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Kontinentaliam Kongrese Da
lyvaus iki 4,000 Delegatų
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Pirmas tokis kongresas Amerikoje. Nusta
tys bendros darbininkų ir farmeriu 
‘’ kovos programą

Lietuva Derasi su Vokietija 
dėl Muitu Unijos?

Lenkų žinios sako, kad Lietuva priėmusi 
Vokietijos pasiūlymą sudaryti muitų uniją 

ir tuo reikalu veda derybas

WASHINGTON, geg. 5. — 
Rytoj čia prasidės didelis Dar
bininkų ir Farmeriu Kontinen
talia Kongresas Ekonominei 
Rekonstrukcijai. Tai bus pir
mas tokis bendras darbninkų 
ir farmeriu kongresas Ameri
koje, kuriame bus atstovauja
mos 45 valstijos ir tūkstančiai 
miestų, miestelių ir kaimų. Ti
kimasi, kad kongrese dalyvaus 
iki 4,0(M) delegatų. Kongresas 
laikomas toj pačioj Auditorijoj, 
kurioj šių savaitę buvo laiko
mas visos Amerikos prekybos 
butų suvažiavimas.

šio kongreso uždaviniu bus 
nustatyti bendrą (larbininkų ir 
farmeriu kovos programų, pa
sisakyti visais svarbesniais die
nos klausimais ir paskelbti nau
jų Nepriklausomybės Deklaraci
ją.

Daugelis delegatų., jau dabar 
yra atvykę Wasbingtonan ir kai 
rytoj, 9:30 vai. ryte bus atida
rytas kongresas, tikimųsi, kad 
bus susirinę jau 90 nuoš. dele
gatų.

Atidarius kongresą bus pa
tikrinti delegatų mandatai ir 
tada bite išrinktas prezidiumas.

Kadangi kongrese bu.s svars
toma labai daug ir labai svar
bių klausimų, tai vieton vieno 
bendro rezoliucijų komiteto bus 
paskirti net astuoni komitetai. 
J kiekvienų komitetą įeis po 
15 delegatų—3 nuo farmeriu, 
3 nuo unijų, 3 nuo bedarbių, 3 
nito darbininkų politinių parti
jų, 1 nito kooperatyvų, 1 nuo 
fraternalių draugijų ir 1 nuo 
studentų ir jaunuolių grupių. 
Tik farmų komitete fermeriai 
turės didžiumų.

Kaip daug jų ir kokie svar
bus klausimai bus kongrese 
svarstomi gAlima spręsti iš to, 
kad komitetai bite išrinkti pri
ruošti rezoliucijas šiais klausi
mais: Bedarbė; agrikultūra; 
taksaci ja; socializacija; civilinės 
laisvės ir negrų teisės; tarp
tautiniai santikiai, karas, nusi
ginklavimas, imperializmas ir 
fašizmas; pinigai ir bankinin
kystė; naujai Nepriklausomybės 
Deklaracija.

Kongresas tęsis dvi dienas ir 
kad tiek daug klausimų ap
svarstyti, kalbų laikas bute ap- 
rybotas. Svarbiausias progra
mines kalbas pasakys John 
Simpson nuo Farmers’ Union, 
Norman Thomas nuo Socialis
tų partijos ir vienas atstovas

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: , .

Veikiausia lietus; maža per
maina temperatūroje. Sekma
dieny galbūt giedra.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 7:- 
53.

nuo 'uni jų.
Kadangi dabar Jungt. Vals

tijų kongrese yra svarstomi la
bai svarbus, darbininkus ir 
farmerius paliečiantys klausi
mai ir' kadangi neužilgo įvyks 
visųpasauline ekonominė kon
federacija, tai labai svarbu, kad 
ir patys darbininkai ir farme- 
riai pasisakytų savo nusistaty
mą tais visais klausimas!. Ypač 
kad kongrese yra daromas la
bai pavojingas precedentas — 
suteikiant prezidentui nerybo- 
tas diktatoriaus galias. Su to
kiu milžinišku darbininkų ir 
farmeriu kongresu šalies ad
ministracija negalės nesiskai 
tyti ir turės paisyti jame pa
reikštų nuomonių.

Farmeriai ruošiasi 
iracionaliam* farme- 

rių streikui
Delegatai važinės po visą šalį, 

agituodami visus farmerius 
dėtis prie streiko ir neparda
vinėti miestams ūkio produk
tu 

A

DĖS MOINES ,Iowa, geg. 5. 
Farmers National Holiday Assn. 
konvencija, kurioj dalyvavo apie 
2,1500 delegatų iš 26 valstijų, 
nutarusi skelbti nacionalį fer
merių streiką pradedant nuo ge
gužės 13 d., kad tuo priversti 
pakelti ūkio produktų kainas, 
jau* išsiskirstė ir delegatai iš
važinėjo į kitas valstijas orga
nizuoti streiką, ypač tose vals
tijose, kurios nedalyvavo kon
vencijoj. Fermeriams priseina 
su prisirengimu prie streiko 
skubėti, nes iki streiko beliko 
tok 8 dienos.

Konvencija nutarė reikalauti 
produkcijos kainos ūkio pro
duktams, priimti Frazier bilių 
refinansavimui farmų morgi- 
čių, sidabro remonatizavimo, iš
mokėjimo ex-kareiviams bonų 
ir sumažinimo taksų. Taipgi 
išreiškė užuojautą milicijos per
sekiojamiems Iowa fermeriams, 
ir užprotestavo prieš karinį 
muštrų kolegijose. Wisconsino 
senatorius Blaine pasisiūlė ne
mokamai ginti areštuotus Iowa 
farmerius.

Atstovų butas pri
ėmė serų pardavi

nėjimo bilių
WASHINGTON, geg. 5. — 

Atstovų butas šiandie vienbal
siai priėmė Šerų pardavinėjimo 
bilių, kuris siekias! nors dali
nai apsaugoti Šerų pirkėjus.

BILBAO, Ispanijoj, geg. 5.— 
Susirėmime tarp socialistų ir 
nacionalistų 23 žmonės liko su
žeisti, 120 žmonių areštuota.

*• i A / . ' . .
'■ t

Joseph Harriman, prezidentas vieno didžiausių New Yorko bankų, Harriman National Bank, 
nešamas j teismą, kuris jį apkaltino dėl suklastavimo banko rekordų, tikslu apgauti banko 
egzaminuotojus ir paslėpti silpną banko stovį. Dabar jo bankas yra uždarytas ir atiduotas 

konservatoriui.

21 žmogus žuvo vie
sulo]' Alabamos 

valstijoj
Keli miesteliai sugriauti, 200 

žmonių sužeista vakarykčioj 
viešnioj. Užvakar irgi buvo 
viesulų ,

BIRMINGHAM, Ala., geg. 5. 
—21 žmogus liko užmuštas ir 
daugiau kaip 2(X> žmonių su
žeista viešnioj, kuri šiandie su
griovė tris centralinės Alabamos 
miestelius. Labiausia nukentėjo 
Helena, turintis 700 gyventojų. 
Čia 14 žmonių žuvo ir virš 100 
sužeista. Trečdalis miestelio 
sugriautas ir gyventojai yra be 
pastoges. Sužeistieji nugaben
ti į Birmingham, kuris buvo 
prisiruošęs tokiai nelaimei, nes 
pernai šioje apielinkėje viesulo- 
se žuvo 300 žmonių. Daugelis 
sužeistųjų yra taip sunkiai su
žeisti, kad vargiai bus galima 
išgelbėti jų gyvastį. Vienos He
lena moteries lavonas rastas 
augštai medyje jos namų kie
me.

Vakar irgi buvo „viesulu Mis- 
sissippi upės klonyje. Vienas 
žmbgus užmuštas Tallulah, La; 
ir vienas— ties Pine Buff, Ark. 
Pradžioj šios savaitės viesulą 
perėjo šiuo kloniu, ^užmušdama 
daug žmonių trijose valstijose 
—Louteįsma, Arkansas ir Missi- 
ssippi.

4 žuvo S. Caroįina
GREENVIIJLE, N^ C., geg. 5. 

Viesulą perėjo Belton, Ware 
Shoals ir Williamstown mieste
lius. Belton miestely žuvo 4 
žmonės. *

KLAIPĖDA, kovo 17. Elta. 
—Artėjant Klaipėdos miesto 
seimelio rinkimams, miesto vi
suomenė ima skirstyti į gru
pes. “Neueste Memeler Nach- 
richten” rašo, vienas pirklys, 
M. Schmidt, paskelbė, kad jis 
organizuojąs nacionalistų pilie
čių sąjungą. Jis pareiškė, ikad 
į kandidatų sąrašus priimsiąs 
valdininkus, namų savininkus^ 
pirklius ir rentininkute. Tačiau 
viešoji nuomonė tą jo skelbimą 
priima su tam tikra ironija.

TRYS ŽMONES NUŽUDYTI 
ELEKTROS KĖDĖJ 

OKLAHOMOJ

McALESTER, Okla., geg. 5. 
—Vietos valstijos kalėjime šian
die elektros kėdėj liko nužudyti 
trys žmbnės, du jų už žmogžu
dystes ir plėšimą.

■ ' •

Prie kokios beproty
bės eina Vokieti

jos studentai
Degins Einšteino, Freud ir 

Boas knygius. “Gerins” vokie
čių rasę

BERLYNAS, geg. 5. — Vo
kietijos studentai nutarė su
deginti knygas tokių garsių mo
kslininkų, kaipiEinstein, psicho 
logo Freu*d ir etnologo Boas, 
kaip “ne-vokiškos” dvasios. Jos 
bus sudegintos greta kitų di
džiųjų pažangiųjų mokslininkų 
ir politikų knygų, ne tik pačių 
vokiečių, bet ir iš užsienio.

Dortmupde gi tapo sudary
tas biuras vokiečių rasei “pa
gerinti”, kuris rūpinsis pravėsti 
atatinkamus įstatymus. Gyven
tojai busią padalinti i dvi rū
šis; viena, kurios veisimasis, 
yra pageidaujamas, . o antros 
rūšies—nepageidaujamas^ Ant
ros rūšies žmonės—-kriminalis
tai ir kiti valdžiai nepageidau
jami elementai galbūt bus ste- 
relizuo j ami—-padaromi nevai
singais. Dar nėra aišku prie 
kurios rūšies bus priskaityti 
žydai. ; J

Sugrąžino išvogtąją 
mergaitę

HARWICHPORT, Mas., geg. 
5.— Margaret McMath, 10 m., 
duktė turtuolio Neil MacMath, 
kuri kelios dienos atgal buvo 
išviliota iš' mokyklos ir išvog
ta, Šiandie tapo su^ąžintą tė
vams. Ją parvežė pajūrio sar
gybos laivas.

■: . ■ į . ’ /. J;' '■ ■ ■■ į - -

Spėjama,, kad ji buvo išvogta 
McMath pažystamų žmonių, ku
rie tikėjosi gauti-iŠ jo nemažai 
vaduotpinigių. Tėvas paimtas 
kamantinėjimui. '

O- ■ / i: ' ■ . . •* •/•

Prezidentas Roose- 
veltas reikalauja 
pradėti kelti algas

Savo kalboj Amerikos prekybos 
butams pasisako už produk
cijos ir kompeticijos kontro-

( WASHINGTON, geg. 5.—Pre
zidentas Roooseveltas kalbėda
mas Amerikos prekybos butų 
suvažiavimui išreiškė pageida
vimą, kad butų pradedamos 
kelti darbininkų algos, kad jos 
atitiktų pragyvenimo brangu
mui.

“Yra svarbus šalies teisingu
mo dalykas, kad algų skale bu
tų vėl pakelta iki tos augstu- 
mos, kąd ji susilygintų su pra
gyvenimo brangumu ir tas pro
cesas turi prasidėti dabar, o 
ne vėliau”, sakė prezidentas.

Jis taipjau sakė, kad reika
lingai yra įvesti'produkcijos ir 
kompeticijos kontrolę. t TUo ti
kslu yra ruošiami įstatymai, 
kurie bus pasiūlyti kongresui 
galbūt kaipo pataisa prie vie
šųjų (|arbųv biliaus. Galbūt bus 
leista valdžios pripažintoms pre
kybos ir pramonės asociacijoms 
kontroliuoti produkciją, algas ir 
kompeticiją.

Prekybos butai priešinasi 
valdžios kontrolei, nors sutin 
ka pasiduoti valdžios priežiūrai.

BENTON HARBOR, Miėh., 
geg. 5. — Sekmadieny prasidės 
Čia didelės žiedų iškilmės, ku
rios tęsis visą savaitę laiko. Tos 
iškilmes rengiamos, kad apvai
kščioti žydėjimą sodnų, kuriais 
ši apielinkė yra labai turtinga. 
Tikimąsi susilaukti da»ug sve
čių, ypač iš Chicagos.'Žiedų ka
ralaite išrinkta p-lė Marion 
Evans iš Berrien Springs.

' ĘONG BE ACH, Cal., g. 5. -r- 
šįryt čia bu*vo jaučiami trys ga
no smarkus žemės sudrebėji- 
mai, kurie betgi nuostolių nepa
darė. Vakar irgi buvo du dre
bėjimai. Tai atsiliepia pereitas 
didelis Žemės drebėjimas, ku
riame daug žmonių buvo r r- 
mušta ir daug namų sugrla^ 
ta.

J, ■ . ■ / . I

KAUNAS, geg. 5. — Pasak 
iš lenkų šaltinių paeinančių ži
nių, Lietuvos kabinetas laikė 
specialį susirinkimą, kuriame 
svarstė Vokietijos pasiūlymą 
sudaryti tai*]) tų dviejų šalių 
muitų uniją. /

Lietuvos valdžia priėpiusi tą 
pasiufiymą ir pavedusi prekybos 
ir pramonės ministeriui priruoš
ti konkretų projektą ir pradė
ti derybas per Lietuvos atsto
vą Berlyne, Sidzikauską.

Sumanymas Lietuvos ir Vo
kietijos muitų unijos paeina iš 
nazių užsienio reikalų skyriaus 
vedėjo Rosenbergo, kuris tut) 
budu nori eiti prie sukūrimo 
Vokietijos globojamos Lietuvos- 
Baltgudijos-Ukrainos valstybes.

Anglija priešinasi 
muitų karo . . 
f paliaubai

LONDONAS, geg. 5. — Nors 
kabinetas laikė du posėdžius, 
premierui MacDonaldui nepasi
sekė kabinetą prikalbinti priim
ti Amerikos siūlomą muitų ka
ro paliaubą ekonominės konfe
rencijos laiku. Kabinetas vis 
dar neįtsengia suformuluoti sa
vo nusistatymą.

Premieras MacDonaid kalbė
damas per radi o pareiškę, kad 
karo skolų klausimas turi būti 
išrištas dar prieš pabaigą eko
nominės konferencijos. Ir jie 
abu su* prezidentu Rooseveltu 
sutarę, kad konferencijos pasi
sekimas labai daug priklausys 
nuo patenkinančio išrišimo ka
ro skolų klausimo.

Ankstyvas ir labai žiau
rus perkūnas

JEZNAS.—Kovo 31 d. 17 vai. 
Vlvjbiliškių tkm. (Jez.no vai.) 
perkūnija nutrenkė Adomą Na
vicką, su*žeidė žmoną ir berniu
ką, be to suardė pečius, kami
ną, išardė namo pamatus, iš
draskė stogą, kuris buvo deng
tas čerpėmis ir padarė šiaip 
daug nuostolių.

Tuo pat metu Gireikanių km. 
(Butrominų vai.) niftnušč ka
miną, Padreškių km. (Stakliš
kių vaL) sviedė ažuolan. Vals
tiečiai sujaudinti ankstyvu per
kūno siautimu.

r M    '     linui IĮ I 11,111 IĮ      ■ I III—   —        

KELIAUJANTIEMS LIETUVON
Parūpiname visus reikalingus dokumentus, duodame 
patarimus ir pilnai išrengiame į kelionę, be jokio rū
pesčio. Atsineškite tik savo dękumentus, 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. i

' Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

Pirmas žingsnis prie tos valsty
bės sukūrimo ir turi būti muitų 
imi ja su Lietuva. •

Lietuvos ekonomistai tuo yra 
susirūpinę ,nes tada Lietuvos 
ekonominis gerbūvis priklau
sytų išimtinai nuo Vokietijos 
ir galbūt butų pražūtingas pa
čiai Lietuvai.

Kiti gi yra suteirupinę tuo, 
kad po sudarymo tokios muitų 
unijos, Vokietija pareikalautų 
sugrąžinti. vokiečiams jų buvu
sius Lietuvoje didelius dvarus.

Sumanymas Vokieti j os-Lietu*- 
vos muitų unijos dabar yra gy
vai svarstomas Lietuvos poli
tiniuose ir ekonominiuose rate
liuose.

Vokietijos žydai ieš- 
_ :Jko prieglaudos

Amerikoje
--------------------------- - y

LONDONAS, geg. 5. — žydų 
zionistų organizacija šaukiasi į 
visą pasaulį pagelbos žydams, o 
Jungt. Valstijas prašo priglaus
ti bėgančius iš Vokietijos 25,000 
žydų. Kartu bite dedama pa
stangų, kad tautų sąjunga ap
gintų' tautines mažumas.

8,000 Vokietijos žydų yra pa
bėgę į Franciją, 3,000 į Belgi
ją, 2,000 į Lenkiją, Angliją ir 
skandinavų šalis, 1,500 į Pales
tiną. Daugiau žydų tos šalys 
priglausti negali. Todėl šaukia- 
mąsi Amerikos, kad ji atidary
tų savo duris persekiojamiems 
žydams. Blogiausia, kad bė
gantieji daigiausia yra augšto 
mokslo profesionalai, kuriems 
sunkiau yra prisiglausti sveti
moj šaly.

Japonija veda dery
bas su Rusija

1 ■■ ’■ ■ ■■ ■ 1 1

TOKIO, geg. 5. — Japonijos 
užsienio reikalų ministerija pa
skelbė, kad dabar Japonija ve
da derybas su Rusija — ir To
kio’ ir Maskvoj. Betgi atsisa 
ko skelbti derybų pasekmes.

KANKAKEE, Iii., g. 5. —13 
pasažierių, visi iš Chicagos, li
ko lengvai sužeisti susidaužius 
Chicago-:3t. Louis busui.
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KORESPONDENCIJOS
Royal, Ark

Suplaukė šimtai laiškų

Labai esu dėkingas “Naujie
noms” už įdėjimą žinių apie 
Bot Springs apylinkę. Visiems 
žinoma, kad kiekvienais me
tais čia suvažiuoja tuksiančiai 
žmonių pailsėti ir pataisyti sa
vo ^pakrikusią sveikatą. Svei
kai. oras ir mineraliniai van
denys daugeliui pagelbsti pa
sveikti.

Matomai, pas musų tautie
čius yra labai didelis susido
mėjimas šia apylinke. Kai 
tik tilpo “Naujienose” prane
šimai, tai tuoj pradėjo plaukti 
laiškai iš šiaurinių ir vakari
nių valstijų. Ligi šiol jau ga
vau 368 laiškus nuo musų tau
tiečių, kurie serga reumatizmu 
ar kitokiomis ligomis ir klau
sia apie gyvenimo sąlygas bei 
nori žinoti, kaip brangiai kai
nuoja gydytis. Be to, gavau 
472 laišku nuo bedarbių, ku
rie norėtų čia dirbti ant far- 
mų kad ir už pavalgymų.

Man labai gaila tų nelaimės 
paliestų žmonių ir aš pasiry
žęs esu jiems pagelbėti, kiek 
mano jėgos leis. Tikiuosi, 
kad gerbiamos “Naujienos” 
neatsisakys duoti vietos ir šį 
kartą mano paaiškinimui.
Pranešimas tiems, kurie rašo 

man laiškus
Pirmiausiai turiu pasakyti, 

jog aš pradėjau farnieriauti 
tik prieš kelis metus su gana 
mažu kapitalu. Per tų trum
pų laikų, žinoma, negalėjau 
susikrauti turto. Ir štai, ka
da suplaukia tiek daug laiš
kų, tai kiekvienam atskirai at
sakyti aš neturiu jokios gali
mybės. Viena, tani reikėtų la
bai daug laiko pašvęsti,, o ki
ta, — susidaro nemažos išlai
dos, kurias man nėra lengva 
pakelti, kadangi aš, kaip jau 
minėjau, esu neturtingas žmo
gus. Tos išlaidos vyriausiai 
susidaro todėl, kad norintieji 
gauti informacijų nęprisiunčia 
trijų entų krasaženklio atsa
kymui.

Todėl aš prašyčiau ateityje

priminti, jog
galima žy-

grupe iš ke-

kelti apie šimtų dolerių dau
geliui nesudarys labai didelių 
sunkumų. O su tiek jau ga
lima pradėti.

Kad nebūtų kokių nors abe
jonių, aš tuoj paaiškinsiu, 
kam tie pinigą; yra reikalingi. 
Kaip jau sakiau, reikia paden
gti kelionės išlaidas. Atvykus 
čia, kiekvienam bus, reikalin
ga karvė, nes be pieną juk 
sunku apsieiti. Reikalingas 
taip pat' bus geras pinklus 
medžiams piauti. Tai štai ir 
visos būtiniausios išlaidos.

Pravartu dar 
kelionės išlaidas 
mini sumažinti, 
sime, susidarytų;
lių žmonių, tai kokiu apdėvė
tu automobiliu butų galima vi
sai pigiai atvažiuoti.

Prie pabaigos aš noriu štai 
ką pasakyti: atvykau aš į šią 
apylinkę beveik nieko neturė
damas. Pasigirti turtais šian
dien aš irgi negaliu. Tačiau 
gyventi man čia smagu, svei
kata pasitaisė ir sunkus laikai 
nekankina. Esu sveika*, links
mas ir visuomet sočiai paval
gęs, — tad ko daugiau reikia? 
Aš pirma sakiau ir dabar 
pakartoju: susikrauti čia tur
tu nesitikėkite. Bet aš esu tik
ras, jog čia busite labiau pa
tenkinti, nes dėl duonos kąs
nio nereikės taip sunkiai varg
ti, kaip miestuose.

Jeigu norite gauti platesnių 
informacijų, tai rašykite man 
šiuo adresu: U. S. Higlrvvay 
270, Royal, Ark. Atsakymui 
įdėkite krasaženklį.

—Jonas Ambroza.

So. Milwankee? Wis
Kelionė į Lietuvą ir atgal

centų krasaženklį atsakymui. 
Patys suprantate, kad pasiųsti 
apie 900 laiškų kainuoja pu
sėtinai pinigų. Štai kodėl šį 
kartų aš noriu paaiškinti apie 
savo sumanymų per laikraštį.

Mano sumanymas

ma gauti kelis šimtus akrų ge
ros žemės su neblogu mišku.

ir parduoti miestams, kur hini- 
beris yra reikalingas. Mano 
manymu. prie miško kirtimo 
darbininkas galėtų uždirbti du 
doleriu ir daugiau per dienų. 
O kadangi dabar yra vasara, 
tai darbininkas galėtų prisi
rinkti visokių uogų, slyvų, rie
šutų, grybų bei prisigaudyti 
laukinių kalakutų bei žuvies. 
Tuo budu jis galėtų sutaupyti 
išmintu žiemai. Pradedan- c

tiems gyventi ,aš galėčiau duo
ti pupiK žirnių ir kitokių da
lykų, kol jie neužsiaugins sa
vo. Turiu pasakyti, jog čia 
per metus gaunama du der
liai. Dar nebūtų vėlu per 
vasarą užauginti kai kuriuos 
vaisius. \ t

O visgi malo- 
karto aplankyti 
teko jaunystės 
bei susitikti su

pažįstamais bei

bėti pastatyti ir reikalingas 
triobas. Kurie norės apsigy
venti ir ūkininkauti, tai, galė
sime padalinti žemę. Už ak
rų žemės reikės sumokėti po 
2 doleriu. Tiek ji iiian kai
nuoja. Mokesčių už akrą že
mės reikia mokėti tik du* cen
tus.
Kaip tą sumanymą įvykinti?
Visai be pinigų pradėti, ži

noma, nėra galima. Pirmiau
siai reikia juk padengti, kelio
nės išlaidas. Tačiau, aš ma
nau, jog kokiu noro budu su-

NAUJIENOS, Chicago, Itl.

ilhĮ Ameriką parodymui tapo atvežtas būrys nepaprastų 
gakaklių moterų iš Burmos, Indijos pusiausalib. Ten vos gimu
siai mergaitei Uždedama kelis masinginius žiedus ir kasmet 
jų skaičius didinamas. Tuo budu moterims išauginami nepa
prastai ilgi kaklai, kas ten priimama už didelį grožį.

džių pradėjome linksmai laikų 
leisti bei kalbėtis apie bėgan
čius reikalus. Ūkininkai deja
vo, kad Lietuvoje dabar dide
lis litų trukumas. Grudai ir 
kiti žemės produktai neįmano
mai atpigo, — tiesiog reikia 
pusdykiai parduoti. Kai metai 
pasibaigia, sako ūkininkai, tai 
nežinai nei iš kur litų ištrauk
ti, kadangi reikia darbinin
kams. algas apiųpkėti.

Kiek viskas pigu Lietuvoje, 
suprasite jau iš to, kad apie 
Kalėdas vidutiniškas arklys 
buvo galima už 30 litų pirkti. 
Dvidešimt penkių hektarų vi
dutiniškas ūkis buvo galima 
pirkti už $1,800. Vadinasi, a- 
merikiečiams, ,kurie parsivežė 
kiek pinigų, visai nesunku bu
vo Lietuvoje įsigyti ūkis.

Kadangi p. B. Pūkis buvo į- 
davęs dovanėlę parvežti jo gi
minėms,, tai sausio 6 d. (per 
Tris Karalius) nuvykau į Kū
čių kaimų (Ramygalos apylin-

keje) pas p* Juozą Plikį. Ten 
viešėjau net tris dienas. Buvo 
surengtas vakarėlis, kur sotis 
kau buvusį chicagietįs. p. Actor 
giaitį. Sakėsi, turėjęs “reali es- 
tate” biznį;. Dabar jis ukinin* 
kauja.

Apleidęs p. Pūkį, sustojau 
Panevėžyje pa* spyo šyogerį J.; 
Kr a uči imą, kuris tarnauja 4 
pulke karininku. Kadangi to
ko čia praleisti kelias dienas, 
tai pradėjau domėtis miestie
čių gyvenimu. Gavau daug pa* 
siūlymų pirktis visai pigiai na- 
mus. Sutikau ir kelis ameri* 
kiečius, kurie mieste* turi misi* 
pirkę namus. Buvau pas juos 
ii” užėjęs. Prieš dvejetą, metų 
dujietuviai parvažiavo iš Det
roito ir už keturis tuksiančius 
dolerių nupirko pusėtinų mū
rinį mamą. Vertėsi gana neblo
gai, kadangi iš nuomininkų 
turėdavo. pusėtinai įplaukų. 
Dabar jie dejuoja ir norėtų 
grįžti atgal. į Ameriką. Neti-

.**4
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po

sa-

ketai susitikau su Stasiu Val
tele, buvusiu kenoshiečiu. Jis 
sakė, jog Lietuvoje dar viešė
siąs apie metus laiko. Kvietė 
Jis mane į partnerius pirkti 
kino teatrą.

Lictilvoje, Raip žinoma, 
Kalėdų prasideda vedybų 
zonas. Tad ir mano brolis 
(tomas sumanė permainyti
vo- stoną. Susirado sau gyveni
mo draugę Aiiriliškių kaime, 
Pumpėnų parapijoje. Vestu
vių iškilmes tęsėsi visų savai, 
tę. Nors aš buvau pasiryžęs 
neapleisi nekaltų bernelių 
draugiją,, bet čia viena mė
lynake ir mano širdį pasiga
vo Vadinasi, teko kreiptis į 
kleboną,, kadi užmegstų amži
ną mazgą...

Kovo 18: di brolis surengė 
man varduvių, ir tuo pačiu lai
ku iščeisfcuvių’ puotą. Susirinko 
kaimynai; i® giminės. Visi lin- 
kėjo man kuo laimingiausios 
kelionės.

i Kovo* 20 dl aš jau buvau 
Kaune. Stotyje sutikau Antaną 
Fraiilt, Domą Narkuną ir Ma- 
rij<onų Bdtoh. Visi; jie tuo> pačiu 
laiku buvo pasirengę važiuoti 
-į Ameriką.. Tokiu budu susi da
rė va v visa grupė lietuvių. Pa
sirodė, kad beveik mes visi bu
vome parvažiavę į Lietuvą ap- 
isivestiį o< dabar grįžome “gy- 
ivanašliais.’, j
1 Kovot 24 di išplaukėme laivu 
“Bremen” ir už, penkių dienų 
jau buvome* New Yorke. čia 
išsiskyrėme ir nuvažiavome 
kiekvienas savo* keliais, — vie- 
hias į Itostoną, kitas į. Phila- 
delphią, trečią į Detroitu, o aš 
į Chicagų, kur stotyje mane

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie mio 8 v.
iki 8 vai. vak- Nedaliomis 
nuo 91 v. ryto .iki 1 v. p. p.
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pasitiko Antanas Petrulis. Pas 
jį pernakvojęs, ant rytojaus 
aš ištraukiau į Kenoshą. Sto
tyje manęs jau laukė brolis 
Motiejus ir būrys kitų draugų

bei giminių. Ęinksmai paviešė
jęs pas brolį, balandžio 3 d. 
išvykau į So. Mihvaukee, taip 
sakant, į savo namus.

Jos. Mitkų.

$1 UŽMOKA UŽ $3,090 
GYVASTIES APDRAUOA

Net Jeigu Jus Busite Virš 55
Tito National Hocurlty Ak*., 10 Ho. La Salio Ht., Kambary* 550, llrpt. L-l, Chleaso, 11U- 

iioIh, hIiiIo vyniniu, moterim* Ir valkam* tarp 10 Ir 75 metų amtlau* nauji) (iyvaatlc* Ap- 
(IritiKioH NiiryMt1* Cortlflkntų. be jokio* daktaro eųzainlnacljo* ui. *1, kuri mok* *1,000. 
ui K.vviudleH prnraditni) nuo byla prlelaatlea; *9,000. Iki *3,000 mirų* netikėta ntlrMa. 
NESIŲSKITE JOKIŲ PINIOŲ. Tik prialųakita vardų. amMų, vardų katu apdraudų palie
kate, Ir (lyvaHtiON Apd rainio* Certiflkata* pilnai Išpildyta* Jonų vardu bute Utelųatao Jum* 
per 10 dienų pilnai Jiimij Inapekeljal. JOKS AOMNTAH PA* JOS NESILANKYS. Mitu J U” 
niiMltnralte palaikyti Jų, pri*ių*klte mums tik *1, kad lindėti jus pllnon apmagon per 45 
dlfitiiH-—pankui nplc 3 |. dienų. Jeigu nenorėtumėte, jų* mum* nieko ne bukite skolinga*.

PAHIVLVMAS A F III UOTAS. Taigi, raitykite muma Šiandien.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA

Į KLAIPĖDĄ
(Be perseditnų)

Išplauks moderniškuoju motorlaiviu

“GRIPSHOLM” — “BALTOJI GULBĖ”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Iš NEVV YORKO GEGUŽĖS 27 D. 11 vai. ryte 
PRIPLAUKIA KLAIPĖDĄ BIRŽELIO 8 D.

Motorlaivis ‘'Gripsholm” yra didžiausias laivas iš plaukiančių tiesiog į 
Klaipčd.). Jo dydis: ilgio 5 75 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000 reg. tonų, 
įtalpos 23,600 tonų.

Trečia .Klase
Turistine Klase —$115.

J. V. “Reventie” ir Pagalvės mokesčiai atskirai 
Informacijos ir laivakortės gaunamos iš Tamstos vietinio 

laivakorčių agento arba 
“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ SKYRIUJE 

1739 So. Halsted St, Chicago, 111. 
Autorizuota Agentūra.

SWEDISH AMERICAN LINE

—Iš Neto Yorko į Klaipėdą —
— $92. — Ten ir atgal — $153.50

Ten ir atgal — $192.00

Gruodžio 14 d. su kalėdine 
ekskursija,, laivu. “Berųngaria” 
išplaukiau iš New Yorko į Lie
tuvą. Pasirinkau tą laiką vy
riausiai todėl, kad žiemos me
tu Lietuvos ūkininkai yra liuo- 
sesni, o priegtam ir keliai ge
resni, kadangi galima važinėtis 
rogėmis. Norėjau taip pat links
mai su saviškiais Kalėdų šven
tes praleisti.

Gruodžio 24 d. jau buvau 
Panevėžyje, kur mane pasitiko 
brolis Adomas. Parvažiavome į 
tėviškę, Mitkų kaimų. Tai buvo 
Kūčios ir tuo pačiu laiku bro
lio Adomo varduvės. Smagu 
buvo su saviškiais praleisti va
karas. Visokių kalbų, visokių 
atsiminimų.

Kalėdų rytą išvykome į Krik- 
lenų bažnytėlę, 
nu kartas nuo 
tas vietas, kur 
dienas praleisti 
senais savo 
draugais.

Kriklenų parapijonai yra dė
kingi tiems chicagiečiams ir ke- 
noshiečiams, kurie pagelbėjo 
jiems įgyti bažnyčiai naujus 
varpus. Mat, laike karo rusai 
išgabeno varpus ir krikleniečiai 
turėjo nemažai vargo, kol įsi
gijo naujus. Tame reikale jiems 
daug pagelbėjo amerikiečiai su 
savo aukomis.

Skundėsi parapijonai, kad jie 
nemažai vargo turėję su buvu
siu klebonu A. Masiuliu. Esą, 
tasai dvasiškis visai nesiskai- 
tęs su parapijos komitetu ir 
nenorėjęs išduoti atskaitų, — 
kiek prisiųsta iš Amerikos au
kų. Nesusipratimai tarp klebo
no; ir komiteto tiek paaštrėjo, 
kad; ant galb, komitetas krei
pėsi j IPanevėŽio vyskupą. Pra
sidėjo tyrinėjimai,, ir padariny
je kunigas Masiulis tapo iškel
tas j kitą, vietą.

Kalėdų vakare pas. brolį su
sirinko kaimynai, kad pasima
tyti su- manimi. Jų tarpe buvo 
ir du amerikiečiai, abu iš Chi- 
cagos. Būtent, V* Morkūnas ir 
Juozas Januška. Abu musų 
kaimynystėje turi nusipirkę 
ukius. *

Prie alučio ir visokių užkau- © 1933.1IGCBTT 8c MyBBS TOBACCaCfe
THE CIGARETE THAT’S MUDER
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Palyginamoji Religijų Istorija
Kiekviena protinga būtybė 

turi tikslų siekti geresnio gy
venimo žemėje.

Tikybų, kurių mums kuni
gai visuomet stengiasi atvaiz
duoti kaip Dievo dovanų, duo
ta mums išganyti, turi mums 
mirtingiems reikšmes tik tiek, 
kiek ji daro musų gyvenimų 
laimingesnį žemėje.

Daugelis žmonių laikosi sa
vo tikybos tik įpratimo (lė
liai. Didelė klaida ir nelai-

.. * 1 ‘ ...... v ------- 
prašyti Jahvės žydų Dievo pa
sigailėjimo ir ant laužų degin
ti savo arti muši už jų tikybi
nius įsitikinimus.

Pagaliau, kaip galima laukti 
žmoniškumo iš minios fanati
kų, kuriems pav., pakišamas 
žiaurus žydų Dievas Jahve, 
kuriam malonu matyli savo 
padarinių ašaras, kurs jiems 
paspendžia velnių žabangas ir 
amžinu pragaru baudžia žmo
nes už tai, kad jie į jas pa
kliuvo?

Baigdamas savo įžangų, aš 
raginu kiekvienų žmogų sto
vėti laisvo kultūrinio ir dvasi
nio gyvenimo sargyboje, kad 
tamsus požemio vaikai neap
svaigintų žmonijos proto. Akis 
už akį, dantis už dantį, kaip 
senasis testamentas sako, be 
jokio kompromiso, dvejojimo 
ir delsimo reikia pilnu naujo
jo gyvenimo tempu greičiau 
varyti paskutinę žmonijos 
protinimo ir išlaisvinimo va
gų. Visomis priemonėmis rei
kia valyti žmonių dvasių nuo 
misticizmo, metafizinių ir pa
našių jiems rūkų, moksliškai,

rimtai, bet prieinamai paaiš
kinant pagrindinius gyvenimo 
klausimus, kuriais rėmėsi ir 
dar remsis visokio plauko se-’ 
nųjų padavimų ir pasaulėžiū
rų gynėjai.

Nemaža žmonių buvo no
vo nusistatę prieš tikybų tik 
dėl to, kad ji buvo priešinga 
jų pasaulėžiūrai.

Kiti visai nekreipė į jų savo 
dėmesio, nes nematė visų jos 
kenksmingų žmogaus gyveni
mui pusių.

Kai dėl manęs, tai aš linkęs 
prie tos nuomonės, kurių yra 
poetas išreiškęs:

Si tibi vora videtur,
Decle manus et si falsa esi, 

acciiUĮere contra 1)

DAINUOS “PEPITOJ”jų puikus blizgučiai ir raudoni 
papuošalais

Jie buvo pasmerkti, iškeikti, 
paskelbti eretikais ir piktažo- 
dž i a u toj a i s. Ir negana to, jie 
buvo kankinami, jų kaulai ir 
sąnariai buvo laužomi, padai 
ir šonai visaip kuoneveikiami, 
kaip tik galėjo sugalvoti teolo
ginė šventosios inkvizilijos 
“išmintis.”

Beveik visos tautos javo au
klėjamą nukreipiančios į vai
kus tam, kad pagimdytų fana
tikus, t. y. žmones kenksmiiir 
gus ir nenaudingus visuome
nei, bet niekuomet nesirūpina 
išauklėti sąmoningus piliečius, 
gerus darbuotojus. Ir iš tikrų
jų, kam rūpintis geresne žmo
nių būkle, kuri pagal bažny
čioj) mokslą, yra lik laikina. 
Kokia gali būti pranione tau

kai nuo ją nuimami ‘ tose, kurioms diena iš dienos

nebuvo t i-kurios 
riamos.

Tikybos srity žmonės didžiuo
jasi tuo, kad pasilieka per vi
sų savo gyvenimų vaikais ir 
barbarais, nemokšomis.

Tuščias buvo filosofų ban-
jiems jų griešnų dužių skerd-, 
žiai Dievo vardu įsako.

Vaikystėje mes Įsiskiepija
me visus įspūdžius, kuriuos nėins vvriškuma, ^karžygišku 
mums kapelionai mokyklose Jie buvo privelti dre 
įkalba į musų gryną protą ir bfui prieS karalius ir bažny 
tuo mažina tautos dvasinį ju- ^.jbs «a)vbe.

O musų tėvai nesu- 
kad klerikalinės mo- 
yra žalingos lietuvių.jaj<|avę nuo tikybinių prieta

rų, išdrįsdavo pasipriešinti 
tiems prietarams ir parodyda-

drumą. 
pranta, 
kyklos, 
tautiniams interesams ne tik1 
tuo, kad jos trukdo musų tau
tos dvasinį judrumą ir neplc- vo žmonėms tiesa. Jie stengė- 
toja naujoviškam gyvenimui si llulIlvni; 1IU„ kuPrv,« piuvi- 

- i i » i- v - . reikalingų dorybių, bet ir to- kultu ir tikybos slėgiančią
nu, a< u i žmones .ir jų or (|eb |<a(| klerikalinės mokyklos negyvą ranką\ kad parodytų, 

internacionalines jė-.^jek mažai turi reikšmės daly-

Tačiau visais amžiais atsi
rasdavo žmonių, kurie atsipa-

numesti nuo kupros praei-

ganizuotos grupės iš paskuti
niųjų stengiasi šių dienų 
aplinkai ir sąlygoms taikinti 
ir primesti teorijas bei išva
das tikusias kelis tūkstančius 
metų atgal. 8iųjų pastangų 
vykdymas yra bjauriausioji 
žmonijos rykštė, juodžiausioj i 
dėmė, didžiausias progreso 
stabdis ir žmonijos gerbūvio

duoti žmogui

Tikintieji nenori apie tai ži
noti, nenori kreiptis prie paty
rimu ir proto, kuris lik vienas 

vadovau
jančias gijas šiame pasaulyje. 
Tikintieji, geri krikščionys, bi
jo Įsigilinti Į tų. dalykų,, kuri 
laiko sau svarbiausiu.

Tiki. nes jiems iš mažens 
buvo tvirtinama, kad reikia

Jie pasitiki jais, nes jų bo
čiai pasitikėdavo, dreba dėl to, 
kad jų pranokėjai drebėdavo, 
beveik niekuomet nepasiryž- 
davo duoti sau aiškią savo ti
kybos apyskaitą. Krikščionys 
nemėgsta, kad kas ateitų ir ati
trauktų dėmesį nuo jų mąs
tymų apie busimąjį pragarą ir 
rojų arba apie tą dangų, Į ku
ri, pasak biblijos, Povilo du
sia buvo pakelta.

Krikščionys, geri katalikai, 
laikytų save nusikaltėliais, jei
gu ‘ ;reiptų savo drąsų žvilg
sni Į senovės prietaru aptrauk- 
tv dalyką. Tikintieji nenori; 
matyti, kad žmogus viiuomet 
buvo sa\» prietarų, savo chi
meriškų (neįvykdomų) vilčių 
ir baimių auka, ir kad dėl tų i 
pačių priežasčių tyrimas buvo 
beveik negalimas.

Tikintieji, geros davatkos, 
tikri katalikai palieka savo 
aliejumi pateptiems vadovams 
už save mąstyti jie gauna iš 
bažnyčios idėjas jau visiškai 
gatavas, iškeptas, pašventytas 
ir žmoguj-- bevelija jas kartoti, 
negu kad suprastų. Tikintie-'
ji noriai po visą pasirašo, ką kartos į kartą eina

stiprina 
gas. Kapelionai ragina moks
leivius, kad neskaitytų garse
nybių veikalų, jei jis žino, ku
rios yra Įtrauktos į bažnyčios 
uždraustų knygų sąrašą (Į in- 
dex’ą librorum prohibitorum).

Tuo budu, klerikalinėje dva
sioje išauklėtas jaunuolis ma
žai arba visai nebegalvoja apie 
tikybą, perdaug dygliuotą ir 
niaurią, negalinčią sudominti 
musų proto. j

* • . IJei atsitiktinai kokis noi’s( 
drąsus jaunuolis jusidomės ti-i 
kybą, tai tik apgraibomis arba! 
šališkai ir greit tas nuobodus ( 
dalykas jam Įkyrės.

Pribrendusiame amžiuje žmo
gaus protą atitraukia ir 
duo jam tinkamai tyrinėti Ii-! 
kybinius klausimus įvairus rū
pesčiai, naujos aistros, garbės, 
turtų troškimas ir išdidumas.

Italų išdidumas, tuščia gar-! 
bė prisirišimas prie aukštų ti- 
tiblų: “Cavaliere”, “Comendan- 
tore”, Vokiečių išdidumas — 
prie asilo kailių: “Herr Dok- 
tor’, “Herr Professor”, Ameri
kiečių išdidumas — prie turto 
didumo, doleriu skaičiaus: 
vienas vertas liek, o kitas dvi
gubai tiek dolerių.

Kunigų išdidumas pasireiš
kia pretendavimu žinoti pasau
lio sutvėrimą iš nieko, t. y. 
“ex nihilio, nihil”, angelų pa
vertimas Į velnius, žydų bibli
jos svarbumų, laužų ereti
kams sukrovimą ir t.

Senatvėje nublukusieji gabu
mai, virtę mechaniškais įpra
timais, amžiaus ir ligų nuslo
pintas protas, mirties ir pra
garo baimė, visa tai neduoda 
mums rūpintis pažvelgti į mus 
išsišakojusių pažiūrų šaltinius. 
Štai dėl viso to tikibinės pa
žiūros, kartą įprastos, pasilie
ka ir tęsiasi ilgą amžių eilę, iš

negyvų rankų, kad parodytų

Jauna “Pirmyn” choro solistė 
Vera Skusevičiutė, kuri dainuos 
operetėj “Pepitoje”.

ne

ŠOKS “PEPITOJE”

kai ir asmenys, daugiausiai 
gerbiami

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

GEGUŽES 20 DIENį
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rottcrdamų, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą.

GEGUŽĖS 27 DIENĄ 
Laivu GRIPSHOLM 

SLA. EKSKURSIJA tešlai į KLAIPĖDĄ.
■į- 

■ • fBIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIH” 

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

giaus kaip paskirta.

P-lė Irena Juozaitis ir Vytautas Zereni Beliajus, kurie šoks 
“Pepitoje”. Vytautas Z. Beliajus sumokino visus baleto nume
rius, kurie pamargins operetę.

kalbama, kad jų Dievas Jahve 
norįs, kad jos melstųsi, gailė
tųsi, nuolat vaitotų, gyventų 
baimėje ir kovotų , su velnio 
pagundomis.

Kaip galėtų egzistuoti visuo
mene, susidėjusi iš žmonių, į- 
tikintų, kad reikia ignoruoti 
(vengti > žemiškų gyvenimų,

1) Jei jau tau pasirodys tikra —at- 
siduok jai, o jeigif netikra, tai stok prieš

) Mistika — Slaptumas, nsonijimas, 
metafiziška — anapus fizikos, kas ne
suderinama su fizikos, gamtos mokslais, 
stebuklų sritis.

“Laisvamanis.”

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną.

LIEPOS 18 DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN”

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

Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sujun
gs narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
•eiptis pas sekančius agentus:

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.

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

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

M

- PAUL MOLIS, 1730—24th St., 
Dctrott, Midi, 

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

J. J. URBŠAS, 187 Oak Street, 
Lawrence, Mass. . į.

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

C. J. WOSHNER, 122 Hornaday 
Road, So. Pittšburgh, Pa. '' 

A. VARAŠIUS, 1200 Carson St., 
Pittšburgh. Pa»

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

NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

Alaus Stiklas ir Sandvičius Dykai
' ■ ■___________________ '_______________ >

Naujienų ir Radio Kliubo
ŠVINE? I

' .. ; Į '. ■. t

SEKMADIENY,

GEGUŽIO 21,1933
THE OAKS DARŽE

■ ■ \ ■4 ’

Archer Avenue ir 123rd Street
Tai bus tikrai nepaprasta gegužinė (Sekite musų prane

šimus Naujienose ir klausykite kas rytą per radio)
■ . , ■ . - ■ . ■ '■ i

REPUBLIC 3100

J. J. BAGDONAS
UETUVĘJ GRABORIUS

Liūdnoj valandoj paveskite man visus savo rupesSus.) 
, Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street

NAKTIS BALTIJOS PAKRANTĖSE”
Trijų Veiksmų Pilna Dainelių, Žaismių ir šokių, Labai Linksma Melodrama, : Rengia “DUNDULIENĖS ARTISTŲ GRUPE*’

■K ŠEŠTADIENY, (Subatos Vakare), GEGUŽES-MAY 6 DIENĄ h®
Pirmi kartą Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted Street

Genovaitė ir Onytė Julevičiutės, V. Gudyniute, A. Bernotaitė, A. Balčiuniutė, A. A man tai te, O. šimeniutė, St. Gedviliutė, C. Krauz, Jonas 
K. Šimkus, L. Oksas, Ą. Mažeika, J. Butkus, A. Vaičaitis, L. Alellunas, Dali Zalpiutė, Scenerijus B. Liutkevičius, Rež. M. Dundulienė.

——.■■■'■■I i ■ I ■ i,—■Mta'fMpnrtUvM———......—...................... '“> ■■ ■».......... <—" ■' ' ..................... .. .........—“ I ■ ■ < .......................—.... ——■■■—■»■ ...................... p p.im ....................... I" m..........n—..................... ■.....................................................................................

Po vaidinimui eia balsavimas Gegužes Karalaitės. Visus kviečiame atsilankyti ir pasilinksminti prie geros GRUŠO ORKESTROS.
PRADŽIA LYGIAI 7:30 V AL, VAĘĄRb .. v-,, i ..... .  ...... ..... ,, ■----------- ---------------
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Vaidinime dalyvauja —- < 
Pukinskas, J. Baltaragis,
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1 NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500"

” Editor P. GRIGAITIS

by

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy____________________ .
Entered as Second Class Matter 

M a re h 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8600.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

Užsisakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams
Pusei metų ........ .................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam __ ..........
Vienam mėnesiui ______ _

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________ _
Savaitei
Mėnesiui

t
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštu:
Metams
Pusei metų ......__
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui .......... ..............

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

FARMERIŲ REIKALAVIMAI

$7.00
8.60
1.76
1.25

,75

Nors Jungtinių Valstijų kongresas pareiškė savo 
pritarimą įstatymo sumanymui, kuriuo einant valdžia 
stengsis padėti farmeriams, keldama kainas žemės ūkio 
produktams, bet Dės Moines, la., susirinkęs farmerių 
kongresas nutarė šio mėnesio 13 dieną pradėti streiką, 
iki nebus išpildyti farmerių reikalavimai.

Farmeriai reikalauja, kad jų produktams butų ga
rantuotos tokios kainos, kurios ne tik padengs gamy
bos išlaidas, bet ir užtikrins farmeriams tam tikrą pel
ną. Be to, jie reikalauja, kad butų atnaujinti farmų 
morgičiai, nustatant jiems V/2 nuošimčių palūkanų.

Negalima sakyti, kad šitie reikalavimai butų netei
singi. Javams, gyvuliams, pienui ir kiaušiniams kainos, 
kurias gauna farmeriai, yra taip žemos, kad farmeriai 
beveik negali išsiversti. Už savo darbą farmeriai turi 
teisę reikalauti žmoniško atlyginimo. Tokio atlyginimo 
turi teisę reikalauti visi žmonės, kurie dirba naudingą 
visuomenei darbą. Bet klausimas, kaip tuos reikalavi
mus išpildyti?

Šiandie Amerikoje yra apie 13 milionų darbininkų, 
kurie visai neturi uždarbio. Jų padėtis yra dar bloges
nė, negu farmerių, nes farmerys, jeigu negali parduoti 
savo produktų, tai bent pats turi ką valgyti; farmerys, 
kad ir įklimpęs į skolą, turi pastogę. O bedarbiui mies
te ant kiekvieno žinksnio reikia pinigo, kad jisai galėtų 
gyventi.

Užtikrinti bedarbiams uždarbį yra taip pat sunku, 
kaip ir užtikrinti geras kainas farmerių produktams. 
Tai padaryti butų galima, tiktai pakeitus dabartinę eko
nominę sistemą.

Jeigu valdžiC^TShtuotų farmeriams, kad visi jų 
produktai bus nupirkti ir' kad už juos bus užmokėta 
tam tikra kaina, tai valdžia turėtų paimti žemės ūkį 
į savo rankas. Valdžia turėtų spręsti, kiek ir kokių ja
vų farmeriai privalo sėti, kiek ir kokių gyvulių jie pri
valo auginti ir t. t. Bet tai reikštų galą privatiniam 
žemės ukiui. t

Į tą pačią pusę eina ir farmerių reikalavimas su
mažinti, nuošimčius jų skoloms (niorgičiams). Šio rei
kalavimo išpildymas reikštų, kad didesnę dalį farme
rių skolų pasiima ant savęs valdžia. Jeigu valdžia 
siimtų mokėti farmų skolas, tai ji turėtų reikalauti 
ir balso farmų vedime.

Farmerių kongresas Iowoje šitų išvadų gal ir
nori daryti. Bet jų reikalavimai, iš tiesų, reiškia, kad 
privatinis žemės ūkis Amerikoje yra nebegalimas.

Abejotina tačiau, ar Amerikos valdžia šiandie yra 
prisirengusi paimti farmas savo globon. Ir dar didelis 
klausimas, ar tai butų sveika žemės ukiui. Butų nau
dingiau patiems farmeriams ir visam kraštui, jeigu far
meriai susiorganizuotų ir patys bandytų tvarkyti že- 

, mės ūkio produkciją ir kainas, — panašiai, kaip Dani
jos ūkininkai. Tuomet valdžiai nereikėtų kištis ne į sa
vo dalykus.

konferencijoje paėmė viršų 
Franci jos imperialistai ant VVil- 
sbno idėjų? Ar jiems džiaugs
mas, kad Lietuvos tautininkai 
ginkluota jėga nuvertė demo
kratinės koalicijos valdžią ir 
kad Vokietijoje įsigalėjo fa
šistiškas barbarizmas?

“Sklokos” vadai ir jų organo 
redaktoriai, matyt, patys neži
no, ar tais dalykais džiaugtis, 
ar ne. Jeigu jie protautų, kaip 
Šimtaprocentiniai stalincai, tai 
jie žinotų, kad ik to reikia 
džiaugtis. Kiekvienas demokra
tijos pralaimėjimas, nežiūrint 
kokių nelaimių jisai neša žmo
nijai ir kiek kraujo jisai kaš
tuoja / darbininkų klasei, yra 
laimėjimas bolševizmo akyse. 
Iš tiesų, juo daugiau reakcijos, 
juo baisiau nukenčia darbinin
kų klasė, tuo bolševikams at
rodo geriau. Nes jie mano, kad 
pasaulis puls jiems į glėbį, ka
da gyvenimas žmonių masėms 
pasidarys nebepakenčiamas.

Bet “sklokininkai” 
nistų svajonę apie 
periodą” netiki, 
prablaivėjo, kad 
gei desperacija 
kartais visai ne 
Hitlerio glėbį.

komu- 
trečiąjį 

Jie jau tiek 
jie mato, jo- 

mases stumia 
Stalino, bet į 

Taigi durnai
džiaugtis reakcijos pergalėmis 
jie negali. Bet jeigu nesidžiaug
ti, tai kaip į tuos įvykius žiu- 
reti-

Laikyti juos nelaimėmis, tai 
reikštų pripažinti tiesą “Nau
jienoms”, kurios sako, kad 
kiekvienas smūgis demokratijai 
yra karty smūgis darbininkų 
klasei. “Nauj. Gadynė” bando 
susirasti kitokį, neva “revoliu
cinį” kelią. Ji apgailesstąuja 
demokratėj os-pralaimėj i mus, bet 
kartu ji stengiasi dėl jų štf- 
versti bėdą ant demokratijos 
gynėjų, o ne ant jos griovikų!

Tai ve iš kokio taškdregio ji 
ir kritikuoja “Naujienų” poli
tiką. Ji vadina ją “politika bur
žuazinio (?) idealizmo (??), 
pridengto (?) socialistine fra
zeologija”. “Sklokihinkų” aky
se mes butuhle Okei, jeigu mes 
taip pat, kaip ir jie, verktume, 
kada demokratija yra parblokš
ta, bet ją spardytume ir spjau
dytume, kol ji yra gyva.

INFLIACIJA AR DEFLIA
CIJA?

ap- 
sau

Hitlerį, o Amerikoje valdžia ji duoda daugiau darbų. Dar- 
buvo priversta uždaryti visus 
bankus, kad; nesusinuktų finan
sinė krašto struktūra!

Jeigu*infliacija niekur nesu
tverė darbų, tai kodėl sovietų 
Rusijoje per ketverius su vir
šum metus darbų buvo tiek 
daug, kad valdžia buvo pri
versta traukti iš kaimo muži
kus ir statyti juos prie fabri
kų darbo? “Sklokos” kūdikiai 
gal įsivaizduoja, kad gėnialė 
Stalino “piatilietka” padarė tą 
stebuklą, bet tegul jie palygi
na dabartinę rusiško rublio ver
tę (4 amerikoniški centai) su 
pilna auksine jo verte (51 
centas), tuomet jie pamatys, 
kas tuos darbus sovietų pra
monėje sutverė.

Pagalinus, “Nauj. Gad.
pratlyvas žmogus” turėtų atsi
minti Vokietijos infliacijos lai
kus (1923 ir —24 metais) 
kuomet Vokietijos dirbtuvės
dirbdavo viršlaikį; taip pat in
fliaciją Francijoje, Belgijoje ir 
kitur.

Vadinasi yra faktas, kad 
infliacija visur padaugina dar
bus. Juo ji būna gilesnė, juo'

bus naikina defliacija.
Su infliacija yra blogumas 

'tas, kad jai įsibėgėjus, sunku 
ir kartais stačiai negalima, ją 
sustabdyti. Nekontroliuojama, 
per toli nuėjusi ir visiškai pi
nigų vertę sunaikinusi infliaci
ja sudėmoralizuoja krašto ūkį 
ir iššaukia tokj pat krizį, kaip 
nesuvaldoma defliacija. Norma- 
lis ekonominis gyvenimas eina 
viduryje tarpe infliacijos ir de
fliacijos.

Iš dabartinės aštrios defliaci
jos Amerikai nėra kitokios iš
eities, kaip tik — arba tęsti 
defliaciją toliau, iki subahkro-

nds visados yra labiau abstrak-.kos į mano meną. Ką gero aš 
tiškas, negu mes įsivaizduoja- esu nuveikęs, tai erų skolingas 
me. Pavidalas bei spalva pa- jums. Ak, jus nežinote, kiek 
tako mums tik apie pavidalą 
bei spalvą —tai ir viskas. Man 
dažnai atrodo, kad menas 
daug labiau užslepia meninin
ką, negu jis kada nors parodo 
jį. Tai-gi, kada aš gavau šį pa- 
siulijimą iš Paryžiaus, aš nu
sprendžiau padaryti jūsų at
vaizdą svarbiausiu daiktu ma
no parodoje. Man nei į mintį 
neatėjo, kad jus atsisakytumė
te. Dabar a matau, kad jūsų 
buvo teisybė. Atvaizdas nega
li Huti rodomas. Jus neturite 
pikti anty manęs, Dorianai, už

“su-

tuos visi bižniai, arba įvykinti i pasakiau jums. Kaip
daliną infliaciją, kad dolerio ^u, s^i nš esu sakęs Hen- 
verte pasiektų normalų stovį.

Bet kaip su algomis? klau
sia “sklokos” “supratlyvas žmo
gus”? Su algomis yra taip: ka
da yra darbų, tai darbininkai, 
viena gauna algas; antra, jie 
turi galimumo kovoti už dides
nes algas. O prie defliacijos, 
kada dhrbų nėra, tai milionai 
darbininkų algų visai negauna, 
o kitiems jos yra nuolatos ka
pojamos!

VerfŽ A. Kartanus.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
Oscar Wilde

apvilinga išpa-

laukėte, 
daugiau 
matėte? 
pamaty-

jųs
riui, jus esate sutvertas, kad 
jus garbintų.”

Dorianas Gray’jus giliai at
sikvėpė. Spalva sugrįžo į jo 
skruostus ir šypsena virpėjo 
ant jo lupų. Pavojaus jau bu
vo praėjęs. Jis. buvo apsaugo
tas ant kiek laiko. O vis-gi jis 
negalėjo susilaikyti nuo bega
linio gailesčio tapytojaus, ku
ris ką tik buvo atlikęs keistą 
jam išpažintį, ir jis aimanavo, 
ar jis pats kada nors bus 
draugo asmens valdomas. 
Lordas Henrius, turėjo žavin
gumo būdamas labai pavojin
gas. Bet tai ir viskas. Jis bu
vo perdaug gudrus ir perdaug 
ciniškas, kad tikrai pamėgtam 
jį. Ar kada nors atsiras toks 
asmuo, kuris pripildys jį to 
keisto stabmeldiško garbini
mo? Ar tas tai vienas iš daik
tų, kurį gyvenimas buvo pas
kyręs' jam?

“Dorianai, tas man yra la
bai nepaprasta,” tarė Hall- 
wardas, “kad jus turėjote pa- 
tėmyti tą atvaizde. Ar jus iš 
tikro matėt?”

“Aš mačiau ką nors jame,” 
jis atsakė, “kažką, labai keis
tai atrodantį man.”

“Gerai, tai jus nepaisykite, 
jei aš pažiūrėsiu dabar į tą 
daiktą?”

Dorianar Gray’jus pakraipė 
savo 'galvą. “J ės i heprivalote 
prašyti to nuo manęs, Bazi
liau. Aš jokiu bildu negalė
čiau pavelyti jum stovėt prie
šaky to atvaizdo;”

“Be abejo, jus kada nors

man kainuoja visko jums pa
sakymas, ką aš pasakiau.”

“Mano brangus Baziliau,” 
tarė Dorianas. “Ką-gi jus man 
pasakėte? Tik tą, kad jus jau
tėte perdaug garbinę mane. 
Tas nėra nei komplimentas.”

“Aš tai nei nemaniau vadin
ti komplimentu. Tai buvo iš
pažintis. Dabar, kai jau aš 
atlikau, atrodo lyg kas nors 
butų išėjęs iš manęs. Gal būt, 
garbinimą nereikėjo parodyt 
žodžiais/’

“Tai buvo 
žintis.” 

i

“Kodėl, ko-gi 
Dorianai? Jus nieko 
nematėte atvaizde, ar 
Ar buvo ko daugiau 
ti ?”

“Ne; nieko daugiau nebuvo 
pamatyti. Kodėl jus klausiate? 
Bet jus neprivalote kalbėti 
apie garbinimą. Tai yra nesą
monė, Baziliau. Jus ir aš esam 
draugai, ir mudu visados pri
valome pasilikti lokiais.”

“Jus turite Henrių,” liūd
nai tarė tapytojas,

“O, Henrius?” šuktelėjo vai
kinas, truputį nusijuokdamas. 
“Henrius praleidžia savo die
nas pasakodamas dalykus, ku
riems negalima tikėti, o vaka
rus praleidžia darydamas tą, 
kas neįmanoma. Tai yra bū
das gyvenimo, kokį aš norė
čiau gyventi. Vis-gi, kokiai ne
laimei ištikus, aš 
kad aš eičiau prie 
Aš greičiau eičiau 
Baziliau.”

“Ar jus man vėl 
atvaizdui?’’

“Negalima!”
“Dorianai, jus sugadinate 

mano, kaipo menininko, gyve
nimą atsisakydamas pozuoti. 
Nei vienas žmogus nebuvo už
tikęs dviejų idealių daiktų. 
Tik keletas teužtiko vieną.” 
, “Aš tą jums negaliu išaiš
kinti, Baziliau, bet aš nieka
dos nebegalėsiu jums pozuoti. 
Atvaizde esti kažko pražūtin
go. Jis turi, nuoravą gyvenimą. 
Aš ateisiu pas jus ant arbatos. 
Tas bus tiek pat malonu.”

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
“Aš matau, kad jus patėmii 

jote. Nekalbėkite. Palaukite, 
kol jus išgirsite ką aš pasaky
siu. Dorianai, nuo to momen
to, kada aš susitikau jus, jū
sų asmuo turėjo labai nepap
rastos įtakos ant manęs. Jus 
valdėte mano sielą, protą ir 
paėgas. Jus tapote man mato
ma inkarnacija nematomo i- 
dealo, kurio atmintis mums 
artistams, vaidenasi lyg pui- 
kiausis sapnas. Aš garbinau 
jus. Aš pasidariau pavydus 
kiekviena 1̂, į kurį jus prakal
bėjote. Aš norėjau pasilaikyti 
jus sau vienam. Aš tebuvau 
linksmas, kada aš buvau prie 
jūsų. Kada jūsų nebuvo prie 
manęs, jus vistick pasilikote 
mano mene... Žinoma, aš nie
ko apie tai nedaviau jums ži
noti. Tai nebūtų buvę galima. 
Jus to nebūtumėte supratę. 
Aš pats nelabai supratau. Aš 
tik žinojau, kad aš, akis į akį 
mačiau tobulybę ir kad pa
saulis pasidarė nuostabus 
mano akims — perdaug nuo
stabus, gal būt, nes tokiuose 
garbinimuose yra pavojus, pa
vojus pražudyme jų, nema
žiau ir laikyme jų... Savaitė 
po savaitės slinko, o aš vis 
labiau ir labiau atsidaviau 
jums. Tada atėjo naujas pasi
reiškimas. Aš nupiešiau jus 
kaipo Paris’ą puikiuose šar
vuose, ii’ kaipo Adonis’ą med
žiotųjų apsiausiu bei nušvies
ta šernams medžioti jetimi. 
Apvainikuotas stambiais lotu* 
sų žiedais jus sėdėjote prieša
kyje Adriano laive, besižval
gydamas skersai sudrumsto 
žaliojo Nilįaus. Jus rymojote 
ant ramaus tvenkinio kuki ame 
nors graikų gojuje ir malėte 
tykiame vandens sidabre savo 
nuostabų veidą. O tas viskas 
buvo tuo, kuo menas turėtų 
būti, —- nesuprantamas, idea
lus, bei tolimas. Vieną dieną, 
pražūtingą dįeną, kai aš ma
nau, aš nusprendžiau nutepti 
jūsų nuostabų atvaizdą taip, 
kaip jųš išįtikro esate, ne ap
vilktą negyvos praeities rū
bais, bet jūsų pačių pasipuo
šimuose ir jūsų pačių laikuo
se. Ar tai budo realizmas, ar 
vien tik jūsų ašmens nuosta
bumas, aš nežinau kas taip 
tiesioginai, be ruko ar uždan
gos, apsireiškė man. Bet aš 
žinau; kad tą dirbdamas, kiek
vienas dažų ■ krislelis bęi kįek- 
vicįą spalvos.? pl4vel4;! nidn 
rodėši išaiškinanti mano pa
slaptį* Aš pradėjau bijoti, ka4 
kiti gali sužinoti apie mano 
stabmeldišką jus garbinimą. 
Aš jaučiau, Dorianai, kad aš 
parodžiau perdaug, kad aš bu

vau įdėjęs perdaug savęs į jį. 
Tada tai aš ir nusprendžiau 
niekados nepavelyti to atvaiz
do jokiai parodai. Jus buvote 
truputį suerzintas; bet jus ta
da visko nesupratote, ką tas 
reiškė man. Henrius, kuriam 
aš apie tai kalbėjau, nusijuo
kė iš manęs. Bet aš to nepai
siau. Kada atvaizdas buvo už
baigtas, ir aš vienas sėdėjau 
prie jo, aš jaučiau, kad mano 
buvo teisybė... Gerai, po kelių 
dienų tas daiktas apleido ma
no studiją, ir taip greitai, kaip 
aš užg^iiaužiaiĮ 
mą jo budimo
atrodė, jogei aš buvau nepro
tingas įsivaizdavime, kad aš 
buvau matęs ką nors nepapra
sto jame, daugiau už tą, kad 
jus buvote nepaprastai gražus, 
o aš mokėjau tepti. Net ir da
bar, aš negaliu susilaikyti nuo 
minties, kad tai yra klaidinga 
manyti, jog aistra, kurią jautė 
daiktą tverdamas, iš tikro pa
sirodo sutvertame darbe. Mc- vienatinis asmuo, turėjęs įta- nia gauti Naujienose.

žavingumą

nemanau, 
Henriaus. 
prie jūsų,

pozuosite

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

“Niekados.”
“Gerai, gal jus ir liesą sa

kot. O dabar sudie, Dori anai. 
Jus buvote mano gyvenime

prasmės, nes ji apie 
mažiausios nuovokos, 
idėja jai yra “idea- 

o kiekvienas idealiz- 
“buržiiazinis”.
klokininkų” organas

PAVASARIO RUMBA!
ne-

AR DEMOKRATIJOS PRALAI
MĖJIMAIS REIKIA 

DŽIAUGTIS?
-.....—— i., j

Opozicininkų organas ryžosi 
sukritikuoti visą “Naujienų” 
politiką — nuo pasaulio karo 
iki dabar. Jisai mini ir nabaš- 
ninką prezidentą Wilsoną, ir 
Vokietijos Hindenburgą, ir Lie
tuvos liaudininkų ir socialde
mokratų bloką, iki galų gale 
jisai prieina prie Roosevelto 
“gerų norų ir gerų reformų”. 
Ir pasirodo, kad “visuose tuose 
atsitikimuose ‘Naujienos’ pra
laimėjo”. '

Vadinasi, jeigu Wilsonas at
sižadėjo savo “14 punktų”, da
rant taiką Versalėję, tai — 
“Naujienos” pralaimėjo!

Jeigu prieš Lietuvos liaudi
ninkų ir socialdemokratų Val
džią armijos karininkai, kleri

kalai ir smetonininkai įvykdė 
ginkluotą “pučą”, tai — “Nau
jienos” pralaimėjo!

Jeigu Vokietijos Hindenbur- 
gas sulaužė savo priesaiką ir 
susidėjo su junkeriais ir hitle
rininkais, tai — “Naujienos” 
pralaimėjo!

Ką “Naujoji Gadynė” nori 
tuo pasakyti, tai, tur būt, nė 
ji pati nežino. Nes argi ji mar- 
no, kad mes esame atsakomingi 
už Wilsono nepasisekimus, už 
Lietuvos perversmą ir už kontr- 
revoliucijos pergalę Vokietijo
je?

Tiesa, kad “Nauj. Gadynės” 
suminėtieji įvykiai reiškia pra
laimėjimus žmonijos progresui. 
O kadangi mes esame žmoni
jos dalis ir stojame už jos pro
gresą, tai tie pralaimėjimai 
reiškia pralaimėjimus ir muitas. 
Bet argi “sklokininkų” orga
nas sakys, kad tie “musų” pra
laimėjimai yra jo laimėjimai?

Ar Pruseika ir jo draugai 
džiaugiasi tuo, kad Versalis

Ginčytis su “Nauj. Gadyne” 
apie buržuazinį idealizmą, nė
ra jokios 
j į neturi 
Kiekviena 
lizmas”, 
mas yra

Bot “s
savo skystąją pasaką užbaigia 
konkrečiu klausimu, i kurį ver
ta pažvelgti truputį arčiau. Ji
sai rašo:

“Paimkit ‘Naujienų’ straip
snius apie dolerio infliaciją. 
Sarmata juos skaityti. Girdi, 
‘pakils biznis, vėl pradės jis 
duoti pelno, tai padidės dar
bai ir žmonių pajamos’.

“Kiekvienas supratlyvas 
žmogus žino, kad infliacija; 
visų pirmiausia, pačiupinės 
darbininkus. Kiekvienas, ro
dosi, turėtų žinoti, kad in
fliacija nesutvėrė darbų nei 
Anglijoj, nei kitur. Taip, 
kainų pabrangimą ji duoda, 
bet kaip su algomis? Tą ar
gumentą ‘Naujienos’ nustu
mia į užpečkj.”
Tai tokia “supratlyvo žmo

gaus” išmintis. Jisai “žino”, 
kad infliacija nesutvėrė darbų 
nei Anglijoj, nei kitur. Bet iš 
kur jisai tatai žino? Jeigu 
Anglijoje, kur infliacija yra ne
didelė ir griežtai kontroliuoja
ma, ta infliacija nesutvėrė dar
bų, tai kodėl Anglijoje per pa
skutinius pusantrų metų eko
nominis kriziš nedidėjo, ir be
darbių skaičius pasiliko toks 
pat ar net trdputj sumažėjo,— 
kuomet Amerikoje ir Vokietijo
je per tą patį laiką krizis da
rėsi vis aštresnis ir aštresnis? 
Nepakęsdamos nuolatos vis di
dėjančio skurdo; žmonių mai
šės .Vokietijoje nubėgo paskui
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LIETUVOS ŽINIOS
Sudegė Lygumų 

miestelis
Tryliktą balandžio dieną užsi

degė... tryliktas Pakruojaus 
gatvės namas. — Miestelio 
stogai beveik visi buvo šiau
diniai, todėl nuo degančio 
užsidegė kiti. — Sudegė 87 
namai: 45 gyvenami, 32 tvar
tai, 4 daržinės, 3 klojimai, 2 
svirnai ir 1 verpykla. — Su
degė pedagoginis muziejus. 
Pelečris Strumelis šoko į il
gių.—Liko be pastogės apie 
100 šeimą.— Žydai apsigy
veno sinagogoje. — Nuken-
tėjusiems maistas pristato
mas iš Šiaulių ir Pakruo
jaus. — Sulaikyti keli vagys 
naudojęsi nelaimės metu. — 
Padaryta per 300,000 litą 
nuostolių, dauguma turto 
nebuvo apdrausta.

Balandžio 13 d., rašo “D. 
N.“. Šiauliuose gauta žinia, 
kad dega Lygumų miestelis. 
Tuoj buvo sirena sušaukti 
Šiaulių gaisrininkai, ir išva
žiavo į Lygumus.

Balandžio 13 d. 3 v. ryto Ly
gumuose, Pakruojaus g. 13 nr. 
Čiuberkio tarnaite, pakūrė 
krosnį negyvenamame namo 
gale ir pati nuėjo į kitų namo 
galų sutvarkyti kambarius. 
Čiuberkio namas stovi beveik 
pačiame miestelio krašte rytų 
pusėje. Staiga užsidegė Čiu-

DŽIAUGSMAS 
ŠEIMININKĖMS! 

Peoples Furniture 
Company 
Krautuvės 

sinlija didžiausias Plovyk
lų Vertvbes v

Naujausio Modelio Graži, 
tvirta ir greitai plaunanti 

drabužius

THOR
pl-vvkL. *Q7 Ef| 
tik uz .......... į
Nauja ir pagerinta, užtik
rinta tarnauti desėtkus me
tu, ,pagarsėjusi Amerikoje

MAYTAG
PLOVYKLA Eft
tik už ..... . O9BwU
Lengvais išmokėjimais • pri
taikoma visiems pagal norą 

ir išgalę.

MATYKITE TUOJAUS

PEOPLES
FURNITUBE CO.
KRAUTUVES
4179-85 Archer Avė.

Corner Richmond Street

NAUJIENOS, Chicago, UL

Pereitų pirmadienį niekuriuose Chicagos priemiesčiuose tiek prilijo, kad galima buvo plaukioti valtimis, štai Bellwood jau
nuoliai džiaugiasi proga plaukioti valtimis. Bet nesidžiaugė jų tėvai, nes nuo potvynio nemažai nukentėjo jų namai.

berkio namo šiaudinis stogas 
ir momentaliai pradėjo lieps
noti. Tuo metu pute stiprus 
rytų vėjas, kuris pradėjo ne
šioti degančius šiaudus. Po 
10 min. įvairiose miestelio vie
tose jau degė.

keturi namai.
Miestelio namų beveik visi 

stogai buvo dengti šiaudais, 
todėl ugnis žaibo greitumu 
plėtėsi. Tuoj buvo apimti ne
toli stovį namai ir taip užsi
liepsnojo
87 namai, kurie iki pamatų 

sudegė.
Iš sudegusių namų 45 buvo 

gyvenami, 32 tvartai, 4 darži
nės, 3 klojimai, 2 svirnai ir 
viena verpykla.

Nuo gaisro taipogi labai nu
kentėjo ir mokykla. Kadangi 
mokykla yra mūrinė, tai ji

SKILVIO LIGAS
Palengvinsite be Badavimo su

ULCERIŲ IR 
SKILVIO VAISTAI

Moksliška Preparacija Reko
menduojama nito U.1 cerių

Skilvyje. Acidosis, Nevirški
nimo ir Skilvio Uždegimo

> Taipgi geras tiems, kurie 
neturi apetito.

Ale valHtai daugelio buvo vartoti ir 
davė labai geriiH rezultatus, ir tuomet, 
kaip kiti vaistai nepagelbėjo. Mes pra
šome, kad Jus ifiinėglntumėte Juos, Jeigu 
Jus kenčiate nuo skilvio vočių, (uleers) 
rugštumų (acidosis) arba kitokių skil
vio llgtj. Jus gausite greita palengvinimą.

— KUPONAS —
PraSau prisiųsti man lapeli “Sužinokite 
Teisybę apio Vidurių Votis’’

Vardas __________________ ___________

Adresas ---------------------------------- ______

Zaleski’s Laboratory
7554 S. Halsted St. 

Tel. Triangle 8687
CHICAGO, ILLINOIS.

nesudegė, bet sudegė 20 suo
lų, nešant sulaužyti mokslo 
įrankiai, išdaužyti langai ir 
kt. Prie mokyklos mok. Bo- 
jarskio buvo suorganizuotas 
pedagoginis muziejus, kuris 
visas sudegė. Mokykla buvo 
pastatyta Lygumų valsč. savi
valdybės ir dabar jai teks da
ryti kapitalinį remontų.

Daugiausia nuo gaisro nu
kentėjo Lygumų klebonas, ku
riam sudegė tvartai, daržinė, 
svirnas, ir valšykla, kuri buvo 
apdrausta 33,000 litų, buvusios 
9 karvės, 3 veršiukai, kiaulės, 
ūkio įrankiai, pašaras ir kt. 
inventorius. Netoli Čiubcrkio 
namo stovėjo J. Perkaus vilnų 
karšykla, kuri buvo apdraus
ta 33,000 lt. O nuostolių pada
ryta daugiau kai už 80,000 lt.

Užsidegus feldšerio Strume- 
lio namams, jis taip susijaudi
no, kad puolė į ugnį, ir smar
kiai apdegė. Tik kiti žmones 
jį iš ugnies ištraukė ir atvežė 
į Šiaulių ligoninę gydyti.

Gaisro gesyti atvyko Šiau
lių savanorių ugniagesių ko
manda, Rądyijiškio geležinke
lio batalijono buris, Joniškio 
ir Pakruojaus gaisrininkų ko
mandos. Tik po keleto valan
dų intensyvaus darbo gaisrų 
pavyko lokalizuoti. Šiaulių 
gaisrininkams vadovavo p. M. 
Leibavičius. Šiauliuose siurb
lių parduotuvės vedėjas p. Ka- 
cinas paskolino siurblį, kuris 
buvo labai reikalingas, nes 
vandenį teko pumpuoti iš ne
toli esančio prūdelio.

Nuo gaisro nukentėjo apie 
100 šeimų, žydai apsigyveno 
sinagogoje, o katalikai apsigy
veno pas išlikusių nuo gaisro 
namų savininkus, ir pas arti
mesnių kaimų ūkininkus. Ka
dangi iš ugnies daiktų beveik 
niekas negalėjo išnešti, tai su
organizuotas maisto pristaty
mas iš Šiaulių ir Pakruojaus. 
Be to, Šventomis bus padegė
liams surinkta maisto, rūbų ir 
kt.

Per gaisrų buvo sulaikyta 
daug vagilių, kurie “begelbė- 

dami” didesnę, dalį daiktų ki
šo į kišenius.

Gaisras padarė per 300,000 
litų nuostolių, didesnė dalis 
neapdrausta. —J. Meldutis.

Nežinomi Lietuvos 
gamtiniai turtai.

KAUNAS. — Musų žemėje 
auga visoks* šiame klimate, 
įmanomas javas ir vaisius*. 
Tai beveik vieninteliai iš mu
sų žemės semiami turtai. liet 
ne juos vienus musų žemė 
duoda. Kalba, nors nelabai į- 
tikinamai, apie geležies rudų, 
o apie gipso klodus musų že
mėj ne tik kalba, bet juos ir 
naudoja, kad ir nelabai plačiu 
mastu. Na, toliau: molis ply
toms, smėlis stiklui, akmuo 
kalkėms.

Bet ar jus girdėjote, kad iš 
musų žemės galima butų pa
daryti dažus. Taip, dažus me
dinėms sienoms, lentiniams 
stogams, durims, vagonams....

Netyčia teko užsukti į 
“Merkuro” ,(ębeminį fabrikų, 
Fredoj. (Į<a(i,mo priemiesty).

Tame tad -fabrike iš> musų 
žemės ir gaminami dažai. Že
mė imama iš Jeses krantų ir 
iš Kazlų Rudos. Dažų rūšis žy
miai geresnė už įvežtinius, ku
rių paskutiniuoju metu musų 
miestai ir kaimai vis daugiau 
pradeda vartoti. Re to, ji pu
siau pigesne.

Dėl kokybes, rodo tas fak
tas, kad iš musų žemės gami
namais dažais susidomėjęs net 
užsienis. Dalykas tas, kad mu
sų žemes dažai, be ko kito, la
bai tinka ir į cementų maišyti. 
Specialistų nuomone, tai dide
le retai sutinkama teigemybė. 
Dėl to iš musų žemės paga
mintiems dažams numatomos 
gražios eksporto perspektyvos. 
Fabrikas vienų vagonų dažų 
jau išsiuntęs Latvijon; dažais 
susidomėta ir Vokietijoj. Ko
kybė ir kaina lengvai galėda
mi konkuruoti su kitose šaly
se pagamintais dažais, mūsiš

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS

X.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Loilis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
sęredomis iki 7 v._______  . ______

Kapitonas 
Pasauliniame kart

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialitkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir putlia, ntnuodijimf krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizme, galvos skausmus, akantnms nuga1* 
roję, kosėjime, gerklls skaudijimą ir paslaptingas ligas. Ji 
galėjo jas išgyti, attikite čia ir persitikrinkite ką jis jums j 
Praktikuoja per daugel} metų ir išgydė tukatančiua ligonių, 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdi
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomia nuo 11 ryi 
4200 West 26 St. kami

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

.Įtarimas 
lie nuo 10 valandos ryto iki 1 

1 ryto iki 1 vaL 
Ketltr Ava, Tek Cravford 5573

GARSINKITES “NAUJIENOSE”IK

KAINOS KYLA!
6

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

Čia pažymėtos nekuriu prekių kainos:

LEDAUNĖS

kiai, matyt, lengvai suras rin
kų ne tik viduje, bet ir užsie
ny.

Tinkamos dažams gajninti 
žemės, pasirodo, ne visur yra. 
Esama jos Švedijoj, Rusijoj, 
Vokietijoj ir, kaip matome, 
Lietuvoje.

Skalbyklos

Duktė nušovė tėvą
Atvyko papuošti sesers kapų, 

kartu padarė antrų kapą. — 
Tėvas—-nelaimingas svečias.

Skalbimui mašinos Apex ir
Thor tik po...........................
MAYTAG .............. ........ 69.00

9.95
UKMERGĖ. — Į Ukmergę, 

Maž. Bažnyčios g-vėn pas po- 
lic. vachm. p. J. Vinslovų at
važiavo jo mirusios žmonos se
suo p. Laurinavičiutė, norėda
ma papuošti savo sesers kapą.

Pas žentą į svečius iš Želvos 
atvyko ir jo žmonos tėvas p. 
Laurinavičius, jfą pačią dienų 
18.30 vai. iš tarnybos grįžo pats 
Vinslovas. 'Nusirengęs, savo 
brauningą padėjo ant stalo, o 
pats išėjo trumpam laikui į orą. 
Tuo laiku, kambaryje, sėdinti 
prie stalo p. Laurinavičiutė su 
savo tęvu paėmė brauningą, ku
ris jos rankose kaž kaip iššo
vė, pataikydamas tėvu"i į žandą. 
Kulka išlindo pro smilkinį. P. 
Laurinavičius iš karto krito ne
gyvas. Tuo laiku, p. Laurina- 
vičiutė klykdama išbėgo į lau
ką:

—O, Jėzaus Jėzau! Ką aš pa
dariau?.. Tėvą nušoviau*...

Kol kas ji nesuimta. Iš jos* 
pačios sunku kas sužinoti, nes 
ji yra beveik be sąmonės.

Suėmimai

Majestic Midget Radio vertės 
$17.50 už....................................
Apex ledaunės (Refrigerato- $79 .50 
nai) po..............................  ■ **"'*^'^
Exminster Rūgs (kaurai) $1 Q Cft 
vertės $45.00 už ....................  ■
Linoleum Klijankės 9x12 ........... $g QE

Ir daugelis kitokių bargenų.

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

KAUNAS.—Prieš kiek laiko 
suimti žinomi rašy.tojai K. Ja- 
kubėnas ir K. Burota.

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

».................... ' .......

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

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

t

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

pusei metų — $3.50.

Siųskite pinigais arba money orderiu.

“NAUJIENOS”

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

CHICAGO, ILL.

Marė Dundulienė, autore ir režisore veikalo “Naktis Balti
jos Pakrantėse“, kuris yra statomas Šįvakar Chicagos Lietuvių J Auditorijoje, 3138 South Halsted St.



Tarp Chicagos
Lietuvių Į|

DIDELĖ VASARINĖ

Kainos ir kokybė .

Delegatai grįžę iš Springfieldo 
išduos raportą rytojau susi
rinkime

Lietuvių Salėje, 251h ir Vernon 
Highway.

Išplauks iš New Yorko tiesiai 
j Klaipėdą birželio 3 d.

Atidarymo išpardavimas ei
na visu smarkumu. Siūlo

ma didžiausi bargenai 
mieste

Rytoj Tautiškoje parapijoje, 
35 ir Union, įvyks pasilinksmi
nimo vakaras. Visas pelnas 
yra skiriamas bedarbiams šelp-

Raketierių bombos Chicagoj. — Du vaizdeliai apgriautų namų kai gegužės 1 d. 'anksti rytą vidurmiesty sprogo penkios 
bos, vežikų unijos kovoje su raketieriais.

jos. Dešinėj — apgriautas telefonų kompanijos namas.

Vieno gėrimai, kito-—svetainė

bom-
Kairėj — bombos išardyta pristatymo platformė vienos urmo groserių kompani-

Atvykę atminsite “Petitą” kai
po trečią sėkmingai pastatytą 
opeertę “Pirmyn” choro.

Jacųues Graiįdmesnil.

i LIETUVĄ

vedamas K. Steponavičiaus. kuris labai nusisekė, šįmet ti-
Programa prasidės .6:30 v. v. kimasi, jis bus dar puikesnis, 

“Petitą” kai- nes yra rengiamas dviejų biz
nierių. Vieno—bu4s gėrimai, ki
to—svetainė. —Untanas.

Rengiama Vadovybėje 
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

GEGUŽĖS 20 D., I933 
PAGARSĖJUSIU GARLAIVIU 

STATENDAM
(Keleiviai bus leidžiami j laivų gegužės I9 d., po 8 vai. vakare)

• Skaniausio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagus ir 
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip Įvairus žaislai, ♦ 
koncertai, judomi paveikslai ir tt. Tyru oru vėdinamos kajutos, nekurtos 
su reguliarėmis lovomis ir šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios 
viešesios salės, ruimingi deniai

Reikalaukite Iliustruotos Brošiūrėlėj su Kainomis

$ Tai yra reta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe lietuvių pasėkoje 
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu 
pasisekimu.

Platesniu Informacijų Klauskite Pas:
TREČIOKAS, A. S.

197 Adams Street. Newark, N. J. 
URBIAS, J. J.

I87 Oak Street, Lawrence, Mass. 
VARASIUS. A. S.

I2th & Čarson St., PIHtburgh, Pa.
„VIENYBĖ,"

IP3 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
VELECKIS. A.

502 South Avė., Brldgeport, Conn.
WASHNER, C. J.

Ittl Canon St., PIthburg, Pa. 
ŽEMANtAUSKAS, JOHN

130 Congress Avė., Waterbury, Conn.

AMBRAZIEJUS, J.
168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Maln Street, Montello, Mass.
DIRVA,"

" 6820 Superlor Avė., Cleveland, Ohio
MOLIS P.

l73O-—24th Street, Detrolt, Mich.
„NAUJIENOS,"

1739 So. Halsted Street, Chicago, III.
SEKYS, J.

433 Park Street, Hartford, Conn.
SIDABRAS, K.

342 W. Broadway, So. Boston, Mass.

HOLLAND-AMERKA LINE

Brighton Park neju 
domų nuosavybių 

org. darbuojasi

Brighton Park Property 
Owners Association svarbus su
sirinkimas įvyks rytoj, sekma
dienį, gegužės 7-tą d., 2:15 vai. 
po pietų Wrobels svetainėje, W. 
39th PI. ir So. Kedzie Avė.

Organizacijos valdyba kviečia 
narius—draugus ir tuos, kurie 
nori prisirašyti organizacijom 
atvykti rytoj į susirinkimą.
Delegatai į Springfield išduos 

raportus
Šiame susirinkime bus visa

pusiškai apkalbami netik bėgan
ti organizacijos reikalai ir da
romi prisirengimai platesniam 
veikimui ateityje, bet dar dele
gatai, kurie bal. 18 d. buvo 
Springfielde, išduos raportą apie 
tai, ką jie ten patyrė iš vals
tijos valdžios atstovų kaslink 
sumažinimo taksų mažiems na
mams.

Organizacijos tikslai
Minėtos organizacijos tikslas 

yra kovoti iki pergales prieš

nariams daromas skriaudas, 
ypatingai prieš lupinių peraukš- 
tų taksų. Tokio ar tam pana 
šaus naudingo tikslo atsiekimui 
reikalinga tvirtos bei nariais 
skaitlingos organizacijos. To 
dėliai visi Brighton Parke gy 
verianti propertieriai spieskitės 
krūvon, kad butų galima sek 
mingiau’ kovoti už savo ir ki
tų gerovę. Hašykitės į Brigh
ton park property owners As- 
sociation. Narystės sąlygos la
bai lengvos.—A. J. S.

Skandinavų linijos 
laivas “Frederick 
VIII” vyks į Klaipėda

NAUJIENOS, Chicago, III.

Rytoj išgirskite ir 
pamatykite “Pepitą”

šeštadienis, geguž. 6, 1933

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
(Per Southamptoną)'

Išplauks iš Keto Yorko
Birželio- J U N E 2 9 -anksti ryte

(Keleiviai sės į laivą iš vakaro.)

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BERENGARIJA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

į Lietuvą keleivis
— šią Ekskursiją Užgyrė — 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 
Laivakortes parduoda visi C u n a r d agentai

346 North Michigan Avė.
CHICAGO, ILL.

Progress
Furniture Co

Aukštos rųšies Mohair
Parlor Setai

Naujos mados, gražus 
tvirti, lengvai verti $75.00, 
šią savaitę $ 39.50

ir

Lietuviai, kurie rengiasi va
žiuoti į Lietuvą Scandinavian- 
American Line laivu S. S. “Fre
derick VIII”, kuris vyks tie
siog į Klaipėdą birželio 3 d. 
turės labai malonią kelionę. Be 
įvairių žaidimų laive dar bus ir 
kitoki paįvairinimai. Tarp vy
kstančių į Lietuvą keleivių va
žiuoja ir lietuviams gerai žino
mas p. James Janush, Jr. iš 
Hartford, Conn., kuris kelionėj 
gamins lietuviškus garsinius 
paveikslus, šiito laiku jis va
žinėja po Amerikos lietuvių 
kolonijas.

Ši ekskursija sukėlė Amerikos 
lietuvių tarpe susidomėjimo ir 
todėl verta visiems norintiems 
važiuoti jau dabar pradėti rū
pintis kelionės reikalais ir už
sirezervuoti sau laive vietas.

Kelionės išlaidos šiais metais 
labai prieinamos ir nei kiek 
nebrangesnės už pereitų metų.

(Sp.)

PO

T

Nedalioj krautuvė atvira 
nuo 10 v. ryto iki 2 vai. 
picų.

Didžiausia Krautuve 
Bridgeporte

šimtai kitų negirdėtų bar- 
genų laukia tamstų. Atsilan
kykite šiandie ar rytoj!

..... URE

Atvyko Chicagon su 
garsiniais Lietu

vos filmais
Juos rodys Juozas Januškevi

čius, Jr., kuris paveikslus nu
filmavo

Jeigu esate išsiilgę romanso, 
norite gardžiai pasijuokti, mė
gstate gražią muziką bei gra
žias dainas ir jeigu jums pa
tinka įvariumas, nepraleiskite 
progos rytoj susipažinti su gra
žiąja) “Pepita”, operete, kurią 
“Pirmyn” choras rytoj statys 
Lietuvių Auditorijoje scenoj. 
Ji yra tikrai įvairiaspalvė; ji 
atvaizduoja, savo dvejitose ak
tuose, beveik kiekvieną žmo
gaus jausmą; jos dainos čia 
linksmos, lengvos, kitur liūdnos 
ir švelnios. Vienu žodžiu, “Pe- 
pitoje” yra visko, taip kad 
kiekvienam publikoje be abejo 
nes ji patiks.

Viskas dedasi Meksikoj. Ame
rikonui Hepwortui atvykus sir 
savo sesere ir tarnu-šokėju iš 
Amerikos, Carlos, jaunas pasi
turintis meksikonas susitaria su 
Pedro, kuris nuo jo nuomuOja 
užeigą, pagrobti Jonę, milijo
nieriaus dukterj ir...pakavo ti ją 
pas Homero, kontrabandininką, 
kuris slapstosi kalnuose. Jie 
mano išgauti didelę sumą va- 
duotpinigių nito Hepworto už 
jo sesers sugrąžinimą. Bet Ro- 
nieras įsimyli į Jonę ir ji į jį, 
ir Romeras ją sugrąžina su są
lyga kad Hepwortas duotų ją 
vesti. Hepvvortas sutinka ir 
Carlos ir Pedro lieka be uždar
bio. Užbaigos yra- ruošiamos 
trilypės vestuvės: Carlos (J. 
Petrošius) su Pepita (V. Sku‘- 
sevičiutė); Homero (F. Pūkis) 
su Jone (A. Saiaveičikiute) ir 
Hepvvorto su Pedro dukterimi, 
Pilypą (Staniuliutė). V Tarutis, 
lošęs kunigaikščio dalį “Lai
moje” užima šiame veikale Ped
ro ralę, o B. Liudkevičius cha
rakterizuoja Wilsoną, Hepwor- 
to tarną. Be suminėtų, daly
vauja choras ,šokėjai ir bale- 
tEs. Muzika pritars Chicagos 
Lietuvių Simfonijos orkestras,

Du Roselando biz 
nieriai rengia ge

gužini balių

Bedarbių sušelpiami 
vakaras

Studio Couch
Naujausias rakandas dėl at
sigulimo arba atsisėdimo. 
Atsidaro į pilnos mieros lo
vą. Tvirtai padaryti su gra
žiu viršų, verti $25.00 po

12.95

3222-26 S. Halsted St
Vedėjai J. Kaledinskas ir \ 

J. Romanas.

HOSELANbO.—Rytoj, Stru
milos svetainėje, 158 E. 107 
St., Stanley SiMentas—Roseland 
Beverage Co. savininkas ii’ An
tanas Balchunas — Strumilos 
svetainės užlaikytojas rengia 
Gegužinį Balių užbaigimui žie
mos sezono. Tai gal bus pas
kutinis parengimas svetainėje, 
nes jau prasidės pikninkai ir 
kitokie vasariniai parengimai.

Gegužinis Balius, kuTis įvyks 
rytoj Strumilos svetainėj, nėra 
naujienybė roselandiečiams, nes 
baigiant žieminį sezoną, tokie 
parengimai rengiami kas metai.

Pereitą pavasarį S. Šudfen- 
tas buvo surėkęs panašų balių,

Pasikalbėjime su Mr. H. R. 
Hendersonu Absorėne Manu- 
facturing Company, St. Louis 
prezidentu, patyrėme, kad nors 
valymo produktų kainos nu
puolė, kaip ir kitų produktų, 
Absorene kokybė paliko kaip 
buvitei.

Tas valymo skystimas gali bū
ti plačiai naudojamas namuose. 
Visuomet turėkite jo savo vir
tuvėje, maudyklėje ir skalbyk
loje. (Apg.)

HAMBURG-AMERICAN LINE
^^,177 N. Michigan Avė., Chicago, III. mmmm

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu, 
į ABI PUSI, NEW YORKAS-$ 4 "70.50 
KAUNAS, TREČIA KLASE I ■ W —

Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinke
liais susisiekimas iŠ Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

DIDELIS ATIDARYMAS NAUJOS ŠO
KIU SALĖS DAMBRAUSKO FARMOJ
Grieš

.j-t

“Wit” Churas 5-kių ypatų Orkestras 
NEDfiLIOJ,

Gegužės-May 14 d., 1933
Wit Churas 'Orkestras Įžangos nebus

Važiuoti reikia Archer Avė. iki Willow Springs. Kelias paskui po deši
nę per tiltus ir apie pusę bloko pervažiavus antrą gelžkelj prie kampo 

bus . iškaba.
KVIEČIA VISUS JULIUS DAMBRAUSKAS.

Važiuokite Tiesiai į Klaipėdą!
Su Didele Vasarine Ekskursija 

Laivu FREDERIK VIII
IšNew Yorko Birželio 3, 1933

Šiomis dienomis Chicagon at
vyko Juozas Januškevičius, Jr., 
SLA. centro iždo globėjas, ku
ris dabartiniu laiku lankosi po 
įvairias lietuvių kolonijas Ame
rikoje, rodydamas garsinius pa
veikslus iš Nepriklausomos ir 
Okupuotos Lietuvos gyvenimo. 
J. Januškevičius nufilmavo pa
veikslus Lietuvoje pereitais me
tais.

Jis planuoja pasilikti Chięa- 
goje apie savaitę laiko ir fil
mus demonstruoti sekamose 
vietoes:

Gegužės 7 d., Chicago—Die
vo Apveizdos parapijos salėje, 
18th Ir Union.

Gegužės 8 d., Melrose Park 
— Vaičiūno svetainėje, 15th 
Avenue ir Lake str.

Gegužės 11 d., Roseland! — 
Strumilos svetainėje, 158 East 
107th St.

Gegužės 12 d., Chicago—-šv. 
Mykolo parapijos svetainėje, 
1644 Wabąnsia avė.

Gegužės 13 d., išvyks Detroi- 
tan, Mich., kur filmas rodys

-■ ę •” 'V-
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SVARBUS 
PRANEŠIMAS

“The Mill” “Birutės Daržo” 
ATIDARYMAS

— talptrl — 
Dr. Vladislovo Pas Gimimo

Dienos Iškilmės,
N K I) K I. I O .1,

Gegužės-May 14 d.
2 vai,- po plotų.

79th ir Archer Avė. , 
CHICAGO, ILL.

P-NIA M. MAKUT15NIEN6 filrdinsrai už- 
praAo vinilu atsilankyti ir Danilinktintinti 
jaukiamo pikniko. Ižtingon nebus. Gerir 
muzika ir vortingoH dovanos dėl visų. 
Atsilankykite ir jums sunku bus už-, 
niirAti Amu iškilnios. Kaip tik “Gegužini! 
Lietuvoje.“ Geras Alus, ekanųs ir mais
tingi užkandžiai ii- tt.

DR. PAS/ kviečia kiekvienų savo pa
cientų, draugus ir visus atsilankyti. Jisai 
ten bus ypatlfikai ir linksminsis kartu 
su visais. Melody Boya—Kokia fiuuni 
mužikui Nepraleiskite šių progų I Pui
kiausia Piknikams Daržas. 'Šokiams 8ai8, 
kili parankumai ir tt. Atsiminkite Ge- 
gužČH-May 14 d. Laikas —2 vai. po piet. 
Adresas “The Mill” “Blrutfs Daržas“ 
74>-ta Ir Archer Avė., Chicago, III. ,

Tuo gi tarpu neužmirfikite, kad Dr. 
Pas yra goriausiai žinomas, aklų specia
listas. Jeigu juma reikto akinių, persi
tikrinkite. kad jie yra verti tiek, kiek už 
juos užmokate ir kad jie tiktų prie Juaų 
aklų. Pamatykite Dr. Pas. Jus užinukfl- 
eite mažiaus už akinius ir gausite juos 
ant idmokėjimo. Dr. Pas garantuoja, kad 
busite užganfidintl ir iisai praSallns n$- 
sveikavlmus, kurie paeina dėl tam tikrųA 
akių nereguliarlSkumų. sustiprins žvai
ras akis ir duos geresni h patogesnį re
gėjimų dėl visų.

Dr. W. PAS, O. D. Plr. G.
Adresas i 8480 Commeroial Avė.. South 
Chicago, Ui. Ir 5 No. Wabash A v*., 
Chicago. Valandos: 0 ryto Iki 0 vai. vok. 

kasdien ir, Nekėlioj.
II I. I —
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GEGUŽINIS BALIUS!
— Rengia — c

ROSELAND BEVERAGE CO.
11515-17 PRA1R1E AVENUE

ir A. BALCHUNAS, Strumilos svetainės 
Savininkas, 158 E. 107 Street.

NEDELIOJ, GEGUŽĖS 7 DIENĄ 1933 M 
STRUMILOS SVETAINĖJE 

158 E. 107 Street
Tai bus paskutinis parengimas palydint žieminį sezoną

Daug buvo visokių parengimų žiemos sezone, bet jie ne
turėjo to linksmumo ir malonumo kokį turės šis Geguži
nis Balius.

Lyginai, kaip kad Lietuvoje būdavo Gegužinė, kur visi, 
jauni ir seni linksmindavosi prie visokių vaišių. Taip ir 
šiame Gegužiniame parengime bus visokių skanumynų, 
Roseland Beverage Company parūpins visokių gėrimų ir 
valgjų, kurie bus parduodami 'žema kaina.

Lietuviška Muzika Grieš Lietuviškus ir 
Amerikoniškus Šokius. :

Pradžia 5 vai, vakaro. įžanga 15c.
Boosteriai — ST. -SUDENTĄS ir A. BALCHUNAS

iir'irr-"^uAiJ-; ri'iUirnirrir-Ti'-2•rilrrįfnj
f ■ ■
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SGANDINAVIAN-AMERICAN UNU
130 No. LaSalle St.. I 

Chicago, III.
<K

4
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Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

248 Wa$hington St., 
Boston, Mass.

27 Whitehall St.. 
. New York. N. Y.

Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI 
Pagrabų kainos atatinka depresijos, laikui,

, Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškai, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516 •

1439 S. 49th Court
Telefonas Cicero 5927
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šeštadienis, geguž. 6, 1933 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dr. Zmuidzino - Zin 
žodis dėl žinios apie 

jo deportavimą

apie

ger- 
taip 
tiek

Gegužės 3, 1933 
Chicago, III.

’Gcrb. Redakcija!
Ši uo m turiu garbės Tamstų 

prašyti patalpinti žemiau pa
rašytą pataisų iš 3-čios gegu
žio š. m. korespondencijos 
mano reikalą.

Nežinau ištikrųjų iš kur 
biamas korespondentas 
umu laiku galėjo surasti
detalės ir netikros medžiagos.

Pavyzdin rašoma: ‘IPrieš Dr. 
S. Žmuidziną tūlas Bridgeporto 
lietuvis įteikė skundą, kuriame 
nurodė, kad skundžiamasis ne
legaliai gyvena šioje šalyje ir 
kad yra ‘‘namų ardytojas”.

Na, tai jau tikrai pakanka, 
ką jau daugiau kalbėti! Tokiam 
rašyme jau randu du nepama
tuotus faktus, kurie ant sykio 
•terlioja ir nežmoniškai biauri- 
na du žmones. Nors skundikas 
ir ne profesijonalas, bet mano 
supratimu: “nepagautas — 
vagis”, kaip ten nebūtų, ir 
lei to, nors ir mano priešą 
reikėtų taip užgauti. O 
link manęs, tai jau tikrai
teisėtai pasielgta, taip rašant. 
Man labai buvo keista, kuomet 
aš perskaičiau apie mane pa
talpintą augščiau minėtą kores
pondenciją. Aš turiu perdaug 
darbo savo profesijoj, kad už
siimti kontraktoriaus. ar mū
rininko darbu. Aš niekuomet 
neužsiėmiau tuo biznium nors 
ir Real Estate, nes visuomet 
dirbau savo srityj, būtent, me
dicinos srityj. Nei vieno namo 
aš nesu suardęs ir nei vieno 
namo aš nesu pabudavojęs.

Tas tiesa, kad aš 
šion šalin mediciną 
nes keletą metų aš 
(medic.) Europoj.

Toliau gi rašoma:
kursą, jis atidarė ofisą adresu 
716 West 31 st., bet jį užlaikė

tik trumpą laiką. Jis tęsė stu
dijas lankydamas tūlą medici
nos mokyklą kartą į savaitę.”

Vėl ne' taip kaip buvo. Aš 
pabaigęs pilną kursą medicinos, 
atsidariau* ofisą adresu 4740 
Dorchester, kur kartu su ki
tais daktarais darbavausi. Pra
slinkus- kiek laiko, uždariau sa
vo ofisą, nes pastojau augštes- 
niam studijavimui meditinos 
Illinois Post Graduate Medical 
School. Gi paskutinius penkis 
su viršum metų pasekmingai 
darbuojuosiu kaipo instrukto
rius (profesorius) vidurių li
gose Chicagos Medikalėj Mo
kykloj (kolegijoj).

Taigi, kaip ten nebūtų^ bet 
dedant kokią nors koresponden
ciją ir nežinant faktų, vertėtų 
nesiskubinti, bet ištirti ir už
klausti asmens apie kurį yra 
rašoma ir tiktai, pamatuotus 
faktus spausdinti.

Atmink, Gerbiamas Kores
pondente, kad aš tau niekuo
met nelinkėsiu tokio pergyve
nimo, paniekinimo, kokį Tams
ta padarei savo trumpu rašymu 
apie manę plačiai visuomenei.

Širdingai prašau dovanoti už 
taip aštrų rašymą.

Linkėdamas geriausios klo
ties pasilieku
S. A. Zmuidzinas (Zin) M. D.

dabar jas užimanti senoji kar* 
ta.

Jie linksminsis šįvakar. Or* 
įganizacijos antri metiniai šo
kiai įvyks Drake viešbučio 
iTower Hoom salėje. Gera mu- 
įzika, linksmas būtys svetingų 
studentų.

Studentai kviečia visus atsi
lankyti į jų šokius. Ir profe
sionalus, kurių vietas jie žada 
užimti, ir lietuvių visuomenę, 
su kuria studentai ypatingai 
nori susipažinti, ir visus jų 
draugus, simpatizatorius ir 
kandidatus į Lithuanian Uni- 
versity Club. įžanga 
Muzika
Drake Hotel — Lake 
Drive ir North Michigan avė.

75č.
Stephens Revelers.

Shore

Mirė du seni Cicero 
miestelio gyvento

jai lietuviai
Strelčiunienė ir Stalioraitis per

siskyrė su* šiuo pasauliu; ki
tos žinutės iš Cicero.

ligos 
Strel- 
gyve-

ne-

ne
kas
ne-

Šiandie Chicagos Lie
tuvių Studentų šo
kiai Drake viešbuty}

Dabarti-

Suaugę lietuviai mo
kiniai dalyvaus Pa

saulinėj Parodoj
ENGLEW00D.

nes bedarbės laikais nemažas 
skaičius suaugusių lanko Engle- 
wood pradinę mokyklą. Moki
niai susideda, iš įvairių tautų 
žmonių, tarp jų nemažai liettir 
vių.

Mokytojai pranešė suaugu
siems mokiniams, kad jie da
lyvaus Chicagos [Pasaulinėje 
Parodoje sekančioje formoje: 
Parodos žemėse bus įrengtas 
mokyklos kambarys. Mokytojai 
bus tie patys. O mokiniai ap
sirengę kiekvienas savo tautos 
kostiumais ir tautiškais ženk
lais mokinsis anglų kalbos.

Motinos Sūnūs.

Šiandie švęs M. Dun 
dulienės 33 metų 

jubiliejų
Auditorijoj stato veikalą “Nak 

tis Baltijos Pakrantėse”

Šiandien M. Dundulienės ar
tistų grupe stato Chicagos Lie
tuvių Auditorijos scenoje vei-

Busimieji daktarai, advokatai, 
finansieriai, literatai, etc. su
sirinks praleisti linksmą, va
karą.

atvažiavau 
studijuoti, 
studijavau

Pabaigęs

“Gaudeamus, igitur, iuvenes 
dum sumus”, dainuoja diplo
mų siekią studentai Europoje, 
ir tuos žodžius vykina gyveni- 
mė» Nes, argi ne tiesa, kad 
turime linksmintis kol esame 
jauni? Laikinai ištrukti iš sun
kių knygų nagų — ir pašokti- 
padainuoti valandėlę!

Tą studentų obalsį seka ir 
Chicagos lietuvių studentų or
ganizacija Lithuanian Univer- 
sity Club, susidedąs iš musų 
busimųjų daktarų, advokatų, 
redaktorių, finansierių, literatų, 
etc. Už metų, kitų jie užims 
eiles, kurias laipsniškai apleis

• ir pašokti

CICERO. — Po ilgos 
šiomis dienomis mirė p. 
įčiunienė. Pp. Strelčiunai 
no daug metų vietinėje kolioni-
joje. Užaugino du sūnūs ir vie
ną dukterį. Visi jau suaugę. 
fPer keletą metų p. Strelčiunas 
buvo biznyje, sekretoriavo vie
tinėje spulkoje ir buvo veiklus 
lietuvių judėjime.

Pereitais metais nusipirko že
mės sklypą Michigan valstijoje 
ir visą šeimyna ten apsigyveno.

» » »
Taipgi senas Cicero gyven

tojas p. Stalioraitis staigiai mi
rė naktį iš pirmadienio į antra
dienį. Keletą metų atgal mirė 
žmona, palikdama jį vieną su 
jaunais sunais.

» » »
Lietus sutrukdė baseball lošimą

Praeito sekmadienio lietus 
sutrukdė R. M klubo baseball 
komandos lošimų; Visi laukia 
palankaus oro šį sekmadienį.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Graboriai
Phone Bouievard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

kalą “Naktis Baltijos Pakran
tėse” paminėjimui M. Dundu
lienės 83 metų scenos 
jubiliejų..

Nors nesenai susipažinau su 
p. M. Dunduliene, bet gyven
damas rytuose ar vakarinėse 
valstijose dažnai pastebėdavau 
žinias lietuvių laikraščiuose apie 
jos darbuotę sčenos srityje.

Manau, kad Chicagos ir apie- 
linkės lietuviai skaitlingai at
silankys į vakarą ir suteiks 
senai darbuotojai dar daugiau 
energijos veikti ir toliau dai
lės ir scenos dirvoje.

Vakaro pradžia 7:30 v. vak. 
ĮČimga — 40 centų.

Šėmas Petras.

F. J. BADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Reikale pašaukite Radžiu, o Jis Jui&s 
sutaupys šimtus Dolerių. Palaidoja už 

$25.00 ir augščiau.
668 West I8th Street. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

Telefonas i»Yards 1138 x

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika* 
tams. Kaina prieinama 

3319 Auhiirn Avenue 
CHICAGO, ILL.

RYTOJ

darbo

iŠ narių 50č; 65c prie durų.
Nepamirškite pamatyti pa

skutinę šį sezoną operetę. Tai 
iki pasimatymo! —Anuks.

Lletnvial Gydytojai
M'9*****<**<***l*****l***#M«l#<l»^WWVWVWWWM<tSWW»«»

PRANEŠU 
siuskit per IDr. Strikol’io, M. D. 

‘ Sugryžimą
W Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

PINIGUS LIETUVON 1
. 1 * Ofiso Tel.: Bouievard 7820

T* v I • v . . Namų Tel.: Prospect 1930
10 prašo Lietuvos žmonesir 

taip pataria Lietuvos bankai 
.......... .. . ■ 1H4 H11O1 i 'Mi 1111——

Phone Canal 6122

Lietuviai Gydytojai

Kur — Lietuvių Auditorijoj!
Kada -p- 6 v. vakare, nedė- 

lioj, geg.' 7 d.
Kas — “Bepila”, kurią duo

da didžiulis lietuvių choras 
“Pirmyn”.

Kaina — Iš anksto perkant

Gegužio 1 d. permainau ofisą 
valandos 10 iki 12 ryto 

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

Nedėlioj sulig sutarimo 
Dr. Joseph F. Andersunas 

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

Ofiso Tel. Prospect 0917 
Rez. Pullman 3224

Graboriai

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18 St
Tel. Rooscvelt 7532

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

BBS GRABORIUS ir 
>./ BALSAMUOTOJAS 

įOjj Patarnauja Cbicagoje 
**■ ir apielinkėje.

IpK. Didelė ir graži
Koplyčia dykai. 

Li. 4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boufevakd 5203- ir 8413

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

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

it nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Bouievard 8483

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

22d West 22nd Street 
Valandos: 1 MMM*3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6631 So. California Avė. 

Telefonu Repnblic 7868

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avenue

Phone HEMLOCK 7828

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaiką ligą Specialistt

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakar*. Utarninkais b 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Ofiso tel. Lafayette 7031 *

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

įvairus Gydytojai
Phone Atmitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltoaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįl* U Europos ir vėl ptaktikisoįa 
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
Td. BOULBVARD 919»

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

. 2400 W. Medi ton St.
f ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Ttl. Seeley 7330
Namų telefonas Bruniwick 0597

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Pat k 6755 ar Central 7464

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 v?.andai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai yakart. 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio į

MONIKA VEŠETIENĖ 
po tėvais Pabadinskaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 4 dieną, 3 valandą po pietų 
1933 m., sulaukus puses amžiaus, 
gimus Panevėžio apskr.. Nauja
miesčio parapijoj, Gustonių kai
me. Amerikoj išgyveno 19 metų.

Narė šv. Petroiiėlės- Draugijos.
Paliko dideliame nubudime vy

rą Kasparą, dukterį Stellą Sheph- 
ard. žentą Pred, du sūnus Edward 
ir Bruno, marčią Oną, anūkę Rū
tą. 2 seseris Pauliną Balčiūnienę, 
švogerį Walter. Apolioniją Kripie- 
nę. švogerį Antaną, pusbrolį Kazi
mierą Marcinkevičių, brolienę Ma
rijoną ir brolienę Oną Zaputienę 
ir giminės. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3 222 So. Wallace St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gegužės 8 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. '

Visi a. a. Monikos Vešetienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Vyras, Duktė, Žentas, 
Sūnūs, Marčios ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. S. 
P. Mažeika, Tel. Yards 1138.

PADĖKAVONĖ

Dėkavojame vįsiems gi- | 
niincnis, draugams khrie 
keliavo par«kutinėje kelio
nėje ir nulydėjo musų

1 mylimą sūnų Bruno į am
žiną tėvynę ir perkėlime

" mano moters Simonaitic-
. nes į lotą. Dėkavojame. 

p. Rimkui, p. Grušui, Gru
šaitei už gerą muziką.. 
Ačiū Joe Gūrai ir Ali Spit* 
liui už gražias prakalbas 
ant kapo. Dekavojame 
graboriai J. J. Bagdonui 
už gražų patarnavimą ir 
surengimą 
pramo.

i 
$
i

Nuliudę

gražaus pro-

paliekame,

Simonaičiai.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musir patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Mttų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue
■ I y. .<

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
, SKYRIUS:

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

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 l«b«e 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

į Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki |2 vai. ryttv nuo 2 iki 4 
vai. po'pfetti ir nuo 7 iki 8:30 vai

I vakarę .Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 
Phone Midway 2880

i

Lietuvės Akušerės

Ofiso Tel. Bouievard 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 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefoną. Yaed. 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pir

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

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUOEIKIS

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Tberapy 

B K Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blanketš ir t. t. 
Moterims' ir mergi
nom patarimai do- 
vanai.

Ofiso ir Rez. Tel. Bouievard 5914

DR. NAIKELIS 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso: Ttl. Victory 6893 <
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir veneriiką ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 31st Street 

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

Nepalikite Jūsų Mylimų 
Kapo Nepaženklinę 
Dabar geriausias- laikas užsisakyti 

Paminklą f 

Pirkite Tiesiai iš Dirbtuves

VENETIAN
MONUMENT CO;

523-27 N. Western Avė*
l . Phone SEELEY 6103 

Mes padarome ant užsakymo bile kokį 
Paminklą musų dirbtuvėj* - 

įsteigta nuo 1885 m.
Del Informacijų Pašaukite 

A. &• VALŪNAS* 
Berkshire 1487

.............. ....................................................... ........iiiimi... . iii.. ....... ■iimimiimg

Lt

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint datig šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams; yra kuodi- 
džiausias. ■
Niekur kitup negausite tokios geros gra 
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi- toji pačioj, vietoj; jau 25 
metai.
Puikiausios,-moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su • vargonais DYKAI, dėl šermenų. 
Nubudimo, valandoje, pašaukite' šiųi į® 
tai®ąį,> L. /

i. F. EUDEIKIS
LIETUVIU GRABORIUS

Dipysir.
4605-07 SO. HEB

Vūi TMonei 1741—1742
,u I '............ ............... .

Akiu Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas
» Komplikuotuose

Atsitikimuose

Ofitas.irAkinių Dirbtuve
756 West 35th St. .

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Phone Bouievard 7042

C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare,
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 2284 
J Rez. Beveriy 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 :Wenttvdrth Ane., Chicago, UI. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

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

:s. [OFISAS
1RMITAGE AVĖ.

CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvina aklų {tempimą* koris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
aklą aptemimo, nervuotumo; skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegyste ir toliregystg. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki- 8 v. Nedėliomis pagal 
sutarti. Akinių kainos per putą pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely* atsitikimų akys ati
taisomos be akini?, Kainos pb 

giau kaip pirmiau.
, 471& South Ashland Ava?

Phone Boulevąrd 7589.

mo, svaigimo

iyi-. ■•'4.
■■

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4142 Archer Avenue 
Telefonu Vi raini* 0034

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

Trcčiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Liefuvys)
6859 So. Western Avė., Chicago, Iii. 

Virš Gregg Vaistinyčios

DR. A. L. YUSKA 
2422 V. Mmgmtn M. 

kampa* 67th ir Artealan Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos npo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
Ir 7-9 po pietų, seredome po pietų *» 

nedilicima patai anaitarlni*

R«s. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputniiar 
blauzdų L gyslas.

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

Tel. Bouievard 1401

,. /o’ ■ fe tĄį-A t, J

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel, Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut. 
Tel. Bouievard 2800 

Rez. 6515 So. Rockufell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Tetofonau State 7660: Valandos 0—6 
West Side: 2151 W. 22nd St.

PanedfiUo, Serodos ir PStnyčlos rak. O Iki 0 
Telefoną* Roonerelt 0000

Namai: 6459 S. Rockvell Street 
ntamlnko, Ketrenro ir Snbatos rak. 7 iki ti 

Telefonas Bepnblia 9600

Tel. Calumet 1656

W. E. HERR 
ADVOKATAS 

3241 So. Halsted St 
Virš Jociaus Restauranto

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. vak.



naujienos, CHesga, ra.
- - Į ■      * - - - - - - - - --------

Šeštadienis, geguž. 6, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

prisideti su apie 10 ar 20 ke
leivių.

SPORTAS

Dariaus - Girėno ae
roplano ‘krikštynos’ 
Municipialiam lauke

Pasilinksminimas Atletikos 
Kliube

tainėje, 3133 So. Halsted St.
Visi nariai būtinai privalote 

pribūti, nes turime naujų rei
kalų apsvarstyti. Taipgi ; pasi
rūpinkite su mokesčiais, kad 
neliktumėte suspenduoti,

Valdyba.

* v 4* '
zart St. Nariai prašomi susi
rinkti. Yra svarbių reikalų. 
Tarp kita ko komisija patieks 
raportą iš specialių konstituci
jos pataisymo susirinkimo, ku
ris įvyko priiei'to mėnesio 29 d. 
ir kas konstitucijoj liko patai
syta. —A. J. Si

S. Dariaus motina Augustina 
Degutienė suteiks aeroplanui 
vardą “Lituanica".

Gegužės 8 d. Atletikos Kliu
be, 3236 S. Halsted St., ren
giama pasilinksminimas ir 
“birthday party”. Bus ristynės 
ir šokiai. Pradžia 7:30 vai. va
karo.

leido

Lakūnų S. Dariaus ir S. Gi
rėno transatlantinio aeroplano 
“krikštynos" įvyks šiandien 4 
valandą po pietų ; Municipialia- 
me aerodrome, 63rd ir Cicero 
avenue.

Del nuolatinio lietaus, kuris 
Chicago kankino per kelias pa
skutines dienas ir sutrukdė 
“krikštynų" įvykinimą pereitą 
sekmadienį Ashburn aerodrome, 
rengėjai nutarė panaikinti pro
gramą, lenktynes ir tik iškil
mingai suteikti aeroplanui var
dą “Lithuanica", kuris, nuo
širdžiai tikėkime, užims ver
tingą vietą aeronautikos ir lie
tuvių tautos kilimo istorijoje.

Reikšmingas ir garbingas 
aeroplano pakrikštijimo darbas 
lėks p. Augustinai Degutienei, 
lakūno S. Dariaus motinai.

Į iškilmes kviečiami visi as
menys, kurie buvo atvykę į lau
ką pereitą sekmadienį ir įsigi
jo bilietus. Taipgi ir kiti lietu
viai, kurie nori aeroplaną ir 
lakūnus pamatyti paskutinį 
kartą, /palinkėti jiems laimin
gos kelionės į New Yorką ir 
atsiekti laimingai galutiną tiks
lą — Kauną, Lietuvą.

Busimoji “Lituanica" randasi 
pirmame hangare, prie 63-čios 
gatvės, į vakarus nuo aerodro
mo vartų.

» » »
Ryt lakūnai apleidžia Chicago

Sekmadienį rytą lakūnai ap
leis Chicago ir trauks j New 
Yorką, kur dalyvaus jiems ruo
šiamose atsisveikinimo iškilmė
se. Jie išskris iš municipialio 
aerodromo, kur jų aeroplanas 
dabar yra. New Yorke lakūnai 
pasiliks iki gegužės 20 d. Tą 
dieną planuoja pasileisti ilgon 
kelionėn per okeaną.

» « tt
Dar yra proga norintiems 

pasiųsti laiškus į Lietuvą su 
aeroplanu įsigyti reikalingus 
vokus. Juos bus galima gauti 
šiandien aerodrome arba 
j ienose". Su užsakymais 
prašome įdėti $2 laiško 
žimo lesų padengimui.

Atletikos komisija* vėl 
rengti ristynės

Valstijos atletikos komisija 
permainė savo nuosprendį, ku
riuo buvo draudžiama rengti 
ristynės. Dabar vėl galima 
rengti ristynės, bet komisija aš
triai jas prižiūrės. Didelė dau
guma ristynių bus vadinama tik 
taip sau spektakliu.

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubo Amerikoje mėnesinis 
susirinkimas 1 vai. po pietų, 
Jono Garbuzo svetainėje, 3749 
So.'Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti ir 
rinkti darbininkus dėl pikniko, 
kuris įvyks 4 d. birželio. Nau
ji nariai, kurie išpildėte apli
kacijas į kliubą per balius ne
pamirškite atsilankyti.

V. Didžulis, rašt.

Lietuvių Keistučio Pašęlpos 
Klubo mėnesinis susirinkimas 
12-tą vai. pietų, 4615 S. Mo-

PRANEŠIMAS

“Nau- 
laiškų 
perve-

Ekskursija SLA. lai 
vu Gripsholm ge

gužės 27 d.
ši ekskursija buvo pradėta 

gana vėlai, bet kad kuopos ir 
jų veikėjai visuose miestuose 
smarkiai dirba, tai atrodo, kad 
susirinks gana skaitlingas bū
rys.

Skaitlius keleivių žymiai pa
didės permainius šiai ekskur
sijai laivą, nes dabar ir visi 
lietuviai laivakorčių agentai ga
lės suteikti po keletą keleivių. 
Mes chicagiečiai irgi galėsime

SUSIRINKIMU 
KALENDORĖLIS

MR. L. M. NORKUS 
Atidaro Svečių Užeigą 

3958 W. lllth St.

Business Service
1 Biznio PątartĮąyįinaB

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Viclory 4965
• ■ . * t ♦

Automobiles

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PrisiraŠykite j musų Ipulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS 
INSURANCE

4425 South Fairfield. Avenue 
Lafayette 0455

LINCOLN PASKIAUSIO 1930 MO
DELIO SEDAN, pirktas mažiaus kaip 
metai atgal. Važiavau juo labai ma
žai, yra kaip naujas. Originališkas gra
žus pališas, nėra jokios žymės, sunkus 
raitai — kaip nauji, turite pamatyti, 
kad įvertinti. Kainavo man virš $3,800. 
Man reikia cash, paaukausiu už tiktai 
$300. 1004 North Kedzie, 2nd Fiat.

——O—
-------- ----------- .............. .. .....

STUTZ 1930 SfeDAN. Visai kaip 
naujas ir puikus kaip tą dieną kuomet 
jį nupirkau. Tai yra geriausis ir eko- 
nomiškiausis karas kurį kada nors tu
rėjau. Geriausis užbaigimas ir tairai. 
Priimsiu $300, 4832 North Winchester 
Avė., 2nd Fiat.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

NAUJI ir vartoti barams fizturiai ir 
Soda Fountain (20 centų ant dolerio). 

1434 So. Wabash Avė.

PARDUOSIU vonią padarytą specia- 
liškai dėl ligonių. Taipgi parduosiu 
visus namų rakandus, paduškas ir kitus, 
atskyrai. 1448 N. Wodd St. 3 augštas 
iš užpakalio.

šeštadienį, Gegužes 6 —
Humboldt Park Lietuvių Po

litikos Klubas, North Side, ren
gia iškilmingą balių, 3800 Ar
mitage avė. Visi ir visos yra 
nuoširdžiai kviečiame dalyvau
ti. —Komitetas,

“GRAND OPENING” 
arba Atidarymas įvyksta 

Gegužes 13tą, Sukatos vakare.
Mr. NORKUS kviečia pažįs

tamus ir draugus atsilankyti.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

iCHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUp 

{vairius pataisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis.

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
' Kreipkitės

2223 W. 23 Place 
arba telefoniiokite 

Canal 0935 .
-----------O----------- e

. i Personai
-r\ j u - ---- ^8mgnH--
PAIEŠKAU apsivedimui merginos ne- 

senesnės kaip 24 iki 30 metų amžiaus, 
kuri myli šeiminišką gyvenimą. Aš esu 
38 metų amžiaus, pasiturintis vaikinas, 
turiu gerą darbą. Su pirmu laišku pra
šysiu prisiųsti ^savo paveikslą, kuri 
pareikalavimo sugražinsiu. Rašykite 
tos, kurios mandagios ir rimtos.

Box 1554 
Naujienos. 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

ant 
tik

Sekmadienį, gegužės 7

Bridgeporte. Siniana Daukan
to Draugija laikys mėnesinį su
sirinkimą 12 vai. dieną, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijos sve-

LINKSMAS BALIUS 
Nedėlioję, Gegužės-May 7 d., 
Tautinės Parapijos Svetainėj 

35th St. ir Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vak. 
Įžanga 20c ypatai 

Kviečia visus lietuvius 
KOMITETAS.

Lietuvos ir Vilniaus 
Garsiakalbiai Pa

veikslai
Pirmu kžrtu rodomi Chicagoje, 

J. JANUŠKEVIČIAUS Jr. 
garsiakalbiai, naujausi ir vėliausi, kru- 
tamieji paveikslai iš Lietuvos if Vilniaus. 
Pamatykit ir išgiskit Lietuvą.

Paveikslai bus rodomi:

Gegužės 7 d. Chicago — Dievo Ap- 
veizdos parapijos salė, 18th St. ir Union 
Avenue.

Gegužės 
čiuno salė,

Gegužės
salė, 158 E. 107 St.

Gegužės 12 d. Chicago — Šv. My
kolo parapijos salė. 1644 Wabansia 
Avenue.

Gegužės 13 d. Detroit, Micb. — Lie
tuvių salė, 25th St. ir Vernon Highway.

Po paveikslų šokiai.
Pradžia visur 7:30 vai. vakare.
Paveikslai filmuoti ir rodomi J. 

JANUŠKEVIČIAUS Jr.

8 d. Melrose Park — Vai-
1 5th Avė. ir Lake St.

1 1 d. Roseland — Strumilos

JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir
Tabokos : •

Neužmirškite savo seną draugą "žyduką

Mutual Tobacco Co
4707 So. Hąlsted St.

Tel. Yards 0801

Reikale “Sales Tax”
Matykite J. P. VARKALĄ 

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

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Cahimet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KViBTKUOJAM 
naSius '

• ‘ ■ f .

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

kaina niusų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storagc, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, 

—O—T-
III.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDfiLD.)
Iš STOTIES

1 3 6 0 K1LOCYCLES.

NAUJOJ VIETOJ

PAIMT

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION ' 

/. S. Ramaniionit, Vedėjat.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

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

ir augščiau
SPAR Varnish, galionas $4

I aCiV

FLAT Paint, galionas $ 1.59
3214 So. Halsted St.

Išvalyk Vidurius ■— Tai Partta- 
< tas Sveikatai I

TRINERIO KARTUSIS VYNAS 
Prašalina Vidurių Užkietėjimą, 
blogą apetitą, Gazos, Galvos 

Skaudėjimą, Nemigą.

Musical Instruments

PARDAVIMUI pigiai orchestros in
strumentai, 1 puiki skripka, 1 B. flat 
Tenor sax, 1 C. melody sax, I C. So
prano sax. Kreipkitės 3354 S. Halsted 
St. 2nd floor front.

Business Chances
Pardavimui 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.

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVININKAI

“SALES TĄX” reikaląu- 
ja, kad biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduodu sa
vo kostumeriams kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenes žiniai iš
kabų, liečidnčią SALES 
TAX.
Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznių vie
toje.— j

I
Naujienos yra prirengu- 

, sios tokių iškabų. Jas ga
lima gauti už tiktai •

15c
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

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 nam4> 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. 
Reikalingi salesmanai.

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,

CLASSIFIEDADS
-

Business Sėrvice
DRAPERY AND UPHOLSTERING 

SERVICE CO., M. A. Laberdia, sav. 
Langams Užlaidas, taipgi valome firan- 
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Western Avė. Tel. Republię 5730. 
Chicago, III.
• ■ ■ ’< •

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

J. OKSAS .
2649 W. 43 St.

. .•> “į

■ ... .

lH » '!7 ' '■ i..'!'/ . ' /'į . 1 •'

“PEPITA” z •
Dviejų veiksmų linksma, vaizdinga ir komiška operete.

Pirmą kartą Chicagoje stato
Chicagos Lietuvių Choras “PIRMYN”, 

Vedamas K. STEPONAVIČIAUS 
Visi kviečiami atsilankyti į paskutinę šį sezoną taip 

linksmą, taip įvairiaspalvę operetę.

DVTA 1 U...RiTOJ, Oeg.-May 7
Chicagos Liet Auditorijoj

3133 So. Halsted Street '
, ■ ■ . ■

Vaidinime dalyvauja: visas Choras, Solistai 
ir baletas. «

Pradžia 6:30 valandą vakare.
■'* ■ ■ ' '' ■ •

Po vaidinimo šokiai, griežiant Stephens Revelers muzikai
* ............ ■ ' "? .......... JL-..... .............. 1............ ■=

Bilietai: Iškalno perkant 50c„ prie durų 65č■ '

Zr v* < \
<

PAIEŠKAU Vinco Radzevičiaus 
kale jo giminių Europoje. * Prašau jo 
paties ‘arba kas apie jį 
manim susižinoti, busiu 
J. M. Ugianskienė. 1356 
Chicago, III.

PAIEŠKOJIMAS NR. 55
Šie asmenys gyvena Amerikoje yra ieš

komi: ' i
Balčiūnas, Jonas. Kilęs iŠ Gulioniškės 

km.. Marijampolės apskr.
Grušienė, ‘Baranauskiutė Teresė. Kilusi 

iš Jczno parapijos, Alytaus apskr. Ka
daise gyveno Dctriot. Mich.

Natanai. Izidorius ir Leiba. 
veno sulig adresu: 167 State 
Paul. Minnesota.

Pareigis, Mataušas. 
valsč, Telšių apskr. 

Petrulis. Pranas, 
vals.. Rokiškis apskr.

Račius, Aleksai 
Worcester, Mass.

Zįngficldas (Singfeld), Jonas. Ameri
koje pasivadino "Biecher". Kilęs, iš Lau- 
keliškių parapijos. Vilkaviškio apskr. 
Kadaise gyveno Wellston, Mich.

, Lietuvos Konsulatas,
Rm. 1904 — 201 N. Well$ St., 

Chicago, III:

rei-

žino greit su 
labai dėkinga. 
W. 49th PI.,

Abu gy-
St„ St.

Kilęs iš

Kilęs iš

Kadaise

Retavos

Kamajų

gyveno

EXTRAI. Marųuette Park — Ilsi- 
renduoja arba parsiduoda bizniavas na* 
mas at 69 St. — prieinama kaina. — 
Kreipkitės 6635 S. Sac.rametno Avė.

MARŲUETTE Parko Bargenas. ken- 
don arba pardavimui 2-5 kambarius fla- 
tai. Apleidžiu miestą. ~ 1

6833 So. Artesian Avė.

ANT RENDOS 6 kambarių flatas, 
pečium apšildomas 2 ar 3 augštas ir ga- 
radžius. 6319 S. Sangamon Avė. Tel. 
Wentworth 2376.

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

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

PARDAVIMUI Meat Marketas ir 
Grosernė. Geras kampas dėl Aludės.

Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI Grosernė, Ice Cream 
ir rūkytos mėsos krautuvė, savininkas ei
na iš biznio. Biznis išdirbtas, geras 
kampas dėl aludės.

4133 So. Wallace St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo vie
ta. biznis išdirbtas per 10 metų. Prie
žastis pardavimo turiu apleisti Chicagą 
dėl sveikatos. 3406 S. Halsted St.

EXTRA. Pardavimui pekarnė, su 
gerai išdirbtu routu, pigiai, priežastį par
davimo liga. 934 W. 29 St.

Farms For Sale
---- -.t- --- -PjHfoyĮy-gi______

30 AKERIŲ, gera žemė ir namai, 
naminiai gyvuliai ir tt. arti Bass Lake. 
Turiu tuojaus parduoti. Kaina $2100. 
reikia $800 cash. Tiktai 16 mylių 
nuo Chicagos. A. Wyroski, Ober, Ind.

80 AKĖRlį80 AKĖRlį—$2800. 40 akerių — 
$2700 —— 30 akerių — $2100, geri na
mai, stakas, mašinos ir jeigu jus turite 
$800 cash jus' galite nusipirkti. 7 ake- 
riai, gražus namai mieste, arti Bąss 
Lake, biznio vieta ir vištų farma. Kai
na $1700, cash $1000. A. Wyroski. 
Insurance Agentas, Ober, Ind. arti Bass 
Lake.

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40

ANT RENDOS 6 kambarių flatas su 
visais (rengimais, pečium šildomas, ant* 
ras augštas. T. R. 1517 N. Irving Avė.

RĖNDON 6 kambarių flatas, kampi
nis namas, netoli gatvekarių linijos, pe
čium šildomas ant 2 augšto. Renda pi
gi. 4359 So. Maplewood Avė.

----------------------- ------- ----- -------------------------------

PIRKITE ŠIAS FARMAS dabar, nes 
pirmi ir paskutiniai toki bargenai, 
150, 100, 92. 80, 3 5 ir 27 akeriai. 
šios farmos randasi 25 mylios nuo Chi
cagos ir toliau. Taipgi turime ir ant 
išmainymo. Reikale klauskite A. 
Grigas.

J. NAMON FINANCE CO. 
6755 So. Western Avė.

metų

BUDAVOJAME, perdirbame ir patai* 
some — Joks darbas dėl manęs nėra nei 
perdidelis nei permažas (Aš pabudavo- 
jau Ramovą Teatrą). Hehry Klein, 
8426 Elizabeth St. Tel. Triangle 1497

AUTOMOBILIUS
Patyręs automobilių .mekanikas pa

taiso jūsų namuose visokių išdirbyščių 
automobilius už labai prieinamą kai- 
n<*. *

Telefonais Lafayette 1329

ILLINOIS AUTO WHEEL B RIM 
Co. 16 E. 23rd St. Tel.'Victpry 9206. 
Ratai — Lankai, nauji ir vartoti. Pa* 
taisymas ir perbudavojimas, medinį, dra* 
tini, disc ir trokų ratai, ašis išlyginama 
šaltai.

NAUJI CHRYSLER IR PlVmOUTH 
AUTOMOBILIAI

Norinti pirkti automobilį prašome atsilan
kyti pas Balzekas Motor. Sales ir pama
tyti naujus CHRYSLER ir PLYMOŲTH 
automobilius, ‘kurie turi vėliausius išto
bulinimus kaip ta| floating power, auto- 
matic dųtch-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymouth 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymouth 
$445 F. O. ,B.

Taipat turim daugybę vėliausios mados 
vartotų automobilių, kuriuos dar išpar- 
duodam nuo $25 iki $1000.

Krautuvė atdara, nuo 8 ryto iki 10 val$. 
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
StanleyP.Balzekas.sav. TekLafayette 2082 
Didžiausia ir teisingiausia autom. įstaigą

ĄUBURN. 1932 MODELIO DE 
LUXE SEDAN. Man reikU cash ir 
todėl priverstas rtmi paaukoti, mano, be* 
veik naują karą. Beveik visai jo nevar

tojau, yra kaip naujas. Turi šešius 
dratinius ratus, gerus tairus. Karas yra 
tokiame vpat stovy, kaip dieną kuomet 
išėjo iŠ dirbtuves. Paaukosiu už tiktai 
$375. 2020 ’Noųh Spaulding Avė.,
2nd iPht* 

k b;
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FLATAS, 4 kambarių, maudynės, 
elektriką ir beismante skalbyklos, pečium 
šildomi, už $15. 4630. So. Whipple St. 
Tel. Raddiff 7937.

PASIRENDUOJA štoras, tinkamas 
bile bizniui, Brigbton Parko apielinkėje. 
savininkas 5047 S. Sacramento Avė. Tel. 
Hemlock 1655. x

FARMA — ŪKĖ — DOVANAI 
Tik padargai ir namai 

$3500.00
Žemė, budinkai ir. gyvuliai geri. 100 

mylių nuo Chicagos. Tik aklas neras, o 
protingas supras, kad tikras bargenas.

PUBLIC SERVICE, OFFICE 
3533 So. Halsted St. 

Yards 1433

Furjai^ Rooms
KAMBARYS vyrui su valgiu ir ki

tais patogumais, kas nori gerai ir ne
brangiai pragyventi. 4359 S. Map- 
levvood Avė., 2 lubos.

RENDON kambarys vaikinui, bevai
kių šeimynoj, 2 aukštas.

'6*947 So. Rockwell St.
.........-..................................................---■ ... '

ANT RENDOS kambarys pavieniui 
arba vedusiai porai, prie mažos šeimynos. 
4829 Nevada St.» I lubos.

MAINISIU bizniavas Štoras ir 3 fia
lai namas Brigbton Parke, mainysiu ant 
privatiško namo, ar farmos, mažai sko
los. Priežastis, turiu du bizniu.

Bargenas 160 akerių farma su gyvu
liais ir mašinomis, parduosiu ar mainy
siu.

LOUISE 
4103 Archer Av<.
•................ - - * i

ANT RENDOS kambarys apšildomas, 
prie mažos šeimynos* ir pigus.

3427 So. Emerald Avė. 2 lubos

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

REA^ ESTATE REIKALAUJAME 
Ar jus. norėtumėte gauti CASH už jūsų 
lotą. Mes turhne pirkėjų, ateikite j 
kambarį, 815 — 139 N. Clark St.

—

IŠRENDAVOJIMŲI kambarys dėl 
blaivaus vaikino. • prie mažos šeimynos, 
matykit bile kada, antros lubos iš priša* 
kio. 3358 S. Halsted St., Tek Yards 
3408/ >■ ■ '

PASISKUBINKITE
_ Pirkite farmą. nes kainos kįla, o pi

nigai puola. 80 akerių. gera farma ant 
didelio cementinio kelio, su dideliu sodu, 
o budinkai kaip dvaras. Stuba 2 flo
rų su išmurintp basementu, gera cemen-

««. a . ... . . I tuota barnė.. Šilo dėl 100 tonų, kai-
PASIRENDUOJA 2 kambariai del navo $600,' '2 arkliai. 6 melžiamos 

vyrų ar merginų, prie mažos šeimynos, karvjs, j 00 vištų su visom gerom ma- 
kambary? šviesus ir švarus, 2 lubos šinofnt v<rta $i5(000, parduosiu už

3951 So. Campbell Avė. $6.500.
■——— 150 akerių farma, su gerais budin-

Furniture & Fixtures kais, $6.700.
n.ioni ' 60 akerių su budinkais, $2.500.

h 160 akerių be budinkų. $5.000.
' AR JUS NORITE BARGENŲ Lengvais išmokėjimais. Randasi 60 

Atsišaukite tuojaus 5717 Sberidan Road my,iųTnu^^?TTr°TTr< o 
Praradau savo gražų namą, turiu par- J. SINKUS & CO. 

duoti kartu ar skyrium. • 1Q4-
Gražų Orientališką kaurą 9x12 ver- lvO«7 W. v<7 OL.

tęs $250—$22.50. Custom padarytas se--------------------- ...................... . ....................
klyčios setas $29,. vertes $200. Kinietis- nmivuniT l • kas kauras, Charles of London divanas PARDAVIMUI arba mainymui medi- 
.u kede. lounge kėdė $12. Riešuto medžio ",5 k’"'!’'"” 3. !'
miegkambario“setas $35. Rinktinas ne- ’ maštoM. S>«dz.us, „era jokių mortgt- 
Suto medžio valgomojo kambario se- 'S- Matomu ant mutinio re kad bu
tas? meilės sėdynė, sofa ant ratukų, mitg- b.z . nV-i 2009 S‘ Halsted St. Tel. 
kambario setas ir dvi lovos, radio, f i ra n-1 canal avaz. 
kos, draperijos, veidrodžiai baby grand 
pianas, lempos, indai, ir kiti labai grą
žus daiktai, paaukausiu už bile kainą. I sai pigiai 

5'717 Sheridan’ Road 4

PARDAVIMUI likusios plytos vi 
i — 1000 plytų už $3.95. 
4426 So. Western Avęi

/.SS




