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Platus Kontinentalio 
Kongreso I lutarimai

Reikalauja $3,000,000,000 bedarbių šelpi 
mui ir $6,000,000,000 viešiesiems darbams, 
morgičių moratoriumo ir kitų reformų

įvesti 6 vai. darbo dieną irWASHINGTON, geg. 8.
Pirmas darbininkų ir farmerių 5 dienų darbo savaitę;
Kontinentalia Kongresas, ka
riame dalyvavo toli virš 4,000 
delegatų iš visų valstijų ir mies
tų, vakar užsibaigė priėmus pla
tų veikimo programą, kuriame 
numatoma kovoti ne tik už tuo- 
jautinį darbininkų ir farmerių 
būklės pagerinimą, bet už pla
čias socialines ir ekonomines re
formas.

Priimtosios rezoliucijos rei
kalauja:

Tuoj aite paskirti $3,000,000.- 
000 bedarbių šelpimui, kurie tu
ri būti išdalinti bedarbiams 
pinigais;

paskirti $6,000,000,000 vie
šiesiems darbams;

tuojaus išmokėti bonus ex- 
kareiviams;

įvesti senatvės, nedarbo ir li
gos valdžios apdraudą;

paskelbti morgičių moratoriu
mą ir sumažinti nuošimčius;

paimti visuomenės nuosavybėn 
ir operavimui visas transporta- 
cijos įmones, visuomenės ap
tarnavimo įmones, gamtos tur
tus ir visas pagrindines indus
trijas;

konfiskuoti visas pajamas 
virš $25,000 į metus;

uždėti augštus taksus ant 
paveldėjimų ir kapitalo;

įvesti naują nacionalę ban- 
kininkavimo sistemą. k;? wwx'

Gov. in'.'Mamiia , P r
Deitroit, Mich., meras Frank Murphy, kuris tapo paskirtas 

Filipinų salų generalgubernatorium. Apačioj gubernatoriaus 
rūmai Manila, P. L, kuriuose buvęs meras apsigyvens.

MVRPHV

Prez. Rooseveltas iš
dėstė gyventojams 
savo programą

Francija atsisako 
mokėti be skolų 

moratoriumo

Kviečia visus gyventojus ko
operuoti, užsigina ėjimo prie 
diktatūros ir susiaurinimo 
kongreso teisių ,

WASHINGTON, geg. 8. — 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
ilgoj kalboj per radio, 
buvo perduota

kuri 
visoje šalyje, 

kreipėsi į visus gyventojus pra
šydamas kooperuoti kovoje su 
depresija ir išdėstydamas visą 
valdžios programą. Jo kalba bu
vo perduota taipjau Europai ii 
Pietų Amerikai.

Jis sakė, kad tikslas nupigi- 
nimo dolerio pagelba kontro
liuojamos infliacijos yra pakelti 
prekių kainas ir kartu leisti 
skolininkams atmokėti savo sko
las doleriu tos vertės, kokią do
leris turėjo pirmiau, prieš de- 
dresiją, nes tokiais doleriais tos 
skolos ir buvo užtrauktos.

Pirmiausia bus panaudota 
valdžios kreditų infliacija, bet 
jei tai nepasiektų tikslo, tai 
bus stvertųsi spausdinimo pini-

PARYŽIUS, geg. 8. —Fran
cuos kabinetas vienbalsiai atsi
sakė sumokėti Jungt. Valsti
joms tą skolą, kurios ji ne- 
sutnokėjo gruodžio 15 d., jei 
Jungt. Valstijos" nesuteiks ga
rantijos, kad bus paskelbtas 
moratoriuomas tai skolos da
liai, kurią pripuola sumokėti 
birželio 15 d

VVashingtonas apsivylęs
WASHINGTON, geg. 8. — 

žinia, kad Francija reikalauja 
garantijos moratoriumo birže
lio 15 d. mokėjimui, adminis
tracijos rateliuose liko pasitik
ta su* apsivylimu. Autoritetin
gai pakartota, kad Jungt. Vals
tijos tikisi, jog Europos skoli
ninkai nors dalinai sumokės tą 
dalį skolos, kuri turi būti su
mokėta birželio 15 d.

Senatas priėmė bilių 
apsaugojimui Šerų 

pirkėjų
Atstovių butas jaii pirmiau tą 

bilių priėmė ir lieku tik iš
lyginti skirtumus

Japonija pradėjo 
naują puolimą 

Chinijoj
Vysis chiniečius- iki paskutinis 

Chinijos kareivis sudės gink
lą, sako japonai

Hitleris pradeda bai 
dytis, švelnins užsie 

nio politiką
Nori taiką išlaikyti 

metus, iki naz'ai 
Vokietiją viduje

nors kelis 
sustiprins

Lietuvos Naujienos
Brolis nužudė seserį

Prezidentas be kongreso su
tikimo negali prižadėti atidėji
mo to mokėjimo. Jis ir nepra
šė to įgaliojimo, o ir abejoja
ma, kad kongresas tokį skolų 
moratoriumą autorizuotų.

WASHINGTON, geg. 8. — 
Senatas šiandie priėmė adminis
tracijos bilių apsaugojimui Še
rų pirkėjų. Senatas jį priėmė 
tik po dviejų valandų svarsty
mo.

Dilius dabar eina abiejų kon
greso butų konferencijai, kad 
išlyginti esančias skirtumus 
tarp šio paties biliaus, kurį 
vienbalsiai priėmė atstovų bu
tas pereitą trečiadienį.

Bilius reikalauja, kad šorai 
butų registruojami federalinės 
prekybos komiijoj ir kad apie 
juos butų pasakyta pilna tiesa, 
nes Šerų leidėjai yra atsako- 
mingi už išleistus Šerus ir pri
valo atlyginti nuostolius pirkė
jams, jei jie komisijai bus pa 
melavę ir nepasakę tiesos apie 
savo kompaniją.Atpasakojęs ką ikišiol kon

gresas yra nuveikęs kovoje su 
depresija, prezidentas nugynė 
niekurių tvirtinimus, kad kon
gresas atsižadėjo savo teisių ir 
prezidentą padarė diktatorium 
Prezidentas sako, kad kongreso 
teisės nėra susiaurintos ir tik 
tiek yra padaryta, kad prezi- 
(Jbntui pavesta įvykinti nieku- 
rius kongreso nutarimus, kas 
visai neprieštarauja šalies kon
stitucijai.

Savo kalboje prezidentas už
siminė, kad jis planuoja in
dustrijoj, transportacijoj ir ag
rikultūroj pravesti planingą 
ekonomiją. Tuo tikslu jau yra 
ruošiami įstatymų projektai, 
kurie bus paduoti kongresui pa
tvirtinti.

Anglija nori skolų 
moratoriumo

LONDONAS, geg. 8. — Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Anglija sutiks su Jungt. 
Valstijų šildoma miutų karo 
paliauba laike ekonomines kon
ferencijos, tik tuo atveju, jei 
Jungt. Valstijos sutiks paskelb
ti karo skolų moratoriumą.

Pradeda algų kėlimą

1

^ORHŠ,,
Chicagai ir anieMnkei tedera 

lis oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, nedidelė permai
na temeperaturoje; įvąiraujan- 
tys vėjai.

WASHINGTON, geg. 7. — 
IPrisilaikydamos prezidento Roo- 
sevelto paraginimo pradėti kel
ti algas, dvi New Yprko firmos 
pranešė prezidentui, kad jos 
pakels darbininkams algas.

Jacobson & Sons, drabužių 
fabrikantai, pakelsiu algas 10 
nuoš., o Simplicity Pattern Co. 
—iki pirmesnių, prieš nukapo- 
jimą buvusių algų.

DETROIT, Mich., geg. 7. — 
American Store Eųuipment Co. 
paskelbė, kad ji pakels savo 
darbininkams algas 10 nuoš.

Peru karo laivai 
plaukia į Atlantiką

GENEVA, geg. 7. — Tautų 
sąjunga kreipėsi į Peru, pra- 
šydama paaiškinti kodėl Peru 
karo laivynas tapo išsiųstas iš 
Pacifiko ir per Panamos kana
lą nuplaukė į Atlantiką, kur 
per Amazonės upę gali pri
plaukti prie Leticia, kad iš 
galėjus pulti Golombia.

Tuoj aus susirinko tautų 
jungos Leticia komitetas
svarstyti vėlinusį Peru žingsnį.

ten

są- 
ap-

PEIPING, Chinijoj, geg. 8.— 
Manchukuo kariuomenė, pade
dama japonų bombarduojamųjų 
aeroplanų pradėjo nau'ją puoli
mą šiaurinėj Chinijoj ir beveik 
atsiėmė visą tą apygardą tarp 
Chinwangtao ir Lwanchow, iš 
kurios japonai, nežinomais su
metimais, buvo prieš kiek laiko 
pasitraukę. Susisiekimas su 
Ghinwangtao yra nutrauktas. 
Peiping traukiniai, kurie dar 
vakar ėjo iki Peitaiho, šiandie 
eina tik iki Lwanchow.

Gen. Ho Chirch-kuo, kuris 
komanduoja Chinijos kariuome
nę Lwanchow, buvo nuvykęs 
pas japonus tartis apie mūšių 
paliaubos sąlygas, bet japonai 
su juo tartis atsisakė ir jis 
gryžo į Peipingą.

“Mes vysimės Chinijos 
riuomenę iki ji paliaus mus
kabinėjusi”, pareiškė korespon
dentams Japonijos legacija. Ji 
davė suprasti, kad, jei bus rei
kalas, bus paimtas ne tik Pei
ping, bet ir tolimiausios Chini- 
jos vietos, iki paskutinis Chi
nijos kareivis sudės ginklą.

“Kada Chipija sutiks su mu
sų nusistatymu, kad Japonija 
nori atsteigti tvarką Azijoje, 
tada Japonijos armija paliaus 
veikimą”, sako legacija.

Japonų rateliuose gauta ži
nių, kad Chinijos Rytų geležin
kelio klausimas neužilgo bus iš
rištas palankiai japonams. Ta
da pasiliuosuos japonų kariuo
menė Manžurijoje ir japonai 
liuosai galės šeimininkauti Chi- 
nijoje.

SU-

ka- 
už-

CAMBRIDGE, Mass., geg. 8. 
—James Bryant Conant, organi
nės chemijos profesorius, tapo 
išrinktas Harvard universiteto 
prezidentu, vieton rezignavusio 
A. Lawrence Lowell.

Naujasis prezidentas yrą 
apie 40 m. amžiaus, jauniau
sias Harvardo prezidentas visoj 
šio seno universiteto istorijoj. 
Mokslus yra baigęs Harvarde, 
prie Lowell ir visą laiką su juo 
dirbęs. Be to yra pasižymėjęs 
moksliniais darbais ir tyrinėji-

BERLYNAS, geg. 
ziai pradeda nujausti pavojų 
savo griežtos užsienio politiko?, 
kurią su pasipiktinimu pasitiko 
didžiosios šalys. Kancleris Hit
leris dabar prie kiekvienos pro
gos kartoja, kad, nežiūrint tai
kos šalininkų, žydų, socialistų 
ir kitų tarptautiniai nusistačiu
sių žmonių persekiojimo, Vo
kietijos tikslas yra palaikyti tai
ką. Ir Hitleris sako tiesą. Jis 
ne tik nori taikos, bet jis ir 
turi ją palaikyti bent tūlą lai- 
kQ- .

Nazių tikslas yra sukurti 
stiprią Vokietiją, kuri ne tik 
atgautų tą, ką ji prarado pasau
liniame kare, bet dar prasiplėš
tų į rytus ir pietryčius (pasi
grobiant Lietuvą, visą Pabalti- 
ją ir Lenkiją). Tam reikalinga 
yra labai stipri karinėmis jė
gomis Vokietija.

Kad to pasiekti, reikalinga, 
kad visa Vokietija butų stip
riai suvienyta viduje ir kad 
žmonės butų priversti pasiduo
ti kariniam lipui. Tas reiškia, 
kad iš Vokietijos turi būti iš
vytas internacionalizmas ir 
žmonės turi būti suvaryti į ka
ringų nazių gardą. Tuo gi tar
pu? nazių perversmas Vokietiją 
padalino į dvi labai priešingus 
viena kitai dalis ir ims daug 
laiko iki opozicija bus visai 
nugalėta ir nutildyta.

Apskaitoma, kad ims mažiau
sia du metus laiko, kad iki am- 
gštumos iškelti Vokietijos ka
rines jėgas, nežiūrint kad jau 
dai?g yra atsiekta organizuojant 
visokius plienašalmius, ginkluo
tus būrius ir visaip keliant ka 
rinį gyventojų ūpą.

Todėl iki Vokietija pilnai ka
riniai prisirengs, ji turi išlai
kyti taiką. Tik jau sustiprė
jusi ir pilnai prisirengusi ji 
užgiedos kitą giesmę.

Todėl ji dabar ragina visus 
prie nusiginklavimo ir siekiasi 
prie Anglijos-Vokietijos-Italijos 
sąjungos, kuri yra būtinai rei
kalinga jos tikslams.

Hitlerio pirmais pasisekimas 
internacionalinėj politikoj ne
tikėtai įvyko su didžiausiu Vo
kietijos priešininku —Lenkija. 
Lenkijos valdžiai nurodžius, 
kad nuolatinė vokiečių agitaci
ja prieš Lenkiją veda prie ka
ro, Hitleris pavirto labai nuo
lankiu ir Vokietijos ir Lenkijos 
valdžioj išleido manifestus, kad 
jos norinčios palaikyti gerus 
santikins viena su kita ir su
tinka gerbti esančias sutartis. 
Tuo norima nuraminti lenkus, 
kurie bijosi, kad vokiečiai nesi
kėsintų pasigrobti Danzigą ir 
vokiečius, kurie tiek pat bijo
si lenkų pasigrobimo Rytų Prū
sijos.

Kartu Vokietija taikosi Ru
sijai ir bando palaikyti gerus 
santikius su bolševikais, kad 
tuo galėjus išgauti koncesijų 
iš kit|į šalių.

SANTJAGO, Cili, geg. 7. — 
Prezidentas Ailėsandri kreipėsi 
į kongresą prašydamas autori- 
ziitoti 150,000,000 pesų (apie 
$4,050,000) vidaus paskolą, ku
ri bus suvartota išpirkįmui dva* 
rų ir jų išdalinimui tarp beže-

8. — Na-

VARĖNA.— Varėnos valsč. 
Streliškių km., miške, apie 1 
kilometrą atstumo nuo adminis 
tracinės linijos, rastas lavonas, 
su sudaužyta galva, Marės Ta- 
reliutės, 18 m. amž. gyv. Stre
liškių km. Nustatyta, kad Ta- 
reilutė nutildė jos brolis Stu 
sys, 30 mt. amžiaus ,kad nerei
kėtų išmokėti dalį 500 litų pi
nigais, arklį ir karvę. Nužudy
toj ai Tareiliutei galvoje pada
ryta vienuolika kirstų žaizdų 
kantuota geležimi. Tareiliųtės 
lavonas rastas nuo namų apie 
400 metrų atsumo. Tareila su
laikytas ir padėtas Alytaus areš
to namuose.

Gandhi pradėjo nau 
ją badavimą; paliuo 

suotas iš kalėjimo
LONDONAS, geg. 8.— Indi

jos nacionalistų vadas Mahatma 
Gandhi šiandie pradeda naują 
badavimą ir tapo paliuosuotaa 
iš Poona kalėjimo, Indijoj.

Valdžia paliuosavimą aiškina 
tuo ,kad dabartinis trijų savai
čių badavimo tikslas yra visai 
skirtingas nuo pirmesniojo ba
davimo tikslo, nes tada pa Ii mo
savimas galbūt butų paaštri
nęs civilį nepaklusnumą, kuris 
jau baigia nykti.

Valdžia Jau daug sykiu buvo 
pareiškusi, kad Gandhi bus pa- 
liŪsuotas, jei atsižadės civilio 
nepaklusnumo. Išrodo, kad jis 
dabar yra to atsižadėjęs, nes 
dabar jis yra pasiryžęs kovoti 
už Indijos kastų panaikinimą ir 
tuo tikslu skelbia trijų savaičių 
bacįavimą. Kadangi jis taip yra 
silpnas, tai jis kovai už kastų 
panaikinimą stato pavojun sa
vo gyvastį. Išrodo, kad tam jis 
dabar pašvęs visą likusią gy
venimo dalį.

Paskelbė anglių ve 
žikų streiką

Lietuvai ir Ameri 
kos biblistai pa
virto komunistais

Uždraudė platinti biblistų bro
šiūras, kaipo komunistines, o 
pačius platintojus ištrėmė iš 
Lietuvos

“Ką sa- 
“Dieviš- 
“šešėliai

“Kas- 
ir

KAUNAS.— Vidaus reikalų 
ministeris nutarė irždrausti i 
Lietuvą įvežti ir čia platinti vi
są eilę, daugiausia Amerikoj iš
leistų leidinių, “bibliškais” klau
simais : “Išgelbėjimas”, “Arpą 
Dievo”, “Suraminimas žydams”, 
“Milionai dabar gyvenančių ne
mirs”, “Suraminimas žmonėms”, 
“Pasaulio nuliūdimas”, “Pagei
daujamoji valdžia”, “Vėliava 
dėl žmonių”, “Kur randas nu- 
mirusieji”, “Ar gali gyvieji kal
bėtis su numirusiais”, 
kjo biblija apie peklą”, 
kasis amžių planas”, 
šv. šėtros”, “Pragaras
dieninė Dangiškoji Manna’ 
kt. Visos šios knygos išleistos 
arba tarptautinio biblijos stu
dentų susivienijimo arba sargy
bos bokšto biblijos ir traktatų 
draugijos marke. Knygos ne 
visos vienokio didumo: yra po 
keilasdesimt puslapių, yra taip 
pat ir po kelis šimtus.

Priedangoj šių pavadinimų 
tose "knygose skelbiamos komir- 
oiatinČs idėjos. Tat gryni ko
munistinės agitacijos leidiniai.

Turimomis žiniomis, dabarti
niu metu šas knygpalaikes pas 
mus platino gano plačiu mastu. 
Kam galėjo, įsiūlė už pinigus, 
tačiau kai kam jas dalydavo ii 
netermininiam kreditifi, arba ir 
visai veltui.

Trys Anglijos piliečiai lietu
viai, kurie daugiausia užsiėmė 
tų knygų platinimu, tapo iš Lie
tuvos ištremti.

“Musų Scena” uždaryta

Lenkijos prezidentu 
išrinktas Mosčioki

• —in i W...

VARŠAVA, geg. 8. — šian
die seimas ir senatas Lenkijos 
prezidentu antram 7 metų ter
minui išrinko dabartinį prezi-

CHICAGO.—Chicago Teams- 
ters u*nija vakar paskelbė ang
lių vežikų ir krovikų streiką 
iš priežasties nukapojimo algų. 
Streikas paliečia apie 68 ang
lių yardų.

Samdytojai grūmoja paskelbti 
lokautą ,nes jie, girdi, bandę 
algas nukapoti tikslu sutau
pąs atiduoti anglių pirkėjams.

Užvakar įvyko unijos susi
rinkimas, kuriame ištiko muš
tynės tarp dviejų unijos frak
cijų. Baker frakcija, kuri buvo 
pasigriebusi uniją ir pašalinusi 
senuosius viršinnikus, pralai
mėjo ir unijos priekyje vėl at
sistojo senieji viršininkai, kurie 
dabar ketina kreiptis į teismą, 
kad atgauti federalinės val
džios užgriebtas linijos knygas. 
Valdžia užgriebė knygas, ka
dangi nužiūrima, kad unija yra 
kontroliuojama gangsterių.

KAUNAS.—Karo komendan
to nutarimu už visuomenės kir- 
šinimą ir už priešvalstybinį vei
kimą visam karo stoviui užda
ryta teatro mėgėjų draugija 
“Musų Scena”.

“Musų Scenos” įsteigėjai bu
vo valstybės teatro artistai: 
Petrauskienė, Juršys, Kačins
kas, Juknevičius ir žurnalistas 
Paleckis. Tačiau paskutiniu 
metu šita draugija buvo darbi
ninkų rankose, kurie buvo pa
siryžę padėti pagrindą darbi
ninkų , teatrui.

Areštuotas F. Šinkūnas
KAUNAS.— Areštuotas pla

čiai vartojamų geografijos va
dovėlių autorius Feliksas Šinkū
nas, sausio 5 d. išrinktosios 
Lietuvos Mokytojų Prof. Są
jungos C. Valdybos narys. Ba
landžio 20 d. paleistas.

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 

pinigais.
Užeikite

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti
su

arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Stmetais
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mių. Bežemiai tuos dvarus tu-' dentą Igną Mosčioki. Pirmą 
rėš išpirkti- lengvąją išmokė j i- kartą jis buvo išrinktas 1926 
mais
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Detroit, Mich
Policmonų ir ugniagesių 

monstracija.
de-

Ticsiog negirdėtas dalykas į- 
vyko musų mieste. Prieš pat 
gegužes šventę poliemonai ir 
ugniagesiai nutarė surengti 
protesto demonstraciją prie 
mif^U* rotušės. Tik pagalvoki
te, — kas prižiūrės tvarką, jei
gu patys tvarkdariai, taip sa
kant, kels betvarkę? Kai apie 
tą nutarimą sužinojo policijos 
komisionierius ir ugniagesių 
departamento viršininkai, tai 
kilo didžiausias subruzdimas. 
Net nakties laiku policmo- 
nams tapo pasiūlyta išrinkti 
delegatus dėl vedimo derybų.

Pasiūlymas tapo priimtas. 
Tiek vieni, tiek kiti pasiuntė 
po dvyliką savo atstovų. Kad 
išvengti nemalonumų, virši
ninkai pasižadėjo išmokėti al
gas, kurios jau yra užsivilku
sios nuo vasario mėnesio. Ir 
štai balandžio 28 d. prasidėjo 
algų mokėjimas. Algos tapo 
išmokėtos už dvi savaites, bet 

' ne pinigais, o skriprais. Polie
monai ir ugniagesiai nusirami
no ir atšaukė protesto demon
straciją.
Darbininkų šventės aputlikš- 

ji irtas.
Miesto ponai, matomai, sten

gėsi kaip galima greičiau susi
taikyti su poliemonais ir ug
niagesiais, kadangi artinosi 
darbininkų švente ir turėjo į- 
vykti demonstracijos*. Tokia
me atsitikime kaip gi galima 
apsieiti be tvarkdarių?

Demonstracijos buvo rengia
mos parkuose. Darbininkai 
demonstravo, o policija pri
žiūrėjo tvarką. Socialinių ir 
komunistų demonstrsrtdjosc 
dalyvavo apie 10,000 žinomų.*

po pietų. Apie 4 vai. pradėjo 
rinktis komunistai. Jie buvo 
gerai organizuoti ir atmaršavo 
su penkiais benais. Maršavo 
jie su raudonomis* vėliavomis, 

• ant kurių matėsi pjautuvas ir 
plaktukas.

Komunistų kalbėtojai labai 
karštai įrodinėjo, jog darbi
ninkams būtinai yra reikalin
gas btfndras frontas, nes prie-

imdavo departamentinės krau
tuvės, bet dabar ir jos prade
da kratytis. ‘Pavyzdžiui, Kro
ger maisto ‘kemttiivės pareiškė, 
jog jos jau turi tiek skripsų, 
kad su jais galėtų už šešis, me
tus iš kalno užmokėti taksus.

Blogiausias dalykas su skri- 
psais yra tas, kad už juos pil
nos vertės niekur negalima 
gauti. O grąžos gauti pinigais, 
—tai Oci nebandyk. Sakysime, 
jeigu nueini į Tcstoraną, tai 
turi suvalgyti už visą dolerį, 
nes iš dolerinio škripso grąžos 
hedtioda.

Kas čia toliau bus, tai tie
siog sunku ir pasakyti. Juo to
lyn, tuo pasireiškia didesnis 
nusistatymas prieš skripsus. 
Juokinga yra dar ir tai, kad 
miestas ir kauntė nenori pri
imti mokesčius škripsais. Pas 
mus gatvekariai yra miesto 
kontroliuojami, bet ir jie atsi
sako priimti skripsus. Susida
rė tikra maišatienė: miestas 
skripsus visiems bruka, o pri
imti jų nenori. Todėl daugelis 
namų savininkų skelbia savo
tišką streiką, ’— atsisako mo
kėti taksus.
Ir polierrtonai pradeda “rau- 

ddnėti."
Kaip jau anksčiau minėjau, 

policmonams algos nebuvo iš
mokėtos nuo vasario mėnesio. 
Vadinasi, algų jiems nemoka
ma, bet iš jų reikalaujama, 
kad jie tinkamai eitų savo pa
reigas. Šiomis dienomis du 
poliemonai atsisakė klausyti 
savo viršininkų. 0 kada jie ta
po pašaukti pasiaiškinti, tai 
įteikė savo rezignacijas, pa- 
reikšdami, jog nematą jokio 
išrokavimo dirbti septynias 
dienas per savaitę be atlygi
nimo.

Žinoma, didieji politikieriai 
savo reikalais pirmiausiai ap
sirūpina, o su kitais,1 — tai 
kaip Dievas davė.
limbiniai “apgavo" sklokiniti

kus, — patys su savimi 
debatavo.

Aš jau porą kartų rašiau, 
jog sklokiriinkai nori surengti 
debatus su bimbiniais. Tada 
aš sakiau, jog iš visų tų pa
stangų vargu kas išeis. Mano 
Spėjimas pilnai

•to-*

Ispanijos prezidentas Zamora (kairėj) fr 'pi'ėttfteriis k'zh'nh, Va
žiuoja parade švenčiant Ispanijos r^ptlril&6s ^etų ^ti- 

kaktuves

Rusijos ‘te AtoriMiS tottrtltš- 
tų? Esu, to totoš 
Rusijos, tM 
jį vyti iš 
zaeijij ki^o itoVikį. 
tarp'u !jitf ‘ne tik d^ra
Įėję Stote toSS, 
jog A'rigitetefiš fr *Kl4jWi^kite 'ite"- 
vo 'tolu Iparei^kifriii Ilk ‘ttįT- 
šiiteBę 'Ėifi'eiftį.

Atoito toėtotofr- 
cijrts ipas'tti’tė 'tdlcj 
kotfttMi^ftfi 'fr V&ttdhhtek 
sakė, TWWjo!je 
kants *ildąfi $Crhli ^yV^hTi. 
patenkinti 'tėra fik 'bdržifjUi.! 
Jeigu taip, tai kodėl kai kurie 
Detroito dhrbininkai prie pir-

Antradienis, geg. 9, 1933 
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guli atsitikti tas pat, kas atsi
tiko Vokietijoje, — vadinasi, 
gali ir čia įsigalėti diktatūra.

Vakare socialistai net trijo
se svetainėse turėjo apvaikš- 
čiojimus su prakalbomis ir 
koncertais. Komunistai taip 
pat turėjo savo apvaikščioji- 
mą, kur jie ir vėl bubnijo apie 
bendro fronto reikalingumą.

Bendras frontas, žinoma, 
yra geras dalykas. Tačiau var-

gu komunistai ir toliau laiky
sis tokios pat taktikos, kaip 
ligi šiol. Jie niekiha kitaip ma
nančius žmones, o paskui juos 
kviečia dėtis į bendrą frontą. 
Aišku, kad nei vienas 
gerbiąs žmogus 
kvietimą priimti. 4

Tikras vargas su skripsais.
Musu mief te 

nelabai seniai pasirodė, 
jau visi spėjo dantis atkusti. 
Atrodo, kad trumpoje ateityje 
jų atsiras tiek daug, kaip in
fliacijos laiku Vokietijoje pi
nigų. Jau pusėtinai jų pri- 

kaip 
ir vėl 
aštuo-

save
negali tokį

skripsai dar 
bet

o neužilgo, 
praneša, 

išleista už

' spausdinta, 
laikraščiai 
skripsų bus 
nis milionus 

Žinoma, 
galima ir labai daug, bet klau
simas k^la, ką su jais darys 
ir kur juos dės? J liti šiandien 
krautuvės atsisako imti skrtp- 
sUs, kadangi "jbš turi jų tiek, 
kiek tik reikia. Krautuvinin
kus kaltinti už tai negalima, 
kadangi ir jie atddUrė keblio
je padėtyje: už skripsus olse- 
liai neparduoda naujų prekių.

Dar ligi šiol skripsus 'pri

prispausdiiiti jų

išsipildė. Kaip 
tikėtis, bim- 
sklokininkus. 

atsitiko: kada
biniai apmovė 
Ir štai kaip tai 
sklokininkai pradėjo bubnyti 
apie debatus, tai bimbiniai, 
taip sakant, priėmė pasiūlymą 
ir pradėjo derybas. Derybos 
tęsėsi kai kdrį laiką, bet nie
ko konkrečio nebuvo nutarta. 
Bet štai staiga ščyrieji išleid
žia lapelius, kad gegužės 3 d. 
įvyks debatai. Esą, debatuos 
Bimba, Abekas ir Paltanavi- 
čiutė su Butkum.

Sklokininkams tai buvo to- 
kis siurprizas, kokio jie var
gu tikėjosi. Jie vedė derybas 
ir stojo už tai, kad debatuo
tų Butkus tfu Andruliu, o Čia, 
iiieko jiems nežinant, — deba
tai jau 
paimta, 
žodžiu,

Nors 
tai yra 
tik savotiškas humbuga 
nok Smalsumo vedamas gegu
žės 3 kl. nuvykau į debatų vie
tą. žiuriu, prie svetainės Mė
sytė ir Bacevičius dalina savo
tiškas “proklamacijas”, jog 
jokių debatų nebus, kad ščy- 
rųjų skelbiami debatai yra tik 
šlykščiatirios rljšiės lilofas, ka
dangi jie yra rengiami be sklo- 
kininkų žinios. Na, jeigu ščy
rieji galėjo tokį šposą iškirsti 
su sklokininkais, tai hera ma
žinusios garantijos, kad jie 
panašiai nepasielgtų ir su tais, 
kurie noYėtų su jais bendrą 
frontą nudaryti.

Dėl visko įėjau į svetainę. 
Pirmininkas praneša, jog But
kus neatvykęs debatuoti. At
rodo, kad Butkus gavo “šal
tas kojas”. Bent tokį įspūdį 
pirmininkas norėjo palikti

surengta! Ir svetainė 
ir laikas (paskirtas, 

viskas tvarkoje.
iš kalno žinojau, kad 
niekas daugiau, kaip - “** — — “ t fvie-

publikoje. Žinoma, jis nei per 
pusę lupų neprisiminė apie 
tai, kad tie debatai yra su
rengti be sklokininkų žinios.

Pristatoma dainininkai po 
vhdovyste Gugo. Shdainuoja 
tris, daineles, — dvi lietuviš
kai ir vieną rusiškai. Daini
ninkai rusiškos dainos nei pa
tys nesuprato, — jie tik karto
jo: “raz, dva; raz dva.” Nuo 
jaunų komunistų lygos kalba 
•Paltanavičiute. Jauna ir gana 
graži mergina. Paskui pasiro
do “garsus kalbėtojas,” kuris 
savo laiku numetė šautuvą į 
patvorį ir pasislėpęs po suo
lu iš Vladivostoko išdūmė į 
Japoniją, vietoje ginti proleta
rų tėvynę. Savo kalboje nieko tuos progos ^tehgėtfi iŠ Rusijos 
neužgavo, o tik kaulijo prisi- 
spirdamas aukų “Vilniai’,. Tas 
garsus kalbėtojas buvo Abe
kas.

Pagalios, išeina ir pats “tū
zas” Bimba. Jaučiasi tiek jau 
smarkus, kaip gąidys- aiy mėš
lyno. Girdi, čia JJįjfefbTįvyldti 
debatai, bet kur randasi sklo- 
kininkai? OI, taip ir atrodė, 
kad Bimba pilnai pasirengęs 
suvaryti juos į ožio ragą.

Tai buvo tik įžanga. Po to 
jis pradėjo šaudyti iš “didžių
jų kanuolių” į tuos, kurie eina 
skersai gatves kokio tai neži
nomo dievo prašyti malonių. 
Esą, jokių malonių jie nesu
silauks, jeigu neprisidės, prie 
komunistiško judėjimo.

Toliau — daugiau. Visokie 
kunigai ir misionieriai yra 
niekas daugiau, kaip tik For
do agentai. Tokie jau agentai 
esą “kruvinas” Grigaitis, iš
davikas Pruseika ir Butkus, 
žodžiu, sumaišė visus su juo
da žeme, išėmus komunistus.

Visur ir viskas bloga, o ro
jus tik Rusijoje. Ten nėra ba
do, skurdo ir vergijos. Visi 
sotus, visi linksmi. Komunis
tai jau valdo vieną šeštąją 
pasaulio dalį, kur gyvena 160 
milionų žmonių. Laikui bė
gant tokia tvarka, girdi, bus 
įvesta ir kitur. Juk Vokietijo
je komunistai jau turėjo sep
tynis milionus pritarėjų.

Iš komunistiškos davatkos 
nieko geresnio ir nebuvo gali
ma tikėtis. Ot, kalba, kas ant 
seilės užeina. Kiek čia senai 
tas pats Bimba norėjo sudary
ti bendrą frontą su parapijo
nais ir juos gyrė. O šį kartą 
jis. juos niekino už tai, kam 
jie į bažnyčią eina. Kur čia

nuo jproletariį vietinis A. Bels- 
kąn. Viši kalbėjo anįią kal
ba. feį kartą, kadknįfi tai 'buvo 

Į'^ižės JŠVt?btės ‘^pVaikščioji- 
mas, kYausimų nebuvo. To
dėl ga‘l taip rainiai ir fidTčngi- 
nhras įfrttėjė. Kai Hdfrie buvo 
tdširrešę po kėlias knygas, ma
tyt, dėl klausimų, bet neturėjo 
•progos. Prakalboms pasibai- 
•k<ks, sVečihi ‘iš kitur ir būrelis 
Viefihią drhu^i] P. Dedriid val
gykloj turėjo vakarienę, kur 
IfįCfė ‘ilktffriai pagamintų, val- 

da- 
įtfihTfhgaT ma- 

kdA IpČėlldtarai su so- 
^tyje <oope- 

Mtėlfi. tos kuopa
to 'rtSrh bet tiek
■jį 'fteHį yite, — to Viiii rimti.

‘mttiiUHb ‘teliktai
toftžės % tod ^atoistų, 

to toto bsllera-
yiįĮfte, to6 toįtertltSto šva- 
3&1V6 M kdnven-
‘diįfk ‘TcTėį^fįfi, *ktfrių ir 
Viėft&s 'fĮti draugas

— V. ^Ilhfčdlrikcvičius. 
toįŠ :h!piė gegužės 10

lauk, tot ‘HtfkdHitfs 'llite-j

geįjUViiė
‘M tote Mbgtfs toto į>arn- 

Syfi 'fr tototfitlfį fepVaik- 
Jie 

Mr^ii bas 
'iptfkt fr iš- 

lėflMO, bet^iė bet
tote tob ifr tote, kad
totetoito top 2

W Mtoijė vie- 
'tdite f r ,

'Ihh^i, juo

bet į a tada turėjo kielj pini
gų, tai advokatas ją išteisino. 
Dabar, kuomet antru kartu pa
kliuvo, tai jau, tur būt, nebe
turėjo vilties išsisukti, tai dėl
to ir nusižudė.

Kifrie pažįsta, sako, kad Gi- 
raičihi keli metai atgal buvę 
turtingi žmonės. Laikę biznį 
ir turėję apie 8,000 dolerių. 
Jie gyvenę ChicagOje paskui 
pirkę ūkį Hari, Mieli., ir gra
žiai gyvenę. Bet kuomet ant 
ūkio stuba sudegė, tai atvyko 
į Grand Rapids. Na, o šiai de
presijai užėjus, taktų už ūkį

negalėjo sumokėti, todėl ją 
prarado. Tai dėlko K. Girai
tienė ir liko susikrimtus saVo 
nelaimingu gyvenimu. Velio
nė prigulėjo SLA. 60 kuopai. 
Mirdama paliko savo dvi duk
teris, — vieną 14 metų, o kitą 
kiek jaunesnė, vyrą su kuriuo 
per pastaruosius kelis mėne
sius negyveno. Laidotuvės įvy
ko balandžio 4 d. Išlydėta iš 
graboriaus Bartuškcvičiaus na
mų. Laidotuvėmis daugiau
siai rūpinosi F. Eidukinicnė, 
kuri yra SLA. 60 kuopos vice
pirmininkas. — S. Naudžius.

RT DIENAS I
Z LIETUVĄ

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMENEUROPA

čią neitų, jie nebūtų ir para- 
pijonąi. Ir vėl: niekina visus, 
kas tik Staliną neskaito ne
klaidingu popiežium, o paskui; 
atsigręžęs kviečia į bendrą 
frontą. Jeigu jau Bimba netu
ri senso, tai privalėtų turėti 
hdrs truputį gėdos.

Buvo ir -klausimai. Vienas 
klaiisovų norėjo žinoti, kodėl 
komunistai skaidosi, jeigu pas 
ju6f. viskas taip gerai. Bimba 
atsakė, jog nieko panašaus 
norai Nuo komunistų, esą, pa
sitraukė tik tokie išdavikai, 
kaip Pruseika.

ViChas iš publikos klausia, 
ar yra kokis skirtumas taYp

pasprukti? Ahtra, kodėl Abe
kas numetė šautuvą ir paspru
ko į Japoniją, o Baronas savo 
kailį pargabeno į Detroitą?

Bimba negalėjo užginti, kad 
Abekas paspruko į Japoniją. 
Bet jis teisino iW‘k Jį, tiek Ba
roną. Esą, taiMitvusi klaida, 
Bet dabar ji^ jŽurįihMtaitfė ir 
yra “košer”. O ikhi dėl grįži
mo, tai, girdi, jus sučiifkti 300 
žmonių iš ‘‘flopatizių” ir nu
vežkite į Riisiją. Phirihtyšite, 
kad nei vienas jų nebegrįš į 
Ameriką. Grįžta tik visokie 
Fordo vergai, kurie yra pri
pratę prie vergijos, ’bc kurios 
jiems nesmagu gyventi.

Tokie Biinbos aiškinimai 
nieko neišaiškina. Sakyti, kad 
Fordo darbininkai grįžta atgal 
tik todėl, kad jiems vergija 
patinka ir jie negali Rusijoje 
prisilaikyti prie1 trumpų dar
bo valandų, yra pigios rųšies 
humbugas. O kai dėl “flopati- 
ziniukų”, tai aišku, kad jie 
nebegrįžtų. Juk kad sugrįžti, 
—reikia pinigų. O “Flopauži- 
ninkų” kišenėse, kaip rusai sa
ko, “utelė ant shito, o blitsa 
ant lenciūgo.”

— Krank Laviiiskas.

Wiyh, Tuo
Kalėjime pasikorė lietuvė mo

teris Kazė Giraitienė
Balandžio 29 d. K. Giraitie

nė, bevaikštinėdama po de- 
partamentines krautuves, su- 

’ftiahė be Tihi^ų phšiim'ti stiu 
bliumerius. Bet detektyvas 
pastebėjo ir Giraitiehę ntrve- 
dė į policijos stdtį bei uždarė 
į kalėjimą. fJos diifttė apie 14 
metų amžiaus ■* sužinojo apie 
tai ir nuėjo pažiūrėti. Kuoinct 
mergaitę kalėjimo saigas įve
dė į kalėjimą, tai rado motiną 
kabančią. Susidraskiusi lovos 
paklodę ir permetus per pai- 
pą, ji ^pasikorė.

K. Giraitienė buvo da pus
amže moteris, bet paskutiniais 
keliais metais jai kaip ir sto- 
kavo normališkumo. Jau pe
reitais metais, ji už vogimą 
dresės buvo pakliuvus‘į bedą,

vare***"*__ _ _________________

VATENTS

Grand Rapids, Mich
Kaip praleidome pirmąją 

ge.(jiMs .

S3HE \w\ 
kuoRU vflkindHUiJ \

•Mto»Murojhnu naro \ \
•anmnymų. rrIMųs- \ 
kitę brolMnl *r mo- 
SS, ■”k.w*e,ls 0^*1 

kNxo,!,j'
taip a Patent” ir “ReeoHI of !■- 
ventlon” forttios. . Nieko Pelmam 

_ūž tnfprmacljae ką daryti. Bnsi- 
r*kirt«j!mai foikoipi . nMloptyje. 
Greitas, otsargus, rapestihcas pa
tarnavimas.

ČLARENCE A. O’BRIEN 
Registered Patent Attorney 

43-A Securlty Ssvlnga & Commerclsl 
Blhk Būlldlng

‘rtUrectly aortas* Street Irom Patent Offlce) 
^iShlNOTON. D. O.

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausią kelionę į 

LIETUVĄ
Pirkite Laivakortes dabar savo giminėms Europo

je, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Parodą 
sekamą vasarą.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago. <—

“Namų Daktaras”
Dr. A. Karaliaus parašytą, 175 pttšl. ?2 
vertės Knygą, kūpi turėtų būti kiekvie
noje lietuvių Šeimynoje —

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

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

pusei metų — $3.50.

Siųskite pinigais arba money orderiu.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halšted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS RATUS 

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

Vahoa, lietaus ir druskos vados.
‘•wimtning pbol.

Rusiška ir ‘turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v. ___

Kaip 'jau “Naujienose” buvo 
rhšyta, šiais metais ąjlirmosids 
gegužės apvaikščiojimūi buvo 
susitarta su vietine proletarų 
kuopa. Apvaikščiojimąs įvy
ko sekniadeinį, balandžio 30 
d. Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos svetainėje. PrisiriH- 
ko publikos tarp 4 ir 5 šimtų 
žmonių. Kalbėtojai buvo 4: 
du nuo socialistų ir du nuo 
proletarų. Paskirta buvo lai
kas kaibėtj abiem pusėm po 
70 miliutų. Pirmas ktilbėjo 
nuo socialistų draugas F. Nay- 
smith iš Detroit, Mieli. Tai 
galima sakyti, buvo žymiausia 
šio parengimo kalbėtojas*, nes 
vargiai jo kalbai kas butų drį
sęs kokį užmetimą daryti. Gal 
dėlto jis Tokią šhuiiią prakal
bą pašalę, kail yra profeso- 
rids. Antras kalbėjo iiįib į>rb- 
Wtarų hiė'^ina, rodos, 'lietuvė 
taipgi iŠ Detroito Fransis Stui- 
įer, Trččihs vėl rilio sbciaii&ų; 
Šteito dr^ahlzatoritis drg. Jdhn 
Taylor. Paskutinis krilbėjo

OMM—t

'“LIETUVIU DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS
PASAULINES PARODOS TAUTINIŲ
GRdVrV LIETUVIŲ SEKCIJAI,v

1730 Soiith ‘Halstcd Street, 'Clilcago, 'Illinois.
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Apiplėšė J. Januške
vičių, Jr.; pavogė 
$500 vertės daiktų
Vagiliai įsibrovė j jo automo 

bilj, pastatytą prie Dievo Ap
vaizdos bažnyčios

Vagys sekmadienį, apie 9 vai. 
vakare, įsilaužįzf .Juozo .Januš
kevičiaus, .Jr. automobilį, For
dą, ir pavogė jame buvusius fo 
tografinius aparatus, rublis, do
kumentus, įnagius, etc.

Juozas Januškevičiui, .Jr. yra 
iš Harford, Conn., SLA. centro 
iždo globėjas, dabartiniu laiku 
važinėjąs po lietuvių kolonijas 
ir rodąs Lietuvoj nutrauktus 
garsinius paveikius.

Rodė paveikslus 
^Jis rodė paveikslui Dievo Ap- 
veizdos bažnyčios salėje sekma
dieni vakare. Automobilį pa
statė prie kampo 18-tos ir 
Union gatvių. A^ie devintą va
landa vakare rado automobilio 
rankeną nusuktą, duris atda
ras, o visą vidų išvartytą. Tru
ko dviejų fotografinių aparatų, 
valizės su rūbais ,tarp kurių 
buvo du nai.'ji siutai, maišelio 
su įvairiais ALA. ir kitais do 
kumentais, automobilio įran-

kių ir kitų smulkių daiktų. Pa
vogtus dalykus nukentėjęs i 
kainavo $500 sumoje.
Norėjo pavogti ir automobilį

Matyt vagiliai norėjo pavogti 
ir atdomobilį, nes jie darbavosi 
su įvairiomis motoro dalimis, 
mėgindami jį pradėti . Bet ne
suspėjo.

J. .Januškevičius, .Ir., planuoja 
pasilikti Chicagoje kelias die
nas ir baigti maršrutą, o vė
liau trauks į rytus. Birželio 
3 d. išvažiuos Lietuvon.

Pagelbėkite lietu
viams bedarbiams
Chicagos lietuvių bedarbių 

03 lokalas kreipėsi į Chicagos 
ir apielinkės lietuvius, kuriems 
reikalinga atlikti koks nors dar
bas. Jeigu* jums reikia darbi
ninko, atsišaukite į C. W. C. 
O.U. 63 lokalą, 814 West 33 St., 
2-ros lubos. Phone Victory 9522 
Mrs. M. Kemėšis. Lokalas turi 
daug klasifikuotų bedarbių dar
bininkų, kaip tai: duonkepių, 
bučerių, plumberių .virėjų, in
dų plovėjų, draiverių, auto me
chanikų, karpenterių, dženito- 
rių, malevotojų ir dekoruotojų, 
barzdaskučių, muzikantų. Mo
terų kambarių valymui ir daug 
kitokių darbininkų prie namų, 
biznių ir prie ūkių. Nors dar
bas butų ir tik laikinas vistiek 
pagelbėsite bedarbiams pasida
ryti keletą centų.

C.VV.C.O.U. 63 lokalo valdyba:
Pirm. J. Vilis
Sek r. M. Kemėšis
Ižd. A. Kundrotas.

Laivas Willowboy, kuris Chicago ir cemtralinius vakarus 
sujungė su jura. Jis pasiėmė labai didelį taukų krovinį Chica
goje, dar pasiims krovinių Mihvaukee ir Detroite ir iš ten eže
rais ir kanalais plauks į Montreal, Kanadoj, kur jo krovinys 
bus perkeltas j didžiuosius jurų laivus.

Chicago dabar yra sujungta su jura ir kitu keliu — Chi
cagos, Illinois ir Mississippi upėmis su Meksikos įlanka.

Pasieks Lietuvą kartu su 
lakūnais

Trečiadienio rytą jie pasieks 
New Yorką iš kur laivu “Ber
ilu” plauks į Klaipėdą. Jeigu 
nebus jokių nepermatomų kliū

čių, tai iš ekskursija pribus 
Lietuvon kartu su* lakūnais S. 
Darium ir S. Girėnu.

Kurie nesuspėjo išvažiuoti 
laivu “BERLIN” dar turi pro
gą išvažiuoti Gegužės 14 d.

$10.00
pjtlDRSITE 

NUSIPIRKSITE

GIBSON
REFRIGERATORĮ

Šiandie į Lietuvą iš
važiuoja 14 Chica

gos lietuvių

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų 

EKSKURSIJŲ

EKSKURSIJOS
.Kuris tarnaus ilgiau 10 metų, 
kaip ane koks kitas šaldytu

vas pigaus padarymo.

GIBSON 
REFRIGERATORIS

Plauks North German Lloyd 
laivu “Berlin”; pasieks Lietu
ty kartu su Likimais Dariu
mi ir Girėnu

šiandie kaip 9:25 vai. ryto 
iš La Šalie stoties išvažiiroja 
Lietuvon sekami Chicagos lie
tuviai :

V. K.
M. Seleckis
Frank Vai kasas
Ant. Kuisis
Stip. Winzel
Walter Kowalski
C. U.
Antanas Ližaitis
Joseph Szedis
Elzbieta Szedienė
Elzbieta Stonienė
Mary Spoll
J. R.
L. B.

LIETUVONr

Lietuvių Laivakorčių Agentų. Sąjungą pasi
rinko šiais metais keliaujančių ' ’i 
' Lietuvon patogiausius laivus.

GEGUŽES 20 DIENĄ
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą.

Kaštuoja tik $10.00 dAugiau 
kaip kad ane koks kitas pi
giausio padarymo šaldytu
vas, bet savo ekonomišku
mu, patogumu ir tvirtumu 
padarymo, ta skirtumą kai
nos atsimokės j keletą mė
nesių. Todėl mes rekomen
duojame dėl tomistų pirkti 
Gibson!

Gibson Refrigeratoris šei
myniškos mieros, pristaty
tas ir įrengtas namuose

Kaštuoja tik

$81150
Didesni kaštuoja biškį dau
giau. Galima pirkti ir ant 

lengvu išmokėjimų.

PEOPLES 
fURNITURE CO. 
KRAUTUVES 
4179-85 Archer Avė.

Corner Richmond Street 

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

CHICAGO, ILL.

SAVE l
IN BUYINC

Kj^BAKING

*. Um onPy fclM m

Doubldfatedf
Doubte Actionf

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

GEGUŽĖS 27 DIENĄ
Laivu GR1PSHOLM

SLA. EKSKURSIJA tesiai į KLAIPĖDĄ.

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIII"

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

ginus kaip paskirta.

BIRŽELIO 29 DIENĄ
Laivu BERENGARIA

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

Klaipėdą arba Kauną.

LIEPOS 18 DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN”

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

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vietų ant 
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 .

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

.  ii* L

PAUL MOLIS. 1730—24* St.. 
Detroit, Mich.

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 Homaday 
Road, So. Pittsburgh, Pa.

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

A. VELECKIS, 502 South Ave„ 
Bridgeport, Conn.

i

Laivakorčių Skyrius.
St., Chicago, III.

laivu “EuYopa” ir “Bromen” 
persėsti į laivą Berl.in ir plauk
ti į Klaipėdą kartu su šia eks
kursija.

“Naujienų” laivakorčių sky
rius velija visiems keleiviams 
laimingos ir linksmos kelionės.

■ * m^**.**™   mbm> ,

“Pepita” neprilygo 
ankščiau “Pirmyn” 
statytom operetėms
Vaidinimas silpnas, bet šokiai 

ir dekoracijos vykę; pilna sa
lė publikos.

Dviejų aktų operetė “Pepita”, 
kurią “Pirmyn” choras sekma
dienį pastatė Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, neprilygo 
operetėms “Laimai” ir “Agur
kai”, kurias choras pastatė 
pereitą sezoną ir šio sezono 
pradžioje.

Trukumai kurie labiausiai 
metėsi į akis buvo vaidinime 
ir dainavime. Kadangi didžiu
ma choro narių ir artistų lan-
ko mokyklas arba dirba, jie, 
matyti nesuspėjo tinkamai sa
vo rolių išmokti. Panašiai su 
solistais. Paužos buvo dažnos 
ir ilgos ir dėl to, greičiausiai, 
veikalas atrodė ilgas ir kiek 
nuobodus.
šoko I. Juozaitis ir V. Beliajus

Bei vaidinimo ir dainavimo 
atžvilgiu nenusisekusią “Pepi- 
tą.” žymiai paįvairino gyvi ir 
vykę šokiai ir geros dekoraci
jos. Irenos Juozaity tos ir V y-

tauto Beliajaus tango pirmam 
akte buvo geriausia pirmo ak
to dalis. Panašiai vykusiai de
biutavo “Pirmyn” choro bale
tas, kurį mokino p. Beliajus.

Dekoracijas priruošė M. Ši
leikis su B. Liutkevičium. Jos 
ir šviesos afektai vykusiai už
pildė spragą, kuri yra dažnai 
jaučiama lietuvių chorų pasta
tymuose.

Vadovaujamose rolėse
Vadovaujamose “Pepitos” ro

lėse dalyvavo Vytautas Taru
tis — (Pedro), S. Staniuliutė 
Voight (Filipa), Jonas Petro
šius (Karlos), Vera Skusevičiu- 
tė (Pepita), P. Jakavičius (A. 
Hepvertas), A. S. Steponavičie
nė — (June), B. Liutkevičius 
(Vilsonas) ir -P. Pūkis (Rome- 
ro). Geriausiai savo rolę atli
ko B. Liutkevičius — A. Hep- 
verto tarnas. •

Buy gloves wlth whot 
it savęs

NBra reikalo moa*u dOe ar 
danrtau. kad <auU cer* dMtv 
kūtelę. LlateHa* Tooth Pute, 
til.jeUt tūba* paralduoda u* 
'■ Ji valo ir aptvaro >iaa- 
tlf Be to raute antaapiaV 
>B. a< karinos rali t* nusipirk* 
.1 piritlnaites ar ka kitn 
wa»nb*rt Pharaaacat Ot-

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

GARSINKITE
NAUJIENOSE

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą 
Įgai skutimo* 

namie

(PROBAK BLADE)

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

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

Alaus Stiklas ir Sandvičius Dykai

Naujienų ir Radio Kliudo
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 rytą per radio)

J. J. BAGDONAS
LffiTUVIinGRABORIUS)

LiųdnojĮyadąndojipaveskite man visus .savo’ ntpcgHos.^ 
j Koplyčia; veltui1

2506 Vest 63rd Street!
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MAHATMA GANDHI VfiL PASNINKAUJA

Indijos “šventasis žmogus” Gandhi paskelbė trijų 
savaičių bado streiką, reikalaudamas lygių teisių že
miausiam Indijos gyventojų luomui, 
siems”. Vakar jisai savo badavimą pradėjo, ir Britani
jos valdžia, bijodama, -kad jisai kalėjime nenumirtų, 
paleido jį iš kalėjimo.

Gydytojai abejoja, ar Gandhi sveikata išlaikys 
savaites badavimo. Bet jisai yra pasiryžęs paaukoti 
vo gyvybę nuskriaustų žmonių labui.

Vakarų kultūros žmonėms jo kovos būdas yra 
suprantamas. Europoje arba Amerikoje kovojama 
taip. Čia revoliucionieriai organizuoja streikus arba 
ginkluotus sukilimus, jeigu balsavimo keliu jie negali 
pasiekti savo tikslą. Bet Indijoje stipriausia kovos prie
mone yra laikomas savęs atsižadėjimas ir “nesiprieši
nimas piktam”.

Šitas kovos būdas neduoda rezultatų urnai, bet per 
ilgą laiką jisai gali pasirodyti sėkmingesnis, negu gink
luoti sukilimai. Britų imperija jau išmoko gerbti be
ginklį Gandhi. Jos valdžia, kaip minėjome, sugrąžino 
jam laisvę, vos pradėjus jam bado streiką. Gal būt, ji 
galų gale išpildys ir jo reikalavimą dėl “neliečiamųjų”.

“neliečiamiem-

tris 
sa-

ne- 
ki-

KOVA PRIEŠ ELEKTRIKOS BRANGUMĄ 
LIETUVOJE \

Lietuvos miestuose balandžio menesio gale prasidė
jo žmonių kova prieš elektrikos brangumų. Elektra yra 
boikotuojama. Boikotui vadovauja susidariusi iš 14 
žmonių visuomenės komisija.

Boikotui prasidėjus, miestų gyventojai ėmė varto
ti žvakes ir kerosinines lempas. Vienas Lietuvos 
rastis rašo apie “Kauną žvakių ir žibalinių lempų 
soje”.

Lietuva dar neturi savo Insullų. Bet elektros
panijos tenai, matyt, elgiasi ne geriau, kaip ameriko
niškos. Gavusios koncesijas iš miestų, jos jaučiasi tu
rinčios monopolį ir lupa už savo patarnavimą nuo žmo
nių kiek galėdamos. Klaidą padarė tie Lietuvos mies
tai, kurie nepaėmė į savo rankas elektros gamybą.

laik- 
švie-

kom-

IR NORVEGUOS SOCIALISTAI ATMETĖ 
“BENDRĄ FRONTĄ”

p

toNorvegijos Darbo Partijos valdyba priėmė 
kį tarimą klausimu “bendro fronto” su komunistais

“Mums nuoširdžiai gaila, kad Norvegijos Ko
munistų Partija atmetė Generalinės Tarybos pa
siūlymą vykinti vienybę organizacijos vidttje. Ko
munistų Partija nori bendro fronto tiktai pagal 
komunistų planą. “Bendras frontas”, kuris palieka 
nelikviduotu skilimą, yra gryna apgavystė. Mes 
esame tvirtai įsitikinę, kad vienybė vienoje Parti
joje yra vienintelis būdas sustiprinti darbininkų 
klasės jėgas. Sėkmingai vartoti bendras darbinin
kų klasės jėgas nebus galima tol, kol gyvuos dvi 
darbininkų partijos*

“Norvegijos Darbo Partija, kiek tai liečia ją, 
tęs savo darbą, idant butų visiškai ir pilnai suvie
nyta Norvegijos darbininkų klasė. Musų partija 
sutinka bet kada pradėti derybas su Komunistų 
Partija su tikslu įsteigti vienybę organizacijoje.” o
Tokioje pat dvasioje pasisakė Anglijos Darbo Par

tija, Šveicarijos Socialdemokratų Partija ir daugumą 
kitų socialistinių partijų.

Amerikos socialistams irgi nėra reikalo eiti kitokiu 
keliu. Su komunistais daryti kokias nors sutartis nėra 
prasmės, nes jie jokio nusistatymo neturi. Jie yra Ku
ojos valdžios agentūra* Kol ta valdžia smaugia socialis
tus, tol jos agentai negali būti niekas kita, kaip despo-
H fc*

o??'“™
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Apžvalga
SOC. VESTNIK” PERSIKELS 

Į PARYŽIŲ

Po hitleriško perversmo Vo
kietijoje turėjo sustoti ėjęs 
Berlyne Rusijos socialdemo
kratą partijos centro organas 
“Socialističeskij Vestnik”. To 
laikraščio leidėjai dabar pra
neša, kad jisai bus leidžiamas 
Paryžiuje*

LIETUVOS HITLERININKAI 
TARDOMI

budais pa-
hitlerinin-

kaip rašo

Kaune neseniai pradėjo eiti 
laikraštukas “Tautos žodis”. 
Jisai skelbia neapykantą žy
dams ir kitokiais 
mėgdžioja vokiečių 
kus.

To leidinio bute, 
Lietuvos laikraščiai,
darė kratą, per kurių ji paėmė 
visus jtariamus dokumentus. 
Taip pat gavo kvietimą atvyk
ti dėl tardymo į kriminalinę po
liciją to laikraštuko bendradar
biai, iš kurių policija nori pa
tirti, kas duoda pinigų (ar ne 
Hitleris?) jo leidimui.

NERIMTAS ARGUMENTA
VIMAS

Jisai duoda pavyzdį Franci jos 
po Napoleono karų ir po 1870 
irt. karo. Napoleono karai pasi
baigė francuzų sumušimu (Wa- 
tertoo) ir 1815 metų taika. 
Ačiū tam tyčia susidėjusioms 
aplinkybėms, francuzų ta tai
ka nenuskriaudė; Francijai bu
vo palikta visa jų teritorija. O 
betgi praėjus 15 metų po tai
kos liaudyje pasklido didelė 
neapykanta prieš Bourbonų di
nastiją, kuri tą taiką pasirašė.

Francuzų-Prusų kare, 1870 
metais, francuzai buvo vėl su
mušti. Jie nusilenkė pergalė
tojams, sutikdami jiems ati
duoti Elzaso ir Lotaringijos 
provincijas ir mokėti kontribu
ciją. Bet 1885-9 metais Fran
ci j oje ėmė siausti fanatiškas 
nacionalizmo judėjimas, kurio 
didvyriu buvo menkos vertės 
žmogelis Boulanger. Į tą asme
nį liaudis žiurėjo, kaip į “išga
nytoją”, kuris grąžins kraštui 
prarastą garbę. Tačiau,- atėjus 
sprendžiamam momentui, tas 
“didvyris” pabūgo vesti savo 
pasekėjus prieš valdžių ir joi 
įtaka masėse staigiai nusmu
ko. Iš jo žmonės ėmė juoktis, 
nes jie pamatė, kad jisai visai 
neatatinka to herojaus vaizdo, 
kokį jie turėjo savo fantazijo
je.

Ligūsto nacionalizmo ir did
vyrių garbinimo laikotarpį 
pergyveno ir Pietų Afrika už 
10—15 nfeitų po Būrų karo, 
nežiūrint į tai, kad taika, ku
ria tas karas buvo pabaigtas, 
davė sumuštiems būrams labai 
žmoniškas sųlygas. Tas pat da
bar pasikartojo ir Airijoje, 
kur De Valeros nacionalizmas 
paėmė viršų ant Cosgrave par
tijos, nors Airija gavo
taikos sutartį su Anglija be
veik visa, ko j i*'norėjo.

gera,

tokia 
kaip 

kttris

’ NAUJIENOS, CKiengo, UI.\ 
gustas nacionalizmas už tam 
tikro laiko po karo, kada pasie
kia suaugusių žmonių amžių 
buvę karo metu vaikai. Ir nėra 
skirtumo, ar taika buvo 
ar bloga.

Vokiečių Hitleris yra 
pat menka žmogysta, 
franeuzas Boulanger,
1885-9 metais buvo užhypnoti- 
zavęs Francijos jaunuomenę. 
Hitleris taip pat, kaip ir Bou
langer, nedrįso pakelti ginklą 
prieš valdžią, kuomet preziden
tas Von Hindenburgąs pereitą 
vasarą atsisakė pavesti jam 
kanclerio vietą. Valdžion, galų 
gale, jisai įėjo, nacionalistams 
(ir Von Papenui) perkalbėjus 
prezidentų. Konstituciniu budu 
pastatytas valdžios priešakyje, 
Hitleris paskelbė naujus reichs
tago rinkimus ir, kartu su savo 
talkininkais nacionalistais, tuos 
rinkimus laimėjo.

Taigi jokios revoliucijos Hit
leris nepadarė. Bet teisėtu bū
du paėmęs galią į savo nagus, 
Hitleris pradėjo žudyti savo 
oponentus, šiam “nacių” reakci
jos dūkimui dirvą paruošė eko
nominis krizis. “Naciai” smau
gia savo priešus1 dėlto, kad jie 
nori pasigrobti jų darbus, šio 
“tautiško” smurto priežastis — 
duonos kąsnis. Jeigu Vokietijo
je šiandie butų gerovė, tai hit- 
lerizmas nesireikštų tokioje 
barbariškoje formoje.

Hitlerizmas ne tik
nieko bendro su revoliucija, bet 
jisai yra grynas reakcijos pa
daras. Jisai nesugalvojo nė vie
nos naujos idėjos. Hitlerininkai 
kopijuoja Italijos fašistų uni
formas ir sveikinimo būdą (ran
kos ištiesimu), o nuo rusų 
Stalino jio paėmė “ketverių 
metų planą”, šiaip jie “pasižy
mi” tiktai tuo, kad, be pasiprie
šinimo paėmę valdžią^ jie da
bar vartoja savo galią priešų 
sunaikinimui.

neturi

per
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“D-kas” dar vis gina Lietu
vos kunigų algas, kurias kitu
syk mokėjo Rusijos caras, o 
dabar moka Lietuvos respubli
ka. Į musų pastebėjimų, kad 
privilegijos negali būti patei
sinamos tuo, kad jos yra “se
nas palikimas”, jisai sako:

“Musų manymu yra taip: 
socialistiškai kalbant, 
sėni palikimai yra blogi, 
skyrus tuos, kurie tenka 
eialistams. Katalikiškai 
kalbant, palikimai, kurie
gali būti panaikinti neįžei- 
džiant teisingumo #$nįo, pri
valo būti palaikomi.” 
Tai yra 

tai niekur 
kių “senų 
pripažįsta 
ir nereikalauja jų sau.

O kai dėl kunigų algų, ku
rios, girdi, remiasi “teisingu
mo dėsniu”, tai tenka pasakyti, 
kad čia “D-kas 
gricšija tuo, 
šioj a socialistams.
teisingumo dėsnys mokėti algas 
tam tikram luomui iš valsty
bės iždo, į kurį deda mokes
nius visi piliečiai? Tai yra pa
razitizmas, o ne teisingumas.

i palaikomi, 
insinuacija, 
nereikalavo 
palikimų”, 
privilegijų

Socialis- 
sau jo- 
Jie ne- 
kitiems

kaip tik ir 
ką jisai prikai- 

Koks čia

NACIONALIZMO LIGA

jau 14 metų, ir

Taigi istorijos patyrimas ro
do, kad karų pralaimėjusioje 
tautoje visuomet pasireiškia li-

Oscar Wilde t Verte A. Kartūnas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
u

“The Manchester Guardian” 
Savaitraštyje Vienas rašytojas, 
L. M. Namier, ahaližuoja Vo
kietijos hitlerizmą, palyginda
mas jį su panašiais ligūsto na
cionalizmo judėjimais kitose 
tautose. Jisai nurodo, kad ne 
Versalėš taikos blogumas yra 
svarbiausia nacionalistiško vo
kiečių apsvaigimo priežastis. 
Nuo Vėrsalėš sutarties pasira
šymo praėjo
per tą laiką Versalės taikos 
sąlygos buvo žymiai pakeistos.

Dabartinė “nacių” reakcija 
užplūdo Vokietiją be tada, kai 
taikos sutartis buvo tik-kų pa* 
daryta it kada ji Veikė aštriau
siai, bet tada', kai užaugo ta 
gentkartė, kurios nariai buvo 
maži vaikai pasaulio karo me
tu. Vokietija buvo sumušta. 
Dabartinis Vokietijos jaunimas 
tuo metu dar buvo vaikai, ku
rie negalėjo kritiškai įvertinti 
karo įvykių, bet karo pralaimė
jimas paliko jų sielose pagie
žos jausmą, kuris dabar įsiver
žia beprotiškame žiaurume ir 
paniekoje visam tam, kas yra 
sujungta su pralaimėjimo “gė- 

$
Minėtas rašytojas riurpdo* 

kad panašią nacionalizmo kon* 
vulsiją pergyvena kiekviena ka* 
rą pralaimėjusi tauta, ir tai 
įvyksta visuomet už dešim* 
ties-penkiohkos metų po karo.

(Tęsinys)
“Tas nebus sUnku, gerbia

masis,’’ tarė malonus rėmų iš
dirbėjus. Padedant pagclbinin- 
kui, jis nukabino atvaizdų nuo 
ilgo žalvarinio retežio, kuriuo 
jis buvo pakabintas. “O da
bar, kur mes turime nešti jį, 
pone Gray’jau?”

“Aš jums parodysiu kur, jei
gu jus malonėsite sekti mane. 
O gal jus geriau bukite prie
šakyje. Aš prisirijau, kad tai 
bus ant pat viršaus namo. Mes 
lipsime priešakiniais laiptais, 
nes tie yra platesni.”

Jis laikė jiems atviras duris, 
o jie perėję salionų pradėjo 
lipti aukštyn. Nepaprastas rė
mų išdirbinio .būdas darė at
vaizdų labai dideliu, ir laikas 
lankių pono Hubbardo protes- 
nuo laiko, nežiūrint visų pa
tų, kuris turėjo tikro amatnin- 
fco gyvų neapykantą^ matyti 
džentelmonų dirbantį ką nors 
naudingr, Dorianas pridėjo 
prie to savo rankas pagelbėti 
jiems.

“Gąh didelė inašfa užnešti, 
•gėrbiamašis,” tarė mažasis 
vyras, kvapą atgavęs, kai jie 
'pasiekė viršutinį aukštų. Ir 
jis nttsišiUostė saVb Žvilgančią 
kaktų.

“Aš prisibijau, jog jis yra 
gan sunkus/’ murmėjo Doria
nas, atrakindamas duris kam
bario, kuriame bus laikomas 
keistas jo gyvenimo sekretas, 
ir jo siela bus slepiama nuo 
žmonių akių.

Jis nebuvo įžengęs į tų vietų 
per virš keturių metų — iš tik
ro, nito' to laiko, kada jis iš- 
jp^’adžių /vaitojo kpjpo žaidi* 
nįoj kambariu; dųr V'kddikiu 
bebūdamas, o paskiau kaipo 
mokynimosi kambarį,, kada 
didesnis paaugo, Tai buvo di* 
delis, gerų propotcijtj kamba
rys, kuris buvo paskutinio lofr 
dq Reiso specialiai pabudaVo-

• " ' -■*. j'.".' - ' • ■

tas vartojimui mažo sūnėno, 
kurį iš ■ keisto pamėgimo jo 
motinos ir dar iš kitų priežas
čių, jis visados neapkentė ir 
norėjo nuošaliai laikyti. Kam
barys Dorianui atrodė visai 
mažai pasikeitęs. Ten tebebu
vo didelė, lyg karstas, itališ
ka skrynia, fantastiškai nu
dažytais narveliais ir nubluku
siais auksuotais pakraščiais. 
Vaiku būdamas, jis dažnai pa
sislėpdavo joje. Knygų šėpa 
nebebuvo prikrauta jo mokyk
los knygų. Užpakalyje, ant sie
nos tebekabojo Berniška ta* 
pieta, ant kurios nublukę ka
ralius ir karalienė darže lošė 
šachmatais^ kai pro juos jojo 
būrelis sakalo mėgėjų, nešda
mi ant šarvuotų riešų riestais 
snapais paukščius. Ir kaip ge
rai jis viską atsiminė! Kiek
viena minutė jo kūdikystės ii* 
gėjimo sugrįžo, jam besižval
gant. Jis atsiminė savo vaikys
tės gyvenimo nesuteptą tyru
mų ir jam atrodė baisu, kad 
tai čia turės būti tas pražūtin
gas atvaizdas paslėptas. Kaip 
mažai jis tesvajodavo tose ne
gyvose dienose apie viską, ko 
jis susilauks!

Bet visame name nebuvo ki
tos vietos taip saugios nuo bc- 
siknisančių akių, kaip šioji. 
Jis turėjo raktų, — tai nie
kas kitas negalės įeiti. Už 
purpurinės palos nuteptas vei
das ant drobės galės darytis 
gyvulišku, purvinu bei nešva
riu. Kokia čia svarba? Niekas 
negalės matyti jo. Ir jis pats 
nematys. Kam-gi jis turi žiū
rėti į savo sielos biurą ištvir
kimų? Jis pasilaikė savo jau
nystę; jam to užtenka, O prie 
to, argi negalėą jo būdas pasi
daryti malonesnis? Nėrą jo*- 
kios priežasties, dėl kurios jo. 
ateitis butų taip pilna gėdos. 
Kokia nors meilė gali atsitikti 
jo gyvenime ir padaryti jį 
švariu ir apginti jį nuo tu

nuodėmių, kurios atrodė jam 
virpėję jo dvasioje bei kūne— 
tos keistos, neatvaizduotos 
nuodėmės, kurių pati paslaptis 
pridavė joms įdomumo bei ( 
žavingumo. Gal būt, kada 
nors žiaurioji išvaizda išnyks 
nuo jo rausvos jausmingos , 
burnos ir jis galės parodyti 
pasauliui Baziliaus Hallwardo 
geriausį meistro darbų.

Ne; tai negalimas daiktas. 
Valanda po valandos ir savai
tė po savaitės, tas daiktas ant 
drobės vis darėsi senesniu. Jis 
gal išvengs nuodėmės biauru- 
mų, bet senatvės biaurumas 
bjaurumas tikrai buvo lemtas 
atvaizdui. Skruostai pasidarys 
įdubę arba suglebę. Pagelto
navę raveliai pasirodys aplink 
jo vystančias akis ir jos pa
sidarys baisios. Plaukai pames 
savo šviesumų, o burna bus iš- 
sižiojus arba nudribus, bus 
kvaila arba gėdą daranti, kaip 
senų vyrų burnos esti. Gerklė 
bus raukšlėta, rankos šaltos 
su mėlynomis gyslomis, kūnas 
iškrypęs, kokį jis atsiminė jo 
senelio, kuris buvo taip ne
palankus jam jo vaikystės 
dienose. Atvaizdų reikia už
slėpti. Kito išėjimo nebuvo.

“Meldžiu nešti vidun, pone 
Hubbard,” lyg nuvargęs tarė 
jis ir atsigrįžę. “Man gaila, 
kad aš taip sutrukdžiau jus. 
Aš ką kitų užsimųsčiau.”

“Man visada yra malonu pa
ilsėti, pone Gray’jau,” atsakė 
rėmų išdirbėjus, kuris vis dar 
nebuvo atgavęs kvapą. “Kur 
reikia padėti, gerbiamasis?’’

“O, bile kur. Čia: ir bus ge
rai. Aš nenoriu pakabinti jo. 
Tik atremkite ’ prie sienos. 
Ačiū.”

“Ar galima pažiūrėti šį me
no darbų, gerbiamasis?” 
, Dorianas sujudo. “Jums bus 
neįdomus-, pone Hubbard,” jis 
tarė, neatitraukdamas akių 
nuo jo. Jis jautė pasirengęs 
šokti ant to vyro ir permušti 
jį ant žemės, jeigu jis išdrįstų 
pakelti tų puikių palų, kuri 
slėpė jo .gyvenimo sekretų. 
“Aš nebevarginsiu jus dabar. 
Aš esu labai dėkingas jums už 
atsilankymų.”

“Nėr už ką, nėr už ką, pone 
Gray’jau. Visados esu pasiren
gęs bile ką padaryti jums, ger
biamasis.” Ir ponas Hubbard 
nutrepsėjo laiptais žemyn, se
kamas pagelbininko, kuris pa
žvelgė atgal į Dorianų savo 
nedrąsia nuostabos išvaizda 
jo šiurkščiame negražiame 
veide. Jis nebuvo matęs nei 
vieno tokio stebuklingo žmo
gaus.

Kada jų žinksnių garsas iš
nyko, Dorianas užrakino du
ris ir įsidėjo raktų savo kiše
nėn. Jis dabar jautė apsaugo
tas. Niekas nebepažlurės į tų 
baisų daiktų. Jokia kita akis, 
kaip tik jo paties,' tepamatys 
jo gėdų.

Sugrįžęs feuygynan, jis patė- 
mijo, jogei buvo ką tik po 
penktos valandos, ir arbata 
jau buvo atnešta. Ant mažo 
stalelio, tamsaus kvepiančio 
medžio, storai peri mote įdirb
tu, dovana nuo ponios Rad- 
ley, jo gloliotojaus žmonos, 
gražios profesionalės pabėgė
lės, kuri praleido praeitą žie
mą Kairo mieste, gulėjo laiš
kėlis nuo lordo HenriaUsv o 
prie laiškelio buvo* padėta gel
tonais apdarais, įplyšusiu Vir
šeliu it suodinais laptj pa
kraščiais knyga. Ten pat, prie 
arbatos gulėjo trečios laidos 
numeris The St, James Gazet- 
te laikraščio. Aišku, kad Vik
toras- jUu buvo sugrįžęs. Jis 
galvojo, ar tarnas nesusitiko 
salionė išeinančius vyrus ir ar 
neišgavo iš jų, ką jie veikė. 
Jis tikrai patėmys atvaizdo 
trukumą 
tėmijo betaisydamas arbatų. 
Uždanga nebuvo atstumta į 
vietų, ir ant sienos būvo ma
tyti tuščįas plotas. Gal būt 
katrų naktį jis- suras tarnų 
slenkantį laiptais aukštyn ir 
bandantį išlaužti kambario 
duris. Tai buvo baisus daiktas 
turėti šnipų savo namuose. Jis* 
buvo girdėjęs apię turtingus 
žmones,, kurie grųsinimais bu-

išiitcro, gal jau pa-

vo priversti mokėti pinigus 
visų jų gyvenimą kokiam nors 
tarnui, kuris buvo- paskaitęs 
kokį nors jų laiškų, arba nu* 
girdęs kokį nors pasikalbėji
mų, arba suradęs antrašo kor
telę, arba užtikęs nuvytusių 
gėlę po pagalve arba kokį su
gniaužytą nertinį kaspiną.

Jis atsikvėpė ir įsipylęs kiek 
arbatos, atplėšė lordo Hen
ri aut laiškelį. Tai buvo tik 
pranešimas, kad jis prisiun
čia jam vakarinį laikraštį ir 
knygą, kuri, jis mane, gali bu* 
ti jam įdomi. Taip-gi, kad jis 
bus kliube penkiolika minučių 
po aštuntos. Jis be atidos at
skleidė The SI. James ir per
žiurėjo. Raudonu paišeliu žy
mė ant penkto puslapio pa
traukė jo .akį. Tai buvo pabrė
žta jo dėmesiui sekantis para
grafas:

“Pomirtinis isklausinė jimas 
apie aktorę. — Išklausinėji
mas įvyko šį rytą, Bell Ta- 
vern’e, Hoxton Road, pirmi
ninkaujant ponui Donby, Dis- 
trikto Koroneriui, prie Sibylės 
Vane kūno, jaunos aktorės, 
paskutiniais laikais dirbusios 
Royal teatre, Holborn’e. Mirtis 
iš nelaimės, buvo išneštas nuo
sprendis. Nemažai simpatijos 
buvo išreikšta numirusios mo
tinai, kuri buvo labai susijau
dinus teikdama savo liudiji
mą, taip-gi laike daktaro Bir- 
rell’o liudijimo, kuris pirmu
tinis apžiurėjo numirusią 
mergelę.’*

Jis susiraukė ir perplėšęs 
laikraštį į dvi dali, nuėjęs 
skersai kambario, išmetė jį 
laukan. Kaip kiauru tas vis
kas buvo! Ir kaip baisiai tik
rais tas bjaurumas viską pa
darė! Jis jautė kiek suerzin
tas lordo Henriaus prisiunti- 
niu to raporto. Ir iŠ tikro, tai 
buvo neprotinga paženklint 
raudonu paišeliu. Viktoras ga
lėjo perskaityti. Tas vyras mo
kėjo angliškai daugiau, negu 
reikia perskaitymui to.

Gal būt «jis jau buvo per
skaitęs ir jau buvo pradėjęs 
įtarti ką nors. O vis-gi„ kokia 
čia svarba? Kuo gi Dorianas 
Gray’jtis prisidėjo prie Sby- 
lės Vane mirties? Nebuvo ko 
bijotis. Ne Dorianas Gray’jus 
nužudė ją.

Jo akys nukrito ant geltonos 
knygos, kurtų lordas Henrius 
prisiuntė jam. Kas tai galėjo 
būti, jis žingeidavo. Jis priė- 
ėjo prie mažo perlo spalvos 
aštuonkampio stalelio, kuris 
visuomet jam atrodė, lyg tai 
butų buvęs darbas kokių keis
tų Egipto bičių, kurios nulip
dė iš sidabro, it jis pasiėmęs 
tomą, pakritęs į patogią kėdę, 
pradėjo vartyti lapus. Po ke
lių minučių, jis visai buvo už
imtas. Tai buvo keisčiausia 
knyga iš visų jam tekusių 
skaityti. Jam atrodė, jog pui
kiausiuose papuošimuose ir 
prie švelniausio fleitų garso, 
tykioje paradoje visos pasau
lio nuodėmes praėjo prieš jį. 
Daiktai, apie kuriuos jis buvo 
neaiškiai sapnavęs, staiga*pa
sidarė jam tikrenybėmis. Dai
ktai, apie kuriuos jis niekados 
nebuvo sapnavęs, laipsniškai 
buvo išaiškinami jam.

Tai buvo apysaka be išva
dos, ir tik vienu dalyviu, ištik- 
ro, buvo tik psichologiška stu
dija kokio tai jauno paryžie
čio, kuris praleido visų savo 
gyvenimų bandydamas atsiek
ti devynioliktame šimtmetyje 
visas aistras ir visus išminties 
budur, kurie priklausė kiek
vienam šimtmečiui, išskiriant 
tik jo paties šimtmetį, ir su
traukti, kaip1 tai į save viso
kius ūpus, per kuriuos dvasi* 
nis pasaulis buvo kada nors 
perėjęs, mylėdamas lik už jų 
netikrumų tuos atsižadėjimus, 
kuriuos žmones neišmintingai 
vadinę dora, tiek pat ir tuos 
įgimtus sukilimus, kuriuos iš
mintingi vyrai vadino nuodė
me.

(Bus daugiau)

GARSINKITE 
NAUJIENOSE
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Helen Bartush (lai 
nuos 4-tam akte “Ai 
doje” gegužes 14 4.

Be “Aidos" ketvirto akto 
The Operktič Art Theatre tą 
patį vakarų stato ketvirtą kie
tą Verdi “Bigolctto”, trečių — 
Bizet “Carmen” ir ahtrą — 
Puccini’o “La Boheme”. šis ope
rų ištraukų vakaras įvyks 'Chi
cago Wofnens Club Thėatre 
11 th ir Michigah aVenue, '8:15 
v. v. Organizacijos dtrek'tdritm 
Edvardo Sacerdote yra p. ft. 
Bartush mokytojas.

Keturias.. ištraukas iš., j vairių 
operų stato Chicago Operatic 
Art Theatre.

Pereitą šeštadienį li
ko palaidota Emilija 

Hartmanienė
žymi Chicagos lietuvių dai

nininkė Helen Bartush, daina
vusi “Naujienų” koncerte ir 
per lietuvių radio programos, 
sekmadienį, gegužės 14 d., dai
nuos Amneris rolę Verdi ope
roje “Aidoje”.

Pereitą šeštadienį lydima di
delio burio giminių, pažystamų 
ir draugų, apie 2 vai. po piet 
iš S. P. Mažeikos koplyčios li
ko išlydėta į Lietuvių Tautiš-, 
kas kapines Emilija Garbaus-

kaitė-Hartmanienė. Prieš išly
dint, koplyčioj ir kapinėse gie
dojo p. S. Rimkus.

Velionė buvo dar gana jau
na, tik 37 m. amžiaus. Netikė
tai pasimirė pereitą trečiadie
nį nuo širdies ligos. Nors jau
tėsi visai sveika ir linksma, ei
dama gatve, Bridgeporte, sū- 
•sniubo ir už kelių valandų pa
simirė. Kilusi buvo iš Rudilių 
khimo, Kupiškio vals., Panevė
žio apskr. Paliko vyrą, dukte
rį, sūnų, brolį ir daugiau arti
mų giminių.

Buvo laisvų pažiūrų, susipra
tusi moteris. Bet gyvenimas, 
kuris galbūt nė vieno mus ne
glosto, ją parbloškė ir vieton 
svajotos ir lauktos laimės, su
teikė vien nepanešamą vargą 
ir, pagalios, be laiko išplėšė iš 
gyvų j ij tarpo. Giminės ir drau
gai pasirūpino gražiai ją palai
doti ir nors tuo suteikti liku
siems našlaičiams taip reikalin
gą paguodą, —k.

Iš “Lietuva” Beno 
Veikimo; geg. 1 d. 

turėjo susirinkimą
Išrinko “Naujienas” savo 

organu

'imtis griežtų priemonių, jeigu 
*p«ragiriiniaii negelbės.

•**- Beno korespondentas.

NOT^CE! ^.Llet»vi»i Cydytt>jri,

PETRAS BRENEBURGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 7 dieną, 9:50 valandą va
kare 193 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Tauragės apskr., Pa
gramančio parap., Šaukėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 5 

pusseserę Magdaleną Aleliunienę. 
Marijoną Baijorinaitę. Oną Ruk- 
šienę, Uršulę Poškienę. Marijoną 
Milirienę. pusbrolį Joną Baijori- 
ną ir brolienę Barborą, švogerius 
ir gimines, o Lietuvoj brolį Joną 
ir pusbrolius ir gimines.

Kunas pašarvotas randasi 2919 
So. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienyj 
gegužės 1 1 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Petfb Btenebufgib 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusseserės, Pusbroliai, 
Brolienės, vogė ris
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabb- 
rius J. F. Eudeikis, Tel. Yards

Gegužes 3 d., Goodman sveJ 
tai ne j e, Bridgčporte, įvyko Lie
tuva dūdų orkestro (Beno) su- 
susirinkimas, kurį atidarė pirmi
ninkas F. Andrijauskas.

Kadangi nuolatinis raštinin
kas neatsilanke, jo vieton na
riai išrinko Juozų Balaką, ku
ris vėliau4 buvo išrinktas ir 
nuolatiniu beno korespondentu. 
Nariai pasirinko “Naujienas”' 
savo organu.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
benas dalyvaus J. Budriko kor-s 
poracijos konkurse, kuris įvyks 
gegužes 21 d., be to, kad benas 
rengs piknikų gegules 28 d., 
darže, kuris randasi prie Tau
tiškų Kapinių. Susirinkime iš
rinkti pikniko 'darbininkai. Pik-į 
nike bus du orkestrai—12 iii 
8-ių muzikų. Jų vadovais iš-į 
rinkti pp. Keturakis ir Macevi- 
če. j

Del elgesio tūlo nario, kuns. 
pasiėrrie protokolų knygas ir jų; 
negrąžina nei pats neatsilanko 
j supsirinkimus, nariai nularė

Šiandie į Tautiškas 
Kapines perkeliamas 
Kazimieras Enintas
Buvo palaidotas Oak Forest, 

111. kapinėse sausio mėn.

Thė regular Tuesday 'cdluirin 
“'Sharps and Flats” will appėar 
tomorrow, Wednesday, May 
lOth. You will forgive the’ 
Singing Fool for belating his 
mouthpiece, for he was very 
mitfch on the job making the 
Jthuanian University Club 
dance of Saturday May 6th a 
succėss.—-Ed.

Šiandie su atatinkamomis iš
kilmėmis velionio Kazimiero 
Eninčio kunas bus perkeltas 
iš Oak Forest kapinių į Tau
tiškas Lietuvių kapines. Apei
gas ves graborius J. F. Eudei
kis.

K. Enintas mirė sausio mėn. 
18 c|. 1983 m. Buvo 66 metų 
amžiaus. Jo kunas išgulėjo 
kurį laiką Cook apskričio lavo
ninėje. Bet kadangi neatsirado 
gimines, jis buvo palaidotas 
Oak Foreste. Kūno perkėlimu 
rūpinasi giminaitis Adomas 
Stonys.

Garsinkitės “N-nose”
tat..... .......................... ......... .. į i rita—,

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: '4645 6. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
Tik. Nedėlioj pagal -įtarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tel.: Prospect 1930

•— . .......................... -

DR. „MARGĘRIO
Pereik ėliao į erdvesni ir patogesni vistą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

Pbone Canal 6122

DR. S. Bffias 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

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

Setedomh Ir nedėliomie pagal matant. 
Režldericijd 6631 So. Califotnia Ade.

Tatefonas Republic 7861

BARBORA ČEPLAUSK1ENČ 
po pirmu vyru Urbonienė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 6 diena. 6:15 valandą pc 
pietų 1933 m., sulaukus pusės .
amžiaus, gimus Lietuvoj, Telšių 
apskr., Kuntauco mieste.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime vy- ■ 

rą Mateušą, 2

JUOZAPAS KEUKAS *

Persiskyrė su šiuo 'pasauliu ge
gužės 8 diėną. 8:45 valandą ryte 
1933 m., sulaukęs 28 metų am
žiaus, gimęs Plušėnų kaime, Dau
gėliškiu parapijoje.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliūdime mo

terį Marijoną, motiną Oną, 3 
brolius, Martiną, Joną ir Antaną, 
2 dėdes Juozapą Artimą ir Anta
ną Vilimavičia, 2 tetas Artimavi- 
vičienę ir Vilimavičienę, uošvie
nę ir uošvį Andrulius, švogerį it 
švogerką Robinus, 2 švogerius Jo
ną ir Dominik Andruliai ir 
nes.

Kunas pašarvotas, randasi 
So. Paulina St,

Laidotuvės įvyks subatoj 
žės 13 dieną. 8 vai. ryto iš na
mų į Šv, Kryžiaus parapijos baž
nyčią. Tcurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapinės.

Visi a. a. Juozapo Klukas gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarhavimą ‘ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Motina, Hroliai, 
Tetos, U uošviai, Švogeriai, 
Svdgerka ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 1 
5203.

'Graboriai

Gcgužio 1 d. permainau ofisą 
Valandos 10 iki 12 ryto 

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

Nedėlioj sulig sutarimo
Dr. Joseph F. Andersunas 

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

Ofiso Tel. Prospect 0917 
Rez. Pullman 3224

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Dr. Suzana A. Slakis
Votėtų it Valkų ligų Specialigti

4145 Archer Avė.
‘Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nu© 9 iki 
12 ryto (išskyras seredomu). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarainkaia b 
Ketvergais. , , .

Rez. Td. HYDE VARK 3395

gimi

4609

gegu-

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dn V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui aky-

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Graboriai

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Roosevclt 7532

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįie> U Europos ir vėl psaktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Td. BOULEVARD 9199

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUivaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

F. J. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

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

$25.00 ir augščiau,
668 tVest 18fh Street. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

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

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

Td. Sedey 7330
Namą telefonas Brunswick 0597

Telefonas Yards .1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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

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

Tai. K«nwood 51-07
VALANDOS:

tino 9 iki 11 valandai ryte) 
nuo 6 iki 8 valandai vakare*. 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chronišku ligų vyrą, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencuos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

dukterį 
marčią

sūnų ir vieną 
Urbanas, Pran- 
Virdzinę Čep- 

Stanislavą ir 3 
Grigucis. Anta-

ciškų ir 
laukus ir 
pusbrolius Antaną 
ną Žilius. Petrą Andrušką. pusse- 
rę Oną Banulis. o Lietuvoje seną | 
tėvelį, brolį ir 2 seseris Valauskius. į

Kunas pašarvotas randasi 4120 ‘ 
So. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj gegu
žės 10 dieną 8 vai. ryto iš nataų 
į Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už Velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Barboros čeplauskie- i 
nes giminės, draugai ir pažįstami ■. 
esat nuoširdžiai kviečiami daiyvau- • 
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas- i 
kutinį patarnavimą ir atsisveikini- 
mą. Nuliūdę liekame.

Vyras, Sunai, Dukterys,
Marti ir Giminės. , ,

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus. Tel. Canal 3161.

ONA DZIAUGIENĖ 
(Dellard)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
tadieny gegužės 6 dieną. 9:15 
landą ryte 1933 m., sulaukus 
rėš amžiaus, gimus Šimkaičių 
me. Raseinių apskr.

Paliko dideliame nuliūdime bto- 
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.

Kunas pašarvotas randasi 3238 
So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks seredoj gegu
žės 10 dieną, 8:00 vai. ryte iŠ na
mų j 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 įgi-f, 
minės, draugai ir pažįstami esat J 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti^ 
laidotuvėse ir suteikčti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir. Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Pavlavičia Underiaking Co„ Hcen- 4 
ced embalmer Henry W. Becker, į 
Tai. Victory 4088.

šeš 
va 
pu 
kai-

ANTANAS GRICIUS

Persiskytė 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. Pas. Draugijos.

Amerikoj išgyveno 40 mėtų.
Paliko dideliame huliudinte du 

posunus Joną ir Juozapą Česnus 
ir podukrą Anielę ČeSn^, švoge- 
ftUs Antaną Čepaitį ir Mikolą Če
paitį ir daug draugų.

Kunas pašarvotas randasi kop
lyčioj 2246 W. North AVe.

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

Visi a. a. Antano Griciaus gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. /

Nuliūdę liekame.

Posūniai, Poduktta, 
švogeriai ir Draugai.

ONA MATUTIENĖ 
po pirmu vyrų DilbieriS 

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

Amerikoj išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nubudime vyrą 

Stanislovą, dvi dukteris Oną ir Ma
rijoną ir sūnų Stanislovą, du žen
tus Petrą Jurevičių ir Izidorių Ma
riką ir jų šeimynas, 2 marčias— 
Heleną ir Konstahėiją Dilbienes ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4401 
So. Lincoln St.

Laidotuvėse įvyks ketvirtadieny, 
gegužės 11 dieną. 8 vai. ryte iŠ 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Onos Matutienės 'gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 'dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai ipaikutinj 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs,
Žentai, Marčios ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tius J. P. Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I 

‘Nežiūrint kur gyveni hiusų ■patačnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų 'Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
, , ir žemesnės kairios. Vienoj vietoj

5340 South Kedziė Avenue

Lachavich ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Rėlkale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canąl 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi, Chicago
SKYRIUS:

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

DR. CHARLES SEGAD 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Aehlahd Av., 2 tafta* 

CHICAGO, ILL.
--------- SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo Viki 4 
vai. po pietą ir intio 7 iki 8:30 vai. 
vakaro J4edėl. nuo 10 iki 12 dieną. 

Phone Midway 2880

Lietuvės Akušerės

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. S5fll St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAfiN
4631 Soatft Athland Avenue 

Ofiso balandos:
Nuo 10 iki 12 dieną* 2 iki 3 po pi« 

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

Ofiso: Td. Victory 6893
Rez. Td. Drezd 9191

DR.A. A.ROTH
. Rusas Gydytojas Ir Cbirorgas 

O f L s a s ..

3102 So. Halsted St
kampas 3 Ist Street

Vai.: 10——11 v.-ryto. 2—4, 7—f v.v 
Nedėliotais Ir ;lieiitadientais ^<>-*2.

■...............  -...... ........................... B............. ..Iii iSiiOm

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KELIS
756 W. 35th St.

t (Cor. of 35tb & Halsted Stą) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, niro 7-t 

Nedėldieniais 'pagal sutartį.

Mrs. AKELI A K. JARUSH 
Pbysical Therapy 

& Midwįfe 
6109 South Albany 

Avenue 
Pbiohe , 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuoąe ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, elečtric treat- 
ment ir btnagnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi- 
nbm 'patarimai do
vanai.

Phone . Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

DR. G.Y1®NER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose '
cSfis^s'IrAkinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliotais nuo 10 iki 12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
TeUfonU Virvini* 0036

i

8

DR. VAITUŠH, OPT, 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palehgvlns akių įtempimą, ktaris ėst 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
aklą aptemimo, riervuotutao, skaudamą 
aklų karšti, nuima kataraktą, atsitiko 
trumparegystę it tpliregystf. Prirengia 
teisingai akinld:. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pil
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyja 
atkreipiama i' mokyklos vaikus.. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliotais paga 
Nutartį. Akinių kilnos pėr pusę pigiaaa, 

kaip buvo nirmian. .
'DMigėly atsitiktas 'akys Hit- 
taisomos <be aktas. Eaitfos pi

giau 'kaip 'piitaau.
4712 South Ashland Avė, 

W toblįvątd 738?

>•

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

Trečiadienyj ir Nedelioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Virš Gregg Vaistinyčios

Ofiso Tel. Victory '2284 
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentu)ortb Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

Hemlock 45700
nuo 2 iki 4 popiet ir ttuo 7 iki 9 v. v. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai *pagal sutarimo.

..... .. ........aiiteiiiiiiftyiiM.. r j ■■■, ■■■i ‘r... n'" ■■■■m*.....  
.......................Adratanl . . .

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisat 77 W. IVaehington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą
• ...

Vakarais: Utacn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Atcbec Avė. Tel. Lafayette 7337

Namą Tel Hyde tark 3395

DR. A. L. YUSKA
2422 W. M»rqtutf M. 

kampas 67th ir Arteilan Avi.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietą, aėredoms po pietą l» 

ta td {Įlomi nagai susitarimu.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland 
Tel. Boulevard 2800 

Ret. 6515 So. Rocktvtll St.
Tel. Republic 9723

Rea. 6600 South Artetian Aosmu 
Phbrie Prospect ‘6639 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CftlRURGAS 

1821 So. Htdefed Street 
CHICAGO* ILL*

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Motoro© St., prie Clark 
Telefonas State 7660; Valandoif G—S 
West Side: 2151 W. 22nd SL , 

PanedSlio, Seredos ir retnyčios rak. G iki * 
Telefonas Roosevelt 8000 

Nafaiai: 6459 S. Rockvell SftsB 
Utarnlnko, Ketvergro ir Subatos vak. 7 t

Daktaras V. A. Šimkus 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savoofise patinusiu, išputusiai 

'blauzdą 'gydąs.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nąo -7 iki 9 t. 

Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South UaUted Stėeet 

Tel Boulevard 1401

___ : ..a,:__ —-------- ----- .

Tel. Cafomet 1696

W. E. HERR
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St.
Virš Jociaus RestaUtettto 

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 v* rak-
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S. DARIUS IR S. GIRĖNAS NUSILEIDO 
NEWARKE, N. J., SU “LITUANICA”

Taipgi bus ir kiti' žingeidus 
numeriai. Bet apie tai kita 
sykį.—Antanas žymontas.

NAUJIENOS, 'CKicAgS, UI.'

RADIO
•t

'Antradienis, geg. 1933

2,000 žmonių dalyvavo bankiete; sureng
tam jų pagerbimui; keli tūkstančiai laukė 

“Lituanicos” Floyd Bennett lauke

Cicero Liet. Kareivių 
D-ja dalyvaus Pa

saulinėj Parodoj

ŠjVAKAR Iš WGES DAINUOS 
JUOZAS BABRAVIČIUS

J. Astrauskas išrink 
tas United Lith. B 

& L. sekretorium

Trečiadienį gegužės 10
SLA. 139 kp. Roseland mėne

sinis susirinkimas įvyks Palmei 
Parko svetainėje, 7:30 v. va
kare.—Valdyba.

Lakūnai pasiliks New Yorke iki gegužes 20 d

Kapitonas Steponas Darius ir 
Įeit. Stasys Girėnas anksti sek
madienį vakare nusileido New- 
ark, N. J., atskridę 
nica” 
būrys 
jais 
abiem
Atlantiką.

su “Litua- 
kur mažas 
giminių su 

palinkėjęs

iš Chicagos, 
draugų ir 

atsisveikino,
laimingos kelionės per

West Frankfort Biz 
nio ir Profesijos 

Rodyklė
Telefonas 13

B. H. WEBB, M. D.
VIDURINE MEDICINA 

Gydo akių ligas ir pritaiko akinius. 
Webb Building.

WEST FRANKFORT. ILL.

A S. ALBERT, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Virš Burgo krautuves
WEST FRANKFORT. ILL.

PALMER INSURANCE 
AGENCY 

Pirmiaus buvusi Pharis Agency 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA 

1 10 S. Emma St.. 
Telefonas 36 3 

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 286

W. F. PURE MILK CO.
Užlaiko puikiausi pieną, smetoną ir 

sviestą 

408 W. Main St. 
WEST FRANKFORT. ILL.

Pilone 282

BURG’S
Puošnus rūbai Moterims ir

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 161
UNION FUNERAL

SERVICE
Ainbulansų Patarnavimas

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonai 313

Scott’s Paint Store
Maliava. Varnišius, Enamelis. Popiera, 

Ornamentališkas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street 
WEST FRANKFORT. ILL.

KODĖL MOKĖTI 
RENDA

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimą NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų 

LIKUSĮ KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT 
BUILDING & LOAN 

ASSOCIATION 
113 East Main St. 
WBST FRANKFORT. ILL.

E. V. SIMPSON
PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORIUS 

Priešais City Hali 
WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 566-R

J. R. Mabry Co. 
WHOLESALE AND RE.TAIL 
Maliava ir Popieravimui Popiera 

1113 East Main St.
WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 346

Home Lumber Co
Medžiai. Maliava. Stiklai, Dratai 

Geležie. Viskas kas reikalinga 
namų statymui. 

101 West Poplar St. 
WEST FRANKFORT, ILL.

ir

Rukas

Jie

privertė Lindberghą 
sai nusileisti

kiek suvėlavo, bet 
tiršto ruko,

vi-

Užpirko P. Parodos bilietų 
už $25

tai 
įvyko dėl tiršto ruko, kuris 
panašiai sekmadienį paveikė ir 
į kitus lakūnus, kaip Lindber- 
ghą, otc. Lindberghas skridęs 
aeroplanu su žmona, buvo pri
verstas visAi nusileisti Texas 
valstijoje, nes oro sąlygos darė 
skridimą negalimu.

Kuomet lakūnai apleido Chi- 
cago 9:35 pal. ryto, oro biuro 
pranešimai sakė, kad oras prie 
Clevelando ir New Yorko yra 
nepalankus. Bet Darius ir Gi
rėnas. nenorėdami apvilti drau
gų, kurie jų lauke Floyd Ben- 
nett aerodrome, Brooklyne, pa
siryžo skristi.

Į Brooklyną atvyko pož. 
traukiniu

(Pasiekę Newarką, jie paliko 
aeroplaną mechanikų globoje, 
o patys busti ir požeminiu trau
kiniu nuvažiavo j Brooklyną, 
kur patyrė, kad 2,000 žmonių 
jų laukė bankiete, surengtame 
jų pagerbimui, o kita tiek ne
kantravo Beunett lauke. Tarp 
laukiančių aerodrome buvo Bro
nius Balutis,
teris Jungtinėms 
pulk. P. žadeikis, 
Yorke.

Lietuvos minis- 
Valstijoms ir 
konsulas New

Pasiliks New Yorke iki 
gegužės 20 d.

Lakūnai pasiliks New Yorke 
iki gegužės 20 d., kurią dieną 
planuoja išskristi į Kauną. Ge
gužės 20 d. sueina 6-tos Lind- 
jergho skridimo sukaktuvės.

Laukdami skridimo dienos, 
Darius ir Girėnas baigs visas 
prisiruošimo smulkmenas, įsi
taisys kai kuriuos instrumen
tus, kurių dar neturėjo apleis
dami Chicago ir tęs bandymus 
su “Lituanica”, kuri buvo pa
krikštyta municipialiame aero
drome, Chicagoje, šeštadienį, 
gegužės 6 d. Aeroplano krikšto 
motina yra S. Dariaus motina 
Augustina Degutienė.

Dar galima įsigyti laiškus 
į Lietuvą

lakūnai S. Darius ir S. 
išskrido iš Chicagos, 

kuriuos jie veš į Lie-

Nors 
Girėnas 
laiškus, 
tuvą, dar galima gauti “Nau
jienose” ir Lietuvos konsulate 
Chicagoje. Užsakydami laiškus 
iš “Naujienų”, pasiųskite $2 A. 
Vaivadai, 1739 South Halsted 
Street, Chicago, III. Specialis 
konvertas, lakštas popierio 
instrukcijos bus prisiųstos 
dviejų dienų.

Užpirko 200 laiškų
Viena filatelistų firma Chica

goje šeštadienį užpirko 200 tų 
transatlantinių laiškų. Firma 
supranta kokią didelę istorinę 
vertę tie laiškai turės ir 
rizikuoja stambią sumą 
gų, kad juos įgyti.

ir 
už

todėl 
pini-

Naujienų ir Radio 
Klubo gegužinė

pirina- 
svetai- 
Lietu-

šio vakaro Peoples Furnilure 
Company krautuvių radio pro- 
grame iš stoties W.G.E.S., dai
nuos Juozas Babravičius, žy
mus lietuvių dainininkas, buvęs 
Lietuvos operos solistas.

Be J. Babravičiaus programe 
dalyvaus Naujos Gadynės cho
ras ir kalbės dentistas K. Drau
gelis, A. Lauraitis. Be to, į pro
gramų įeis juokai, orkestrinė 
mu’zika ir
Programas nusitęs nuo 7 iki 
8-ių vakaro. (WGES.—1360 kc.)

ROSELAND. — Ju’ozas As
trauskas, J. C. Astor and Com- 
pany, 44 Kast 108th Street, ap- 
draudos firmos narys, buvo iš
rinktas sekretorium United 
Lithuanian Building and Loan 
Association, 10806 South Wa- 
bash avenue, reguliariame mė
nesiniame susirinkime, kuris i- 
vyko gegužes 1 d. (Sp.)

kiti jvairumynai. SUSIRINKIMU 
KALENDORĖLIS

Susivienijimas Lietuvių Drau 
gijų ir Kliubų Bridgeporte 
visų administracijų ir atstovų 
netikėtas susirinkimas įvyks 
7:30 valandą vakare, šv. Jurgio 
parapijos salėje, prie 33-čios ii 
Aubum Avė.

Meldžiame kiekvieno pribūti, 
nes turime apsvarstyti reika
lus Lietuvių Dienos laike 
saulines Parodos. Lietuvių 
na įvyks 16-tą liepos.

Tarnas Janulis, prez.
Mart. Kadziauskas, sekr,

Pa- 
die-

kaip karščio, etc., ka-
pasiryžo dalyvauti pa-

Su entuziazmu nutarė
Lietuvių Dienos iškil-

susirin- 
parcdą, 
lietuvių 
parodos

CICERO. — ‘Pereito 
dienio vakare Lukštos 
nėję įvyko nepaprastas 
vos Kareivių draugijos susirin
kimas Pasaulinės Parodos rei
kalais.

Nežiūrint vargo ir visų sun
kumų, 
reiviai 
rodo j e. 
rengtis
mėms, liepos 16 d.

K. Deveikis pranešė 
kimui apie bilietus j 
kuriuos platina tarp 
organizacijų lietuvių
skyrius. Kareiviai paskyrė bi
lietų užpirkimui 25 dolerius ir 
juos platins tarp savo narių. 
Nelaukite paskutinės dienos, 
bet sugriebę 50 centų pirkite 
bilietą. Juos galite gauti pas 
P. Jankauską, vaistinėje, 15th 
st. ir 49 Ct. ir pas K. Deveikį, 
1518 So. 48 Ct., 2nd floor. Vi
sos organizacijos subruskite, 
kelkite kapitalą bilietams, kol 
nepasibaigs laikas. 75 centų bi
lietą gausite už 50 centų. —D.

CITRINO SULTYS UŽBAIGS 
RHEUMATIZMO SKAUSMUS

Daugelis gydytojų rekomenduoja cit
rinų sultys ir štai yra geras, pasitiketi- 
nas būdas užbaigti rheumatizmo skaus
mus. nežiūrint kaip'skaudus ir kroniški 
jie nebūtų. Tik pridėkite keturių citri
nų sultys prie pakelio The Re u Prescrip- 
tion, kuria lengvai 'galite sumaišyti na
mie. šie ekonomiški naminiai vaistai 
pagelbėjo tūkstančiams ligonių Chicagoje 
išgydyti rheumatizmą. neuritis, raumenų 
skausmus ir sutinimus. Šis mišinys pa
daro pilną kvortą geriausių vaistų pini
gas gali nupirkti. Kainuoja tiktai keletą 
centų į dieną, The Rev Prescription par
duodama, rekomenduojama ir garantuo
jama visų didesnių vaistinyčių.

Antradienį, gegužės 9
CWC()U. Liet. Bedarbių 63 

Lokalo 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.

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRANEŠIMAS
MR. L. M. NORKUS 

Atidaro Svečių Užeigų 
3958 W. llltli St.

CHICAGOS LIETUVIŲ

P0T-P0URR1

“GRAND OPENING” 
arba Atidarymas įvyksta 

Gegužes 13tą, Šub'atos vakare.
Mr. NORKUS kviečia pažįs

tamus ir draugus atsilankyti.

Visi CWCOU. 63 lokalo na
riai privalo dalyvauti susirin
kime? kuris įvyks šiandie Uni- 
versal Klitfbe, 814 West 33 St. 
(2-ros lubos iš kairės) 7:30 vai. 
vakare.

Yra daug svarbių reikalų 
bus pranešimas apie darbus.

Sekr. Marion Kemėšis.

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

ir

Reikale “Sales Tax”

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

CLASSIFIEDADS
—..... .... - ......  ' . -i:: J

Business Service
MILIJONO Dolerių Paskola namų sa

vininkams pataisymams ir perdirbimams; 
darbas ir materijolas niekuomet daugiau 
negalės bus pasiūlytas tokia žema kaina; 
^risirengk Pasaulinei Parodai. Mes tik 
cą užbaigėme puikiausi namą, ant Pasau- 
mės Parodos lauko. Tik mėnesis be- 
iko iki jos atidarymui. Pradėk statybą 

dabar ir mokėk per 2 metus. General 
iuilding 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 
Husų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
3 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai origtnalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Hęs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

co.AMERICAN BOTTLING 
JOE KUCA. Sav.

Mes išdirbinėjame augštos 
geros skonies Sodą ir Papsą. 
rengiate šokius, piknikus arba balių, 
prašome mus pašaukti, mes duosime jums 
jeriausį patarnavimą.

Šaukite Telefonas 664 W. 
510 So. Monroe St.

WEST FRANKFORT. ILL.

rūšies ir 
Jeigu

Automobiles
AUTOMOBILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329

Pp. A. ^ymonitai šeštadienį, 
gegužės 6 d. šventė 6-tas ve
dybinio gyvenimo sukaktuves, 
surengdami vakarienę, kurioje 
dalyvavo būrys draugų ir pa
žįstamų. Antanas žymontas yra 
“Naujienų” direktorius ir skel
bimų skyriaus vedėjas. —N.

» » »
Juozapas Girchus pereito mė

nesio pabaigoje apsivedė su 
Aleksandra Jakubauskiene 1427 
North Eik G rovė avenue. Nors 
jau savaitė laiko kai apsivedė, 
klausiaus per rakto skylutę, 
kad sužinoti kada įvyks vestu
vių puota. Viso gero linkintis

Nugirdęs) per rakto skylutę.

Matykite J. P. VARKALĄ 
Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus “Sales ir Incoine” 
Taksij Raportu^

Del. pasitarimo kreipkitės
Tel. Cahimet 1656 

3241 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDfiLD.)

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

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
bulinimus kaip tai floating power, auto- 
matic clutcb-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymouth 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymouth 
$445 F. O. B.

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

Krautuvė atdara nuo 8 ryto iki 10 vak. 
BALZEKAS MOTOR SALES 

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Daugelis chicagiečių 
rengiasi į Juozo Bab
ravičiaus koncertą

Bilietai sparčiai platinasi; kon
certas įvyks gegužes 14 d. 
Lindlom mokyklos salėje.

GARSINKlTES 
NAUJIENOSE

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.

CLASSIFIEDADS
—

Business Service 
Biznio PataTP»yl”iM

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

J. OKSAS '
2649 W. 43 St.

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

Help Wanted—Malė-Fe malė
  Darbininkų Reikia

REIKALINGA vyras arba moteris 
dirbti restaurante.

5702 W. 65 St.

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.

t

Gegužinėje, kuri įvyks Gjegu- 
žės-May 21, The Oaks Darže, 
Archer Avė. ir 123 St., bus ne
paprastai žingeidus programas.

Šioj gegužinėj primą kartą 
pasirodys Radio Kliubo artis
tas, kuris gros ant piano-acor- 
dion. Tai yra didžiausias ir 
brangiausias 
Amerikoje.

Bus įtaisyti garsiakalbiai, to
dėl kiekvienas, kad ir toli bū
damas nuo artisto, galės aiškiai 
girdėti puikiausias ir smagiau-

Didelis skaičius Chicagos lie
tuvių muzikos mėgėjų ruošia
si dalyvauti nesenai Chicagon 
grįžusio dainininko Juozo Ba
bravičiaus koncerte, kuris įvyks 
sekmadienį, gegužės 14 d., Lind
lom mokyklos, 6130 S. Lincoln 
Street, salėje.

Bilietai paskleisti po lietuvių 
biznio įstaigas Chicagoje, spar
čiai platinasi ir manoma, kad 
koncerte atsilankys didžiulė 
minia publikos. Koncerto prog
ramų sudarys Lietuvių kompo
zitorių dainos, ištraukos iš ope
rų ir geresni pasaulinių kom
pozitorių kuriniai.

Dainuos į Lindlom mokinius
Šiandien ir rytoj J. Babravi

čius dainuos į 4,000 Lindblom 
High school mokyklos moki
nius, specialiuose koncertuose, 
kuriuos jam surengė mokyklos 
vedėjai. Pašalinė publika ne
bus (leidžiama j šiuos du kon
certus.

(.ISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina ( jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
pr įleidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rode, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplove. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Tokia iškaba turi rastis 
kiekvienoje biznio vie
toje.—
Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas 
Įima gauti už tiktai

15c

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

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

2638 W. 69th St.

piano-accordion

ga

Reduces COLDS

NAUJOJ VIETOJ

PAINT

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgt- 
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

RENDON štoras pigiai, įtaisyta dėl 
restaurano arba aludės biznio, su 
sais įrengimais, 
m ui užpakaly, basementas. 
Prieinama renda. 
šapų. 

1635 So. 
Canal

vi-
6 kambariai pagyveni- 

ga radžiu*. 
Gera vieta, netoli

Canal St. 
6019

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai 

Garsinkitės “N-nose” £1

—

ii;

Y;/

v;‘

66%
•augs;
Nlght and Mornlng to keep 
themCleati, Clear and Healthy

Write for Free Care” 
or Bea^ty Book 

Murinę Co.,Dept. II. S., 9 ». OktoSuChkago

'vv ? < ■< ■ ■ ■

b.tols

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: “
Sienoms popiera rolelis 

ir angščiau
SPAR Vatnisb, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $ 1.59 
3214 So. Halsted St.

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

Įvairius pataisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis.

Turiu 30 metų patyrimą savo amate.
Kreipkitės 

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuojaus 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 Sbęridan Road

5c

Business Chances
Pardavimui Bizniai

/-U;
A“' ■ * s

Išvalyk Vidurius — Tai Pama
tas Sveikatai!

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

Skaudėjimą, Nemigą.

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,

PARDAVIMUI gtosernė 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.

m.

Real Estate For Sale 
-žerog Pardaviroui

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

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

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




