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ESSEN, Vokietijoj, bal. 30. 
—7 angliakasiai liko užmušti ir 

*2 sužeisti eksplozijoj Stinnes 
anglių kasykloje.

Puse šių pinigų bus išdūlinta 
valstijoms, o kiti laikomi ne
tikėtiems reikalams

Sass ir Goldberg sakosi nežiną, 
kas juos pastvėrę. Liepę iš
sinešdinti kitiems unijos vir
šininkams 

v

637 
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priglaudė 1,000 likusių be 
stogės žmonių.

Bolševikijoj pavirto militariz- 
mo švente

Jo vieton išrinktas kariuomenės 
vadas gen. Benavides; dikta
toriaus užmušėjas irgi
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Bombos sprogo prie tų firmų 
trobesių, kurios samdosi dau
giausia vežikų. Nuostoliai 
siekia $65,000.
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Hitler Organizuosiąs 
Darbo Armiją

Jaunuoliai į darbo armiją busią verstinai 
draftuojami. Neaiškus Hitlerio programas

BERLYNAS, geg. 1.—Naziai 
pamėgdžiodami socialistus, 
švente Pirmąją Gegužės dide
liais paradais .pavertę darbinin
kų šventę į savo propagandos 
įnagį. Svarbiausios iškilmės 
buvo Tempelhof aerodrome, kur 
Hitleris turėjo paskelbti savo 
pirmų metų programą.

Hitlerio programas išėjo la
bai neaiškus. Viena tik aišku 
buvo, kad jis organizuosiąs dar
bo armiją iš Vokietijos jau
nuolių. Į tą armiją jaunuoliai 
bus prievarta draftuojami. Bet

Kaip visur kitur pra
ėjo Pirmoji Gegužės

MASKVA, geg. L — Rusija 
Pirmosios Gegužės parodoj 
stengėsi parodyti visą savo ka
rinę jėgą, kad ji yra pilnai pri
sirengusi karui. Todėl paradan 
tapo sutraukta 50,000 kareivių 
ri 350 karo aeroplanų. Parody
ta ir daug naujų ginklų.
Vienna pavirto karo stovykla

VIENNA, geg. 1.Kad ne
prileisti Pirmosios Gegužės de
monstracijų, Vienna tapo pa- 
vertsa didele kariuomenės sto
vykla, nes į ją tapo sutraukta 
visos šalies kariuomenė. Vidur- 
miesčio gatvės buvo užtvertos 
spigliuotomis vielomis, visur 
pristatyta kulkosvaidžių, daug 
kanuolių, šarvuotų automobilių 
ir net kanuolės aeroplanams 
šaudyti, šimtai žmonių tapo 
areštuota.

Japonijoj Pirmoji Gegužės 
praėjo ramiai

TOKIO, geg. 1.— Nors ir bu
vo Įsukta sumišimų, tečiaus 
Pirmoji Gegužės Tokio praėjo 
ramiai. Buvo dvejos demons 
tracijos, bet skirtingu laiku ir 
prie susikirtimo nepriėjo.

Rooseveltas pradeda 
pasitarimus su 

Argentina
WASHINGTON, geg. 1. — 

Rytoj prezidentas Rooseveltas 
pradeda pasitarimus su Argen
tina bėgančiais ekonominiais 
ir pinigų klausimais.

šią savaitę dar bus pasitari
mai su Italija ir gal būt Vokie 
tija.

IM AOJI EnO
The I^itKuanian Daily News

as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicagos Blr 
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ką jis darys su ta armija, jei 
šalyje ir taip yra milionai be
darbių ?

Kitą dalį jo programo suda
ro namų taisymas, sumažinimas 
palūkanų, apsaugojimas pro
dukcijos nepažeidžiant dvarinin
kų interesų.

Visą tai jis palietė labai pa
viršutiniškai, niekur neidamas 
į smulkmenas.

Šiaip kadangi naziai visus 
vertė dalyvauti jų šventėje, tai 
viskas praėjo labai “iškilmin
gai” su dideliu visko išpūtimu.

Daugėjant darbams, 
mažėja skaičius 
imančių pašelpas

CHICAGO.— Illinois šelpimo 
komisija skelbia, kad pirmą kar
tą per tris metus ėmė mažėti 
skaičius imančių pašelpą be
darbių. Tai yra todėl, kad pra
deda atsirasti daugiau darbų. 
Komisija tikisi, kad jei ir to
liau tęsis didėjimas samdos, tai 
tūkstančiai žmonių per ateinan
čias kelias savaites paliaus imti 
pašelpas ir išnaujo pradės sa- 
vystovj gyvenimą.

Tečiaus atsiranda dau*g nau- 
. ų šeimynų, kurios reikalauja 
pašelpos. Tai tos šeimynos, ku
rios iki šiol gyveno savo lėšo
mis, bet dabar, delei ilgos be
darbės, jų lėšos išsisėmė ir jos 
pasidarė reikalingos pašelpų.

Atstovų butas svars 
to pinigų in

fliaciją
VVASHINGTON, geg. 1. — 

Atstovų butas šiandie svarstė 
tą pataisą prie farmų gelbėjimo, 
turi įveda pinigų infliaciją. Bal
savimas atidėtas trečiadieniui. 
Kadangi 
jau yra
farmų gelbėjimo 
liko tik paskirti komisiją išly
ginti visus 
stovų buto 
bilių.

Manoma,
bus tuojaus išlyginti, bilius iš
naujo abiejų kongreso birtų per- 
balsuotas ir dar šią savaitę bus 
pasiųstas prezidentui pasirašy
ti.

7 užmušti vėtroje 
Mississippi valstijoj

te

Chicagai ir anielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Apsiniaukę, galbūt Įeitus ry
te; šalčiau.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 7:- 
48.

Chicagos mokytojų demonstracija prie Chicago Title & Trust Co. ofiso pereitų trečiadienį.

Vakar ryte vidui 
miesty sprogo pen 

kios bombos

Vienas žuvo, trys sužei
sti gaso eksplozijoj 

namuose

Pastvertieji du uni 
jos viršininkai jau 

paliuosuoti

Peru diktatorius nu 
šautas; pasižymėjo 

nuožmiais perse
kiojimais

CHICAGO.—Vakar ryte veik 
vienu ir tuo pačiu laiku, apie 
2:30 vai. ryto, pačiame vidur- 
miestyje prie įvairių trobesių 
sprogo penkios bombos.

Nuo tų bombų labiausia nu
kentėjo Illinois BeM Telephone 
Co. Kitos nukentėjusios fir
mos yra: Willett Buss & Tet- 
ming Co., Hibbard-Spencer- 
Bartlett Hardware Co., Sprague 
Warner & Co., urnrto grosernin- 
kai ir Stratford trobesys.

Kadangi visos nukentėjusios 
firmos samdosi daug vežikų ir 
šoferių, tai prokuroras spėja, 
kad tai bus pasekmė kovos tarp 
vežikų unijų. Mat šalę vienos 
teisėtos imi jos,. išdygo Capones 
gangsterių valdoma Chicago 
Teamsters unija, kurios du vir
šininkai buvo šiomis dienomis 
išvogti Touhy gangės.

Policija ir meras Kelly betgi 
norėtų visą bedą už bombas su
versti komunistams, kad tai 
jie tas bombas padėję teroru 
pažymėti Pirmąją Gegužės.

Bombos visoms firmoms pri
darė nitostoliiį už $65,000. Visos 
bombos sprogo bėgyje 15 mi
nučių. Nors tos firmos sam- 
dasi 12 sargų, tečiaus niekas 
nematė kaip ir kada tos bombos 
buvo padėtos. Tik vienas žmo
gus sužeistas. Jis prie vienos 
firmos namo laukė atplaukiant 
laivo, kad gauti darbą prie lai
vo iškrovimo. Jis tapo apiber
tas plytų ir stiklų.

YAZOO CITY, Miss., geg. 1. 
—Kiek žinoma, mažiausia 7 
žmonės liko užmušti, ir daug 
žmonių sužeista viesuloj, kuri 
prasidėjo pietrytiniame Arkan- 
sas ir paskui persimetė j. Mis
sissippi valstiją, užklupdama čia 
kelis miestus, šimtai 
griauta.

Pasiųsta milicija 
darbams. Įsteigta

BUENOS AIRES, geg. 1. — 
Buvęs Argentinos prezidentas 
de Alvear ir Gitemes, kurie buvo 
nuteisti kalėjiman už dalyvavi
mą sukilime prieš valdžią, tapo 
paliuosuoti. Karo laivas atve
žė ju’os iš Martin Garcia salos, 
kur jie buvo įkalinti per pus
penkto mėnesio .

SANTIGA, Cili, bal. 30. 
Valdžia apskaito, kad šiuo 
ku Santiago mieste nuo influ- 
enzos serga 200,000 žmonių.

ASHLAND, Wis., geg. 1. — 
Rudolph, Pingle, 45 m., liko už
muštas gaso eksplozijoj jo na
muose. Jo žmona ir dvi vieš
nios iš Beloit, Wis.,—p-lės Ma
ry Kolbuchar, 21 m., ir Cathe- 
rine Brozovich, 17 m., liko sun
kiai sužeistos. Eksplozija iš
tiko kai Mrs. Pingle bandė už
degti elektros šviesą.

Kongresas paskyrė 
dar $500,000,000 be

darbių šelpimui

Didelis algų sumaže 
jimas; siekia 
$640 i metus

CHICAGO.— Alexander 
milton Instittrte apskaičiavimu, 
vidutiniška alga, kuri 1929 m. 
siekė $1,157, dabar sumažėjo 
iki $640 į metus. 1929 m. visu 
gyventojų uždarbis sudarė $85.- 
200,000,000, dabar gi siekia tik 
$35,000,000,000. 60 nuoš. už
darbio sudaro algos.

Japonai ir Manchu- 
kuo kareiviai briau- 

jasi Mongolijon
PEIPING, Chinijoj, geg. 1. 

10,000 Manchukuo kareivių ir 
400 japonų u’žėmė Dolonor 
miestą, Chahar provincijoj, 
Mongolijoj, į vakarus nuo Je- 
hol provincijos.

POONA, Indijoj, bal. 30. — 
Indijos nacionalistų vadas Ma
hatma Gandhi, kuris sėdi Ye- 
ravada .kalėjime ,paskelbė, kad 
nuo gegužės 8 d. jis pradėsiąs 
3 savaičių badavimu už panai
kinimą žemiausios neliečiamųjų 
kastos.

KARO STOVIS TRIJUOSE 
I0WA PAVIETUOSE

LE MARŠ, Iowa.» geg. 1. — 
Karo stovis paskelbtas yra jau 
trijuose Iowa pavietuose. Civi
liai teismai yra suspenduoti. 
Taipgi eina platus areštai far
merių, kuriuos nužiūrima da
lyvavus farmerių riaušėse.

Subačiui gamino bom 
bas ar darė šposus?

WASHINGTON, geg. 1.—4Se- 
natas šiandie priėmė bilių, ku
ris paskiria $500,000,000 bedar
bių šelpimui per ateinančius 
dvejus metus. <

BilUis dabar tapo sugrąžin
tas atstovų btitan dėl mažes
nių pataisymų.'

Pusė iš paskirtųjų pinigų bus 
išdalinta valstijoms tiesiogi
niam bedarbių šelpimui. Likusi 
dalis bus laikoma atsargoj ne
tikėtiems reikalams, taipgi pa
šelpų teikimo išlaidoms. Jei ku
riai valstijai neužtektų paskir
tųjų pinigų, tai ji galės gauti 
daugiau pinigų iš atsargos fon
do.

Karo stovis daly lo 
wa valst.; uždarė 

civilius teismus

SUBAČIUS—Kovo 29 di Su
bačiaus miestelyje buvo sulai
kyti I. Mackevičius, Alfonsas 
Karoliunas, Aleksas Petrauskas 
ir Petras Skukauskas dirbant 
primityviškas bombas iš špy 
žinių buksvų nuo ratų. Į buks- 
vas buvo pripilama bertoleto 
druskos, sieros ir anglies^ Pa
darius - kratą, daugiau sprogs
tamos medžiagos nerasta. Ve
ldama kvota

CHICAGO. — Du Chicago 
Teamster unijos mažesni virši
ninkai, Fred Sass ir Morris 
Goldberg, kurie buvo pastverti 
keletą dienų atgal, kai šeši kul
kosvaidžiais ginkluoti žmonės 
užpuolė unijos ofisą 
South Ashland Avė., jau 
gaiigsterių paliuosuoti.

Tą uniją valdo Capones 
gsteriai ir jos viršininkai
pagarsėję gangsteriai Hump- 
reys, O’Donnell, “Three Finger- 
ed Jack” White, Sammons ir 
k. Juos, vyriausia, ir norėjo 
suimti užpuolę kiti gangsteriai.

Kai Sass ir Goldberg tapo 
policijos suimti, tai jie pasipa
sakojo, kad j iros išvedę puoli
kai susodino j prie unijos raš
tinės stovėjusį automobilį, su
rišę, paguldę ant grindų ir nu
sivožę j kokį tai namą, kur juos 
kelias dienas ir išlaikę. Kur yra 
tas namas, jie nežiną, nes ji] 
akys buvusios užrištos. Iš ten 
juos išvežę, sugrąžinę į North 
Side ir palikę pavogtame nuo 
unijos raštinės automobily. Kas 
juos išvogė, jie irgi nežiną, 
nors policija tam nenori tikėti. 
Jie tik tiek tepasakė, kad puo
likai įsakę pasakyti uniją val
dantiems gangsteriams išsineš
dinti iš Chicagos, nes kitaip 
j uos lairięląp ti, mirtjs.,

Spėjama, kad puolimą pada
rė kita stipri Touhy gangė, ku
ri ar pati nori įsibriauti į uni
ją, ar kieno nors pakviesta.
Federalinė valdžia kovosianti 

prieš raketierius
WASHINGTON, geg. 1. — 

Administracija rengiasi kovai 
su raketieriais didžiuosiuose 
miestuose. Tik kadangi fede
ralinės valdžios galia yra labai 
aprybota, tai rengiamasi prašy
ti naujų įstatymų ,kad t iros ra- 
ketierius galima butų pulti tie
sioginiai, vieton eiti prie jų už
pakaliniais keliais, daugiausia 
tarukiant juos j teismą už ne- 
sii’mokėjimą pajamų taksų.

LIMA, Peru, geg. 1. — 
(|iktatorius - prezidentas 
gri/odžio 1931 m., Luis M. San- 
chez Cerro, liko vakar nušau
tas po peržiūrėjimo 20,000 kon- 
skriptuotų naujokų kareivių 
Jorge Chavez parke.

Nušovė jį Abealrdo Hurtado 
de Mendoza, kuris į diktatorių 
paleido kelis šuvius, diktatoriui 
važiuojant iš parko. Diktato
riaus sargyba puoliką vietoj nu
šovė.

Už kelių valandų kongresas 
išrinko naują prezidentą—gen. 
Oscar Benavides, uolų nušauto
jo prezidento pagelbininką, ku
ris tik dvi savaites atgal tapo 
paskirtas vyriausiu karvedžiu 
Peru armijos, laivyno ir avia
cijos tyorpufco.

Puolimas ant prezidento buvo 
taip netikėtas, kad j j neišgel
bėjo ir padaryti rūpestingi pri
sirengimai apsaugoti preziden
to gyvastį. Keli kareiviai iš pre
zidento sargybos irgi tapo pa
šauti.

Kaip paprastai, atsitikus 
svarbesniam įvykiui, tuojaus ta
po jvesta aštri cenzūra.

Nušautasis prezidentas pasi
žymėjo kaipo nuožmus tironas. 
ĘaęL išsilaikyti valdžioje jis 
stvėrėsi nuožmiausiai persekio-

KUPIŠKIS.—Kovo 10 d. St. 
Ragauskas gyv. Viešintų mies
tely, kely Kupiškis-šimonys, 60 
km. atstu nuo Kupiškio, sumu
šė Gudą Juozą ir atėmė 600 
lt. Ragauskas sulaikytas ir per
duotas Kupiškio nuovados teis
mo tardytojui.

ru diktatorius. Tūkstančiai li 
beralų liko pasodinti į kalėji
mus, šimtai išžudyti ir tūks
tančiai ištremti. Liberalų ūki
ninkų įsteigtos mokyklos ir 
universitetas liko uždaryti, taip 
kad šalis pasiliko beveik be 
gštesnių mokyklų. Kadangi 
žiūrint nuožmiausio teroro, 
pasitenkinimas diktatorium 
dėjo, tai jis, kad nukreipti
ventojų domę nuo vidaus reika 
lų, pradėjo karą su Colombia 
respublika, užgriebdamas palei 
Amazonės upę Colombia mies
tą Leticia.
Peru paskelbta apgulos stovis, 

teatrai uždaryti
LIMAS, geg. 1.— Iš priežas

ties nušovimo Peru prezidento 
Cerro, visoje šalyje tapo pa
skelbtas apgulos stovis, 
gedėjimas.

Visi teatrai uždaryti, 
rungtynės ir visokios 
sueigos tapo uždraustos
šalyje. Du kareiviai užmušti ir 
6 kareiviai ir du civiliai žmonės 
sužeisti kilusiose po nužudymo 
riaušėse.

LE MARŠ, Iowa, geg. 1. — 
Plymouth paviete milicija pa
skelbė aštrų karo stovį ir ne- 
aprybotam laikui suspendavo 
visus civilius teismus—distrik- 
to, policijos ir taikos

Manoma, kad 19 
kurie milicijos tapo 
neva už dalyvavimą
riaušėse, bus teisiami karo teis
mo.

Valstijos milicija tapo pasiųs
ta dar į du pavietus, o Denni- 
sone pradėjo veikti karo tyri
nėjimo teismas. Farmerių mi
tingai yra vaikomi, o žmonės 
areštuojami., Pardavimai iš var
žytinių farmų už skolas atlie
kami po milicijos sargyba, kad 
farmeriai nesutrukdytų 
vimų.

< Peršovė žmogų
PANEVĖŽYS.—Subačiaus v. 

žučgalių km. Koste Teporavi- 
čienė peršovė revolverio šuviu 
Juozą Valį. Nukentęjęs pagul
dytas į Panevėžio apskr. ligo
ninę. Jo gyvybė pavojuj. Ma
noma, kad šio įvykio priežastys 
romantiško pobūdžio. 

...........   . ... m........ ...... .

Center 
miestely, ties Elgin, panaši j 
viesulą vėtrą užvakar apgriovė 
augštesnę mokyklą. Nuostoliai 
siekia $30,000. Auroroj vėtra 
nunešė lenktynių parko arkly- 
džių stogą ir šiąip pridarė ne
mažų nuostolių.

Vakar vėtra irgi nemažų nuo
stolių pridarė niekuriems prie
miesčiams

CHICAGO.—Besiartinant pi
nigų infliacijai, Šerai biržose ne
paliauja kilę. Vakar ryte kai
nos buvo tiek atslugusios, bet 
tuojau vėl ėmė kilti, ypač pa
čių indžiu jų kompanijų.

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 
vus. Duosime 
su

galėsite pasirinkti sau patogiausius lai- 
teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

pinigais.
Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
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Ar Darius ir Girėnas 
Tikrai Skris (Lietuvą?

egzaminus 
laipsniui 

metais jis 
lėktuvų

kūnų įdu >yra musų tautiečiai: 
Klimas ir ristikas Vydžius.

S. Girėnas ne tiktai gražiai 
skraido, bet ir puikiai daro su 
lėktuvu įvairias pavojingas fi
gūras orę (vadinamąsias anipi 
ties kilpas, suktuką ir tt.). A- 
inerikos lietuviai jo gabumus 
ore matė per Lietuvių Aviaci
jos šventę įvairiose didesnėse 
kolonijose.

Amcrikps Legionų Chicagos

(Tęsinys)
1927 m. kap. S. Darius grį

žo į Ameriką ir čia be to dar 
išlaikė tam tikrus 
profesinio lakūno 
gauti. Tais pačiais 
dalyvavo įvairiose
greitumo lenktynėse, ir lenkty
nių skridime nuo Atlantiko li
gi Ramiojo vandenyno. 1929— 
1931 metų laikotarpyje buvo 
nuolatinėje Chicago Daily 
News Air Express lakūno tar-[.lakūnų postas, (aviation post); 
nyboje. Nors jis yra gerai pa
tyręs lakūnas, betgi prieš skri
sdamas į Lietuvą mokėsi dar 
atstronominės navigacijos, kad 
galėtų geriau orientuotis nak
ties metu viršum vandenyno.

Iš to viso matome, kad Ste
ponas Darius yra didelis pa
triotas lietuvis, su ginklu tar-. 
navęs Tėvynei Lietuvai ir ge
rai įpratinęs Lietuvos jaunimą 
sportu stiprinti sAivo jėgas tau
tos ir savo asmens gerovei. 
Amerikos garbei kovojo Pran
cūzijos laukuose ir po to nesi
drovėjo vykti į tolimąją savo 
Tėvynę, pasirengęs ir jauną 
gyvybę paaukoti jos laisvei. Il
gai lankė įvairias mokyklas ir 
po to ilgai su ginklu rankoje 
tarnavo ir Amerikos ir Lietu-

dus nepadarė ir turi gero, są
žiningo ir patikimo žmogaus

Kas tas lakūnas S. Girėnas.
Stasys Girėnas (Girdi) gimė 

1895 metais taip pat Lietuvo
je: Vy toga los kaime, Kaltinė
nų valsčiaus,*Raseinių apskri
čio. į Jungtines Amerikos Val
stybes atvyko 1910 metais.

Eilę metų ėjo mokslus, dir
bo spaustuvėje.

Prasidėjo didysis karas. Lie
tuvos krašto nelaimė, atsidū
rus tarp dviejų kariaujančių
jų pusių, if pagaliau žiaų£įps 
vokiečių okupacijos sunkumai 
erzino lietuvių dirksnius. Tai 
visa kėlė lietuvių neapykantą 
vokiečiams, kurie negirdėtu 
žiaurumu ėmė persekioti pa
grobtųjų svetimų kraštų gy
ventojus. Stasys Girėnas taip 
pat buvo jautrios širdies lietu-

1931 įlietais surengė aviacijos 
šventę. Lakūnas Stasys Girė-i 
nas per tą ^šventę laimėjo gra
žią dovaną (tėktuyą ant že-i 
mes- rutulio) už itai, kad, lėk
tuvo motorą sustabdęs, iš 1000 
pėdų aukščio nusileido į nu
rodytą (pažymėtą), vietą.

Taigi, ir lakūnas Stasys Gi-j 
rėnas taip pat yra patriotas 
lietuvis, gerai įgudęs lakūnas 
ir aviacijos mechanikas. Kai
po žmogus sąžiningas ir pati-į 
kįmas. Kaip matome, jam huJ 
vo kitų biznierių .patikėti tak-į 
si-bendrovės. pinigai. Jis yra 
ramaus budo, bet .savo darbe 
yra atkaklus ir <drąsus. Norė-j 
damas suteikti lietuvių tautai 
dideles garbės nauju lietuvių 
laimėjimu aviacijos srityje, 
susidėjo su lakūnu kap. S. Da
rium ir. abudu savo pinigais 
įsigijo lėktuvą “Bčllanca”, ku-Į 
ris dabar bus pakrikštytas 
“LITUANICA.”
Ar Darius ir Girėnas gali su

vedžioti musų tautą?
Susipažinę su šių abiejų la

kūnų praeitimi, matome, kad 
abudu jie yra padorus vyrai, 
niekad nebuvo teisti arba nors 
šmeižiami už kokį nusikalti
mą. Kaipo žmonės turi gerą 
vardą. Kaipo lietuviai žinomi 
savo patriotiškumu. Abudu 
tarnavo Jungtinių Amerikos 
Valstybių .kariuomenėje pačiu 
pavojingiausiu momentu—per 
didįjį karą, o kapitonas S. Da
rius dalyvavo atkakliausiose 
kautynėse, kada abi kariau
jančios pusės su didžiausiu į- 
nirtimu susirėmė, kad šiaip ar 
taip užbaigtų tą pasaulinio 
masto karą. Be to, jis buvo ir 
sužeistas. Daugybė Chicagos 
lietuvių jau dvi dešimtis metų

ši dėjo visas savo, sutaupąs iij 
įsigijo lėktuvą “Bjellajiea^ 
$16,OOO‘.OO vertės. Ir tik jpo to 
jie atsišaukė jį Amerikos ^lietu
vių visuomenę, 'prašydami pi
niginės paramos, dam lėktuvui 
pritaikyti Jokiam 
skridimui. Didžiausius ppsaiir 
lyje lietuvių kolonijos (Chica
gos) įvairių visuomeninių sro: 
vių bei organizacijų atstovų 
susirinkimas 1932 m. vasarą 
apsvarstė ir įsitikino Dariaus^ 
Girėno transatlantinio škridk 
mo galimumu ir tik po to iry-t 
žosi ateiti jiems. į talką,. ‘Iš 
susirinkimo dalyvių tarpo in 
net iš medajyvavusių tame pa
sitarime asmenų Ibuvo išrinkti 
skridimo, fondo globėjai (iš, 
įvairių, skirtingų srovių).: kun. 
V. Vaičiūnas, adv. K. Gugisv 
“Draugo” vyr. red. L. šimutis

ir; barikinirtkps AT, JKr,otkuą<,?Jų
priešakyje ^pąstątytaa < garbin
gas, žmoguj Įkonauląa A.JKJrilr 
vaitis.s į
rėmėjų ‘komitetą taip pat iš-*
rįnkti į va iriausiųi srovių yei-

toliniamUėjui. Tali ia«girtie.lf0nttougloi)ipwnifi^ ipavydatii lakūnams

taiaup. Teigia lakūnai tųt|p|ni- 
gųijriė nemUtėdr neg^Į^jp ‘?pa- 
siįi4igftUt& Jkaįp . litai, įkurie 

4 i vyrmusiąirskridimp ItažUMtaiddrumajšia »viauo- 
’tnenės 'pasitikėjimą ir ’teršia 
gprą. .lakūnų vardąą Iijpnėra

nos sąžinės asmenims, kurie [jų rankas. Jie bus akylus ir ap
galėtų viešai “pasipinigauti” ir 
vhldžią apgauti? Tokius apga
vikus abiejų kraštų vyriausy
bės greit surastų bet kurioje 
pasaulio dalyje...

bėjai Jr fminėtas kgpįtątąą nęą 
ž ino j o, i ką • < d aro# į. Pirmiausi a 
jie .patys gerai..įsitįkmo tokio 
skridimoūg#lhnųnių ir.abtajy; 
lakūnų patikimumu.- Jr, kaip 
žinome, gana? /gF^it,. .ir, (4ar<gį 
sunkiausiais .depreaijos 'laikais 
Amerikos ilidtųVių ^ visuomenė 
sudėjo šešėtą;itukstapčių< -Foiiiji 
do >globėjRitJP0tys atsidėję ty4 
re kiekvienos ^išlaidos retaPi 
lingumą dr atsargiai mdkėjo 
tuos visuomenės sudėtus pinir 
gus už naują; motorą, k ’lėktuyo 
pertaisymą ir. reikalingiau
sius įtolimam škridimui, įprie-?

?Kmsią jie teisin
gai pelnytų, nuskridę į Vyties 
kraštą ir.,grįšę tuo pačiu lėk- 
jįlivu atgąL,

-Pagaliau, kap. S.- Darius 
jy^pądarę^. sutartį su Lietur 
m>s- liri! Jungtinių. Amerikos 
Valstybių vyriausybėmis dėl 
istorinės reikšmės ,pąšto vėži
nio. , 5Be< Ito, buvo reikalingas 
Vašmgtpno leidimas, įkristi iš 
Šio. 'krašto per Atlantiką. Ar- 
įi šiųu dviejų j respublikų vy- 
iriauaybės nežinojo, su kuo rei- 
’kalą turi? Argi jos galėtų duo
di i tokius įgaliojimus abejotir

. ..... ........  Ii .1.'. i ........ i. m l m iji —
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“LIETUVIU DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS į
PASAULINĖS PARODOS TAUTINIŲ^ - i
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,i ’

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Siuomi jstoju į Chicagos Pasaulinės Parodos. Tautiniu Grupių , i Lietuvių Sekdjos • “LIETUVIŲ DIENOS . 
KARALAITĖS” konkursą ir prisiunčiu savo fotografiją. AŠ- .sutinku, su . visomis .nustatytomis konkurso 
syklėmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose ar kituose kiniuose. Aš 1 
sutinku atvykti į Chicagą ir dalyvauti “Lietuvių Dienos” iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.atvykti i Chicagą ir dalyvauti “Lietuvių Dieno*” iškilmėje Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m

• - .' • - ‘ B ‘ * •

Vardas

Adresas

Aš esu

it pavardė

vieta

metų amžiaus. Aš gimiau

Aš lankiau sekančias mokyklas

Mano . užsiėmimas yru

aukštis

Plaukų spalva □ Blondinė □ Brunetė □ šviesiaplaukė t

Akių spalva Svoris.

Parašas
(asmens, kuris ptiisuhcia fotografiją)

mirt. metais

J ■ H I ‘ •! .

“Lietuvių Dienos Karalaites”
..........  -'...Z. . KONKURSĄ SKELBIA, ' ; •"

PASAULINĖS PAHODG&LIET.SEKCU A
• ii . 1

Tad šalin visas netyčia at
siradusias abejones ir piktas 
apkalbas! Teisingų žmonių 
galvose negali būti jokių abe
jonių, kad lakūnai Darius ir 
Girėnas tikrai skris į musų 
Tėvynę. Galėtų būti tik vic- 
inintėle abejonė: ar Jie oru pa
sieks Lietuvą? Tačiau tai pa
reis nuo lėktuvo patvaros ir 
nuo abiejų lakūnų gabumų ir 
atkaklumo nelygioje kovoje 
su nesvetingo Atlantiko aud
romis, 'kuriomis jis įjau ne vie
nam drąsuoliui kelią pastojo, 
jau daugelio lakūnų sparnus 
amžinai suglaudė ir palaidojo 
savo tgėlmėse. Bet mes žinome 
Dariaus ir Girėno prityrimą 
skraidyme ir matėme stiprias

P

rodys lietuvišką drąsumą ir 
atkaklumą, o taip pat žemaiti
šką užsispyrimą! Bet jei kar
tais rūstusis Atlantikus ir pra
rytų juos, tai mes žinosime, 
kad jie garbingai' žuvo irgi 
Lietuvos garbei. Bet kad to
kios nelaimės neįvyktų, visa 
musų tauta siunčia jiems nuo
širdžius geriausius linkėji
mus sėkmingai nuskristi Lie
tuvon ir parskristi, o tikintieji 
lietuviai maldauja dangaus 
palaimos tam drąsiam žygiui.

Laimingos kelionės, spar
nuoti musų drąsuoliai! Nu- 
skriskit ir Amerikos lietuvių 
milijono vardu pasveikinkit 
musų ‘brangią Tėvynę Lietuvą 
Tegul ji .per amžius gražiau
siai gyvuoja! Bet,, kol sulauk
site progos gražiąją Lietuvą 
pasveikinti; laikykitės — ne
pasiduokite!

—^Petras Jurgėla.

TIESIAI Į KLAIPČDĄ
be persedimo

METINĖ EKSKUftSIJA

'Amerikos Lietuvių* Laivakorčių.Acjerttų Sąjungos
GARLAIVIU

Išplauks iš New Yorko Gugužes 10 d
■■■■ i.............. Trečios Klases Kainos: ■■ - ■■

i is New, Yorko į Klaipėdą...........................-... $ '92.00
Į Klaipėdą ir atgali............................... 153.50

Pridedant Jung. Vai it. Taksus.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

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

, i Grand St.r Brooklyn, N. Y., 

/'NAUJENOS" 1739 S. Hal- 
st«d St., Chicago, III.

^ATLANTIC TRAVEL SER
VICE. K. Sidabrai, Prop. 
342 W. . Broadway, So. 
Boston, Man.

•vA.- S. TREČIOKAS, 197 
Adams St., N«wark, N. J.

“DIRVA", 6820 Suparlor 
(‘j Ava., Clayaland. Ohio.

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

Informacijų kreipkitės j

PAUL- MOLIS, 1730 — 24th 
St., Detrolt, Mkhlgan.

P. BARTKEVIČIUS. 678 No. 
Molo St., Montollo, M«ss.

J. J. URBIAS. 187 OoktSf.,

NORIM GERMAN 4“NI17S1<A.
La '• Conoross Avenuo, Wat«r-^1’ 0 X0 .bur*conn-

»e. J.MfOSHNER,-l92f Cor- 
,«©n St, S. Pittsburgh, Pa,

A. VARASIUS, 1200 Carsoo 
St, 206 Ali Natlons 4ank > 
Bldg.. Pittsbucgh, Pa.

LITHUANI AN VIENYBE 
PUBMSHING.CO^ 193 
Grand St, Bklyn. N. Y.

LlniĮa Gardy Garlaiviu

BREMEN
. iRt,

EUROPA

siu ir troško, kad vokiečiai 
butų k|aip nors sudrausti. Tad 
savanoriu įstojo 1917 metų 
spalių spalių mėn. 17 d. į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kariuomenę. Buvo paskirtas į 
136-ją mokomąją eskadrilę, 
kurioje užbaigė karo aviacijos 
mechanikų kursus. Jau anais 
laikais Stasys Girėnas domėjo
si aviacija ir svajojo padan
gėmis skrajoti. Bet pasauli
niam karui pasibaigus ir de
mobilizuojant Amerikos ka
riuomenę, jis išėjo iš kariuo
menės 1919 m. birželio mėne
sį. Vėl grįžo į Chicagą.

Čia su keliais kitais savo 
tautiečiais 1931 metais suor
ganizavo Chicagos lietuvių 
taksi’ų bendrovę, kuri gyvavo 
ligi 1929 metų. Stasys Girė
nas buvo los biznio bendrovės 
kasininku.

Bet noras skraidyti padan
gėmis buvo perdaug stiprus. 
Tad Stasys Girėnas Chicagoje 
pirmas iš lietuvių įsigijo lėk
tuvą; 1923 metais jis nusipir
ko trivietį lėktuvą. Tais pa
čiais metais užbaigė lakūnų 
mokyklą ir ,nuo 192-4 metų te
bėra profesiniu lakūnu.

S. Girėnas savo lėktuvu ve
žiodavo keleivius, norinčius iš
kilti iš triukšmingojo miesto į 
ramią, tylią, saulėtą erdvę pa
silsėti ir visus žemės gyveni
mo rūpesčius užmiršti. Savo 
triviečiu lėktuvu jis galėdavo 
vežti po du keleivius. Tie, pasi
važinėjimai vis būdavo, lai
mingi. Tuo bildu,, lėktuvu S. 
Girėnas yra vežiojęs apie 5000 
žmonių.

Be to dar jis mokė kitus 
skraidyti lėktuvu: tuo, budu 
jis net 52 žmones 
skraidyti. Iš tų jo mokinių la

S. Girėną, o taip pat ir vieno 
ir antro gimines. Pirmojo gi
minės yra Chicagoje plačiai 
žinomi padorus biznieriai (Ju
ciai, Stulpinai). Antrojo gimi
nės taip pat padoriai verčiasi 
bizniu arba sunkiu darbu fab
rikuose (P. Girėnas, Mykolai
čiai). Nei patys lakūnai, nei 
jų giminės nėra buvę kalėji
me arba kaip kitaip nusikaltę. 
Taigi, žinome iš kokių šeimy
nų abudu lakūnai yra kilę.

Ir kap. Darius ir lak. Girė
nas padangėmis skraido jau 
dešimtį metų ir kasdien susi
duria su mirties pavojum, 
kurio laimingai išvengia, nes 
abudu yra jau . seni ir įgudę 
lakūnai. Daugumas iš musų 
jau matė, kaip jie tiesiog ar
tistiškai lėktuvą valdo ir įvai- 
rais pavojingas figūras ore 
daro. Jie yra profesiniai lakū
nai (profesijonalai). Tad abu
du tik .ir gyvena mintimis apie 
aviaciją,,’ apie lėktuvo .tvar
kingumą arba taisymą ir apie 
skraidymą. 'Abudu yra visai 
pasiaukoję aviacijai. O dabar, 
besirengdami iš šio krašto 
skristi į Lietuvą, jie savo gy
vybę rizikųęj a , labiau, negu 
kada norą savo gyvenime ga
lėjo rizikuoti. Ir tai nori pa-Į 
daryti musų tautos garbei. Už 
tokį pasiaukojimą jiedu yra 
verti /didelės pagarbos, bet ne 
šmeižimo ar kokios, negražios 
apkalbos.

Prisiminkime, kad jie, su
manę skristi per: Atlantiko 
vandenyną, nesikreipė į visuo
menę, kad duotų jiems lėk
tuvą tam reikalui. Bet patys, 

išmokė jier daugelį metų padebesiuo- 
7 pse taupydami savo pinigus, su-

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

Ji dalyvaus su savo “svita’’ “Lietuvių Dienos” iškilmėse 
ir jose, oficijuos. >

“Lietuvių Diena” įvyks Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
UEP0S16 DIENA, J933:

Rusiška ir Turkiška Pirtis 1
DOUGLAS BATUS ----- ------

3514-16 Wl ROOSEVELT ROAD F* 
arti St. Louia Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir draskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. ▼. — ■■ ■

Namų Daktaras
Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių 
Grupių Lietuvių Sekcija yra pasiryžusi 
išrinkti tipingiausią ir gražiausią lietu-? 
vaitę kaipo “LIETUVIŲ DIENOS KAa 
RALAITĘ” iškilniems, kurias sekcija 
rengia Chicagos Pasaulinėje Parodoje 
liepos 16 d., — MLietuyių Dieną”;

Išrinktoji “Karalaitė” dalyvaus visose 
tos “Lietuvių Dienos’’ ir kitose iškil
mėse ir su atatinkamomis ceremonijo-? 
mis visas iškilmes atidarys.

Laimėjusioms bus suteiktos atatinka
mos dovanos ir insignia.

Ji turės “svitą” iš 12 mergaičių, kurią 
rudarys sekančios tipingiausiost ir gva- 

. žiausios lietuvaitės. Viso Lietuvių Sek
cija parinks 13-ką <mergaičių ir , iš Jų 
tarpo parinks “Karalaitę”. Kitos mer
gaitės sudarys svitą.
Į konkursą gali įstoti visos lietuvailė^r

Į Konkursą gali įstoti vįsps lietuvaitės 
gimusios Lietuvoje ar kitnj e šąlyje> nuo 
16-kos iki 26 metų amžiaus.

Lietuvaitės norinčios įstoti į 'konkur
są, ar tėvai norį, kad jų dukterys daly
vautų konkurse, turi prisiųsti savo (jos) 
fotografiją su kuponu, kuris telpa že
miau. Suteiktos, informacijos yra ?kep- 
fidencialės ir jų -konkurso vedėjai tiė^- 
skelbs. Fotografija turi būti •nemažesnė ; 
už' atvirutę. Pageidaujama, kad, jeigu

Platesnės žinios ir tolimesnės ; infprm(ft<8jįjos,(ąjiie Sj,;koijlMirjsa .Ms talpinamos, laiks 
nuo . Jaiko i.vieupse/dli^LUviiį laifaraSėjuose,-.

‘.5*^ • • ' « . <■ ....... ■. • . , .

atgalima, jos ; butų, didesnės uz 
virutę.

Konkurso vedėjai nori ‘pabrėžti, kad 
šis konkursas nėra “gražuolių konkur
sas?’ -- “bęauty contest’V Renkant “Ka
ralaitę” ir i jos ‘fsvitą,*’ teisėjai, į ku
riuos įeina penikios Chicagos lietuvės 
ir penki lietuviai profesionalai, at
sižvelgs į .bendrą išsilavinimą, naturalį 
grožį, tipingųmą. Konkurso vedėjai su
teiks reikalingą priežiūrą išrinktosioms 
lietuvaitėms i +Ohicagoje ir netoleruos 
jokių prasižengimų prieš taisykles ar 
neatatinkamą ^eigesįv iUž prasižengimus^ 
vedėjai diskvalifikuos dconkursantę, o 
jeigu ji bus viena .išrinktųjų į svitą, jos 

, vietoti parhįks kitą.
Siųskite fdtogrąfijąs, ir, ^kuponus tuo- 

iaus. Visos Lietuv.qje, Amerikoje ar kur 
kitur ^gimusios , lietuvaitės gali .šiame 
.konkurse dalyvauti, . Be to. visos, turi, 
progą,taimėti.“KaralaUės” titulu,

Visus dietuyaU^s raginamos konkurse 
dalyvauti.

JLaiškus.^u kuponais ir fotografijomis, 
adresuokite!

DIENOS K^ALAiyBS’ 
kojtkursas^ Lithųanian Section,. Com- 
mttąe pn iN&tibfydlitfes , Mentury o f

Progpessf *17^ -So. tĮrfJsted Stręet,
< 'C^Ągo; Illinois.

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

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

Naujienos Chicagoje ir kitur metams — $8.00, "pusei metų 
metams $7.00,$4.00; visur kitur Amerikoje — 

pusei metų — $3.50.

siųskite, pinigais arba money orderiu.

“NAUJIENOS”
, » r r • • •

1739 So. HalstecLStreet
CHICAGO,. ILLINOIS..

WISSIG,
SpecfaHttte ii 

Rueijot j

Kapitonas,
Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲTr MOTERŲ PER 28 METUS1 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmu ..gaUoe ^ka«*<j»g^IS tkaja»«M<i * 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu ki(int- 

s jus išgyti, ateikite čia, ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
’ Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiui ligonių. Patarimas 
į dykai. OFISO; VALANDOS: Ka«di< ,nuo 4 0 valandos *ryfo (iki l 

valandai irtnuo, 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki I vai. 
4200 4Vettt 26 *St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5 5 72



Refrigeratoriai

duo

Lovų Springsai

Alaus Stiklas ir Sandvičius Dykai

Naujienų ir Radio Kliubo
SEGUZINEJ

GEGUŽIO 21,1933
SM»

THE 0AKS DARŽE
Archer Avenue ir 123rd Street

Gvarantuoti ant 15 metų 
lovų springsai verti $8.00

Vaistininkas Jonas 
Gregg Grigaliūnas 
kaip ir pasveikęs

virš diržo, 
tolumoj 
Perkirto 

kepenis ir 
j kitą Šon«

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

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Naujausios mados Gibson Befrigerato 

riai verti daug daugiau, čia tik

: ’ /r ?•

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

ains —
— 2 dol

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

Siūloma Didžiausi Bargenai 
Chicagos Mieste!

Jau atvyksiu š vaistę; pasako 
t janelaimingą įvykį 
yra dėkingas Dr. Kadzevi

La i n i ė jus i o r n s sale i k s 
dovanas.

' MARCįUElTE ’ P ARK. —V'a- 
sario 25 d., 3:30 valandą va
karo, banditai padarė holda- 
pą p. J. Greggo aptiekoje! 
(kampas 69$gatyėš ir S. West-j 
ern avė.). Piktadariai’pasipel-J 
nė apie $30 pinigų ir pašovė 
aptiekos savininką Greggą ir 
jo padėjėją Mereckį.

Mereckį ui peršovė koją. Jis 
išgulėjo lovoje tris savaites. 
Gregg buvo sužeistas daug 
sunkiau. Jis išbuvo ligoninėj 
šešias savaites ir dar išgulėjo 
tris savaites namie, šiandie gi 
tiek siitvirtėjęs, kad jau atsi
lanko į aptieką, bet daktaras 
dar draudžia dirbti.

Teko kalbėtis su p.. Greggu. 
Pasiteiravau, kokiose apysto- 
vose nelaimė ištiko jį. Štai jo 
aiškinimas:

begu sužeistasis pasveiks, ir 
išvažiavo.

Bet lietuviai ranku nenulei
do. Ir musų lietuvis aptieko- 
rius tapo už ausų ištemptas iš 
dangaus karalystės atgal į šį 
ašarų pasaulį.

Linksmas.
Nors sublogęs ir netekęs ko-

KRAUTUVĖJE
3222-24-26 So. Halsted Street

gabus, pacientais 
ir savo amatą 
meistras pažįsta, 
sakyti, plėšte iš- 

iš giltinės nagų, 
naktį, kiekvieną 

momentą buvo 
Iš plaučių kele-

Kaurai.
Velvet Kaurai 9x12 didžio 
gražiausių spalvų verti $30

Jungtinių Valstijų lietuvių ko
lonija butų gausiai reprezen
tuojama konkurse ir kad bent 
kiekviena didesnė kolonija 
butų atstovaujama 12-kos 
mergaičių svitoje.

šioje “Naujienų” laidoje tel
pa konkurso kuponas, kurį 
kandidatė turi išpildyti ir pri
siųsti Lietuvių Sekcijai su sa
vo fotografija, kuri pageidau
jama, butų kuo didžiausia ir 
vėliausiai nuimta.

rištas.
Didelė tūba Listerine dantų 

tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Phannacal Ca, Saint 
Levis, U. S. A.

suteiks visą rei- 
. Sekcija ru- 
laimėj ilsioms 

kelionę Chica-

PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj met 
dol., pusei metų — lį/o dol.; Lietuvoj metams 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui

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

buvo tvirtas, 
vyras, gyvenęs 

Peršautas,

kelionė” pa- 
, “bolševi- 
p. Greggo 

didesnę, ne 
mero Ccrma-

Konkurso tikslas.
Skelbdama šį konkursą Lie

tuvių Sekcija turėjo omenyje 
išrinkti iš Lietuvos ar Ameri
kos lietuvaičių tarpo lietuvai
tes, kurios grožiu, budo ypa
tybėmis ir išsilavinimu butų 
koinpetentiškos lietuvius tin
kamai atstovauti iškilmėse, 
kurios yra nurodytos aukš
čiau. Jos pareigos bus maž
daug tokios pat, kaip ir 
“Quecn of A Century of Pro- 
gress’’, kurią pati Pasaulinės 
Parodos administracija renka 
iš tarpo viso pasaulio mergai
čių kooperuojant Chicagos 
dienraščiui The Chicago Tri
būne.

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau! 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
danth nauju budu. Musu cha- 
ndkal pagalios surado sustato 
Įnirs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų vmalės — tas sun-

DIDIS ATIDARYMO

IŠPARDAVIMAS
Šią Savaitę Eina Visu Smarkumu 

NAUJAI ATIDARYTOJ

Visos konkursantės 
turės prisilaikyti sekcijos ir 
teisėjų nustatytų taisyklių, o 
už jų sulaužymą bus suspen
duotos. '* t

Lietuvių Sekcija atsišaukia 
į Jungtinių Valstijų ir kitų 
kraštų lietuvaites ragindamas 
jas konkurse dalyvauti. Sekci
ja pageidauja, kad kiekvienas 
kraštas ir ypatingai kiekviena

kių 60 svarų raumenų ir tau
kų (ba jau buvo pradėjęs ir 
pilvelį auginti), p. Gregg da
bar yra linksmas ir Dr. Rad
zevičiui dėkingas. Vienok ka
da pakalba ilgiau, tai ima 
kvėpuoti sunkiai. O ir dūdą 
tebenešioja tik neduduoja.*

— V. P.

šis Naujamadingas aukš- 
tps rūšies Tapestry sekly
čiai setas kitur reikėtų mo
kėti du sykiu tiek, bet Pro- 
gress Furniture Krautuvė 
siulija tik už

..... J

Didžiausias pasaulyje dirižabelis “Macon”, pastatytas su 
lig paskendusio dirižabelio Akron planais, savo pirmojoj bau- 
domojoj kelionėj pasikėlęs j orą virš Akron, O.

Chicagos Pasaulinei Parodai 
liepos 16 d. “Karalaitė” ir jon 
svita atidarys iškilmes su ata
tinkamomis ceremonijomis ir 
jose oficijuos. Jos taipgi 
dalyvaus visose kitose iškil
mėse, kurias sekcija surengs 
Parodos proga ar tai žymių 
svečių, Lietuvos valdžios ar 
Jungtinių Valstijų valdžios at
stovų pagerbimui, ar lai istori
nių įvykių paminėjimui etc., 
ir LIETUVIŲ Parodos atidary
me.

Sekcija planuoja atidaryti 
parodą, nušviečiančią Lietu
vos ir Amerikos lietuvių eko
nominį ir kultūrinį progresą 
liepos mėnesį, nuošalyje nuo 
Pasaulinės. Parodos, Chicagos 
miesto centre, kad parodos 
lankytojams butų patogu ir 
Lietuvių Parodą aplankyti.

į konkursą gali įstoti visos 
lietuvaitės nuo 16 iki 26 metų 
amžiaus. Vienintelė būtina 
kvalifikacija yra lietuvių kil
mė.

Rljįl—■     .... u , . .1.— —.i .. m i ........ i,

kaulį ir tą perlaužė. Čia paga
lios įstrigo (tarp dviejų šon
kaulių) ir dabar čia pasilieka

Šitokia kulk 
darė, galima sakyti 
kišką revolideiją” 
organuose. Gal 
kad italo kulka 
ko kūne.

Bet p. Gregg 
dar nesenas 
Šveiką gyvenimą 
jis pats dar pajėgė įlipti į Dr. 
Radzevičiaus automobilį. Jis 
pats, nors ir palaikomas, įsten
gė išlipti iš mašinos ir įeiti į 
šv. Kryžiaus ligoninę ir į X- 
spindurių kambarį.

Bet kada Dr. Kadzevičius 
pradėjo vartyti sužeistąjį, ieš
koti kulkos; kada kančioms 
nuslopinti Greggui supilta ar- 

Iklio doza morfinos... tada-tada 
atsibudo tik ant rytojaus.

Well, tuomet prasidėjo tik
roji kova su mirčia. Nes gilti
nė jau turėjo aštriai išga
ląstą dalgį.

P-nas Gregg išėjo pergalėto
jas. Ir jis yra dėkingas D-rui 
Radzevičiui (kuris turi ofisą 
virš Greggo aptiekos).

Dėkingas daktąrui.

Jaunas dar palyginti vyras 
yra daktaras Kedzevičius. Bet 
energingas, 
rūpestingas 
kaip tikras 
Jis, galima 
plėšė Greggą

Dieną ir 
pavojingesnį 
prie ligonies. 
tą kvortų kraujo išsunkė. Ėmė 
pūliai formuotis. Nesant gali
mybės pulius kitaip ištraukti, 
daktaras nukirto šonkaulį, 
prapjovė šone skylę i: 
tais> išmeškeriojo pūlius 
maurus.

Deguonis (oksigėnas) 
dos (paipos) kūne, X-spindū
liai, kito žmogaus kraujo įlei
dimas — visą, ką medicinos 
mokslas surado žmogaus gy- 
vyvei gelbėti, buvo pavartota.

Po trijų savaičių po peršo- 
vimo Dr. Radzevičiui buvo pa
sikvietęs talkon D-rą Biežį ir 
kitą, paskilbusį specialistą? 
kuris net Floridon kviesta mė- 
rui Cermakui gelbėti. Šis pas
tarasis apžiurėjo ligonį, palin
gavo galvą, išreiškė * abejonę

Vilios 13 lietuvaičių daly
vaus visose iškilmėse pasipuo
šusios lietuvių tautiniais kos
tiumais, kuriuos sekcija parū
pins, laimėjusioms lietuvai
tėms atvykus Cbicagon. Sekci
ja nuteiks laimėjusioms ata
tinkamas dovanas ir požy
mius, rūpinsis jų. pragyvenimu 
Chicagoje 
kalingą priežiūrą 
pinsis suteikti 
konkursantėms 
‘gon ir atgal.

Pilnas 3-jų Dalių Lovos įren
gimas. Graži Lova, Coil 
Springsai, Vatinis Matrasas. 
Verta $20.00. Dabar viskas 
tik už $g gg

Progress Furniture krautuvė bus atdara kas vakarą iki 
9-tai valandai ir Nedėlioj nuo 10 vai. iš ryto iki 2 po p. 

Eidami gerai įsitėmykite vardą ir adresą, kad nepa
darytumėte klaidos.

Progress Furniture Co.
3222-24-26 SO. HALSTED STREET 

Vieno aukščio baltu priekiu namas. 
Vedėjai J. KALEDINSKAS ir J. ROMANAS.

5 šmotų Aržuolo medžio 
Breakfast Setai parsiduodaj 
už stebėtinai žemą kainą 
šis setas lengvai vertas 
$22.00, čia $>| f) gg

(į|įįRI^UBMCj3100,

J. J. BAGDONAS
IIETUVĘJGRABORIUS

Liudnojjjalandoj paveskite man visos savef rupesčius.'į
v Koplyčia veltui i

Kaip įvyko nelaimė.

Buvo 8:30 vai. vakaro. Aš, 
Mereckis ir Jonaitis buvome 
už pertvaros, kuri skiria ap
tieką nuo laboratorijos. Aptie- 
kon įėjo trys jauni vyrai, o 
ketvirtas pasiliko oro pusėj— 
automobily. Mereckis išėjo iš 
už pertvaros į aptieką jiems 
patarnauti. Vienas vyrų parei
kalavo tam tikros reikmenės. 
Mereckis pasisuko eiti į labo
ratoriją, nes ta reikmenė yra 
laikoma ten. Gi banditai pa
manė, kad Mereckis eina gin
klo pasiimti. Taip jie aiški
nosi, kada vėliau tapo areš
tuoti.

Du banditai puolė paskui 
Mereckį už pertvaro šaudy
dami į jį. Tuo laiku p. Gregg, 
sėdėdamas ant kėdės, pasi
lenkęs ieškojo kokių ten vais
tų .stalčiuje* ’ ’■ ; ff!; rĮi^[

Kulkos “kelionė’9
Viena banditų kulka patai

kė jam į nugarą 
kokios pusės colio 
nuo nugarkaulio, 
šonkaulį, pėrėjb 
plaučius, atsidūrė

Antradienis, geg. 2, 1933 

10-ts teisėjų rinks 
Lietuvių Dienos Ka
ralaitę P. Parodai
J juos įeina p. Kalvaitienė, 

p-lė Gaižaite, .V. Gupis, Dr. 
S. Biežis, Dr. M. T. Striko- 
lis ir kiti.

Chicagos Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Sekcija pakvietė 
dešimts Chicagos lietuvių į 
Lietuvių Dienos Karalaitės 
konkursą, kurį sekcija paskel
bė kovo mėnesio pabaigoje.

Asmenys pakviesti į teisėjus 
yra pp. A. Kalvaitienė —Lie
tuvos konsulo Chicagoje žmo
na; p-lė Leoną Gaižaite,—Lie
tuvos konsulato Chicagoje 
sekretorė; p. Nora Gugienė — 
Chicagos Lietuvių Moterų kliu- 
bo pirmininkė; p. R. Hanskat, 
—žymi pramonininke; p. M. 
J. Kirienė, — žymi veikėja 
Chicagos lietuvių moterų rate
liuose; Dr. S. Biežis, — Amer
ican College of Surgeons gar
bės narys ir Švento Kryžiaus 
ligoninės medikalio štabo vir
šininkas; Kleofas Jurgelionis, 
—literatas; M. J. Šileikis, — 
dailininkas; Dr. M. T. Strikol, 
— Chirurgas; M. Biekša, — 
publicistas.

Rinks 13-ką mergaičių
Teisėjai išrinks iš lietuvai

čių, dalyvaujančių Lietuvių 
Dienos Karalaitės konkurse 
tipingiausią ir gražiausią lie
tuvaitę kaipo “karalaitę” ir 
12-kos mergaičių svitą, iškil
mėms, kurias lietuviai rengia
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Entered as Second Clasr Matter 
March 7th l914 at thė Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.
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Naujienoj ‘eina kasdien. Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

apie'Sibylčs Vanc mirtį,! negu 
jis pats * dažinojo. Portretas 
jautė gyvenimo atsitikimus 
jiems’beį vykstant. Piktas žiau
rumas, gadinantis švelnius 
burnos’bruožus, be abejo, at
sirado. tuo pačiu? laiku, kada 
mergelė -išgėrė, nuodų, kokie 
jieundiutų ‘ buvę. O.gal* jis 
buvo vienodas iš ■ pasekmių? 
-Ar atvaizdai pažinojo -tik tą, 
’kas-dėjosi sieloje? Jis svajojo 
ir :tikėjosi kada . nors pamar- 
tyti permainą įvykstant po j p: 
.paties akių, ir to besitikėda
mas jis drebėjo.

das* mainysis dėl kiekvieno 
ūpo, kuriam jis pasiduos. . Ar 
pasidarys baisus bei pasibjau
rėtinas; daiktas, slepiamas už
rakintame kambaryje, 1 užda
romas nuo saulės šviesos, ku
ri taip dažnai apšviesdavo į 
aiškesnį auksą tuos stebuklin
gus, “‘banguotus jo plaukus.

v <virsta -sprogstamąja joga.* 
JHJaU9*gana'Meksika j ir Ispa-? 
*»: ni j auparode;' kokį ‘ feilpną pa- 
/ • « grindį? t turi ‘-'dvasininkija, kad 
ir ifkJkab^likiškteUsiose’L šalyse, 
kiicur jirpradeda'-ipeiMdaug žmo-: 
atmesI ‘globoti ir ‘ prievarta pirš* 
(i jiems'rpasa'iHčžiurą. Kas

įgali uišakyti, k,kad Lietuvoje’ 
‘bdva&inihkija. nyra“stipresnė, 
<irhekaipt Ivanuose.»kraštuose ?” •

' ’ 'H
’ i -čLaisvamatiis” ' t^adak kovoti 

»i su' ‘ Visų U dogiiiatitiių f 1 į tikėjimų

“Laisvamaniai • ’ blogo • i nie- 
bokštą, yryra^jiė1 tb- 
pili^čiaUkaip ibikitli, 

žt<tad*i^alir'VėikalAuti’ t sau’ »ly^ jų 
t ^teisių. HKaip^ydai’’ pašomis 
t{7iėra*>vebčiaimil’td6ktiš- i 14 Hkjs- 
Hčionib"’bažnyčiose, -kaip;‘kttth- 

! likai ’ kitiį 11 tiky-
ukttpinėsep* taip*' iba 'laisva- 

i Whwiai < ♦ turi <1 fasisę1 selgt i s K'p^- 
.^ali'gavo^^ėitd'kinimus’ i£m 
žabali inbut^f'Verčiami’ ■’VėHmąi 
u tai &U til 'tfu k iš > vbidmaiinih.-

. ........ * A. p ž vdlg a
. Trims *< mėnesiams w....^.^ ‘ ^.0Q. ®
Dviem ‘mėnesiam J.50 *
Vienam mėnesiui -------------- <75

1»BOLŠEVIKŲ SUSIVIENL 
‘ IJIMAS APSKŲSTAS

* , 
Vadinamo darbininkų Susi

vienijimo1 ‘ organas “Tiesa” ra- 
"8o:

"'Balandžio ' 25 d. LDS
< centro sekretorė apteikė nuo 

N. Y. 'Valstijos1 apdrafados ‘de- 
•' partamėnto ‘laišką ir taipgi 

nuo 120 kuopos ' (St. Lonis,
1 Mo.) tūlų narių skundą, pa

siųstą apdratidos ll dephtta- 
<’talentui ' prieš LDS - - Centro 

Valdybą.”
-Tai lvis ^-trobeliai”

Chicagoj per ’ištieMdtbjus:
Viena kopija i ’ 8c
Savaitei ___ ______ _________ 18c
Mėnesiui •••• tftvMM***** •••••••• ^•••4 75c

Suviehytose Valstijose,’ ‘po1 fJMcagoj, 
paštą: , ■ ’’

Metams 
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui _ _____

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ____  >8.ėo
Pusei mėtų 4.00
Trims mėnesiams   ______ U. 50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu. 
.T"—....  '■

“XACIŲ’’ PIRMOJI GEGUŽĖS

Vi

l'.VS
1.25 
-IJ5

u I irtiAtgyvenusior.

Ta’rp tvirti n n inkus ventę Vakar šventė* i r Vų?,
kįe tijos’"‘naciai ”.t,:Jiemnršavogatvėmis, sakė kalbas, 
grojo’ ir dainavo! Valdžios įstaigoš/biznio vietoš ir pri- 

4 vatiniai namai *buvą papuošti Vėliavomis. * Telegramos 
pranašai* kad ' tat’bUvę^'iškilmingiausias Gegužės Pir- 

'• mosios šventimas Vokietijos istorijoje.
Hitleris tą šventę ^pėrkrikštijo į “nacionalio darbo 

šventę”.1 Jisai sumanė ją panaudoti kovai prieš “marks
izmą”. Marksistų įsteigta šventė tapo paversta įrankiu 

. prieš marksistus!
Bet tame nėra nieko nuostabaus. Juk Gegužės Pir

mosios šventęz minėjo ir bolševikiška Rusija, kuri so
cialistus šaudo arba kalėjimuose pūdo: Kaip hitleriško
je Vokietijoje, taip ir Stalino valdomoje Rusijoje, ge
gužinių' demonstracijų priešakyje maršavo militarizmo 
Jėgos? Stalinas rodė pavergtiems savo valdiniams “rau
donąją” armiją, su šautuvais, kanuolėmis, tankais ir 
karo aeroplanais; o Hitlerio'gegužinėse demonstraci- 
jose parodavo privatinės jo armijos: smogiamieji “rud- 
marškinių” būriai ir plienkepuriai.

Su laisvų darbininkų 'Organizacijų • demonstracijo
mis šitie fašistiško ir bolševikiško militarizmo paradai, 
žinoma, neturi nieko bendro.

Pirmoji Gegužės buvo įsteigta;* kaipo tarptautinio 
darbininkų solidarumo šventėj Ji yra laišVėši’i^^pasau- 
lio taikos simbolis. Bet kada ją “apvaikščioja^' ‘diktato-, 
riai, kurie nė vienam žmogui laisvės nepripažįsta, ku
rie tiki ne į žmonijos brolybę, bet į smurtą, tai jie pa
verčia gegužinę šventę karikatūra.

Tačiau pasaulyje tai yra paprastas reiškinys. Kada 
kokiav nors reVoliuciriė’-idėja prasiplatina' masėse taip, 
kad ją niekas1-nebegali išnaikinti, tai jos’priešai pasi
ima išvidinę tos‘idėjos formą ir įdeda į ją priešingą 
jai turinį. Taip pąv. kitąsyk Romos'imperatoriai-despo- 
tai pasielgė su krikščionybės idėja.

Kada' Romos'imperijoje, apie pabaigą treciojo 
šimtmečio, krikščionių priviso ‘tiek'daug, kad-^nė žiau
riausi persekiojimai'nestengė krikščionybės' augimą su- 

. laikyti, tai vienas gudrus * generolas, vardu Konstanti
nas, sumanė panaudoti krikščionybę savo’'tikslams. Ji
sai prižadėjo tikėjimo laisvę visiems krikščionims, ku
rie stos į jo* armiją ir padės jam kariauti prieš jo Opo
nentus? -Daug krikščionių su džiaugsmu rašėsi į Kon
stantino4 legionus (pulkus), ir jisai, norėdamas juos5 dar 
labiaU’iJpfeskatinti, kad jie lietų už jį savo'kraują, pri
žadėjo* jiems;'’ jeigu jisai laimės ir gaus atsisėsti į- im
peratoriaus- sostą, padaryti krikščionybę valstybine1 re-

•tarpe 
^ “fbolševikiško Susivienijimo cent

ro ir tos 120-toS1 kuopos,1 'kurią 
jisai1 pernai 'metais ’ buvo‘!su- 
spėndavęs ir “perorganizavęs” 
už tai, kad kuopa atsisakė nu
silenkti bimbinei 'diktatūrai.

Kada bolševikai buvo senam- 
jame SLA., tai jie nuolatos 
rėkavo,’’ kad jie esą “skriau
džiami” už jų politines pažiū
ras. Bet, įkūrę savo neva dar
bininkišką Susi vieni j imą, bol
ševikai elgiasi -daug aršiau. 
Nariai, kurie nepritaria centro 
viršininkų politikai, yra begė
diškai persekiojami.

Nerasdami teisybės su-vo or
ganizacijoje, LDS 120 kuopoj 
nariai -buvo priversti kreiptis 
net į valdišką apdraudos de
partamentą, kad jisai juos ap
gintų nuo Jeskevičiutės ir Mir 
žaros sauvaliavimo.

■ f.

UįįubUtebteuismn^alinėsptaakido.s.{ 
^BtogOlgl' iŠ' ‘tokioj ^būties' aĮt-j 
i 'siv^ndaittaen’iažayevėidma'mih-9 
MvimaspHpwtaikalrimas iudhHfo, 
itštelą,įC'žctmin^‘žmogų{«žš?(!Bh^ 
a ^amo ^neapykantos1 gausmu s.'y 

4' !Wie« Ijausmai, < teilgą! '"teik^ 
! dirbinai slopinami^ tflgaMim
..... . nOiiiiiii .....................  i ..luiiMi.i., m ........  i

taiiš* 'formomis, usiVttarpbautiniu 
tkl4rikalizmi(b(oosiJiutąubiniu — 

WtN.^<lleia.)fU8U ^visokio 
/pteuko; brfdttokBais -^davatkor.
imišt ištariamai 1 .' neklaidingais 
lAUtdritetais, r »betu ne 1t sw paski- 
rais^^asmonimis.

TAUTININKAI GRASINA 
TEISMU

“Am. - Lietuvy” tūlas Repor
teris rašo, kad sekretoriaus 
rinkimuose"laimčjd' Dr.-.M. Vi- 
nikas, nors galutini rezultatai 
dar nėra žinomi. Bet jo opo
nentas Raginskas, kurį1 rėmė 
fašistai, neketinąs pasiduoti. 
Girdi:

“Bet sako; ir Raginsko pu
se ‘ nesnaudžianti? Girdėti, 
kad Raginsko šalininkai ren
giasi SLA. Pildomąją Tary
bą teisman patraukti — už 
taetiesotą pastatymą D-ro 

v Viniko kandidatu j sekreto-, 
riuk. Kaip jau žinoma, D-rąs 
Vinikaš tapo iš savo kuopos 
pašalintas už neužsimokėji- 
mą mėnesinių mokesčių. 
Taigi;1 pagal SLA. konstitu
ciją, D-ras Vinikas nėra 
SLA. nariu. Bet dabartinu 
Pildomoji Taryba su tokiu 
menkniekiu, kaip SLA. kon
stitucija, visai ne nesiskai
to: ėmė Richmond Hill kuo-1' 
pos 11 -huitarimą u tatmčige Ir 
D-rą Viniką ‘išteisino’. Kaip' 
Jungtihii) Valstiją 'teismas į 
tą ‘Pildomosios Tarybos pa
sielgimą žiūrės, tai^jati kitas* 
klausimas.”
Tas Reporteris' > ne ; viską pa- 

sako> apie p. Viniko neužsimo- 
kėjimą kuopoje. Pildomoji Ta- 
Yyba’ jo Reikalą svarstė ir su
rado,-kad ’ Vinikui' nebuvo raš? 
tu pranešta, 'apie!tdJudklių užsi
vilkimą; b be tokio‘ pranešimo 
kuopa "' negali Parį ' spendiioti 
'arba braukti.'' Tai yra ^pasakyta 
konstitucijoje^ Todėl ^Pild. Ta
rybapripažino' Vfrriko' 'Suspen
davimą' neteisėtu. 'Panašus rtu- 

’tarimap jau ’ ir‘pirmiau' buvo 
daromi kitų - SLA? narių reika
le (pav. Bordeno)/ Bdt tuoinet 
niekas neprotestavo.

Tautininkai neprotestavo ir 
Pittfcburgho ’seimė, kuomet bu-s 
vo laužoma konstitucija rępr( 
kant Pild. Tarybą. Tik į dabar 
jiems staiga parupo konstitucL. 
ja. O

Trumpą valandėlę jis.manė 
melstis, kiid ta baisi simpati
ja, esanti tarp jo ir atvaizdo, 
išnyktų, i Atvaizdas keitėsi jo 
maldai išsipildžius; gal jo 
malda bus išklausyta ir alvai- 

' Vargšė Sibylč! Koks tas vi-įzdas vėl pasiliks neatsimainęs. 
sas >romana& buvo! Ji dažnai 
pamėgdžiodavo mirtį ant sce- ką. nors apie, gyvenimą, atsi
mos. <Tadai? mirtis-! pati palietė 
ją1 ir» nusinešė ją - su savim. 
Kaip-gi ji sulošė tą'baisų pa
skutinį vaizdą? Ar ji mirdama 
keikė jį? Ne; ji numirė iŠ 
meilės prie jo^ ir dabar meilė 
visados jam r bus sakramen
tas: Ji atsiteisė už viską, pa
aukaudama savo gyvastį? Jis 
daugiau .nebeprisimins, ką ji 
privebte pergyventi tą ..baisią 
naktį teatre. Kada jis prisi
mins ją, tai kaipo apie nuosta
bų tragišką pavidalą,. atsiųstą 
ant šio ^pasaulio scenos parod- 
dyti aukščiausią Meilės» tikre
nybę. Nuostabus tragiškas pa
vidalas? Arašos pasipylė jo 
akyse, kada jis atsiminė jos 
kūdikišką išvaizdą ir patrau
kiantį įdomų būdą bei nedrą
sų . virpantį , grakštumą. Jis 
greitai , nusišluostė ašaras ir 
vėl žiurėjo į atvaizdą.

Jis jhute, jogei laikas jau 
tikrai atėjo - jo pasirinkimui. 
O gal jam jau buvo paskirta? 
Taip, gyvenimas jam tą nu
sprendė—gyvenimas, ir jo pa
ties begalinis . apie gyvenimą 
žingeidavimas. Amžina jauny
ste, begalinė aistra, ‘gudrus ir 
slaptas smagumas, nuožmus 
džiaugsmai ir nuožmesnės 
nuodėmės — tie visi daiktai 
bus jo. Atvaizdas turės paneš
ti jo gėdos naštą: tai ir vis
kas.

Skausmo jausmas perėjo jį 
bemąstant apįe lemtą išnieki
nimą to gražaus • veido ant 
drobės. Sykį, vaikišku pamėg
džiojimu Narcizo, jis pabučia
vo, arba tik nudavė pabučia
vimą, tas dažytas lupas, ku
rios > tttąbar taip žiauriai šyp
sojosi. Rytas po ryto jis sėdė- 
Idavo prie atvaizdo stebėda-

O vis^gi, kas iš tų, kurie žino

sakytų nuo progos pasilikti 
ant visados jaunu, nežiūrint 
kaip fantastiška ta proga bu
tų, ir kokioms. pražūtingoms 
pasekmėms ji butų, apkrauta? 
Prie to, iš tikro, ar tas buvo jo 
kontrolėje? Ar-gi, tikrenybėje 
malda padarė tų pakeitimą? 
Ar negalėjo būti tam visam 
kokios nors keistos moksliš
kos priežasties? Jeigu mintis 
gali turėti įtakos ant gyvų or
ganizmų, ar mintis negalėtų 
turėti įtakos ant negyvų . ir 
neorganiškų .daiktų? Be min
ties arba jaučiamo noro, ir-gi, 
ar negalėtų mums išlaukiųiai 
daiktai, virpėti sykiu su nimų 
upu ir aistromis, atomas šau
kiantis atomą, slaptoje meilė- 
j e Urba • keistam c viliu j i me ? 
Bet priežastis nebuvo svarbi. 
Jis niekados malda nebegun- 
dins jokią baisią spėką. Jeigu 
atvaizdas mainysis, tai ir 
mainysis. Tai ir viskas. Kam į 
tą dar nuodugniai gilintis?

Nes butų tikro smagumo iš 
tėmijimo tos permainos. Jis 
galėtų sekti savo protą į jo pa
slapties vietas. Šis atvaizdas 
butų jam labiausiai magiškas 
veidrodis. Kaip jau parodė 
jam jo paties kūną, taip jau 
parodytų ir jo paties sielą. O 
kada žiema užeitų ant jo, jis 
vis tebestovėtų ten, kur pava
saris virpa užeinant vasarai. 
Kada kraujas išslinktų iš jo 
veido, ir paliktų išbalsią 
kreidos kaukę švino akimis, 
jis pats pasilaikytų savo žavi
ngą jaunystę. Nei vienas jo 
malonumo žiedas nenuvystų.

(Bus daugiau)

operoj,’4 Henriau. ‘ Aš jaučiu 
peMaug* pavargę*s! ką* nors -^val
gy tiB Koks yra ; numeris jūsų 
sesers ložos?”

“Dvidešimt . septintas, aš 
manau! Tai yra didžioje eilė
je. Jus pamatysit jos vardą 
ant durų. Bet man gailai kad 
jus neinat vakarieniauti.”

“Aš* neužtektihai gerai jau
čiuosi eiti vakarienės, — ne- 
budriai tarė vaikinas. “Bet aš 
erti labai 1 dėkingas jums už 
viską, ką jųs; 1 pasakėte man. 
Tai ' tikrai. jus esat mano1 ge
riausias draugas. Niekas nėra 
supratęs -mane taip gerai, 
kaip jus.”

^Mes’ esame r* tik pradžioje’ 
musų.: draugavimo, ^Dortenai?’ 
atsakė lordas Henrius, pakra- 
tydamas jo ranką. “Sudie. Ti
kim aš’ pamatysiu; jus prieš 
pusę - dešimtos. Atsiminkite, 
Patti dainuoja.”

Jam išėjus ir uždariuse.du
ris, ’ Dorianas' Gray’jus paspau
dė skambutį, ir į keletą minu
čių pasirodė Viktoraį, kuris 
atsinešė ' lempas ir užtraukė 
langų uždangas. Jis nekantriai 
laukė, kad tarnas f išeitų. Vy
ras, atrodė, be galo gaištantis 
prie visko . ? ?

Tuojau po tarno pasišalini
mo jis puolė prie atvaizdo b*

(Tęsinys)
I ■ -

“Dabar ji- niekados nebeat- 
gys”, sumurmėjo vaikinas, 
rankomis uždengdamas savo 
veidą.

‘fNe| ji niekados jau nebe- 
’fitgys; Ji sulošė savo paskuti
nę rolę. Betų jus privalote - at- 
sfnlinti. apie ‘ tą apleistos mer
geles mirtį tame klaikiame 
kambarėlyje kaipo keistą, vi
liojantį'kokios nors septynio
likto * šimtmečio ! tragedijos 
fragmentą, kaipo nuostabų 
vaizdą iš • Websterio, arba iš 
Fordo, arba iš Cyril Tourne- 
ur?’ Iš tikro, mergele1 nebuvo 
gyvenusi, todėl ištikro ji nei 
nemirė. O jujųs ji višada te
buvo ! tik sapnas,' šmėkla? plaš- 
liojusi pro Šekspiro veikalus, 
ir savo buvimu palikusi juos 
malonesniais, dūdele, per ku
rią Šekspyro’muzika skambė
jo geriau įi\ buvo pilnesne 
džiaugsmo, ^ipentą ji palietė 
tikrąjį gyvenimą, tuojaus jį 
sugadino, .© jįs sugadino ją, it 
taip ji pasišalino iš jo. Apgai- 
lestaukit Opliėlia, jeigu jums 
patinka. Užšiparstykit ' pelenų 
ant savo 'galvos už tai, kad 
Kordelia buvo užsmaugta, 
šaukite į Dangų už tai, kad 
Brabantio duktė numirė. Bet 
neliekite ašarų už Sibyl Vane. 
Ji buvo 1 mažiau tikra už 
anas.”

Pasidarė tyku. Vakaras su
temo kambaryje. Tykiai, : si
dabro kojomis, iš daržo šešė
liai slinko vidun. Nuo t visų 
daiktų spalvos pamažu baigė 
išnykti.

Po kiek klaiko Dorianas 
Gray’jus pažvelgė. “Jus* išaiš
kinot mane man pačiam, Hen- 
rau,” jis 'murmėjo, ir lyg pa- 
siliuosavęs atsikvėpė. “Aš jau
čiau -viską, ką - jus pasakėt, 
bet kažin kodėl aš bijojau ir 
negalėjau sau išsiaiškinti. 
Kaip gerai jus pažįstate ma
nei Bet mes nebekalbėsime 
apie-tai, kas atstiko. Tai buvo 
stebuklingas patyrimas. Tai ir 
viskas. -Kažin -< ar į gyvenime 
man beliko ko -nors taip ’ ste- 

’buklingo.” ,
“Gyvenime'.jums vieko 'yra, 

f'Dorianai. .■< Nėra -nieko -to, ko 
,'dųs, ' savo nepaprastai -gera iš

vaizda,-’ negalėtumėt i - padary
ti”. > '. į.

* * BetV daleiskime, Henriau,’ aš 
tapsiu sunykęs, > ir senas ir 
raukšlėtas ? Kas tada ?”
'“O: tada,”-tarė lordas ' Hen

rius, keldamasis • eiti — -?tada, 
manot brangus’ Dorianai; jums 
priseis kovoti už savo* perga
les. 0 'kaip dabar -yra, tai jos 
yra atnešamos jums? Ne, jums 

s reikia t pdldiky ti jiisį - gerą iš
vaizdą; Mes gyvename* • amžiu
je^ 'kuriame 'žmonės ^-skaito 
perdaug, už taiM’y/ftdgali t* būti 
išmintiiįgj,',. J’fr ipj-BĮltiuja p^r- 

’<lai|ig,Į jlližtai' aeg.ili wti igrąMĮS.

nutraukė liždangąi'Nc; atvaiz*iįm'asis iš 'jot grožid, beveik įsi-. 
j_ ųhyiėjęs ’.įijjihkaip ąam kai ka-f

KULTŪRA No. 3 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
idausiąs ir įdomiausias «žur- 
taalas. Kaina »tik 45 c. Gali-de nebuvo^Mnanjų permainų.

Atvaizda&i pirmiau'igavo žipi<Ada latrodė.;? APddlabar atvaiz-\ma tfgAŪtfr Naujienose.

TĖVAI IR VAIKAI

- Su ’ krikščionių pagelba generolas Konstantinas nu
galėjo visus savo priešus ir patapo'Romos imperijos 
rytinės dalies imperatorium.' Krikščionybę-’ jisai tuomet 
paskelbė valdžios religija '(nors <'patšs Konstantinas ‘ ne
priėmė jos iki mirties) — bet kartu ji atsistojo į kelią, 
kuriuo eidama ji toliaus'pražudė visą savo esmę. Iš! be
turčių mokslo krikščionių religija tapo paversta kara-

- lių ir ponų įrankiu beturčiams išnaudoti. Vietoje mei-
• lės artimo, pasišvėntimo' ir išsižadėjimo žemės turtų, 

naujieji krikščionybės‘vadai' ėmė vartoti idėją apie ‘Nu
kryžiuotąjį Išganytoją pateisinimui savo žiaurumo, sau
valiavimo’ ir godumo. '

Visai panašiai įvairus despotai šiandie bando ^pa- 
' naudoti įsavo’ nelemtiems'tikslams socializmo vardą*1 ir 

socialistinio > judėjimo formas bei obalsius. štai dėlko 
ir Stalinas, ir Hitleris rengia “Gegužės Pirmosios^- de
monstracijas.

‘ Nėra ’ abejonės, kad politiškai nesubrendusius ‘ dar
bininkų sluogsnius šitie “socialistiška” skraiste pri-

■ i dengti diktatorių manievrai-‘‘laikinai Suklaidins. Bet 
; darbininkų klasė, kaipo tokia, nesiduos, apgaunama. So
cializmas kultūringųjų į šalių ' darbininkams reiškia;' vi- 
sų-pirma,1 politinę ir pilietinę laisvę. Kur nėra žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir organizacijų laisvės? kur merą 
laisvai visų piliečių rankamos ^valdžios; kur'nėra u:nė- 
varžomo judėjimo ir susisiekimo šalies • viduje ir pęr 
valstybės sienas, —- tenai negali būti socializmo, nors

n ir kasdien butų rengiamos gegužinėj demonstracijos.
Darbininkų išvadavimas gali būti

ibininkų darbai. *Dikta^wiai,l4turie atimai ^darbininkams kuriuos žm<n$s<'faip mes^mm^'gan <p®vėla-

KOKS' “LAISVAMANIO” \
TIKSLAS >

: Neseniai pradėjęs eiti^Kau-

“Laisvamanis” rašo, kad* jaW MesvtaėigdHiiniė mfidudti -įjusi i O 
rūpės pirmiausia išsklaidyti* Rabate j ųs*‘geriau! a5psil’eWgkitc

vlkų
įsivaizduoja daug nebūtį ‘>Hajy-teises, nepatenkins nei materialinių, nei dvasinių jų 

reikalavimų.
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RADIO

Graboriai Įvairus Gydytojai 
Phone Annitage 2822

Seredomb ir nedaliomis pagal sutarti. 
.Rezidencija 16631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS TR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas t geras ir nebrangus 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

tarp Chicagos-
► ♦ "t

Operečių s t at y m e 
pagarsėjęs “Pirmyn’’ 
vėl eina prie darbo

scenos darbas. Artistas sceno-, rįdtiks moterims, 
ję žodžiais gali atvaizdddtil 
dramą, komedijų; pąred^til 

. žmonijos kančia^ ašaras, ir 
| džiaugsmą,' gana ‘pasekmingai.) 
! Bet tie patys žodžiai, -paskan-i 
dinti meliodijose, tą patį žmo-i 
nių gyvenimą, gamtą, atvaiz-1, 

į duoja kur kas aiškiau, įspu-i 
( dingiau. Muzika .jau-muo tec-i 
nų amžių buvo žmonių megia-i 
ma, už tai šiandien juo dau-i 
giau ją brangina kultūrinis pa-i 
saulis.

Užbaigs žieminį parengimų ‘se
zonų gegužės 7 d. su “Pepi- 
tos” pastatymu Chic. Liet. 
Auditorijoje. <

“Pepita” tai vardas operetes 
kurios (turėsime progos pasi
klausyti* nuo scenos ateinan- 
iam sekmadicnyj. gegužio 7 d. 
Lietuvių Auditorijoj. Tą pilną 
meliodijų kurinį duos mums 
jau pagarsėjęs operečių staty
me “Pirmyn* choras, prie ko 
jie ir šį kartą prisirengė rū
pestingai.

Kaip .žinia, ,pastatymas ope
rų 'ir operečių yra sunkiausias

KAZIMIERA MACHUS 
" po pirmu vyru Budgienė

Persiskyrė su - šiuo pasauliu ba- , 
landžio 30 dieną. 9:15 valandą 

r-vak., 1 93 3 m., sulaukęs 4 8 me- 
'•‘tų amžiaus, gimus Žarėnų parapi- • 
;<«joj. Avižaičių kaime, Telšių ap.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Domininką, dukterį Stellą Mi
kalauskienę ir žentą Povilą, sūnų 
Antaną Budžas. 2 anukus, brolį 
Teofilą Radavičią. 2 saseris_Jad- 
vigą Ginčauskienę ir Stellą 
lienę ir gimines Lietuvoj, 
Vincentą.

Kūnas pašarvotas randasi
So. Keelar Avė. f

Laidotuvės įvyks setedoj.' 
,žės 3 dieną, 8:00 vai. ryto 
>mų į Švento Jurgio parapijos 
t bažnyčią, kurioje atsibus gedulin

gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimieros Mačienės 
‘giminės, draugai ir pažįstami esat • 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti- 

*nį patarnavimą ir atsisveikinimą.
■> Nuliūdę liekame. , (

Vytas, 'Duktė. Sūnūs, Rrolis, 
Seserys, Žentas, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius «Rodžius. Canal 6174.

Tubi- 
seserį

4535

Regu- 
iš na-

Daug žmonių susirinks opere-\ 
tės pasiklausyti

Kaip pirmiaus taip ir dabar,( 
operetės pasiklausyti susiriiikė 
daug žmonių, arba, kaip kaiti 
kurie pavadina, muzikos mylė
tojų. Bet aš su pastaruoju išh 
reiškimu iš dalies nesutinku. 
Mes visi esam muzikos mylė
tojai, nes jau musų ‘visų tokia 
prigimtis. Tiktai delei tam tik*, 
rų gyveninio aplinkybių kurios* 
nekartą naikina tą kas jau yra 
žmogaus brangintina, nekilti 
rie iš musų gal jau kiek ir pp*i 
miršome tą sielos turtą, su-i 
rambėjome. Kaip kūnas bė 
maisto, taip šičia be grožio, 
nyksta.

Gegužės 7 d. “Pepita” Audito- 
jos scenoj

» Už tai šį ‘kartą aš norėčiau 
(pakviesti ir tuos, kurie dar 
neturėjo progos pamatyti pir
mąsias “Pirmyn” choro stato
mas operetes lietuvių kalboj. 
Tikiu, kad jums ir jūsų drau* 
gams ilgai pasiliks atminty} 
neužmirštama maloni gyveni
mo valanda. Taipgi gegužio 7 
d. su užbaigimu žieminio se- 
įzono Chicagos lietuviams bus 
linksmiausias laiko praleidimas 
-Lietuvių Auditorijoj prie skait
lingo orkestro, klausantis ža- 
vėjančių arijų ir operetės “Pe- 
,pita”. —Juozas.

Scenoje 
Frank-Mjlt Britton; Emile ‘Bo* 
•^eo» etc., ir- Cheriiievsky — 
^rkeotBo diHgentas.

'UNITED STATES — Vykęs 
-filmas “Wdrkmg Man” su* ar** 
HstU';George Arliss.

ORIENTAL’ 
-^-geras ir įdomus paveiksiąs,? 
Tirmą kartą popųliarėmis kai
nomis. Vyriausioje rolėje Dih-i 
na Wynyard. Verta pamatyti.! 
. ROOSEVELT — Lionei -Ba»- 
rymore vadovaujamoje rolėje' 
paveikslo “Sweepings’\ kuria-, 
me visa akcija eina Chicagoje.Į 
Geras. •

PALAGE — “King, iKong” 
fantastiškas paveikslas, įdo-» 
mus. Scenoje Anatelo Fried- 
laud ir jo “revue.”

WORLD PLAYHOUSE1 — 
‘Tie- Mine Tonight’’ atidaro šį 
naujį kinematografą, kiltis 
specializuosis Europoje ga-i 
mintų paveikslų rodyme. Pir
mąsias šiame paveiksle- vy
riausią <rolę' vykusiai-' atlieka 
(jaininkhs Jau Kiepura, -ktiris 
pereitą >sęzoną tddinavo Ghica-i 
gos 'Operoje. Kinomatografo' 
adresas 410<,SUuth Michigam 
avenue.

PUNCHwid<JJUDY)—A11.4U 
spaudos 'kritikai*’ atsiliepė 'la
bai palankiai., apie filmą 
“Draugai” ■—“Kameradslchaft” 
kuris dabar rodomas šiame te
atre. Jis nušviečia Vokietijos 
angliakasių gyvenimą.-

puotą, į pavakarį užsivilkimi 
“fraką,” užsirakiau korninę ‘ir 
atsisėdęs prie krosnies laukiam 
Čirškiant telefoną.

Bet veltui. O čia jau prade-* 
da ‘temti. Beiškia, esu apviltas.* 
Bet prisikimšęs išdegusią kor- 
ninę, maniau, eisiu pasival- 
kiot gatvėmis. Vistiek sutiksiu: 
khd ne vieną tai kitą iš'pažįs
tamų Jurgių.

“L7ž Jurgį— į “sveikatą”
'Išėjau. 'Einu viena gatve, cL 

liu bkita ir “baj-got’V visos alu
dės kimšte prikimštos. Visur 
girdėtis > šaukimas1 “Už Jur
gį,—į sveikatą,!’ tai vėl l ilgas 
<iU‘r-r-•r-ra,,’ “ilgiausių metų” 
ir t. t.

Einu 'dar tidliau. Atėjęs prie 
48*ėios ir ’Wood gatvių, žiurin, 
j/tovi keletas ^vyrų ir apie tuzi-* 
nas vaikų ir vis žiuri užvertę 
galvas į'viršutinį, antrąjį auk
štą. Nup manau, čia me kitaip 
kaip tik jurginių iškilmės. 
Priėjęs teiravausi kas čia per 
^kermošius0. * Bet žiūrėtojai 
manęs nesuprato, buvo lenkai. 
Tik staiga išgirdau “Help! 
Help!”, o paskui “Gelbėkite” 
ir vėl Viskas nutilo.

prašneko čia pat stovėjusi se
nukė,

‘fIr aš tą ; patį! d padaryčiau, 
jeigu -buba’ pragertų ^ mano 
pėdę*’. — “Ar tai. moteris i-pra-i 
gėrė vyro ‘pėdę’?” aš įsimai
šiau.

“Prageria ką’tik pagauna liš 
‘bučernėš’i Pasiima 'lašinių 
‘ant 'khygutėš’ ir nunešusi pra
geria. O ' vyras tuvi ‘bučeriui’ 
užmokėti tiek, kiek- knygute 
rodo. Taip pasakęs ir vėl inu-< 
ėjo skersai gatvės. Triukšmui 
nutilus ir visi ižiurėtojai .išsi-i 
skirstė. —Rautas.

kas iš operetės “Pėpitd”, kuri 
minėto choro bus perstatyta 
scenoje 7 dieną gegužės? Ir 
dėl paįvairinimo radio progra- 
ihn kalbės Dr. Rakauskas, M. 
D. • ir ’ Čalis Kepurė. Be to; mu
zika ir įvairenybės.

Teatras ir Ekranas
į • ------ •------- - --------- ~r—

( CHICAGO — Ramon No- 
varro ir Myrna Lo.y filme 
“Barbarian”. Geras, ypatingai

Vyr.as smaugė žmonų.

'Žmogų® iš4dt6s‘T>usėš gdtVės 
atėjęs U)ric iniusų šdkb- “tai ‘tas 
j u ddšili® ir ■ vėl Iprisiigėf ė.” “Ja, 
ja,, o<iktuwuis ją - smaugia,”

Tikrina, kad “užmir- 
štas” -nelaimingiau
sias žmogus pasauly

Gegužio 31 >d. I permainau ofisą 
valandos 10 ■. iki' 12 ryto 

1 iki 5 : ir 6 iki 9 vai. vak. 
Trečiadieniais 10 ryta iki 5 v. ; popiet 

Nedėlioj sulig sutarimo .
Dr. Joseph F. Andersunas

KOJŲ SPECIALISTAS , 
6254 S. Ashland Avė 2 lub. Chicago, III.

Ofiso Tel. Prdspect 0917 
Rez. Pullifian 3224

Graboriai
Nors .pažįsta <du. tuzinus 

(pipi.negavo nei vieno 
kvietinio į varduves.

pa-

Esu
skaitytojai < sutiks su

T0WN OF LAKE 
tikras, 
manim, jog visų “užmirštas” 
yra., nelaimingiausias žmogus 
pasaulyje. Ot štai nedčldieny- 
jc, jurginių (liepoje'' ir, aš bu
vau vienas tokių: užmirštųjų, 
nors musų kolionijoje Jurgių 
pažįstu apie du tuzinu. Dar vis 
tikėdamas, kad iš tokio skai
čiaus .draugų > Jurgių nors .vie
nas mane pakvies < į jurginių

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai * lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti ,iąži-* 
ningas ’ir nebrangu? to
dėl, kad neturime -* iš*; 
laidų užlaikymui- 'įky-

3307 Aufeurn Avė,
CHICAGO, ILL.

E. J, ^ADŽIUS
LIETUVIŲ. GRABORIUS *

Reikale pašaukite Radžiu, o Jis Jums 
sutaupys šimtus Dolerių. Palaidoja už 

$25'.OO ir augščiau.
668 Wėst 18th Street. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

šiandie jiuo 7 iki 8 vai. va* 
kare bus transliuojamas nuo
latinis antradienio Peoples Fur- 
niture Co; radio programas iš 
stoties WGES, 1360 kilocycles.

Šį 'vakarą TPitmyn Choro na
riai dainuos gražiausias ištrau-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojaa
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. 'Kaina 'prieinama

3319 Aubiirn Avenue
CHICAGO, ILL.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

S1RUSAITĖ 

su šiuo pasauliu ba- • 
dieną% 9:50 valandą 
m., sulaukus 17 Ine- 1 
gimus Chicago,. III.

motiną--Jul i jonąv

MAGDELENOS 
EMPAKARIENĖS

Kuri persiskyrė su šiuo pasau
liu gegužės 1 dieną 193 2 m., 
sulaukus 77 metų amžiaus, gimė 

Sir gyveno visą laiką 'Lietuvoje,
* Dulinčiškių kaime, Ilguvos para- ' 

pijoj, Šakių apskr.

Paliko dideliame nuliudime A- 
m e riko j du sūnūs Vincą ir Stasį, H

• marčią Adelę ir kitus gimines —• 
Lietuvoj sūnų Benediktą, mar
čią Oną. 4 anukus. dukterį Antosę 
ir žentą Jurgį Didžgalvius ir daug 
kitų giminių.

Mes Tave Musų brangiausioji 
Motinėlę niekuomet neužmiršime. 

„Tu pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes ankščiau ar vėliau pas Tave * 
ateisime. Lauk mus ateinant!

ONA

Persiskyrė 
landžio 30 
vakare 1933 
tų amžiaus, 

Paliko dideliame nuliiidiihe irih. i 
vą Prilnciškų,

,4>rolį Joną ir.giminės.
Kūnas pašarvotas randasi 2739 

W. 43 St. Tel. Lafayette -3955.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 

gegužės 4 dieną. 8 vai-ryto iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo-Panelės 

:Ąv.-jparapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos- už vė- 

vlionio sielą, o iš ten bus nulydėtai} 
į Šv. Kazimiero kapines. i

, Visi a. a. Onos S i rusaitės - sgi- 
minės, draugai ir pažįstami s ^esat-u 

^nuoširdžiai kviečiami 
daidotuvėse ir suteikti. 
Ttinį patarnavimą ir 

mą.

Nubudę liekame.

Tėvai, Brolis ir

Laidotuvėse patarnauja grabd- 
rius Juozapas -Eudeikis ir Tėvas 
Tel. Rep. 8340.

dalyVaut 
jam pasku-. 
atsisveikini’ T

Giminės.
Nuliūdę lieka,

Sanai, Marti ir Giminės.

Benediktas Wikhowski
Persiskyrė su Šiuo pasauliu balandžio -28 dieną. 10:10 valandą.’ya» 

kare 1933 m., sulaukęs 64 metų amžiaus, gimt? Lietuvoj, Kauno ted.» 
Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Marijoną po - pirmu...vyrų Ku- 

chinskas. 2 sūnų Juozapą ir Mykolą ir dukterį Marijoną Oksas, 2 mar
čias ir žemą, 2 pusbrolius. 4 anūkus ir gimines/o Lietuvoj seserį.

Kūnas.-pašarvotas, randasi 2-141 W. 23 Plate.
Laidotuvės įvyks seredoj-gegužės 3 dieną, 8:30 vai. ryte iš namų į 

Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldom už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Benedikto Wilcbowskio giminės, draugai ir pažįstami esftt^ 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutuj ^patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Duktė, Mąslios, Žentas, ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Lachavicb, Td- Canal

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A rB O‘ R I A I

Nežiūrint kur< įgyvenk musų patarnavimas prieinamas < - 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ .PERKELIAM DYKAI .
30 t Mėtų cSkitringo : Patarnavimo;

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

5340 South Kedzie Avenue

i . ' • i
I ii I. . i.U'.J.JgJT—1.1 ..-.rąfr

> N-A..U JI E NŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo *8 v; rytoi 
tiki. 8-t vai. vak. Nedėliomis 
nuo <9 v. ryto iki 1 v. p. p/

PRANEŠU
Dr. StrikoFio, M. D.

Sngryžima
-Ofiaaa: 4645 S. ASHLAND AVĖ.'

Ofito vai,: Nuo 2 iki 4‘ir-nuo < tikš B 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930i 

k

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir apielmkčje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 i.ARCHER AV.

LL ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 StA
Teli Boulevard 5203 it 8413

1327 So. 490.
Tel. Cicero 3 724. 'Koplyčia dykai

Lacliavich ir Snnus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja.^ laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite - užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

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

... ... '...h...............    Ui 11
Lietuves Akušeres

Lietuviai Gydytoją 
W

Pėhlklliau. į erdvesnę ir patogesnę vietą,
3325 So. Halsted St

Valandoj t nuo TO rytu iki 1 po pietų 
< it ’nuo ■> 6 iki 8 vakare 

Iventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Phone Canal 6122

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

DR. C. R. KL1AU6A
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9 »

2420 :W. Marųuette .Rd.
arti Western Avenue • ■

Phone HEMLOCK 7828 >

Dr.SuzanaA Slakis
Moterų it V«<Aų 'Ugų SpuiaUM-

4145 Archer Avė,
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofito val. kiekvieną dieną nu» '9 !kl 
H ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 4ki 8 vai vakare. Utarninkais u
Kftveifaia.'

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Ofiso ‘tel. Lafayette 7031

Dr; V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue^

1145 MUtvaakee Amatu

Valandos: 12 iki 2 Ir 6 iki 8P.M. 
Seredos vakare uždaryta • 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Gtfio U JKaropoa it' vH ftaktikuoĮa 
unojoj visto}. 

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

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

T«L BOULEVARD $19,'

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brnnivick 0597

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 Su, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

' Hyde Park 6755 ar Central 7464

A.L Davidonis, M.9 
4910 So. Michigan AVenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rftei 
nuo >6 iki 8 valandai vakdn. 

apart iventadienio ir ketvirtadiėtHo .
—........  1 ; ...................... ...... ... .... " '* "...- ■' l "■

A. K. Rutkauskas,- M.D.
4442 South VJestecn Avenue 

Tel. Lafayette 4146 ’ 
VALANDOS:

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

-f

Praktikuoja 20 metai 
' OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 tabns 
CHICAGO. ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

. T)FISO VALANDOS:
> MncPilO iki 12 vaL ryte, nuo S iki 4 

, vai. po pietų ir nuo 7 iki 8f30 vai 
* fakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieni 

Phone Midway 2880

Ofiso Td. lBoulevard 5913
Rez. TėL Victory 2343 '

DR. BERTASH
756 W. ,35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 Soath Ashland Atotau 

Ofiso valandos: '
Nuo-10 iki 12 dieną.. 2 iki 3 «o pis:

7 iki 8 val. Nedėl. nuo 10 12
Rez. Telepbonc Plaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9f9>

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Speciedistae odos ligų ir venerikų ligų

3102 So.* Halsted St
kampas -3Ist .Street

Vii.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.ų. 
Nedėliotai: it rimtadieniau

Ofiso Ir R4Z. r Tel. Boulrtard 15914 v
Mrs. ANEUA K. JARUSH

Physical Therapy 
& Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phbne * 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie neat
meni ‘ ir i magnetic 
blankets . ir t. , t. 
Moterims ir mergi
nom 'patarimai do
vanai. >

DR. NAMffiS
756 W. 35th St

(Cor. of 3 5 th • B "Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9.-

Nedėldieniais vagai -sutarti.

tl Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER
H LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
4- Patyrimas 

Komplikuotuose 
Atsitikimuose

’ Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St,

kampas Halsjted St.
____ —4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

i

Valandos nuo 110- 8

Phone ‘Boulevard 7 042

Dentistas
4645 So. Ashland 'Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo -9 iki 8 r vakare, 

Seredoj pagal sutattj.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonai Virgin!* 0038

Ofiso Tel. Vičtory 2284
Rėz. Beverly 0081

Dn John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Węnttvorth Avė., Chicago, 11L 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

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

.......... ■■■■■■.. ................ .. ....

Advokatai

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

Trcčiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo

Dr. Jb Kadzewick
GYDYTOJAS !IR .^CHIRURGAS

(Lietuvy®) ■
So,“ AVestetn1 Arei, Chicago, 

Virš -Grigg Viistinyčina

A. A. SIAUS*
Advokates

Miesto ofisas 77 W. Wdshington St.
Room 905 Tel. Dtarborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po >pietų

Vakarais: Utatn. -ir Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Ato. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395
III.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631; South Ashland Avė..
Tel. Boulevard 2800 

Rex. 6515 So. Rocktoell St.
Tel. Republic 9723 •

DR./LL.YUSKA 
!«S M ’MiOvmu M- 

kampaa ir ‘Amrian Ava. 
Telefohae Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki U ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, Mredomi po pietų I: 

nedėlioms pagal susitarimą.
vaitush, opt,' 

LIETUVIS AKIŲSPECIALISTAS 
Palengvinę akių..įtempimą, ‘kuris -esti 

priežastimi galvds skaudėjimo, svaigimo 
aklą : aptemimo, nąrvuotumo, skaudamą 
akių * karštį,r nuima -kataraktą.Tatsitebo 
trumparegystę ir toliregystę.. Prirengia 
teisingai akihius.- Visuma ’atsitikittracfee 
egzaminavimas datom&ąan Mfcltira, 'paly
dančią mažiausias-klaida#. ^Speciali atyda 
atkreipiama i -mokyklos karikus. Valan
dos -nuo -lO Tki*-6 *v. ^Nedėiforuiy .'pagal 
Sutarti. Akintų kainos per pusę spigiaus, 

kaip <bttvo pirmiau.

4712 South *Avė. \
Pfacma iBotrimfd 758$ *

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

' 105 "W. Monro® St., prie Clark ų 
Telefonam State 7660: VaUndoo 0—C

t

Tel. Calumet 1656

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Rn. 6600 South Artesian Atomu ‘ 
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. ’ Canal 0257 

©R. P. Z. ZALATORIS

, "GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
f-G]ida.<aava ofh< patinusias, išputusias 

' blauzdų gydai*
’VdlgBdoa oU© 4 iki 4’irmuo 7 iki 5 V. 

Nedaliomis nuo 10 ijkl 12.
3345 Sr&tb Hataed Sttost

ADVOKATAS

3241 So. Halsted St



' NAUJIENOS, 'CKIčHgS, UI.' 'Antradienis, geg. 2, 1933

Tarp Chicagos 

Lietuvių

Bet kaip pasirodė), tai į šį 
lietuvių lokalą susispietė gana 
darbščių narių. Į komitetą bu- 

išrinkli J. Alšauskas, Sta- 
ir Vitas ir padedant valdy- 
ir lokalo nariams, padarė 

ko nebuvo galima tikėtis.

VO 
ko 
bai 
tą,

Jauna lietuvaite, 
Ona Sirus, užmušta 
automobilio nelaimėj
{važiavo į gaiivekarį prie 35 ir 

53 Avė., Cicero; sužeisti kiti 
du.

Pereitą sekmadienį, apie 9 
vai. vakaro, nelaimėj su auto
mobiliu žuvo jauna Brighton 
Park lietuvaitė, Ona Sirusaitė, 
17 metų amžiaus, gyvenusi su 
tėvais 2739 W. 43 St.

Ji su savo drauge ir dviem 
vaikinais važiavo ' automobiliu 
į Berwyn, kuomet prie 35 gat
vės ir 53 Avė., Cicero, jų au
tomobilius susidūrė su gatve- 
kariu. Visi keturi liko sunkiai 
sužeisti ir tapo nuvežti į Ber- 
wyn ligoninę, kur Ona Siru
saitė neužilgo pasimirė. Kiti 
<trys tebeguli ligoninėj. Vienas 
sužeistųjų, Tony Marino iš 
Berwyn, kuris valdė automobi
lių, irgi veikiausia mirs.

Velionė Ona paliko tėvus ir 
broli. Jos kūnas yra pašarvo
tas tėvų namuose. Laidotuvės 
bus ketvirtadienio ryte. Laido
tuvėms patarnauja Juozapas 
Eudeikis ir tėvas, 5340 So. 
Kedzie Avė.

Didelį pritarimą parodė šiai 
naujai lietuvių organizacijai 
Bridgeporto ir tolimesnių kolo
nijų lietuviai biznieriai. Jie 
ne tik noriai pirko “bunco 
party” tikietus ir sudovanojo 
virš 60 įvairių dovanų tam rei
kalui, bet nekurie net ir pa
tys dalyvavo.

Balandžio 25 d. lokalo susi
rinkime komisija išdavė rapor
tą iš “bunco party”. Pasirodė, 
kad apmokėjus išlaidas loka- 
lui liko virš $14 pelno; lai yra 
labai graži suma pradžiai dar
bo.

Taip pat šiame susirinkime 
buvo nutarta dėl ankštumo ir 
nepatogumo vietos perkelti to
limesnius lokalo susirinkimus 
iš Fellowship House į Univer
sal Klubą, 814 W. 33 St., ant
ros lubos. Taigi sekamas susi
rinkimas gegužės 2 d. įvyks 
Universal Klube. Visi, kas tik 
įdomaujatės šia organizacija, 
yra kviečiami atsilankyti.

J. A-Ia.

[TheEngliskCotamn

Who will be Queen 
of May?? ■

herDundulis and 
will proseni a 
Melodrama i n 
is not a trans- 
nol! It is typi-

sha’s musical family will suit 
yoii accordingly.

Girls! don’t forget to regist- 
er by writing to Mrs. Dundu
lis and Art, (ir., 1258 N. Wood 
st. before May 6. The dne that 
gets the mosi votes will be 
croNvned Queen of May.

Tins way for a jolly tiine 
at the Lithuanian Auditorium, 
May Bth at 7:30 P. M.

— M. S—nė.

CLASSIFIEDADS
Business Service

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Vytautas Tarutis, kuris da
lyvauk “Pirmyn” choro scenai 
ruošiamoj operetėj “Pepita”. Ji 
bus pastatyta Auditorijoje, ge
gužės 7 d.

Iš Chicagos Darbi
ninkų Komiteto (C. 
W.C.o.U.) 63 lietuvių 

lokalo veikimo

and po- 
thc 
his
a n

of
with
love is

are the

Vos 18 d. bal. pabaigęs tvar
kytis lietuvių lokalas prie Chi
cagos Darbininkų Korpiteto 

(C. W. C. o. U.) bal. 22 d. 
turėjo savo pirmą parengimą 
— “bunco party”. Tą dieną 
po visą Chicagą buvo rengia
mi įvairus vakarai, vakarėliai 
ir šiai jaunai organizacijai bu
vo labai mažai vilties ką nors 
laimėti, nes vos tik prieš kele
tą dienų tam tikslui buvo iš
rinktas iš trijų narių komite
tas.

WAUKEGAN, ILL. May 2d, 
—Ilere it is the second day of 
May and the beginning of 
another month. These thirty 
one days of May (I don’t 
know who this May may be, 
būt whoevcr she maV be, niay- 
be she may be gay) — yes — 
the 31 days of May
best 31 days of May that can 
be found anywhere. We start 
the first day with a Maypole 
and May Queen; the second, 
third, fourth, and fifth days 
are devoted to National Baby 
\Veek; on the sixth day, we 
all journey to the Drakc Hotel 
to attend the L. U. C. dance; 
and the seventh day is Mo- 
ther’s day, the day when all 
the Lithuanian boys and girls 

and vicinity will 
mothers to attend 

of the operetta
invite their 
the staging 
“Pepita.”

then — well, 
better that vou

VISI KALBA APIE CHICAGO MAIL 
ORDER OUTLETUS

Sensacingas
Pratuštinimo Išpardavimas!

NEPRALEISKITE ŠIA PASTEBĖTINA PROGA SUTAUPYTI 
DOLERIUS, DEŠIMTUKUS IR CENTUS!

NEDUOKITE NIEKAM JUS SUTRUKDYTIPASTABA Paimkite Elevatorių arba karą ir atvažiuokite prie durų.
Atvažiuokite automobilium—mes turime gana vietos

of the chorus. True
Lithuanian youth 

the opportunity to 
“senius” how to put

Saizai 
dideli 
saizo

dėl visų 
ir maži 
nuo 10

Taip tikrai kaip kad j’us gyvas 
Kainos bus aukštesnes!!

BET OUTLETO KAINOS NE EIS AUKŠTYN....

Eyelet Išsiuvinėtų

1000 Dresių
PUIKIOS. M
GRAŽIOS

del JHi ■nBf)
«RG,NV
MOTERŲ MMM
didesnios JĮĮĮI
TAIPGI 1 K.?

Veętės iki $2.98

NEPAPRASTA CEVERYKŲ
SENSACIJA!!! ftfl

ĮSIVAIZDINKITE M M C
Naujanybes, Pumps. su Šniuriukais, Oxfors, Juodos ir w ■ 
Baltos kombinacijos. Visi naujausi Styliai!

“SUTAUPYKITE DOLERI ARBA DU" vertės iki $3.00

511
SOUTH
PAULINA
STREET

MAIL ORDER 
; •:'<© UTINES“ 'į'

Marshf’eld L ^z Stree+ Cars to Door
Atdara kasdien nuo 8 Iki 0 vai. vak. Ketvertais ir fložtadlenlala iki 8:30 vak.

Mrs. 
artist groupc 
Lithuanian 
threc acts. It 
lation. Indeed
cally Lithuanian written by 
Mrs. Dundulis and is onc of 
her latest plays.

As the title implies, the set- 
ting takes place on. “The 
Shorcs of the Baltic Sca’’ and 
einbodies Lithuanian dances 
and songs of ojir fathers which 
are not only tlchr to your 
Mother and Dad būt also to 
each and everyonc of Lithu
anian extractidn.

With capable girls such as 
Jcan and Ann, Julcvičius and 
men John Pukinskas, also 
Charles Shimkus the acting 
will be sųperb*

And, of course, we mušt not 
forget Mr. B. Liutkevičius, the 
veteran of the stage who wil] 
be responsible for, scene and 
light effects. We had a very 
good cxample of Mr. Liutkevi
čius capability in “Pirmyn” 
“Laima”. .

After the play there will be 
a dance. Whcther you prefer 
“polka” or Fox Trot. Mr. Gru-

PRANEŠIMAI
S. L. A. *>6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužės 3 d. 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S, 
Halsted St. Prašau visų narių pribūti 
į laiką, randasi svarbių reikalų aptarti. 

Raitininkas.

CWCOU. Liet. Bedarbių 63 Lokalo 
susirinkimas įvyks naujoj vietoj, bū
tent, Universal Kliube, 814 W. 33rd 
St., antradieny, gegužės 2 d., 7:30 vai. 
vakare. Vieta randasi ant antrų lubų, 
užėjus į viršų, kuris po kairei. Org.

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys mėnesinį susirinkimą, 
gegužės 2 d., 1933 m., 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Tamstos pribuvimas būti
nai reikalingas, nes bus daug svarbių da
lykų svarstoma dėl draugijoj labo.

• Valdyba.

Lietuvių Moterų Draugijos "Apšvieta” 
mėnesinis susirinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 2 d., 1933 m., Sandaros nau
joj svetainėj, 814 W. 33rd St. (Uni- 
versal Banko name). Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visos nares susirinkite skaitlingai, 
nes turime daug svarbių tarimų aptarti, 
taipgi išgirsite įvairių komisijų rapor
tus kuriuos reikės priimti arba atmesti.

Sekretorė.

Progress Furniture 
Co. krautuvės ati- 

darimas

Association of Lithuanian Property 
Ovvners of Bridgeport, laikys mėnesinį 
susirinkimą trečiadieny, gegužės 3 d., 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai namų savininkai malonėkite laiku 
pribūti, nes radas daug svarbių reikalų, 
euriuos būtinai turime aptarti. Kurie 

esate šiuos metus dar nemokėję mokes
nių, ant šio susirinkimo malonėkite ap
simokėti. R. S. Kunevičia.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS 1 LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite { musų apnik)

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCL’ES.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUO.TAM, MALIAVO-

JAM IR KVIETKUOJAM
NAMUS

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežam* ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

MILIJONO Dolerių Paskola namų sa
vininkams pataisymams ir perdirbimams; 
darbas ir materijolas niekuomet daugiau 
negalės bus pasiūlytas tokia žema kaina; 
Prisirengk Pasaulinei Parodai. Mes tik 
ką užbaigėme puikiausi namą, ant Pasau
linės Parodos lauko. Tik mėnesis be
liko iki jos atįdarymui. Pradėk statybą 
dabar ir mokėk per 2 metus. General 
Building Contractors Co., 111 West 
Jackson Blvd., kambarys 401. Didžiojo 
ofiso Telefonas Harrison 1671 ir ūmam 
reikalui Skyriaus Telefonas Central 3869.

A 1

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkah. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų 
—HO

Walking down the sfreet of 
this beautiful, little town of 
Waukegan and enjoying the 
beauties of n a ture, noticing 
how the grass has suddenly 
turned green after a good rain 
and the buds of the dahlia 
are alniost bursting with pret- 
ty colored petails, we were 
suddenly stopped by a well 
built, fair complected, young 
Indy. Our hand immediately 
went to our right pocket and 
hegan looking for a niekei būt 
instead wc were greetcd with, 
“Ar lamstus galit man pasa
kyti kas ten tokia Pepita?” 
“Nu, tai shur.” Pepita is a 
country giri of Spanish-Mexi- 
co. She has fled to a Mexican 
village to escape the raids of 
the soldiers and immediately 
falls in love with Carlos, a 
young man of wealth 
sition, būt outlawed 
government because 
suspectcd complicity 
ex-smuggler. Pepita’s
reciprocated. In the meantime, 
IIep\vorth, an American mil- 
lionaire, his sister Jane, and 
his comic valet, Wilson arrive 
on the scene. Wilson presu- 
mes to aspire to Jane, or ra- 
ther to her money būt receives 
small encouragement. Then 
Carlos and his erafty, design- 
ing tenant, Pedro eoneoet a 
scheme to abduct Jane and 
convey her to the ex-smuggler 
to hold for ransom. They suc- 
cced. And 
’tvvould be
come down to the Lithuanian 
Auditorium, 3133 So. Halsed 
st., Chicago next Sunday, May 
7lh and find out for yourself 
what happens from herc on.

A GALAXY.
This might be the proper 

place to tell you that the lead- 
ing parts in our operetta Pepi
ta will be taken in entirely by 
members 
American 
will take 
show our
on a show. Those taking part 
will be our veterans. Mrs. 
Stephens and Pranulis, Stella 
Staniuliutė-Voight (remember 
her in Agurkai), B. Liutkevi
čius, and old Lithuanian stage 
artist, V. Skusevič, J. Peters, 
apd F. Pūkis The accompany- 
ing will be done by the Chi
cago Lithuanian Symphony 
Orchestra.
FROM HEBE AND THERE.

While we are štili in Wau- 
|kegan, we wish to thank Miss 
Budrunas for her very enthu- 

jsiastic letter and hope to see 
her in Chicago next Sunday... 
The chorus is now on its lašt 
lap. Guess whose lap... A busy 
week... Yesterday, we celebrat- 
ed the first of May at the 
Lithuanain Auditorium. To- 
nite rehearsal at the Auditor
ium. Rehearsals, also, Wednes- 
day, Thursday, and Friday. 
Yes ’twill be a fine perform- 
ance.’ Nuf said. This has been 

THE SINGING FOOL.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Praeitą šeštadienį įvyko atidarymas 
naujai įrengtos didžiules krautuvės 
Bridgeporte. Atvykus į šią krautuvę 
gal būt kaip pirkėjam taip ir svečiam, 
ypatingai lietuviams, davė gražų įspūdį 
matyti dar vieną užgimusią didelę ir gra
žią lietuvių kratuuvę Chicagoje. Tai 
dar vienas liudijimas, kad lietuviai yra 
labai gabus prekyboje, kad depresijos 
laikuose gali įkurti tokią didelę ir gra
žią krautuvę. Truputį apsidairius apie 
perkes, nors ir nesantis jų žinovas bet 
aiškiai gali matyti ,khd jų kainos pilnai 
atsakys šių dienų VHuoihenės reikalavi
mams.
gų« 
giasi 
krautuvę.

Žodis apie dalinus savininkus bei ve
dėjus 
Romanas, yra plačiai žinomi chicagie- 
čiai ir turinti daug metų patyrimo šioje 
prekyboje. Jonas Kaledinskas daug me
tų buvęs su sėkmingiausia lietuvių įstai
ga Peoples Furniture Co., kuris yra pla
čiai patyręs šios prekybos srityje. O Jo
nas Romanas yra dirbęs' virš dešimts me
tų prie Carson Piene £3 Scott Co. did
miestyje už pardavėją ir paparstų prekių 
skyriaus vedėju. O prie to būdamas ta
lentuotas dainininkas ir linksmintojas 
lietuvių visuomenės, tai galima tikėti, 
kad jie dės pastangas dėl visuomenės pa
tarnavimo, taipgi galima manyti, kad ir 
visuomenė įvertins jų darbus, kaip pra
eityje, taip ir dabar.

Atidarymo dienoje, nors buvo lietin
ga, bet gana skaitlingi žmonių būreliai 
lankė šią krautuvę, vieni pirkinėjo, kiti 
tik apžiurėjo prekias. Iš vedėjų išsi
reiškimo patyriau, kad tą dieną buvo pa
daryta gražaus biznio.

20to \Vardo Liet. Pol. ir Pas. Kliubo 
susirinkimas įvyks gegužės 3 d. 7:30 
vai. vak. P. M. Bagdonienės svetainėje, 
1750 S. Union Avė. Visi nariai ma- 
onėkite dalyvauti, nes daug svarbių rei
kalų turime 
pamirškite 
kliubo.

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

kaina musų darbas atliekamas. '

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

J. WELICHKA
Pigiausias lietuvys perkraustytojas Chi
cagoje. Nedaro skirtumo kiek toli krau- 
stoties. nors ir į Californiją. Diena arba 
naktį. Taipgi parenduoja trokus. par
duoda anglis, kas kokias nori. Orde
ris gali būti didelis arba mažas, bus iš
pildytas. Reikale kreipkitės

2506 W. 69th St.
Telefonas REPUBLIC 3713

Chicago, III.

Viskas gražlį, nauja, o nebran- 
Todel *ir nestėbėtina, kad džiau- 
Bridgeportiečla1} susilaukę šią

Jonas Kalesinskas ir Jonas

Reikale “Sales Tax”

dėl aptarimo. Taipgi riė 
naujų narių prirašyti prie 

Valdyba.

PRANEŠIMAS
ketvirtadienį atsibuvo Kupiš-

NAUJOJ VIETOJ

Automobiles
AUTOMOBILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329

Praeitą 
cųnų susirinkimas, atsilankė mažas skait- 
ius Kupiškėnų, tad nieko nenutarta, tik 

pasikalbėta.
Šiuomi šaukiamas antrą syk susirinki

mas, kuris atsibus Sandaros svetainėj, 
814 W. 33rd St., Chicago, III. ketvir
tadienį gegužės 4 d., 8 vai. vak.

Meldžiu kupiškėnus ir apylinkės Ku
piškio nepatingėti ir ateiti susirinkiman, 
nes labai daug svarbių ir neatidėliotinų 
reikalų susirinko.

Reikia nepamiršti, kad šis susirinki
mas nieko bendro neturi su “Kupiškėnų 
Bendrų Kliubų Amerikoje’. Šaukia susi
rinkimą ,

D-ros A. L. Graičunas, 
3310 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Chicagos Lietuvių Benas laikys mėne
sinį susirinkimą gegužės 3 d., 1933 m. 
Woodman svetainėj, 33 ir Lime St. Pra
džia 7:30 vai. vak. Pirma bus praktika, 
po praktika bus susirinkimas. Sekr.

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .......... WV

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

Partners Wanted
Pusininko Reikia

PAIEŠKAU partnerio su $300 prie 
saliuno biznio. Kreipkitės Misevičia, 
3549 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikią

REIKALINGAS pagelbininkas į bu- 
černę, valgis ir užmokestis.

4958 So. Princeton Avė.

REIKALINGAS bučeris su pinigais 
prisidėti į bučernės biznį. Turi kal
bėti lenkiškai ar rusiškai. Atsišaukit 

5740 W. 64 PI.

For Rent

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

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

Del pasitarimo kreipkitės 
Tel. Calumet 1656 

3241 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTŪVNINKAI

Don’t 
neglect 
Colds

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

“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
kabų, liečiančių SALES 
TAX.
Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie- 
toje.—
Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas ga
lima gauti už tiktai

15c
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

PER8ISALDVMAS VEDA PRIE 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apslsanaeklt® nno persllaldlmo re- 
Ealtoriai išvalydami savo vidurius! 

aikyklte savo vidurius liuosai, 
Balinkite feuodIJanBto medi 

TBINEBIO KARTŲ*
____  pm- 
t Vartotu

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH 0 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

RENDON kampinis storas ir 4 kam
bariai užpakalyje, randasi 1900 West 
35th Street, tinka bile kokiam bizniui, 
savininkas 3647 Archer Avė. Telefonas
Virginia 0757. 1

EXTRA1 Marųuette Park — Išsi- 
renduoja arba parsiduoda bizniavas na
mas at 69 St. — prieinama kaina. — 
Kreipkitės 6635 S. Sacrametno Avė.

RENDAI 60 akerių dirbama farma 
su budinkais, prie upės, yra miško, 
120 mylių nuo Chicagos,

Allegan, Mich.
R. 1, Box 118,

Savininkas
ST. DAUGĖLA 

3251 Emerald Avė. 
Phone Victory 0728

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuo jaus 5717 Sheridan Road

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

Gražų Orientališką kaurą 9x12 ver
tes $250—$22.50. Custom padarytas se
klyčios setas $29. vertes $200. Kinietiš- 
kas kauras, Charles of London divanas 
su kede, lounge kėdė $12. Riešuto medžio 
miegkambario setas $)5. Rinktinas rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas, meilės sėdynė, sofa ant ratukų, mieg
kambario setas ir dvi lovos, radio, f i ran
kos, draperijos, veidrodžiai baby grand 
pianas, lempos, indai, ir kiti labai gra
žus daiktai, paaukausiu už bile kainą.

5717 Sheridan Road

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS

Įvairius pataisymus namuose atlieku • 
prieinamomis kainomis.

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
Kreipkitės

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935

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

J. OKSAS * 
2649 W. 43 St.

Business Chances
Patdavimui Bizniai

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 Sandvičių Šapa, kam
pas Lincoln ir Koosevelt Rd.. pigiai. 
J. Boven, 1859 W. Roosevelt Rd.

Rcal Estate For Sale
...... NamaUŽemS Pardavimui

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




