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Atstovų Butas Jau Priėmė 
Musele Shoals Projektą

Naziai užgriebė ru
sų-vokiečių aliejaus 

korporacijų
Stengiasi pasigriebti j savo ran

kas net ir ekonomines šalies 
organizacijas

Siūlo ankščiau užda
ryti Chicagos viešą

sias mokyklas
Viešąsias mokyklas siūloma už

daryti nuo gegužės 15 iki 
spalio 1 d.

Prezidento projektas išvystyti Tennessee 
upės baseiną dabar eina senatan

WASIIINGTON, bal. 25. — 
šiandie atstovų butas 306 bal
sais prieš 91 preimė platų pre
zidento Roosevelto projektą iš
vystymui Tennessee upės basei
no. Bilius dabar eina senatan, 
kuris jį svarstys netolimoj atei
ty.

Senate yra įneštas kitas, se
natoriaus Norris bilius tuo pa
čiu projektu, kuriam preziden
tas labiau pritariąs, nes jis ei
na toliau išvystyme tos upės 
baseino, negu atstovų buto pri
imtas Hill bilius.

Priimtasis Hill bilius nusta
to, kad butų sukurta valdžios 
korporacija Tennessee Valley 
Authority, kuri operuotų milži
nišką Musele Shoals hydroclek- 
Iros stotį ir su ja surištas dirb
tuves “interesuose šalies gyni
mo, agrikultūros ir industrijos 
išvystymo, navigacijos ir potvy
nių kontrolės”.

Ta korporacija tuTėtų pasta
tyti ir daugiau tvenkinių, kaip 
tik bus reikalas, elektros gami
nimui ir potvinių kontrolei. 
Korporacija turi išnuomoti, ar 
pati operuoti nitrato dirbtuvę 
ir per du metus pagaminti 10,- 
000 tonų.nitpogenp. Perviršis 
pagamintos elektros turi būti 
parduotas miestams, pavie
tams ,valstijoms ir privatiniems 
asmenims. Tuo tikslu valdžia 
gali pravesti vielas ,jas nuo
moti ar išpirkti.

Tam darbui turi būti išleista 
bonų už $50,000,000 ir paskirta 
$10,000,000.

Tas projektas dar tuo yra 
svarbus, kad pati valdžia pirmų 
kartą įeitų į gaminimų ir tei
kimų gyventojams pigios elek
tros ir kitų reikmenų ir tuo i- 
eitų į ikišiol skaitytą nepalie
čiamų privatinio biznio sritį.

Senatas tebesvarsto pinigų 
infliaciją

•Senatas vis dar tebesvarsto 
administracijos pinigų infliaci
jos bilųi. Už infliacijos bilių 
pasisakė pažangieji republiko- 
nai. Bet biliaus priešininkai 
ieško sau talkininkų tarp sidab
ro remonetizavimo šalininkų, 
kad su jų pagelba tų bilių at
mesti.

Tečiaus patys priešininkai ne
sitiki biliaus priėmimų sutruk
dyti.
Komitetas svarsto 30 vai. darbo 

savaitę
Atstovų buto darbo komite

tas šiandie pradėjo svarstyti 30 
valandų darbo savaitės bilių. 
Pirmiausia komitetui liudijo 
,darbo sekretorė Frances Per- 

• kins. Ji pranešė komitetui, kad 
prezidenats nelabai pritariąs se
nato priimtam biliui, bet su 
nustatymu minimum algos, bi
lius susilauktų administracijos 
parėmimo.

Į komiteto posėdį atsilankė 
ponia Roosevelt ir Anglijos 
premiero duktė Ishbel MacDo- 
nald, kurios susilaukė nemažų 
ovacijų.

Dvi Waukegano lie
tuvaites sesutes už

muštos traukinio
WAUKEGAN, III., bal. 25. — 

šiandie Chicago & Northwest- 
ern ekspresinis traukinys pa
vojingai kryžkelėj užgavo auto
mobilių ir užmušė dvi lietuvai
tes—France Vitkus, 12 m., 1122 
S. Victoria St., North Chicago 
ir jos vyresnę sesutę Mrs. Stel- 
la Hampersomian, 18 m., 570 
Oak St., Waukegan, taipgi ii 
pastarosios vyrų Michael Ham- 
perzomian, 22 m. Jie buvo vedę 
tik pereitą vasarų.

Abu jie, Michael ir Stella, 
išvažiavo pasivažinėti automo> 
biihi. Nuvažiavę į North Chi
cago iš mokyklos pasiėmė se
sutę Frances ir gryžo atgal 
į Waukeganą. Važiuojant per 
iškeltų kryžkelę, kuri dėl savo 
pavojingitfmo buvo per du me
tus uždaryta ir tik nesenai ją 
atidaryta, juos užgavo trauki
nys ir visus tris užmušė vietoj.

Pasitarimai su Fran- 
cija neiną labai 

sklandžiai
Francija iškėlė karo skolų klau

simą, grūmoja muitų karu 
dėl Amerikos nuėjimo nuo 
aukso pagrindo

WASHINGTON, bal. 25. — 
Vakar vakare prasidėję pasita 
rimai tarp prezidento Roose- 
vetlo ir Francijos atstovo Her- 
riot neiną itaip sklandžiai, kaip 
kad praėjo pasitarimai su Ang
lijos premieru MacDonaldu.

Tvirtinama, kad Herriot iš
kėlęs karo skolų klausimų, ku
ris likęs nustumtas į šalį ir 
visai nebuvo pajudintas pasita
rimuose su* MacDonaldu. Pran
cūzai taipgi yra labai nepaten
kinti Amerikos nuėjimu nuo 
aukso pagrindo ir buk grūmoja 
muitų karu, kad uždaryti Fran
cijos duris atpigusiomis Ame
rikos prekėms.

Bet kas dedasi pasitarimuose, 
nieko tikro nežinoma; tų žino 
tik tuose pasitarimuose daly
vaujantieji, bet jie nieko ne
skelbia iki pasitarimai nebus už
sibaigę.

Šiandie prasidės formalus 
Roosevelto pasitarimai su Ka
nados premieru Bennett.

Apkaltino apdraudos 
kompanijos virši

ninkus

Gyvas pirkliavimas Chicagos grudų biržoje, kai Amerika nuėjo nuo aukso pagrindo ir prasidė
jo infliacija. Pagyvėjus grudų prekybai prasidėjo ir lėtas grudų kainų kilimas.

Mažiausia 100,000 
Vokietijos žydų ne

teko uždarbio
Jie pašalinti iš vietų, neduočiau 

ma jiems jokio uždarbio, bet 
kartu jų neišleidžiama iš Vo
kietijos

ORR
Chicagai ir apielinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana 
Sauja:

Giedra, tiek pat žaliau
Saulė teka 4:54, 

42.

CHICAGO.—Vakar grand ju- 
ry apkaltino 9 viršininkus ban
krutavusios Security Life In 
surance Co. ir dviejų pagelbi- 
nių kompanijų
States Life Insurance Co. of 
Hammon ir Keystone Holding 
Co. Kaltinamą, kad nusukę 
kompanijai $1,702,000.

Northern

leidžiasi 6:

BERLYNAS, bal. 25. —Sio
nistų vadai apskaito, kad ma
žiausia 100,000 žydų neteko už
darbio ir yra pasmerkti bada
vimui, nazių valdžiai pradėjus 
kampaniją, kad pašalinti žydus 
iš industrinio, profesinio ir 
kultūrinio šalies -gyvenimo. 
Tarp jų yra apie 15,000 gydy
tojų ir 15,000 advokatų, kurie 
tapo pašalinti iš vietų ir jiems 
atimtos teisės praktikuoti. Kiti 
gi yra rašytojai, artistai ir 
sankrovų ir raštinių darbinin
kai.

Apie 40,000 žydų pabėgo iš 
Vokietijos. Tai daugiausia sve
timšaliai. Vokietijos gi žydai 
nors ir stengiasi išvažiuoti už
sienin, bet jų Vokietija neiš
leidžia, bijodamosi, kad jie ne- 
paskleistų užsieny propagandos 
prieš Vokietiją. Bet kartu 
jiems neduodama jokio uždar
bio, iš kurio jie galėtų nors 
skurdžiai pragyventi.

Valdžia vis dar nėra paten
kinta ir stengiasi pašalinti iš 
darbo dar daugiau žydų, nes 
esą vis dar daugelis žydų laiko 
atsakomingas vietas. Valdžios 
nusistatymu, jokiose vietose ne
gali būti daugiau* i nuoš. žydų, 
nes tokį nuošimtį jie sudaro 
visų gyventojų.

Tečiaus yra netiesa, kad Vo
kietijoje yra tik 600,000 žydų. 
Tiek žydų atkakliai laikosi savo 
tikybos. Tečiaus daug dides
nis skaičius yra vedę vokietes, 
savo tikybos atsižadėję ir iš 
žydų bendruomenės išėję. Pačios 
valdžios dekretais ,gi žydais yra 
visi tie, kurių nors vienas tė
vukų buvo žydas. Jeigu* ir to
kius skaityti žydais, tai žydų 
Vokietijoje bus keli milioruai.

Valdžios pašalintieji žydai 
negali gauti jokio darbo. Ypač 
inteligentai, žydų firmos ne
gali jų samdytis ,nes joms įsa
kyta nesamdyti nė vieno; žydb 
darbininko. Vokiečiai, žinoma, 
irgi jų nesamdys, bijodamies 
nazių. Taigi Vokietijos žydai, 

‘ypač inteligentai yra pasmerkti 
badui, be teisės išvažiuoti į už
sienį ieškotis ten pragyvenimo 
šaltinio.

Naziai studentai reikalauja pa
šalinti 28 profesorius

Kiel universiteto naziai stu
dentai pareikalavo iš rektoraius 
priversti rezignuoti 28 profeso

rius, jų tarpe žymiausius Vo
kietijoje mokslininkus ir švie
tėjus. Naziai sako, kad jie ne
norį tarpe profesorių turėti 
žydus, liberalus ar marksistus 
ir grūmoja riaušėmis, jei tie 
profesoriai nebus pašalinti.
Naziai prižada dideles reformas

Nazių propagandos ministeris 
Goebbels paskelbė, kad Gegu
žės Pirmoji bus “nacionalių (na
zių) darbininkų šventė”.

Kalbėdamas Cologne jis tarp 
kitko pareiškė:

“Kada gegužes 1 d. kancleris 
Hitelris paskelbs pirmų metų 
programų iš keturių metų pro- 
gramo, pasaulis supras, kad tai 
yra ne nacionalė, bet socialis
tinė revoliucija. Ekonominė 
sistema bus reformuota iš pat 
pagrind’ų. Liberalistinis indi
vidualizmas bus sutriuškintas. 
Komunalės idėjos priduos visai 
naujų išvaizdą musų ekonominei 
sistemai. Kad atilkti musų pla
nuojamų konstruktyvį darbą, 
mums reikia ir mes norime tai
kos”.
Grūmoja represijoms žydams
Bet toj pačioj kalboj tas pats 

Goebbels taipjau pareiškė:
“Mes skaitome žydus savo 

preišais, bet ikišiol mes rodėm 
jiems švelnumą, kurio žydai ne
užsitarnauja. Jeigu jie mano, 
kad tas švelnumas yra silpnu
mas, mes greitai juos išmokin
sime kitaip manyti.”

Max Kassel, Woesbaden pie
nininkas ,tapo sušaudytas savo 
namuose nežinomų puolikų. Tito 
pačiu laiku du puolikai užpuolė 
kitų žydų, Rosenstrauch ir ėmė 
grūmoti revolveriais. Užpulta- 
sisi mirė nuo širdies ligos. 
Abiejuose atsitikimuose puoli
kai pabėgo.

Siūlo pravesti tunelį 
po Mont Blanc kalnu

GENEVA, bal. 25. — Frau- 
ei jos ir Italijos valdžioms tapo 
įteiktas planas iškasti automo
biliams tunelį po augščiausiu 
Europoje kalnu, Mont Blanc, 
kuris sujungtų abiejų šalių 
kelius. Abi valdžiės priėmė 
planą prienipe.

Nors tai butų milžiniškas 
darbas, bet galbūt butų mažes
nis už kitus atliktus didielius 
darbus Alpuose. Tunelis butų 
8 mylių ilgio— trumpiausias iš 
visų Alpų tunelių. Tunelis la
bai sustiprintų Rymo-Paryžiaus 
vieškelį.

TEGERANAS; Persijoj, bąl. 
25.—Biznierių įr prekybos bu
tų delegacija apsilankė pas 
šachų ir pareikalavo, kad jis 
panaikintų Persijos • prekybos 
sutartį su sovietų Rusija.

Wisconsino valstija 
ratifikavo prohibi- 

cijos atšaukimą
Yra antroji valstija ratifikavu

si prohibicijos atšaukimo 
konstitucijos pataisa

MADI'SON, Wis., bal. 25. — 
Wisconsino valstijos konvencija, 
susidedanti iš 14 vyrų ir 1 mo
teries, vienbalsiai ratifikavo 
konstitucijos pataisą, kuri at
šaukia nacionalę prohibiciją.

Tuo budu Wisconsinas pata
po antra valstija ratifikavusi 
prohibicijos (atšaukimų. Pirmoji 
buvo Michiganas.

Wisconsinas taipjau buvo an
troji valstija keli metai atgal 
atšaukusi prohibicijos vykinima 
savo valstijoje.

Rumunijos fašistai 
skelbia boikotą 

žydams
BUCHARESTAS, bal. 25. — 

Fašistų geležinės gvardijos dis- 
'trikto konvencija Radautze nu- 
įtarė paskelbti 10 dienų boikotą 
žydų sankrovoms visoj Buko
vinos provincijoj, pradedant 
nuo balandžio 27 d.

Tuo pačiu laiku* tapo suor
ganizuotas komitetas akstinti 
tiesioginius prekybos kontrak
tus su Vokietijos firmomis, kad 
apsilenkti žydų perkupčių.

Prašo Californijai dar 
$7,000,000 pašelpos.

WASHINGTON, bal. 25. — 
Atstovas Burke iš Californijos 
įnešė bilių, kad Rekonstrukci
jos Finansų korp. paskolintų 
dar $7,000,000 atstatymui nu
kentėjusios nuo žemės drebėji
mo Californijos. Tie pinigai 
butų sunaudoti atstatymui vie
šųjų trobesių. Jis taipjau pra
šo prailginti skolos atmokėji- 
mą iki 20 mėtų. Pirmiau kon
gresas tam dalykui yra pasko
linęs. $5,000,000.

BERLYNAS, bal. 25. — Ne
žiūrint Rusijos diplomatinių 
protestų, Vokietijos valdžia pa
darė naujų kratų Derop rusų- 
vokiečių aliejaus kompanijos 
raštinėj ir areštavo 20 vokiečių 
darbininkų, kuriuos kaltinama 
už komunistinį veikimų. Biznio 
vedėju tapo pastatytas nazių 
komisionierius.

ši kompanija parūpina apie 
trečdalį Vokietijoje suvartoja 
mo aliejaus ir gasolino. Vokie
čiams puolus rusų kompaniją, 
prekyba su Rusija pasidarys 
nebeįmanoma ir Rusija vargiai 
galės užmokėti savo skolas Vo
kietijai.

Naziai nepasitenkina pasigro- 
bimu šalies politinio ir kultū
rinio gyvenimo. Jie stengiasi 
pasigrobti į savo rankas ir vi
sas ekonomines draugijas ir 
prekybinius ir industrinius sin
dikatus ir jau paskyrė savo ko- 
misinieriuts visai eilei ekonomi
nių organizacijų.

Braunschweige visas naciona
listų direktoriatas nuėjo pas 
nazius. Tikimąsi, kad tų patį 
padarys ir užsienio reikalų mi
nisterijos darbininkai. Yra la
biau negu abejotina, kad baro
nas von Neurath ir toliau pa
siliktų užsienio reikalų minis- 
teriu.

\ ♦ f • * ‘

Kova už Kupeikow 
vartus tebesiaučia; 
1,000 chiniečių žuvo

PEIPING, Chinijoj, bal. 23. 
—Gerai disciplinuota Chinijos 
kariuomenė betetęsia atkaklią 
kovų su4 japonais už vartus 
Chinijoj didžiojoj sienoj ties 
Kupeikow, kurių paėmimas ati
darytų japonams tiesų kelių į 
Peipingų.

Japonų pranešimas sako, kad 
toje kovoje žuvo mažiausia 
1,000 chiniečių, sužeistų gi 
skaičius yra nesuskaitomas. 
Bet ir patys japonai pripažys- 
ta, kad chiniečių pasipriešini
mas yra labai atkaklus.

74 žmonės žuvo že
mės drebėjime

KOS, Dodekano salose, bal. 
25.—Vien šiame mieste žuvo 74 
žmones laike žemės drebėjimo, 
kuris supurtė šias salas ir visą 
Mažosios Azijos pajūrį. Dau
giau kaip 400 žmonių sužeistą.
30 žuvo žemes drebėjime kitoj 

saloj
ATHENAI, bal. 25. — 30 

žmonių liko užmušta ir dau
giau 100 žmonių sužeista Gos 
saloj, vienoj iš Dodekano salų. 
Aegejos juroj, prie Mažosios 
Azijos, laike žemės drebėjimo 
užvakar.

DETROIT, Mich., bal. 24. — 
First ir Guardian National ban
kai, kurie yra konservatorių 
raiškose, išmokės 800,000 depo- 
žitorių dar 30 nuoš. jų depo
zitų., Viso bus išmokėta $131,- 
000,000.

STOCKHOLM, bal. 24.—Šve
dijos finansų ministeris Wig- 
foršs pasišauks dešimtį ekono
minių ir finansinių ekspertų ap
svarstyti pinigų klausimų ir 
paskiausius finansinius ir eko
nominius įvykius pasaulyje.

CHICAGO.—Mokyklų taryba 
dabar svarsto sumanymą visai 
uždaryti Chicagos viešąsias mo
kyklas iki bus galima išmokėti 
mokytojams algas.

Vieton to sumanymo, mokyk
lų tarybos prezidentas Orville 
J. Taylor pasiūlė savo sumany
mą. Jis siūlo mokyklas šį pa
vasarį uždaryti ankščiau, būtent 
uždaryti jas gegužės 15 d., vie
ton birželio 22 d. Rudeny gi 
mokyklas atidaryti vėliau*, bū
tent spalio 1 d., vieton rugsėjo 
5 d. j

Jis sako, kad prie dabartinių 
sąlygų laikyti mokyklas atda
ras nėra naudos ,nes algos mo
kytojams nemokėtos jau nuo 
pereito birželio mėn. Negauda
mi algų ir neturėdami iš ko 
pragyventi, mokytojai negali 
tinkamai atlikti savo darbo ir 
iš jų mokinimo dabar yra ma
žai naudos mokiniams. Užda
rant gi mokyklas ankščiau ir 
vėliau jas atidarant žymiai su
mažėtų išlaidos (kitų apskait- 
liuojama net $12,000,000) ir pa
lengvėtų išmokėjimas užsilikir
siu mokytojams algų.

Dar nežinia ar mokyklų tary
ba priims šį pasiūlymų. Bet jau 
ir pirmiau joje pasireiškė daug 
šalininkų mokyklų uždarymui.

Užpuolė komunisti
nės unijos raštinę; 1 

puolikų užmuštas
NEW YORK, bal. 25.— Bu- 

rys gelžgaliais apsiginklavusių 
žmonių vakar užpuolė komu
nistinės Needle Trades unijos 
raštinę, W. 28 gatvėj ir sukė
lė joje smarkias muštynes. Spč 
jama, kad šios muštynės buvo 
pasekmė savitarpinių kivirčių 
kailinių siuvėjų tarpe. Tie ki- 
virčiai eina tarp ištikimųjų ko
munistų ir neištikimųjų deši
niųjų “sklokinnkų”. Unijos sek
retorių yra Ben Gold.

Kilusiose muštynėse, į kurias 
greitai įsimaišė policija, kuri 
toje apielinkėje saugojo streiko 
apimtas siuvėjų dirbtuvėles, 1 
žmogus liko užmuštas, ir 16 
žmonių sužeista.

Policija po visos dienos ty
rinėjimo, areštavo 8 žmones, 
kuriuos kaltina už žmogžudys
tę. Tarp suimtųjų yra Samuel 
Green, kurį suimta puolimo vie
toje, bėgantį iš raštinės su 
ginklu rankoje.

Užmuštasis tebėra neindenti- 
fikuotas, bet spėjama, kad jis 
yra vienas puolikų, nes prie jo 
rasta geležgalis.

NEW YORK, bal. 23. — 
Dviems gasolino tankams eks- 
plodavus užsidegė valtis Great 
South įlankoj. 17 joje buvusių 
žvejoto jų liko išgelbėti.

KELIAUJANTIEMS LIETUVON
Parūpiname visus reikalingus dokumentus, duodame 
patarimus ir pilnai išrengiame į kelionę, be jokio rū
pesčio. Atsineškite tik savo dokumentus, o mes viską 
prirengsime. Turime gražius spalvuotus visų laivų pla
nus, iš kurių galėsite pasirinkti sau patogiausius lai
vus. Duosime teisingus nurodymus kaip susitvarkyti 
su pinigais.

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSĘVELT 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St
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Hammond, Ind.
Tapo areštuotas 17 metų am
žiaus jaunuolis už vagiliavimų

. Šiomis dienomis čia tapo 
areštuotas gerų katalikų vai
kas, Ąnthony Mikulan (Miku- 
lėnas). Suimtas jis ryšyje su 
eile piešimų, kurie buvo papil
dyti per paskutinius kelis mė
nesius. Pirmiąusiai policija pa
darė kratų John Tempko na
muose, kur surado įvairių vog
tų daiktų, — dviratį, rašomų
jų mašinėlę ir t. t. Tų daiktų 
vertė siekia apie $300.

• Tempko ir Mikulėnas tapo 
suimti mokykloje ir pasodinti 
į kalėjimų. Abu yra septynio
likos metų jaunuoliai. Ieškoma 
dar Frank Rygasewicz, 20 me
tų jaunuolis. Sakoma, kad jis 
irgi priklausęs prie tos vagilių 
šaikos.

Jau tapo išaiškinta, kad jau
nuolis Mikulėnas per kelis mė
nesius kartu su savo draugais 
užsiimdavęs vagiliavimu.

Reikia dar pridurti, kad Mi- 
kuĮėno tėvai yra karšti katali
kai ir kas sekmadienį eina 
melstis į lenkų bažnyčių.

Vietinis. 

kieti joje darosi. Prieita jau 
net prie to, kųd nųtąrta degin
ti priešingas iiaciams knygas. 
Tai tikras barbarizmas.

Kai kurie ir Detroito vokie
čiai pasidarė Hitlerio šalinin
kai ir net surengė mitingų, 
kad pateisinti dabartinių Vo
kietijos valdovų darbus. Ta
čiau jie susilaukė didžiąusį 
kačių koncertų. Vadinasi,Ame
rikoje jiems sunku ’surasti 
pritarėjų. —F Lainuskas.

Grand Rapids, Mich.
Kur dingo Vilniaus Vadavimo 

Komitetas?’T _______
Kaip žinoma, po apsilanky

mo profesoriaus Biržiškos mu
sų mieste, tuoj susiorganizavo 
Vilniui Vaduoti Komitetas. 
Tapo išrinkta valdyba ir apie 
15 narių sumokėjo duokles, 
šiandien nieko apie tų komite
tų nesigirdi, — net nesistengia 
Lietuvos neprigulmybės dienų 
paminėti. Jeigu to komiteto 
valdybon butų patekę socialis
tai, tai gal jau per “Vienybės” 
špaltas butų senai išplūdę už 
neveikimų. Bet juk dabar tapo 
į valdybų išrinkti tokie žmo
nės, kaip D. Greičaitis — pir

mininku. Jis sakosi esųs geras 
patriotas, K. Pašluoste iždinin
ku, — irgi didelis tautos gar
bintojas. Bet čia pasirodo,, 
kad tie dideli patriotai moka 
tik pasigirti, o veikti nieko ne
gali. Jei jau komitetas likvi
duotas, tai tegu gražina na
riams jų sumokėtus pinigus; 
o jei da jis gyvuoja, tai aš pa
tarčiau D. Greičaičiui ir K, 
Pašluostai, vietoj skaidyti S. 
L. A. 60 kuopų, gerinu darbuo
tis Vilniaus Vadavimo Komi
tete.
Pirmos Gegužės apvaikščioji- 

mas.
LSS. 51 kuopa kartu su ang

lų skyrium apvaikščios pirmų 
dienų gegužes. Apvaikščioji- 
mas įvyks balandžio 30 d. 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų De
jos svetainėje. Bus keli lygiai 
geri kalbėtojai iš Detroito, 
Mich. Taipgi bus ir progra
mas. Patartina visiems atsilan
kyti, nes tai bus gražus pir
mosios dienos gegužės pami
nėjimas. Dar teko girdėti, kad 
prie šio Socialistų parengimo 
prisidėjo ir vitinė Proletarų 
kuopa, kuri turės ir savo kal
bėtojų.

LSS. 51 kuopos mitinge tapo 
skaitytas laiškas nuo vietinių 
komunistų, kurie kvietė kartu 
su jais gegužinę minėti. Bet 
kadangi lietuviai socialistai 
kartu sutartinai veikia su an
glais socialistais, o komunistai

NAUJIENOS, Ch'icago, UI.

anglus nepakyįetč, todėl ir 
lietuviai atsisakė su komunią- 
tais dalyvauti.

Pankai
Musų mięslo žmonės dar vis 

kenčia vargų dėl užsidarymu 
bankų. Kenčia tiek darlųnin- 
kai, tiek ir darbdaviai. Kur 
da ir dirbama kiek, bet darbi
ninkams algos* neišmokama. 
Kompanijos skundžiasi, kad 
[negali gauti pinigų iš bankų, 
lodei ir darbininkams negali 
algas išmokėti. Vienintėlis 
bankas, kuris yra gerame sto
vyje, atsidarė su visais savo 
skyriais,— tai Old Kent Bank. 
Grand Rapids National Bank 
uždarytas ir nežinia kada atsi
darys. Tame banke daugiau
siai laikė pinigus ir darė biznį 
šapų kompartijos, Grand Ra
pids Saving Bank, kiek girdėt, 
visai prastoje padėtyje. Nors 
po užsidarymo už kokių de
šimties dienų atsidarė ir darė 
biznį, bet depozitoriams iš
mokėjo tik 5 nuoš. Dabar eina 
kalbos, kad gal visai turės už
sidaryti. Apgailėtina, kad to
kie dalykai įvyko, nes šitame 
banke ir SLA. 60 kuopa savo 
ne tik iždų laike, bet ir po 
kiekvieno mitingo narių su
mokėtas duokles ten padėdavo 
iki reikėdavo siųsti į Centrų. 
Man rodos, jog ir musų kuo
pos valdybos dalinai yra ap
sileidimas, kad t>o mitingo 
tuoj nesiunčia duokles Cent

Detroit, Mich.
Apie viską

Balandžio 15—17 d. viešė
jau pas savo brolį p. Frank 
G. Yurk, 9074 Strathmoor, 
Detroit, Mich. Turėjau progos 
susipažinti su p-ia Dermaitiene. 
Turiu pasakyti, jog tai yra 
populiari inteligentė.

Vėliau aplankiau savo gimi
naitę p-ių A. Gersh. Su ja ir 
jos vyru, p. S. Gersh, visuo-

rui, o laiko banke. Ypatingai 
dabartiniu laiku tai negerai. 
Taigi SLA. pinigų ne tik bu- 
yęą finansų raštininkas šat- 
kus, kuris dabar sėdi kalėji
me, nunešė virš 500, dolerių, 
b#t dabar, kad kokios, da ir 
Grand Bąpuls Sąvings Banke 
nežinia kas pasidarys su kitais 
penkiais* šimtais. O lai skau
dus smūgis. organizacijai.

—5. Naudžius.

met malonu pasikalbėti, nes 
esame vienų minčių draugai 
naujieniečiai. Balandžių 16 d. 
aš, mano brolis, jo sūnūs ir 
duktė bei musų giminaitė p-lė 
A. Yanush aplankėme The 
Detroit Institute of Art. Ten 
dar visai nesenai garsiausias 
pasaulio sieninių paveikslų pie- 
šėjas-dailininkas Diego Rivera 
nutepliojo visas The Detroit 
Institute of Art Garden Court 
salės sienas, paveikslais, vaiz
duojančiais moderninę industri
jų.

Tikrai įdomus paveikslai. Vi
siems verta eiti pamatyti juos. 
Garsus meno kritikai sako, jo- 
gei tie paveikslai suteikia Det- 
roijt miestui teisę vadintis žy
miu miestu dailės žvilgsniu, 
kaip kad dabar jis yra žymus 
savo industrija.

Balandžio 15 d. aš, mano 
brolis su šeima ir p-lė A. Ya
nush. turėjome pietus pas p-ių 
Belovitch, Wayne, Mieh. Ten 
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praleidome likusią dienos dalį 
besikalbėdami. P-ia Belovitch 
jau senai atvažiavusi iš Lietu
vos, yra našlė ir gyvena su sa
vo keturiais sunais ir trimis 
dukterimis. Visi jos sūnus ir 
dukterys jau vieni baigę, o ki
ti dar eina aukštus mokslus 
Detroite. Visi jie yra inteligen
tiški žmonės. —G. J. Yurk.

VATENTS
LaDum dane reMUa 
prie patentu. Nertai, 
kaaktt vilkindami ■■ 
aptmuirojlma * a v o 
enmanymn. Prl«1q»> 
hite braltinl ar mo
deli dėl Inatrukellų. 
arba ralyklte dėl 
NKM0KAM08 kny* 
Ktde "How ta Ob- 

n a Patent" Ir “I

I DYKAI 
KNYGELI

— _ --------- Reeord at In*
ventlon” formoa. Nieke neimant 
oi Informacija* ką daryti. 8«rI* 
relini jinai laikomi paslaptyje. 
Greita*, aUargua, rupectlnyna pa
tarnavime*.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglttered Patent Attorney 

43-A Secorlty garinei & Commerclal 
Bank Balldlng

(Direcily acrM* ttreel Irom Patęst OBcai 

WA8B1NGTON. D. C.

Detroit, Mich.
Didelis Pirmos Gegužės 

o pvai kšėi o ji mus.

Grand Čirens Parke 1 ge
gužės rengiama didelis apvai- 
kščiojinias ir demonstracijos. 
Prasidės 1 vai. po pietų. Ap- 
vaikščiojime dalyvaus sociali
stų partija, proletarų partija, 
opozicijos partija, Amerikos 
Darbo Federacijos nariai ir 
aidoblistai. Vadinasi, tapo su
darytas bendras frontas ir už- 
miršti visi nesutikimai. jNup,. 
kiekvienos grupės bus kalb?-' 
tojai.

Tų pačių dienų, vakare, Je- 
rico svetainėje prie Joy Rd. 
įvyks prakalbos. Privažiuoti 
galima Clearmont gatveka- 
riais. Svetainėje prakalbos 
prasidės 8 vai. vakaro. Lietu
viai privalėtų kuo skaitlin
giausiai dalyvauti darbininkų 
šventės apvaikščiojime. 
Susipešė miesto larybininkai

Prieš kięk laiko miesto ta
rybos susirinkime įvyko labai 
karšti debatai. Kai pritruko 
argumentų, tai pavartota jėga. 
Vienas tarybininkas tapo su
kruvintas. Mušėjas tuoj atsi
prašė ir tas nemalonus inci
dentas tapo ant vietos likvi
duotas. Tačiau jis labai ne
smagiai jaučiasi ir, kaip gir
dėti, žada iš tarvbos pasitrau
kti.
Diego Iii ve ros paveikslai bus 

palikti.
Šiomis dienomis komisionie- 

riai laikė susirinkimų, kuria
me buvo svarstoma Diego Ri- 
veros piešinių klausimas. Da
lykas tas, kad dėl Riveros pa
veikslų, kur vaizduojama mu
sų dienų civilizacija, kilo daug 
Irukšmo. Visokios rųšies da
vatkos reikalavo, kad tie pa
veikslai butų pašalinti, kadan
gi jie esu nemorališki. Tačiau 
komisionieriai pasirodė labiau 
subrendę ir nusprendė, kad 
tie paveikslai turi pasilikti, 
kadangi nieko nemorališko 
juose nėra.

Visgi atrodo, kad mes turė
sime skripsus. Tai bus gana 
nemalonus prezentas musų 
miesto gyventojams. Skelbia
ma taip pat, jog nuo sekamo 
mėnesio pirmos dienos bus 
pradėta alus pardavinėti. Kai 
kurie dėliai to labai džiaugia
si. Bet tam džiaugsmui,, man 
rodos, nėra jokio pagrindo.
Hitlerininkai ir pas mus pra* 

deda galvas kelti.
Kas skaito laikraščius, tas 

įerai žino, kas šiandien Vo-

TAUPYKITE SU NAUJU CHEVROLET
Taupykite ant kainos . Taupykite ant gazo ir alyvos 

Taupykite ant užlaikymo
•ii.

> «» <»

matau, kad šis Chevrolet 'Stan
dartinis šešių yra skelbiamas kaipo 
žemiausios kainos šešių cyliderių už
darytas karas.”

“Well, už $44 5, jisai yra tikrai ge
ras pirkinys.”

“Atsimeni—sename kare. Tu visuo
met norėjai, kad frontinis langas 
butų atidarytas, o aš jį norėjau už
daryti.”
“Taip,—ačiū išradėjui už tą Fishcc 
Ventiliaciją. Dabar visi esame užga
nėdinti.”

PREZENTUOJ AME (NAUJĄ 
MIESTĄVĄ SEDANĄ

Pasveikinkite kitą pastebėtiną svetį į 
Chevrolet eiles: Master Šešių Miestavą Se
daną, puošniausias, — gražiausios spalvos 
karas, visados bus pažyba žemųjų kainų 
lauke, parduodamas tiktai už $44 5, f.o.b. 
Flint, Michigan.

JBH__ Jų- užmokėsite mažiaus už Chevro-
lot negu už bylu kokį kitų šešių-cy- 
linderių uždarytų karų ant marketo. 

Jus, išteisite mažiau ant gazolino ir alyvos, negu 
kad jus išleistumetc ant byle kurio kito pilno 
didžio automobiiiaus. Jus taipgi mažiaus išteisite 
palaikymui Chevrolet pirmos rūšies mekaniška- 
nie stovyje.
Pagalios, prie visų tų sulaupų, pamųslykite, kaip 
patogu ir smagu j urna bus iš visų atžvilgių. Jus 
husite savininku didelio, patogaus Fislįęr Kon
strukcijos karo—greitas, pasitikėtinųs, švęlniai- 
bėgųs šešių—vienas puošniausių, gražiausių ka
rų, kurie yra ant kelio šiandien—ir daugiausia 
tobulo karo, kuris kada nors pasirodė žemųjų 
kainų rinkoje. T A U P Y K I T E su N A U J U 
Chevrolet! f
CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN

*445 to *565
Ali prices f. o. b, Flint, Mich. Special eąuipmant e*tra, Lorr dalivaraėt 

prices and easy 'O. M. A. C. terma. A General Motors Valuą.

MATYKITE ŠITUOS CHEVROLET DYLERIUS
Albany Tark Motor Sales, 

810*4 I.awrence Avenue, 
ChlcaRO. Illinois. 

Archer Chevrolet Sales ‘ 
6211*18 Archer Avenue, 

Aren. Illinois.
Asltlund Avenue Motor Sales, 

5433-42 8. Ashland Avenue, 
‘♦hU-aco, Illinois. 

BOumann Chevrolet nules, 
3316 Archer Avenue, 

CblctMto. Illinois. 
Blameuser Chevrolet naies. 

Nlles Centęr. HUnols. 
Caler Brotherf, 

10024 B. Miebhran Avenue, 
Cbi«.»n. įmania.

Oo- 
Clark-Maple Motor Balęs, 

Chlcaro, Illinois.

DeePlalnes Motor Sales, 
IieaPlaines, Illinois.

Tsar 6028 Boosevelt Boad, 
Beewyn. HUnols. 

Durst Chevrolet Company. 
1147*68 W. ibelĮMNĮ' Bhd., 

CbleMo. Illlnoįs.

B. H. Fleck A Compnny, 
lUnsdale. Illinois.

Carfleld Chevrolet Sules Co.
1 «“ E. Garflcid Ulvd.

Chleano. UI.
H. and K. Chevrolet "Coi 

La Grante, UI- 
Ilarry Chevrolet Sales, 

Harvey, Illinois.
Ilammel, Chevrolet 

7»?U*30 W. Urtuid 
Cble<urn. iii.

llHfner Chevrolet 
2010*12 S. Mieli Ina n 

Cbl«4*o, Ui,

Co.
Avė.

Co. 
Avė.

Keonan Chevrolet Sales, 
0320 W. 22nil Street, 

Cleero, Illinois.
Kolseth-Reld Chevrolet, 
0304 W. ChlcBKO Avė., 

Cbleairo, Illinois.
Kuthler. Chevrolet Balos, 

6817 Broiufaay 
Chlcącn. Illinois.

Lavery Chevrolol Co. 
7110 Etchiuige Avė.

Chlcmro. 1U. 
Lewls Auto Saks, 

biop Ogden, Avenue. 
ChicaKo. Illinois.

Mclnemor Motor Co., 
2710 N. Cicero Avenue.
MoffiWV,Srfcle..

cwmo^

Mlllcr Chevrolet Sales 
1832 W. Irvlng Purk Ulvd. 

ChlcaKn. Hl. 
Mihvaukee Avenue Motors, 
2604 Mlhvąukee Avenue, 

Chlceon. Illinois.
Murruy Service A Motor, 

602 Maillson Street, 
Oak pork, Illinois.

Nelson Chevrolet «flies, 
2840 N* Clark Street, 

COIcuko. IIUnoK 
Nkkey Chevrolet Sales, Ine., 

60ii> Irving Purk B|vd„ 
Chlcąąo, Ulinei*.

C'hlcngo. IillnolK.
North Shore Chevrolet Sales 

(III Maln St., 
AVIImette. UI.

Orme Chevrolet Co. 
5200 Lake Purk Avė. 

CblenKo, Illinois 
Ogden Avė. Motors, Ino.

6837*41 Offdcn Avė., 
Bertvyn, III.

Rnv O'ConnelI Motor Co., 
4025 W., MiMlIson Street, 

Chlcajro. HUnols.
A- JI. Oiisterheęk Motor Co., 

7041 S. Hulsfed Street, 
Chteato. Illinois, 

Rlduewąy bi.es,
C...

Selp Chevrolet Snle«, 
Coinmerctnl Avė., 

t Chlcago, Illlnola. 
Hlieets Chevrolet Sales 

Cottage • (Irove Avė. 
Clilcairo. l|J. 

Superlor Motor Suirs. Ine., 
0V43 S, Hplstrd Streęt, 

Chicago, lyinots.:

""‘s. "au?*' 

ChlcRgų, Illinois.

įSvanston, 
West Auto Šulce, Ipe.,M

DtlkoU1 rark.Sti)i.

Motor Solrs.« w
Vanson

Chlraffo HUMhts, .Ittfrv
Youmr & ’l0”'0,8*, (,hr’

lnol«.
“l»..

loto,
ifvrolet,

f ALAUS STIKLAS IR 
' SANDVIČIUS DYKAI!

Naujienų ir Radio Kliudo
CflEmmb I IMI ■■■vi -

GEGUŽIO 21,1933
THE OAKS DARŽE
Archer Avenue ir 123rd Street

; ' ■ • * •

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

H tie „u.frį,
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OUR DANCE
AMONG US

Shall we be silent whcn asked to the dance?
Shall
Shall
Shall

we be ever sullen and in a trancc? 
one wbo pleads with you be denicd? 
be go away discouraged and sad-eyed?

No—wc will shakc off our hcavy trancc,
Be gay and leap into a merry dance.
Wc will have niirth that filis the veins with blood 
And forget the depression that has done us no good.

It is of the Lithuanian University Club llop I steain.
It is informal, I assure you and no drcain. 
Wc will Tm wherc it is as whcn we feel wcll, 
In the Tower Room at that Drakc Hotel.

\Vho wiH play, did you ask?
Georgic Stephens with whom music is no task. 
And again, what more did you ask? 
Oh yes, May 6, starting at ninc. —Bunni'

CONFESSIONS OF A RADIO TUBE
music. Thumping of fcet and 
wagging of tongues furnished 
additional noise.

I was all heated 
ing so long whcn 
realized that the 
left. Būt what 
heard? Static? No, 
family quarrel.

“Turn that darn radio off!” 
velled someone.

It was turned off and the 
quarrel went merrily on.

I was weary yet was eager 
to help transmit some of the 
musje that is broadcasĮ Sun- 

;day mornings. Būt it was noon 
before the family arose. With 
sour faces they hung about 

i delaying the ordeal of ( dres-
I’lcincr ne Innu ne iineciHIn

from work- 
i I suddenly 

guests had 
was 

it
tbat
was

I 
a

(This i sa series of hiograph- 
irai skelches of our meni- 

bers.)

Sergeant-At-Arms
It was twenty-Kvo years 

ago, on an oldfashioncd win- 
tcr’s day, whcn snow lay in 
heaps ten fect deep that Mr. 
and Mrs. A. Bagdonas wel- 
comed a new member to their 
household. Albert H. intro- 
duced himself by mumbling to 
the curious-looking group of 
people who surrounded him.

Al started his schooling at 
the old McClellan school. Un- 
mindful of the future, hc and 
his contemporaries led a mis- 
chicvous life in the limitcd 
sphere of ąctivities, finding 
amusement in elimbing sign- 
boards, svvitching Street cars, 
and other boyish pranks. His 
early cconomic endeavors 
werc selling ncwspapers and 
bootblacking. His earncd pen- 
nies went toward stocking his 
meager library with H. Algers 
and Frank Merriwell.

Whcn Al was 10, his folks 
moved to South Shore. With 
the change of habitai, At 
nccdcd adjustinenl and a ncw 
direction of ąctivities. He joi- 
ned the Boy Scouts Mid with 
his associates sought adven- 
ture in after-school hikes and 
fishing trips. His elementary 
schooling was finished at the 
Eberhart school.

At high school Al hecame 
a nicinbor of the Linbloom R. 
O. T. C. Band, when it was 
winning the city’s musical 
and mililary honors. Al claim- 
ed membership to the Honor 
Society, Forum, Classical, and 
various . other
chibs. His high school educa- 
tion was completed in three 
years and upon graduation, 
Al matriculatcd at Crane Ju- 
nior College.

After two years of college 
work, Al left school for 
sition with the Railroad 
ply Co., first, working 
cost derk, and then, as
kecper. The company failed 
and left on young Bagdon’s 
hands much leisure time.

Hc likęs tennis, hiking, 
swimming, and tumbling; and 
his fonduos^ j for music(. led 
him to join birutes. Al is a 
chartcr member and an activc 
member of the L. U. C. The 
position of Sergeant-At-Arms 
has been fulfilled very satis- 
factorily by this young man of 
ready wit and smiling face.

— ’33.

pick the “Lithuanian Quccn”, 
the remaining tvvelve being 
crowncd the Queen’s Court 
of tlonor”. It will be the dutj 
of the “Queen and her Court” 
to officiato at all Lithuanian 
ąctivities in conncction with 
the World’s Fair and to act 
as mistresses of ceremony, 
t J thuanian Day. Thesc girls 
will have the honor of coming 
into contact and probably 
greeting many high dignitaries 
and officials as 
Horner and Mayor Kelly.

Entrancc blanks, which ap- 
pcar in many Lithuanian 
newspapcrs and the entrant’s 
photograph mušt be submitted 
to the Lithuanian Section, 
Committce on Nationalities of 
A Century of Progress, 1739 
So. Halstcd St., Chicago. The 
committce that will pick the

“Queen and her Court” is 
coniposcd ' of ten' leading 
Lithuanian professionals. .Tud- 
gment will be based upon 
chanu, lovclincss, intellcct, 
and personality.

school

a po-

as a 
time-

s Indy of the 
language proves 
very 
because

language, 
many

Governor

Send all your eonlribulions 
and criticisms to The Stu
dentu Reuieiu, 1739 So. Hat- 
sted Street.

Aleiandra Masalskis
PagolMjo Geliamai Rankai, 
Sake Penia Newakowaka

“Per auviri <hi m«tn tnrŲan 
komai geliama ranka. Naudojau Ival- 
riua Hnimentua, plaateriua ir mortls. 
Tačiau niekas n^aplbljo. Paga- 
Ilsu įlnaudojus dvi bonkaa Inkaro 
Pdn-Expellerio viri skausmai prany
ko. Ai dabar esu vlriikai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
ExpeUeriul.w

8. N. 
Phlladelphia, Pa.

rAIN-tXP£LLEfi____ t ’ s

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, 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.
15tm Oakley Avė. 

iei. Brunswick 9131

VIENA IŠ GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

3307 AUBURN AVENUE 
Boulevard 4139

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

Patartina pasisaugoti, yra dar tokių, 
kurie laiko senas kainas. Musų patarna
vimas per 20 metų yra teisingas ir nebran
gus, tokiu budu musų Įstaiga turi dideli 
pasisekimą savo profesijoj. Reikale kreip
kitės, o darbu busite užganėdinti.
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kid 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 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Whcn I was taken out of my 
box and tested I glowed 
warmly thinking that at lašt 
I would have an opportunity to 
play my part in life. After 
a trip in a coat pocket I was 
iinwrappcd and jammed into 
an expensivc radio sėt.

“Now therc’s that tube,” 
said the man who had bought 
mc as hc viciously crushed 
the wrapping paper, “so you’ll 
have to look for something 
else to complain about.”

I was eager to work būt it 
Tvas evening before I ’got my 
first chancc. The son of the 
family came to the radio after 
supper. i

“Now what?” thought
“what is this young man, high 
school student 
zen, interested

“We bring 
Hanagan with 
Sneeze sports 
end of the fifteen minutes 
sonny strolled out of the liv- 
ing room.

We tubes continued work- 
ing. Programs came and went. 
People sang and people talked 
and the wall paper listened.

Big sister came in finally 
and toyed with the dial. “The 
Befuddling Murder Mystery 
Drama” her choice. She 
listened nrore or less carefully 
būt before it ended she wear- 
ied of such concentration and 
switched to Hank Savage 
and his orchestra. For a while 
she hummed and swayed be
fore the radio, then left.

When bedtime came father 
wound the clock, tested the 
front door, and turned off the 
radio. Would someone turn it 
on in the morning?

One by one I heard them 
rise, gulp breakfast and 
part.

Mother was left alone. 
came into the living room 
all she did to the radio was 
dust it.

“Couldn’t I play for you 
while you dust? A dash of 
martial music, a malė quartet, 
a short talk about your com- 
plexion? No?”

I sighed.
Later I heard her and a 

neigbor reviewing the com- 
munity gossip.

In the evening, long after 
supper, many young people 
trooped into the living room. 
I was quite bewildered by 
such numbers būt I had little 
time to think for I was imme- 
diately put to work at top 
speed. I helped flood the 
house and vicinity with jazz

what 
music could do. Would’t that 
sour feeling be ,sweetencd by 
the song of an opera star or 
by a choir of one hundred 
voices? Perhaps in the after- 
noon.

The house bccame quiet in 
tbe afternoon. “They are read- 
ing the Sunday paper,” I con- 
jectured.

Father slouched into 
parlor and turned on the 
dio. I lit up with hope. 
turned on a 
chestra and I 
with a will.

The strains
united in poignant melody. 
They cried, they sobbed. The 
brass Instruments thundered. 
A brimming silence, then a 
single violin singing alone, 
gathering courage — the other 
Instruments joined one by one 
till all were combined in 
triumphal sound. I ,was in 
eeštasy!

Father? He was lying on the 
couch. I listened. Yes, from 
beneath the Sunday papers 
came a gentie snore.

— J. Sirutis.

The Lithuanian 
Language

You are fortunate in being 
sons and daughters of one of 
the oldest nations in the world 
and to be able to speak and to 
understand a language which 
was spoken thousands of 
years ago.

English, French, and Ger- 
man are very new languages 
when compared to Lithuanįan.

An cxtcnsivc 
Lithuanian 
to be a 
undertaking 
verv old
pendent, has 
many fonus and idioms, and 
is very logical. It is more po- 
etic thank many 
guages. ffitly aftef
study of it, which 
anian-Amcrican students 
not- possess, can one fully 
preciate it.

If you were’ to go back 
veral thousand years B. 
you would find that the 
Lithuanian language already 
existed. Of similar antiques- 
ness are Latin, Greek, and 
Sanskrit. Today, Latin is dead 
and is 
Greek, 
exists; 
spoken
thuanian, less known in books, 
štili lives as a speaking lan
guage. From this we can see 
the importance of the Lithu
anian tongue.

It is hard to visualize what 
the extent of Lithuania 
would be today, if one Lithu
anian government head after 
Vytautas had not made a 
gross, political error. As a 
result, the Lithuanian lan
guage has served as a slave 
to many other nations, namely 
the Poles, Russians, and Ger- 
mans. Lithuanian culture 
during this time could not be 
uplifted. Būt the language 
lived on; the people preser- 
ved their tongue, their beau- 
tiful b a 11 a d s, proverbs, 
thoughts, arts, and typical 
homes. This has caused other 
nations no end of wonder- 
ment and surprise.

Today, the Lithuanian lan
guage is progressing. Pure 
good Lithuanian is being 
taught. Foreign pollution is 
being evieted. The number of 
students studying Lithuanian 
in foreign schools is forever 
inereasing.

If other nations show a deep 
interest in Lithuanian, then 
your interest in your mother 
language mušt be deeper štili. 
Your desire to learn t|ie lan
guage mtist be greater and 
more enthusiastic because 
someday you will be serving 
the Lithuanian public as 
thuanian professionals.

A Lithua^an Quėen
A; IjUĮiMfiįV^n r !Qųeen -rha 

young liidy, plainly beautiful 
and typicaliy Lithuanian, is 
to be chosen from all of the 
Lithuanian girls in the world 
to dedicate Lithuanian Day, 
July 16th, at the Century of 
Progress International Expo- 
sition. Girls everywhere are 
invited to submit their pho- 
tograpbs.

This offer is opcn to every 
giri of Lithuanian birth or 
Lithuanian descent between 
the ages of 16 and 26. From 
all the photographs submitted 
tbe thirteen most charming 
girls will be chosen. From 
these thirteen the judges will •»1 foH-wrappW«Fa1'?X'

GREITUMAS
Laikas tęsiasi kuomet jus turite kokį 
nors skausmą! Reikalaukite tikrą Bayer 
Aspirin, ne tiek dėl jo saugumo, kiek' 
dėl jo greitumo.

Tabletkos, kurios yra paženklintos 
Bayer, ištirpsta iŠ sykio. Jos veikia dau
gelį minučių greičiaus negu kiti. siūlo
mi jų vietoje vaistai.

Jeigu jus matytumėte kaip Bayer As
pirin padaromi, jus suprastumėte kodėl 
jų veikimas yra joks vienodas ir toks 
pasitikėtinas. Jeįgu jus kada nors pa
stebėjote, jus žinote kad tabletkos pa
ženklintos su Bayer greit ištirpsta, ir 
pradeda veikti greičiaus negu tabletkos 
su lėtesniu veikimu.

Vartokite. tiktai tikras Bayer Aspirin. 
Jus žinote ką jus priimate. Jus žinote, 
kad jos yra nekenksmingos; nieko jose 
nėra, kad pakenkti širdžiai. Jus žinote, 
kad jus gausite geras pasekmes. Nuo 
galvos skaudėjimo, persišaldymo, neural
gijos, reumatizmo, saugios ir 
sėkmės yra visados tabletkoje 
je ženklu-

■„O'

žJiįilį.

douglas baths 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame ii

J. F. R ADŽIUS
p. LIETUVIŲ GRABORIUS
Reikąle pašaukite Radžiu, o Jis Jums sutaupys šimtus Dolerių

Palaidoja už $25.00 dolerius ir augščiau

„J. F. R ADŽIUS
”8 W. 18th Street Tel. Canal l

Chicago, Illinois

5

J- J. BAGDONAS
tikros pa- 
pažymėtp-

LIETUVIU GRABORIUS.
liūdno j.galando j paveskite man visus savojrupesčius.j 

Koplyčia veltui

2506 Wešt 63rd Street
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RINKIMAI ISPANIJOS RESPUBLIKOJE Oscar Wilde Verte A. Kartonas*

Doriano Gray’jaus AtvaizdasPereitą sekmadienį Ispanijos miestai ir kaimai 
rinko atstovus į vietines savivaldybes. Tai buvo pirmi 
masiniai rinkimai Ispanijos respublikoje po steigiamo
jo seimo rinkimų, kurie įvyko prieš dvejetą metų. Pir
mą kartą Ispanijos istorijoje rinkimuose dalyvavo mo
terys.

Telegramų pranešimai apie šitų rinkimų rezulta
tus yra ne vienodi. Pradžioje, kuomet buvo žinoma tik 
maža dalis rezultatų, buvo skelbiama, kad laimėjo res
publikos priešai. Vėliau, kai atėjo daugiau žinių, buvo 
sakoma, kad respublikos šalininkai paėmė viršų, bet 
pralaimėjo valdžios koalicija, t. y. socialistai ir prem
jero Azanos vadovaujami radikalai. Bet galutini rezul
tatai dar iki šiol nėra žinomi. Vėliausi pranešimai ro
do, kad valdžios partijos pravedė i savivaldybes 5,048 
atstovus, respublikinė opozicija — 4,206 atstovus, ir 
dešinieji klerikalai kartu su konservatoriais ir kitokiais 
respublikos priešais — 4,954 atstovus. Be to, daug at
stovų (tikrai nežinia, kiek) pravedė įvairios smulkios 
grupės.

Valdžios priešai ir monarchistai, sakoma, džiau
giasi, kad jie pergalėję, bet iš aukščiaus paduotų skait
linių nematyt, kad jiems butų perdaug gerai pavykę. 
Valdžios partijos kartu su respublikine opozicija visgi 
laimėjo apie du trečdaliu vietų, o respublikos priešai tik 
trečdalį. Prie to reikia atsiminti, kad balsavimai perei
tą sekmadienį įvyko tiktai atsilikusių provincijų kai
muose ir miestuose. Didmiesčiai, kurie randasi pramo
nės centruose, šį kartą nerinko, nes jų savivaldybių 
terminas dar nėra pasibaigęs. O kaip tik didmiesčiai 
sudaro socialistinio judėjimo tvirtoves.

Iš viso šiuose rinkimuose dalyvavo tik apie milio- 
nas žmonių, daugiausia tolimųjų provincijų valstiečiai 
ir mažų miestelių gyventojai. Jeigu ir tarpe šitų atsili
kusių gyventojų sluoksnių socialistai pasirodė esą stip
riausia partija, o respublikos šalininkai gavo net du 
trečdaliu balsų, tai vargiai yra pagrindo abejoti apie 
naujosios Ispanijos ateitį.

Iš kraštutinių “kairiųjų” elementų telegramos mi
ni tiktai komunistus. Jie pravedė viso tik 26 atstovus 
iš keliolikos tūkstančių! Komunistams Ispanijoje daro 
kompeticiją anarchistai, kurie tiki ne j balsavimą, bet 
j smurtą. To anarchistiško sentimento Ispanijos liaudy
je dar, tur būt, yra nemažai, nes per rinkimus įvyko 
daug riaušių, kurių rezultate 9 žmonės užmušti ir di
delis skaičius sunkiai sužeistų. Nėra pamato manyti, 
kad tie žmonės nukentėjo susirėmimuose su policija, 
kadangi valdžia į rinkimų kovą nesikišo. Veikiausia, 
tai įvyko kautynėse tarpe priešingų srovių.

Ispanijos liaudis, per šimtmečius vilkusi ponų ir 
kunigų jungą, dabar gauna progos laisvai pareikšti 
savo valią, renkant savo atstovus. Nenuostabu, kad 
dar ne visi moka tinkamai savo balsą pavartoti arba 
naujai įgytąja laisve naudotis. Bet patyrimas juos iš
mokins.

LIETUVOS LITAS
......m imli wiul>iwi ■limnil-

Lito kursas šiandie yra 12 nuošimčių aukštesnis, 
negu dolerio, nes litas dar tebėra paremtas auksju. O 
tuo tarpu naujų pinigų Amerika dar neleidžia apyvar
ton. Kongresas dar tik svarsto įvairius infliacijos su
manymus. Kai čia prasidės tikroji infliacija, lito kur
sas, palyginant su dolerio kursu, pakils dar labiau.

Bet kažin ar dabar Lietuvai apsimoka laikytis auk

TAIKOS PRIZAS HENDERSONUI

Carnegie fondas pripažino, kad per pereituosius 
metus daugiausia pasidarbavo pasaulio taikai Arthur 
Henderson, Anglijos darbo partijos vadas ir tarptauti
nės nusiginklavimo konferencijos prezidentas, ir pa
skyrė jam $8,450 vertės prizą.

Arthur Henderson tą dovaną pilnai užsitarnavo. 
Kada jisai dar buvo Anglijos užsienių reikalų ministe- 
ris, jam teko pirmininkauti Tautų Sąjungos suvažia
vimuose ir jisai visuomet savo įtaką pavartodavo, sto
damas už teisingumą ir tarptautinį sutikimą. Juo labai 
pasitiki mažosios tautos, nes daug kartų jisai gynė jų 
reikalus Anglijos parlamente ir Genevoje.

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 ........................... 8c
Savaitei .......................... ............ 18c
Mėnesiui ............ ;........ «.......... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...... —......................  $7.0Q
Pusei metų ............................... 3.50
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.

sinio standardo, kuomet dauguma šalių, jau nuo aukso 
valiutos atsisakė? Kuomet turtingiausios pasaulyje 
šalys, Amerika ir Anglija, pripažino, kad auksiniai 
(arba auksu paremti) pinigai jom yra perbrangųs, tai 
vargiai jie gali būti patogus vartoti Lietuvai.

Brangus pinigai reiškia prekių pigumą. Ne be rei
kalo Lietuvoje šiandie viskas labai pigu. Ūkininkai de
juoja, kad jie savo produktus turi parduoti už pusdykę, 
o tuo tarpu mokesčiai aukšti. Už mokesčius nuolatos 
parduodama ūkininkų gyvuliai ir gyvenimai. Tokia pa
dėtis yra naudinga valdininkams, kurie brangiais litais 
gauna algas, o maistą perka pigiai,. Lietuvoje biuro
kratija, matyt, turi daugiau galios valstybėje, negu 
ūkininkai, nors ir skelbiama, kad Lietuva tai —- “ūki
ninkų šalis”.

Kur jis ėjo, vargu jis pats 
bežinojo. Jis atsiminė klajojęs 
po neaiškiai apšviestas gat
ves, pro plonus tamsiais šešė
liais skliautus ir nedorios iš
vaizdos namus. Moterys užki
musiais balsais ir šiurkščiais 
juokais šaukė jį. Girtuokliai 
praoverdėjo keikdami bei 
dundėdami tarp savęs lyg 
siaubimai, beždžionės. Jis ma
tė groteskiškus vaikus, susi
traukusius ant laiptų tarp du
ryse ir jis girdėjo spiegimus ir 
keiksmus klaikiuose kluonuo
se.

Kaip tik aušrai brėkštant, 
jis patėmijo beesąs arti Go- 
vent Garden. Tamsa pasišali
no ir paraudo neaiškiomis ug
nelėmis, o dangus išsituštino 
Į tobulą perlą. Milžiniški veži
mai, prikrauti Kukuojančių 
lelijų, pamažu traukėsi nu
šviestomis tuščiomis gatvėmis. 
Oras buvo apsunkintas gėlių 
kvapsniu, o jų grazna atrodė 
lyg nešanti kaž kokį balsamą 
jo skausmui. Jis sekė į preky
vietę ir tėmijo, kaip vyrai iš
krovė savo vežimus. Baltai ap
sisiautęs vežikaš pasiūlė jam 
vyšnių. Jis padėkojo jam ir 
nesuprato, kodėl jis nepriėmė 
pinigų, ir beatdžiai pradėjo 
valgyti jas. Jos buvo skintos 
vidurnaktį, todėl jose buvo 
mėnulio šalčio. Ilga eilė vaiki
nų, nešančių dėžes drižuotų 
tulpių bei geltonų ir raudonų 
rožių praėjo priešais jo pro 
milžiniškas krūvas žalumynų. 
Po poetikos, pilkais, saulės 
nublukintais pilioriais, valkio
jos gauja purvinų vienplaukių 
merginų, laukiančių, kad už
sibaigs licitacija. Kitos spietė
si prie besisukančių kavinės 
durų piazoj. Sunkus darbiniai 
arkliai slidinėjo bei trepsėjo 
ant nelygių akmenų, purtinda- 
mi skambalus bei pakinktus. 
Kai kurie vežikai miegojo ant 
krūvos maišų. Purpuriniais 
kaklais ir rausvomis kojomis 
balandžiai bėgiojo aplink ran
kiodami grūdus.

Po kiek laiko jis pasišaukė 
vežiką ir nuvažiavo namon. 
Keletą minučių jis sukinėjosi 
ant laiptų pi’ie duirų, besižval
gydamas po ramų Pliticių, į 
lygias, tampriai uždarytas 
langines ir į žvilgančias lan
gų uždatrgaa Dangus jau buvo 
tyras apalas, o namų stogai lyg 
sidabras spindėjo nuo jo. 
Anoj pusėj Pliaciaus iš vieno 
kamino plonų durnų vainikas 
kilo aukštyn. Paskiau susi- 
vingiavo į purpurinį kasnyką 
pro perlamotės spalvų orą.

Didžiausioj veneciškoj lik- 
tarnėjj grobyje katro nors iš 
Doge’jo laivų, kabančioj lu
bose didelės, ąžuoliniais nar
veliais ištaisytos, prieškamba- 
rinės sales, iš trijų mirgančių 
anapelią šviesos dar nėbede- 
ge:. atrodė lyg ploni mėlyni 
liepsnos lapeliai apsupti bal
ta Ugnimi. Jis užgęsino juos* 
ir humetę^. ant » ąti)Įo sayo 
skrybėlę bei apsiaustą, praė
jęs knygyną, ėjo prie savo 
miegamojo durų. Jo miega* 
sip buvo didelis aštųonkam* 
pis pagrindinis kambarys, ku
rį jis ką tik buvo išpuošįs sa
vo naujai gimųsjam smagupio

(Tęsinys)

Jus sugadinote mano gyveni
mo romansą. Kaip mažai jus 
tegalite suprasti apie meilę, 
jeigu jus sakot, kad tas su
gadina jūsų meną! Be jūsų 
meno, jus esate niekas*. Aš bu
čiau padaręs jus garsią, pui
kia ir iškilminga. Pasaulis bu
tų garbinęs jus, ir jus būtu
mėt nešioję mano vardą. Kas- 
gi jus dabar esat? Gražaus 
veido trečios rųšies aktorė.’’

Mergele pabalo ir pradėjo 
drebėti. Ji sunėrė euvo ran
kas ir jos balsas atrodė lyg 
užkliuvęs gerklėje. “Jus ne
rimtai kalbat, Dorianai? Jus 
tik lošiat.”

“Lošimas! Aš jums tą palie
ku. Jus taip gerai tą atliekat,” 
karčiai jis atsake.

Ji atsistojo, ir ant jos veido 
buvo pasigailėjimo skausmo 
išvaizda, kai ji nuėjo skersai 
kambario prie jo. Ji pasiėmė 
jį po ranka ir žiurėjo jam į 
akis. Jis pastūmė ją atgal. 
“Neliesk manęs!”, jis šaukė.

Negarsus vaitojimas išsi
veržė iš jos, ir ji puolė jam po 
kojų, ir gulėjo ten lyg sumin
džiota gėlė. “Dorianai, Doria
nai, neapleisk manęs!,” ji 
šnibždėjo. “Man taip gaila, 
kad aš negerai lošiau. Aš mąs
čiau apie jus visą laiką. Bet 
aš bandysiu — ištikro, aš ban
dysiu. Tas apėmė mane taip 
staiga, aš manau, jogei aš nie
kados nebučaiu pažinusi to, 
jeigu jus nebūtumėte mane 
pabučiavęs — jeigu mes nebū
tumėme pasibučiavę. Vėl pa
bučiuokite mane, mano mei
le. Neišeikite nuo manęs. Aš 
negalėčiau pakęsti to. Ak! nei
kite nuo manęs. Mano brolis... 
Ne; nesirūpinkit. Jis to nema
nė. Jis juokais pasakė... Bet 
jus, ak! ar jus negalite dova
not man už šį vakarą? Aš dir
bsiu taip sunkiai ir bandysiu 
pasitaisyti. Nebūkite žiaurus 
link manęs už tai, kad aš jus 
myliu labiau už viską pasau
lyje. Po visko, tai tik vieną 
sykį aš jus nepatenkinau. Bet 
jus gan' teisingas, Dorianai. 
Man reikėjo pasirodyt geres
ne artiste. Tai buvo mano 
kvailystė, o vis-gi aš negalėjau 
išsilaikyti. Ak, neapleiskite 
manęs, neapleiskite. Aistrin
go verkimo ūpas smaugė ją. 
Ji slankiojo ant grindų, lyg 
sužalotas daiktas, o Dorianas, 
Gray’jus savo gražiomis aki
mis žiurėjo žemyn į ją ir jo 
iškaltos lupos susiraitė į pui
kią išdidžią panieką. Visados 
esti kažkas juokingo susijau
dinimuose tų žmonių, kuriuos 
žmongus nustoja mylėjęs. Si- 
byl Vane jam atrodė esanti 
visiškai melodramatiška. Jos 
ašaros bei verksmas tik erzi
no jb

Aš jau išeinu,” pagaliau jis 
tarė savo ramiu, aiškiu balsu. 
“Aš nenoriu būti nemalonus, 
bet aš nebepamatysiu jus. jus 
suviliojote mane.”

Ji patylomis verkė ir nieko 
neatsakė, bet slinko artyn. Jos 
mažos rankos buvo aklai iš* 
tiestos, ir rodėsi ieškojo jo. 
Jis apsisuko ant kulno ir ap
leido kambarį. Už kelelos mi
nučių jis buvo apleidęs teatrą.

Su pavasariu Naująją Angliją aplankė potviniai, kai Merrimac upė išsiliejo iš krantų ir užliejo 
kelis palei ją esančius miestelius ir farmas.. Viršuj — užlietas miestas Methuen, Mass. Kairėj: 
kad ir iš.namų išeiti, reikia i valtj sesti. Dešinėj: mandagus “kavalierius” gelbsti “savąjai” 

išlipti į krantą.

jausmui patenkinti. Sienas jis 
buvo išklojęs keistomis Bene- 
Minso lapietomis, kurios buvo 
surastos visai nevartotos pas
togėje Selby Boyal. Jam besu
kant durų rankeną, jo akys 
puolė ant jo paties atvaizdo, 
kurį Bazilius./Hallwardas bu
vo nutepęs. Jis pašoko atgal, 
lyg nustebintas. Tada .jisi įėjo 
į savo kambarį kiek sumišęs. 
Atsisegiodamas žiponą Jis 
rodos aimanavo. Pagaliau jis 
sugrįžo, nuėjo prie atvaizdo 
ir apžiurėjo jį. Neaiškioj su
laikyto) šviesoj* kuri skverbė
si pro kremo spalvos šilkinės 
langų uždangas, veidas atrodė 
kiek atsimainęs. Veido išraiš
ka atrodė kitoniška. Butų ga
lima buvę pasakyti, kad apie 
burną buvo kiek žiaurumo. 
Tai ištikro buvo keista.

Jis apsisukęs nuėjo prie 
lango ir pakėlė lango uždan
gą. šviesi aušra užliejo kam
barį ir nušlavė fantastiškus 
šešėlius į tamsius užkampius, 
kur jie virpanti ir pasiliko. 
Bet keistas veido išreiškimas, 
kutį jis atvaizde buvo matęs, 
rodėsi tebebuvo, net padidėjo. 
Virpanti karšta saulės šviesa 
parodė jam žiaurumo bruo

“SURAKINTAS ‘PROMETĖJUS’ ”

žus aplink jo burną taip aiš
kiai, lyg jis butų žiūrėjęs į 
veidrodį, papildęs kokį nors 
baisų daiktą.

Jis pašoko atgal, pasiėmė 
nuo stalo eliplišką veidrodį, 
kurio rėmuose buvo išdirbti 
dramblio kaulo Kupidai, tai 
viena iš daugelio lordo Hen
rio jam dovanų; jis skubiai 
pažvelgė į jo nušviestas gel
mes. Nei vienas panašus bruo
žas negadino jo raudonų lu
pų. Ką tas reiškė?

Jis patrinė pavo akis ir nu
ėjo arti atvaizdo* ir vėl gerai 
apžiurėjo. Ten nebuvo jokių 
permainos ženklų, kada jis 
žiurėjo į tikrąjį atvaizdą, bet 
nebuvo jokios abejonės apie 
viso veido išraiškos atsimaini- 
mą. Tai nebuvo vien tik jo 
išsivaizdavimas. Tas buvo bai
siai aišku.

Jis pakrito į kėdę ir pradėjo 
mąstyti. Staiga jo protas nu
švito, ką jis buvo pasakęs Ba- 
ziliaus Hallwardo studijoj tą 
dieną, kada buvo užbaigtas 
atvaizdas. Taip, jis aiškiausiai 
atsiminė. Jis buvo ištaręs pa
siutusį troškimą, kad jis pats 
pasiliktų jaunas, o atvaizdas 
pasentų; kad jo paties grožis 

nesurudytų, o veidas ant dro
bės išlaikytų jo aistrų bei 
nuodėmių naštą; kad nuteptas 
vaizdas butų įdegintas min
čių bei kančių bruožais, o jis 
pasiliktų visą švelnų žydėji
mą bei jo ką tik pajaustą ma
lonią vaikino jaunystę. Ištik
ro, juk jo troškimas neišsipil
dė? Tokie daiktai nebuvo ga
limi. Atrodė net baisu mąsty
ti apie juos. O vis-gi, štai bu
vo atvaizdas prieš jį, ir žiau
rumo ženklas apie jo burną.

(Bus daugiau)

KULTŪRA No. 2 Nau
jas įdomus numeris. Kaina 
45c. Galima gauti Naujie
nose.

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

Garsinkitės Naujienose
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visos draugijos pri
sidėjo prie Ch. L Au- 
dit. bonų komiteto
Ir beveik visi pavieniai savi

ninkai sudėjo bonus, depo- 
zilorij.

Visos draugijos ir didžiuma 
pavienių žmonių sudėjo savo 
gold bonus į depozitory, kaip 
paaiškėjo Chicagos Lietuvių 
Auditorijos bonų komiteto su
sirinkime. Raštininkas M. Z. 
Kadzewski pranešė, kad be
veik visi pavieniai lietuviai 
prisijungė prie komiteto.

Susirinkimas nutarė pasiųsti 
visiems bonų savininkams po 
du bilietu į balių, kuris įvyks 
balandžio 29 d., Auditorijoje, 
bonų savininkų komiteto nau
dai.

Nors dabartinės Auditorijos 
įplaukos yra labai mažos, pa
lyginus su praeitimi, bet bonų 
komitetas įstengia užmokėti 
visas išlaidas ir neturi jokių 
užsivilkusių sąskaitų. Jeigu 
komitetas galėtų valdyti 
auditorijų pastoviai, tai labai 
galima, kad iš likusio pelno ap
simokėtų ir taksus. — A. B.

Šaukia Cicero drau
gijų pasitarimą Pas.

Parodos reikalu
Kviečia organizacijų atstovų ir 

valdybas susirinkime daly
vauti.

CICERO — Sekmadienį, ba
landžio 30 d., 1:30 pp. švento 
Antano Parapijos „ pvęjpiiiėje,
15 SI. ir 19 Ct., įvyks svarbus 
kliubų ir draugijų atstovų ar
ba valdybų pasitarimas Chica
gos Pasaulinės Parodos reika
lu.

Visa Chicago darbuojasi su 
raroda ir nori mus cieeriecius 
palikti užpakalyje. Bet mes 
nepasiduokime. Musų praei
ties darbštumas yra apvaini
kuotas puikiais rezultatais pra
eityje, todėl pasirodykime ir šį 
kartų.

šia šimtametinės pasaulio 
parodos proga musų pareiga 
yra visus nustebinti, nepras
čiau pasirodyti už 30 kilų tau
tų, kurios parodoje dalyvauja. 
Pirmas pasitarimas Lietuvių 
Dienos ir kitais Parodos klau
simais įvyks šį sekmadienį. Vi
sų organizacijų atstovų ir val
dybų pareiga šiame pasitari
me dalyvauti ir rengtis lietu
vių dienai, kuri įvyks liepos
16 d.

Susirinkime atsilankys paro
dos komiteto narys.

Svarbiausia visų lietuvių pa
reiga dabartiniu laiku yra įsi
gyti parodos bilietus, kuriuos 
lietuvių pasaulinės parodos 
sekcija parduoda po 50c., o ku
rie yra 75 centu vertės. Lie
tuviai, nepirkite tų tikietų iš 
kitų, vien iš lietuvių.

Šiame susirinkime atsilan
kys Lietuvių Pasaulinės Paro
dos komiteto sekretorius Anta
nas Vaivada kuris praneš su
sirinkusiems apie prisiruoši
mo darbų ir iškilmes, kurios 
yra rengiamos Parodoje lietu
vių vardu.

— K. P. Deveikis* .

Rodys Vokietijoj pa
gamintą komunistiš

ką paveikslą
Politinės sienos yra dirbti

nos, fiktyvės barjerus, stiklo 
sienos, priešingas gamtai —tai 
yra pamatinė mintis filmo 
vComradeship”—“Draugiai”, ku- 
rj šiandie pradėjo rodyti Punch

'and J t Al y teatras. Dekorą torius 
•—G. W. Pabst.
| Tai yra pirmas revoliucinis 
darbo kliasos paveikslas paga
mintas Vokietijoje. Sako, kad 
Hitlerio valdžia uždraudusi ki- 
'nomatografams rodyti jų pub
likai.

Ernst Busch, aktyvis narys 
Vokietijos komunistų partijos 
turi svarbiausių rolę. Filmo ga
mintojai sako, kad jis esųs vie- 
nintėlis artistas, kuris apsiima 
vaidinti roles socialtstiškuose ir 
komunistiškitosc paveiksluose.

—(Sp.)

Cicero L. T. S. Dr-stė 
šventė 20 metų vei

kimo sukaktuves
Surengė vakarienę Lietuvių 

Li uosy bes svetainėje

CICERO — šeštadienį, bal. 
22 d.. Lietuvių Liuosybės sve
tainėje įvyko Lietuvos Tau
tiškų Seserų draugystės vaka
rienė 20 metų sukaktuvėms 
paminėti.

Svečių atsilankė skaitlingas 
būrelis ir visi bendrai šoko, 
linksminosi iki šeimininkės pa
ruošė vakarienę. Pirmininkė 
p. Z. Gulbinienė pasakė. įdo
mia kalbų apie draugystės nu
veiktus darbus ir kiek L. T. S. 
yra užsibrėžusi atlikti ateityje 
savo ir visuomenės labui.

Vėliau buvo pakviestas kal
bėli chicagietis Frank Bulaw, 
kuris trumpais bruožais nuro
dė organizavimosi svar
bų. Užbaigęs kalbų F. Bulaw 
pakvietė L. T. S. draugystės 
narius atsilankyti į Dundulie
nės artistų grupės rengiamų 
vakarų gegužės 6 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, M. Dun
dulienės 33-ių metų jubiliejaus 
paminėjimui. — Rep. B.

Mirdamas pageida
vo, kad butų palai
dotas be palydovų

Keistas lietuvio A. Žiūro, pas
kutinis testamentas.

Bal. 21 d., mirė A. Žiūras, 
kuris gyveno adresu 2922 W. 
Pershing Road. Velionis buvo 
apie 50 metų amžiaus..

Velionis A. žiūras būdamas 
gyvas nelabai mėgo sueiti į 
būrį su pažįstamais ir su jais 
kalbėlis. Praleisdavo daugiau
siai laiko pats vienas savo 
kambaryje. Ir mirdamas pa
reiškė nenorįs, kad kas apie 
jo mirtį žinotų. Nepageidavo 
jokių garsinimų ar palydovų.

Bal. 25 d., A. Žiūras buvo 
palaidotas Lietuvių Tautiško
se kapinėse iš graboriaus J. 
Li Ulevičiaus koplyčios, 4092 
Archer Avenue.

Nežiūrint paskutinio velio
nio testamento, kad laidotu
vėse nebūtų jokių palydovų, 
giminės ir draugai palydėjo jį 
į kapus. —Senas Petras.

Su “Pepita” baigiasi 
šių metų vakarų 

sezonas
Gegužės 7 d., Chic. Lietuvių 

Auditorijoje, 3133 South Hals
ted Street, “Pirmyn“ choras 
stalo scenoje dvieju aktų ope
retę, “Pepitų”.

Kiek teko patirti, veikalas 
yra gyvas, juokingas ir įdo
mus. Kiekvienam Chicagos ir 
apiclinkės lietuviui apsimokė
tų jį pamatyti, nes su “Pepitų” 
baigiasi šių melų operečių se
zonas ir greitoje ateityje rei
kės apleisti svetaines ir va
žiuoti į piknikus.

— Senas Petras.
■' ...... »r"
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GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

NAUJIENOS, Chicago, III.

. ............. .

Chicagietis John (“Jake the Barber”) Factor, kuris yra 
kaltinamas iš Anglijos turčių išviliojęs milionus dolerių ir jo 
sūnūs Jerome, (dešinėj), kuris buvo žmogvagių išvogtas, bet 
po kelių dienų tapo sugrąžintas buk be sumokėjimo išpirkimo, 
kurio buvo reikalaujama $60,000.

Piccardai Chicagoje 
skris į stratosferą

žymus belgai mokslininkai 
broliai Piccardai žada iškilti į 
startosferų spccialės konstruk
cijos balione, laike Chicagos 
Pasaulinės parodos. Jie žada 
iškilti 50,000 pėdų į orų. Die
na dar nenustatyta.

Vakar Chicagojo snigo
Apie 10 vai. ryto vakar Chi- 
goje staiga pradėjo snigti. 

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I 

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNI KAINĄ

, LAVONĄ PERKELIAM, DYKAI
3 0 Metų Skirtingo Pat^rųavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Tel. VICTORY 4088Patarnaujame Dienomis ir Naktimis.

Palaidojimas taip žemai kaip $75.00

PAVLAVIC1A UNDERTAKINC CO
Incorporuota 

HENRY W. BECKER, TIESOTAS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Halsted Street, Chicago .

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

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

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS 

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Viri TMonal YARDS 1741—1742 CHICAGO. ILU

v

miesto ėentre, kur smarkus 
šiaurės vėjas nešioja snieguo-

lės buvo nepaprastai didele

Banditai surišo šokėja; 
pavogė jos brangenybes

Du ginkluoti vyrai vakar

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 Tcl. Prospect 0917

Rez. Pullman 3224 

3201

užpuolė profesionalę, šokėjų 
Staseli DeAnu, 27 m., 56681/, 
Ridge avenue, jų surišo ir pra
dėjo kraustyti namus. Pagro
bė apie kelių šimtų dolerių 
vertes brangenybių.

Atlantic viešbutyje nu
sišovė pardavėjas

Užvakar Atlantic viešbučio 
536 kambaryje nusišovė pla
čiai žinomas pardavėjos p. B. 
Bruno, 316 South Clark St., 
Savižudystės priežastis ikišiol 
nėra patiria. ■— Rep. B.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St 
Tel. Rooscvelt 7532

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel, Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielmkėje. 

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai. 

4092 ARCHER A V.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

r f • r f *

Lachavich ir Sūnus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd Pl„ Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.1
Tel. Cicero 5927

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kac 
priklausan prie gra

bų išdirbystės

OFISAS:
’ 668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Tberapy 
K Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
atarnauja prie gim- 

namuose ar li* 
duodu ma- 

treat- 
magnetic 

ir t. t.
Moterims ir mergl- 

patarimai do
vanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina akių įtempimą, kuris ėst 
priežastimi galvot skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. NedčUomb pa$al 
sutart|. Akinių kainos per pusę pigiam, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys atl- 
tajteomok he akipi$, Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avęt

Phone Boulevątd 758ft

MILLIONSOF POUNOS USED 
B V OUR GOVERNMENT

GARSINĖMS 
NAUJIENOSE
Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Halsted St.
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. Siedlinskia
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grife U Europai it vH praktikuoja 
lėnojoj vietoj. 

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

TtL BOULEVARD 91M

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

2400 W. Maditon 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. Kenvood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

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

VALANDOS:
Tel. Lafayette 4146

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASU
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKEL’tS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Telefonas Virginia 0038

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

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Virš Gregg Vaistinyčios

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

kampas 67th ir Artesian Avi. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
lt 7-9 po pietų, sertdoms po pietų h 

aedėlictms pagal susitarime.

Rea. 6600 South Arteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halrted Street 
CHICAGO. ILU

Lietuviai Gydytojai

i-DANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Pitone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 k 7—8
Sercdomu ir nedėliomis pagal sutartį 
Reaidencije 6628 So Richmond Street 

Telefonas Rcoublk 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą it Vaiką ligą Specialieti

4145 Archer Avė.
Olbo TsL LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomb). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utaminkab i' 
Ketvertais.

Rez TsL HYDB PARK 3395

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halrted Street 

TeL Boulevard 1401

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

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. 18th St*, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464 
riflt^hr------------- -i   ' ' ' 1

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Aihland Avė., 2 taboę 

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. dienų

Phone Midvay 2880

, . Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Athland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pi«» 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plazą 3200

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

SpeciaHetae odoe ligą ir veneriiką tigą

3102 So/ Halsted St
kampas 3 Ist Street

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

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

30461 Wentu>ortb 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

A. A. SLAKIS
Advokatas

M teito ofiiai 77 Waihington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Aihland Avė.
Tel. Bdulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tek Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas State 7660; vaumdoa 0—5 

22nd St. 
1 vak. S tkl 0 
9090

Pan

Namai: ___
U Varniuko. Ketverto ir Buba

Telefonas KepubUc 9000
k



GEGUŽĖS 7 D. LAKŪNAI DARIUS-GIRĖNAS 
PRADEDA KELIONĘ LIETUVON

Skrenda į New Yorką, kur lauks prielankių 
oro sąlygų; žada skristi gegužes 20 d.
Tikisi daug vakarinių valstijų lietuvių 

aeroplano “krikštynose”

Iš New 
oro sąly-
d.
Ashburn

Vakarinių valstijų lietuviai 
žada iškilmingai atsisveikinti 
su lakūnais kap. S. Dariumi ir 
S. Girėnu, kurie apleis Chica- 
go gegužės 7 d., išskrisdami į 
New Yorką, pirmą jų keliones 
į Kauną etapo galą. 
Yorko prie palankių 
gų\išskris gegužės 20

Balandžio 30 d., 
aerodrome įvyks jų aeroplano 
“krikštynos’’, gegužės 5 d., at
sisveikinimo bankietas ir prieš 
tai keli privatiški parengi
mai, kurių rengėjai rėme pla
nuojamą transatlantinį žygį ir 
jo realizavimui darbavosi nuo 
pereitų metų pavasario.
Tikisi keliolika tuksiančių pu

blikos krikštynose
Svarbiausias iš visų paren

gimų bus “krikštynos”, į ku
rias, tikima, suvažiuos kelioli
ka tūkstančių Chicagos ir visų 
kitų valstijų lietuviai. Tai bus 
paskutinė proga plačiai visuo
menei pasimatyti su lakūnais 
ir jiems palinkėti kuo geriau
sios laimės.
Su atatinkamomis, ceremonin

gomis iškilmėmis ; 
bus suteiktas vardas, kuris į 
trumpą laiką skambės viso pa
saulio laikraščiuose, jeigu Da
riui ir Girėnui pasiseks per
šokti 4,500 mylių tarpą tarp 
New Yorko ir Kauno ir jie 
nusileis Aleksoto Kalno aero
dromo. užbaigdami vieną il
giausių ikišiol padarytų kelio
nių aeroplane.

Trūksta $600 fondui
Prisiruošimo darbas Cliita- 

goje beveik baigtas. Vienok, 
nors aeroplanas jau baigta re
montuoti — fondui dar trūks
ta apie $600, kad atmokėti 
Laird bendrovės sąskaitą, ši 
bendrovė atremontavo aero
planą, pagamino naujus spar
nus, naujus gazolino baksus, 
įtaisė kai kuriuos reikalingus 
instrumentus, propelerį, etc.

Fondas tiki, kad lietuviai at
silankydami į krikštynas pa
dės lakūnams sukelti tą reika
lingą sumą vienokiu ar kito
kiu budu aukaudami, užsisa
kydami laišką, kuris bus nu- 

įsirašydami į skridimo rėmė
jus. Įžanga į aerodromą 
“krikštynoms” — 25c. Tolimes
nių kolionijų lietuviai gali at
važiuoti automobiliais, nes bus 
daug vietos “parkinimui”.

Atsisveikinimo bankietas 
geguies 5 d.

Atsisveikinimo bankietas 
įvyks pentkadienį, gegužės 5 
d., Juciaus seserų restaurante, 
Bridgeporte. Tai bus paskuti
nis viešas parengimas, kuria
me lakūnai dalyvaus. Sekma
dienį gegužes 7 d., jie trauks 
iš Chicagos su aeroplanu, ly
dimi geriausiais linkėjimais 
ebieagiečių, kurie gali tuo pa
sidžiaugti, kad lakūnai Darius 
ir Girėnas yra iš jų tarpo — 
chicagiečiai.

PAVEIKSLAS KURIO HITLERLIS 
NEAPKENČIA!

Pirmas Vokiečių Revoliucijos Paveikslas! 
G. W. PABSTO

“K-ameradschaft”
(“Draugai”) 

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

— ir Visų Žvaigždžių Sąstatas. 
IŠGIRSKITE VOKIEČIUS DARBININKUS KALBANT 

Ka’bima Darbininkų Eookos Filmą su Angliškais parašais. 
PRADEDANT TREČIADIENY, BALANDŽIO 26 D.

Punch & Judv **•«■ — ________ Michigan Blvd.

25c iki 2:00 po piet — 40c Vakarais

la-Kaip jau buvo pranešta, 
kūnai vež 1,000 laiškų į Lietu
vą. Kadangi skaičius yra ap
ribotas ir užsakymai gausiai 
plaukia, pageidaują siųsti laiš
kus su orlaiviu, raginami juos 
tuojau užsisakyti. Laiškas su 
visais reikalingais ženklais ir 
su pervežimu — $2.00. Siųski
te pinigus su užsakymu į “N.”, 
c-o A. Vaivada, 1739 South 
Halsted St., Chicago, Illinois. 
Specialiai vokai ir lakštai bus 
prisiųsti vėliau.

“N.” laivakorčių sky. 
pataria kaip išsivež
ti pinigus Lietuvon
Sako, tarp besirengiančių išva

žiuoti kilo bereikalinga bai
mė kas link pinigų

Išėjus naujiems patvarky
mams apie išvežimą aukso iš 
Jungi. Valstijų, labai daug žmo
nių išsigando ir susilaikė nuo 
važiavimo Lietuvon, bijodami,

valdžia gali atimti

čia pažymėti, kad to-
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aeroplanui New Yorke išvažiuojant,
Amerikos 
pinigus.

Turime 
kia išgąstis yra visai bereika
linga.
Uždraudė išvežti auksinius pi

nigus didelėmis sumomis
Amerikos valdžia yra uždrau

dusi laikyti paslėpus arba iš
vežti auksinius pinigus didelė
mis sigmomis, (virš $100.00) 
Bet niekas neuždraudžia išva
žiuojantiems vežtis popierinius 
pinigus.

Keleiviai išvažiuojanti iš 
Jungt. Valstijų pirm, negu sė
da į laivą, turi išpildyti tam 
tikrą affidavitą, kuriame yra 
surašyti klausimai: kiek išveži 
aukso ir kiek auksinių bankno
tų ; apie išvežimą pinigų kito
kioj formoj nėra ne klausimo 
ir nėra uždraudimo.
Nekrato išvažiuojančių užsienin

Amerikos valdžia išvažiuo
jantiems nedaro jokių nemalo
numų ir jokių kratų, kaip tai 
bagažų ar kišenių.

Naujienų laivakorčių sky
rius išvažiuojantiems pataria 
nusipirkti “Traveling čekius” 
dėl reikalingų kelionei išlaidų, o 
didesnes susnas gali palikti čia 
bankuose. O parvažiavus Lie
tuvon visada galima pinigus 
pertraukti per Lietuvos bankus. 
Nepataria vežtis cash pinigais 
ne dėl to, kad butų uždrausta, 
bet dėl geresnės apsaugos.

Bridgeporte atsida 
rysiąs “Lithuanian 

Garden”
TckoBRIDGEPORTAS

nugirsti, kad su gegužes pra
džia tūli du lietuviai, vienas 
Bridgeportietis, kitas Gage 

pnrkietis, pradės puošti Ra
moves svetainę, 3508 South 
Halsted Street ir joje atidarys 
“Lithuanian Garden” — “Lie
tuvių Daržą”. Tai busianti 
graži vieta šokiams, užkan- 
džiams, bet visų svarbiausiai 
— gero alaus įsigerti.

Savininkų vardai pakol kas 
laikomi paslaptyje, nes grei
toje ateityje “N.” skaitytojai 
pastebės laikraštyje “Lithua
nian Garden” garsinimus. 
Bridgeporte bizniai progresuo
ja. — Senas Petras.

Eilė bedarbių tėvų 
gauna darbus nuo 

miesto įstaigų
„.L.,

Priruošt municipalį aerodromą 
orlaivių lenktynėms ir ištai- 
syt miesto pliažus

55 vyrai, šeimynų galvos šios 
savaitės pradžioje pradėjo dirb
ti Municipialiame aerodrome, 
kur jie padės priruošti nusi
lenkimo laukus tarptautinėms 
aeroplanų lenktynėms, Interna
tional Air* Meet, kuTios įvyks 
šią vasarą, šie vyrai išlygins 
dabartinį nusileidimo lauką ir 
užpildys pelkėtus laukus, j va
karus nuo aerodromo.

Vyrai buvo parinkti darbui 
iš Illinois Emergcncy Rclief ko
misijos stočių sąrašų. Vietoj 
pašalpos jife dabar gaus algas.

Tarp kito ko, Illinois Emer- 
gency Relief komisija paskelbė 
du* naujus darbų projektus, ku
riuos greit pradės vykinti.

36 vyrai valys Touhy avenue, 
76th Street ir Clarendon avenue 
pliažas, kuriuos greitu laiku 
chicagiečiai pradės naudoti.

O municipial Nursery, kelių 
pūkštančių akrų žemės plotas 

vakarus nuo Chicagos, netoh 
Berwyn, samdo 15 bedarbių 
daržų ir miškų apžiūrėjimo dar
bams. Krūmai ir medžiai ir 
nursery yra vėliau persodinami 
miesto parkuose.

KAINOS KYLA!
V

' lt

Visiems butų išmintinga pirkti kaip tik ga
lima greičiau. l5ar dabar jus galite nusipir
kti musų krautuvėje tomis pačiomis kaino
mis, bet už kelių dienų gal turėsite mokėti 
daug daugiau.

Čia pažymėtos nekuriu prekių kainos:

LEDAUNĖS
Refrigeratoriai

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

MAYTAG ..........................
39.50
69.00

Majestic Midget Radio vertės 
$17.50 už.................................. .
Apex ledaunės (Refrigerato
riai) po........... .............................
Exminster Rūgs (kaurai) 
vertės $45.00 už ...^
Linoleum Klijankės 9x12 ........

79.50 
»19.50 

’2.95 
Ir daugelis kitokių bargenų.

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD
yt , į.............. .......................... ... - ___________

J. ............. ........ .... ............... II JI............................................... ................ III!......................  ![,„■ —

NAUJIENOS, CKW>, IB. ’ ... ........ . ... —i>r-—..... ...... .
Nutarė šokti “nuo 3 
lubų”, bet nuėjo į 

skiepą snausti.
Šilam lietuviui nepasisekė ap

leisti šią ašarų pakalnę.

GARFIELD PARK. — Polk 
ir Indepondence Boulcvard 
apielinkėje vienas tautietis 
dženitorius, kuriam nusibodo 
šio liūdesių pasaulio gyveni
mas, nutarė keliauti į amžino 
poilsio karalystę. Bet nepa
vyko.

Balandžio 24 d., tautietis ge
rai išdiskusavęs reikalų su sa
vo šeimyninio gyvenimo drau
ge, nutarė nušokti nuo trečių 
lubų ir užsimušti. Bet nuėjo 
į skiepų ir apsikniaubęs snau
de. Žmona atėjusi į skiepų 
klausia:' “Tai tu dar čia? Ma
niau, kad jau nušokai nuo tre
čių lubų?”

Žodis po žodžio, vyriškis už
bėgo laiptais “ant trečių lubų’’ 
ir šoko žemyn ant cementinio 
šalygatvio. Bet neužsimušė. 
Tik įlūžo keli šonkauliai ir 
šiaip apsidaužė.

Tapo nuvežtas į ligoninę, 
kur daktarai sako, kad pa
sveiks.

Senas Petras.

Bridgeporte atsida
rys naują lietuvių 

baldų krautuvė
Jonas Kaledinskas ir Jonas 

Romanas ves Progress Kur
ni t are Company.

Bridgeporte, kaip ir kitose 
kolionijose, randasi daug tuš
čių biznio vietų, kas beabejo- 
nės sulaiko apielinkes biznių 
gyvumą. Bet šiomis dienomis 
Bridgeportiečiaj susilauks lin
ksmos žinios, Kad Šios apielin
kės didžiulė ‘tuščia ir tamsi 
krautuvė po adresu 3222-24-26

Skalbyklos

So. Halsted Street, netrukus ši krautuvė vadinsis Prog- 
atgys pripildyta namų reikme
nimis, kaip, rakandais, kau
rais, refrigeratoriais, piovyk- 
liais, radio, pianais, pečiais ir

PRANEŠIMAI
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. Kairį, žaibą T. 
Rypkevičių Proamžių Yušką, Jaunesnį 
Vaidilą J. BaČiuną ir kitus vaidilų vir
šininkus.

Lietučių 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.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

7

(APART NEDĖLD.)

1 3 6 0 KILOCYCLES.

/. ENŲ
Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kaądie nuo 8 v. ryto 

. iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
n nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

NAUJOJ VIETOJ

paintĮ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAlrtT CORPORATION 

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

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .......... v V

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

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

“SALES TAX” reikalai!- 
ja, kad biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa
vo kostumeriams kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenes įiniai iš
kabų, liečiančių 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 nuo persllaldlmo re- 
Kullarlai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius liutniai, pra
šalinkite nuodijančia medelei VartoHt 

TRINERIO KART VYNĄ

ross Furniture Co., tai bus lie
tuvių įstaigų, kurios dalinai 
savininkai ir vedėjai yra gerai 
žinomi chicagiečiai lietuviai, 
Jonas Kaledinskas ir Jonas Ro
manas. Kiek pastebėjau, tai 
namas yra skubiai ruošiamas 
ir gal būt greitu laiku ši krau
tuve atsidarys priekybai. J.

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.

RE AL E STATE
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.,
*

CLASSIFIEDADS
- ■ ■ ■■■■

Business Service 
Biznio Patamavimaa

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigt 
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 Salė, Leases 
ir tt. Musų obalsis 'Greitas ir 
Teisingas patarnavimas”.

Viršminetais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH U 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 eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt. 

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

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 21 1 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, BĮ.

Tel. GROVEHILL 1038

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, m

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 priverstin i 
įtraukimą ir sulaikytus kęsus bus $9.5C 
— judgmėntas 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 merų

ROSE PETAL BEAUTY SHOPPE 
Gaukite' velykinį permament išanksto. 
Specialės permament waves, geriausios. 
Eugeene, Gabrielene ......................... $5.01
Circulene     ....................... 3.5)
Bathers ...................................... ............ 2.51
Pasirinkimas bile vieno iš 3-jų .... $1.0 
Pirmas 4 dienas savaitėje. Drėgnas finger 
wave — 25c — Penk. ir šešt. -- 35c. 
Sausas finger wave—35c.Penkt. ir Šešt.50c 
Atdara nedėlioj išryto. 3114 S. Halsted St.

Trečiadienis, bal, 26, 1933

CLASSIFIEDADS

Business Service
OKSAS EXPRESS 

kraustau Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už pigiausias 
cainas. Pašaukit Lafayette 8980

J. OKSAS *
2649 W. 43 St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuo jaus 5717 Sberidan Road

Praradau savo gražų namą, turiu par
duoti kartu ar skyrium.

Gražų Orientališką kaurą 9x12 ver
tes $250—$22.50. Custom padarytas se- 
dyČios setas $29, vertes $200. Kinietiš- 
tas kauras, Charles of London divanas 

su kede, lounge kėdė $12. Riešuto medžio 
miegkambario setas $35. Rinktinas rie- 
iiuto medžio valgomojo kambario se
tas, meilės sėdynė, sofa ant ratukų, mieg- 
cambario setas ir dvi lovos, radio, firan- 
cos, draperijos, veidrodžiai baby grand 
lianas, lempos, indai, ir kiti labai gra

žus daiktai, paaukausiu už bile kainą.
5717 Sberidan Road

BARUI fixturiai, bučernės fixturiai, 
Ice Cream baksal, Soda Fountain ir t. t. 
Billigheim Company, 1607-11 South 
State St.

Automobiles
AUTOMOBILIUS

Patyręs automobilių mekanikas pa
taiso jūsų namuose visokių išdirbyščių 
automobilius už labai prieinamą kai
ną.

Telefonas Lafayette 1329

Personai 
Asmenų Ieško

PAIĘŠKAU Juozapo Trapoškos. ku
ris metai laiko atgal gyveno Chicagoj. 
Pats ar kas žinot malonėkit pranešti, nes 
aš turiu svarbų reikalą. J. J. 3357 So. 
Auburn Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas nevedęs, unijistas. Mike William. 
1318 Winnemac Avė., 2 blokai j rytus 
nuo 5000 N. Clark St.

REIKALINGAS duonos išvažiotojas 
su savo troku, katras sutiks dirbti ant 
komišino, reikalinga atsakomybė. Atsi
šaukite, 3357 Auburn Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

•R^^AReMiA^I^^^MV1^***^*****************

REIKALINGA mergaitė arba moteris 
prie abelno namų darbo. Turi būt šva
ri. gera darbininkė ir virėja. Geri na
mai dėl tinkamo asmens. Atsineškite 
paliudijimus. 1837 So. 49th Ct„ Cice
ro, III.

REIKALINGA mergina prie sandvi
čių dirbimo, pragyvenimas ant vietos. 
Mrs. Emma, 6425 S. Western Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

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

For Rent
ANT RENDOS flatas 4 kambariai 

su visais parankumais, naujai dekoruoti, 
renda nebrangi. 3341 S. Auburn Avė.

IŠRENDAVOJIMUI FARMA 60 
akrų su budinkais. Gera žemė, dirba
ma, ganykla ir miškas, renda nebrangi, 
150 mylių nuo Chicagos, prie upės ir 
geras kelias.

Route L Box 118 
Allegan. Mich.

STANISLOVAS DAUGĖLA 
3251 Emerald Avė. 
Tel. Victory 0728

Business Chances 
Paidavlmui 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.

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

PARDAVIMUI lietuviška užeiga, ge
ra vieta dfl saliuno, kampinis namas 
parsiduoda pigiai. Mrs. 818 W. 18 St.

Real Estate For Sale 
Nnmni-ŽemS Pardavimui

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

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.

PARDAVIMUI 2 augstų mūrinis na
mas. 7 kambarių flatas ir garažius. arba 
repair šapa ant Halsted St. arti 38-toi 
gatvės. Tel. Midway 7901 arba rašy
kite 5310 Woodlawn Avė.




