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Prezidentas šią sa
vaitę pasiūlys viešų
jų darbų programą

Vokietija nori išnau 
jo ugdyti militaris

tinę dvasią
Tečiaus paliks pačiam kongre

sui spręsti kaip sukelti pini
gus tiems darbams

Ruošiasi prie naujo karo ir to
dėl nori patremti pacifizmą. 
Net ir vaikai mokinami var
toti gaso kaukes.

WASHINGTON, geg. 15. — 
Prezidentas Rooseveltas dar šią 
savaitę patieks kongresui bilių 
paskirti $3,300,000,000 viešie
siems darbams ir visą viešųjų 
darbų programą, tečiaus jis ne
duos jokių rekomendacijų kaip 
sukelti pinigus tiems darbams.

Apskaitoma, kad reikia su
kelti $220,000,000 j metus, kad 
apmokėti nuošimčius už pasko- 
lo bonu ir dalį bonų kasmet 
išpirkti, kad su laiku tuo budu 
jie visi butų išpirkti.

Daugiausia svarstoma apie j- 
vetfmų prekių taksų. Pats pre
zidentams tokiems taksams ne
pritaria. Tečiaus jei kongre
sas manytų, kad nėra kitokio 
budo sukelti pinigus, jis sutiks 
priimti ir prekių taksite. To
dėl prezidentas ir paliks pačiam 
kongresui spręsti kaip finan
suoti viešųjų darbų programą.

Amerika nesitiki sve 
timų šalių mokė

jimo skolų
WASHINGTON, geg. 15. — 

Prezidentas Rooseveltas nesiti 
ki, kad nors vienas Amerikos 
skolininkas sumokėti) birželio 
15 d. priklausairčią' -^dalį sko
los. Prezidento pajamų sąma
toj irgi nėra numatyta pajamų 
iš skolininkų.

Valdžia tikisi turėti $2,200,- 
(XX),000 pajamų ir visos jos bus 
sukeltos taksais.

Preznbntas dar nėra paskel
bęs, u.r jis mano, kad visos ša 
lys atsisakys mokėti skolas, ar 
jis pats rengiasi paskelbti sko
lų moratoriumą.

BERLYNAS, geg. 15. —Vice
kancleris von Papen šeštadieny 
kalbėdamas dideliam monar- 
chistinių plienšalmių susirinki
me Muenstery pareiškė, kad 
Vokietija buk nenorinti karo, 
bet( tik nori išnaikinti pacifis
tinę humanitaristinę dvasią, nes 
pacifizmas rūpinosi sukurti pa
togų gyvenimą negarbingo mir
ties karo lauke.

Dabartinės Vokietijos vldžios 
tikslas, sakė von Papen, yra iš- 
naujo Ugdyti Vokietijoje mili
taristinę dvasią ir tam geriau
sia yra militaristinės organiza
cijos, kurių nariai yra pasiryžę 
noriai paaukauti savo gyvastį 
“už tėvynę”.

Valdžios urchitektorius Cro- 
ner irgi šaukia Vokietijoje at
gaivinti militaristinę (Jvasių ir 
skelbia savo projektą Vokietijos 
miestų ateityje. Vokietijos 
miestai, kad apsisaugoti atakų 
iš oro, turi būti statomi ant 
kalnų, visi stogai turi būti ce
mentiniai ir kiekvienas namas 
turi turėti tam tikrą rusj, ap
saugotą nuo bombų ir nuodingų 
dujų.

Berlyno mokyklų vaikai da
bar yra mokinami kaip vartoti 
kaukes apsisaugojimui nuo nuo
dingų dujų. Juos mokina val
džios techniniai pagelbininkai.

Anglija pritaria oku 
pavimui Vokieti

jos pareinio

Jau trys valstijos ra 
tifikavo prohibici- 

jos atšaukimą
VVASHINGTON, geg. 14. — 

Valstybės departamente tapo 
izŽrekorduota trečia valstija, ku
ri ratifikavo konstitucijos pa
taisą prohibicijos atšaukimui. 
Ta trečia valstija buvo Rhode 
Island. Pirmiau prohibicijos at
šaukimą ratifikavo Michigan ir 
Wisconsin valst. Reikia, kad 
mažiausia dar 33 valstijos rati
fikuotų prohibicijos atšaukimą, 
pirm negu prohibicija bus visai 
panaikinta visoje šalyje.

PARYŽIUS, geg. 15. — Išrodo, 
kad ne tiek Francija, kiek An
glija spiriasi, kad Vokietija bu
tų nubausta už slaptų ginklavi- 
mųsi ir kad visas Pareinio kraš
tas išnaujo bu'tų talkininkų 
okupuotas.

Francija yra susidomėjusi ta 
permaina Anglijos nusistatyme. 
Ji jau senai manė, kad Vokie
tija laužo taikos sutartį. Tų 
patį dabar pripažysta ir kitos 
šalys. Bet viena Francija vei
kiausia nieko neveiktų, vien pa
sitenkintų diplomatiniu protes
tu. Bet akstinant Anglijai, jos 
nusistatymas gali pasikeisti.

Amerika protestuoja 
Francijos-Italjios 

sutarti

4 žmonės žuvo potvy 
niuose

CINCINNATI, O., geg. 15— 
—Potvyniai antrą sykį šį pa
vasarį paliete Ohio ir Kentuck- 
ky valstijas, šį kartą potvy
niuose žuvo jau keturi žmonės. 
Didelių nuostolių pridaryta 
ūkiams.

PARYŽIUS, geg. 15.— Jungt. 
Valstijos diplomatiniais keliais 
užprotestavo prieš pernai pasi
rašytą ir tik dabar ratifikuotą 
Francijos-Italijos prekybos su
tartį, kaipo neteisingą Ameri
kai, nes nustato Italijai žemes
nius muitus, negu Amerikos 
prekėms.

Manoma, kad tokis pat pro
testas paduotas ir Italijai.

Italija pardavinės 
gaso kaukes

ORH I

ai
Chicagai ir aplelinkei tedera 

lis oro biuras ftiai dienai prana
šauja:

Gal būt lietus ryte; mažą 
permaina tempraturoje.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8 f* 
03.

MILANAS, geg. 14. —Dirb
tuvės gavo iš valdžios užsaky
mų pagaminti 2,OOtf,000 kaukių 
apsisaugojimui nuo nuodingi} 
dujų. Valdžia tas kaukes par
duos, ar net ir išdalins tiems 
žmonėms, kurių darbas 
juos 
karo

•xW-

Viršuj — viesulos sugriautas Yazoo City, Miss. Apačioj — gyventojai iš namų griuvėsių renka 
savo turto likučius. Viesulos pietinėse valstijose, kuriose šį pavasarį žuvo virš 250 žmonių, vis 

dar nepasiliauja.

Maskvos komisarai 
jau pradėjo sukauti 

prieš Vokietiją
Radek kalba apie niaują Rusi

jos nusistatymą linkui Vokie
tijos ir apie slaptą Lietuvos 
ir Vokietijos militarinę są
jungą

Vokie-

Rusija
Vokie-

RYGA, geg. 15. — Kari Ra
dek, Rusijs užsienio reikalų mi
nisterijos nuomonių reiškėjas, 
matyt, paties Litvinovo įkvop- 
tape straipsnyje dienraštyje 
“Pravda” paskelbia visai naujų 
Rusijos politikų linkui 
tijos.

Radek paskelbia, kiad 
dabar priešinsis visoms
tijos pastangoms pakeisti Ver- 
sallės sutartį.

Jis sako, kad misteriška Ra- 
pollo sųjunga, kurių Ritei ja ir 
Vokietija sudarė 1922 m. ir ku
ri buvo nuolatiniu pavojum Pa- 
baltijos šalims,'daugiaus jau’ne
beveikia. Todėl ir Rusijos nu
sistatymas pakitėjo ir todėl da
bar Rusija mano, kad Versallės 
sutartis turi pasilikti iki visą- 
pasaulinės revoliucijos.

Versallės sutartis, kuri iki- 
šiol bolševikams buvo labai 
naudinga kurstant suįrutę Eu
ropoj ir vedant prieš ją nuo
latinę agitacijų, dabar bolševi
kų bus ginama, nes pasak Ra 
deko, vokiečiai Versallės sutartį 
norį pakeisti nauja sutartim, 
panašia j Brest-Litovsko sutar

ISPANIJOS KATALIKAI ŠAU
DO RESPUBLIKONUS

BILBAO, Ispanijoj, geg. .15. 
—Moteris ir vaikas liko užmuš
ti Usanzola miestely susirėmi
me tarp radikalių socialistų ir 
Basque nacionalistų-kjatalikų. 
Gryšdami iš pamaldų katalikai 
susitiko būrį radikalių socialis
tų ir ėmė į juos gaudyti, 17 
žmonių, jų tarpe ir kunigas, ta
po areštuoti.

Bankierius Bain, jo 
sūnūs ir žentas nu
teisti kalėjiman

Gavo nuo 1 iki 3 metų kalėji
mo už priiminėjimą depozitų 
kuomet bankas buvo nebeis- 
s* mokantis

Lietuvos Naujienos
MIRĖ JAUNAS RAŠYTOJAS

KAUNAS.—Kovo 21. d. Pum
pėnuose pasimirė nuo džiovos 
jaunas rašytojas Petras Lauri
naitis. Gimęs Rusijoj, moks
lus baigęs Lietuvoj. Gerai mo
kėdamas svetimas kalbas, yra 
išvertęs lietuvių kalbon dauge
lį gerų knygų italų, vokiečių, 
anglų, rusų autorių.

Austrijos naziai su 
sikirto su fašisti

niu heimwehr

su- 
250 
nuo

Kauno gyventojai 
elektros boikotą 

tebetęsia
Miestas nepajėgia išrišti elekt

ros klausimo. Kaltina miesto 
tarybininkus imant kyšius iš 
elektros stoties. Valdžia ruo
šia įstatymus elektrai regu
liuoti. Steigiasi mažos “kvar
talinės” stotelės

KAUNAS, bal. 28. — Vienin
gas Kauno gyventojų elektros 
boikotas tebesitęsia. Gyventojai 
ir .niekurios įstaigos elektros 
visai nevartoja, o kitos įstai
gos, kurioms yra leista elektrą 
vartoti, stengiasi ją vartoti kuo- 
mažiausia.

Miesto taryba vakar laikė 
specialj susirinkimą elektros 
klausimui išspręsti, bet kaip 
paprastai, tik pasikalbėjo, pa
siginčijo ir išsiskirstė 
ko nenuveikusi.

Susirinkimas buvo 
prie žvakių ir miesto

nedegė. Į susirinkimą 
tie tarybos nariai, ku- 

surišti su elektros kom- 
jų tarpe ir Dr. Rokas

nič nie-

Anglija pasirašė su 
tartis su Švedija 

ir Norveigaj
LONDONAS, geg.. 15.—Ang

lijos valdžia šiandie pasirašė 
prekybos sutartis su Švedija ii 
Norvegija.

Manoma, kad tomis sutarti
mis Anglija bando sustiprinti 
savo pozicijų ekonominėj kon
ferencijoje ir kitas šalis suriša 
su Anglijos svaru, besiartinant 
kovai su* Amerikos doleriu.

Radek taipjau kaltina, kad 
Jungt. Valstijos “ir kitos im
perialistinės šalys” kurstančios 
Japoniją pulti Rusi jų, tikėda
mos, kad kare abi šalys susilp- 
nės ir pasiduos reakcijai. Vo
kiečiai kurstą ir Lenkiją pulti 
Rusiją, siūlydami Ukrainą už 
Danzigo koridorių.

Bet kartu jis pasisako, kad 
santikiai tarp Rusijos Lenkijos 
labai gėrėjų ir yra Rusijos- 
Lenkijos-Frąncijos militarės są
jungos galimybė. Francija jau 
tapo pakviesta prisiųsti savo 
karininkus į Rusijos kariuome
nės pavasarinius manevrus 
Lenkijos pasieny.

Slapta Vokietijos-Lietuvos 
sąjunga?

Radekas kartu tvirtina, kad 
esama žinių, jog Lietuva ir Vo
kietija sudariusios slaptą mili* 
tarinę sąjungą prieš Lenkiją.

POPLAR BLUFF, Mo., geg. 
15.—Vienas kūdikis liki už
muštas ir 4 žmonės sužeisti va
kar siautusioj čia viešnioj.

Arkansas viesulo je 
žuvo 4 žmonės

CHICAGO.—Bankierius John 
Bain, jo sūnūs John H. Bain ii 
jo žentas W. Merle Fisher va
kar teisėjo Fardy liko nuteisti 
nuo 1 iki 3 metų kalėjiman ir 
kiekvienas užsimokėti po $66 
pabaudos už priėminėjimą de
pozitų West Englewood Trust 
and Savings banke, kuomet ban
kas buvo jau nebeišsimokantis,

Nuteistieji apeliuos į augš- 
čiausįjį valstijos teismų.

John Bain su savo sunum ii 
žentu jau ir pirmiau buvo nu
teisti kalėjiman nuo 1 iki 5 
metų už kitite nusikaltimus są
ryšy su vedimu reikalų visos 
grandinės bankų, kurie užsida
rė užpereitaLs metais, nunešda
mi apie $12,000,000 žmonių 
pinigų.

VIENNA, geg. 15. — Keli 
žmonės liko sužeisti kulkų ir 
akmenų susirėmime tarp fašis
tinio heimwehr ir Austrijos na- 
zių. Apie 530 žmonių areštuo
ta, daugiausia už baubimų heim- 
wehrui paraduojant miesto gat
vėmis.
. 40,000 heimwehr buvo 
traukta į Viennų paminėti 
metų sukaktuves turkų
Viennos atmušimų. Jiems kalbė
jo kancleris Dollfuss, kuris pir
mą kartų nuo Austrijos par 
lamento paleidimo pasirodė ka 
rinėje uniformoje.

Savo kalboj Dollfuss pareiškė, 
kad “tokios rūšies parlamento 
ar parlamentarizmo, kokis ne
senai mirė, daugiau Austrijoje 
nebebus”. Reiškia ir mažasis 
Dollfuss rengiasi eiti diktato 
riaus keliu.

Iššoko per langą ir 
užsimušė artisto 

žmona

laikomas 
rotušėje

BATESVILLE, Ark., geg. 15. 
—Mažiausia 4 žmonės liko už
mušti ir apie 20 žmonių sužeis
ta viešnios, kuri perėjo siauru 
ruožu dvejuose Arkansas pa
vietuose. Mažas Franklin mies
telis beveik visai sitfnaikintas. 
Bet labiausia nukentėjo ūkiai.

PARYŽIUS, geg. 15. —Pre
mjeras Daladier rengiasi per
tvarkyti savo kabinetų, kad lai
mėti didesnį parlamento prita
rimų. Sunkiausia einasi su biud
žetu, nes senatas reikalauja to
kių ekonomijų, kurioms prieši
nasi sacialistai atstovų bute.

Amerika-Lietuva

Rado nušautą 
gangsterį

CHICAGO.—-Vakar ryte Mrs. 
Frieda Anisfeld, 48 m., žmona 
pasižymėjusio ruso dailininko 
Boris Ansfeld, užrakinusi savo 
vyrą ir dukterį Maročka, 22 m., 
kambariuose 16-tam augšte 
Devonshire hotely, 19 E. Ohio 
St., pati iššoko per langą gat
vėn.

Krisdama ji atsimušė į gat
vėj prie hotelio stovėjusį auto
mobilį ir gerokai jį sulankstė. Ji 
užsimušė vietoj.

Spėjama, kad saužudystę ji 
papildė dėl menkos sveikatos.

CHICAGO.— Vakar automo
bily prie Carroll ir Ann gatvių 
rastas nušautas gangsteris 
Rocco (“Rocky the Barber”) 
Belcastro, brolis kito gangste
ri James (“Bomb King”) Be
lcastro.

Sukatas, kad jis tapo nušau
tas Mayo kabarete, 2335 W. 
Chicago Avė. Pats kabareto 
savininkas yra pasislėpęs ir po
licija, j o ieško.

Trockis nori gryšti 
Rusijon?

PARYŽIUS, geg. 14. — Ko
munistų rateliuose kalbama, 
kad ištremtasis Turkįjon Leo
nas Trockis rūpinasi apie su- 
gryžimą į sovietų Rusiją ir kad 
tuo tikslu Trockio konfidencia- 
iis agentas Maskvoje jau vedh 
derybas su! Stalinu.

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

Streikuoja rūbų siu 
vejos; uždirba 

50c į savaitę
SHAMOKIN, Pa., geg. 14.— 

Protestuodamos prieš nepaken
čiamų išnaudojimų ir reikalau
damos algų pakėlimo, sustrei
kavo 750 darbininkų trijose 
Shamokin rūbų siuvyklose. Dar
bininkes tose dirbtuvėse už
dirbdavo tiktai nuo 50c iki $5 
j savaitę.

BOGOTA, Colombijoj, geg. 
15.— Vienas žmogus liko už
muštas ir vienas sužeistas su
mišimuose, kurie ištiko ren
kant naujų kongresų. Tikimąsi. 
kad rinkimus yra laimėję libe
ralai.

Y I I   -------------- — - - -T 

elektra 
neatėjo 
rie yra 
panija, 
šliupas, elektros kompanijos
pirmininkas. Neatsilankė ir 
elektros komisijos pirmininkas 
prof. Kolupaila, nes yra išva
žiavęs į Rymą melstis. Eksper
tų komisija dirbo labai ilgą lai
ką, bet ir ta nieko nenuveikė, 
netrir į susirinkimus nesilanky
davo. Jos pirm., inž,‘Banaitis, 
nieko konkrečia nepranešė, vien 
apkaltino niekurius tarybos na
rius, kad jie iš elektros stoties 
gauna kyšių, ar tai pinigais, ar 
tai papiginimu elektros. Tarp 
gaunančių kyšius yra ir žymus 
tautininkai, kurie Banaitį, už 
iškėlimą aikštėn kyšių ėmimo, 
nutarė pašalinti iš lietuvių frak
cijos.

Kiek žinoma, iš tarybos visai 
išėjęs Kipras Petrauskas. Keti
nąs išeiti ir Dr. R. šliupas.

Miesto tarybai nieko nevei
kiant, rengiasi įsimaišyti visos 
šalies valdžia, kuri buk jau ruo
šianti įstatymus elektrai regu
liuoti. Įstatymai bute pritaikin
ti ne vien Kaunui, bet visai ša
liai. Jais einant, valdžia galės 
kontroliuoti visas elektros sto
tis ir nustatyti maksimales kai
nas. Jau kaip vakar buvo ti
kėtųsi įstatymo paskelbimo, bet 
jo dar nesulaukta.

Valdžia pasišaukusi elektros 
stoties viršininkus ir įsakiusi 
jiems susitaikinti su miestu iki 
šeštadienio, kitaip pati valdžia 
busianti priversta veikti.

Dirbtuvės ir įstaigos, kurios 
negali be elektros apseiti, stei
gia savo “kvartalines” elektros 
dirbtuvėles. Jos parduoda elek
trą ir pašaliečiams ir ima už 
elektrų po 45 centus už kilo
vatų, kuomet Kauno stotis ima 
1 litą 35 cent.

Žinovai apskaito, kad elektra 
Kaune neturėtų būti brangesnė 
57 centų už kilovatą.

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 
su pinigais.

Užeikite

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

mili tariam
vers 
?onepasilikti 

laiku*.

NEW YORK, gęg. 12.—Har- 
ry Murch, 16 metų vaikas, ku
ris iš keršto nusiviliojo į tuš
čius namus William Bendet, 12 
metų vaikų ir jį nudurė peiliu, 
tapo nubaustas 20 metų kalėji
man. .

arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



Kuomet žmogus pradedu sonti?

EKSKURSIJOS

“Namų Daktaras
Siųskite pinigais arbą n^onęy orderiu

Senas peįr

venų e,

am

ramy- 
|u eik

Citrinos Rhęumatiz 
mui nesą pastebėti-

pamatyti senai prarastus
[mylimuosius draugus.”

Jau tapo susitarta 
su laivų kempąni- 
jųipą dęl gfy metų 

EKSKURSIJŲ

šiuomi 
KARAI 
sykUrni 
sutinku atvykti į Chicafją

O\otv®

dsrar gyvrarti-. liet jei jie tortų 
gerai to: 
ptomato

Mano y&ltiiąĮipn yra

W’*«
Plaukų spalva

Teko 
ani-

Y p^(

Adresas

West Frąnkfort Biz 
nio ir

pasus 
Kiekvienas

Emersonas, sulaukęs 77 me
tų amžiaus sukaktuvių, gavo 
iš profesoriaus Mąx Mulleę įsį 
Oxfordo, žinomojo daugelių Ry
tų šventraščių vertėjo, pąsvęi-i.

rofesijos 
Rodyklė

Su JBro?kĮyo» H Y»

N. J. 
RVICE

' ^‘NAUJIENOS”
1739 Su. Halsted Street 

CfflCAGO, ILUJiOIS

Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai A m balanso Patarnavimas 

\VEST FRĄNKFORT. ILL.

P. BARtKEVIČJUS. 
6^8 North Main St. 
Montello, Mass.

J. J. URBUS. 187 Oak Street.
UW.

Klebonas nepatenkintas 
įplaukomis.

“LIETUVIŲ DIENOS KARALĄITfiS.” KONKURSO KUPONAS
• ‘ • * * . i ’ '. . * ' .

PASAULINĖS PARODOS TĄUTROT
GRUPIŲ LIETUVIŲ SįĘĘCIJĄty ...

4739 Sę.uJh Halsted Street, Ctiicago, Illinois.

Dr. Ą, 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.

PALMER INSURANCE 
AGENCY 

Pirmiau? buvusi Pharis Agency 
VISOKIOS RU$IFS APPRĄPĄ 

110 S. Emma St..
Telefonas 36J 

WEST FRĄNKFORT. ILL.

‘ ten yra neblogai
Tačiau dąrbas 

gana sunku. Girdi, 
vieni airišiai ir 

žmogui įsigauti

įvu “LEVIATHAN*
ten gelžkeliu į Klaipėdą arba | Kauną

veidelių saulėtumas padarys 
stebuklingos pajėgos ir palaj- 
kys tavo paties sielų jauną. 
Meilė yra stipriausias antido
tas prieš

Mylėk garnių; draugauk su 
ja. Mylėk saulės šviesų; gy
venk saulėj. Tėmyk pavasario 
pirmus žiedus ir paukščius. Ne
praleisk gražauą saulėlydžio. 
Dažnai pasižiūrėk į žvaigždes 
ir tegul jų pąįaįma ir ramybe 
krinta j tava sielų. Virš viso 
ko žinok, kad tu esi Pasaulio 
iy todėl Paąąulis yra tavo, tad 
ir tųva jneilę yra dųlįs begalį- 
pės Meįlės iy tavo amžiaus 
bli katelėj imas yra kibirkštėle 
amžinosios gyvybės okeane.

Jabez T. Supdęrland.

A S, ALBERT, M, P, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Virš Bprgo krautuvės 
WEST FRĄNKFORT. ILL.

E. V. SIMPSON 
^PLUMBĮNGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METĄL KObJTRAKTORIUS 

Priešais Cįty Rali 
WEST FRĄNKFORT, U,L.

Til^ėk j progresų, žiūrėk pir
myn. Pasitikėk ateinančia ge- 
neracįja. Tikėk, kad po tavęs 
ateis geresni vyrai ir moterys 
ir perims darbų, kurį tu pra
dėjai ir neš prie rezultatų pla
tesnių ir geresnių, negu tu gą- 
>toto toprasti.

Palaikyk gYva interesų dėl 
to, kas darosi plačiame pasau
lyje. Jęi ^kuHM mąžiąu laikraš
čių, negu pirmiau skaitei, skai
tyk geresnius. Kiek galėdamas 
skaityk knygas. Skąityk mie
las scnaą knygas, kurias mėg
davai jaunas; ir tarpe naujų 
knygų skaityk tokias, kurios 
parodo žmonijos pažangų. Tos 
mintys ir daiktai, kurie palai
kys jaunystės fontanų atdarų 
ir tekantį j tavo sielų.

Interesuokis kaimynais ir 
draugija aplink save; maišytas 
su kitais; brangink draugystę. 
Juo mažiau belieka tavo senų- 

Į jų draugų, juo labiau bran- 
1 gink likusiuosius. Ir darykis 
naujų draugų, ypatingai jau
nųjų tarpe. Atidaryk savo šir
dį vaikams; buk jų draugystėj; 
leisk jiems žinoti, kad mylį 
juos. Jų atsimokėjimas ipeilę,

Prieš kiek laiko teko man 
aplankyti šių kolonijų ir pasi
matyti su kai kuriais vietos 
biznieriais bei šiaip piliečiais. 
Iš vieno kito jų girdėjau nusi
skundimų. Vyriausiai jie ne- 
patenkinįi savo klebonu. Sako, 
ka^į esąs perdaug “lokamnas.’’

Kaip ir visur kitur, taip ir 
čia depresija skaudžiai paliete 
tiek darbininkus, tiek biznie
rius. Plieno liejykloje gamybų 
buvo nusmukusi uęt Ugi 17 
D uosi Ričių, įp kas būdavo nor-

KODĖL MOKĖTI 
RENDĄ

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimą NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų 

LIKUSĮ KAIP RENDĄ

WEST FRĄNKFORT 
BUILDING & LOAN 

ASSOCIĄTION 
113 East Main St. 
WEST FRĄNKFORT. ILL.

..................... Svoris,

□ Blandiui O Brunei?

Telefonas 313

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

Ornamentališkas Grindis ir Elektros
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street 
WEST FRĄNKFORT. ILL.

kirtimų , įšitraukū* iš^ehovi- 
nįų Indijos knygų Ųpanišad. Iš-

sęfltoY5 ir misiraas «p*- 
rae kąna, . toitotob
protų, bet niekuomet neapima 

nepavargsta:. 4'tlk 'ktui&a pa: 
vemto toraeradmsAŠ-, • AŽ

rau teMSltol rastomsto nuo rtto-- 
kių ir taty, Al w-

tok tortototoa Miršt 
toi swilyto to nerto,5 tod dmųe- 
Ii radimam Miffltoito“ 

Kmlra's stotow& 
totossto itoffls ttop

t m# “ ftffltoni

ir. prilaikydami sava 
toiktotot tom m iMtom

^vtoktott to^ sm to tototortmtoM 
toto ito tototfl
toto įto itotokitototo tos » 
diena; pasuke fifwtoee Itomto- 
Mii rato; tosto tomto 
stoėto tok toliktoi

fevmto nxwtom« tortp rto* 
kia, senėjas) pmtow 
epėa, perenė, Kai 
si prie jūrių, ji mažiau bešur- 
piuįiųojų jųoka-įs įr dftiipnu^ 
ji darosi ramesnė įr tylęspėį 
bet taip jau jį platėja ir gilė
ja; ir ji neša savyje turtinges
nius krovinius.

S.eųėjįi^^ 
lipimui į ktapų 
žįnkąųis iRflą ųųkšAiaui 
prus pradeda ret^tį ir grynėti; 
reginiai darę^į pĮatęsni įp pla
tesnį, k?) pė
dos pasieki Yįr§upę, paato- 
tipgų, bet įąyinąų kąinų - - 
‘‘mirties viršūnę, 
kur gųįįma kvietį dieviną jį

y iv gručių elevatorių dar
bai einu gana gerai, ypač nuo 
pereito rudens, kai Ghicagoje 
gaisras sunaikino kelis eleva
torius. Girdėjau taip pat, jog 
darbininkai 
apmokami, 
gauti ten c 
dirba beveik 
kitos tautos 
beveik ncuali

C. J. WO$RN£R. m Horąadąy 
Road. So, Pittsburgh, Pa.

A. VARAŠIUS. 1200 Canon St..
Pitųbutgh, Pą.

A. VELECKIS/50Z South Ąve., 
Bridgępoit, Conn.

Telefonas 161
UNION FUNERAL

SERVICE
Ambulansų Patarnavimas 

WEST FRĄNKFORT. ILL.

Naujienas Chįcągęję kitur metams —t $8.Q0, pusei metų 
—$4,00; visur kitur Aip^kaje •— pięiapis $7.00, 

pusei metų rrt

Intpyesųokis dųlykųįs tojiau jų džiaugsmas, jų juokas ir jų 
už sąvo paties interesus. So
dink medžius, kad kiti paskui 
jų puvėsy galėtų ilsėtis ir galė
tų šilutį vaisių, kai busi dįn,-

PimentoTin and ?dil.wra^^aage.

Ne tįk vieni vy-ygi pasižymė
jo sename amžįujt Moterys tu
ri šuva dalį. Ita^lienę 
rija nešė sayp UįR S2, 
metų amžiaus.

Mary Somerville paraše savo 
svarbų veikalų apie Męįekulų 
ir Mikroskopiškus mokslus tu
rėdama 89

Ponią įjąlijįą Wo^ 
pasiekusį flft iPfetoMttoM 
gyvimisĮ, interesą link pastoto 
progi-esn ir (tęsę ęnę^inifą IV 
teraųirps it iąĮrtląrjt^ 
Ji savo 91 metu Wk«ktoYP« 
praleįda ąktotyttofflfl M- 
teratųrą įp kfttototoffift 
Boston Mdktou komisiją toto* 
gryną pieną mstopffls vtokam-. 
Savo kalboj ji 
giliau aš geriu iš gyvenimą tau
rės, jųp ji ~
cukrus pačiute

Amžius yya reliMyvųą Ami
nas. fiyvpim įmnopM 
da žnį^s prųd^dų sųyę yųdfat 
ti sepsis, yra tik pųpručįu da
lykas. Jęi kYgi^s pąprptyą 
stato, kųd ųetpųty-ė pvųsįd^ą 
70, ar 60 W net mefaiSi t.ųi 
daugumų ^onin, tik k^ 
ir kiti taip sųka> bevąlįai su? 
tinka, lendu į kampų įr mW!» 
kad jų veikimo metai yra pra
ėję. Todėl visas amžiaus treč
dalis, ir pats geriausias treč
dalis, yra prarastas. Mums rei
kalinga nauja psichologija, kad 
yyrai ię mpteyys visur pradė
tų manyti, kad senatvė ateina 
ma?ų 20 W ir
30 metų vėliau, negu jįę ligi 
šiol įsivaizdavo.

Laike dviejų trijų generaci
jų civilizuotose šalyse žmogaus 
amžius tapo pratęstas viduti
niai dešimtimi metų ir bent 
Amerikoj ir kaikuriose Euro
pos šalyse vidutinis amžius yra 
virš 50 metų. Tai yra tik pra
džia to, ko turime pasiekti. 
Rūpestingi tyrinėtojai ir žymus 
mokslininkai tvirŲna, kap vi
dutinis ąmžius tui;p^»bųtį pra
tęstas ligi 60 metų, o gal ir žy
miai daugiau ir kad neužilgo 
matysime tiek jau daug žmo
nių 90 ir 100 metų amžiaus, 
kaip dabar 70 ir 80 metų.

Profesorius Mečnikovąs tvir
tina, kad mes turėtume gyven
ti ligi 140 metų, kad nė vie
nas žmogus iš milijono neuž
baigia savo normalaus gyveni
mo periodo; kad paprastu ir 
natūraliu gyvenimu ir klau
sant fizinių ii- protinių higie
nos įstatymų musų gyvenimas, 
turėtų būti ne tik nepaprastai 
pratęstas, bet pratęstas gaju
mu, teikiančiu laimės ir pro- 
duktingumo; ir kad žmogus 
miręs 70 metų amžiaus yra nu-t 
skintas pačiame savo dienų žy-Į 
dėjime. i

Telefonas 506-ą

J. R. Mabry Co. 
V/HOLESALE AND kE.TAIV 
Maįitova Bopuęf Y‘?AUL P°R»«^

WEST FBAHWRT7 ILL

Ai epątų Mižipas, AS

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

VIDURINE MEDICINA 
Gydo akių ligas ir pritaiko akinius 

Wcbb Buikliag.
WEST FRĄNKFORT. ILL.

phone 282

BURG’S* ♦ « . «

Puošnus rūbai Moterims
Merginoms

WEST FRĄNKFORT. ILL.

W stoto toffltoi »»to: žai
sto tratoms vtofcu ir jąunuo- 
|j« rt Ftolto toras sraftjfvrao; jei 
irato irato jaraiss msrajižaisk 
smtvto: fMrtofli yra
tos tortą, tos m «ws ku- 
ratf- jis pasilsi ir fttoį»>viną. 
Kaip toftas MraaMj rtoto'auja 
towtoi Pftilsto Wname 
aratoaii toip ir prato*-.

kratos srntošj i?moko 
griežti muzikos instrumentų.

Gladstanas 87 metų išmoko, 
važiuoti dviračiu.

George Bancroft kasdien jo
dinėdavo ligi mirties, 90 metų

Yra žmonių, kurie niekuomet 
«rawto pasato- ito>-. 
mikliną ąęk|i yąikaąią grąžiau- 
sias pasakas; tokie atjaunina 
§avę> šiędis ir atjaunėję patys.

jteį ųori būti jaunas, intere
suotas naujais dųlykais, naujo
mis mintįmis, nęiijais skaity
mais; kiek pajėgos leidžia, im
kis naujų sumanymų vykdymo. 
Nfęsyaębu ar Ųko dar ar 
dięą.ąt pra<>&i pštetoMstoi išw 
dc^ vteį liVysĮ

Telefonas 286

W. F. PURE MILK CO 
Užlaiko puikiausi pien$. smeton< ir 

sviestą

408 W. Main St.
WEST FRĄNKFORT. ILL.

įstojo i Chięagps Pasaulinės Parodos Taudnįjį Grupį^ McliPA LIETUVIU PJENOS
LAITAS” kęęk^is.i ir prįsiunaų savo fbtogriiHją^ĄI^ sutinku su vtsoiąijį n^tatytomis fconkųrąo tai- 
s ir sutelkiu teis? konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikrąsėiuojf ai; kituose IctduHV®*?* As

; _j ir dalyvauti' p*S4utA^4ę KA*,' >.

tųą norite atmkratyti nuo rheumatizmo 
M* raųtnępu nk»uwnų arba HUllnltnu' 
nęrite jaUsM" «*rnt. daurelt motu Jau

Telefonas 346

Home Lumbęr Co,
Medžiai. Maliava. Stiklai. Dratai ir

Geležis. Viskas kas ręikąlinga 
namų statymui.

101 West Poplar St. 
WEST FRĄNKFORT, ILL.

CmPTION. Tltafpjlcltė7 nAmie kfdrloje’ vkn- 

te atgauti savo pinigus. Parsiduoda, rekn- 
mondilojaina ir gaPantuOjama vi«ii dideanių 
^aie^nyči^. Vįęt kį\l valtininkai

\ : ’v *

EI Svfylaplaujii
V- i '-

l Sąjungą P.a^ 
eliaujancių 

Lietuvon patogiausius laivus.

GEGUŽES 20 DIENĄ
Laivu "STATĘNDĄM” . . .

kųrįs plauks į Rotterdamų, įš ten gel£ke|iu į Klaipėdą.

GEGUŽEI? DIENĄ
Laivu GRIPSHOLM 

SLA. EKSKURSIJA lesiau | KLAIPĖDĄ.

BIRŽELIO 3 MENA
Laivu -TREDERIK VIII" 

tiesiai į Klaipėdą, šiuo laivu galima vežtią automobilių. 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažų, jęįgu pabus ja d»u- 

giaus kaip pairtą,

BIRŽELIO2# DIENĄ

nmįi^aU laikais. O tai Reiškia, 
kad beveik S.ešis kartys suma
žėjo. Prie tokių apysįovų, aiš
kus dalykas, daugelis darbi
ninkų neteko darbo. Atsidūrę 
bedarbių eilėse, jie greit pra
dėjo skursti, nes sutaupyti 
darbininkas daug negali. Pa
galios, jei kurie ir buvo su
taupę kelis dolerius, tai ir tie 
žuvo užsidariusiame banke. 
Ną, o banko užsidarymas pa
lietė ne tik darbininkus, bet ir 
biznierius, nes įr jie savo pini
gus laikė ten pasidėję.

Tačiau kiehwas, ka»n uas«- 
kojU maų ŽU'oUes, labui b,u- 
yę? nępųtenkiulas Velykų į- 
plaukpmįs, kurws.’ palygįptį 3U 
kitais molais ppsėtiųaį susi
traukusios. psų, jįs liet per po-, 
rų sekmaęįįęnių baręs parųpį- 
jonus už tai, kad jie mažai 
pinigų tesudėję. Dauginusiai 
kliuvę bhtuoriamą, kurie, gię- 
di, pradegę vięsti bedieviais 
ir mažai bcdųodę “Dievui ant 
garbęs.’*

Vadinasi, depresija palietė 
ir klebono kišenę. Tačiau (lė
liai to jis neprivalėtų labai 
krimstis. Kaipo geram krikš
čioniui, jam reikėtų prisiminti 
iš švento rašto < tų vietų, kur- 
kalbaiua, jog turčius tiek tetu
ri šansų užsipelnyti dangaus 
karalystę, kaip kupranugaris 
išlįsti pro adatos skylutę.
Nedarbas vis dar tebesiaųčia.

South Cįiicago — tai vienas 
slambesnįų pjienp liejyklų cen
tras Amerikoje. Kai darbai 
eina pilnu tempu, tai vietos 
gyventojai mažai saulėtų die
nų temato, — tada visas mies
tas esti durnuose paskendęs- 
Visai kitaip yra šiapdiep. Iš 
kaminų ęhppai bpveįk visai ne
rūksta; pesigįrdi ir to pekliš
ko bildėjimo, kaip sopiau. 
Viešpatauja šiurpi įyla.

Illinois Steel kompanijos kaį 
kurie skyriai, tiesa, pradėjo 
kiek smarkiau dįrbt 
kaįhėtis su viepu tps komp 
jos darbininku. Jis sakė, kad 
šį mėnesį gamyba pakilusi aš- 
tuoniais nuošimčiais: nuo 17 
nuošimčių pašokusi ligi 25. 
I irma jo dirbtuvėje buvo kū
renama tik vienas pečius, o 
dabar jau trys. Esą jau pa
šaukta dirlgi ir kai kurie se
nieji darbininkai, —- duoda
ma jiems dirbti po porų die
nų per savaitę.

Grudų elevatoriai

LIETUVON
Lietuviu Laivakorčių Ą 

rinko šiais metais <

■1 ...t l;;r"L III ...I . III I l ... I. „J"! ■ .1 . ......................

KORESPONDENCIJOS

į Bremenu
Šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia

mos per visus Liet. Laivakqr$ų Ą^ęntųs A$eyil£0je. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis pjįę savo lai
vakorčių agento, pasitarti dpi dokumentų ir vietų ant 
laivą , f

Chicagojo vieninėlis Liet. Laivakorčįų Agentų Sąjun
gos narys yra ^-NAUJIENOS”. Ęitposp miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITA^ TRĄVBL

SERVICE
168 Grąnd St., Broo.klym N. Y.

LITHUANIAN “VIE ’—
PUBLISHING CO.7

T JI3 -Žrečiokas.
197 ĄdamsSt., Ne 

ATLANTIC TEAVĖl
34 2 W.
So. Boston. Mass.

“PjRVA’* 6820 Superior St..
AMBRO^V?^/’ 178 Ferry Avė.

NewątV N. J.’JoBl SEKYS, 4>3 St.,

Hartford, Conn.

“NĄŲJIĘNŲ’’ Uiivakerčiu Skyrius 
rw So. jų Chicą 
kumehlus.’ OfisasT atdaras kaųdi

NAUJIENOS, Chicago, UI. _______________________
daų^įapsia ^eįkia bijotis 

se^ntę taį galimybę, kad 
P^ųą. Kaip Uvą^ti?

pirmiaųgia, pųskiaugia ir. visų 
Itįįkį. Nąįaleisk mip|i^$ kad 

0! Pa>ral* nors 
S dali-, ifeltomU ku»*s- Dėl 

sielos, Tiišų Aš pasakyki
te griežtai ir visuomet: Aš 
ęęp jęųna^ visuomet bu- 
ąįu jųunųs. uiinama, mano ku- 
ww toto M»tor-w iw fra iš 
torttoh B«t to* U to? M nesu 
toilttto mh dvasią, ąražiny- 
b^t

Tsią to» toitorira* kitus 
dalytos toFlto dwto

SHpratoito toli SmtVė yra 
toitost kirarart torai Įr mote- 
rys uirato tortu pral to ir liUMstoikit AhE* 
ghū. Vrato atraitoto ; pevar 

t eraiMHflM ffltoslų sr ««ri 
mv: uinrastiito «vv«nimo bu



Skelbimai NaujienoseGydymas ir Psichika

(Iš M. Zoščenkos)

Tai labai svar
nesimiega

daug

BREMENEUROPA

gydyto

mosuoja ranka

žmones nori

kalbą

Daktaras WISSIG
savo

Valai.

REPUBLIC 3100
man

siu

■THE.GEEVUM GIRLS

VĮCRMV.

PEOPLES
FURNITURE 00

yra su
eina už

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

1W®
H®UB3

Kapitonas 
Pasauliniame kart

Antradienis, geg. 16, 1933

Grįžau aš tada iš fronto 
suprantama

į savo 
stovi stalas.

j ūsų nervų sistema

sako gydy 
vadinasi, jums kliu

Taip... Kopiu laip 
širdis krutinę

Didesni kaštuoja biškį dau
giau. Galima pirkti ir ant 

lengvų išmokėjimų.

miksi, prisimena ir, 
pradeda pasakoti:

ragi-
nuo to jums

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesini 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalą

negražu tokia

daktaras. Labai 
žiuri j dalykus.

Simą 
nime jus nebuvote labai susi 
jaudinę? Prisiminkite.

Ligonis iš pradžių nesupran

nx G£T A 
SHOMEL’

-nąc I PTTFJ?

pradeda kikno- 
“oi”... Tai dak- 
per trubelę, o

Francis W. Peck, direktorius 
agrikultūros mokslų Minnesoita 
universitete ir vienas iš žy
miausių autoritetų agrariniais 
klausimais, kuris tapo paskirtas 
pagelbininku Federal Farm 
Board sekretoriui Morgenthau.

Jums pasidarys 
jus vėl norėsite

PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — i 
dol., pusei metų — dol.; Lietuvoj metams — 2 dol, 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — % dol*

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros’ 
ž. admin. *

Greit jis ten 
ti ir vis girdisi 
taras klausosi 
jam kutena.

Mes girdime, kaip ligonis 
kalba gydytojui:

—Šiaip aš sveikas, tik ne
galiu miegoti. Duokite 
kokių lašų ar pilių.

Gydytojas atsako:
—Jokių pilių aš jums neduo- 

iš to tik daugiau blė- 
dies. Aš laikausi naujausio gy
dymo metodo. Aš surandu prie
žastį ir su ja kovoju, štai aš 
matau 
pakrikusi. Aš jums statau klau- 

ar kartais savo gyve-

Sekamas iš eilės senis. Jam 
mažiausiai šansų išsigydyti nuo 
nervų patrikimo.

Paskui mano eile. Aš atvy
kau sustiprinti savo nervus. 
Aš, gal būt, perdaug dirbu. 
Kokiu būdu man gali pagelbėti 
medicina ?

Vakar aš buvau nuvykęs į 
ambulatoriją gydytis.

Žmonių velnioniškai 
Beveik kaip tramvajuje

O svarbiausia, pravartu pa
stebėti, jog didžiausia eilė žmo
nių grūdosi prie nervų gydyto
jo su nerviškomis ligomis. Pa
vyzdžiui, chirurgą matyti no
rėjo tik vienas žmogus su su- 
kraipyta murza ir su visokiais 
supiaustymais. Ginekologo ei
lėje stovėjo dvi moterys ir vie
nas vyras. O nerviškomis ligo- 

apie trys desėtkai as-

dangi buvau ^sužeistas ir nese
niai dar pasveikęs. Negalėjau 
aiškiai žodžius tarti.

Aš žiūriu į Mišką ir matau 
— jis užsivilkęs, mano drabu
žius. Drabužių man ne tiek 
gaila, bet visgi tai tikrai kiau
liškas pasielgimas. Ir aš susi
jaudinau.

Mišką sako:
—Tamstos drabužius aš užsi- 

vilkau taip tik sau, lyg dėl 
maskarado. Juokų dėliai.

Aš sakau:
—Tu prakeiktas sutvėrime, 

tuoj nusivilk drabužius.
Mišką atsako:
—Kaip aš tai galiu padaryti, 

kuomet čia moteris yra.
Aš sakau: ,
—Kad ir šešios moterys čia 

butų, o tu visyien, niekadėj'au, 
privalai nusivilkti, mano drabu
žius. s .

Mišką pagriebia butelį ir už
važiuoja man tiesiai per ma
kaulę. , < p.;

Liūdnoj .valandoj į paveskite man visus savo rupešSns?
^Koplyčia veltui

blogai miegate Z > '
—Niekę panašaus,---- atsako

ligonis, — nuo io laiko aš vi
sai neblogai miegu. Kaip tik 
nuo to laiko aš pradėjau gana 
gerai miegoti.

Gydytojas sako:
—A-a... Bet kai prisimenate 

tą nuoskaudą, tai ir negalite 
miegoti? Aš suprantu — tas 
atsiminimas jūs jaudina.

Ligonis atsako:
—Taip yra dabar. Bet pirma 

aš įto visai ^neprisimindavau. 
Kai su žmona persiskiriau, tai 
viską ir užmiršau.

—štai kaip! Tai jus nebegy
venate su žmona?..

—Gavau perskyras. Paskui 
apsivedžiau su antra. Paskui su 
trečia. . O’ paskui su ketvirta. 
Ir visuomet miegodavau gerai.

O kai sesuo atvyko iš kai
mo ir su savo vaikais apsigy
veno mano bute, tai ir miegoti 
palioviau. Pasitaiko, kad iš 
sargybos sugrįžtu nuvargęs. 
Atsigulu miegoti — nesimiega. 
Vaikai bėginėja, linksminasi, 
griebia man už nosies. Jaučiu 
— negaliu užmigti.

ką tik buvau šil 
O po tokios Ii 

gos, žinote, visai dar silpnas.
Vos-ne-vos įsivilkau 

butą. Ir matau 
Ant stalo gėrimas ir silkė. Sė
di prie stalo sūnėnas Mišką ir 
laiko savo grėblj uždėjęs žmo
nai ant kaklo.

Ne, tai mane nesujaudino. 
Ne, aš galvojau: tai jauna mo
teris, kodėl gi ją nelaikyti už 
kaklą? Juk tai visai paprastas 
dalykas.

štai jie mane pamatė. Miš
ką pagriebė butelį degtinės ir 
pakišo po stalo. O žmona sako:

—Ak, sveikas!
Mane tai’ nesujaudino, ir aš 

noriu ją pasveikinti. Bet atsa
kau tik ”te-te”... Aš tuo laiku 
turėjau užpuolančių kalbą, ka

ta, apie ką čia eina kalba. Pas
kui kalba kokius tai niekus, 
pagalios, griežtai pareiškia, jog 
jokių didelių susijaudinimų 
jam neteko pergyventi.

—O jus prisiminkite, — kal
ba gydytojas
bu — prisiminti priežastį. Mes 
ją surasime, pašalinsime ir 
jus, gal būt, vėl busite svei
kas žmogus.

Ligonis spiriasi:
—Ne, jokių susijaudinimų aš 

neturėjau.
Gydytojas sako:
— Na, gal būt, jus kada nors 

buvote labai susirūpinę? Kas 
nors labai nemalonaus atsiti
ko jūsų gyvenime?

Ligonis prabilo:
—Kartą teko labai susirū

pinti. Bet tai įvyko labai se
niai — prieš kokius dešimtį 
metų.

—Na, na, kalbėkite, 
na gydytoja 
lengviau pasidarys. Tai reiškia, 
jog jus per dešimtį metų kan- 
kinotės ir, pagal reliatingumo 
teoriją, jus privalote apie tai 
papasakoti 
lengviau 
miegoti.

Ligonis 
ant galo,

DAD WLL HĄV&
HIS UHU6

Nesulankęs savo eilės, aš už
sivelku apsiautą, užsidedu ant duoda naudą dėlto, 
galvos skrybėlę ir išeinu į gat
ve. —K. A

mis -
menų

Aš sakau savo kaimynams:
—Aš stebiuosi, kad tiek 

daug nervais serga. Santykis 
visai netikslus.

Toks storokas pilietis, tur 
būt, buvusis pirklys, arba vel
nias žino kas, atsako:

—Kur tau nesirgs. Aišku, 
žmonės nori pirkliauti, o čia 
žiūrėk į jų prekybą. Tad ir 
sergu. Aišku...

Kitas, toks pageltęs, sudžiū
vęs su sermėgėle prabilo:

—Na, jus neduokite perdaug 
valios savo mintims. O jeigu 
ne, tai aš pranešiu, kur reikia. 
Jums parodys 
pirkliauti... Visokie pašlamėkai 
eina gydytis...

Įsimaišė ir kokių šešių de
šimčių metų senis su didžiau-

G I B S O N 
REFRIGERATORIS 

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

Gibson Refrigeratoris šei
myniškos mieros, pristaty
tas ir įrengtas namuose 

Kaštuoja tik

Roso Rheuina Tab Co., (Dept. X-l) 
3510 N. Irvine Avė., Chicueo, III.

Meldžiu prisiųsti man pilnų Pakeli 
Rose Rheuma Tųbe, apmokėtu persiunti
mu. AS vartosiu Jas 7 dienas ir tada 
pats nusispręsiu ar a& noriu Jų dauelau.
Vardas
Adresas
Miestas

J. J. BAGDONAS
UETUVĘkGRABORnJS

$10.00
PRIDĖSITE 

NUSIPIRKSITE

GIBSON
REFRIGERATORĮ

Kuris tarnaus ilgiau 10 metų Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuo Reumatizmo
Jeigu jus kenčiate 

nuo reumatizmo, Jus da- 
bar galite gauti Rose 
Rheuma Tabs, įrodytų 

/ Jį <]) A ir išbandytų gyduole, 
L~ /V.Ą yff Dykai 7 Dienų Bandy-
[7 *■mui. Slv paprasta na- 
ęj / ’lLJ mų ’gyduoia Jau pagel-
O t įlu VMijo šimtams. Mestus-
Y / ŲĮJ kito pinigų —- tiktai sa-
f h vo Vardų ir adresų antį / I fljl žemiau esančio kupono,
fili |įl{ Dykai Del Skaitytojų
g I 1 Į Išbandykite šių gyduolef (TnrTltlU\ patys pagalba NEMO-

llllIlllUJ KAMO BANDYMO. 18-
n pildykite kuponų ir pri-" Va siųskite ii greitai, pirm

išsibaigs sis duosime pa
siūlymas.

pilietinis 
karas. O aš namie apie pusme
tį nebuvau buvęs. Na, einu į 
savo butą.
tais ir jaučiu
j e vos plaka. Tuo laiku mano 
širdis buvo silpnoka, — caro 
kare du kartu teko nuodingų 
dujų paragauti ir nuo to širdis 
nusilpnėjo.

—Na, einu laiptais. Apsiren
gęs, žinoma, labai blogaj. Smė
liukas. Kelnaitės. Utėlės, atsi
prašau, apie kaklą šliaužioja.

Ir tokiame stovyje einu pas 
žmoną, kurią per pusmetį ne
mačiau.

Biauru.
. „paeinu HgLjukšlės.____ _........

Galvoj u
me stovyje pasirodyti. Prieša
kinių dantų nėra. Dantis man 
išmušė. f Prieš taį^ aš patekau 
nelaisvėn. Na, iš pradžių norė
jo ant laužo sudeginti, o pas
kui tvojo į dantis ir liepė eiti 
savo keliais.

Tad štai tokiame blogame 
stovyje einu laiptais. Jaučiu — 
kojos atsisako tarnauti. Galva 
ir kitos kūno dalys nori eiti, 
o kojos streikuoja. Naturalis 
dalykas, 
tinę persirgęs

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS M||įw--: 

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

Vanos. lietaus ir druskos vanos.
srVtmming pool. i

Rusiška ir turkiška pirtis niorerirar 
seredomis iki 7 v. v.

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausią kelionę į 

LIETUVĄ
Pirkite Laivakortes dabar savo giminėms Europo

je, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Parodą 
sekamą vasarą.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

sako gydy
tojas, — tai kurių velnių jus 
pas mane atėjote? Apsirengki- 
te. Na, gerai, gerai, aš duosiu 
jums pilių.

Likusieji pacijcntai dūsauja, 
žiovauja. Pagalios, išeina ir li
gonis su pageltusiu veidu.

—Sekamas, — sako 
jas.

Storas pilietis, kuris 
si rūpinęs dėl prekybos, 
širmos.

Eidamas jis
ii sako:

—Neįdomus 
paviršutiniškai 
Jaučiu, kad jis man irgi nepa
gelbės.

Aš žiuriu į jo kvailą veidą 
ir suprantu, kad jis teisybę sa
ko, — medicina jam nepagel-

7 DIENAS I
LIETUVĄ

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

siais žilais ūsais. Jis pradėjo 
taikyti.

—Ką jus puolate tuos žmo
nes. Reikia jiems atleisti, nes 
jie yra suklydę. Jie apie tai 
kalba, visai užmiršdami pri
gimtį. Nerviškos ligos paeina 
dėl daug rimtesnių dalykų, 
žmonija eina ne ta linija... ci
vilizacija, miestas, tramvajus, 
pirtys — štai kur nervų ligų 
atsiradimo priežastys.* Akmens 
gadynėje musų pirmtakunai ir 
išgerdavo ir tinkamai pasilinks
mindavo, o jokių nervų nežino
jo. Dagi gydytojų, rodosi, jie 
neturėjo.

—O jus ką — gyvenote tarp 
jų, ar su jais pažintį turėjo
te?.. Žilas, o meluoti mėgsta...

Senis atsikerta:
—Jus kalbate niekus. Aš 

esu nusistatęs prieš civilizaci
ją, o jus pliauškiate, kaip bo
ba. Margis žino, kokia košė 
randasi jūsų galvoje.

Pageltusiu veidu vyras sielo
jasi :

—A-a, jums civilizacija ne
patinka, statyba. Malonu gir
dėti tuos žodžius sovietų įstai
goje. Jus buržuaziškai rausia- 
tės po mokslu, žinokite, kuo 
tas kvepia.

štai pasigirsta ir moters bal
sas. Kalba tokia dama su va
sarine skrybėlaitė.

—Svarbiausia, pastebėkite, 
kad vis proletarai gydosi. La
bai jau patrikusi klasė... Na, 
žinoma, paveldėjimas... Aišku... 
Alkoholizmas...

Geltonasis nerimsta:
—Kaip Dievą myliu, aš tuoj 

paskambinsiu. Aš tiesiog ne
suprantu, koks čia elementas 
susirinko. Koks paviršutinis 
galvojimas! Klase visai sveika^ 
o kad pavieniai serga, tai iš 
to negalima daryti tokias ne
paprastas išvadas.

Kalbu ir aš:
... Aš taip^supęanhų kad pa
vieniai serga dėl savo praei
ties gyvenimo — karas, revo
liucija, maistas. Taip sakant, 
psichika negali atlaikyti tokio 
gyvenimo. . v

Geltonasis pradėjo kalbėti:
—Na, žinote, mano kantrybė 

išsisėmė!..
Bet kaip tik tuo momentu 

gydytojas sušuko: “Sekamas”.
Geltonasis, nebaigęs 

kalbos, eina už širmos.

S ptcia lutas ii 
Rosi jot

GYDO VISAS LIGAS VYRŲTR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSIŠENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijįmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

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

................ ..... .
—Atleiskite 

tojas, — 
do miegoti

—Ir kliudo, žinoma, ir nesi
miega. Kambarys nedidelis, 
pereinamas. Dirbti tenka daug. 
Nuvargstu. Maistas visgi vidu
tinis. O atsiguli

—Na, o jeigu ramu? Jeigu, 
prileiskime, kambaryje visai ra
mu?

—Irgi nesimiega. Sesuo šven
tėms su vaikais išvažiavo į 
Gatčiną. Vos tik pradėjau 
snausti, — prakeikta kaimyn- 
ka neša degančias anglis. Su
klupo ir apibėre mane angli
mis. Aš noriu miegoti ir jau
čiu: negaliu užmigti, nes kald- 
ra svila. Gretimame kambary
je kažkas ant mandolinos čirš
kina. O mano kojos kaista...

—Klausykite.

Gydytojas nutraukia
Jis.sako:~ ... .

—Dabar mums viskas su
prantama. Priežastis aiški... Ir 
^ei^kią■!1 < pus Mįs
uegajitūjmįė^ini-?1- ’TąĮfe ^kaij|,

ijMmmniii uh > »■

4179-85 Archer Avė.
Corner Richmond Street

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

CHICAGO, DLL.



T NAUJIENOS, Chleago, UI. Antradienis, gcg. 16, 1933

NAUJIENOS
The LHhuanian Daily New» 

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

1739 South Halsted Street 
Tetephone Rooeerelt 8500 

Editor P.'GRIGAITIS

by

Subscriptlon Kates:
98.00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chlcago 
98.00 per year in Chicago 
Sc per copy

Į III.-. ... .......................... ... imi. II 10 .. ......................................... ■■■■ ■■

Sntered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IIL under the act of 
March 8rd 1879.

f-m, -7,' ma-gym

98.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

silenke tįems, kurie gyvena upu, ir šiandie joms todėl 
nereikia sarmatytis tų nesąmonių, kurių bolševizmas ir 
jo pasekėjai yra pridirbę. L

Apžvalga

NauRe&M eina kasdien, ilsklriant 
sekmadienhif. Leidžia Naujienų Ben* 
drova, 1789 S. Nahted St. Chicago, 
III. Telefonas Roosevelt 8500.
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ANGLIJA STOJA Už GALICIJOS AUTONOMIJĄ

Ukrainiečių Biuras Londone praneša mums, kad 
Britanijos vyriausybė pasisakė už autonomiją Rytų 
Galicijai, kuri yra apgyventa ukrainiečių. Britanijos 
užsienių reikalų ministeris, Sir John Simon, laiške bu v. 
į parlamento narį pulk. Įeit. Cecil L’Estrange Malone 
rašo:

“Kai dėl platesnio žvilgsnio į šį klausimą, tai 
Lenkijos valdžios aktualė priedermė dėl autonomi
nės santvarkos įsteigimo Rytų Galicijoje, kaip Jums 
žinoma, remiasi sekančiu sakiniu įžangoje į Amba
sadorių Konferencijos nutarimą iš 1923 m. kovo 
mėn. 15 d., kurį Jus minite:

'Kadangi Lenkija pripažįsta, jogei kai dėl ry
tinės Galicijos dalies, tai etnografinės sąlygos 
reikalauja autonominės santvarkos.*

“Jo Didenybės valdžios pažvalgos į tai, kad 
Rytų Galicijoje yra pageidaujama autonominė 
tvarka, yra išreikštos tame sakinyje, ir jos nėra 
pasikeitusios, ir Jo Didenybės valdžia, kaipo pasi
rašiusi po nutarimu, kuriame jisai yra įdėtas, ži
noma, turi teisę, kartu su kitais pasirašytojais, at
kreipti Lenkijos valdžios dėmesį į tai.” 
Anglijos užsienių reikalų ministeris sako, kad šį 

momentą “Jo Didenybės valdžia’* dar nelaiko patogiu 
tą klausimą kelti. Bet ukrainiečiai nenurims, kol Len
kija nesuteiks priklausančios jiems teisės. Lenkija yra 
pasirašiusi aukščiaus paminėtą Ambasadorių Konferen
cijos nutarimą, kuriame ji pripažįno, kad Rytų Galici
joje turi būt įsteigta autonominė tvarka.

Per 10 metų Lenkija tos tarptautinės sutarties ne
pildė. Ji skriaudžia ukrainiečius taip pat, kaip ir Lie
tuvą, kuriai ji atėmė ( Vilnių, sulaužydama Suvalkų su
tartį. Toki skriaudikai, kurie bando pralobti, plėšda
ma visus savo kaimynus, anksčiaus ar vėliaus atsidu
ria bėdoje, kaip kad buvo su cariška Rusija ir kaizeris- 
ka Vokietija.

KOMUNISTŲ GINČAI

Kada jie pasigrobė 
6,000 narių, šiandie 
“sekcijose” nėra nė 
karščiausiųjų komu-

Prieš 14 metų musų kairiasparniai apsikrikštijo 
“komunistais” ir suskaldė Lietuvių Socialistų Sąjungą, 
pasigrobdami nemenką jos turtą ir organizacijos tink
lą. Jie gyrėsi tuomet sujungsią po savo nauja vėliava 
visus susipratusius lietuvius darbininkus ir prirengsią 
juos “revoliucijai”.

Bet, užuot darbininkus suvieniję, komunistai visą 
laiką juos krikdė ir dezorganizavo. Daug kartų skaldė
si pačių komunistų organizacijos. 
Socialistų Sąjungą, ji turėjo apie 
lietuviškose Amerikos komunistų 
600 narių, ir daugelis iš buvusių
nistų veikėjų ir jų lyderių šiandie yra griežti jų prie
šai. Jie yra pasidalinę į “tikruosius” ir “netikruosius” 
komunistus.

Prieš keletą dienų, kaip buvo vakar aprašyta “Nau
jienose”, Chicagoje įvyko vieši debatai tarpe tų dviejų 
komunistų frakcijų lyderių. Andriulis gynė “tikrojo”, 
staliniško komunizmo poziciją, o Butkus — ją ataka
vo, nors sulig debatų tema turėjo būti priešingai, t y. 
Andriulis turėjo įrodyti “sklokos” komunistų “nedar- 
bininkiškumą”. Butkus ne tik išvanojo kailį čikagiš- 
kiam lietuvių komunistų šului, bet ir smagiai uždrožė 
visam komunistų internacionalui, parodydamas, kad 
ta organizacija susideda ne iš laisvai protaujančių dar
bininkų, bet iš “robotų”, kurie neturi nei savo iniciaty
vos, nei savo vąlips, nei savo įsitikinimų.

LSS. skaldymo laikais Butkus buvo vienas stam
biausiųjų Maskvos evangelijos apaštalų pas Amerikos 
lietuvius. O šiandie jau jisai taiko savo pareiga Įspėti 
lietuvius darbininkus, kad jie nesiduotų mulkinami bol
ševizmo Šukiais apie “tuojautinę pasaulio revoliuciją” 
Gerai, kad bent už 14 metų tapo suprasta, kad bolše* 
vikų “revoliucinės” deklamacijos nėra paremtos gyve
nimo tikrenybe.

Tas neva komunistiškas judėjimas nuo pat pra
džios buvo tik įsikarščiavusios nuotaikos vaisius. Jokio 
rimto pagrindo jisai neturėjo nei gyvenime, nei teori
joje. Lenino “mokslą galėjo < priimti tiktai tie, kurie ne
moka arba tingi protauti. “Naujienos” niekuomet ne-

MIRfi KUN. TUMAS-VAIŽ
GANTAS

Kaune mirė ir iškilmingai 
valstybės lėšomis tapo palaido
tas kanauninkas Juozas Tu
mas-Vaižgantas. Jisai buvo 
stambus rašytojas ir visuome
nės veikėjas. Savo gyvenime 
jam teko daug kartų redaguoti 
laikraščius ir žurnalus. Jisai 
yra autorius daugybės straips
nių, apysakų ir didelio roma
no “Pragiedruliai”.

Juozas Tumas gimė 1869 m. 
rugsėjo mėnesį vidutinio ūki
ninko šeimoje. Tėvai jį išleido 

•į kunigus. Viso jo gyvenimo 
darbuotė tačiau liudija, kad 
“pašaukimo” j dvasinį luomą 
jisai turėjo nedaug. Kaip dau
gelis kitų, per klaidą patekusių 
į kunigus, Tumas pašventė sa
vo energiją rašymui. Jisai tu
rėjo, kaip • sakoma, lengvą 
plunksną ir gyvą vaizduotę, 
todėl jisai gana greitai prasi
mušė į pirmąsias Lietuvos li
teratų ir publicistų eiles.

Lietuvos kunigai pasirinko 
jį savo vadu kovoje su libera- 
lais-“bedieviais”, kurie buvo su
sispietę aplinkui Dr. V. Kudir
kos redaguojamą “Varpą”. Ku
nigai ėmė leisti “Tėvynės Sar
gą”, ir Tumas buvo paskirtas 
to laikraščio redaktorium.

Kada buvo grąžinta lietuvių 
spauda, Tumas su dešiniaisiais 
tautininkais bandė paimti į sa
vo rankas dienraštį “Vilniaus 
Žinias”. Kurį laiką Tumas dir
bo to dienraščio Redakcijoje, 
bet vėliau “V. Žinias” vėl už
valdė liberalai, o tautininkai — 
A. Smetona ir k. — kartu su 
kun. Tumu įsteigė atskirą laik
raštį “Viltį”.

Pirmosios rusų revoliucijos 
metu Tumas susiartino su re
akcine klerikalų srove. Jisai 
parašė Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos programą, 
kurį jisai pats aiškino ir gy
nė spaudoje. Kartu su kitais 
klerikalų šulais, Tumas tuomet 
išėjo griežtai prieš reikalavimą 
Lietuvai nepriklausomybės. Ji* 
sai rašė, kad nepriklausomybės 
reikalavimas yra nerimta so* 
cialdemokratiška svajonė. Jam 
nesisapnavo, kad už kokio tu
zino metų Lietuva jau bus ne
priklausoma !

Nepriklausomoje Lietuvoje 
kun. Tumas atsiskyrė nuo kri
kščionių demokratų ir prisidė
jo prie “Tautinės Pažangos”, 
kuri paskui pasivadino Tauti
ninkų Sąjunga, šitos organiza
cijos priešakyje stovėjo Sme
tona, Voldemaras, kun. Miro
nas ir k. Tautininkams su pa- 
gelba kariuomenės nuvertus 
demokratinę Lietuvos valdžią 
1926 m. gruodžio mėnesį, kun. 
Tumas pavirto stambiu šulu.

Amerikiečiams kun. Tumas 
pasiliko atmintyje iš tų laikų, 
kada jisai čia važinėjo po lie
tuvių kolonijas, rinkdamas au
kas “Saulės” gimnazijos na
mui. Pagarsėjo jo susitikimas 
su Dr. J. šliupu, kuriam jisai 
pareiškė: “Jonai, aš Tave my
liu, bet Tavo raštus deginu!’*

Taip “kunigystės stonas” Tu* 
mą visgi padarė klerikalizmo 
įnagiu, nežiūrint į tai, kad sa- 
vo budū ir Savo įgimtais gabu
mais bei palinkimais jisai ma* 
Šiaušia tiko “stelų ganytoju” 
rolei. Dažnai, matyt, jisai ne
labai maloniai jausdavosi kuni
go sutanoje. Jisai ieškodavo 
draugų tarpe pasaulinių inteli
gentų ir mėgdavo jiems pasi
girti savo nesutikimu su baž
nyčios vyriausybe, Lietuvos 
Inteligentai “bedieviai” mėgda
vo jį už tai, kad .Jisai atlikda
vo jiems įvairius “dvasišku#”
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šliubus), nereikalaudamas, kad 
jie eitų išpažinties.

šiaip apie kum Tumą gulima 
pasakyti, kad jisai buvo lengvo 
budb asmuo todėl, nežiūrint 
į savo didelius gabumus, jisai 
greičiaus sekdavo paskui kitus, 
maliau gabius už jį/negu ro
dydavo kitiems kelią. Mes jau 
nurodėme, kad jisai pasirodė 
labai menkas pranašas Lietu
vos nepriklausomybės klausime. 
Jo sutikimas lydėti i Ameriką 
“garsųjį” pralotą Olšauską, ku
ris jau 1906-7 m. buvo žino
mas, kaipo Rusijos žandarų 
bendradarbis, liudija, kad ir 
žmones jisai nelabai mokėdavo 
suprasti.

Tumas žiūrėdavo į gyvenimą 
per romantizmo miglą. Jisai bu
vo linkęs viską idealizuoti. Ji
sai nebuvo tieąos ieškotojas ir 
kovotojas už tiesą. Gera kun. 
Tumo ypatybė buvo ta, kad ji
sai mokėjo toleruoti svetimą 
nuomonę. Šituo, atžvilgiu na- 
bašninkas skyrėsi nuo daugu
mos 
kad 
mi, 
mą.

žy-

liūs, šaltinių gilumą ir apstu
mą “kultūringoj” Amerikoj!

Gydytojų streikas
Budapešto (Vengrijoj) 

dų ligoninėj dirbą 36 jauni
dytojai-praktikanitai norėjo gau
ti už savo darbą atlyginimo 
nors jau 50 pengų (20 dole
rių) per mėnesį; tačiau ir to 
jiems neduota; todėl jie ėmė 
ir sustreikavo. Tiesa, jie buvo 
senesnių gydytojų asistentai, 
vis dėlto kai kurie jau visą 
dešimtį metų veltui išdirbę ir, 
rodos, tokio menko atlyginimo, 
kaip 20 dol. per mėnesį užsi
tarnavę. Bet ir ligoninės vy
riausybė ir senesnieji gydyto
jai (kuriems jaunesnieji gel- 
bininkavo) griežtai atsisakė su 
teisingais reikalavimais skaity
tis. Tada jaunesnieji gydytojai 
išėjo streikuoti. Vadovaują me- 
dikalinei profesijai ' Vengrijos 
gydytojai atvirai stojo strei
kuojančių gydytojų pusėn. Sa
ko, “niekas neturi medikalinio 
darbo dirbti be atitinkamo at
lyginimo”. Vis dėlto senieji 
jauniemsiems nenusileido, ir 
streikas itęsėsl net keletą sa-

valčių. Pagaliau šiaip taip susi
taikyta; žinoma, nors su ta 
kokčia sąlyga, kad streikavu
sieji nebus bausti pa varymu iš 
darbo. Bet štai kas galų gale 
išėjo. Streikui pasibaigus ir 
jauniems gydytojams sugrįžus 
darban, netrukus pradėta, sa
kant, “atsilyginti”. Tarnai ne- 
beišdave jiems baltų kitelių, o 
vienam, kuris veltui dirbo vi
są dešimtį me<tų, ligonines vir
šininkas pasakė, kad jis, girdi, 
neturįs teisių vilkėti baltą uni
formą; vadinasi, tu gali išeiti, 
nes darbo Čia tau jau nebėra.

Šiaip ar taip, bet šitas inci
dentas parodo, jog ne tiktai 
bemoksliai darbininkai yra iš
naudojami ir apgaudinėjami, 
bet taip pat ir mokyti. Ir var
gu ko geresnio begalima tikė
tis, kol pelnas yra visų dorybių 
mastas. —Dr. Margeris.

P. S. Straipsnelin “Jugosla
vijos kova prieš džiovą” anuo- 
kart įsiskverbė klaida. Vietoj 
iš 1000 gyventojų turėjo būti 
iš 10,000. Vadinasi, džiovinin
kų yra 10 kartų mažiau, negu 
tame straipsnelyje per klaidą 
pasakyta. —Dr. M.

Lietuvos kunigų, kurie, 
ir dažnai patys netikėda- 

skiepija liaudžiai fanatiz-

TEISINA MASKVOS BIZNĮ

aiškina, kad sovie- 
yra priversta par-

“Laisvė” 
•tų valdžia 
duoti Rytų Kinų geležinkelį 
Mandžukuo valdžiai, kadangi 
geležinkelis neša nuostolius ir 
Rusijos piliečiai, kurie prie jo 
dirba, yra nuolatos žudomi.

Bet parduodami geležinkelį 
Mandžukuo vyriausybei, kuri 
yra Japonijos padaras, bolševi
kai tą vyriausybę pripažįsta, 
kaipo teisėtą. Tai yra panieki
nimas Kinijos teisių Mandžu- 
rijoje. Dar nė viena kapitalis
tiška šalis nėra padariusi tokio 
patarnavimo Japonijos imperia
lizmui. Tai kame gi pagirtasai 
sovietų “revoliucingumas” ?
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Kaip šarlatanai Jbandč Gėrmaką 
burtais išgydyti

p

patarnavimu? (pav. duodavo j (•a'.'latanai. mulkina neišmtuig-

Cermaką gelbėti buvo ir šar
latanai labai sukrutę. Daugelis 
jų pasisiūlo tikrai išgydyti Cer
maką su įvairiais savo patari
mais, budais ir priemonėmis, 
— žinoma, tai šundaktarišku 
kamšalu, kuris yra pagrįstas 
raganavimu ir stebuklingomis 
šaknelėmis bei žolelėmis. (Pa
vyzdžiui, viena drąsi moterėlė, 
kuri neišmanėlius burtais gydo, 
atėjo tiesiog ligoninėn ir pra
šyte prašėsi, kad tik leisitų jai 
Cermaką “pagydyti”. Girdi, 
“Tik leiskite maįn uždėti manę 
dešinę ranką ant Cermako kak
tos, o aš tikrai jį išgydysiu 
raganiška savo įtaka”. Kitas 
“stebuklingas daktaras”, sako, 
ir “velnių išvarytojas iš griešf- 
nų kūnų” šitokį patarimą pri
siuntė: “Lygiai kaip 9 vai. ry
to paguldykite merą Cermaką 
ant dešinio šono'pryšakiu į ry
tus. Griežtai įsakykite jam 
dvasiškai susikaupti, nes tatai 
yra labai svarbu. Jei mėras 
Cermakas viską kaip reikia iš
pildys, o aš čia (Wisconsin 
štate) gerai susikaupsiu ir. su

V' 

staigiu pasukimo savo rankos, 
tikrai išvarysiu iš jo kūlio 11* 
gą’\ O viena “magiškų vaistų” 
žynė prisiuntė “raganiškų sėk
lų” ir štai kokį patarimą: “ši
tos gėlių sėklos išbdvo hiusų 
Šeimoje 20o metų ir virto 
nepaprastais Vaistais. Padėkite 
jas ant mero Cermako krutinės 
ptišei valandos ir jo liga išeis 
iš jo, Tada jis pasveiks?’

Turint galvoj faktą, kad ši
tokių sėklų, žolių ir patarimų 
šimtai buvo prisiųsti Cermakui, 
lengvai galima įsivaladuoti bur* 
tų, žinutės, raganavimo, stę- 
biikUngų sėklų bei žolių, 4* 
žodžiu, šlykštaus, bliofo, kuriuo

rita

Oscdr Wilde

Doriano Cray jaus Atvaizdas
Verte A. Kartonas.

XS;

(Tęsinys)
Nes tos brangenybės ir vis

kas ką jis surinko savo malo
niuose namuose, turėjo būti 
jam užmiršties priežastim, bu
dai, kuriais jis galėtų nors per 
sezoną išvengti baimę, kuri, 
laikotarpiais, jam atrodė be
veik perdidelė iškęsti, ant ap
leisto užrakinto kambario sie
nų, kuriame jis praleido tiek 
daug savo jaunystės, jis pats 
savo rankomis buvo pakabi
nęs baisų atvaizdą, kurio besi
keičiantis veidas parodė jam 
tikrą jo gyvenimo, nupuolimą, 
ir priešakyje atvaizdo- jis bu
vo ištiesęs purpurinę auksuotą 
palą vietoje uždangos. Per ke
letą savaičių jis neidavo ten, 
užmiršdavo tą biaurų nuteptą 
daiktą ir atgaudavo savo len
gvą širdį, savo nuostabų džiau 
gsmą ir savo aistringą vien 
tik gyvenimui atsidavimą. Ta
da vėl staigu išslinkdavo iš 
savo namų, nueidavo į bai 
sias vietas arti Blue Gate 
Fields ir būdavo ten dieną po 
dienos, pakol jį neišvarydavo. 
Sugrįžęs namon jis sėdėdavo 
priešaky atvaizdo, kai kada 
neapkęsdamas atvaizdo ir 
pats save, bet kitais laikais 
būdavo pilnas savo asmens 
pasididžiavimo, kuris yra pu
sė nuodėmės žavingumo, ir 
šypsodavo iš paslaptingo sma
gumo, kad ikrypęs šešėlis tu
rėjo nešti naštą, kuri turėjo 
būti jo paties.

Po keletos metų jis nebega
lėdavo iškęsti ilgesnių pasiša
linimų iš Anglijos ir apleido 
vilą, kurią jis bendrai su lor
du Henriu torėjo Trouvillė’je, 
kaip ir mažą baltą namą At
geri joj, kame jie daugiau ne
gu sykį praleido žiemą. Jis 
neapkentė būti atskirtu nuo 
atvaizdo, kuris buvo dalis Jo 
gyvenimo ir jis bijojo taip gi 
kad jam nebūnant namie, kas 
nors neįeitų į kambarį, nežiū
rint visų Štangų, kurias jis Už
dėjo ant durų.

Jis gana gerak jautė, kad tas 
nieko jiems nepasakytų. Tai 
buvo tiesa, kad portretas dar 
palaikė po viso veido biatirti- 
nio bei negražumu žymų pana
šumą į jįį bet ką gi jie galėtų 
sužinoti iš to? Jis nusijuoktų 
iš bile vieno, kuris norėtų ty
čiotis iš Jo. Tai ne jia nutepu. 
Ar jam galvoj, kaip nepado
rus ir pilnas gėdos buvo atvab 
zdas? Jeigu Jis ir pasakytų 
jiem^, ar Jie tikėtų jam?

O vis gi jis bijojo. Kai ka
da būdamas savo dideliuose 
namuose Nottlnghamslure, pa* 
linksmindamas savo /luomo 
jausmus puošnius vyrus, kurie

buvo pirmutiniai jo draugai, 
ir nustebindamas visą apskritį 
savo palaidais pasismagini
mais bei iškilmingais savo gy
venimo budo puošnumais, jis 
staiga palikdavo savo svečius 
ir skubiai grįždavo miestan 
pažiūrėti, kad durys nebūtų 
pajudintos ir kad atvaizdas 
tebebūtų vietoje. Kas butų jei
gu butų pavogtas? Vien tik 
.mintis atšaldydavo jį iš bai
mės. Be abejonės, tada pasau
lis žinotų jo paslaptį. Gal būt, 
pasaulis jau įtarė tą.

Nes, nors jis sužavėdavo 
daugumą, 4 nemažai būdavo ,ir 
tokių, kurie nepasitikėdavo 
Juo. Jis tik vargu tebuvo pri
imtas West End kliuban, į ku
rį jo gimimas bei draugijiniai 
ryšiai pilnai davė jam teisės 
tapti nariu, net buvo kalba
ma, kad viename atsitikime,

ik padidindavo jo keistą bei 
pavojingą žavingumą. Jo dide
li turtai buvo tikru apsaugo
jimo elementu. Draugija, bent 
civilizuota draugija, niekados 
nėra pasirengus tuojaus pati
kėti bile ką, kas butų blogo 
tiems, kurie ant syk yra tur
tingi ir žavingi. Draugija in
stinktyviai jaučia, jogei pa- 
delgimai yra svarbesni už mo
ralę, ir jų nuomone, aukščiau
sia savigarba yra daug mažts- 
nės vertės už turėjimą gerą 
chefą. Ir po visko, tai yra la
bai prastas nusiraminimas, 
kada tau pasako, jogei žmo
gus, kuris davė tau prastus 
pietus ar blogo vyno, privačia
me gyvenime yra neįtartinas. 
Net didžiausios doros negali 
atgailėti už pusiau šaltus ent- 
rees, kaip lordas Henrius sy
kį yra išsireiškęs, begvilden- 
damas tą klausimą; ir gal būt 
daug ką galima butų pasaky 
ti dėl jo nuomonės. Geros 
draugijos taisyklės yra, arba 
privalo būti, tokios pat, kaip 
ir meno taisyklės. Forma yra 
absoliučiai reikakalinga drau
gijai. Ji privalo turėt ceremo
nijų prakilnumą, lygiai kaip 
ir jų netikrumą, ir privalo su
jungti nenuoširdu romantiško 
lošimo charakterį su išminčia 
bei grazna, kurie mums pada
ro11 tuos lošimus maloniais. Ar 
nenuoširdumas yra toks jau 
baisus daiktas? AŠ manau, 
kad ne. Tai yra tik būdas, ku
riuo mes galime padauginti 
savo ypatybes.

šiaip ar taip, tokia tai bu
vo Doriano Gray’jaus nuomo
nė. Jis stebėdavos iš paviršuti
nės psichologijos tų, kurie 
įsivaizduodavo, jogei žmoguje 
Ego esąs paprastas, pastovus, 
pasitikėtinas ir vienos esenci
jos daiktas. Jam gi žmogus 
buvo esybė su miriadais gyve
nimų ir miriadais jausmų, su
dėtimis daugybės būdų sutvė
rimas, kuris turėjo savyje kei
stų paveldėjimų minčių bei 
aištrų ir kurio pats kūnas bu
vo numirėlių baisiomis ligo
mis suterštas. Jis mėgdavo 
vaikščioti po šdltą nėjaukią jd 
provincijos namų paveikslų 
galeriją ir prisižiūrėti visokių 
atvaizdų tų, kurių kraujas 
plakė jo paties gyslose, štai 
buvo Philip Herbert, kurį 
Francis Osborne aprašė savo 
raštu, “Atsiminimai iš kara-

jo draugai atsivedąs jį į kliu- licn?s Elžblctos ir karaliaus
bo rūkomąjį kambarį, Chur- 
hill’as, Berwick*o kunigaikš
tis, ir dar vienas džentelme
nas, labai žymiu budu atsisto
ję ir apleidę kambarį. Keistos 
kalbos apie jį pasidarė kas
dieniniu daiktu jam praleidus 
dvidešimt penktus jo amžiaus 
metus, fjjo gandai, jogei jį 
buvo matę triukšmaujant su 
svetimų šalių jūreiviais ne
padorioj užeigoj Whitechape, 
ir buk jis bendravęs su vagi
mis ir su netikrų pinigų dir
bėjais, ir žinojęs jų amatų pa
slaptis. Jo nepaprasti pražuvi
mais pasidarė viešai . žinomi, 
ir jam vėl pasirodžius draugi
joj, vyrai šnibždėdavo vienas 
kitam kampuose, arba praei
dami šaipydavos iš jo, arba 
šaltomis žingeidaujančiomis 
akimis pažvelgdavo į jį, lyg 
nusprendę surasti jo paslaptį.

J tokius įžeidimus ir bandy
mus paniekinti, žinoma, jis ne
atkreipė domės, ir didžiumos 
žmonių nuomone, jo nuošir
dus mandagus būdas, jo ža
vingas Vaikiškas šypsojimas ir 
begalinis jo nuostabios jau
nystės grakštumas, kuris atro
dė nesišalinąs nuo jo, savaime 
gynė nuo Šmeižimu, nes jie tas 
kalbas apie j| taip pavadin
davo. Vis gi buvo patėmyta, 
Jogei kai kurie 11 buvusių ar
timiausioj pužlntyj su juo, po 
kiek laiko atrodydavo vengią 
Jp. Moterys, kurios nuožmiai 
gerbė jį ir išdrįso dėl jo užsi
traukti visokių draugijos pa
peikimų, ir atmetė priimtą 
elgesio paprotį, - išblykšdavo 
iš gėdos ar baimės, kada Do- 
rianas Gray’jus įeidavo kam
barin.

Visgi tie Šnibždėjimai apie 
skandalus daugumos akyse

l
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James viešpatavimų,” buvusį 
“glamonėjamu karališkame 
dvare už jo gražų veidą, ku
ris neilgai tebuvęs gražus.” Ar 
tai Jauno Herberto gyvenimą 
jis kai kada gyveno? Ar tai 
koka nors nuodingas diegas 
perėjo iš kūno į kūną, kol pa
siekė jo paties kūną? Ar tai 
buvo koks tamsus to grakštu
mo pajautimas, kuris vertė jį 
taip staigiai ir beveik be jo
kios priežasties duoti pareiški
mą* Babiliaus Hallwardo stu
dijoj, tos pašėlusios maldos, 
kuri taip pakeitė jo gyveni
mą? Štai raudnnu, auksu iš
siuvinėtu, žakietu, gražgro- 
žiais išsagstytu apsiaustu ir 
auksuotų pakraščių rufPu 
(kvolduota apykakle) bei rie
šų papuošimais, stovėjo Sir 
Anthony Sherard, juodi ir si
dabriniai šarvai sukrauti po 
jo kojų. Koks buvo to žmo
gaus palikimas? Ar Giovannos 
iš Napolio mylėtojas paliko 
jam kokį nuodėmės ir gėdos 
paveldėjimą? Ar jo paties pa
sielgimai tebuvo tik sapnai to, 
ko nabašninkas žmogus neiš
drįso atsiekti? štai, nuo Mun
kančios drobės Šypsojo Lady 
Elizabeth Devereux, dėvinti 
merliaus gaubtuką, perlo žiur
stą ir rausvas, karpytas ran
koves. Dešinėje rankoje buvo 
gėlė, o kairiaja ji laikė balių 
ir damasko rožių apykaklę.

(Bus aaugiūU)

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

Garsinkitės Naujienose

.... ....... . ■*. - aili j ■ •
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Ragina mažų nąmų 
savininkus kovoti 
prieš biiių No. 601

NfiujasU įsMymų projekRis 
Illinois senate reikalauja, 
kad apskričio statybos pir
mininką skirtų asesorių ir 
apeliacijų taryba.

Chįęągp ĘęąĮ Ęstąte B,pąr^ 
šiouiis dienomis išleistame ątsi- 
šąųki^ie į nąąžų namų savinin
kus Coftk apskrityje, ragina 
juos Įępvoti prįęš bilįų No. 601, 
kwi XRbtU°s seąątoriuą Fran
cis B. Loughran įnešė į Illinois 
ąęąatų.

Kilius reikalauja, kad aps
kričio tąrybps p,irmiuink«s pa
skirtų asesorių ir apeliacinės 
tarybos narius.
Asesorius (tp. taryba turėtų 

būti renkama.
1927 metais Illinois legisla- 

turas priimtas Kelly bilius rei
kalavo, kad asesorius ir du 
apeliacinės tarybpsį nariai bu
tu paskirti terminui iki 1934 
metų. Po to tie valdininkai tu
rėtų hutį renkami.

Dabar Loughran bilius nori 
tų numesti į šalį ir pravesti įs
tatymų, kad tarybos pirminin
kas juos skirtų. Tam biliui 
prąejųs, sako atsišauk iiuąs, 
namų savininkai netektų bal
so Įnpkcstėįy ręikalupso. Kas 
blogiausiai, tęsia atsišaukimas, 
taį yra faktas, jog naujasis bi
lius reikalauja, kad asesorius 
butų apeliacinės tarybos pir
mininkas.
Atsišaukimas atkreiptas prieš 

Jacobs.
Atsišaukimas ypatingai at

kreiptas p,rie$ dabartipį aseso
rių 1. L. Jacobs. Skaitlinėmis 
įrodo, kad Jacobs nųūine nųštų 
nuo stambių nuosavybių savi
ninkų miesto centre ir užkro
vė jų ant smulkių namų savi
ninkų.

ktai skaitlinės: 1927 metais 
asespientaj “loop” distrikte 
siekė — $6^931.46.9. 1931 me
tai, Jącobs’ni asesoriau!aut,— 
to paties distrikto asesmentai 
siekė — $363,162,046. $282,-
472,423 — mažiau. “Loop” 
distriklo savininkai dabar mo
ka $5.7,172,916 piąžiau piokę$r 
čių, negu jiems išpuola mo
kėti, o tų naštų turi pakelti 
smulkių namų savininkai.

Chicago Beal Estate Board 
kreipiasi į mažu namų savi
ninkus, ragindama jups kovpti 
prieš hilių, reikalauti savo 
kongresmąnų Illipoįs legisla- 
t u roję prieš Dilių balsuoti.

Skelbiipąi Naujienose 
duoda naudą delta, 
kad pačias Naujienos 
yra nąudW<^-.

.................. '"‘—T.”-!g JI , ' ...............
Tel. Cąlųmet 1656

W. E. HERR

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonus State 7660: valandos 0—5

W. S$e: 2201 W. 22 SL (Cermak Rd)
Panedftllo, Barnios ir PStnydioa vąk, o Ui * 

' Telefoną* Canal BĮ 2 2^ ' ’
Namai: 6459 S. Rockvrell Street • 

Utarnlnko, Ketvergo ir aubatos rak. 7 Uri k 
T^OBM BepuHto 9300

ADVOKATAS .§241 falsted
Prita. y. „k.

Garsinkitčs Naujienose

Natalka Poltavką

Hot

Garsinkitčs “N-nose

cągo

Brolis, fyolienė,

P-.os A, Oželienės 
koncertas vąnagnv 
tjškai sudžiązintas

prijoją yž

668 V >M«'

Nutarė dalyvauti 
Pas. Parodoje

bausmes
Rep. F. Bulaw

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
TeĮ Bęukvąrd 2800, 

Ka. 6515 So. Rocktvell St. 
TcL Republic 9723

Sako, jog farpięyiąins ten 
sėtinai sunku verstis

... J£W' nV.

Paliko dideliame nubudime 
— Oną 
Vladis-

6 mėn. kalėjimo už 
automobilio “lais- • 99 •mų pavogimą

4442 South Wsstern Avinus, 
Tel. Lafayette 4146 

YĄęANPOSt

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10

Nedėliotais nuo 10 iki 12

Auditorijos b o n ų 
kom. numąžino atly
ginimą darbininkam

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Reę. Tek Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St,

Cyr. of 35th B 
Qfiso valandos npo, V , 

Nedėldącniais pagal sutarti.

756 W. 35th St
(Cor. of 35tb B Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-R 
Nedėldieniais pagal sutarti.

Viakar municipalio teismo, 
teisėjo Thomas A. Creen kam 
baryje įvyko svarstymas by
los tūlo L. Kleist, kuris pavo
gė kito automobilio “laisnius”.

L. Kleist, 1965 Wilmot Street,

Ą. MONTVID, M, D 
West Town State Bank'Bldj.

2400 W. Madison St. r 
Vai. 1 iki 3 po nietu, 6 iki 8 v«l 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brnnswick 0597

FU, BADŽIUS
VIETOVIŲ graborįus 
r;? jĮ už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai*

-T .O.V1 OA T ęanaĮ 6! 74

nuo 6 iki 8

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Vtrginia 0034

CICERO — Vakar įvykusia
me susirinkime, Lietuvos My
lėtojų vyrų orgapizaęija yiep- 
balsiai nutarė remti Lietuvių 
Pasaulinės Parodos skyriaus 
veikimų ir dalyvauti Lietuvių 
Dienoje, liepos 16. Susirinki
mas įvyko Lukštienės svetai
nėje. Lietuvos Mylėtojų drau
gija yra viena > seniausių Cice
ro organizacijų. K,

thted Su) 
nuo 6:30-8:30

Įąt»a| 4&V& rąndąsi. Kai 
ų|ęįna Yas&r<M karščiui, tai ga- 
flą dĮažnąi visi jiavai išdę^ą.

Ęęparąį imąnt, fąripęriąTfe 
IIR blogai gyvena. Yrą jrMl 
lietuviai fermeriai, kurie ii^i 
pusėtinai skursta.

Miesto gyventojai, sako jie, 
privalėtų apsižiūrėti ir nepirk
ti katę maiše, nes gaji apsigau
ti. Reikia atsiminti, jog žemės, 
pigumas dažnai reiškia tai, kad 
ji mažai tėra tikusi farmeria- 
vimui.—Senas Petitas.

aiškino teisėjui, kad be “ląisnių” 
negalima važiuoti, kad neturi 
pįųigų juos nupirkti, ir, tremia, 
ka^ jo automobilis nėra vertąs 
tie, kiek “laisniai” kainuoją. 
Todėl jis juos ir pavogę. Nu
kentėjęs b,uvo John Oakny.

Teisėjas, tačįąu«, nepridavė 
daug reikšmes nepaprastiems 
Kleisto argumentams ir nutei
sė jj 6 mėn. kalėjimo, arba $25 
piniginės bausmės ir teismo 
kaštus

Chicagos Lietuvių Auditorijos, 
B.onų komitetas, kuris nutmaži- 
no atlyginimų Auditorijos Ve
dėjui ir dženitoriui susirinki
me, kuris įvyko gegužes 12 d. 
Į)žęnit,orįauS alga nupiažipta 
nuo $125 ikį i Riėnesį, p 
veęlejąs gaus dolęriu mažiau 
nuo parengimų, įvykusių didžio
joje salėje.

šįos ekonomijos yra tįk lai
kinos, nes vasaros laikų įplau
kos žymįaĮ sumąžčja.

Iš raporto apie bonų komite
to parengimų balandžio 29 d. 
pasirodė, kad pasekmės buvo lą- 
bai meųko.8.

Tūla organizacija skundėsi, 
kad į bpnų komitetų buvo pa
skirta jos narei bet komitetas 
jų prašalino. Tai visai netie
są. Nę komiteto kaltė, jei ną- 
rė nedalyvauja susirinkimuo
se. Ęomiteto sųstyinkipiąį į- 
vyk^a kas antrų pęnktąc|ienį 
kiekvieno nąčnesįo.

Suąipnkimiąs tąrp kito. k°» 
nutarė paruęšti pusės metų at
skaitų ir pasiųsti ją drąugijįo/ps. 
šiame susirinkime dalyvavo tik 
apie tuzinas narių.—A. B.

PRANEŠU
Dr. Strikoho, M D.

Sugryžiryą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 jk: 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7§20 
Namų Tel.: Prospect 1930

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS

A. L Davidonis, M.D 
49ĮQ So, Michigan Avenue 

.Tel. Kenwood 51Q7.
VALANDOS: 

nųų 9 iki 11 vąląfidai ryte: 
nuo 6 iki 8 valanda: vakare. 

apar( lytutadiinip k kt/vutęditai^

Daktaras V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo sayo ofise patinusias, išputusiai 
blauzdų gyslas. *

Valandos nuo, 1 iki 4 ir nqo 7 iki 9 v. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Haltttd Stnrt 

T4 Ępųlcvąrd J4Q1

D& C. KASPUTIS
DENTĮSTA

Grį<« » 5,^

VACANDOS
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadh 

niaia pagal susitarimą.

3335 So. Halstęd St 
T<l. BOULEVARD 81S«

Įvairus Gydytojai 
•A •

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milu^uJk^ Autmą

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M,

irai.xv*,r “• 
riebuma lengvai, SAUGIAI ir 
2_‘_n — imkite' pusę ftaukSte- 
lkl« karsto vrtndens ryte prleS 
;at yra saugus būdas netekti 

___ L j bonka. kurios 
savaitėms visai mažai kalnuota. 

.. pas blle aptiekinlnka Amerikoje, 
lauš imitacijų ir jus turite saugoti 
v“‘i* .. .<>? ■ 1 ■ •. kad gautumėt Kruschen Saite 
>irma bonka neįtikins jus, kad tM 
austas būdas nusikratyti riebume I * m

Kada^gį J. F. Eudeįkio lietuvių gyą^ių 
įstaiga yrą seniausia, todęj turi dąųgiau- 
ąią šermenų, O turint dąųą šėripenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F; Eudeikis yrą vienatinis Įiętuvių gra- 
boi-ius, Wi bengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didegnė dalis grabų, tuo 
budu ^ųtąųpymag pirkėjams yra kuodi- 
diijąųgiąi
Niekur kitur negausite tokios geros gra- 
feų YęjiįėS ųž tjęk pat Pinigų,

’ 11 pačioj yietpj jąu 25

DRVAITUSH,QPT, 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvina akių jtempimą. kuria cati 
prĮe^astimi gąlvpa ^kaudėjimo, svaigimo 
ąląų aptemimo, neryuotumo, ą^ap^amą 
akių karitj, nuima kataraktą, atsitaiao 
ųoąipąregyatc it toUregyatj. Prirengia 
Ringai akinius. Visuose ątsąikimaoąe 
egzaminavimas daromas su elektra, pa ro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda

dos nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis pagal 
sntartj. Akinių ‘ kainos per pusę pigiaas, 
_ , bjyo pir^Įap.
Dagely ątflĮiikięą^ akys ątl- 
tąisomoH be ąkinfy Kainos pi

471? South Ashland Avė.
. Phone Bųpleva^d 7589

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

Trečiadieny j ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvys)
6859 So« W<ste<p Ave„ Chicago, III. 

VąŠ Gregg Vąistinyčios

JUOZAPAS GRICIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 15 dieną, 2:55 valandą iŠ 
ryto 1933 m., sulaukęs 64 metų 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., Ža
rėnų parapijos, Šiapšelio kaimas.

Amerikoj išgyveno 29 metus, 
Paliko dideliame nubudime mo

terį Elenorą po tėvais Gudauskaitę, 
sūnų Pranciškų, dukterį Barborą 
Želnij, žentą Antaną, brolį ęipri- 
joną, brolienę Veroniką, 2 pus
brolius, 2 pusseseres ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 2003 
Coulter S t.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny 
gegužes 18 dieną, 8‘ vai. ryto is 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Kązi- 
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Griciaus gi
minės, draugai ir pažįstamą 
nuoširdžiai kviečiami dlalyvaųt: 
laidotuvėse įr suteikti jąm pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

* Nubudę Mename,
Moteris, Sūnūs, Dūkti,
Žentat
Pusbi^ c , ___
it Gimines.

Laidotuvėse patarnauja prabo
čius S. P. M4«ika, Tej. Yaędft

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexe1 9191

DR, A. A. ROTH
Rusaf Gydytp|u ir Chirurgas 

3102 So/ Halsted SĮj, 
kampu 31st Street 

Vai.: 10—11 ▼. mo. 2—4, 
Nedeliomis it Iventadieniais

jRss. 6600 South Artesian Aoemse 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZĄLATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. (821 So. Halsted Street 
CHICĄGO, ĮLU

4631 South Ashland Aveniu 
Ofiso valandos:

Rez. Telepbone Plaza 3200

2422 W. Marųuette Rd. 
kampąs 67th it Artesian Avė. 

Telefonas Grovėhill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 2-9 po piętų, seredpms po pRti h 

nedalioms pagal snsjtarimų.

rąią: Ųtarn. « Ketv.—i------------
Archer Avė. TęL Lafayettę 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395 .

Sekmadienį, 14 gegužės, 
St. Agnės Auditorium įvyko 
dainininkės A. Oželienės kon
certas. Programe be p. Oželie- 
pės dalyvavo dainininkas Stą- 
«ys, fiimKn?, ViMoriją ¥«llv- 
paile, pianistė Josephiųe 
Schultz, kuri paskambino po
rų kliąąjškų numerių įr visiemą 
akompątyavęĮ. Manomai, p-le 
J. Šelmio turį ge?ų tąlentų ir 
yrą aukštai išsilavinusi. Aąlia 
tą, P?ie progas dar prisMlėjo 
pora jaupų ąkpriUnįstų ir jau
nos šokėjos, iš šokėjai, kurie 
pašoko keletu ųRrainictiškų 
šokių. Turėjo dainuoti p. E. 
Rakauskiene, het dęl nežino
mų pricžflsėių ąepąąirp.dė-.

Programas buvo vanagąitiš- 
kai sudžiąziptąs ir jo su rimtu 
menu nebegalima sutaikinti.

Publikos buvo nedaug, gal 
tik apįe por^ Šimtų. Pp pro
gramų! tęsęsj Špkįąi.

P-a OžeUfinė gavo apie pen
kios gėlių bukietus. Matomai, 
kftd geru draugų Retoka.

Julius.

SIMON M. SKUDAS
QRABQIŲŲS (R BALSAMUOTOJAS 

pątąrnavimas geras ir nebrangus

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistąs 

Vahųdoą nuo, 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Aveuue 

Phone HEMLOCK 7828

šiomis dięnorpis
Springs, Ark., grįžo chicagie- 
čiai P. Pronckus, J. Butkus ir 
Zultrai. Praleido jie ten apie 
keturias savaites.

Iš pasikalbėjimo su jąis pa
tyriau, jog Ąrkansas valstijoje 
farmeriams nėra jokie pyragai. 
Esu, fermeriams nėra taip, leug- 
ya gyventi, kaip vienas Hot 
Springs apylinkės farmerys ra
šo, Ęąd žemė tep pįgi, — tai 
tiesą. Tačiau reikia žinoti, jog 
tą yr? nedarymą ir įftįe

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
lietuvis AKIŲ spęcialistas 

_.....Patyrimas
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

DR, CHARLES SEGĄL 
, Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4719

SPECIALISTAS DŽIOVOS

Nttf ia iki* 12 vak ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų h P9° 7 iki ?:30 vai 
vakaro .Nedėl. npo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Dr. Suzana A, Slakis 
Moterų ir Vaikų ligų Spsciąlfai 

1145 Archer Avė.

12 ryto (išąkytųa '•eredwnį«lt Tara
nu? 4 iki 8 vaĮ vakare. Utarninkau b 
K,t^% HYpB PĄRK 339^

Phone Canal 6122

DR. S, BIEZIS 
pYDYTOJAS IR-CHIRURGAS 
2201 West 2?nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
^credomis ir ųedėliomU pagal sutartį 

Rezidencija 6631 <So. ęalifocnią Avi,
Telefonas Republic 7868

Ląch^vich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnaujįą laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale ųiieldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W, 23rd pi. 
SKYRIUS

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

Ptamu Boulevard 4139 
A, MASALSKIS

dotųVętt :r kokiame rei- 
Ipįę visuomet «ti sąži- 
nin^s ir pabrangus to- 
deh kad neturime iš
laidų užląiVmni lky-

3W Aubųrn Avė. 
ęHic^qę, ill.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vąlapdoą nuo 9 iki 8 yakąrc, 
Seredoj pagal sutarų.

1.3. ZOLP
GRABORIUS 

į646 West 46 St. 
TeL Boulevard 5203 ir 8413 

Į327 So. 49 Ct. 
T4. ę^ero 3724. Koplyčia dykai

PETRAS KEtyBRAUSKAą

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužes 15, d., 12:30 Vai. po piet 
193 3 m., sulaukęs 45 metų am
žiaus; gįmęs Vilniaus. Zesno aps., 
Nemajūnų paraą.. Er^enikąvo kai
me. Amerifcpj iŠgyvęąo 
tus. JŲ™— .
moterį Oną. dvi dukteris 
ir Marijoną, du sunu — 
lęvą ir Juozapą, brolį Lukošių ir 
gimines, o Lietuvoj 4 brolius. 
Kūnas .pašarvotas randasi 13 24 S. 
49th Avė., Cicero.

I^aidotuvęs įvyks keęvątadiępį, 
gegužės 18 ą., 8 vai. ryto iŠ ną-, 
mų į šy. Ąrųano parapijos bąz- 
ųyčų. pupoje atsibus gęd^liįgos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Petęp Kemhrąusko 
giraipes. jįraųgąj ię pąžystami, ęąaf 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotųvę$e ir sutęikti jarp paskp- 
lWĮ Vįtąrnavimą ir aųisvęikiąiiąą.

Nuliūdę liekame
W9<e/;i,s, Dukteris. Swoj, 

Brolis ic Giminės,

Laidotuvėse paumąują gtą^9;- 
ŪU1 Emfcilpv teC Yarcįs 17^ L

Gegužio 1 d. permainau ofisą 
valandos 10 iki 12 tYtP 

1 iki 5 ir 6 iki 9 vat
Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. ^o^įę| 

Nedėlioj sųUą
Dr. Joseph y. An#

KOJŲ SBECIALiąTAS 
6254 S. Ashland Ąve 2 1ub. Chi

Ofiso Tel. Prospect Q9į: 
Rez. PulĮmąą 3,221'

EUDEIKIS IR SUN®
G R A » 9 » 1 į I 

Nęžiųęint kąr gyveni 
už NAUJ4 

lavoną T 
30 Kietų I 

Pašaukite REPU|BLię

5340 ’

Prąejto neįėmenio yaUąro 
Lietuviu Auditorijoje ‘‘Naujos 
Qąęlynęą” choras^ vedamas Jur
gio Stepouavičiaus-^teveiis, pą- 
statė sceąoj iš rųSų kąlb,os vers
tų Ukrainų kaimiečių gyvenimo 
operetę vNatalka Poltayką”.

Veikalo turinys ganą gerąą ir 
muzika gyvai, gražiai skamban
čiai paišyta. Vaidintąją! visi 
savo, rolęs mokėjo, ir vąidipįpias 
ėjo gana sklandžiai, tik truko 
pas solistus lavintų balsų. Nas
tės rolę gerai atliko p-nė B. 
Rąšįnskiepe. Kiti apstai: ta
vo choro dainininkąį, fcąįp tąi 
A. Jakienė J. Virbię^ąs^ Jį- fe 
kas,, J. Vąleųtą^, p. ^p^apeV 
ris, Nastės piylirųąą, 
vaidino. Dainų 40 j p ypįėj ųę- 
buvo. J. Vinickas genas vai
dintojas, vienas užpilejė scenų. 
Motinos rolę Ą. Jakienė vyku
siai ątliko. J. Vąleutas irgį ^e' 
ras, tik grimas turėjo hutį daug 
geresnis.

Jurgis Steponavičiuj Įtaipo 
dirigentas rimtas konkurentas 
kitiems ąavp amato ^rąugams. 
Publikos Vuvo apipilnė svetai
nė.—Buvęs.

Ši įstaigą randasi t 
metai. 
Puikiąųąioą, moderųįškai įrengtos 3 kop
lyčios šii vargonais DYKAI dėl šermenų, 
išfaliųdiuią valandoj, pašaukite šią, fe-

J, F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

OFISAS

MITAGE AVĖ.
> CHICAGO, ILL

Uetuviąy pąktarai
IR?1 . • 

Or, V E. SięJliąsĮds
DENTISTAS 

4143 Archer Avenu«

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svarų

M re. .rfett, Luedeke 1B Dayton raAo: 'Ai 
vartoju Kruechen, kad sumažinti svarumą— 
aš netekau 10 i 
žinau kaip ji ir .

Kad nuimti 1‘ \ 
NEKENKSMINGAI 
Ilo KrUschen stikle 
pusryčius — tat__ _______
negražaus riebumo ir viena b 
užtenka 4 savaitėms visai ma: 
Gaukite 
— yra _ 
savo sveikatą, 

žiūrėkite, 1 
Jeigu fii 
yra sau

Grąboriai
Telefonas Yards 1138

Stąnley P. Mažeika 
Grąborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Ąuburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18$h St>, netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—1^ pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vąkaro.

Tęl. Canal 3Ų10 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lietuviai Daktarai___

DR, JĖGERIO
33Ž l£"i|8iSM S>"" 

w IJ?,
Iventadieniais nuo 10 iki 12 

BtądeTsęd

Lietuvės Akušerės 
^^^w*^**********^*^**f**^ww^w>^<*w^wwwwwwww^**wi 

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy 

B Midwife 
6109 South Ąlbany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar Ii-* 
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie |reatr 
meni ir magnetic 
blanks Ir t. t. 
Moterim^ ir mergi
nom patarimai do< 
vanai.

Ofiso Tel. Victory 2284
Ręz. BevvĮy 0081

Dr. John Ffapęįs Ruzie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentu>orth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. y. 
Kętv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimą.

Advokątai

A. A, SLAKIS 
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 . TęL Dearbom 7966 

Vąlandos: 9 r^to įki 4 po pie^ų

.6 iki 9 vaL

W
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CLASSIFIEDADS
Furnished Rooms

Arklių lenktynės CLASSIFIEDADS

Telefonas Lafavette 1329

Antradieni, Gegužės 16

Peter Conrad amate.

A Feiu More Words

MORTGAGE BANKERS

MADOS MADOS MADOS

likę

RADIO

tkoE REALLY

NAUJOJ VIETOJ

Paprasta

For Rent
įtaisyta de

Gera vieta,

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

/'Miestas ir vata.)Garsinkitės Naujienose

for t y
Well 

elevcn 
twclve.

much

Cana! St. 
6019

SUSIRINKIMU 
KALENDORĖLIS

C. W. C. O. U. Lietuvių Be« 
darbių 63 Lokalo susirinkimas 
įvyks 7:30 vai. vakare Univer- 
sal Klube, 814 W. 33 St ant 
antrų lubų, po kairei. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirin
kime.—Org.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Šiandie liet, daktarai 
pradės rinkti svei

kiausius vaikus

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

1635 So.
Canal

moterei 
madoje

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

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Dorothy 
Kirk-

Nariai būtinai privalote da 
lyvauti, nes yra svarbių rcika 
lų svarstymui. Taipgi privalo 
te apsimokėti mokesčius drau 
gijAi 
jos teisių ir pašalpos 
mirtinos. —

1534 N. Oakley Avė, 
Tel. Brunsvvick 9131

1 3 6 0 KILOCYCLES

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

kad nenustotumėte dr- 
ar po- 

Valdyba

slylių. Tokios lenktynės 
pirmą kartą tarpe lietu-

Peoples Furniture Co. rengia 
radio programą, kuris įvyks 
šiandie nuo 7 iki 8 vai. vakare 
iš W. (i. E. S. stoties, 1360 ki- 
locycles.

Kaip girdėti, K. Sabonis, A. 
Ančiutė, A. čiapas, Peoples Par- 
lor duetas, kvaretas ir kiti, ren
giasi padainuoti naujų ir gražių 
dainų. Prie to bus paskaita 
apie sveikatą, taip pat įdomių 
žinių ir juokų pateiks čalis Ke
purė, o tą visą programą jungs 
rinktinė koncertinė muzika ir 
įvairus bei įdomus pranešimai 
ir patarimai. Todėl nepamirš
kite užsistatyti savo radio ir 
pasiklausyti.—X.

Tik mėnesis be- 
Pradėk statybą 

General 
West 

kambarys 401. Didžiojo

Susirinkimas įvyks penktadienį 
vakare Westsidės parapijos 
svetainėje, 2323 West 23rd 
Place.

North West Lietuvių Mote
rų Kliubo susirinkimas įvyks 
p. Melasevičių bute, 1640 No. 
Leavitt St., 7 vai. vakare. Na
rės malonėkite laike pribūti.
—Kviečia nu t. rašt. Drulienė.

UNITED ARTISTS — “Ro- 
bert Montgomery, Walter Hus- 
ton ir eilė kitų “Heli Below”

Lietuvių Pasaulinės Parodos 
sekcija šaukia visuotiną orga
nizacijų spaudos ir veikėjų su
sirinkimą penktadienį, gegužės 
19 d. Westsidės parapijos sa
lėje, 2323 West 23rd Place.

Visos organizacijos prašomos 
pasiųsti savo delegatus ar val
dybas į susirinkimą, nes sek
cija turi eilę projektų, kuriuos 
delegatai turės užtvirtinti. Su
sirinkimo pradžia 7:30 v. v.

Augesnei 
ku kaip dabar yra labai 
per krutinę.

' 3?65 
vos linines arba šilkinės 
20, taipgi 3 6

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
.prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę 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 Lept., 1739 
S o. Halsted St, Chicago, III.

Egzaminacijos prasideda Gage 
Park svetainėj, 55th ir West- 
tero; tėvai kviečiami atva
žiuoti su sūnumis ir dukte
rimis

kontraktus. Bills of Sale. Leases 
Musų obalsis — “Greitas ir

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

DEKORUOTAM, MALIAVO 
JAM IR KVIETKUOJAM 

NAMUS

Išstren- 
- giras

Tarp Chicagos
Lietuvių

The young ladies down here 
are considered very pretty būt 
we don*t need to travel 150 
miles to find pulchritude. In 
our own chorus four young 
ladies, Helen B., Ann V. Estel- 
le S., and Amelia have been

EXTRA! Marųuette Parke 
duoja Storas ir 5 kambariai 
bile kokiam bizniui..

2638 W. 69th St.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

BARUI fixturiai, bučernės fixturial 
Ice Cream baksai, Soda Fountain ir t. t. 
Biligbeim Company, 1607-11 South 
State St.

Šaukiamas visuoti 
nas susirinkimas Pa 

saulinės Parodos 
reikalu

7 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

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

PASIRENDUOJA kambarys dėl dvie
jų vyrų, su valgiu ar be valgio, šeimy
noj vaikų nėra. 2532 W. 46 Place 
Tel. Lafayette 7367.

D. L. K. Vytauto Draugija, 
Bridgcporte laikys mėnesinį 
susirinkimą 7:30 vai. vakare 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėje, 3133 So. Halsted 
Street.

BARGENAS
Pardavimui 2 augštų mūrinis namas 4 

flatų — taipgi dviejų augštų namas už
pakalyje, žemai garadžius, viriui flatas. 
Turi būti greitu laiku parduotas nes 
važiuoju ant farmų.

Kaina $3000.00.
3833 Emerald Avė.

chosen by the 
Committee — 
and personality 
ficial greeters 
on President’s 
World’s Fa ir. 
inind you that 
ry and get 
and 
Lithuanian .Day Qucen 
contest eloses in a f hort

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
Čius, 
ir tt.
Teisingas patarnavimas'*.

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus 
PAUL M. SMITE“ ““ 

REAL ESTATE
i 0 CO. 
LOANS - 

INSURANCE
4425 South Fairfield Avenue 

Lafayette 0455

REIKALINGA mergaitė namų darbui, 
kuri moka operuoti elektrišką skalbi
mui mašiną. Gali būt ant vietos arba 
eiti nakvoti į namus. 5400 Woodlawn 
Avė., Ist floor.

Penktadienį gegužės 19,
Pasaulinės Parodos Lietuvių 

Sekcija šaukia visuotiną orga
nizacijų, spaudos ir veikėjų su
sirinkimą Westsidės parapijos 
svetainėje, 2323 West 23rd 
Place. Pradžia 7:30 v. v.

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuojaus 5717 Sberidan Road

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

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

5717 Sheridan Road

PARDUOSIU ar priimsiu j pusinin
kus valgyklos ir saliuno biznį. Vienai 
moterei per daug darbo.

1858 W. 14 St.

More Beautiful then 
Roses,

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

4622 So. Western Avė.

PARSIDUODA grosemė iš priežasties 
išvažiavimo, kaina $400. Gražioj vie
toj Michigan Avė. Yra didelė salė ir 2 
kambariai. Renda $25.00.

10819 Michigan Avė.

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

Įvairius pataisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis. 

Turiu 30 metų patyrimą savo 
Kreipkitės 

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935

AMERICAN BOTTLING CO. 
JOE KUCA, Sav.

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

Šaukite Telefonas 664 W. 
510 So. Monroe St.

WEST FRANKFORT, ILL.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

CHICAGO — “The Story of 
Temple Drakc’’ su Miriam 
Hopkins, ekrane, o scenoje 
Rorrah Minnevitch su “Har- 
nionica Rascals”, Jackie Hel- 
ler, etc. ir Josef Cherniavsky, 
orkestro dirigentas. Progra
mas geras.

ORIENTAL — Diana Wy- 
nyard ir 7,500 kitų nepapras
tai vykusiame filme “Cavalca-

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

dorinti pirkti automobilį prašome atsilan
kyti pas Balzekas Motor Sales ir pama
tyti naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius, kurie turi vėliausius išto
bulinimus kaip tai floating power, auto
matu clutch-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymouth 
jali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymouth 
$445 F. O. B.

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

Krautuvė atdara nuo 8 ryto iki 10 va k. 
BALZEKAS MOTOR SALES 

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

baltu kalnieriu-
44 ir 46 colių

Iš vienos spal- 
mieros 16, 18,

PARSIDUODA gazolino stotis, 5 
pumpos, sykiu sandvičių ir alaus stan- 
das. Mabeim Road, Route 51 ir 107 
St. (4 blokus į vakarus Kean Avė.) 
Pašos Park.

Sukolektuojam Pinigus
Užsilikusias rendas, 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

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 Chtcagoj4.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armįtage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

šiandie Amerikos Lietuvių 
Daktarų draugija pradės egza
minuoti tuos lietuvių tėvų sū
nūs ir dukteris, kurie įstos į 
draugijos paskelbtą konkursą 
išrinkimui sveikinusio lietuvio 
berniuko ir mergaitės. Amžius 
yra nub 12 iki 16 metų.

Egzaminacijos prasidės Gage 
Park svetainėje, 55th ir West 
ern, kur vaikai ir jų tėvai tu
ri atvykti tarp 4 ir 6-ių vai. 
p p. Salėje bus keli daktarai 
ir slaugės. Tėvai ar jų vaikai 
neturės panešti jokių išlaidų, 
kad konkurse dalyvauti. Kad į 
šį konkursą įstoti tereikia at
vykti į egzaminaciją.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
draugija renka sveikiausį lietu
vių bernioką ir lietuvaitę Pa
saulinės Parodos komitetui.

suknelė. Iš juodos materijos su 
Sukirptos mieros 36, 38, 40,

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

kaina musų darbas atliekamas.

Ateinančio] nedėlioj, gegužės 
d., Naujienų gegužinėje 

Darže įvyks arklių 
Bėgs 6 japoniški 
greičiausias arklys 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 ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

The Oak 
lenktynes 
arkliui ir 
laimės dovanas.

Lenktynės įvyks pagal ang 
lišką 
įvyks

pong at one of the houses, or 
strolling “neath the arches 
with a beauty on one arm, 
ncxt Friday, hc will be down 
at rchearsal at the regular 
limo and regular place. Every- 
body’s attondancc is recjuired. 
Finai preparations are being 
niade to journey to Kcnosha 
where our hearts are longing 
to go. Those pdople up there 
are very hospitablo and bc- 
sides thcy got some of the best 
heer. Of course, the hig indu- 
ceinent is to see how the Ke- 
noshans ėan put over an opc- 
retta. That will be all for to- 
day. Your traveling connotator 
has been

THE SINGING FOOL.

padaro įdomiu paveikslu. Ki 
ti margumynai.

ROOSEVELT
Jordan ir Alexandcr 
land, “Bondage,”

McVICKERS — Brian 
chard Arlen, Jean Hersholt 
filme “Sony of the EayleN

MERGAITĖ abelnam namų darbui. 
Kambarys, valgis ir užmokestis. Maža 
šeimyna, telefonuokite

Independente 3270

“And it rained for 
days and forty nights“ 
anyway it has rained 
days out of the lašt 
And if it had kept up 
longer we think that wc might 
have taken the big wash tub 
which we have not used for 
the past ten years — down 
from the attic, filcd it with 
a ruder and a couple of sails, 
packed it full of unperishah- 
les and started out on our trip 
down here. The elosest we go 
to riding over water instead of 
good solid eonerete was near 
Rantoul \vherc the water was 
hub deep. The only solution 
to tins probleni was solved by 
one of our very intelligent 
Pirmynites (copyrights reserv- 
ed) inflate the tires to a poini 
wliere only a part of the tire 
will be submerged.

' ' i. 6 kambariai pagyveni
mui užpakaly, basementas, garadžius. 

netol

PEOPLES RADIO PRO 
GRAMA

Išvalyk Vidurius — Tai Pama
tas Sveikatai I

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

Skaudėjimą, Nemigą.______

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
' PAINT CORPORATION 
J. S. Ramančionis, Vedėjas.

Štai dabar musų krautuvėje keletas 
BARGENŲ:

Sienoms popiera rolelb 
ir augščiau

SPAR Varnish, galionas $| g|J
FLAT Paint, galionas $<| g(J 
3214 So. Halsted St.Y0VR EvEa

Nlght and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free Care“ 
ar f,Eye Beauty” Book

Ce., Dept. 11. S., 9 B. (Am St.,Chfc»go

World’s Fair 
for their charm 

— to act as of- 
for Lįtluiania 

Day a t the
\Vc might r.e- 
you hetler hur- 

your applications 
photographs in for the 

The 
while.

Although now, you would 
find your correspondent com- 
pletely swallowed by the col- 
lege atmosphere, drinkhig 
cocs in Prehns, playing ping-

Real Estete For Sale
Nanmi-temi Pardavimui_____

PARDAVIMUI neperdidelis narna: 
arba mainysiu ant krautuvės. Namas ran
dasi gerame stovyje, 3364 So. Halsted 
Street

bot elegantiška avečiuosna eiti suknelė, 
materijos išrodys gražiausia. Sukirptos

3 8, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.

Business Service 
Biznio Patarnavimas
OKSAS EXPRESS

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

J. OKSAS ’ 
2649 W. 43 St.

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

______ Automobiles_____ _
AUTOMOBILIUS

Patyręs automobilių mekanikas pa
taiso jūsų namuose visokių išdirbyščių 
automobilius už labai prieinamą kei-

URBANA, ILL.
Mother’s day in a 
lege town. Young men smart- 
ly dressed showing their mo- 
thers around the beautiful 
canipus. Young ladies sipping 
tea with their matcrnal
parents on “the house,’ porch. 
Professors and instructors
hiding in their own abodes 
until all of the visitors leave. 
Young freshmen doing all 
sorts of chores on the canipus. 
What a life to be a frosh! And 
polieenien paradin 
grounds to keep order. (You 
know how disorderly students 
can get. Take for cxample 
our own high school kids pa- 
rading dovvntovvn and calling 
the Board all sorts of narnės 
and thuinbing their noses at 
all the financial magnates that 
they pass).

The town! Oh, yes! The 
town is itself beautiful. Mother 
Na ture is out in full hloom, 
the grass is sumnier green, the 
flovvers have passed the bud- 
(įing stage, and the trccs are 
bowed down under the weight 
of the leaves. ’Tis a beautiful 
sight. And every one wears a 
smile as they pass under the 
arches down the Broadway or 
as they watch the goldfish in 
the Sunken Gardens. It is no 
vvonder that so very little stu- 
dying is done.

Oh, and before.I forget for 
those romantic people 
John M. and Frank P. I might 
say that I never did find 
Lover’s Lane.

NAUJIENOS Pattren Depe.
1739 S. Halsted St„ Chicago, BĮ.

Čia įdedu 15 centų it prašau at-
t ’

siųsti man pavyzdi No

Mieros per krutinę

Exchange—Mainai
128 AKRŲ FARMA 140 mylių nuo 

Chicagos, budinkai ir žemė pirmos rū
šies, gyvuliai ir mašinerijos. Mainys 
ant namo.

6 kambarių bungalow 2 karų gara
džius gražioje apielinkėje Marųuette Park 
mainys ant lotų arba mažo namo.

CHAS. ZEKAS 
3647 Archer Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

^^^«^M^R^R^^^^^**^»**^»*^*********^**^******<
PARDAVIMUI grosernė ir delicates 

šen, alaus ir visko kas reikalinga. Biz 
nis gerai eina, bet nesutikimas partne 
rių verčia parduoti, yra ir kambariai 

4554 So. Rockwell St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGAITĖ abelnam namų darbui. 
Kambarys, valgis ir gera mokestis. 3223 
Ardmore Avė., arti No. Kedzie Avė.

Help Wanted—Malė 
parbininkų Reikia

PAIEŠKAU žmogaus, patyrusio bu- 
černes darbą, duosiu valgį, kambarį, ku
ris galėtų paleisti manę 2 valandas. Je 
biznis pagerės ant visados darbą turėsi, 
su geru užmokesčiu, l.inermjr- , *

1025 W. 65 St

RENDON štoras pigiai, 
restaurano arba aludės biznio, 
sais įrengimais.

Prieinama renda




