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Rooseveltas Susitarė su An 
glija dėl Bendro Programo

Susitarta dėl pagrindinių dalykų, kurie bus 
svarstomi ekonominėj konferencijoj. Pra 

sideda pasitarimai su Herriot
WASIIINTON, bal. 26.— Pa

sitarimai tarp prezidento Roo- 
sevelto ir Anglijos premiero 
MacDonaldo užsibaigė šiandie 
priėmimu bendro programo eko
nominėj konferencijoj.

Jiedu abu išleido bendrą ofi
ciali pranešimą, kuriame dar 
kartą pabrėžiama ,kad šių pasi
tarimų tikslas nebuvo prieiti 
prie galutinų susitarimų, nes tai 
pačios ekonominės konferenci
jos dalykas, bet tik nustatyti 
pačias konferencijos tikslus 
bendrą programą .Ir to pilnai 
tapo atsiekta.

Pasiektas programas apima 
labai plačią srytį. Susitarta ben
drai veikti, kad pakelti prekių 
kainas; pakeisti komercinę po
litiką; sumažinti muitus ir pa
šalinti visas kitas kliūtis tarp
tautinei prekybai; praplėsti vi- 
sąpasaulinius kreditus; bendrui 
veikti, kad stimuliuoti biznį, 
bendrai veikti, kad atsteigti in
ternacionalinį pinigų standar- Sujuodašimtėję studentai degins

negu susirinks visąpasaulinę 
ekonominė konferencija birželio 
mėn.

Prašys galių sumažinti karo 
skolas

Taipgi autoritetingai patirta, 
Rooseveltas planuoja pra- 
kongreso įgaliojimo atnaU 
karo skolų derybas ir pa
skolas žymiai sumažinti.

Jei tai bus padaryta, tuomet 
karo skolų klausimas bus išriš
tas ekonominėj konferencijoj, 
nes tada prezidentas turėtų vi
sus įgaliojimus daryti visus 
reikiamus žingsnius pasaulio 
ekonominiam atsisteigimiri.
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Tiek mokės kiekvienas, kas tik 
pardavinės alų. Šis patvarky
mas veikia iki liepos 1 d.

delegatų rinkimai bus birželio 5 d., o kon- 
birželio 10 d.

MRzS Mary Mooney 
?y:;.w;y;T!

Judge Louis H. Varo
*^T*!**?T

No. 9a

Illinois Konvencijos Rinki 
mai Bus Birželio 5 d.

Konvencija susirinks birželio 10 d. ratifi 
kuoti nacionalės prohibicijos atšaukimą

SPRINGFIELD, III., bal. 26. — Atstovų butas irgi priėmė 
bilių sušaukimui valstijos konvencijos ratifikavimui prohibici
jos atšaukimo. Bilius priimtas 121 balsu preš 22. Kadangi 
ir senatas panašų bilių priėmęs, tai biliaus priėmimas legisla- 
tnroje užbaigtas.

Konvencijos
vencija susirinks

Chicagos alaus lais- 
niai bus $25 Į mėnesį

Illinois Senatas pri 
ėmė valstijos kon

vencijos bilių

Vokietija nebeduoda 
pašelpų laisvama
niams bedarbiams

Vakar San Francisco, Cal., mieste turėjo prasidėti nagrinėjimas antros Tom Mooney bylos, 
lig tais kaltinimais, kurie buvo išnešti dar 1916 m. Bet nuteisus Mooney vieną kartą, tų kalti
nimų valstija daugiau nebekėlė. Nauju bylos nagrinėjimu Tom Mooney tikisi įrodyti savo 
nekaltumą ir pirmoj byloj. Prokuroras jau paskelbė, kad jis dės visas pastangas neprileisti 
naujo bylos nagrinėjimo. Paveikslėly matyt Mrs. Mary Mooney, Tom Mooney motina, pats 
Tom Mooney ir teisėjas Louis H. Ward, prieš kurį antroji byla bus nagrinėjama. Apačioj — 
San Quenlin kalėjimas, kuriame Tom Mooney jau virš 16 metų kaip yra kalinamas, nors jo 

nekaltumas jau daug sykių buvo aiškiai įrodytas.

su

dą; sutartinai veikti interna
cionaliniuose klausimuose ir 
stengtis pakelti sidabro stovį, 
kas yra svarbu ne tik Ameri
kai, bet ir Anglijai, nes Indi
jos ir visos Azijos pinigai dau 
giausia yra paremti sidabru, 
kas, sidabro kainoms nupuolus, 
labai kliudo prekybai su tomis 
šalimis.

MacDonald labai entuziastiš
kai kalba apie šių pasitarimų 
pasėkas ir kad juose tapo at
siekta daug daugiau, negu jis 
tikėjosi atsiekti vykdamas į 
Amerika. *

šiandie MacDonald apleido 
Washington ir dar šįvakar 
plauks j Angliją.

Pasitarimai su Francijos 
atstovu

Užsibaigus pasitarimams
MacDonaldm tuoj aus prasidės 
formalus pasitarimai su Fran
cijos atstovu Herriot. Pasita
rimai su Herriot vedami be ver
tėjų, nes prezidentas liuosai 
vartoja franeuzų kalbą. Tuose 
pasitarimuose bus paliesti tie 
patys klausimai, kurie buvo 
svarstyti ir su* MacDonaldu ir 
galbūt niekurie visai nauji: ka
ro skolos, nusiginklavimas ir k.
Naujas pasiūlymas nusiginkla

vimo klausimu

ss

su

negeistinas knygas geg. 10 d. 
šalina profesorius

Rinkimai konvencijon prohibi
cijos atšaukimui ratifikuoti 
įvyks birželio 5 d. Senatas 
priėmė ir alaus bilių

CHICAGO.— Miesto taryba 
vakar priėmė patvarkymą, kuris 
iki liepos 1 d. nustato $25, į 
mėnesį už laisnį kiekvienai san
krovai, restoranui, ar bile ku 
riai kitai vietai, kuri pardavi
nėja alų, nežiūrint ar tas alus 
yra suvartojamas ant vietos 
(kaip aludėse), ar parduodamas 
išsinešimui (kaip grosernėse). 
šis patvarkymas 
į galią.

Miesto taryba 
kitą patvarkymą,
dirbėjo vardas butų 
tas į bonkos stiklą ar išdegin
tas aut statinės, taipgi kad ant 
leibelio butų pažymėta kada 
alus buvo pagamintas ir kada 
supiltas į bonką ar statinę.

tuojaus įeina

SPRINGFIELD, III., bal. 26. 
—Senatas šiandie 40 balsų prieš 
5 priėmė Ward bilių sušauki
mui vaisi t jos konvencijos rati
fikavimui prohibicijos atšauki
mo.

Išpradžių senatoriai norėjo 
konvencijos rinkimus nukelti į 
ateinančių metų pavasarį, bet 
Slapiesiems sujudus ir padarius 
spaudimą, senatas priėmė bi
lių, kuris rinkimus delegatų 
konvencijon nustatė birželio 5 
d., kada bus renkami ir teisė
jai. Pati konvencija susirinks 
birželio 10 d-> t. y. už penkių 
dienų po delegatų rinkimų. Su
lig to, kokie bite išrinkti kon
vencijos delegatai, sausieji ar 
slapieji, priklausys ar konsti
tucijos pataisa atšaukianti na- 
cionalę prohibiciją bus ratifi
kuota ar atmesta.

Dabar bilius tapo pasiųstas 
atstovų butan, kur bus stengia- 
mąsi jį kuogreičiaiteia pravesti, 
kad kandidatai į delegatus tu
rėtų užtektinai laiko surinkti 
po 25,000 parašų po peticija.

žinia keno padėtai bombai spro
gus karinio prisirengimo paro
doje, liko užmušta keli žmonės. 
Už tos bombos padėjimą liko 
apkaltintas Mponey. Apkaltini
mas išneštas > dėl kiekvieno už
muštojo žmogaus atskirai. Moo • 
ney betgi buvo teisiamas tik 
dėl vieno žmogaus užmušimo ir 
nors buvo įrodyta ,kad jis bom
bos sprogimo laiku buVo visai 
kitoj vietoj, teismas pasmerkė 
jį mirčiai. Mirties bausmė vė
liau tapo pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos. Dabar Mooney 
išreikalavo išteisėjo Ward, kad 
jis butų teisiamas ir dėl kitų 
kaltinimų. Todėl tai dabar, po 
virš 16 metų, turėjo įvykti ant
ra byla.

Japonai traukiasi iš 
šiaurinės Chinijos; 
... padarė taiką?

taipgi priėmė 
kad alaus iš- 

įspaus-
Mooney bylos nagri
nėjimas atidėtas iki 

gegužės 22 d.
BERLYNAS, bal. 26. — Na- 

ziai užsikrėtė religiškumu ir 
beeidami prie sukūrimo “tau
tiškos religijos”, pradėjo perse
kioti laisvamanius. Jau prasi
dėjo judėjimas atimti pašclpas 
iš laisvamanių bedarbių, kad 
tokiu ekonominiu* spaudimu pri
versti juos “sugryšti prie reli
gijos”. Daugely vietų bedarbių 
registravimo raštinės atsisako 
įregistruoti tuos bedarbius, ku
rie nepriklauso jokiai bažnyčiai, 
o neįregistruPti bedarbiai jokių 
pašelpų negali gauti.

Tuo tarpu gi sujuodašimtė- 
jusių studentų draugija rengiasi 
prie viešo deginimo naziams 
negeistinų knygų—“nevokiškos 
dvasios”. Prie kiekvienos Rū
gštesnės mokyklos ir Universi- 
tetų gegužės 3 d. bus pastatyti 
“gėdos stulpai”, prie kurių stu
dentai turi prikalti “nevokiš
kas, nemoksliškas” knygas. Tos 
knygos bus paimtos iš sankro
vų ir viešųjų knygynų. Priva- 
tiški knygynai nebus liečiami, 
bet daugelis bailesnių knygų 
savininkų ir juos bando “apvar 
lyti.”. Tos knygos bus viešai 
sudegintos gegužės 10 d.

Daugelis universitetų paskel
bė ilgą eilę “laikinai suspendup 
ių”, t. y. pašalintų profesorių.

Pastaruoju laiku prasidėjo 
propaganda ,kad vokiečiai pirk
tų tik Vokietijos išdirbimo pre
kes. Tą propagandą veda dau
giausia moterys.

Nacionalistų įtaka valdžioje 
nuolatos mažėja. Von Papen 
norėjo gauti Priteijos preziden
to vietą, bet negavo. Dabar 
jis norėtų gauti užsienio reika
lų ministerio vietą, su nazių 
pagelbininku, bet irgi veikiau
sia negaus. Dabartinis minis- 
teris von Neurath irgi veikiau
sia neišsilaikys. Hugenberg, ku
ris buvo pavirtęs ekonominiu 
diktatorių, irgi netenka galių. 
Prieš jį pradėjo šiauštis ir Prū
sijos junkeriai-dvarininkai, kam 
jis nebeteikia dvarininkams 
pašelpų gelbėti jų smunkan
čius dvarus. Dvarai smunka, 
nors ūkio produktų kainos Vo- 
kietjioje yra kelis sykius aukš
tesnės, negu kitose šalyse.

Demonstracija sutrukdė naujos 
bylos nagrinėjimą. Prokuro
ras priešinasi naujai bylai

Gandai ap’e taiką tarp Japoni
jos ir Chinijos. Japonai ne
tikėtai atsitraukė iki Chini
jos didžiosios sienos Tyfo epidemija Sibe- 

rijoj; 400 žmonių 
mirę

SAN FRANCISCO, Cal. bal. 
26. — šiandie prieš teisėją 
Louis H. Ward turėjo prasidėti 
nagrinėjimas antros Tom Moo
ney bylos, kurios nagrinėjimą 
nesenai Mooney iš teismo iš
reikalavo, tuo tikėdamasis įro
dyti savo nekaltumą ir pirmoje 
byloje.

Tečiaus bylos nagrinėjimas 
šiandie neįvyko. O tai dėlto, 
kad Mooney šalininkai (vei- 
kiausai komunistai) prie teis
mo surengė triukšmingą de
monstraciją, reikalaudami Moo
ney paliuosavimo. Jie tapo iš
vaikyti raitosios policijos, bet 
jų sukeltas triukšmas girdėjosi 
teisme ir teisėjas nusprendė, 
kad dėlei to negalima butų su
teikti bešališko nagrinėjimo ir 
todėl bylos nagrinėjimą atidėjo 
iki gegužės 22 d.

Prokuroras O’Gara, kuris ve
dė pirmąją Mooney bylą, pa
skelbė, kad jis stengsis bylos 
nagrinėjimo neprileisti ir kreip
tis net į augščiausį valstijos 
teismą, nes dabartinis bylos 
nagrinėjimas pažemintų gerą 
Californiojs teismų vardą, ka
dangi “Mooney ant visados bu
vo rastas kaltas 1917 m. by
loje”.

Prokuroras Bradjy, kuris ve
da dabartinę bylą ir kuris jau 
senai pritarė suteikimui Moo
ney pardono, kaipo neteisingai 
nuteistam, pareiškė, kad jis 
neturi prieš Mooney jokių įro
dymų ir nestatys liudininkų, nes 
visi įrodymai, kuriuos jis ga
lėtų duoti, vistiek teismo butų 
išmesti.

Mooney advokatas Frank P. 
Walsh, kuris gynė ir pirmojoj 
byloj, sako, kad jis pristatys 
liudininkus ,kurie įrodys Moo
ney nekaltumą.

Dabartinė byla yra remiama 
senut apkaltinimu. 1916

Michigan priėmė alų, 
bet gręsia veto

LANSING, Mieli., bal. 26. — 
Michigano legislatura, pagalios, 
priėmė alaus bilių, dėl 
ėjo ilga kova. Tečiaus 
gręsia gubernatoriaus 
kadangi prie biliaus yra
tos niekurios pataisos, kurioms 
gubernatorius priešinosi.

LONDONAS, bal. 26. —Daily 
Express gavo žinią, kad neofi- 
cialis karas, kuris niekad ir ne
buvo paskelbtas, nors Japonija 
užgriebė visą Manžuriją ir Je
hol provincijas, tarp Japonijos 
ir Chinijos yra užsibaigęs ir 
kad neužilgo bus paskelbtos tai
kos sąlygos.

Chinieciai nustebinti japonų 
atsitraukimo

MANGHULI, Manchukuo, b. 
26.— Siberijos apygardose, ku
rios prieina prie Manž nerijos 
sienos, pradėjo siausti tyfo epi
demija. Nuo tos ilgos pasimirė 
jau 400 žmonių. Iš tos prie
žasties Manchukuo valdžia pa
skelbė kvarantina ir uždarė Ru
sijos sieną.

TIENTSIN, Chinijoj, bal. 26. 
—Japonijos kariuomenė pas .- 
traukė iš šiaurinės Chinijos :"ki 
pat Chinijos didžiosios sienos, 
kuri šiaurinę Chiniją skiria nuo 
Jehol provincijos.

Tas staigus ir visai netikė
tas japonų pasitraukimas nu
stebino visus chiniečius, kurie 
dabar nežino ką ir manyti. Ja
ponai taip padarė pernai pasi
traukdami iš Chinchow, kad jį 
vėl užpulti mėnesį vėliau. Prie
žasties japonų pasitraukimo 
niekas nežino, tečiaus nė vie
nas chiniėtis nėra prisirengęs, 
pasakyti, kad tai reiškia užsi- 
baigimą šiaurinės Chinijos 
kampanijos.

Spėjama tik, kad tapo pada
ryta mūšių paliauba tarp japo
nų ir Chinjios industrijų minis- 
terio Chen Kung-po kuris yra 
Nanking 
šiaurinėj 
padaryta 
Nanking, 
užginčys.

Už PRIEĖ-FAŠISTINĮ VEIKI
MĄ NUTEISĖ 7 METAMS 

KALĖJIMAN

Priėmė alaus bilių
Senatas šiandie 38 bakais 

prieš 11 priėmė alas bilių, kurį 
jis pirmiau buvo atmetęs. Pri
imtasis bilius pilnai sutinka sir 
atstovų buto priimtuoju biliu 
ir yra tokis, kokio reikalavo 
gubernatorius. Bilius dabar ei
na guberrtatoriui pasirašyti.

Bilius uždeda valstijos tak
sus ant alaus. Taipgi įveda vals
tijos laisnius, už kuriuos aludės 
turės mokėti $100 į metus, ne
skaitant tų laisnių, kuriuos 
įves patys miestai. ’Suiig bi
liaus, Illinois miestai negali už 
laisnį imti daugiau $200 į me
tus, išėmus Cook pavietą, kur 
laisnio suma nėra nustatyta ir 
gali imti kiek patys Cook pa
vieto miestai nutars.

26. —

U

ir tasis
m. ne-

jį esą
litera-

NUSIŠOVĖ PAGARSĖJAS 
ANGLIJOS TEISĖJAS

kurio 
biliui 
veto, 

pridė-

valdžios delegatas 
Chinijoj. Jei ir yra 
mūšių paliauba,, tai 
žinomai, plirmas tą

Iš gerai informuotų oficialių 
ratelių patirta, kad prezidentas 
Roosevetlas pasiūlęs Anglijai ir 
Francijai pasitarimo sutartį, 
jei jos sutiktų žymiai suma 
žinti nusiginklavimą.

Manoma, kad tai labai pa- 
drąsino Angliją ir Franciją ir 
kad todėl galima tikėtis, jog 
ilgai užsitęsusi Genevos nusi
ginklavimo konferencija pa
sieks plačią sutartį dar pirmiau,

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
šauja: /

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroje .

Saulė teka 4:53, leidžiasi 6:-

Hitlerininkai pašali
no plienašalmių vadą

BERLYNAS, bal. 26. — Na
cionalistai su monarchistais 
aplaikė didelį smūgį kai hitle
rininkai pašalino monarchistų 
plienšalmių “antrąjį vadą” 
pulk. Duesterberg už priešini
mąsi plienašalmių suvienijimui 
su nazių ginkluotomis gaujo
mis. Pašalintasis Duesterberg 
buvo nacionalistų kandidatas j 
prezidentus paskiausiuose pre
zidento rinkimuose.

Naziams yra galvosūkio su 
nacionalistų Hugenbergo ir von 
Papeno laikraščiais: ar juos ir 
toliau palikti nepriklausomais, 
ar paimti pilnon nazių kontro
lėm kaip padaryta su visais ki
tais laikraščiais. Tas klausimas 
nazių yra gyvai svarstomas.

SPRINGFIELD, III., bal. 26. 
jr—Gubernatorius Horner šiandie 
pasirašė alaus bilių 
t tojaus įėjo galiom

LONDONAS, bal. 26. —JSir 
Henry Alfred McCardie, 63 m., 
nevedęs teisėjas, kuris labai pa
garsėjo savo nuosprendžiais 
perskyrų bylose ,rastas negy 
vaš savo namuose. Spėjama 
kad jis pats nusišovė.

RYMAS, bal. 26. — Spėria- 
lis tribunolas Ryme nuteisė 7 
metams kalėjimo GUglięlmo Ce 
rron,i kuris buk esąs antifa
šistų centro Paryžiuje pasiun
tinys ir kuris buk atvykęs į 
Italiją organizuoti slaptą prieš- 
fašistinę partiją. Pas 
rasta ir priešfašistinės 
turos.

BENTON, III., bal.
Zeiglerio mero įsakymu, Zeig- 
lerio policija areštavo penkis 
angliakasius iš Christopher, 
senosios, unijos narius, už ne
šiojimąsi ginklų.

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 pasirinku sau patogiausius lai- 
vuš. Duosime teisingus nur us kaip susitvarkyti 
su pinigais.

Užeikite arba tele/onuokite dėl informacijų 

 

ROOSEVELT 8500 

 

NAUJIENOS 

 

1739'So. Halsted St



KORESPONDENCIJOS
aidi om

Detroit, Mich
Targątę, Ont

Garsinė filmą iš Lietuvos

Norwood, Mass
Margumynai

Naujienų ir Radio Kliubo
I7INF I

Namų Daktaras
GEGUŽIO 21,1933

THE SAKS DARŽE
Archer Avenue ir 123rd Street

Siųskite pinigais arba money orderiu

<$.152.67
552,50,

tųvaičių Rate- 
ęsčtkas jauinij

ALAUS STIKLAS IR 
SANDVIČIUS DYKAI!

8 vai. 
svetainėje, 

• Dennison 
iš Dennison

Dr. A. Karaliaus parašytą., 175 pusi. .$2 
vertės Knygą, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —

Atsi- 
atsiveskite 

tegul jie irgi 
jų tėvų

(nuo Sausio 26 d. iki Ba 
Jandžio 7 d., 1933).

Kadangi tas bedarbis 
“tvirtą skystimą’’ ger- 
pirmiausiai jį nugirdė, 
padavė jam kažkokį 

nešti. Kelyje bedarbis

DEKORUOTAM, MALIAVO 
JAM IR KVIETKUOJAM 

NAMUS
suteikia 

barzdaSkutyklos 
mm komfortą 
■ skutimus 

namie

Balandžio 28 d. šv. Jurgio 
parapijos svetainėje pirmą kar
tą musų kolonijoje bus rodo
ma garsinė Alina iš Lietuvos. 
Ją rodys p. J. Januškevičius, 
SLA. iždo globėjas, kuris pe
reitą vasarą aplankė Lietuvą ir 
Vilniaus kraštą.

Praeityje Detroito lietuviai 
matė daug krutamu jų paveiks
lų iš Lietuvos? Bet šie bus vi
sai skirtingi. Skirtingi tuo, 
kad tai bus garsiniai j tulžiai. 
Šį kartą jus turėsite progos 
pamatyti ne tik įdomius Lie
tuvos ir Vilniaus krašto vaiz
dus, bet taip pat išgirsite dai
nas bei kalbas. Tad nepraleis
kite progos ir balandžio 28 d. 
būtinai atsilankykite į šv. Jur
gio parapijos svetainę 
lankykite patys ir 
savo vaikus 
pamato, kaip atrod< 
žemelė. Pradžia 7:30 vai. vaka 
io. Rengia SLA. 200 kuopa.

Kuopom narys.

3-s Sąrašas aukavu 
šių Lietuvių Kamba 

rio Fondan

■ “NAUJIENOS”
17:39 So. įHalsited St.neet 

CUICAGO, IPUNOIS

ipęi’ginų uždirbo sų balium to 
kjią įgr^įį sumą, Samanis lie 
tpvjprps geras pavyzdys. ~

— L. K. F. Spaudos K

Balandžio 23 d. ląęlųyjM 
MoksĮo Draugystės svet. Įvyko 
bolševikiškos Bedarbių Tary
bos, koiifcrenci j a dėl sudary
mo -bendro fronto, kad kovoti 
už bedarbių reikalus ir prieš 
fašizmą.

Pickvviek, Qenęya, įHąm- 
tramefc, #cįi.............

Prąkevičiąs, tofot. ĮJam- 
tra.uiuki ..*.... . •

Pūkas, V„ Chicago, III. ..
Šiųktinas, Ji., Pittąbąrgl

Abejojimą veikti taip, kaip veikia Ukri 
vyrai ir motery^ — n6ra reikalo kankintis 
nuo įtemptų nervų ir nusilpusios sveikatos. 
Didis Gydytojas Specialistas i Ar ado preskrip- 
dją. kurią dabar vartoja tūkstančiai. Ji 
parduodama vaistynyčiose ir vadinasi

mc, 
mums 
daliai pripažintas 
rili tas Kambarys 
Universitete. Kol 
nesudėsime, tolei da mes netu-r 
rime tikros privilegijos įreng
ti lietuvišką kainbarį toj dide-l 
lėj mokslo institucijoje. Mes 
nebesame tokioj pozicijoj, kur 
gręsia pavojus netekti priža-r 
dėtos privilegijos. Kas kita, 
bus, kai minėta suma bus su
dėta. Tada Universiteto valdy
ba matys, jog ųiums yra gali
mybe visą reikiamą sumą, 
5,000 c|ol. surinkti; ta^la toji 
valdyba su mumis, Aiųerikoš 
lietuvių atstovais — L. K; 
Fondo Komitetu ir su Lietuvos 
Pasiuntinybe 
kalbėsis ir 
planus ir tt.

Malonu paminėti, kad šiame 
sąraše yra 
lis, kur apie

Toronto 'lietuviai socialisti
nio ^us^talynm, įvertindami 
.darbibinkŲ šventę, pasiryžo 
ją atatinkapiai paminėti. Tam 
tikslui yna sudarytas komite
tas iš 3-jų asmenų, tkuris deda 
^pąMangas, įkad šventės minėji
mo įprogramas butų pritaikin
tas Jos dienos dvasiai. Pro 
grąųio turinys yra sekamas: 
1. Thakąlba, ^pabudinanti 
.šyęntės ręlkšmę; 2. ^‘Saliamo
no Sąppas” llrapia yieno vei- 
kismo; 3. ^aklamacijos; 4. Ru
sų kalboj ^kvartetas, ,ir 5. “Kul-

kovingųmo dvasią. Grygas kar
tą nuėjo pas .parapijos narį 
Glebauską, kuris užlaiko ang
linę ir turi troką. Atliekamu 
laiku jis dirba ten, kur gali 
gauti darbą. O kadangi komu
nistams buvo reikalingas tre
kas, tai para pi j anas .sutiko pa
tarnauti.

Tuo laiku 'Lawrence, Mass., 
kaip tik buvo rengiama de
monstracija. Tad ir iš musų 
miesto nutarė svąžiyati būrys 
“kovotojų”. Nors suomių ko
munistai turi kelis trokus, bet 
gerai žinodami, jog reikės su 
policija susidurti ir gal dar nu
kentėti, jie savo trakų nedavė. 
Prikalbintas tapo Glebauskas 
duoti savo troką. Jam buvo 
paaiškinta, jog turės nuvežti 
į pikniką būrį bolininkų. žino
ma, nieko blogo nemanydamas, 
jis sutiko važiuoti.

Atvažiavo su savo troku Gle
bauskas į paskirtą vietą. Ten 
jau laukė būrys jaunų vyrų, 
kurie tuoj sulipo į troką ir iš
puošė jį visokiomis vėliavomis. 
Išvažiavo keli trokai kartu. 
Bet štai baigiant kelionę, iš 
kažkur atsirado daugybe polic- 
monų, kurie be jokių ceremo
nijų sustabdė trokus. Glebaus
kas žiuri ir nesupranta kame 
dalykas. Iš išgąsčio jis net žeg
notis pradėjo. Na, o jo pasa- 
žierai tyli, kaip oisteriai.

Kai kurie demonstrantų ta
po areštuoti, o kai kurie išvai
kyti. IPateko į policijos rankas 
ir Glebauskas. Tačiau jį pa- 
liuosavo, kada jis paaiškino, 
jog komunistai jį prigavo, sa
kydami, kad trokas jiems rei
kalingas nuvažiuoti į pikniką. 
Po to įvykio parapijomis pa
reiškė, jog su komunistais jis 
daugiau jokių reikalų nebeturė
siąs.

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

kaina musų darbas atliekamas.

Paskui 
iškaba 
tiek nuvargo, jog susmuko ant 
žemes. Teko jį vežti į ligoninę. 
Ten jis išsipagiriojo ir, kai pa
valgė, viskas buvo tvarkoje.

Štai praėjo kiek laiko ir bu
vo parduodama iš licitacijos na
mas vienuolikos tūkstančių do
lerių vertės. Minėtas “baduo- 
lis” maršuotojas užpirko tą 
namą, duodamas $500 rankpi
nigių. Kadangi jis paskirtu 
laiku negalėjo sumokėti visų 
pinigų, tai jo $500 žuvo.

Vietos lietuvių organizacijo
se bimbiniai visiškai nusmuko 
ir jokios roles nebelošia. Iš 
desperacijos jie sukūrė korpu- 
sininkų grupę ir virto tikrais 
chuliganais. Ir tai nėra šmeiž
tas, o tikra teisybė. Sakysime, 
balandžio 15 d. tų korpusinin- 
kų liko sumuštas Povilas Vėtąs, 
bepartyvis žmogus. Dalykas 
buvo toks: Vėtąs pradėjo kri
tikuoti Stalino valdžią. Ameri
koje, pareiškė jis, yra verbuo
jami bedarbiai ir siunčiami į 
miškus. Tačiau čia bent prie
varta nėra naudojama. Tuo 
tarpu Stalino valdomoje Rusi
joje žmonės per prievartą yra 
vežami į miškus.

Už tokį Stalino “išnevožiji- 
mą” komunistai šoko Vėtą muš
ti. —^Marksistas.

Kiekvienas butelis yra garantuotas — vie
nas Doleris užmokta už mėnesio treatmeptą. 
Nusipirk buteli šiandien — nepraleisk vM 
nemiegotas naktis. Jeigu po priėmimui tų 
tabletkų per dvidcAhnts dienų busite neužga
nėdintas, Jūsų pinigai bus sugrąžinti — jus 
nieko nerizikuojate.

Prieš kiek laiko komunistai 
buvo prikalbinę vieną bedarbį 
maršuoti į Bostoną su baduolių 
armija, 
mėgsta

Toronto lietuvių tarpe pirmą 
karty j.eįigtynįa programas 
.pirmos gegužės šventei.

Bimbos fedfebelis Grybas su
manė Verbų nedėliojo ' išvesti 
iš šv. Jurgio bažnyčios parapi- 
jonus ir sudaryti su jais bendrą 
frontą. Buvo nešiojami taip 
pat plakatai katalikams, san- 
dariečiams ir socialistams. Visi 
buvo raginami stoti į “bendrą 
frontą”. Parapijonai į ščyrųjįj 
kvietimą nekreipė magiausio 
dėmesio. Sandariečiai su socia
listais taip pat. Ir šitai, kai įvy
ko “bendro fronto” mitingas, 
(ai žmonių atvyko apie 50. Ir 
tai daugelis atvyko tik dėl įdo
mumo. Tapo iškelti į aikštę vi
si skymai ir bimbinianis teko 
išgirsti daug karčios teisybės. 
Jonas Pėža, Juozas Pakarklis, 
Povilas Kručas ir kiti pareiškė, 
jog bimbiniai ieško ne talki
ninkų, kurie turėtų lygias tei
ses, bet paklusnių tarnų, ku
rie jų įsakymus pildytų. Aiš
kiai ir trumpai buvo pasaky
ta, jog su eiliniais komunistais 
bendras frontas bus galimas 
tik tada, kai jie savo vadus, 
kurie diena iš dienos kiršija 
darbininkus ir savo laikraščiuo
se niekina visus, kurie nepu
čia į jų dūdą. O tokio pasmer
kimo pirmiausiai užsitarnauja 
Maskvos dėdės. Juk jie per 
metų eiles ne vienijo, bet skal
dė darbininkų judėjimą.

žinoma, mitingas pasibaigė 
be jokių pasekmių.

Viso ............ ,...................$70547.
•Sųriiikiiiias .su yirš 

pirmojo tūkstančio dolerių, 
kaip paskutiniu laiku rašė-- 

eikalingas tam, ikad 
kaipo tautai, 'butų ofi- 

ir ,užtik- 
Pittsburgho 

tos .sumos

“Naujienose” jau buvo ra
šyta, kad musų bimbiniai ko
voje su bedarbiais pralaimėjo 
visus svetainės rakandus. Da
bar jie jau surado ir “šnipus”, 
valdžioje dirbančius, kurie ne
va visa »tai padarę. Tačiau rei
kia stebėtis, kodėl ščyrieji ne
praneša “Laisvės” skaityto
jams apie tą didelį prie Verdu- 
no mūšį, iš kurio jie džiaugėsi 
išnešę sveiką kudašių.

Po musų valstiją dabar va
žinėjasi “Laisvės” manadžeris 
Buknys su savo kromeliu. Jis 
pardavinėja kaukazišką vande
nį, bolševikiškus saldainius ir 
žuvį. Vadinasi, užsiima pedlio- 
riavimu. Balandžio 8 d. jis bu
vo užsukęs į Norwoodą su dė
žėmis saldainių ir skardinėmis 
rusiškos žuvies. Viernuosius 
bimbininkus ragino .piknikuose 
gerti kuodaugiausiai narzano.

“Laisvės” gaspadorius, mato
mai, padarė didelį progresą, — 
virto tikru bolševikišku baga- 
mazninku.

a a »
Dar pereitais metais susmu

kę Bimbos Žalnieriai buvo pa
siryžę skiepyti parapijonams

iKoųferencijoj dalyvavo 29 
delegatai, bet tai daugiausiai 
nuo bolševikų kontrpliųoja- 
mų draugijų, kaip lai: ųuo vi- 

4kdp” ir kito
kių draugijų, kurių vardai yią 
skaitomi raidėmis ir yra mc 
mano galvai tų raidžių reikš
mę suprasti.

Į tą bendro fronto konfe
renciją buvo įtrauktos ,kelios 
A. P. L. M. kuopos, kurios yra 
bimbinin^y ^aptroliuojamos 
bei 2 SLA. kuopos, būtent: 
Castle Sląųmon, J’a,, ir iš Wa- 
shiųgtpji, <£a. įKltas .Pitluhm’g- 
ho lietuvių .draugijos visai ne
kreipė jokio dėmesio j ’tą Be
darbių Tarybos šaųkiarąą kon
ferenciją.

frįatuium, Pillsburglio lietu
vių iiruugijos turi juMkauku- 
niai |patyrimo dš bulšcvikų vei
kimo ir žino, ikad bolšoyikai 
l)o jniicilanga Betim’hių Tapy
bos ir bępdro grunto nori va
ryti įkmnunisUnę spekuliaciją, 
o ne .nuoširdžiai dirbti dėl 
pagalbos bedarbiij arba kovoti 
prieš fašizmą. Dažnai pasitai
ko, kad • bęlševikai yra ge
riausi lalkiuipkai fašizmui ir 
reakcijai.

šljoje Bedarbių Tąryboa 
konferencijoje dalyvavo visos' 
Pittpbprgho bolševizmo žvai
gždes ir visi savi žmonės. To
dėl visi tarimai buvo daromi 
be jokio sunkumo arba, įkaip 
yra sąkuum* ėjo &aijP pasmie- 
ruola. Tik Gasiunas apgailes
tavo, )kad .šioje ikOnferęncijoje 
nesą nė socialistų, ,nė sąnda- 
riečių.

Nutarė šaukti antrą konfe
renciją ir varyti agitaciją per 
draugijas, kad įtraukus jas į 
Bedarbių Tarybą.

Well, pamatysime, kiek kita 
konferencija bus sėkminga. 
Bet šioje konferencijoje visai 
nepavyko sulipinti bendrą 
frontą. — Svečias.

tikrai nepaprasta gegužinė (Sekite mjisą prane 
Šimus Naujienose ir klausykite kas rytą pęr radio)

turos” dr-jos choras sudainuos 
kelias tai dienai pritaikytas 
dainas.

Ręngimo komisija kviečia 
visus Toronto bei jo priemies
čių .darbininkus lietuvius kuo- 
skaiflingiausiai atsilankyti.

Paminėjimas įvyks sekma
dieny, balandžio 30 d 
vak. Slovakij 
Quecn St. W. ii 
kampo. Įėjimas 
gat. Jžanga dykai.

—Rengimo Komisija

Naujienos Chicagoje ir kitur metams — $8,00, pusei motų 
—$4.00; visur kitur Amerikoje —• metams $7.00, 

pusei metų — $3.50.

NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS”'.; 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba- 
giminėms. i'' '

Rotterdnm .♦ tyleliam < 
Veendam ♦ New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų' 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie-. 
kimas per Rotterdamą ar Boulogne-; 
Sur-Mer į .Lietuvą. ^Puikiausi įren-Į 
girnai ir patarnavimas. Kas savaitę iš 
Ncw Yorko.

VIDUTINES KAINOS 
Informacijas teikia'lokaliai agentai ar 

Holland-AmericaLine 
40 N. Dearborn St., Ghicago

Brazis, D., Hamlramck, 
Mich........ ..... ............. $1.00

Lukevyčienė Jieva, Castle
Sliannon, Pa.........................50

Gillis, A. W. Hamlramck, 
Mich................ .

Gillis, J. Hamtramck, 
Mich.............. .............

Grigalunas, S., Thonipso 
ville, Gonn.................. 2.50

Tonikaitis, Dr., Ham
tramck, Mich. ........... 10.00

Jurėnas, T. Ham
tramck, Mieli............. ....  1.00

Kaulakis, Albinas, Pitts- 
burgh, Pa.....................  2.(X)

Kratavage, J. A. Ham
tramck, Mich.  .......... 50

Licpicnė, Mrs. M., Pitts- 
burgh, Pa.............   1.00

Lietuvaičių Ratelis, Pills- 
burgh, iPa............ ;.... 55.00

Markūnas, Stelbi, Pitts-

iiUMį
Shurmau, jĘ. K., ^pųnegie, fl 

Pa. ......... ............. . 2.00
SLA. 3 Apskritys, Pitts- 

burgb, ....... ....   - £54$
SLA. 1 Kuopa, -Edwards- 

vįlle4 vPta. .. ........   5.00
SLA. 77 Kuopą, iRockford, 

Illinois ...................... 5.00
SLĄ. 122 jliuopa, Qb|cugo, 

Illinois ..    5.00
SLA. 168 Kmrpa, Stam- 

forh, Gonp.......... .......
Aųkščiausm8 įPriegįaudos 

sLietuvių Amerikoje No. J 
Kuąpa, Pittshurgii, ^Pa. 18.47

Smailis, B., (Įląinti;amck,
Micb.................................. 5,QQ

Smailis, V., iHamtrumck, 
Mieb........................    iGOO

Stanevičius, ’Mr. aiųl Mrs.
Hamtramek, Mieli.............. ,50

Taęęlah, J,, Tlamtrapąsk, 
Mieli...............................  .25

Vaitkus, J. P., Hamtramęk, 
Mich............................... >25

Vąrašius, Adomias,
Ihllsburgh, Pa................ JiOO

Vančaitis, Ji., jHąpi- 
tramek, Mich.  ............25

Nuga-Tone

PP.OBAK

(PROBAK BlADF:)

’■ L; ■ i ■

•
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Ketvirtadienis, bal. 27, ’33

Alexandra Masalskis
3307 AUBURN AVENUE

Boulevard 4139

NEATSARGUMAS

Vertes $2.50

tikrai

NEW STANDARD PLYMOUTH SIX ANNOUNCED TODAY

Pasvalį 
yra lyg

Patogi kelione nesu- 
pančiais garlaiviais

GARSINKITES 
NAUJIENOSEpama-

Biržu

Šiurkščios 
Rūšies 
Skuros

žemes 
pasi- 

kelias

p. daktare Šiauliuose 
džiovininkų? — pa- 

d-jos pirmininką Dr.

VIENA Iš GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

Lietuvos Naujienos

(Pasikalbėjimas su kovai 
tuberkuliozu d-jos pirm.

D. Jasaičiu)

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.

netur 
duodama pašalpos i

lotinai tą patyrimą patikrino, tuo budu 
sudarant šiems laivams vardą kaipo — 
''Laivai be Jūrių Ligų”.

Gamtos turtai šiau 
rčs Lietuvoj

Scena iš filmo “Draugai”, kuris yra rodomas dabartiniu laiku 
iPunch & .Judy teatre.

jThe nev Standard Plymouth Suc Coupe is 
unusually roomy and smart. It is priced at $445, 
L at the factocy. Atrightisafront yiew.

Medeikių, 
apylinkės 

daugiausia 
yra gana 

Vietos 
turi įsirengę, nors 

kalkėms

Lietu- 
minerali- 

Šiaurčs Lietu vo-

Švelnus ir 
tį lengvus, tvir- 
'į ti ir patogus 

— ideališki 
į dėl VISO

KIŲ progų
Oxfords 

. Tikri 
k Goodyear 
■ Apkraščiai.

J. J. BAGDONAS
p LIETUVIU GRABORIUSj

Liūdnoj ^valandoj paveskite 
^Koplyčia .veltui

mėn. jau turėjome 120 ligonių, 
todėl reikia manyti, kad šie
met mes ligonių turėsime žy
miai daugiau negu pernai. Rei
kia konstatuoti keistą žmonių 
bailumą, jausdami krūtinėj 
skausmą nesikreipia pas mus, 
bei leidžia ilgai įsigalėti ir kai 
pasidaro visai blogai, ateina.

Pernai keleto veiklių Šiaulių 
visuomenės veikėjų pastango
mis buvo atgaivinta d-jos ko
vai su tuberkuliozu skyrius. 
D-ja įsteigė dispanserį, kuria
me duodami nemokami sergan
tiems džiova patarimai 
•tingiems

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.

—Kiek 
gali būti 
klausta < 
D. Jasaitį

—Tiksliai pasakyti negalime, 
atsakė daktaras, — nes dar 
nėra suvesta galutinė statisti
ka. Man rodos, kad jų bus pri- 
skaityta iki 500. Pernai per pa
skutinius kelis mčn. pas mus 
atsilankė apie 120 ligonių. O 
per šių metų pirmuosius du

T rokų išvežiotojams, daržininkams, 
firemonams, policistams, 
rai geri čeverykai -

• ma kaina

CHICAGO MAIL ORDER 
OUTLETAS PASIŪLO 

čeverykus, kurie kiekvienas 
vyraą nori! Kaina kuri kiek
vienam vyrui prieinama!

šiaurės aukso rasto Biržų 
linkės laukuose galima 
tyli gražiai tvarkomame 
muziejuje.

Vieni iš vertingiausių 
vos gamtos turtų 
niai šaltiniai 
je tie mineraliniai 'turtai veik 
pamiršti, visai nesutvarkyti, 
kurie taip pat randasi daugiau
sia BiržųJPasvalio rajone. Pa
svalio sieros šaltiniai kasmet 
vis daugiau ir daugiau sutrau
kia vasarotojų, kurie vieną 
tikslą teturi — pasigydyti. Ne
toli Biržų esantieji Smardonės- 
Likėnų garsieji šaltiniai veik 
visai netvarkomi, o tų šaltinių 
higieniška reikšmė nepaprastai 
didelė galėtų būti musų valsty
bei, jei jie tinkamai butų su
tvarkyti. šaltinių vandens ver
tingumas yra aiškus iš pada
rytų analizų. Smardon ės- Likė
nų šaltiniais jau prieš Didįjį 
karą rusų valdžia, buvo rimtai 
susirūpinusi ir rengėsi juos tin
kamai sutvarkyti. šiandie 
Smardonės-Likėnų šaltinių liki
mu daugiausia rūpinasi Biržų 
savivaldybės. Panašių į Smar
donės-Likėnų šaltinius yra ir 
daugiau apie Biržus, tačiau vi
si kol kas yra pamiršti. Tiesa, 
kai kurie biržiečiai naudojasi 
šaltinių vandeniu ir tvirtina, 
kad į sveikatą labai teigiamai 
atsiliepia. — J. Mažuika.

Pinigų klausimas sunkus. 
Per centrą iš vidaus ministe
rijos gauname kas menesį po 
250 lt., skyrius turi dabartiniu 
metu 73 narius, kurie sąžinin
gai mėnesiui moka po 2 lt. na
rio mokesčio, ir didžiausias pa
jamas turime iš pastatytų ki
nuose, aludėse, kavinėse ir ktr. 
pinigams lošti automatų. Jų 
turime apie 40. Surinktų auto
matais pinigų 15 nuoš. buto 
savininkui, kuriame yra auto
matas, 15 nuoš. automato pri
žiūrėtojui, 36 nuoš. firmai ir 
35 nuoš. gauname mes. Pernai 
mums tie automatai davė apie 
6,000 lt. pajamų. Žinoma, da
bar tos pajamos žymiai suma
žėjo. Dabar daugiausia ‘ auto
matų esame pastatę provinci
jos miesteliuose.

siaurės 
kilometrų 

pačių biržiečių taip

Musų išlaidos: ul-ja nutarė 
ligoniams teikti netik nemoka* 
mus apžiūrėjimus, bet juos ir 
medžiaginiai šelpti. Nevedu- 
siems ligoniams kas savaitę 
duodame Sį/o Itr. pieno, 1/į klg. 
sviesto, y, Itr. grietinės, klg. 
lydytų taukų, 1/į klg. dešros.

šeimyniniams ligoniams duo
dame 7 Itr. pieno, ketvirtadalį 
sviesto, pusę Itr. grietinės, pu
sę klg. lydytų taukų, ir pusę 
klg. dešros. Be to, duodame po 
truputį ir vaistų. Visiems ligo
niams nemokamai teikiama 
kalnų saulė, šiais metais ma-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali 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. Crawfotd 5573

Šiaurės Lietuva užima visą 
Latvijos pasienį nuo Baltijos 
jurų. Kaip tik šiame žemės rė
žy, neapsiriksiu pasakęs, mine
ralinių turtų yra daugiau, kaip 
visoj likusioj Lietuvos daly. 
Veik pačiame šiaurės Lietuvos 
centre apie Biržus ii 
•tie mineraliniai turtai 
ir susikoncentravę.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
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.

Atdara kasdien 8 iki 6 —• ketv 
ir šeštadieniais iki 8:30.

ko. Tokiu budu laivo supimas yra su
mažinamas iki minimumo, supasi tik 
tiek, kiek reikalinga lankų pripildymui 
ir ištuštinimui. . (

Padarytas bandymas atvirose jurose su 
laivu “Alberi Baliin” parodė, kad laivo 
supimas sumažinamas daugiau, negu 
dviem trečdaliais ir šimtai pcrplaukimų 
per juras visų keturių garlaivių pakar-

Nuo Biržų miesto 
vakarus 
prasideda 
vadinami gipso kalnai. Tie sto
ri gipso klodai, daugiausia ke
liolikos metrų storumo, užima 
apie 100 k v. kilometrų plotą. 
Vietomis randama visai gryno 
susikristalizavusio gipso sluoks
nių. įįPo gipso klodų daugiausia 
randasi juodžemio su moliu klo
dai, kuriuos vanduo vietomis 
išplauna ir dėl to įvyksta že
mės įgriuvimai, įdubimai ir 
nuslinkimai. O tokių atsitiki
mų, kada viršutinis žemės 
sluoksnis tuose gipso laukuose 
staiga stačiai su didžiausiu 
trenksmu prasmenga į požemį 
net keliolika metrų, o 
vietoj atsiranda vanduo 
taiko gan dažnai. Prieš 
dešimtis metų, dar prieš Didįjį 
karą, vieno ūkininko tvartai 
su visu gyyu ir negyvu inven
toriumi nugarmėjo į požemį, o 
toje vietoje atsirado tik van
duo.

Nuo Biržų miesto į rytus — 
Parovė jos dvaro, 
Vinkšninių ir kitų 
kaimų laukuose, 
paliai Rovėjos upei 
stori kalkių sluoksniai 
gyventojai 
ir gan primityviškai 
degti krosnis. Išdeginus kalkes 
gaunama vopna, kuri tinka sta
tybai ir daug kur gali pakeisti 
*Cėmentą. Vopnos gamintojai tu
ri gerą pelną iš to, jie aprūpi
na vopna ne tik didžiąją dalį 
Biržų apskrities, bet ne maža 
išsiunčia ir į kaimyninius ap- 
skričius. Vopna daug pigesnė 
už cementą. Be gipso ir kalkių 
Biržų apskrityje daug kur ga
lima užeiti įvairių rūšių gero 
molio labai tinkamo indų ir 
plytų gamybai ir kitokiai sta
tybai, kai kur galima užtikti 
ir spalvotos kreidos. Biržų— 
Pasvalio rajone laukus dirbant 
randama ir gintaro gabalų! To

views of the new Standard Plymouth Six modele, which 
are on display today at all Dodge, Chrysler and De Soto 
Dealers. The sedan above is America’s west Rriced six- 
cylinder, """ ‘ ;

J. F. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Reikale pašaukite Radžiu, o Jis Jums sutaupys šimtus Dolerių 
Palaidoja už $25.00 dolerius ir augščiau

tomrWeS 
Nlght and Moming to keep 
them CIean, Clear and Healthy 

Wri.tc for Free HEye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murino Co„ Dcpt. H. S., 9 E. Okio St.,Ciūcato

Šiauliuose 500 džio 
vininkų

Kiekvienas Amerikos lietuvis, išgyve
nęs Čionai kelioliką metų, natūraliai ilgi
si pamatyti savo senąjį gimtinį kraštą. 
Tik labai retai galima sutikti asmenį, 
kuris neturėtų giliai širdy užslėpęs troš
kimo aplankyti tą vietą, kur praleista 
linksmos jaunystes dienos, tą brangų 
gimtinį namą, tuos žmones, kuriuos jis 
taip mylėjo, tuos kaimynus, su kuriais 
jis draugavo. i

Įvykinimui šių svajonių ir troškimų* 
pirmiausiai iškyla klausimas: kokį laivą i 
pasirinkti, kad tuo patim kartu turėjusį 
linksmą kelionę ir malonumais papuoštą' 
šventę? Pasirinkimui tinkamo garlaivio 
reikalinga išstudijuoti ir apsvarstyti vi
sus faktus ir tik tuomet bus galima tin
kamai nuspręsti kur galima tikėtis užtik
rinimo, kad kelionė bus pilniausiai malo
ni,, kad bus gaunama geriausias kelio
nėje patarnavimas, kad bus patogiausias 
susisiekimas anapus vandenyno, kuomet 
pasibaigs kelionė jūrėmis, Hamburg- 
American Linija gali pažvelgti atgal i 
aštuoniasdešimt šešių metų laikotarpį sa
vo tarnybos viso pasaulio jūrėse. Jos pa
togus garlaiviai ir suteikimas mandagaus 
patarnavimo visose klasėse neišvengiamai 
sudarė šiandien augštai statomą Linijos 
reputaciją.

Hapag laivynas įima šiuos puikius 
garlaivius: ”New York”, “Hamburg”, 
‘‘Deutschland”. “Albert Baliin”, “Reso- 
lute” ir “Reliance”, pagaliau Motorlai
vius "St. Louis” ir ”Milwaukee”.

Pastovumas su Pagalba Supimą 
Sulaikančių Tankų

Žymiausias dalykas su garlaisiais ‘‘Al
bert Baliin”, “Deutschland”. “Ham
burg” ir ”New York” yra jų nepapras
tas pastovumas vandeny, nes ši nesupimo 
ypatybė yra svarbiausiu ir plačiausiai ži
nomu apsaugojimu nuo sirgimo jūsų ke
lionėje, kas daugiausiai ir sudarė šiems 
laivams nepaprastą reputaciją. Slaptybė? 
je šio pastovumo ir nesupimo remiasi 
sperialiais supimą sulaikančiais įtaisy
mais.

Išgaubtose, dubeltavose sienose įštisai 
per du trečdaliu laivo šonų yra įdėti di
deli tankai (Frahm sistemos). Jų yra 
trys kiekviename šone ir kiekvienas su
jungtas oro perėjimas su prieš jį esančiu. 
Visa eile skylių išlaukinėse sienose vir
šuje vandenio linijos, leidžia vandeniui 
įbėgti ir išbėgti iš tankų. Su pagalba 
kranų oro vaikščiojimas gali būti regu
liuojamas. Banga atsimušanti į laivą iš 
reinės palenkia laivą į kairiąją arba prie
šingą pusę ir tokiu budu verčia laivą sup
tis ir pasėkoje to neišvengiamai tankai 
prisipildo ir išsituština. Vanduo įeina ir 
išeina sutartinai su laivo supimasi, ta
čiau pavėlintais periodais, tokiu budu. 
kuomet ateinanti banga turėtų palenkti 
laivą, vienas tankų, jau pripildytas ne
maža kiekybę, vadenio, sulaiko bangos 
pasėkų efektą, nes jo sunkumas yra žy
miai didesnis negu priešai stovinčio tan-

nome aprūpinti 800 žmonių žu
vų taukais.

Didelis vargas su butu. Sa
vivaldybė duoda nemokamą pa
talpą, bet ji nepatogi. Kitais 
metais gal pasirūpinsime pato
gesnį butą. Sunkiai sergančius 
žmones, kurie negali vaikščioti, 
tuos lankome jų namuose ir 
ten duodame jiems pagelbą. 
Jei kartais yra būtinas reika
las, ligonį siunčiame sanatori- 
jon, dalinai prisidedami prie 
gydymo išlaidų. Be to, nemo
kamai dalijame, prieš tuberku
liozinę literatūrą, darome įvai
rias dezinfekcijas butuose, da
lijame spiaudykles ir t. t.

Sergantiems džiova vaikams 
vasaros metu manome surengti 
koloniją, žinoma, jei pasiseks 
nors kiek gauti pinigų iš vy
riausybes. Visame apskrity ma
nome surengti rinkliavą, taip 
vadinama “Bąjtos ramunėlės 
dieną”. Pavasarį visų Šiaulių 
pradžios mokyklų mokinių pa
tikrinsime sveikatą ir nustaty
sime koks nuošimtis sergančių 
džiova. —Meldutis.

PAPILE. —- Veržikausko 7 
metų sūnūs pateko po Seino 
vežimu, prikrautu javų, kuris 
vaikui i suti-įu^iinp J gąlvą. įj|

The Standard Plymouth Six sedan is America’s Iowest-priced four-door, six- j 
cylinder sedan. It is priced, at the faotory, at $510.
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ANGLIJOS IR AMERIKOS SUSITARIMAS

Pirmoji serija tarptautinių pasikalbėjimų, kurie 
dabar eina Washingtone, buyo, matyt, sėkminga. Prem
jeras MacDonaldas ir prezidentas Rooseveltas susitarė 
dėl visos eilės svarbių ekonominių ir finansinių klausi
mų. Priešakyje tų klausimų stovi prekių kainų kėlimas.

Prekių (tavorų) kainos, kaip žinoma, yra depresi
jos arba gerovės pagrindas. Kol kainos pasaulio rin
kose nepakils, tol biznis neatsigaus. Šitą tiesą pripaži
no Anglija ir Amerika ir priėmė ją, kaipo vadovaujan
tį dėsnį busimai ekonominei pasaulio konferencijai.

Sutikdami <sutartinu tarptautiniu veikimu kelti 
prekių kainas, šitų dviejų galingiausiųjų pasaulyje val
stybių vadai tuo patim sutiko bendrai išspręsti valiutų 
(pinigų sistemų) klausimą. Gi su šiais dviem klausimais 
jungiasi ir keletas kitų be galo svarbių problemų, kaip 
tai: prekybinė politika, muitai ir t. t.

Pasikalbėjimai tarpe Roosevelto ir MacDonaldo 
buvo tiek sėkmingi, kad juodu rado galima jau preli
minariai nustatyti laiką busimai ekonominei pasaulio 
konferencijai. Juodu siūlo ją pradėti birželio 12 dieną. 
Galima numatyt, kad ta konferencija bus didžiausias 
pasaulyje įvykis nuo Versalės laikų. Jeigu jai bus tin
kamai paruošta dirva, tai ji galės pakreipti ekonominį 
ir politinį Vakarų civilizacijos gyvenimą į 
žes.

komunistų laikraštis bando pa
daryti sensaciją apie socialistų 
“bendrą frontą su policija”. 
Tikri “beibės”!

Argi jie nežino, kad daryti 
maršavimus miesto gatvėmis 
negalima be policijos leidimo? 
O norint gauti leidimą, reikia 
duoti policijai prašymą ir rei
kia tiksliai nurodyti, kur tas 
maršavimas įvyks. Policija lei
džia gatvėmis maršuoti tiktai 
tuomet, kai ji turi užtikrini
mą, kad maršuotojai elgsis 
tvarkingai.

Policijos leidimas šitokiems 
dalykams neturi nieko bendro 
su politiškais klausimais. Poli
cijos pareiga yra prižiūrėti 
judėjimą ir rūpintis žmonių 
saugumu gatvėse. Juk net ka
da yra rengiamos laidotuvės, 
tai graborius turi pranešti po
licijai, kuriomis gatvėmis bus 
lydimas nabašninkas. .

O komunistiški “beibės” pu
čia burbulą apie socialistų su
sivienijimą su policija “priėš 
darbininkus”! Ir kas jtfokin- 
giAusia: tame pačiame savo 
numeryje “Laisvė” rašo, kad 
ir komunistai kreipėsi į porci
ją dėl leidimo maršuoti gatvė
mis, tik, girdi, policijos komi- 
sionierius to užsiginąs.

IČaip gi čia dabar išeina? 
Jeigu soėialištai nori gauti 
“perminą” demonstracijai, tai 
—“bendras frontas su policija”; 
o jeigu tokį pat “permitą” 
stengiasi gauti komunistai^ tai

sikrečia. Vaikams veikia pa
kaktinai išsimiegoti, vakarė 
turėtų taiku eiti gUHiy dieną 
Žaisti srttdfo Mėtoj*. Vai-

pieno ir žuvies aliejaus po 
šaukštelį. Gi susirgus, karšta
me garštyčių vandenyje min
kyti kojas ir gerti karštus gė-

ABEJOTINA NAUDA

naujas vė-

antra Tom 
rūmais bu •

Vakar turėjo prasidėti San Francisco’je 
J. Mooney byla. Prie tos progos ties teismo 
vo surengta demonstraciją, kurios tikslas buvęs neva 
padėti teisiamajam. BVt* labai abejotina, ar demonstra
cija tam tikslui patarnavo. Įvyko triukšmas ir susirė
mimas su policija.

Antras bylos svarstymas dar anaiptol nėra užtik
rintas. Prokuratūra deda visas pastangas, kad byla 
butų išmesta, kadangi, esą, praėjo tiek daug laiko po 
įvykių, dėl kurių Mooney buvo suimtas, jogei dabar 
įrodyti jo kaltę nebegalima. Jeigu šitie prokuratūros 
argumentai laimėtų, tai Mooney netektų progos apsi
ginti.

Šitokiose apystovose demonstracija prieš teismą 
gali paveikti blogai į bylos eigą. Agitatoriai, kurie ją 
rengė, turėjo apie tai pagalvoti, o ne vien rūpintis rek
lama savo partijos bizniui.

Apžvalga
BALUTIS ĮGALIOTAS ATSTO

VAUTI LIETUVĄ

į valstybių atstovų derybas 
su prezidentu Rooseveltu tapo 
pakviesta ir Lietuva. Kadangi 
dėl trumpo laiko tik kelios val
stybės galės atsiųsti j Washing- 
toną specialius atstovus, tai 
Jungtinės Valstijos paeiulė dau
gumai pakviestųjų valdžių ves
ti pasikalbėjimus per į diplo
matinius įgaliotinius Ameriko
je.

Lietuvos valdžia šitam tiks
lui įgaliavo ministerį p. Balu-

biai, Apinš ir Dubrovskis. Su
imtiems pasiūlyta nešdintis iš 
Latvijos. Jie kaltinami organi
zavę slaptas grupes tikslu nu
versti dabartinę vyriausybę. 
Jie ypač rūpinęsi patraukti sa
vo pusėn karininkus.

Reikia pastebėti, kad , visose 
šalyse, kur fašistai yra laimė
ję, jiems pagelbėjo armija. 
Jeigu armija butų ištikima 
konstitucijai, 
giai

pagelbėjo 
armija butų 

tai fašistai 
turėtų progos.

SUKUDIKĖJO

var-

LATVIJA SUČIUPO SAVO 
FAŠISTUS

Ir Latvijos fašistai norėjo 
daryli valstybės perversmą, bet 
valdžia suuodė apie jų planus 
ir suareštavo svarbiausiuosius 
pravadyrius. Fašizmo lizdas 
buvo organizacijoje “Legion”.

“Elta” praneša, kad latvių 
politine policija padare kratų 
pas žymesniuosius “Legiono” 
vadus ir keletą jų suem& Tarp 
suimtųjų yra tos organizacijos 
vadas, ats. pulk. Įeit. Volde- 
mar Ozolš ir du jo beadradar

ten, kur ištikro buvo džiaugs
mo išvaizda? Tikrai, ar-gi da
žyta drobe galėtų atsimainy- 
i? Tas buvo absurdas. Tai bus 

ką papasakot Baziliui Hall- 
wardūi kada nors. Jis nusišyp
sos iš to.

O visgi, kaip aiški buvo jo 
atmintis apie tą visų daiktą! 
Pirma neaiškioj prieblandoj, 
paskiau giedrioj aušroj jis 
matė žiaurumo ženklą aplink 
susitraukusias lupas. Jis be
veik bijojo, kad neišeitų iš 
kambario jo tarnas. Jis žino
jo, jogei pasilikęs vienas jis 
apžiūrėtų atvaizdą. Jis bijojo 
tikrenybės. Kada cigaretai ir 
kava buvo atnešti ir tarnas at
sisuko išeiti, jis jautė nuožmų 
troškimą pasakyti tarnui, kad 
neitų. Durims užsidarant už
pakaly jo, jis pašaukė jį atgal. 
Vyras stovėjo, laukdamas įsa
kymų. Dorianas valandėlę žiu
rėjo į jį. “Manęs nėra namie 
nei vienam, Viktore”, atsikvė
pdamas jis tarė. Vyras nusi
lenkė ir išėjo.

Tada jis atsikėlė nuo stalo, 
užsidegė cigaretę ir pavirto 
ant patogios minkštos sofos,, 
buvusios priešais uždengto at
vaizdo. Uždanga buvo sena, 
auksuotos sofos, buvusios 
priešais uždengto atvaizdo. 
Uždanga buvo sena, auksuotos 
ispaniškos odos, išdirbtos bei 
išspaustos gana margais Louis 
—Ųuartorzc mados pagražini
mais. Jis apžiūrinėjo ją, žin- 
geidanias ar buvo kada nors 
pirmiau uždengusi paslaptį 
žmogaus gyvenimo.

Po viskam ar reikia jį nu
nešti į Šalį? Koks gerumas iš 
žinojimo? Jeigu tas buvo tie
sa, tai labai baisu. Jeigu ne
tiesa, tai labai baisu. Jeigu ne
tiesa, tai kata rūpintis apie 
tai? Bet kas butų, jeigu ko
kiu likimu, ari 
gesniu atsitiki™ 
akys, ne tik jo ^ieno, pažiūrė
tų už uždangos ir pamatytų 
baisią permainą? Ką jis turė
tų daryti, jeigu Bazilius Hall- 
wardas ateitų ir paprašytų 
pažiūrėti jo paties darbo at
vaizdą? Bazilius tikrai tą pa
darys. Ne; tą daiktą reikia ap
žiūrėti, ir tuojaus. Bile kas 
butų geriau už tą baisią abe
jonę.

Jis atsikėlė ir užrakino abe
jas duris. Nors tiek, jis vienas 
tebus, kada žiūrės į savo gė
dos kaukę. Tada jis patraukė 
Uždangą į šalį ir pamatė pats 
save akis į akį. Tai buvo tikra 
tiesa. Atvaizdas buvo atsimai
nęs.

Kaip jis vėliau dažnai pri
simindavo, ir visada nemažai 
nusistebėdamas, iš pradžių jis 
pasijuto betėinijąs atvaizdą 
beveik mokslišku įdonnrtnu. 
Tikėti nebuvo galinta, kad to
kia permaina butų įvykus. O 
visgi, tai buvo faktas. Ar buvo 
koką chemiškų atomų, kurie 
šusigruprtvo į formą bei spal
vą aftf dt6Wės, ir į sielą, kuri 
b^vo* jamė? Ar galėjo būti, 
kad ką ta siete ntanė, jie įku- 
nijn? — kad kų ji sapnavo, 
jie padarė tikrenybe? Ar tai 
buvo dar kita baisesnė prie
žastis? Jis drebėjo ir jautė 
baimę ir nuėjęs prie sofos, at
sigulė, bežiūrėdamas į atvaiz
dą sargtaąnČib^ baųrtėj. f

Visttek jte j&iilėtf kad tas su
teikė jam vieną daiktą. Tai 
privertė jį suprasti, kaip ne
teisingas, kaip žiaurus jis bu
vo Sibylei Vane. Dar nebuvo 
petvėlu atitaisyti tą. Ji dar ga
lėtų būti jw Žmona. Jo netik
ra bei SMrtnylirtga meilė pasi- 
drtoSs kokiai nėfes aukštesnei į- 
takai, pertis į kokią nors gar
bingesnę aistrą, ir jo atvaiz
das, kurį ItaaSitis fttailwardan 
bušro nutepęs, w' jam kelro
džiu visą jo* gyvenimą, bus 
jam tuo, kuo šventenybes esti 
tai kuriems, sąžinė kitiems, 
if bijojimas Dievu mums vi- 
siems/Atgailai bti^o narkotų, 
vaistų, galinčių užmigdyti mo
ralės! supratimą. Bet štai buvo 
aiškus per nuodėmę nupuoli- 
irto* simbolis/ štai Visada’ esan
tis ženklas stmaikintah^ * ku- 
rluU žrtiottės' 
sietas. (fetiš drtufciftttj 

kartis, sveika yta ^erfl daug, rimus, 
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Mnt Cray'jaus Atvaizdas
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Zifttri'nttias! jfe buvo 
Žiaurus? Tai buvo mergelės

I 
ją kaiprt didėlę aflistę'r buvo 
atidavęs savo meilę jai, nes 
jis manė, kad ji buvo garsi. 
Tada ji apvylė jį. Ji buvo ne
išmintinga ir neverta. O vis-gi 
begalinės atgailos jausmas pa
gavo jį kada jis atsiminė ją 
gulinčią po jo kojų ir verkian
čią, lyg mažas vaikas. Jis at
siminė, kaip storžieviškai jis 
žiurėjo į ją. Kodėl jis buvo 
taip sutvertas? Kodėl jam bu
vo duota toki siela? Bet jis 
taip gi kentėjo. Per tris bai
sias valandas lošimui besitę
siant, jis pergyveno šimtme
čius skausmo, amžius ant am
žių kankinimų. Jo gyvenimas 
pilnai buvo vertas josios gyve
nimo. Ji sugadino jį ant va
landėlės, jeigu jis sužeidė ją 
ant amžiaus. Prie to moterys 
buvo labiau tinkančios pakęsti 
liūdesį, negu vyrai. Jos jaus
mais ir tegyveno. Jos vien tik 
apie jausmus temąstė; Kada 
jos prisiėmė mylėtojus, tai tik 
todėl, kad turėjus su kuo pa
sibarti. Lordas Henrius pasa
kė jairt tą, o lordas Henrius 
žinojo, kas yra moterys. Kam- 
gi jis turi rūpintis apie Sibyl 
Va ne? Dabar ji buvo niekas 
jam.

O atvaizdas? Ką jis turi pa
sakyti apie tą? Atvaizdas 
žinojo jo gyvenimo paslaptį ir 
atpasakojo jo apysaką. Atvai
zdas išmokino jį mylėti savo 
gražumą, ar išmokins jį neap
kęsti savo paties, sielą?. Ąr. jis 
vėl kada nors pažvelgs į tą 
atvaizdą ?

Ne; tai tik iliuzija buvo pa
veikusi nuvargintus jausmus. 
Baisi naktis, kurią jis pralei
do, paliko savo šmėklas. Stai
ga jo prote dirstelėjo raudo
nas taškelis, kuris padaro ty
rus pasiutusiais. Atvaizdas ne
atsimainė. Tai buvo klaida 
taip manyti.

O vis-gi jis lėmijo jį savo 
pagadintu veidu bei 

Jo šviesus 
ankstyvoje 

Jo * mėlynos
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Vertė A. Kartonas,
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ar tada jau ne bendras from-. M jto M* suMUVo apie 
tas? ‘ . .. . • ■

Tur būt, komunistiški, atsi
prašant, redaktoriai laiko savo 
skaitytojus .paskutiniais glu- 
Šais, jeigu jie nešisarmatija 
maitinti juos šitokiomis kūdi
kiškomis sensacijomis.

* M

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri.
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Staigus nosies gleives 
plėvės įdegimas

Rašo Dr. A. L. Y tiška 
Gydytojas ir Chirurgas 

Chicago, III.

mą žmonės vadina šalčiu arba 
slogomis. Nors sloga arba šal
tis,, paprastai, gaunama užsi- 
šaldžius, vienok tai nėra tik
roji šalčio priežastis. Tokis 
klaidingas šalčio supratimas 
laikės iki 19-to šimtmečio, bet 
kol tapo surasta tikroji nosies 
įdegimo priežastis, tai yra ma
žyčiai gyviai, vadinami bakte
rijomis. Kadangi kilų organų 
skaudėjimą mes taip pat va
diname šalčiu, tai nosies glei
vės įdegimas yra teisingiau

didelio 
kraujas 
dūdelės

spau- 
bėga 
prisi-

zmo-

m u i taip išsiplėtojus, pažan
dėse gritčiolai sutinsta. Užti
nus nosci, ligonis yra privers
tas kvėpuoti per burną. Sėk
mė to būna balse atmaina, lu
pų, liežuvio ir burnos sudžio- 
vinimas. Ligonis užmigęs 
knarkia ir oro pritrukus daž
nai pabunda. Nosei užsikim
šus, maži kūdikiai vargingai 
traukia iš buteliuko pieną. 
Tada jie geriau mėgsta vande
nį ir pieną gerti iš stiklo.

Paprastai, nosies gleivės į- 
degimas nebūna taip smar
kus ir nepasiekia kitų organų. 
Ligonis bevaikščiodamas ir be
vartodamas vaistų per kelias 
dienas pagyja. Bet ne visados 
taip būna. Retkarčiais įdegi
mas atsikartoja po kelis kar
tus ir vis aršesnis, pastovesnis 
ir žymiau išsiplėtoja po nosį 
ir kitus šalimais esančius or
ganus. Tokiai ' padėčiai susi
darius žmogus privalo gulti į 
lovą ir gulėti iki visai pasveiks. 
Nes nosies gleivės įdegimas 
neišgydytas ntaž daug per še
šias savaites pereina į taip va
dinamą užsisenejusj arba 
chroninį įdegimą. Chroninis į- 
degimas arba kataras gali už
nuodyti inkstiiSj širdį ir paga
minti narių reumatizmą.

Norint apsisaugoti nuo no
sies gleivės įdegimo arba slo
gų, reikalinga turėti sveiką 
kūną ir gerą kraują cirkulia
ciją? O kad kraujas geriau 
cirkuliuotų, yra naudinga kiek 
vieną rytą, šaltų vandeniu* su- 
vilginus sparčiai nusitrinti ir 
icgaišuojant greitai nusišluo
styti sausu rankšluosčiu. To
kia maudynė turėtų būti atlik
ta dvi ar tris minutes. Jei po 
tokios vanos oda neparausta, 
tai kitą rytą reikia vartoti šil
tesnį vandenį ir kūną paleng
va pripratinti prie šalto van
dens. Jei kas mėgsta, gali van
dens prisileidęs maudynę atsi
gulti ir greitai išlipęs Šiurkš
čiu

“Laisvė” rėkia, kad Socialis
tų Partija New Yorke atmetė 
komunistų pasiūlytą “bendrą 
frontą” rengiant Gegužės Pir
mos apvaikščiojimą. Bet už 
tai, girdi, ji “sudarė bendrą 
frontą su policija”.

Įrodymui to, kad New Yor- 
ko socialistai sudarė su poli
cija “bendrą frontą”, Brookly- 
no stalincų organas išspausdi
no sekretoriaus Cerberio laiš
ką naujai paskirtam policijos 
komisionieriui. Tame laiške 
sekretorius prašo policijos “per
imto'’ maršavimui; gatvėse ir 
paduoda maršavimo planą, už
tikrindamas policijos komisio- 
nierių, kad demonstracijos va
dai kooperuos su policija, idant 
demonstracija praeitų 
tvarkoje.

, Iš šito tad Cerberio

Sferoje

Priežastys, nuo^lfiirių stai
gus įdegimas paeina, yra stai
gi oro atmaina, kūno nusilp
nėjimas nuo kitų ligų, alkio, 
nuovargio ir uostymas aštrių 
dujų arba chemikalų, chlori
no, amoni jos, krienų ‘ ir tt. 
Nusilpusi nosies gleivė neduo
da progos nuodingoms bak
terijoms veistis, sužadinti jos 
įdegimą. Temperatūrai urnai 
pasikeitus, į kelias valandas 
pasikeičia ir nosyje padėtis. 
Po šalto oro įtaka nosies* glei
vinė plėvė sutinsta ir parau
donuoja. Mažutės kraujagys
lės prisipildo krauju ir kartais 
ncatlaikydamos 
dimo trūksta ir 
Taipgi lympho 
pildo skysčiu.

Įdegusi nosies gleivei, 
gus čiauda ir jaučia nemalonų 
kutenimą. Praėjus kelioms va
landoms pradeda skystos glei
vės iš nosies bėgimas ir nrto 
įuolatinio vartojimo skepetai
tės nosies galas parausta, per
šti ir kaista. Įdegimas greitai 
paplinta po nosies testas, ret
karčiais pareina į kauluose 
esančias daubas ir korelius. Jei 
įdegimas pasiekia kaktos kati
lo daubas, tai žmogus jaučia 
viršui akių veržimą ir skau
dėjimą. Jei viršutinių žanda- 
kaulių daubos apsikreČia, tai 
ten jaučiama skaudėjimas, 
veržimas ir visas veidas burta 
lig surakintas. Akys paraudo
nuoja, vokai patinsta, ir aša
ros bėga. Retkarčiais užnrto- 
dijimas įsigauna į užpakalinę 
nosies dalį ir į galvos, kauluo
se esančius korelius, iš kurių 
ne lengva nuodus pašalinti. 
Įdegimas gali pereiti į chro
nišką puliavimą arba kajarą. 
Užnuodijimas gali pasiekti ko- 
sergalio gleivę, adenoidus, 
gerklę, tonsilus ir plaučių Iru- 
belės. Taip pat gali įsigartt 
ir į Eustachian trubelę ir į 

vidurinę ausį. Įdegimas, pav 
siekęs viršutinę dajį pertvaros 
ir viršutinį turbinkauliuką, su 
mažina uostymo jauspią tadų

žmom*a, įdegi- kius, nes mažyčiai lengvai ap-laiško pat ir skonį.

rankšluosčiu nusitrinti. 
Taip pat plačiai rekomenduo
ja ui a uitra-Violctinitis ir sau
lės spindulius,: bet tai privalo 
būti daroma gana atsargiai.

Prisilaikymas nustatytų hi
gienos dėsnių yra geriausias 
apsisaugojimo būdas nito įde
gimo nosies gleivės, kaip tai: 
tyras oras, saulės Šviesa, vė
dinimas kambarių, Švara, po
ilsis, maistingas valgis ir už
laikymas vidurių veikliame pa
dėjime. Tas gelbsti apsaugoti 
ne lik nuo įdegimo nosies* gleL 
vės, bet ir ntio visokių kitų 
ligų. Rodos, minėti man čia 
nėra reikalo, ką visi turėtų ži
noti, tai yra: saugotis nuo šal
čio,/ ,alkio,(/ nuovaęgįo,/ neda- 
miegpjiinp,|pjį^šąUmo^|r įkyėį- 
pavimo visokių dujų? diupų, 
dulkių ir nešvarumų, kurie 
kutena ir erzina nosies gleivi
nę plėvelę.

Motinos sergančios slbga tu
rėtų stengtiŠ apsaugoti ktfdte

gražiu 
žiauria šypsena, 
plaukai spindėjo 
saulės šviesoje, 
akys susitiko gyvojo akis. Be
galinio pasigailėjimo jausmas, 
ne savęs patiesi, bet nutepto 
vaizdo, apėmė jį. Atvaizdas 
jau buvo atsimainęs, ir dar la
biau atsimainys. Jo auksas nu
vys, pasidarys žilas. Jo rau
donos ir baltos rožės numirs. 
Už kiekvieną nuodėmę, kurią 
jta papildys, jų dažai taškys 
ir draskys jo gražumą. Bet jis 
nepapildys nuodėmių. Atvaiz
das, atsimainęs ar neatsimai
nęs, bus jam matomas sąžinės 
ženklas. Jis nepasiduos pa
gundai. Jitv daugiau nebema
tys lordą Henrių — arba, nors 
nebeklausys tų gudrių nuo
dingų teorijų, kurios Bazifiatis 
Halhvardo darže pirmą sykį 
sukėlė jamė aistrą prie nega
limų daiktų. Jis eis atgal prie 
Sibyl Vane, susitaikys su ja, 
ves ją ir bandys vėl mylėti ją. 
Taip, j te privalo padaryti tą.* 
Ji, tur būt, nukentėjo labiau 
už jį. Vargšė kūdikis! Ji$ bu
vo saumylingas ir žiąųruš jai. _ __ 
Žavėjimai, kuriuos ji suteik- į Staiga 
davo jam, sugrįš. Jie bus lai
mingi sykiu. Jo gyvenimas su 
ja bus gražus bei tyras.

Jis atsikėlė iš kėdės ir už
traukė didelę uždangą tiesiog 
ant atvaizdo,( drpbčdanms, > įąi 
jis pažvelgė f jį, “Kaip■ b’iau- 
ru!”, jis sau sumurmėjo, ir 
jis nuėjo skersai kambario 
prie Įaugo* ir atidarė Išėjęs 
ant žolės, jis giltai atsikvėpė, 
'Tyras4 ryto oras, rodosi išgai
niojo visas ktaifciąš aistras.

Jis męstė vien tik apie Sibylę. 
Neaiškus jo meilės aidas su
grįžo prie jo. Jis atkartojo jos 
vardą daug sykių. Paukščiai 
čiulbėję nuo rasos šlapiame 
darže, ir atrodė, lyg butų pa
sakoję žolėms apie ją.

VIII.
Tai buvo gerokai po vidur

dienio, kada jis pabudo. Jo 
tarnas įėjo ant kojų pirštų į 
kambarį pažiūrėti ar jis išbu
do1, ir jis nesuprato, kas vertė 
jd portą miegoti taip vėlai. 
Pagaliau jo skambutis pasigir
do, ir Viktoras įėjo palengva 
nešinas puoduką arbatos ir 
krūvą laiškų ant mažos Sev- 
res porcelano lėkštės, ir ati
traukė žalsvas šilkines žvil
gančiu mėlynu pamušalu lan
gų uždangas, kabančias prie 
trijų aukštų langų.

“Monsieur, miegojot labai 
gerai šį rytą,” šypsodamas jis 
tarė.

“Kelinta galėtų būti valan
da, Viktore?,” mieguistas pa
klausė Doriahas Gray’jus.

Pirma valanda ir penkioli
ka minučių, Monsieur.

Taip vėlu jau buvo! Jta at
sisėdo ir, išgėręs kiek arbatos, 
peržiurėjo laiškus. Vienas bu
vo nuo lordo Mcnriaus, pa
siuntinio atneštas tą rytą. 
Jis staptelėjo minutę ir tada 
atidėjo tą laišką į šalį. Kitus 
jis be atidžiai atplėšė. Juose 
buvo paprastas rinkinys kor
telių, užkvietimų ant pietų, 
privatiškoms parodoms bilie
tų, labdaringų koncertų pro
gramų ir kitų panašių, kurie 
be skaičiaus esti siunčiami 
kiekvieną rytą per visą sezo
ną. Buvo Viena gan didelė sąs
kaita už eilę Louis-Quinze iš
kalto sidabro tualeto daiktų; 
tą sąskaitą jis dar neturėjo 
drąsos pasiųsti savo globoto
jams, kurie buvo kraštutiniai 
senos mados žmonės ir nesu
prato, jogei mes gyvename 
amžiuje, kuriame nereikalingi 
daiktai tėra vienutėliai musų 
reikalai; ir dar buvo keletas 
labai mndagiata žodžiais pra
nešimų nito Jermyn gatvės pi
nigų skolintojų, siulijančių bi- 
le sumą Unt greičiausio parei
kalavimo ir už labai prieina
mą procentą.

Po kokių dešimties minučių 
jis atsistojo ir apsisiautęs gra
žią šilkais išsiuvinėtą kaŠ- 
mero vilnonę kapofę nuėjo į 
oniksu pagrįstą maudyklę, 
šaltas vanduo atgaivino jį po 
ilgo miego. Jis atrodė pamir
šęs viską,, ką jis bttvo pergy
venęs. Neaiški mintis, kad jis 
buvo dalyviu kažkokioj keis
toj tragedijoj dirstelėjo jinri, 
bet tartie buvo sapno netikru- 
mas.

Apsirengęs, jis nuėjo į kny
gyną ir atsisėdo valgyti teng- 
■Vtte prariciTziškus pusryčius, 
kurie buvo padėti jam ant 
mažo apskrito stalo arti atvi
ro fafigo, Buvo labai puiki 
diena, šiltas oras rodėsi buvo 
pilnas Urontatų. Bitė įskrido* ir 
zvembė aplink, mėlyno smako 
vrtzĄ, kuri buVb pridėta sie
ros gėltonurtio rožių ir stovėjo 
arti jei Jis jautės visiškai lin-

I

i

dar mirtin- 
kieno kito

jų akys
s, kurią j

nakrito aftt

dėjęs ahf jis su
judo.
k "PerHfe V ta** 
nas paktams M pWdataa« 
Įdaąšiipėnę ant sfc , “Užma
ry t langą?’*

Doriąnas paputte galvą. 
“Man nešalta,” jisšttaiunnė j o. 
'' ’Ar-šf 5WŽr fl<W Af
ištikrtf atsiminė?
ar gaf tAi Mito' tik
A&vinte ir jfe! rattŽ mtorvlĄ',

irtU ėavo
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Tarp Chicagos
.. j.

Lietuvių
Pavogė nuo lietuvės 
šokėjos didelės isto
rinės vertės saga

Du vagiliai apiplėšė Staselę De 
Anų, profesionalę scenoje.

Du jauni banditai užvakar 
įsibrovė j lietuvės Staselės De 
Ana namus, 5668’/- Ridge avė., 
ir pavogė apie $2,000 vertes 
brangenybių. Tarp jų buvo se
na ir labai brangi saga, kurio
je onykse yra išpjautas Keis
tučio žmonos Birutės atvaiz
das. Saga esanti apie 500 me
tų senumo.

Staselė De Ana yra šokėja, 
pasirodžiusi kai kuriuose “N.” 
parengimuose praeityje. Dau
giausiai ji šoka profesionalėje 
scenoje ir yra gastroliavusi vi
soje Amerikoje, Francijoje, 
Vokietijoje ir kitose šalyse.

Du jauni plėšikai užvakar 
anksti įsibrovė Į jos kamba
rius, pasisakydami esą “drau
gai”. Surišo jos rankas, gerklę 
užkimšo rankšluosčiu ir grasi
no deginsiu jos padus jeigu ne
pasakys kur pinigai ir brange
nybės.

Po prievarta Staselė De 
Ana nurodė kur vieta. Vagiliai 
paėmė $200 aukso žiedą, kitas 
brangenybes, radio, $28 pini
gais ir minėtų sagų, kuri tu
rinti vertę tik kaipo relikvija, 
išbuvusi jos šeimynoje per il
gus metus, kelias gentkartes.

Tie patys du vagiliai vėliau 
apiplėšė penkias kitas vietas 
toje apielinkėje.

laujancia krautuve užvažia
vau pas drg. A. Stukę, 1834 
W. Pershing Rd., kur užlaiko 
“Pershing Lunch Room”. Apie 
metai laiko atgal jis užlaikė 
valgyklų prie 35-tos ir Halsted 
St., kuri buvo dažnai bombar
duojama ir kurios langai nak
ties laiku retai išlikdavo nesu
daužyti. Net nustebau pama
tęs A. Stukų vėl valgyklos bi
znyje.

Pasikalbėjus pasirodė, kad 
jis turi neblogas pasekmes. 
Biznis eina gerai, o svarbiau
siai, niekas valgyklos nebom- 
barduoja.

A. Stukas pareiškė, “Štai, 
Petrai, porų litų už Velykių 
skelbimų. O ateityje neuž
miršk antrašo, nes gausi dau
giau garsinimų į “Naujienas.”

— Senas Petras.

Laiškai Pašte
Šie lalžkal yra ai^je H Europą 

Ram Jie priklauso, tesruJ nueina I 
vyriausiu paštų (Clark If Adam:

tlsed ,Window” lobfcj nuo Adams jrat- 
vŠ8, napakant laiško NUMERĮ, 
kad šiame surašė pažymėta.

501
503
501
508

Adomajtis ^Virginija
Antanadiuni Ludvikui
Ąntolovic Marija

CHICAGOS LIETUVIŲ

POT-POURRI
A. BELIAC’.KIENĖ, siuvėjo 

J. Beliacko žmona, 1556 No. 
La Šalie st., susirgo vidurių 
liga ir hal. 21 d., buvo išvežta 
į ligoninę, kur turės išgulėti

Au- 
nuo

Bru-

P-s A. Beliackienės draugai, 
norėdami gauti platesnes in
formacijas apie ligonę ar jų 
atlankyti, kreipkitės nurody
tu adresu, telefonas Diversy 
1768. A. Beliackienė guli 
gustian ligoninėje, netoli 
gyvenamos vietos.

-- Q--  ,
TEKO nugirsti, kad J.

žas, 2100 West 59th Street, 
rengiasi padidinti savo biznio 
vietų. Dabartiniu laiku užlai
ko valgyklų ir “ruiminghauzę’ 
bet ateityje mano prirengti 
salę šokiams. Tai busianti pa
togi vieta pasilinksminimui ir 
geru alumi pasigardžiuoti.

Bevažinėdamas su savo ke-

512
522
532
538
543

Cypas Tony 
Dausa A.
Gudaitis Barbara
Pczy t nekis Juzyf 
Simonaitis P. 
Takaitienei Marijonai 
Vackulis Jos.

550 Zidanavičius Bev. J.

with slim

American 
ambitions

Mokyklų uždarymo 
klausimas atidėtas
Mokyklų uždarymo klausimas 

buvo atidėtas vakar kuomet 
mokyklų taryba nubalsavo ati
dėti neapribotam laikui rezoliu
cija uždaryti mokyklas gegužės 
12 d. Taryba lauks rezultatų 
iš majoro Kelly kampanijos su
kelti pinigų mokytojų algoms.

3,000 mokytojų vakar de
monstravo miesto centre prie 
bankų, ypatingai prie Chicago 
Title and Trust ir First Na
tional bank. Abu bankai buvo 
apstatyti būriais policistų ir 
abiejų bankų durys buvo už
darytos, kuomet mokytojai pri
siartino. ‘Kai kurie policistai 
pradėjo vartoti jėgų prieš de
monstruojančius mokytojus.

šeši ugniagesiai sun
kiai sužeisti didelia

me gaisre
Šeši ugniagesiai buvo sunko

kai sužeisti ir viena moteriške 
apsvaigo nuo durnų laike gais
ro;* kuris sunaikino' ‘GreerimiH 
rumus, Lavvrence avė. ir Broad- 
way. Gaisras padarė apie $100,- 
000 nuostolio.

Rado Stedmaną ir ketu- 
rius kitus kaltais

Teisėjo Allegretti jury vakar 
rado S. Stedmanų ir keturius 
kitus City State banko virši
ninkus kaltais “už priėmimų 
pinigų, kuomet bankas buvo 
nebeišsimokųs”. Jie apeliuosiu.

Bruno Banis-Simonaitis
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 1 

24 dieną. 7:00 valandą ryto. 1933 m., 
sulaukęs 19 metų amžiaus, gimęs Ame
rikoje.

Paliko dideliame nubudime motiną 
Oną Simonaitis, patėvį Justiną Simo
naitį. ciocę ir dėdę Lapinskius, du pus
brolius Antaną ir Albiną.

Kūnas pašarvotas randasi 4092 Ar
cher Avenue.

Laidotuvės įvyks balandžio 29 dieną 
1:00 valandą po piet iš namų bus nu- 
lydėas į Tautiškas kapines.

Bus labai iškilmingos laidotuvės, pro
gramą išpildys Gura, Rimkus, Grušas, 
Grušaitė, Dubickas. " V

Visi a. a. Bruno Banis—Simonaitis giminės, draugai ir pažį$qmi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskurinį 
tarnavimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Patėvis. Ciocė, Dėdė ir Pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas. Tel. Republic 3100

esat 
pa-

The English tolumu
“International Nite”
Henry BooŲi Hpusc announ- 

ces International Nite — Lith- 
uanian-Russian-Italiąn-Mexican- 
Patestinian folk dances, pląys 
and music. Handwork exhibit 
and International Tea Shop.

Two performances:
Friday — April 28th — 

Neighborhood Nite — 10c.
Saturday, April 29th — 25c.

This summer
Lithuania

to

Have you ever heąrd of “bar- 
gains in paradiscs?” Such was 
the title of an article in ASIA, 
offering lordily mansions in 
Peiping, hilltops in Indįa and

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I 

Nežiūrint kur gyveni musų pąjarpavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNI? KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
,, 30 . Metų Skirtingo Patarnavimo , ,

Pašaukite RERUBLlC 8340 (c|čl eksperto patarnavimo 
ir žemesnes kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

houseboats in enchanted Kąsh- 
mir—all for a fractipn 0f what 
it cost, not to vacation, būt 
cven to live in the United 
States. For most of us it would 
be impractical to spend 'a half- 
year in Kashmir, būt for all 
of us Lithuanians it will be 
most attractive to visit the land 
of our fathers— there to find 
a pastarai paradise. And this 
year of all years ii ,will be pract- 
ical, even for those 
purses.

It is u’p to you 
dJthuanians of high
and indomitable spirits to visit 
this land—far in distance būt 
near to heart and mind: the 
land of our traditions, the, land 
that gavo our fathers birth — 
Lithuania!

The very word, Lithuania, 
conjures up a peaceful landu 
scape cnt by meandering rivers 
and brilliant with the verdurc 
,of a rich, well-watered soil. 
It brings to mind the narnės 
of Gediminas, Vytautas, Keis
tutis and his beloved Birute. 
This jįummer visit this uncom- 
mcrcialized by-way of the worlci, 
.and stand upon its amber- 
strewen shoręs. Think of the 
Pheoniciant who here traded 
for “Northern Gold” with skin- 
clad savages, two thousand 
years ago. Think of the Vikinga 
who here trod the šame sand's, 
sprinkling them with blood, one 
thousand years ago. And con- 
sider that here an now you 
have the opportunily to stand,

ineal descendents of that an- 
cient, stubbuorn race, who 
thriT so many vicissitudes have 
unshakeably clung to their in- 
dividuality. We mušt not be 
the ones to submerge this in-. 
dividuality in other cultures, 
we should absorb the foreign 
cultirre and by contact wįth | 
our own land eonvert this cul- 
ture to our inner needs.

You should visit the import- 
ant scenic, Ifistoric and indust
rini spost, combine pleasure 
with edĮucation and research in- 
to Lithuanian life. Many of 
us have no idea of what inde 
pendėnt Lithuania is likę. We 
should become acąuainted with 
the youth of the country and 
its cultural trends. Since its 
indcpendence Lithuanian 
made 
j oi n
have long been 
should acqulaint ourselves 
the setting for our folk-songs Į 1cMdvewf ir patogesni vieta

and folk-lore, both of which ’bO. Halsted b}.,
are unsurpassed and are štili Vd4nd°Yf jgto8 

an untouched well-spring of Ivėntadlenbis nuo 10 iki 12
Phone Boulevard .6483

...... . .... ................................. ................. .................................................... I * - Ai ■ ■

rapid 
the

strides 
nations 

free.

has 
to

our history. It is up to the 
youth of Lithuanian extrac- 
tion to tap this source and 
make it available to the Eng- 
lish-spcaking world.

In tourin# Lithuania, you will 
' not be likę tourist in a strange 
[land būt rather likę long-lost 
ięhiĮdren coming back to the 
fold; welcome, accepted into the 
inner circle of the life of the 
land. Of course, to round out 
such a trip culturally, it is also 
esscntial that other European 
countries be visited and thatis 
easily accomplished.

Make your trip this summer 
for never again will prices be 
so low and accommodations so 
plentiful.

— An American Lithuanian.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sagryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 
,vak. Nedėlioj pagal satarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—*3 ir 7-—8 
Ssredomis ir nediliomis pagal sotarri. 
RezUenciia 6628 So. Richmond Strset 

Telefonas Republic 7.861

We 
with

Lietuviai Gydytojai

DR- „«ĘRIO

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
Masu Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame .rei
kale visuomet eiti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

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

Trečiadieniais 10 fyto iki 5 v. popiet 
Nedėlioj sulig sutarimo

Dr. JosepJiJ?. AndĮersimas 
kojų speciAlistas

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

■Rez. Ppllman 32Ž4

Tel. VICTORY 4088Patarnaujame Dienomis ir Naktimis.

Palaidojimas taip žemai kaip $75.00

PAVLAVICIA UNDERTAKING C0
. Incorporuota

HENRY W. BECKER, TĮESOTĄS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Halsted Street, Chicago

PATARNAVIMAS ĮMENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDFIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
jstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali- i 
ma pigiau patarnauti. ‘ i
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra-1 
borius, kuris turi įrengus grabų dirbtuvę.. 
Čia padaroma didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupytas Įpiūkejunųs yra kuodi- 
džiausias.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai. '. _ '
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nulįųdįmo valandoje, pašaukite šiąi įs
taigų.

A f, EUMIK1S
Vfii

■ ? I

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
TeMąoM YARDS 1741—1742 / $Hię$5Q
4605< .SO.

ill.

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso ra!. kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (iiakytaa seredomis) Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare UtaroinkaU b 
■Ketvertais.

Re* Tel. HYDE PARK 3395
" • • I \ x -• * .

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias. Uputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nediliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

įvairus Gydytojai

SIMON M. SKUDAS nR. r KAqPTma
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS ‘

Patarnavimas geras ir nebrangus _ DENTIbTAS

718 W. 18 St. j senojoj vietoj.
Tel. Roosevelt 7532 VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M-

----- ------- ------------------------------------------------------ 7+9 P M. Sekmadieniais ir ketvirtadie 
niais pagal susitarim|. 

3335 So. Halsted St 
T«l. BOULEVARD 9199

, Telefonai Yardi 11?8

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Aųburn Avenue 
CHICAGO, ĮLL.

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

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

Tel. Seėley 7330 
Namų telefonas Brauswick 0597

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUsvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal lutartj

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Pat k 6755 ar Central 7464

Tel. Lafayette 3572 
J. įiulevičius 

GRABORIUS ir 
BĄLSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicago je 
ir apielmkėje.

Didele ir graži . 
Mia dykai.

CHER AV.
' i « '

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

Tel. JCenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

------------- --........... ♦..............

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

Tel. .Lafayette .4146*
VALANDOS: 

nuo 9 iki H valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
.4729 South Ashland Avė., 3 labos 

CHICAGO, ILL.
r : .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 J4edėl. nuo 10 iki 12 v. dieni 

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tek Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. 65th St 

Cor. pf 35Į<h ,8 Halsted Sti) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:3Q;8t30 

Nedėldieniaii pagal lutartį.

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopipiauiia.
Reikale meldžiame atsisukti, o muių

TerCanaf’TsisH’rb^Jsis
2314 W. 23rd Pi, Chicagoi® s. J

Tel. Cicero WJj7 | 756 ,W. 35th St.
(Cor. of 35th 8 Halsted Su) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9
Nedčldieniaii pagal iutanj.

Telefonas Yarda 0994

Dr. MAURICE KAUN 
4631 South Ashland Aversas 

Ofiso valandos:
Nuo 40 iki 12 dieni. 2 iki 3 po oies 

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

Ofiso: TeL Victory 6893 
Rez. Tel. Drtiel 919)

DR. A. A. ROTH
Rusas .Gydytojai ir Chirurgas ’

J. F. RADZIOS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHĮCAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 

.prįkląusau prie gra-1 ;
bų išdirbystės

OFISAS:
,668 W. 18th St.h
Tel.‘ Canal 6174

3102 So. Halsted St
kampas 3 Ist Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—Sv 
Nediliomis ir šventadieniais 10—>2.

Akių Gydytojai

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.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 

4142 Archer Avenae 
Telefonas Virtinis 0036

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

Trečiadienvj ir Nedėlioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

______ ______ (Lietuvys)
LIETUVIS AKIŲ" SPECIALISTAS!6859 s°-. Western Avė., Chicago, III.

Palengvins akių įtempimą, koris esti I irs rcgg ais inycios 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiao Į 
trumparegystę ir toliregystę? Prirengia 

«i,ingai ąl<W. Vi»«S« ________ ______ ________

Į&tfrti. jAkinių kainos .per -pusę pigiaus,

DR. VAITUSH, OPT

DR. A. L. YUSKA
2^22 W. Rd.

kampai 67th ir Artėliau Avė. 
' Telefonas Grovebill 1595

ryto, nuo 3-4

d?M. j6600 South Artesian ĄvfnM
_____.r—T—-3, r-™- .Tsr.i Prospect 6659

. Gydytojas ir' chirurgas 
4712 South Ashland Avė, I

Phone Boulevątd 7589.

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbom 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

JOSEPII J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockcvell St. : 
Jei. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
* LIETUVIS ADVOKATAS
105 ĄV. Mpnroc St., prie Clark

’1W

0fiWo" &ŽU5;,
Telefonas BepubUc 8600

8
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ŠVĘSKIME TARPTAUTINĘ DARBININKĘ1 
ŠVENTĘ-—PIRMĄJĄ GEGUŽĖS

Chicagos lietuviai darbininkai apvaikščios 
darbininkų šventę masiniu mitingu pirma
dienio vakare. Bus turtingas programas
Jau tik kelios dienos liko iki 

tarptautinės darbininkų šven
tės — Pirmosios Gegužės. Tai 
tarptautinio darbininkų solida
rumo, vienybės šventė. Kartu 
ji yra ir kovos už darbininkų 
pasiliuosavimų šventė. Visų ša
lių darbininkai tą dieną ap
svarsto savo laimėjimus ir pra
laimėjimus, nustato kovos lini
ją ateičiai ir su nauju pasiry
žimu stoja kovon už galutiną 
darbininkų klasės pasiliuosavi- 
mą.

šiemet Pirmąją Gegužės ten
ka švęsti liūdnesnėse aplinky- 
bėse, nes kelintus metus besi
tęsianti depresija slegia viso 
pasaulio darbininkus, stumia 
juos į didesnį skurdą, didina 
kapitalistų sauvalę. Del depre
sijos net ir toliau pažengusiose 

Jjalyse stiprėja fašizmas, prie
spauda. Pačioj Amerikoj yra 
virš 13,000,000 bedarbių, ku
riuos laukia klaikus rytojus, 
pragyvenimui jau pradėjus ei
ti brangyn, o tuo tarpu dar
bams ne tik nedaugėjant, bet 
dar labiau mažėjant.

Betgi delei nepasisekimų ne
turime nusiminti ir pasitraukti 
iš kovos lauko. Tai ne tik ne

Filatelistai įdomau
jasi Dariaus-Girėno 

laiškais
Specialiai vokai ir papievio 

lakštai jau pagaminti; laiš
kų skaičius apribotas; no
rintieji pasiųsti laišką ragi
nami skubintis.

Paskutinėmis dienoirilš į 
“Naujienas” kreipėsi eilė lie
tuvių filatelistų — pašto ženk
lų rinkėjų, klausdami informa
cijų apie laiškus, kuriuos la
kūnai Darius ir Girėnas vėž 
Lietuvon, skrisdami iš Ncw 
Yorko į Kauną.

Visų filatelistų naudai pra
nešame, kad jie gali tuos laiš
kus pasiųsti sau. Laiškai, 
kuomet nevežti į Kauną, bus 
pasiųsti adresu, kuris bus pa
žymėtas ant voko Lietuvoje ar
ba Amerikoje, ar kurioje kito
je šalyje.

Laiškai bus brangintini 
atsiminimai

Didžiuma filatelistų naudo
jasi šio proga įsigyti brangin
tiną ir įdomų “souvenir” ir 
siunčia laiškus tuo keliu, už- 
adresuodami juos sau. Laiš
kas bus reikšmingas tuo, kad 
jis buvo vienas pirmųjų laiš
kų pervežtas į Lietuvą iš Ame
rikos pirmu lietuvių skridimu 
iš New Yorko į Kauną, ir, kad 
jame bus pažymėtas laikas, 
kada laiškas apleido Ameriką 
ir kada pasiekė Kauną. Skir
tumas tarp dviejų laikų nu
rodys kaip ilgai lakūnai skri
do 4,532 mylių kelią tarp New 
Yorko ir Kauno.

Laiškai jau pagaminti
Kiekvienas lietuvis turėtų 

pasinaudoti šia proga ir pasių
sti viena tų laiškų į Lietuvą 
savo giminėms arba sau, nes 
Giminės Lietuvoje juos dide
liai įvertins ir laikys kaipo 
brangų atminimą. O filatelis
tams jis bus tuo svarbus, kad 
pervežto laiško vertė bus labai 
aukšta filatelinėje rinkoje, nes 
jų skaičius rinkoje bus mažas, 
o norinčiųjų turėti juos savo 
rinkiniuose — bus didelis.

Laiškų skaičius yra apribo
tas, tik 1,000. Visi yra sunu- 
meriuoti. Norintieji užsisa
kyti laišką prašomi pasiųsti 
$2.00 į “Naujienas”, c-o Anta
nui Vaivadai, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III. $2.00 paden

pagerintų padėties, bet dar la
biau pablogintų: nusiminimas 
apatija dar niekad prie gero 
neprivedė, jokio visuomeninio 
darbo neatliko, ir nesuteikė 
mažiausio laimėjimo. Tad turi
me vėl suglausti savo eiles, 
suremti pečius ir išnaujo stoti 
prie darbo ir kovos.

Tegul musų darbo pradžia 
bus Pirmosios Gegužės šventė. 
Lietuviai darbininkai-ės Pirmą
ją Gegužės apvaikščios dideliu 
masiniu mitingu Lietuvių Au
ditorijoj ateinančio pirmadienio 
vakarą. Apvaikščiojimą rengia 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos centralinė kuopa. Bus 
geriausi kalbėtojai ir turtin
gas muzikalis programas. Įžan
ga nemokama.

Visi Chicagos ir apielinkės 
lietuviai darbininkai-ės privalė- 
tumėm dalyvauti šiame ap- 
vaikščiojime, aptarti dabartinę 
padėtį ir su nauju pasiryžimu, 
nauja viltimi stoti prie darbo, 
stoti naujon kovon už šviesesni 
rytojų.

Pirmoji Gegužės yra musų, 
darbininkų, šventė ir visi pri- 
valėtumėm ją švęsti!

Darbininkas.

gia viską pašto ženklus, voką, 
pervežimą, etc. Ankščiau laiš
kus užsisukę gaus pirmesnius 
numerius. Specialiai vokai ir 
popieris laiškams jau yra pa
ruoštas ir bus pasiųsti tuojau, 
tiems, kurie juos jau užsisakė. 
Su kiekvienu užsakymu bus 
pasiųstos instrukcijos kaip 
laišką išsiųsti, etc.

Linksmas būrys sve
čių Joniškiečių kliu- 

bo vakarėlyje
Sako nariuose pasireiškusi 

apatija greit užleis vietą 
naujai energijai.

T0WN OF LAKE — Praeitą 
šeštadienį G. Krenčiaus svetai
nėje įvyko linksmi Joniškiečių 
L. K. Kliubo pavasariniai šo
kiai, į kuriuos buvo atsilankęs 
neperdidelis žmonių būrelis. 
Tai įvyko todėl, kad beveik vi
sos organizacijos rengė šokius 
tą dieną ir publika labai išsi
dalino.

šiaip ar taip komisijai rei
kia atiduoti kreditas už pasi
sekusio vakarėlio surengimą. 
Kad jis nusisekė liudija fak
tai, jog susirinkusi publika, 
ypatingai jaunimas, linksmino
si kuo geriausiai, šoko, daina
vo, ūžė. Vakarėlyje buvo žy
mus biznieriai S. Kaniušai, 
Chepuliai, Dr. Dundulis, A. 
Rimdžius, R. šiliukas, Jieva 
Ančiutė-Gasparaitienė, Jonas 
Gasparaitis, J. Vaičiulis, Va
linskienė ir kiti.

Tiesa, kai kurių semi ir vei
klių kliubo narių nebuvo, bet 
reikia tikėtis, kad ūpo nupuo
limas, apatija greitai pareis ir 
vėl jų vietą užims energija ir 
noras toliau darbuotis joniškie
čių labui ir gerovei.

— Joniškietis.

Vaidilų Naktis
Vaidilų Brolija kas metai 

rangia visos nakties iškilmes 
šeštadieny, balandžio 29 d. 8 
vai. vakare sukanka keli tūk
stančiai metų nuo to laiko, 
kada lietuviai ravo ilgoj kelio
nėj iš Azijos pasiekė Baltijos 
juras, šitas sukaktuves iškil
mingai paminėti yra kviečia
mi visi vaidilos ir kiti garbiu? 
gi lietuviai. Įžanga vyrams 
$1,00, moterims — 50c. Kito
kių išlaidų nebus jokių. Alus,

midus ir kiti gėrimai, taip pat 
įvairus valgiai, kurių užteks 
visai nakčiai, visiems bus do
vanai. šokiai po 12 nakties iki 
ryto. — Ragutis.

Perdidėlis krūmų 
mėgimas įgavo šį lie

tuvį į nesmagumą 
t

Nuo tūles lenkė# namo priekio 
pavogė naujai pasodintus 
krumus; pateko į policijos 
rankas

BRIGJITON PARK. — Bal. 
24 d., našlė lenkė gyvenanti 
4631 South Washtenaw avenue, 
nusipirko krūmelių už $1.35 ir 
pasodino juos priekyje savo 
namo. Džiaugėsi moteriškė, kad 
vasarą ir prie jos namo žaliuos 
krūmai, kaip jie žaliuoja pas 
kitus kaimynus. Bet neilgai te- 
sidžiaifge.

Atsikėlusi sekantį rytą žiuri, 
kad visi krūmai išrauti. Lenke 
pradėjo žiūrinėti ir pastebėjo, 
kad krūmai nunešti ta pačia 
gatve žiemių link. Mat vagi
lis nepastebėjo, kad jam kru
mus nešant, nuo jų šaknų bi
ro po truputį žemių ant šali
gatvio.

Lenke pradėjo tais pėdsakais 
sekli ir nusekė į vieno lietuvio 
namą, gyvenančio antrame blio- 
ke nuo lenkės namo.

Ji tuojau nuėjo į policiją, su 
kuria nuėjusi į lietuvio namus, 
krutinus rado.

šios žinios tikslas yra paro
dyt idel kokių menkniekių žmo
nės kartais rizikuoja savo ge
rą vardą. —Motinos SUnus.

Sako, McKinley Tark 
kolonijoje yra ne

mažai lietuvių
Turi kelioliką lietuvių biznierių; 

nori sutverti SLA. kuopą

McKINLEY POfŪC— Tenka 
pastebėti “Naujienose” žinių iš 
visų Chicagos kolonijų, bet Mc
Kinley parko kolonija yra be
veik visai užmiršta. Atrodytų, 
kad lietuvių joje nėra. Tikreny
bėje lietuvių yra nemažai, tik 
jie nesusižino su1’ vienas kitu. 
McKinley parke yra ir biznie
rių.

Man einant 35-ta gatve iš
girdau du lietuvius besiginči
jant dėl kokios ten žinios, ku
rią matė ‘‘Naujienose”. Juos 
užkalbinau: “Netikėjau, kad 
čia yra lietuvių.” “O taip.; Štai 
ietuviai Bytautai laiko bučer- 
nę, kitoje pusėje Bruno krautu
vės, toliau J. Jasinsko- krautu
vė ,etc”. Suminėjo daug įvai
rių biznierių, siuvėjų, etc. Butų 
gerai, kad gavus susipažinti su 
McKinley parko lietuviais butų 
galima sutverti SLA. kuopą.

—Jonelis.

Automobilio nelai
mėj sužeistas lietuvis 
Jonas Jasinskas, Jr.
Begimnastikuodamas susižeidė 

pirmojo brolis Vytautas

McKINLEY PARK. — Vy
tautas Jasinskas, Jono Jasins
kio, 3700 South Honore Street, 
biznierio, sūnūs atsikėlęs iš ry
to ir begimnastikuodamas vir
to aukštielninkas ir sunkiai su
sižeidė galvą. Buvo nuvežtas 
pas Dr. Dundulį, kuris sudėjo 
“stičius”.

Bet Vytautui dar nespėjus 
pasveikti, kitas J. Jasinskio sū
nūs, Jonas, Jr., buvo sužeistas 
nelaimėje, kuomet važiuodamas 
State gatve susidūrė su kitu 
automobiliu.

Jono, Jr., ranka buvo sulau
žyta, o karas sudaužytas į ši
pulius. Buvo tuojau nugaben
tas į St. Luke’s ligoninę. Antro 
automobilio Šoferis irgi buvo 
lietuvis, Bridgeporto krautuv- 
ninkas.—Jonelis,

RADIO
PEOPLĖS RADIO 

PROGRAMAS

Praeito antradienio vakare iš 
stoties WGES. leidžiamas 
Peoples Furniture Co. radio 
programas, buvo įdomus ir gra
žus. Dainavo p-nj G. šidiškis- 
Giedraitienč ir Peoples Radio 
duetas. Kalbėjo Dr. Dundulis, 
kap. Darius ir kiti. O prie to 
buvo gražios muzikos, įdomių 
pranešimų ir kitokių įvaireny
bių.—J. 

. . .. . ifcUUfrte——*■»ii ■ ii—U

SPORTAS
King Levinsky 'boksuotis su 

Charley Retzlaff.

Gegužės 3 d. Chicago Sta- 
diuine įvyks svarbios bokso 
rungtynes tarp King Levinsky 
ir Charley Retzlaff. Pastarasis 
yra žinomas kaipo smarkus 
kumštininkas, kuris paprastai 
savo oponentus nukerta nuo 
kojų. Levinsky ypač pagarsėjo 
nuo to laiko, kai jis Chicagoje 
pusėtinai apdaužė Jack Dem- 
psey.

Kitoje poroje susidurs Izzy 
Gastanaga su Ruggirello. Abu 
gali smarkiai kirsti, .tad pil
nai galima tikėtis, jog jų dvie
jų susirėmimas užsibaigs 
“konck-ontu.’’

Be to, bus dar trys poros 
boksininku.

—Q_—

Karolis Požėla praleis vasarą 
Lietuvoje.

Pastaruoju laiku Karolis Po
žėla važinėjosi po visą Euro
pą. Jis aplankė Vokietiją, Bel
giją, Franciją, Angliją ir kitas 
šalis. Vien tik Anglijoje jam 
buvo surengta 45 ristynės ir jis 
visas laimėjo. Kaip pirma jau 
buvo pranešta, jis laimėjo Eu
ropos čempionatą.

Iš Europos rištikų, rašo Po* 
žėla, anglai ytd geriausi. Su 
franeuzais ir belgais jis ma
žiausiai turėjęs Vargo, — leng
vai juos paguldęs. Kartu su 
Požėla važinėjasi roselandietis

PRANEŠIMAI
Am. Liet. Daktarų Draugijos įvyks 

susirinkimas, penktadiėny, balandžio 28 
d., 9 vai. vak. A, N. j Masiulio, real 
estate raštinėj, 6641 'So. * Western Avė. 
Dr. A. G. Rakauskas skaitys referatą, 
"Ectopic yestation“. >

Dr. G. I. Blolis, rast.

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 jr kitus vaidilų vir
šininkus.

Vaidilų Didžiojo Perkūno įsakymu 
visi vaidilos esanti ir buvusieji renkasi 
vakaruose balandžio 28 d., 1933 m. pa
skirtu laiku 8 v. v. brolio C. Kairio 
raštinėje, 333 S. Ashland Avė. kaipo jre- 
guliariai ir specialei sueigai. Apkalbėji
mui rengiamos Vaidilų nakties, kuri 
įvyks balandžio 29 d. 1933 metais 
Amalgameitų didžiojoj svetainėj, 333 S. 
Ashland Avė. Visų brolių priedermė 
yra atsnlankyti. Krivis.

Atyda. Lietuvii, lietuvė jei nori ži
noti ką reiškia Etines-Kultūros Draugija 
Lietuvoje ir jos apie 20 skyrių, tai už
siprenumeruok dvi savaitinį laikraštį 
“Laisvamanis” — Laisvės Alėja No. 25, 
Kaunas—Lithuania. — Tik $1 me
tams.
r šiandien niekas neginčija, kad . Ame
rikos lietuviai prisidėję nemažai prie 
įkūrimo nepriklausomos valstybės Lie
tuva. Ir galutinai Lietuvos piliečius iš
vaduos iš dvasios vergijos, tik ameri
kietis lietuvis, vykdydamas gyvenimam
kas dora, gražu ir gera.

Tad švieškimės ię kiiems prigelbe 
kim šviestis.

Kviečių užsiprenuomerUoti “Laisva 
manį”, —■ t” “

3310 S. Halsted St.

~ tik $1.00 metams.
Dr. A. L. Graičunas.

Chicago, III

Reikale ‘.
Matykite J. P, VARKALĄ 

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

Dėl pasitarimo kreipkitės 
Tel. Calumet 1656 

3241 So. Halšted St.
CHICAGO, ILL.

y - ■ ■

j

Barlush, kuris irgi pusėtinai 
įvaręs baimės Europos risti- 
kams.

Dabar Požėla kariu su Bar
lush rengiasi važiuoti į Lietu
vą ir praleisti vasarą pas sa
vo seserį, p-nią Feliciją Ra-
nionauskienę, Staugvilių kai
me, Šiaulių apskr.

Visiems ebieagiečiams Po
žėla siunčia labas dienas.

PUNCH and JUDY — Ka- 
nieraclschaft — “Draugai” Vo
kietijoje gamintas komunisti
nio turinio filmas atvaizduoja 
Vokietijos angliakasių gyveni
mą. Tipingas angliakasių mie
stukas, suvargę angliakasiai, 
jų žmonos, jų maži vaikučiai 
padaro šį filmą įdomiu ir gra
žiu.

Vienoje scenoje atvaizduoja
mas korpusas vokiečių anglia
kasių, važiuojančių gelbėti ka
syklų nelaipiėje nukentėjusius 
franeuzų angliakasius. Tai sa
ko, esanti viena iš labiausiai 
jaudinančių filmo scenų.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

e7 VALANDĄ
KAS RYTĄ 

(APART NEDŠLD.) 
I Š S TO TIE S 

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

( NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at- 

’ daros kasdie puoz 8 v. ryto 
iki 8 vaLcvak. Nedėliomis 

j nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
i       ------ -— ------- --1 ■' -  -o

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramaniionis, Vedėjas.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: Em
Sienoms popiera rolelis

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

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

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

15 c
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St

ga-

PERSIŠALDYMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo persISahllmp re
guliariai Išvalydami savo vidurius I 
Laikykite savo vidurius liuesai, pra
šalinkite nuodijančią medegąi Vnrtokit 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

PLAYIIOUSE — ScStadicnį, 
balandžio 26 d., gražus ir jau
kus teatras Playhoijsc, Fine 
Arts Building, Michigan ir 
Congrcss Street atsidarys kai
po kinoinatografas, Cinenia 
Salon Dc-Luxe, kuriame bus 
rodomi “ypatingi filmai, ga
minti užsienio artistų”.

Pirmas filmas bus “Be Mine 
Tonight”, kuriame pasirodys 
dainininkas Jan Kiepura. Jis 
dainavo su Civic Opera perei
tą sezoną.

GARSINKITE 
NAUJIENOS?

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

. INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St., Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

CLASSIFIEDAOS
...................................... .....................................................  .

Business Service
Biznio Patarnavimas

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, tetų 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 8 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi ciuuojame, 
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. 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 
COMPANY

6755 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

' Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

1 Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

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. SPECIĄLIS 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 Divtsion 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.

......... .... . ................... .. n........ ... .........  i................. .

CLASSIFIEDAOS
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Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtalsai

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuojaus 5717 Sheridan Road

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

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

5717 Sheridan Road

BARUI fixcuriai, bučernės fixturiai, 
Ice Cream baksai, Soda Fountain ir t. t. 
Billigheim Company, 1607-1 1 South 
State St.

Automobiles
AUTOMOBILIUS

Patyręs automobilių mekanikas pa
taiso jūsų namuose visokių išdirbyščių 
automobilius už labai prieinamą kai- 
»*?•

Telefonas Lafayette 1329

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU 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 Ave„ Chicago, III.

Help Wanted—Malė
_ _

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

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. 49tb Ct., Cice
ro, III.

For Rent
ANT RENDOS flatas 4 kambariai 

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

ANT RENDOS 4 kambarių flatas pe
čium šildomas gražus kambariai $19.00 
rendos, A. G. galite matyti po 6 vai. 
vak. 4723 S. Rockwell St.

RENDON keturi kambariai. 2 lu
bos. dekoruotas, maudynė, porčiai $18. 
3145 W. 42nd Place.

Business Chances
Pjiljfajaroi.

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

4554 So. Rockwell St.

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

PARDAVIMUI soft drink parteris su 
namu iš 3jų flatų. pigiai.

815 W. 51 St.

PARSIDUODA 2 krėslų Barber Shop 
pigiai. Balti fikčeriai. renda $15. 

4352 So. Westem Avė.

PARSIDUODA pirmos klasos groser- 
nė ir meat marketas. Parduosiu už pu
sę kainos. Turi tuojaus sukelti pini
gų, kad užmokėti morgičių ir išgelbėti 
savo nuosavybę. Atsišaukite

3904 W. 47th St.

Exchange-—Mainai
120 akrų su gyvuliais Mich.
80 akrų su gyvuliais Wis.
20 akrų su budinkais, vištų farma. 

Maino ant miesto propertės.
Bungalow 6 kambarių Marųuctte, par

duos pigiai arba mainys ant tetų arba 
mortgičių.

CHA8 ZEKAS
3647 Archer Avė., Virgini 0757

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimui

REAL ESTATE REIKALAUJAME 
Ar jus norėtumėte gauti CASH už jūsų 
lot). 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 augštų mūrinis na
mas. 7 kambarių flatas ir garažius, arba 
repair šapa ant Halsted St. arti 3 8-tos 
gatvės. Tel. Midway 7901 arba rašy
kite 5310 Woodlawn Avė.

PARDUOSIU bizniavę 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

JEIGU jus norite gauti cash už jūsų 
lotą, mes turime pirkėjų, ateikite j kam
barį 815 — 139 No. Clark St.. jeigu 
jus norite galite ateiti vakare. Pašau- t 
kitę dėl pasitarimi. Franklin 4575.




