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Amerikai Gręsiąs 
Fašizmas

Norman Thomas įspėja Kontinentali Kon
gresą dėl fašizmo pavojaus. Kongresas 
sėkmingas, sako “Naujienų” korespond.

Vokietijos Katalikai 
Pasidavė Naziams

Bando prisitaikinti prie Hitlerio, kad iš
stumti nacionalistus ir patiems 

pateikti ministerijon

WASHINGTON, geg. 6. (Specialu telegrama “Naujienoms”). 
—Šiandie VVashingtone atsidaręs Kontinentalia Kongresas yra la 
bai sėkmingas. Jau dalyvauja virš 4,000 delegatų ir vis dar 
atvažiuoja nauji delegatų būriai. Pirma sesija praėjo pakilia 
upu ir dideliu entuziazmu.—K. Matui.
Kontinentalio kongreso pradžia

WĄSHINGTON, geg. 7. — 
Vakar* ryte atsidarė pirmas 
darbininkų ir fermerių “Konti- 
nentalis Kongresas ekonominei 
rekonstrukcijai”, kuriame da
lyvauja virš 4,000 delegatų.

Programines atidarymo kal
bas pasakė buvęs socialistų kan
didatas į prezidentus Norman 
Thomas, senatorius Lynn Fra- 
zier iš North Dakota ir John 
Simpson, prezidentas Farmers’ 

f Union.
Norman Thomas savo kalbo

je įspėjo kongresą dėl gręsian
čio fašizmo pačioje Amerikoje.

“Prieš penkias savaites ma
tėm, kaip Vokietija pasekė Ita
lijos pėdomis, ar dar blogiau”, 
sakė Norman Thomas. “Nėra 
jokios magiškos apsaugos Ame
rikoje ir pačiuose mumyse, ku
ri neprileistų /mųaų nuėjimą 
prie, panašaus fašizmo. čia 
Amerikoje yra visi tie elemen
tai, iš kurių pasidaro velnio 
fašistinis raugas—džingoistinis 
nacionalizmas, rasiniai prieta
rai, pigus niekinimas demokra

Japonija paskelbė, 
kad ji užims Peiping 

ir Tientsin
Naujo japonų puolimo Chinijoj 

galima tikėtis “bile minutę”, 
sako japonai

PEIPING, geg. 7. — Japo
nų, chiniečių ir amerikiečių šal
tiniai oficialiai pranašauja, kad 
neužilgo prasidės didelis japo
nų puolimas šiaurinėj Chinijoj, 
kad pasigriebti Peiping (Peki
ną), Tientsin ir Kalgan.

Japonijos legacija ir karinin
kai neabejojančiai prisipažino, 
kad didelis karinis veikimas į 
pietus nuo Didžiosios Chinijos 
Sienos prasidės “galbūt u*ž ke
lių dieoų, o galbūt ir už kelių 
valandų”. “Niekas negali mus 
sulaikyti”, sako japonai.

“Mes esame prisiruošę at
kakliam pasipriešinimui”, sako 
chiniečių vadas gen. Ho Ying- 
ching.

Užsienio karininkai sako, 
kad japonai sukoncentravo la
bai dideles oro jėgas ir bom
barduos chiniečių pozicijas pirm 
pradėti veržimąsi.

Rusija siūlosi parduoti 
geležinkelį

TOKIO, geg. 7. — Nors ja-

Chicagai ir anlelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus ir 
biskj šilčiau.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 7:- 
55.

tijos, kapitalistinė klesa, kuri 
sutinka priimti fašistinės rū
šies valstybinį kapitalizmą, jei 
tuo ji galėtų kiek ilgiau išlai
kyti savo rankose kiek galima 
daugiausia galių ir privilegijų”.

Įspėjančią kapitalizmą kalbą 
pasakė ir farmerių atstovas 
John Simpson. Jis tarp kitko 
pasakė:

“Rusijos caras nepaisė savo 
šalyje esančio revoliucijos pa
vojaus. Tvaike Francijos revo
liucijos patys turtingieji fran- 
cuzai buvo išvykę pasismagin
ti medžionėse, visai nebodami, 
kad jie patys pasėjo revoliu
cijos sėklą. Jie sugryžo į Pa
ryžių, kad savo krauju* papil
dyti tuos kraujo upelius, kurie 
plaukė Paryžiaus gatvėmis.

“Patys turtingieji šios šalies 
yra tiek pat akli, kurčiai ir 
nebyliai linkui čia esančių są
lygų ,kaip kad bu<vo akli tyro- 
nai kitose šalyse net iki pas
kutinės jų sunaikinimo dienos. 
Jie yra taip apakinti godumo 
pasigrobti kuodaugiausia, kad 
jie neįstengia užmatyti prieky j 
esančio pavojaus”.

ponų valdininkai nugynė žinią, 
kad Rusija siūlosi parduoti Chi
nijos Rytų geležinkelį Manžuri- 
joj, tečiaus ir dabar eina gan
dai, kad japonai gana prielan
kiai svarsto tą pasiūlymą.
Amerika pašalino 112 japonų

Galima tikėtis aštrių kivirčių 
tarp Jungt. Valstijų ir Japo
nijos, delei iš Amerikos valdo
mos Guam salos,/kur yra karo 
laivyno bazė, pašalinimo 112 
japonų. Jie atpo pašalinti at
sisakius atnaujinti jiems leidi
mus ir toliau pasilikti saloje.

50 metų kalėjimo už 
pasmaugimą mer

gaitės
LINDEN, Tex., geg. 7. — 

“Stebuklingas gydytojas” ir 
misionierius Paul Oakley liko 
neteistas 50 metų kalėj iman už 
pasmaugimą “begydant” 3 me
tų invalidę Bernice Clayton, 
kuri sirgo vaikų paraližium.

Prokuroras reikalavo mirtie^ 
bausmės; gynėjas gi teisino 
Oakley, kad jis esąs beprotis.

Pasak liudytojų, mergaitės 
tėvas, pats jų pasekėjas, pasi
kvietė Paul Oakley ir jo bro
lį pagydyti mergaitę. Oakley 
nusprendė ,kad ją yra apsėdęs 
“velnias” ir kad jį reikia “iš
vyti”. “Bevejant velnią” mer
gaitė tapo pasmaugta. Oakley 
teisinosi, kad jį “velnias pa- 
gundęs” mergaitę pasmaugti.

Jo brolis, Coy Oakley ir mer
gaitės tėvas bife teisiami vė
liau.

SABETHA, Kan., geg.-^- Vie
tos kalėjimo sienoje rasti pa
slėpti duz deimantiniai žiedai, 
kurie pereito kovo mėn. buvo 
dviejų žmonių pavogti Montezu- 
ma, Ind.

AEROPLANO “LITHUANICA”, KURIS SKRIS I LIETUVĄ, KRIKŠTYNOS

Kapt. Stepono Dariaus motina, Augustina Degutiene, pereitą šeštadienį, sudaužydama tradici
nę bonką šampano, krikštija lėktuvą “Lithuanica”, kuriuo jos sūnūs, Steponas Darius (kai
rėj) ir Stasys Girėnas (dešinėj) repgiasi apie1 gegužes 20 d. skristi iš New Yorko tiesiai į 
Lietuvos sostinę Kauną. Abu lakūnai vakar išskrido į New Yorką galutinai prisirengti ilgai 

ir pavojingai kelionei.

Industrijos patin
siančios 3,000,000 

darbininkų
Prezidentas Rooseveltas rengia

si sušvelninti prieštrustinius 
įstatymus

WASHINGiTON, geg. 7. -■ 
56,000 fabrikantų išrinktieji 25 
atstovai praneša, kad stambio
ji privatinė industrija rengiasi 
tam tikrą dieną priimti į dar ! 
bą 3,000,000 darbininkų.

Tu‘o gi tarpu administracijos 
draugai baigia ruošti bilių, ku
ris bus patiektas prezidentui 
Rooseveltui patvirtinti. Tuo bi- 
lium taikoma sušvelninti prieš- 
trustinius įstatymus, kad pri
vatinė industrija, pati reguliuo
dama savo veikimą, galėtų ben
dromis jėgomis kovoti depresi
ją. Numatoma duoti industri
jai progą reguliuoti save po val
džios priežiūra, bet bus apsisau
gota nuo monopolio. Kartu 
bus stengimąsi kovoti prieš 
nedarbą, duodant koncesijų 
toms industrijoms, kurios sam
dys daugiau darbininkų.

Rusija pasirašė pre
kybos sutartį su 

Italija
RYMAS, geg. 7. — VaKav 

premieras Mirssolim pasirase 
dvi prekybos sutartis su Rusi
jos prekybos atstovu Levinson, 
kurios siekias! padidinti preky 
bą tarp Rusijos ir Italijos.

Abi šalys sutinka viena, kitai 
suteikti kreditų. Muitai ta? 
abiejų šalių bus kuomažiausi 
—taikomi palankiausiai šaliai*

Del fašistų rezigna
vo Čili premieras
SANTIAGO, čili, geg. 7. — 

Premieras ir vidaus reikalų mi- 
nisteris Horacio Hevia rezigna
vo vakar neįstengęs prikalbinti 
fašistinę organizaciją Milicia 
Republicana susilaikyti šiandie 
nuo parado mieste. Fašistai 
rengėsi padaryti paradą ir pas
kui viešąjį muštrą. Hevia rei
kalavo, kad parado nebūtų, bet 
kad pasitenkintų vienu muštru. 
Fašistams nesutikus, premieras 
rezignavo.

Naziai pašalins visus 
jiems neištikimus 

profesorius
t

Universitetai bus taip pertvar
kyti, kad jie tarnautų tik 
fašizmui

BERLYNAS, geg. 7. — Na
ziai numato pagrindiniai refor
muoti Vokietijos universitetus, 
ne tik pašalinant iš universite
tų visus jiems neištikimus pro
fesorius, bet ir pačius universi
tetus ir juose dėstomus daly
kus taip pertvarkant, kad jie 
tarnautų išimtinai fašizmui ii 
butų paprastu fašistų įnagiu. 
Išrodo, kad bus pašalinti iš 
universitetų ir nepalankus fa
šistams studentai.
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SAN DIEGO, Cal., geg. 7.-— 
Meksikos iždo sekretorius Al
berto Pani išvyko į Washingto- 
ną pasitarti su prezidentu Roo- 
seveltu ekonominiais klausi
mais.

V? , ...v,//

Du broliai prisipaži
no išvogę McMath 

mergaitę
Jiems mergaitės tėvai buvo iš

mokėję $60,000 vaduotpini- 
gių. Pinigai atgauti

HARWICHPORT, Mass., geg. 
7.—Du broliai, Cyril Buck, 38 
m. ir Kenneth, 35 m., prisipa
žino, kad jie buvo išvogę tur
tuolio Neil McMath 10 m. mer
gaitę Margaret, kuri tapo at
gauta sumokėjus vaduotpini- 
gių.

Kenneth Buck prisipažino, 
kad visą išvogimo planą jis pats 
vienas sugalvojęs ir jį įvykdęs. 
Jis nusitepęs, kad išrodjytų į 
negrą šoferį, nes jis kartais 
dirbdavęs pas McMathus, pasi
ėmęs brolio Cyril, kuris turi 
garažą, automobilių ir mergaite 
iš mokyklos išviliojęs. Paskui 
visą laiką ją laikęs pririštą sa
vo bakūžėj. Jo brolis Cyril tik 
tiek prisidėjęs, kad tarpininka
vęs išgavime vaduotpinigių, ku
rių išpradžių buvo reikalauja
ma $250,000, o paskui nusileis
ta iki $60,000. Sumokėtieji va- 
duotpinigiai tapo atgauti.

Kenneth Buck gręsia iki 25 
metai kalėjimo.

Už nešiojimąsi 
ginklo

CHICAGO. — North Sidės 
gangsteris Gus Winkler liko nu
teistas vieniems metams kalėj i- 
man ir užsimokėti $300 pabau
dos už nešiojimąsi revolverio.

Už nešiojimąsi ginklų jau ke
li gang;ceriai lik) nuteisti ka
lėjimam

BERLYNAS, geg. 7.— Bu- 
vęs kancleris Henrich Bruening 
tapo išrinktas pirmininku Kata
likų Centro partijos. Jis tuP- 
jaus pasisiūlė kooperuoti su 
nazių Hitlerio valdžia.

Katalikų Centras, kuris pir
miau dėjosi labai respubliko
nišku, sutiko priimti nazių “va
dovybės principą”. Pasekdami 
nazius, jie atsižadėjo teisės 
rinkti savo partijos viršininkus 
ir pavedė pačiam Brueningui 
visus partijos viršininkus pasi
skirti.

Bruening tuojaus išleido pro
klamaciją, kurioj jis kalba apie 
Hitlerį kaipo apie “tikrą poli
tiką”.

Aš tiesiu savo ranką kitoms

Prezidentui Roose
veltui bus suteikta 
dar didesnių galių

Ruošiami kongresui projektai, 
kurie suteiktų tokių galių, ko
kių prezidentas dar nėra tu
rėjęs

WASHINGTON, geg. 7. — 
Per tuos du' mėnesius, nuo to 
laiko, kai Rooseveltas už
ėmė prezidento vietą, jam kon
gresas yra suteikęs daugelį ne
paprastų galių, kurių kiti pre
zidentai nėra turėję taikos lai
ku. Kongresas posėdžiauk dar 
vieną mėnesį ir per tą laiką, 
kaip rodo ruošiami projektai, 
prezidentui bus suteikta tokių 
galių, kurių kiti prezidentai nė
ra turėjęs.

Jis jau dabar turi galias kon
troliuoti šalies išlaidas, reorga
nizuoti visą administraciją, nu
statyti valdininkų algas, kon
troliuoti bankus, valdyti darbo 
armiją, kontroliuoti pinigų lei
dimą ir nustatyti jų vertę, kon
troliuoti farmų produkciją ir 
ūkio produktų išdalinimą, pla
čius Musele Shoals viešuosius 
darbus, bedarbių šelpimą ir pa
skolas valstijoms ,morgičių re- 
finansavimą, ginklų embargo 
ir t.t. Niekurie tų bilių dar nė
ra galutinai priimti.

Dabar yra pasiūlytas bilius. 
kuris leistų prezidentui kontro
liuoti geležinkelius ir visą trans- 
portaciją.

Dar ruošiami yra biliai pa
vesti šalies industriją preziden
to kontrolei ir priežiūrai. Taip
gi pienuojama pareikalauti iš 
kongreso prezidentui galių ves
ti su užsieniu derybas ir nu
statyti muitus, galbūt patvir 
tinti karo skolų sutartis.

Visą tai padarys prezidentą 
Rooseveltą veik nerybotą dik • 
tatorių.

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

šalies grupėms, ne iš silpnumo, 
bet iš meilės šaliai, kad ją iš
gelbėti nuo bereikalingos ko
vos”, sako kataikų vadas savo 
proklamacijoj. “Aš esu pasi
rengęs kooperuoti nacionaliame 
fronte kovotojų už Vokietijos 
garbę, laisvę ir lygias teises 
tarp kitų tautų”.

Brueningo šalininkai tikisi, 
kat^ ši jo proklamacija prives 
prie susitaikymo su Hitleriu. 
Centristai tikisi, kad tokia 
sąjunga su hitlerininkais, leis 
centristams išstumti naciona
listus iš svarbių ministerijų ir 
patiems užimti jų vietas. Esą 
nacionalistų'įtaka kabinete nuo
latos mažėja, delei nacionalistų 
pasiryžimo atsteigt monarchiją.

Didelė Anglijos dar
bininkų demonstra
cija prieš fašizmą
Socialistų demonstracijoj vakar 

dalyvavo virš 250,000 darbi
ninkų

LONDONAS, geg.*'7. — So
cialistai, kooperuojant darbinin
kų unijomsį, ir Darbo partijai 
šiandie Hyde parke surengė miX \ 
žinišką demonstraciją prieš fa
šizmą. Demonstracijoje daly
vavo virš 250,000 žmonių. Kal
bėjo žymiausi darbininkų kal
bėtojai, jų tarpe ir Darbo par
tijos vadss parlamente, George 
Lansbury. Visi griežtai pa
smerkė fašizmą, nežiūrint ku
rioj valstybėj, kokiose forme 
se ir kokiu vardu jis pasireiš
kia. 
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Užmušė tėvą, priver
tė dukterį ji patį 

nužudyti
CHICAGO.— Oliver Day, 48 

m., per 15 metų dirbo John 
Schmitz, 56 m., farmoj ties 
Plato Center. Buvo darbštus, 
bet tankiai užeidavo girtavimo 
priepuoliai ir tada girtaudavo 
po kelias savaites.

Dabar vė Ibuvo užėjęs girta
vimo antpuolis ir jis šeštadie
nio vakare sugryžęs pas sam 
dytoją įsiveržė į jo kambarį ir 
grūmodamas visus išžudyti, nu
šovė samdytoją John Schmitz, 
po to bandė nužudyti jo duk
terį Lorettą, 17 m., bet ne
pasisekus, apsigalvojo, nusivedė 
ją j savo kambarį ir privertė 
ją jį patį nušauti, nes kitaip 
jis visus išžudysiąs. Kai poli
cija atvyko, Schmitz buvo jau* 
nebegyyas, o Day pasimirė už 
kelių valandų. v
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Pirmadienis, geg. 8, 1933

Lietuvos Naujienos
Nubaudė policistus, 
dėl kurių baugštumo 

žuvo nekaltas 
žmogus

Patys bijodami ginkluotą plėši
ką suimti, privertė tą darbą 
atlikti pašalietį žmogų, kuris 
ir žuvo. Policistai gi gavo 
kalėjimą.

KAUNAS. — Nesenai Kauno 
apygardos teisinas nagrinėjo 
įdomią trijų policistų bylą, dėl 
kurių bailumo turėjo žūti vi
sai nekaltas žmogus.

Kaltinami buvo: policijos 
nuovados virš. Feliksas Lapin
skas ir policininkai Juozas Va
siliauskas ir Antanas žagunas 
pagal b. st. 51 str. ir 453 str., 
t. y. — kad nusikalto susitarę 
ir bendrai veikdami ir nusikal
to nužudę žmogų.

Kaltais visi . trys neprisipa
žino, paaiškinimų nedavė.

Kaltinamasis aktas 
bendrais bruožais taip skamba: 
1931 m. gruodžio 19 d. Garlia
vos nuovados polic. virš, gavo 
iš Prienų policijos pranešimą, 
kad pabėgęs kalinys Uliackas 
yra Sabalėnų kaime pas Jurgį 
Buką. Garliavos nuovados vir
šininkas ir dar du policininkai 
apsiginklavę šautuvais ir revol
veriais automobiliu išvyko ka
linio suimti. Nuovados virši
ninkas Lapinskas su policinin
kais apsupo Ruko grįčią. Va
siliauskas užėjo pakelėj į žiko 
grįčią ir pasiėmė Ka|:į Guraus
ką, 18 metų amžiaus.

Ruko kieme Lapinskas šau
kė ką nors namiškių. Išėjo 
zigota Rukienė. Lapinskas jai 
įsakė lipti ant aukšto ir pasa
kyti plėšikui, kad jis pasiduo
du. Tačiau Rukienė .viršininko 
neklausė, atsikalbinėdama* *Va3 
Uliackas turi revolverį ir gali 
ją nušauti. Tada policininkai 
Vasiliauskas su Žagunu ne
klausantį geruoju stvėrė už 
apipaklės Gurauską, nutempė 
priemenėn ir įsakė jam lipti 
ant aukšto, o policininkas Va
siliauskas iš užpakalio užmo
vęs ant lazdos policininko ke
purę kėlė ją lygiai su Gurausko 
palipimu. Ta^ viskas buvo da
roma viršininko Lapinsko aky- 
vaizdoje.

Plėšikas, pamatęs lipant 
žmogų ir šalia jo policininko 
kepurę, paleido kelis šuvius, 
kurių vienas pataikė Gurauskui 
į vidurius.

Gurauskui peršautam nukri
tus nuo kopėčių, viršininkas 
su policininkais išbėgę iš prie
menės į kiemą. Lapinskas nu
važiavo į Pakuonį kviesti į pa
galbą šaulius. (Policininkai pa
liko apsupę* namą su plėšiku. 
Tuo tarpu plėšikas nulipo nuo 
viršaus, per kamaros langą iš
lindo į sodelį ir bėgo į mišką, 
kuris buvo dž l’/j klm. Poli

cininkai šaudė plėšiką, vijos, 
bet be vaisių.

Plėšiką kitą dieną sugavo 
A. Panemunės gyventojai ir 
atidavė policijai, o Gurauskas 
dėl žarnų, skrandžio ir kepenų 
sužalojimo 7-tą dieną Kauno 
ligoninėj mirė.

Liudininkai
nupasakojo, kaip policija Gu
rauską tempė už kalnieriaus 
prie kopėčių ir liepė jomis lip
ti ir k.

Prokuroras
p. Krygeris sako, kad teismui, 
regis, pirmusyk tenka susidur
ti su tokios rųšies nusikaltimu. 
IPolicijai duotas ginklas, uždė
ta pareiga piliečių gerove rū
pintis — jie nužudo pilietį. Kur 
plėšikas yra, policija gavo žinių 
is paties šeimininko. Ir štai, 
atvažiuoja 3 policininkai gink
luoti šautuvais ir revolveriais, 
bet prie plėšiko neina, o pir
miausia verčia Rukienę nuim
ti nuo aukšto plėšiką, o paskui 
Gurauską. Jam grasino ir beli
ko —arba nuo policijos žūti 
arba nuo plėšiko. Tai yra blo
gos valios darbas.

Prokuroras prašo teismą vi
sus tris teisiamuosius pripa
žinti kaltais ir nubausti.

Teismas apie valandą taręsis 
11 vai. vak. paskelbė rezoliu
ciją: Lapinskas nubaustas 3 
metus, Vasiliauskas su žagunu 
po 2l/j metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Be to, iš Lapinsko, 
Vasiliausko ir Gaguno velionies 
motinai M. Gurauskienei pri
teista vienkartinio ei vii. ieški
nio laidotuvių išlaidoms pa
dengti 811 lt. ir nuo 1931 m. 
gruodžio 19 d., t. y. nuo Gu
rausko nužudymo dienos pri
teista po 360 lt. per metus kol 
Gurauskienė gyvens arba ište
kės. 

’■ y * >* * 0

Visi trys nuteisti tuojau bu
vo suimti ir nugabenti į Kau
no sunk, darbų kalėjimą.

Lapinskas paskutiniuoju me
tu buvo Kretingos nuovados 
viršininku, žagunas aukšt. po
licijos mokykloj.

Plėšiko Uliacko byla dėl Gu
rausko nužudymo buvo išskir
ta ir jis anksčiau nubaustas 
10 metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

gins, kaip kalba, pris. adv. A. 
Tumėnas.

Istorija šitokia. 1928 m. bir 
želio 16 d. K.V.C. užpardavė 
Lietuvs tarptautiniam bankui 
dalį savo sklypo ir namų, kurie, 
yra Kaune, Laisvės ai. 31b nr. 
Tų pačių metų spalių 1 d. pas 
notarą buvo sudarytas pirkimo 
pardavimo aktas, kuriuo K.V.C. 
sakytąjį turtą tarptautiniam 
bankui pardavė už 150,000 .lt. 
Kartu su visokiomis išlaidomis 
ir mokesčiais tas turtas baiikui 
kaštavo 161.702,50 lt. Kadangi 
namai buvo jau nebe pirmos 
jaunystės, tai, prieš įsikurdamas, 
tarptautinis bankas turėjo jitos 
atremontuoti. Bemontas kaš
tavęs 81.850,04 lt.

Palyginti ne per seniausiai, 
K.V.C. ir tarptautiniam bankui 
sutikus, pirkimo pardavimo ak
tas buvo anuliuotas, ir tuo btf- 
du tas turtas pasiliko K. V. C. 
nuosavybėje. Tačiau K.V.C. 
tarptautiniam bankui sumokė
tus L‘ž tąjį turtą pinigus ir su 
tuo turto pirkimu susijusias iš- 
alidas, iš viso 161.702,50 litų, 
geruoju esą atsisako grąžinti.

Tarptautinio banko įgaliotinis 
M. Sleževičius mano, kad pada
rius remontą, žymiai pagerėjo 
namų padėti. Atsiimdamas 
parduotąjį turtą, K.V.C. esą ne
galįs pralobti tarptautinio ban
ko sąskaitom Dėl to pris. adv. 
M. Sleževičius reikalauja, kad 
K.V.C. tarptautiniam bankui 
grąžintų ir remonto išlaidas. 
Tarptautinio banko įgaliotiniui 
paprašius ir nurodžius, kad yra 
pavojaus, jog K.V.C. gali savo 
turtą parduoti ar įkeisti, ir dėl 
to bankas galįs nustoti priteisti- 
nų pinigų, Kauno apygardos 
teismas nutarė uždėti draudimą 
243.552,54 lt. sumoj ant K.V.C. 
nekilnojamo turto, esančio Lais
vės ai. 31b nr. ir susidedančio 
iš visų namų ir sklypo.

Jau prasideda Hiaudy 
mosi segppps.

KAUNAS, bal. 13. — Išsiva- 
liūs Nemunui ir Neriui nuo

Tarptautinis bankas ka
talikų veikimo centrui 

iškėlė stambų civilinį 
ieškinį

Kauno apygardos teismas bylą 
nagrinės gegužio 24.

KAUNAS.—Lietuvos tarptau
tinis bankas K.V.C. Kauno apy
gardos teisme iškėlė 234.552,54 
lt. civilinį ieškinį. Apygardos 
teismas šią bylą nagrinės gegu
žio 24 d.

Tarptautinis bankas šiai by
lai vesti įgaliojo pris. adv. M. 
Sleževičių, o K.V.C. interesus

Grafas klkujiro Tšhii, 1 ■ 'tbuvęs
Japonijos užsienio reikalų mi- 
nisteris, i kuris yra siunčiamas 
kaipo Japonijos delegatas pasi
tarti su prezidentu Rooseveltui 
ekonominiais klausimais tfirm 
prasidėsiaiit yisapasaulinci eko
nominei konferencijai.

vasario potvynio vandeniui, 
atšilus orui, jau pradedama 
kai kurių nekantresnių plia
žo mėgėjų—sportininkų mau
dytis. Vakar prieš pietus Ne
muno ir Neries santakoje Ne
mune jau maudėsi keletas an
kstyvo vandens sporto mėgė
jų ir ten pat ilgai “kepiuosi” 
prieš saulę.

ma daryti abortus, jei vaisius 
nešiotas ne ilgiau kaip mėn.

v

Žmona nušovė savo 
vyrą.

Grenobly studijuojantiems 
lietuviams buvo didėlio džiaugs
mo pamatyti tų 30 tautų bury- 
ie 1r nątfinėhlfi lietuviškus ber
nelius su šiaudinėmis skrybė
laitėmis ir svajingas mėlyna- 
<ės lietuvaites šū įvairiaspal- 

Vcmls juostomis. 'Buvo malonu 
sutikus juos nešti lietuvišką 
trispalvę vėliavą, kurią prieš 
ttfi tėko atimti iŠ Lietuvos len
ko studento,.-kuris nežinia ‘ku
riais S’ulnetiAiais norėjo atšto- 
Vauti ėsėntiems -Grenoblyje lie- 
tuviams.

Reikia pasakyti, kad musų 
lietuviai ėėve .gražiomis liau
dies daiitamiš ir originaliais 
tautiniais kostiumais ir šokiais 
visai patenkino prancūzų norą 
pamatyti tikrą liaudies meną.

I > •

.Tart) kitko Jie buvo nuste
binti ištekėjusių moterų dėvi
mu nuometu, kurio netėko ma
tyti kitų tautų apsoduose. >

Lenkai atrodė perdaug kara
liški. Tai greičiau buvo kara
liškieji tarnai, o ne liaudies) 
vaizduotojai. !

Bendrai
įnešė į liaudies meną perdaug ■ 
artizmo ir dirbtinumo. To ne
galima primesti musų liaudies 
mėno vaizduotojams, jie, buvo 
visai natūralus, be jokių dirb
tinių išsišokimų. Prancūzai juos 
tinkamai įvertino ir nuoširdžiai 
visUr (priiminėjo ir vaišino. 
Lietuvių vardas jiems įgijo ma
žos, bet simpatingos tautos 
prasmę.

kai kurios tautos

“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.

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”
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Laižuva. (Mažeikių apskr.) 
III 29 d. naktį apie :11 vai. be
būnant namuose Laižuvos po
lic. vachmistrui Juozui Mctri-; 
kiui, staigu įpuolė į kaniborį 
jo žmona, laikydama rankoj; 
jo paties revolverį ir susimus 
vavusi šaukė, ?kas kultas, aš 
ar tu?” Nė kiek nelaukusi pa* 
leido kulką vyrui tiesiog >£ 
galvą. Sužinojus Mažeikiuose- 
apie įvykį tuoj buvo nuvykta 
suteikti nclaimingąjani pagėl-' 
bą. Atvežus į apskrities ligo-, 
ninę buvo padaryta operacija; 
gydytojų konstatuota, kad jau 
suskaitomos jo^gyvenimo die
nos. Gmona areštuota ir padeJ 
ta Mažeikių arešto namuose.

-v*. ’------- ,

Lietuvių daina Al-

Tautų šventė FPranėužijoje
—■■> —

GRENOBLIS. -L- šiais metais 
kovo 18 ir 19 dieną Grenoblis 
— gražiausias Prancūzų Alpių 
miestas — (Prancūzų turizjno 
draugijos suruoštos tautų šven
tės proga sUlaiikė 80 tautų 
skaitlingą būrį studentų ir 
studenčių,
tautiniais rūbais, skleidė Pran
cūzų padangėj sąvo liaudies 
dainas ir rodė, kaip liaudis gra
žiai mokėjo ar dar moka šok-' 
ti ir linksmintis. Kiekviena 
tauta turi savo skirtingą bū
dą, taigi jų dainos ir šokiai 
ypatingai skyrėsi.

Iš paslaptingos egiptiečių ei
senos galima buvo spręsti, kad 
jų liaudis garbino faraonus; 
tuo tarpu olandiečiai su klum
pėmis linksmai trąpsenę Gre*- 
noblio gatvėmis įr žavėję pran
cūzus savo linksmomis daino
mis parodė, kad jie brendo 
laisvėje. ;

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vaftoa. lietaus it dniskoa vanos.
»wimming pool.

Rūiilka it turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 <▼. v. ___

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

kurie, pasipuošę

Rengiamas abortas le
galizuoti įstatymas

Esą vidaus rei- 
rengiamas

KAUNAS.
kalų ministerijoj
abortams legalizuoti Įstatymo 
projektas. Įstatymo projektu 
numatoma leisti daryti abortą 
socialiniais sumetimais ,pav., 
jei tėvai nepasiturį, o jau au
gina 5 vaikus. Be to, leisti da
ryti abortą netekėjusioms, ser
gančiomis venerinėmis ligomis ir 
kit.

Visais atvejais butšią leidžia-

Griuvėsiai Joseph M. Baltis namo Franklin Park priemiesty, kuriuos sugriovė smalki vetia pėieitą pirmadieiiį.

IR
PAVASARIS!

Gaukite sau Pontiac ir pasidžiaugkite smagumu 
kurį suteikia naujas puikus karas

sustojusios biznio klampinęs staigiai 
pasirodo Pontiac. Pardavimai pasidaugi
na įsu kiekvienu menesiu. Jau jie viršija 
^praėjusius metus.

Tyras karo naujumas, subalansuota ko
kybė, kurią kiekvienas lengvai gali patė- 
myti ir jausti; gera, sena pavasario saulė, 
kuri šildo kiekvieną širdį ir tirpina suša
lusias kojas — padaro tokią kombinaciją, 
su 'kuria žmonėms sunku kovoti — dabar 
ir visada.

Sustabdykite byle vieną Pontiac savi- 
.ninką, byle kur, ir paklauskite jo kokios 
jirai yra nuomonės apie savo Pontiac 
Economy Straight Eight. Pasiteiraukite

IŠ pas byle automobilio dylerį ir paklauskite 
ką mano biznieriai apie Pontiac.

Visur, dabar dėl Pontiac kila dar iki 
šiol ne buvęs entuziazmas. Niekad musų 
istorijoje dar nėra tiek žmonių mums te- 
lefonavę ir rašę išreikšdami savo pasiga- 
nėdinimą naujuoju Pontiac.

Kasdien Pontiac atkreipia naujų pirkė
jų domę dėl savo išžiuros, savo išpildymo, 
esamo komforto, saugumo, ekonomijos, 
tvirtumo ir žemos kainos.

Nesipriešinkite pagundai per ilgai—įsi
gykite sau vieną dabar. Jus busite geroj 
draugijoj, — ir didelėj draugijoj.

Visi uždaryti karai turi Ftsher konstrukciją, su Fisher 
No Draįt Ventiliacija dėl vėsaus vasarinio pasivažinėjimo.

PONU AC $585 EBi
. • ■ ■■ <v • • ' ■ - • • •'' •:•;• - ‘ > , ■ ■ B fF* FB FFOPm
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A GENERA*. MU » CK V^LUL

MATYKIT ŠIUOS DYLERIUS-
COMMUNITY MOTORS, Ine., Distributoriai, 235 E. 33rd Street CHICAGO, ILL.

KORTU 
COMMUNITY MOTORS, Ine. 
, Itrondivny
FRANKLIN-WKBKR MOTOR SALES 

. uuRk «t.
GROBSINGER MOTOR SALES 
vy1Mį5(| Į,awgane« Avė. 
HEINZ MOTOR ,CQ.

Mijnįfrln Av<v. N’Hea Center 
NOKTU 8H0HE BUICK CO. 
j (ligi iCJUt»«o AVe„ Evataton 
NOKTU BROKE,BUICK CO.110 Jto. Jut a-SL, fHikUland Bark 
IVĄRNER . MOTOR SALES 

wM< BU88E $ SONS, .Ino. .
-------- - k Avh, lim 4Rldie, III 

IRK MOTOR SAL-o 
r AvK

r MOTORS. .Ine.
COMMUNm’ MOTOR^lrtc, 

7718 Stony laland Avė.

NORTHVVEST
COMMUNITY MOTORS. Ine. 

8473 Mlhvaukec Avė.
N0RTIIWE8T BUICK CO.

3801 Laivrence ‘Avė.
8MABON MOTOR SALES 

7300 W. O r and Avė.
HlNIHtEKO MOTOR SALES 

3030 N. Cicero Avė.
Q()MMKRCIAL MOTORS

13340 VVentern Avė., BlUe lalanti
FRED HALĘ MOTOR SALES 

0017 8. Weatern Avė.
KOBE MOTORS. Ine.

5343 Sn. Anliland Aw.
M<7a47n SN1I 1&ted^St^^’ ,n0’
MILDA AUTO SALES* 

800 W. 3»«* RL
ROBELAND BUICK SALES CO.

10858 S. Michlgan Avė.

so» ri< chicago runk co.
8000 Cbmmerclal Avė.

HTKKNIimU) 8ALK8 « SERVICE. Ine. 
«03a OoUare unvc A v®.

WK8T

iCOMMĮ NITV ''MOTORS, Ine.
4040 W. MmHsoii Ht.

KMIL MA»K8 MOTOR SALES 
1500-07 w. 8311d 81.

CHICAGO AVENUE MOTOR SALES 
;’435£ 4V. » Chicago Avė.

RMR, DENEMAKK. Ine.
418 Burlington R<wl. La G range. 

,1‘ECRAT BROS. MOTOR SALES 
. ... «o<NMtve*t JM.;4 8M AVe., Mayaood

A. L. WARGNY, Ine.
58 Madleon 5L. Oak Park 

CICERO BUICK SALES CO. 
5318 W. 88nd Si.



\ re jas Vitkauskas.
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kai laikinai 

buvome pasilikę

Lakūnai Stasys Girėnas (kairėj) ir kapt. Steponas Da
rius svarsto kelią, kuriuo jie rengiasi skristi be jokio sustoji
mo iš New Yorko tiesiai j Kauną. Vakar, pakrikštijus šešta
dieny jų aeroplaną “Lithuanica”, jiedu išskrido į New Yorką, 
iš kur apie gegužės 20 d. išskris į Lietuvą.

GEGUŽES 27 DIENĄ
Laivu GR1PSHOLM

SLA. EKSKURSIJA tesiai į KLAIPĖDĄ.

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDER1K VIII”

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

ginus kaip paskirta.

PAUL MOLIS, 1730—24th St 
Detroit, Midi.

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

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

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

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

A. VARAŠIUS, 1200 Carson St.,. 
Pittsburgh, Pa. (

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

Laivakorčių Skyrius.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

įtik

f*

Pirmadienis, geg. 8, 1933
ORU Iš NEW YORKO Į KAUNĄ

Senamiesčio Pastoges Paslaptis
(šiurpi Kauno Apysakaitė).

Jus žinote tokius senus na
mus senamiestyje, kurie turi 
ir muro ir medžio sienų, ir 
kurių murinės durys, kaip 
nors geltonai tinkuotos iš po 
nubirusio tinko vis tiek rodo 
labai senus sutrūnijusius lui
tus, kurie griaunant, subirėtų 
į smėlį. *

Tokiame name, purvinoje, 
kad ir grįstoje gatvėje, gyve
nau pas dailidę. Aksimavičius 
buvo savotiškas žmogus. Neat
skirsi, kuomet jis rimtai dirba 
ir kuomet spaudžia labiau ob- 
lį iš piktumo. Jo veido išraiš
ka mažai terodė skirtumo ir 
vienu ir kitu atveju. Tik, kai 
išgerdavo kurią dieną “su 
žmonėmis” buteliuką, jo vei
das surasdavo kažin ką pana
šaus į šypseną, ir tuomet Aksi
mavičius net pasakodavo ką 
nors. Pasakodavo be turinio, 
su daug ‘‘žinai”, bet — nuošir
džiai... (fleresnės jo nuotaikos, 
kaip tokiais atvejais, man ma
tyti neteko.

Butas buvo drėgnas, su drė
gmės pilkais vabalais pasie
niais, su blakėmis, šaltas, ne
kaip sekėsi, todėl Aksimavi
čiaus rimtumas darbe neretai 
pereidavo į įširdimą. Arba su
riks sunui, vienam ar kitam, 
taip pat dailidystėje lavina
miems, ar užpuls “motiną” už 
kokį nors menkniekį. Visai aš 
suprasdavau jo būklę: reika
lai blogi, o čia drėgmė ir šal
tis bute — pribaigdavo jo 
kantrybę ir jis turėdavo sius
ti. Paprasta nesveikata.

Aksimavičienė eina, juda, 
sublogusį, ankštoka, persisu
kusi, išgąsdinta. Padeda kar
tais padejuoti, geresniam ūpui 
namuose esant.

—Į Braziliją reikia greičiau 
važiuoti! — pritaria ji ‘‘tėvo” 
senai mestam sumanymui.

Kai reikalai labai pablogėja, 
per dienas nebėra darbo, ir 
nieko negelbėja ir gatvės neti
kusios iškabos keikimas “tė
vas”, dėl ko nors užpykęs, ima 
ir nebekalba kai kurį laiką. 
Sunkus slėgimas įsiviešpatau
ju druožlių pilnuose kamba
riuose ir darosi nebesmagu 
man — jų gyventojui. Vengiu 
būti namie.

Koks no# menkniekis dar 
labiau siundo Aksimavičių. 
Blogiausia, tai tas, kad jis 
tuomet nieko nebekalba. “Mo
tina” ir to ir kito norėtų iš
klausti, — nieko neišgauna! 
Tylėdamas Aksimavičius guli 
lovoje, arba išeina į miestą, 
nevalgo... Visa tai baigia ar
dyti Aksimavičienės sveikatą, 
kuri ir taip jau nesveiko buto 
nugalėta.

—Eik, mielas, valgyti! — 
bando švelni# įkalbėti žmona.

Jis tik timptelia piktai ran
ką ir nueina į kambarį su lo
va. Ten ilgai guli, vartosi, pū
kščia. Kaip ten bebūtų, žinau 
—jam sunku, šiaip ar taip, jį 
graužia mintys apie nedarbą 
ir juodėjančią ateitį, čia tik 
daugiau mokanti prieiti prie 
vyro dvasios žmona gal galė
tų jį visai “atversti”, nukreipti 
į visai kitokią nuotaiką; kad 
liūdną, bet drauge kenčiamą 
ir pakenčiamą. Tiesus kai
mietės klausinėjimai nėra tuo 
raktu, kurie atidarytų jo nuo
taikos duris, ir jis tik labiau 
jaudinasi ir pyksta.

Aksimavičius neina valgyti 
ir nemiega dieną ir kitą. Su
sirūpinimas juo auga. Tegul 
vienas sūnus piktai juokiasi ir 
pataria motinai leisti tėvui 
“sprogti’*, bet šiaip ar taip 
nuotaika bute darosi nuolat 
sunkesnė.

Aksimavičienė randa prie jo 
lovos ant kėdės padėtą bute
liuką su kažin kokiais vais
tais, ant kurių prilipintas po
pieriukas su kaukolės ženklu. 
Aksimavičienė žino, kad tokiu 
ženklu pažymimas ir popieris 

musėms nuodyti, išsigandus 
mums sušnibžda:

—Nuodai! Jis nusinuodys!...
Vienas sūnūs juokiasi, kitas 

nukalba ką kitą, man nesma
gu...

Vėliau, šiaip taip, dienos be- 
leidžiant, palengva oras atslū
gsta ir nežymiai vi.sa kas gry- 
žta į pirmykščias vėžes...

Taip yra buvę, man gyve
nant, nekartą. Vienoda baime, 
vienodai slepiąs ūpas visiems. 
Kažin kas negera.

į Braziliją jau buvo ruošia
masi rimtai, bet dar nieko 
kaus nežinota.

Vėliau aš persikėliau 
venti kitur. Ten pasiliko 
mano daiktų, kurių aš atėjau 
po kai kurio laiko atsiimti. 
Pirma nieko neradęs namie, 
aš atėjau kitą kartą, buvo vė
lu, paskui dar laukiau šeimi
ninkės pareinant, lauke pradė
jo smarkiai lyti... Užsikalbėjo
me, nes mane sulaikė šeimi
ninkė. čia pat ji paruošė man 
vakarienę, nubėgusi per kie
mą į krautuvę kiaušinių.

Lietus nenustojo lijęs ir po 
mano vakarienės, šeimininkė 
pasiūlė pasilikti nakvoti.

—Tėvo nėra namie, bus vie
tos! — tarė ji.

—O ką tu žinai, gal pareis 
šiandieni... —atsiliepė sūnūs.

—Ar tai jis išėjęs kur nors? 
... — paklausiau Aksimavičie
nės.

—Dvi dienos, kaip ‘nežinau 
kame jis... — 
kė ir pridėjo 
kambaryje 
vienu du:

—Ir, taip aš bijau, jis pasiė
mė su savim į kišenių skustu
vą... Nieko neatsakė, kai klau
siau, kam jį ima... Gal kame 
nors pasiplovė, kad neparei
na...

Aksimavičienės balsas dre
bėjo. Ji skundėsi negalinti 
miegoti ir valgyti. Aš rami
nau, kiek beišmanydamas. 
Kad ją galutinai nuraminti, aš 
sutikau pasilikti nakvoti.

Naktį lauke labai žaibavo ir 

eiti, — ko čia laukti! Kitą kar
tą dar užeisiu kuomet nors, 
pasikalbėsime.

Pastogėje buvo labai dulkė
ta, primėtyta įvairiausių senie
nų ir kupina voratinklių. Man

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

rytas stogas, beldė langines. 
Aš negalėjau ramiai miegoti. 
Iš pradžios visai nemiegojau, 
paskui pradėjau užmigti, bet 
taip, kad — trenks lauke per
kūnas, pusiau nubundu, pa
matau kambaryje žaibą, tru
putį nusigąstu ir vėl užsnūstu. 
Taip — daug kartų. Tokią na
ktį visa kas susimaišo. Jeigu 
kas ir žadintų iki ryto ir ką 
nors kalbėtų, vis tik rytą ne
beatsimintum, nes neatskir
tum atsimindamas, kurie buvo 
neramus sapnai ir kurie tikro
vės vaizdai. Ir tą naktį aš 
prieš rytą kartą staiga nubu- 
dintas išgirdau, be lietaus 
smarkaus čiurlenimo už lan
gų, kažin ką gargaliuojant ar 
vaitojant. Man pasirodė, kad 
šeimininkė tyliai kažin ką 
šaukė, kažin kas, truputį už
kliūdamas ėjo, kažin ką ka
žin kur vilko, girgžtelėjo du
rys, gal ir kopėčios į pastogę, 
kurioje buvo ir mano daiktai 
sudėti... Bet visa tai buvo taip 
neaišku, nes aš nenorėjau vi
siškai nubusti ir stengiausi 
nieko negirdėti, kad rytą tik
rai man buvo sunku atsimin
ti, kas buvo sunkiu nakties 
sapnu, kas vaizduotės padaru 
staiga nubundant dėl triukš
mų lauke...

Rytą “spustelėjau į akį” kiek 
ilgiau, norėdamas “atkeršinti” 
sau už neramią naktį. Kai nu
budau, bute neradau nieko. 
Greitai apsirengiau, nes keis
tai nesmagu buvo vienam bū
ti kambariuose. Norėdamas 
palaukti, išėjau į prieangį. Iš
eidamas pastebėjau, kad vir
tuvės dalis labai švariai iš
plauta, išdilinta... Kodėl ne vi
sa virtuvė, kaip paprastai, šei
mininkės išplauta?! 

kokiai pasirodė, kad ir įlip*r* 
mo į pastogę kraštai nuplauti, 
ir žemė ant lubų nubraukta, 
lyg kas butų buvę ten vilkta... 
Puolęs ieškoti savo daiktų ne
didelio ryšulio, aš pastebėjau 
pintinę dėžę, kuri buvo ten se
nai pastatyta ir dabar jos 
dangtis buvo užleistas ir per 
kilpą buvo perkišta kažin ko
kia sena spynelė. Tokia sena 
pintinė, kuri iki to laiko, bu
vau matęs, mėtėsi tuščia ir ne
švari... dabar uždaryta...

Mano daiktai buvo visai arti 
tos pintinės ir kai aš pasilen
kiau juos paimti man pasiro
dė, kad pro vieną pintines 
kraštą... sunkiasi kraujas... 
Greitai griebęs daiktus aš nu
bėgau nuo viršaus ir išdū
miau pro duris ir vartus... 
Man pasirodė, kad kažin kas 
jau buvo įėjęs į butą.

Tikrai, parėjęs namo aš pa- 

Išėjęs į prieangį ir kilstelė
jęs galvą į viršų pamačiau, 
kad durys į pastogę neužra
kintos, kaip paprastai. Manyje 
kilo mintis tuojau užlipti į 
viršų, pasiimti daiktus ir iš-

ir kraujo lašų dėmes... Aš su 
Aksimavičiaus sūnumi esu an
ksčiau galvojęs apie įvairius 
budus iš pastogės išnaikinti 
žiurkes, gal tai buvo vieno iš 
tų būdų pasėka...

Nueiti pas Aksimavičius ne
bedrįsau. Kartą susitikau tur
gavietėje gyventą seną žydą iš 
to paties kiemo, paklausiau — 
ar jau Aksimavičiai išvažiavo 
į Braziliją, kaip ruošėsi. Žydas 
atsakė man:

—Aksimavičius prieš išva
žiuodamas buvo labai susipy
kęs su šeimyna. Jis išėjo iš 
namų ir ilgai negrįžo. Visi rū
pinosi juo: pas jį jau buvo

EKSKURSIJOS

Lietuvių Laivakorčių Agentų1 Sųjunga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančiu ■; * 

Lietuvon patogiausius laivus.

GEGUŽĖS 20 DIENĄ 
Laivu “STATENDAM”

plauks į Rotterdamą^ iš ten gelžkeliu į Klaipėdą

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu EERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną.

LIEPOS 18 DIENI 
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 
laivo.

Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose* miestuose galima 
kreiptis 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.

“NAUJIENŲ’*
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

, *■ -

Alaus Stiklas ir Sandvičius Dykai

Naujienų ir Radio Kiiuuo 
GEGUŽINĖJ

SEKMADIENY,

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

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

$ įREEUBLICi3100

J. J. BAGDONAS 
LĮETUVIUrGRABORIUS*

Liūdnoj^valandoj .paveskite man visus savo'rupešSūs.) 
'-Koplyčia veltui

2506 West 63rci Street;

beveik visa, kas reikalinga ke
lionei į Braziliją... Blogiausia, 
kad Aksimavičienė bijojo, jog 
kas nors blogo su jos vyru at
sitiks, nes jis, išeidamas iš 
namų, reikšmingai įsidėjo į ki
šenių skustuvą... Aksimavi- 
čienė taip jau ir manė, ir 
mums savo baime skundėsi, 
kad jos vyras kur nors nuėjęs 
nebūtų pasipiovęs, bet vėliau 
ji papasakojo, kad vyras t ika
rai negrįžo, bet — kad jis visa 
ką gerai sutvarkė važiavimui 
į Braziliją, o pats dar nuvyko 
į kaimą pas gimines, tik liepė 
visiems, visa ką išpurdavus, 
kaip buvo anksčiau kalbėta, 
važiuoti, pakeliui paimti jį ir 
visiems apleisti Lietuvą. Tik
rai, Aksimavičienė visą ką la
bai greitai išpardavė, greitai 
visą ką susitvarkė, atvažiavo 
vežimas su kaimišku arkliu, 
tik Aksimavičiuko važničioja- 
mas ir išvežė tik vieną pilną 
seną dėžę iš pastogės... Visa 
šeimyna taip skubėjo išvažiuo
ti, kad vos greitosiomis atsi
sveikino su kaimynais. Mes 

WISSIG
Specialiitai ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUS1OS ir NEIŠGYDOMOS JOS Yka 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūstis, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli mef9 *r išgydė tūkstančius .ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampai Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

manėme, kad jaunasis Aksi
mavičius — vyresnysis sūnūs 
— j Braziliją nevažiuos, kaip 
žadėjo, jeigu tėvas važiuotų 
su visais, — mat, nesenai jį 
tėvas vėl buvo labai primušęs 
ir sunūs žadėjo net keršyti, — 
bet paskutinėse dienose, mato
mai, ir jis susitaikė su tėvu ir 
išvyko drauge, pakeliui paim
ti tėvą kelionei už vandenyno.

Seno žydo pasakojimas nie
ko ypatingo neparodė. Po kiek 
laiko man pradėjo pačiam kil
ti abejonių dėl kraujo iš pinti
nės ir ant 
visos anos 
buvau taip 
met, ir gal 
duotė iš karto norėjo sugre
tinti mano abejotinus patyri
mus su seno žydo pasakojimu.

(Galas)

mano daiktų, dėl 
nakties... Juk aš 
neišmiegojęs tuo- 

dėl to mano vaiz-

'gERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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Darbininkai yra menkiausia susiorganizavusi eko
nominė klasė Amerikoje. Jie neturi nė vieno savo at
stovo kongrese ir tik keletą atstovų valstijų legislatu- 
rose. Milžiniška darbininkų dauguma yra neorganizuo
ta nei politiškai, nei profesinėse sąjungose (unijose). 
Organizuotoji darbininkų mažuma yra suskilusi j skir
tingas ir dažnai viena kitai priešingas grupes.

Šito darbininkų silpnumo rezultatai labai aiškiai 
matyt dabartinėje depresijoje. Amerika yra vienintelė 
stambi pramonės šalis, kuri neturi privalomos valsty
binės apdraudos nuo nedarbo. Todėl kada depresija 
Ameriką užklupo, išmesti j gatvę bedarbiai pasiliko be 
jokios pagelbos. Galų gale, valdžia buvo priversta juos 
šelpti, bet bedarbius valdžia pradėjo šelpti paskiausia.

Dabar valdžia svarsto įvairias priemones kovai su 
depresija. Tarpe kitų jos planų pasirodė ir vienas-kitas 
sumanymas, specialiai skiriamas darbininkų būklės pa
gerinimui. Ypač daug dėmesio publika atkreipė į įsta
tymo projektus sutrumpinimui darbo valandų pramo
nėje. Senatas jau priėmė bilių apie 30 valandų darbo 
savaitę. Tą biiių pataisė ir papildė darbo sekretorius, 
Frances Perkins, pridėdama patvarkymus apie darbi
ninkų algų reguliavimą ir pramonės tarybas, kurių 
pareiga butų prižiūrėti, kad samdytojai vykins įstaty
mus. 1

Bet dabar jau pranešama iš Washingtono, kad 
Roosevelto administracija nutarė neremti to biliaus ir 
kad jo vietoje valdžios šalininkai kongrese turį paga
minę kitą planą, kuriam pritariu pramonininkų lyde
riai. Tame nėra nieko.nuostabaus. Darbo sekretoriaus 
biliui pasipriešino ne Hk kapitalistai, bet ir kai kurie 
organizuotų darbininkų vadai, pavyzdžiui: Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas Wm. Green ir vice-pre- 
zidendas Mat. Woll. (Beje, prieš 30 valandų darbo sa
vaitės bilių kėlė triukšmą ir komunistai, kurie, nežiū
rint į savo didelį “revoliucingumą”, labai dažnai atsi
duria vienoje kompanijoje su atžagareiviais.) O orga
nizuotos paramos iš darbininkų pusės tas įstatymo su
manymas susilaukė nedaug.

Dėl darbininkų silpnumo ir nemokėjimo sutartinai 
veikti, jiems tenka ant savo pečių pakelti sunkiausiąją 
depresijos naštą. Matyt, ir Roosevelto reformose dar
bininkų reikalams bus pavesta paskutinė vieta.

SMURTO VAISIAI

Šiąpdie žmonija piktinasi tuo barbarišku smurtu, 
kurį vartoja Vokįetijos Hitlerio valdžia ir jo ginkluo
tos gaujos prieš ramius piliečius. Bet reikia neužmiršti, | 
kad smurto metodus į pokarinės Vokietijos poetiką 
įvedė pirmieji komunistai.

Vos susifbrius laikinajai Liaudies Įgaliotinių vy
riausybei Vokietijoje, po pasaulio karo, komunistiška 
^Spartako” organizacija padarė ginkluotą sukilimą Ber
lyne ir kituose Vokietijos didmiesčiuose. “Spartakie- 
či.ai” atsišaukė į sugrįžusius iš karo frontų kareivius, 
kurių daugelis buvo parsinešę namo visokių ginklų. 
Respublikos valdžia savo armijos dar neturėjo, ir jai 
tas sukilimas padarė daug keblumų. “Spartakiečiai” 
užėmė kai kurias valdžios įstaigas ir laikraščių redak
cijas. Ginkluoti komunistų būriai pasiskubįno pirmiau
sia okupuoti ąpęiąldemokratų centrąlinįo organo “Vor- 
waerts** namą.. Mat, komunistams rūpėjo sunaikinti 
socialdemokratų spaudą ir užimti jiems burną.

Pradžioje socialdemokratai bandė tą konfliktą lik
viduoti geruoju, derybomis. Bet “spartakiečiai” pasi
rodė nesukalbami. Susidarė darbininkų savanorių bū
riai ginti socialdemokratų partijos ir profesinių sąjun
gą įstaigas. Bet jįe buvo persilpni kovoti su grįžusiais 
iš frontų kareiviais, kurie per keletą metų buvo įpra
tę vgrtoįi ginklus. Kada “spartąkįečiai” atsisakė pasi
traukti iš ”Vorwaerts,o” redakcijos, tai Liaudies Įga
liotinių vyriausybė buvo, galų gale, priversta šauktis 
senosios armijos pagelbos. Ši atėjo, ir komunistę suki
limas buvo, kaip bematant, numalšintas.

Tai buvo pradžia tų ginkluotų kovų Vokietijoje, 
kurios paruošė. dirvą hitlerįzmui. Savo ginkluotų sųki- 
|imu prieš socialistinę J^aųcįies 4gaJiotinĮų vyriąųsybę 
komunistai, viena, įtraukė į politinę kovą buvusius ka
reivius. Aptrą, jįe privertu vadžią nauMč Om*

armijos karininkais, nes respublika dar nebuvo suspė
jus suorganizuoti savo armiją. Trečia, koipųųisĮtaį, pa
keldami ginklą prieš milžinišką darbininkų daugumą, 
kuriai vadovavo socialdemokratai, davė pavyzdį reak-( 
cininkams veikti tokiu pat budu.

Jeigu “spartakiečių” (komunistų) pusėje butų bu
vusi darbininkų dauguma, o socialdemokratai butų mė
ginę apginti mažumos interesus, tai tokia “spartakie- 
čių” taktika gal butų buvusi moraliai pateisinama, — 
nors politiškas jos išmintingumą^ butų vistiek buvęs 
abejotinas, kadangi socialdemokratai juk neketino val
dyti kraštą diktatoriškai. .Liaudies Įgaliotinių vyriau
sybė, kuri susidėjo iš socialdemokratų (daugumįečių) 
ir nepriklausomųjų socialdemokratų — po tris nuo, 
kiekvienos socialdemokratų partijos — paskelbė rinki
mus j Steigiamąjį Seimą, sutęikdąjųa lygų balsą vi
siems žmonėms, vyrams ir moterims. Taigi, jeigu ko-i 
munistai mane, kad juos remia dauguma darbininkų,; 
tai jiems nebuvo jokio reikalo griebtis ginklo, bet rei
kėjo dalyvauti rinkimuose ir paimti kontrolę Steigia
mam seime.

Bet, vietoje to, “spartakiečiai” paskelbė boikotą 
rinkimams! Jie žinojo, kad daugumos jie neturi, todėl 
jie norėjo pasigrobti valdžią su pagelba ginklo.

Nepavykus komunistų sukilimui Berlyne, jie nenu
rimo, bet bandė padaryti ginkluotus perversmus kitose 
dalyse Vokietijos — Saksonijoje, Bavarijoje, Braunsch- 
weige ir kitur. Bavariją jiems buvo pasisekę “užka
riauti”, ir jie tenai paskelbė “sovietų valdžią”. Ta “so
vietų valdžia” laikėsi tik kelias savaites, bet ji įvarė 
daug baimės žmonėms, ir to rezultate Bavarijoje pra
sidėjo fašistiška reakcija. Hitlerio partijos centras ir 
šiandie yra Bavarijos sostinėje Muenchene.

Tuo tarpų Berlyne, komunistų sukilimu paskatinti, 
bandė padaryti perversmą monarchistaį, su pagelba 
kareivių, sugrįžusių iš Pabaltijo. Šis monarchistų suki
limas, žinomas kaipo “Kapp’o pučas” buvo taip pavo
jingas, kad prezidentas Ebertas kartu su ministeriais 
turėjo bėgti iš Berlyno į Weimarą, kur buvo sušauktas 
ir Steigiamasis Seimas (todėl ir Vokietijos respublikos 
konstitucija įgijo “Weimaro Konstitucijos” vardą).

Komunistai dar rengė visą eilę ginkluotų sukilimui 
per keletą*’ metų — Hamburge, centralinėje Vokietijoje 
ir t. t. Tie visi sukilimai buvo nupialšintį ir komunis
tai nieko neatsiekė. Bet kiekvieną kartą,juos malši
nant, liejosi kraujas respublikos gynėjų ir sukilėlių pu
sėje. Kiekvieną kartą ta kruvina kova palikdavo vis 
daugiau pagiežos ir neapykantos tarpe priešingų dar
bininkų srovių* aih^kjepydayo žiaurumą masėms., Vokier 
tijos žmonės, galų gale, taip apsiprato sufpilietinio ka
ro nuožmybėmis, kad į Hitlerį ir jo barbariškas gau
jas jie ėmė žiūrėti, kaip į didvyrius. Šiandie daugelis 
užsienio korespondentų Vokietijoje pažymi tą faktą, 
kad hitlerininkų smurto žygiai prieš komunistus, žydus 
ir socialistus Vokietijoje neiškaukia daug pasipiktini
mo. Kitų šalių žmonės jais piktinasi daug labiau.

Tai ve kokių vaisių davė tie ginkluoti “pučai”, ku
riais komunistai stengėsi sugriauti respubliką nuo pir
mos jos gyvenimo dienus. Tarptautinio karo metodus 
komunistai perkėlė j vidaus politiką. Kaip karas užnuo
dija santykius tarpe tautų, taip politinis karas užnuo
dija žmonių protą šalies viduje. Vokietijos liaudis tapo 
sudemoralizuota, bet ji nėkiek nepasidarė revoliucin- 
gesnė. Priešingai, net ir patys komunistai pasidavė 
Hitleriui be kovos.

Tą kruviną kovą prieš respubliką Vokietijos komu
nistai vedė ne savo protu ir ne savo lėšomis. Jie darė 
tą, ką jiems diktavo bolševikiška Maskva. Taigi tikru
moje Vokietijos respubliką padėjo paskersti komunis
tiška Rusija. Bet aklieji Maskvos pasekėjai Vokietijo
je šiandie skaudžiausia už tą jos piktadarybę užmoka.

Gaila, kad kentėti už tą komunizmo piktadarybę 
turi visas kraštas. 
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e) Vienok gal. 8 d. paaiškė
jo, kad nei lietuvis kunigas 
nei pralotas Duffy formalaus 
skundo, paremiančio savo įta
rimus, neturėjo ir asmeniškai 
teisme nepasirodė.

Todėl teisėjas, tik “pro for
ma” pastatė prieš mąnc poli- 
ciantą, kuris mane sulaikė ir 
neva bandė įrodyti “Technical 
charge of disorderly conduct”, 

policiąntui nebuvo galima 
padaryti. Tuomi byla ir baigė
si. Teisėjas pareiškia: — 
reąlize that a mistake 

complaint and

We 
was 
casemade — 

dismissed
Tuomi originale byla 

baigta. Ęet mųsų advokatas 
ruošia ieškinio bylą ir todėl, 
kaip matome, tolimesnė bylos 
eiga dar nebaigta.

Tikiu, kad šis laiškas nu
švies visa tai, kas G. Tamstai 
dar neaišku. Gi mano pakry
pimas j kunigų luomą nesuda
ro precedento.

yra

PraŠau priimti mano pagar
bos pareiškimą.

Jūsų nuoširdžiai,
Kun. Jonas Liūtas.

Visgi pasilieka nesuprantami 
šie dalykai:

Viena, kąip galėjo policija 
areštuoti ir teisėjas pasodinti 
p. Liūtą į kalėjimą, kuomet jie 
neturėjo prieš jį net “forma
laus skundo”.

Antra, jeigu kaltinimas bu
vo dėl “disorderly conduct” 
(netvarkaus elgesio), taip kaip 
poĮicija galėjo p. Liūtą suim
ti, jam ramiai eipant gatve? 
Jisai turėjo ką nors dalyti, kas 
yra arba atrodė priešinga tvar
kai.

Trečia, “disorderly conduct” 
yra menkas nusižengimas (mis- 
demeanor), ir jokiame Ameri
kos teisme dėl tokio kaltinimo 
nebūtų reikalaujama pusket
virto tūkstančio dolerių kauci
jos.

vis-

Kaip
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Vertė A. Kartanat.Oscar Wilde

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
Wnys)

“Jums gal maloniau, aš pri
sibijau,” sumurmėjo Hallwar- 
das, gailėdamasis. “O dabar 
sudie. Man gaila, kad jus nu
leidžiate pažiūrėti į atvaizdą 
dar sykį. Bet tą negalima pa
taisyti. Aš beveik suprantu, 
ką jus jaučiate kas link to.”

Jam apleįdus kambarį, Do- 
rianas Gray*jųs nusišypsojo. 
Vargšas Baziliųs! jCaįp mažai 
jis težinojo apie tikrą priežas
tį! Ir kaip keista, kad vietoj 
buvus priverstu pasisakyti sa
vo paslaptį, jam nusisekė be
veik netikėtai išgauti paslaptį 
iš savo draugo! Kiek toji keis
ta išpažintis išaiškino jam! 
Tapytojais absurdiški pavydo 
išsišokimai, jo nuožmus atsi
davimas, jo perdėtos panegy- 
rikos, jo įdomus nutylėjimai 
—jis dabar viską suprato, ir 
jis jautė pasigailėjimą. Jam 
atrodė buvus kažko tragiško 
tame romansu taip nuspalvo- 
tame draugavime.

Jis atsikvėpė ir paspaude 
skambutį. Atvaizdą reikia pa
slėpti, nežiūrint kiek tas kai
nuotų. Jis negali atsiduoti to
kiai rizikai, kad kas vėl su
rastų. Tai buvo jo pamišimus, 
leisti tam daiktui, nors ant: 
valandos, pasilikti kambaryje, 
į kurį bile 
įeiti.

jo draugas galėjo

įėjus, jis atidžiai

J. Liūto laiškas 
Redaktoriui

Gegužės 3, 1933
D. G. Tamstai—

Vakar, geg. 2 d., pripuola
mai mačiau “Naujienose” pa
stabas apie mano areštavimą. 
Pastabose matomi neaiškumai 
ir netikslumai, kuriuos matau 
reikalo nušviesti.

a) Smulkus bylos aprašymas 
per ilgas laikraščiams ir, ųo^S! 
jau sutrumpintą aprašymą,
rį tūliems laikraščiams pąsįan- 
čiau, talpindami dar savotiškai i 
trumpino ir apkarpė. Tuomi ir 
susikūrė neaiškumai ir netiks
lumai, kuriuos “Naujienos” ma
te reikalo dar savotiškiau nu
kreipti. Matau, kad tuo būdų

■ ir susikuria kreivas ir neg
ras dalykas.

b) Policistas, kuris mane ąu- 
įaikė gatvėje, skundo (wąr-

' rant), įteisinančio jį mane 
laikyti, neturėjo. Jis sakėsi 

'Kis .‘‘teitaJBft’V 1S «ls9A

sisakė nurodyti iš kur. Bendrai 
policija manęs nekaltino.

c) Kiek suprasta, policija 
tesivadavo tik skundu ir įtari
mais lietuvio kunigo iš Ne
tvarko ir praloto Puffy aįrio. 
Faktinai, prie detektivų, mane 
įtarė “apgaviku” ir liepė į ka
lėjimą įmesti tik pralotas Duf- 
fy airis. Jojo įtarimą ir skun
dą palaike Policijos Komisaras.

d) Bal. 1 d. teisėjas pareika
lavo $3500 užstato ir nustatė 
bylos nagrinėjimą bąl, ,8 d.

—Koks prįeš mane skuųdas 
— klausiu 'teisėjo.

—Technical charge of dis- 
,ord,erly conduct atsake tei
sėjas. Prie to pridėjo teisėjas, 
kad #š epu laikomas tolimes
niam tyrinėjimui. (

Iš to (taip mąn ? fcąįp i** 
sicms interesuotiems buvo aiš
ku, kącl teisėjas dar neUirėjo 
formalaus skundo nei nuo lie
tuvio Kųpį^o, nęi nuo praloto 
Duffy, b©! tikėjosi tpkį siun
dą gauti.

w •v1**’* • • ■ ’ •
/: ■■ ■ ■**<'

Tarnui 
žiurėjo į jį, ir aimanavo, ar jis 
nemanė pažiūrėti po uždan
gos. žųiogus buvo gan bešališ
kas ir lauke įsakymų. Doria
nas užsidegė cigaretą ir nu
ėjęs pažvelgė į veidrodį, jis 
puikiausiai galėjo matyti Vik
toro veido atspindį. Tai buyo 
lyg rami vergystės kaukė. Jo 
nebuvo reikalo bijotis. O vis
gi, jis manė, 
atsargiam.

Kalbėdamas 
jis įsakė jam 
namų prižiūrėtojai, jogei jis 
norįs matyti ją, o tada nųeįjti 
pas rėmų išdirbėją ir pasakyti 
jam, kad tuojau atsiųstų du 
vyru. Tarnui apleidžiant 
kambarį, jam atrodė, lyg tar
no akys buvo nuklydę į ąjt- 
vaizdo vietą. Ar gal tai buvo 
tik jo paties įsivaizdavimas?

Po keleto^ minučių, apsivil
kusi juoda suknia ir užsipio- 
vusi ant savo raukšlėtų rankų 
senoviškas pertas pirštines, 
atsiskubino į knygyną popia 
Leaf. Jis pąprąšė rakto npo 
mokyklos kambario.

“Senojo mokyklos kamba
rio, pone Dorianai?”, ji nuri- 
stebčjo. ‘įžįųote, jįs yra pil
nas dulkių. Aš turiu sųtvarby-i 
Ii |r prlretigti, pirmiau negu, 
jus eisite į jį, pone. Jums iįe-s 
tinka eiti į jį. Iš tikro ne.”

“Aš nenoriu prirepgimų. 
Man tik rakto tereikia, Leaf.” ■■■■ i./■ . > -»

geriausia

labai iš

i

bųti

lėto,

“Gerąi, pone, bet jus vora- 
tinkįiais apsirengsite įėję į jį. 
žinote, tps kambarys nebuvo 
atidarytas beveik penkis me
tus, nuo lordo mirtįes.”

Jįs pašoko atgal, paminėjus 
jo senelį. Jis turėjo neapken
čiamų atsiminimų apie jį. 
“Tas nesvarbu,” jis atsakė. 
“Aš tik noriu pamatyti tą 
vietą — tai ir viskas. Duok 
man raktą.”

“Ir štai jūsų raktas, pone,” 
tarė sena ponia, ir drebančio
mis, lyg ne savp, rankomis 
vartė pluokštą raktų.” Štai tas 
raktas. Į minutę aš nuimsiu 
jį. Bet jus, pone, nemanote 
gyventi ant aukšto, jus turėda
mi taip patogiai čia?”

“Ne, ne,’’ jis šaukė jausmin
gai. “Ačiū, Leaf. Tai ir vis
kas.”

Ji palaukė keletą minučių ir 
plepėjo apie šeimininkavimo 
mažmožius. Jis atsikvėpė, ir 
pasakė jai tvarkyti reikalus 
geriausia, kaip ji išmanė. Ji 
apleido kambarį visa šypso
dama.

Jai išėjus iš kambario, jis į- 
sidėjo raktą kišenėn ir apsi
žvalgė po kambarį. Jo akys 
nupuolė ant didelės purpuri
nes šilkines uždangos, gausiai 
auksu išsiuvinėtos, tikrai pui
kaus daikto, vėlesnio septy
niolikto šimtmečio Venecijos( 
darbo, kurį jo senelis surado 
vienuolyne, netoli nuo Bolog- 
no^. Tąip, tas bus geras apvy- 
niojimui to baisaus daiktų. 
Gal būt, tas buvo dažnai var
tojamas apdengimui numirė
lių. I)abąr-gi tas bus pavarto
tas paslėpimui kažko, turinčio 
nuosavą puvįmą, blogesnį pu- 
vįmą už pačią mįrtį — kažko, 
kuris gimdys bąisybes, o vis
gi jįs pats nenumirs. Kuo kir- 
mįnas buvo numįrėlio kunui, 
jo nuodėmės bus nuteptam a|- 
yaizdui ant dr°bės. Jie suga
dins jo grožį ir suos jo grak$- 
tųnlą. Jie įškraįpys jį ir pa-

-f

i, kad pasąkyjtųMarys jį gėdą darančiu. O vis
tas daiktas gyveps ir gyvens. 
Jis visados bus gyvas.

Jis sudrebėjo, ir tuo momen
tu jis gailėjosi nepasakęs Ba- 
zilįui tikros priežasties, dėl 
kurios jis porėjo paslėpti at- 
yaizdą. Bpzilius butų pagelbė- 
jęs jam atsilaikyti prieš lordo 
Hpnriaųs įtaką

galima buvo sunaikinti. Atgai
la, užsigynimas arba užmirši
mas gali tą padaryti. Bet atei
tis buvo neišvengtina. Jame 
buvo aistrų, kurios ras savo 
bąįsįą išeigą; sapnų, kurie pa
darys jų nedorybių šešėlius 
tikrenybėmis.

Jis paėmė nuo sofos didelį 
purpurinį auksuotą audinį, 
kuriuo sofa buvo apdengta, ir 
laikydamas rankose, nuėjo 
prie atvaizdo ir pažiurėjo po 
uždangos. Ar veidas ant dro
bes buvo biauresnis, negu jis 
buvo pirmiau? Jam atrodė ne
atsimainęs; o visgi jo neapy- 
kąpta link atvaizdo padidėjo. 
Aukso plaukai, mėlynos akys, 
rožes raudonumo lupos
kąs tebepuvo. Tik veido išreiš- 
ką buvp atsįinainius. Išraiška 
buvo bąisi savo žiaurumu. Pa
lyginus barimą arba peikimą, 
kurį jis atvaizde mate, kaip 
menkai buvo Baziliaus bari
mai apie Sibyl Vane!
m.enki ir kiek mažai tereiškią! 
Jo paties siela žiurėjo iš dro
bės į jį ir šaukė jį į teismą. 
Skausmo išvaizda perėjo jį ir 
jis metė brangią palą ant at
vaizdo. Jam tą bedarant, pasi
girdo beldimas į duris. Jis pa
sišalino nuo atvaizdo, kada 
tarnas įėjo.

“Vyrai jau yra čia, Mon
sieur.”

Jis jautė, kad tuojaus reikia 
pašalinti tarną. Jis neprivalo 
žinoti, kur atvaizdas bus ne
šamas. Jame buvo kažkokio 
slapto gudrumo ir jis turėjo 
svajojančias prigavingas akis. 
Jis atsisėdo prie rašomojo sta
lo ir parašė lordui Henriui 
laiškelį, prašydamas jo, kad 
jis prisiųstų ką nors pasiskai
tymui, ir primindamas jam, 
kad jie buvo nutarę susieiti 
tą vakarą penkiolika minučių 
po aštuntos valandos.

“Lauk atsakymo”, jis tarė, 
paduodamas jam laiškelį, ir 
pasakyk vyrams ateiti čia.”

Už dviejų ar trijų minučių 
vėl .pasigirdo, beldimas ir pats 
ponas Hubbard, pagarsėjęs rė
mų išdirbėjus iš South Ąudley 
gatves, įėjo sykiu su savo maž
daug šiurkščios išvaizdos pa- 
gelbininku. Ponas Hubbard 
buvo linksmas, raudona barz
da, mažas vyrukas, kurio me
no gerbimas buvo pusėtinai 
prablaivėjęs nuo paprasto di
džiumos menininkų neturėji
mo pinigų, su kuriais jam pri
sieidavo turėti reikalą. Pap
rastai, jis niekados neidavo iš 
savo dirbtuvės. Jis laukdavo, 
kpl žmonės ateis prie jo. Bet 
jis vįsados darydavo išimtį 
pąjtenkipiipui Doriano Gray’- 
jaus. Dorianc buvo kažko, kas 
visus žavėjo. Buvo smagu vien 
tik pamtyti jį.

“Kuo aš galėsiu jums pagel
bėti, pone Gray’jąu?” jis pa
sakė, trin.daųias savo riebias 
šlakuptas rankas. “Aš maniau, 
pasiimsiu sau garbę asmeniš
kai ateidamas. Ąš ką tik ga
vau grąžius rėmus, gerbiama
sis. Suradau ant išpardavimo.

š tikiu, jie yra iš Fonthill. 
Puikiai tinklą religiškam dai
ktui, pone Gray’jau.”

“Man taip gaila, kad jus pa- 
sidarėt sau tiek pemalonumo 
pats atsilankyd.anius, pone 
Hubbard. Žinoma, aš tikrai 
užeisiu pas jus apžiūrėti tuos 
rėmus — nors šiuo laiku aš 
mažai įdomauju religišku me
nu — bet šiandie aš tenorėjau, 
kąd man užneštu atvaizdą ant 
viršaus namo. Jis yra gan 
sunkus, tai pš maniau, papra
šyki pąsį<olmti man porą jūsų 
vyrų.”

“Nėra jokio nemalonumo, 
Gray’jąu. Man yra linksma, 
kad aš kuo nors galiu jums 
patąrnąuti. Katrą-gi meno 
darbą, gerbiamasis?”

“šį atsakė Dorianas, nu
stumdamas uždangą, bet pa
likdamas apsuptų pala. Ar ga
lėsite panešti taip, kaip yra, 
palą ir viską? Aš nenoriu su
braižyti nešant laiptais į vįr-

t

j ir prieš tlar, 
ųupdiugesuęs įtakas, kurięs 
atėjo iŠ jo paties temperamen-i 
to. Meilė, kurią jis turėjo prie' 
jo' — lai- buvo tikrai ipeilč — 
joję nebuvę nieko, kas butų 
buvę ųęgarbiugo arba neįnte- 
įękt;uališko. Tai nebuvo tik fi
ziškas graznos gerbipias, gi- 
pięs iš pająutimų, kuris mirš
ta jausmams .praėjus, šioji bu
vę tokia meile, kokią .l)ftcUel. 
Angelę pažino, ir įlop|aigų4^ 
AVIpcKebn^p Jr pats SĮiakįjs- 
peafe. Tąjp? .butų gan

jį. Bet d^r juu 
buvo pęr yėlų. Praeitį visados

(Bu$ dagiau)

Garsihkitės Naujienose



Pirmadienis, geg. 8, 1933

Tarp Chicagos
Lietuvių

Lietuvon išvažiuoja
žymus marųuette 
parkietis L Gelžinis
Apleidžia Chicago gegužes 16 

d.; važiuoja pasisvečiuoti.

MARQUETTE PARK — L. 
Gelžinis, ^siuvėjas, 2415 West 
Marguette Rd„ patarnaujamas 
“Naujienų” laivakorčių sky
riaus važiuoja Lietuvon aplan
kyti savo gimines, o jeigu su
siras pastovų užsiėmimų — ir 
apsigyventi. .

Gegužes 16 d., L. Gelžinis 
apleidžia Chicago ir važiuoja 
busų į New Yorką. Pakeliui 
rustos Detroit, Mich., ir Pitts- 
burgh, Pa., kad atlankius gi
mines ir draugus. O 27 d., ge
gužės sės į laivą ir plauks tie
siai j Klaipėdą kartu su SLA. 
ekskursiia.

Drg. L. Gelžinis yra geras 
siuvėjas, nes yra baigęs New 
York o kirpimo ir siuvimo mo
kykla ir dabar turi parašęs 
knygą su įvairiausiais braiži
niais apie modernišką siuvi
mą. Jeigu aplinkybės bus ge
ros — mano knygą išleisti.

Darbavosi draugijose
Gyvendamas Chicagoje drg. 

L. Gelžinis nemažai pasidar
bavo draugijose, ypatingai 
Town of Lake apielinkėje, 
kaip tai SLA. 122 kp., kur ir 
dabar eina kasieriaus ir orga
nizatoriaus pareigas. Dalyva
vo 37-tani SLA. seime kaipo 
delegatas, ^uria vietą užima 
ir šeštame apskrityje. Tėvynės 
Mylėtojų pašalpinei draugijai

BARBORA ČEPLAUSKIENĖ 
po pirmu vyru Urbonienė , 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 6 diena. 6:15 valandą po 
pietų 193 3 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Lietuvoj. Telšių ’ 
apskr.. Kuntauco mieste.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime vy- * 

rą Matrosą. 2 sūnų ir vieną 
dukterį Kazimierą Urbanas. Pran- . 
ciškų ir $A>kterį Virdzinę Čep- 
lauskus ir marčią Stanislavą ir 2 f 
pusbrolius Antaną Grigutis. Anta- t 
ną Žilius, pusseserę Oną Banulis. 
o Lietuvoje seną tėvelį, brolį ir 2 
sesris Valauskius. !

Kūnas pašarvotas randasi 4120 
So. Maplevvood Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj gegu
žės 10 dieną 8 vai. ryto iš namų 
j Dievo Apveizdos parapijos baž- \ 
nycią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iŠ i 
ten bus nulydėta į Šv. 'Kazimiero 
kapines. 1

Visi a. a. Barboros čeplauskie- I 
nes giminės, draugai ir pažįstami | 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau- t 
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas- i 
kutinį patarnavimą ir atsisveikini- ' 
mą. Nuliūdę liekame. •

Vyras, S tinai, Dukterys, 
Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- : 
rius Butkus. Tel. Canal 3161.

šeš 
va 
pu

ONA DZ1AUGIENĖ 
(Dellard)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
tadieny gegužės 6 dieną, 9:15 
landą ryte 193 3 m., sulaukus 
šis amžiaus, gimus Šimkaičių kai
me, Raseinių apskr.

Paliko dideliame nubudime bro
lį Joną Stašaitį, dvi seseris Vero
niką Danauskienę ir Lietuvoj Pet
ronėlę Lukauskienę, švogeriai Juo
zapas Danauskas, Stanislovas Lu- 
kauskas.

Ponios Veronika Danauskienė ri 
Žuraitienė rūpinasi laidotuvėmis.

Kūnas pašarvotas randasi 3238 
So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks stredoj gegu
žės 10 dieną, 8:00 vai. ryte iš na
mų į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. ,*

Visi a. a. Onos Džiaugienės gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ' 
laidotuvėse ir suteikėt: jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Sesuo. ,

Laidotuvėse patarnauja grab.
Pavlavičia Undertaking Co.. licen- j 
ced cmbalmer Henry W. Becker, . 
Tel. Victory 4088. . ■  -

NAUJIENOS, Chicago, UI.

jungiantis su Keistučio kliubu; 
jis buvo jungimosi komisijos 
narys.

Visi L. ’Gėlžinio draugai lin
ki jam .laimingai perplaukti į’ 
Lietuvą ir pasisvečiavus — 
grįžti ir vėl darbuotis visuo
menės lAbui.

— Motinos Simus. •

Marųuette Pk. L. A. 
P. K. remia III. tegis- 

laturos bilių 222

paminėti. Susirinko nemn-i; 
žas būrys svečių, tarp kurių 
buvo pp. Milleriai, Juškdi, 
AVarniai, Tvetronai ir kiti.

» » »
BBKiHTON PARK — Bnl. 22 

11. ‘būrelis vietinių lietuvių fii- 
vengė Jurginių Vakarėlį ffu'r-' 
gini Mockui. Tarp svečių da
lyvavo sekami asmenys: p|). 
Lucevičiai, Kulikauskai, Vdlttu- 
•skai, 'Yurkšni, otc. ’P-a Balčiū
nienė su draugėmis parmiŠG 
skanią vakarienę. Ten buvęs.

svarstė,

MARQUETTE PARK — Mar- 
quette Park Liet. Am. Pilieių 
Kliubas mėnesiniame susirin-. 
kime, balandžio 30 d. vietinės 
parapijos svetainėje,
svarbius — visus gyventojus 
liečiančius dalykus.

Daugiausiai domės dėta į 
dabar svarstomą Illinois legis- 
laturoj bilių No. 222, kuris ap
riboja nuosavybių mokesčius 
iki 1%. Pasiųsta laiškai vak 
stybės senatoriui ir pasiunti 
niams 11 distrikto, kuriuose 
reikalaujama remti šį bilių. 
Taipgi išnešta rezoliucija prieš 
dabar pravestą teisę legisltttik 
roj, skirti receiverius namams 
nemokantiems taksų. Toliau 
reikalauta taisyti gatves ir. 
daugiaus policijos priežiūros 
prieš vaikų betvarkę.

A. J. M.

lietuvių Improve. kL 
Cicero gyva ir veik

li organizacija

assesmentus, nors tai dar nėra 
oficialiai paskelbta. Toliau 
pasirodė, kad parkų negausi
me, kaip buvo pageidauta, dėl 
blogų laikų.

Tarp kito ko, susirinkime 
buvo plačiai paliesti vietos rei
kalai. Organizacija nutarė 
aplankyti Clyde Park Bdosters 
organizaciją gegužės 22 d. Kas> 
žada tą organiaciją aplankyti, 
prašomas būti p. Lukštienės 
svetainėje nurodytą dieną, ne
vėliau B-ių vakare.

Simiinėtina, »kad kliubas įga- 
liavo advokatą L. Kizą pasiusi 
telegramą Springfiddan savo 
atstovams, reikalaujančią ją 
remti Kilių N. 222, kuris nusta
to 1% nuo nuosavybių.

K. P. Deveikis.

Iš paskutinio kliubo susirinki
mo; susilaukė dešimts svečių.

GICERO 10 svečių atsitati-

Sunkiai sužeista gra
boriaus A. Masalskio 

duktė" Stella

CICERO — Sekmadienį ba
landžio 30 d„ įvyko iškilmin
gos p. Kimbarkų dukters krik
štynos. Kūmais buvo p. J. F; 
Šoris ir panelė Bcckus. Duk
relei suteiktas vardas Marlcnc. 
P-s Kinibarkas yra asmuo pla
čiai žinomas vietiniams lietu
viams.

BRIGHTON PARK — Ketvir
tadienį, bal. 27 d. pp. Tverio- 
nai, 4014 South Western avc., 
surengė gražų vakarėlį savo 
vieninteles dukrelės — auginį 
tinęs Elcanoros gimimo dienai

vement Kliubo susirinkimą, 
kuris įvyko trečiadienį, gegu
žes 3 d. Lukštienės svetainėje.

Iš svečių kalbėjo Wm. ClaiOc
— naujai išrinktas mokyklą 
tarybos narys, adv. Christenšeii
— naujai išrinktas justice df 
the pcacc, Wm. Dcriotis, grai* 
kų namų savininkų organiza
cijos sekretorius, Wm. Con- 
way — vietos biznierius — mė
sos išvežiotojas, senas politi
kierius, M. Brannan, Drexel 
Civic Club sporto skyriaus ve
dėjas, naujai į kliubą įstojęs 
narys p. W. Babitz, Mr. Moore
— Tax Payers Council prezi
dentas, p. Devlin, naujos mo
kyklų tarybos narys, V. Vai
vada, Pasaulinės 
lietuvių skyriaus 
ir kiti.

Kliubas paskyrė
parodos bilietų užpirkimui $50 
ir išrinko penkių narių komi
siją juos platinti. Bilietų 
centras bus pas pirm. A. F. Po
cių, 4930 W. 14th Street.

I i ‘ t . I . . : I I * 1 t. < N ‘ '

Apkraus savininkus specialiais 
assesmentais

‘Guli St. Aidhony’s o f Padue 
ligoninėje; sužeista automo
bilio nelaimėj.

BRIDGEPOftTAS — Saint 
Anthony’š of Padua ligoninėje 
dabartiniu laiku guli labai su
žeista kStdlla ’Masalskiutė, 3307

Graboriai

ANTANAS GRICIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 6 dieną, 1933 me
tais. sulaukęs 51 metų am
žiaus. gimęs Užvenčio parap., 
Vežlaukio kaimo. Kauno rėd.

Priklausė prie Chicagos Liet. 
Sav. Paš. .Draugijos.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime du 

posunus Joną ir Juozapą Česnus 
ir -podukrą 'Anielę česrtą, švoge- 
rius Antaną Čepaitį ir Mikolą Če
paitį ir daug draugų.

Kūnas pašarvotas randasi kop
lyčioj 2246 W. North Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny ge
gužės 9 dieną, 2:00 vd. po piet 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Griciaus gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nubudę liekame,

Posūniai, Poduktra, 
švogeriai ir Draugai.

dalyvauti 
jam :pa$ku- 
atsisveiktni-

MATUKIEN6 
u vyrų Dilbien? 

re su šiuo pasauliu ge 
gūžės 6 dieną, 9 valandą vakare ; 
193 3 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Tauragės apskr., Žvingių 
parap., Vizbarų kaime.

Amerikoj išgyveno 18 metų. t 
Paliko dideliame nuliudime vyrą 

Stanislovą, dvi dukteris Oną ir Ma 
rijoną ir sūnų Stanislovą, du žen 
tus Petrą Jurevičių ir Izidorių Ma 
dką ir jų šeimynas, 2 marčias— 
Heleną ir Konstanciją Dilbienes ir

■ gtmirtės.
Kūnas pašarvotas randasi 4401 

I So. Lincoln St.
I Laidotuvėse įvyks ketvirtadieny, 

gegužės 11 dieną, 8 vai. ryte iš
■ namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
I bažnyčią, ^kurioje atsibus gedulin- 
I gos pamaldos už velionės sielą. o iš |

ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

ii Visi -a. a. Onos Mattikieffės gl- 
I minės, draugai ir pažįstami ėjat 1 
1 nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ’ 
1 laidotuvėse ir suteikti jai patkutidį A 

patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

■i Vjytas, Dukterys, Sūnūs,
Žentai, Matiios ir tGlmivįs. «

Laidotuvėse , patarnauja dir4bo- J 
n*'J rius J. F. E u derk b. Telefonas J

Yards 1741.

parododos 
sekretorius,

Pasaulines

Toliau susirinkimui buvo 
patiektas platus raportas iš 
Tax ’Payers Counil darbuotės. 
Iš jo pasirodė, kad namų savi
ninkai turės mokėti specialius

.... ■■■■■. 111. .......... . 1 .............. .................... ...........
South Auburn avenue, žinoma buojuosi kaipo
frridgeporto graboriaus p. A. 
Masalskio duktė. Kiek teko 
patirti, jos galva yra skau
džiai įskelta, sužeista vienai 
akis, kuri, spėjama, pasitaisys j 
ir panašė kitas paviršutines ir 
-vidujines žaizdas.

Stclla Masalskiutė, jauniau
sia p. Masalskio duktė, buvo 
sužeista automobilio nelaimė
je, kuri įvyko pereito antra
dienio rytą, prie 23-čios ir Hal
sted gatvių naujai statomo til
to. Automobilio šoferiumi bu
vo, kiek teko patirti, Kazimie
ras Norkus, jaunas lietuvis, 
besirengiąs įstoti į policistus. 
Jis buvo sužeistas kiek leng
viau. Guli toje pačioje ligo
ninėje.

Phone Boulevard 4139
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visuomet etti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui aky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ill.

F. J. KADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

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

$25.00 ir augščiau.
668 West ISth Street. Tėl. Canal 6174 

Chicago, III.

Telefonai Yafde 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška 'Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. K4ina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

EUDEIKIS B SŪNUS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PARKELIAM DYKAI 
30 ;Metų. Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

PATARNAVIMAS DIENĄ B NAKTĮ

J. F. EUDHKIS
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-

ma pigiau .patarnauti. .
3. F. Eudeikis wa Vienatinis lietuvių gra- į 
bonus, kuris turi įrengęs .grabų dirbtuvę. į 
Čia padaroma didesnė dalis -grabų, ituo 
budu sutaupymas (pirkėjams yra kuofti- 
džiausias.
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek ,pat pinigų. ;
Ši įstaiga randasi toj pačioj .vietoj $au 25 
metai. .
Puikiausios, moderniškai įreųgtos 3 kop
lyčios, su vargonais KERAI šermenų. 
Nubudimo valandoje, pašaukite Jši® *įsi 
taigų.

J. E UUOEIKIS
JqidWs ofisas

^EERMITAGE AB.... 4805^ M ___
VUl MtaMVMR 1741—1742 /CHICAGO. H-L-

u . __ _

Pataisymas
šeštadienio “Naujienose” Dr. 

Zmuidzin — Zin savo pasiaiš
kinime, tarp ko kito, pareiškė, 
kad “paskutinius penkis su 
viršum metus pasekmingai dar-

instruktorius 
(profesorius) vidurių ligose 
Chicagos Medikalėj Mokykloj 1 M M m b ■ 11
(kolegijoj)”. Tenka betgi pa- U U j l \ 
sakyti, kad tai neatitinka tie- I 1.1 IV I ■> j Į 
sos. Iš paminėtos mokyklos mes 
esame painformuoti ir prašo- Il|* M F|
mi paskelbti, kad Dr. Zin nė- ■ wl/ V IV, lile Ve 
ra ir niekuomet nebuvo moky- ofimI AVĖ.
tojas Chicagos Medikalčje Mo-I . t .
kykloje. Jisai yra tiktai dak- Nedėlioj pagal sutarimą
tarų padėjėjas mokyklos ligo- Ofko Tel.: Boulevard 7820 . Z. ... X Namų Tel.: Prospect 1930mnėje (dispensary).

Gegužio 1 d. permainau ofisą 
'valandos 10 iki 12 ^ryto 

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

' Nedėlioj sulig sutarimo
Dr. Joseph T. Andersunas

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

Ofiso Tel. Prospect 0917 
Rež. Pullman 3224

Graboriai

ĮJetnvial Gydytojai
—'"ar ~ ~^ ~i -yriJ~TrxKj~u-xru-unj-u-ij^rxrTJ

•• Phone Canal 6122
Garsmkites Naujienose! DILS. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredoutb ir nedėliomis pagal surasti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Tekfonaa Republic 7Š68

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau i erdvesni ir patogesnę vieną

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

(r nuo 6 iki 8 ^vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnąvįmas -geras ir nebrangus 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
? Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
•4092 ARCHER AV.

1.1. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 Wcst 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

Moterą ir Vaiką ligą Specialiai
Archer Avė.

, Ofiso TeL LAFAYETTE 7337 -TYn TZ* ITT IA IIP A Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo • iki Liliu Ve He IlLIAUuA H2 »yto (išskyrus eercdomb). Taipgi Dentistas ouo 4 <ki 8 TaI Takaw* Uurninki^ “
Valandos nuo 9 — 9 ĮR^^Tel. HYDE PARK 5305

2420 W. Marąuette Rd*............ j ^r======?
arti Western Avenue | JVMirQS Gydytojai

Phone HEMLOCK 7828 .............*..... JT—T—
■ .. .. ..... ... ................ . ...-.................— Phone Armitage 2822

Ofiso tel. Lafayette 7.031

Dr. V. E. Siedlinskis 
•DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

1145 Milivaakee Avenue

Valandos: 12 iki 2 k « R U 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grjl* II Suropos ir vH piaktUasoĮa 
senojoj vietoj.

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

niais pagal ensitarimą.

3335 So. Halsted St
T.L BOULEVARD 919$

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

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

Td. Sedey 7330
Namų telefonas Brunswic k 0597

DR. HERZMAN
’ — IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 35 me

tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadbvio

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbti busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 jarba 2516

2314 W. 23rd Pi, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ot., Cicero, Ill.
Tel. Cicero 5927

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Westeri* Avenue 

Td. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai vyto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave.» 2 tabm 

CHICAGO. ILL.
. SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų.ir Vaikų tyn 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryte, aso 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro JNcdėl. nuo 10 iki 12 v. >£eng. 

Phone Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard ‘5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th SL

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

Nedėidieniais -pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 .dieną. 2 iki 3 po piee

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

Ofisot Td. Victory 6893
' Rez. Td. Drexd

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

„ Physical Tberapy
a B Midwife 

6109 South Albany
Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja,prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electrfc treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do- 

. vanai.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELiS
756 W. 35th St.

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

Nedėidieniais pagal sutari.

Rusas Gydytojai ir Chirurgas 
Specialistas odos lipą ir steoerSOtą ligi 

O f ii a i

3102 So. Halsted St
kampas 3 lat Street

Val.t 10—*11 ▼. vyto. 1—4» 7-—9vm 
Nedėliomis ir Šventadieniais 10—3.

Akių Gydytojai

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. -Btverly K) 081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentu>orth Avė., Chicago, IIL 
Valandos: Išryto Holy Cross HospiUL 

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

dr. tg.“šerner DR. T. DUNDULIS
.LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS QYDY4i42AžJ^ aISR^RGASv 1 v L Archer Avenue 

‘Patyrimas | Telefonas Virgin!* 0036 
-Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas jr Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

Trečiadieny] ir Nedėlioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvys)
6859 So. Western Avė., Chicago, 111.

Virš Gregg Vaistinyčios

DR. A. L. YUSKA 
2*22 W. UumMt M. 

kampas 67th ir Artesian Avi. 
Telefonas Grovehill 1595 

DĖT vaitush,~opt7 I rau"“..’,,«7, 

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS | nedlBoms pagal ausitarima

Palengvins akių įtempimą* kuris esti 
priėžastimi gšįVos skaudėjimo* svaigimo Re*. 6600 South Artesian Avsaen 
iilcių ^aptemimo, ner^uotumo, kkaudamą Phone Prospect 6659
takių .karštį* n<u®ia .^kataraktą, atsitaiso | Ofiso Tel. Canal 0257_______
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai -akijus. ‘Visuose atsitikimuose 
ęgzaminavimas .daromas su $lętyrą, pato-1 
dančįą mažiausias klaidaą. $pečlalė .ajyjda 

/atkreipiama -į mokyklos vaiku#. Valan- 
.dos jouo 10 iki -»v, NeUHiorais pągal 
tUtahį. Akinių .kainos per pus® pjghus. 

<k«ip pirmiau.
Uaugdy .atsitikimu -akya Ati
taisomos be ąakietlB. Kajuos pi* 

ginu kaip gimiau. 
4712 South Ashland Avė, 

Phouę Boulęvąrd 7582

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išputusia: 

blauzdų gydąs.
Valandoa nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 f. 

Nedeliomie nuo 10 iki 12.
3343 South Hedeted Street. 

Tęl, Boulevard 1401

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos t 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Td. Hyde Park 3395

■I0SEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Te L Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. RockuteU St. 
Td. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prio Clark 
Telefonas «Ute 7660; Valandor O—* 
West Side: 2151 W. 22nd St.

PanedSUo, Seredoe ir PStnyčicH rak. 6 Ud • 
Telefonai Booaerelt 0090

Namai: 6459 S. Rockvell Street 
Utarnlnko, Ketverffo ir Stibatoa vi\k. 7 iki k 

Telefonai RonubUo 9600

Td. Calumet 1656

W. E. HERR 
ADVOKATAS 

3211 So. Halsted St.
Virš Jociaus Ręsta u rąnto

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. yąk, 
e



VAKAR RYT| LAKŪNAI DARIUS-GIRE 
NAS APLEIDO CHICAGĄ

Išskrido iš municipalio aerodromo 9:36 vai 
ryto; trečią vai. pasiekė New Yorką

^Paskutiniai momentai Chicagoje; New Yorke lauks 
prielankių oro sąlygų

ir gi- 
Muni- 
laku- 
kiek-

Lakūnai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas vakar atsisvei
kino su Chicago ir pasileido su 
“Lituanica” į New Yorką, kur 
lauks prielankių oro sąlygų 
tęsimui kelionės iš New Yorko 
į Kauną. Jie planuoja išskristi 
į Lietuvos sostinę gegužės 20 
dieną, šeštose Lindbergho New 
York-Paryžius skridimo sukak
tuvėse.

Mažas draugų, rėmėjų 
minių būrelis susirinko 
cipal aerodrome išleisti 
nūs kelionėn, iš kurios,
vienas ten buvusių tvirtai tiki 
ir viliasi, abu musų ikarai su
grįš laimingai. Grįš ne kaipo 
du nežinomi plačiai visuomenei 
lakūnai, bet herojais, kuriuos 
garbės ir sunkaus užbrėžto 
tikslo atsiekime aureolė turės 
apgaubusi.
Darius atsisveikina su motina

Jaudinanti momentai. Lakū
nai atsisveikina. Kapitonas S. 
Darius karštai bučiuoja moti
nų, kuri nors tuo laiku pergy
veno neapsakomą motinos mei
lės susirūpinimo, baimės, gai
lesčio jausmų audrų, niekuo 
neparodė savo susijaudinimo, 
kad nesukratyti tą pasitikėji
mų savimi, tikrumų ir drąsą, 
kurią jos sūnūs jautė kopda
mas į aeroplano kabiną pir
mos kelionės etapui.

Ar nuostabu, kad S. Dariaus 
kompaniono žygyje Stasio Gi
rėno akyse sublizgėjo ašaros? 
Kuomet S. Darių glamonėjo mo
tinos rankos, Girėnas greičiau
siai atsiminė, kad nėra kas 
jam, kaip Dariui palinkėtų pa
sisekimo ir lydėtų jį per okea
ną mintimis, kuriomis tik mo
tina gali palydėti savo sūnų. 
S. Girėnas neturėjo motinos jį 
pabučiuoti. Ji yra mirusi.

Pasileidžia kelionėn
keAtsisveikinimai truko tik 

lias minute, bet begaliniai jau
dinančias minutes. Įkopę į ka
biną, lakūnai metė paskutinį 
atsisveikinimo žvilgsnį ir šyp
seną į susirinkusį būrelį ir pa
sileido kelionėn.

Pamažu jų įsibėgėjusi “Li
tuanica” kopė į orą iki pasie
kusi apie tūkstančio pėdų aukš
tumos apsuko aerodromą ir 
skepetaites plevėsuojantį būre
lį ir, slinkdama į rytus laips
niškai pranyko miglotoje pa
dangėje. “Lituanica” apleido 
municipialį aerodromą 9:36 va
landą ryto. New Yorką pasiekė 
apie trečią po 
ke lakūnams 
viai surengs 
mo iškilmes.

“Lituanicą” pakrikštija
S. Dariaus motina

Lakūno Stepono Dariaus mo
tina Augustina Degutis šešta
dienį pakrikštijo sunaus ir Sta
sio Girėno aeroplaną “Lituani
ca” trumpose iškilmėse, kurios 
įvyko municipialiame aerodro
me apie penktą valandą vakare.

Sekdama priimta 
ji sudaužė butelį šampano į 
aeroplano propelerį, 
ma lėktuvui vardą “Lituanicą”, 
kuris išrašytas geltona spalva 
aeroplano raudoname dugne 
puošė abu jo šonu. Prieš “tik
rąsias krikštynas du katalikų 
kunigai sukalbėjo prie aeropla
no atatinkamas maldas ir pa
šlakstė jį šventintu vandeniu.

1,500 “krikštynose” 

šeštadienį aerodrome buvo 
susirinkęs nemažas būrys 
niy, siekiąs 1,500. Oro sąlygos 
toli gražu nebuvo prielankios 
iškilmėms, nes apsiniaukusios 

pietų. New Yor- 
vietiniai lietu- 

didžiules su«tiki-

tradicija,

suteikda-

padanges rengėsi bet kuriuo 
momentu pratrukti ir paleisti j 
susirinkusius kibirus vandens. 
Bet grūmojimai neišsipildė.

Visu smalsumo objektu, su
prantama, buvo aeroplanas ir 
lakūnai. Prie “Lituanicos” bu
vo susispietusi žmonių siena, 
pro kurių prasiskverbti visi, 
ypatingai fotografai, rado la
bai sunkiu darbu. Didžiuliai 
sparnai, masyvus motoras, 
bendras masyvumo ir jėgos įs
pūdis buvo tikrai imponuojan
tis.

O lakūnams — populiarumo 
nevienas mažiau laimingas tik
rai pavydėjo.

Atsisveikinimo bankieitas
Penktadienį vakare Juciaus 

seserų resitaurante, Bridgepor- 
te, įvyko atsisveikinimo ban- 
kietas, kuriame be lakūnų S. 
Dariaus ir S. Girėno giminių, 
dalyvavo skridimo fondo na
riai, skridimo rėmėjai ir sim- 
patizatoriai.

Į susirinkusius svečius kalbas 
pasakė eilė svečių, tarp jų kon
sulas A. Kalvaitis ir lakūnai S. 
Girėnas ir S. Darius. Svečiai 
suaukavo $305.15 užbaigimui 
mokėti sąskaitų už aeroplano 
remontą Laird bendrovei.

Iš Joniškiečių L. R 
Klubo darbuotės

Paskyrė $10 lakūnams; šelpia 
ligonius; rengia išvažiavimų

T0WN OF LAKE.— Bal. 30 
d., sekmadienį, 
svetainėje

Frenčiaus 
įvyko Joniškiečių 

klubo susirinkimas, kurį atida
rė pirmininkas R. šiliukas. 
Nors tų dieną gausiai lijo, bet 
narių į susirinkimų atsilankė 
nemažai.

Sekretoriams A. Baltienei ir 
A. Rųndžiui perskaičius proto
kolus, vakarų rengimo komisi
jos nare Adelė Kazimieraičiutė 
išdavė raportų, pranešdama, 
kad paskutinis khtfbo parengi
mas (javė $21.12 nuostolio.

Pikniko rengėjai pranešė, 
kad pirmas išvažiavimas įvyks 
birželio 4 d. Spaičio Shaddy 
Tree Grove. Be to klubas rengs 
išvažiavimą į Sand Dunes, Ind.

Į klubų įstojo chicagiečiams 
žinomas atletas ir graborius J. 
J. Bagdonas.

Įstojo narys*
Susirinkime buvo atsilankiu

si ir buvusi Kenoshietė p. Mic
kevičienė su* savo dukrele. Jos 
yra klubo narės. Jaunuoliai, ku
rie priklauso prie Joniškiečių 
klubo įstojo į veikimą, pasiža
dėdami įrašyti į klubų daug jau
nuolių.

Paaiškėjo, kad ilgų laikų ser
ga A. Burnickienė. Del stokos 
pinigų negali pasiduoti atsa
kančiam gydymui. Joniškiečių 
klubas atėjo jai j pagalbą ii 
pinigiškai parėmė. Be to, J. J. 
Bagdonas ir V. Vaitiekūnas pa
sižadėjo surasti jai vietų ligo
ninėje. Parama taipgi paskirtą 
J. Bulaičiui, kuris sunkiai ser
ga ir greičiausiai turės 
duoti operacijai.
J.K.L.K. pradeda atgyti 

giškumas
Tarp kito ko Joniškiečių klu

bas paskyrė $10 musų lakūnams 
Dariui ir Girėnui, kurie vakar 
apleido Chicago, išskrisdami j 
New Yorką.

Smagu priminti, kad pas Jo
niškiečių L. K. klubą pradeda 
atgyti draugiškumas.—Narys.

pasi-

dnau

pinigus per 
JIENAS

Kaip dievobaimin
gieji aiškina Chieagą 
aplankiusią vėtrą

BURNSIDE.—- Gegužes Pirmo
sios* vakare siautusi vėtra ir 
mu’sų apielinkeje padarė revo
liucijų. Kai kurie gyventojai 
panešė didelius Nuostolius. Vėt
rų nunešė kaminus, stogus, al
tanas ir 1.1. Biznio gatvėje Cot- 
tage Grovc avenue vėjas išne
šė kelių didelių krautuvių lan
gus. Tai pirmų kartą pasitai
kė, kad tokia didelė aistra ap
lankė musų kolonijų. Tikintie
ji kalba, kad dabar, esu “šven
tieji metai” ir Dievas baudžia 
bedievius, kurie nelanko bažny
čią kas sekmadienį ir neduoda 
aukų vargšams kunigėliams.

Apiplėšė Marųuette 
Pk. lietuvį-biznierių; 

pelnė virš $1,000
Du plėšikai įsibriovė į krau

tuvininko Pankaus namus; 
apiplėšė National krautuvę.

valgo- 
adresu 
Vakar, 
tai pa-

MARQUETTE PARK 
plėšikai vakar rytų įsibriovė 
į lietuvio biznieriaus p. Pan
kaus namus ir pavogė apie 
$1,000 pinigais ir vertybėmis.

P-s Pankus užlaiko 
mųjų daiktų krautuvę 
2543 West 69th strcct. 
apie 9 vai. ryto, kas 
beldė į jo namų užpakalines, 
duris. Atsiliepė vyriškas bal
sas pareiškiąs norįs butelį 
pieno. Nukentėjęs Pankus du
ris atidarė ir pamate prie jų 
stovintį vyrų su dviejais tuš
čiais pieno buteliais.

Jį įleido. Bet vos spėja pir
mas įeiti, kai tuojau atsirado 
kitas vyras ir tuojaus įsibrio
vė į vidų. Šis buvo apsigink
lavęs revolveriu.

Įsmukę į vidų nušovimo grų- 
sinimais privertė p. Pankų ir 
jo žmonų tylėti, o patys pra
dėjo kraustytis po kambarius 
ir spintas. Paėmę apie $1,000 
vertybių ir pinigų vagiliai pa-

Grobis tik keli doleriai 
šetšadienį į pavakarį plėšikai 
apkraustė National krautuvę 
prie 69th ir Campbell gatvių 
kampo, 
dolerius ži. K.

Policija rado konsli 
lo A. Kalvaičio pa

vogtą automobilį
Nuimti ratai ir kitos judinamos 

automobilio dalys; karoserija 
rasta ieloje

Lietuvos konsulo Chicagoje 
Antano Kalvaičio automobilis, 
kuris buYo pavogtas nuo Dievo 
Apveizdos bažnyčios pereitų 
sekmadienį, atsirado— betr be 
ratų, padangų ir kitų judinamų 
dalių. Policija užtiko “nurėdy
tų” automobili vienoje 18-tos 
apielinkės nuošalinėje gatvėj 
netoli nuo vietos, kur konsulas 
buvo automobilį palikęs.

Niekei Plate R. R. 
paleido iš darbo daug 

darbininkų
Niekei Plate R. R. dirbtuvės 

ir kiemai, kurie randasi prie 
93-čios ir Vaughin avė. kam
po, balandžio mėnesio pabaigoj 
atleido 85 darbininkus. Nors 
dirbtuvės jau* .antrus metus 
stovi uždarytos, bet prie preki
nių vagonų buvo palikta dar
bininkų, kurie dirbo po tris die 
nas į savaitę. Darbininkai, ku
rie pasiliko darbe, dirbs pilnų 
laikų, kartais ir viršlaikį.—I. S.

GARSTNKITES 
NAUJIENOSE

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

SUSIRINKIMU 
KALENDORĖLIS

BRIDGEPORTAS — Public 
Service ofisas persikėlė į nau
ją vilų. Dabartinis adresas 
yra 3531 South Halsted strcct. 
Valandos pasitarimams nuo 
8:30 ryto iki 8 vakare.

Aušros knygyne tęsiamas 
knygų išpardavimas. Daug 
gerų knygų parsiduoda už že
mų kainų.

A. Ambrozevičia rengiasi 
likviduoti savo biznį. Gera 
proga kam nors jį atpirkti. v

Fashion Cloak Sbop keliasi 
į naujų vietų, 3415 South Hal
sted strcct.

Žinomi “plumbing” įrengi
mų pardavėjai Sol Rilis ir Sū
nūs, 2118 South State strcet, 
sako, kad kainos kilsiančios 
augštyn. Jie sako, kad viskų 
reikėtų pirkti dabar, kol kai
nos dar nepašoko. Kiekvienas 
turėtų tuo pasinaudoti.

Praeivis.

Teatras ir Ekranas
....................... ■■ '1 ' ' ... <

HARRIS - Viena garsiau
sių scenos artisčių Amerikoje 
ir narė scenoje'pasižymėjusios 
Barrymore šeimynos, Ethel 
Barrymore pradedant šiandien 
vaidins Victor Wittdens>tein ir 
ir Sheridąn Gibey komedijoje 
“AN AMAZING CAREER”. 
šiame veikale Ethel Barrymore 
atvaizduos garsios operos dai
nininkės rolę. Bilietų kainos 
vakarais — $2.75, $2.20, $1.65, 
$1.10, 55c.; matinees — $2.20, 
$1.65, $1.10, 55c.

3

NAUJA LIETUVIŲ RADIO . 
VALANDAI

Nužmirškit pasiklausyti Motinos He
lenos, paskubusios pasauly Žolių Specia
listės, 4732 So. Ashland Avė. Lietuvių 
Valanda šį vakarą ir kps Pirmadienio va
karą nuo 9 ;3° iki 1 p:QO iš Stoties W. S. 
B. C., 1210 kilocyčles.

PRANEŠIMAS
MR. L. M. NORKUS 

Atidaro Svečių Užeiga 
3958 W. lllth St.

“GRAND OPENING” 
nudarymas įvyksta 

Gegužės 13tų, Subatos vakare
Mr. NORKUS kviečia pažįs

tamus ir draugus atsilankyti.

Reikale “Sales Tax”
Matykite J. p, VAREALĄ 

Valstijos Registruotas Audi- 
tonus, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpiWo valstijai 
reikalingus Sales ir Income" 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo .kreipkitSs

3241CHiCA?<?llsted st- 
CHICAGO, ILL,

CYvee®®

Pimento ta 
•nd foil,wra',*J>«okagM

Cicero SLA. 301 kuopos su
sirinkimas įvyks šį vakar p. 
Lukštos svetainėje. Visi na
riai atsilankykite susirinkime 
į laikų. Ypatingai raginami 
dalyvauti susirinkime nariai, 
kurių duoklės yra užsilikusios. 
Bukite atsargus, kad neliktu
mėte suspenduoti. Suspenda
vimas reiškia nustojimą pašal
pos ir pomirtinės.

Susirinkime tarp kito ko bus 
gvildenamas SLA. konkurso 
klausimas. Visi dirbkime, kad 
gauti kuo daugiausiai naujų 
narių. Norėdami platesnių ži
nių kreipkitės prie SLA. 301 
np. raštininko K. P. Deveikio, 
1518 South 48 Ct.

RAD1O KLIUBO
PROGRAMAI

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

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

(APART NEDĖLD.), 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM
NAMUS

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131
b .............. . ! ■ /

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

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

15c
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

L S. Rarnancionis, Vedėjas.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

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

* ir augščiau 
SP&R Varnish, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $ J .59 
3214 So. Halsted St.

Išvalyk Vidurius Tai Pama
tas Sveikatai!

TRINERIO KARTUSIS VYNAS 
Prašalina Vidurių Užkietejinią, 
blogį apetitą, Gazus, Galvos

Skaudėjimą, Nemigą._____

Anlradienį gegutės 9
CWC()U. Liet, Bedarbių 63 

Lakato susirinkimas įvyks 7:30 
vai. vakare, Universal kliube, 
814 W. 33rd St. ant antrų lu
bų po kairei. Susirinkimas 
bus svarbus, todėl visi nariai ir 
tie, kurie norėtų prisirašyti, 
malonėkite atsilankyti. Org.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

CLASSIFIEDADS
l--- ------------- -

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

J. OKSAS ’
2649 W. 43 St.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

{vairius pataisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis.

Turiu 30 metų patyrimą savo amate.
Kreipkitės 

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

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

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas

1642 West Dlvision St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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

EKSPERAS knyįjvedys turi laiko pri
žiurti jūsų biznio knygas sykį arba du 
syk į savaitę, kada bus reikalinga. Ben 
Franklin Haymarket 7800 arba Palisade 
5843.

Pirmadienis, geg. 8, 1933

CL ASSIFIED ADS
--------------- —-   -....................

Autoniobiles
AUTOMOBILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329
—o——

ILLINOIS AUTO WHEEL B RIM 
Co. 16 E. 23rd St. Tel. Victory 9206. 
Ratai — Lankai, nauji ir vartoti. Pa
taisymas ir perbudavojimas, medinį, dra- Lj

tinj, disc ir trokų ratai, ašis išlyginama 
šaltai.

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

Norinti pirkti automobilį prašome atsilan
kyti pas Balzekas Motor Sales ir pama
tyti naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius, kurie turi vėliausius išto- rv
balinimus kaip tai floating power. auto- 
matic clutch-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 1 0 vak. ,
BALZEKAS MOTOR SALES 

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

Personai
------

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 ant 
pareikalavimo sugražinsiu. Rašykite tik 
tos, kurios mandagios ir rimtos.

Box 1554 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

VYRAI, ar jus turite $1, mes pa
rodysime jums kaip uždirbti $3 į die
ną. Jeigu jums nepasisektų, pinigus 
gražinsime. 309 S. La Šalie St. kamba
rys 202.

Help Wanted—Female
, _ .pa.rbin^_______

OPERATORIAI, single needle bind- 
ing — pipers zigzag patyrę tiktai prie 
žiurstų teatsišaukia 711 W. Lake St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, 3 šeimihoje, skalbti nereikia. 

.3349 W. Roosevelt Rd.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas, kampi

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

EXTRAI Marųuette Parke — Išsiren- 
duoja storas ir 5 kambariai — geras 
bile kokiam bizniui. Kreipkitės 

6635 So. Sacramento Avė.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA 2 kambariai dėl 

vyrų ar merginų, prie mažos šeimynos, 
kambarys šviesus ir švarus, 2 lubos 

3951 So. Campbell Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuo jaus 5717 Sberidan Road

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

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

5717 Sberidan Road

NAUJI ir vartoti barams fixturiai 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. Wood St. 3 augštas 
iš užpakalio.

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.

KENDŽIŲ, Ice Cream, senas išdirb
tas biznis arti didelios mokyklos. Ren- 
dos $20 su 3 kambariais, paaukausiu 
už $285, ant lengvų išmokėjimų.

4800 So. Bishop St.

Real Estate For Sale
_____ Namai-^emjB Pgrdavjmuj

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

PARDAVIMUI arba mainymui medi
nis kampinis namas 3 flatai, Storas ir 
3 mašinų garadžius, nėra jokių mortgi- 
čių. Mainysiu ant mūrinio ir kad bu
tų bizniavas. 2009 S. Halsted St. Tel. 
Canal 3032, ,




