS. rengia didžiu
les iškilmes, su koncertu ir 
prakalbomis, tos darbininkų 
šventės paminėjimui. Koncerte 
dalyvaus “Pirmyn” choras ir 
solistai. Kalbės “N.” redakto
rius IP. Grigaitis ir kiti kalbė
tojai.

Nei vienas darbininkų netu
rėtų pasilikti namie tą dieną. 
Tai yra darbininkų šventė ir 
patys darbininkai ją turi iškil
mingai sutikti. —A. K. Sargas.

Auto kolizijoj žuvo 
jaunas Brighton par- 
kietis Bruno Banis
žuvo ir jo draugas Sullivan, 

kai išvežiodami groserius, iš
važiavę už miesto, susidūrė 
su kitu automobiliu.

pašarvoti jų namuose. Kaip 
kūnų parvežime, taip ir abiejų 
laidotuvėms patarnaus grabo- 
rius J. J. Bagdonas, kuris kiek
vienam suinteresuotam malo
niai suteiks platesnių žinių 
apie šią nelaimę, tik pašaukite 
Republic 3100.

(Anglų laikraščių praneši
mais, George Sullivan 40 m. iš 
Elmwood IPark ir Bruno Banis 
liko užmušti, kai jie važiuoda
mi į Freeport, ties Marengo 
įvažiavo į medį. Troką valde 
Sullivan ir esą spėjama, kad 
jis važiuodamas prisnūdęs.

Bruno Banis motina Ona Ba- 
nienė-Simonaitiene per ilgus 
metus daug darbavosi socialis
tų eilėse, iš kurių ne ikišiol 
nėra pasitraukusi, tik šeimyni
niai reikalai ir dabartiniai sun
kus laikai privertė ją iš paties 
veikimo laikinai pasitraukti).

Prašo lietuvių šeimy
nų priglausti 12 me

tų našlaitę
Kai kurie suinteresuoti as

menys kreipėsi j “Naujienas” 
prašydami padėti jiems suras
ti lietuvių šeimyną, kuri norė
tų priimti ir auginti 12 metų 
lietuvaitę našlaitę.

RADI O
RADIO PROGRAMAS

šiandie 7 vai. vakare iš sto
ties WGES, 1360 kc. įvyksta 
nuolatinis antradienio radio pro
gramas, leidžiamas lėšomis 
Peoples Furniture Co. krautu
vių.

šį sykį klausytojai išgirs dai- 
ninirfkę Genovaitę Šidiškis- 
Giedraitienę, People Radio due
tą ir kitus.' Kalbės Dr. Dundu
lis, M. D. Dąjyvaus “Dėdė Vai 
tekūnas, bus graži muzika ir 
visokių kitokių įdomių dalykų. 
Todėl nepamirškite užsistatyti 
savo radio.—Rep. XXX.

PRANEŠIMAI
Kurie turite pirkę morgičius iš Uni- 

versal State Banko ant Canakakas namo 
North West kampas Halstcd it Archer 
Avė. Malonėkite utarninke, balandžio 
25 d., 7 vai. vak susirinkti į Universal 
Mtgr. b Invst. Co. 3320 S. Halsted St. 
Ten turėsime nutarti ką toliaus daryti, 
nes nuošimčiai ir taksos nemokėtos.

— R. R.
• l“"1

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

MADOS MADOS MADOS

Vakar automobilių kolizijoj 
prarado savo gyvastį jaunas 
Brighton Park lietuvis, Bruno 
Banis, sulaukęs tik 19 metų 
amžiaus, gyvenęs 4030 Brigh
ton Place.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)

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

1616 So. Halsted St.

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.,

Garsinkites Naujienose

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

7 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES 

W. G. E. S.
13 6 0 KILOCYCLES.

NAUJO.! VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: Cf*
Sienoms popiera rolelis .......... vw

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

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

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

Del pasitarimo kreipkitės

Help VVanted—Malė

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

2650 So. Ridgeway Avė. 
—O----- —

Tel. Calumet 1656 
3241 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

REIKALINGI janitorUus pagelbinin- 
kai nevedę, unijistai. Mike William, 
Tel. Edgewater 2327.

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

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

i”****aP*l*eiii**a*d*d*****e**^^

50 PATYRUSIŲ single needle skal
biamų dresių siuvėjų. Šviesi dirbtuvė, 
smagios darbo sąlygos. Koracb Brothers. 
913 West Van Buren

MERGAITE abelnam namų darbui, 
turi būt ant vietos. Atsišaukite. 3558 
W. Roosevelt Rd. Tel. Kedzie 3230.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia 

AAReM**»^^*»**^^*^*******#*^A***^»R^RRR0Wa

DU SIUVĖJAI, 2 preseriai ir 2 ran
koms finišeriai dėl kautų. Patelefonuo
kite dėl pasitarimo. Sheldrake 7750.

For Reni
RENDON 4 kambarių flatas. 3 lu

bos, iš fronto su visais parankumais už 
$13.00 į mėnesį.

913 W. Cullerton St.

ANT RENDOS flatas 4 kambariai 
su visais parankumais, naujai dekoruoti, 
renda nebrangi. 3341 S. Auburn Avė.

Business Chances
Bizniai

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

1213 W. 21 St.

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

4554 So. Rockwell St.

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

4901 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI grosernė, lietuvių ap
gyventa, biznis gerai eina, bet iš prie
žasties vyro ligos esame priversti par
duoti. 3246 Emerald Avė.

Fanus For Sale

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

f PAVEIKSLAS KURIO HITLERLIS * 
NEAPKENČIA!

Pirmas Vokiečių Revoliucijos Paveikslas!
G. W. PABSTO

* *Kameradschaft”
(“Draugai”) ».

Su ERNST BUSCH
Paskilbęs krutamųjų paveikslų aktorius ir vokiečių komunistų par-jos narys

— ir Visų Žvaigždžių Sąstatas.
IŠGIRSKITE VOKIEČIUS DARBININKUS KALBANT 

Kalbama Darbininkų Epokos Filmą su Angliškais parašais.
PRADEDANT TREČIADIENY. BALANDŽIO 26 D.

PlflOCh & «ludlV■ —_________Michigan Blvd.

25c iki 2:00 po piet — 40c Vakarais
" 1 1 1 TSff...— &

3433 ■— Mergaitei mokyklon eiti suknelė. Sejonėlis ir bliuzka skyrium. 
Sukirptos mieros 6, 8. 10 ir 12 metų amžiaus mergaitėm.

3432 — Elegantiška, naujos mados suknelė. Pasiūdinta iš sunkesnes vienos 
spalvos materijos, šilkinės arba vilnonės. Patogi ir tinkanti išėjimui ant gatvės. 
Sukirptos mieros 14. 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

3141 — Sporto suknelė. Pasiūta iš vienos spalvos materijos. Jeigu kam 
tinka gali atsiūti kitos spalvos pritaikintos prie materijos šilku, Sulyrptos' mie
ros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę*

Norint gauti viena ar dau-Į/T^.... . -......
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę 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, Pattem Dept*, 1789 
9o. Halsted SU Chicago. III.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No

Mieros .......____ .......... per kratinę

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)
i ■ ■ ■

(Miestas ir vate.)
..... ........ ............. . .....—„ąrf-

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

15c
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO

Apsisaugokite nno perslBaldlmo re
guliariai išvalydami savo vidurius} 
Laikykite savo vidurius Kuosai, pre- 
Salinkite nuodijančią medegą! Vartoklt 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipartimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
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.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

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

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

J. OKSAS *
2649 W. 43 St.

120 akrų su gyvuliais Mich.
80 akrų su gyvuliais Wis.
20 akrų su budinkais. vištų farma. 

Maino ant miesto propertės.
Bungalovv 6 kambarių Marųuette, par

duos pigiai arba mainys ant lotų arba 
mortgičių.

CHAS ZEKAS
3647 Archer Avė., Virgini 0757

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimai

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

BRIGHTON PARKE
’ Parsiduoda 6 kambarių mūrinis kam
pinis namas su bučerne ir grosernę, 
cash biznis. Refrigeracijos kaunietis ir 
ice cream baksas. Tinkamas pasiuliji- 
mas bus priimtas. Bargenas.

Palaukite
Tel. Lafayette 0470

Furniture & Fixtures

NAUJI ir vartoti barams fixturiai ir

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

Soda Fountain (20 centų ant dolerio). 
1434 So. Wabasb Avė.

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuo jaus 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 bite kainą.

5717 Sheridan Road

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

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

4300 So. Wood St.
Telefonas Virginia 1564

3 AKERIAI žemės ir 3 kambarių na- 
mas parduosiu arba renduosiu. 20 my
lių į vakarus prie Lake St. Savinin
kas 4829 W. 23rd St. Tel. Cicero 
1929-J, Cicero, Iii:




