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Talkininkai Gru- 
4

moja Vokietijai
Angliji ir Francija 
dėl ginklavimos į- 

spčja Vokietiją
Biko, kad Vokietija slapta gin

kluojasi ir tuo laužo Versal
is sutartį. Grūmoja pabau
domis

LONDONAS, geg. 14.-— An
glija ir Francija rengiasi pri
taikinti 213 skirsnį Versalis 
sutarties, leidžiančios tirti Vo
kietijos veikimų ir 15 skirsnį 
tautų sąjungos statuto, kuris 
leidžia paskelbti faktus ir re- 
konmendacijas, jei Vokietija 
ir toliau trukdys Genevos nusi
ginklavimo konferenciją.

Francija turinti rimtų įrody
mų, kad Vokietija slapta gink
luojasi ir gali pavesti tautų 
sąjungos tarybai tą dalyką iš
tirti. Vokietija to negali su
trukdyti, nes ji taryboje yra 
izoliuota, nes ir Italija dabar 
eina su Anglija.

Anglijos karo ministeris, lor
das Hailsham, vienas iš kraštu- 
tiniųjų konservatorių, irgi pa
sakė kalbą, kurioj pareiškė, kad 
jei Vokietija ir toliau1 slapta 
ginkluosią ir tuo laužys Ver- 
sallės sutartį, tai jis pritaikys 
Vokietijai Vers ai lės sutarty nu
matytas bausmes.*

Francijos ir Anglijos laikraš
čiai sako, kad čia nekalbama 
apie naują užėmimą Piareinio 
krašto, bet tik apie ekonomines 
ir politines bausmes.

Pats Hailsham galbūt važiutos 
su MacDonaldu į Genevą kovo
ti su atkakliais vokiečiais. Tai 
rodytų, kad Anglija rengiasi 
stvertis griežtų žingsnių, nes 
Hailsham nėra pritarėjas tai
kios, nuolaidžios MacDonaldo 
politikos.

Nemanoma, kad Amerika pri
tartų geležiniam Anglijos, 
Francijos ir Italijos frontui ir 
Davis jau deda pastangų pri
kalbinti Vokietiją priimti kom
promisą. Jis jau išvažiavo į 
Paryžių ir antradieny vyks į 
Genevą, kad kaip nors nugalė
ti įvykusį užsikirtimą nusi
ginklavimo konfeemcijoje.

Šių laikų “Kristus”
RYMAS, geg. 12. — Bavari

jos pilgrimas Johaon Muller 
pėščias atėjo į Rymą iŠ Ober- 

nešdamas ant tavo pe
čių sunkų kryžių. Dabar jis 
eina į Jeruzolimą, kur rengiasi 
kryžių padėti ant Tabor kalno. 
Muller pėščias eis į Brindis., 
Italijos pajūrį, kur lauks lai
vo, “kurį dangus parūpins”, nes 
jis netiirys pinigų.

MADRIDAS, geg. 14. —Teis
mas atmetė buvusio premjero, 
grafo Aivaro de Romanones, 
prašymą atlyginti už Ispanijos 
respublikos konfiskuotus jo 
dvarus.

Chicagai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir šilčiau; švelnus j- 
vairaujantys vėjai.

Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:- 
02.

Vokietijos diktato
rius Hitleris paskelbs 
savo užsien. politiką
šaukia nepaprastą jau nieko ne

reiškiančio reichstago susirin
kimą

BERLYNAS, geg. 14.—Kanc
leris Hitleris netikėtai pašaukė 
susirinkti nepaprastam posė
džiui ateinantį trečiadienį jau 
nieko nebereiškiantį Vokietijos 
reichstagą, kad išdėstyti jam sa
vo užsienio politiką.

Čia jis paskelbs nazių nusista
tymą linkui nusiginklavimo kon
ferencijos, Versallės sutarties ir 
bandys apginti savo ginkluotas 
gaujas, kurias kitos šalys nori 
priskaityti prie reguliarės Vo
kietijos kariuomenės.

Hitleris įsakė dalyvauti posė
dyje net ir socialdemokratų at
stovams, kurių turtą jis kon
fiskavo.

Vokietijos pasiuntiniai Ang
lijoje ir Francijoje tapo pa
šaukti tuojaus sugryšti į Vo
kietiją pasitarti su diktatorium 
ir pagelbėti prirengti jo įcalbą 
reichstagui.

Areštavo 16 žmonių 
už sukurstymą strei

ko Californijoj
WATSONVILLE, Gal., geg. 

14.—16 žmonių jau tapo areš
tuota ir šerifas Dresser įsakė 
areštuoti visus agitatorius, ku
rie buk sukurstę streiką salotų 
laukuose. Apie 200 salotų lau
kų darbininkų streikuoja jau 
nuo pirmadienio. Jie priklauso 
Canners’ and Field Workers” 
Industrial unijai.

Francija vistiek ke
lia muitus

PARYŽIUS, gge. 14. — Ne
žiūrint to, kad Francija suti
ko priimti muitų karo paliaubą 
ir prisažadėjo nekelti muitų lai
ke ekonominės konferencijos, 
Francijos valdžia uždėjo spe- 
cialiu's muitus dar ant 33 pre
kių ir tuo skaudžiai užgavo 
amerikiečius, ypač Amerikos 
gyvulių skerdykloms.

Manoma, kad tuos muitus už
dėta tam, kad juos panaudoti 
ekonominėse derybose.

Moterys-plėšikai
LUCERNE, Ind., geg. 12. — 

Du plėšikai, kurie, matyt, buvo 
pasislėpę banke visą naktį, už
puolė vietos banką vos spėjus 
jį atidaryti. Bet plėšikai nie
ko nepelnė ir turėjo skubiai pa
bėgti automobiliu, kurį valdė 
viena moteris. Kita gi moteris 
valdė kulkosvaidį ir paleido į 
susirinkusią minią kelias pa- 
liaupas, sužeisdama dvi mote

ris.
KEWANEE, III., geg. 14. — 

Lola Huffer, 16 m., ir jos bro
lis Martin, 20 m., abu! iŠ Tam- 
pico, III., liko užmušti trauki
niui užgavus jų automobilį.

PANA, III., geg. 12. — Nau
jasis mėras Morefield pasiūlė 
miesto tarybai nukapoti visų 
miesto darbininkų algas nuo 25 
iki 40 nuoš. Pasiūlymą taryba 
priėmė.

Chicagos pienininkai 
pakėlė pieno kainas 

1c ant kvortos
Dabar už pieną reikės mokėti 

10c už kvortą. Streikieriai iš
liejo 30,000 sv. pieno.

CHICAGO.—Pienininkai va
kar paskelbė, kad pradedant nuo 
šiandie pieno kaina Chicagoje 
liko pakelta po 1 c. ant kvor
tos ir dabar už kvortą pieno rei
kės mokėti 10c, vieton buvu
sių 9c.

Kaina pakelta todėl, kad bis- 
kį pakelta pieno kainą ferme
riams, nes vieton .$1.45, dabar 
už 100 svarų pieno farmeriams 
bus mokama $1.75.

Wisconsino pieno streikas pa
lietė ir Chicago. Streikuojan
tys farmeriai ties East Troy, 
Wis., užpuolė troką, kuris vežė 
30,000 svarų pieno Chicagai ir 
viąs pieną išpylė iant kelio. Bet 
Chicago pieno gauna užtektinai 
ir jokio trukumo nenumatoma.

Pakėlė pieno kainą New 
Yorko valst.

Albany, N. Y., geg. 14. — 
New Yorko valst. pieno kon
trolės taryba, įsteigta baalndžio 
mėn., įsakė visoms pieninėms 
mokėti ūkininkams mažiausia 
po 4c. už kvortą pieno, pirkto 
ne toliau 200 mylių nuo New 
Yorko. Ikišiol buvo mokama 
apie 3c už kvortą.

Pakeliu pieno kainą farme
riams, pieninės tuojaus pakėlė 
pieno kainą vartotojams New 
Yorke, po 1c ant kvortos.

3 bus teisiami už ban
dymą nulinčiuoti 

teisėją
LE MARŠ, Iowa, geg. 14.— 

Visi farmeriai, išėmus tris, ku
rie bu4vo milicijos suimti dėl 
pasikėsinimo nulinčiuoti teisėją 
Bradley, atsisakiusį sustabdyti 
farmų foreklozavimą, tapo va
kar paliuosuoti.

Sulaikytieji trys — Richard 
Popken, Martin Rosbug ir John 
Sokolovsky tapo atiduoti teis
mui ir yra kaltinami dėl suo
kalbio ir sumušimo teisėjo.

Nuteisė vyskupą 
kalėjiman

SUBATICA, Jugoslavijoj, g. 
14.—Katalikų vyskupas Budano- 
•vič tapo nuteistas 10 dienų ka
lėjiman ir užsimokėti $80 pa
baidos už skaitymą ganitojiško 
laiško, kurį išleido Jugoslavi
jos episkopatas ir kuris par 
smerkia politinę sporto Sokolų 
organizaciją kaipo bedievišką 
ir reikalauja, kad visi katalikai 
pasitrauktų iš sokolų.

Pats vyskupas į teismą ne
atėjo ir jo advokatas tvirtino, 
kad einant konkordatu, vysku
pas negali būti valdžios teismo 
teisiamas dėl bažnytinių daly 
kų.

Jei vyskupas nesumokės pa
baudos, tai jam teks kalėti 90 
dienų.

SALEM, III., geg. 14.-- Už
vakar savo namuose pasimirė 
Mrs. Eliza Boynton, 100 metų 
amžiaus. Illinois valstijoj ji 
išgyveno 70 metų.

LONDONAS, geg. 14. — Ei
na gandų, kad įvyksiančios nau
jos AnglijosrAirijos taikos de
rybos.

Teisėjas Frank Baker iš In- 
dianapdlis, Ind., kuris Indiana 
alaus įstatymus pripažino prie
šingus konstitucijai, siekian
čius įstatymais . sudaryti tokį 
pat monopolį, kokį kulkosvai
džiais bandė sudaryti Chicagoje 
Al Capone.

Wisconsino pieno 
ūkininkai streikuoja;

neparduoda pieno
MADISON, Wis., geg. 14. — 

—Wisconsino pieno ūkininkai 
vakar pradėjo streiką visoje 
valstijoje, išėmus vieną pavie
tą—Calumet. Jie atsisako par
duoti pieną ir pristatyti jį mies
tams iki nebus pakeltos pieno 
kainos.

Keliai yra pikietuojami, te- 
čiaute sumišimų nebuvo. Tik 
Kenosha paviete pikietuotojai 
pastvėrė troką pieno, kuris bu
vo gabenamas į Chicago ir pie
ną išliejo ant kelio. Keli pie
no trokai betgi tapo atgabenti 
į Chicago, po didele šerifo de
pučiu apsauga..

Pieno į miestus, ypač Mil- 
waukee labai mažai tapo atga
benta, tečiaus pieno trukumo 
dar nepasireiškė.

Gubernatoriaus įsakymu, vi
si pieno perdirbimo punktai ta
po uždaryti ir jie bute atidaryti 
susirašius bent pusei pieno pri
statytojų. Tokiu budu pieno 
perdirbimo punktai, tapo atida
ryti Calumet paviete. Manoma, 
kad rytoj atsidarys pieno per
dirbimo punktai ir keliuose ki
tuose pavietuose.

Įdomi žinia: žmogus sukandžio
jo šunis

SAGUA LA GRANDE, Ku
boj, geg. 14. — Sakoma, kad 
jei šuo įkando žmogui, tai ne
santi jokia žinia, bet žinia yra, 
jei žmogus įkando šuniui. Jei 
tai tiesa, tai štai žinia tikrai 
tinkanti net ir pirmam pusla
piui: Jose Ledon tapo suimtas 
po to, kai jis sukandžiojo net 
tris šunis. Jo jauniausias sū
nūs yra gydomas, kad neprileis
ti pasiutimo.

Amerika-Lietuva
TA ■ r '

Specialia lakūnams S. Dariui 
ir S. Cfirėnui pašvęstas numeris 
“Naujienų”, išeis šeštadienyje, 
Gegužės 20 d., 1933 
Tai bus ypatingas, įdomus ir 
istorinis numeris, kurį kiekvie
nas lietuvis/ turėtų įsigyti.

Rooseveltas prita
riąs prekių taksams 
viešiesiems darbams
Gal dar šią savaitę bus pasiū

lyta kongresui įvesti 1 nuoš. 
prekių taksus, kuriuos mo
kės industrijos

WASHINGTON, geg. 14. — 
Prezidentas Rooseveltas prita
riąs įvedimui prekių taksų, 
kad sukelti didelę sumą pinigų 
viešiems darbams, kuriems ma
noma išleisti $3,300,000,000.

Biudžeto direktoriute Lewis 
D. Douglas jau ruošia tuo rei
kalu Dilių, kurio projektą jis 
paduos prezidentui apsvarstyti 
ir patvirtinti. Numatoma už
dėti apie 1 nu*oš. taksų ant vi
sų prekių ,kurias parduoda in
dustrijos.

Darbininkų organizacijos, ku
rios pirmiau priešinosi visokiem 
prekių taksams, dabar sutinka 
nebesipriešinti, jei surinkti pi
nigai bus sunaudoti tiktai vie
šiesiems darbams, kad parūpin
ti darbų bedarbiams.

Manoma, kad biliute bus tuo
jaus pabaigtas ruošti ir dar 
šią savaitę bus pasiūlytas kon
gresui.

Streikas Danzige 
protestui prieš nazių 
pasigrobimą unijų

DANZIGAS, geg. 14. —Strei
kas prasidėjo Danzigo laivų 
jarduose ir laikraščių ofisuose 
prieš nazių pasigrobimą unijų 
namo.

Socialistai buvo paskelbę ge
neralinį streiką, bet didelė dalis 
nazių suklaidintų darbininkų 
prie streiko neprisidėjo, nes 
Danzigo unijos yra susivieniju
sios su Vokietijos darbininkų 
unijomis, kurias naziai yra pa
sigrobę. Naziai kreipėsi j Dan
zigo teismą, kad teismas ati
duotų jiems ir Danzigo unijų 
narnate. Teismas sutiko išpildyt’ 
nazių reikalavimą. Tuojaus virš 
namo naziai iškėlė savo svasti
kos vėliavą, bet neužilgo ją nu
ėmė po pasitarimo su Danzigo 
senato pirmininku ir tautų są
jungos komisionierium.

Politinė padėtis Danzige yra 
įtempta, besiartinant Danzigo 
seimo rinkimams, kurie įvyks 
gegužės 28 d. Iš 72 vietų na
ziai dabar turi 12 vietų, bet 
jie stengsis ateinančiuose rin
kimuose laimėti didžiumą ir 
tuo tikslu veda labai atkaklią 
agitaciją.

Uždaryto banko prezi-
dentas nuteistas ka

lėjiman
MILWAUKEE, Wis., geg. 14. 

—L. J. Rosenberg, prezidentas 
išsidariusio Liberty State Bank, 
tapo nuteistas nuo 1 iki 5 me
tų kalėjiman už skelbimą klai
dinančių pranešimų apie banko 
stovį.

WASHINGTON, geg. 14. — 
Didelis tvenkinys Coloradoj, 
Hoover Dam, vidaus reikalų 
sekretoriaus Ickes įsakymu,ta
po išnaujo pervardytas į Boul- 
der Dam.

ELLSWORTH, Me., geg. 12. 
—Norman Moore, 25 m., indų 
plovėjas, prisipažino, kad jis 
padegė vieną sandelį ir pradėjo 
gaisrą, kuris kelios dienos at
gal visai sunaikino miestelį, pri
darė už $2,000,000 nuostolių ir 
400 žmonių paliko be pastogės.

Lietuvos Naujienos
ELEKTROS BOIKOTO KAUNE EIGA
Visos didesnės Europos radio 

stotys praneša apie elektros 
boikotą Kaune. Prie boikoto 
jau prisidėjo Garliava, Jona
va ir Suvalkų Kalvarija. Vy
riausybė skiria elektros ko
misarą. Elektros stoties nuo
stoliai skaičiuojami 10-mis 
tuksančių litų

KAUNAS, bal. 26. — Apie 
elektros boikotą Kaune vakar 
pranešė didžiosios SSSR, Vo
kiečių, Francuzų, Anglų, Švei
carų, Skandinavijos valstybių 
ir kt. radio stotys, daugumoje 
pažymėdamos, kad tai yra pir
mas Europoje atsitikamas, kad 
didelis miestas boikotuotų elekt
rą.

Vakar vakare nei įstaigose 
nei privačiuose butuose niekur 
nesimatė deginant elektros. Va
kar vakare kaip ir užvakar cen- 
tralinėse miesto gatvėse buvo 
nepaprastas žmonių judėjimas, 
tačiau incidentų visai nebuvo, 
nes nė progos nesusipratimams 
nebuvo—buvo tik žvakės ir ži
balinės lempos.

Ministerijose žvakės, univer
sitete paskaitos prie žvakių, vi
sur tik žybčioja mirgėdamos 
žvakutėmis.

Be ankščiau* atidarytų elekt
ros stotelių jau įsitaisė savo 
stotis kitos įstaigos.
*..... 3jĮĮ"*".....vy*........*............................. .... .
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Alūs sumažino 
areštus

WASHINGTON, geg. 14. — 
Prohibicijos direktorius Dal- 
rymple paskelbė, kad legalizavute 
alų, prohibicijos areštai suma
žėjo 46 nuoš. Nelegalis alaus 
biznis visai išnyko.

Alaus taksai plaukia norma
liai ir labai padidino iždynės pa
jamas. Manoma, kad taksais 
surinkta jau apie 10 milionų 
dol.

Japonai veržiasi lin
kui Tientsin

TOKIO, geg. 14. —Smarkus 
mūšiai tarp chiniečių ir japo
nų eina į pietus nuo Lwan upės,. 
šiauryčįu!ose nuo Tientsin. Ja
ponai perėjo upę, užėmė Tsie- 
nan ir dabar veržiasi į pietus, 
linkui Tientsin.

LOS ANGELES, Cal., 14.— 
Eina gandų, kad garsus mūviu 
aktoriute Charlie Chaplin prieš
keturius mėnesius slapta apsi
vedė su p-le Paulette Goddard.

CARTEVILLE, III., geg. 10 
—Trys ginkluoti plėšikai už
puolė Illinois Central geležinke- 
io stotį ir pastvėrė $4,376.82, 
kurie buvo siunčiami išmokėti 
algas Peobady No. 25 kasyk- 
los angliakasiams.

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

Užeikite arba tęlefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Be ankščiau prisidėjusias Jo
navos, vakar prie Kauno boi
koto prisidėjo Garliavos mies
telis ir atsiuntė savo delegatus 
pas 14-kos komisiją tartis kaip 
bendrai kovoti dėl elektros pa- 
piginimo. Prie boikoto prisi
dėjo ir Suvalk. Kalvarija; nors 
Kalvarija ima energiją ne iš 
Kauno elektros stoties, bendras 
reikalas verčiąs jungtis.

Marijampolės elektros varto
tojai, kurie dabar taip pat boi
kotuoja, per 14-kos komisiją 
atsiuntė sveikinimą Kautao gy
ventojams ir kviečia bendrai 
kovoti dėl elektros papiginimo.
Jonavoj atsisakė imti elektros 

energjią 560 abonentų
Ir visi vykdo absoliutų elek

tros boikotą. Elektros papigi
nimo komisijon išrinkta J. Juš
kevičius, J. Koženauskas ir
šachnovičius. Be to, surinko
aukų elektros atpiginimo reika
lams.

Ministerių kabinetas skiria 
elektros komisarą

Iš tikrų šaltinių gavome ži
nių, kad vakar įvykusiame mi
nisterių kabineto posėdy labai 
plačiai aptartas elektros boiko
tas ir galimos jo pasėkos.

Vyriausybė Kauno miesto sa- 
vivaldjybę laikanti bejėge elek
tros papiginimo > klausimą iš- 
spręsti. -

Ministerių kabinetas esąs n už
taręs dar šiomis dienomis pa
skirti elektros kainoms regu
liuoti komisarą, kuris, be ko 
kita derėsiąsis ir su Kauno 
elektros stotimi dėl tarifų pa
piginimo.

Elektros komisaras busiąs vi
daus reikalų ministerio žinioj.

Visai patikimomis žiniomis 
užvakar stotis turėjus apie 10,- 
000 lt. nesunaudotos energijos, 
vakar—dar daugiau.
Elektros stoties direktoriai pas 

vidaus reikalų ministerį
i

Apie boikotą pasiteiravę elek
tros stoty, sako, kad elektros 
apkrovimas užvakar labai su
mažėjęs, tačiau vakar apkrovi
mas žymiai padidėjęs, taigi ir 
nuostoliai sumažėję. Be to, 
šiandie 12 vai. elektros stoties 
direktoriai buvo priimti pas 
vidaus reikalų ministerį ir nu
rodę susidariusį padėjimą. Be 
ko kita stoties atstovai pareiš
kę ,kad ši kovos priemonė vi
siškai sumažinanti suteitarimo 
su savivaldybe ir, bendrai elekt
ras energijos papiginimo gali
mumus.

Paskutinėmis žiniomis, elekt
ros papiginim’o klausimas einąs 
teigiama kriptimi. Tikimasi, 
kad elektros kaina busianti nu
statyta komisijos apskaičiavimo 
rybose, t. y.—57 et. už kilv. va
landą. Jei tai greičiau paaiš
kės, tai ir boikotą 14-kos ko
misija atšauksianti.
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

Visko po bis k į

Kaip kitas kolonijas, taip ir 
musų, aplanke hartfordietis p. 
Januškevičius Jr. Tiesa, susto
jo ne musų mieste, bet kaimy
niniame, būtent, Racine. Apie 
jo atsilankymą buvo labai pla
čiai garsinama. Esą, tai pirmą 
kartą lietuviai turės progos pa
matyti ir išgirsti lietuviškų 
garsinį filmą.

Buvau nuvykęs ir aš pažiū
rėti iš Vilniaus atvežtų įdomy
bių. Pirmiausiai turiu pasaky
ti, jog žmonių susirinko visai 
mažai, — jei neklystu, tik apie

penkioliką asmenų. Kodėl taip 
atsitiko, aš nežinau. Tačiau iš 
vietinių girdėjau, jog dėliai to 
nepasisekimo rengėjai esą kal
ti. Gal taip, o gal ir ne, — aš 
nesiimu spręsti.

Dabar porą žodžių apie filmą. 
Didelio įspūdžio ji nedaro. Dau
gumoje vis bažnyčios ir pra- 
baščiai. įdomiausia dalis, — 
tai kai kurių Vilniaus krašto 
ir Lietuvos vietų vaizdai.

» » »

yra visai niekam netikęs. Susi
rinkime bus gerų kalbėtojų. 
Taip pat delegatai, kurie grį
žo iš Kontinentalio Kongreso, 
išduos raportus apie tai, kas 
ten buvo nuveikta ir nutarta. 
Susirinkimas prasidės 8 vai. va
karo. —žvalgas.

Indiana Harbor, Ind
Musų Stasiai

West Frankfort Biz
nio ir Profesijos 

Rodyklė
Telefonas 13

B. H. WEBB, M. D.
VIDURINĖ MEDICINA

Gydo akių ligas ir pritaiko akinius. 
Webb Buildiug.

WEST FRANKFORT, ILL.

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

Virš Burgo krautuvės
WEST FRANKFORT. ILL.

PALMER INSURANCE
AGENCY

Pirmiaus buvusi Pbaris Agency 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA

110S, Emma St.,
Telefonas 363

WEST FRANKFORT. ILL.

Gegužės 6 d. p. Januškevi
čius turėjo rodyti “kalbančius 
paveikslus’’ iš Lietuvos ir mu
sų kolonijoje, čia jau buvo 
progos įsitikinti, ar rengėjai 
kalti, ar kas kitas. Rengiama 
buvo SLA. 212 kuopos vardu. 
Na, o ta kuopa turi pusėtinai 
narių ir musų kolonijoje gana 
įtakinga. Tačiau parengimas 
dar blogiau pavyko, negu Ra
cine. Viso atvyko šeši vyrai ir 
viena moteris. Dėl tokios skait
lingos publikos, žinoma, nebu
vo prasmės paveikslus rodyti.

Kodėl čia įvyko toks nepasi
sekimas? Krutamus paveikslus 
iš Lietuvos žmonės paprastai 
mėgsta. Sakysime, kai atsilan
ko kiti su paveikslais, tai turi 
du ar net tris parengimus ir 
visuomet žmonių prikimšta. 
Pas mus ypač Susivienijimo 
nariai yra labai nepatenkinti 
p. Januškevičiaus politikavimu. 
Jo aiškus susidėjimas su atža
gareiviais dar labiau padidino 
nepasitenkinimą. Štai kodėl pas 
mus jis ir susilaukė tokio ne
pasisekimo. Aš iš daugelio gir
dėjau tokią nuomonę.

» » »

visi tą vardą atsimena, 
ne visi lietuviai, tais 
pasivadinę, tėra gerbia-

Tarp lietuvių nemažai yra 
Stasių arba Stanislovų. Musų 
kolonijoje irgi randasi nema
žas skaičius lietuvių tuo vardu. 
Bet ne 
Antra, 
vardais 
mi.

Tačiau pas mus yra vienas 
Stasys, kurį visi gerbia ir k u 
ris tikrai pagarbos užsitarnau
ja. Kalbu čia apie p. Stasį 
Barzdį, kurio vardadienis įvy
ko gegužės 8 d. Tą dieną mu
sų Stasys buvo labai šauniai 
pagerbtas. Į jo namus susirin
ko labai gražus žmonių 
lis, kurių tarpe ir man 
būti bei kartu su visais 
smagiai laiką praleisti.

Pradėsiu nuo pat pradžios. 
Prisilaikant papročių ir tradi
cijų, mes susirinkome prie p. 
Barzdžio namų varduvių išva
karėse. Vadinasi, gegužes 7 d. 
Susirinkome gerokas būrelis 
pagerbti Stasį, savo seną pažįs
tamą 
Stasys 
Jis vis 
binėjo,

(Oi

Įgįy^' ■Ps-y.

bure- 
teko 
labai

Anglijos inžinierius \W. H. 
MacDonald, kuris “prisipažino” 
prie visų kaltinimų ir bolševi
kų teismo Maskvoj ir tapo nu
teistas dviems metams kalėji
mai^ nors jis buvo kaltinamas 
už sabotažą, špionažą ir papir
kinėjimą rusų. Delei jo ir kito 
anglų inžinieriaus nuteisimo, 
Anglija nutraukė su Rusija vi
sus prekybos ryšius ir paskel
bė ambargo (uždraudimą įga
benti) Rusijos prekėms.

Telefonas 286

W. F. PURE MILK CO. 
Užlaiko puikiausi pieną. Smetoną ir 

sviestą

408 W. Main St£w
WEST FRANKFORT, ILlT* X

Phone 282

BURG’S
Puošnus rūbai Moterims ir 

Merginoms
WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 161

UNION FUNERAL
SERVICE

Ambulansų Patarnavimas 
WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 313

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

Ornamentališkas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street 
WEST FRANKFORT, ILL.

Gegužės 9 d. musų koloni
joje pasimirė Lucile Kuzma 
po tėvais Lazdenaitė. Mirė vi
sai jauna, — vos sulaukusi 37 
metų amžiaus. Paliko vyrą B. 
Kuzmą ir apie devyniolikos me
tų sūnų.

Nabašninkč Kiizmienė, kaip 
ir jos vyras, savo laiku nema
žai dirbo socialistų organizaci
jose. Pastaruoju laiku iš so
cialistinio judėjimo ji buvo pa
sitraukusi ir dalyvavo komu
nistų parengimuose. Bendrai 
imant, ji buvo rimta moteris 
ir visų gerbiama. į Ameriką ji 
atvyko, rodosi, 1912 m. Neblo
gai vartojo anglų kalbą ir tu
rėjo daug draugų.

Laidotuvės įvyko gegužės 11 
d. iš Hansen laidotuvių įstai
gos. Palaidota tapo Green 
Ridge kapinėse. Nors Kuzmai 
yra laisvų pažiūrų žmonės, bet 
laidotuvės įvyko su religinėmis 
ceremonijomis, — dalyvavo sve
timtautis kunigas.

» » »

KODĖL MOKĖTI 
RENDĄ

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimą NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų 

LIKUSI KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT 
BUILDING & LOAN 

ASSOCIATION 
113 East Main St. 
WEST FRANKFORT. ILL.

E. V. SIMPSON
PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORIUS 

Priešais City Hali 
WEST FRANKFORT, ILL.

Nors slaptybių išduoti ir ne- 
privalččiau, vienok gal perdaug 
ir nenusidėsiu, jeigu šį “sekre
tą” iškelsiu aikštėn. Gal dėliai 
io labai neužsirustins ir ponai 
Steponavičiai.

Dalykas štai koks: iš patiki
mų šaltinių teko patirti, jog 
gegužes 28 d. pas mus atvyksta 
visa ponų Steponavičių šeima 
(vadinasi, muzikantai, daininin
kai ir dirigentai). Jie kartu su 
Dailės Ratelio Choru pastatys 
scenoje operetę “Julę”. Tai, 
taip sakant, bus pargabenta iš 
Lietuvos Palangos.

Yra dedamos visos pastan
gos, kad operete išeitų kuo 
geriausiai. O kada p. Stepona
vičius pasirįžta ką nors tinka
mai padaryti, tai jis ir padaro. 
Geriausio jam pasisekimo.

» B

ir draugą. Iš pradžių 
gana nesmagiai jautėsi, 
išsisukinėjo ir atsikal- 
kad tokios garbės ne

užsitarnauja. Tačiau kai visi 
dalykai išsiaiškino, tai liko pa
tenkintas ir visus labai malo
niai priėmė. (Priėmė, pavaišino 
ir užprašė, kad atsilankytu
mėme sekamą dieną, t. y. ge
gužės 8 d. vakarieniauti.

Šiais laikais Euo tokios ma
lonės atsisakyti, žinoma, nede
ra. Tad sekamą dieną susirin-; 
kome ne tik mes*,*‘‘t>ėt ir' dat( 
daugiau žmonių. Susirinko be
veik puse miesto valdininkų, 
beveik visi ugniagesiai ir polic- 
monai bei aldermonai. Iš lie
tuvių dalyvavo sekami asme
nys: pp. Raškevičiai, M. Šlei
niai, J. Sidaugai, P. Rudžiai, 
V. Radžius ir daug kitų. Iš 
Blue Island buvo atvykęs ga
na gerai žinomas biznierius p. 
Sadunas. Vienu žodžiu sakant, 
atrodė, kad tai didžiausias ban- 
kietas.

P-as Stasys Barzdys visus 
maloniai priėmė ir pavaišino. 
O mes linkėjome jam sulaukti 
dar daug, daug metų ir ap
vaikščioti daug varduvių. Kai 
pradėjome skirstytis, tai jau 
buvo rytas.

šis tas apie p. Bai-zdį
Dabar noriu keliais žodžiais 

apibudinti p. Barzdį ir pakak 
bčti apie tai, kodėl jis musų 
kolonijoje yra visų gerbiamas, 
f šią šalį jis atkeliavo 1906 m. 
Pirmiausiai sustojo Chicagos 
priemiestyje Kensingtone. Pa-

takiau po kiek laiko jis vis 
grįžta į savo tėviškę", kur be 
paliovos darbuojasi 'lietuvių 
tarpe. Ypač daug jis yra pasi
darbavęs lietuvių organizaci
jose, kur (puolat <užima vieno
kio ar kitokio viršininko vietą.

Daugiausiai p. Barzdys pasi
žymi parengimais. Jei kas yra 
rengiama, tai jis būtinai yra 
išrenkamas komisijos pirminin
ku. .0 „tai. todęl, kad ką jis ne
rengtų, r— visuomet pasiseki
mas .užtikrintas. Toje srityje, 
iš tiesų, su juo niekas negali 
susilyginti.

Savo laiku p. Barzdys tarna
vo rusų kariuomenėje. Buvo 
paskirtas į carienės gvardiją 
jaunesniuoju karininku. Prie 
pirmos j pragos jis pasiliuosavo 
iš kariuomenės ir tapo paskir
tas žaodaru. Ta vieta jam ne
patiko, ir jis atvyko į Ameriką.

Bendrai imant, p. Barzdys 
yra gana apsišvietęs ir pažan
gus žmogus. Jis yra senas 
“Naujienų” ir kitų pažangių 
laikraščių skaitytojas. Ypač jis 
remia pažangiųjų parengimus.

Pną Barzdį (aš pažįstu jau 
per daugelį metų. Kai užėjo da
bartine depresija, tai nemažai 
lietuvių neteko darbo ir atsi
dūrė gana krūtingoje padėtyje. 
Nedarbas paliete gana skau
džiai ir mane. Tačiau tiek aš, 
tiek kiti bedarbiai turime prie
glaudą pas p. Barzdį, kuris 
maitina t mus kuo geriausiai ir 
todėl depresija mums nėra tiek 
skaudi. P-as Barzdys yra naš
lys, — jo žmona mirė prieš ke
lis metus. Valgius jis pats ga
mina, ir gamina taip, kad ir 
gera šeimininkė galėtų jam pa
vydėti.

Tai tiek šį kartą apie musų 
plačiausiai žinomą Stasį.

žilas Senelis.

Į LIETUVĄ
Yra smagu keliauti Hamburg-American Linijos gar
laiviais by kuriuo metų laiku dėlto, kad garlaiviai turi 

Supimą Sulaikančius Prietaisus*- 
(AnU-Roll Taniu)

Kurie sumažina garlaivių supimosi iki minimumo, d 
Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New Yorko į ! 

Hamburgą su greitu geležinkeliais susisiekimu į
Lietuvą.

B NewJKaw” M72-50 
Trečia Klase ...... ■ ■ V

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

RPG

H AM B U RG-AMERICAN LINE
177 N. M1CHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL.

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ 
J LIETUVĄ

Telefonas 566-R

J. R. Mabry Co. 
VVHOLESAJLE AND RE.TAIL 
Maliava ir Popieravjmui Popiera 

H13 East Main St.
WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 346

Home Lumber Co.
Medžiai. Maliava. Stiklai. Dratai ir 

Geležis. Viskas kas reikalinga 
namų statymai. 

101 West Poplar St.
WEST FRANKFORT, ILL.

Kiek man teko sužinoti, šian
dien, t, y. gegužės 15 d., musų 
kolonijos bedarbiai susirinks Į 
Polonia svetainę aptarti savo 
reikalus. Vyriausiai bus svars
toma klausimas, kas reikia da
ryti, kad gauti tinkamesnį 
maistą. Bus reikalaujama dau
giau ryžių ir dešrų.

Apskaičiuojama, kad miestas 
maitina keletą tūkstančių be
darbių. Kai kurie jų gauna la
bai mažai maisto, ir tas pats

-— , ....... ■■ ■M ■■ IM, , t n | 

viešėjęs ten kelias savaites, jis 
persikėle ir apsigyveno Indiana 
Harbor mieste, kur susirado; 
sau darbą plieno liejykloje.

Liepykloje p. Barzdžiui teko, 
dirbti apie ketverius metus. 
Jis greit persiėmė šios šalies 
reikalais ir pradėjo dalyvauti 
politikoje. Jo gabumus paste
bėjo amerikonai ir paskyrė jį 
gatvių komisionierium. Kai tar-į 
nybos terminas pasibaigė, p. 
Barzdys nebegrįžo į dirbtuvę, 
bet užsidėjo biznį, kurį tuoj 
pačioje vietoje ir šiandien te-į 
belaiko.

Keliais atvejai^ jis buvo muš 
apleidęs (nusipirkęs farmą), && naudingu.

• 1 t , ; Į i.: ; ■V • r ;•

Skelbimai Naujienose 
duoda naudtį delta, 
kad pačios Naujienos

“Namų Daktaras”
■ . I . . .1

Jį - : f 5 '

Dr. A. Karaliaus parašytą., 175 pusi. $2 
vertės, Knygą, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje—
NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS” 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba 
giminėms.

Naujienos Chicagoje ir kitur metams 
—$4.00; visur kitur Amerikoje 

pusei metų $3.50

$8.00, pusei metų 
melams $7.00,

Siųskite pinigais arba money orderiu.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

‘ CHICAGO,ILLINOIS

į “LIETUVIU DIENOS KARALAITĖS” KONKURSO KUPONAS |

Adresas

As £4 u ...

Gimimo vieta

PASAULINĖS PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ -SEKCIJAI,\ 4-.

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois•

šiuomi įstojo į Chięagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sdtcijos “LIETUVIV DIENOS 
KARALAITĖS” konkursą ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nestatytomis konkurso tai
syklėmis ir suteikiu teis? konkurso vedėjams plpjnti. laikraščiuose ar kituose želdiniuose. Aš
sutinku atvykti į Chicagą ir dalyvauti “Lictuyių pien^” hkįlmere Pasaulyje parodoje įlįepps 10, .1933 m-

Vardas ir pavarde

melų amžiaus. Aš g'ųniau ..

Aš lankiau sakančias 'mokyklas

Akių spalva

metais

VA • !*•*.'• •• * V • • »|M* 1** * M * < < M t V - • <*• 4 • «0 4 A1

Mano užsiėmimas yra

P S vikria plauki

■ ■ '' '■ * ‘5‘" ■’ ’’
•op . m M A a a .. ■ i ,,,, 1 • • • • • • *
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.................. .. ■Stipris.'.......

Plaiįkų spalva O Blondini OBtuneti

Parašas

EKSKURSIJOS
LIETUVON !

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

GEGUŽĖS 20 DIENI
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gelžkeliu į Klaipėdą.

Laivu GRIPSHOLM
SLA. EKSKURSIJA tesiai į KLAIPĖDĄ.

BIRŽELIO 3 DIENA '
Laivu “FREDERIK VIH”

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

giaus kaip paskirta.

BIRŽELIO 29 DIENI
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 DIEN|
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.

“PIRVA” 6820 Spperior St.,
Cieveland, Ohio.

AMBROZE V. W. 178 F«ry Aye.
Nevvark, N. J.

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

<<NAUJIENŲW
1739 So. Halsted St., Chicago, Ht : 

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

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

P. BARTKEVIČIUS, 
^78 North Main St. 
Montello, Mass.

J. J. URBŠAS, 187 Oak Street.
Lavtence, Mass. I

J. ZEMENTAUSKĄS, 
130 Congress Avenne, 
Wateri»«ry, Conn.

C. J. WOSHNE£, 122 Hornaday > 
Road. So. Piuabtugh, Pa.>

A. VARASIUS. ‘ 1200 Carson St., 
Pittsburgh, Pa.

A. VELECKIS. >502 Souith Avė., 
Bęidgeport, Conn. .

Laivakorčių Skyrius. <•

1 romhtS
Muripe Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’*
Gražios Akys

Yra Puiki žmogui Dovanu
Murinę Valo, Gydo, Atžvieti-

( h 4\a ir,lfAfWa
Jums patiks Jos

Knyffwt4 **Eye Care" arba Ky«
Reaaty" Dykai

■ '. ' ------- - - - '■ - . - ......■■mi n«.ii m T.F

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Lietuvos Naujienos
TRYS ŽIAURIOS 
ŽMOGŽUDYSTĖS

75 metų amžiaus senė su ber
nu nužudė 80 metų savo vy
rą. — Vyras įtardamas, kad 
duktė yra ne jo, bet meilu
žio, 1 Vi metų amž. mergaitę 
per žiemą kankino, o pavasa
rį žiauriausiai nužudė.

ją susigrąžindavęs, 
maitindavus motina 
naktį, kai vyras ne- 
kur išeina.
mergaitės negalima

tokia: 
išvežė

KAUNAS. — Pabebirnio km., 
Šimkaičių vai., Raseinių apsk. 
šiomis dienomis buvo dvi žiau
rios žmogžudystės.

Pirma žmogžudystė 
Stepas Gehimbauskas
bekonus į šilaukio stotį, o na
mie paliko senus tėvus ir ber
ną. Seniai, matyt, dėl kažko 
susikivirčijo ir senė geležine 
kačerga smogė savo vyrui iš 
užpakalio į galvą. Senis krito 
be žado, bet dėl smūgio, tur 
būt, butų nemiręs. Tada

senė kviečia į talką berną, 
kuriam pažadėjus 1000 lt., kad 
vyrą pribaigtų. Bernas senės 
prašomas Gelumbauską už
smaugęs. Nužudytas Gelum- 
bauskas buvo šarvuojamas, o 
senė paslėpus pėdsakus ir pra
dėjus ruošti laidotuves. Senu
ką papuošti buvo pakviesti kai
mynai. Jie lavoną prausė, sku
to barzdą, šukavo ir bešukuo- 
dami rado galvoj skylę, o apie 
gerklę buvo pajuodę. Tuoj bu
vo įtarta, kad senukas nužudy
tas ir apie tai pranešta polici
jai. Policija senę Gehimbaus- 
kienę ir berną St. Kvietkų areš
tavo. Juodu abu uždaryti Ra
seinių kalėjime, tardomi prisi
pažinę.

Reikia pažymėti, kad 
velionis Jurgis Gelumbauskias 
buvo laisvų pažiūrų žmogus, 
labai apsiskaitęs ir nuolat ve
dė karą, bet kultūringą, su 

Apylinkės kunigais ir tafnsuo- 
*liais prietarų šalininkais. Jis 

savo priešų buvo gerbiamas, o 
šalininkų labai mylimas dėl iš
kalbingumo, išsilavinimo ir tei
singumo. Gelumbauskas savo 
pažiūras skelbdavo atvirai, bu
vo pirmasis Šimkaičių valsčiu
je laisvamanių organizatorius.

J. Gelumbauskas palaidotas 
Vadžgiry, laisvuose kapuose.

Antra žmogžudystė daug 
žiauresnė

iš
Laivyno Įeit. — kom. T. 

W. Settle, kuris šią vasarą 
Chicagos pasaulinės parodos 
rengiasi balionu skristi į stra
tosferą. Jis mano pakilti į orą 
10 mylių.

Batsiuvių išnaudojimas

įlaužta

organų 
padėtas

apie tuos
kai-

ba-
Po

už-

Tame pat kaime ir valsčiuje 
Simo Ignatavičiaus žmona tu
rėjo meilužį. Vienas Ignatavi
čiaus sūnūs labai panašus į 
meilužį, o vėliau gimus duktė 
dar panašesnė į meilužį. Igna
tavičius nutarė, kad ta duktė 
yra ne jo. Nelaimingą mergai
tę Ignatavičius pradėjo kankin
ti: rudenį prie durų virtuvėj 
pametė lentinį loviuką, įkreikė 
šiaudų ir čia apgyvendino me
tų amžiaus mergaitę. Ji buvo 
nevaloma, marinama badu, ap-

kibus parazitais, o jos guoly 
raitėsi kirmėlės.

Ignatavičius motinai griežtai 
drausdavęs mergaitei duoti 
valgyti ir abi: neištikimą žmo
ną ir nelaimingą mergytę skau
džiai mušdavęs, žmona kelis 
syk buvo pabėgus, bet Ignata
vičius vis

Mergytę 
vogčiomis, 
mato arba

Kadangi
nukankinti, tai Ignatavičius nu
tarė ją paprastai nužudyti: už
stojo su kurpėmis ant mer
gaitės krutinės ir nelaimingoji 
po poros valandų mirė.

Mirusi mergytė buvo palaido
ta. Aplinkinės moterys, lanky
damos pašarvotą mergaitę, pa
stebėjo mėlynes galvoj ir pa
leido kalbas, kad mergaitė nu
žudyta. Žinia pasiekė policiją.

Lavoną skrodžiant gydyto
jas mergaitės skrandyje rado 
kiaušinių kevalų, miežių grudų 
ir didele geležinę sagą. Mat, 
Ignatavičius norėjo ją užspran
ginti ir mergaitei viską kimšo 
į burnelę.

Be to, rasta mergaitės su
laužyti šonkauliai ir 
krūtinė.

Ignatavičius teismo 
įsakymu suimtas ir 
Raseinių kalėjiman.

Bendrai, šiuodvi žmogžudys
tės labai sujaudino visą plačią 
apylinkę, žmonės 
šiurpulingus įvykius tik ir 
ba. .

Vaikai užmušė vaiką
ŠAKYNA, Gruždžių vai. 

landžio 14 d. berinkdami 
kaimus kiaušinius vaikai
mušė 10 metų vaiką — Paka- 
maniuką, Burbinų km.

Didžiojoje savaitėje, kuomet 
varpais nebeskambinama, vai-, 
kai tą ceremoniją atlieka įvai
riais klegečiais, tarškečiais apie 
bažnyčią bėgdami, vėliau eina 
į kaimą rinkti kiaušinių.

IPakamaniukas su Šutkiuku 
jau mokyklą lankydami keršta- 
vosi ir tik šutkiuko draugas 
Alejuniukas jį apgindavęs. Da
bar Pakamaniukas buvo išves
tas vienas kiaušinėti ir rastas 
ant kelio užmuštas. Įtariamas 
šutkiukas 15 m. Mažesnieji vai
kai pasakė motinai, kad jos sū
nūs esąs susirgęs. Motina ra
do paguldytą negyvą ir šalip 
padėta kepurė su 10 kiaušinių.

Burbinų kaimo ir dar greti
mo kaimo vaikai esą labai iš
tvirkę, net neduoda suaugu
siems keliu praeiti. Tėvai tų 
vaikų ne tik ką nedraudžią, 
bet jei kas skundžiąs vaiką, tai 
dar užsistoją ir pagirią.

ANYKŠČIAI. — Anykščiuose 
yra kelios didelės batų dirbtu
vės,- kuriose dirba po 30—50 
darbininkų. Dauguma darbinin
kų dirba namuose ir uždirba 
70—100 et. dienai. Tačiau ir 
tuos gauna ne pinigais, bet 
kažkokiais kvitais, už kuriuos 
kai kuriose krautuvėse gauna 
nusipirkti maisto. Tiktai krau
tuvės priimdamos tuos kvitus 
skaito prekes 20—30% bran
giau.

Darbininkai čia neorganizuo
ti ir nemoka pasipriešinti to
kiam visapusiškam išnaudoji
mui. Buvo atsitikimų, kad apie 
tai buvo sužinojęs darbo in
spektorius ir net atvažiavęs vie
ton dalyką ištinti. Bet darbi
ninkai, bijodami darbdavio ker
što, viską nutylėjo. Inspekto
riui išvažiavus buvo paliuosuo- 
tas darbininkaSįA|tartas< prane
šęs apie išnaudojimą darbo in
spektoriui.

Štai neorganizuotumo vaisiai.
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education mušt be paid for. 
This is certainly against the 
demoeratie spirit of America. 
The battle for free public edu
cation in America mušt be 
fought again as it was in 1845 
under the leadership of Horace 
Manu.

Technology has reduced the 
number of workers needed in 
industry to such an extent 
,that many millions less 
workcrs will be needed. 
dustry can not absorb 
junior worker. What 
junior worker do? If 
the street the cost 
enormous and much
than the cost of keeping him 
in school. High school educa
tion can not be eurtailed; it 
mušt be extended so as to care 
for all up to the age of twenty 
or twenty-one.

There is no ūse of trying to 
dodge the issue. Industry and 
money interests mušt assume 
responsibility for financing edu
cation. This can be done by 
taxing the enormous profits 
made in certain Industries and 
by taxing the large salaries 
given to bank presidents, rail- 
road pbesidcnts, presidents of 
Insurance companies and other 
large Corporation s which have 
high salaried officials. There is 
plenty of money to support 
education if it is properly dis- 
tributed. Industry mušt help 
arrange this distribution.

The schools of Chicago have 
already reduced expenditures 
more than the other spending 
bodies in the city. The schools 
have been reduced 34% from 
the legal budget, while the city 
has only been reduced 10%. 
It is only fair that the city 
government reduce its 
in the šame proportion 
schools. iv

The Chicago Normai
has furnished teachers 
Chicago sinęę it was taken 
over from Cop^ County in 1896. 
Before that time there were 
several unsučcessful attempts 
to .train teachers. The schools 
ęf įCįiį44g0 f į įhavę 1 oųęf|ųof jthe 
jesit! trajnęą^lęmentary štaflf 
fbund anywėrę

TheEnglishColumn
____ ______ —___________ ■ .„J

Fight for Free Public 
Education!

has
our

budget 
as the

Collcgc
for

furnished free.
stress keeps 
of the less 

from entering
Give

well done, do it yourself.
3. The Board of Education 

cannot well afford to lose con- 
trol of the training of its teach
ers. It has done such a good 
job that it should continue to 
train its own workers.

4. Many of the young people 
would never get an education 
unless it were 
The economic 
young people 
favored class
the teaching profession.
the young people of Chicago a 
chance.

5. The Chicago Normai 
College oifers a professional 
service to Chicago which is 
very helpful to the city. The 
science of education mušt be 
developed. Chicago mušt furn- 
ish its part of the momentum.

The staff of the college has 
been reduced from seventy- 
nine members to forty-five. 
The budget has been reduced 
from about $500,000 to less 
than $200,000.

If the staff and eąuipment 
are scattered, the work of gen- 
erations will be lošt. It takes 
years to select and cducate 
faculty so that they are able 
to train teachers. Thousands 
of dollars of eųuipment, which 
it has taken years to obtain, 
will be lošt.

The professional standing of 
the faculty will be destroyed. 
No one cares to be on the 
staff of an institution which 
may be elosed at any time. 
Professional spirit is not built 
up in a short time, būt it can 
be destroyed in a few minutes. 
If the college were elosed for

only one year, the spirit of
the faculty would be destroyed.

The children in the schools There is no other 
are of first consideration. The

a

training of teachcrs mušt be 
done in terms of the children.

reason for
normai colleges. —(Sp.)

MANO OATMEAL YRA DUSYK SKANI 
NIS, KUOMET IŠVIRTAS SU PIENU” 

Ar jus nenorėtumėte pamėginti pavalgyti 
tokiu's pusryčius savo namuose? Vartoki
te vien tik gryną pieną, kuomet virsite 
oatmeal. Skonis būna labai geras. Ir kiek 
sveikatos ir energijos įsigysite!
Del specialiuos skanumo vartokite Bow- 
man Pieną. Jų.s rasite jį extra geru. Spe- 
cialė priežiūra ant kiekvieno žingsnio 
padaro jį neužginčijamai viršinančiu 
skonyje.

Telefonas SUPerior 6800

K

Bowman
DAIRY COMPANY

MILK

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Geresnio 
Skonio 
Pienas

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

4 padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 

' pirmin. .V
Pavyzdžiui, jeigtl žmogaus 

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales -— tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

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

.-s 
ę and the par- 

ents should be proud of the 
elemcntary schools. The teach
ing found in these school is 
second to none. The reason 
why the elementary schools 
are so effective is that the 
teachers have been effectively 
trained.
fownd in the city is done by 
Normai
These people have been edu- 
cated to understand the various 
problems which confront city 
education.

Why mušt Chicago have a 
Normai College ?

1. Teachers mušt be trained 
to deal with the problems which 
are peculiar 
child.

2. There is 
Chicago area 
trained to deal with the. prob
lems of the "elementary school 
other than the Chicago Normai 
College. If you want a thing

The best teaching
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijinų 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 metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

The national government 
seen fit to flnance some of 
valuable institutions, such as 
banks and railroads. The 
schools are just as much a fac- 
tor in civilization and aid in 
the adjustment to modern 
problems as the other institu
tions. There seems to be some 
ųuestion in the minds of the 
sponsors of big business, banks, 
and railroads, as to the value 
of free public education. Some 
of their leaders have openly 
said that the United 
can not afford more 
sixth grade education 
of its • children; that
masses want more than 
years of education they should 
pay for it. They feėl that 
junior high and high school

College graduaites.

Telšiuos nauja lentpiuvė to the Chicago
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

REALLyjM NOT 1 
THE MA^RETTOR 
A Bootel-

Buy gloves wlth whot 
it savęs

reikalo mokStl *r 
daurlau. kad rauti rer* daata 
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LISTERINE
TOOTH PAŠTE
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TELŠIAI. — Telšiuose, Plun
gės gatvėje p. S vilas atidarė 
naują lentpjūvę. Sudegus p. 
Pelcų lentpjūvei, ši turi daug 
darbo, nes Telšiuose yra tik 
dvi lentpjūvės.
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kiek jisai prisidės prie Amerikos darbo žmonių suor
ganizavimo. Suvažiuoti, karštai pakalbėti ir paploti tai 
lengviausias dalykas. Jau daug buvo Amerikoje viso
kių radikališkų suvažiavimų, bet jie padėties nepakei
tė. Jeigu darbo žmonės nori ko atsiekti, jie turi būti 
susiorganizavę. Palaidos masės, kad ir dar taip karin
gos, yra bejėgės.

OTTO WELS PASILIEKA IŠ
TIKIMAS TARPTAUTINEI 

IDĖJAI

NAUJI MOKESNIAI AR INFLIACIJA?
................... ........... . ■»!

©mus kilti ūkio produktų ir žaliavų kainoms, arti
mi administracijai žmones Washingtone kalba, kad nau
jų pinigų leisti gal nereikėsią. Bet valdžia daro dide
lius projektus viešiems darbams, nes nėra kitokio ke
lio umu laiku sumažinti nedarbą. Kokiomis lėšomis tie 
darbai bus finansuojami? Dalis spaudos, kuri, matyt, 
remia tam tikrų kongresmanų ir senatorių nusistaty
mą, agituoja už įvedimą federalinių taksų prekėms 
(sales tax). Sakoma, jeigu valdžia imtų vieną ir vieną 
aštuntadalį (1%) nuošimčio taksų nuo kiekvieno pir
kimo, tai viešiems darbams butų galima sukelti apie 3 
bilionus dolerių per metus.

Tai nekoks sumanymas. Prekių (pirkimo-pardavi
mo) taksos yra įkyrus dalykas. Beveik per pusantro 
mėnesio tas taksas mokėjo Illinois valstijos gyventojai 
ir jie iš patyrimo žino, kiek tai sudaro nepatogumų, ne
kalbant jąu apie tai, kad imti mokesnį iŠ biedno žmo
gaus, kuris už paskutinius centus perkasi kepalą duo
nos, yra labai neteisinga.

Nauji mokesniai šituo laiku, kada biznis pradėjo 
šiek-tiek atsigauti, gali vėl sulaikyti gerovės grįžimą. 
Kad ekonominės sąlygos taisytųsi, reikia ne imti iš žmo
nių tuos sutaupų trupinius, kuriuos jie dar turi, bet 
duoti jiems daugiau. Tiesiausias kelias butų atspaus
dinti daugiau pinigų ir paleisti juos į vartotojų mases, 
mokant algas darbininkams, pasamdytiems prie viešųjų 
darbų. Dolerio vertę vistiek reikės mažinti, nes sena
sis doleris pasidarė per brangus.

PO KONTINENTALU) KONGRESO

Darbininkų ir farmerių rekonstrukcijos kongresas 
Washingtone buvo labai sėkmingas, kaip skaitlingumu 
dalyvavusių delegatų, taip ir viešpatavusia jame nuo
taika. Prie kongreso pasisekimo daug prisidėjo ta ap
linkybė, kad jo rengėjai iš pat pradžių buvo nusistatę 
neįsileisti jokių demogogiškų gaivalų, kurie panašius 
suvažiavimus visuomet bando išnaudoti pasireklamavi- 
mui ir skandalų kėlimui. Taigi komunistai negavo įsi
skverbti į kongresą, ir jiems teko savo “revoliucingu
mą” demonstruoti už durų ir savo nešvariuose spaudos 
organuose.

Bet suvažiavimo nuotaika vistiek buvo griežta ir 
karinga. Daugelis senų socialistų stebėjosi, matydami, 
kokiu entuziazmu farmerių atstovai pritaria radikališ- 
kiems kalbėtojų pareiškimams ir obalsiams. Juo kuris 
oratorius kalbėjo radikališkiau, juo daugiau aplodis
mentų jisai gavo iš klausytojų, šitokiose aplinkybėse 
koks nors demagogas butų galėjęs smarkiomis frazė
mis sukurstyti kongresą prie kraštutiniausių nutarimų. 
Bet naudos iš to, žinoma, nebūtų buvę jokios. Revoliu
cingi nutarimai, padaryti įkaitusioje masinio mitingo 
atmosferoje, labai dažnai palieka be jokių rezultatų, 
nes kai mitingo dalyviai išsiskirsto ir jų jausmai at
vėsta, tai jie patys ima netikėti tuo, už ką jie balsavo.

Nežiūrint į tai, kad kongreso delegatų ūpas buvo 
labai pakilęs, bet kongresui vadovavo protingi ir paty
rę visuomeniniame veikime asmens ir jisai todėl neiš- 
krypo iš vėžių. Kongreso nutarimai, apie kuriuos mums 
šioje vietoje jau teko kalbėti, yra rimti ir gerai apgal
voti. Prieš išsiskirstysiant kongresas sudarė pastovią 
įstaigą — Susirašinėjimo ir Veikimo Komitetą (Com- 
mittee of Correspondence and Action) — iš 25 narių, 
ir šis komitetas buvo įgaliotas paskirti vykdomąjį ko
mitetą. I vykdomąjį komitetą tapo paskirti šie žmonės: 
meras Hoan iš Milwaukee, Wis.; Pdwers Hapgood iš 
Indianos; Leroy Bowman iš New Yorko; Emil Rieve, 
Full-Fashioned Hosiery Workers unijos prezidentas;. 
Larry Hogan iš North Carolina; Joseph Schlossberg, 
generalinis Amalgamated Clothing Workers of Ame
rica sekretorius; Robert Mįller, farmerių atstovas.

Tų komitetų uždavinys dabar bus organizuoti dar
bininkus ir farmerius visame krašte. Per 90 dienų turės 
būt sudaryti komitetai valstijose, sušaukiant valstijų 
konvencijas. Kiekvienos valstijos delegacija Kontinen
taliame Kongrese buvo įgaliota .paskirti vieną delegatą 
iš savo tarpo, kuris bus atsakpmingas už konvencijos 
sušaukimą.

Kongreso reikšmė, galų gale, ir pasireikš tame,

Vokietijos fašizmo propagan
distai buvo paleidę per (vairias 
žinių agentūras daug visokių 
prasimanymų apie Vokietijos 
socialdemokratų vadus. Tuos 
prasimanymus godžiai kartojo 
komunistų laikraščiai. Daugiau
sia melo buvo prirašyta apie 
socialdemokratų partijos pir
mininką Otto Wels’ą, ypač są
ryšyje su jo rezignavimu iŠ 
Socialistų Darbininkų Interna
cionalo vykdomojo komiteto. 
Buvo skelbiama, kad Wels at- 
sisažčjęs internacionalizmo idė
jų ir kad kartu su juo pasi
traukusi iš Internacionalo visa 
Vokietijos socialdemokratų par
tija.

Pasirodo betgi, kad tie pa
skalai neturi pagrindo. Kalbėda
mas socialdemokratų partijos 
veikėjų susirinkime Berlyne 
apie priežastis, dėl kurių Wels 
rezignavo iš Internacionalo val
dybos, jisai, kaip praneša Vie
nos “Arbeiter Zeitung”, pareiš
kė:

“Aš pasilieku ištikimas In
ternacionalo idealams. Aš sa
kau tatai dėlto, kad mano 
pasitraukimas iš Internacio
nalo vykdomosios įtaigos 
buvo klaidingai aiškinamas 
ir klaidingai suprastas. Mes 
galime pakeisti savo taktiką, 
bet mes nekeičiame savo 
principų.

“Mes negalime taikytis 
prie dabartinių valdovų. Per 
bedugnę tarpe nacionalio so
cializmo (hitlerizmo) ir so
cialdemokratijos negali būti 
nutiestas tiltas. Mes pasilie
kame ištikimi idealams lais
vės visiems, be rašinių ir re
liginių skirtumų.

“Nuo mus gali atsimesti 
itie, kurie bėgioja iš vienos 
partijos į kitą, bet istorijos 
lapuose bus užrašytas hero- 
jizmas dešimčių tūkstančių 
socialdemokratų šioje valan
doje, ir tame herojizme glu
di musų viltis dėl ateities.” 
Kad Vokietijos socialdemo

kratai nenusilenkė prieš fašis-1 
tų smurtą, patvirtina da ir ki
ti faktai. Prieš keletą dienų 
buvo pranešta, kad hitlerinin
kai užgrobė visą Vokietijos so
cialdemokratų partijos turtą 
kartu su laikraščių spaustuvė
mis, ofisais, namais ir t. t. Tuoj 
po to rudmarškiniai smurtinin
kai užgrobė ir laisvųjų (social
demokratinių) profesinių są
jungų turtą.

KOVA SU KNYGOMIS

“Laisvė” visai teisingai smer
kia Vokietijos fašistus už de
ginimą “ne-vokiškų” knygų ir 
sako, kad tuo barbarišku žy
giu hitlerininkai nieko neat
sieks, tik pagreitins galą savo 
valdžiai. Ji nurodo, kad Vokie-į 
tijos fašistų darbai iššaukia; 
pasipiktinimą kitose šalyse, ir 
aprašo mįlžipišką protesto de
monstraciją New Yprke.

“Tą pačią’ dieną**, sako 
Brooklyno ’ komunistų laik
raštis, ^įeada Vokietijos fa
šistai pleškino liepsnose 
marksistines-lenįpištines ir 
‘Žydiškas’ ;knygns, New Yoi> 
ke įvyko mllžin®^a aųti-fa- 
šistinė demonstrąįija, 'kurią 
buvo iššaukęs žydų Kongre
sas. Demonstracijoj dalyva
vo ir kairieji $ydąi darbinin
kai (t. y. komunistai. — 
Red.), revoliucinio nusistaty- 
mb žydai su savo iškabomis

ir obalsiais. Virš 250,000 as
menų — visokių tautybių ir 
krypčių ■— dalyvavo gigan
tiškose demonstracijose. Vie
na grupė demonstrantų nešė 
labai reikšmingą iškabą, at
sakančią dienos klausimui. 
Ji skambėjo: ‘Deginamų Kny
gų Durnai Užtroškins Patį 
Hitlerį!’ Reikia pr: pažinti, 
kad šis pareiškimas pasakė 
labai daug!”
Vadinasi, “Laisvė” gėrisi de

monstracija, kurią sušaukė 
“buržuazinis” žydų Kongresas. 
Ji nepeikia komunistų, kurie 
toje demonstracijoje maršavo 
greita su “buržujais”. Pasirodo 
tuo budu, kad bent kai ku
riais atvejais ir “Laisvė” nėra 
nriešinga “klasių vienybei”.

Bet gaila, kad Brooklyno 
komunistų laikraštis nepagalvo* 
jo kiek giliau apie tą knygų 
deginimą, prieš kurį protesta
vo New Yorko demonstrantai. 
Jisai pasako tą, ką žino kiek
vienas net ir labai mažai apsi
švietęs žmogus, būtent: kad 
smurto vartojimas prieš idėjas 
liudija apie smurtininkų silp
numą. Bet šitą tiesą komunis
tų laikraštis pritaiko tik fašis
tams. O kaip yra su bolševi
kais ?

Ar Rusijos bolševikai neko
voja visai panašiu budu, kaip 
Hitleris, prieš kitaip manan
čius žmones ir jų idėjas? ' .

Hitleris naikina raštus žy-( 
dų, socialistų, komunistų ir. 
anti-militaristų. O Rusijos val
dovai komunistai” naikina raš
tus socialistų ir liberalų!

■ Hitleris uždarė kuone visus 
nefašistiškus laikraščius ir su- 
konfiskavp jų Spaustuves. O 
sovietų valdžia; dar nabašnin- 
kui Leninui esanp gyvam, užda
rė visus nekomunistiškus laik
raščius ir taip j5at sukonfiska- 
vo jų spaustuve^.

Tai koks gi yra principialis 
skirtumas tarpe bolševizmo ir 
hitlerizmo?

Tiesa, Leninas nedegino kny
gų ant laužo. Bet sovietų val
džios “švietimo” komisaras 
prieš keletą metų paskyrė tam 
tikrą komisiją, kuri “išvalė” 
viešuosius knygynus ir mokyk
lų bibliotekas, išimdama iš jų 
visas “trepnas” bolševikams 
knygas. Savo laiku buvo spau
doje paduoti ilgiausi sąrašai tų 
knygų, kurias 'bolševikų val
džios komisija pripažino “ken
ksmingomis” ir pašalino iš bi
bliotekų. Tenai buvo minima 
p e tik Biblija, bet ir kai ku
rie veikalai “pacifisto” Tolsto
jaus, daugelis raštų Plechano- 
vo, Kautskio ir (vairių kitų 
garsių rašytojų.

Vežimus tų knygų bolševikai 
sukurino krosnyse, o kitas, tur 
būt, taip sau sudraskė ir su
naikino.

Taigi bolševikai atliko tokį 
pat vandalizmą, kaip ir hitle
rininkai, tik jie tai padarė apie 
dešimtį metų anksčiau Už pa
staruosius! Rusijcfi! bolševizmas 
tuo budu davė pavyzdį ir pra
mynė įtaką Vokietijos hitleriz- 
mui ne tik skelbime fanatiškos 
neapykantos prieš demokratiją, 
bet ir 'knygų naikinime!

Todėl, kada šiandie musų ko
munistėliai Brobklyne ir kitur1 
su pasipiktinimu kalba apie 
barbariškus Vokietijos fašizmo: 
žygius, tai kiekvienas sveiko 
proto darbininkas turi teisę jų 
paklausti: 0 kodėl gi jus ne
protestuojate prieš smurto vai
tojimą bolševikiškoje Rusijoje?

, Ę?dėl komuniste,, giriate 
są vietų y aidžią, kuri sutrempė 
žodžio, spaudos ir minties lais
vę? Kodėl jus nereikalaujate, 
kad jūsų dvasios vadai Mask
voje sugrąžintų žmonėms teisę 
^kaityti -įr spausdinti socialia-: 
tiškas ir kitokias knygas?

Jeigu laikraščių draudimas ir 
knygų naikinimas Vokietijoje 
lemia pragaištį hitlerininkams, 
tai tokio pąt smurto vartoji
mas Rusijoje lemia pragaištį ir 
bolševikams. 
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Anglija nyksta. Prieš kiek 
laiko Anglijos mokslininkų 
komisija paskelbė, kad kas 35 
metai Anglija praranda 6,600 
akrų žemės. O tai pareina iŠ 
to, kad jura laipsniškai tąrsj 
graužto graužia krantus. Va
dinasi, sausžemis nyksta.

Tačiau didelio pavojaus 
bent dabartiniu laiku Anglijai 
nėra, kadangi mažiausiai tu
rėtų praeiti 172,656 metai, kol 
jura galutinai apsemtų visą 
Anglijos sausžemį. O tai įvyk
tų tik tame atvejyje, jeigu vi
sai nieko nebūtų daroma. Bet 
taip nėra: jau dabar anglai 
stveriasi tam tikrų priemonių, 
kad apsiginti nuo juros.

Oscar Wilde Vertė A. Kartonas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
--- - ii r ■ iiia, ... .................................. ........................................ .

(Tęsinys)
Tada jis .atkreipė savo dė

mesį prie išsiuvinčjimų bei 
nertinių ir tapietų, kurie už
imdavo freskų vietą šaltose 
šalyse šiaurines Europos tau
tų. Jam betyrinėjant tą už
davinį — ir jis visados turėjo 
nepaprastą būdą laikinai vi
siškai atsiduoti pasirinktam 
darbui — jis beveik nulindo, 
patyręs, apie sunaikinimą, ku
rį Laikas buvo padaręs ant tų 
gražių bei nuostabių daiktų. 
Ar šiaip ar taip, jis pats išli
ko nuo to sunaikinimo. Vasa
ra po vasaros praėjo ir gelto- 
ninarcizai pražydėjo ir nuvy
to daug sykių, ir baisybių 
naktys atpasakojo jų gėdos 
pasaką, o jis ncatsimainė. Jo
kia žiema nesugadino jo vei
dą, ir nesutepė jo, lyg žiedo, 
žydėjimą. Kaip skirtinga buvo

galėjo surasti, audinių bei ner
tinių pavizdžių, įsigijęs pui
kių Delhi muslinų, švelniai 
aukso siūlais atvaizduotomis 
rankomis, spindinčiais vaba
lėlių sparneliais apsiūtomis; 
Dacca audinių, kurie, už jų 
plonumą vakarų žemėse va
dinami “austu oru’’ ir “tekan
čiu vandeniu” ir “vakarine ra
sa”; keistai išfiguruotų Javos 
drobių; nepaprastai išdirbtų 
kiniškų geltonų uždangų; pū
kuotu atlasu arba Švelniu mė
lynu šilku aptaisytų knygų ir 
fleurs de lys išdirbta paukš
čiai ir kiti vaizdai; lacis ske
petų, vengrų virbalu dirbtų; 
Gruzijos išdirbinių, ant kurių 
buvo išdirbti jų pinigai, ir 
pajoniškų Foukous, su jų žal
svu auksu ir nuostabių plunk
snų paukščiais.

Jis turėjo ypatingos aistros
—o—

Naujos salos. Prieš kelias 
dienas laikraščiai pranešė, 
sovietų ekspedicija atšiauryje 
surado naują ir niekam dar 
nežinomą salą.

Per paskutinius kelis desėt- 
kus metų surasta nemažai 
naujų salų. Įdomiausias daly
kas yra tas, kad tos salos daž
nai atsirand ten, kur pirma 
buvo vanduo. Mat, musų že
mės paviršius nuolat kinta. 
Vienoje vietoje vanduo apse
mia sausžemį, o kitoje vietoję 
netikėtai juros dugnas iškyla 
ir pasidaro nauja sala.

—0—

Greitumo kaina, šiandien 
automobiliai yra daug greites
ni ir parankesni, negu prieš 
penkerius metus. Jie taip pat 
žymiai pigesni. Tačiau jų už
laikymas kainuoja žymiai 
daugiau..iO tai pareina iš to, 
kad moderniški automobiliai 
sudegina daug gazolino.

Dr. Harrison E. Howe, žy
mus Amerikos chemikas, ap
skaičiavo, jog prieš penkerius 
metus, vidutiniškai imant, 
reikėjo vieno galiono gazolino, 
kad nuvažiuoti aštuonioliką1 
mylių, šių dienų moderniškas, 
aštuonių cilinderių automobi
lius vienu galionu gazolino va
žiuoja tik apie dešimtį mylių.

Reiškia, moderniški auto
mobiliai turi daugiau pajėgu
mo ir jais galima greičiau va
žiuoti, bet už tai važinėtis jaip 
brangiau kainuoja, negu pir-. 
ma.
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Padangų amžius, šiomis die
nomis inžinieriai Detroite da
rė eksperimentus su automo
bilių padangomis (tajerais). 
Pasirodė, jog visiems žinomas 
posakis, kad lėčiau važiuojant,; 
galima toliau nuvažiuoti, — 
yra teisingas ir šiame atvejy
je. . ;

Padangos ilgiausiai laiko, 
kuomet jomis nevažinėjamą 
perdaug smarkiai. Kada vą- 
žiuojania ne daugiau, kaip 4Q 
niylių per valandą, tai padan
gos labai ilgui tveria. Jomis 
galima išvažinėti dvidešimt s|i 
viršum tūkstančių mylių. Tuo 
tarpu tps pačios išdirbystės 
padangos, važiuojant .po 50 ir 
daugiau mylių .per valandą, 
atlaiko tik apie dešimtį tūks
tančių mylių.

Kraujas ir juros vanduo. Vi
si žino, kad kraujas yra sų-; 
rus. Mokslininkai sako, jog 
tas faktas turi didelės reikš’ 
nris. Quinton dar 1900 m. pa
reiškė tą nuomonę, -jog žmo
gaus ir kitų gyvūnų krapjaą 
turi daug bendrumo sp juroįs 
vandeniu, ypač surupio atžvil
giu. O dabar W. J. Dakin, ži
nomas nioksliniųkas ir Dakin 
skiedinio išradėjas, tvirtina,' 
jog kraujo sūrumas ipąręįna 
iš to, kad pirmieji gyviai (iš 
kurių išsivystė žemės gyvū
nai, o veįįau ir žjnogus) atsi
rado juroje.

Su materialiais daiktais! Kur 
jie dingo? Kur pasidėjo tas 
didelis šafronų spalvos švar
kas, ant kurio dievai kariavo 
prieš milžinus, kurį dirbo bru- 
nietės mergelės deivės Atenos 
patenkinimui? Kur gi tas di
dingas velariumas, kurį nero- 
nas buvo ištiesęs skersai Ko- 
loseumo, Ryme, ta titaniška 
purpurinė buorė, ant kurios 
buvo atvaizduota žvaigždėtas 
dangus ir karietoje Apolo va
žiuojantis aukso vadelėmis ir 
baltais žirgais? Jis ilgėjos pa
matyti įdomias stalo servetė
les, saulės Kunigui padirbtas, 
ant kurių buvo parodoma visi 
skanumynai įr mastai, kurių 
galima butų poklliui pagei
dauti. Karaliaus Chilperiko 
šermeninę drobę su trintis 
šimtais auksinių bičių; fantas
tiškus rubus, kurie sukėlė Pen
tyse yiskupo indignaciją, buvę 
išmarginti J^iutais, . panterais, 
lokiais, šunimis, miškais, uo
lomis, medžiotojais — faktiš
kai viskuom, ką tapytojas ga
lėjo įš gamtos- ątvaizduoti,”— 
ir švarką, kurį Karolis iš Or
leano kada tai buvo'nešiojęs, 
ant kurio rankovių buvę išsiu
vinėta eilės dainos, praside
dančios “Madame, je suis tout 
joyeux”, o iliuziškas palyleji- 
mas žodžiams, aukso siūlais 
išsiuvinėtas, ir kiekviena gai- 
&a, tais laikais buvusios ketur
kampės, buvo sudaryta iš ke
turių perlų. Jis buvo skaitęs 
apie kambarį, kuris buvo iš
taisytas palociuje, mieste 
Rbeinis, Burgundijos karalie
nės- Joan -naudai, ir buvęs iš- 
siuvinėjimais išpuoštas “tūk
stančiu trimis šimtais dvide
šimt viena papūgomis, kara
liaus emblemomis pagražinto
mis ir penkiais šimtais šęšios- 
dešimt viena plaštakėmis, ku
rių sparneliai panašiai buvo 
pądailinti karalienės emble
momis, 'viekas išdirbta auksu.* 
Katrina de Medičis turėjo liū
desio lovą iš juodo aksomo 
kuris buvo pusmėnuliais i|r 
saulėmis apibafštytas. Lovop 
•uždangos buvo dainasko, la
pų ir gėlių vainikais išrašyto 
ant aukso ir sidabro lauko, p 
pakraščiai perlais apsiuvinėti. 
Lova stovėjo kambaryje, ku
rio fjięnųs buvo dengtos kara
lienės ženklais, iš juodo akso
mo išplautais, ir ant sidabro 
audeklo. Louis XIV turėjo au
ksų išsiuvinėtas lųotcriškas fi- 
gurąs pepkiplikos pėdų aukš
čio savo f rupiuose. Karališka 
lova Sopie^io, Lenkijos ka
raliaus, buvo padaryta iš 
Smirnos auksinio audeklo, tur 
kizais apsiyvipėto ir ištrauko
mis jš korąno įšrašyto. Lovys 
ramsčiai buvo sidabruoti, pui
kiai išdailinti > ir gausiai apdė
ti įenameliuptais ir brangak
meniais apsodintais medaliais, 
Ta lova buvo .paimta iš Tur
kų stovyklps prie Vienos, kur 
Mahometo vėliava stovėjo po 
spiųdįnČio aukso baldakimu.

Ir taip ištisą ipetą jis bala
de surinkti puikiausių, ką jis

prie bažnytinių rūbų, taip gi, 
kaip, iš tikro, jis turėjo prie 
visko, kas lietė bažnytines ap
eigas. Ilgose cėdros skryniose, 
kurios buvo pasieny vakarų 
pusėje jo namo galerijoj, jis 
turėjo sukrovęs daug puikių 
įr nedažnai užtinkamų pavy
zdžių, kurie buvo tikri Kris
taus Nuotakos papuošalai, ku
ri privalo dėvėti purpurinius 
rubus ir brangakmenius ir 
plonas drobes, kad uždengus 
išblyškusį apmirusį jos kūną, 
kančiomis nuvargintą, kurių 
ji ieškojo, ir sužalotą sau už
duotais skausmais. Jis turėjo 
puikiausią raudono šilko ir 
aukso siūlų damasko kopą, iš- 
figuruotą auksinėmis pome- 
granatomis įsodintomis į šešių 
lapelių formalius žiedus, to
liau, į abi pusi, buvo perlų 
grūdeliais išdirbti ananansų 
pavidalai. Stula buvo į sky
rius išdalinta, vaizduojančius 
Nekaltos Panelės gyvenimą, o 
ant gaubto buvo dažytais šil
kais išfiguruotas Nekaltas Pa
nelės apvainikavimas. Tai bu
vo penkiolikto šimtmečio ita- 
lijoniškas darbas. Antra kopa 
buvo žalio aksomo, širdies pa
vidalo akanto lapų grupėmis 
išsiuvinėto, iš kurių tęsėsi il
gais stiebeliais balti žiedai, 
kurių dalys'buvo sidabro siū
lais ir spalvuotais kryštuolais 
išsiūtos. Ant kopos sagutės Se
rafino galva buvo storai auk
so siūlais išsiūta. Stula buvo 
raudonų ir auksinių siūlų au
deklo ir buvo žvaigždėta dau
gybe šventųjų ir kankinių me
dalių, tarp kurių buvo šv. Se
bastijonas. Jis turi gintaro 
spalvos šilko arnotas, taip gi, 
ir molino bei auksų išsiuvinė
to šilko, geltono damasko šil
ko ant kurio buvo vaizduoja
ma. Kristaus aistros ir nukry- 
žiąvojimas ir išsiuvinėti liūtai, 
•povos ir kitos emblemos; dal- 
matiško balto atlaso ir rausvo 
šilkų damasko, tulpėmis, del
finais ir fleurs de lys išpuošto; 
altoriaus prįešdangčių raudo
no aksomo ir molinos drobes; 
ir daug altorinįų skepetų, kic- 
liko uždangų, ir šv. Veronikos 
yrpįįų, ant kurių buvo Kris
taus veidai. Mistiški reikalai, 
kuriems tie daiktai buvo var
tojami, turėjo savyje kažko, 
kas pagreitino jo įsivaizdavi
mą.

(Bust ouugiuU)

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

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam- 
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo 4dei.
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Tarp Obicagos 
Lietuvių

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽINE

Pavasaris yra gražiausias ir 
įdomiausias laikotarpis. Po il
gos ir šaltos žiemos gamta pra
deda atgyti. Juodi ir paniurę 
laukai vis daros jaukesni ir 
linksmesni. Pradeda želti žolė 
ir žaliuoti medžiai.

Miestiečius žaliuojančios gi
rios ir laukai viliote vilioja. 
Kiekvienam narosi išvažiuoti už 
miesto ir praleisti kelias valan
das tyrame ore.

Gegužės 21 d. visiems naujie- 
niečiams ir jų draugams bus 
gera proga ištrukti iš miesto 
dulkių ip kartu pasilinksminti 
The Oaks darže, kur įvyks šau
ni gegužinė. Ten ne tik visi 
galės linksmintis, bet ir bus 
palinksminti. O linksmintojų 
bus įvairių: “dzūkas“ Bancevi- 
čius atvažiuos su buriu ristikų, 
dalyvaus vienas geriausių lietu
vių tarpe armonistų. O jo ar
monika—tai tikras pianas. Bus 
arklių lenktynės ir djaug, daug 
visokių kitokių pramogų. Ra- 
dio Kliubas su garsiakalbiais ir 
su buriu artistų krės visokius 
šposus ir linksmins publika.

žodžiu sakant, tai bus įdo
miausia gegužinė, kokių kada 
nors chieagiečiai yra turėję. N.

“Pirmyn” chorui už
baigus žieminį se

zoną su “Pepitą”
Korespondento balsas apie sek

madienio gegužes 7 d. pa
rengimą. ‘

Pereitą sekmadienį “Pirmyn” 
choras užbaigė šio žieminio se
zono veikimų su operete “Pe- 
pita”. Žmonių prisirinko pil
na Lietuvių Auditorija. Jų ne
galėjo sulaikyti nė lietus nė 
perkūnas, visi entuzijastiškai 
klausėsi žavėjančių meliodijų, 
net keletą valandų. Pirmiaus, 
kaip atsimenu, jokiu budu ne
galima buvo taip užinteresuot 
lietuvių publikų, kad scenoje 
pastačius ir geriausias dramas. 
Dabar kas kita su operetėms. 
Mat vaizduojant gyvenimų žo
džiais nieliodijose lietuvio sie
lai geriausia atatinka. Tas 
brangintinas paveldėjimas, tai 
nuo musų protėvių, kurie per 
šimtmečius Lietuvos gražutę 
gamtų apdainavo, ir lietuvis 
per visų savo gyvenimų šimt
mečiais damose paliko savo 
tradicijinius papročius ateinan
čioms gentkartėms. Užtai da
bar, kad ir svetur gyvenačiam 
lietuviui, tas brangus paveldė
jimas jo sieloj vargu beišnyks.

Uždangą pasikėlė vieną valan
dą vėliaus negu buvo garsinta

Sutemo. Vėjas šniokštė .at
simušdamas su lietum į Audi
torijos langus. Tamsus debe
siai kartkartūms nušviesdavo 
ugninėms juostoms, ir perkū
nas dievaitis šaudė iš savo ka- 
nuolių. Uždangai pasikėlus 
sugaudė didžiulis Lietuvių 
Simfonijos orkestras, o iš lau
ko pusėse gamta su savo mu
zikos galybe — tartum akor- 
davo. Lošimas dainomis ėjo 
iš Meksikos romantiško žmo
nių gyvenimo, jų papročių ir 
jų meilės linkui savo kalnuo
tas šalies. Tąi gana įspūdin
gas ir žingeidus scenos kūri
nys. Sykiu ir puikus pavyzdis 
mums lietuviams, parudęs lęiek 
mes turėtume brangini—įver
tint musų Lietuvos gamtišką 
grožį, musų žmonių budę, ir 
musų papročius.
Artistai Išrodė savo gabumus

Visi artistai atliko savo už
duotis gana gerai, bet už vis 
geriausia publikai tiko tai dai
nininkai vadovaujančiose ro
lėse. Ir reikia pažymėt, kąd 
tie dainininkai tai buvo Pir
myn choro nariai ir čia augęs 
jaunimas. Juos sumokino pp. 
Steponavičiai ir jiems pagel
bėjo p. Kl. Jurgelionis.

Tango ir dar vienas Ispaniš
kas šokis kurį vienas kores
pondentas daugiausia išgyrė — 
kaipo pamargininias ir priedas 
prie operetės, tiesa, buvo at
liktas gana gerai. Graži kūno 
gracija, vikrus judesiai, bet 
patys šokiai savyje neturėjo 
jokios reikšmės ir užtai anaip
tol negalima jų dėt ant svars
tyklių sykiu su operete. Ne
bent jau būt šokus Ona Pavlo
vą su savo šimtiniu šokėjų ba
letu. Sccnerijos buvo puikios.

Kaip jau girdėjau, tai pp. 
Steponacičiai su Pirmyn choru 
ateinantį sezonų ketina pasta
tyt viena iš geriausių lietuvių

operečių 
ir
ipo.
«Hėti, kad lietuvių čia augęs 
jaunimus, lankęs mokyklas, su 
pamėgimu darbuojasi lietuvių 
meno srity ir tai laiko sau už 
priedermę. — Juozas.

lietuvių 
lietuvių 

Smagu yra

kalboj 
gyveni* 

pažy*

L. Mot. Piliečių Ly
gos arbatėlė mo
tinų pagerbimui

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
gą (Lithuanian Women’s Civie 
League) vakar surengė jdomų 
popiet; pagerbimai Motinų. Va
kar buvo Motinų Diena. Popie
tis jvyko su arbatėle, užkan
džiais ir įvairiu programų, pri
taikintu tai dienai, Sandaros 
svetainėje, 814 West 33rd St. 
Buvo pasižadėjusios programa 
dalyvauti p. M. Ivanauskaitė- 
Schultz, p-les Viktorija Vaite- 
raitė ir Al. Malųla, pp. Malelų 
dukrelė. ,

Motinų Dienos popiečio su’ren- 
gimui darbavosi komisija, susi-; 
dedanti iš sekančių asmenų, M. 
Schultz, J. Andriulienė, A. Tan
ke ir M. Zolpienū.-—K«

iš anksto apie tai susidomėti 
ir žinoti kuris iš klubiečių yra 
kvalifikuotas užimti Antaųo 
Juso vietę.

Musų ligoniai
Kazimieras Valentas, kuris 

užlaiko valgyklų 4180 Archer 
Avė. jau sugrįžo iš šv. Kry
žiaus ligonbučio . Pranas Ja- 
kaviČia, kuris buvo susižeidęs, 
jau pasveiko. Yra dar daug ir 
kitų ligonių, kuriems vėlinu 
greito pasveikimo.

Dar apie musų pikniką
Keistučio klubo pikniko ko

misija praneša, kad jau viskas 
yra prirengta 18-tai birželio. 
Piknikas įvyks J. J. Spaičio 
miške vadiname Shady Troe, 
prie Archer Avė. priešais Oh 
Henry Park, Willow Springs, 
Illinois.

Musų kasįerius Kaz. Warnis 
jau pasižadėjo aukauti vienų 
didelį "Keksų” įŠlaimėjimui.

St. Narkis, kor.

draugiškų išvažiavimų prie Tau
tiškų Kapinių. Komisija paė
musi vietų praneš apie tai per 
spaudų. Prašau tėmykite “Nau
jienas”.

Pabaigoj susįrinkimo A. Miš- 
čikaitienė skaitė feljetonus, vie
nų iš “Tėvynes”, kitų iš “Nau
jienų”. Narėms jie labai pati
ko. Sekančiame susirinkime 
narės prižadėjo palinksminti p. 
A. Zabukienė.—Z-nė.

Garsinkitės “N-nose”
Lietuviai Gydytojai

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122

Lietuvių Keistučio 
Klubo žinios

Kliubas atgavo savo pinigus
Ačiū advokato Žiurio jr Ko- 

misijos narių P. JakaviČiaus ir 
J. Balnio pastangomis, musų 
kliubas atgavo savo pinigus, 
kuriuos piktadariai buvo atė
mę iš musų kasieriaus Kaži* 
miero Warnio. Tas faktas pa
rodo, kad apsimoka kliubams

“Apšvietietės” pa
gerbė mirusių narę 
Adelę Daubarienę

Nutari rengti Motinų Dienos 
vakarėlį ir draugiškų išva
žiavimų

Dr-jos “Apšvieta” mė- 
susirinkimas įvyko ge- 
d. Sandaros svetainėje, 
pradiniais formulumus,

BOLESLOVAS PURLIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 11 dieną. 6:30 valandą va
kare 193 3 m., sulaukęs 43 metų 
amžiaus, mirė Rockford. III., paėjo 
iš Ukmergęs apskr.. Balnikų para
pijoj. Balandžių kaimo.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 2 

brolius Klemensą ir Simoną, brolie
nę Magdaleną ir jų šeimyną ir gi
minės, o Lietuvoj seserį Palucija.

Laidotuvėmis rūpinas brolis Si
monas.

Kūnas pašarvotas, randasi 7248 
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny, 
gegužės 16 dieną. 2 va!, po piet 
iš namų bus nulydėtas j Concordia

Visi a. a. Boleslovo Purlio gi
minės, draugai ir pažįstami eSai 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
Jaidotuvėse ir suteikti jam< paiku-; 
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, 
Broliai, Brolienė 
ir Giminei.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rii»s J- F. Eudeikis, Tsl. Yards 
174!

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvini akių įtempimą, karia eiti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotttmo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystt ir toliregyitf. Prirengia 
tfilingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusi pigiaųa, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimu akys ati
taisomos be akinių, Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

DR. MARGERIOPRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesni ir patogesni vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 —-9

2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2261 West 22nd Street

Seredomis ir nedaliomis pagal ąuttrtį.
Rezidencija 6631 So. California Aue.

Tdefonae Repnblk 7861

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaiką ligą Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTB 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus semdomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais U 
Ketvertais.

Rez. TeL HYDE PARK 3395

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Patyrimas
, _ Komplikuotuose

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted S t.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki

Nedėliomis puo 10 iki 12
8

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai
Phone Armicage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUutoukee Avtnoa

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

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grjio ii Buropoe ir vėl ptoktikuoja 
lėnojoj vietoj. 

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
. Tel. BOULEVARD 9199

PADĖKAVONĖ

+
Al A

ONA MATUTIENĖ
Kuri mirė gegužės 6 dieną 

193 3 m. ir palaidota tapo gegu
žes 11 d., o dabar ilsis švento 
Kazimiero kapinėse, amžinai nu
tilus ir negalėdama atsidėkavot f, 
tiems, kurie suteikė jai paskutinį - 
patarnavimą ir palydėjo ją į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami ' 
jos prasiialinimą iš musų tarpo, į 
reiškiame giliausią padėką datyva- *. 
vusiems laidotuvėse žmonėms it ' 
suteikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui. Kun. Švarliui, kuris atly* 
dėjo iš namų į bažnyčią, Kleb. Į 
Skripkai, Kun. švarliui ir Kun. i 
Statkui kurie atlaike įspūdingas 4 
pamaldos už jos sielą; dėkavojame > 
graboriui Eudeikiui kuris savu i 
geru ir mandagiu patarnavimu gar- i 
bingai nulydėjo ją į amžinastį, o t 
mums palengvino perkasti n u liūdi- ■ 
mą ir rūpesčius, dėkavojame grab- J 
nėšiams, gėlių aukautojams ir šv. << 
Mišių aukautojams, giminėms, . 
draugams, kurie paguodė mus nu- J 
liūdimo valandoje ir pagalios dė- - 
kavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau muąų 
mylima moteris ir motinėlė sako
me: ilsėkis šaltoj žemelėje ir lauk 
mus. akinant.

Nuliūdę,
Šeimyna Matučiai.

PRANCIŠKUS KREMANSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge- I 
gūžės 12 dieną, 5:15 valandą va- Į 
kare 1933 m, sulaukęs pusės am- 1 
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., Lin
kuvos miestelio.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime mo- I 

terį Moniką po tėvais Vaiteku- 
naitė, 2 dukteris Valeriją Gratch- 1 
nėr, žentą Joną, Birutę, ąunų Al- t 
fonsą, giminaitę Kazimierą Buže* 
vičiutč ir giminės, o Lietuvoj se
serį ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 4102 
So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks antradieny ge
gužės 16 dieną, 2:00 vai po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines

Visi a. a. Pranciškaus Kr«mans-«! 
ko giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly- U 
rauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei-^ 
kinimą.

Nubudę liekame.
Jdotuie, Dukteryc, Sūnūs, ■£
Žentas it Giminės. $

1138.

vo turto apdraudę.
Klubo sekretorius Anton J ūsas 

rezignuos
Pagal paties Antano Juso pa-; 

reiškimo yra pamato suprasti, 
kad jis ateinančiame susirin
kime, birželio 4-tų d. rezignuos 
iš sekretoriaus vietos. Kadan
gi sekretoriaus pareigas yra 
gana sunkios ir ne bet kas gali 
jas atlikti, vertėtų khibiečiams

BRIDGEPORTAS.— Lietuvių 
Moterų 
nesinis 
gūžes 2 
Atlikus
narės pagerbė mirusių Adelę 
Daubarienę atsistojimu vienai 
minutei.

Vakarėlio rengimo komisija, 
susidedanti iš veiklių narių, pp. 
Miščiukaitienės, p. šidiškienės 
ir Paulauskienės pranešė, kad 
jų yra rengiamas va
karas motin ų pagerbi
mui. Taigi į nutarta rengti

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenua
CHICAGO. ILL.

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

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

Tti. Seeley 7330
Namų telefonas Brumwick 0597

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

Kenwood 5107

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS — 

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Centfal 7464

Gegužio 1 d. permainau ofisą 
valandos 10 iki 12 ryto 

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

Nedėlioj . sulig sutarimo 
Dr. Joseph F. Andersunag 

KOJŲ specialistas
6254 S. Ashland Avė 2 lub. Cbicago, ĮU. 

Ofiso Tel. Prospect 0917 
Rez. Puilman 3224

F. J. RADZIUS
Ine.

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 18th St. Tel. Canal 6174

Cbicago, III.

iki 11 valandai ryte: 
iki 8 valandai vakare.

Tel.
VALANDOS: 

nuo 9 
nuo 6

apart iventadienio ir ketvirtadienio •

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS: 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Aehland Aut., 2 laM 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

"eMbhrUkq, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 yaL ryte* n«o 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Pbone Midway 2880

EUDEIKIS IR SŪNŪS
P R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAJNĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKĄl 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340; South Kedzie Avenue

SIM0N M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

PATARNAVIMAS DIENA ® NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rūšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi dauginu
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 didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodj- 
džiausias.
Niekui* kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randąsi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais ;DYKAI dėl šermenų. 
Nubudimo valandoje, pašaukite šiąi

J, f. JEUDEIKIS
LIETUVIU GRABORIUS

plDVMS OFISAS
AVĖ.

CHICAGO.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Boalevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal s u tart j.

Telefonas Yarda 0994

Dr. MAURO KAHN 
4631 South Athland Agentu 

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boalevard 5914

DR. NAIKUS 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniaū pagal sutartį.

Ofisus Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

8102 So/ Halsted St
kampas 3 Ist Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedeliomis ir Iventadkniais 10—2.

Tel. Lafęyette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentiporth Ąve., Cbicago, 11L 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL

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

L J. ZOLP
GRABORIUS

\ 1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413
į Į327 So. 49 Ct.

T|l. Cięero J 724. Koplyčia dykai

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Auenoe 
Telefonai Virgin!* 0036

Advokatai

r " 1 u i i.........  ........ .

lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

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

Trečjadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Virš Gregg Vaistinyčios

A. A. SLAKIS
Advokatas

Mietto ofiiae 77 IV. Washington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

.Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Lietuves Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

w Physical Tberapy
& Midwife

|HĮ®6109 South Albany 
Avenui

■ ®SsStoIP ’ Pbone
Hemlock 9252

ĮgĮL ' Patarnauja prie gim-
JĮgW| dymo namuose ar b- 

goninese, duodu ma- 
8sa8«» electric treat- 

W ment ir maS“«t>c
A-MMI Manketą ir t. t.

| Mj Ja Moterims ir mergi-
“ISssglBSs; nom patarimai do 

*” vanai.

n

Ar' 1 , ’ ‘ 'ixf J.-,į;

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

kampas 67th ir Arteslan Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų b 

nedilicims pagal susitari**-

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. RockufrU St. 
Tek Republic 9723

Rez. 6600 South Artetian Ąvetnu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark -
Telefonas State 7660: valandos 0—3

W. Side: 2201 W. 22 SL (Cerraak Rd)
PaoedUlo. Seredos ir Paturėtos rak. O Ua C 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Reckwell Street 

ūtaralnko. Ketverto ir Sabatos vak. 7 Iki k 
TftlefpasR BepubUo OBOO

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise paginusias, išputusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Hahted Street 

TeL Boulevard 1401

Tel. Calumet 1656

ADVOKATAS
3241 So. Halsted St.

Viri Jociaus Restaurąnto 
Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak.
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nORTGAGE BANKERS

Šimkus; Remembrances

o

2608 West 47th St.

MADOS MADOS MADOS

1 3 6 0 KILOCYCLES.

And nu
kalbėti 
Butkus

(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES

Siūlo $50 už informacijas apie 
piktadarius; automobilis pa
vogtas nuo 47th ir Ashland

NAUJI ir vartoti barams fixturiai ir 
da Fountain (20 centų ant dolerio). 

1434 So. Wabash Avė.

Egzaminuos mergaites ir ber
niukus įsi o jaučius į s veikiau
sio berniuko ir sveikiausios 
H e I u vailės konkursą.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

kitus asmenis, tik 
įterpdamas žodį

išėjus kalbėti, ščy- 
ėinė kaisti ir ma-

PARDAVIMUI Ice Box’as, telpa 300 
irų ledo, 2 show kęsai, 2 barai, svars
tės. Pigiai. 641 E 93 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

ILLINOIS AUTO WHEEL B RIM 
». 16 E. 23rd St. Tel. Victory 9206. 
itai — Lankai, nauji ir vartoti. Pa- 
symas ir perbudavojimas, medinį, dra- 
lį, disc ir trokų ratai, ašis išlyginamaREAL ESTATE

Biznis pamatuotas teisingumu

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
5023 S. Halsted St 

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

konkursų. Egzami- 
darbų atliks penki 
ir slaugės. Motinos 
prašomi atvykti su

Iš “N. G.” redakcijos nario E. Butkaus ir “Vilnies” 
redaktoriaus V. Andrulio debatų

NEBŪK PLIKAS!
Musų gydymo metodu netik sustabdo pli
kimą, bet ir užaugina plaukus. Mes iš
naikiname pleiskanas, kurios yra priežas
timi naikinimo plaukų. Mes atgaiviname 
pražilusius plaukus, garantuojame užau- 
ginimą plaukų — Mokestis žemos.

Nemokėkite pinigų kol nepatirsite pa
sekmių. Mes duodame treatmentus, vy
rams ir moterims.

Neparduodame jokių gyduolių ir 
suvedžiojame jus prižadais.

Pasitarimo valandos nuo 10 ryto 
1-mos vai. po piet ir pagal sutartį.

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

siekė, Raudonos Rožės kom.— 
7, “Clippers” — 0.

Automobiles
AUTOMOBILIUS

Patyrus automobilių mekanikas pa
so jūsų namuose visokių iŠdirbyŠčių 
tomobilius už labai prieinamą kai-

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Italsai

BARUI fixturiai, bučernės fixturiai, 
e Cream baksai, Soda Fountain ir t. t. 
iligheim Company, 1607-1 1 South 
ate St.

Sklokininkai” trijuose “raunduose” penk 
tadienį supliekė “ščyruosius”

Sklokininkas*’ E. Butkus 
smarkiai supliekė “Vilnies” re
daktorių F. Andrulį debatuo
se, kurie įvyko penktadienį, 
gegužės 12 <1. Cbicagos Lietu
vių Auditorijoje, “ščyrųjų” pu
sę gynė Andrulis, o sklokinin- 
kų — Butkus, “Naujos Gady
nės” redakcijos narys iš 
Brooklyn, N. Y.

Vilniečiai ankščiau pabėgo 
nuo debatų ir gegužės 10 die
nų surengė prakalbas, ar kaip 
jie vadino “debatus”. Garsi
no E. Butkaus vardų “Vilnyje”, 
pareikšdami, kad jis stosiąs į 
“debatus”. Bet Butkus tuo 
laiku nebuvo Chicagoje, nes 
faktinai debatai turėjo įvykti 
gegužės 12 d.

Žmonėms suėjus į “Andru
lio debatus” geg. 10 d. Andru
lis pareiškė, kad Butkus ir vi
sa jo skloka bijo eiti su juo 
persiimti ir todėl nepasirodė.

Prispyrė “ščyruosius9' prie 
sienos

J. Babravičiaus dai 
navimas žavėjo pub 
lika pirmam koncer 

‘ te Chicago j
šį tikrų artistų įvertino tik 

būrelis publikos, kuri tų vaka
rų atsilankė į pirmų koncertų 
dainininko Juozo babravičiaus, 
kuris nesenai gryžo į Chicago, 
po pasekmingo koncertavimo 
Lietuvoj ir New Yorke.

Koncertas įvyko Lindblom 
High School salėje, 6130 So. 
Lincoln street, kurioje pereitų 
antradienį ir trečiadienį J. Bab
ravičius dainavo mokyklos mo
kiniams.

Ryt daktarai prade
da sveikatos konkur

so egzaminavimo 
darba

Prašo grąžinti Audi 
torijoje užmirštas 

gaidas

Kas radote šias gaidas, ma- i 
lonėkite jas grąžinti į “Naujie
nas”, o jeigu tas neparanku, į 
pašaukite Senų Petrų telefonu, ' 
Roos. 8500, o jis atvažiuos jas L 
pasiimti.

P-lės J. Mileriutės vardu ta- L 
riu širdingą ačiū tiems, kurie bi 
gaidas grąžins.—Senas Petras. "

SUSIRINKIMU i

KALENDORELIS T
Antradienį, gegužės 16

C. W. C. O. Ū. Lietuvių Be J 
darbių 63 Lokalo susirinkimas *' 
įvyks 7:30 vai. vakare Univer- 
sal Klube, 814 W. 33 St. ant L 
antrų lubų, po kairei. Visi na- a' 
riai kviečiami dalyvauti susirin- n< 
kime.—Org.

Garsinkite “N-nose” k
. . . . N

— — |k
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rBusiness Service Į

Biznio Patarnavimas _ _ K
OKSAS EXPRESS L

Kraustau Rakandus, Pianus, d 

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 cinnojame, b 
kaip tai rynas, “down spots’* ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. f
3216 So. Halsted St. s

Tel. Victory 4965 -

CHAS YUSHAS .
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS I

Įvairius pataisymus namuose atlieku ]
prieinamomis kainomis. S

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
Kreipkitės 

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite j

Canal 0935 
______________ i________________________  <

Tel. Yards 3408 L

VICTOR BAGDONAS ■
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. | ]

EKSPERAS knygvedys turi laiko pri-l 

žiūrėti jūsų biznio knygas sykį arba du 
syk į savaitę, kada bus reikalinga. Ben 
Franklin Haymarket 7800 arba Palisade 
5843. L

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 Pašau- L 
linės Parodos lauko. Tik mėnesis be- 
liko iki jos atidarymui. Pradėk statybą 
dabar ir mokėk per 2 metus. General Į 
Building Contractors Co.» 111 West 
Jackson Blvd., kambarys 401. Didžiojo 
ofiso Telefonas Harrison 1671 ir ūmam 
reikalui Skyriaus Telefonas Central 3869. 
Reikalingi salesmanai.

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

AMERICAN BOTTL1NG 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.

9 šaukite Telefonas 664 W.
510 So. Monroe St.

’ WEST FRANKFORT, ILL.

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Business Service
VISUOMENĖS ATYDAI 

Turime gerų pirkinių pigiai už cash 
mainymui visokios rūšies properčių, 

znių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
ssipirksite bent koki) nuosavybe ar 
i namelį ar kokį biznį ir tuotni ap- 
ngosite savo pinigus.
Išpildoma visokios rūšies dokumen- 

is, kaip tai pirmus ir antras margi
ns, kontraktus, Bills of Sale, Leases 

tt. Musų obalsis — "Greitas ir 
eisingas patarnavimas'*.
Viršminėtaia reikalais kreipkitės pas mus.

PAUL M. SMITH B CO.
REAL ESTATE — LOANS — 

INSURANCE
4425 South Fairfield Avenue 

Lafayette 0455

Gegužės 7 d. Chi. L. Audito
rijoje laike “Pepitos” persta
tymo p-lė J. Mileriutė galerijoj 
užmiršo dviejų dainų gaidas: 
“If I were King” ir Adams’ 
“Arabesųue”.Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijai, vedant sveikatos 
konkursų išrinkimui sveikiau- 
sio lietuvio berniuko ir lietu
vaitės Lietuvių Pasaulinės Pa
rodos skyriui, rytoj pradės eg
zaminuoti vaikus, Gage Park 
svetainėje, 55th ir Wcstcrn 
avenue. ■

į konkursų gali įstoti berniu
kai ir mergaites nuo 12 iki 16 
metų amžiaus.; Nuo 4-tos iki 
6-tos valandos vakare antra
dienį, draugijos paskirti dak
tarai egzaminuos vaikus, įsto
jusius į 
navimo 
daktarai 
ar tėvai 
jaunesniais vaikais į salę. Ver
ta pažymėti, kąd įrašydami sa
vo vaikus į konkursų, tėvai ga
lės patikrinti jų sveikatos sto
vį nepanešdamį jokių išlaidų.

Tėvai pasistengkite pasiųsti 
savo vaikus Šiame konkurse 
dalyvauti, kad drauge su ju
mis Amerikos Lietuvių Dakta
rų Draugija galėtų išrinkti 
sveikiausį berniukų ir mergai
tę.

Programas buvo turtingas. 
Viso J. Babravičius sudainavo 
20 dainų, neskaitant “bis” nu
merių. Jam akompanavo ir asi
stavo pertraukose Lindblom 
mokyklos muzikos mokytojas 
David Nyvall Jr., sugrodamas 
kelius kurinius vargonais.

J. Babravičiaus programų su
darė sekančios dainos:

\UJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

trinti pirkti automobilį prašome atpilan
ti pas Balzekas Motor Sales ir pama- 
:i naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
tomobilius, kurie turi vėliausius išto- 
linimus kaip tai floating power, auto- 
itic clutch-T-slot, pistons ir daug kitų 
gerinimų, ką tik Chrysler ir Plymouth 
Ii turėti, o kainos ■ labai nužemintos, 
irysler $795 F. O. B., o Plymouth 
45 F. O. B.
Taipat turim daugybę vėliausios mados 
rtotų automobilių, kuriuos dar išpar- 
odam nuo $25 iki $1000.
Krautuvė atdara nuo 8 ryto iki 10 vak. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė.

anleyP.Balzekas,sav. Tel.Lafayette 2082 
džiausią ir teisingiausia autom. įstaigą

—O—

“Antras romui”
Antrame “rounde” Andrulis 

buvo tiek nervuotas ir nuvar
gęs, kad nebegalėdamas at
remti faktų, niekino E. Butkų, 
Pruseiką ir 
retkarčiais 
“partijų”.

O Butkui 
rųjų kėdės
žesnieji viršilos davė signalų 
saviems pradėti baubti. Užka- 
mandiruoti jie ir užbaubė, bet 
vakaro vedėjas, J. šarkiunas, 
irgi ščyrasis, kuris į baubimų 
nelabai tiki, pagrūmojo karžy
giams, primindamas jiems 
apie kontraktų ir incidentas 
tuo pasibaigė.

“Trečias round”
Butkus nurodė, kad ščyrieji 

daugiau kenkia darbininkų 
klesai, negu gero daro. Jie 
griauja netiktai pašalpos orga
nizacijas, bet ir unijas. Jis su
minėjo, kaip jie pakenkė ang
liakasių unijai ir streikui ir 
audėjų streikams Naujoje An
glijoje. Sako, jie daug kalbė
jo ir rašė apie angliakasių na- 
cionalę unijų, kurių organiza
vo 1928 ir 1929 m., ir vietomis 
šaukė streikus, o šiandien tos 
unijos nėra nei kvapo. Visas 
darbas nuėjo Wall gatvės ka
pitalistų naudai.

Trečioje kalboje V. 
lis, visai pakrikęs, ėmė 
provokatoriškai, bet 
sėkmingai atsikirto.

Balsavimo pasekmės buvo 
sekančios: Andrulis — 70 bal
sų, o Butkus — 126. Reiškia 
E. Butkus Andrulį supliekė.

Senas Petras.

Visur Tyla — Gruodis; Ty
kiai Nemunėlis Teka — iPet- 
rauskas; Karvelėli — Žilevi
čius; Hindu Song from opera 
“Sadko” — Bimsky-Korsakov; 
The Nightingale — Rimsky- 
Korsakov; Ūžia Miškas — 
Aleksis; M’Appari from opera 
“Martha” — Flotow; The Pi- 
lot — Protheroe; Kazbek — 
Matulis; I am no Prophet — 
Rachinaninov; The Lašt Wish
— Tosti; Kur Bakūžė Samano
ta
— Tosti; Pale Moon — Logan; 
April — Tosti; Dissonance — 
Moussorgsky; The Wedding — 
Dargomisky; Močiutė Mano — 
Vanagaitis; Barcarole — Gou- 
nod; The Volga Boatmen — 
Coeneman.

Gegužės 12 d. prakalbose, 
kurias rengė Lietuvių Darbi
ninkų Draugija 4-ta kp. ir ku
riose kalbėjo E. Butkus, “Vil
nies” štabo sekėjai ir patys 
“komisarai” Andrulis, Aima- 
navičius, Jonikienė, Krakaitis 
ir visa armija ėmė laužtis į 
svetainę veltui, nemokėdami 
10c. įžangos, kuri buvo ima
ma padengimui lėšų. Kai ku
riems pasisekė įsigauti į vidų, 
bet kitus sulaikė, nors “komi
sarai” aiškinosi esu “bedar
biai”.

Tų vakarų sklokininkai pri
spyrė “ščyruosius” prie sie
nos. Jie pareiškė, “Dabar 
Butkus yra svetainėje ir jeigu 
jus norite stoti į debatus, tai 
eikite ginti savo pusę. Jus per 
visų laikų nuo skilimo kalbate, 
kad mes bijomės eiti su jumis 
į debatus. Dabar jūsų pro
ga”

Noroms, nenoroms Andruliui 
ir visiems jo ščyriesiems pri
sėjo stoti į debatus. Opozici
ja privertė Andrulį pasirašyti 
kontraktų, kad jo pavaldiniai 
nebaubs salėje. Tai buvo ne
paprastai skaudžios sąlygos 
andruliniams, tuo labiau, kad 
jie nujautė kokios bus debatų 
pasekmes. Nustoti tokio ko
vos įrankio kaip baubimo — 
tai ištikrųjų perdaug.

Vakaro pirmininkas J. šar
kiunas iš Roselando perskaitė 
sutartį ir debatai prasidėjo. 
Pirmas turėjo kalbėti V. An
drulis — 30 minučių. Antras 
E. Butkus, irgi 30 min. Antra
me “raunde”—kalbėtojams iš
puolė po 20 minučių, o trečia
me — 15. Po, debatų, kon
traktas numatė balsavimą ran
kų pakėlimu ir reikalavo, kad 
nei viena pusė nedarytų jokių 
obstrukcijų, ir kad vengtų bau
bimo, etc.
Kabinę josi prie įvairių asmenų

Andrulis, vos pradėjo kal
bėti, tuojau išėjo iš temos ir 
ėmė kandžioti jam netinkan
čias ypatas, “N.*, redaktorių 
P. Grigaitį, L. Pruseiką, J. Mic
kevičių, M. Kemešienę ir ki
tus, kurie esą blogi, nes nepri
pažįsta “andrulizmo”. Kas ke
lintą žodį Andrulis minėjo par- 
tiją. Kalbėtojas tiek nusika
mavo pirmame “raunde”, kad 
buvo aiškiai matyti, jog ščy- 
rųjų mušis bus pralaimėtas.

E. Butkus savo pirmoje kal
boje laikėsi temos ir nesika- 
binėjo prie jokių ypatų. Pa
liko ir Bimbą ramybėje. Jis 
ėmė faktus iš Rusijos komuni
stų partijos viršininkų, sovietų 
įstatymų, suvažiavimų, iš Le
nino laiškų, komunistų leidžia
mų laikraščių, etc. Tais fak
tais bėrė V. Andruliui į akis, 
lyg sėjikas žirnius į dirvą.

' y

R. R. komanda supliekė 
“Clippers”v

CICERO —- Raudonos Rožės 
klubo baseball komanda va
kar smarkiai pppliekc “Clip- 
pers’’ komandų rungtynėse, 
kuriose įvyko ųikštėje, prie 
12th Street ir 48th Ct.

šių žinių rašant rezultatai

r

Pavogė graboriaus 
J. J. Bagdono “Marą 

uette” automobili

Praeitų ketvirtadienį, gegu
žės 11 d. vagiliai pavogė grabo
riaus J. J. Bagdono, 2506 W. 
63rd Str., automobili.

Automobilis buvo coupe 
“Marųuette” išdirbystės, švie
siai rausvos spalvos, dratiniais 
ratlankiais, su laisnio numeriu 
607-868. Automobilis buvo pa
vogtas dienos laiku, kuomet 
J. J. Bagdono žmona p. Bag
donienė pirkinių reikalais at
važiavo prie Goldblatt krautu
vės, Ashland ir 47th Str. ir ten 
trumpam laikui apsistojo. Grį
žusi su pirkiniais iš krautuvės 
automobiliaus jau neberado. 
Duota žinia policijai, bet ir ji 
ikišiol automobilio dar nesuran
da.

J. J. Bagdonas prižadėjo duo
ti $50.00 dovanų tam, kuris su* 
teiks teisingų informacijų kas 
pavogė jo Marųuette”. Taigi kas 
iš lietinių patėmytų piktada
rius, praneškite J. J. Bagdonui 
viršminėtų adresu, arba telefo
nu Republic 3100.—A. J. S.

Gražus alumniečių va
karas Roselande

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

NAUJOJ VIETOJ

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM. 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

AVM.’Sū’iVi I*

rūšių nu-
10,

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: Ef»
Sienoms popiera rolelis .......... ww

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

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

AR JUS NORITE BARGENŲ 
įsišaukite tuo jaus 5717 Sheridan Road 
Praradau savo gražų namų, turiu par- 

loti karta ar skyrium.
Gražų Orientališką kaurą 9x12 ver- 

s $250—$22.50. Custom padarytas se- 
yčios setas $29, vertes $200. Kinietiš- 
is kauras, Charles of London divanas 
i kede, lounge kėdė $12. Riešuto medžio 
iegkambario setas $35. Rinktinas ne
ito medžio valgomojo kambario se- 
s, meilės sėdynė, sofa ant ratukų, mieg- 
imbario setas ir dvi lovos, radio, Kran
as, draperijos, veidrodžiai baby grand 
ianas, lempos, indai, ir kiti labai gra- 
is daiktai, paaukausiu už bile kainą.

5717 Sheridan Road

MOTERIS apie 35 ar 40 metų am- 
ius dėl naminio darbo ir prie virimo, 
mbarys ir valgis Atsišaukite 

2739 W. 37 PI.

For Rent
RENDON štoras pigiai, įtaisyta dėl 

restaurano arba aludės biznio, su vi
sais įrengimais. 6 kambariai pagyveni
mui užpakaly, basementas, garadžius.

Gera vieta, netolirenda.

1635 So.
Canal

Canal St. 
6019

EXTRA! Marųuette Parke — Išsiren
gė rasduoja štoras ir 5 kambariai — 

bile kokiam bizniui. Kreipkitės
6635 So. Sacramento Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4554 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI saliunas su visais 
įrengimais, biznis išdirbtas per 19 metų. 

4622 So. Western Avė.

ROSELAND — Visų Šventų 
parapijos svetainėje įvyko va
karėlis, kurį surengė alumnie
čių klubas. Vakarėlį pamar
gino trumpas, bet gražus pro
gramas, kurį išpildė to paties 
klubo narės. Po skanių už
kandžių susirinkusieji šoko iki 
vėlam laikui. Toks gražus va
karėlis retai tepasitaiko.

Klubo pirmininkė yra veik
li lietuvė Anelė čistautienė. 
Jai — geriausių pasekmių.

M. Butkienė.

f

(Adresas)
. A-'-* ' 1“

PARDAVIMUI grosemė Town of Lake 
apielinklje. Gera vieta ir dėl bučemės. 
4522 S. Honore St. Tel. Lafayette 53 14

S

PARDAVIMUI aludė ir ruimai dėl 
gyvenimo. Pigiai iš priežasties ligos. 
Mrs. W. 6627 S. Ashland Avė.

RENDON saliunas, arba ieškau part
nerio. Gera vieta.

Šaukite Plaza 2729

■* (Vardas ir pavardė)

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau at-
' ' .. ..l

siųsti man pavyzdį No

Mieros per .kratine

(Mieštis if valst.)

3137 — Mergaitei mokyklon eiti suknelė. Praktiška iš dviejų 
terijų — vadinasi galima ir aš atlaikų pasisiūdinti. Sukirptos mieros 8, 
12, 14 ir 16 mtų amžiaus.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių* 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1739 
?o. HaJsted St., Chicago, III,

Išvalyk Vidurius — Tai Pama
tas Sveikatai I 

TRINERIO KARTUSIS VYNAS 
Prašalina Vidurių Užkietėjimą, 
blog) apetit), Gazus, Galvos 

Skaudėjimą, Nemigą.

Sukolektuojam Pinigus
Užsilikusias renčias, visokias bilas, no

tas, džiodžmentus, kontraktus, morgičius, 
bonus ir darbininkų algas. Sukolek- 
tuojame arba išperkame.

NEREIK NIEKO MOKĖTI JEIGU 
NEBUS SUKOLEKTUOTA.

Taipgi padarome visokias investigaci- 
jas, patikriname referensus. Duodame 
patarimus namų savininkams turintiems 
kokį nors keblumą su rendauninkais.

Chicago Collection Bureau 
1039 W. 69th St. 
Tel. Normai 4400

Real Estate For Sale
Namai-Žem? Pardavimui

PARDAVIMUI ncperdidclis namaj 
arba mainysiu ant k’rautuvis. Namas ran
dasi gerame stovyje, 3364 So. Halsted 
Street.




