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DR. M. J. VINIKO IŠRINKIMĄ DAR TURĖS 
PATVIRTINTI SLA. PILDOMOJI TARYBA
Dr. Vinikas gavo 3,060 balsų, o Raginskas 
tik 1,707 b. Balsavime dalyvavo 276 kuopos

NEW YORK.— Iš autorite
tingų šaltinių patirta, kad SLA. 
balsavimo komisija— J. Mar
cinkevičius, V. Tamkiutė ir S. 
Pauža, baigė skaityti kuopų 
baksite, paduotus SLA. centro 
sekretoriaus rinkimuose.

SLA. sekretoriaus rinkimuo
se balsų gavo:

Dr. M. J. Vinikas—3,060.
M. A. Raginskas—1,707.
Taigi Vinikas gavo 1,353 bal

sus daugiau už Raginską. Ko
munistai ir dabar balsavo už 
savo kandidatą, J. Miliauską, 
kuris betgi nebuvo Pild. Tary
bos išstatytas šiuose rinkimuo
se. Miliauskas gavo viso 230 
balsų.

Balsavimuose dalyvavo 276 •
kuopos/ir balsus padavė 4,9971 kinis sekretorius, “Tėvynės” re- 
nariai. daktorius S. E. Vitaitis.

savo suvažiavime 
nutarė užtvirtinti

Bet pirm negu Dr. M. J. Vi
nikas galės užimti SLA. centro 
sekretoriaus vietą, jo išrinki
mą turės dar patvirtinti visa 
SLA. Pildomoji Taryba, kuri 
pereitame 
vienbalsiai
ir išrinkti SLA. sekretorium tą 
kandidjatą, kuris rinkimuose bus 
gavęs daugiausia balsų. Tečiaus, 
kiek girdėti, pralaimėję rinki
mus Raginsko šalininkai ruošia 
skundą prieš Dr. Viniką, kad 
tik neleisti jam užimti SLA. 
sekretoriaus vietą.

Iki Pildomoji Taryba patvir
tins Dr. M. J. Viniką, SLA. 
sekretoriaus pareigas toliaus 
eis Pild. Tarybos paskirtas lai-

Mts. Ruth Bryan Owen, duktė vielionio Wil|iam Jennings 
Bryan, pirmoji moteris Jungt. Valstijų diplomatinėj tarnyboj, 
sudeda priesaiką kaipo Jungt. Valstijų ambasadorius Danijoj 
ir Islandijoj.

Pravedė Įstatymus 
prieš taksų 
streikierius

Latvija pakėlė mui 
tus; augščiausi Bal

tijos krašte
$500,000,000 bedar
bių šelpimo bilius 
galutinai priimtas

Chicago anglių veži 
kų streikas tęsiasi

Ispanijoje susektas 
naujas suokalbis 
nuversti valdžia

Suokalbį sudarė monarchistai, 
sindikalistai ir opozicijos res
publikonai

Saužudysčių banga Vokietija jau prade
Vokietijoje

{ vienų dieną nusižudė 6 žymus 
vokiečiai, jų tarpe Scheide- 
manno duktė

jo areštuoti respub 
likos kūrėjus

WASHINGTON, geg. 9. —Se
natas ir atstovų butas šiandie 
priėmė konferencijos išlygintą 
bedarbių šelpimo bilių, kuris 
skiria $500, (MM),000 bedarbių 
šelpimui per ateinačius dvejus 
metus. Bilius pasiųstas prezi
dentui pasirašyti.

Daktarai galės pri 
rašinėti degtinę

VVASHINGTON, geg. 9. — 
šii.ndie tapo paskelbtas naujos 
reguliacijos prirašinėjimai deg
tinės medikaliems tikslams. 
Vieton ikišiol išduodamų 100 
receptų per 3 mėnesius, prade
dant nuo gegužės 15 d. dakta
rai galės prirašinėti pacientams 
degtinę 30 dienų kiekiais ir iš
imtinuose atsitikimuose net iki 
90 dienų kiekio, kiek daktaro 
nuožiūra yra reikalinga pacien
tui.

CHICAGO.— Užvakar prasi
dėjęs anglių vežikų ir krovikų 
streikas protestui prieš nuka- 
pojimą algų, tebesitęsia .Strei
kas apima apie 108 anglių yar- 
dite. Samdytojai grūmoja sam
dytis neuninius darbininkus, 
jei streikas ir toliau tęsis. Uni
ja gi sako, kad 227 yardai pa
sirašė sutartį su unija, neužil
go pasirašys ir visi kiti. An- 
glininkų asociacijose yra daug 
raketo, taip kad sunku susi
gaudyti kas ten ištikrjųų deda
si.

Meras paskelbė, kad miestas 
nesamdys jokių vežikų kon
trakto rių, 
Trucking
Assn., kurią buk valdo Capones 
raketeriai.

SPRINGFIELD, III., geg. 9. 
—Valstijos atstovų butas šian
die 109 balsais prieš 14 ir 29 
atstovams susilaikius ir nebal
savus, priėmė bįlių^ Kuris rei
kalauja, kad tie, kurie nori 
kreiptis j teismą dėl taksų, pir
miausia turi sumokėti 75 nuoš. 
savo taksų bilos.

Senatas jau pirmiau tą bilių 
priėmė ir dabar bilius pasiųs
tas gubernatoriui pasirašyti, 
šiuo bilium taikoma užkirsti 
kelią taksų streikams, kur tak
sų mokėtojai užveda bylas ir 
taksų nemoka. Dabar jie turės 
sumokėti 75 nuoš. taksų pirm 
negu galės teismuose užvesti 
bylas.

RYGA, geg. 9. — Latvijos 
kabinetas įsakė ant labai dau
gelio prekių pakelti muitus nuo 
25 iki 50 nuoš. Latvijos muitai 
dabar , pasidalys augščiausi vi
soj Pabalti joj ir padarys nega
limu jokį importą j Latviją. 
Augštais muitais apdėtos ir 
abelno naudojimo prekės. Pa v., 
už 30c kavos svarą muitų rei
kia- mokėti 20c.

MADRIDAS, geg. 9. — Ispa
nijos sindikalistai vakar pa
skelbė generalinį 48 valandų 
streiką. Tas išdavė sindikalis- 
tų, monarchistų ir opozicijos 
respublikonų suokalbį bendro
mis jėgomis nuversti dabartinę 
Ispanijos valdžią ir šalyje į- 
vesti militarinę diktatūrą. Ir 
valdžia skubiai stvėrėsi darbo, 
kad tą suokalbį suardyti. ‘

Tuoj aus tapo areštuotas bu
vęs štabo viršininkas gen. God- 
ed, dabar buvęs karo • ministe- 
rio pagėlbininku. Jis tuojaius 
tapo ištremtas į Kanarkų sa
las. Areštuota ir daug kitų 
sitekalbininkų ir jų vadų Mad
ride ir Barcelonoj. Jų vardų 
neskelbiama ir nieko prie jų 
neprileidžiama. Sindikalistai ir 
jų vadai- yra areštuojami išti
sais 
mi. 
ei j a 
ja.

būriais. Vieškeliai saugo- 
Miestus patruliuoja poli- 

ir ginkluota civilė gvardi- 
Madride sprogo 5 sindika- 

listų padėtos bombos.
Kiek ' žinoma, suokalbininkai 

ruošėsi sukilimą pradėti trečia
dienio ryte. Į suokalbį yra įvel
ta daug buvusių ir esančių ka
rininkų.

BERLYNAS, geg, 9. — Na- 
ziams pasigrobus valdžią ir dė
lei to susidarius labai įtemptai 
padėčiai, Vokietiją - užplaukė 
saužudysčių banga, žudosi ne 
tik paprasti žmonės, bet ir pa
sižymėję vadai, štai vien už
vakar nusižudė šeši žymus žmo
nes.

Savo namuose Kiel nusišovė 
Dr. Ernst Oberfohren,, nacio-, 
nalistų vadas reichstage. Na- 
ziams pasigrobus valdžią, jis 
išėjo prieš nacionalistų vadą 
Hugenberg, kuris pasiliko val
džioje kartu su naziais. Naziai 
padarė kratą jo namuose ir ra
dę dokumentų, kad jis suokai- 
bavęs prie Hugenbergą. Delei 
to Oberfohren' buvo priverstas 
pasitraukti iš reichstago.

Nelly Neppach, žydė, Vokie
tijos tennis čempionė, nusitroš- 
kino gasu. Gasu nusitroškino 
banko viršininkas Ernst Katz 
ir jo žmona Lina, duktė buvu
sio socialistų vado 
Scheidemann, kuris 
Vokietijoj respubliką 
jos pirmoj, kancleris.

Jau tapo areštuotas socialistas 
Kari Schwartz už dalyvavimą 
Kiel jurininkų sukilime

kurie priklauso 
and Transportation

Namų savininkas užmu
šė du nuomininkus

Anglija priėmė mui 
tų karo paliaubą

Viennoje sumušė 
amerikiečius 

studentus

Los Angeles pašalins
1,700 mokytojų

LOS ANGELES, Cal., geg. 
9.— Del ekonominių sumetimų 
Los Angeles mokyklų taryba 
nutarė pašalinti 1,700 prakti- 
kantų, substitutų ir vakarinių 
mokyklų mokytojų.

PLAINFIELD, N. J., geg. 9. 
—Theodore J. Zeller, kontrak- 
torius ir namų svaininkas, nu
šovė skalbyklos savininką 
Knight I. Faucett ir jo sūnų 
Jack. Bandydamas pabėgti nuo 
policijos Zeller sudaužė savo 
automobilį, bet pamatęs, kad 
vistiek neištrūks iš policijos na
gų, pats nusižudė. Spėjama, 
kad ginčas tarp Zeller ir Fau
cett buvo kilęs dėl nuomos, nes 
jų skalbykla buvo Zeller na
muose.

Prezidentas prašys 
galios rišti sko

lų klausimą

LONDONAS, geg. 9. — Ang
lija šiandie priėmė Jungt. Vals
tijų siūlomą muitų karo pa
liaubą iki prasidėjimo ekonomi
nės konferencijos. Apie tai 
Anglijos valdžia pranešė Nor
mali H. Davis, Roosevelto at
stovui Europoj.

VIENNA, geg. 9. -— Austri
jos naziai iššaukė Viennoje 
anti-semitiškas riaušes, kurio
se jie sumušė ir 9 amerikie
čius studentus. Jie padavė pro
testą Amerikos konsului.

LOWEST6FT, Anglijoj, geg. 
9.—Bedarbių minia putelė mies
to salę ir susirėmė su policija, 
šelpimo komitetui atsisakius 
priimti bedarbių atstovus. 22 
žmonės liko areštuoti.

ORR
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Chicagai ir aniėUnkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai praną- 
šauia:

Daugiausia giedra, maža per- 
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:36, leidžiasi 7:- 
57.

Lenkas perskrido 
tinj Atlantiką

PERNAMBUGO, Brazilijoj, 
geg. 9. —Lenkų aviatorius Sta
sys Karzynski perskrido Atlan- 
tiką iš Afrikos į Braziliją. Jin 
bandė sumušti tolumo skridi
mo rekordą, bet nė pusės nepa
darė. Jis perskrido 2,140 my
lių, kuomet tolumo skridimo re
kordas yra 5,343 mylios — iš 
Anglijos į Pietų Afriką. Pietinį 
Atlantiką jis perskrido į 17 vai. 
50 min. Jis yra trečias vienui 
vienas perskridęs tą Atlantiko

pie

WASHINGTON, geg. 9. — 
Prezidentas Rooseveltas šią sa
vaitę paprašys kongreso galios 
tartis su kitomis šalimis dėl 
karo skolų, daryti sutartis ii 
jas tvirtinti.

Taipgi prašysiąs galios vesti 
sutartis dėl muitų, nes jis nori 
susitarimais mažinti muitus, 
kad palengvinti tarptautinę pre
kybą. '

Nusižudė jauna mer 
gaitė

CHICAGO. — Vakar per 10 
augšto langą Boston sankrovoj 
iššoko gatvėn ir vietoj užsimu
šė jauna mergaitė, kuri tebėra 
neindentifikuota.

Gera priemonė su kon 
kūrentais apsidirbti
KAUNAS.—Seredžiuj buvo iš

kabinti atsišaukimai prieš žy
dus, kviečią juos boikotuoti.

“Hitlerininkas” pasirodė bu
vęs vienas knatftuvninkas, kuris 
visą tą darė konkurencijos su
metimais.

štai iš kur kyla 
mas.

antisemitiz-

Suėmė žmogvagius

Amerika tarsis 
karo skolų

dėl

FREEPORT, III., geg. 9. — 
Vakar vakare William Trevil 
lian, 60 m. ,turtingas vice-pre- 
zidentas Ra.wleigh Medicine Co., 
tapo išvogtas prie savo ofiso, 
bet už trijų Valandų federaliniai 
agentai areštavo du žmogva- 
gius ir pastvertą j į Trevillian 
paliitesavo kaip tik tuo laiku, 
kai jo žmona gavo reikalavimą 
sumokėti $25,000 vaduotptini- 
Riy-

Federaliniai agentai jau pir
miau žinojo apie rengiamąjį iš
vogimą, žinojo kur bus paslėp
tas išvogtasis, todėl nesunku bu
vo žmogvagius suimti.

400 BENAMIŲ mąine mies
teliui SUDEGUS

ELLSWORTH, Me„ geg. 8.— 
•—Daugiau? kaip 400 žmonių li
ko be pastoges sudegus šiam 
miesteliui. Nudegė 50 biznio 
namų ir 100 gyvenamųjų. Nuos
toliai siekia $3,000,000.

DUBLINAS, geg. 9. -u Airi
jos prezidentas De Valerą ren
giasi važiuoti J Ryipą į spe- 
ciales šventųjų mėtų pabaldlas 
Ryme gegj.19 <į. ■K:

WASHINGTON, gge. 9. — 
Valstybės sekretorius Hull pa
skelbė, kad administracijos nu
sistatymas yra svarstyti karo 
skolų klausimą kartu su ekono
mine konferencija, bet pačioje 
konferencijoje tas klausimas ne
bus keliamas.

Philipp 
paskelbė 
ir buVO

• - 1r; -.

Luxemburge nusišovė Wuert- 
temberg seimo naryą, socialis
tas Dr. Kari Goeser, kuris kad 
išsigelbėti nite nazių persekioji
mo slapta pabėgo į Luxembur- 
gą, nors jam neduota vizos. 

• . t
Nusišovė taipgi Dr. Von 

Bruch, buvęs Leer meras ir Wil- 
ly Haar, buvęs Leipzigo maši
nistų unijos viršininkas.
Hitleris grūmoja Vokietijos res

publikos kūrėjams
Kancleris Hitleris kalbėda

mas savo ginkluotoms gaujoms 
iš šiaurinės Vokietijos prigru 
mojo, kad ”1918 m. išdavikai”. 
—tie žmonės, kurie vadovavo 
Vokietijos revoliucijai ir sukū
rė Vokietijos respubliką,— bus 
atiduoti teismui.

KyfferhaeuserbUnd, karo ve
teranų draugijų organizacija, 
turinti 3,000,000 narių, nutarė 
remti Hitlerio valdžią.

PROVINCETOWN, Masą., g. 
8.—Kenneth Buck, kuris pri
sipažino išvogęs turtuoliaus Mc- 
Math dukterį ir jo brolis Gyril, 
kuris prisidėjo prie pinigų iš
gavimo, tapo atiduoti teismui 
ir iš jų pareikalauta po $100,- 
000 kąucjjos. Bylos nagrinėju 
mas atidėtas iki gegužės 22 d., 
nes nė vienas jų neturi advo
katų ir neturi pinigų iš ko pa
sisamdyti.

Kęnneth Buck privatiškai iŠ 
sitarė, kad prie išvogimo pri
sidėjo dar vienas žmogus, ku
ris betgi pabėgo ir paliko, j uos 
vienus atsakyti už piktadarybę.

< ...r-.....—?------
RYMAS, geg. 8. 4,000 Ita

lijos valstiečių, kiekvienas ne* 
šinąs savo ūkio vaisių, aplankė 
papą ir sudėjo jam savo dova
nas. Papa gavo šimtus avių 
ir ožkų, daug zuikių, vištų, an
čių, balandžių, miltų ir daržo
vių.

NUTEIS® 90 METŲ 
KALĖJIMAN

BERLYNAS, geg. 9. — Vos 
Hitleris spėjo savo kalboj Kiel 
paskelbti, kad “1918 m. išdavi
kai”, kurie vadovavo respubli
koniškam sukilimui ir sukūrimui 
Vokietijos respublikos, bus ati
duoti teismui už šalies išdavys- 
tę, Cologne policija tuo jaus 
areštavo Kari Schwartz, daly
vavusį Kiel karo laivyno juri
ninkų sukilime, kuris pažymėjo 
pradžią Vokietijos revoliucijos. 
Schwartz yra kaltinamas, kad 
tame sukilime jis prisidėjęs 
prie karininkų šaudymo.

Suimtasis Schwartz yra narys 
socialistų partijos, bet politiko
je niekad žymios rolės nelošė.
Tik naziai bus palikti valdi

ninkauti
Pradeda aiškėti, kad visi, ku

rie nepriklauso naziams negalės 
užimti jokių valdiškų darbų. 
Galės pasilikti prie valdžios dar
bų tik tie žydai, kurie įrodys, 
kad jie yra nelikMrnavę ka
riuomenėj, bet yra buvę tran
šėjose ir aktyviai dalyvavę mū
šiuose. Buvę komunistai ir tie. 
kurie prikla/usė respublikonu 
“geležiniam frontui” jokių val
diškų darbų negalės gauti.
Kappo maištininkams pirme

nybė
Skirstant valdžios darbus pir

menybė bus duota visiems 
tiems, kurie dalyvavo Kappo 
sukilime ir gelbėjo nazių riau
šininkams. Jie tapo pripažinti 
karo veetnrjnais ir gaus pirme
nybę prie valdiškų darbų.

Prašo Darrow ginti 
Iowa farmerius

ROCK ISLAND, III., geg. 9. 
9.—Maurice Meyer tapo nu
teistas 90 metų kalėjiman už 
nužudymą Rose Gendler ir nu
metimą jos ant ledo Rock upėj.

Meyer teisinosi, kad mergai
tė sunkiai susižeidė jo dirbtu
vėlėj ir jis fnarięs, kad; ji mi
rusi. Bijodamas atsakomybės, 
jis įkišęs ją į t maišą ir nuo 
tilto numetęs į upę.

CHICAGO.—Milo Reno, pre
zidentas Farmers* National Ho- 
liday Assn., atvyko j Chicago 
prašyti garsųjį advokatą Cla- 
rence Darrow apsiimti ginti mi
licijos areštuotus Iowa farme
rius. Darrow atsakė, kad jis 
mielai sutiktų juos ginti, bet 
šiuo laiku negali prisižadėti dė
lei labai menkos sveikatos ir 
silpnų jėgų. Dairow yra 76 m. 
amžiaus.

• SUCZAWA, Rumunijoj, geg. 
9.—Du žandarai liko užmušti, 
žandarų kuopai bandant išvai
kyti valstiečių demonstraciją. 
Išlikę žandarai gi tapo nugink
luoti. Ątvykusi kariuomenė 
“tvarką” atsteigė.

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 visą laivų pla
nus, iš kurių galėsite pasirinkti sau patogiausius lai
vus. Duosime 
sti pinigais.

Užeikite

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

arba tęlefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
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Lietuvos Naujienos

Dar apie Lygumą 
gaisrą

Grfžo su Velykaičiais į pelenų 
krūvas.—Senuko rugonė Die
vui.—Suliepsnojo 12 krautu
vių. — Per 100 šeimų be pa
stogės. — 30 žydų šeimų nu
simetė sinagogom — Liko 3 
krautuvėlės.
dogeliams šelpti. — Apdrau
sta apie 30 namų, premija 
gaus per 100,000 litų. —“Tas 
priešas baisesnis negu Hitle
ris.“

Fondas pa

kor antinų negu į maldos na
mus. Kitos šeimos persikraus
tė pas išlikusius nuo, gaisro 
namų savininkus.

Mažučiuose kambarėliuose 
gyvena po 3 šeimas. Visame 
mieste išliko nesudegusios tik 
3 mažutės kolonialių prekių 
krautuvėlės. Maistas ir kiti 
įniktai automobiliais ir veži
mais kasdien iš Šiaulių ir Pa- 
kruojaus atvežama* Kaip teko 
patirti, organizuojamas fon
das, nukentėj usiems nuo gai
sro šelpti. Be to, apylinkės 
kaimų ir iniestęllų gyventojai, 
Velykoms padovanojo paden
gei i ams daug maisto, rūbų ir

| Balandžio 14 d. iš, Kąuno į 
Lygumus ątvažiavę vyr. ap
draudimo d-jos “Lietuva” di
rektorius p. LansJjęrgis ir Do- 
vidavičitis. Buvo apdrausta 
apie ųąipų, ir drąu{Įiino 
d-jai teks išmokėti per 
000 litų.

Dar tenka paminėti p. Ka
tino geraširdingumas, jis davė 
savo firmos siurblį. Jis yrą 
siurblių firmos “Alleniania** 
atstovas visai Lietuvai. Jo at
stovybė yra Klaipėdoj^ Tur
gaus g. 35—36 vardu 
Kąęįn”. P. Kaęinas nuolat gy
vena ^įauliuosę ir yra vietoą 
savanorių 
dos narys, 
buvę labai 
lizuoti.

.100,

ugniagesių koman- 
Bc jo siurblio butų 
sunku gaisrų loką-

Kaip jau buvo rašyta, balan
džio 13 d. sudegė didedesnė 
pusė Lygumų miestelio. Ten

Lygumų vaisę, savivaldybė 
susirūpino mokyklos patalpų

buvusiam musų koresponden- k|ausimu. Dabartinei mokyk- 
tui dar teko patirti, kai kurias |aj ap(Įeg,. ]uboai grindys, lan-

-- o--
Vienas žydas atsistojęs ant 

savo namo degėsių sušuko 
“Eli, tas priešas yra daug bai
sesnis, kaip Hitleris,”

— J. Maldutis.

stovi seni ugnįegesybos veikė- iv Vilniaus -puošto pusėje tokį 
J’. • rezervuarą, tad gaisrui ištikus

e gaisri pinkai dąbąr y ra vande-
DraugŲą, ; kąri, dąbąy suąį- miu ąprųpin|i.

Tenka dar pažymėti, kad ko-
Uiąųdą pąsižymejo ir kitose 
vietose: Merkinėje, Dauguose

jai p. Bokšiąkis ir £dm. Nive- 
rauskas. ♦

pas skenduolį rado 314.50 lt. rosų ir kt. Nelaimės priešas- 
pinigų, pirštines, 2 pak. papi- tis nežinoma.

smulkmenas.
Apie 9 vai. užsidegus Čiu- 

berkio namo stogui, beveik vi
si miestelio gyventojai, subė
go prie degančio namo, ir gel
bėjo Čiuberkio turtų. Tuo tar
pu visai nematė, kad jau ir jų 
namai liepsnoja. Gal būt dėl

Mąno prašyli vy- 
paramos, kapitali

niam mokyklos remontui. Mo
kyklą manoma dar iki atvely
kio suremontuoti, kad nereik
tų pertraukti molcslą.

gai ir kt.
Alytaus ugniagesiai

saugoALYTUS. — Alytų 
nuo ugnies savanorių draugi
jos komanda, kurios

laukė 14-kos motų; turi savą 
Winę Įtalpa, •kmįos, a^tęas. 
aukštas risi stokos stovi 
nuo 1926 m. neįrengtas. BatakĮiir Butrimonyse. Komanda turi 
pa visai tinka teatrui, susirin
kimams. Kaip teko patirti, 
draugija vadą derybas \apia 
perleidimą šios patalpos mies
to savi valdybai, kuri mąno tuo 
įrengti savo kaustinę.

Patij koąiąųda susideda iš 60 
sa.vąnoi;l\i.

D-jos turtas — inventorius 
susideda iš 2 motorinių siurbr 
lių, 1,000 metrų žarnų, 3 dide
lių ir keleto mažesnių ranki
nių siurblių. Gaisrinę ąptąr- 
naųja 3 ąpipokąmj nuolatiniai, 
ugniagesiąi, bąigę kursus.

šalčiams artėjant įtąisomas 
garažo Šildymas, kąd <esamas 
paruoštas ąųtomobilįųs su van
deny cisterną bei motoraįurbliu 
galętų kiekvienu mętu išvykti. 
Mieste įrengti 3 požeminiai 
vandens rezervuarai, kuriuose, 
V? v*

savo ir orkestrą, kurs vasarą 
dažnai žmones linksmina mies
to sode.

Skundžiasi Jonavos 
staliai

JONAVA. — Jonavos staliai, 
parašė skundą vyr. darbo in
spektoriui dėl savininkų per- 
didęlio išnaudojimo. Buvo su
sitarta 15—22 nuoš. pigiau ne
gu buvo mokamą 1929—1931 

;matais, gi savininkai suipažino 
tąllyginimą iki 50 nuoš.

žagiąs skenduolis
VĄKNĮAI 

ąesių dipgo Varnių mięstclio 
įgyvąntojąs J. Lukoševičius.
Vaikąs, pjaudamas vyteles ra

ra nuolat dįidelis vandens kie-Jdo jo lavonų Viryytės upės pa
kis. tPeruąi miesto s-bė įręngč kraųtėjc. Atvažiavusi policija

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

Čia pažymėtos nekuriu prekių kainos:

daug namų. Tie gyventojai, 
kurie nenubėgo Čiuberkio na
mo gesyti, sulipo ant savo na
mų j togų, apklojo juos šla
piomis paklodėmis, ir kiekvie
ną užkritusią kibirkštį, tuoj 
gesino. Nors jie gerokai apde
gė, bet jų namai išliko sveiku 
Po gaisro, kaip grybai stovėjo

Kadangi gaisras įvyko didįjį 
ketvirtadienį, o tą dieną daug 
lygumiečių buvo išvažiavę į 
Pakruojų ir Šiaulius parsivež
ti maisto ir kitų daiktų Vely
koms. Jie visai nežinojo, kad 
jų namai sudegė. Vienas senu
kas, grįžęs iš Pakruojaus ir ra
dęs savo namus sudegusius, 
puolė pelenų krūvon ir iškėlęs 
rankas ąuk^tyn su ašaromis 
akyse sušuko: “Oi Dieve* 
dėl tu taip mane baudi. Ne
jaugi tau nepakanka, kad aš 
jau praeitą rudenį sudegiau.” 
Ji: visai nejuto, kaip jo rūbai 
pradėjo nuo anglių degti. Tik 
subėgę kaimynai, jį iš anglių 
apsvaigusį išnešė.

Beveik visi lygumiečiai yra 
neturtingi miestelėnai, jų pra
gyvenimo šaltinis smulki pre
kyba. Per gaisrą sudegė apie 
12 krautuvių, 3 valgyklos ir 
k t. Kadangi gaisras labai greit 
plėtojosi, ugnis apėmė ištisas 
gatves, ir žmonės nuo didelio 
karščio į savo namus įeiti ne
galėjo. Tik maža dalelė visų 
daiktų iš ugnies išnešti pavy
ko. Per gaisrą liko be pastogės 
per 1(M) šeimų. Apie 30 žydų 
šeimų apsigyveno sinagogoje, 
kuri dabar labiau panaši į

Prieš porų mė

LEDAUNES
Refrigeratoriai

Skalbyklos

pryšaky
r*

*39.50

t* "I

s g

€ity Furniture Co.
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD

"Titykif manjm — štai yra pui- 
sumąžina va- 

ztnejtmp.iilątdas.

"Ai jums tikiu. Jisai be jokios a- 
bejonės turj pisjm ką ai noriu, kad 
karas turėtų."

■

A GENERAL MOTORS VALUS

i

rrrrr

WISSIG.

.ne.,
,ve.4 W. Chlcaro Ar* 

Chleafo, Ilunole. :o,

4tid

r/CHEVROLETj

>: .v-.ik

vietos, tas tiesa — 
yra kur kas gėrės-

)Tik sustokite ant minutes ir pastebėkite 

kaip nauji Chevrolet pravažiuoja. Paste

bėkite užganėdintus dreiverių veidus. Tie 

žmonės džiaugiasi gyvenimu važinėjasi 

stylingai — su mažiaus trukšmo ir vargo, 

ir su daugiaus užsitikėjimo negu daugelis 

važinėjosi kada nors pirmiaus. Jie važiuo

ja žemos — kainos karu, kuris turi kom-
■f 

binacij.) visų geriausių dalykų, kuriuos 

motoriavitnas šiandien jums gali duoti.

Nieke; 
0014

— ir joks kitas žemos-kainos 
karas neturi Fisher No-Draft Ventiliaci
ją, ir ai nenorėčiau būti be jos."

Chicago .Hrljcht^ IKIį

G

"Ai matau, kad dabar daugiau 
Chevrolet parduodama negu kitų 
karų."

"Ir ne stebėti
na. Chevrolet 
už taip mažai 
kaįp $44 5 gali 
sužavėti kiek
vieną sumanų 
pirkėją"

b'lęburger Chevrolet Co.,

Nortlf* ;«hore

Marwo<>d. lllinplB,

"' S* S!SŽ

. (ihbrpco. IlMnolR. '

8838
iQorn« >

» r-.

"Jame yra daugiaus 
. ir jo apmuiinėjimas 

nįs."

"Taip, — ir joks

Chicago, Illinois.

Vnnrierptooj: A Ręltvcld,

Nu-gi kaip — kaip jums patiktų gauti 

tiek smagumo iš pasivažinėjimo ix taŪU 

dar liuosų pinigų? Tai nueikite pas Arti

miausi Chevrolet dylerį. Į labai trunipą 

laiką jisai jums patarnaus {ąip, l$ad jus su

taupysite su nauju Chevrolet.

CHEVROLET MOTOR CO„ DETROJT, MICH.

$445 to $565
' ' ' ' '*

Allprices f. o. b. FUnt, Miah. Spęcial egyipmęnt, ■■ 
extra. Lowdelivetędprices, easy O^M.A.C. tarmę.

DrJJe Motor Sale*. 
'Roosevęlt Road, 

Berwyn. UHnol*.

K-

C..
CJdMffO. UI., 

,H. and K. Chevrolet (Jo.Js

Barvoy, Ililnols.

Hftfner Chevrolet Vp.
Ar-

Ąlhany Bark Motor Sale*. 
3102 Lawrcnce Avenue, 

ęhlcugo, IllhioU’
Archer Chevrolet Sale* 
6311-10 Archer Ąvęųu*. 

Ar<o. IlUnola.
A*bland Avenue Motor Salto, 

Š- Aehland AvMUO, 
»*Mavo, Illlnoli.

Bąumann Chevrolet 
8018 Archer Avenue, 

CĮMeaco. * llllnple. 
BlamenMr Chevrolet emiee, 

Nile* Crater, Ūllnole.

nilnoU. J 
Clarke-nnlett Chevrolet (Jo,, 

Mlrtlothlan, IlUnole.

Chteaao. flllnol*.

Chlcogo. ąilnolą i

R*y Motor ’ Oo«<

A. Ooęterteek iMOtor Co.,

Keeler Avt.

MATYKITE ŠITUOS CHEVROLET PYLERlUS

Oblęarn. IlUnola. 
Lavery Chevrolet Co. 
71,10 Exchance Avė.

Mlller 'Chevrolet Sale* 
1882 W. Irvinu Ijark Blvd, , 
Mlhvankee°<Aveniie * Motore, 
2004 Mlkvaųkee Avenue, MurrSHje’r

>191 IKi'

1 Į
Mi’L.. __

Get themost

■

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

Majestic Midget Radio vertės 
$17.50 už................ ......... :.........
Ąpex ledaunės (Refrigerato
riai) po............... ....... ..... ...........
Exminster Rūgs (kaurai) 
vertės $45.00 už.........................
Linoleum Klijankės 9x12 ......

*69.00 
*9.95 

*79.50 
*19.50 

*2.95
Ir daugelis kitokių bargenų.

AT THE LOWEST GOST PER MILE
• ’ ■ “ ■ * . ' ‘ ' !\t-. '» •••* ’ x* .J •' - ’

"Ai 'manau nusipirkti naują karą. Ko
kį jus man patartumėte nusipirkti?"

"Šešių-cylinderių Chevro l e t. 
Tai yra inžinas, kuris yra 
visuomet tikras-daugelis mili
jonų savininkų jums tą gali 
paliudyti."

"Jau
’a;

_ septyniasdešimts! Jus niekuomet nemany
tumėte H t,d ItflfP inžinąs veikia"

"Ir jus niėkčibmet neatspėtumėte 
juo važiuojant. Duokite man di
delį suhkų, žemą karą kas syk 
dėl jo bėgimo,"

Til^ras palengvinimas nuo

NEURALGIJOS
Nėra jokios žinomos gyduolės, kuri veik
tų kaip Bayer Aspirin nuo labai blogo 
galvos skaudėjimo ir neuralginių skaus
mų veide.

Greitumas veikimo tų tabletkų, ir jų 
puikus saugumas, padaro juos neį
kainuojamais palengvinime Šios rųšies 
skausmų.

Gydytojai žino apie ypatingą Bayer 
Aspirin tabletkų veiklingumą neuritiš- 
kumo skausmuose, ir jie reikalauja tab
letkų Bayer iŠdirbystės.

Bayer Aspirin yra saugus. Jus galite 
juos priimti kasdien per mėtys laiko be 
jokių blogų pasekmių. Jie nėra kenks
mingi iirdžiai. Taigi, laikykitės šios 
pripažintos gyduolės, su pripažintom 
direktyvom. Saugios vienodos, paiirike- 
tinos.

Nusipirkite butelį iš 100 nauja nu
piginta kaina!

TAUPYKITE SU NAUJU WfWKT
Rusiška ir Turkiška Pirtis !
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAP Ą J '
arti St. Louis Avė. Tel. Kcdzie 8902 j

Vanos, lietaus ir draskos vanos.
svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomia iki z

'■ > -Į ■ ę **^4 '• t -t’■< 1
l , -.žtu '4«

t?
fe

i

te? u į .* i -1 ? į’ ? ' 'r
/a:

Daktaras
Kapitppai 

Pasaliajame katą
GYQ0 VISAS LIGAS VYRŲ^IR MOTERŲ. PER 28 ME ; 

ĮŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENfiJUSlOS it NEIŠGYDOMOS JOS

Specialistai iŠ 
Rusijos

NEŽIŪRINT KAIP ŪŽSISENĖJŪSIOS ir NEIŠ'GYpOMOS J6s ^YRA 

SpecialiŠkai gydo ligas'pilvo, plaučių, inkstų ir -puslis, uŽnuodijitną krau
jo, odos, liąas. žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosijimą, gerklės skaudėjimą ir pasląpiįęgaą Ugaą. Jeigu kiti at
galėjo jus išgyti, ateikite Ha /ir persitikrinkite ką jis jnms gali padaryti 

TPrakrikupJ>^fJ^ ^gydė, tukstąm&iue Ihupig. t Pabarimas

valandai ir nuo
Tel. Crawford 5573

(tv.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kas yra muzika ir 
kokia jos gale 

ir reikšmė
Dr. Drangelio kalba pasakyta 

per radio programą iš WG 
ES stoties, antradienį, gegu
žės 14 d.

Dar jaunystės dienose mnne 
žavėdavo paprasta dainelė: 
“Tada aš laimingas, kada aš 

dainuoju,
Kada savo vargus dainuodamas 

skajttiuoju.”
Kas-gi yra ta muzika-daina ir 

kokia yra jos gale ir reikšmė?
Tūlas Vyturys rašo: “Kiek

viena tauta savo dvasios lobį 
apreiškia dailės kuriniais. Lie
tuvių tautos siela turtingai reiš
kiasi tobuliausioje meno šako
je—poezijoje. Kaip sena musų 
tauta, taip senos ir musų dai
nos. Musų dainos yra išugdy
tos žalių miškų ūžimo, liūdno 
jų medžių šlamėjimo ir niarg- 
phmksnių-paukštelių čiulbėjimo. 
Todėl jos beveik visos yra 
liūdno pobūdžio, atatinkamos 
lietuvio dvasiai.

Nuo pat lopšio ligi pat se
natvės lietuvį lydi daina. Ar jis 
linksmas, ar nuliūdęs, sotus ar 
alkanas, ar darbą pradėdamas, 
ar baigdamas—dainuoja, niū
niuoja dainas. Neveltui svetim
taučiai vadina mus dainingiau- 
sia tauta pasaulyje.

Dainoje lietuviai rasdavo šir
dies ’ nusiraminimą, pagitodą.

i Dainoje jie įgydavo drąsos, nar
sumo, garbės...”

Muzika — balsas sielos
Kalba yra balsas mąstančio 

proto. Muzika yra balsas pa

Ketvirtadieny — Penktadieny — šeštadieny 
CHICAGO MAIL ORDER 0UTLETAS

Siūlo Sensacingas Vertybes 
Motinos Dienai

Puikus 3 
šmotų.

čios sielos. Muzika turi tiek 
reikšmės protui, kiek žagrė že
mei. Ji išjudina mintis padi
dindama smagenų trašumą ir 
kūrybą. Klausant gražios mu- 
zikos-dainos protavimo jėgos 
išsiplečia, kaip nito saulės išsi
plečia gėlės. Gyvybė aštriausi 
liepsnoja artistuose. Artimumas 
su tikrais artistais: tapytojais, 
muzikais, dainininkais, akto
riais įliepsnoja musų pačių gy
vybės ugnį.

Muzikos lydimi kariai eina į 
ugnį ir savuosius gindami au
koja gyvybę. Tai kokią reikš
mę mi.‘zika-daina gali turėti mu
sų gyvenime?

Komp. Beelhoven pasakė: 
“Muzika privalo uždegt liepsną 
širdyse vyrų ir išspaust aša
ras akyse moterų”. Argi ne
tiesa, kad musų širdyse lieps
noja galingam chorui giedant 
Šimkaus “Mes be Vilniaus ne
nurimsim” arba “Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt”. Tą garbę gavome 
u’žgimę, jai ir neleisime pra
žūt”. Argi nerieda veidu aša
ra, kuomet musų Babravičius 
dainuoja “Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka; ne taip tykiai kaip 
motulė verkia”. Ar nevirpėjo 
jaunuolių meilės kupinos šir
dys Babravičiui giedant Sas
nausko “Karvelėli mėlynasis, 
karvelėli tu pilkasis, skrisk į 
šalelę, kur mergele manęs laiu 
kia”.

gyvio kalba, paukščių daina, — 
viskas ritmiška, kaip daina, 
muzika.

Gyvybe be muzikos, tai gy
vybe be įkvėpimo,—be inspira
cijos.

Jieškodami savo gyvybei ir 
dideliems darbams įkvėpimo 
pasistengkime Gegužės 14-toj 
atvykti į Lindblom high school, 
ku‘r mokyklos principai, Mr. 
Ilarry Keeler, Studentų dtean, 
Miss Mary E. Courtnay, var- 
ginininkas, Mr. David Nyvall, 
artistas Juozas Babravičius ir 
jo draugai rengia Jums pui
kiausią Dainos Puotą.

Let’s all be there!
«» — ■ «»■«■■.    .. . m I a !.»»■■» . I. » !■ p ^.1 . i h u —

PI R M Y N,
SHARPS and FLATS

‘ NEUŽMIRŠKITE JOS“ 
štai neabejotinai yra sensacingiausias išpardavimas 
kautų, siutų ir dresių. kuri mes kada nors turėjome. 
Ateikite anksti, nes jus norėsite nusipirkti daugiau, 
kaip pamatysite. Kas nors naujo kasdien — Kas 
nors ką jus norėsite — Kas jums bus reikalinga — 
Ką jus norėsite turėti! Musų kainos yra žemiausios. 
Jus sutaupysite pirkinėdami "OUTLETE TŪKS
TANČIŲ BARGENŲ!”

NAUJI PAVASARINIAI

KAUTAI IR DRESĖS
DEL 
MOTERŲ 
MERGINŲ $6.98

grynų
vilnų. Sezono
flaneles Naujausios Spalvos ir Paskiausi Trimingai
Siutai Labai Viliojančios

TŪKSTANČIAI NAUJŲ ŠILKINIŲ DRESIŲ —

49c. — 99c. — $1.49
PIGUS DAIKTAI DEL MOTINOS DIENOS

MOTERIMS ČEBA- 
TUKAI

Cut out Sandaliai! Li- 
zart skuros. taipgi bal
ti. vertės iki $3, 99c

-511 
SOUTH
PAULINA |
STREET

1 ." ■ 4

ENTRANCK

MAŠNELĖS
Nupirkite MOTUTEI 
mašnelf, kaikurios su 
raidėmis Dykai, Outle- 
to kaina ............... 49c

SKRYBĖLAITĖS 
Visos naujos — visos 
paskiausios mados — 
Vertės iki $1.88. 
Tiktai .................... 69c,

M^CHICAGd MAIL ORDER

Marshfield !• a.nd Street Cars to Door • ■ • > g ________ 7-_____ , ~

Atdara kaadfen nuo 8 Iki 0 vai. vak. Ketvertais ir dettadicnlals iki 8:30 vak.

12,000 klausytojų širdys gai
lesio pasiaukavimo jausmu pa
sui uvo, kuomet 7-th Regiment 
Armory, Laisvės Varpo išleis
tuvėse, St. Šimkus dramatingai 
prabilo: “Nuimkime nito rankų 
žiedus, nuo kaklą žemčiūgus— 
Lietuvą vaduokime!”

Poeto Longfellow žodžiais, 
“Savo galingais sparnais daina 
paima kiekvieno sielą ir tyliai 
pakelia dangaus link”. Kiti va
dina dainą angelų kalba.
Mirdamas Dr. Kudirka reika

lavo muzikos
Mirdaniąs.,. l^^Vineas Kudir

ka, prašė muzikos ir liūdnų 
akordų lydimas ramiai apleido 
pasaulį.

Sakoma paukščiai pirmiausia 
pradėjo , gįęjįo.ti. Jie - ąugstai 
skrisdami, .laisvi nito žemės pa
vojų, saules šviesoje, išmoko 
dainos. Ir kokiais gražiais bal
sais jie gieda! Viskas gamtoje 
yra ritmas, muzika. Medžių 
sprogimas, gėlių žydėjimas,

Chicayo Lithuanian Audito
rium, May 7th —• Another 
Pirmyn hit! Another capacity 
crowd!... Another operetta 
well acted and vvell sung! 
Another produetion that even 
J. J. Shubert would be proud 
of!... The crowd aahed! The 
crowd oohed! The crowd 
smiled and then thcy laughed! 
Thcy clappcd and thcy shout- 
cd for morel... Yes, just 
another large and marvelous 
crowd out to see a biggcr and 
better show. put on by the Pir
myn chorus!... If there wcre 
only one Lithuanian operetta 
that was entirely new and 
novel, it vvould be Pepita!... 
Scenery was made by mem- 
frers of the chorus... Mount- 
ains, lakęs, houses, inns, and 
fences werc, jiainted by the 
artists... The wondėrful light- 
ing effccts were produced by 
a collection of lanterns, spot- 
lights, and jjrdinary reflect- 
ors... All i ivall,' the scenery 
was something entirely new. 
People welCQined it with en- 
thusiasm ancį were glad that 
they did n o į have to look at 
the šame Judesį sccne or the 
elaborate rodhi setup... And 
now for the: artists thcmsel- 
vcs... Fedrc^ — obedient, sįy, 
ahvįys : Męojied, ' sphfcnVing į 
Whitnėy Tt&ufis... ’-Fjlipa, ’.įf-- 
smart, swil’t^typically Mexiė- 
an, absoluteiy sincere, — Ste
lių Staniuliii/ė.-Voirjht... Karlos 
—Tlashy, slick,dietator-ęapo- 
'nc-like, —John Pejers... Pepi
ta, —' pretty, fascinating, ro-

niantic — Vera Skusevichs. 
Hcpworth, — commanding, 
well-dressed, impressive —Fr. 
Jakavičius... June, —American 
lieauty, haughty, dignified — 
Mrs. Slephens... Wilson, — 
conceiled, old, desirous of 
being a hero, —B. Liutkevi
čius... Romcro, — a dashing, 
daring bandit — Frank Pūkis.. 
Svvirling, twirling, luring dan- 
cers — Ircne Juozaitis and 
Vytautas Beliajus-.. And the 
entire Pirmyn chorus, the 
Lithuanian Symphony Or
chestra with their director, 
Mr. Charles F. Slephens... Pe
pita was Pirmyn’s contribut- 
ion to the 1933 .World*s Fair... 
It will be long and wcll rc- 
mcinbered by all those that 
saw it... And those who were 
not there tonight, well, — 
...According to Dr. Kasputis, 
the Lithuanians have turned 
truely Mcxican. Hc claims 
that hc never has yct seen a 
Mexican that lookcd so much 
likę a Mexican as did one of 
the boys tonite... Many said 
that the produetion was long 
būt not at all drawn out and 
monotonous... The action was 
swift. The stars were perfect. 
The chorus was snappy... And 
as happens in all countries 
which are eloser to the cqua- 
tor or as it often actually hap
pens in Mcxico, it also hap- 
pened on this stage. Wc had 
an cartquake which almost 
swallowed our Pepita. Būt 
Pepita was not to be scared 
by anything so trivial as an 
eartquake; she went right on 
with her singing... The cven-

ing cnded with gayety sup- 
plicd by three point two and 
inusic furnished by the Step- 
hcns Revelcrs. Now, thcy are 
closing up the place and the 
janitor is telling me to got out. 
You ha ve read the words of

THE SINGING FOOL 
who has just been informed 
that the entire Pirmyn chorus,

on Friday evvning, May 12, 
vvill see Kenny’s Red Peppers 
solve the Jigsaw Brcakaway as 
cut up by the Lithuanian 
Youth Club at the Cameo 
Ballrooin, Archer and Whip- 
ple St. The price of adinis- 
sion is only 40c. A good time 
is promised all that attend.

Del didesnio 
naminio komforto 
ir patogumo

ĮęUSITęSIAMAS telefonas 
yra vienas iš naudingiau

sių moderniškų patogumų, kuris 
šios dienos moterei pagelbsti labai 
veikliai tvarkyti savo namus. Įvesti 
tankiausiai vartojamuose namo vie
tose. tie “extra” telefonai reiškia 
tą, kad jums nereikia atsitraukti 
nuo savo darbo, kuomet prireiks 
atsakyti telefono pašaukimą. Nusi- 
tęsiami telefonai yra labai patogus 
kaip namuose taip ir ofise. Pašau
kite musų Biznio Ofisą.

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 rytų per radio)

rpr’r-

Rengkitės ant Birželio 3-čios d.
SKANDINAVŲ LINIJOS LAIVU “FREDERIK VIII” 

Tai bus smagi ir linksma Ekskursija tiesiog į Klaipėdą.
Naujienos prirengs jums visus dokumentus, taip, kad neturėsite jokio nemalonumo kelio 
nėję, nei nuvažiuojant, nei sugrįžtant

Dėl informacijų kreipkite^ tūojaus i

1739 So. Halsted Street, t į“NAUJIENOS” CHICAGO, ILL
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Pitųnas didelis darbininkų ir farmerių atstovų 
Washingtone priėmė ištisą eilę svarbių 

krašto
rūpėjo

kurių tikslas yra pataisyti ekonominę

su- 
nu-

reika-

aukštai išvystytos

bedarbių šelpimas, darbo valandų sutrumpinimas pra
monėje ir k.) — yra taip pat svarbus, kaip ir galutinas 
tikslas, nes jų neįvykinus nebus galima pasiekti nė jį.

Taigi taip reikia ir suprasti Kontinentalio Kongre
so nutarimus. Jisai užbrėžė visų eilę reikalų, dėl kurių 
Amerikos darbininkai ir farmeriai privalo kovoti. Vie
ni tų reikalų yra neatidėtini ir ant jų iškovojimo dar
bo žmonės turi šiandie sukoncentruoti savo pajėgas. 
Kiti yra tolimesnės ateities dalykai, kurie šioje valan
doje gali tarnauti tiktai kaipo keliarodis kasdieninėse 
kovose.

Oscar Wilde Verte A. Kartonas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
ki- 
jis

ku-

Apžvalga
PAGELBA VOKIETIJOS SO

CIALISTAMS DARBININ
KAMS

Socialistinis Darbininkų In
ternacionalas išleido atsišauki
mą į viso pasaulio susipratu
sius darbininkus, ragindamas 
juos padėti Vokietijos fašizmo 
aukoms.

Pašalpa Vokietijos socialde
mokratams ir profesinių są
jungų nariams yra teikiama iš 
Matteotti fondo, kuris origina
liai buvo įsteigtas Italijos so- 
cialistams remti. Fondo veiki
mas tapo laikui bėgant praplės
tas ir dabar jisai šelpia darbi
ninkų judėjimą visose šalyse, 
kur nėra demokratijos.

Šiame momente svarbiausias 
reikalas yra padėti Vokietijos 
darbininkams, kuriuos barba
riškai žudo hitlerininkų gau
jos. Visos aukos šitam tikslui 
turi būti siunčiamos į Matteotti 
Fund, c/o Secretariat of the 
Labor and Socialist Interna
tional, Ottikerstrasse 24, Zurfch 
G, su pažymėjimu “Help for the 
Workers of Germany”.

sai komisarą. Matyt, bus taip 
pat padaryta ir kituose mies
tuose. Valdžia naikina darbi
ninkų apsidraudimo nuo ligos 
įstaigas, pakeisdama jas biu
rokratiškomis apdraudos kan
celiarijomis,

Lietuvą šiandie slegia vj^ la
biau aštrėjąs ekonominis kri- 
zis ir žmonių nepasitenkinimas 
auga. Todėl valdžia darosi ne- 
runii. IPer šešerius viešpatavi
mo metus Lietuvos tautininkai 
nesugalvojo nė vienos origina
lūs idėjos. 1 Ji tik pamėgdžiojo 
kitų šalių fašistus. Ir su eko
nominiu krizių ji nemoka ko
voti. Hitlerininkų pergalė Vo
kietijoje Lietuvos tautininkams 
nesuteikė daug džiaugsmo, ka
dangi Vokietijos fašizmas gra
sina pulti Klaipėdą.

Pavojus Lietuvai yra juo di
desnis, kad stiprių priešų ji tu
ri ir iš kitos pusės, šitokioje 
padėtyje kraštui reikalinga val
džia, kuri turėtų žmonių pasi
tikėjimą. O tuo tarpu tauti
ninkų įtaka vis labiau smunka.

SPECIALIS ITALIJOS TEIS
MAS “DARBUOJASI”

LATVIJOS SOCIALDEMO
KRATŲ SUVAŽIAVIMAS

tarim 
būklę. Natūralūs dalykas, kad tam kongresui 
darbo žmonių, o ne kapitalistų, gerovė.

Kontinentalio Kongreso priimtos rezoliucijos 
lauja pirmiausia, kad valdžia paskirtų tris bilionus do
lerių bedarbių šelpimui ir šešis bilionus dolerių viešiems 
darbams. Bedarbių aprūpinimas ir kova su nedarbu yra 
opiausieji šios valandos reikalai.

Tarpe ūmių, neatidėtinų reikalų yra, be to, apsau
gojimas nuosavybių, kurios nestengia atmokėti savo 
skolų, šituo tikslu Kontinentalis Kongresas reikalauja, 
kad butų paskelbtas morgičių moratoriumas. Taip pat 
be atidėliojimo turi būti padidintos valstybės pajamos, 
jeigu norima, kad valdžia šelptų bedarbius ir finansuo- 
tų viešuosius darbus. Čia kyla klausimas, iš kur valdžia 
tų pajamų gali gauti? Kongresas reikalauja, kad butų 
pakelti mokesniai palikimams ir stambiemsiems kapi
talams.

Galų gale, neužginčijamai umus reikalavimas yra 
pertvarkyti visą bankininkavimo sistemą Amerikoje,— 
ką minėtas Kongresas visai teisingai pastebėjo, iškelda
mas reikalavimą, kad butų įvesta nauja nacionalė ban
kininkavimo sistema.

Tačiau Kontinentalio Kongreso rezoliucijose yra 
ir tokių reikalavimų, kuriuos umiu laiku įvykinti nega
lima. Viena jo rezoliucija, būtent, skamba, kad visuo
menės nuosavybėn turi būti paimtos “visos transporta- 
cijos įmonės, viešojo patarnavimo įmonės, gamtos tur
tai ir visos pagrindinės industrijos”.

Įvykinus šitą reikalavimą, privatinis kapitalizmas 
Amerikoje išnyktų. Jo vietą užimtų socializmo tvarka. 
Šitą tikslą, anksčiau ar vėliau, Amerikos darbo žmonės 
įvykins. Yra gerai, kad darbininkai ir farmeriai jį turi 
prieš savo akis jau šiandie, nes tai padaro visą jų ju
dėjimą tikslingesniu. Bet yra aišku, kad šioje valando
je tas tikslas dar nėra pasiekiamas.

Kad paimti į visuomenės rankas visas susisiekimo 
priemones, “public Service” įmones (gasą, elektrą ir 
t. t.) ir visas pagrindines pramones, tai, viena, reikia 
didelės politiškos jėgos, antra,
visuomenės organizacijos. Kiekvienas gali gerai supras
ti, kad kapitalistiškos kompanijos geruoju savo įmonių 
neatiduos. Jas gali priversti tiktai valdžia. Bet valdžio
je kapitalistai, kolkas da yra daug stipresni, negu dar
bininkai ir farmeriai. Farmeriai turi federaliam kon
grese tik saujelę savo atstovų, o darbininkai nė vieno.

Kai dėl visuomeninės organizacijos, kuri galėtų 
perimti įmones iš kapitalistiškų kompanijų, tai čia da
lykas stovi dar blogiau. Amerikos darbininkai iki šiol 
dar nesugebėjo susiorganizuoti net ir savo profesines 
sąjungas (unijas). Tos sąjungos, kurios jau gyvuoja, 
nėra susijungusios į daiktą: Amerikos Darbo Federa
cija eina savo keliu, geležinkelių darbininkų brolijos — 
savo, pažangiosios rūbų pramonės darbininkų ’ unijos 
(Amalgamated unijos ir kitos) — savo, ir t. t. O dide
lė dauguma darbininkų, ir tai svarbiose pramonės ša
kose, kaip, pav. plieno pramonė ir automobilių pramo
nė, yra dar visai neorganizuoti. Farmerių organizacijos 
apima irgi toli-gražu nę visus farmerius.

Na, o pramonei vesti reikia daug sudętinesnės or
ganizacijos, negu darbininkų unija arba farmerių drau
gija. Tokių industrinių visuomenės organizacijų Ameri
ka dar, galima sakyti, visai neturi. Todėl, jeigu jau ir 
butų politiška jėga atimti iš kapitalistų jų pramones, 
kas gi jas valdytų? Argi galima pramonės šeimininku 
padaryti dabartinę valstybinę biurokratiją, kuri nesu
geba dorai apsieiti net su žmonių mokesniais?

Paviršium žiūrint, gali atrodyti, kad reikalavimas 
tuojaus perimti į • “visuomenės rankas” visą pramonę 
yra labai revoliucingas. Bet tikrumpje jisai atvestų tik 
į valstybinį kapitalizmą arba fašizmą.

Reikalavimas suvisuomeninti pramones ir ganjtos 
turtus yra geras tiktai tuomet, kuomet jisai yra sąmo
ningai statomas, kaipo galutinas tikslas.. Jisai yra, taip 
sakant, maksimum programo dalis. Pirma negu galės 
būt įvykintas galutinas tiksiąs, turės būt padaryta daug 
kitų dalykų, apie kuriuos minėjome pradžioje šio straip
snio. šie dalykai — minimam reikalavimai (kaip tai,

tai — 
(metai 

11,695). Rygoje 
5,329 partijos nariai, į

pat 
jau- 
me-

Metinė Latvijos socialdemo
kratų partijos konvencija įvy
ko balandžio 8 if^Ald. Liau-. 
dies Name Rygoje. Konvenci
joje dalyvavo 314 delegatų su 
sprendžiamu balsu, atstovaują 
9,125 narius ir 89 partijos sky
rius. Iš to delegatų skaičiaus 
253 buvo atvykę iš miestų ir 
61 iš sodžiaus.

Sulig raportu, patiektu su
važiavimui, jL&tvijos socialde
mokratų partija sausio m. 1 
dieną 1933 metais turėjo 274 
skyrius (metai prieš 
234) ir 12,525 narius 
prieš tai 
yra
kurį skaičių įeina specialis ge
ležinkeliečių skyrius su 387 na
riais, vokiečių skyrius su 129 
nariais, du rusų skyriai su 252 
nariais, lietuvių — su 30, ir 
lenkų su 93.

Stambią pažangą taip 
padarė socialdemokratinio 
nimo organizacija. Pernai
tais buvo įsteigta 37 nauji jau
nuolių skyriai su 560 narių. 
Prie jaunuolių organizacijos 
prisidėjo Raudonųjų Sakalų 
sąjunga su 12 kuopų ir 414 
narių.

Karščiausi debatai suvažiavi
me buvo kalbant apie socialinę 
reakciją Latvijoje. Suvažiavi
mas priėmė Bruno Kalnino pa
siūlytą rezoliuciją, kurioje par
tija pareiškia savo griežtą pa
siryžimą kovoti prieš fašizmą. 
•Ši rezoliucija taip pat, kaip ir 
kiti svarbesnieji konvencijos 
tarimai buvo priimti visais de
legatų balsais.

FAŠIZMAS LIETUVOJE PRI 
LIPO LIEPTO GALĄ

Pastaruoju laiku fašizmas 
Lietuvoje ėmė darytis agresin- 
gesnis prieš darbininkų jųdėjįr 
mą. Socialdemokratų partijai 
valdžia siątemačįai atsiseką 
duoti leidimą laikyti susirinki*, 
mus. Bet smarkiausios fašizmą, 
atakos tapo atkreiptos prieš 
darbininką ligonių kasas.

Kaune valdžia pašalino dar
bininkų išrinktą ligonių kapo? 
valdybą ir paskyrė ligonių ka-

Iš Italijos pranešama, kad 
specialis teismas neseniai pa
smerkė vieną jauną fašizmo 
priešą 7 metams kalėjimo ir 
du kitu — ketveriems metams. 
Net valdžios ofičialis biuletinas 
nesako, kad pasmerktieji as
mens esą komunistai, šiaip 
Mussolinio valdžia visuomet 
stengiasi paversti savo priešus 
“komunistais”, ąprs tikrumoje 
comunizmas Italijoje neturi 
okios reikšmės.

Aukščiaus paminėtoji byla I 
dlo po masinių ąreštų Milane I 
ir apielinkėse. z Policija sako, 
kad ji ieškojusi, kas platina sor 
cialistų ir demokratų atsišauki
mus, o ypatingai Socialistinio 
Darbininkų Internacionalo re
zoliucijas. Tai, žinoma, nereiš
kia, kad ji tikruosius “kaltinin
kus” surado.

Tarpe suareštuotųjų Milane.; 
minima šie asmens: A, Bonazzb 
vienos dirbtuvės manadžeris; 
jo giminaitis A. Cagnoli, pirk- 
ys; R. Veratti, advokatas; Le- 
noci ir Passerini, advokatai; 
Principato, mokytojas; Bellabio 
ir Roggi, pirkliai, Kai kurie jų | 
buvo kaltinami, kaip bendra
darbiai Belgijos profesoriaus 
Moulin. Suimta taip pat kele
tas asmenų iš Parabiago, vie
nas komersantas ir spaustuvės 
savininkas su visa šeima. To
liau — du studentai ir garsus, 
žurnalistas Luciano Marink 
kitąsyk dirbęs prie laikraščių 
“Secolo”, “Messaggero” ir 
“Corriere della Serą”.

Taip pat buvo padaryta daug 
areštų Genuoje,. tarp kitų su
imta advokatas Cirenei, daktar 
ras Čarliui ir keletas uosto 
darbininkų. Visi, siuvamųjų 
Singer mašinų, dirbtuvės dar
bininkai Sesto San Giovanni 
buvo taip pat suimti.

Juodmai’škipių spauda tuos 
areštus užtyli,, kad, atrodytų, 
jogei Italijoje viskas ramu ir 
yisi žmonės patenkinti “duče” 
diktatūra. Bet tikrumoje Mu
solinio diktatūra žmonių nepa
tenkino. Po dešimties metų jos 
viešpatavimo valdžia yra pri
versta griebtis žiaurių priespau? 
(fosĮ įrankių “tvarkęs” palaiky
mui? 1

*n- V ■ i

(Tęsiiiys)
Rašto stilius, kuriuo toji 

knyga buvo parašyta, buvo tas 
keistas, lyg brangakmeniais 
išpuoštas stilius, ant syk gy
vas ir neaiškus, pilnas a r - 
g o t’ o (1) ir archaizmų, tech
niškų išsireiškimų ir rupestin- ' 
gų išaiškinimų, charakteri
zuojanti darbus geriausių me
nininkų grupės, franeuzų sim
bolistų. Knygoje buvo meta
forų taip baisių, kaip orchidų 
gėlės, ir taip puikių, kaip yra 
jų spalva. Jausmų gyvenimas 
buvo nupasakotas mistiškos 
filosofijos kalba. Vietomis 
vargu buvo galima suprasti ar 
skaitai kokio nors viduramžių 
šventojo ekstazus ar liguistą 
moderniško nusikaltėlio išpa
žintį. Tai buvo nuodinga kny
ga. Troškinantis kodilo kvapus 
atrodė prikibęs prie knygos 

Į lapų ir varginantis protą. 
Vien tik sakinių nuleidimas, 
puiki jų muzikos monotonija, 
buvus taip pilna maišytų gai
dų bei ritmų, taip rūpestingai 
atkartotų, Sutvėrė vaikino pro
te svajones, jam beskaitant 
vieną skyrių po kito; sutvėrė 
kokią sapnų ligą, kuri padarė 
jį nejaučiančiu žūstančios die
nos ir besiskverbiančių šešė
lių.

Buvo beveik devinta valan
da, kada jis pasiekė kliubą, 

Įkamc surado lordą Henrių 
vieną besėdintį rytmetiniame 
kambaryje ir atrodantį labai 
nepatenkintu.

“Man taip gaila, Henriau,” 
jis surėkė, “bet, ištikro, tai 
yra visai jūsų kaltė. Knyga, 
kurią jus prisiuntė!, taip su
žavėjo mane, jog aš visai už-

įniršau, kaip laikas slinko/’
“Taip; aš maniau, kad jums 

patiks,” atsakė lordas Hen
rius, atsistodamas.

“Aš nesakiau, kad man pa
tiko, Henriau. Aš sakiau, kad 
knyga sužavėjo mane. Tarp to 
yra didelis skirtumas.”

“O, jus tą, suradote?” su
radote?” sumurmėjo lordas 
Henrius. Ir jie nuėjo į valgo
mąjį kambarį.

XI.
Per metų metus Dorianas 

Gray’jus negalėjo pasiliuosuo- 
ti nuo tos knygos ' įtakos. O 
gal butų teisingiau pasakius, 
kad jis nei . nenorėjo pasiliuo- 
suoti 
gijo 
kaip 
niais 
pirmos laidos ir davė apdary
ti tas knygas įvairių spalvų 
viršais, kad pritiktų įvairiems 
jo lipams ir besikeičiantiems 
įsivaizdavimams, prigimties, 
ant kurios, kaip kada atrodė, 
jis jau beveik visai nebeturėjo 
kontrolės. Didvyris, nuostabus 
jaunas paryžietis, kuriame ro
mantiškas ir moksliškas tem
peramentai buvo taip keistai 
susilieję į vieną, tapo jam ko- 
kiuo tai iš anksto nulemtu jo 
paties

nuo tos įtakos. Jis įsi- 
iš Paryžiaus nemažiau 
devynis didelius popieri- 

viršais egzempliorius

tipu. Ir ištikro, visa 
jam atrodė, buvo jo 
gyvenimo apysaka, pa- 
pirmiau, negu jis buvo

1) Vagių bei valkatų kalba. 
Giedras, vienintele žvaigždę 

perdurtas, žalvario spalvos 
dangus švietė pro langus. Jis 
tęsė skaitymą prie temstan
čios šviesos, kol jau nebegalė
jo. Tada, tarnui keletą sykių 
priminus apie lijiko vėlumą, 
jis atsikėlęs nuėjo į gretimą 
kambarį, ir padėjęs knygą ant 
mažo florentiško stalelio, ku
ris visuomet stovėjo prie jo lo
vos, jis pradėjo rengtis vaka
rienei.

paties 
rašyta 
pergyvenęs.

Viename punkte jis buvo 
laimingesnis už apysakos fan
tastišką didvyrį. Jis niekados 
nežinojo — ištikro, niekados 
nei neturėjo reikalo žinoti — 
tą maždaug gramėzdišką bai
mę veikrodžių ir žvilgančių 
metalo paviršių, ir rainių van
denų, kurie apsėdo jauną pa
ryžietį taip anksti jo gyveni
me, ir tuo įvykęs staigus jo 
grožio puvimas, kuris, matyt, 
buvęs kada taip nuostabus. 
Beveik žiauriai džiaugdamasis 
—nes, gal būt, kone visuose 
džiaugsmuose, kaip jau tikrai 
kiekviename smagume, žiau
rumas turėjo savo vietą — jis 
skaitydavo antrąją dalį kny
gos, atpasakojančią apie tra
gišką, kad ir kiek perdėtą,

liūdesį bei desperaciją to, ku
ris pats buvo pražudęs, ką 
tuose ir visame pasaulyje 
taip brangiai vertindavo. •

Nes stebuklinga gražna,
ri taip žavėjo Bazilių Hall- 
wardą ir dar daug kitų, atrodė 
nenykstanti iš jo. Net ir tie, 
kurie buvo girdėję blogiausių 
daiktų apie jį, laikas nuo lai
ko keistų paskalų slankioju
sių po Londoną, net pasidariu
sių kliubų pletkais, apie jo 
gyvęnimo būdą, niekam nega
lėjo tikėti, kas butų buvę pa
žeminančio, kada jie pamate 
jį. Jis visados turėjo išvaizdą 
to, kuria užsilaikė nesuteptu 
šiuo pasauliu. Vyrai, biauriai 
kalbėję apie jį, tuojaus nutil
davo jam įėjus kambarin. Do
riano Gray’jaus veido nekal
tybėje buvo kažko, kas tuo
jaus numalšindavo juos. Vien 
tik pasirodymas jo atrodė su
keliantis juose atmintį apie 
jų nekaltybę, kurią jie buvo 
suteršę. Jie žingeidavo, kaip 
toks žavingas bei grakštus vy
ras galėjo išvengti nesuteptu 
tokiame amžiuje, kuris ant 
syk buvo biaurus bei jausmin
gas.

Sugrįžęs namo iš tų paslap
tingų prailgintų pasišalinimų, 
kurie buvo iškėlę tarp draugų 
arba manančių buvusiais jo 
draugais, tokių keistų spėlioji
mų, jis pats dažnai užslinkda
vo laiptais aukštyn į užrakin
tą kambarį ir atsirakindavo 
duris raktu, kurį dabar jis vi
sados laikydavo prie savęs. 
Laikydamas rankoje veidrodį, 

, jis stovėdavo priešakyje at
vaizdo, kur Bazilius Hallwar- 
das buvo atvaizdavęs jį, žiū
rėdamas tai į nedorą ir besen- 
stantį veidą ant drobės, tai vėl 
į gražų jauną veidą, kuris 
juoku atsakė į jo juoką iš 
žvilgančio stiklo. Pats kontras
to aštrumas pagreitindavo jo 
smagumo pajautimą. Jis vis 
darėsi labiau ir labiau įsimy
lėjęs į savo paties gražumą, 
ir vis daugiau ir daugiau bu
vo užimtas ištvirkininiu sayo 
paties sielos. Didžiausiu atsi
dėjimu jis išnagrinėdavo, kai 
kada baisiai patenkintas, 
bjaurius ruožus, kurie svilino 
besiraukšlėjančią kaktą arba 
slinko aplink rūsčią jausmin
gą burną, aimanuodamas kai 
kada, — kurie buvo baisesni, 
ar nuodėmių, ar senatvės žen
klai.

(Bus ouugiuU)

mm.. !i,«. ............... ..... I         H

KULTŪRA No. 3 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge>
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Ketvirtadienį miesto 
darbininkai gaus 
2 savaičių algas

Visi miesto darbininkai, iš
skyrus mokytojus, ketvirtadie
nį gaus dviejų savaičių algas, 
kaip prižądėjo miesto majoras 
Ed. Kelly. .Algos bus už pa-, 
skutines dvi sausio ničn. savai
tes.

Ves tyrinėjimą į Chi- 
cago Title and Trust

Co. sąskaitas
Apskričio teisėjas Edmund 

K. Jarecki vakar įsake peržiū
rėti visas Chicago Title and 
Trust sąskaitas, kad patirti, ar 
bendrovė mokėjo algas recei- 
veriams ir advokatams, kuo
met ignoravo mokesčių sąskai
tas.

Teisėjas tai padarė, kuomet 
bendrovės atstovas neatsilankė 
į teismą atsakyti j kaltinimus, 
kurie yra keliami dėl $10,000,- 
000 nesumokėtų mokesčių nuo 
nuosavybių, kurias bendrovė 
kontroliuoja.

Keli vyrai įsibriovė i Sch ni
kiu Sporting and Athletic 
Goods krautuvę, 2104 West 
Afadison street, vakar anksti 
rytą ir pavogė penkioliką re
volverių ir septynius šautuvus.

JUOZAPAS ZULPA

Persiskyrė su šiuo pasauliu pir- .
madieny gegužės 8 dieną, 10:30 
valandą ryto 1933 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Akmenės pa
rapijos. Dabikynės dvare, Mažei
kių apskr.

Paliko dideliame nuliudime bro
lį Pranciškų Zulpą, brolienę Mor
tą, brolio sūnų Joną, o Lietuvoje 
seserį Elzbietą, Mortą, Oną ir Ur
šulę ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 1823 
Canalport Avė., Cbicago.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
gegužes 12 dieną. 8:30 vai. ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
lą. o iŠ ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Zulpio gi
minės. draugai ir pažįstami esąt 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti' 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

ŠIOJE SALfiJE ĮVYKS J. BABRAVIČIAUS KONCERTAS

Kolionadų eilė, kuri dabina Lindblom High School salės, 6130 South 
Lincoln Street, priekį. Toje salėje gegužes 14 d. įvyks pirmaš dainininko
J. Babravičiaus koncertas. J. Babravičius nesenai grįžo Chicagon iš New 
York o.

Širdies ligą mirė Ezra 
J. Warner

\

Vakar rytų širdies liga mirė 
Ezra Joseph Warncr, preziden
tas ir iždininkas valgomųjų 
daiktų firmos Sprague, War- 
ner & Company. Jis mirė na
muose, 440 East Walnut street, 
Lake Forest.

Persiskyrė su šiuo pasauliu gc- ? 
gūžės 7 dieną, 9:50 valandą va
kare 1 933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., Pa
gramančio parap., Šaukėnų kaime. ,

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 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.

Kūnas pašarvotas randasi 2919 
So. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienyj 
gegužės 1 1 dieną. 8 vai. ryto iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos baž-

Nuliūdę liekame,

Brolis^ Brolienė, Brolio 
Sūnūs it Giminia.

•
Laidotuvėse pataranųja gibo

nus Skudas, Tek Roosevelt 753'2.

Alaus pardavėjai turi 
gauti leidimus nuo 

valstijos
Valstijos finansų departamen

tas vakar paskelbė, kad visi 
(letaliniai alaus pardavėjai tu
ri gauti leidimus nuo valstijos 
į 48-ias valandas. Kitaip grę- 
siąs kalėjimas ir pabauda pini-

ėleveiterio stulpą ir nusilaužė 
nosį, sužeidė’ koją ir nuplėšė

F. J. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Reikale pašaukite Radžiu, o Jis Jums 
sutaupys šimtus <Dplerių. Palaidoją už 

$25.00 ir augščiau,
668 West I3th Street. Tel. Canal 6174 

Chicago, III.

gais.

Automobilio nelaimėje 
nusilaužė nosį

G. Velie, 3820 Hartington stį., 
važiuodamas Wackcr Drive ir 

■Randolph gatvėmis, atsimušė į

Telefonas._Yard« 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHlČAGO, ĮLL.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni . musų patarnavimas prieinamas 
už'NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ ' PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

abu automobilio sparnus. Jis 
įvažiavo į stulpą norėdamas 
išvengti kolizijos su Ycllow 
Gabu. Rep. F. Bulatu.

1 t|f .. ; ... ...... ....

Rado negyvą moteriškę 
Saratoga viešbutyje
Saratoga viešbučio patar

nautojai rado negyvą mote
riškę N. Mason, 40 metų, vie
name viešbučio kambarių.

Ji atvyko nesenai į Chicago 
ir apsigyveno 127 Gak street. 
Dėl nežinomų priežasčių kelias 
dienas atgal persikėle gyventi 
į viešbutį, kur ji buvo rasta 
negyva lovoje.

Jos kūnas nugabentas į

Wcstern graborių lavoninę, 
kur įvyks koronerio tyrinėji
mas.

Žada pratiesti gatve- 
karių linijas į Pasau

linę Parodą
Miesto tarybos transportaci- 

jos komisija rekomendavo tary
bai pratiesti dvi gatviakarių 
linijas į 'Pas. Parodos žemę. 
Siūloma dvi linijos: viena Roo
sevelt gatve į Parodą, o antra 
23-čia.

Lietuviai Gydytojai

tb mar 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 13 
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Ofisas: 4645SSl!tTASHLAND AVĖ.

Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22G1 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—6 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 

Rezidencija 6631 So. California Avė. 
Telefonas Republic 7868

Gegužio 1 d. permainau ofisą 
valandos 10 iki 12 ryto 

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

Nedėlioj sulig sutarimo 
Dr. Joseph E. Audrosimas 

KOJŲ SPECIALISTAS 
$254 S. Ashland Avė 2 lub, Chicago, III. 

Ofiso Tek Prospect 0917 
Rez. Pullman 3224

________Graboriai_______

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą it Vaiką ligą Speaalūti

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredpmis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarnfokašs b 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskb
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grjio II Buropos ir vii piektiktsaįa 
i senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T<L BOULEVARD 9199

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milcvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Lafayette 3572 
J. LiuleviČius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielhikėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brun»wick 0597

GRABORIUS.
1646 West 46 St.

Td.Bonkvard 5203 it 8413
1327 So. 49 Ct.

Tel. Cicero 3724. 'Koplyčia dykai

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadisnio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Td. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Ręijkale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. CHARLISS SEGAU 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 faM 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Ugų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro J4edėl. nuo 10 iki 12 v. dienų. 

Phone Midvay 2880

ryto

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avansu 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki U 
Rez. Telephone Plaza 3200

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.

graįo- 
Yards

lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų 
Nuliudimo valandoje, pašaukite šią įs
taigų.

nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Pusseserės, Pusbroliai.
Brolienės, Švogeris

,ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja 

rius J. F. Eudeikis, T< 
1741.

ONA MATUTIENĖ 
po pirmu vyrų Dilbienė ‘ 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge- ’ 
gūžės 6 dieną, 9 valandą vakare į 
1933 m., sulaukus pusės amžiaus, ‘ 
gimus Tauragės apskr., Žvingių 
parap., Vizbarų kaime.

Amerikoj. išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudime vyrą 

Stanislovą, dvi dukteris Opą ir Ma
rijoną ir sūnų Stanislovą, du žen- j 
tus Petrą Jurevičių ir Izidorių Ma- • 
ciką ir jų šeimynas, 2 marčias— j 
Heleną ir Konstanciją Dilbienes ir

įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug .šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didęsnė dališ grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias. ’
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi ifoj pačioj vietoj jau 25 
metai.gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4401 
So. Lincoln St.

Laidotuvėse įvyks ketyirtądieny, 
gegužės 1 1 dieną. 8 vai. ryte iŠ I 
namų į šv. Kryžiaus parapijoj i 
bažnyčią, kurioje atsibus geduįin- ■ 
gos pamaldos už velionės sielą, o iš į 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero į 
kapines.

Visi a. a. Onos Matulienės gi
minės, draugai ir pažįstąmi esat 
nuoširdžiai ■■ " «kvięčian^i da|Wauti1 
laidotuvėse ir suteiktifjai*paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, . r D 
Vyras, Dukterys,* šuniu, 
Žentai, Markios iri.GVąinėfi.

Laidotuvėse patarnauja ^ląbo- 
rius J. F. Eudeikis, : ' Telefonas 
Yards 1741. ' t-- ’ '

Physical Therapy 
& Midvvife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

Qfūoi TeL Victory .6893 
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So? Halsted SL
kampas 31st Street

Va!.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.ų. 
NedHiomia it šventadieniais 10—2.

Akių Gydytojai
....... ........................ ..................... .

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas it Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, -kuria eąti 

priežastinei galvos Įkaųgėjimo, ivatgimo 
akių aptemimo, ųervuotųmo, skaudamą 
akių karšti nuima kataraktą, atsitaiso 

^rumparsgystf ir toliregyatą. Prirengia

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47.th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tek Victory 2284 
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 V/entioorth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospitak 

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

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

Trečiadieny] ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Virš Gregg Vaistinyčios

DR. A. L. YUSKA
2422 W. Margaette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avd.
Telefonas GrovehUI 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2*4 
h 7*9 po pistų, madoms po piteg l» 

nedalioms natai susitarimą.

Ąev. 6600 South Artesian Aoetnte 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo .savo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų gyslas.

Mahudos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 t. 
T Nedėliomis nuo 10 iki 12.

3343 South Halsted Stresu 
Td. Boulavard 1401

Advokatai i

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Ava. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ane.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockuiell St.
Tek Republic 9723

—

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7®6O; ▼atanitoe O—O

~ T’ijmefonae I 
Namai: 6459 S. 

Utanttnko. Betverto I

Tel. Calumęt 1656

Priima kasdien

ted St



*

Trečiadienis, geg. 10, 1933

Tarp ChicagoS
Lietuvių

Šimtai lietuvių vakar 
atsisveikino su išva-

ziuojanciais 
Lietuvon

al“Naujienų“ korespondentas 
pasakoja ką matė ir patyrė
La Šalie stotyje

Antradienį, gegužės 9 d., apie 
9 vai. ryto nuėjau* j La Šalie 
traukinių stotj pamatyti kele
tą savo pažįstamų išvažiuojant 
Lietuvon. Įėjus į stotį tuojaus

West Frankfort Biz 
\ nio ir Profesijos 

Rodyklė

formatoriją, kuomet pašto vy
riausybė jį sugavo bevarantį 
“šmugelį” su senomis J. V. mo
netomis. Jis siūlydavęs stam
bias sumas pinigų už 1914 me
tų monetas, bet jas gavęs, 
“stambių su’mų” niekuomet ne- 
pasiųsdavo.

Vėliau buvo nuteistas už ap
gaudinėjimų pirkėjų “nepa
prastais skutimosi peiliukų bar- 
genais”. Dabar, paskutinį kar
tą, buvo nuteistas už apgaudi
nėjimą žmonių su pasiūlymais 
prisiųsti 5,000 pašto ženklelių 
už tris dolerius. Dolerius ga
vęs, Urbonas pašto ženklų nie
kuomet nepasiųsdavo.

rių nekomunistinių organizaci
jų.

.Tam pačiam contralinio ko
miteto mitinge delegatams bu
vo išdalinta kopijos laiškų, ku
rie buvo priimti pirmutinių po
sėdžių ir pasiųsti gubernato
riui Horner. Laiške reikalauja
ma bedarbiams darbo vietoje 
pašalpos su atatinkamu atlygi
nimu. —J. A.

Keturi Roselando 
socialistai Washing- 
tono konti. kongrese

iki Ka- 
klausi

puly ri

SUSIRINKIMU 
KALENDORĖLIS

lūs Lietuvių Dienos laike Pa
saulinės Pdrodos. Lietuvių die
na įvyks 16-tą liepos.

Tarnas Janulis, prez. 
Mart. Kadziauskas, sekr.

Telefonas 13
B. H. WEBB, M. D. 

VIDURINĖ MEDICINA 
Gydo akių ligas ir pritaiko akinius. 

Webb Building, 
WEST FRANKFORT, ILL.

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

Virš Burgo krautuvės
WEST FRANKFORT. ILL.

PALMER INSURANCE 
AGENCY 

Pirmiaus buvusi Pharis Agency 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA 

. 110 S. Emma St., 
Telefonas 363 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 286

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

sviestą 

408 W. Main St. 
WEST FRANKFORT. ILL.

ir

Trečiadienį gegužės 10
SLA. 139 kp. Roseland mėne

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

Phone 282

BURG’S
Puošnus rūbai Moterims 

Merginoms
WEST FRANKFORT, ILL.

ir

Telefonas 161
UNION FUNERAL

SERVICE
Ambulansų Patarnavimas

WEST FRANKFORT. ILL.

metėsi į akis būriai lietuvių. 
Vieni susisėdę šnekučiuojasi, 
kiti būriais sustoję diskusuoja 
vis apie kelionę, apie Lietuvos 
gyvenimą. O tie, kurie jau ke
liavę ir jaučiasi dauginus pa
tyrę, duoda visokius patarimus 
savo išvažiuojantiems drau
gams.
“Vaikščiojanti Enciklopedija”— 

.A. Rypkevičius
A. Rypkevičia, Naujienų at

stovas, laksto nuo vieno būrio 
prid kito. O tų klausimų vi- 
sokių-visokiausių. Vieni klau
sia kada traukinys pribus New 
Yorke? Kur mes matysime 
savo bagažus? Kaip toli Plungė 
nuo Klaipėdos? Ar reiks mo
kėti Lietuvoj muitas už naujas 
apatines kelines? Ar Lietuvoj 
darys kratą? Kiek kainuos 
gelžkelis nuo Klaipėdos 
majų?—ir šimtai kitų 
mų.

Iš tikro, reikia daug
mo ir kantrybės, kad tiek klau
simų atsakyti ir visus užganė- 
(įgnti. Taip visiems besikamuo
jant, prie T. Rypkevičiaus pri
ėjo (turbut koks nors gelžke- 
.lio viršininkas) su uniformai! 
pranešė, kad traukinys yra 
prirengtas. Rypkevičia dtivė 
ženklą keleiviams eiti į trauki
nį.

Buvo 15 keleivių
Keleivių viso buvo apie 15. 

bet atrodė, kad išvažiuoja keli 
šimtai, nes užsigrudo vartai ir 
visa platforma.
Du kaliu apalpo moteriškė

Susitvarkius laukinyje pra
sidėjo atsisveikinimai ir linkė
jimai. Išvažiuojančių giminės 
vieni viduryje traukinio apsika
binę bučiuojasi, kiti platformo
se skrybėlėmis ir skepeč’kėmis 
mosykavo, o viena moteriškė iš 
gailesčio persiskirti su savo iš
važiuojančiu tėvu apalpo. Per 
pastangas gelžkelio patarnauto
jų pasisekė ją atgaivinti, bet 
traukiniui pasijudinus apalpi
mas vėl atsikartojo ir reikėjo 
moteriškę nešte išnešti iš sto
jęs.

Dar prieš traukinio pasijudi
nimą Rypkevičia apsižiūrėjo, 
tad tarpe keleivių nesiranda 
Vinco Karaliauto iš Cicero ir G. 
Urnedžiaus, bet prieš pat trau
kinio išėjimą, atsirado ir jie.

Traukiniui išvykus visi skirs- 
temės juokaudami ir pavydė
dami gerų laikų tiems, kurie 
išvažiavo.—Ten buvęs.

Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

Kazimieras Urbonas 
nuteistas 2 metams į 
federalinį kalėjimą

Telefonas 313

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

Ornamentališkas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street
WEST FRANKFORT, ILL.

Suimtas už naudojimą pašto ap
gaulingiems tikslams

Motina išmeta iš bu 
to savo neturtingą 

bedarbį sūnų

Dalyvavo Joseph Burda\ A 
Reis, P. Van Ktinegan ir Da 
niel Ver Haar.

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

Meldžiame kiekvieno pribūti, 
nes turime ansvarstyti reika-

CITRINO SULTYS UŽBAIGS 
RHEUMATIZMO SKAUSMUS

Daugelis gydytojų rekomenduoja cit
rinų sultys ir štai yra geras, pasitikėti- 
nas būdas užbaigti rheumatizmo skaus
mus, nežiūrint kaip skaudus ir kroniški 
jie nebūtų. Tik pridėkite keturių citri
nų sultys prie pakelio The Rev 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.

CLASSIFIEDADS
..............■■■ Į ....................... ■■■■■■........................ .

Business Service
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Ausų 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 
J vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų

li. Dubinienė laimėjo evikcinę 
bylų, kurių užvedė prieš sū
nų J. Dubinu.

savi- 
savo 
nuo-

CALUMET PARK. — Pasi
turinti lietuvę motina vakar 
laimėjo įdomią ir ypatingą by
lą, kurią ji užvedė prieš netur
tingi’, dvejus metus nedirbusį 
sūnų.

Betsie Dubinienė, namo 
ninkė, patraukė į teismą 
sūnų Juozą Dubiną dėl
mos, kurią jis negalėjo sumo
kėti per kurį laiką, nes nedir
bo. Sūnūs yra vedęs ir turi 
vieną kūdikį.

Bylos svarstymas ėjo prieš 
teisėją Blackmore, Calumet 
??arke, 12409 Throope Street. 
Jis ją išrišo motinos naudai, 
įsakydamas sunui išsikraustyti 
į 10 dienų iš motinos namų.

J. R.

Chi. W. C. o. U. atsisa 
kė veikti kartu su 

komunistais
Piatyrė praeityje, kad bendras 

veikimas su komunistų orga
nizacijomis niekuomet neat
nešė pasekmių.

daugelio klausimų svars- 
centralinio komiteto posė- 
trys svarbiausieji buvo 

pasiūlymas bedarbių šel-

KODĖL MOKĖTI 
RENDA

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimą NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų

LIKUSI KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT 
BUILDING & L0AN 

ASSOCIATION
113 East Main St.
WEST FRANKFORT. ILL.

Prisipažinęs kaltu naudojos 
paštą apgavimo tikslams, jau
nas lietuvis Kazimieras Urbo
nas, 19 metų amž., 12230 Eme- 
rald avenue, šiomis dienomis 
buvo nuteistas 2 metams į fe- 
deralį kalėjimą, kuomet jo by 
la buvo svarstoma prieš fede- 
ralį teisėją Chicagoje James 
H. Wilkersoną.

Tai jau trečiu kartu Urbonas 
yna įkalinamas i.*ž naudojimą 
pašto pasipinigavimo tikslams. 
Pirmu kartu jis buvo pasodin
tas į Chilicothe industrialę re-

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 Popicravimui Popiera 

1113 East Main St.
WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 346

Home Lumber Co
Medžiai, Maliava, Stiklai* Dratai 

Geležis. Viskas kas reikalinga 
namų statymui. 

101 West Poplar St. 
WEST FRANKFORT, ILL.

ir

SUSTOKITE KENTĖJĘ
UŽ MAŽĄ MOKESTĮ 

Jeigu jus norite pasveikti už mažą mo
kestį, pamatykite Dr. Simanskį, kuris pa
gydė tūkstančius, nežiūrint kad kitiems 
nepasisekė juos pagydyti. Jūsų ligos pa
eina nuo nuodų ir rūgščių, kurių ran
dasi jūsų kraujuje, kuris gali būt greit 
išvalytas su Dr. Šimanskio Electro-Herbal 
Treatmentais. e laukite pakol reikės ope
racijos, pakol išsivystys Širdies Liga, 
Vėžys, arba Neišgydomos Ligos. Dr. 
Šimanskis daro specialį pasiūlijamą ant 
vienos savaitės: Užmokėkite tiktai $3.00 
vietoj $9.00 už Egzaminaciją ir Treat- 
mento Patarnavimą, arba gaukite butelt 
$1.50 Motinos Helenos Nol-Herb-Nu- 
Toniką, Paskilbusį Kraujo Valytoją už 
$1,00. Atsineškite šį skelbimą į Main 
Ofisą tiktai. Dr. Šimanskio Nature Herb 
Electric Health System, 1869 N. Damen 
Avė., Chicago. Jeigu jus negalite ateiti, 
rašykite Ir prisiųskite 25c dėl krasos žen
klelių ir supakavimo $1.00 butelio Mo
tinos Helenos No. 1 Herb-Nu-Toniko. 
N. 4-10-33.

X
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Keturi Roselando socialistų 
partijos lokalo nariai Joseph 
Burda, kandidatas,į aldermo- 
nus, A. ReiS, Peter Van Kane- 
gan ir Daniel Ver Haar daly
vavo Kontinentaliame kongre
se ekonominei rekonstrukcijai, 
kuris įvyko Washingtone, ge
gužės 6 ir 7 dd.

Be to, Joe Malandro, E. 
Blackman ir Peter Gomber at
stovavo kongrese Roselando 
Chicago Workers Cominittee 
on Unemployment.

Pranašauja, kad už 
rys Roselando Fen 
ger vak. mokyklą
ROSELAND — Pranašauja

ma, kad neužilgo užsidarys va
karinė Fenger, mokykla. Mo
kiniai laukia kreditų už moks
lą ir sugrąžinimo rankpinigių. 
Dar nežinia ar pasiseks atgau
ti rankpinigius, kurie pereitų 
rudenį buvo paimti iš moki
nių. šiais laikais mokiniams 
butų gerai gauti juos su nuo
šimčiais. ’

Pereitą savaitę buvo sureng
ta šokiai mergaičių gimnasti
kos kambaryje.Įžanga buvo 
tik penkiolika centų. Muzika 
buvo gera, publikos nemažai. 
Jaunuomene gerai pasilinks
mino. ' R.

PRANEŠIMAS
MR. L. M. NORKUS 

Atidaro Svečių Užeigų 
3958 W. lllth St.

“GRAND OPENING” 
arba Atidarymas įvyksta 

Gegužės 13tų, Sųbhtos vakare.
Mr. NORKUS kviečia pažįs

tamus ir draugus atsilankyti.

Reikale “Sales Tax”

Garsinkite “N-nose”

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

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

Automobiles
AUTOMOBILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329
------ o------

MORTGME BANKERS WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
'PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų apnik)

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

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.

Tek Brunswick 9131

CLASSIFIEDADS
RADIO KLIUBO

PROGRAMAI

7 VALANDĄ

(APART NEDĖLD.) 
IŠ S T O tie S

1 3 6 0 KILOCYCLES.

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.

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

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

J: OKSAS 
2649 W. 43 St.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, 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

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

dorinti pirkti automobilį prašome atsilan- 
cyti pas Balzekas Motor Sales ir pama
tyti naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius, kurie turi vėliausius išto
bulinimus kaip tai floating power, auto- 
matic clutch-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymouth 
tali 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

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

JAUNA mergaitė prie namų darbo, 
turi būt ant vietos. Telefonuokite

Hollycourt 0365
—O—

MERGINA nuo 20 iki 30 prie abel- 
no namų darbo, patyrus, kambarys, val
gis ir $3.50. I. Cohn, 1340 Nortb 
Kedzie Avė.

Help Wanted—Male-Female

REIKALINGA vyras arba moteris už 
virėją j restaurantą.

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.

įtaisyta dėl
vi-

6 kambariai pagyveni- 
garadžius. 

Gera vieta, netoli

RENDON Storas pigiai, 
restaurano arba aludės biznio, su 
sais įrengimais, 
mui užpakaly, basementas. 
Prieinama renda. 
šapų.

1635 So.
Canal

Canal St. 
6019

EXTRA! Marųuette Parke — Issiren- 
duoja Storas ir 5 kambariai — geras 
bile kokiam bizniui. Kreipkitės

6635 So. Sacramento Avė.

Chicago Workers Committce 
on Unemployment yra susior
ganizavus daugiau kaip pusant
rų metų laiko. Lietuviai pra
dėjo savo darbą, kad įstojus į 
ją apie du mėnesiai atgal ir 
tik bal. 18 d. galutinai užbai
gė savo darbą ir gavo lokalo 
numerį 63. Taigi jau man te
ko dalyvauti C. W. C. on U. 
centralinio komiteto susirinki
me, kaipo oficialiam 63 lokalo 
delegatui.

Iš 
tytų 
dyj 
šie:
pimo valdininkų įsteigti pen
kias naujas Distriktines Sto
tis ; sudarymas bendro fronto 
su komunistinėmis org. Mooney 
byloj ir trečias, taip pat suda
rymas bendro fronto su virš- 
minėtomis organizacijomis Pir
mos Gegužes iškilmėms.
Atsisakė sudaryti bendrą fron

dą su komunistais
(?o gana ilgų ir karštų disku

sijų visi trys klausimai liko 
atmesti didžiuma balsų. Pir
mas dalykas atmestas dėl to, 
kad pridėjus penkias distrikti
nes stotis pasidaugintų skaičius 
šelpimo stočių valdininkų, ku
rie tik daugiau sunaudotų pa
šalpoms skiriamų pinigų, o 
bedarbiams iš to nebūtų jo
kios naudos.

Antras ir trečias klausimas 
sudarymui bendro fronto su 
komunistais nors buvo labai 
karštai diskusuotas, bet galų 
gale išsiaiškino, kad visur kur 
tik su jais (komunistais) bu
vo mėginama kas daryti — 
niekur nebuvo jokių pasekmių.

Chicagos Darbininkų Komi
tetas (C. W. C. on U.) daly
vavo Pirmos Gegužės iškilmė
se bendrai su vienuolika įvai-

Matykite J. P. V ARK ALĄ 
Valstijoj Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus "Sales ir Income** 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

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

15c
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St

NAUJOJ VIETOJ
JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą "žyduką

Mutual Tobacco Co.
4707 So. IIalsted St. 

Tel. Yards 0801

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

/. S. Rantančioms, Vedėjas.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis 

ir augščiau
SPAR Varnisb, galionas $ 1.25
FLAT Paint, galionas $ j 
3214 So. Halsted "st.

PAINT
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Išvalyk Vidurius — Tai Pama
tas Sveikatai!

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

Skaudėjimą, Nemigą.

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

{vairius pataisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis. 

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
Kreipkitės 

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 
Canal 0935

M

Tel* Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Z Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
So. Halsted St. Chicago,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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, fi ra ti
kos, draperijos, veidrodžiai baby grand 
pianas, lempos, indai, ir kiti labai gra
žus daiktai, paaukausiu už bile kainą.

5717 Sberidan Road

3358 III

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

Business Chances
_ _ _ _ _ JPaL^dayimiii Bi iaj________

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

4554 So. Rockwell St.

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

X AMERICAN BOTTLING CO.
JOE KUCA, Sav.

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

šaukite Telefonas 664 W. 
510 So. Monroe St.

WEST FRANKFORT. ILL.
t

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų ir sal
dainių krautuvė, gera vieta dėl pavienio. 

2451 W. 69 St.

Rcal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE REIKALAUJAME 
Ar jus norėtumėte gauti CASH už jūsų 
lotą. Mes turime pirkėjų, ateikit 
kajnbarį, 815 — .139 N, Clark St;

Mes turime pirkėjų, ateikite į
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