
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Tmk Lithuanian Daily Niws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The hithuanian Daily News

as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, ffl* 
undeg $he Ac| of March 8U 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in/America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1730 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XX Kaina 3c Chicago, UI., Trečiadienis, Gegužes-May 3 d., 1933 No. 104
" """"" " "" 1 M.1^■—■ ■ ■ i ■ '---------------------- ■---------------------------------------- ------------- ------- ----------- II I II IJ .J t.II.- Į -II-1 r- -1. . .....................................---------- --------  . ... ................... ................................... - --------------------- ------- -------- m - --------- -------------------—----------------- ■ Į—... ............. ....................... M—......—nu ........■ ■■ ■ ......■ ■———<■ 11 Wl I 111 Wl — ■ M..... ■ ■ .11 ,| .........■ .............................................................................. ' J '' 1 1 11

Naziai Užgriebė Vokietijos Darbininkų Unijas
Unijų raštinės užim
tos, vadai areštuoti

Viesulos palietė visą Mississippi upės klo
ni. 5 žmonės žuvo Chicagos apielinkėj

97 žmon. žuvo viešu-
■ T

loj pietinėse valstijose
Nazių ginkluotos gaujos puolė unijų rašti
nes. Užėmė darbininkų bankus ir ekono
mines organizacijas. Pasigrobė sočiai, iždą

SHREVEPORT, La., geg. 2. 
—Viesulos ir vėtros, kurios 
siautė per pastarąsias dvi die
nas visame Mississippi upės klo
nyje, paliko po savim mažiau
sia 97 žmones užmuštus, 1,000 
sužeistų ir taipjau sugriautus 
ištisus miestelius ir kaimus. 
Viesulos palietė tris valstijas— 
Louisiana, Arkansas ir Missis
sippi. Labiausia nukentėjo 
Minden, La., kur apskaitoma, 
kad mažiausia 68 žmonės liko 
užmušti, jų tarpe 50 negrų. 
Gelbėtojai prisibijo, kad skai
čius žuvusių padidės, atkasus 
visus griuvėsius.
Chicagos apielinkės labai nu

kentėjo nuo vėtrų
CHICAGO. — Užvakar nito sužeistų. Nuostoliai siekia 

vėtrų Jeitaus ir ledų labai nu-1 $500,000.

Pasaulinė paroda at
sidarys galbūt ge

gužės 27 dieną
Jei tą dieną galės atvažiuoti 

prezidentas Rooseveltas paro
dą atidaryti

CHICAGO.—Pasaulinė paro
da galbūt atsidarys gegužės 27 
d., vieton numatytos birželio 1 
d., jeigu parodą atidaryti galės 
atvažiuoti pats prezidentas 
Rooseveltas.

Parodos rengėjai norėtų, kad 
parodą atidarytų pats preziden
tas. Tečiaus sužinota, kad pre- 
zkĮentas birželio 1 d. turi būti 
Annapolis, kad išdalinti diplo
mus baigiantiems karo laivyno 
akademiją. Todėl norima pa
rodą atidaryti ankščiau, jei pre
zidentas sutiktų tą dieną atva
žiuoti.

Pavogė 10 brangių 
piešinių

NEW YORK, geg. 2. — Iš 
Brooklyno muzejaus nežinomi 
vagiliai išėmė iš rėmų ir pavo
gė dešimtį brangių piešinių, ver
tės $35,000, kurie nebuvo ap
drausti. Tarp pavogtųjų pie
šinių buvo Van Dyck, Rubens 
ir kitų senesniųjų piešėjų ku
riniai. Vagiliai pabėgo virve 
nusileisdami iš ketvirto augšto.

BLOOMINGTON, III., geg. 2. 
—CLaus Ehler iš Hudson, III., 
jo žmona ir jų sūnūs liko už
mušti traukiniui ties Biirns už
gavus jų automobilių.

Chicagai ir anielinkei f edenu 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra; x nedidele 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 7:-

kentėjo Chicago ir jos apielin 
kės.

Vėtra vietomis buvo taip di
delė, kad sugriovė daugelį na
mų, nunešė stogus, išrovė me
džius. Kitur lietus taip patvin- 
dė apielnikes, kad nė prava
žiuoti negalima buvo. Keli na
mai tapo užgauti žaibo.

Pereitą sekmadienį ir užva
kar vietomis buvo ledų ir tai 
tokių didelių, kad pramušė au
tomobilių viršus. Niekuriuose 
priemiesčiuose ledai buvo tokie 
dideli ,kaip nemaži obuoliai, ar 
dar didesni.

Surištose su šia vėtra nelai
mėse Chicagos apielinkėse žuvo 
viso penki žmonės, neskaitant 
daugybės sunkiau ar lengviau

Rhode Island ratifi
kuos prohibicijos 

atšaukimą
PBOVIDENCE, R. I., geg. 2. 

—Rhode Island valstija, kuri 
niekad neratifikavo prohibici
jos pataisos, dabar didele didžiu
ma balsų nutarė ratifikuoti pro
hibicijos atšaukimą.

Vakar buvo renkama 31 de
legatas j valstijos konvenciją. 
Visi išrinktieji yra šlapieji, ka
dangi už šlapiuosius paduota 
150,244 balsai, o už sausuo
sius tik 20,874 b. Konvencija 
susirinks ateinantį pirmadienį, 
geg. 8 d.

Milicija areštavo virš 
100 Iowa farmerių

Laukiama ir daugiau areštų, 
nes milicija ieško dar 50 žmo
nių

LE MARŠ, Iowa, geg. 2. — 
Valstijos milicija, kuri buvo j 
čia prisiųsta po to, kai minia 
farmerių bandė nulinčiuoti tei
sėją Bradley, atsisakiusį su
stabdyti farmų foreklozayimą, 
areštavo jau virš 100 žm’onių. 
39 yra laikomi Dennison’e, 48 
laikomi čia ir 13 yra uždaryti 
Siuox City kalėjime. Kuo jie 
yra kaltinami, milicijos viršinin
kai atsisako pasakyti.

Farmerių atestavimai dar 
neužsibaigė, nes milicija vis dar 
ieško 50 ar daugiau? žmonių, 
kurie irgi bus areštuoti.

10 VAIKŲ MIRĖ NUO CIEPŲ

RYMAS, geg. 2. — 10 vaikų 
mirė nuo čiepų ir daugelis pa
vojingai susirgo Venecijos ir 
Rivigo provincijose ir valdžia 
sustabdė tolimesnį čiepijimąiki 
bute padaryti nuodugnus tyrinė
jimai.

Jau surasta, kad Neapolio Na- 
cionalis Institutas Serumb Te
rapijos prisiuntė sugadintus 
čiepus. Institutas tapo užda
rytas, o jo direktoriai, kurte 
prirengė čiepus, tapo areštuoti.

Detroit, Mich., First National banke, kada prasidėjo dalinis pinigų atmokėjimas depozitoriams. 
Didžiulis bankas dabar yra konservatorių rankose.

Įvedimas 30 vai. darbo sa
vaitės busiąs atidėtas

Valdžia planuoja aliejaus industrijos ir ge
ležinkelių kontrolę ir plačius 

viešuosius darbus
WASHINGTON, geg. 2. — 

Pasitarime tarp prezidento 
Roosevelto ir didžiumos vado, 
senatoriaus Robertson, tapo su
tarta:, kad dabartinė specialė 
kongreso sesija bus užbaigta 
pradžioj birželio mėn.

Senatorius Robertson sako, 
kad tie biliai, kurie nebute pri
imti iki to laiko, bus atidėti 
reguliarei kongreso sesijai, kų- 
ir susirinks tik gruodžio- mčn.

Tarp bilių, kurie bus atidėti 
tolimesniam laikui^ numatomas 
yra 30 valandų darbo savaitės 
bilius, kuTis jau tapo priimtas 
senate. Tečiaus kadangi kilo 
didelis reikalavimas jį pakeisti, 
tai jis tapo sulaikytas atstovų 
bute ir nebus dedama pastan
gų pravesti jį dabartinėje se
sijoje.

Tarp bilių, kuriuos bus sten- 
giamąsi tuoj aus pravesti yra 
Musele Shoals biliute, namų 
morgičių refinansavimas ir re
guliavimas Šerų leidimo. Taip
gi gal būt bus priimti geležin
kelių reorganizavimo, viešųjų 
darbų ir bankų biliai, kurie dar 
tebėra ruošiami.

Ruošiami nauji biliai
Baigiant pravesti žemdirbys

tės kontrolę ir pinigų infliaci
ją, Roosevelto administracija 
dabar visą domę kreipia į tai, 
kaip sulaikyti defliaciją ir at- 
steigti šalies ekonominį derbuvį.

Kiek žinoma, už kelių dfienų 
prezidentas pasiųs kongresui bi
lių sutvarkyti geležinkelius, pa
imant juos valdžios kontrolei!.

Baigiamas yra ruošti platus 
viešųjų darbų bilius, kuris bus 
paduotas už kokių dešimties 
dienų. Viešieji darbai lies dau
giausia statybą, ar tai pačios 
valdžios atliekamą, kad suma
žinti valstijų ir miestų staty
bos graftą, ar tai ’ skolinant 
miestams pinigus. Diliuje ne* 
busią pasiūlytas tam tikras vie
šųjų darbų projektas, bet tik

busianti pažymėta maksimum 
suma pinigų, kuriuos galima iš
leisti viešiesiems darbams. Pa
čiute darbus ir jų tvarką nusta
tys pats prezidentas.

, Taipgi projektuojama įvesti 
aliejaus industrijos kontrolę. To 
prašo patys aliejaus šulinių sa
vininkai. Aliejaus industrijoje 
dabar viešpatauja tikra suįrutė. 
Neapdirbtas aliejus dabar yra 
pardavinėjamas po 10c už sta
tinę. Gamyba: neapsimokai, bet 
vistiek pumpuoja aliejų, kurio 
ir šiaip yra labai didelis per
viršis. Kad sustabdyti tą be
reikalingą aliejaus eikvojimą, 
valdžia nori paimti visą alie
jaus industrija savo kontrolėn, 
kad galėjus nustatyti produk
cijos daugį ir kainas ne tik ne
apdirbto aliejaus, bet ir refi- 
nuoto, kad apsaugoti ne tik 
gamintoją, bet ir vartotją.

Kartu? galbūt bus suteikta 
prezidentui galia paimti kon
trolėn ir kitas stambiąsias in
dustrijas, kur pasirodytų gyvas 
reikalas.

Rooseveltas važiuos į Londoną?
Washingtone eina gandų, kad 

prezidentas Rooseveltas rengiasi 
važiuoti į Londoną, kad asme
niškai dalyvauti ekonominėje 
konferencijoj. Pagrindą tam 
gandui duoda tai, kad įsakyta 
Baltimorėj prirengti vietą su
stoti greitam kruizeriui India- 
napolis, ir, kad prezidentas ski> 
bina kongresą užbaigti savo se
siją pačioj pradžioj birželio 
mėn.

Oficialiuose rateliuose betgi 
tuos gandus nuginama. Juose 
sakoma, kad Rooseveltas visai 
nesirengia važiuoti užsienin. 
Tik kongresui išsiskirsčius jis 
galbūt Išvažiuos kruizeriu pasi
važinėti juros pakraščiais, nes 
jo jachta ,kuria jis tankiai va* 
žinėj asi, yra labai nepatogi 
plaukioti juroje.

Pasirašę minimum 
algos moterims ir 

vaikams bilių
ALBANY, N. Y., geg. 2. — 

Gubernatorius Lehman vakar 
pasirašė minimum algos mote
rims ir nepilnamečiams darbi
ninkam bilių. Tuo New Yorko 
valstija patapo viena iš nedau
gelio tų valstijų, kur minimum 
alga bute reguliuojama įstaty
mais. Organizuoti darbininkai 
už tą bilių kovojo per 20 metų.

Bomba sprogo prie 
unijos viršinin

ko namu u*
CHICAGO.—Užpereitą vakarą 

prie Lake pavieto International 
Brotherhood of Teamsters, 
Chau?ffeurs and Helpers unijos 
biznio agento William A. Metz- 
ger namų, Lake Forest, sprogo 
bomba, kuomet namo rūsy uni
jos viršininkai laikė savo su
sirinkimą. Bomba nepadarė 
didelių nuostolių, tik visus ge
rokai išgąsdino. z

Ši unija veda, griežtą kovą su 
kita vežikų unija, Chicago 
Teamsters Union, kurią valdo 
gangsteriai. Todėl manoma, 
kad bomba buVo padėta išdavoj 
šios kovos.

Tai buvo šešta bomba, kuri 
sprogo bėgyje pastarųjų dviejų 
dienų. Policija buvo palinkusi 
manyti, kad gegužės 1 d. vi- 
durmiesty sprogusios bombos 
galėjo būti padėtos komunistų. 
Tečiaus sprogus bombai ir prie 
vežikų unįj’os viršininko namų, 
dabar ir policija mano, kad ir 
vidurmiesty sprogusios bombos 
yra pasekme kovos tarp veži
kų ,nes visos bombos sprogo 
prie tų firmų, kurios samdosi 
daug vežikų.

WASHINGTON, geg. 2. — 
Amerikos skolos tiek pakilo, 
.kad dabar valdžios skolų išpuola 
po $170 ant kiekvieno -Jungt. 
Valstijų gyventojo, nežiūrint 
jo amžiaųte ar lyties.

BERLYNAS, geg. 2. — Hit- 
lerio valdžia uždavė didelį smū
gį Vokietijos organizuotiems 
darbininkams ,pagelba nazių or
ganizuotų gau?jų puldama ir už
imdama visas laisvųjų darbinin
kų unijų raštines, tuo pasigro
biant į savo rankas visas uni
jas, kurios bendrai turi virš 
4,000,000 narių.

Naziai areštavo unijų socia
listus vadus ir paskelbė, kad 
unijos dabar bus nacionalisti
nio paubdžio ,reiškia tik naziš- 
kos ,pačių nazių kontroliJoja
mos.

Puolimai buvo atlikti visur 
vienu ir tuo pačiu laiku. Jie bu
vo padaryti valstybės tarybos 
prezidento Ley įsakymu. Jis 
užtikrino unijas, kad jų iždai
ir pensijos nebus paliestos. Uni
jos buvo užkluptos visai neti
kėtai. ■«

Darbininkų bankai ir kitos 
darbįninku ekonominės organi-

Kliudo Gandhi ba
dauti

POONA, Indijoj, geg. 2. — 
Mahatma Gandhi yra nusi- 
sprendęs gegužės 8 d. pradėti 
naują trijų savaičių badavimą 
už panaikinimą Indijos kastų. 
Daktarai sako, kad jis neišlik- 
tų gyvas nuo tokio ilgo bada
vimo. Jo sekėjai yra susirū
pinę. Bet išrodo, kad gal viena 
moteris sutrukdys badavimą. 
Tai Vokietijos žydaitė, Dr. 
Margaret Spiegei, kuri nito na
zių pabėgo į Indiją ir prisi
dėjo prie Gandhi sekėjų. Kad 
sulaikyti Gandhi nuo badavimo, 
ji paskelbė, kad ir ji kartu ba
dausianti. O kadangi Gandhi 
negali leisti jai mirti badu, tai 
ir jis pats turėsiąs atsisakyti 
nuo badavimo.

LONDONAS, geg. 2.— Aero
plano katastrofoj liko užmuštas 
aviatorius lordas Knebworth, 
parlamento narys ir vyriausias 
sūnūs ir įpėdinis Lytton grafo. 
Jo tėvas, Lytton’o grafas, yra 
buvęs Indijbs vice-karaliute ir 
galva tautų sąjungos komisijos, 
kuri tyrinėjo Manžurijos pa
dėtį.

NEW YORK, g. 2.-—Užrekor- 
ditoti du žemės drebėjimai 4,420 
mylių atstume.

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų
’ ROOSEVELT 8500 
NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

zacijos taipjau tapo nazių gink
luotų gaujų užgriebtos.

Užgriebė socialdemokratų 
partijos iždą

Iš Miuncheno pranešama, kad 
naziai užgriebė buvusio reichs
tago prezidento Paul Loebe ban
ko sąskaitą. Loebe banke tu
rėjo apie $750,000. Manoma, 
kad tai buvo Socialdemokratu 
partijos iždas ir naziai jį to- 

<del pasigriebė.
Naziai yra pasiryžę sunai

kinti socialdemokratų partijos 
įtaką. Tuo tikslu tapo uždary
ti visi socialistų laikraščiai. Bet 
kad tuo vistiek negalėjo socia
listų įveikti, tai dabar pasigrie
bė socialistų kontroliuojamas 
unijas ir taipgi partijos iždą,
nes naziai numano, kad socia
listai tebėra jų tvirčiausias 
oponentas, kurio nenugalėjute 
jie negali skaityti, kad jie yra 

{užkariavę visą Vokietiją.

Išmetė Chicago 
TeamsteršAunijos 

viršininkus
CHICAGO.—Septyni Chicago 

Teamsters Unijos nariai vakar 
atėjo į unijos raštinę, 637 S. 
Ashland Avė. ir prievarta iš
metė senuosius unijos viršinin
kus, įsakydami tiems viršinin
kams, taipjau ir kitiems gengs- 
teriams, kurie tą uniją buvo už
valdę, daugiau nesirodyti uni
jos raštinėje.

Išmetusieji senuosius virši
ninkus buvo Baker ir kiti vir
šininkai, kurie tapo išrinkti 
pereitais rinkimai.c Bet senieji 
viršininkai* kreipėsi į teismą ir 
buvo gavę injunetioną. Tečiaus 
tais injuctionas vakar liko pa
naikintas ir senieji viršininkai 
pašalinti.

Apkaltino 9 banko 
viršininkus

CHICAGO.—Grand jury va
kar apkaltino 9 viršininkus Ci- 
tizens State Bank, 3228 Lin
coln Avė., kuris užsidarė gegu
žės 25 d., 1932, nunešdamas 
$2,000,000 žmonių pinigų.

SANTIGA, čili.—Daug čilie 
čių areštuota už suokalbį nu 
versti valdžią.
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[KORESPONDENCIJOS statytus kandidatus j visas vai 
diškas vietas. —A. Jį Viznis*

New Haven, Conn
30 valandų darbo savaite

Teko man kalbėtis su viena 
lietuve moterim apie 6 valandų 
darbo dieną ir 5 dienų darbo 
savaitę. Ve, ką ji papasakojo. 
Dirba siuvykloje prie moteriš
kų drabužių^ Aną dieną atėjo 
pats savininkas ir, sušaukęs vi
sus darbininkus į vieną vietą, 
rėžė gerą pamokslą, nurodyda
mas visas blogąsias puses 6 
valandų darbo dienos ir 5 die
ną darbo savaitės. Jis taip vi
sus įbaugino amžina pražūtimi,, 
kad nė kunigužis geriau nesu
gebėtų savo pavapi jonus pa
bauginti pekla. Baigdamas sa
vo kalbą, jis patarė visoms 
moterims rašyti protestus savo 
kongresmonams į Washingto- 
ną prieš tokį 6 valandų darbo 
dienos bilių, kuris esąs be ga
lo skaudus darbininkėms, ku
rios dirba 9 valandas per die
ną bei 5 ir pusę dienų per sa
vaitę. Tas pilvotas ponas pasa
kė, kad jis negalįs moterims 
įmesti savo žodžius į jų bur
nas, kas reikia rašyti protesto 
laiške kongresmanams.

Visos moterys paklausėme to 
ponulio ir manėme’, jog tai 
bus viskas. Jeigu jis nori, te
gul sau rašo, mes gi nežino
me nei savo tų kongresmanų 
pavardžių, nei kur jie gyvena. 
Taip sau mąstome susėdę prie 
siuvamų mašinų stalo.

Mašinos be galo barška ir 
ūžia. Adatos, po dvi ir tris su
kištos į mašiną, be galo smar
kiai šokinėja, stumdamos siu
vinius į kitą pusę mašinos. 
Mislyt čia ilgai negali, nes ada
ta labai greitai gali įgilti į 
pirštą, o kaip tada bus? Vyras 
be darbo jau du ir pusė ipetų. 
Aš gi gaunu net iki $7.5$ per 
savaitę, gi pirštus prisisiuvus 
prie mašinos nė tų netekšiau. 
Beje, priguliu prie SLA. ant 
$6 savaitėje ligoje pašalpos, tai 
viskas. Ir jau, tur būt, ten esu 
suspenduota.
nusprendžiau 
apie tokio
džius žodžius ir tuos protestus, 
kuriuos jis siūlė moterims ra
šyti į Washingtoną prieš 5 

6 valandų darbo savai-

Wa- 
biir, 
ir 5

žodžius ir bus 
gerai. Aš pradėjau tei- 
kad tūlų žodžių nesu- 
ir prašiau, kad jis pa- 

man neštis namo ir pa- 
į žodyną, ką tie ilgi žo-

Dėl atsargumo 
visai užmiršti 

storo vyro grau-

kartų po $7.50 yra davęs. Ki
tokio su juo reikalo neturėjau. 
Jis atsisukęs į. muą dvi sako: 
“Girls, ar jus rašote protes
tus jūsų kongresmanui į 
shingtoną prieš tą ‘black 
6 valandų darbo dieną 
dienų savaitę?”

Aš atsakiau, kad nemoku 
angliškai rašyti, ir nežinau ką 
rašyti. Jis atkerta; Aš pasaky
siu, ką rašyti ir kur rašyti, — 
ir pakiša man ir anai jaunai 
Italijon kai ant popieros maši
nėle atspausdintus protesto 
žodžius, — pridurdamas: esą, 
parašyk šiuos 
viskas 
sintis, 
prantu 
velytų 
žiūrėti
džiai reiškia. Į tą mano prašy
mą ir teisinimąsi jis mane vė
rė savo piktomis rudomis aki
mis ir suriko: girdi, kam tau 
reikia suprasti tuos žodžius; tu 
rašai protestą, ar ne? Negai- 
šyk laiką, — rašai, ar ne? sa
kyk!

čia man pasirodė akyse di
deli $7.50 per savaitę ir mano 
vyras du ir pusę metų be dar
bo. Tokioje padėtyj kas man 
beliko daryti? Skubiai ištariau 
žodį “yes” ir atsisėdus para
šiau kongresmanui protestą, — 
tokį, kokį tas kairiarankis su 
rudais, keliais plaukais ant gal
vos man įsakė parašyti. Ką 
ten parašiau, — aš nežinau, 
parašė tokį pat protestą ir ta 
italijonka, kuri kartu su ma
nim buvo ofise. Tą pat, supran
tama, turėjo padaryti ir visos 
kitos moterys ir merginos, ir 
visi kiti, kas tik toje dirbtu
vėje dirba. Protesto laiškai bu
vo du, — vienas buvo adresuo
tas kokiam tai kongresmanui 
“At Large” (ką tas reiškia, aš 
nesuprantu), o kitas paprastam 
kongresmanui. Kongressman 
“At Large”, galimas daiktas, 
yra storas, su dideliu pilvu, gi 
kitas plonas. Taip bent aš jų 
titulus suprantu.
Gauta atsakymas nuo vieno 
kongresmano; bet nuo kurio,— 

storo, ar plono, 
nežino,

moteris

dienų, 
tę.

Pašaukė į ofisą 
prabėgo valanda laiko,

Mary, M r. so and so 
i n his office; go

Vos 
pajutau, kad kažin kas palytė
jo mano petį. Iš karto maniau, 
kad mašinų užžiurėtojas špo
sus krečia. Aš sau susilenkus 
į resginių lanką spaudžiu ma
šiną kiek gulėdama, kad pasi
vyti tuos $7.50, kuriuos vos 
tik vakar gavau. Mašina ryte 
ryja gražiai margą šilkinį dra
bužį ; kartais, rodos, mašina 
net paspringsta, o aš stumiu tą 
gražų šilką mažinai į dan'tis.

Galop pribėga prie galo siū
lės. Mašiną sustabdžiau, ir 
štai ve man signalas į petį ir 
kartu tykus balsas kugžda į 
ausį:
wants you 
ųuick. He is waiting for you, 
go ųuick.”

Pašokau nuo sėdynės, apsi- 
kračiau šapus ir dulkes nuo 
priejuostės ir leidausi išilgai 
kambario į nurodytą vietą. 
Paskui mane, girdžiu, kas tai 
skubiai bėga, lyg kad kas ve
jasi. Atsisuku atgal, — žiuriu, 
mano kamarotka, kuri šalia 
manęs visuomet dirba-siųva ir 
ji bėga į tą pačią vietą, — į 
ofisą pas Mr. so and so. čia. 
mano akys nudžiugo, kad aš 
jau ne viena.

Protesto laiškas kongres- 
manams

Na, jau ir ofise pas Mr. so 
and so. Nedaug plaukų ant jo 
galvos tesi randa, bet ir tio ga
na rudi. Jis rašo su kairia 
ranka, šitas kairiarankis man 
pažįstamas, nes jis jau daug

^sfyį

dieną parėjus namo, 
yra man laiškas nuo 

Nuo kurio, — 
aš ir dabar

Aną 
žiūriu, 
kengresmano. 
storo, ar plono —
nežinau. Daviau tą laišką skai
tyti savo vyrui; jis sako ne
mokąs — nesuprantąs tų žo
džių, kuriuos kongresmanas 
vartoja. Prašiau kaimynų vai
ko, kad anas “išvirožytų”, kas 
ten rašoma. Bet anas nemoka 
išaiškinti, 
viškai. Aš, 
ėiau žinoti,

nes nemoka lietu- 
sako, labai norė- 

ką iš tikro rašo 
tas kongresmanas. Ji suieškojo
man tą laišką, kurį aš perskai
čiau ir bandžiau moterei išaiš
kinti.

Išklausius moters pergyven
tų dirbtuvėje nuotikių, neno
rėjau tikėti jos žodžiams. Bet 
kongresmano laiškas, adresuo
tas jai, kurį ir man pačiam 
teko skaityti; įtikino, jog ji 
teisybę kalba. Ji aiškina, kad 
visi tos dirbtuvės darbininkai 
tokia darbdavių prievarta pro
testus rašyti yra be galo pasi
piktinę, 
verčiami, 
darbdavio 
protestus

Va, tai
ka| Kas butų, jeigu tokią prie
vartą kas išvilktų į aikštę ir 
ponus darbdavius pakviestų 
pasiteisinti. Bet kaš tą darys 
ir kas tokius ponus baus, kad 
juos ir jų interesus visuomet 
gina pati valdžia, neatsižvel
giant, kaip jie nebūtų kenks
mingi, darbo žmonių klasei. Dar
bininkai pilnai yra to užsitar
navę, nes rinkimų metu jie vi
suomet balsuoja už savo prie
šus ir remia turčių klasės pa-,

praeityje 
būtent,

tu ir tuo , jie be galo didžiuo* 
jaah

Jaunasis Bingįiam kalba 
bai rimtai, iv nuosakiai* Jis* iš
leidžia ir savo žurnalą’ vardil 
“Qornmon Sense”, kurio jis čia 
visai neplatinoi

A. J.
»»*■■■—...» .Č. .——■■■*. ■—■■ ■■ ■

Laiškas iš Lietuvos

irgt nuolat keliama. Na, o prie 
visp to reikia* dar duoti ir baž
nyčios remontui.

— R. Gudonis.

rius yra* prasiskolinęs. Nėra davinėtų iš varžytinių. Taip 
tos dienos, kad policija vieno bent yra Kretingos apskrityje, 
ar kito ūkininko turtą nepar- kur aš gyvenu. — D. Bačkas.

Stanford, Conn.
Būdamas jau metai laiko be 

darbo ir perleidęs audringą žie
mą New Yorko didmiesty j, 
reikalų verčiamas turėjau at
lankyti Connecticut valstiją, 
kurioje man teko 
daug laiko praleisti,
Stanfcrdą. čia yra gražus bū
rys lietuvių; visi geri žmones, 
gražiai gyvena; rodos* įturi vie
ną* pašalpinę draugiją ir SLA. 
kuopą; neturi savos bažnyčios, 
nėra ne duselių ganyto.io-pie- 
mens. Lietuviškąja politika 
juos aprūpino iki šiol “V.” Va* 
laitis. Kaip toliau bus, — sun
ku įspėti.'

Balandžio . 20 d. čion įvyko 
anglų socialistų prakalbos. Kal
bėtojom buvo jaunasis Bing- 
ham, buvusio Connecticut val
stijos senatoriaus ir garsaus 
republikono Bingham sūnūs. 
Senis Bingham, būdamas J. V. 
senate, lošė žymią rolę kaipo 
stiprus republikonų šulas iš 
Conn. valstijos; gi jo sunūs 
tapo radikalu ir eina prieš sa
vo tėvo politikos pučiamą vė
ją. Man žįngeidu buvo išgirsti 
•to jaUno ir kilusio iš aukštos 
jankių giminės drąsuolio, ku
ris savo jaunose dienose nėra 
matęs vargo ir mokslą sėmė iš 
Yale universiteto, kuriame jo 
tėvas daug metų profesoriavo. 
Jaunasis Bingham yra baigęs 
advokato mokslą. Jis savo kal
boje prisipažino, kad yra dar 
jaunas ir kad jo tėvai ir gimi
nės mano, jog jis turi jaunas 
nesuvaldomas mintis ir jas iš*’ 
barstęs, vėliaus paseks tėvo po
litiką — taps republikonų. Bet 
jis sako, jog taip but negales. 
Draugijinė gyvenimo tvarka 
prilipo liepto galą. Kapitalisti
nė sistema griūva, ir ar mes 
to norime, ar ne, — dabartinė 
tvarka jau at^yveao tsay^ die
nas. Mes galime' ^da^yiti =* įvai'^ 
rius bandymus pagydyti tą 
ekonominį ligonį, bet jis vis
gi ilgai netesės, žmonijos pro
gresas žengia pirmyn. Žmonių 
gyvenimo reikmenų gaminimo 
įrankiai — mašinerija iki šiam 
laikui vystėsi ir tolinus dar 
vystysis, paliuosuodama darbi
ninkus nuo darbo. Tai yra gra
žus gyvenimo apsireiškimas, 
kuomet mašina, — geležinis 
įrankis — tarnauja žmogui ir 
gamina žmogaus gyvenimo 
reikmenis. Vienok visu žmoni
jos progresu ir žmonijos gyve
nimo reikmenų gaminimo įran
kiais naudojasi tik mažute da
lis — keli, kurie įrankius pa
naudoja tik tuomet, kuomet jie 
turi iš to sau ypatišką pelną. 
Taip ilgai būti negali. Draugi- 
ja:žmonės verčiami yra eiti 
prie radikalės permainos, ir ar 
mes to norime, ar ne, — tas 
turės įvykti, 
daiktas, kad 
minis ligonis 
pakels savo 
kiek rėplioti
bet jo dienos suskaitytos. Jis 
negales atsilaikyti prieš prog
resą — kapitalizmas žlugs, ra- 
dikališka permaina. kapitalizmą 
nugalės. Kokiu budu: evoliuci
jos ar revoliucijos, — sunku 
įspėti. Galimas daiktas, kad 
gims nauja politinė partija ir 
pasiims bei pasisavins socialistų 
programą.

Amerikonai nesupranta so
cializmo, dažnai, net bijosi to 
žodžio, bijosi ir komunizmo, 
todėl gyvenimas amerikonus 
taip gali įkankinti, kad jie pri
versti bus griebtis už kokio 
nors politinio ginklo, — naujos 
partijos, kuri gal būti rinkinys 
radikalių partijų programų, 
išmetant žodį socializmas.

Jaunas Bingham nurodė, kad 
amerikonai nesupranta demo
kratijos; jų įsitikinimas yra 
amerikųnizmas; jiems taip įka*. 
lė mokyklose ir jie to laikosi. 
Kiekvienas iš jų supranta, kad 
turi teisę .tąptį šalies preziden-

Laiškas, kurį prieš kiek lai
ko gavo iš Lietuvos vioniv clfiį>? 
eagiečių šeima, skamba seka* 
nuii:

Dėkoju Už laikraščius, ku
riuos man siuntinėjate. Man 
labai patinka Amerikos “Nau
jienos.” Ten viskas aiškiai ap
rašoma apie Lietuvą, nes cen
zūros neknaisiojąma, kaip pas 
mus Lietuvoje kad daroma.

Pas jus Amerikoje visokie 
banditai užgrobia turtingųjų 
vaikus, kad gavus dolerių. O 
pas mus Letuvoje šiaip viso
kie apgavikai p,^ |k,aįmus slan
kioja šnipinėdami ir visokias 
proklamacijas mėtydami.

Pas mus valdžia pirmoje 
vietoje savanorius šelpia miš
ku, pinigais ir šiaip aprūpina 
visokiomis lengvatomis. O tai 
reiškia, kad kiti piliečiai yra 
skriaudžiami. Bus pravartu 
kelis žodžius parašyti, kap kai 
kurie tėvynes laisvės gynėjai 
pašalpas praleidžia.

Musų apylinkėje gyvena tū
las Edvardas S* Jis kai prade
da gerti traktieriui, tai 50 litų 
jam ne pinigai. Prieš kiek lai* 
ko jis pasigėręs išėjo ir nebe
gali surasti savo arklį. Iš pažį
stamų patyrė, kįd su jo ark
liu nuvažiavo jo geras drau
gas, kuris irgi labai mėgsta 
pabaliavoti. S. tuoj pasisamdė 
už degtinę savo pažįstamą su 
arkliu, kad pasivyti draugą ir 
išvaduoti savo aiįklį. Nuvažia
vę rado draugą girtą, kaip že
mė. Arklys yra, tik pakinkų ir 
vežimo niekur nęsimato.

Pradėjo kaniMtįbeti girtą 
draugą. Tasai prisipažino, jog 
“pasiskolino” arklį irjvežimąV- 
nes buvęs tiek girtas, jog nebe
galėjęs eiti. Važiuojant per 
mišką, vežimas už ko tai už
kliuvęs. Tada jis pradėjęs pla
kti arklį. Arklys fyisu smarku
mu šokęs, sudaužęs .Vežimą ir - ‘ j. •
jam pasisekę pagauti arklį ir 
parsi vilkti namo.

žinoma, buvo padarytas 
“ugados”. Tada '.savanoris Š. 
sugrįžo atgal į Švedasių mies- 
lėlį ir ten per kiaurą dieną 
girtuokliavo, kol nepasibaigė 
už vežimą ir pakinklis gauti iš 
draugo pinigai.

Laiškas iš, Lietuvos
Birnųęiisiąį visam “Naujie

nų” štabui ir visiems naujie-| 
liečiama siunčiu labas dienas. 
Tariu taip pat ačiū už siunti
nėjimą. man- 
šventą Lietuvą. Per kai kurį 
hiką no visus 
Imdavau, bet nuo sausio Ifi d. 
Uikraštį gaunu reguliariai. 
GaU malonetute prisiųsti* man 
jūsų kalendorių?

Pas mus nieko ypatingo nė
ra. Prieš Kalėdas buvo atva
žiavęs agronomas ir dvi moky
tojos. Sukvietė apie 60 pane
lių ir jaunų moterų mokyti 
poniškai virti zupę, kepti mė
są ir pyragaičius. Ašmentas 
iš kaimo atvežė paplautą ir 
nukoŠorytų bekoną. Kai mo
kytojos skruodė ir mėsinėje, 
tai visi sustojo į ratą ir nuėmė 
paveikslus. Potain rengė pie
tus: padarė iš pieno alaus, pa
tiesė stalus, rodė, kaip sudėti 
ant stalo valgius, kaip sutvar
kyti lėkštes, peilius ir Šakutes. 
Mokino, kokius valgius reikia 
valgyti pirma, kaip vartoti pei
lius ir šakutes, kaip perduoti 
valgius, — žodžiu, kaip apsiei
ti prie dievo dovanos.

Per dvi savaiti kas dieną 
mokines valgė savo pagamin
tus pietus. Už pamokas kiek
vienas turėjo sumokėti po de
šimtį litų. Ant paskutinių pie
tų mokytojos liepė pasikviesti 
savo mylimus. Kas be ko, tarp 
panelių įvyko ir varžytinių. 
Viena panelė .pakvietė savo 
fnylimąjį. Pasirodė, kad tas 
bernužėlis buvo ir kitos pane
lės mylimasis. Kai atėjo jau
nikis, tai viena panelė jį trau
kia prie savęs, o kita irgi tem
pia prie savęs. Vadinasi, pra
dėjo konkuruoti.

Buvo duodamos pamokos ir 
apie tai; <kąįg; pataisyti. 
Dabar iš pieno punktų sukvies 
šia 'paiielŽš ir agronomas mo
kina jas* kaip iš pieno gauti 
daugiau Smetonos.

Lietuvoje labai viskas atpi
go: veršio rieto svaras 25 cen
tai (lietuviški); karves mėsos 
svaras 15 centų; sviesto ir la
šinių svaras 90’centų; 10 kiau
šinių 50 centų; gera višta, pu
santro lito; bulvių pūras pu
santro lito. Už dolerį visą sa
vaitę galima tikrai kleboniškai 
viešėti. Jauną veršį galima už 
šešis litus nusipirkti.

Beveik kiekvienas gaspado-

■Naujienų*

numerius te-

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

Čia pažymėtos nekuriu

ape*
LEDAUNES 

Refrigeratoriai

prekių kainos

Skalbyklos

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

; MAYTAG ..................... .r ■ * ,.r

Majestic Midget Radio vertės 
į $17.50 už . ...................... ......
P Apex ledaunės (Refrigerato 

riai) po..................................
Exminster Rūgs (kaurai)

L vertės $45.00 už....................
. Linoleum Klijankės 9x12 ...

*69.00
11

*79.50 
*19.50 

*2.95
Ir daugelis kitokių bargenų.

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

Namų Daktaras”
Dr. A. Karaliaus parašytų, 175 pusi. $2 
vertės Knygų, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —v

Vienok, aplinkybių 
jie turėjo pildyti 
įsakymus ir rašyti 

prieš savo norą, 
tau* ir laisva Aineri-

,«£į

Labai galimas 
dabartinis ekono- 
gal su laiku ir 

galvą ir pradės 
ant savo kojų,

šimtai. Mažažemiams vargas 
didžiausias. Ūkininkai, kurie 
turi po kelis dešimtis hektarų 
žemės, priauklėjo daugybę be
konų. Pieninės superka tuks
iančius litrų pieno. Visa tai 
tuština valstybes iždą, kadan
gi pieno ūkiai ir bekonų au
gintojai yra vyriausybės, re
miami. O tuo tarpu biednio- 
kams mokesčius nei už pusę 
hektaro nedovanoja.

Kelius sugadina daugiau*, 
šiai turtingųjų produktus be
važinėdami' bei autobusais O 
taisyti juos reikia ir tiems, ku* 
rie vos vieną hektarą žemės 
teturi. Reikia po penkis met
rus kelio ištaisyti nuo kiekvie
no žemes hektarui

Turtingieji savo šeimoms 
bažnyčiose nuperka) sėdynės* 
kur sėdi 18 ar 20 molų jau* 
liuobai. O varguoliai ir; 70 ar 
80 metų aipžiąus yra? stumdo
mi po bažnyčią. Kunigai pas 
mus jau karą turtams neberj 
skelbia, Jie sako, jog nėra jo* 
kio grieko krauti turtus, jeigu 
tai teisingai daroma.

Pas mus viskas neįmano
mai atpigo. Gerą karvę gali
ma už šimtą litiZnusipirkti. 
Arklys kainuoja Zpie 80 litų. 
Ir tai visai- neblogas, Už linų 
pūdą mokama/ 12 litų, o už 
grudų centnerį /11—12 litip Ta
čiau drabužini ir avaline gana 
brangus. Batai kainuoja ligi 
50 litų, o drabužių eilė nuo 50 ( 
ligi 150 litų. Visokie .mokesčiai

SUSTOKITE KENTE 
JĘ Už MAŽA 

KAINAI
Jeigu jus sergate arba nesveikuojate — 

Jeigu jums sunku sudurti galus su galais, 
bet ji]s norite susirasti ki> nors kas Jus 
išgydytų, tai ateikite pas Dr. Simanski, ku
ris tukUtančius pagydė. Nežiūrint, kad ki
tiems nepasisekė. Jisai gali jums pagelbėti 
pasveikti. Jūsų ligos paeina nuo nuodų ir 
rūgščių, kurie randasi kraujuje. Jūsų krau
jas gali būti išvalytas su žolių Tremtinėm 
tais. Stebuklingas No. 1 Žolių Tonikas, Mo
tinos Hėlenos, kuri yra paskilbus per 70 
metų Žolių Specialiste ir jos sūnūs Dr. P. 
B. Šimanskis pagydė tūkstančius per pasku
tinius 35 metus. Ne laukite pakol jums rei
kalinga bus operacija, arba įsigysite Širdies 
I.igų, Včžl, arba Nepagydoma Liga. Dr. Ši
manskis daro speciali pasiulijimų tiktai Did
žiajame ofise. Užmokėkite tiktai 93.00 
liž 90.00 KGZAMINACIJA IK TREATMKN- 
TQ PATARNAVIMAI arba gaukite Dykai 
Eg?.ni»hiuciji> ir Savaitini patarnavimą už 
tiktai'91.001 arba gaukite 91.00 buteli No. 1 
Herb-Nit Tonikų iiž 91.OO. Užeikite pas j 
tik | Didįjį Ofisą si! skelbimu ir jus gausi
te Dykai Egzanunaclją ir Pasitarimą: jeigu 
norite, pasakyti jums tikrą teisybę be jokių 
Iš jūsų pusfis obligacijų, ir jus sužinosite 
kaip jus galite patys namie išsigydyti su žo
lėmis. Gaukite Speciali $1.00 Sup’'ž'ndini- 
mui buteli už 50c, jeigu jus ne norite spe- 
clalio pusiu Ulimo, arba rašykite Malti Office 
Dt. Sltnahskls Hferb Electric Health System, 
1800, No. Dainei) A ve. Chicago. III. ĮSTEI
GĖJAI MOTINOS HEEENOS NO. 1 HERB- 
NU TONK1, garsiausias Kraujo Valvtojas Ir 
žarnų Reguliavimo Vaistai ir Tonikas Pa- 
spuly dėl visos šeimos.

Dr. Sluianslds taipgi yra Filo Specialistas. 
Jisai Išgydo be peilio. Nerizikuokite su 
įtuiflllnils be geros priežiūros. Ne laukite 
iįu gausite VožĮ. Gaukite Sppciųlisto Egza- 
minaelją Dykai; taipgi vieną treatmentą. 
Paskui gaukite Vaistus dol naminio Troat- 

' menfo arba gydykitės ofise už mažą kainą.

Hi
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Mūrine Co^Dępt,nt S.,9 OhįoSt.,Chiwgo
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NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS” 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba 
giminėms.

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

pusei metų — $3.50.

ite pinigais arba money orderiu.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLA'S BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avc. Tel. Kedzic 8902 W

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool. ^8

Rusiška ir turkiška pirtis moterims *
seredomis iki 7 v. v., , ■

Kapitonai 
Pasauliniame kare

WIS8IG,
Specialiam ii 

Roiijoi

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSTOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialUkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslh, užnuodijirrų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga* 
toje, kosėjimas gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligMk Jti>0 kiti Be
gali jo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrink'ice ką jis juma gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį, metų ir išgydė tūkstantius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kaseli* nu© 10* valandos ryto iki t 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Ketler At*. Tel. Crawford 55 73
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LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS

Vardai ir pavardė

Adresai

metų amžiaus. Ai gimiau mcnesu

Aš lankiau tekančias "mokyklas

Svoris.Akių spalva

ParalatEKSKURSIJOS (asmens, kuris prisiunčia fotografiją)

LIETUVON
Alaus Stiklas ir Sandvičius Dykai

Naujienų ir Radio Kiiubokuris

APAĮJ7IIMF I 
wl Iba ^į| W i IH

iš New Yorko

THE OAKS DARŽE
Archer Avernie

KEĘITBLIC’3100

trys susižiedavimai

s1,13:

Dalyvaus Lietuvių Dienoje, Chi
cagos Pasaulinėje Parodoje; 
rinks sveikiausią lietuvaitę ir 
lietuvių berniuką Amerikoje

BIRŽELIO 29 DIENI
Laivu BERENGARIA

Skelbia Pirmyn sta 
temos operetės 
“Pepita” sąstatą

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIII’

LIEPOS 18 DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN

Mano užsiėmimas

Trečiadienis, geg

Pagarsėję choro solistai vado 
vaujamose rolėse; “Pirmyn’ 
smarkiai darbuojasi.

kudikių rinkimo
bus paskelbtos

Penktadienį įvyko Lietuvių 
Spulkų Lygos of Illinois pa
sitarimas

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

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

PASAULINĖS PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,s

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

tiesiai į Klaipėdą, šiuo laivu galima vežtis automobilių 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą, jeigu nebus jo dau- 

giaus kaip paskirta.

Lietuvių spulkos ko 
voja už 1 nuoš. mo 

kesčių bilių

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

Klaipėdą arba Kauną.

Pereito penktadienio vakare 
Meldažio svetainėje Lietuvių 
Spulkų Lyga of Illinois turėjo 
pasitarimą. Buvo reprezentuo
jamos beveik visos lietuvių spul
kos, išimant Town of Lake.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas adv. J. Kučinskas ir po

Plaukų spalva □ Blondinė O Brunetė □ šviesiaplaukė

Amer. Liet. Daktaru 
D-ja rinks sveikiau
sius lietuvių vaikus

Lietuvių Dienos Karalai- 
konkursas, kurį kovo 
pabaigoje paskelbė Chi- 
Pasaulines Parodos Lie- 
Sekcija, susilaukė dide-

Visos lietuvių kolonijos 
reprezentuojamos rinkimuo 
se; konkursas pasibaigs geg. 
31 d.

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi 
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

pastatyta. Neužmirškite, sek- 
madienio, gegužio 7 d., Lietu
vių Auditorijoje galėjai te pasi
džiaugti šiuo veikalu.

Perkant bilietus iš anksto 
—pigiau.

Jacgues Grand mesnil.

į Bremeną, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą arba į Kauną.
šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vietų ant 
laivo. Tai bus tikrai nepaprasta gegužinė (Sekite musą prane 

Šimus Naujienose ir klausykite kas rytą per radio)

Ši savaitė tai savaite didžiau 
šio veiklumo Pirmyn choro 
narių tarpe. Mat, jau tįk lie
ka keletas dienų iki operetės 
“Pepita” pastatymo, ir visi 
geidžia, kad ir ši operetė taip 
visus sėkmingai patenkintų 
kaip ir “Agurkai’’ ir “Laima.” 
Principalai bei choras jau ge
rai moka eiles ir dainas, bet 
šią savaitę eina į dar keletą 
pratybų, kad nebūtų jokios 
abejonės.

Operetė “Pepita” susideda 
iš dviejų aktų. Ji juokingai 
atvaizduoja kas atsitinka Mek
sikoje kada atvyksta Ameri- 
konas-milionierius su savo 
gražia sesere paviešėti. Bandi
tas Carlos (J. Petrošius) susi
taria su Romero, kontraban
dininku, pagrobti Jonę, gražią 
milionieriaus seserį paslėpti 
ją kalnuose, ir išgauti iš mi
lionieriaus mokestį už jds su
grąžinimą. Bet Romeras įsi
myli į Jonę, ir Carlos karš
čiuojasi negavęs sunkiai už
dirbtų pinigų. Be juokų yra ir 
romanso; operetės gale įvyks
ta net

GEGUŽES 20 DIENĄ
Laivu “STATENDAM” 

plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą

’ 10. Naujoji Anglija (Mass 
Conn., N. H., Maine, etc.).

11. Wisconsin (Racine, Ke 
nosha, Mihvaukee, etc.).

12. Michigan (Detroit 
ton Harbor, etc.).

13. Kitos valstijos.
Įgavimas reprezentantės į 

svitą ar į Karalaitės vietą pri
klausys nuo pačių kolonijų. 
Vietos organizacijos, kliubai, 
kuopos, etc., turėtų raginti 
vietines lietuvaites konkurse 
dalyvauti, nes kuo daugiau 
bus konkursančių iš koloni
jos, tuo geresnė proga laimė
ti vieną ar daugiau vietų kon
kurse.

Lietuvių Sekcija kreipiasi į 
kolonijų organizacijas, ir jau
nuolius su prašymu raginti 
lietuvaites konkurse kuo skai
tlingiausiai dalyvauti. Nors 
laikas yra trumpas, bet dar 
yra proga kiekvienai į jį įsto
ti. Kas žino, gal jūsų koloni
jos lietuvaitė ir laimes Kara
laitės vietą?

Tčmykite platesnių ir toli
mesnių žinių apie konkurso 
progresą ir Lietuvių Sekcijos 
veikimą lietuvių, anglų spau
doje ir iš National Broadcast-

trumpos kalbos perstatė 
svetimtaučius spulkinihkus 
boti.

Pasirodė, jog verkimas 
plačiai ir yra atkaklus. Valdžia 
buvo užsimojusi paimti iš spul
kų po $50 nuo kiekvienos nau
jos serijos 
vienybei, tas pasikėsinimas bu
vo atmuštas. Dabar yra deda; 
mos pastangas pervaryti per 
Illinois legislaturą bilių No. 222, 
kuris reikalauti a, kad nuosavy
bių savininkai mokėtų 1% mo-

direktorius p. Sierocinski nu
švietė dalyko stovį. Pasirodė, 
kad sptilkų ateitis yra gana 
šviesi.
šeštadienį įvyks visų spulkų 

suvažiavimas
Ir p. Sierocinski ir pirminin

kas ragino visus dalyvauti 
svarbesniame pasitarime, kuris 
įvyks šį šeštadienį Stevens vieš
butyje. Įžanga vienas doleris. 
Pasitarime dalyvaus spulkinin- 
kai iš visos Amerikos.

. —K. P. Deveikis.

Vakar Amerikos lietuvių dak
tarų draugijos specialė komisi
ja, Dr. S. Biežis, Dr. M. T. 
Strikolis, Dr. A. Lauraitis, Dr. 
T. Dundulis ir Dr. K. Draugelis 
stfsirinko apkalbėti planą išrin
kimui sveikiausios lietuvaitės ir 
sveikiausių lietuvio berniuko, 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
tėvų, Chicagos Pasaulinės Pa
rodas lietuvių iškilmėms, ku
rios įvyks liepos 16 d.

Organizacija nirtarė parinkti 
sveikiausius du vaikus paskuti
niame susirinkime, kuris įvyko 
penktadienį, balandžio 28 d. 
Susirinkimas tarp kito ko nu
tarė paskirti $25 iš organizaci
jos iždo lakūnams S. Dari iri ir 
S. Girėnui, kurie gegužės 20 d., 
žada išskristi 
Kauną.

‘Sveikiausių 
smulkmenos 
spaudoje greitoje ateityje

Visi susirinkę buvo raginami 
rašyti reikalavimus savo dist- 
rikto senatoriams už tą bilių bal
suoti iją vietoje buvo išdalintos 
laiškų formos. Visi turėtų šiuo 
dalyku susidomėti, nes jis pa
liečia visus namų savininkus.

Toliau buvo kalbama apie 
“home loan banką”. To banko

“Liet Dienos Rara 
laitės” konkursas su 

silaukė didelio 
pasisekimo

PAUL MOLIS. 1730-—-24th St., 
Detroit, Mieli.

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

J. J. URBŠAS, 187 Oak Street, 
Lavvrence, Mass.

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

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

A. VARAŠIUS, 1200 Carson St, 
Pittsbargb, Pa.

A. VELECKIS. 502 South Avė., 
Bridgepott, Conn.

Laivakorčių Skyrius.

men. 
cagos 
tuvių 
lio pasisekimo lietuvaičių tar
pe. šimtai jų aspiruoja į “Ka
ralaites” vietą ar jos dvylikos 
mergaičių svitą, kuri dalyvaus 
Lietuvių iškilmėse Parodoje.

Kuponai su fotografijomis 
gausiai plaukia į Lietuvių 
Sekcijos raštinę ir spėjama, 
kad kiekviena lietuvių koloni
ja bus reprezentuojama galu
tinam konkurso sprendime.

Teisėjai, į kuriuos įeina eilė 
Chicagos veikėjų, dailininkų, 
publicistų ir profesionalų, da
rys preliminarį sprendimą iš 
fotografijų ir informacijų, ku
rias konkursantės priduos. Iš 
fotografijų teisėjai parinks ei
lę mergaičių, kurias pakvies 
Chicagon finalams ir iš jų tar
po išrinks 13-ką tipingiausių 
ir gražiausių lietuvaičių. Vė
liau iš tarpo 13-kos, išrinks 
“Karalaitę”. Kitos 12-ka mer
gaičių sudarys karalaitės svitą 
ir kartu su ja dalyvaus visose 
iškilmėse.

Konkursas pasibaigs gegu
žės mėnesio 31 d. Lietuvaitės, 
kurios planuoja konkurse da
lyvauti raginamos įstoti kuo 
anksčiausiai, nes Sekcija pla
kuoja patalpinti eilę fotogra
fijų įvairiuose Pasaulinės Pa
rodos ir lietuvių leidiniuose.

Sekcija nutarė išrinkti try- 
liką mergaičių iškilmėms, kad 
kiekviena lietuvių kolonija tu
rėtų bent vieną reprezentan- 
tę ar tai Karalaitės asmenyje 
ar svitoje. Nors sekcija nenu
statė griežtos linijos, pagei
dauja, kad Karalaitė ir svita 
atstovautų sekančius kraštus 
ir kolonijas:

1. Lietuva.
2. Pietinė Amerika.
3. Kanada.
4. Kitos šalys.
5. Illinois valstija (Chicago 

ir kitos kol.).
6. New Yorko valstija (New 

Yorkas, Brooklyn, etc.) ir 
New Jersey (Elizabeth, etc.).

7. Pennsylvania (Pittsburgh, 
Phila, Wilkes Barre, etc.).

8. Maryland (Baltimore, 
etc.) ir West Virginia.

9. Ohio (Cleyeland, Akron, 
Columbus, Youngstown, etc.).

šiuomi įstoja j Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Ctetuvių Sekcijos “LIETUVIŲ DIENOS 
KARALAITĖS“ konkursų ir prisiunČiu savo fotografijų. Aš sutinku $i> visomis nustatytomis konkurso tai
syklėmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografijų laikraščiuose ar kituoti leidiniuose. AŠ 
sutinku atvykti j Chicagų ir dalyvauti “Lietuvių Dienoj” iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.

Yra malonu pastebėti, kad 
visi principalai yra prityrę lo
šėjai bei dainininkai. V. Sku- 
sevičiutė, kuri užima Pepitos 
rolę, yra turėjusi vadovaujan
čią rolę operetėje, rengtoje 
Lindblom High School. Kiek 
teko patirti jL-fTavo dalį bega
lo gerai atliko. J. Petrošius 
yra dalyvavęs daugelyje vei
kalų, nors tik “Laimoje” yra 
parodęs savo vokelius gabu
mus. Apie P. JakaviČių ir A- 
nelę Salaveičikiutę nereik nei 
daug minėti. Juodu užims mi
lionieriaus ir jo dukters roles. 
Vytautas Tarutis taipgi daly
vavo toje pačioje operetėje 
kaip ir p-lė Skusevičiutė ir tu
rėjo didelę rolę “Laimoje”. 
P-lė Staniuliutė lošė vadovau
jančią rolę “Agurkuose”. B. 
LiudkeviČius yra senas paty
ręs lošėjas ir gana gerai žino
mas Chicagos lietuviams.

Tai parodo, kad su ta eile 
principalų “Pepita” bus gerai

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

kesčių. Tas bilius bus priimtas 
ar atmestas šia savaitę.
Raginta rašyti savo kongresme

nams

UŽMIGTI
Kada jus negalite miegoti, reiškia jūsų 
nervai neleidžia. Ne gaišinkite laiko 
“skaitliaodami aveles.“ Ne praleiskite 
pusę reikalaujamo poilsiui laiko ant skai
tymo. PRIIMJKITE dvi tabletkas Bayer 
Aipirin, išgerkite' stiklų vandens—ir už
migsite.

ši paprasta gyduolė yra viskas kas 
jums reikia, kad palengvinti galvos 
skaudėjimų, dienos laiku—arba praša
linti kitokius skausmus. Gaukite tikras 
Bayer tabletkas ir jus gausite palengvi
nimų iškarto.

J. BAGDONAS
LIETlMUfGR^RIU^

Liudnoj£valandoj.paveskite.man*visus savojiypėsčius.) 
j Koplyčia .veltui

GEGUŽES 10 d. Laivu “BERLIN”
■ ri 

tiesiai i Klaipėdą v
Ekskursija labai patogi tiems, kurie turi daug baga 

žo arba vežasi aųtųiųoihiflįąi»n į p į. {

Bayer Aspiųin visuomet ištirpsta iš 
sykio, pradeda veikti be atidėliojimo, 
šis pageidaujamas greitas veikimas yra 
ne pavojingas; nekenksmingas širdžiai. 
Tik bukite tikras kad gautumėte 
tabletkas paženklintas štai kaip:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE’ 
168 Grand St„ Brooklyn, N, Y. 

LITHUANIAN “VIENYBĖ“ 
PUBLISHING CO„ 
193 Grand St,, Brooklyn, N. Y.

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

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

“DIRVA“ 6820 Superior St., 
Cleveland, Ohio.

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

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

'B “NAUJIENŲ1
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

'ilgus kelionei do
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
The Lithnanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

by

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 *per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy ____________

nu... I'Tmm

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March 8rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
11L Telefonas Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams
Pusei metų 
Trims menesiams . ........
Dviem mėnesiam _______
Vienam mėnesiui ____ __

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00’
Pusei metų ___ .........._______   8.50
Trims mėnesiams ..______ ..... 1.75
Dviem mėnesiams ...______   1.25
Vienam mėnesiui .......... .............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

KĄ VEIKS KONTINENTALIS KONGRESAS
' ■■ .. ...........

Ateinantį šeštadienį Washingtone susirinks Konti- 
nentalis Darbininkų ir Farmerių Kongresas ekonomi
nės rekonstrukcijos klausimams svarstyti. Jo tikslas 
bus išdirbti bendrą visiems Amerikos žmonėms ekono
minio atsteigimo programą. Kongreso iniciatoriai sako, 
kad suvažiavę iš visos šalies delegatai į kongresą pri
ims ir naują Nepriklausomybes Deklaraciją.

Ta Nepriklausomybės Deklaracija, kurią Jungtinės 
Valstijos priėmė pusantro šimto metų atgal, paskelbė 
politikės nepriklausomybės principus. Ši naujoji Nepri
klausomybės Deklaracija nurodys darbo žmonėms ke
lią į ekonominę nepriklausomybę.

Delegatų Kontinentaliame Kongrese tikimasi tu
rėti daugiau, kaip 4,000, iš 45 valstijų.

Kongresui numatoma šitokia dienotvarkė:
1. Nedarbas ir ekonominės būties netikrumas.
2. Žeffiės ūkis.
3 Mokesniai.
4. Socializacija.
5. Piliečių laisvės ir negrų teisės.
6. Tarptautiniai santykiai — taika ir karas, impe

rializmas, fašizmas.
7. Pinigai ir bankai.
8. Nauja Nepriklausomybės Deklaracija.
Kiekvienam šitų klausimų yra paskirta komisija, 

kuri renka statistikos skaitlines ir kitokius davinius, 
gamina memorandumus, pranešimus ir rezoliucijų pro
jektus. Be šitokio priruošiamojo darbo kongresas, ži
noma, negalėtų nieko, per porą dienų atlikti.

Delegatus į kongresą pasiųs Socialistų partijos sky
riai, darbininkų unijos, ir farmerių organizacijos. Visi 
vienos valstijos delegatai sudarys vieną grupę, kuri iš 
savo tarpo išsirinks sekretorių. Visos valstijų delega
cijos skirs savo atstovus j komisijas. Kongreso sesijos 
bus laikomos priešpiet nuo 9:30 vąl. iki 1 vai., popiet 
nuo 2:30 iki 5:30, ir vakarais nuo 8 vai. Kongresas tę
sis dvi dienas gegužės 6 ir 7 dienas.

“BENDRO FRONTO”, MATYT, NEIŠEIS NIEKO

Vokietijoje įsigalėjo fašistiška diktatu-’

vilkai nepaliaus Vartoję teroro prieš opozicines parti
jas, tol su komunistų partijomis, kurios garbina bolše
vikų diktatūrą, jokio bendro fronto negalės būti.

............................... ................. .... ..... ..... ... .
*

Apžvalga
' ......................................... ■ .....................-

TAS PATS SUNVUODEGA- 
VIMAS BOLŠEVIZMUI

sklokos 
beveik 

straips-

Bet naiviškiausias už visus 
itai — pats Dedelė. Dar iki 
šiol jo biedna, bolševizmu ap- 
svaiginta, galva nesuprato, 
kad ta neva revoliucija, kurių 
kėlė Vokietijos komunistai prieš 
demokratinę respublikų, paruo
šė dirvų fašizmui.

Yra be galo kūdikiška įsi
vaizduoti, kad dabar, kuomet 
Hitlerio bandos terorizuoja 
kraštų, komunistai su savo ne
legaliai leidžiamais lapeliais ga
li ko nors atsiekti. Prieš kele
tu dienų buvo pranešta, kad 
Hitlerio žvalgyba komunistų 
slaptų spaustuvę užtiko ir su
areštavo tuos, kurie joje dir
bo.

Kovoti prieš fašistiškų dik
tatūrų, kuri remiasi ne tik re- 
guliare kariuomene ir policija, 
bet ir ginkluotomis partinėmis 
“armijomis”, susi.dedančiomis 
iš dvejeto milionų žmonių, ga
li tik masinis darbininkų judė
jimas. O tokį masinį judėjimų 
sudaryti nelegališkai, su pagel- 
ba slaptai leidžiamų atsišauki- 

ligus-mų ir laikraščių, tai 
to proto fantazija.

PAMOKA Iš PRAEITIES

dar

ra

Kad socialdemokratai dėtųsi 
prie hitlerininkų, to korespon
dentas nemini, nors jisai įvar
dija įvairias sroves, kurių šali
ninkai “lipa į Hitlerio ratus”. 
O komunistus jisai aiškiai pa
žymi.

Taigi tas masinis komunis
tų bėgimas į Hitlerio gardą, 
kuris jau buvo viso pasaulio 
spaudoje pastebėtas per rinki
mus į reichstagą, tęsiasi ir to- 
liaus. 1

Galų gale, Dūdele turėtų 
žvilgterėti į “pasaulio revoliu
cijos štabo” santykius su Hit
leriu. Rusijos komunistai, ku
rie yra viso pasaulio komunis
tų vadai, palaiko su Hitlerio 
valdžia draugiškus ryšius. Rud- 
marŠkiniams vos paėmus val
džią j savo rankas, “draugas” 
Litvinovas lankėsi Berlyne ir 
jam Hitleris iškėlė puotą. Pas
kui Hitleris paskolino Stalino 
valdžiai 140 milionų auksinių 
markių. Dabar, neseniai, susi
ginčijus Maskvai su Hitleriu 
dęl kratos rusų prekybos įstai
goje, Vokietijoje, įvyko dery
bos tarpe bolševikų ir fašistų 
įgaliotinių, ir bolševikai suti
ko išpildyti Hitlerio reikalavi
mą, kad iš minėtos sovietų įs-

šiandie prieš Hit-

taigos butų pašalinti visi ko
munistai tarnautojai ir, kaipo 
įstaigos užveizda, butų pasta
tytas hitlerininkų komisaras.

Tai ve kur yra prisitaikymas 
prie hitlerininkų. Maskva, ku
ri per keturiolikų metų ambri- 
jo prieš Vokietijos demokrati
nę respublikų ir kurstė savo 
agentus kilti prieš jų su gink
lais rankose, užtikrindami Vo
kietijos proletariatų, kad tuo 
bildu įvyksianti “pasaulio re
voliucija”
lerį lenkiasi. Nenuostabu, kad 
iš Maskvos dabar ima pavyz
dį ir tos 'masės, kurioms ji 
apdūmė akis. Jos “lipa į Hit
lerio ratus”.

Butų, žinoma, stebuklas, jei
gu visi komunistai tuoj aus pa
virstų “rudmarškiniais. Dalis 
jų dar bando tęsti “revoliuci
jų”, slaptai išleisdami vienų 
kitų nelegališkų lapelį. Bet tai 
jokios reales reikšmės negali 
turėti. Komunizmas Vokietijo
je yra užmuštas. Dabar prieš 
Vokietijos darbo žmones stovi 
uždavinys iš naujo kovoti už 
laisvę, kurių hitlerininkai su 
bolševizmo pagelba sugriovė. 
Šitoje kovoje vadovauti gali tik 
socialdemokratai.

ar no? Bet aš bijojau įsimai
šyti į gailestį, kurio aš negalė
jau palengvinti. Vargšė mote
ris! Kokiam baisiam padėji
me, tur būt, ji yra! Ir jos vie
nintelė kūdikis, taip-gi! Ką 
ji sakė apie viską?”

“Mano brangus Baziliau, 
kągi aš žinau?”, sumurmėjo 
Dorianas Gray’jus, gerdamas 
šviesiai geltoną vyną iš gra
žaus auksuotų burbulelių Ve
necijos stiklelio, ir aįrodanlis 
baisiai nuvargintas. “Aš bu
vau operoje. Jus turėjote atei
ti taip-gi į operą. Aš susipaži
nau su ponia Gwendolyn, 
Honriaus seseria pirmą sykį. 
Mes buvome josios ložoje. Ji 
yra tikrai žavinga; ir Patti 
dainavo dieviškai. Nekalbėki
te apie baisius daiktus. Jeigu 
mes nekalbame apie ką nors, 
tai tas nei neįvyko. Tai tik iš
sireiškimai, tariant Henriaus 
žodžiais, kurie priduoda tik
renybę daiktams. Aš primin
siu, kad ji nebuvo vienintelė 
moteris kūdikis. Yra ir sūnūs, 
žavingas vyras, aš tikiu. Bet 
jis nėra scenos veikėjas. Jis 
yra jūreivis ar kas tam pana
šaus. O dabar pasipasakokite 
apie save ir ką jus dabar te-

“Jus ėjote į operų?,” sake 
Halhvardas, kalbėdamas labai 
palengva ir sulaikytu skaus
mo jausmu jo balse. “Jus nu
ėjote operon, kada Sibyl Vanc 
numirusi gulėjo kokiame pra
stame kambaryje? Jus galite 
kalbėti man apie kitas mote
riškes, kurios buvo žavingos 
ir apie Patti dieviškai daina
vusių net pirmiau, negu mer
gelė, kurių jus mylėjote, turi 
ramių kapo vietų ilsėtis? Na
gi, žmogaus, jog baisenybės 
laukia jos mažų baltų kūnų!”

“Nustok, Baziliau! Aš to nc- 
»noriu klausyti!”, rėkė Doria- 
nas, staiga pašokęs ant kojų. 
“Tu neprivalai pasakoti man 
apie tuos daiktus. Kas padary
ta, tai jau padaryta. Kas pra
ėjo, tai jau praėjo.”

“Vakarykščia tu vadini pra
eitim ?”

(Bus daugiau)

Oscar Wilde Verte A. Kartonas.

Doriano Gray’jaus AtvaizdasDėdelė stato už pavyzdį da- 
bartiniems Vokietijos socialde
mokratams Bismarko viešpata
vimo gadynę, kuomet “socialde
mokratai mokėjo veikti nelega
liai”. Mes patariame jam tru
putį geriau pastudijuoti tuos 
Bismarko laikus, tuomet jisai 
gal ims nusimanyti, kas dabar, 
dedasi Vokietijoje. r

Yra faktas, visų-pirma, kad 
anti-socialistiniai Bismarko įs
tatymai pradžioje buvo visai 
suparalyžiavę Vokietijos darbi
ninkų j udėj imą.; Socialdemokra
tų organizacijos buvo sugriau
tos, spauda pąsmaugta. Pir
muose rinkimuose po to, kai 
tie įstatymai laivo išleisti, so- 
cialdemokratar 4 turėjo labai 
didelių nuostolių. Tik praėjus 
keletui metų judėjimas buvo 
vėl atgaivintas, ‘kada masės iš
moko veikti naujose sąlygose.

Taigi vargiai yra pamato ti
kėtis, kad dabar bus kitaip, i

Socialdemokratų spauda Bis
marko anti-socialistinių įstaty
mų laiku turėjo persikelti į už
sienius — pradžioje j Zurichą, 
paskui į Londoną.

Suprantama, kad tais laikais 
butų buvę daug lengviau orga
nizuoti nelegalį judėjimą, ne
gu dabar, nes partija turėjo 
tuomet tik kelioliką tūkstan
čių narių. O dabar socialdemo
kratų partija turi su viršum 
’milioną narių ir daugįau kaip 
septynis milionus balsuotojų. 
Argi tokia milžiniška masė 
žmonių gali, palėpėse pasislėpu
si, veikti?

man, kad jus buvote operoj. 
Žinoma, aš žinojau, jog tas 
buvo negalima. Bet aš norė
jau, kad jus butumet pranešę, 
kur jus ištikro buvote išėję. 
Aš praleidau baisų vakarą, 
pusiau bijodamas, kad viena 
tragedija neiššauktų kitos. Aš 
maniau,, jus galėjote tikėtis 
iš manęs telegramos. Man pa
sitaikė veik netikėtai skaity
ti apie tą įvykį laikraštyje 
The Globė, kurį aš pasiė
miau kliube. Tuojau aš atė
jau čia, ir buvau labai pras
tai nusiteikęs neradęs jūsų. 
Nėra žodžių išreiškimui, kaip 
mano širdį skauda is to viso 
atsitikimo. Aš suprantu, 
kaip jums priseina kentėti. 
Bet kur-gi jus buvote? Ar jus 
buvote nuėję pažiūrėti merge
lės motinos? Trumpą momen
tą aš norėjau pasekti jus į tą 
vietą. Jie padavė antrašą laik
raštyje kaž kur Euston Road, ’

• (Tęsinys)
Nei vienas jo gyveninio pulsas 
nenusilpnėtų. Kaip graikų 
dievai jis butų tvirtas, ir grei
tas, ir linksmas. Kokia čia 
svarba, kas atsitiko tam spal
votam vaizdui ant drobės? Jis 
butų nepaliestas. Tas butų 
viskas.

Nors musų opozicionierius- 
skldkininkus šimtaprocentiniai 
Maskvos vergai nepaliauja 
spardę, bet sklokos vadai vis- 
tiek neriasi iš kailio, stengda
miesi įrodyti savo loyalumą 
bolševizmui. Tai pasireiškia 
tarp kitko ir “Nauj. ( 
nusistatyme link d| 
įv*ykių Vokietijoje.

štai paskutiniame 
organo numeryje nėra 
nė vienos žinios arba
nio, priešingo hitlerizmui, bet 
Dedelė-Pruseika pašventė tenai 
daugiau kaip špaltą išniekini
mui Vokietijos socialdemokratų. 
Jisai rašo:

“Vokietijos socialdemokra
tija, karo metu, mokėjo pri
sitaikinti prie kaizerio. Da
bar, išrodo, ji labai skubiai 
mokinasi prisitaikinti prie 
Hitlerio.” 
Kame gi tas “prisitaikymas 

prie Hitlerio” reiškiasi? Pir
miausia, girdi, tame, kad so
cialdemokratų partijos pirmi
ninkas Wels pasitraukė iš So
cialistinio Darbininkų Interna
cionalo vykdomojo komiteto ir 
partijos čentro komitetas tą 
Welso žinksnį užgyrė.

Toliaus Dedelė iškelia 
šitokį “argumentą”:

“Mes manome, kad geras 
žiupsnys teisybės yra tame 
pranešime (kurį paskelbė 
hitlerininkai! — “N.” Red.), 
kad fašistų valdžios atsto
vai buvo pasikvietę pas sa
ve tulus socialdemokratų 
vadus ir pasiūlę jiems per
mainyti savo nusistatymą ir 
padaryti įtakos Į'kitų šalių 
socialistus, kad šie neatakuo
tų perdaug smarkiai Hitle
rio režimo. Kuomet socialde
mokratija sušvelnės, tuomet 
ir Hitlerio nusistatymas su
švelnės. Sakoma (! — “N.” 
Red.), kad nekurie vadai jau 
išvyko į užsienius su ta mi
sija.” ■■
Tai matote, kaip tas publi

cistas kritikuoja socialdemokra
tus. Hitlerio propagandistai pa
leido gandą, kad jie kvietę 
“tulus socialdemokratų vadus” 
(kokius, nežinia) pas save ir 
siūlę jiems padaryti įtakos į 
užsienių socialistus; ir nors šis 
gandas niekuomet nebuvo pa
tvirtintas, vistiek Dūdelė tiki,1 
kad jame yra “geras žiupsnys 
teisybės”. Patikėjęs juo, Dė- 
delė ntoli&us paduoda kieno tai 
“sakymą”, kad “nekurie va
dai” (koki, ir vėl nežinia) iš
vyko į užsienius su Hitlerio 
“misija”.

šitoks drapstymasi insinuaci
jomis, neparemtas jokiais pa
tikrintais faktais, yra nešva
rios publicistikos pavyzdys.

Pagaliaus, Dėdelės posterin- 
gavimuose randame dar tokį pa
mokslą :

“Buvo laikai, Bismarkio 
viešpatavimo laikotarpy, kuo
met socialdemokratai mokė
jo veikti nelegaliai, leisti 
slaptą spaudą, slaptai orga
nizuotis. Tie laikai senai pra
ėjo. Dabartinėse sąlygose įtik 
komunistai (? — “N.” Red.) 
veikia nelegaliai. Nelegaliai 
jie leidžia savo ‘Rote Fahne’ 
ir, kaip pripažyšta net vir
šuj suminėtas ‘Manchester 
Guardian’, socialistai darbi
ninkai labai noriai skaito ko
munistų laikraštį. Jie klau
sia: ‘Kodėl musų (socialistų) 
partija neleidžia savo ‘Vor- 
waerts’ą’ tokiu pat budu?’ 
Naivus tas klausimas. Sociar 

• listai darbininkai kada nors 
■sužinos, kad jų vadams jslu 
senai išgaravo iš galvos bent 
kokios revoliucinės idėjos.”

Jis vėl užtraukė uždangą 
ant tos pačios vietos prieša
ky atvaizdo, šypsodamas tą 
bedarydamas, ir nuėjo į savo 
miegamąjį, kame tarnas jau 
laukė jo. Valandą vėliau, jis 
buvo operoje, ir lordas Hen
rius rymojo savo sėdynėje.

IX.
Jam besėdint prie pusryčių 

sekantį rytą, Baziliua Hall- 
wardas įėjo į kambarį.

“Man taip linksma, kad aš 
jus radau, Dorianai,” rinitai 
jis tarė. “Aš buvau atsilankęs 
vakar vakare, ir jie pasakė

KULTŪRA No. 3 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

Garsinkites “N-nose”
T

DIE WACHTAM RHEIN
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Po to, kai
bendro fronto obalsis neteko prasmės.
Komunistams darbininkų klasės vienybė niekuomet 

nerūpėjo.
Socialistų Darbininkų Internacionalas buvo pasiū

lęs tartis su komunistų “Internacionalu” dėl bendro 
fronto kovai prieš fašistus, kada dar buvo vilties Vo
kietijoje atsiginti nuo hitlerininkų. Tas Socialistų In
ternacionalo pasiūlymas buvo padarytas vasario mėn. 
19 d., bet kominternas savo atsakymų paskelbė tik ko
vo 6 dienų, ant rytojaus po reichstago rinkimų. Ir savo 
atsakyme bolševikų vadai nieko neužsiminė apie dery
bas tarpe abiejų internacionalų, bet patiekė savo “ben
dro veikimo” sąlygas ir įsakė kominterno skyriams 
kreiptis tiesiog j socialdemokratų organizacijas.

Nuo to laiko komunistai visose šalyse nesiliovė 
cialistus visaip šmeižę ir pravardžiavę. Jų elgesys 
rodo mažiausio noro, kad radikaliame darbininkų
dėjime įvyktų vienybė. Taigi akivaizdoje šitų faktų 
nėra nė prasmės kalbėti apie bendrų frontų su komu
nistais.

Ir kokia butų šiandie nauda iš tokio bendro fron
to? Išimant Rusiją, komunistai niekur neturi masinių 
organizacijų. Buvo prasmės tartis su komunistais dar
bininkais Vokietijoje iki fašistiško perversmo, bet da
bar yra per vėlu. Nepriklausomas darbininkų judėji
mas kurį laiką tenai bus slopinamas.’ Komunistai tokio
se aplinkybėse gali suvaidinti tiktai provokatorių rolę.

O visdfce kitose šalyse komunistai yra be reikšmės, 
kuomet socialistų partijos daugumoje šalių yra stip
rios. Kur Socialistų yra milionai, tenai komunistų tėra 
keliolika tūkstančių; kur socialistų yra šimtai tūkstan
čių, tenai komunistų yra keliolika šimtų. Socialistams 
derėtis su tokiomis menkomis grupėmis butų bereika
lingas gaišinimas. laiko.

Svarbiausia komunistų šalis yra Rusija. Bet Rusi
jos komunistų valdžia yra nė kiek ne geresnė socialis
tams, kaip Mussolinio arba Hitlerio valdžios. Bolševi
kai nępripažįsta^jokių teisių socialistams. Kol Maskvos

KĄ SAKO FAKTAI

Dėdele bimbiškai šmeižia Vo
kietijos socialdemokratus ir 
garbina komunistų “revoliucin
gumą”, pasiremdamas tik gan 
dais ir bobiškais “sakė-pasUkė” 
bet viešai žinomus faktus, ku
rie netinka į jo kromelį, jisai 
gudriai užtyli.

Jisai užtyli tą faktą, kad 
per paskutinius reichtago rin
kimus, nežiūrint į baisų fašiz
mo terorą, socialdemokratai 
prakišo mažiau negu vieną nuo
šimtį savo balsuotojų; o “re-i 
voliucionieriai” komunistai — 
daugiau kaip milioną balsuoto
jų k Sulig telegramų praneši
mais, didelė dalis tų komtmistų 
balsuotojų persimetė į Hitlerio 
pusę.

Tbliaus. štai ką praneša Chi- 
cagos “Daily News” korespon
dentas, j aprašydamas gegužinę 
^demonstraciją, kurią “tautinio 
darbo” garbei surengė užvakar 
Vokietijos naciai”:

■ “Gana didelis skaičius bu
vusiųjų demokratų, liberalų 
ir komunistų lipa j Hitlerio 

s ratus.”
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Tarp Chicago*
Lietuvių

kilmės neįvyko dėl 
vėtros ir lietaus

sę savo automatų 
vų užštapuoti ir tuomi 
negeistino programo atsikratyr 
tij nes kitaip* reikėtų priimtu
vų išgabenti kur nors į “preL- 
res”.

Kadangi jau tilpo “Naujie
nose” žinutė iš praeito antra
dienio Peoples Furniture Co. 
Radio prograine dalyvavusių 
sųrašas, tai dabar jų neminė
siu, • — A. J. S.

* priimtu- 
npo

Patvinęs vanduo užliejo Chica- 
gos Lietuvių Auditoriją, kur 
iškilmės turėjo įvykti

Nepaprastai smarki vėtra ir 
lietus ‘kaip iš kibiro” sutrukdė 
Pirmos Gegužes iškilmes, kurios 
pirmadienį turėjo įvykti Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje.

Susirinkęs mažas būrys drau
gų, kuris jeigu ne lietus, butų 
buvęs kur kas didesnis, beveik 
negalėjo įeiti j Cbicagos Lietu
vių Auditoriją, nes pirmas au
kštas buvo užlietas keliais co
liais vandenio.

Antras aukštas ir ofisai irgi 
buvo užlieti vandens, kuris ver
žėsi j vidų per vamzdžius. Są
lygos buvo tiek nepatogios 
žmonėm^ susirinkti, kad L.S.S. 
ir Chicago Workers Committee 
on Uneniployment nutarė iškil
mių nelaikyti.

Pirmadienio audra įrodė Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijos blo
gą įrengimą.- Ir antras ir pir
mas aukštas pilni vandens. Su
sirinkę į iškilmes tebūtų galėję 
įeiti į salę apsimovę guminiais 
debatais ,nebent butų norėję pa
aukauti savo batus.

Teko pastebėti, kad barzda- 
skutys auditorijos namo pir
mam aukšte su kibirais ir kitais 
indais pylė vandenį, kuris už
liejo jo įstaigą. Vien įdomumo 
(lėliai galima pastebėti, kad 
vandens vamzdžių suvedimas 
Auditorijoje kainavo $2,374.45, 
kaip paaiškėjo metiniame Audi
torijos šėrininkų suvirinkime.

RADI O
Atsiliepimas

Peoples Fiirniture Co., progra
mas per Radio

Ąntradienį bal. 25 d., 7 vai. 
vakare įvyko Peoples Furnitu- 
re Co. Radio programas, per
duotas iš stoties WGES. Rei
kia pasakyti šios rakandų kra iš
turės vedėjai visuomet duoda 
patenkinančius, įdomius klau
sytojams programus. Taipgi 
jų programuose nesigirdi in
terpretuojant tų netikrų neva 
sufabrikuotų šlykščių neva 
juokų lia-ha-ha-he-he-he, kaip 
kad nekurie biznieriai savo 
radio programuose daro. De
ja, radio automatas — pri
imtuvas elektros pajiegos spi
riamas yra priverstas visiems 
lygiai patarnauti, tik 4dar lai
mė klausytojo, kad jis turi tei-

JONAS GRIMA1LA

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 2 dieną. 1 :49 valandą ry
te 1933 m., sulaukęs apie 31 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tau
ragės apskr., Pašaltuvos parap., 

' Sarapinišškių kaime.
Amerikoj išgyveno 17 metų.
Paliko dideliame nubudime 2 

tetas Oną ir Antaną Steponaičius ir 
Marijoną Petraitienę, dėdę Antaną 
ir Oną Grimailus ir gimines Ame
rikoj, Lietuvoj motiną Petronėlę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioje, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį ge- 
gegožes 5 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jono Grimailos gi
minės, draugai ir pažystami esa^ , 
nuoširdžiai kviečiami ' dalyvauti 'į 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku-' 
tinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Tetos, Dėdės ir Giminei.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 

.4139.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Mykolas Biaga, .sako 
perkels savo biznį į 

naują vietą,
Žinomas Brighton parkietis 

biznierius M. Biaga, turintis 
groserio ir kitokių smulkme
nų krautuvę, 4412 So* Galifor- 
nia Avė., Jrumpoj ateityj reni- 
giasi susirasti tinkamų ir daug 
didesnę vietų, kad, pasak “Mi* 
kio”, butų galima geriau savo 
kostumeriams patarnauti.

Skaito “Naujienas"
Jeigu jau reikalinga dides

nes vietos, tai reiškia biznis ei
na neblogai. Beto “Mikis,‘ 
skaito “Seno Petro” užrašytas 
“Naujienas” ir kaipo Keistučio 
kliubo senas narys, visada lan
kosi kliubo susirinkimuose ir 
ten daug pagelbsti sutvarkyti 
bereikalingai pakeltus klausy
mus bei diskusijas.

Ne be reikalo jis buvo kele- 
tų metų “Draugijos Sūnų Lie
tuvos Vakaruose” pirmininku, 
pakol draugija dar nebuvo 
prisijungus prie Keistučio kliu
bo. — A. J. S.

P-nas Geo. Skobis ir vėl 
biznyje

Kas iš chicagiečių nepažįsta 
Marųuette Parko rtfbsiuvio p. 
Skobio? Kiti jį vadina Chieag'os 
lietuvių inteligentų-profesionalų 
kriaučium. Mat jis daugiausia 
lietuvius profesionalus aprūpin
davo tikrai “po kra^nnleir’, 
siutais. P-nas G. Skobis buvo 
išvažiavęs į Lietuvą, ten išbu
vo, regis, metus laiko, buvo nu
sitaręs ir apsigyventi, bet gy
venimo planai pasimainė —Ghi- 
cago, tai vis Chicago, Skobis^ 
vėl čia. Vėl savo numylėtoji 
senoj vietoj—2415' W. Marų- 
uette Rd.

Bet p. Skobis gyvendamas Lie
tuvoje papildė vieną didelę nuo
dėmę, taip sakant “sugriešino” 
—^-pamatęs Lietuvos išdirbystės< 
skaistų, žavų angeliukų, musų; 
Skobis įsimylėjęs apsivedė. Da
bar musų p. Skobis priklauteo 
rimtųjų “stone”, anot graikų? 
filizofo, yra pilnas vyras, pilis 
biznierius.

GARSINĖMS 
NAUJIENOSE

, ONA SIRUSAITĖ

' Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 30 dieną, 9:50 valandą 
vakare 1933 m., sulaukus 17 me
tų amžiaus, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime tė
vą Pranciškų, motiną Julijoną, 
brolį Joną ir gimipės.

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 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Sirusaitės gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvautu 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 

. tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekami

Tėvai, Brolis! ir Giminės.^

Laidotuvėse patarnauja grabo-* 
rius Juozapas Eudeikis it Tėvas

- Tel. Rep. 8340.

P-lė J. JULEVICIUTE. Tai lin
ksmą lietuvaite, kuri vaidins 
Lilos rolę “Naktis Baltijos 
Pakrantėse”, kurį veikalą M. 
Dundulienės artistų grupe sta
to Chicagos Lietuvių Auditori
joj, gegužės 6' d.

P-nas Povilas Krikščiū
nas Chicagoje

Porą dienų atgal pas p. Sko- 
bį, 2415 W. Marųuette Rd., te
ko pasimatyti su savo jaunų 
dienų draugu p. P. Krikščiūnu. 
Jis gyvena Milford, Conn. virš 
dešimts metų, varo sėkmingą 
kraučių biznį. P-nas Krikščiū
nas, nusitaręs grjšti Chieagn 
apie birželio mėnesį. Svarbiau
sia priežastis.dėl kurios čia vėl 
apsigyvens, tirf sūnų leisti mo
kytis į Chicago universitetą. 
Kadangi p. Krikščiūnas turi nuo 
gana senai savo namus Mar- 
ųuette, tai grįžęs mano bizniau
ti..

P-nas Krikščiūnas yra senas 
“naujienietis” ir “Nau’jienų” 
šerininkas. Chicagoje p. Kri
kščiūnas yra apsistojęs pas pp. 
L. Lapinskus ant Sacramento 
Blvd., Marųuette apielinkėje. 
P. Krikščiūnas nori parduoti 
savo biznį Milforde ir. pagei-

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ, MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 M«ų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

■

dauja, kad jis patektų, J lietu
vio rankas. Milford esąs re
zidencinis miestas.

—Maxįm Lupus.

Sunkiai sužeistas ne
laimėje; neatsimena 

adreso
Povilas Rirdy, 44 m., (adre

so nepamena) vakar buvo sun
kiai sužeistas automobilio ne
laimėje, kuri įvyko prie 155 
N. Clark Street. Jis buvo labai 
skaudžiai sužalotas. Nelaimės 
kaltininkas buvo Yellow Cab 
Šoferis Ernest Hors. Sužeista
sis nugabentas į Iroųuois ligo-

Automobilio kolizijoje 
sužeistas, architektas
Sekmadienį, balandžio 30 d. 

architektas C. M. Auspach, 43, 
1117 N. Dearborn st., buvo su
žeistas sunkiai, kuomet prie 
8L W. Randolplv st., ėjo tarp 
dviejų stovinčių automobilių, 
o trečias įvažiavo į vieną jų 
ir architektą tarp jų suspau
dė; Rep. F. B.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiii 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu. '
TAI yra piuk’u jeigu gali taip 

‘ padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fltį 
plrmin.

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

Ustertae,. dantų tepalas, valo 
Idant!* nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 

^ kurs Htikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

Garsinkite* Naujienose
Graboriai

NAUJIENOSE

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuvial Gydytojai

PROBAK’
suteikia 

barzdaskutyklos 
—komfortą 
gKĖM skutimo*

S namie

(PROBAK BLADE)

Lietuviai Gydytojai

b

DR. MARGERIO
pranešima”

Persikėliau i erdvesnę ir patogesne vietą
3325 So. Haisted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

tventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Gegužio 1 d. permainau ofisą
> valandos 10 iki 12 ryto 

L iki 5- ir 6 iki 9 vai. vak.
Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 

Nedėlioj sulig sutarimo 
Dr. Joseph F. Andersunas 

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

Ofiso Tel. Prospect 0917 
Rez. Pullman 3224

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenu® 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS it 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cbicagoje 

ir apielmkėje. 
Didele ir graži 

Koplyčia dykai. 
092 ARCHER AV.

F. J. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

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

$25.00 ir augščiau.
668 VVeSt 1 Hth Street. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

11439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Lietuves Akušerės
Mrsi ANELIA K. JARUSH

: s Physical Tbcrapy
0 Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

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

gim- 
ar Ii*

ma- 
electric treat- 

ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Akiųį Gydyto jai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
.. ' Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampąs Halsjed St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

VU> T.Monai

4. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲGRABORIUS 

t OFISAS 
mTAGEAVE.

1741-^1/42 CHICAGO, ILL.

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

A Sugryžimą
Ofisai: 4*45 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal satarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel,: Prospect 1930

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos? 1—3 it 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
»Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Dr. Suzana A Slakis
Moterų ir -Vaikų ligų Specialieti

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ir 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDB PARK 3395

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįie W Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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 9199

A. M0NTVID, M. D.
Weat Town State Bank Bldg, 

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

Tel. Secley 7330 
Namų telefonas Brunowick 0597

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chiruttap it 
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. ISth 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.D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

4729

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 labuf 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

NuW 10. iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
▼ai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 vai 
vakaro .Nedėl. nno 10 iki 12 v, dieną. 

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedeldieniais pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pieš 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St.

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

Nedeldieniais pagal sutartį.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

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

Trcčiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Virš Gregg Vaistinyčios

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų

3102 SoJ Haisted St.
kampas 31st Street 

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

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų T«l. Hyd« Park 3395

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
ąkių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystą. , Prirengia* 
teisingai akinius. Visuose atseikimuose 
egzaminavimas daromas sų elektra,, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiamą j mokyklos /vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 9 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusą pigiam, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimy akys, ati
taisomos. be akiniy. Kainos pi

giau kaip pirmiau, 
4712, South Ashland Avė, 

PHons Boulevard 758^

DR. A. L. YUSKA 
2422 U'. Margam. M. 

kampas 67tb it Arteįian Ava. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 3-4 
it 7-9 po pietų, seredomis po pietų !» 

nedėlioms pagal susitarimą.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas' 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktoell St. 
Tel. Republic 9723

Re*. 6600 South Artesian Ap«tra» 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS advokatas 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; valandos 9—S 
West Sides 2151 W. 22nd St.

Panedfillo, Seredos ir PStnyčios vak. fl Iki B 
Telefonas Roosevelt 9090

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Utarnlnko, Ketvervo ir Sukatos vak. 7 iki 9 

Telefonas Republio 9600

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo'ofise patinusias, išputusia: 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Tel. Calumet 1656

*W. E. HERR 
ADVOKATAS 

3241 So. Halsted St. 
Viri Juciaus Restauranto

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 v. y ak.
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Trečiadienis, geg. 3, 1933

VĖTRA IR LIETUS PIRMADIENI PADARĖ 
DAUG NUOSTOLIO CHICAGOS LIETUVIAMS

DAINUOS “PEPITOJE”

Sugriovė lietuvio J. Balčio namus; vanduo 
užliejo kitų skiepus; padaryta kelias- 

dešimts tūkstančių dol. nuostolio

Association of Lithuanian Property 
Ovvners of Bridgeport, laikys mėnesinį 
susirinkimą trečiadieny, gegužės 3 d., 
7:30 vai. vak. Chįcagos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai namų savininkai malonėkite laiku 
pribūti, nes radas daug svarbių reikalų, 
kuriuos būtinai turime aptarti. Kurie 
esate šiuos metus dar nemokėję mokes
nių, ant šio susirinkimo malonėkite ap
simokėti. R. S. Kunevičia.

Audra sutrukdė Pirmos Gegužes iškilmes Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje

Nepaprasto smarkumo vėt
ra, lydima perkūnijos, tvaninio 
lietaus ir ledų užklupo Chica
go ir priemiesčius pirmadienį 
vakare ir užmušė vienų žmo
gų, ketnTius sunkiai sužeidė 

/ ir padarė šimtus tūkstančių 
dolerių nuostolio. Kitose Illi
nois dalyse žuvo trys žmones. 
Vienas mažas berniukas vėjo 
pagriebtas buvo įmestas į upę, 
kurioje paskendo.

Daugiausiai nuostolio vėtra 
padarė lietuviui Jonui Baltis, 
2801 Maple Street, Franklin 
Park, sugriaudama jo namus. 
Namas buvo imte nuimtas nuo 
pamatų ir išmėtytas po artimų 
pievų. Sunkiai sužeista Elena 
Baltis, 35 m., J. Balčio žmona.
Nukentėjo N o r t h sid e lietuviai

Vėtra sunaikino arba gero
kai apardė eilę namų visose 
Chicagos dalyse. Apardytos ir 
kelios dirbtuves.

Kai kurie Northside lietuviai 
praneša, kad audra užliejo jų 
skiepus iki pat langų. Kurie 
turėjo susidėję brangesnius da
lykus skiepuose, panešė dide
lius nuostolius.

buvo vandens apsemti iki pat 
motorų."
Audra sutrukdė Pirmos Gegu

žės iškilmes

Vakar rytų važiuojant nuo 
Irving Park Boulevard avenue, 
buvo galima pastebėti daug 
namų giliai paskendusių van
dens klanuose. Automobiliai, 
kurie stovėjo priešaky namų,

Dėl vėtros ir lietaus Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj nega
lėjo įvykti masinis lietuvių 
darbininkų mitingas, paminė
jimui tarptautines darbininkų 
šventės. Tarp šešių ir aštuo- 
nių užėjo tokia smarki lietaus 
audra su žaibais ir perkūnija, 
kokios dar Cbicagoj nėra bu
vę per 23 metus laiko.

Vanduo užliejo gatves ir 
bendrai visa šiaurinės miesto 
dalies transportncija laikinai 
buvo sustabdyta. Chicagos to
limesnių kolionijų lietuviai, 
kurie buvo išvažiavę į darbi
ninkų šventės masinį mitingų 
kelyje turėjo apsistoti ir lau
kė per valandų laiko iki lie
taus audra praėjo. O po tų, 
žinoma, buvo vėlu pribūti į 
paskirtų laikų.

Bridgeporto lietuvių nei lie
tus, nei perkūno dundėjimas 
nenugazdino. Susirinko j Audi
torijų viso apie 75 žmonių.

Taipgi atvyko ir “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis, dai
nininkas S. Bimkus ir kiti pro- 
gramo dalyviai.

Tačiau, dėlei nepalankių oro 
sąlygų ir kadangi vanduo už
liejo Auditoriją, nutarė iškil
mes atšaukti. —F. Bulaw.

XV ardo Liet. Pol. ir Pat. Kliubo

2608 West 47th St

Prisirašykite j musų tpulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

S. L. A. 36 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks gegužės 3 d. 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje,. 3133 S. 
Halsted 
j laiką,

Reikale “Sales Tax”

JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir
Tabokos

Neužmirškite savo Šeną draugą "žyduką

St. Prašau visų narių pribūti 
randasi svarbių reikalų aptarti.

Raitininkas.

(APART NEDELD.)

1 3 6 0 KILOCYCLES.

kad goriau
Jakavičius daug

Anelė Salaveičik-Steponavičienė, kuri dainuos “Pirmyn? statomo
je operetėje “Pepitoj”, Chicagos Lietuvių Auditorijoje 

Gegužės 7 dienų.

20fo 
susirinkimas įvyks gegužės 3 d. 7:30 
vai. vak. P. M. Bagdonienės svetainėje, 
1750 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes daug svarbių rei
kalų turime dėl aptarimo. Taipgi n'ė 
pamirškite naujų narių prirašyti prie 
kliubo. Valdyba.

Matykite J. P. VARKALĮ 
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. /

CLASS1FIED ADS
Business Service

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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 
—o—

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

---------O---------

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

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 atidarymui. 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.

U. S. Imigracijos biu
ras suėmė Dr. Stasį 
Antana Zmuidzina- 

Zin
Prieš jį išimtas deportacijos 

varantas; pirmadienį paleis
tas už kauciją.

Jungtinių Valstijų darbo de
partamento imigracijos biuras 
šeštadienį suareštavo lietuvį 
Dr. Stasį Antanų Zmuidzinų-

cijos varantų.
Prieš Dr. Zmuidzinų tūlas 

Bridgeporto lietuvis įteikė 
skundų, kuriame nurodė, kad 
skundžiamasis nelegaliai gyve
na šioje šalyje ir kad yra “na
mų ardytojas”. Biuras paė
męs domėn jo skundų, rado, 
kad Dr. Zmuidzinas yra Lietu
vos pilietis, ir kad atvyko į šių 
šalį mokytis medicinos.

Pabaigęs kursų, jis atidarė 
ofiso acįresu 716 West 31st St., 
bet jį uzJakė tik trumpų laikų. 
Jis tęsė \ studijas lankydamas 
tūlų medicinos mokyklų kartų 
į savaitę.

šio dalyko smulkmenos bus 
žinomos vėliau. Pakol kas 
Dr. Zmuidzinas lauks teismo, 
kuris įvyks greitoje ateityje.

Dailininkas Juozas 
Babravičius rengia 
koncertą gegužės 21

salėje 5,(XX) mokyklos moki
niams surengtuose specialiuo
se koncertuose. Pašalinė pub
lika nebus įleidžiama.

Dabartiniu laiku p. J. Bab
ravičius ir šeimyna apsistojo 
pas uošvį Stanley Adams, 811 
West 37th Place. Mano pasi
likti Cbicagoje ilgesnį laikų.

Kas turite morgi 
čius, o norite važiuo 

ti Lietuvon?
Kurie norite važiuoti Lietu

von ir negalite savo morgičių 
paversti į cash, atsikreipkite į 
Naujienas, gal galėsite juos iš
simainyti į geras paskolas Lie
tuvoje, kurias galima atsiimti 
bet kokiu laiku. Ta pati ypa- 
;a turi Kretingoje namų rakan
dus, kukiuos mainytų j čionais 
esančius rakandus.

Taipgi turi $1600 ūkio banko 
Čekj ,kurj mainytų į gerų mor
gičių Amerikoje.

Del informacijų kreipkitės i 
Naujienas.

“Pepitos” scenerijos 
jau prirengtos

Praeitą sekmadienį pirmyn- 
chorieėiai dirbo sušilę; pa- 
budavojo "La Pedro” vieš
butį ir nupiešė kalnus.

Įvyks Lindblom ■ High School 
salėje; gegužės 11 ir 12 dai
nuos mokyklos mokiniams.

šeštadienį į Chicago atvykęs 
iš New Yorko dainininkas Juo
zas Babravičius viešai pasiro
dys prieš Chicagos publikų, 
gegužės 21 d., Lindblom High 
School salėje, 6130 South 
Lincoln Street. Tai bus gar
sus dainininko pirmas koncer
tas Chicagoje.

Gegužės 11 ir 12 dd., p. Ba-

sienis užfundino, 
dirbtų. Fr.
padėjo visų viešbutį numalc- 
voti. Kiti vėl pasilipę ant auk
štų Meksikos “kalnų” tepė uo
las,, piešė kaktusus ir kt.

Bežisicrius Jurgelionis ap
žiurėjo darbo procedūrų ir iš
ėjo nieko nesakęs. Matyt, pa
tiko, kad nekritikavo.

Viešbučio pastatymui ir 
scenerijų įrengimui buvo su
vartota keli vežimai materio- 
lo — lentų ir kitko.

Taigi ateinantį sekmadien,, 
geg. 7, ateikite į Lietuvių Au
ditorijų pamatyti “Pepitos” ir 
Meksikos. Užtikriname, kad 
patiks! —"Karpenteris.”

Jaunas lietuvis vagi 
lis apiplėšė D. Zda

nio namus
BRIDGEPORTAS. — Perei

gos savaitės pabaigoje vagilis 
silaužė į Dominiko Zdanio, 

3437 South Union avė., kam
barį per langų, ir išvogė daug 
daiktų, tarp jų boną, “discharge 
papers” ir kitus dokumentus.

Vagilis buvo suimtas ir vi
sus dokumentus ir dalį pavog
tų daiktų grąžino. Juo pasiro
dė jaunas vietinis lietuvis An
tanas Rokas, kuris jau sako
ma buvęs įkalintas už panašų 
prasižengimą ir 
paleistas į laisvę, 
suimtas
Deering policijos

ir kurį

buvo nesenai 
A. Rokas vėl 
laikų sėdėjo 
nuovadoje.

Laiški’ Pašte
Šie laiškai vra ai41e iš Europos 

Kam jie priklauso, tesrul nueina ’ 
'ryriausiji našta (Clark ir Adanu 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pri< 
langelio, kur padčta iškaba “Adver 
tised Window” lobšj nuo Adams j?at- 
v8s. pasakant laiško NUMERI, kai) 
kad šiame sąraše pažymėta,

mėnesinis susirinkimas įvyks 
8-tų vai. vak. adresu 7028 So. 
Washtenaw avė. St. Andriaus 
svetainėje. Bus renkamas nau
jas raštininkas ir svarstomi ki
ti klausimai. Kaip seni nariai 
taip ir tie, kurie norėtų prisi
rašyti prie kliubo malonėkite 
nepamiršti atsilankyti laiku į 
susirinkimų. . Valdyba.

vement klubo susirinkimas į- 
vyks Lukkštienės svetainėje, 
1500 South 49th avė., 7:30 vai. 
vakare. Gerbiami kliubiečiai 
malonėkite visi' atsilankyti j 
susirinkimų ir atsivesti prira
šyti savo kaimynus.

Bus svarstomi vandentiekio 
klausimai, gandai apie specia
lius asesmentus, etc. Taipgi ti
kimės turėti svečių iš mokyk
los. 99. Malonėkite nesivėluoti.

— Raštininkas.

S LA. 260 kuopos Marąuelte 
Park mėnesinis susirinkimas 
įvyks 7:30 v. vak. K. J. Ma
čiuko raštinėje 6812 So. Wes- 
tern avė. Visi nariai ir narės 
esate kviečiami skaitlingai at
silankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie neatbūtinai turi 
būti aptarti. Taipgi užsimokė
kite užvilktus mokesčius, kad 
laike ligos ar nelaimės nebū
tu pervėlu. M. Pallock, sekr.

Ketvirtadieny, gegužės 
4 diena

/L. U. C. meeting 
Thursday avė., May 
Lith. Consulate, 201 
st. at 7:30 P. M.

You are urged 1 
and to turn in your
and inoney for our dance!

Please be proįnpt!
Sec-y’ A. Kai ris.

will
4, 
N.

be 
the 

\Vells
at

Mutual Tobacco Co
4707 So. Halsted St. 

Tel. Yards 0801

dr. Šimanskis
PAGELBĖJO

TŪKSTANČIAMS

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu viri 40 metų

Alnos slinkius laikus, Dr. Pctcr B.
žymus Chicagos gydytojas pagel

bėjo tukstantims ligonių, kurie ne lAsigalėjo

SI-Per 
mnnnklH, 
i • 
užmokėti už patarna
vimų. Jo paniHekimaR 
paeina nuo apecialėn 
metoiloH, kurių jisai 
vartoja gydymui ligo
nių su pagelba žolių 
ir clektrikos treat- 
montų. Jo daugelio mo
tų patirimas ir jo 
nuodugnus pažinojimai 
j| pilnai kvalifikuoja 
gydymo kroniftkų ligų. 
Jo gydymo motodaa 
yra žinomas kaipo Vi
dujinis Kraujo Valy
mo Systcmas. Jisai 
priparodė, kad dau
gelis žmonių serga 
nuo tam tikros for
mos Colitis arba vi
durių užkietėjimo, dėl 
kurio visokie nuodai 
ir rugAtys susirenka 
kūne ir kraujyje. Tai 
pagamina .visokios rų- 
Aies ligas. Jisai labai 
pasekmingai praAalina Dr. ŠIMANSKIS 
visus tuos trubelius, savo metodu, kuriuo 
jisai iAvalo kraujų.

Jisai yra Motinos Helenos sūnūs, ji žino
ma kaipo Pasaulio žymiasusi žolių Specia
listė, kuri savo žolėmis pagelbėjo tūkstan
čiams. Dr. Šimanskis yra narys Lake Shore 
Athletle Kliubo, American Hydrological So
dely ir Y. M, C. A. Division Avo. narys. 
Jisai yra medikalis direktorius Naturo’s Her- 
belectric Health Systeinos. 1800 N. Damen 
Avė., Chicago, kur specializaiojasi gydyme 
Pilės ir Homorrhoidų bb peilio, taipgi kro- 
niAkų ligų.

Del dabartinių slinkių laikų, jis siūlo 
patarnauti labai pigia kaina.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALTAVO- 

JAM IR KVIETKJJOJAM 
, NAMUS

NAUJOJ VIETOJ

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
■ ■■

Dr. Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs shearmonas 
ir pagelbininkai dėl skrap iro n yardo. 
Pohn Iron 8 Steel Co., 1911 North 
Laramie Avė.

Automobiles
AUTOMOBILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329

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.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St

(Jansen Stud0
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

a t ten d 
tickcts

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: Ea
Sienoms popiera rolelis .......... WW

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

For Rent
EXTRAI Marųuette Park — Išsi- 

renduoja arba parsiduoda bizniavas na
mas at 69 St. — prieinama kaina. — 
Kreipkitės 6635 S. Sacrametno Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

CL ASSIFIED ADSi

Iš pat ryto susirinko Lietu
vių Auditorijon “artistai,” sta- 
lioriai, malioriai ir kt., kur 
prasidėjo gan planingas sce
nos puošimo darbas. Vadovau
jant “kontraktoriui” p. B. 
Liudkevičiui, St. Jokubauskas 
su Maikiu čepulevičium, stvė
rėsi karpenterystės darbo. Ki
ti, iš pagamintų p. Liudkevi- 
čiaus braižinių, malevojo Mek
sikos kalnus.

Neužilgo pasirodė ir dau
giau choristų, tarp kurių pp. 
Steponavičiai, rėžis. Kl. Jurge
lionis ir Pranulis. f Jie irgi sto
jo prie darbo. P-hia Steponą-* 
vičienč padarė “flnishing tou- 
ches*’ ant viešbučio verandos,

1. Bogdan Louis 
Kalikui Antanui 
Linckius V. 
Lipcus Paul 
Martinkėnas Kazimieras 
Pintunsienei 
Sakalauskas 
Šimkus A. 
Sliazas Mrs. 
Stankewicz 
Stokus Wm 
Sukolui Pr.

24
28
33
43
48
50

53
55

Felike

SUSIRINKIMU 
KALENDORĖLIS

PRANEŠIMAS
Praeitą ketvirtadienį atsibuvo Kupiš- 

kųnų susirinkimas, atsilankė mažas skait
lius Kupiškėnų, tad nieko nenutarta, tik 
pasikalbėta.

šiuorni Saukiamas antrą syk susirinki
mas, kiuris atsibus Sandaros svetainėj", 
814 W. r33rd 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 "Kupiikėnų 
Bendrų Kliubų Amerikoje’. Šaukia susi
rinkimą

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

Chicago, III.
i >'.'1 t : ■ , 'v'.’-iV■ •, ■ '

-........ i

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.

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

15c
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St

Business Service
----- Bl^jO-

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE 

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuo jaus 5717 Sberidan Road 

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

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

5717 Sberidan Road

Business Chances
Pardavimai Bizniai

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

4554 So. Rockwell St.

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

ga-
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Vidory 4965

MAŽA GROSERNĖ — 12 kamba
rių ruming auze — % bloko nuo Pa
saulinės Parodos vartų. Nevedęs vyras 
negali apsidirbti. Parduosiu tuojaus. 
auksinė proga. 1634 Prairie Avė.

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

KENDŽIŲ ir Cigarų krautuvė par
siduoda pigiai.

2030 Canalport Avė.

PARDAVIMUI grosernė. Gera apie- 
linkė — nėra kompeticijos per 2 blo
kus. 3342 So. Parnell Avė.

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

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

Real Estate For Sale 
_____ NamnLžemS Pardavimui

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

Trečiadieny, gegužės 3 v" i....
South West Am. Liet, Poli-

bravičius dainuos toje pačioje o K. Steponavičius alaus vi-| tikos Kliubo, Marųuette Pk.

'i)wM Hl _______

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

M

PEBSI3A1DYMAS VEDA PRIE 
PLAUetV UŽDEGIMO 

Apeleaugokite nuo porsilaldlmo re
guliariai išvalydami savo vidurini! 
Laikykite savo vidurius liuesai, pra
šalinkite nuodijant medezotVartoklt 

TRINEBIO KARTOJI VYNĄ




